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MEHMED R A U F — ( 1875 - 1931 ) 

Mehmed Rauf 12 ağustos 1875 te İstanbul’da, 
Balat’ ta, Kesmekaya mahallesinde doğdu.

Kütahya’lı Hafız Ahmed Efendinin oğ
ludur. Dört yaşında Balat Mahalle Mektebine 
başladı, yedi yaşında Eyüb Rüşdiyes’ıne girdi, 
üç sene orada okuduk
tan sonra 1884 te So- 
ğukçeşme Rüşdiyesine 
devama başladı; ®So- 
ğukçeşme Rüşdiyesini 
bitirdikten sonra 1888 
de Heybeliada Bahriye 
Mektebine girdi ve o 
sene «Gaskonya Kor
sanları» adlı bir roman 
yazdı. Bir^andan ede
biyata çalışıyor, bir 
yandan da İngilizce ve 
fransızca öğreniyordu.

«Gaskonya Kor
sanları» müsveddelerine 
mekteb idaresi el ko
yunca Rauf gündelik 
duygularını kâğıd üstüne dökmeğe başladı, 
kurşun kalemle sarı kâğıdlı defterlere yazı
lan bu hatıraların adını da «Ruznamei Ha
yatım» koydu. Bu hatıraların yalnız üçüncü 
sildi meveuddur.

1888 den 1893 e kadar Bahriye Mekte
bindi^ okuyan Mehmed Rauf’un eline bir gün 
Halid Ziya (Uşaklıgil) Beyin Nemide adlı 
romanı geçti, okudu; pek beğenmiş olacak 
ki, «Düşmüş» adlı uzun bir hikâyesini İzmir’e, 
Halid Ziya Beye gönderdi, hikâye «Hizmet» 
gazetesinde intişar etti. Mehmed Rauf’un 
ilk neşredilen yazısı budur.

Bahriye Mektebini iyi derece ile biti
ren Rauf’u 1894 senesinde Girid’e, 1895 te de 
(babasının öldüğü sene) Kiel kanalının açılış 
törenine iştirak etmek üzere Almanya’ya 
gönderdiler, dönüşte Tarabya önünde demirli 
bir sefaret gemisine memur edildi. Altı sene 
devam eden bu memurluğu sırasında Rauf, 
Rumelihisarı’nda oturan Tevfik Fikret’le ve 
uzaktan tanıştığı Halid Ziya ile dost oldu, 
Serveti Fünuna yazı yazmıya hazırlandı. 
«Ruznamei Hayatım» ın bir yerinde diyor 
k i : «Romancılık güçmüş... Şu eser güzelce 
yazılsa da tabına muvaffakiyet elverse ! Ro
manı yazıp Halid Beye götüreceğim. O ne 
yaparsa yapsın.»

Halid Beyin Halid Ziya Uşaklıgil oldu
ğuna şüphe yok; Serveti Fünun’da neşredilen 
ilk romanı da «Ferdayı Garam» olduğuna 
görs «Ruznamei Hayatım» da bahsettiği ese
rin de «Ferdayı Garam» olması çok muhte
meldir. Bu kalem denemesinden sonra Rauf 
ilk büyük eseri «Eylül» ü verdi.

Memur bulunduğu sefaret gemisinin sü
varisi ile karısı birbirine çok düşkündü. 
Rauf bu karı koca muhabbetine imrenirken 
kadına karşı da gönlünde bir meyil duymağa 
başladı. Yirmi dört yaşındaki Rauf’un göz
leri önünde mesud bir levha da Fikret’in 
hayatıydı. Bu i k i  m e s u d  l e v h a  i l e  
g e m i d e k i  g ö n ü l  b a ğ ı n d a n  « Ey l ü l »  
d o ğ d u .  «İlk eserim son üstadıma» diye 
Halid Ziya Beye ithaf ettiği «Eylül», zama
nının aydın çevrelerinde çok takdir edildi; 
Rauf da Halid Ziya’dan başka üstad tanıma
dığını ve tanımıyacağını ilân etmiş oldu.

1900 de «Eylül» Serveti Fünun’da tefri
ka edilirken Rauf gemide ve Fikret’in evin
de gördüğü hayat gibi mesud bir hayat 
»ürmek emeline düştü; esasen kalbi de yara
lıydı, Kalbinde duyduğu acıyı Hüseyin Cahid
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ve Fikret’e anlattı. Hüseyin Cahid’in delâle
tiyle 1900 de Tevfik Fikret’in halasının kızı 
Ayşe Sermed Hanımla evlendi. 1900 den 
1910 a kadar Mehmed Rauf tek tük maka
lelerle « Siyah inciler » i yazdı. 1901 de 
Fatma Nihal (eşim), 1909 da Süheylâ (beş 
yaşında ölmüştür) doğdu. Mehmed Rauf 
1910 da İzmir’de tekrar evlendi. «Genç Kız 
Kalbi» romanı bu izdivacın kısa bir hikâyesi
dir. Bu ikinci izdivacından da Cevval Rauf 
Gülergün doğdu.

1910 dan 1924 senesine kadar Mehmed 
Rauf «Mahasin» diye bir kadın mecmuası 
çıkardı. Diğer taraftan şeker ticareti yapı
yor, «Ezhar» adlı bir karikatür ve hikâye 
albümü de neşrediyordu. Son Emel, Bir A ş
kın Tarihi, Hanımlar Arasında, Aşk Kadını, 
Gözlerin Aşkı, Safo ve Karmen, Pervaneler 
Gibi, Eski Aşk Geceleri, İhtizar, Aşıkane 
gibi uzun hikâyeleri ve mensureleri yazıyor
du. Pençe, Cidal, Ferdi ve Şürekâsı, Yağ
murdan Doluya, Sansar, Ceriha gibi tiyatro 
eserleri rağbet görüyor ; Kamçı, Pembe 
Köşk, Amca Bey, Evlâd Acısı, Komşu Kocası 
adlı adapte tiyatro eserleri ile sahnede tu
tunmağa çalışıyordu.

1926 da ikinci karısından ayrılan Rauf 
aynı sene Bayan Muazzez le evlendi. Bu izdi
vacından çocuğu olmadı, yalnız Rauf bundan 
sonra Son Yıldız, Karanfil ve Yasemin, Ha
rabeler ile Türk inkılâbı üzerine yazılan 
«Halâs» eserlerini verdi.

1927 de hastalanan Mehmed Rauf Har
biye’deki evinde tam beş sene ıstırab çekti. 
Doktor Ahmed Şükrü Emed ile Doktor Fahri 
Celâl hastanın ıstırabını hafifletmek için 
beş sene ellerinden geleni yaptılar; Başvekil 
İsmet Paşa da maddî yardımı esirgemedi. 
Nihayet hasta 1931 de evde bakılamıyacak 
bir duruma düştü, 23 aralık 1931 gecesi 
Cerrahpaşa Hastanesinde, Doktor Ahmed 
Şükrü Emed’in kliniğinde, kendisine beş sene 
bir ana şefkati ile bakan üçüncü karısının 
kollarında hayata gözlerini yumdu.

Â ş ı k  d o ğ a n  M e h m e d  R a u f  
«Eylül» de ne kadar romantik ise «Siyah inci
ler» in sonundaki «Eyüb Yolu» nesrinde o 
kadar realisttir. «Üç Hikâye» de de iç âle
minden sıyrıldığını ve dış âleme nüfuz ettiğini 
isbat etmiştir.

«Eylül» ruhun endam aynası ise, ^«Eyüb 
Yolu» ile «Üç Hikâye» hayatın küçük bir el 
aynasıdır. (Selâmi İzzet Sedes)

MOLIÈRE, JEAN - BAPTİSTE PO 
QUELIN — (1622-1673) «Türkçede Molyer 
okunur» Voltaire’e göre Molière 1620 yılında 
Jean - Poquelin ile Anne Boutet’nin evlenme
sinden doğmuştur. Fa
kat 1821 de Beffare ta
rafından bulunan bir 
takım belgelerle bunun 
doğru olmadığı meyda
na çıktı. Bu yeni vazi
yete göre Molière 15 
ocak 1622 de doğmuş
tur ve annesinin adı da 
Marie Cressé’dir.

Ondört yaşına ka
dar evde kalmış, sonra 
Cezvitler tarafından 
idare edilen ve bugün 
adı (Louis le Grand) lisesi olan (Clermont) 
kolejine girmiştir. Arkadaşları arasında Prince 
de Conti, meşhur seyyah Bernier, şair Hes- 
nault ve şimdi artık eserleri unutulup da 
kendi bir komedi kahramanı olarak tanınan

Molyer
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