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KAYIP ROMANIN İZİNDE…
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN VOLTAIRE YİRMİ YAŞINDA 

ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME*

Engin BEZCİ**

A LA RECHERCHE DU ROMAN PERDU: UNE ETUDE SUR LE ROMAN INTITULÉ 
VOLTAIRE A VINGT ANS D’AHMET MITHAT EFENDI

Voltaire à vingt ans ou le premier amour d’Ahmet Mithat Efendi, publié en 1884 à İstanbul, peut être 
considéré comme l’un des premiers romans biographiques dans la littérature turque, bien que les 
ouvrages d’histoire littéraire oublient souvent de le mentionner. Ahmet Mithat Efendi, qui définit le 
genre du roman à partir des notions d’imagination et de réalité, souligne à plusieurs reprises dans la 
préface de son roman, que son ouvrage n’est pas « imaginaire », mais « historique ». Comme le titre 
le laisse entendre, ce roman narre la rencontre de François-Marie Arouet de Voltaire qui n’a alors 
que dix-neuf ans avec Catherine-Olympe du Noyer (surnommée Pimpette par son entourage), son 
premier amour à La Haie. Ahmet Mithat construit son roman autour de quatorze lettres authentiques 
écrites par le jeune Arouet à Mlle Pimpette qu’il traduit en turc ottoman. Il s’inspire également 
des ouvrages de biographie de Voltaire afin de résumer l’enfance et la jeunesse du philosophe, son 
existence avant l’épisode de La Haie, conférant ainsi une dimension plus complète à son œuvre. Il 
semble cependant que sa définition du roman basée sur la dichotomie fiction/réalité conduit l’auteur 
à une impasse, en particulier lorsqu’il s’agit de récits autobiographiques. L’auteur de cette étude 
s’interroge autour des notions de réalité et de fiction sur le roman d’Ahmet Mithat et tente de tracer 
les épisodes de cette histoire d’amour à travers les biographies auxquelles celui-ci aurait pu avoir 
accès. Le fait qu’il n’existe aucune biographie complète retraçant en détails cette histoire d’amour 
amène l’auteur à penser qu’Ahmet Mithat, sauf qu’il il s’est servi des différentes biographies étant à 
sa disposition, aurait pu ˮimaginerˮ certaines parties de son roman. Une telle déduction n’est certes 
possible qu’en parcourant les biographies de Voltaire publiées avant 1884 et en les comparant aux 
données mises en avant par Ahmet Midhat. L’auteur met en question également les choix d’Ahmet 
Mithat dans les parties ˮimaginéesˮ du roman et précise finalement en quoi le roman est ˮperduˮ.
Mots-clés: Ahmet Mithat Efendi, Voltaire, Pimpette, littérature de Tanzimat, roman, Histoire, bio-
graphie, réalité-fiction

IN SEARCH OF THE LOST NOVEL: A STUDY ABOUT THE NARRATIVE TWENTY-
YEAR-OLD VOLTAIRE BY AHMET MITHAT EFENDI

Though not acknowledged often, Ahmet Mithat Efendi’s Twenty-Year-Old Voltaire or His First 
Love, dated 1884, is one of the first biographical novels of Turkish Literature. Ahmet Mithat Efen-
di, who defines the genre of the novel through the notions of imagination and veracity, feels the 
need in the preface of his novel to emphasize that the book is not “imaginative” but “historical.” 
As the title suggests, the novel narrates the story of the nineteen-year-old François-Marie Arouet de 
Voltaire and his first love Catherine-Olympe du Noyer (known as Pimpette to her friends) in Lahey 
where Voltaire worked for the French Embassy. Ahmet Mithat translated fourteen authentic letters 
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written by young Arouet Pimpette and used them verbatim in the novel. He constructed the novel 
around the letters and summarized the philosopher’s childhood and youth, using some biographies 
of Voltaire so as to provide unity in the novel . Ahmet Mithat’s definition of novel based on the 
discrepancy of fiction and veracity seems to push him into a dead end. The purpose of this study 
is to question the historical and fictional aspects of the novel by looking for the traces of the love 
affair between Voltaire and Pimpette in the biographies written before the publication of the novel, 
the biographies we assume Ahmet Mithat probably read. Historical fact differs from the novel at 
least as to the ending of the novel. The fact that there are no biographies published in France after 
Voltaire’s death that includes all the details of the love affair, not only shows us that Ahmet Mithat 
may have used different biographies but also enables us to guess which biographies he might have 
used. Such a deduction is possible only through scanning the best-written and thus the most avail-
able biographies of Voltaire published before 1884 and comparing them to what the novel recounts. 
The second intent of the study is to contemplate on authorial choices Ahmet Mithat makes in the 
sections that are completely fictional and in which senses, consequently, the novel is lost. 
Keywords: Ahmet Mithat Efendi, Voltaire, Pimpette, Tanzimat Literature, Novel, History, Biogra-
phy, Reality-Fiction

Giriş  
Birkaç ay gibi çok sınırlı bir zaman dilimini kapsıyor olsa da, Ahmet Mithat Efen-

di’nin 17 Aralık 1883-12 Ocak 1884 tarihleri arasında Tercüman-ı Hakikat gazetesinde 
tefrika edilen Voltaire Yirmi Yaşında Yahud İlk Muaşakası romanını Türk edebiyatının ilk 
biyografik romanlarından saymak yanlış olmaz. Adından da anlaşılacağı üzere, romanda 
özellikle Ahmet Mithat Efendi ve Beşir Fuat gibi Tanzimat yazarları arasında büyük ilgi 
gören, Fransız Aydınlanma Çağı’nın önemli düşünür ve yazarlarından François-Marie 
Arouet de Voltaire’in henüz on dokuz yaşındayken1 Fransız Elçiliği görevlisi olarak git-
tiği Lahey’de, yakınlarının Pimpette olarak adlandırdığı, Catherine-Olympe du Noyer ile 
yaşadığı aşkın öyküsü anlatılır. Beşir Fuat 1887 yılında yayımladığı Voltaire başlıklı bi-
yografisinde yazarın Lahey’de geçirdiği bu birkaç aylık dönemi (Kasım 1713-Ocak 1714) 
söz konusu aşk hikâyesine indirgeyerek, tıpkı bir biyografi kitabına gönderme yapar gibi, 
okuru Ahmet Mithat Efendi’nin romanına yönlendirir (2011, s. 109-110): “Voltaire’in bu 
aşkı için saadetli Ahmet Mithat Efendi gibi hikmet ve edebi birleştirmiş bir zatın mukte-
dir kalemi tasvir eylediğinden, bu konuda daha fazla söz söylemeyi lüzumsuz görüp adı 
geçenin Voltaire Yirmi Yaşında adlı eserine başvurmayı okuyucularımıza tavsiye ederiz.” 
Oysa romanının önsözünde Ahmet Mithat yazdığı “şeyin” Voltaire için “bir hususi ta-
rih”, “bir biyografi” olmadığı konusunda okuru uyarma ihtiyacı duymuştur2. Yazınsal bir 
tür olarak Türk edebiyatına Tanzimat döneminde giren romana ilişkin farklı zamanlarda 
ortaya koyduğu görüşler de göz önüne alındığında, Ahmet Mithat’ın önsözün bütününde 
söyledikleri kendi içinde kimi çelişki ve sorunsalı beraberinde getirir. Bu nedenle söz 
konusu önsözün bazı bölümlerini okumak yerinde olacaktır (2013, s. 259): 

Şu başlık altında okurlarımıza arz edeceğimiz gayet latif hikâyeyi, sıradan roman-
lardan saymamayı öncelikle okurlarımızdan rica ederiz. […]
Voltaire’in hususi tarihini yazanların tümü bu hikâyeyi kısaca da olsa yazmışlardır. 
Ancak adı geçen hâkim ve şairin kendi kaleminden çıkan on dört parça mektup, 
şu ilk muaşakasının en ince duygularını tasvir ederek, hikâyeyi gereğinden fazla 
açıklayıp ayrıntılarıyla anlattığı gibi, kendisinden başka diğer bazı zatların biyog-
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rafisiyle bu hikâyenin ilişkisi de işi iki kat daha ayrıntılandırdığından, bir yazar 
bu olayları birbirine bağlayabilir de, hele olayın masum suretini ve basitliğini de 
kaybetmezse, başka bir hüner ve meziyete hiç ihtiyaç görmeksizin ortaya nefis bir 
eser koymuş olur. 
İşte bu kolaylık, şu parlak zeminden istifade hususunda bu âcizi teşvik etmiş ve 
cesaretlendirmiştir. Bununla beraber, yazmakta olduğumuz şeyin Voltaire için bir 
hususi tarih, bir biyografi olmadığını- buraya kadar verdiğimiz izahat üzerine tek-
rar ihtarına gerek olmasa bile- ihtar eyleriz.  Burada Voltaire’in ilk muaşakasıyla 
ilişkili durumlardan başka bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Yalnız hikâyenin başlangıcı 
olmak üzere çocukluk çağına dair bir miktar malumattan sonra, ifadelerimizin hep-
si hep bu romana ilişkin olacak ve yalnız romanımız hayalî bir şey olmayıp tarihî 
olacaktır.  

Ahmet Mithat’ın önsözde yaptığı uyarı dikkat çekicidir: kendi deyimiyle romanı 
“hayalî” değil “tarihî”dir ve bu nedenle de okurun onu “sıradan” romanlardan biri gibi 
görmemesi gerekir. Yazar, romanın tarihsel niteliğini vurgulayarak, anlatacağı hikâyenin 
okur nezdinde inandırıcı, böylelikle de daha etkileyici olmasını hedefler. Voltaire Yirmi 
Yaşında anlatısına “tarihî” niteliğini veren şey, hiç kuşkusuz Ahmet Mithat’ın Voltaire 
gibi tarihsel bir kişiliği konu edinmesidir. Dahası genç Arouet’nin Pimpette’e yazdığı 
on dört mektubu Osmanlı Türkçesine çevirmiş ve romanında olduğu gibi kullanmıştır. 
Anlattığı öyküyü mektuplarda söylenenler çerçevesinde biçimlendiren Ahmet Mithat, ro-
mana yazdığı önsözde de belirttiği gibi, öyküye bütünlük katması için ünlü düşünürün 
yaşamının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, yani Lahey öncesini, okuduğu bazı biyogra-
filerden yararlanarak özetler.  

Bu araştırmanın amacı, öncelikle Ahmet Mithat’ın romanının hangi bölümlerinin ta-
rihsel gerçek, hangi bölümlerinin hayal ürünü olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bunu 
Voltaire üstüne yazılmış ve zamanında Ahmet Mithat’ın da erişmiş olabileceğini düşün-
düğümüz biyografilerde, bu aşk öyküsünün izlerini sürerek ortaya koymaya çalışacağız. 
Voltaire’in ölümünden sonra Fransa’da yayımlanmış ve bu hikâyeye ilişkin bilgilerin 
hepsinin bir arada bulunduğu bir biyografinin olmaması3, Ahmet Mithat’ın farklı kaynak-
lardan yararlandığını gösterdiği kadar, bizim de onun hangi kaynakları kullanmış olabi-
leceğine dair kimi çıkarımlarda bulunmamıza olanak sağlamaktadır. Böyle bir belirleme 
de, ancak 1884 yılı öncesinde yazılan en nitelikli, bu yönüyle de daha erişilebilir olduk-
larını varsaydığımız Voltaire biyografilerinin, romanda anlatılanlar bağlamında taranması 
ve karşılaştırılmasıyla mümkündür. Araştırmamızın ikinci amacı, tamamen hayal ürünü 
olduğunu tespit edebildiğimiz bölümlerde Ahmet Mithat’ın romancı tercihleri ve bu ter-
cihlerin olası anlamları üstünde düşünerek, bu romanda tarihi nasıl kullandığını ortaya 
koymaya çalışmaktır. İleride değineceğimiz gibi, Ahmet Mithat’ın hayal/hakikat ayrımı 
üzerinden yaptığı roman tanımı onu özellikle biyografik anlatılar söz konusu olduğunda 
bir tür çıkmaza sokmuş gibidir. 

Biyografik roman ya da hayal/hakikat açmazı
Voltaire Yirmi Yaşında anlatısının hangi bağlamda incelenebileceğini bilmek için ön-

celikle Ahmet Mithat’ın roman ve tarih kavramlarına olan yaklaşımını anımsamak gere-
kir.  Ahmet Mithat’ın “hayal” ve “hakikat” ayrımı üstünden yaptığı roman tanımlama-
sı, bu türü yeni keşfeden dönemin Osmanlı okuru için yeni olsa da, özellikle kendisine 
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referans aldığı Fransız yazarlar göz önüne alındığında, zamanının oldukça gerisindedir 
aslında4. Ne var ki, 1874’te yayımladığı Zeyl-i Hasan Mellah’tan, son romanlarından 
biri olan 1899 tarihli Viktor Hugo ve Matmazel Klarin’e kadar, neredeyse bütün yazarlık 
kariyeri boyunca bu görüşünde ısrar etmiştir. Kendisini, arkasında şimdiden onlarca eseri 
bulunan deneyimli bir romancı olarak kabul edebileceğimiz 1890 yılında yayımladığı ki-
tabı Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar’da bu ayrımı şöyle dile getirmiştir (2003a, s. 142-143): 

İsmi roman mıdır? Mutlaka hayalî olacak! Artık bunu tekrar “hayalî” diye nite-
lemeye gerek var mı? İsmi “şeker” midir? Mutlaka tatlı olacak! Onu tekrar tatlı 
diye nitelemeye gerek kalır mı? Hakikiye gelince, iş daha da acayipleşir. Çünkü 
“hakiki” midir? O halde roman olmayıp “tarih” olması gerekir. Hatta Emile Zola 
romanlarındaki hakikiliği vurgulamak için bunların bazılarına “tabii ve sosyal ta-
rih” adını vermişti. Fakat roman mıdır? Hakikisi olamaz. Hakiki değil midir? Ne 
tabii ne sosyal ne siyasi tarih sayılamaz.5 

Ancak söz konusu hayalden kastının “gerçeğe uygun hayal” olduğunu da not etmek 
gerekir (2003b, s. 57): “Bizce roman demek hayal demektir ama gerçeğin sınırlarının gös-
terdiği alan içerisinde bir hayâl. Onun sınırlarının dışına çıkınca hayal kalmayacağı gibi 
gerçek de kalmaz.” Ahmet Mithat’ın burada verdiği tanım, özellikle 17. yüzyıl Fransız 
yazarlarıyla birlikte romancıların kaygısı haline gelen gerçeğe benzerlik (fr. Vraisemb-
lance) ilkesidir. Nabizâde Nazım’la Zola üstünden giriştikleri polemikte çokça tartışılan 
gerçeğe benzerlik ilkesi, aslında eleştirdiği realist/natüralist romanının da temel ilkele-
rindendir. Zira Stendhal’den Balzac’a, Flaubert’e, Chamfleury’den Maupassant’a, hatta 
gerçekçiliği olabildiğince uç noktaya vardıran Zola’ya kadar, neredeyse bütün gerçekçi-
lerin başka bir bağlamda ve estetik anlayışla romanda yapmaya çalıştıkları şey budur. Ne 
var ki Ahmet Mithat onlardan farklı olarak ahlâkçıdır; gerçek bile olsa kimi konuların 
işlenmesini uygun bulmaz. Bu yönüyle, roman anlayışını bütünüyle üstüne kurduğunu 
söyleyebileceğimiz Fransız Klasisizmine yakındır6.   

Ahmet Mithat yaşanmışlığı, tarihsel gerçekliği olan şeyleri “hakikat” olarak adlandırıp, 
onun dışında kalan her şeyi de romanın mayası olan “hayal” olarak görür. Ona göre romancı 
“hayalî bir tarihçidir” (2012, s. 13). Romancının yaratıcı yönünü ön plana çıkarmak için onu 
sürekli olarak tarihçi ile kıyaslar. Nitekim, iş hayal gücüyle yaratmadığı bir hikâyeyi yaz-
maya geldiğinde, belki de önceki söylemleriyle çeliştiğinin farkında olan Ahmet Mithat’ın 
bocaladığı, kendisini açıklama ihtiyacı duyduğu görülür. Letaif-i Rivayat’ın 22. cildi olan 
Emanetçi Sıtkı’nın (1893) önsözünde bu sıkıntıyı şöyle dile getirir (2017, s. 733): 

Letaif-i Rivayat’ımızın bu cildine bir “roman” demekten ziyade bir “tarih” denilse 
yerinde olur. Zira okuyucularımızın bildiği gibi bir şeyin esası olmayıp da hayal-
de yaratılmış olursa ona “roman” derler ve aslına bakılırsa gerçekten meydana 
gelmiş olan şeylere dahi “roman” ismi uygun olmayıp, “tarih” denilmesi gerekir.

Emanetçi Sıtkı’ya kaynaklık eden hikâyenin gerçekten yaşanmış bir olay olduğunu, 
dolayısıyla roman yerine tarih denilmesinin daha uygun olacağını, yazar olarak kendisi-
nin hikâyeyi bir düzene sokup, kimi ayrıntılar eklediğini, yani kurguladığını belirtir. Ni-
tekim romancının tarihçiden farkı da budur: ona göre romancı “tarihte olmayan haberlere 
bile erişebilen” kişidir. Zeyl-i Hasan Mellah Yahut Sır içinde Esrar (1874)’da belirttiği 
gibi, romancı tarihî bir olay söz konusu olduğunda bile, elbette onu çarpıtmadan, kimi 
ayrıntılar ekleyebilir (2000, s. 195): 
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[…] Tarihçiler tarihi kurgular ve düzenlerlerse de her köşe ve bucağını hikâye 
yazarları kadar göremezler […] bunlar tarihte var mıdır? Asıl yetenek tarihlerde 
olmayan olayları öğrenip de yazmaktır. Tarihlerdeki olayları yazmak bir kitabı kop-
yalamaktan ibaret kalır. Neyse, meramımızı anladınız ya?

Romanı hayal/hakikat karşıtlığı üzerinden keskin bir biçimde tanımlayan Ahmet 
Mithat’ın özellikle tarihî kişilikleri konu edindiği, biyografi kesiti olan anlatılarını bir 
zemine oturtmakta zorlandığı görülür. İtalyanların ulusal kahramanı Garibaldi’nin evlilik 
hikâyesini anlattığı Garibaldi’nin bir Teehhülü (1888-1889) tefrikası için söyledikleri bu 
anlamda iyi bir örnek oluşturur. “Romanesk tarih” kavramından ilk kez söz eder, ancak 
bu nitelemenin eserini ne derece tanımladığı konusunda kendisi de kararsızdır (Durgun, 
2015, s.102): 

Garibaldi’nin işbu evliliğini ne kadar sade yazacak olsak da gerçekten bir ‘roma-
nesk tarih’ olduğu sanılır. Çünkü […] tarihsel bir gerçekten ziyade edebi bir hayale 
benzemektedir. Fakat öyle olduğu halde romanesk değildir. Tarihtir. Bunu mutlaka 
romanesk hâline dönüştürmek gerekir ise o zaman da gerçek, doğal ve asıl güzelli-
ğinden çıkarmak için zorunlu olarak bozmak gerekir. Buna kıymanın mümkün olup 
olmayacağını düşünmeden önce, böyle kötü bir şekilde tarihi değiştirmeye kalkış-
manın tamamen anlamsız bir şey olacağı sonucuna varmak noktasında akıl şüphe 
etmez. Dolayısıyla biz buna ‘romanesk tarih’ de diyemedik.

Ahmet Mithat’a göre Garibaldi’nin romana konu olan evlilik hikâyesi kendiliğinden 
o kadar “romanesk”tir ki, okuyan bunun gerçekten yaşanmış bir hikâye değil de kurma-
ca olduğunu sanabilir. Ahbar-ı Asara Tamim-Enzar’da usta olarak selamladığı Boileau, 
gerçeğe benzerlik adına, gerekirse gerçeğin bile feda edilerek, daha inandırıcı bir hale ge-
tirilmesi gerektiğini yazar (2003, s. 61); çünkü hayatta öyle akla hayale sığmaz gerçekler 
vardır ki, olduğu gibi yazılması okura inandırıcı gelmeyebilir. 

Yine Garibaldi’den birkaç ay sonra yayımladığı Viktor Hugo ve Matmazel Klarin 
anlatısının önsözünde, tarihî bir olayı kendince anlatarak onu “romanesk” bir hale dönüş-
türdüğünü, böylelikle onu “tarih” olmaktan çıkardığını, ancak ortaya çıkan şeyin roman 
da olamadığını belirtir (Durgun, 2015, s. 103): 

Viktor Hugo ve Matmazel Klarin arasında nasıl geçtiğini anlatacağım durum tarihî 
olaylardandır. Bunu birkaç gazeteden okumuş hatta okuduğum gazetelerden o yazıla-
rı kesip saklamıştım. Fakat o yazıyı yazanların her biri kendilerine göre anlatmışlar. 
Bu da aslında tarihin ta kendisi iken onu kendi hayal güçlerine dayanarak ‘romanesk’ 
haline getirmişler. Biraz da ben kendime göre anlattım. O halde tarihsel bir gerçek 
olmaktan tamamen çıktı. Ama roman da olmadı. Çünkü her zaman dediğim gibi ro-
manın temeli mutlaka hayal olmalı. Bunun ise temeli gerçektir. Tarihtir. Fakat roman 
gibi yazılmış olduğu için bu anlama gelecek kelime ile “romanesk” olmuştur.

Bu örneklerin de gösterdiği gibi, tarihe mal olmuş bir hikâyeyi, her ne kadar kimi 
ayrıntılar ekleyerek, kurgulayarak yeniden yazsa da, Ahmet Mithat’ın onu gönül rahatlı-
ğıyla roman olarak nitelemekte zorlandığı görülür. Özellikle Garibaldi’nin bir Teehhülü 
ve Viktor Hugo ve Matmazel Klarin anlatıları hakkında yazdıkları, bir romancı olarak 
kendisinin nasıl bir tereddüt yaşadığını görmek bakımından ilginçtir. Bütünüyle hayâl-
den yaratmadığı bir hikâyeyi roman olarak nitelemekte zorlanması bir yana; kurmaca bir 
metin olan romanda “tarihe kıymama” kaygısı da, temel görevi yaratmak olan romancıyı 
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ikircikli bir durumun içine sokmuş gibidir. Bu, tarihin sınırlayıcı nesnelliği karşısında 
hayal gücünü istediği gibi kullanamayan romancının sıkıntısıdır. Temeli büyük ölçüde bi-
yografilere dayandığı için, adı anılan iki anlatıyla aynı kategoride sınıflandırabileceğimiz 
Voltaire Yirmi Yaşında romanının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Ancak tarihe 
sadık kalma kaygısının, bu anlatıda Ahmet Mithat’ın işini iyice zorlaştırdığı söylenebilir: 
zira, yirmiyi aşkın Voltaire biyografisi üstünde yaptığımız inceleme sonucunda, söz ko-
nusu mektuplar dışında, gerçekten yaşanmış olan bu öykünün ayrıntılarına tanıklık eden 
başka hiçbir kaynak yoktur7. Dolayısıyla bu aşkın nasıl yaşanmış olabileceğine dair edi-
nilebilecek izlenimler mektupların bize söyledikleriyle sınırlıdır. Biyografilerden alınmış 
bilgilerin dışında kalan her şey Ahmet Mithat’ın hayal gücünün ürünüdür. Ancak şimdi-
den söylemek gerekirse; muhayyilesi son derece geniş bir romancı olan Ahmet Mithat, 
yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı olsa gerek, hayal gücünü yeterince kullan(a)
mamış gibidir.

Biyografiden romana: Tarih burada, ya roman?
Voltaire Yirmi Yaşında yahut İlk Muaşakası romanı, her biri adlandırılmış dokuz bö-

lümden oluşur. Voltaire’in Pimpette’e yazdığı on dört mektup, Ahmet Mithat tarafından 
romanın düğüm ve çözüm bölümlerinde kullanılmıştır. Romandaki anlatıcı, yazarın kimi 
başka romanlarında olduğu gibi, anlatıcı-yazar olarak Ahmet Mithat’ın kendisidir. Roma-
nın serim bölümünü oluşturan ilk üç bölümünde, aşk öyküsünün tarafları olan Voltaire ve 
Pimpette’in Lahey’deki karşılaşmalarından önceki yaşamları ve aralarındaki aşkın hangi 
koşullarda geliştiği anlatılır. 

“Voltaire’in Gençlik Çağı” başlığını taşıyan ilk bölüm, Voltaire’in yaşamının Lahey’e 
kadar olan bölümünü anlatan kısa bir Voltaire biyografisidir. H. Harika Durgun örnekler 
vererek, Ahmet Mithat’ın konusunu tarihten alan kimi romanları için uzun bir araştırma 
dönemi geçirdiğini, kullanacağı bilgiler konusunda olabildiğince titiz davranmaya çalış-
tığını belirtir (2015, s. 99-103). Bu bağlamda, Ahmet Mithat’ın Voltaire’e ilişkin ilk ya-
zısının 1872’de Dağarcık dergisinde yayımlanan Meşhur Filozof Voltaire başlıklı beş-altı 
sayfalık bir biyografi olduğunu, ancak o biyografide romana konu olan aşk öyküsüne 
hiç değinmediğini belirtmek gerekir. Daha nesnel olması beklenen bir biyografide bile 
kaynaklarına ilişkin bilgi vermeyen Ahmet Mithat, ilginçtir, romanın bu bölümünde yapıt 
ismi vermeden bir Voltaire biyografı olan Auger’ye8 atıfta bulunur, ancak beklenebile-
ceğinin aksine, bu ilişkiye dair romanında verdiği bilgilerin bir kısmı Auger’nin yazdığı 
biyografide hiç yoktur. Bu bölümde, özetle; Voltaire’in henüz üç yaşındayken Rousse-
au’nun Moïsade9 adlı şiirini ezbere okuyan dahi bir çocuk olduğunu; babası onun avukat 
ya da hâkim olmasını isterken, kendisinin şiir ve tiyatroya yöneldiğini; on iki yaşınday-
ken düşünce ve inanç özgürlüğünden bahseden bir trajedi yazdığını10; vaftiz babası olan 
Abbé de Chateauneuf sayesinde edebiyat ve sanatla uğraşan, sefih içinde ve dindışı bir 
yaşam süren kimi soyluların arasına girdiğini ve bütün bunların Voltaire’in Fransız Sara-
yında çalışan babasını bir hayli endişelendirdiğini yazar. Nihayetinde onu bu ortamdan 
uzaklaştırmak isteyen babasının çareyi Abbé de Chateauneuf’ün Lahey’e Büyükelçi ola-
rak atanan kardeşinin yanına göndermekte bulduğunu söyleyerek, sözü Voltaire’in aşkı 
ilk kez tadacağı Pimpette’e getirir. 
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İkinci bölüm “Matmazel du Noyer” başlığını taşır. Ancak Pimpette hakkında kayda 
değer bir bilgi bulunmadığı için olsa gerek, Ahmet Mithat daha çok Pimpette’in annesi 
Madam du Noyer’den bahseder. Kendisi bir yazar olduğu için bazı biyografilerde kısa 
da olsa yaşam öyküsüne dair bilgilere rastlamak mümkündür. Ahmet Mithat da bu bil-
gilerden yararlanmıştır: Protestan bir ailede doğan, evlilik nedeniyle mezhep değiştirip 
Katolik olan Madam du Noyer (Anne-Marguerite Petit du Noyer), on yıllık bir evliliğin 
ardından iki kızını yanına alıp, önce Protestanlara karşı daha ılımlı olan İngiltere’ye ka-
çar, oradan da akrabalarının bulunduğu Hollanda’ya geçer. Ancak elverişli olmayan ko-
şullar yüzünden uzun süre tutunamayıp Fransa’ya geri dönmek zorunda kalırlar. Bir süre 
sonra, bu kez kesin olarak yerleşmek üzere yeniden Hollanda’ya giderler. Voltaire onlarla 
tanıştığında, Ahmet Mithat’ın deyimiyle “hikemiyât ve edebiyata mensup olan” Madam 
du Noyer, gazeteci ve yazar olarak Lahey’de tanınan, yaşamını kalemiyle kazanan bir 
kadındır. Gerçekmiş gibi sunduğu ama aslında çoğunluğu kurmaca olan mektuplar yazan 
Madam du Noyer11, gerçekten de entrikacı bir kadındır; hatta bazı biyografilerde kale-
miyle şantaj yaptığı ima edilir. Bu anlamda Voltaire’in mektuplarında yansıttığı olumsuz 
imajla da örtüşen bir yönü vardır. Bu imajı Ahmet Mithat’ın da okuduğunu düşündüğü-
müz Condorcet’ye borçlu olduğumuz söylenebilir; zira Vie de Voltaire başlıklı biyog-
rafisinde Madam du Noyer’den yozlaşmış ve entrikacı bir kadın, bir dedikodu yazarı 
olarak bahseden ve oldukça olumsuz bir portre çizen ilk biyograf Condorcet’dir. Condor-
cet Madam du Noyer’nin kendi kızının onurunu hiçe sayıp, Voltaire’in ona yazdığı aşk 
mektuplarını yayımlamasını ve dostu ve hayranı olduğu Voltaire ile ilgili kötü bir izlenim 
yaratmasını bağışlamaz. Ahmet Mithat’ın kalemi Condorcet’ninkinden daha keskindir 
(2013, s. 267-268):

Kendisi gayet düzenbaz, hileci ve gördüğü sefaletler üzerine bayağı ar ve namus 
perdesi yırtılmış bir kadın olduğundan, para hatırına girmediği durum kalmadı 
idiyse de bununla beraber kendisini zamanın en namuslusu olmak üzere görmeyen-
leri de kaleminin okuna hedef eylerdi. 

Condorcet örneğinde olduğu gibi, bu aşk hikâyesindeki rolünden dolayı Voltaire bi-
yografilerinde kendisinden mutlaka söz edilir; zira yukarıda belirttiğimiz gibi, genç Arou-
et’nin kızı Pimpette’e yazdığı mektupları bir biçimde ele geçirip, özellikle de Voltaire 
yazar ve şair olarak tanınmaya başladığında, Lettres historiques et galantes başlıklı ese-
rinin IV. cildinde yayımlar12. Bu bağlamda Madam du Noyer’ye ilişkin o zamana kadarki 
en kapsamlı bilginin Marki de Duvernet’nin La Vie de Voltaire başlıklı biyografisinde 
bulunduğunu belirtmek gerekir (1786: 30-31). Ancak Ahmet Mithat’ın romanda kullan-
dığı kimi bilgiler bu kitapta hiç yer almaz. Ahmet Mithat Madam du Noyer için “Fransız 
edebiyatı tarihinde ismi bayağı çokça anılır” dese de adının sonraki yüzyıllarda daha çok 
yalnızca bu bağlamda anıldığını söylemek yanlış olmaz. Hem Madam du Noyer’nin bazı 
kitaplarının yeniden yayımlanması, hem de üzerine yapılan nitelikli çalışmaların gün yü-
züne çıkması için 20. yüzyılı, hatta 21. yüzyılın başını beklemek gerekir. Ahmet Mithat’ın 
dönemindeki en kapsamlı kaynak Biographie universelle, ancienne et moderne başlıklı 
biyografiler serisinin 1814’te yayımlanan 12. cildinde yer alan ve Beuchot13 tarafından 
yazılan Anne-Marguerite Petit du Noyer maddesidir14. Aşağıda vereceğimiz örneklerin de 
gösterdiği gibi Ahmet Mithat söz konusu biyografideki bilgileri, elbette biraz süsleyerek 
ve neredeyse aynen kullanmıştır (2013, s. 264-265): 
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Bu kadın 163315 senesine doğru Nimes şehrinde doğmuştur. Annesi, Cotton isminde 
bir Cizvit ailesindendir ki, bu Cizvit Dördüncü Henri adlı meşhur Fransız Kralı’nın 
günah çıkarıcısı olmakla bayağı nüfuzlu şahıslardan sayılır. Fakat kızının doğu-
mundan biraz sonra öldüğünden o, meşhur kızının hiçbir mürüvvetini görmemiştir 
[…]. Genç Marguerite babasının ailesi nezdinde büyüdüğünden Protestan mezhebi 
ayinince terbiye görmüştür. […] O zamanlar Tolon Alayı denilen bir askeri kurulda 
yüzbaşı rütbesi taşıyan Mösyö du Noyer genç Marguerite’e âşık olunca, kız da ona 
gönül vermişse de delikanlı Katolik mezhebinde bulunurken, kendisinin Protestan 
mezhebine bağlı olması nikâha engel olduğundan Matmazel Marguerite söz konusu 
mezhebi terk ve Katolik mezhebini kabul ederek du Noyer ile evlenmiştir.16

Örneğin, Cizvit papazı olan babasının Dördüncü Henri’nin günah çıkarıcısı olduğu 
ayrıntısı sadece bu biyografide vardır. Ahmet Mithat’ın bu biyografiden yararlandığını gös-
teren bir diğer örnek de Madam du Noyer’nin kısa süren İngiltere serüveninden bahse-
derken, Fransızca metinde kullanılan “vivre d’aumônes et d’industrie” deyişidir: Madam 
du Noyer’nin İngiltere’deyken yaşamını kendisine yapılan yardımlar ve olumsuz anlamda 
kaynağı belirsiz işlerle sürdürdüğünü belirtmek için kullanılmıştır. Ne var ki Ahmet Mit-
hat bu deyişteki “industrie” sözcüğünü yanlış değerlendirip, “fabrika” olarak çevirmiştir. 
Böylelikle işi, -eğer bir romancı tercihi değil ise- Madam du Noyer’nin İngiltere’deyken 
“dilenme hâkirliğine kadar düşüp”, “fabrikalarda kadın işçi” olarak çalıştığını söylemeye 
kadar vardırır (2013, s. 267). Bu bağlamda Voltaire biyografilerinde Madam du Noyer’ye 
ilişkin verilen bilgilerin son derece sınırlı olduğunu ve bu sınırlı bilginin de çoğunlukla bir 
biyografiden diğerine kopyalanarak aktarıldığını belirtmek gerekir. Nitekim Beuchot’nun 
yazdığı Madam du Noyer biyografisinin temel alınması hem Voltaire biyograflarını hem 
de -eğer bir romancı tercihi değil ise- Ahmet Mithat’ı yanlış yönlendirmiştir: Ahmet Mithat 
romanın son bölümünde Voltaire’le ayrılıkları sonrasında Matmazel du Noyer’ye ne oldu-
ğunu şöyle özetler (2013, s. 332): “Ya Olympe du Noyer ne olmuştur? Voltaire’den ayrıl-
makla, birtakım zatlarla tanışıklık kurduktan sonra, Matmazel Olympe, Baron de Vinterfeld 
isminde bir zatla muaşakaya başladığında, adı geçen Baron nihayet kızı nikâhla almaya 
mecbur olmuştur. […]”.17 Pimpette’in anıldığı bütün Voltaire biyografilerinde bu bilgi yan-
lış olarak tekrar edilegelmiştir; zira annesi Madam du Noyer, anılarında kızı Pimpette’in 
1709 yılında, henüz 15 yaşındayken, gözünün kendisinin parasında olduğunu düşündüğü 
Baron de Winterfeld ile evlendiğini, Winterfeld’in hamileyken kızını terk ettiğini, 1710’da 
Lahey’e geri döndüklerini ve Pimpette’in dünyaya bir kız çocuğu getirdiğini yazar (1710, 
s.125,277,315,393,425). Dolayısıyla Winterfeld ismi Voltaire’in çok daha öncesinde vardır. 
Nitekim Pimpette yaşamının sonuna kadar Madam de Winterfeld ismini kullanmıştır. Bu 
olgudan hareketle, ayrılmış olsalar bile boşanmadıkları düşünülebilir. Voltaire biyografla-
rının, ağız birliği etmişçesine, Madam du Noyer’nin anılarını görmezden gelmeleri ilginç-
tir. Bunu Madam de Noyer’nin güvenilmez kişiliğine bağlamak olasıdır; zira genel olarak 
yazdıklarının gerçek mi, yoksa uydurma mı olduğu konusunda her zaman ciddi şüpheler 
olmuştur18. Ancak günümüzde yayımlanan biyografilerde Madam du Noyer’nin anılarının 
da temel alındığını belirtmek gerekir19. Bu bağlamda, aralarında sadece iki yaş olmasına 
rağmen, yazdığı mektupta Pimpette’in, Voltaire’e “çocuğum” diye hitap eden, daha olgun 
bir kadın portesi çizmesi, annesinin yazdıklarının doğru olabileceğini düşündürür.  

Aşk ilişkisinin Madam du Noyer tarafından öğrenilmesiyle birlikte üçüncü bölüme 
adını veren ilk güçlükler de ortaya çıkar. Ahmet Mithat’ın bir önceki bölümde Madam 
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du Noyer’ye uzunca yer verip, son derece gözü açık ve çıkarcı bir kadın resmi çizmesi 
boşuna değildir: bu ilişkinin bir yere varmayacağını, varmayacağı için de kızının adının 
çıkacağını ve bunun da ileride iyi bir evlilik yapmasına engel olacağını düşünen Madam 
du Noyer bu ilişkiye karşıdır. Henüz reşit olmayan Arouet’nin kızıyla evlenebilmesi ba-
basının iznine bağlıdır20 ve elbette Voltaire’inki gibi bir babanın buna rıza göstermeye-
ceğini de tahmin etmek güç değildir. Ahmet Mithat’ın deyişiyle “Validesinin hâlini ve 
şanını bildiği için”, kızı Pimpette de umutsuzdur (2013, s.272): 

Sanki benimle evlenebilir misiniz? Siz kimsiniz? Asilzade çocuklarından bir Mösyö 
François-Marie Arouet de Voltaire!21 Ben kimim? İsmim gerçekte Olympe Pimpette 
du Noyer ise de bu bir sözden ibaret! Her durumda iyi hâli için ciddi olarak iki şahit 
bulamayan bir serseri kadının kızıyım ki, kocasına ailesine hayrı olmamış. Benimle 
evlenmekten evvela pederiniz sizi men eder.

Mademki romancı “tarihlerde olmayan olayları bile öğrenip yazan kişidir”, Ahmet 
Mithat da gerçekte nasıl cereyan ettiğini bilmediğimiz kimi olayların perde arkasını, yu-
karıdaki örnekte olduğu gibi, Pimpette ve annesine atfettiği söylemlerle ayrıntılandırır. 
Bunlar Arouet’nin mektuplarında söyledikleri doğrultusunda ve sebep-sonuç ilişkisi çer-
çevesinde, tahminlerinden hareketle yazılmış bölümlerdir ve bütünüyle yazarın muhay-
yilesinin ürünüdür. Bu bağlamda, Madam du Noyer’nin Fransa’dan İngiltere’ye kaçarken 
yanında “mini mini bir aşığının” bulunması (s. 266-267), kızı Pimpette’in aşıklarını kimi 
vaatlerle kandırıp, onları “kaz yolar gibi yolması”, “istifade derecesine göre” kızının bu 
vaatlerden bazılarını yerine getirmesine ses çıkarmaması (s. 269) gibi hiçbir biyografide 
yer almayan, yani bir anlamda tarihsel dayanağı olmayan kimi ayrıntılar da ekler. Biyog-
rafilerdeki kısıtlı bilgilere dayanan serim bölümümün Ahmet Mithat’ın hayal gücünü, gö-
rece olarak, daha çok kullandığı bölüm olması hem ilginç hem de anlamlıdır. Bu anlamda 
tarihi dönüştürse de, yazdıkları çok önem verdiği “gerçeğe benzerlik” ilkesine uygun 
olarak inandırıcıdır. Düğüm ve çözüm bölümlerinde, gelişen olaylar çerçevesinde mek-
tupları yorumlayarak, daha çok deneyimsiz bir âşık olarak Arouet’nin çözümlemesini 
yapar. Pimpette’in mektuplarının ortada olmamasının romancıya bir alan yaratabileceği 
düşünülebilirse de otantik mektuplardaki olay ve kişi çeşitliliğinin sınırlılığı hayal gücü-
nü kullanmaya pek elvermez.  

Yukarıda söz ettiğimiz nedenden dolayı bu ilişkiyi engellemek isteyen anne işi Büyü-
kelçi Chateauneuf’e şikâyet etmeye kadar vardırır. Kadının kötü şöhretini bilen ve olası 
bir skandaldan çekinen Chateauneuf, başta durumu idare etmeye çalışsa da, Arouet’nin 
bir gece Pimpette’i erkek kılığında Elçiliğe sokması bardağı taşıran son damla olur. Du-
rum Arouet’nin Paris’te bulunan babasına iletilir ve kendisinin ilk fırsatta Fransa’ya geri 
gönderilmesine karar verilir. İşi sağlama almak ve oğlunun Pimpette’le yeniden görüşme-
sini engellemek isteyen baba, kraldan aldığı bir emirname ile Arouet’nin Elçilik binasın-
da gözaltında tutulmasını sağlar. Gitmeden önce Pimpette’i en azından son bir kez daha 
görmek isteyen genç Arouet’nin dışarı çıkmasına kesinlikle izin verilmez. Arouet söz 
konusu on dört mektubun ilkini bu durumu Pimpette’e haber vermek için yazar. 

Romanda anlatıcının Arouet’ye karşı takındığı tavır dikkat çekicidir: “asrın en büyüğü” 
diyerek selamladığı Voltaire’e karşı ne kadar büyük bir saygı besliyorsa, çocuksu bulduğu 
genç Arouet’yi de bir o kadar zavallı bulur. Bütün gayretini on dokuz yaşındaki Voltaire’in 
ne kadar çocuksu olduğunu göstermeye adamış gibidir22. Deneyimsiz bir âşık olan Arou-
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et’yi yaptığı ve yapmadığı her şey için eleştirir; çocukça bulduğu eylem ve söylemlerine 
hep kuşkuyla yaklaşır. Örneğin; mademki Pimpette erkek kılığında Elçiliğe girmeyi başa-
rabilmiştir, o halde söz konusu tutukluluk ve dışarı çıkma yasağı genç Arouet’nin abarttığı 
kadar ciddi bir şey olmasa gerektir; çocuklara özgü bir korkuyla kızın onurunu yok yere 
tehlikeye atmıştır. Nitekim beşinci bölümün adı “Âşık ama çocuk” başlığını taşır. Kimi 
zaman ayıplar, alay eder, onun adına utanır, kimi zaman da çocukça davranışlarından dolayı 
ona acır. “Kendi zan ve vehimlerinden ibaret bir aşkla âşık olduğuna” şüphe yoktur” (s. 
271) diyerek, Arouet’nin aşkı hakkındaki hükmünü daha baştan vermiştir aslında. “Eleştir-
menler” diyerek sözünü ettiği biyografların mektuplar hakkındaki görüşlerini de buna tanık 
gösterir. Oysa Arouet’nin on dokuz yaşındayken, üstelik her an gönderilmek gibi olağanüs-
tü bir koşulda yazdığı mektuplardaki dil ve biçemi olgunluk dönemindeki Voltaire’inkiyle 
kıyaslayan biyograflar, mektupları sıradan, biraz da klişe bulduklarını belirtseler de, hiçbiri 
genç şairin aşkının samimiyetinden kuşku duymamıştır23. Acaba Ahmet Mithat, Condorcet, 
Luchet ya da Chaudon gibi biyografi yazarlarının bu konudaki benzer görüşlerinden etki-
lenmemiş, onların söylemlerini başka türlü yorumlamamış ya da öyle yorumlamayı tercih 
etmemiş olsaydı, mektupları romandaki bakış açısıyla mı değerlendirirdi? Sanmıyoruz; zira 
mektuplarla ilgili verdiği yargılar, Ahmet Mithat’ın o mektupları kendi türü içinde değer-
lendirebilecek bir yetkinlikten uzak olduğunu düşündürür. Biyografların da belirttiği gibi, 
genç Arouet’nin mektupları biçim ve biçem açısından kuşkusuz ve biraz da kaçınılmaz ola-
rak klişedir; zira bu mektuplar kurucu metinleri arasında Abélard ve Héloïse’in birbirlerine 
yazdıkları mektupların bulunduğu bir aşk mektubu geleneğinin 17. ve 18. yüzyıllardaki 
tipik örneklerindendir. Bu tespiti mektupları yayımlayan Madam du Noyer’nin herkesten 
önce, üstelik daha o zamanlar yapmış olması takdirle karşılanması gereken bir durumdur. 
Madam du Noyer (1720, s. 271 ve devamı) isim vermeden, mektupları yazan genç A.’nın, 
insanın okuduğu güzel şeylerden çokça etkilenip uygulamaya koyduğu bir yaşta olduğunu 
belirttikten sonra, tıpkı bir edebiyat eleştirmeni gibi örnekleyerek, özellikle biçemin Gu-
illeragues’ın Portekiz Mektupları ile Abélard ve Héloïse’in mektuplarındaki biçeme ben-
zediğini, hatta A.’nın o mektuplardaki hitap, veda biçimleri, abartılı coşkunluk gibi kimi 
klişeleri kopyaladığını söyler. Nitekim Frédérique Deloffre (1992, s. 665-672) De Voltai-
re à Guilleragues: notes sur quelques ‘topoi’ de la lettre amoureuse başlıklı makalesinde 
bu benzerlikleri ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuştur. Örneğin; büyük olasılıkla Ahmet 
Mithat bilmiyordur, ancak ister otantik olsun ister kurmaca, dönemin aşk mektuplarındaki 
klişelerden birisi, aşığın aynı mektup içinde sevgilisine dönüşümlü olarak hem “siz”, hem 
de “sen” diye hitap etmesidir. Kurmaca bir eser olmasına rağmen uzunca bir süre otantik 
olduğu sanılan Portekiz Mektupları’nı örnek veren Deloffre’a göre bu o kadar alışılmış bir 
durumdur ki, o dönemde kimse bunu yadırgamaz ya da Ahmet Mithat’ın yaptığı gibi bir 
“şaşkınlık alameti” olarak görmez. “Siz” hitabı, aşk mektubu retoriğindeki nezaketin, aşka 
ve sevgiliye duyulan saygının gereğidir; “sen” hitabına gelince, bir yakınlığın, coşkunlu-
ğun göstergesidir24. Bu durum Arouet’nin ne kadar çocukça davrandığını göstermek isteyen 
Ahmet Mithat’ın dikkatinden kaçmaz elbette (2013, s. 288): “Hele mektubun ilk kısmında 
sevgilisine “siz” diye seslendiği halde, ikinci kısmında senli benli sözlerinin daha büyük bir 
şaşkınlık alameti olduğuna nasıl şüphe edilir.”

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, Ahmet Mithat her durumu genç Arouet’nin 
aleyhine yorumlar. Fransa’ya gönderilmeden önce mutlaka görmek istediği Pimpette’e 
yazdığı ikinci mektupta, gece ay doğar doğmaz, Elçilikten gizlice çıkararak bir arabayla 
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kendisini almaya geleceğini, beraber yakınlardaki Schevelin25 köyüne gideceklerini, ha-
zır beklemesini söyler. Anlaşılan o ki, bir nedenden dolayı bu buluşma gerçekleşememiş-
tir. Ahmet Mithat’ın buna verdiği tepki okuru gülümsetir (s. 288):

Her ne ise bari bu kadar kahramanca bir tavırla verdiği şu vaadi olsun genç aşığı 
tutabildi mi? Heyhat! Hem de elifindeki meddi dört elif miktarı değil, dört bin elif 
miktarı uzatmak lazım gelen bir heyhat ki, bundan biz bile şimdi, yani vukuattan yüz 
elli sene sonra hâlâ mahcup oluyoruz.

Nihayetinde Pimpette’in erkek kılığında Elçiliğe girdiği o geceden sonra, aşıklar 
tekrar görüşemeden, genç Arouet Lahey’den ayrılmak zorunda kalır. Arouet’nin mektup-
ları yolculuk esnasında ve Paris’teyken de devam eder. Sevgilisini, Protestan bir annenin 
elinden kurtarmak ve yeniden Katolikliğe kazandırmak gibi o dönemde çok işe yaraya-
bilecek bir bahaneyle, Paris’e getirtmeyi planlar. Bu planı gerçekleştirmek için tanıdığı 
kimi din adamlarını araya koysa da, bir sonuca ulaşamaz. Bu arada kendisine karşı son 
derece öfkeli olan ve eve dönmesini yasaklayan babasıyla da başı ciddi bir biçimde belâ-
dadır; babasının öfkesini yatıştırıp, kendisini affettirmek için bir savcı olan Maître Ala-
in’in26 yanında çalışmaya bile razı olur. Böylesi zor koşullarda bir süre daha devam eden 
mektupların arkası kesilir. En son kimin yazdığını, kimin ötekinin son mektubuna ce-
vap vermediğini bilmesek de Ahmet Mithat hesabı elbette yine Arouet’ye kesecektir. On 
dördüncü ve son mektubun bitiş şeklini, biraz da haklı olarak, genç şairin duygularının 
değişmesine yorar (s. 331-332): “Hani ya o eski adieu’ler? Hani ya o eski “gönlüm”ler? 
Nerede kaldı o eski “Pereştişe şayan metresimler”? İnsan hiçbir vakitte kendi kalbinde 
bulamadığını başkasının kalbinde de arayamaz. Ayrılık aslında Voltaire’in kalbine hiç 
tesir etmemiş imiş.”

Böylelikle Ahmet Mithat, kendi kurgusu doğrultusunda, romanın başındaki savını da 
kanıtlamış olur: ona göre bir çocukluk zannından ibaret olan bu aşk, araya mesafelerin ve 
daha başka şeylerin girmesiyle bitmiştir. Paris’e döner dönmez, Arouet Pimpette’i unut-
muştur. Oysa hikâyenin Ahmet Mithat’ın bildiğinden daha farklı, bu anlamda “kayıp” bir 
sonu vardır. Zamanında kendisinin erişemediğini düşündüğümüz27, Voltaire’in Pimpette’i 
öyle kolayca unutmadığını gösteren önemli bir kanıttır bu: 16 Mayıs 1717’de krala haka-
ret suçundan Bastille zindanına atılmak üzere tutuklandığında, Voltaire’in evinde bulunan 
evraka ve üstündekilere el konulur. Üstünden çıkan eşyanın arasında Pimpette’in ona 
yazdığı bir mektup da vardır28. Yani o hikâyenin üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağ-
men, Voltaire Pimpette’in kendisine yazdığı mektubu, zamanında ona tavsiye ettiği gibi 
yakmayıp saklamış ve hâlâ cebinde taşımaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süre Longchamps ile 
beraber Voltaire’in sekreterliğini yapan Wagnière, onun Pimpette’ten her zaman çok özel 
bir ilgiyle söz ettiğine tanık olduğunu aktarır (Longchamps, 1826, s. 23). Nitekim Lahey 
sonrası kariyerinde hızlı ve büyük tırmanışa geçecek olan Voltaire, Pimpette için “bana 
zaman kaybettiren tek tutkum” diyecektir. Ahmet Mithat’ın bu gerçeklerden haberi var 
mıydı, olsaydı romanını başka türlü mü kurgulardı bilmek elbette mümkün değil. Ancak 
böylesi bir sonun tarihsel gerçeğe daha uygun ve belki de daha “romanesk” bir son olaca-
ğına ve hikâyeyi bütünüyle değiştireceğine kuşku yoktur.
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Sonuç 
Ahmet Mithat, romanının önsözünde, bilinen iddialı kişiliğiyle, Voltaire’in ilk aşk 

öyküsünden, o zamana kadar hiçbir yazarın benzerini yazamadığı, okurların da daha önce 
benzerini okumadığı tarihî bir hikâye çıkardığını söylese de, burada gerçek anlamda bir 
romandan söz etmek pek mümkün değildir. Tarihi değiştirmemek kaygısıyla olmalı; ne 
bir olay (ya da yan olay) ne bir roman karakteri ne de gerçek anlamda bir diyalog ya-
ratmıştır. Var olanları da hiçbir biçimde derinleştir(e)memiştir. Bu bakımdan, romanda 
kurmaca adına gerçek anlamda bir şeyin olmadığını söylemek yanlış olmaz. Ortada bir 
hikâye vardır kuşkusuz; ama onu da kendisi yaratmamış, dahası, bu makalede göstermeye 
çalıştığımız gibi, elinde olan ya da olmayan nedenlerden dolayı biyografik romanın önem-
li bir ayağını oluşturan nesnel bilgiyi yorumlarıyla dönüştürmüştür. Bu anlatıda Ahmet 
Mithat’ın bütün yaptığı; kendisini daha tecrübeli bir erkek/anlatıcı olarak konumlandırıp, 
söz konusu mektuplarda yazılanları kendi dünya görüşü çerçevesinde yorumlamaktan/
eleştirmekten ibaret kalmıştır denilebilir. Konuyla ilgili tek kaynağın zaten kendi hikâye-
sini anlatan otantik mektuplar olduğu düşünülürse, böyle son derece sınırlı olan bir alanda 
Ahmet Mithat’ın başka türlü bir şey yapmasına da imkân yoktur. Nitekim bu yazının 
amacı kimi eksiklerden dolayı Ahmet Mithat’ı eleştirmek değil, daha çok bir durum ince-
lemesi ortaya koymaktır. Kuşkusuz tartışmaya açıktır; ancak kişisel düşüncemiz kurmaca 
bir yapıt olan romanda romancının tarihi dönüştürmeye de hakkı olduğudur; yeter ki okur 
bir tarih kitabı değil, roman okuduğunun bilincinde olsun. Bu anlamda yazdığı Voltaire 
biyografisinde bu aşk öyküsü için okuru Ahmet Mithat’ın romanına gönderen Beşir Fu-
at’ın tavsiyesine kulak veren okurun romanı tarih gibi okumuş olması muhtemeldir. 

Sonuç olarak Ahmet Mithat’ın diğer anlatısı Viktor Hugo ve Matmazel Klarin için 
verdiği yargının bu yapıtı için de geçerli olduğu rahatlıkla söylenebilir: kısmen eksik 
bilgiye dayalı öznel yorumlarıyla Voltaire’in söz konusu aşk hikâyesini bir anlamda tarih 
olmaktan çıkarmış, ancak onu bir romana dönüştürememiştir. Yani, bu eserde “tarih” bir 
ölçüde varsa bile, “roman” kayıptır.

NOTLAR
1 Roman her ne kadar Voltaire Yirmi Yaşında başlığını taşısa da, 21 Kasım 1694’te doğan Vol-

taire, bu hikâyenin yaşandığı 1713 yılında, on dokuz yaşından henüz gün almaya başlamıştır. 
Condorcet gibi kimi biyograflar doğum günü olarak 20 Şubat tarihini vermişlerdir, ancak gü-
nümüzde kabul gören tarih 21 Kasım’dır. Sonuçta hangi ayda doğmuş olursa olsun, 1713’te 
Voltaire 19 yaşındadır ve Ahmet Mithat Efendi’nin romanını neden böyle adlandırdığı merak 
konusudur. 

2 Üç yıl sonra, romanını bir “biyografi parçası” olarak takdir etmesinden dolayı, Ahmet Mithat 
Beşir Fuat’a teşekkür edecektir (2013, s. 339). 

3 Bu anlamda belki de tek istisna, Louis-Mayeul Chaudon’un 1785 yılında, Amsterdam’da ya-
yımladığı Mémoires pour servir à l’histoire de M. De Voltaire başlıklı biyografidir. Örnek ver-
mek gerekirse; Ahmet Mithat’ın romanında yer verdiği Voltaire ve Pimpette’in fiziksel özellik-
leri (güzel olup olmadıkları) ya da yıllar sonra Voltaire’le hesabını bu ilişki üzerinden görmeye 
çalışan bir düşmanı (M. La Beaumelle) gibi ayrıntılar yalnızca bu biyografide yer alır. Bütün 
bunlara rağmen, bu biyografi de Ahmet Mithat’ın tek bir kaynaktan yararlanmadığını gösteren 
eksikliklerle doludur. 
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4 Hayal ve hakikat üzerinden yaptığı roman tanımı da dâhil olmak üzere, Ahmet Mithat bu yazın-
sal türe ilişkin görüşlerini kendi ahlâk anlayışına, dünya görüşüne ve Osmanlı bağlamına uygun 
bulduğunu düşündüğümüz ve Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar’da referans olarak verdiği Pierre 
Daniel Huet (1630-1721) ve Nicolas Lenglet du Fresnoy (1674-1755) gibi yazarlar üzerinden 
temellendirmiştir. Kendi döneminden yaklaşık iki yüz yıl önce, üstelik romanın tür olarak kü-
çümsendiği bir zamanda, bir din adamı olan Huet tarafından yazılan Lettre/Traité de l’origine 
des romans’ı (1670 ilk baskı, 1711 genişletilmiş baskı) kendisine rehber almıştır. Bu bağlamda 
Huet ile benzer görüşleri paylaşan Nicolas Lenglet du Fresnoy’nın da bir din felsefecisi olması 
dikkat çekicidir. Nicolas Lenglet du Fresnoy De l’usage des romans başlıklı yapıtında, romanı 
yalnızca ahlâk ve erdemi ön plana koyması durumunda okunması faydalı olabilecek bir eğitim 
aracı olarak belirler. Temel ülküsü edebiyat aracılığıyla okuru eğitmek olan Ahmet Mithat’ın bu 
faydacı roman anlayışını benimsemesi şaşırtıcı değildir.

5 Ahmet Mithat’tan yaptığımız kimi alıntılar günümüz Türkçesine uyarlanarak verilmiştir. Çevi-
rilere yaptığı katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Güllü Yıldız’a teşekkür ederiz. 

6 Başta Zola olmak üzere, Ahmet Mithat’ı kimi gerçekçi yazarlarda en çok rahatsız eden şey, bu 
yazarların yalnızca “ahlâka mugayir” ve “müstehcen” konuları öncelediklerini düşünmesidir. 
Böylelikle, sanki bütün yaşam bunlardan ibaretmiş gibi yanlış bir izlenim verildiğini, bunun da 
gerçeğe uygun olmadığını savunur. 17. yüzyıl Fransız Klasikçilerine göre sanat toplumsal ah-
lâka, akla ve sağduyuya uygun, gelenek ve göreneklere saygılı olmalı ve okuru rahatsız edecek 
her türlü aşırılıktan kaçınmalıdır. 

7 Ahmet Mithat’ın varlığından haberdar olmadığını düşündüğümüz, Pimpette tarafından Voltai-
re’e yazılmış ve günümüze kalmış bir mektup daha vardır. Bu konuya ileride değineceğiz.

8 Çeviri metinde okuma güçlüğünden kaynaklı ve yanlış olarak Eugé yazılmıştır (s. 260). Bahsi 
geçen yazar Fransız Akademisi üyesi olan Louis-Simon Auger’dir. Ahmet Mithat’ın Auger’nin 
Voltaire biyografisini ilk kez editörlüğünü Michaud’nun yaptığı Biographie universelle, an-
cienne et moderne adlı biyografiler serisinin 44. cildinden (1826) okumuş olması büyük ola-
sılıktır. Aynı biyografi, yazarın iki yıl sonra yayımlanacak olan Mélanges philosophiques et 
littéraires başlıklı yapıtında da yer alır. Voltaire’in Lahey serüvenine kısaca değinilse de, ilk 
tahminimizin aksine, Ahmet Mithat’ın bu aşk öyküsüne ilişkin verdiği pek çok ayrıntının bu 
biyografide hiç yer almadığını belirledik. 

9 Jean-Baptiste Rousseau’ya atfedilen bu şiir aslında Lourdet adlı başka birine aittir. Voltaire’in 
ölümünün ardından Fransa’da yayımlanan ilk üç biyografiden –ilki Luchet, ikincisi Duvernet, 
üçüncüsü ünlü Condorcet tarafından kaleme alınmıştır- 19. yüzyılın son yıllarında yayımlanan 
pek çok biyografiye kadar, bu yanlış bilgi tekrar edilegelmiştir. Bu bağlamda Beşir Fuat’ın, 
yazdığı Voltaire biyografisinde bu bilgiyi doğru olarak veren ender yazarlardan olduğunu not 
etmek gerekir.  

10 Ahmet Mithat’ın, Condorcet’nin 1789’da yayımladığı Vie de Voltaire başlıklı biyografiyi oku-
duğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü o dönemde yazılan biyografiler içinde Voltaire’in 
Amulius et Numitor başlıklı bu yapıtından bahseden bizim tespit edebildiğimiz tek biyografidir. 
Voltaire’in bu çocukluk dönemi eserini yaktığı bilinir. Ancak 1815’te bu esere ait bazı fragman-
lar bulunmuştur.  

11 Madam du Noyer bu eserinde kendisine Paris’ten mektuplar göndererek Saray çevresinde olup 
bitenlere dair dedikoduları aktaran bir muhatabıyla yazışıyormuş gibi yapar. Aslında o mektup-
ları yazan da kendisidir. Voltaire Madam du Noyer’nin kitabına gönderme yaparak “O mektup-
ların içinde gerçek olan tek bir şey yok. Bu kadın halkın dilinde dolaşan saçmalıkları derleyip, 
yabancı ülkelerde Saray tarihiymiş gibi yutturuyor” der (Voltaire, 1830, s. 290). 

12 Sağlığında Voltaire’in külliyatına dâhil etmediği mektuplar, ilk kez Madam du Noyer’nin Lett-
res galantes et historiques başlıklı kitabında, Arouet’nin başharfi olan A. imzasıyla yayımla-
nır. Voltaire henüz hayattayken 1764’te Amsterdam’da yayımlanan Collection Complète des 
Œuvres de M. de Voltaire’in V. cildi mektuplara yer veren ikinci eserdir. Fransa’da ise ilk kez 
Antoine-Augustin Renouard tarafından yayımlanan Œuvres de Voltaire’in 1821 baskısında yer 
alır. 20. yüzyıla gelinceye kadar referans kabul edilen en nitelikli edisyon ise 1830’da Beuchot 
tarafından yayımlanır.
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13 Adrien-Jean-Quentin Beuchot (1777-1851) Fransız biyografi yazarı ve editör. 70 ciltlik Volta-
ire külliyatını 1828-1834 tarihleri arasında Œuvres de Voltaire başlığı altında yayımlamıştır. 
Mektupları Voltaire külliyatına Fransa’da ilk dâhil edenlerden birisidir. Varlıkları bilinse de 
mektuplar, örneğin, o zamana kadarki en büyük Voltaire külliyatı olan Kehl edisyonuna dâhil 
edilmemişlerdir.    

14 Ahmet Mithat’ın bu yapıta eriştiği kesindir; Beşir Fuat’a yazdığı mektupta “Bugün Voltaire 
olsun, diğer meşhurların olsun, biyografilerini yazmaktan kolay hiçbir şey yoktur. Michaud’yu 
açtığın gibi bin kişinin biyografisini yalnız Fransızca’dan Türkçe’ye tercüme ediverirsin gitti.” 
(s. 336). Bu ifade bize romanın doğuş ve oluşumuna dair de fikir verir. Bu hikâyeden bir roman 
çıkarma fikrinin Ahmet Mithat’ın zihninde Voltaire’in mektuplarını keşfetmesiyle birlikte doğ-
duğu, hikâyedeki kimi boşlukları biyografilerdeki bilgilerle ve kendi yorumlarıyla doldurmayı 
tasarlamış olabileceği düşünülebilir.   

15 Dikkatsizlikten olsa gerek, romanda (ya da çeviri metinde) 1633 olarak yazılmıştır. Zira Ahmet 
Mithat hikâyenin yaşandığı sırada Madam du Noyer’nin elli yaşlarında olduğunu belirtir. Doğ-
ru tarih 1663’tür.   

16 “Du Noyer (Anne-Margueritte Petit, dame) naquit à Nimes vers 1663. Sa mère qui était de la 
famille du P. Coton, jésuite et confesseur de Henri IV, mourut peu après la naissance de sa fille. 
Mlle Petit fut élevé dans la religion protestante qui était celle de ses parents; mais elle fit abju-
ration pour épouser M. Dunoyer, alors capitaine du régiment de Toulon […]” (Beuchot 1814: 
248-249).

17 “Mlle Du Noyer devint Mme de Winterfeld, et conserva toujours de l’estime et de l’amitié pour 
Voltaire.” (Beuchot, 1814, s. 249).   

18 Örneğin Luchet (1780, s. 8) Madam du Noyer’nin dört ciltlik anılarının “son derece kuşkulu” 
olduğunu söyler. Ancak Winterfeld isminin Madam de Noyer’nin 1710 yılında yayımlanan anı-
larının V. cildinde geçmesi en azından bu konuda kuşku olmadığını gösterir.    

19 http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/274-anne-marguerite-petit-dunoyer 
[Erişim: 15.08.2019] http://www.pur-editions.fr/couvertures/1327401179_doc.pdf [Erişim: 
15.08.2019] 

20 O günün Fransa’sında erkekler için reşit olma yaşı yirmi beştir. 
21 Hâlbuki o zamanlar genç şairin adı Arouet’dir ve henüz Voltaire ismini kullanmaya başlama-

mıştır. Ahmet Mithat’ın bunu bir özensizlik sonucu yazdığına kuşku yoktur, zira Beşir Fuat’a 
yazdığı mektupta şöyle bir ibare vardır: “Voltaire’in adı henüz “Arouet” olduğu zaman Matma-
zel du Noyer ile muaşakasını hikâye ederken […]” (308).   

22 Birkaç örnek vermek gerekirse: “Evet! Çocukluktan çıkar çıkmaz dedik. Eğer yalnız “çıkmaz” 
ifadesini kullanmış olsaydık daha doğru bir hareket etmiş olurduk.” (s. 261). “Voltaire’in ken-
disine sorulsa pek ciddi olduğunu iddia ettiği delicesine aşkı zamanında bile ne kadar çocuktur 
yakında görülecektir.” (s. 262). “Ancak bu sevda ne kadar şiddetli olursa olsun herhalde bir 
çocuk sevdasından ibaret olduğunu yine mektuplarda göreceğimiz gibi […]” (s. 271). “Voltaire 
fazla olarak bir de çocuk değil mi ya? Muhabbeti de çocukcasınadır.” (s. 273). “Çünkü her 
âşık Voltaire gibi çocuk ve tedbirsiz olamaz ki, aşk sırlarını muhafaza edemeyerek, bu yüzden 
sevdiğini de âleme rezil etsin.” (s. 276). “Olgunluk yaşında akıl ve hikmet sahibi, talihi kut-
lu bir hükümdar olan koca hâkimin şu çocukluğu ne kadar latiftir.” (s. 284). “Başlığımızdaki 
kelimelerin [Dişi arslan] ifade ettiği şahsın Matmazel Olympe du Noyer olduğunu elbette an-
lamışsınızdır. Zaten “erkek arslan” demiş olsaydık bile, bundan Voltaire’i anlayamayacağımız 
ortadadır. Çünkü Voltaire’de arslanlığa dair hiçbir küçük benzerlik bile olmadığını şimdiye 
kadar okumuş olduğunuz mektuplardan anlamışsınızdır.” (s. 289). 

23 Condorcet okuduğu mektuplarda, Zaïre ve Tancrède gibi iyi trajediler yazmış olan Voltaire’i 
tanımakta güçlük çektiğini, kendisinin aşk ateşiyle yanıp kavrulduğu zamanlarda bile biraz 
soğuk göründüğünü, mektupları abartılı ve sıradan bulduğunu yazar. Ancak bunu gençliğine 
ve tecrübesizliğine bağlar: çünkü aşkı iyi anlatabilmek için önce yaşamak, duyguları iyi analiz 
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etmek, sonra da yazmak gerekir ki bu da zaman meselesidir (1789, s. 8). Yine aynı biçimde, 
Louis-Mayeul Chaudon Voltaire’in, kiminin gençlik (Juvenilia) kiminin ise çocukluk (Puerilia) 
dönemi olarak nitelendirdiği, mektuplarını külliyatına dâhil etmemekte haklı olduğunu, zira 
mektuplarda Zaïre ve Alzire yazarının o dokunaklı şiirsel dilinden eser olmadığını, biçemin 
sıradan, hatta biraz soğuk olduğunu ve aşığın pek heyecanlı görünmediğini söyler (1785, s. 
11). Ahmet Mithat’a gelince (2013,  s. 270), özellikle Condorcet’nin yukarıdaki düşüncelerini 
kendi diliyle yeniden ifade etmiş gibidir: “[…] ancak bu sevda ne kadar şiddetli olursa olsun 
herhalde bir çocuk sevdasından ibaret olduğunu yine mektuplarda göreceğimiz gibi, o zamanlar 
Voltaire’in yazdığı trajedilerde de kendisini cayır cayır yakıp tutuşturan sevda ateşinin tesirle-
rini ciddi bir araştırmacı gözüyle görüp gerçek bir vukuf sahibi diliyle yazıp ifade edememiş 
olduğuna da eleştirmenler hemen hemen ittifakla hükmettiklerinden, işbu ilk muaşakasında 
Voltaire’in ciddi bir aşk yaşamadığına ve belki kendi zan ve vehimlerinden ibaret bir aşkla âşık 
olduğuna şüphe kalmaz.” 

24 Yazdığı mektupta Pimpette’in Arouet’ye bütün mektup boyunca sadece “sen” diye hitap etmesi, 
onun söz konusu mektup kültürüne aşina olmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir.  

25 Çeviri metinde okuma güçlüğünden kaynaklı ve yanlış olarak “Chevélianghe” yazılmıştır (s. 
285). 

26 Çeviri metinde okuma güçlüğünden kaynaklı ve yanlış olarak “Météraline” yazılmıştır (s. 322).
27 Ahmet Mithat’ın erişebildiğini düşündüğümüz biyografilerin hiçbirinde bu mektuba ilişkin bil-

gi olmadığını belirtmek gerekir.  
28 Uzun yıllar Bastille arşivlerinde kalan bu mektup, sonradan Arsenal Kütüphanesi’ne aktarıl-

mıştır (Cormier, 2009, s. 38).  Mektubu Le Miroir des salons, scènes de la vie parisienne adlı 
kitabında yayımlayan Madame de Saint-Surin, mektupta tek bir kelimenin bile doğru yazılma-
dığını ve anlaşılabilir olması için metni düzelttiğini belirtir (Saint-Surin 1848: 102-104). Bu 
anlamda iyi bir eğitim almadığı anlaşılan Pimpette, mektubu Fransızca yazım kurallarına uygun 
yazmamıştır. Meraklısı için örnek vermek gerekirse: “deans linsertitude où ie suis si iaurai le 
plaisir de te voir se soir ie ta verti que se n’esstes pas […], ie te la demande au nom de se quil 
y a de plus tendre, s’est à dire au nom de l’amour que iai pour toi à dieu mon haimable anfan ie 
ta dore et ie te iurre que mon amour durera auteans que ma vie.” (Cormier, 2009, s. 38-39)
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