
Kitap bir ihtiyaçtır.



İnsan ve Hayat Kitaplığı Edebiyat 07

Hazırlayan Ahmet Ziya KAHRAMAN
Editör Ümit YÜKSEL

Grafik Tasarım Fatih DEVREZ

Baskı ve Cilt Fazilet Neşriyat ve Tic. A.Ş
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 54

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Sertifika No: 16384

1. Baskı:Temmuz 2018

ISBN: 978-605-67816-8-1

İnsan ve Hayat Çamlıca Basım Yayın ve TİC . A.Ş.
markasıdır.

İnsan ve Hayat Kitaplığı
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 54

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel.: 0212 657 88 00

www.insanvehayat.com

T.C. Kültür Bakanlığı Yayıncılık
Sertifika No: 15732

© Bu eserin bütün yayın hakları
Çamlıca Basım Yayın ve TİC. A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kopyalanamaz.

Kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.





İÇİNDEKİLER

Takdim....7

Ahirete Gidip Gelen Adam....13

İnci Uğrunda....19

Dervişin İlacı....27

Resmini Yaptıran Ölü!....35

Gemiyi İdare Eden Hayalet....41

Maymunların Elinde....47

Bir Aslan Avı....55

Gemici Kanunu....61

Uçurumu Aşarken!....69

Hindistan’da Bir Facia!....77

Baş Üstündeki Elma (Giyom Tel)....83

Alaska Ovalarında....91

Kısık Orman....99

Penguenler Kralı!....107

Dört Ayaklı Hırsız!....115

Köpeğin Verdiği Ders!....123

Farelerin Esiri!....133

Çölde Su Bulma Oyunu!....141

Rusya’da Bir Esaret Macerası....151



7

TAKDİM

İnsan, hafızası sayesinde yaşadıklarını kayıt altına alır, hi-
kaye eder. Sonraki kuşaklara aktarabilecek şekilde muhafaza 
eder. Yine bu hafıza sayesinde insanlığın ortak zihin dünya-
sında biriken hikayeler birçok farklı formda karşımıza çıkar. 
Bazen bir masal, bazen eski bir yazmada seyahatname, ga-
zavatname, şehrengiz; bazen de bir kitapta yahut dergide… 

Hepsi hayat pınarından kaynayıp, söz ve yazı ırmaklarıyla 
zihin okyanuslarına köpük köpük akar. Hepsi en az o hika-
yeyi yaşayan kadar dinleyenin ve okuyanın zihninde bir köşk 
bulur.

Bütün yazı türleri, hepsi düşünen ve inanan insana bir 
şeyler anlatır. Masal da bir hikayedir, roman da, günlük de... 
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Çünkü hikaye, “anlatmak” demektir. Anlatmak ise hayat 
demek... İnsan, hayat’tan başka ne anlatabilir ki? Kendisine 
bahşedilmiş ve tek başına bile daima şükretmesine sebep ha-
yattan başka neyi vardır ki insanın? İşte bu sebeple dünyada 
ne varsa hayatın konusu, ne varsa hikayenin evidir. Acayiplik-
ler de buna dahildir.

Osmanlı Devleti, 3 kıtada farklı coğrafyalarda nice hayrete 
şayan, acayip hikayeler bıraktı. Her şeyi ile insana değer veren 
bu medeniyetin coğrafyasını Yaşanmış Acayip Hikayeler’de 
görebilirsiniz. Orta Asya’dan Balkanlar’a, Hindistan’dan Afri-
ka’ya, Sibirya’dan Avrupa içlerine, bu hikayeler mirası, zengin 
bir kültür hazinesi gibidir. Bu hazine, girift bir nakış gibi iç içe 
geçmiş ve onca örselenmeye, kırılmaya rağmen derinleşe de-
rinleşe günümüze ulaşabilmiştir. 

Bu kültür hazinesinin kuvveti, dile de akseder. Şayet ak-
setmiyorsa bir problem vardır. Kendi yolunu bir şekilde bu-
labilen dile neşter vurmak, kültürün, değerlerin ve nihayet 
yozlaşmanın adı olur. Bu sebeple dil, kat’i surette suni bir-
takım müdahalelerle yolundan saptırılmamalıdır. Bu kitap-
ta yer alan hikayeler yaklaşık bir asır önce çocukların bile 
anlayabileceği bir durulukta kabul edilmiştir. Buna rağmen, 
günümüzde yetişkinlerin bile anlamakta zorlandığı metinler 
olmaları üzerinde dikkatle düşünmek gerekir. 

İnsan, bazen gerçeklere ulaşmak için hayaller kurmak is-
ter. Bazen de hayaller ile hayatlar birbiri ile yarışır. İşte eli-
nizde bulunan bu kitap, tam da böyle vakaların kitabı... Bu 
kitapta inanılması güç, Osmanlı’nın coğrafyasında bırakılan 
ve biriken, acayip nostalji tadında hikayeler sizi bekliyor.

Neredeyse yüz yaşındaki bu hikayeler 1924-1925 yıl-
larında  “Resimli Dünya” Osmanlıca Çocuk dergisinden 
alındı. Hikayeler tek tek incelendi ve Osmanlı Kur’ân harf-
lerinden Latin alfabesine aktarıldı. İkisi de Türkçe. Ardın-
dan, günlük konuşmalarımızda sıklıkla kullanmadığımız, 
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anlamları unutulmaya yüz tutan kelimelerin bugün kullan-
dığımız manaları, kelimelerin yanlarına yazıldı. Kitapta ay-
rıca hayal gücünü zenginleştiren, hikayelerin muhteviyatını 
hissettiren çizimlere yer verildi.

Keyifle okumanız temennisi ile…




