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Önsöz

İngilizce aslından 1925 yılında Osmanlı Türkçesi’ne çevrilmiş olan Altın 
Merdiven isimli bu derleme eseri Latin harflerine aktarmamızın amacı, 
Osmanı Türkçesi’ne meraklı her yaş ve meslekten okuyucunun matbu 
düzeyde pratik yapmasını sağlamaktır. Başlangıç seviyesinde olanlara 
daha verimli olması bakımından sayfanın bir yüzünde eserin orijinal 
metni, diğer yüzünde ise okuyucunun kendisini kontrol edebileceği La-
tin alfabesine aktarılmış hâli verilmiştir. Günümüzde kullanımdan düşen 
veya okuyucunun anlamakta zorlanacağı ihtimali bulunan bazı kelime-
lerin anlamları dipnotlarda açıklanmış ve metinlerin orijinalinde bulu-
nan yazım yanlışlarından kaynaklanan eksiklikler [ ] içerisinde eklen-
miştir. Noktalama işaretleri, okuyucunun metni daha iyi anlayabilmesi 
adına, aslına sadık kalınmayarak günümüz kurallarına göre kullanılmıştır. 

17’si manzum, 29’u mensur olmak üzere toplam 46 parçadan olu-
şan bu eser içerisinde, üç Ezop ve bir La Fontaine masalı, iki Ziya Gö-
kalp şiiri, üç İbrahim Alaaddin Gövsa şiiri, dört Tevfik Fikret şiiri, üç 
Köprülüzade Mehmet Fuat şiiri, iki Ali Ulvi Elöve şiiri, bir Sabri Cemil 
Yalkut şiiri, bir Ahmet Cevat şiiri, bir Süleyman Paşazade Sami adıyla 
Süleyman Nesib şiiri ile 23 anonim parça bulunmaktadır. Parçalar seçi-
lirken öğrencilerin ahlâkî gelişimlerine katkı sağlamasına dikkat edilmiş 
ve kardeşlik, arkadaşlık, aile ilişkileri, okul hayatı gibi konular üzerinde 
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Sunuş

Kadim medeniyetler yazıya ve bilginin özenle saklanıp muhafazasına 
önem vermişlerdir. Medeniyetimiz gerek sözlü ve gerekse yazılı tarih ba-
kımından son derece zengindir. Yazılı kaynaklar açısından arşiv belgeleri 
ilk sıradadır. Ardından yazma eserler, özel tarihler, vakanüvis kayıtları, 
hatıratlar, yıllıklar, gazeteler, mecmualar ve diğer yazılı ve basılı basın 
gelir. Yukarıda sayılan kaynaklar dikkate alındığında Osmanlı ölçeğinde 
tahmin edilemeyecek kadar pek çok sayıda kaynakça olduğu görülür. 
Bunlara mezar taşları, kitabeler, antetler, levhalar, mühürler gibi ayrı 
ihtisas gerektiren alanlar da eklendiğinde rakam daha da artmaktadır.

Altı yüzyıldan fazla bir süreyle üç kıta üzerinde hükümranlık kuran 
Osmanlıların alfabelerini öğrenmek, bugün için bize çok gereksiz gibi 
gelebilir. Oysa Osmanlıcayı öğrenmek, bir kültür ve medeniyetin bilinip 
tanınması hususunda önemli bir başlangıçtır. Yüzyıllar boyunca birbirin-
den farklı milletleri bir çatı altında, güven ve huzur içinde yaşatan, or-
taya çıkardığı sanat ve kültür eserleriyle dünya tarihine adını yazdıran, 
geçmişin tecrübelerini kendi organizasyon ve kurumlarıyla birlikte canlı 
ve dinamik hale getirip geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üst-
lenen bir devletin bilinmesi ve tanınması az bir çaba olmasa gerektir. 
Dolayısıyla Osmanlıcayı öğrenmek aslında tam bir medeniyet projesidir.
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durulmuştur. Gerek klasikler gerekse yeni metinlerden olmak üzere en 
kıymetli hikâyeler ve şiirler özenle bir araya getirilirken edebî kalite ve 
ilgi çekici olması da önemsenmiştir.

Metinler lalettayin sıralanmamış, giderek daha derin ahlâkî mesele-
lere değinilmiştir. Öğrencinin parçadaki ahlâkî kıymeti kavrayamaması 
durumunda, öğretmenin Sokrates yöntemi ile sorular sorarak parçanın 
ana fikrini bizzat öğrenciye buldurması, bu sırada öğretmenin yalnızca 
rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

New York’ta okutulan altı kitaplık bu seri, pedagoji disiplininin son 
gelişmeleri temel alınarak hazırlanmış ve bu sebeple Türkiye Cumhu-
riyeti’nin yanı sıra Fransa, Japonya ve İngiltere’de de okutulmak üzere 
tercüme edilmiştir. Eser, dönemin çocuk edebiyatına ışık tutması ba-
kımından da önemlidir.

Sahaflarda elimize geçen ve hâlen kendi kütüphanemizde bulu-
nan bu kıymetli eserin yayınlanması sırasında emekleri geçen hocalarım 
Ahmet Zeki İzgöer, Murat Dinçer Çekin ve Dursun Ali Yaz’a; değerli 
arkadaşım Nur Çetin’e ve kıymetli dostum Yağmur Güney’e; destek-
lerinden ötürü kardeşlerim İrem ve Bayram Mercan’a, annem Nevin 
Mercan’a ve babam Ahmet Mercan’a gönül dolusu teşekkürlerimi su-
nuyorum. Ayrıca kitabı yayınlama lütfunda bulunan DBY Yayınları yö-
neticisi İrfan Güngörür Beyefendi’ye de şükranlarımı arz ediyorum.

Burcu Mercan  
İstanbul 2018
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| Sunuş |

Ayrıca günümüzde bile bilimsel nitelikten uzak olarak Osmanlıcayı, do-
layısıyla Arap harflerini gericiliğin bir sembolü imiş gibi kabul edenler, 
Osmanlının üç yüz seneden fazla dünya egemenliğinde söz sahibi oluş-
larını neyle açıklayabilirler? Gerçekten de Osmanlıca bir toplumun geri 
kalmasının önemli bir göstergesi idiyse Osmanlının yükseliş tarihlerini 
neyle izah etmek mümkündür? Başka hangi millet ilerlemek adına al-
fabelerini değiştirdiler ve değiştirdikten sonra da ilerlediler? Soruları 
uzatmak mümkün. Özetle, Osmanlıcanın zor olmadığını ve ilerleme-
nin temel şartının da alfabede değil zihniyetteki değişimle ilgili olduğu 
gerçeğini kabul etmek zorundayız.

Bu gayelerle hazırlandığına inandığımız elinizdeki eser, matbu 
Osmanlıcayı öğrenecekler için güzel ve kıymetli bir çalışmadır. İçin-
deki edebî parçalar, hikâyeler, anekdotlar, şiirler ve hikmet dolu söz-
lerle birlikte adeta bir antoloji kıvamındadır. Çeviri sırasında uygula-
nan kısmî transkripsiyon sonucu dilinin sadeliği ve kolayca anlaşılıyor 
oluşu, okuyucuyu sıkmayacak nitelikte bir özellik taşımaktadır. Önemli 
bir emeğin mahsulü olduğu anlaşılan eser için, eksiksiz ve kusursuz bir 
çalışma dememiz mümkün. 

Gönül istiyor ki, bu tür çalışmalar artarak devam etsin. Ben, ya-
yınlanacak bu gibi çalışmaların tarih, kültür ve medeniyetimizin anla-
şılıp yeniden yorumlanması konusunda önemli katkılar sağlayacağı ka-
naatindeyim. Buna kalemleriyle, yürekleriyle destek verenlere ne kadar 
teşekkür etsek azdır.

Bu vesileyle bu güzel eseri hazırlayan genç araştırmacı Burcu Mer-
can Hanımefendi’yi tebrik ediyor, eseri yayınlama nezaketinde bulunan 
Dün Bugün Yarın Yayınları’na kültürümüze olan katkı ve desteklerin-
den dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Önemli bir boşluğu dolduracağına inandığım bu eseri Osmanlıca 
öğrenmeyi arzu eden herkese tavsiye ediyorum.

Ahmet Zeki İzgöer  
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul  

azeki.izgoer@sbu.edu.tr
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Kütüphanelerimiz, arşivlerimiz, araştırma merkezlerimiz sayıları 
belki de tam tespit edilemeyen Osmanlıca evrak, kitap, risale ve dokü-
manla doludur. Bunların tasnifi, okunması ve yorumlanması başlı ba-
şına bir uzmanlığın yanı sıra ciddi anlamda mesai, fedakârlık ve disiplini 
icap ettirmektedir. Bütün bu düşüncelerin teoriden pratiğe dönüşmesi 
ise halkın belki de birçoğunun katılımıyla gerçekleşecek ortak çabalarla 
birlikte yürüyecektir. Bu bakımdan Osmanlıcanın günümüzde ortaöğ-
retim müfredatına girmiş olması sevindirici bir gelişmedir.

Referanslarını geçmişlerinden almayan hiçbir kültür ve medeni-
yet ayakta kalamamıştır. Geçmişimizi insaflı ve dürüst bir şekilde ana-
liz etmek, günümüzü daha sıhhatli bir şekilde değerlendirebilmek ve 
geleceğimize dair ipuçları çıkarabilmek için Osmanlıca tutulan kayıt-
ların bilimsel düzeyde dikkate alınması, elden geçirilmesi ve günümüz 
harflerine nakledilip yorumlanması elzemdir. Bu özellik sadece millet 
olarak bizim değil, bununla birlikte bizim dışımızdaki millet, kültür ve 
medeniyetlerin tanınıp bilinmesine de yöneliktir. Söz gelimi, Balkanları 
ele alırsak Yunan, Bulgar, Romen, Sırp, Macar vb. milletlerin tarihleri 
de Osmanlıca yazılan belge ve kitaplar arasında saklıdır. Bu bakımdan 
Osmanlıca günümüzde bile hâlâ uluslararası özelliğini korumaktadır.

Osmanlıcanın zor olup olmadığı meselesine gelince; Türkler ta-
rih boyunca birçok alfabeler kullanmışlardır. İslâm medeniyetine gir-
dikten sonra da kabul ettikleri Arap alfabesini yüzyıllar boyu benim-
semişlerdir. Bu kadar uzun bir sürede her biri kendi alanında önemli 
eserler kaleme almışlar, alfabeyi hat sanatıyla birlikte şaheserleştirmiş-
ler, yazılarını kitaplara, belgelere, mezar taşlarına, kitabelere ve hatta 
gökyüzünde, minareler arasındaki mahyalara kadar yazmışlardır. Al-
fabelerini, çeşmelerinden mezarlıklarına, üniversitelerinden kervan-
saraylarına, köprülerinden hamamlarına kadar sosyal hayatın her ala-
nında kullanmışlardır. Şu soruları sormakta sanırım hepimiz haklıyız: 
Osmanlıca gerçekten zor olsaydı, bir toplum bu kadar uzun bir süre 
bu alfabeyi kullanır mıydı? Bu toplumun hiç mi edebiyatçıları, tarih-
çileri, sanatkârları yoktu? Bunlar bu konuda niye hiç görüş belirtme-
diler? Bizim okumamız, yazmamız, konuşmamız niçin zor demediler? 
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Altın Kitâblar: 1

ALTIN MERDİVEN

Amerika’nın en meşhûr çocuk kitâblarından olub 
İngilizce’den alınmışdır.

Dersaadet

1925

[1]
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Altın Kitâblar

-------------

1- Altın Merdiven

2- Altın Yol

3- Altın Kapı

4- Altın Anahtar

5- Altın Söz

6- Altın İş

[2]
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İngilizcesinin Mukaddimesi 1

“Altın 2 Kitâblar” serisi tedrîc 3 usûlüne ri‘âyet edilerek meydâna ge-
tirilmiş “ma‘lûmât-ı ahlâkiyye” kitâblarıdır. Bunlarda ta‘kib edilen usûl: 
“bi’l-vâsıta usûl”dür. Çocuk - müşahhas 4 şeylerle ve alâkasını da uyanık 
tutarak peri masallarıyla efsâneler ile hikâyeler ile latîfeler 5 ile hakîkî 
hayâtdan alınmış vak‘alar ile erkek ve kadın kahramanların serencâm-
larıyla 6 terceme-i haller ile târîhî vak‘alar ile, ahlâk mevzû‘larına çekil-
mişdir. Bu “bi’l-vâsıta usûl”ün bu bâbda “bilâ-vâsıta usûl”e müreccah 7 
olduğu yapılan bir “anket/tahkîkât” netîcesinde anlaşılmışdır. Bu an-
ket, Amerika’da yapılmış olup mu‘allimlerin yüzde doksan beşi “ah-
lâkî ma‘lûmât”da, “bi’l-vâsıta usûl”ü tercih etmişlerdir. Çocuk rûhiyâtı 
ve ilk gençlik rûhiyâtı da bunu te‘yid etmekdedir.

Mevzû‘ları yazmada, seçmede, tertîbde çocukların antre – alâkası 
dâimâ nazar-ı dikkatde bulundurulmak sûretiyle pedagojinin son netî-
celerine ri‘ayet olunmuşdur.

Seçilen parçalar, en iyi edebiyât menba‘larından 8 alınmış-
dır. Bu bâbda 9 gerek eski, gerek yeni “klasik”lere bol bol mürâ-
ca‘at olundu. Mevzû‘ların yalnız ahlâkî muhteviyât ve kıymetine 
değil, aynı zamânda edebî ve câzibedâr olmasına da i‘tinâ edildi.

1 Mukaddime: Başlangıç, giriş, önsöz.
2 Orijinal metinde “Altun” şeklinde yazılmıştır.
3 Tedrîc: Derece derece, basamak basamak ilerleme, ilerletme.
4 Müşahhas: Teşhis edilmiş, tanınmış.
5 Latîfe: Güldüren güzel söz, şaka.
6 Serencâm: Başına gelen, olay.
7 Müreccah: Tercih edilen.
8 Menba‘: Havadis veya husus ve keyfiyetin çıktığı yer, kaynak.
9 Bâb: Hususi madde, o husus.

[3]
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[4] Tertîb 1 i‘tibârıyla tedrîce de dikkat olunarak kitâblardaki mevzû‘lar gitdikçe yük-
seltildi. Bunların hepsi, New York mekteblerinde amelî 2 bir mehakka 3 vuruldu. 
Ta‘kîb olunan usûl, derc 4 olunan parçalar, gözetilen tedrîc, alâkalılık ilh. nok-
ta-ı nazarlarından bugünün tecrübeleri mahsûlü dâima göz önünde tutulmuş-
dur. “Altın Kitâblar” serî‘sinden maksad: Edebî, aynı zamânda tedrîce ri‘ayet 
olunmuş ahlâka dâir ma‘lûmâtı hâvî 5 kırâat 6 kitâbları meydâna getirmekdir.

Bu kitâbları çocuklara okuturken ayrıca husûsî bir usûl-i tedrîse 7 ihtiyâc 
yokdur. Diğer kırâat parçalarında ta‘kîb olunan usûl vechile 8 suâl ü isticvâb 9 
usûlü bu ahlâkî kırâatda da kâfîdir. Eğer okunan parçanın ahlâkî kıymetine ço-
cuğun nüfûz edemediğine mu‘allim hükmederse o zamân mu‘allim mâhirâne 10 
suâller ile parçanın ahlâkî kıymetine nüfûz etdirmekde çocuğa rehberlik eder. 
Lâkin “bilâ-vâsıta” usûle mürâca‘atdan ihtirâz 11 etmelidir. Çok şâyân-ı 12 te-
mennîdir ki çocuk, yüksek ahlâklılığı bizzât kendi bulsun; buna muallimin teş-
vîk ve va‘zıyla 13 varmış olmasın.

İşte bu nokta-i nazardan 14 bu serî‘, biricikdir. Fransa’da, Japonya’da, İn-
giltere’de, Amerika’da “ma‘lûmât-ı ahlâkıye” kitâblarında ya “bilâ-vâsıta usûl” 
yâhüd “bi’l-vâsıta” ve “bilâ-vâsıta” usûllerin memzûcu 15 kullanılmışdır. Hatda 
İngiltere ve Amerika “ma‘lûmât-ı ahlâkîye” kitâblarında[n] daha ziyâde dînî 
parçalar alınmıştır. Bunun içindir ki bu Amerikan serî‘si dînî terbiyeden müsta-
killen 16 sırf ahlâkî terbiyeye yardım edecek yegâne “laik” serî‘dir. Binâenaleyh 17 
şimdiden ümîd edebiliriz ki “Altın Kitâblar”, mektebler için tedrîc usûlüne ri‘â-
yet edilerek yazılmış ma‘lûmât-ı ahlâkiye kitâblarının meydâna getirilmesi hak-
kındaki umûmî arzuyu tatmîn edebilir.

1 Tertîb: Hazırlama, düzene koyma.
2 Amelî: İşleme suretiyle, pratik.
3 Mehakk: Bir şeyin cinsini ve değerini gösteren şey, ölçü.
4 Derc: Araya sıkıştırma, koyma.
5 Hâvî: İçine alan, toplayan.
6 Kırâat: Okuma.
7 Tedrîs: Ders verme, okutma.
8 Vechile: Usul, vesile.
9 İsticvâb: Sorup cevâb alma, sorgu.
10 Mâhirâne: Ustalıkla, ustaca.
11 İhtirâz: Sakınma, çekinme.
12 Şâyân: Yakışır.
13 Va‘z: Nasihatle iyiliğe sevk etme.
14 Nokta-i Nazar: Görüş, bakış açısı.
15 Memzûc: Karıştırılmış, karışmış.
16 Müstakil: Başlı başına, kendi başına.
17 Binâenaleyh: Bundan dolayı, bunun üzerine.

[4]
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Mahâll-i Tevzî‘i 1

İstanbul’da, Fincancılar Yokuşu, Numara: 50

“Selâmet” Matba‘asında tab‘ olunmuştur.

1 Tevzî‘: Dağıtma.




