
Gulyabani

YAYIN YÖNETMENİ

EMİNE GÜRSOY NASKALİ

HAZIRLAYAN

NİLÜFER TANÇ

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

GULYABANİ



Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1864-1944)
 Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar; hazırlayan: Nilüfer Tanç; yayın 
yönetmeni: Emine Gürsoy Naskali.--Ankara: Türk Dil Kurumu, 2021.
       
 188 s.; 21  cm.— (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil 
Kurumu Yayınları; 1374)
     
 ISBN 978-975-17-4771-6
    
 1. Türk Romanı 2. Türk Edebiyatı—Roman I. Tanç, Nilüfer (haz.) II. 
Naskali, Emine Gürsoy (yayın yönetmeni) III.  e.a
 
813.317 



Türk Dil Kurumu Yayınları

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

GULYABANİ

 
Yayın yönetmeni

Emine Gürsoy NASKALİ

Hazırlayan
Nilüfer TANÇ

Ankara, 2021



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu Yayınları: 1374

GULYABANİ

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
*

Yayın yönetmeni:
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ

*
Hazırlayan:

Dr. Nilüfer TANÇ
*

Metin denetimi:

TDK - Sevde GÜREL
*

Sayfa ve kapak tasarımı:
TDK - Mehmet GÜVEN

*
Birinci baskı: Ankara, Şubat 2021

ISBN: 978-975-17-4771-6
*

Dağıtım:
Türk Dil Kurumu

Atatürk Bulvarı No.: 217
06680 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: +90 (312) 457 52 00

Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83
Genel ağ: http://tdk.gov.tr

*
©5846 sayılı Yasa’ya göre

eserin bütün yayın, çeviri ve alıntı hakları
Türk Dil Kurumuna aittir.



İçindekiler

Sunuş • 7

Giriş • 31

Mukaddime • 33

Gulyabani • 43





Sunuş

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)

Yaşamı
Hüseyin Rahmi, 1864’te İstanbul’da Ayazpaşa’da doğdu.1 

Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğludur. Okur yazar bir kadın 
olan annesi 22 yaşında veremden vefat ettiğinde Hüseyin Rahmi 
üç yaşındaydı. Annesinin ölümü üzerine Girit’te görevde bulunan 
babasının yanına gönderildi ancak babasının yeniden evlenmesiyle 
altı yaşındayken anneannesinin yanına İstanbul’a geldi. 

Yakubağa Mektebi, Beyazıt’taki Mahmudiye Rüştiyesi ve ida-
dide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in 
himayesiyle Mekteb-i Mülkiyeye girdi (1878). Okulun ikinci sını-
fında iken ağzından kan gelince yani verem belirtisi üzerine Hüse-
yin Rahmi öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre Adliye 
Nezareti Ceza Kaleminde memur, Ticaret Mahkemesinde aza mü-
lazımı olarak çalıştı. Hayatını kalemiyle kazanmaya karar verince 
1887’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Sonra, 
İkdam ve Sabah gazetelerinde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. II. 
Meşrutiyet Dönemi’nde 37 sayı süren Boşboğaz ile Güllabi adlı bir 
gazete çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gaze-
tesi de uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, 
1  Hüseyin Rahmi’nin hayatını anlatan en doyurucu kaynak: Abdullah Harman-

cı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Öyküleri ve Öykücülüğü: Konya 2010, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi.
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Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde neş-
retti. Türkiye Büyük Millet Meclisine 5. ve 6. dönem Kütahya mil-
letvekili olarak katıldı (1936-1943). Ömrünün son yıllarını, 1924’te 
Heybeliada’da yaptırdığı evde geçirdi. 1944’te yaşama veda etti. 
Heybeliada’daki Abbas Paşa Mezarlığı’na defnedildi.

Hüseyin Rahmi’nin Heybeliada’daki evi müze olarak düzen-
lenmiştir. 

Yazarlığı
Hüseyin Rahmi Gürpınar; Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşruti-

yet ve Cumhuriyet dönemlerinde eser vermiş bir yazarımızdır. 
Yazarlığa 1884’te Ceride-i Havadis’te yayımlanan “Bir Genç 

Kızın Âvâze-i Şikâyeti” ve hemen ardından “İstanbul’da Bir Frenk” 
hikâyesiyle adım atar. İlk romanı Şık’ı (Ayna) 1887’de tamamlar ve 
Ahmet Mithat Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat’e gönderir. 
Ertesi gün romanın gazetede tefrika edileceği ve Ahmet Mithat’ın 
kendisini matbaaya çağırdığı haberi gelir. Hüseyin Rahmi, Ahmet 
Mithat ile karşılaşmasını şöyle anlatır: “Hazretin huzuruna büyük 
bir helecanla çıktım. Gür kaşlı, kara sakallı, iri yarı, heybetli bir 
zat… Beni görünce ilk sorusu şu oldu:

— Kimsin sen çocuğum?
— Şık yazarı Hüseyin Rahmi.
Korktuğuma uğradım. Efendi’nin yüzünde derhâl bir güven-

sizlik gülümsemesi belirdi. […] Bana pek alaycı gelen bir sesle:
— Oğlum, senin ağzın daha süt kokuyor. Bu roman usta işi. 

Senin ne kalemin ne yazı gücün ne deneyimin ne de görgün henüz 
bunu yazmaya yeterli değil. Bu gerçek görünüyor. Sen böyle bir 
şey tasvirine özenebilirsin ama tek başına başaramazsın. Sana bir 
yardım eden var. Baban mıdır, ağabeyin midir, arkadaşın mıdır, o 
kimdir? Söyle…
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[…] Koca Ahmet Mithat Efendi’nin bu suçlaması karşısında 
küçüldüm, büzüldüm, hiçbir söz bulamadım. Sonunda gözlerimden 
dökülen iki damla, hüzünlü bir yanıt yerine geçti. Bu saf, masumca 
ağlayışım Efendi’ye dokundu, hemen:

— Ağlama… Ağlama, inandım… dedi.”2 
Böylece Hüseyin Rahmi, edebiyat dünyasına Ahmet Mithat 

Efendi’nin desteğiyle girmiş olur. Ahmet Mithat, Hüseyin Rah-
mi’yi kızıyla evlendirmeyi düşünecek kadar beğenmekte ve sev-
mektedir. Hüseyin Rahmi bu evlenme teklifini nazikçe reddeder ve 
ömrü boyunca hiç evlenmez.

İlk romanın bu kadar büyük bir ün kazanmasına Hüseyin Rah-
mi de hayret eder. Ahmet Mithat bu ünün sebebini şöyle açıklar: 

“Oğlum, senin kafandan daha çok şeyler doğacak gibi görünüyor. 
Eserinin en büyük erdemi, okuyanları kahkahalarla güldürmesi-
dir.”3

Romanlarındaki karakterler ve konular
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarındaki karakterler toplu-

mun her kesiminden, her yaş grubundan seçilmiştir: İstanbul hanı-
mefendileri, İstanbul beyefendileri, evlatlıklar, öksüz ve yetimler, 
yoksullar, dadılar, kalfalar, kâhyalar, bürokratlar, küçük memurlar, 
polisler, yazarlar, Mülkiyeliler, hukukçular, askerler, doktorlar, ec-
zacılar, tüccarlar, öğretmenler, din adamları, politikacılar, şairler, 
müzikseverler, ressamlar, tiyatrocular, sporcular, harp zenginleri, 
vurguncular, mirasyediler, iç güveyiler, dullar, gayrimeşru çocuklar, 
dolandırıcılar, dilenciler, eşkıyalar, fahişeler, metresler, muhabbet 
tellalları, hovardalar, şıpsevdiler, fedakârlar, iffetsizler, namussuz-
lar, alafranga tipler, dejenere tipler, züppe tipler, dedikoducular, fet-
tanlar, Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ruslar, vb. 
2  Şık romanının ikinci baskısının (1920) girişinden alıntıdır. [Kemal Bek’in Bil-

lur Kalp’e yazdığı ön sözden aktarılmıştır (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Billur 
Kalp, Özgür Yayınları, 2005).]

3  Kemal Bek’in Billur Kalp’e yazdığı ön sözden aktarılmıştır.
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Romanlarda bu karakterler gerçek hayattaki gibi konuşturulur-
lar. Eğitimlerine uygun söz dağarcıkları, ağız özellikleri, şiveleri, 
ifade biçimleri, kullandıkları argo sözler yazıya geçirilmiştir. 

Romanlarının konuları şöyle sınıflandırılabilir:4

1. Türk toplumunun geleneklerine tezat teşkil ettiği için gülünç 
durumlara düşen, alafranga, züppe ve dejenere tiplere yer veren 
eserler: Şık, Mürebbiye, Metres, Şıpsevdi, Tutuşmuş Gönüller, Gö-
nül Bir Değirmendir Sevda Öğütür, Dirilen İskelet, Kaderin Cilvesi, 
Can Pazarı.

2. Himayeden mahrum, zavallı, âciz kimseleri, sorunlarını ve 
düştükleri kötü durumları ele alan eserler: İffet, Nimetşinas, Hakka 
Sığındık, Billur Kalp.

3. Batıl şeylere inanan ve birtakım fantastik unsurların etkisin-
de kalan tipleri konu edinen eserler: Kuyruklu Yıldız Altında Bir 
İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Efsuncu Baba, Muhabbet Tılsımı, Meza-
rından Kalkan Şehit, Şeytan İşi.

4. Karı koca geçimsizliklerini ve bunların zeminini hazırlayan 
çeşitli faktörleri işleyen eserler: Mutallaka, Tebessüm-i Elem.

5. Kadının veya erkeğin isteğine aykırı olarak yapılan evlilik-
leri ve bunların olumsuz neticelerini konu alan eserler: Muadele-i 
Sevda, Tesadüf, Sevda Peşinde, Son Arzu.

6. Yaşlı erkeklerle evlendirilen genç kızların fizyolojik ve ruh-
sal çırpınmalarını, ev içindeki veya dışındaki kendi yaşıtları deli-
kanlılarla gayrimeşru münasebetlerini, türlü maceralarını ve neti-
cede tam anlamıyla ahlaki düşüşlerini sergileyen eserler: Toraman, 
Cehennemlik, Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı?, Namuslu 
Kokotlar.

7. Toplumu temelinden sarsan sosyal meselelerin en mühimle-
rinden birini teşkil eden fuhşu, realist ölçüler içerisinde gözler önü-
ne seren eserler: Hayattan Sayfalar, Kokotlar Mektebi.
4  bk. Önder Göçgün: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında 

Şahıslar Kadrosu: Ankara 1987, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları no.: 
722, Kültür Eserleri Dizisi no.: 63.
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8. Felsefeyi hareket noktası kabul ederek dünya ve ahiretle il-
gili çeşitli hadiselerle uğraşan filozof tavırlı kimseleri, onların fikir 
ve ruh yapılarını, anlayışlarını, davranış özelliklerini, eğilimlerini 
ve ideallerini ele alan eserler: Deli Filozof, İnsanlar Önce Maymun 
muydu?

9. Ruhsal bakımdan hasta tipleri ve onların toplum içerisindeki 
son derece olumsuz, zararlı hareketlerini, bir psikolog titizliğiyle 
tahlil ve tenkit eden eserler: Ben Deli miyim?, Utanmaz Adam.

10. İlerlemiş yaşlarına rağmen, hâlâ olgunlaşmamış ve kendi-
lerini sadece cinsel içgüdülerine teslim etmiş tipleri, yer yer hicve-
derek ele alan eserler: Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?

11. Tehditle para sızdırmak amacıyla kaçırılan insanları ve 
onlara türlü eziyetler çektiren eşkıyayı konu alan eserler: Eşkıya 
İninde.

12. Baştan sona polisiye bir nitelik taşıyan, gerilimi yüksek 
eserler: Kesik Baş.

13. Ruhçuluk ve bu nedenle ruhçuluğa inanan kimselerin geçir-
dikleri sarsıntıları konu alan eserler: Ölüler Yaşıyor mu?

14. Çeşitli psikolojik zikzaklar çizerek çareyi canlarına kıy-
makta bulan ve neticede intihar manyasına tutulan zavallıları ve on-
ların bu hâllerini tasvire yönelik eserler: Ölüm Bir Kurtuluş mudur?

Hüseyin Rahmi’nin romanları sürükleyicidir, okuyucuyu son 
noktaya kadar merak içinde tutar. Romanları ve hikâyeleri önce ga-
zete tefrikası olarak yayımlanmış, sonradan kitap olarak basılmıştır. 
Eserlerinin kitap olarak basım tarihi, bazen kaleme alınış tarihin-
den epey sonradır hatta bazı yazıları, ölümünden sonra kitap olarak 
basılmıştır. 1960 sonrasında roman ve hikâyelerinin sadeleştirilmiş 
baskıları yapılmıştır. Hüseyin Rahmi; seçtiği konular, akıcı üslubu, 
kıvrak Türkçesi, mizahi yaklaşımı, gerçekçiliği dolayısıyla ilgiyle 
takip edilen, çok okunan ve sevilen bir yazar olmuş ve pek çok eser 
vermiştir. 
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Eserleri
Romanlar: Ben Deli miyim?; Billur Kalp; Bir Muadele-i Sev-

da; Cadı; Can Pazarı; Cehennemlik; Deli Filozof; Dirilen İskelet; 
Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı?; Efsuncu Baba; Eşkıya İnin-
de; Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?; Gönül Bir Yelde-
ğirmenidir Sevda Öğütür; Gulyabani; Hakka Sığındık; Hayattan 
Sayfalar; İffet; İnsanlar Maymun muydu?; Kaderin Cilvesi; Kesik 
Baş; Kokotlar Mektebi; Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç; Met-
res; Tesadüf; Mezarından Kalkan Şehit; Muhabbet Tılsımı; Müreb-
biye; Namuslu Kokotlar; Nimetşinas; Ölüler Yaşıyor mu?; Ölüm 
Bir Kurtuluş mudur?; Sevda Peşinde; Şeytan İşi; Şık; Şıpsevdi; Son 
Arzu; Tebessüm-i Elem; Toraman; Tutuşmuş Gönüller; Utanmaz 
Adam.

Hikâyeler: Açlıktan Ölmemenin Çaresi; Ada Vapurunda; Afe-
rin Hayrullah (=Bravo Hayrullah); Ahlak Humması; Allah Gön-
lüne Göre Versin; Annemin Ölümü; Asansör; Balta ile Doğuran 
Böyle Doğurur; Benim Babam Kimdir?; Bir Açın Ruznamesinden 
Birkaç Yaprak (=Bir Açın Günlüğünden Birkaç Yaprak); Bir Genç 
Kızın Âvâze-i Şikâyeti; Bir Hafiyenin İtirafatı; Bir Muamma; Bir 
Oburun Mücadele-i Nefsiyesi; Bir Seyahat-ı Acibe (=İki Hödüğün 
Seyahati); Bugün Ne Yiyeceğiz?; Büyük Ana; Büyük Bir İbret Dersi; 
Büyük Bir Nedamet (=Büyük Bir Pişmanlık); Büyük Günah; Çocu-
ğumun Babası; Çocuklara Yasak; Ecir ve Sabır; Er Kişi Niyetine; 
Erkeğe Galebe Reçetesi; Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Mütehas-
sıs (=Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Uzman); Eşkıya Oyunu; Eti 
Senin Kemiği Benim; Falaka; Fırkacı (=Partici); Galip ve Mağlup 
Vaziyeti (=Yenme ve Yenilme Durumu); Garip Kaldığımız Günlerde; 
Gönül Ticareti; Gugular; Hangisi Daha Zevkli?; Hattı İstiva (=Ka-
dayıfçı Yusuf); Hayvanat Mitingi; Heybeliada Merkeplerinin Grevi; 
Horoza Ses Talimi (=Horoza Ses Eğitimi); İhtiyar Muharrir (=Yaşlı 
Yazar); İki Külhani Arasında; İki Loğusa; İmrenilecek Bir İntihar 
(=İmrenilecek Bir Ölüm); İstanbul’da Bir Frenk; İstanbul’un Esa-
reti Günlerinden Bir Hatıra (=İstanbul’un Esirliği Günlerinden Bir 
Anı); Kadını Müdafaanın Cezası (=Kadını Savunmanın Cezası); 
Kadının Erkeğe Galabesi; Kadınlar Mebusu; Kadınlar Vaizi; Kanlı 
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Eldiven; Katil Puse (=Öldüren Öpücük); Kayınpeder Kayınvalide 
Kendi Odalarında, Mahdum Bey Zevcesiyle Odasında (Kayınpe-
der-Kayınvalide; Kaynata-Kaynana); Kedi Yüzünden; Kedim Nasıl 
Öldü?; Kılıbık; Kıpti Düğünü; Kırço; Kiralık Vücut; Kocası için 
Deli Divane; Kocasını Boşayan Hürmüz Hanım; Kumru ile Büyük-
hanımın Mükamelesi; Lakırdı Beynimizde (=Söz Aramızda); Leke-
li Humma Şüphesi (=Lekeli Humma Kuşkusu); Melek Sanmıştım 
Şeytanı; Menekşe Kalfa’nın Müdafaanamesi; Meyhanede Hanım-
lar (Meyhanede Kadınlar); Mırnav… Mırnav; Misafir; Mutallaka 
(Boşanmış Kadın); Mübareğin Kuyruğu; Müslüman Mahallesinde 
Bu İş Olur mu?; Namusla Açlık Meselesi; Nasıl Dolandırıcı Ol-
dum?; Nasıl Öldürdüler?; Nergis Hanım’la Fehmi Bey; Nurker 
Hanım’dan Mektup; Ölü Diri Getirir; Refia Hanım’ın Köftesi; Sah-
te Doktor; Samatya Tramvayında Topa Yirmi Kala; Sigarayı Nasıl 
Terk Ettim? (=Sigarayı Nasıl Bıraktım?); Sirkeci Lokantalarında 
İftar; Sokakta; Sonbahar Göçleri; Şıllıkla Züppe; Şehirde Bir Şeka-
vet; Tehlike Karşısında Keçi Fil Oluyor; Tensikat-ı Beytiye (=Evde 
Tensikat, Ev Masraflarını Kısıtlama); Ters Konuşma; Tımarhane 
Şairlerin, Filozofların Mabedidir; Tosun; Tövbeler Tövbesi; Tü-
nelden İlk Çıkış; Türkân Hanım’dan Mektup; Uçurumun Kenarın-
da; Üç Misal; Varda İspanyol Geliyor!; Yanık Dolma; Yankesiciler 
(=El Elden Üstündür); Yankesiciler Kulübü; Yeni Diyojen; Zarafet 
ile Tekir; Zavallı Halime; Zavallı Katil; Zavallı Şair.

Kısa yazıları: Arzın Yuvarlaklığına İnanmıyor; Bakkal Bodasa-
ki’den Hüseyin Rahmi Bey’e Mektup; Balık Pazarı; Bir Maymunun 
İntiharı; Boykotajın Telakki-i Değeri; Dağların Şenliği; Döşekten 
Bir Sada (=Döşekten Bir Sesleniş); Gökten Köpek mi Yağıyor?; 
Halkın Saflığı; Hanımların Ökçesi - Beylerin Öfkesi; Hayat ve 
Ölüm; Heybeli Yangını; Horoz Ailesi Sinirli Hanımın Mektubu; İğ-
neli Fıçı; İlk Orucum; İnsan Çekiştiren Eski Vaizler; Kanatsız Uçak 
Yelkensiz Gemi; Kanımızı Emenler; Karıncalarla Savaştayım; Pis 
Bir Vak’a; Taharet Meraklısı (=Temizlik Meraklısı); Üfürükçülü-
ğüm; Yazarlar Nasıl Ölür?; Yeni Bir Gazetenin Çukur Düşünceleri.

Hüseyin Rahmi’nin hikâye antolojileri: Kadınlar Vaizi (1920); 
Meyhanede Hanımlar (1924); Namusla Açlık Meselesi (1933); Ka-
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til Buse (1933); İki Hödüğün Seyahati (1933); Tünelden İlk Çıkış 
(1934); Gönül Ticareti (1939); Melek Sanmıştım Şeytanı (1943); Eti 
Senin Kemiği Benim (1963).

Oyunlar: Gülbahar Hanım (kayıp); Hazan Bülbülü; Kadın Er-
kekleşince; Tokuşan Kafalar; İki Damla Yaş.

Sanat ve edebiyat konulu yazıları: Cadı Çarpıyor; Şekavet-i 
Edebiyat.

Derlemeler: Müntahabat-ı Hüseyin Rahmi, 3 cilt (1899), Sanat 
ve Edebiyat (1972), Mektupları ve Tiyatro Eleştirileri (1998), Gaze-
tecilikte İlk Yazılarım (1999), Gazetecilikte Son Yazılarım 1 (2001), 
Gazetecilikte Son Yazılarım 2 (2002), Gazetecilikte Son Yazılarım 3 
(2004), Gazetecilikte Son Yazılarım 4 (2006).

Çeviri romanlar: Emile Gaboriau’dan 113 Numaralı Cüzdan 
(1889), Bir Kadının İntikamı (1891), Batinyollu İhtiyar (1891), Ju-
les Arsène Arnaud Claretie’den Paris’te Bir Teehhül (1892), Alfred 
de Musset’den Frederick ile Bernerette (1896), Paul de Kock’tan 
Biçare Bakkal (1903).

Çeviri hikâyeler: Arsızlık Eden Cezasını Bulur; Baba Kornil’in 
Mühim Bir Sırrı; Bir Sehv-i Rü’yet; Bir Zeki Rehnüma; Garip Bir 
Mektup; Hâlî Zamanı Olmayan Adam; Hasta Çocuk; İki Öksüz; Ke-
dilenmek İlleti; Kim İki Bin Dolar Kazanmak İster?; Münzevi Ra-
hip (=Köşeye Çekilmiş Rahip); Ne Boş Hayal İmiş; Rahibin Mer-
kebi (=Papazın Eşeği); Sadakat; Şeytanın Karısı; Zavallı Cambaz.
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Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gulyabani romanını 14 Eylül 
1327’de (M. 27 Eylül 1911) Sarıyer Ortaçeşme’de tamamlamıştır. 
Eser, ilk olarak İbrahim Hilmi Bey tarafından Garaip Faturası Kül-
liyatı-Birinci Hikâye adı altında Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı’nca 
1330 (M. 1914) yılında yayımlanmıştır. Sonraki baskıları; ikinci 
baskı 1938, üçüncü baskı 1944, dördüncü baskı 1960 yıllarında ol-
mak üzere İbrahim Hilmi Kitabevi’nin Hilmi’nin Ucuz Romanlar 
Serisi içinde yer almıştır. Eserin beşinci (1965), altıncı (1967), ye-
dinci (1970), sekizinci (1974), dokuzuncu (1978), onuncu (1983),  
on birinci (1987) baskıları ise Atlas Kitabevi tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. On ikinci baskı 1995, on üçüncü baskı yazarın Gönül Tica-
reti ve Melek Sanmıştım Şeytanı adlı hikâyeleriyle birlikte 1997, on 
dördüncü baskı 1999 yıllarında Özgür Yayınları tarafından yapıl-
mıştır. 2007 yılında Everest Yayınları’ndan yazarın Gönül Ticareti 
adlı hikâyesiyle birlikte basılan ve bunların dışında çeşitli yayınev-
leri tarafından da pek çok defa yayımlanan eser, son olarak 2016’da 
Karbon Kitaplar tarafından tekrar basılmıştır. İlk baskısı, “Piyese, 
operaya tahvil hakkı mahfuzdur.” kaydıyla yayımlanan Gulyabani, 
1976’da Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde Süt Kardeşler adıyla 
sinemaya da uyarlanmıştır. Elinizdeki yayın, romanın ilk baskısına 
uygun şekilde sadeleştirilmeden hazırlanmıştır.

Dr. Nilüfer Tanç





Garaip Faturası Külliyatı1

Gulyabani2

Mukaddime [Giriş]

Hanım nineden muharrire3mektup
Bey oğlum!
Romanlarınızı seve seve okuyan karilerinizden4biri de benim. 

Hele bazılarını defaatle5 okudum. Ve elan6da canımın en sıkıntılı 
zamanlarında okur size dua ederim. Fakat darılmayınız, bir iki 
şikâyetim var. Meşrutiyet’imizden sonra daha güzel, daha eğlenceli 
eserler okumaya hazırlanırken keyfiyet7pek umduğum gibi çıkmadı. 
Usul-i tefekkürümüz8 değişti. Lisanımız9 hemen bambaşka bir şey 
oldu. Alafrangalaştı10. İnceldi. Bu tahavvül11az çok sizin eserleriniz-
1 garaip faturası külliyatı: şaşılacak şeyler bütünü
2 gulyabani: korkunç varlık, hayalet, hortlak
3 muharrir: yazar
4 kari: okuyucu
5 defaâtle: defalarca
6 el’ân: hâlâ, şu anda bile
7 keyfiyet: durum
8 usul-i tefekkür: düşünce şekli
9 lisan: dil
10 alafrangalaşmak: Avrupalılaşmak
11 tahavvül: değişim
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de de hissolundu. Eski hikâyeleriniz ile yenilerini tasvir,12 tasavvur13 
ve üslûpça14 mukayese ederseniz15 bu farkı tasdike16 siz de mecbur 
olursunuz. Birçoklarınca belki bu bir eser-i terakkidir.17 Fakat bu 
baptaki18 bazı düşüncelerimin beyanına19 müsaade20 ediniz. Sizin 
en büyük ihtisas21 ve iktidarınız22 mahalle karılarını, hele aileler 
arasındaki çeneleri düşük kocakarıları söyletmektedir. Millî ve ha-
kikî bir felsefeyi tekmil üryanlığıyla23 o satırlarda gösterirsiniz. Ser-
de kocakarılık var. Bendeniz de en ziyade24 o nevi25tasvirlerinizden 
mahzûz26 ve münşerih27 olurum. Yeni vadi-i edep ve felsefeye28 ka-
pılıp kaleminiz ile cidden lezzet29 ve letafet30 bahşettiğiniz31 size has 
olan o sarf-ı millî ve samimi zeminlerden pek uzaklaşır iseniz şah-
siyet-i edebiyenizi32 gaip33 etmenizden korkarım. Bu hem sizin hem 
de bizim için büyük bir zayâ’dır.34 Her romanınızda mutlaka benim 
gibi bir kocakarı bulup söyletmenizi bir şerîta-i tahrir35 hükmüne 
12 tasvir: anlatım
13 tasavvur: düşünce
14 üslûp: tarz, usul
15 mukayese etmek: karşılaştırmak
16 tasdik: onay
17 eser-i terakki: gelişme işareti
18 bap: konu
19 beyan: açıklama
20 müsaade: izin
21 ihtisas: uzmanlık
22 iktidar: güç
23 tekmil üryanlığıyla: bütün çıplaklığıyla
24 ziyade: çok, fazla
25 nevi: cins, çeşit
26 mahzuz: hoşlanmış
27 münşerih: mutlu
28 yeni vadi-i edep ve felsefe: yeni edebiyat ve felsefe alanı
29 lezzet: tat
30 letafet: hoşluk
31 bahşetmek: vermek, bağışlamak
32 şahsiyet-i edebiye: edebî şahsiyet
33 gaip: kayıp
34 zaya’: kayıp
35 şarîta-i tahrir: yazma şartı
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koymak da istemiyorum. Lakin kendinize has olan zeminlerden pek 
uzaklaşmamak daima en büyük endişe-i sanatınız36 olmalıdır. Bu 
zeminleri siz herkesten iyi bilir ve tayin edersiniz.

Beni vaktiyle okuttular. Biraz mürekkep yalattılar. Her eseriniz-
den az ve çok münbasit37 olurum. Fakat benim bir merakım vardır. 
Sevdiğim hikâyeleri kendi kendime okumam. Hem-sinnim38 birkaç 
hanım nineyi etrafıma toplayarak yüksek ses ile onlara okurum. Ro-
manın onların saf müdrikelerini39 telzîz40 eden açık, samimi nokta-
larında bu âcizenin de hazzına payan41 olmaz. Fakat bizde maat-
teessüf42 her kadınnine43 Schopenhauer’in dünyayı siyah gözlükle 
gösteren melal-âver44 felsefesine makes45 olan satırlardan meal 
istihraç edebilecek bir terbiye-i dimâğiyeye46 malik47 değildir. İşte 
sizden bu ümmî48 hanımninelerin daire-i musahabelerinde49 okuna-
cak, yani bu tandır küllerini neşelendirecek bir hikâye yazılması-
nı rica ediyorum. Müfekkireleri50 gibi eğlenceleri de pek mahdut51 
olan bu zavallılara edeceğiniz bu hizmetin ecri52 büyüktür.

Bu eseriniz romanla masal arasında bir şey olmalıdır. İşte en 
büyük maharetiniz53 bu hikâyenizde görülecektir. Çünkü ya masalı 
36 endişe-i sanat: sanat endişesi
37 münbasit: sevinçli
38 hem-sin: yaşıt
39 müdrike: düşünme yeteneği
40 telzîz: lezzet verme, tatlandırma
41 payan: son, sınır
42 maatteessüf: üzülerek belirtirim ki
43 kadınnine: yaşı epey ilerlemiş kadın
44 melal-âver: usandıran
45 makes: bir şeyin yansıdığı aksettiği yer
46 terbiye-i dimâğiye: fikrî olgunluk
47 malik: sahip
48 ümmî: okuma yazma bilmeyen
49 daire-i musahabe: sohbet alanı
50 müfekkire: düşünme kabiliyeti
51 mahdut: sınırlı
52 ecr: mükâfat
53 maharet: hüner
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şimdiki romanlar sırasına is’âd54 derecesinde bir sanat ibraz55 ey-
leyecek veyahut ki kadrini56 tenzil57 ve mahiyetini58 kesretmeksizin59 
romanı masal mertebesinde sadeleştireceksiniz. Kudret-i kalemini-
ze güvenerek sizden bu harikaya intizar60 ediyoruz. İlmî, fennî ve iç-
timaî61 zeminlerden kaçacaksınız. Mevzuunuz62 esrarengiz cin, peri 
garaibi veya bir çarşamba karısı, bir dev, gulyabani olacak. Vâ-
kıa63 o kadar merak verici bir maharetle tertip edilecek ki, biz hep 
müştakânınız64kocakarılar hikâyenin alt tarafı acaba ne çıkacak 
intizarıyla tandır başında titreşeceğiz. Zaten mütezelzil65asabımızı66 
bu merakla büsbütün lerzedâr67 edeceksiniz. İşte sizden bunu bek-
liyoruz. Rica bizden lütuf sizden. Baki çok dualar, senalar evlâdım.

Karilerinizden Bir Hanımnine

Cevap
Muhterem Hanımefendi Hazretleri
Müştakânım siz hanımninelerimi memnun etmek için muhale68 

bir imkân şekli vermek cüretine kalkıştım. Fakat bu emr-i asîre69 
iptida-yı teşebbüsümde70 çektiğim müşkülatı71 tarif edemem. Çünkü 
54 is’âd: yükseltme
55 ibraz: ortaya koyma, gösterme
56 kadr: değer, kıymet
57 tenzil: aşağı indirme
58 mahiyet: nitelik
59 kesretmek: kırmak, küçültmek
60 intizar: beklemek
61 içtimaî: sosyal
62 mevzu: konu
63 vâkıa: olay
64 müştakân: arzulayanlar, özleyenler
65 mütezelzil: sarsılan
66 asap: sinir
67 lerzedâr: titreyen
68 muhal: imkânsız
69 emr-i asîr: zor iş
70 iptida-yı teşebbüs: girişimde bulunmak
71 müşkülat: güçlükler
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ömrümde cin, peri görmedim. İnsana gûn-â-gûn72 cilveler gösteren 
bu hayal şimdiye kadar beni bir dev, bir gulyabani, bir çarşamba 
karısının şevk-i rüyet veya musahabesiyle73 müşerref74 etmedi. Böy-
le bir lütuf göstermedi. Talihimin bu müsaadesine mazhariyetlerini75 
yeminlerle temin eden bazı kimselere tesadüf ettim. Bunlar cin, peri, 
cadı hatta gulyabani gördüklerini kemâl-i ciddiyetle iddia ediyorlar. 
Fakat bu zevatın76 samimiyet ifadelerine rağmen sözlerine inana-
madım. İçlerinde yalan söylemeyecekleri de var. Bu gibilerinin ani 
bir vehm-i rüyete77 uğramış olduklarına hükümde tereddüt etmem. 
Serbestî-i matbuatı78 müteakiben “ispiritizma”ya79 ve ervah80 ile 
münasebata81 dair birçok eserler neşredildi.82 Garaibe karşı dai-
ma bir teşnegî-i rağbet83 gösteren halk, bu eserlerden bekledikleri 
şifâ-i sadrîye84 eremediler. Arkadan “Nat Pinkerton” yetişti. Ha-
rika-i efâli85 pek de peri işinden geri kalmayan Amerikalı bu mu-
hayyel hafiye üstadından sonra sâha-i matbuata bir Gulyabani de 
ben salıverirsem zaten dağdağa-i siyasetle86 bitap87 düşen ezhân-ı 
kâriini88 büsbütün karıştırmış olmaz mıyım?
72 gûn-â-gûn: çeşit çeşit
73 şevk-i rüyet veya musahabe: görme veya sohbet neşesi
74 müşerref: şereflendirmek
75 mazhariyet: erişmek
76 zevat: saygı değer kimseler
77 vehm-i rüyet: gördüğünü sanma
78 serbestî-i matbuat: yayın serbestliği
79 ispritizma: ruhçuluk
80 ervah: ruhlar
81 münasebat: ilişkiler
82 neşretmek: yayımlamak
83 teşnegî-i rağbet: kabul arzusu
84 şifâ-i sadrî: gönül şifası
85 efâl: işler
86 dağdağa-i siyaset: siyaset sıkıntısı
87 bitap: yorgun
88 ezhân-ı kâriin: okuyucuların zihinleri
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Hanımefendi hazretleri! Romanlar hakkında beyan buyurduğu-
nuz muhtasar89 fakat müfit90 mütalaanın91 derin bir tetebbu92 mah-
sulü olduğu görülüyor. Karilerimin içinde sizin gibi fâzılât93 bulun-
duğunu görmek âcizlerince hakikaten mûcib-i fahr ve meserrettir.94 
Tavsiyeniz vechiyle95masalı şimdiki romanlar mertebesine isâda 
yahut romanı -mahiyetini bilâ-ihlâl96- masal derecesinde sadeleş-
tirmeğe uğraştım. Meydana şu eser geldi. Bu hikâyede garâib ve 
fevka’t-tabî’a97 hadisâta98 teşne99 zihinleri memnun edecek kamet100 
ve heybette bir gulyabani ile bir alay da cin ve peri var. Eserin hîn-i 
tahrîrinde101 bu mahlukât-ı acibe ve mahûfa102 ile o kadar meşgul 
oldum ki bazı akşamlar hane103 halkı hâb-ı girânda104 iken sükûnet-i 
leyliye105 içinde bana yazı odamda gürültüler, patırtılar oluyor gibi 
gelirdi. Kendi kendime:

— İşte periler geldi. Roman müsveddâtı106 içinde haklarındaki 
tavsîfâtımdan107 memnun olmadıkları sahifeleri alıp götürüyorlar, 
89 muhtasar: kısa
90 müfit: faydalı
91 mütalaa: görüş, kanaat
92 tetebbu: araştırma
93 fâzılât: erdemliler
94 mûcib-i fahr ve meserret: övgü ve sevinç gerektiren şey
95 vecih: tarz, biçim
96 mahiyetini bilâ-ihlâl: içeriğini bozmaksızın
97 fevka’t-tabî’a: olağanüstü
98 hadisât: olaylar
99 teşne: susamış
100 kamet: boy
101 hîn-i tahrîr: yazma zamanı
102 mahlukât-ı acibe ve mahûfa: acayip ve korkutucu mahluklar
103 hane: ev
104 hâb-ı girân: ağır, derin uyku
105 sükûnet-i leyliye: gecenin sessizliği
106 müsveddât: karalamalar
107 tavsîfât: nitelemeler
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derdim. Sabahleyin kalkınca ilk işim tehâlükle108 müsveddelerimi 
tadâd109 olurdu. Bütün kâğıtlarımı numara sırasıyla tamam bulun-
ca “Oh, hele dokunmamışlar.” diye geniş bir nefes alırdım.

Hikâyeme fennî, ilmî içtimai nazariyat110 karıştırmamı tavsiye 
ediyorsunuz. Zaten dev, gulyabani, çarşamba karısı gibi muhayyi-
le-i avam111 mahsulü garibeler hudûd-ı ilim ve fenne112 ithal edile-
mez. Bunların yakalarından tutup da bir ameliyathaneden, bir da-
rülistihzardan113 içeri sokmak, bir fizyolojistin, bir kimyagerin, bir 
operatörün, bir âlimin, mütefenninin114 huzuruna çıkarmak kabil115 
olsa, hasepleri nesepleri116, asılları fasılları117, icikleri cicikleri hak-
kında malumat-ı katiye118 edinilir, beynennas119 leh ve aleyhlerinde 
deveran eden şâyiâta120 artık hâtime121 çekilirdi. İlim, mevzuatını 
zîr-i zemine122 inerek, göklere çıkarak teleskoplarla, mikroskoplar-
la, her yerde, her zerrede arıyor. Bu garibelerin, bu yabanilerin aslı 
olsa elbette bunlardan birini çalyaka eder,123 üzerlerinde mikrobî 
aşı ameliyatı icra ettiği tavşanlar, fareler gibi kafese kor idi.

Ah hanımnineciğim! Dürbünlerden, kodak makinelerinden her 
türlü takibat-ı fennîden kaçan gulyabaniyi ben, âciz bir romancı 
nerede yakalayıp da tavsîfât-ı hakîkiyesiyle124 nazargâh-ı istiğrabı-
108 tehâlük: büyük bir arzu ile can atma
109 tadâd: sayma
110 nazariyat: teoriler
111 muhayyile-i avam: halkın hayal gücü
112 hudûd-ı ilim ve fen: bilim ve fennin sınırı
113 darülistihzâr: laboratuvar
114 mütefennin: fenle uğraşan kimse
115 kabil: mümkün
116 hasep nesep: soy sop
117 asıl fasıl: aslı astarı
118 malumat-ı katiye: kesin bilgi
119 beynennas: insanlar arasında
120 şâyiât: söylentiler
121 hâtime: son
122 zîr-i zemin: yeryüzü
123 çalyaka etmek: yakasına yapışıp sıkıca tutmak
124 tavsîfât-ı hakikiye: gerçek vasıflar
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nıza125 vazedebileceğim?126 Bendenize pek müşkül bir vazife tahmil127 
ediyorsunuz. Fakat güzel hatırınız için işte bu muhale saldırıyorum. 
Şu hikâyemde bu fevka’t-tabî’a mahlukatla sizi görüştüreceğim. 
Memleket-i sâire128 romancılarınca rağbet temîn-i rağbet hususun-
da iktidar-ı edebî kâfi sayılır. Lâkin bizde mazhariyet-i revac129 için 

“hüddam130 sahibi” olmak lâzım geliyor.
Erbâb-ı fen ve ciddiyetin enzâr-ı tenkit ve ta’zîrini131 celbet-

meksizin132 sizi âlem-i maneviyatın kendimce olan serâirinde133 do-
laştırdıktan sonra yine maddiyatımıza rücu edeceğiz.134 Roman bir 
mecma’-ı garaip olmakla beraber yirminci asr-ı medeniyetin zihin-
ler için tayin ettiği ma’kulât135 dâhilinde neticelenecek.

Hanımnine! Affedersiniz beni çok sıktınız amma buna da eyval-
lah. Peki, dediğiniz gibi olsun.

Hikâyenin sizi lerze-i heyecana136 düşürecek kadar meraklı 
olmasını istiyorsunuz. Bazı sahifelerde eğer şiddet-i halecândan137 
tandır mangalını devirmez veyahut bozayı üstünüze dökmezseniz 
her türlü tekdirinize138 razıyım…

Esna-yı tahririmde iyi saatte olsunlar rüyama girdiler. Baka-
lım ba’de’l-mütalaa139 size neler olacak? Bâkî ta’zîmât.140

Hüseyin Rahmi
125 nazargâh-ı istiğrap: şaşkın bakış
126 vazetmek: ortaya koymak
127 tahmil: yüklemek
128 sâire: diğer
129 mazhariyet-i revâc: herkes tarafından aranır olma
130 hüddam: cin çağıran hocaların belli dualar okuyarak istedikleri hizmeti 
gördürdükleri cinler
131 enzâr-ı tenkit ve ta’zîr: eleştirme ve yerme bakışı
132 celbetmek: çekmek
133 serâir: sırlar
134 rücu etmek: dönmek
135 ma’kulât: akla uygun şeyler
136 lerze-i heyecan: heyecan titremesi
137 şiddet-i halecân: çarpıntının şiddeti
138 tekdir: azarlama
139 ba’de’l-mütalaa: anlayarak okuduktan sonra
140 bâkî ta’zîmât: sonsuz saygılar
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Hanımninenin şu mektubu pîş-i tefekkürâtıma141 kendimce 
nâ-refte142 bir saha-yı hikâyât açtı. “Garaip Faturası” külliyatını te-
sise medâr-ı teşvik oldu. Bu külliyat zeminine münasebet olacak 
mevzularda hikâyeler yazılacak fakat “Garaip Faturası” yalnız gul-
yabani ve emsali mahlukat-ı fevka’t-tabiiyeyi temsile münhasır143 
değildir. Garaip ahvali “gul”lerden144 cinlerden efzun145 binâena-
leyh146 bu fatura idâdına147 girmeye liyâkatdâr148 pek çok beniâdem149 
de vardır.

141 pîş-i tefekkürât: düşüncelerin önü
142 nâ-refte: gidilmemiş
143 münhasır: sınırlı
144 gul: hayalet, hortlak, kötü cin
145 efzun: çok
146 binâenaleyh: bundan dolayı
147 idâd: sayılanlar arasına
148 liyâkatdâr: layık, uygun
149 beniâdem: insanoğlu





GULYABANİ

1 
Muhsine Hanım

Bu saf, muhterem kadın, kınalı saçlarının üzerine kundakladığı 
çimenî tırtıl oyalı koyu şarabi yemenisiyle, parlak dikişli lacivert 
lahurakiden150 geniş hırkasıyla, etrafı kırmızı kaytan çevrili aba 
mestleriyle hâlâ gözümün önündedir.

Çocukluğumda, o zaman sinni151 altmışı geçkindi. Fakat mu-
kavvesiyetleri152 ortalarına doğru düçar-ı i’vicâc153 olmuş porsuk 
kaşlarının üzerine rastık şerbeti gezdirmek, gerdanda, yanakta 
renksiz kalmış eski benlerini tazelemek, kirpiksiz göz kenarlarını 

“sürme” ile gölgelendirmek itiyadında154, bu tekaüd-i şûhîsinden155 
sonra hâlâ sabit-kademdi156. Zevci Hacı Hasan efendiye dil-âşup157 
görünmek hususundaki bu süslenme âdetine karşı lâtife-gûluktan158 
kendilerini alamayan komşu hanımlara:
150 lahuraki: lahuri taklidi ince yünlü kumaş
151 sin: yaş
152 mukavvesiyet: kavis, kemer
153 düçar-ı i’vicâc olmak: eğrilmek
154 itiyad: alışkanlık
155 tekaüd-i şûhî: işvenin sona ermesi
156 sabit-kadem: sözden dönmeyen, kararında sebat eden
157 dil-âşup: gönlü karıştıran
158 lâtife-gû: latife yapan
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— Kardeşler viran evi gösteren biraz boya, biraz badana, biraz 
temizlik, derlilik topluluktur, mukabelesinde bulunurdu. Onun mül-
him159 vücuduyla romatizmalı kalçaları üzerinde sendeleye sende-
leye “of” diyerek:

— Bana da yer açın cadalozlar, şakasıyla tandır başında bir ahz-ı 
mevki160 edişi vardı. Cuma ve pazartesi kış geceleri Aksaray’daki 
evimizde büyük bir boza müsameresi161 kurulurdu. Müsamerenin 
ruhu, en büyük hatibesi,162 en tatlı hikâyecisi Muhsine Hanım’dı. 
Hep hazırun163 dört gözle vüruduna164 intizar eder idik. O, kendi-
ne olan bu düşkünlük ve merakımızı bildiğinden saat-i ziyaretini 
kasten geciktirir, en sonra gelir, mahrumiyet-i huzuru165 endişesiyle 
bir müddet yüreklerimizi oynatırdı. Kat-ı ümit166 ıstıraplarıyla bizi 
iyice üzdükten sonra nihayet kapı tokmağı “tak” derdi. Onun zevci 
Hacı Efendi’nin yek darbeden ibaret bir kapı çalışı vardı. Gelen on-
lar olduğunu hep anlar, bütün masal müştakı167 çoluk çocuk sevinç-
le merdivenlere istikbale168 koşuşur idik. Muhsine Hanım havlıya 
girince:

— Hacı, pek gecikme, tembihiyle zevcini savdıktan sonra mavi 
zemin üzerine iri sarı sopalı, ipekleri sağılmış Şam mamulatından 
eski çarşafının yukarı kısmını omzundan aşağı atar, eteklerine ba-
sarak yuvar yuvar169 yürür hemen koltuklayıp tandır başındaki mev-
ki-i ihtiramına170 oturtur idik. Artık bütün gözler büyük bir tecessüs171 
ve intizarla onun buruşuk dudaklarına dikilirdi.
159 mülhim: yağlı
160 ahz-ı mevki: yerini almak
161 müsamere: gece sohbeti, akşam eğlencesi
162 hatibe: güzel söz söyleyen
163 hazırun: bir yerde o anda bulunanlar
164 vürut: varma, ulaşma
165 mahrumiyet-i huzur: yanında olmaktan mahrum olma
166 kat-ı ümit: ümit kesme
167 müştak: şiddetle arzu eden
168 istikbal: karşılama
169 yuvar yuvar: yuvarlanır gibi
170 mevki-i ihtiram: saygı köşesi
171 tecessüs: dikkatle bakma
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Masalcı hanım kendini ağır satmak için türlü tereddüt ve istiğ-
na172 zeminlerinde dolaşarak:

— Bu gece hunnakım173 var. Yutkunamıyorum. Hâlim yok. Bir 
akşam da siz söyleyiniz ben dinleyeyim, nazlarından sonra bir-
çok ricaları müteakiben174 bir bardak boza iftitahıyla175 hikâyeye 
girişirdi. Bozanın mezesi olan leblebilerini dudaklarının vasatını176 
merkez ittihazıyla177 alt üst çenelerinden müteşekkil kısım vechini178 
buruşturarak bu nokta-i sabite179 etrafında dolaştıra dolaştıra tuhaf 
işmizazlar180 ile çiğneyerek biraz göz süzüklüğüyle başlardı.

Hikâyenin heyecan-aver181 mahallerinde başıyla beraber ku-
laklarındaki enseden pamuk ipliğiyle birbirine merbut182 iki küçük 
yaprak arasından sarkmış ufacık armuda benzeyen mevlevî sikkeli 
gümüş küpeleri birer suret-i mehibede183 titrer idi.

Onun hikâyâtı içinde en meşhuru, en meraklısı “Gulyabani” 
vakası184 idi. Bu bir masal değil, bir vaka-i sahihe,185 gençliğinde 
Muhsine Hanım’ın uğradığı bir sergüzeşt-i acib ve müellim186 idi.

Bunu kendisinden dinlediğim gibi hikâye edeceğim. Fakat nâ-
kilin187 lisan-ı saf ve sadesi, vakanın sutûr-ı beyana188 bütün nikât ve 
172 istiğna: nazlı davranma
173 hunnak: anjin
174 müteakiben: hemen sonra
175 iftitah: açılış
176 vasat: orta
177 ittihaz: olarak kullanma
178 vecih: yüz
179 nokta-i sabite: sabit nokta
180 işmizaz: yüzünü buruşturma
181 heyecan-aver: heyecan veren
182 merbut: bağlı
183 suret-i mehibe: heybet uyandıran bir şekilde
184 vaka: olay
185 vaka-i sahihe: gerçek olay
186 sergüzeşt-i acib ve müellim: garip ve acı veren bir macera
187 nâkil: nakleden, anlatan
188 sutûr-ı beyan: beyan olunan satırlar
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dekâyıkıyla189 geçirilmesine müsait olmadığı için lüzum görüldük-
çe asılda olmayan ıstılâhat-ı mahsûsayı190 istimaldeki191 ıztırarımı192 
beyana mecburum.

Yani Muhsine Hanım’dan dinlediğimi kendi hikâye lisanımla 
yazacağım. Bazı cümlelerin raviyenin193 dehen-i safından194 sudu-
runa195 istiğrap196 edecek karilerimin ihtimal-i itirazlarına karşı bu 
kayda lüzum gördüm.

İşte vaka:

2 
Ağlatıcı Bir Yol

Muhsine Hanım ilk bozayı içip ikincisinin leblebisiyle beraber 
çiçekliğin önüne konulmasını söyledikten sonra başladı:

— Gençliğimde hoppaca bir kız idim. Fakat Rabb’im saklasın 
şimdikiler gibi erkeklere ne dirseklerimi açıp gösterdim ne göğsü-
mü. Dünyayı konyayı bilmezdim. Anam babam erken öldü. Fuka-
ralık ayıp değil ya bana mal ü menal197 olarak habbe198 bırakmadı-
lar. Genç yaşımda komşu ellerine kaldım. Eş dost, gayret, semahat199 
etti. Herkes hâlince birer hediye verdi. Eşya düzdüler. Beni telledi-
ler pulladılar, herifin birine verdiler. Kör olası pek sarhoş ve soysuz 
çıktı. O arı ben çiçek, o burgu ben tahta. Rabb’imin günü haşlar. 
Canımı yakar. Yemeğin tuzu çok olmuş der, döver. Mintanımı200 
çarpık biçmişsin der, döver. Hâsılı payapay üç sene dayağını yedim. 
189 nikât ve dekâyık: noktalar ve anlaşılması güç olan, dikkat isteyen ince şeyler
190 ıstılâhat-ı mahsusa: özel terimler
191 istimal: kullanma
192 ıztırar: mecburiyet
193 raviye: rivayet eden, anlatan, aktaran
194 dehen-i saf: kendi öz ağzı
195 sudur: ortaya çıkma
196 istiğrap: şaşma
197 mal ü menal: mal mülk
198 habbe: buğday tanesi
199 semahat: cömertlik
200 mintan: gömlek
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Kahrını çektim. Artık illâllâh canıma tak dedi. Bir gün o evde yok 
iken bohçamı bağladım. Kaçtım, boşandım kurtuldum. Bana ettiği 
yanına kalmadı, kendisi de meyhane peykesinde201 can verdi. Gitti.

Taze dul kaldım. İsteyenler çok oldu. Fakat kocadan canım 
yandı. Şimdiki zevcim Hacı’yı buluncaya kadar neler çektim! Ne-
ler. Bir müddet kimseye varmadım. Elde yok. Avuçta yok. Ne ile 
geçineyim? Sığındığım el evlerinde insanı kırk yıl isterler mi? Bir 
kibar konağına hizmetçiliğe gitmeğe karar verdim. Öyle bir yer bu-
lundu. Gittim. Haftasında beyefendi beni merdiven aralığında sıkış-
tırdı. Kaçayım diyorum. Herif ızbandut gibi202 kuvvetli. Kollarının 
arasından kurtulamıyorum. Bağırsan çağırsan olmaz. Ne ise helal 
ü hoş olmasın beyefendi benden birkaç öpücük aldı. Ertesi günü 
oradan tası tarağı topladım, kaçtım. Yine öyle iki elim böğrümde 
açıkta kaldım. Bir zaman daha orada burada süründükten sonra be-
nim küçüklüğümü tanıyan ana dostu bir Ayşe Hanım vardı. Geldi 
beni buldu. Yüzümü okşayıp öperek dedi ki:

— Kızım senin bu yaşta böyle kimsesizliğine, yoksulluğuna 
yüreğim parçalanıyor. Sana münasip bir yer buldum gider misin?

— Temiz, ırz ehli203 bir yer olduktan sonra niçin gitmeyeyim 
anacığım?

— A… ırzlarına yerden göğe kadar kefilim. Aylık da gayet dol-
gun, görülecek çok iş de yok ama…

— Ney, aması ne oluyor?
— Sana verecek bazı nasihatlerim var. Bunlardan bir harf dışarı 

çıkmayacaksın.
— Eğer istediğim gibi bir kapı ise vereceğin talimattan dışarı 

çıkmam. Emin ol…
— Bu gideceğin yerde bir gözünü kör, bir kulağını sağır ede-

ceksin. Göreceğin şeylerin aslını öğrenmek merakına kalkışmaya-
201 peyke: kanepe
202 ızbandut gibi: korkunç derecede iri, dev gibi
203 ırz ehli: namuslu
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caksın. Gayriihtiyarî204 sezdiklerini harice205 ifşa206 etmeyeceksin. 
Onlar parada pulda değil, gayet emniyetli bir kadın arıyorlar. Dişini 
sıkar da oturur, kendini onlara beğendirip emniyetlerini kazanabi-
lir isen birkaç sene içinde oradan zengin olur çıkarsın. Bir ev alıp 
başcağızını sokarsın. Bir yurdun olduktan sonra bekâr dikişi diksen 
geçinip gidersin.

— Ay korkarım. Orası böyle pek esrarlı bir yer mi?
— Bak şimdiden merak etmeğe başladın. Nene lâzım senin âle-

min esrarı…
— Ah anacığım, merak etmemek insanın elinde mi? İnsan mı 

öldürüyorlar? Hırsızlık mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Orası bir ba-
takhane midir? Nedir?

— Çılgın, şimdi ağzına tokadı vururum. Aklına getirdiğin şey-
lere bak. Ben seni hiç öyle yerlere götürür müyüm? Bunlar gayet 
zengin, gayet terbiyeli, gayet kişizade207 şeyler. Terbiyeli, tedbirli, 
ağzı sıkı, aklı başında bir hizmetçi arıyorlar.

— O kadar ağzı sıkı olmaya neden lüzum var?
— Bazı kibar konaklarında içerideki şeylerin dışarıya sızdığını 

istemezler. Çalçene208 bir takım mahalle karıları hizmetçiyiz diye 
oraya buraya gidiyorlar. Aldıklarını, bulduklarını rast geldikleri 
yerde söyleyerek lakırdı dellâllığı ediyorlar. Bu dediğim yerde bu 
türlü çaçaron209 istemiyorlar. Keyfiyet210 bundan ibaret…

— Bu konak nerede?
— Üsküdar’dan biraz ötede.
— A, demek ki deniz aşırı…

204 gayriihtiyarî: istemeden
205 hariç: dış
206 ifşa: açıklamak
207 kişizade: soylu, asil kimse
208 çalçene: geveze
209 çaçaron: yüksek sesle, şirretçe ve karşısındakini bastıracak şekilde konuşan 
kimse
210 keyfiyet: durum
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— Acemistan’a211 gidecek değilsin kızım. Üsküdar nerede? Şu-
racıkta, burnumuzun dibinde. Sana hem yağlı bir kapı bulmalı hem 
de semt mi beğendirmeli? Boğaziçi’ne, Bulgurlu’ya gitmeyiz diyen 
Arap aşçılar gibi sen de ahmaklık etme. Her hâllerine ben kefilim 
diyorum. Beğenmez isen durmazsın. Seni pençenle halayıklığa212 
satmıyorum ya? Yıkan, temizlen, arlan, paklan. En yeni esvabı-
nı213 giy. Şöyle vakur, tirendaz,214 celasin215 bir hizmetçi hâline gir. 
Vallahi az zamanda orada donanır, tövbe yoksulu olursun. Boğazın 
yemek, üstün esvap, cebin para görür. Oradan bana bir hizmetçi 
ısmarladılar. Anan rüyama girdi. Sen aklıma geldin. Sonra bana dua 
edersin.

Ayşe Hanım’ın bu rica ve ikna edici sözleri karşısında teklifini 
kabul ve ertesi günü gitmek için hazır bulunmaya söz verdim.

Sabah oldu. Erkenden Ayşe Hanım geldi. Bahçe kapısına indik. 
Bir kayığa bindik. Niçin herkesle beraber büyük kayığa binmediği-
mizi Ayşe Hanım’dan sordum:

— Bu kadar meraklı olma kızım. Her hesabımı sana söylemeğe 
mecbur değilim, cevabını verdi.

Üsküdar’a çıktık. O tarihte Üsküdar’da şimdiki faytonlar, tali-
kalar216 yoktu. İki yüksek makas üzerine oturtulmuş her tarafı pen-
cereli karpuz şeklinde yuvarlak arabalar vardı. Ayşe Hanım beni bir 
kenara çekip:

— Sen burada dur, tembihinde bulunduktan sonra gitti. Bu 
arabacılardan biriyle pazarlık etti. Arabayı neresi için tuttuğunu 
işitemedim. Biz, yan yana müdevver antika bir çekmeceye benze-
yen bu arabaya kurulduk. Çarşıdan geçerken bir bakkal dükkânı 
önünde durduk, ekmek peynir, aldık.
211 Acemistan: Acem ülkesi
212 halayık: esir
213 esvap: elbise
214 tirendaz: temiz ve zarif giyinmiş kimse
215 celasin: genç ve sağlıklı
216 talika: at arabası
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— Anneciğim gideceğimiz konakta yiyecek yok mu? Yahut pek 
uzak mı gideceğiz?

— Aman kırk merak karı, sus. Adım başında bana ahret sual-
leri sorma. Kır havasıyla şimdi acıkırız. Safra bastırmak için aldım, 
dedi. Ben, Üsküdar’ı ömrümde ilk defa görüyordum. Çarşıyı geçtik. 
Etrafı kırlık, mezarlık uzun bir yoldan gidiyorduk. Bir çeşmeye te-
sadüf ettik. Zincirli bakır tastan doya doya su içtik. Araba bir yoku-
şa saldırdı. Git git bitmez. Git git bitmez. Mevsim yaz nihayeti idi. 
Biraz sıcak var idi. Ulu bir çınarın altında uyuyan yeşil bir türbenin 
önünde eğlendik. Ayşe Hanım elini kaldırdı. Mırıl mırıl okudu. “Al-
lah şefaatine nail eylesin.” duasıyla ellerini yüzüne sürdü. Ben de 
Rabb’im kabul etsin, namaz surelerinden bildiklerimi okudum.

Yine yola düzeldik. Artık evler seyrele seyrele hemen yok oldu. 
Tamamıyla bir kırlıktan gidiyorduk. Arada bir öküz arabasına, atlı, 
merkepli adamlara tesadüf ediyorduk. Arabada sallana sallana içim, 
bağrım birbirine karıştı:

— Daha çok var mı?, diye sordum. Ayşe Hanım’ın sükûtuna 
rağmen arabacı:

— Dur bakalım daha yeni yola düzeldik, cevabıyla korkumu 
arttırdı. Artık gide gide insana değil, ine cine bile tesadüf edemez 
olduk. Gözlerimizin önünde dağlar tepeler açıldıkça açılıyordu. Ah 
alnımın kara yazıları, bu karı acaba beni nerelere götürüyordu? 
Benim ona sorduğum suallere cevaba bedel Ayşe Hanım hafiften: 

“Açıl dağlar açıl yâri göreyim” nakaratlı bir şarkı tutturdu. O söylü-
yor, ben gözyaşlarımı kalbime içirerek sessizce ağlıyordum. Hay-
van yoruluyor, arada bir dinleniyorduk. Uzaktan denizleri, bayırları 
gördükçe bütün bütün garipsileyerek artık kendimi tutamaz oldum. 
Ayşe Hanım hiddetlendi:

— Ah bebeciğim, emziğini mi istiyorsun? Koskoca kadın böyle 
hüngür hüngür ağlamağa sıkılmıyor musun? Merhametten maraz 
hâsıl olur derler ya çok doğru bir lâkırdı imiş. Artık bir kere yola 
çıktık. Ağlasan da gideceğiz. Bayılsan da gideceğiz. Ben bu kadar 
masraf ettim. Geri dönmek olamaz. Bu paraları kimden alacağım? 
Bari sus da arabacıyı kendine güldürme, tekdirlerinde bulundu. O 
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beyabanda ağlamak, sızlamak ne para eder? Bir etrafıma bakın-
dım. Tamamıyla bu kadının eline, insafına kalmış olduğumu anla-
dım. Arkamızdan İstanbul, Üsküdar gaip olmuştu. Bir müddet daha 
gittik. Uzaktan bir köy göründü, kendimi hemen arabadan atıp o 
tarafa kaçmak istedim. Bu telaşımı gören Ayşe Hanım bir hande-i 
istihfâfla217:

— Muhsine deliliği bırak. Sen çağda taze bir kadın yek başına 
bu ıssız yerlerden o köye kadar nasıl gider? Kendini hancılara, bağ-
cılara ziyafet mi çekeceksin? O köyü buradan öyle görüp de yakın 
bir yer zannetme, orası bir saat sürer.

Teşebbüsümün pek mecnûnane olduğunu anlayarak niyetim-
den vazgeçtim. Fakat bir türlü teskin-i ye’se218 muvaffak olamadım. 
Ellerimi yüzüme kapayarak hınçkıra hınçkıra219 ağlıyor idim. Beni 
satmaya mı? Öldürmeye mi, işte her nereye ise götüren o kadın bu 
halecanlarımdan220 biraz insafa geldi. Yüzünü, sadasını tatlılaştıra-
rak:

— Benim gibi bir ana dostundan sana hiçbir fenalık gelmez. 
Korkma seni boğazlamaya götürmüyorum. Tırınk tırınk ay başla-
rında yüz tane kuruş alması kolay mı? İstanbul’da böyle bir kapı 
bulmak mümkün mü? Ne yapalım? Cenabıhak işte sana böyle tak-
dir etmiş. Kısmetini böyle biraz uzacık yerden verecek. Yapacağım 
iyiliğe beni pişman etme. Çok şükür işte altımızda araba. Geldik. 
Çok bir yer kalmadı. Beğenip de oturur isen ne âlâ, hoşlanmaz isen 
yine beraber döneriz. Ben seni zor ile orada zincirlere bağlayıp bı-
rakmayacağım ya!

Bu sözlerden sonra azıcık yüreğime su serpilir gibi oldu. Sus-
tum. Bir tevekkül-i sâmitane221 ile etrafıma bakmaya başladım.Yine 
dere tepe demeyip gidiyorduk.
217 hande-i istihfâf: alaycı gülüş
218 teskin-i yeis: üzüntüyü yatıştırma
219 hınçkıra hınçkıra: hıçkıra hıçkıra
220 halecan: yürek çarpıntısı
221 tevekkül-i sâmitane: suskun bir güvenme
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3 
Yedi Çobanlar Çiftliği

Bir hayli daha yol aldık. Nihayet Ayşe Hanım elini kaldırıp 
parmağını dikerek uzun bir düzlükten sonra kabarmış bir tepenin 
hafif bir duman içindeki yeşil ağaçlarını göstererek:

— Geliyoruz. İşte orası. Yedi çobanlar çiftliği, dedi.
O yana baktım. İnce sislere gömülmüş bir ağaçlık. Bu orman-

cığın koyu yeşil kümeleri arasından dağınık damlar, duvarlar, irili 
ufaklı binalar, pencereler, bacalar gördüm. Yine yüreğimi derin bir 
korku sardı. “Yedi Çobanlar Çifliği”, bu nam benim pür teessür222 
kalbim için korkulu bir tevsim223 idi. Derhâl gözlerimin önüne iri 
çapta haydut bakışlı, silahlı, yedi tane çoban dizildi. Ben bunların 
arasında o geceyi nasıl geçirecektim? Derhâl yine gözlerim sulana-
rak dedim ki:

— Ayşe nineciğim, benim gibi çelimsiz bir kadın böyle yedi 
çobana birden nasıl hizmet edebilir? Yüz kuruşları da onların olsun, 
hepsi de. Ben şimdi geri dönmekten başka bir şey düşünmüyorum.

— Hay Allah’ın budalası. Bugün seninle hakikaten derde çat-
tım. Ne meram anlamaz kadın imişsin? Öyle yedi sekiz çoban filân 
yok. Çiftliğin kırk yıldan beri adı öyle. Oraya şimdi çiftlik demek 
de hata. Büyük viran bir bina etrafında ufak tefek binalardan başka 
bir şey kalmamış. Sen orada kendin gibi belki senden bin kat terbi-
yeli, nazik kadınlar bulacak, onlarla oturacaksın. Çobanın bahçıva-
nın seninle ne münasebeti olabilir?

Yine sustum. Ayşe Hanım bu defa arabacıya döndü:
— Haydi ağam sen de dahdahını biraz sür. Gelin mi götürüyor-

sun? Pek nazlı gidiyoruz, dedi.
— Arabacı kırbacını hayvanın kıçına yavaşça dokandırarak:
— Gelin mi götürüyoruz vallahi ben de bilmem? Bir günlük yol. 

Bizim pehlivan yoruldu. Baksana körük gibi soluyor.
Ayşe Hanım — Ay bu kurada beygirin adı pehlivan mı?

222 teessür: keder
223 tevsim: adlandırma
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Arabacı — Ya pehlivan olmasa yedi çobanlar çiftliğine, öyle 
netameli yere nasıl gider?

Ayşe Hanım — Neden oluyormuş netameli?
Arabacı — Orası cinlerin, perilerin, kumkuma yeridir. Geçen-

lerde oraya giden arabacı Veli’nin beygirini çarptılar. Hayvanın beş 
dakikada soluğu kesildi. Kurbağa gibi yamyassı oldu. Ezandan son-
raya kalmaya gelmez.

Ayşe Hanım — Haydi zevzek, parayı çok alayım, diye nağme 
ediyorsun. Köşkün içi adam dolu. Onlar nasıl oturuyorlar?

— Nasıl oturduklarını Allah bilir. Oturup da rahat mı ediyorlar? 
Çiftlik sahibi hanımefendi perilere karıştı. Çıldırdı. İç bahçedeki 
havuzun kenarında her akşam cinler meclis kurarlar imiş. Hanı-
mefendi gidip onlarla oturur, konuşur imiş. Hanımdan başka gece 
bahçeye çıkanları periler boğarlar imiş. Oraya giden erkek, kadın 
hizmetçilerden hiçbiri sağ dönmez. Sular karardıktan sonra o civar-
da kimse dolaşamaz. Kurtları kuşları bile çarparlar.

— Artık uydur uydur söyle bakalım, Allah kimseyi sizin dili-
nize düşürmesin. Siz arabacılar, köylüler, bir yalana bin mübalağa 
katarsınız. Hanımefendi orada mı çıldırdı? O, İstanbul’daki kona-
ğında aklını bozdu. Zengin kadın, tımarhaneye koymadılar. Tebdi-
lihava224 etsin diye buraya çiftliğine getirip kapadılar.

Korkudan yüreğim hop hop atmağa başladı. Ayşe Hanım’dan 
sordum:

— Ay beni hizmetçiliğine götürdüğün hanımefendi deli mi?
— İnnallâhe ma’as-sâbirîn225. Öyle ona buna saldıran azgın deli 

değil. Biraz meraklı, sersemce bir kadın, işte bu.
Arabacı hayvanına bir kırbaç daha savurduktan sonra biraz ba-

şını bize çevirerek:
224 tebdilihava: hava değişimi
225 “Allah sabredenlerle beraberdir.” Kuran-ı Kerim’de 2/153’te yer alan “ya 
sabır” anlamında bir ünlem olarak da söylenen ayet.
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— Ya çiftliğin eski mezarlığından çıkan gulyabani! Minare ka-
dar bir şey imiş. Geçenlerde ay ışığında üç atlıyı kovalamış. Bi-
çareler Bulgurlu’ya zorla kaçabilerek baygın düşmüşler. İkisinin 
hayvanı çatlamış.

Ayşe Hanım — Artık sus herif. Yanımdaki safdil kadını korku-
tuyorsun. Baksana beti benzi kül kesildi.

Arabacı — O gulyabaninin yemeği çiftliğin matbahından226 ve-
rilirmiş. Bir gece vermezler ise oralarını allak bullak edermiş. Ne 
kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun.

Ayşe Hanım — Çenen tutulsun. Yetişir dedim ya! Hiç minare 
kadar gulyabani matbah yemeğiyle doyar mı? Böyle şeyleri duyup 
da inanmak için insan ne kadar ahmak olmalı.

Arabacı — Ben işittiğimi söylüyorum hanım.
Ayşe Hanım — İşittiğin sende kalsın.
Bu rivâyâtı dinler iken her tarafıma soğuk bir ter yayıldı. Buz 

kesildim. Baygınlıklar geçiriyor idim. İtiraza, tekellüme227 mecalim 
kalmadı.

Ayşe Hanım şimdi bana döndü:
— Korkma kızım. Bu sözlerin hepsi masal. İşit de inanma. 

Bunlardan hiçbirinin aslı olsa ben seni oraya götürür müyüm? Ben 
senin hasmın, düşmanın mıyım? Akıl var, izan228 var. Artık buraya 
kadar geldik. Köşkü, içindeki insanları bir kere gör. Hoşlandın ne 
âlâ, hoşlanmaz isen seni getirdiğim gibi yine götürürüm.

Artık çiftliğe epey yaklaşmıştık. Ağaçlar, binalar daha belli gö-
rünmeğe başladı. Biraz yokuş indik. Kurumuş dere gibi taşlık bir 
yerden geçtik. Bir tepe çıktık. Bir müddet de bir düzlükten gittikten 
sonra çiftliğin önüne geldik. Araba ile ağaçlığa girdik. Arabacıdan 
işittiğim korkulu sözlerin tesiriyle midir nedir burası bana ağaçları 
sık bir mezarlık gibi pek loş, pek kasvetli göründü.
226 matbah: mutfak
227 tekellüm: konuşma
228 izan: anlayış
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Bu sâyelerin229 arasından geçtikten sonra harman yerine benzer 
bir meydanlığa geldik. Yanımızda bileziği taşlarla örülmüş cesim230 
devirde bir kuyu, etrafında birkaç ihtiyar servi gördüm. Yine bir 
ağaçlığa girdik. Orada burada selâmlık, hizmetkâr daireleri, mat-
bah, ahır, kümes gibi binalar göründü. Tavuklardan, kazlardan bir-
kaç keçiden başka bir zî-rûha231 tesadüf etmedik. Karşımıza uzun ve 
yüksek harapça bir duvar çıktı. Duvarın cephesinde birbirine hemen 
otuz arşın kadar bir mesafede sımsıkı kapalı iki büyük kapı var idi. 
Kapılar eski, boyaları uçmuş fakat meşe ağaçlarından yapılmıştı.

Ayşe Hanım sağ taraftaki kapıyı işaret etti. Araba orada durdu. 
O anda sarı aba poturlu232, uzun boylu, dik bakışlı, birkaç hafta-
lık kıranta233 sakalı uzamış koca bıyıklı, bağcı yahut bekçi gibi bir 
adam peyda oldu.234 Ayşe Hanım hemen zoraki denecek bir tebes-
sümle bu adama:

— Bekir Ağa, beyefendinin sipariş ettiği hizmetçiyi getirdim. 
Köşkün kapısını aç, dedi. Bekir Ağa, beni derin derin bir iki defa 
süzdükten sonra poturunun yan cebinden ucuna ip bağlı koca bir 
anahtar çıkararak kalın, sert bir ses ile:

— Malumatım var, cevabını verdi. Anahtarı deliğe soktu. Yü-
zünü buruşturur bir zorlukla iki eliyle çevirdi. Kapının tek kanadı 
gacır gacır açıldı. Arabadan indik. Ayşe Hanım arabacıya dönüp:

— Hayvanını çöz. Biraz dinlensin. Otlasın. İşimiz uymazsa 
yine geri döneceğiz.

Arabacı eliyle hayvanın boynundan akan terleri silerek:
— Aman hanım sakın geç kalmayınız.
— Merak etme.
Arabacı beygirin iki kulaklarına yapıştı. Şiddetle bir çekti. 

Hayvan koşumlarının altında silkindi. Biz içeri girdik. Bekir Ağa 
229 sâye: gölge
230 cesim: geniş
231 zî-rûh: canlı
232 potur: şalvar
233 kıranta: kır düşmüş
234 peyda olmak: ortaya çıkmak
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hariçten aynı gacırtı ile üzerimize kapıyı kapadı. Burası duvar ke-
narlarında yaseminler, hanımelleri, asma çardakları, meyveli mey-
vesiz ağaçlar ile bir ormancık hâline gelmiş, bakılmamış harap bir 
bahçe idi. Ben perilerin geceleri ev sahibesi hanımla etrafında mec-
lis kurdukları havuzu arıyor idim. Öyle şey göremedim. Arabacının 
yalanına hükmettim.

4 
Ayşe Hanım’ın Dubarası235

Karşımıza cesim, harap üç katlı bir köşk çıktı. Köşkün önün-
deki bu bahçe harem ve selâmlığı fârık236 yüksek bir duvarla ikiye 
ayrılmıştı. Bahçenin bu ikinci kısmında büyük büyük ağaçlar gö-
rünüyordu. İçeri girmezden evvel gördüğümüz iki kapıdan birinin 
bahçenin öbür kısmına açıldığını anladım. Yürüdük, binanın asıl 
kapısını çaldık. Bir hayli bekledikten sonra kapı açıldı. İstikbali-
mize zayıf, uzun boylu, soluk benizli, avurdu avurduna çökmüş237 
hemen ellilik bir halayık çıktı. Ayşe Hanım beni göstererek:

— Çeşmifelek Kalfa, işte size bir arkadaş getirdim. Huyuna 
hulkuna, ırzına, namusuna her şeyine kefilim. Ağzı bir mühürlü 
sandık gibi kapalıdır. Gördüğü, işittiği şey yine orada kalır.

Sıkıntıdan döktüğüm terler ile yaşmağım yüzüme gözüme ya-
pışmıştı. Çeşmifelek Kalfa beni dikkatli bir hadde-i nazardan geçir-
dikten238 sonra:

— Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Senin bulduğun kadın elbette 
fena olmaz. Bizde burada beniâdem yüzüne hasret kaldık. Kuş uç-
maz, kervan geçmez bu koca evin içinde bir Ruşen Abla, bir ben. 
Birbirimizin yüzüne baka baka bıktık usandık.

Ben kendimi tutamayarak
235 dubara: hile, oyun, düzen
236 fârık: fark edilir
237 avurdu avurduna çökmüş: çok zayıflamış
238  hadde-i nazardan geçirmek: bakış imbiğinden geçirmek, en ince ayrıntısına 

kadar incelemek
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— A buranın hanımı yok mu?, deyiverdim. Benim bu tedbirsiz 
sualim239 akabinde240 Ayşe Hanım şiddetle eteğimi çekti. Büyük bir 
pot kırdığımı anladım. Çeşmifelek Kalfa beni bir daha süzerek:

— O sana ait bir madde değil efendim…, dedi.
Hanımefendi bana ait bir madde değilmiş. Ben acaba kime hiz-

met görecektim?
İyice silinip süpürülmemiş büyük bir mermer taşlığın münte-

hasında241 çifte merdiven, bunların arasında ayna taşı tavus kuyruğu 
gibi yaprak yaprak açılmış büyük kurnalı bir musluk görünüyordu.

Kalfanın işareti üzerine alt kattaki yan odalardan birine girdik. 
Eski damıska makatli242 boydan boya bir kerevet243, yan tarafta ufak 
bir erkân minderi, duvarlarda salkım salkım kabak, mısır, başak ku-
ruları asılı…

Kalfa odanın bir köşesinde duran ufak sarı mangalı erkân şil-
tesinin yanına çekti. Kahve cezvesini sürdü. Dereden tepeden la-
kırdıya girişti. Bu ihtiyar Çeşmifelek fena bir kadına benzemiyor-
du. Eski bir kibar konağında büyümüş, esaslı bir terbiye görmüş 
olduğu her tavrından belli idi. Âdeta nerimli, natıkalı244 bir hanım 
gibi ağır ağır söylüyor, her söz ağzından hesaplı, tartılı, teemmüllü245 
çıkıyordu. Ben yine bir pot kırmamak için söze karışmıyor, sade 
dinliyordum.

Aman yarabbi dağ başında, hemen kırk odalıya benzeyen bu 
koca köşkün içinde, yapayalnız bu iki kadın nasıl oturuyorlardı? 
Evin hanımefendisinin deli olduğunu işittim. O biçare kadın bu 
koca binanın acaba hangi odasında kapalı idi? Hanımefendiye dair 
sual cevabın memnu olduğunu anladım. Arabacının söylediği lakır-
239 sual: soru
240 akabinde: hemen sonra
241 münteha: son
242 damıska makatli: oturulacak yeri parlak kumaşla kaplı
243 kerevet: sedir
244 natıkalı: düzgün ve güzel konuşan
245 teemmül: iyice etraflıca düşünme
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dıların doğru olup olmadığını sorup anlamak merakıyla çıldırıyor-
dum. Bu koca bir hanenin içinde hangi hizmete tayin olunacağımı 
anlamadan orada kalmak hiç işime gelmiyordu.

Kalfa kahveleri pişirdi. Nazik bir tavır ile fincanları elimize 
verdi. Ayşe Hanım beni Çeşmifelek’e o kadar methetti, o kadar met-
hetti ki ben âdeta sıkıldım. Saydığı faziletlere malikiyetime en zi-
yade kendim şaştım. Bu kadının beni oraya kapılandırmakta büyük 
bir menfaati vardı. Fakat ne olduğunu anlamıyordum. Onun çaça-
ronluklarına fasıla vererek bütün cesaretimi toplayıp Çeşmifelek’e 
dedim ki:

— Kalfacığım, eksik olmayınız, sizden pek hoşlandım. Fakat 
müsaade ederseniz bir iki sualim var.

Kalfa beni yine ağır ağır gözden geçirerek:
— Buyurunuz, dedi.
— Ben buraya kapılanacağım. Lâkin hizmetimin neden ibaret 

olduğunu evvelce öğrenmek isterim. Uhdesinden gelemeyeceğim246 
bir iş ise beyhude247 burada kalmayayım.

— Göreceğin hizmet için hiç merak etme. Ağır bir işimiz yok-
tur kızım. Bana el ulağı olacaksın. Tahta, çamaşır, ortalık süpürmek 
gibi ev işleri. Bu koca evin her tarafı silinip süpürülmez. Birçok yeri 
kapalı durur. Derleyip toplayacağımız kullandığımız bir iki odadan 
ibaret. Dışarıda kâhya, bekçi, bahçıvan gibi birkaç erkek var. Onlar 
kendi işlerini kendileri görürler. Biz, sabah akşam yalnız iki tabla248 
yemek veririz. Yemeği de Ruşen Abla pişirir. İhtiyarladım, hâlsiz 
kaldım. Ne kadar güç olmasa da artık hepsine yetişemiyorum. Sen 
bize can yoldaşı olacaksın. Merak etme. Bütün işi sana bırakmam. 
Yine yarıdan ziyadesini kendim yaparım…

— Benden evvel buraya hizmetçi aldınız mı?
246 uhdesinden gelmek: üstüne aldığı işi başarmak, becermek, üstesinden gelmek
247 beyhude: boşuna
248 tabla: tepsi
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— Evet, bir iki tane geldi gitti. Pek terbiyesiz kadınlardı. Biz 
insandan pek o kadar iş istemeyiz. Bu evin bir âdeti vardır. Her gör-
düğünü bilmeğe uğraşmamalı. Her işittiğini merak etmemeli.

Birkaç kere yuttuktan sonra dedim ki:
— Peki kalfacığım amma bizi buraya getiren arabacı yolda bir-

takım korkunç şeyler söyledi. Periler, cinler, gulyabaniler.
— Evet bu köşkün öyle adı çıkmıştır. Ben yalanı sevmem. Doğ-

rusu bu.
— Köşkün perili olduğu hakkındaki bu sözlerin aslı var mıdır?
— Sana şimdi bu köşke gelen adam pek o kadar meraklı olma-

malı, her şeyi anlamağa uğraşmamalı demedim mi?
— A… Ben cinden, periden pek korkarım. Doğrusu bu hususta 

meraklıyım… Yapamam. Mademki siz sözü doğru söylüyor imişsi-
niz ne olduğunu bir parça anlatınız.

— Bazı geceler ufak tefek patırtılar çıtırtılar olur. Fakat kim-
seye bir ziyanları yoktur. Biz kırk senedir buradayız. Hamdolsun 
hiçbirimize bir şey olmadı. İşte bak ben seni aldatmıyorum. Lâkin 
bu evde kaldıktan sonra bu yolda uzun suallere kalkışır isen benden 
ve kimseden bir cevap alamazsın. İşin hakikati bu.

Beni derin bir düşünme aldı. Kalfa o kadar tatlı ve doğru söylü-
yordu ki sözlerinde bir yalan şemmesi249 hissedemedim.

O aralık içeriye Ruşen Kadın girdi. Şişman bir Arap. Bir tara-
fında bir fino köpeği, diğer yanında kuzguni siyah iri bir kedi vardı. 
Bu iki arkadaşıyla yürüdü, kerevetin kenarına oturdu.

O esnada Ayşe Hanım:
— Gidip bir abdest tazeleyeyim, diyerek dışarı çıktı, Fino beni 

görünce kuyruğunu kavislendirerek hasmane250 bir vaziyetle hav-
laya havlaya beyaz dişlerini gösterdi. Ruşen Kadın:

— Sus şeytan. O yabancı değil.
249 şemme: çok az miktar
250 hasmane: düşmanca
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Bu azardan sonra köpek kerevete yaklaşıp iki ayağı üstüne 
oturdu. Bana dikkatle bakmaya başladı. Kedi yalana yalana gitti, 
küçük bir yer minderinin üzerine çöreklendi yattı.

Ruşen Kadın, Çeşmifelek Kalfa’ya bir baş işareti etti. Kalfa 
kendine mühim bir iş tebliğ olunmuş gibi hemen odadan çıktı. Aşçı 
kadınla yalnız kaldık. Arap mültefitane251 bir çehre ile:

— Safalar, kademler getirdiniz. İstanbul’da ne var ne yok ba-
kalım?

— İyilik ablacığım…
— Ah cümlemiz iyi olalım. Nasıl köşkümüzü beğendin mi? 

Bizden hoşlandın mı?
— Beğendim, hepsi pek âlâ.
— Eh, neye öyle durgun duruyorsun?
— Bu köşk için cinli, perili dediler de korkuyorum…
— Aman düşündüğün şeye bak. Bu dünyada hiç perisiz yer olur 

mu? İki gözüm onlar iyi saatte olsunlar, nerede yok ki burada olma-
sınlar… Onlara zarar etmeyene hiç fenalık yapmazlar.

— Arabacı söyledi. Burada bir iki hizmetçi boğmuşlar…
— Elbette boğarlar. Destur demeden pencereden aşağı onların 

başına tükürülür mü? Hiç gece faraşla bahçeye süprüntü dökülür 
mü? Hizmetçiler onları saymadı. Ötekiler de onları boğdular.

Ruşen’in bu safdilane252 ifşası üzerine:
— Ben burada durmam, gideceğim. Ayşe Hanım nerede?, fer-

yadıyla hemen taşlığa fırladım. Arap arkamdan yetişerek:
— Ayşe Hanım nerede? O çoktan arabaya bindi, gitti. Şimdiye 

kadar Yalnızservi’yi buldu.
— Yok, bir dakika durmam. Ben de gideceğim.
— Buraya gelen ayağı ile gelir. Fakat kendi arzusuyla gidemez. 

Biz insanı salıvermeyiz. Seni buraya kim teslim etti ise yine gelir, o 
alır. Başka türlü gidemezsin.
251 mültefitane: güler yüzle
252 safdilane: safça
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5 
Korkulu Bir Akşam Yemeği

Taşlığın kapısına doğru koştum. Sımsıkı kilitli buldum. Alt kat-
ta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklar ile müceh-
hez253 idi. Kaçmanın imkânı olmadığını gördüm.

Aman Allah’ım, ben bir tuzağa tutulmuştum amma bu nasıl tu-
zaktı? O gece başıma neler gelecekti?

Bir müddet ağladım. Sızladım. Dövündüm. Ruşen Kadın:
— Yemek kotaracağım, diye savuştu, gitti. O tatlı dilli kalfa da 

meydanda yoktu. Odada bir başıma kaldım. Çaresiz bir belaya uğ-
ramıştım. Çırpınmanın para etmeyeceğini anladım. Ecelime tevek-
külden başka bir selamet yolu göremiyordum. Gözyaşlarımı sildim. 
Kerevetin bir kenarına oturdum.

Artık akşam oluyordu. Dört duvarla mahsur bahçeye baktım. 
Rüzgâr ile oynayan ağaçların gölgeleri bile esrarlı birer heyula gibi 
bana dehşet veriyordu. Oda loşlaştıkça etrafımı ihata eden bütün 
eşyadan, her şeyden, minder üzerinde yatan kara kediden bile kor-
kuyordum.

Acaba o zayıf kalfa, bu şişman Arap insan şekline girmiş birer 
peri mi idiler? Böyle pür esrar bir hanede her şey muhtemeldi. Ya-
radan’ıma sığındım. Bildiğim duaları okumaya başladım.

Artık sular kararıyordu. Hâlâ gelen giden yok. Bir köşeye bü-
züldüm. Titriyordum. Nihayet merdivende bir patırtı oldu. Aman 
Yarabbi kim geliyordu. Çeşmifelek Kalfa elinde bir fiske şamda-
nıyla254 göründü. Tepeden tırnağa beyazlar giymişti. Saçlarının ör-
gülerini çözmüş, omuzlarından aşağı salıvermiş, gözleri gündüzki 
hâliyle kıyas olamayacak bir şiddetle parlıyordu.

Kapının eşiğinde durdu. Okur gibi bir şeyler mırıldandıktan 
sonra ağır bir telâffuzla:
253 mücehhez: kuşatılmış
254 fiske şamdan: elde taşınır, fitilli küçük şamdan
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— Haydi kızım gidelim. Ruşen’e yardım edelim. Yemek zama-
nı geldi. Arkamdan yürü. Kapı eşiği atladıkça destur255 de, ihtarında 
bulundu. Kalktım. Ben kapı eşiği atladıkça değil, onlardan birine 
basarım korkusuyla her adımda “destur” diyordum. Periler civciv 
gibi bu evin her tarafına, ayakaltlarına dağılmışlar mıydı?

Taşlığı geçtik. Karşı cihette büsbütün karanlık uzun bir yola 
girdik. Ben “destur” kelimesini birbiri ardınca tespih gibi çekiyor, 
taşları incitmeyeyim endişesiyle parmaklarımın ucuna basıyordum. 
İki tarafımızda eşya gibi yığın yığın karaltılar vardı. Bunların ne 
olduklarına ben dikkatle bakamıyordum.

Biraz daha yürüdük. Bacaklarıma doğru yumuşak yumuşak bir 
şey dokunmaya başladı. Korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Bir iki 
destur dedim. Durdum. Halecandan bayılacaktım. Kalfa:

— Kızım niye yürümüyorsun?
— Ben uğradım galiba?
— Ne var?
— Ayaklarımı okşuyorlar.
Kalfa bir makam-ı mahsusla256:
Göklerin mâhı257

Diyarların padişahı,
Çekil, dedi.
İki çenem birbirine vurmaya başladı.
Sonra kalfa:
Eyle kerem
Destur mükerrem258

kafiyesiyle mumu ayaklarıma doğru tuttu.
255 destur: Halk arasında cinler çarpmasın diye söylenilir.
256 makam-ı mahsus: özel bir söyleyiş
257 mâh: ay
258 mükerrem: aziz, yüce
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— A! kedi imiş, korkma kızım, dedi. Eğildim, baktım. Filha-
kika o gündüzki iri kara kedinin ayaklarımın arasında dolaştığını 
gördüm.

Yine yürüdük. Bir musiki-i mevhumun259 ağır temposuna ayak 
uydurur gibi bir nev-i acib kadans260 ile gidiyorduk. Kedinin bacak-
larıma her temasında tüylerim ürperiyordu. Nihayet geniş bir kapıya 
geldik. İçeriye baktım. Gayet büyük bir matbah. Köprü kemeri gibi 
cesim bir ocağın önüne Ruşen Kadın, fino ile karşı karşıya oturmuş. 
Ocakta bir tencere kaynıyor. Arap da saçlarını çözmüş, siyah yün 
gibi dağıtmış. Beyazlar giymiş. Bu acib tuvaletin akşamdan son-
ra perilere karşı iltizam olunan bir nevi etiket olduğunu anladım. 
Sahanlığın üstünde bir kor kandil yanıyordu. Ablanın arkası bize 
dönüktü. Geldiğimizi görmedi. Fakat hâlâ bana alışamayan köpek 
hırlamaya başladı. Arap başını bize döndürdü:

— Destur tütü... Ay siz misiniz? Ötekileri zannettim de kork-
tum. Çünkü şeytan onların geldiklerini hissedince hırlar, dedi. Na-
lınları giyip içeri girdik. Çeşmifelek Kalfa ocağın başına yaklaşıp:

— Dadıcığım, bu akşam yemek geç kalmış.
Arap teessüfle başını sallayarak:
— İyi saatte olsunlar, bugün onları gücendirdim mi? Ne yaptım 

bir türlü pilav kaynamıyor.
— Şerbetlerini, şekerlerini vermedin mi?
— İncirin köküne bol bol döktüm. Şah nerede? Onun gaip ol-

ması iyi mana değildir. Bilirsin ya? Şah onlardandır. Onların küçü-
ğüdür.

— Bizimle beraber geldi. İşte burada.
Bu muazzam ismin kediye verilmiş olduğunu anladım. Biraz 

bekledik. Ruşen Kadın, Şah’la Şeytan’ın ayrı ayrı kaplara yiyecek-
lerini verdi. Nihayet pilav pişti. Evvelce kotardığı yemek sahanları-
259 mevhum: olmadığı hâlde var zannedilen
260 kadans: konçertolarda solo
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nı dizerek iki tabla tertip etti. Matbahın bahçeye açılan kapısı önüne 
gitti. Oradan kordon gibi sarkan, ucuna tahta parçası bağlı bir ipi 
seksen besmele ve destur ile birkaç defa çekti. Sonra bize dönerek:

— Ötekiler çıngırağı pek seviyorlar. Geçen akşam yine böyle 
çekerken hep buraya üşüştüler, dedi. Biz kendimize mahsus olan 
tablayı aldık. Matbahın yanındaki yemek odasına girdik. Sofrayı 
kurduk. Ekmekleri siniye dizdik. Bol etli silkme, patlıcan kızartma-
sı, pilav, bir de koca kâse kaymak gibi yoğurttan ibaret olan yeme-
ğimizi yedik. Hepsi pek nefis pişirilmişti.

Ba’de’t-ta’âm261 yine, o uzun yoldan destur ile yürüyerek gün-
düz oturduğumuz odaya geldik. Cezveler sürüldü. Kahveler içildi. 
Bu iki beyaz esvaplı, çözük saçlının arasında ben kıyafetimle her 
hâlimle pek yabancı kalıyordum. Dışarıdan, gelen en ufak bir pıtır-
tıya ikisi de dikkatle kulak kabartıyorlardı. Dereden tepeden konu-
şuyorduk. O geçtiğimiz uzun yolda bir gürültü oldu. Şeytan başını 
kapıya uzattı, havlamağa başladı. Ruşen Kadın iki yanına sallana 
sallana:

— Özüm doğru
Sözüm doğru
Korkutma bizi
Gözümün nuru

kafiyelerini makamla mırıldandıktan sonra dedi ki:
— Rabb’im hayırlar versin. Bu akşam yine bir hiddetleri var.
Bu iki acib kadının periler ile insanlar arasında esrar dolu birer 

mahluk olduklarına artık hükmettim. Dışarıdaki cinler kadar bun-
lardan da korkmaya başladım.

Şamdan tepsisi üzerinde bir yağ mumu yanıyor, koca odaya bu 
ziyasızlık, bir türbe mehâfeti262 veriyordu. Hanımefendi bu cinli bir 
hanenin acaba hangi köşesinde oturuyordu? Yoksa perilerin elbaşısı 
o muydu?
261 ba’de’t-ta’âm: yemekten sonra
262 mehafet: korku
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Dadıyla kalfa arasında bazı işaretler, işmizâzlar263 teâtî264 olun-
duğunu hisseder gibi oldum. Fakat ziyanın kuvvetsizliğinden bun-
lardan vazıh265 bir meal266 çıkaramıyor idim. Biraz daha oturduk. 
Çeşmifelek kalktı. El şamdanını yaktı. Ruşen’e bakarak:

— Sen bu kadına lâzım gelen şeyleri öğret. Ben gidiyorum. Geç 
kalmaya gelmez, dedi.

Odadan çıktı. Biz şimdi Ruşen, ben, Şeytan, Şah dört can kar-
şı karşıya kaldık. Bu hayvanlar bile perilere karışmış idiler. Hele 
Şah onların çengisi, köçeği imiş. Acaba bu hayvan bana bu gece ne 
oyunlar oynayacaktı?

Bu akşam Ruşen’den ders alacakmışım. Bana talim edecekleri 
şeylerin icrası kolay mı? Beceremezsem çarpılacak mıyım? Aşçı 
kadın, Şah’ı uzun uzadıya öpüp kokladıktan sonra bana döndü:

— Ben de gidip yatacağım kızım. Çok uyanık durursan hoşlan-
mazlar. Gündüz bizim. Gece onların. Rahat bırakalım. İstedikleri 
gibi gezinsinler.

Ağlayarak Arap’ın ayaklarına kapanıp:
— Aman ablacığım, kurban olayım. Her tarafım zangır zangır 

titriyor. Ben bu evde yalnız başıma bir odada yatamam. Nereye gi-
deceksen beni de beraber götür.

Kaşlarını çattı:
— Olmaz, olmaz, benim virdim,267 evrâdım268 var, geceleri çe-

kerim, yanıma kimseyi alamam.
— Allah aşkına.
— Nafile yalvarma, olmaz. Hiç korkma. Onlar gece insan olan 

odaya girmezler. Ben şerbetledim. Şimdi senin boynuna bir nüsha269 
takacağım. Bir şeycik yapamazlar. Hem evde en emin oda burasıdır.
263 işmizâz: yüzünü ekşitme, buruşturma
264 teâtî: karşılıklı alıp verme
265 vazıh: açık seçik
266 meal: anlam
267 vird: dua
268 evrâd: ayetler, dualar
269 nüsha: muska
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Eliyle duvarı göstererek:
— Bak orada bir levha var. İçinde “el-cinnü’l-ecin” yazılı. 

Onun semtine uğrayamazlar, dedi. Korka korka duvara baktım. Bir 
çerçeve asılıydı. Okuma bilmem ki ne olduğunu anlayayım.

— Aman kadıncığım perilerin başı için beni beraber götür. Öle-
ceksem senin yanında öleyim. Belki ağzıma bir yudum su verirsin.

Bir pıtırtı duyarak Şeytan yine havladı. Ruşen kapıya doğru 
gaibe hitapla:

— Biraz müsaade edin efendim. İşte artık yatıyoruz. Konak si-
zin.

Bana dönerek sert bir sada ile:
— Yok… İki gözüm, onlar inattan hoşlanmazlar. Periler seni 

boğacak olduktan sonra benim yanıma gelmeye korkarlar mı? Ni-
çin bu kadar titriyorsun? Onları kızdıracak bir fenalık mı yaptın? 
Suçun mu var?

— Hiçbir suçum, günahım yok, Mevla biliyor. Fakat onların 
hoşuna gidip gitmeyen şeyleri ben nereden bileceğim?

— Dur, hepsini anlatacağım. Dinle. Mavili esvap giyme. Uç-
kurunu kıbleye karşı bağlama. Kapı eşiğine oturma. Kuşağını kör-
düğüm etme. Yatağını duvar kenarına yapma. Akşamları saç örgü-
lerini çöz. Gözlerini birbiri üstüne yedi defadan ziyade kıpma. Seni 
korkuttukları vakit ayak başparmaklarının tırnaklarını birbirine sürt. 
İki elinle kulaklarının memelerini tut. Bir demir bulabilir isen üzeri-
ne bas. “Emret ya cin! Hazırım.” diye bağır. Kalbini ferah, itikadını 
tam tut, bir şey olmaz.

Ben raşeler270 içinde, korkudan, hayretten açık bir ağız ile 
Arap’ı dinliyor idim. Nihayet koynundan kaytanlı bir nüsha çıkardı. 
Boğazıma taktı. Bir iki defa okudu. Ve son nasihat olarak:

— Kasıkların çatlasa gece dışarıya çıkma. Onları rahatsız eder-
sin. Gündüzler bizim, gece onların. Yükte döşek var. Ser, yat.
270 raşe: titreyiş
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Son can-güdâz271 istirhamlarıma272 hiç ehemmiyet vermeden 
Ruşen Abla bir tarafında Şah, diğerinde Şeytan çıktı gitti.

6 
Periler

Bir başıma tiril tiril kalakaldım. Şimdi ne yapacaktım? İlk ted-
bir olarak hemen koştum. Oda kapısını sürmeledim. Üzüntüden, 
korkudan, yorgunluktan bitap düşmüştüm. Her tarafım kesiliyordu. 
Yükü açıp döşeği yapmak istiyor fakat içinden acaba ne çıkacak 
havfıyla273 açmaya korkuyordum. İkinci tedbirim de perdeleri indir-
mek oldu. Odanın bir köşesine büzüldüm bekliyor, nereden, ne çı-
kacak diye gözlerimi her tarafa dolaştırıyor idim. Bu gece bir taraf-
tan hiçbir peri zuhur etmese274 bile ev içinde bulunduğum şedit kor-
ku beni öldürmek için kâfi idi. Eşyadan duvarlara, yerlere akseden 
gölgeler bana hep hayâlât-ı mahûfe275 gibi alelacayip görünüyordu.

Bir pıtırtı olunca kalbime kuvvet vermesi için elimle nüshaya 
sarılıyor, el-cinnü’l-ecin levhasının sıyanet-i maneviyesi276 altına 
iltica ediyordum.

Artık yorgunluğa tâb-âver277 olamayarak döşeğimi yapmaya 
karar verdim. Bütün cesaretimi topladım. Yükü açtım. Kaba bir 
yün döşekle temiz bir şilte, yastık, yorgan her şey buldum: Döşe-
ğimi levhaya yakın bir yere serdim. İçine uzandım. Hiçbir taraftan 

“çıt” işitilmiyordu. Bir müddet derin bir samt ve sükûn içinde etrafı 
dinledim. Perilerin bu akşam bana merhamet gösterdiklerine hük-
mettim. Her cihete kulak kabarta kabarta âdeta baygınlığa benzer 
bir hâle düşmüşüm. Bu dalgınlığım ne kadar sürmüş bilemiyorum. 
Kulağımın dibinde denecek bir yakınlıkla acı acı bir horoz öttü. Dö-
271 can-güdâz: can yakan
272 istirham: yalvarma
273 havf: korku
274 zuhur etmek: görünmek
275 hayâlât-ı mahûfe: korkunç hayaletler
276 sıyanet-i maneviye: manevi koruma
277 tâb-âver: güç yetirmek



68 | Gulyabani

şeğin içinden birdenbire dapduru278 fırladım. Sağıma soluma bak-
tım. Odada bir şey yok. Yanan Arap mumu yarıdan aşağı erimiş. 
Hep gölgeler inzâr-ı dehşetim önünde raks ediyordu. Hariçten rüz-
gâr eser gibi bir gürültü oldu. Pencere önündeki hanımeli yaprakları 
birbirine geçercesine hışırdadı. Bu ilk sağanağı derin bir sükût takip 
etti. Acaba hakikatte bir şey yoktu da korkudan bana mı öyle geli-
yordu. O horoz rüyada işitilmiş asılsız bir sada mıydı?

Ben bu tereddütler içinde bizar olur iken etrafımda bir sürü 
ördek vakvakası koptu. Vak vak vak… Hemen fevka’t-tabîa279 de-
necek bir teyakkuz280 peyda etmiş olan kuvve-i sâmi’am281 bana 
bunları ta yanımda hatta döşeğimin içinde, yorganımın arasında 
gibi işittiriyordu. Hemen yastıklarımı ittim. Yorganımı silktim. Bir 
şey görünmedi.

Yüreğim o kadar şiddetle çarpıyor idi ki bir daha ayılmamak 
üzere hemen bayılacaktım. Artık tereddüde mahal yoktu. Ördekle-
rin ötüştükleri bir hakikatti. Bunu uykuda değil uyanık kulağımın 
vuzuhuyla duymuştum. Bu menhus köşkün perileri müsamere-i 
leylelerinin282 ilk faslına başlamışlardı.

O anda, Ruşen kadının bana olan vesâyâsı283 aklıma geldi. He-
men döşeğimi duvardan uzağa çektim. Acaba ben o günü uçkurumu 
kıbleye karşı mı bağlamıştım? Farkında değilim. Hemen şalvarımı 
çözdüm. Kıblenin aksi cihetine dönerek tekrar bağladım. Bu tedbir-
den bir fâide görülmedi. Şimdi gak gak gak kazlar başladı. Fakat 
kaz sesleri bu defa dışardan taşlıktan geldi. Şimdi bunu iyice farket-
tim. Galiba bana bu gece çiftlik perilerinin kümes sekenesi hoşâme-
dîye geldiler284, dedim. O anda gayet gevrek bir at kişnemesi işitildi. 
Anı müteakip merdivende küldür küldür bir koşuşma oldu.
278 dapduru: doğrulup dikilmek
279 fevka’t-tabîa: fevkalade
280 teyakkuz: uyanıklık
281 kuvve-i sâmi’a: işitme gücü
282 müsamere-i leyle: gece toplantısı
283 vesâyâ: vasiyetler
284 hoşâmedîye gitme: hoş geldine gitme
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Benden evvel bu köşkte boğulmuş olan iki hizmetçinin mevt-i 
fecîalarının285 tahatturuyla286 aklımı gaip edecek bir hâle geldim. 
İşte o zaman oda kapımın üzerinde velvele-âver,287 müthiş bir da-
vuldur başladı. Dan dan da dan dan.

Artık nefesim nefesime yetişmiyor, ecel terleri döküyor idim. 
O esnada aklıma Ruşen Kadın’ın vesâyâsı geldi. “Mavili esvap giy-
me.” demişti. Ay benim arkamdaki entarinin ufak ufak mavi çiz-
gileri vardı. Hemen entariyi arkamdan çıkarıp attım. Şalvarım da 
o renkti. Onu da sıyırıp fırlattım. Bir bez gömlekle kaldım. Davul 
yine devam ediyordu. Şimdi o tembihleri birer birer tahattura uğra-
şıyordum. Daha ne demişti? Akşamları saç örgülerini çöz, saçları-
mı koparırcasına bir istical288 ile çözdüm. Dağıttım, yine bî-fâide289. 
Davul elan çalınıyordu. Gitgide kapıyı rezeleri üzerinde şiddetle 
sarsmaya başladılar. Artık anlıyordum. Öteki hizmetçiler gibi ben 
bunların üzerlerine süprüntü dökmeden, başlarına tükürmeden, bu 
gece beni bilâ-kabahat290boğacaklardı. Ah can pek tatlı şey, kurtul-
mak için olanca kuvve-i zihniyemle dadının tembihatını291 tahattura 
çabalıyordum. O daha demişti ki:

“Seni korkuttukları vakit ayaklarının başparmak tırnaklarını 
birbirine sürt, iki elinle kulaklarının memelerini tut. Bir demir bula-
bilir isen üzerine bas. Emret ya cin! Hazırım diye bağır.”

Üzerine basmak için, demiri nerede bulayım? Etrafıma bakın-
dım. Dolabın üzerinde bir anahtar gördüm. Onu yere attım. Üzerine 
çıktım. İki elimle kulaklarımın memelerine yapıştıktan sonra ayak-
larımın başparmak tırnaklarını birbirine sürtmeğe başladım. Aman 
Allah’ım ne müşkül hareket! Ne zor iş. Ne yorgunluklu didinme… 
Benim ise zavallı ayakta durmaya bile takatim kalmamıştı. Ayak 
tırnakları kolaylıkla birbirine sürtülmüyor. Ellerim kulaklarımda 
285 mevt-i fecîa: feci ölüm
286 tahattur: hatırlama
287 velvele-âver: gürültülü
288 istical: acele etme
289 bî-fâide: faydasız
290 bilâ-kabahat: suçsuz yere
291 tembihat: tembihler, nasihatler
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olduğundan ikide birde pattadak odanın ortasına yuvarlanıyorum. 
Bu çalışmam bir tesir göstermedi. Gürültü kemal-i şiddetle devam 
ediyordu. Son nasihat olan “Emret, hazırım ya cin” nida-yı muta-
vaatını292 bir türlü izhar edemiyordum. Çünkü ben hemen büsbütün 
çıplak bir kadın, erkek midir dişi midir ne türlü zebella olduğunu 
bilmediğim bir periye “Emret her şeye hazırım.” diye nasıl bağıra-
yım? Yoksa bu cinli köşk her türlü tasavvur-ı melunane293 fevkinde 
benim gibi masum kadınları avlamak için kurulmuş bir tuzak yeri, 
bir batakhane miydi?

İlahi ana dostu Ayşe Hanım; aleyhinde ne kadar büyük bir nef-
ret ve şiddetle lanethân294 olsam yine senden hıncımı alamayacağım. 
Acaba kaç kuruş kazanmak için böyle ırzıma, canıma kıydın? Ar-
tık sana dünyada tesadüf edemez isem yarın ahirette on parmağım 
yakanda olsun. Bu lanetlerimin neticesinde can kaygusu her şeye 
galebe etti. Yine halas-ı nefs295 imkânını düşünmeye giriştim.

Ruşen Abla daha ne demişti: “Gözlerini yedi defadan ziyade 
kıpma.” Hay bu nasihati aklıma gelmez olaydı. Gözlerimi kıpma-
maya uğraştıkça yedi defa değil, belki yirmi yedi defa birbiri üzeri-
ne açıp kapamadan duramıyordum. Bu nâ-kabil-i icra296 bir tavsiye 
idi. Acaba Arap benimle eğlenmiş miydi?

Dışarıdaki curcuna benim bu didinmelerime rağmen o kadar 
azdı ki sürmesi hemen fırlayıverecek gibi bir kuvvetle kapı zorlanı-
yordu. Didindim, didindim, didindim. Dedim ya can pek kıymetli. 
Son çareye müracaatı da göze aldırdım. Rabb’im kusurumu affetsin, 
darısı ayıplayanların başına gelsin. “Hazırım ya cin emret, buyur.” 
davetiyle haykırdım. Oraya baygın düştüm. Ötesini bilmiyorum. 
Gözlerimi açtığım zaman ortalığı ağarmış gördüm. Hiç ses sada 
yoktu. Odanın orta yerine serili olan döşeğimi ta kapı dibine kadar 
292 nida-yı mutavaat: boyun eğdiğini bildirme
293 tasavvur-ı melunane: lanetli düşünce
294 lanethân: lanet okumak
295 halas-ı nefs: canını kurtarmak
296 nâ-kabil-i icra: uygulaması mümkün olmayan
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tebdil-i mevki297 etmiş buldum. En ziyade dehşet ve taaccübümü 
celbeden şey, oda kapısının içeriden yine sürmeli bulunmasını gör-
mek oldu.

Döşeğimi ta oradan buraya kadar kim sürükledi? Şüphesiz 
periler! Çünkü kapıdan başka odaya girecek bir delik yoktu. Bu 
hakikat meydanda iken artık onlardan sıyanet-i nefs298 için tedbir 
düşünmek kadar büyük budalalık olur mu? İşte tamamıyla onların 
ellerinde idim. Ne isterler ise gece bana yapabilirlerdi.

Vücudumun o akşam uğradığı derece-i hasarı anlamak için 
kendimi bir yokladım. Elhamdülillah korku, üzüntü yorgunluğun-
dan başka kendimde hissolunur bir fenalık göremedim.

7 
Avdet Kabil Değil

Gündüzün kalbime verdiği ferah ve emniyetle biraz daha yat-
tım. Uyumaya uğraştım. İstirahate pek ihtiyacım vardı. Yine dalmı-
şım. Güm güm oda kapıma vuruldu. Kalktım. Ruşen Abla:

— Hu, kızım. Nasılsın ayol? Kalkmadın da merak ettim, ni-
da-yı istifsarıyla299 haykırıyordu. Benim o geceyi nasıl geçirdiğim 
cidden meraka şayandı. Hâlâ neye kalkmadığımı da aşçı kadın ihti-
mal ki boğulduğuma haml300 ile endişe ediyordu.

Kapının sürmesini açtım. Arap içeri girdi. Erkân minderine 
oturdu. Beni öyle ince bir gömlekle nîm-uryan301, saçlar perişan, 
yüz göz karmakarışık, her tarafımdan yorgunluk tereşşuh302 eder bir 
hâl-i bîtâbîde303 görünce:

— Ne oldun kuzum böyle? Seni ötekiler mi soydu?
— Hayır, kendim soyundum.

297 tebdil-i mevki: yeri değişmiş
298 sıyanet-i nefs: canını korumak
299 istifsar: açıklama isteme, sorma
300 haml: yorma
301 nîm-uryan: yarı çıplak
302 teraşşuh: sızma
303 hâl-i bîtâbî: yorgun bir hâl
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— Ay niçin? Sıkıntı mı bastı?
— Bu evi bu gece bir şeyler bastı amma ne olduğunu bilmiyo-

rum.
Ruşen Abla telaşla gözlerini açarak:
— Ahubaba’yı gördün mü? Ahubaba’yı!
— Destur Rabb’im. O da kim?
— A! bilmiyor musun?
— Ne bileyim? Ben bu lanetli köşkün analarını, babalarını, 

hepsini tanıyacak kadar daha burada eskimedim ki.
— Ya Ahubaba’yı görmedin de neye soyundun?
— Onu görünce eser-i ihtiram304 olarak soyunmak mı lâzım?
— Görünce soyunsan da korkarsın, soyunmasan da…
— Ben onu hiç görmek istemem. Fakat görünürse ne yapayım? 

Çekecek çilem varmış. Bu eve düştüm.
— O ay mehtabında çıkar. Evin içine girmez. Dışarıda gezer. 

Sakın bahçeye bakma…
— Ne bahçeye baktım ne havlıya. Yine korkudan ölüyordum.
— Her akşam böyle soyunma. Belki onları kızdırırsın. Üzerine 

hücum ederler.
— Mavili esvap giyme diye dün gece söyleyen sen değil misin?
— Ben söyledim. Mavi giymek onlara nispet vermektir.
— Şerlerine lanet, onlara neye nispet vereyim? Entarimde mavi 

çizgiler vardı. Kızmasınlar diye çıkardım.
— İyi ettin. Pek âlâ ettin. Bu akşam sana beyaz entari verelim 

de onu giy.
— Allah göstermesin… Bu akşam burada kalmak niyetinde de-

ğilim.
— Nereye gideceksin?
— Nereden geldimse oraya.

304 eser-i ihtiram: hürmet, saygı işareti
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— Gidemezsin ki…
— Niçin?
— Periler izin vermezler de onun için.
— Periler benim kâhyam mı? Onlar ne karışırlar?
— Ah! Tövbe de… Cahile bak…
— Ne yaptım ki tövbe edeyim?
— Daha ne yapacaksın? Onlar ne karışır denir mi hiç?
— Benim onlar ile ne alışverişim var?
— Var zahir!
— Neden?
— Sen bir gece burada kaldın. Onlara karıştın gitti. Nereye git-

sen ellerinden kurtulamazsın… Dünyanın öbür ucuna gitsen arkan-
dan gelirler.

— Çattık belaya desene. Hay Allah o Ayşe Hanım’ı kahretsin. 
Ben onlara karışmadım, karışmak da istemem.

— Karıştın gitti diyorum sana.
— Karıştığımdan benim hiç haberim yok.
— Senin nereden haberin olacak? Acaba Çin Maçin perisine 

mi? Hint perisine mi? Gamgam’a mı yoksa Yosma Halil’e mi ka-
rıştın?

— Korkutma beni abla. Bunlar nasıl isim? İlahi Ayşe Hanım 
kör ol da sürün inşallah.

— Kız, öyle inkisar etme. Ayşe Hanım sana ne yaptı?
— Daha ne yapacak? Maksadı beni boğdurmak idiyse buraya 

getireceğine bir battal kuyuya attırsa idi daha iyi ederdi.
— Dur bakalım. Periler herkese fenalık etmezler. Hoşlandıkla-

rına pek büyük iyilik yaparlar. Bir lütuflarına uğrar isen sonra Ayşe 
Hanım’a dua edersin.

— Ya hoşlanmayıverirlerse? Öldürürler değil mi? Ben canımı 
sokakta bulmadım. Bir fenalık yapmasınlar da iyiliklerinden vaz-
geçtim.
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— Kalk, kalk. Onlar tembellikten hoşlanmazlar. Temizlik ister-
ler. Ortalığı sil süpür.

— Benim kolumu kaldıracak hâlim yok. Bu berhaneyi nasıl te-
mizleyeyim? Onlar temizlik istiyorlarsa geceleri bizi rahat bıraksın-
lar da biraz uyuyup gündüzleri çalışabilelim.

— Buranın havası hafiftir. İnsan gündüzleri erken kalkar.
— Buranın gündüzleri hafif amma geceleri pek ağır. Adamı öl-

dürüyor.
— Sana yaramadı mı?
— Hiç yaramadı. Her gece böyle kazlar, ördekler bağırır, atlar 

kişner, horozlar öter, yatağımı simitçi tablası gibi oradan oraya gez-
dirirler ise benim bir daha döşeğimden sağ kalkacağım şüphelidir. 
Çünkü orta yere serdiğim döşeğimi kapı dibine nakil olunmuş bul-
dum. Diğer bir akşam beni döşeğimle beraber uzaklara götürmeye-
cekleri ne malum?

— A deli! Çiftliktir burası hiç horoz ötmez mi? Korkma ayol 
seni uzaklara nereye götürecekler? Götürseler götürseler kırlara çı-
karırlar. Dudullu’dan öteye götürmezler.

— Dudullu neresi? Rabb’im hiç işitmediğim yerler… Her yer-
de horoz öter amma böyle insanın döşeğinin içinde kulağının dibin-
de mi öter?

— Canı nerede isterse orada öter. Sana bir fenalık yaptılar mı?
— Daha ne yapacaklar? Oda kapımı tekmelediler, davul çaldı-

lar, haberim olmadan yatağımın yerini değiştirdiler.
— Ah iki gözüm eğleniyorlar.
— Onlar eğleniyorlar amma bir de bana sor. Ne çektim! Hani 

ya boynuma taktığın nüshanın hükmü nerede kaldı? O boynumda 
iken yanıma gelemeyeceklerdi, nasıl geldiler?

— Kız sus, itikatsızlık etme. O senin yanına girenler şer değil 
hayır perileridir. Yattığın yerde uğrayacağını anlarlar da uğramasın 
diye, sana iyilik için yatağın yerini değiştirirler.
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— Hayır perisi gece bir kadının yatağını oraya buraya sürümez. 
Verdiğin nüshanın hükmü olmadı vesselam.

— Hay cahil hay, üzerinde nüsha olmaya idi sen göreceğini gö-
rür idin. Bu sözlerimin doğruluğunu sonra anlarsın. Sakın nüshayı 
üzerinden çıkarayım deme.

Biz böyle abla ile görüşür iken Çeşmifelek Kalfa geldi. Şikâ-
yetlerime o da ehemmiyet vermiyor, gülüyordu. O günü beni geri 
göndermeleri için çok yalvardım. Ağladım. Sızladım. Bunun kabil 
olamayacağını anlattılar.

Nihayet takdirim böyle imiş dedim, halasımdan, hayatımdan 
ümit keserek sustum. Gösterilen yerleri kalfanın tarifâtı305 üzerine 
sildim, süpürdüm.

“Filan odaya girme. Başını sokup filan geçide bakma. Şu kapıya 
yaklaşma. Bu duvarın önünden geçme. Köşkün kapalı aksamında 
sesler, çağırmalar, bağırmalar duyarsan cevap verme.” kabîlinden306 
birçok tembihat-ı acibede bulundular. Bütün harekâtım307 âdeta ta-
kip edildi. Adımımı nereye atacağımı, nereden yürüyeceğimi bile-
meyerek bir yere sürtünmeğe bile korkuyor idim.

Akşam yaklaştı. Üçümüz de saçlarımızı çözdük. Beyazlar gi-
yindik. Evet, bu darüşşifa nizâmesinin308 tayin ettiği kisveye ben 
de girdim. Tamamıyla onlara benzedim. Gece oldu. Yine çiftlik 
hayvanatı bu teganni-hanelerinde309 ötüştüler. Koşuştular. Yine bir-
kaç defa tırnak sürtmek, göz kıpmamak gibi ameliyât-ı müşküle-
sini310 icraya mecbur oldum. Denize düşen yılana sarılır kavlince 
maruz kaldığım bu tehlikelere karşı diğer nevi bir vasıta-i tahaf-
fuzum311 olmadığından bu suretle harekette muztar312 kalıyordum. 
305 tarifat: tarifler
306 … kabîlinden: o türlü
307 harekât: hareketler
308 darüşşifa nizâmesi: akıl hastanesi kuralları
309 teganni-hane: şarkı, nağme mekânı
310 ameliyât-ı müşküle: zor işler
311 vasıta-i tahaffuz: korunma aracı
312 muztar: mecbur
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Birkaç akşam sonra bana da bir alışkanlık geldi. Eski tevahhuşum313 
azaldı. Vazifem ev işinden ziyade perilere hizmet etmekti. Bir yer-
de süprüntü bırakmayıp temizliyor, akşamları onlar için müteaddit314 
ağaçların altına dökülecek şerbetleri kendim eziyor, tütsülerini ve-
riyor, onları tebcîlen315 bazı mahallere konulan kandillerini yakıyor, 
hâsılı hemen bütün işlerini ben görüyor idim. Oradan ümid-i halâsı-
mı316 münkati317 görünce perilere kendimi sevdirmeğe uğraşmaktan 
başka bir çare kalmadığını anladım. O gayretle çalışıyordum. Gali-
ba biraz da cinlerin, perilerin teveccühlerini318 kazandım. Çünkü ge-
celeri nispeten tepemde az ötüşüyorlar, az tepişiyorlardı. Sabahları 
döşeğimi akşamdan sermiş olduğum yerde bularak biraz ferahlıyor, 
emniyet-i itmînan319 duyuyordum.

Çeşmifelek Kalfa da Ruşen Abla da benim bu itaat, çalışkanlık 
ve hüsn-i hâlimden320 pek memnun oluyorlardı. Kabil olabildiği ka-
dar hoş geçinmeğe çabalıyordum.

Perilerin hoşnudîlerini321 celbedebilmiş olmaktan mütevellit322 
bir nevi cüretle, sular karardıktan yatacağımız zamana kadar orada 
burada dolaşabiliyor fakat herkes yattıktan sonra odamdan çıkmak 
cesaretini henüz gösteremiyordum.

8 
Muamma İçinde Muamma

Bir akşam yemekten sonra bir şey almak için orta kata çıktım. 
Duhulü323 memnu324 olmayan odalardan birine girdim. Kulağıma 
313 tevahhuş: yalnızlıktan korkma
314 müteaddit: birçok
315 tebcîlen: saygı için
316 ümid-i halâs: kurtuluş ümidi
317 münkati: son bulmuş
318 teveccüh: beğenme
319 emniyet-i itminan: güvenlikten emin olma
320 hüsn-i hâl: iyi hâl
321 hoşnudî: memnuniyet
322 …-den mütevellit: …-den doğan
323 duhul: girmek
324 memnu: yasaklanmış
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derinden bir ses geldi. Bu bir kadın sadası fakat ne Çeşmifelek’in 
ne de Ruşen’in sesi değil, bütün bütün yabancı, o zamana kadar 
duymadığım bir avazdı.

Bu evde her ses, her pıtırdı, her gürültü perilere isnat olunuyor-
du. Bu ses de onların olacak. Lakin bugüne kadar işittiğim peri ses-
leri birtakım şamatalardan ibaret iken bu vazıhan325 bir şeyler söylü-
yordu. Ömrümde hiç peri lakırdısı duymadığım için ne söylediğini 
anlamayı merak ettim. Acaba böyle bir merakın hükmüne tebaiyet326 
perilere karşı bir muhalefet midir, bunları kızdırmayayım? Kalbim 
vurmaya başladı. Korkum pek halecân-âverdi.327 Fakat merakım da 
o nispette büyüktü. Perilerin kendilerine mahsus lisanları mı var-
dı? Bu gelen sada, bağırma ile söylenme arasında tuhaf bir tarzda 
idi. Bütün dikkatimle kulak verdim. Ay… Türkçe söylüyordu! Ses 
derinden geldiği için telâffuz olunan cümlelerin bazılarını anlaya-
bildim ki işte şunlar idi:

— Benim adım Şefika. Şefika. Şefika. Anamınki Refika… Re-
fika. Refika. Babamınki Tayyar. Yaklaşma ha salar. Hurma dalı. 
Aktı balı. Yarın salı. Deli karı. Çıkar dilini. Salla belini. A! Deli deli 
tepeli, eski hamam küpeli. Âlemin aklını mezada çıkarmışlar da 
yine herkes kendininkini beğenip almış… Akılcığımı kimseninkine 
değişmem vallah. Bana deli diyenlerin dilerim Bârî Hüda’dan328 te-
peleri delinsin. Ne haddine, hele deli değilim de. Kıllarını say em-
riyle hemen koca pöstekiyi önüne korlar. Sonra seksen muamma 
sorarlar. Bir hünsa329 varmış. Kâh erkekliği galip gelirmiş kâh ka-
dınlığı. Bu hünsanın bir tarafı erkekle öbür tarafı kadınla evlenmiş. 
Bu erkek kadın birbirine ne düşüyorlarmış? Elinin körü. Yeme beni, 
yerim seni… Çörek otu, çömlek götü, mandaki, küt, pat, geber yat. 
Aman etme darılırım; gıdıklama, bayılırım; dayanamam sarılırım.

Bu saçmaları duyunca bütün bütün korktum. Entarim beyaz, 
saçlarım çözüktü. Büsbütün dağıttım. Perilerin gazaplarını teskin 
325 vazıhan: açıkça
326 tebaiyet: uyma
327 halecân-âver: çarpıntı veren, heyecanlandıran
328 Bârî Hüda: Yaradan Allah
329 hünsa: çift cinsiyetli
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için ceplerimde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum. 
Bunları etrafıma serptim. Böyle tehlikeli anlarda def-i muhâtara330i-
çin bana öğretmiş oldukları “Turukuşiye” duasını o manasızlık ve 
uzunluğuna rağmen okumaya başladım. Bu işittiklerim bir hakikat 
miydi? Yoksa ben de çıldırmış mı veya çıldırıyor muydum? O ka-
dar sakındığım hâlde galiba üzerlerine uğramışım, O sada-yı gaibin 
saçmalarını taklit için birdenbire içime bir heves doğdu. Ben de 
başladım: “Benim adım Muhsine… Muhsine… Muhsine… Ana-
mınki Rasime… Rasime… Rasime. Babamınki Hızır, yaklaşma ha 
ısırır. Çörek otu falan filan, aman etme darılırım, gıdıklama bayılı-
rım, dayanamam sarılırım.”

Evet, ben de işte böyle saçmalar iken yine durdum. Aklımı ba-
şıma toplamaya uğraştım. Besbelli bu bir mukaddime-i cinnet idi. 
Ne olduğunu anlamak için kendimi, ahvalimi, zihnimi bir tartmak 
istedim. Vukuat-ı mâziyemden331 birtakımını tahattura332 başladım. 
Hep evvelden bildiğim şeyleri yine yerli yerine cümleten aklımda 
buldum. Kendi zannıma nazaran henüz çıldırmamıştım.

Fakat tecennün333 etmemiş olduğumu bir suret-i vazıhada334 
ispat için bu işittiğim saçmaların öyle aynen duyduğum gibi bir 
dehen-i meçhulden335 sudur etmiş olduğunu tahkik lâzımdı. Evet, 
daha iyi işiterek def-i şüphe336 etmek, galat-ı sem’a337 düçar338 ol-
madığımı anlamak istiyor idim. Şimdi nasıl edeyim? Bu evde pek 
keyfî hareket etmeye gelmez. Daima bir gözünü kör edeceksin, bir 
kulağını sağır. Ben iki gözümü, iki kulağımı da kör sağır ettim. Fa-
kat bu garibeleri duymaktan muhafaza-i nefs kabil mi? Eski hikâ-
330 def-i muhâtara: tehlikeyi kovma
331 vukuat-ımâziye: geçmiş olaylar
332 tahattur: hatırlamak
333 tecennün: delirmek
334 suret-i vazıha: açıkça
335 dehen-i meçhul: bilinmeyen ağız
336 def-i şüphe: şüpheyi yok etmek
337 galat-ı sem’: yanlış işitmek
338 düçar: uğramış, yakalanmış
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yelerde okunan peri sarayları gibi her delik kovuktan bir türlü ses 
çıkıyor. Elinde ise bunları işitme, dinleme. Haydi bakayım? Perileri 
gücendirmemeye mi uğraşırsın, yoksa meraktan çıldırır mısın?

Düşündüm, düşündüm, bütün damarlarımda galeyan eden şid-
detli merak hiss-i şedidine339 galebe edemedim. Köşkün iki dairesini 
birbirine rapteden bir geçit vardı. Elimde şamdanla oraya yürüdüm. 
Her adımımda belki on destur ile nihayete kadar gittim. Münteha-
da340 önüme bir kapı çıktı. Yokladım. Sımsıkı kilitli idi. Kulak ver-
dim. Bir şey duyamadım. Geri döndüm. Demin gördüğüm odanın 
yanında bir oda daha vardı. Onun kapısını karıştırdım. Açıldı. Fakat 
bana edilen tembihlere nazaran buraya girmek katiyen memnu idi. 
Şamdanı içeri tutarak başımı uzattım: Bomboş, tozlu, koca bir oda… 
Bir “Turukuşiye” duası daha okuyarak tekmil cesaretimi topladım. 
Zaten ben bu cinhanede ya çıldıracak ve yahut bir gün perilerin hı-
şımlarına uğrayarak geberecektim. Kokulu otlarımı serpe serpe içe-
ri girdim. Ne peri vardı ne cin. Besbelli bana oyunlarını sonradan 
oynamak için ses çıkarmıyorlardı. Tekmil kuvvâmı341 kulaklarıma 
topladım. O ses işitiliyor, şimdi daha vazıh342 ve yakından geliyor-
du. Dinledim. Hep evvelce işittiğim saçmalara benzer şeyler. Bu ses 
köşkün hangi a’makından343 geliyordu? Cesaretimi biraz daha ile-
ri götürerek bir pencereye yaklaştım. Mumu yere bıraktım. Camın 
kanadını açtım. Bahçeye baktım. Bahçeyi ortadan ayıran yüksek 
duvarın tamam üzerine nâzır bir odada olduğumu anladım. Ortalık 
yeni ayın ziyasıyla münevver, iri iri ağaçlar heybetli, âdeta mahûf 
birer manzara almışlardı. Orta katta bulunuyordum. Görebildiğim 
kadar köşkün cephesine bir göz gezdirdim. Şimdiye kadar dâhilini 
görmemiş olduğum bu bölme bahçe pek esrarengiz bir yer, belki de 
perilerin daimî cevlângâhı,344 kumkuma mahalli idi.
339 hiss-i şedit: güçlü duygu
340 münteha: son nokta
341 kuvvâ: güç
342 vazıh: açık, aşikâr
343 a’mâk: derinlik
344 cevlângâh: dolaşma yeri
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Şimdi o ses bahçeden geliyor gibiydi. O saçmalar tekmil vuzu-
huyla duyuluyordu, dinledim.

— Benim adım Şefika… Babamınki Tayyar… Karaca üzümün 
kartlaşlanmamışcası. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın? Kapı gı-
cırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı 
gıcırdatıcılardanım.

Bir berber bir berbere, bre berber, beri gel berber, demiş. Şu 
köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış 
köşesi. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık,kel kör kirpi 
dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi. Öteki dişi kürkü yır-
tık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, 
kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi 
kel kör kirpinin, yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin 
yırtık kürküne eklemişler. Kör olası melunlar; işte dersimi su gibi 
biliyorum. Benden daha ne soracaksınız? Dört deryanın deresini 
dört dergâhın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert, 
dört dergâhtan dört dev çıkar. Ben bu hesabı sizin kadar bilemez 
miyim zannediyorsunuz? Pireli peyniri perhizli periler teperlerse 
pireli peynirler de pır pır pervaz345 ederler. Bana soracaklarınız işte 
bunlar değil mi? Sınıf geçmek gayretiyle çalışan bir şakirt346 gibi 
ben bu imtihanı size her gün veriyorum. Beni buraya kapadınız. 
Mal ve mülkümün üzerine oturdunuz. Hakkımı, bu esaretten ha-
lasımı dava edince bu saçmaları tekrar ettirerek beni çıldırtmaya 
uğraşıyorsunuz. Rabb’imden dilerim benden beş beter olunuz. Ze-
bani! Minare boyunla, ak sakalınla bu gece bana görünme, taşla 
kafanı yararım alimallah. Şeytan taşlaması sevaptır, sen şeytanların 
ahubabasısın. Hani ya Salim? Hani ya Şevki? Şiş şişeyi şişlemiş, 
şişe keşişe şiş demiş!

Çıldırmadığımı anlamak için kendimi bir iki defa daha yokla-
dım. Bir berber bir berbere bir şey söylerken, aman beri gel derken 
sonra ortaya bir yaz kış köşesi çıkıyor. Kürkü yırtık erkek kel kör 
kirpinin kürkünü yine böyle kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin kür-
345 pervaz: uçma
346 şakirt: öğrenci
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küne dikiyorlar mı? Ekliyorlar mı? İnsanın zihni bu kel kör kirpinin 
dikenleri arasında tekerlenir, beyni karıncalanırken lakırdı pireli 
peynire dönüyor. O zaman adama bir bulantı geliyor. Midemde pi-
reler hora tepiyorlar zannediyorum. Ne münasebetsiz imtihan bu? 
Bu köşkün perileri de kaçık galiba. Beni de böyle bir imtihana çe-
kerlerse ne yaparım? Yok. Yok, böyle bir imtihana ispat-ı liyakat347 
için bu dergâhta eskimeli. Cinnette birkaç numara terakki göster-
meli. Bu saçmalar boyuna devam ediyordu. Hemen manasız, dil 
dolaştırıcı bu tekerleme hezeyanları arasında manalı sözler, tazal-
lümleri de vardı.

Artık kayıtlılarından olduğum tımarhane mi? Darülcin348 mi? 
İşte ne ise buranın sekenesinden349 henüz yüzünü görmediğim bir 
zavallı daha varmış. Düşündüm. Bunun hüviyetini350 keşfe uğ-
raştım. Bizi getiren arabacının yolda söylediği sözler aklıma gel-
di. Herif, o perili köşkte hanımefendi çıldırdı, demiş; Ayşe Hanım 
da: Hanımefendi İstanbul’da aklını bozdu da sonra oraya getirdiler 
mukabelesinde bulunmuştu. Nerede çıldırırsa çıldırsın. Biçare ka-
dını buraya kapamışlar; kimse ile görüştürmüyorlar, yanından kuş 
uçurtmuyorlar. Acaba niçin? Bu kadının çıldırmış olduğuna şüphe 
yok. Çünkü o saçmaları ders diye ezberleyip de imtihan vermeye 
uğraşması bunu ispat ediyor.

Kadıncağız, malımın, mülkümün üzerine oturdunuz, diyordu. 
Sonra saçmalar arasında iki isim zikretti. Şevki ile Salim. Bunlar 
kim? Bu evde hizmetçilerden başka erkek göremedim. Hanenin 
efendisi yahut beyi nerede? Arada bir kalfa ile ablanın ağızlarından 
beyefendiler tabirlerini işitiyorum fakat köşkte bunların vücutlarına 
delalet edecek bir emareye tesadüf edemedim.

Eğer o ses zannım gibi mecnun hanımefendinin ise bedbaht ka-
dın: “Zebani! Minare boyunla, ak sakalınla bu gece bana görünme. 
347 ispat-ı liyakat: uygun olduğunu kanıtlamak
348 darülcin: cinlerin mekânı
349 sekene: oturanlar, ikamet edenler
350 hüviyet: kimlik
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Sen şeytanların ahubabasısın.” diyordu. Demek bu köşkte minare 
boylu, ak sakallı bir Ahubaba var. Bu Ahubaba’nın dehşetinden 
bana Ruşen Kadın da bahsetmişti. Muamma içinde muamma.

Bu köşkte biraz daha oturup insanların da, perilerin de sularınca 
gidersem çok şey öğreneceğim. Uzun müddet gaybubetle Kalfa ile 
Arap’ın şüphelerini celbetmemek için hemen camı kapadım. Şam-
danı aldım. Yürüyeceğim esnada odanın boşluğu içinden kulağıma 
bir ses geldi. Fakat bu sada deminki işittiğimden büsbütün başka idi. 
İsmim ile çağrılıyordum. Fena hâlde korktum. Sükût ettim, sindim. 
Dinliyordum. İsmim birkaç defa daha çağrıldı. Müteakiben bir testi 
yahut sürahi doldurulur iken kabadan tize doğru işitilen gılgılaya 
müşabih351 bir savt ile “Muhsine” lafzı yekdiğerine ulanarak odanın 
dört köşesini dolaştıktan sonra en ince perdesi hemen kulağımın 
dibinde tekerrür352 ederek söndü. Belimi duvara dayadım. Elimde 
mum zangır zangır titriyor idim. İsmimin odayı çepeçevre dolaş-
masını, şiddet-i havftan dışarı fırlamış gözlerimle takip ediyordum. 
Fakat yalnız ses duyuyor, bu sadanın bâdîsi353 olan cismin gölgesini 
bile fark edemiyordum. Perilerin cism-i latif 354 olduklarına işte o 
zaman inandım.

Uğradığım şu peri bana Ruşen Abla’nın tarif eylediği iki ne-
viden hangisi idi? Hayırlısı mı? Yoksa şeriri mi? Ben şimdi Kara-
göz’ün Kanlıkavak oyununda insanların çarpıldıkları gibi neviye-
timi355 gaip edip sakil, kaba bir hayvana mı tahavvül356 edecektim? 
Yoksa çarpık endişeye, çağanoza357 dönüp kambur zambur bir şey 
mi olacaktım? Bana bin nasihat verdiler. Ah deli kahpe, ne dedim 
de böyle yalnız başıma tenha, tozlu odalara çıktım? Beni çarpsalar 
da hakları vardı.
351 müşabih: benzer
352 tekerrür: tekrarlamak
353 bâdî: sebep olan şey
354 cism-i latif: gözle görülmeyen
355 neviyet: cins
356 tahavvül: dönüşmek
357 çağanoz: yengeç
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Böyle büyük bir felâket-i tahavvüle intizarda iken vehleten358 
kulağımın yanında kalın, tok bir erkek sesi:

— Muhsine!, dedi. Ben de ne yaptığımı bilmez, anî ve derunî 
bir feverana tebaan:359

— Efendim?, mukabelesinde bulundum. O gaipten sada fakat 
bu defa biraz uzaktan yine duyuldu!

— İmtihan olacaksın! Dersini ezberle.
— Peki efendim.
— Dikkat et. Süflilerin üzerlerine basma.
Aynı nokta ve aynı vaz’da360 bir hayli müddet bekledim. Artık 

bir şey işitilmedi. Sağlam, bu gece perilere karıştım gitti. Emirleri-
ne muhatap oldum. Cevab-ı muvafakat361 verdim. Ruşen’in dediği 
işte şimdi tamamıyla oldu. İmtihan olacakmışım. Dersimi ezberle-
meli imişim. Hangi dersimi? Deminden duyduğum saçmaları mı? 
Demek ki ben âdeta mecnun mülazımı yahut deli namzedi oldum. 
O saçmaları ezberleyeceğim. İmtihanımı verdikten sonra ilm-i cin-
netten şahadetname alacağım. Dergâhlarda çile dolduran dervişan 
gibi tecennünde dedelik mertebesi ihraz edeceğim. Bu rütbeye er-
dikten sonra herhangi bir tımarhaneye müracaatla şahadetnamemi 
göstersem derhâl benim için bir hücre-i kabul açılacak! Düpedüz 
bilâ-istihkak362 divane, şartıyla şurutuyla kaçık sayılacağım. Fena 
değil. Çeşmifelek ile Ruşen’in bu kadar müddettir eremedikleri bir 
mertebeye nail olacağım.

Galiba periler bende cinnete daha büyük istidat gördüler.
— Dikkat et! Süflilere basma!, diye bir ihtar vaki oldu. Bu süf-

liler kimler? Göze bir şey görünmüyor ki basıp basmadığımı bi-
leyim? Allahualem bu süfliler Ruşen’in söylediği “üşerâ-yı ecin-
358 vehleten: ansızın
359 tebaan: uyarak
360 vaz’: vaziyet, durum
361 cevab-ı muvafakat: kabul cevabı
362 bilâ-istihkak: araştırılmadan
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niyân”363 olacak. Bu uğradıklarım hayırlı nevden olmalılar ki şe-
rirlerden tahaffuz tavsiye ediyorlar. Ben bunların derece-i hayır ve 
şerlerini sonra anlayacağım.

İyi saatte olsunları kızdırmamak için emirlerine itaat lâzım. Bu 
iyi saatte olsunlar tabiri onların neden alem-i hüviyetleri olmuş? 
Onlara niçin böyle deniyor? Maazallah fena saatte olsalar dünyayı 
birbirine katarlar da onun için… Demek ki perilerin hayırsızına da 
hayırlısına da pek güvenmemeli. Vakit geçirmeden dersimi ezberle-
meli… Nasıl? Anamın babamın ismini söyleyerek tayin-i hüviyetle 
derse girişmeli… Sonra kapı gıcırtısından mı? Kürkü yırtık kel kör 
kirpiden mi? Yoksa dört dergâhın bilmem kaç dedesinden, derben-
dinden, derdinden, deryasından mı?

Bu saçmaların en ziyade hoşuma gideni:
“Aman etme darılırım. Gıdıklama bayılırım. Dayanamam sarı-

lırım.” nakaratı idi.
Ben böyle söylene söylene elimde mumla odadan çıktım. Artık 

imtihanı mükemmel vereceğime şüphem kalmadı. Her adımımı at-
tıkça “süfli”lerden birinin üzerine basacağım diye ödüm kopuyordu.

9 
Ahubaba Yahut Gulyabani

Benim o hanedeki itibarımın ketumiyetimle kaim olduğunu bi-
liyorum. Cümle-i vazifem, perilere hizmet görmekle beraber havf 
ve merak uyandıracak ahval-i fevkaladeye tesadüf ettikçe tecessüse 
kıyam etmemek veya etmez görünmekti. Refikalarıma bu işittiğim 
sadadan, saçmalardan, perilerden aldığım talimattan katiyen bah-
setmedim. Çünkü kalfa ile Ruşen Abla bana imtihandan, filandan 
ve şimdiye kadar çalıştıkları saçma derslerinden kaçar numara al-
dıklarından hiç söz açmamışlardı.

Bilakis itaatimi, hamaratlığımı, sûrî364 kayıtsızlığımı daha ileri 
götürdüm. Fakat mütecennin hanımefendinin geçirdiği esrarengiz 
363 üşerâ-yı ecinniyân: cinler topluluğu
364 sûrî: sahte
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hayatın, bu mahpusiyetinin365 künhüne366 vâkıf olmak için de me-
raktan çıldırıyor idim. Benim için bu esrarın keşfine yardım edecek 
o delirmiş kadının sözlerinden başka şimdilik tetkike medar olacak 
bir şey yoktu. Belki o saçmalar arasında işime yarayacak şümullü, 
manalı sözler, samimi itiraflar duyabilirdim.

Geceleri yatıncaya kadar kulaklarım kirişte, zihnim hep hanı-
mefendide olarak dolaşıyordum. Çünkü benim bu mekteb-i cinnete 
kayd u kabulüm icra edilmiş demekti. Derse başlamıştım. O gaip-
ten gelen sada bana geceleri orada burada dolaşma diye emir ver-
medi. Yalnız süflilere basmaktan ihtiraz tavsiye etti.

Bir akşam kulağıma o ses yine geldi. Hemen bir iş bahane ede-
rek orta kata çıktım. Usulca o boş odaya girdim. Hanımefendi şöyle 
bağırıyordu:

— Yine mi geldin? İlah! Boyun posun devrilsin, son gelişin ol-
sun. Seni Ahubabalar götürsün, benden ne istiyorsun? Artık verecek 
bir şeyim yok. Bir lokma, bir hırka ile kaldım. Beni tek başıma bir 
odaya kapadınız. Bir Arap’la bir kakavan Çerkes’ten başka insan 
yüzü gördüğüm yok. Yıkıl oradan musibet. Defol zebella. Haydi 
mezarlığına git. Ölü eti ye. Ben daha ölmedim. Dev hortlağı. Seni 
bana musallat edenler Mevla’dan bulsunlar. Leş yiyici. Çekil di-
yorum sana. Boğazına kor düşsün… Kemiklerini emmek için kaç 
delikanlıya, kaç taze kıza kıydın. Benim de iki tane gül gibi hizmet-
çimi götürdün. Köylüler bir gün seni inşallah kurşunlar, sopalarla 
gebertecekler. Yiyecek isen Şevki ile Salim’i ye… Onlar sana layık 
gıdadır. Bakma öyle hain. Hain. İçeri gelemezsin. Yanımda en’am-ı 
şerif367 var. Dedemden kalma iki ağızlı Zülfikar yavrusu kılınç var. 
Gelme diyorum. Perilerin şahını çağırır seni iki parça ettiririm. Gel-
me diyorum gulyabani. Ay geliyor… Üstüme yürüyor. Eşim dos-
tum koşun, beni bu zebaninin elinden kurtarın. Yetişin ölüyorum. 
Paralıyor. Bittim.
365 mahpusiyet: hapislik
366 künh: bir şeyin aslı
367 en’am-ı şerif: birtakım kısa surelerin yazılı olduğu kitapçık
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Tüylerim diken diken oldu. Acaba yine bunlar deli saçması 
mıydı? Yoksa sahiden kadının üstüne yürüyorlar mıydı? Zavallı 
hatun gül gibi iki hizmetçisinin ziyanına hâlâ teessüf ediyor. Şim-
di demek nöbet bana geldi. Nerelere kaçayım? Kimden istimdat368 
edeyim? Hane sahibesinin feryatlarına, istirhamlarına bile kulak 
veren yok. Beni kurtarmaya kim koşacak?

Yalnız imtihana çalışmakla ben bu evden pek kolay canımı 
kurtaramayacağım. Cinlerin, perilerin hayırlı ve şerir nevilerinden 
başka, bir de Gulyabani yahut nam-ı diğer369 ile Ahubaba ne ola-
cak? İşte bu pek fena, pek amansız bir musibet… Hanımefendi-
nin haykırdığı şu cümleler kulağımdan çıkmıyor: “Defol zebella. 
Haydi, mezarlığına git. Ölü eti ye. Hortlak, leş yeyici. Kemiklerini 
emmek için kaç delikanlıya kıydın. Benim gül gibi iki hizmetçimi 
götürdün.”

O anda zihnime pek korkunç bir şey hutur etti. Bazı cin tut-
muş hanlar, hamamlar olur da oralara koyun, inek, manda gibi canlı 
hayvanlar nezrederler. Seneden seneye bu nezirler verilir. Sakın bu 
Gulyabaninin adağı da her sene bir insan olmasın. Hizmetçi kadın-
ları buna nezir370 olarak yedirmesinler? Acaba ben buraya böyle bir 
nezre kurban edilmek için mi getirildim? İlahi Ayşe Hanım. Artık 
aleyhinde edecek beddua bulamıyorum.

Dışarıda gündüz ziyası zannolunacak kadar berrak, kuvvetli bir 
mehtap vardı. Aydınlık hariçten, bulunduğum odanın kapalı perde-
lerine aks ile içerisini bayağı tenvir371etmişti. Birdenbire perdelerin 
üzerinde korkunç, cesim ve cidden minare ıtlakına372 seza373 kamet-
te bir gölge gezindi. Müteakiben kalpleri titretecek, gümbürtüye 
müşabih bir homurdanma oldu. Fart-ı havfımdan374, ısıtma tutmuş 
gibi iki çenem takır takır birbirine vurmaya başladı.
368 istimdat: yardım isteme
369 nam-ı diğer: diğer ismi
370 nezir: adak
371 tenvir: aydınlatma
372 ıtlak: deme, adlandırma
373 seza: uygun
374 fart-ı havf: korkunun çokluğu
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Bedbaht kadının avaz-ı istimdatları375 bu dev kametinin dehşeti 
nispetinde yükseldi. Rüyada mı âlemi hakikatte miyim, bilemiyo-
rum. Her tarafımı bir kâbus sardı. Ne orada durmak ne de kaçmak 
cesaretini gösterebiliyordum.

Bütün kuvvetimle kendimi sarsmaya, adımımı atmaya uğraşır-
ken gölge bir daha göründü. Son cebr-i nefs376 ve olanca avazım-
la başımı duvarlara, kapılara vurarak dışarıya koşacağım esnada 

“Üzerime basma.” diye hemen ayaklarımın altından bir ses işittim. 
O kadar fenalaştım ki düşmemek için duvara dayandım. Yine o 
ses: “Yaslanma, şimdi seni çarparım.” mealinde tekerrür etti. Aman 
Allah’ım bu ne hâl? Ne dehşet… Evvela ayaklarıma, sonra yukarı 
tavana, duvarlara baktım, meydanda bir şey yok. Gaipten muhtelif 
sadalar gelmekte iken çıldırmış gibi kendimi dışarı atabildim. Hiç 
şüphe yok, artık bu defa şerirlerine uğramıştım… Merdivenlerden 
tekerlene yuvarlana indim. En alt kattaki odaya bir kızıl mecnun 
savletiyle377 atıldım. Abla ile kalfa karşı karşıya oturuyorlardı. Be-
nim bu havf ve telaşıma karşı ikisinin de hoşnutsuzlukla kaşları ça-
tıldı. Hiç itidallerini bozmadan sordular:

— Ne var?
— Bu menhus378 perili köşkte ne olmaz?
— Canım ne var?
— Gündüz orta katta unutmuş olduğum hırkamı almak için yu-

karı çıktım. Acı acı bir ses işittim. “Beni öldürüyorlar, boğuyorlar.” 
diye biri bağırıyor. Ödüm koptu gitti.

İki kadın bakıştılar. Kalfa aynı itidal ile dedi ki:
— Biz sana bu evin içinde gürültüler, sesler işitir isen telaş 

etme diye tembih etmedik mi?
Ruşen Abla tekdirli bir sada ile:

375 avaz-ı istimdat: yardım isteyen feryat
376 cebr-i nefs: kendini zorlama
377 savlet: saldırma
378 menhus: uğursuz
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— Öyle ya! Periler bunlar. İstedikleri zaman bağırırlar. Bu evin 
iyi saatte olsunlar ile dolu olduğunu bilmiyor musun?

— Hakikaten dolu! Nereye adımımı atsam “Üstüme basma.” 
tekdiriyle bağırıyorlar. Fakat uzaktan işittiğim o sada peri sesi de-
ğildi. Sizin benim gibi bir kadın feryadı idi.

Ruşen Abla hiddetinden birkaç defa kalkıp oturarak:
— Ayol perilerin kadını yok mu? Sen onların sesi insan bağır-

masına benzemez mi zannediyorsun cahil!
— Hayır diyorum size; bu peri, cin sesi değil. O da cinlerden 

şikâyet ediyor. “Yetişin beni kurtarın hiç eşim dostum yok mu?” 
diye bağırıyor. Sizin zerre kadar merhametiniz yok mu? Bu kadın 
kim ise imdadına koşalım. Biz baş edemez isek dışarıdaki heriflere 
haber verelim. Yüreğim parça parça oldu.

Beyazla Arap yine bakıştılar. Nihayet Çeşmifelek Kalfa dere-
ce-i rikkatini379 gösterir dalgın bir sima ile:

— Gidip bakayım bari.
Abla, yanımda ağzından kaçırdığı sözün derece-i ehemmiyeti-

ni muvazeneye380 mâni bir tehevvür381 ile:
— Nereye gideceksin canım? Ay mehtabında bağırdığı vakit 

yanına gitmeyin diye bize tembih etmediler mi? Bu gece Baba’nın 
gecesi… İşte o geldi, zavallıcık öteki de korkusundan bağırıyor.

Kalfa — İki üç ayda bir defa doktor getirirler idi… Hayli za-
man oluyor ki onu da getirmediler. Merhametim bırakmıyor. Haydi 
Ruşen, gidelim. Zavallı kadın ne hâlde bir görelim.

Ruşen — Ya sonra duyarlarsa bize ne yaparlar?
Kalfa — Kimden duyacaklar?
Ruşen beni işaretle:
— İşte bundan korkuyorum.

379 derece-i rikkat: merhametin derecesi
380 muvazene: ölçme
381 tehevvür: öfkelenme
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İkisi de şüpheli birer nazar ile gözlerini bana diktiler. Ağlaya-
rak hemen eteklerine kapanıp dedim ki:

— İki gözüm kalfalarım, benden hiç korkmayınız. Benim siz-
den başka insan yüzü gördüğüm var mı ki bu haneye müteallik es-
rarı faş edebileyim382? Galiba benim bu evden dirim değil, ölüm 
çıkacak. Nihayet Ahubaba’yı gördüm. Aslını değil, gölgesini. Hay 
Yaradan’a sığındım. O ne boy! O ne bos… O ne kavuk! O ne sakal! 
Meretin gölgesi böyle, kendisi nasıl olacak? Mezarlıkları dolaşmış 
galiba dişine, midesine layık bir şey bulamamış. Açlıktan kükreyip 
duruyor. Hanımefendinin tarifine göre melunun âdeti körpe vücut-
lar ile karnını doyurmak olacak amma bugün nasılsa aç kalmış da 
kartlığına bakmayarak biçare kadını yemek için üzerine hücum edi-
yor.

Ruşen — İşte iyi bildin. Biz sana söylemedik amma sen fera-
setinle383 anladın. Bu eve gelenin dirisi çıkmaz. Fakat boşboğazlık 
etmez isen bir şey olmaz. Bu tehlike yalnız senin için değil. Aynen 
bizim de başımızda. Dilimizi tutmaz isek bizi de boğarlar. Kurtul-
mak bizim için de mümkün değil, ölünceye kadar perilerin dert-
lerini çekip hizmet edeceğiz. Ne yapalım? Kaderimiz böyle imiş. 
Biz dilimizi yuttuk. İşte bak kaç senedir bize bir şey yapmıyorlar. 
Dilimizi yine tutar isek inşallah ecelimize kadar yaşarız. Buradaki 
cinlerin en korkuncu Gulyabani’dir. Bunun geldiğini, göründüğünü 
kimseye söylememeli. Bize öyle tembih ettiler. Sonra kendin bilir-
sin!

— Kim tembih etti abla?
— Orası lâzım değil. Üstüne vazife olmayan şeyleri sorma.
Uzun bir istişareden sonra iki hizmetçi bağıran kadının yanına 

gitmeye karar verdiler. Odadan çıkacakları esnada ayaklarına kapa-
nıp dedim ki:

— Beni burada yalnız bırakmayınız. Ben kendi kendime korku-
dan ölürüm. Ne olacaksam sizinle beraber olayım.
382 faş etmek: ortaya dökmek
383 feraset: çabuk kavrama
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Bu ricama karşı Arap gözlerini açtı, şedit bir sada-yı itirazla:
— Olmaz, olmaz. Allah esirgesin. Hanımefendinin yanına seni 

götürmek olmaz.
Gözyaşlarımla ortalığı ıslatarak:
— Mademki ölümü dirimi bu haneye nezretmiş ben de sizin 

gibi bir fedaiyim, sadakatimden neye şüphe ediyorsunuz? Haya-
tımın ancak ketumiyetimle kaim olduğunu bilirken hiç verdiğiniz 
emre muhalif bir harekette bulunabilir miyim? Ben de geleyim. 
Size yardım ederim. Böyle tehlikeli zamanlarda çokluk, kalbe kuv-
vet verir.

Ruşen, makam-ı istimzaçta Çeşmifelek’in yüzüne bakarak:
— Yeni hizmetçiyi yanına çıkardığımızı hanımefendi kendi 

söyleyiverirse?
Kalfa mütefekkir bir çehre ile:
— Deli desinler, ne derlerse desinler, benim hanımım çok müla-

hazalı384, terbiyeli, ağır bir kadındır. Eminim o kimseye bir şey söy-
lemez. Bizden başka bir insan yüzü daha gördüğüne memnun olur.

Ruşen, biraz yumuşuyordu. Omuzlarını silkerek:
— Ben karışmam, sen bilirsin? Sonra bir belaya uğrayıp da piş-

man olmayalım.
Kalfa — Zaten yeni hizmetçinin katiyen hanımefendinin ya-

nına çıkarılmaması için bize bir emir yok. Hâline, şanına dikkat 
edilecek. Emniyet edilebilir, terbiyeli bir kadınsa o da bizim gibi 
her işe bakacak. Gulyabani çıktığı zaman hanımefendinin yanına 
gitmemiz hepimiz için memnu. Tembih böyle. Sebebini bilemiyo-
rum amma bize verilen kati emir bu. Muhsine’nin bizimle beraber 
çıkması bu ikinci derecede bir kabahat gibidir.

Ruşen şaşkınlığından iki tarafına sallanarak:
— Rabb’im hayırlar versin, alnımıza iyi yazılar yazılsın. Ben, 

artık bilmem. Bilmem.
384 mülahazalı: düşünceli
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Kalfa — Bu kadının böyle feryadına nasıl can dayanır? Onu öl-
düreceklerse bizi de beraber öldürsünler. Ekmeğini yiyoruz. Haydi 
çıkalım, vakit geçirmeyelim:

Ruşen — (Bana dönerek) Hanımımızı görsen çok haz edersin. 
Ne natıkalı bir kadındır. Her şeyi bilir, âlimdir, perilerin dillerinden 
bile anlar, onlar ile cin lisanıyla görüşür.

Kalfa şamdanı aldı. Önümüze düştü. Biz de arkasından yürü-
dük. Gulyabani’den tiril tiril korkmakla beraber hanımefendiyi, o 
zavallı kadını göreceğim için seviniyordum. Arkamıza Şah’la Şey-
tan da takıldı. Biz evde kaç can isek hep müçtemian385 o bedbahtı 
kurtarmaya gidiyorduk.

10 
Hanımefendiyi Ziyaret

İlk merdiveni çıktık. Sofayı yürüdükten sonra dar geçide gir-
dik. Bunun müntehasına gelince Çeşmifelek cebinden bir anahtar 
çıkardı. Kapıyı açtı. Yine bir sofaya girdik. Bir merdiven daha çık-
tık. Bir camlı kapıdan geçtik. Yine bir sofaya geldik.

Şeytan birdenbire durdu. Elimizdeki şamdanın pek iyi tenvir 
edemediği duvarlara, esrarengiz birer karaltı içinde görünen kapıla-
ra göz gezdirerek hırlamaya başladı. Ruşen usulca kulağıma:

— Bu akşam sessiz geziniyorlar. Onları Şeytan hepimizden ev-
vel duyar, dedi. Bizim de beyaz entarilerimiz, kabarık saçlarımız, 
korkarak desturlar ile attığımız mevzun386 hatvelerimizle387 periler-
den kalır yerimiz yoktu. Onlara karışmış gibi idik.

Şeytanın hırıltı ile ihtar ettiği tehlike üzerine pesten hepimiz 
“Turukuşiye” duasına başladık. Bir kilitli kapı daha açıldı. Gölge-
lerimizden ürkerek yürüye yürüye hanımefendinin dairesine geldik. 
Kadının avaz-ı istimdadı kesilmişti. Hiç ses yoktu.

Kalfa buradaki üç odadan birini açtı. İçeri girdik. İki mum 
yanıyordu. Odadaki eşya birbirine karışmış, alt üst hep alan taran 
385 müctemian: hep birlikte
386 mevzun: ölçülü
387 hatve: adım
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olmuş. Orta yerde bir yatak, yastıklardan biri çiçekliğin yanına, di-
ğeri pencerenin önüne fırlatılmış. Çarşaf tortop döşeğin ortasında 
duruyor. Yorgan yükün önüne sürüklenmiş. Desti devrilmiş, akan 
sular yatağın etrafını ıslatmış. Pencerelerden birinin iki kanadı bir-
den açılmış, perdesi koparılmış, sarkıyor. Fakat her tarafa bakındık. 
Meydanda hanımefendi yok.

Çeşmifelek büyük bir telaşla mumu önüne doğru tutarak dışarı 
çıktı. Diğer odaları, helayı aradı, kimseyi bulamadı,

— Eyvah kadınım yok, dedi. Dizlerini döverek çırpınmaya baş-
ladı. Kadının suret-i gaybubetine dair bir emare388 keşfedebilmek 
için etrafımıza bakmıyor idik. Yere atılmış bir hırka, yastık üzerin-
de bir mendil gördük. Kalfa bir matem sadasıyla:

— Bakınız, arkasından hırkasını da çıkarmışlar. Mendilciği de 
orada duruyor.

Üçümüzü de büyük bir korku ve dehşet aldı. Kadın nereye 
kaybolmuş? Demek periler bu evden istediklerini alıp götürüyor-
lar? Dairenin içini üçümüz birden bir daha dolaştık. Zavallı yok. 
Nâ-bedîd389 olmuş. Yarı can korkusu, yarı da hanıma acımak tesi-
riyle hepimiz ağlamaya başladık.

Çeşmifelek çırpına çırpına:
— Oldu mu bize olanlar! Hanımımı götürmüşler.
Gözyaşlarımı entarimin yenlerine silerek dedim ki:
— Zavallı hatunun yüzünü görmedim amma bu felaketine siz-

den ziyade acıyorum. Aklını bozmuş bir kadın bu perili konakta 
seksen kilit altında hiç böyle günlerle, saatlerle bir başına bırakılır 
mı? İnsanın çıldırmayacağı varsa da çıldırır. Artık olan olmuş. Bin 
ağlasan para etmez. Bu günahın yarısı da sizindir.

— Ne yapalım? Biz de emir kuluyuz…
Ben — Hanımefendinin ara sıra böyle gaip olup da yine avdet 

ettiği hiç vaki olur muydu?
388 emare: belirti, iz
389 nâ-bedîd: görünmez
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Kalfa — Hayır. Gaip olmaya ne lüzum var? Zaten daima periler 
ile beraber oturuyor. Onu buradan başka bir yere niçin götürsünler?

Ruşen — A olur ya, olur ya, belki gezmeye götürdüler. Kafda-
ğı’nın arkasına seyrana çıkardılar. Kadının burada içi sıkılıp duru-
yordu.

Ben — Yok, yok, Ahubaba ile aralarında geçen muhavereye 
bakılırsa Yabani, zavallı hanımı gezmeye değil âdeta yemeğe gö-
türdü zannederim.

Ruşen — Öyle de olabilir. Biz onlar için daima kafeste keklik. 
Yiyecek başka bir şey bulamazlar ise aç duracak değiller ya… El-
bette bizimle kefâf-ı nefs390 edecekler.

Ben — Bunlar götürdükleri insanların cesetlerinden hiçbir ta-
rafta bir nişane bırakmazlar mı?

Ruşen — Öldürdükleri hizmetçilerden birinin kemikleri bulun-
du. Allah rahmet eylesin, pek semiz yağlı bir kadındı. Desti kebabı 
yapmışlar.

Ben — Pişirip de mi yiyorlar?
Ruşen — Aman her şeyi sorma öyle!
Abla, yavaşça açık pencerenin önüne yaklaşıp dışarı bakarak
Bahçede Gulyabani yok, gitmiş.
Kalfa — İnşallah son gidişi olsun… Hanımı işte o götürmüştür. 

Hiç şüphe yok.
Ruşen — Sus kalfa, sus! Onlara her söz malum olur. Kızarsa 

şimdi gelir bizi de götürür.
Odanın ötesine berisine göz gezdirir iken o aralık yük kapısı-

nın önünde bir çift terlik gördüm. Hemen bağırarak:
— Şurada terlikler var, kimin onlar?
Kalfa telâşla:
— Bizim hanımefendinin.
Çeşmifelek koştu yükü açtı:

390 kefâf-ı nefs: sadece hayatını devam ettirmeye yarayacak kadar yeme
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— İşte burada. Burada baygın yatıyor. Zavallının betine benzi-
ne bakınız; limon sarısı kesilmiş. Vah biçare kadıncığım; kim bilir 
ne büyük korkular geçirerek buracığa sığınmış.

Biz de yükün önüne koştuk. Katlanmış iki üç şiltenin üzerinde 
beli bükük, başı sarkık bir vaziyette hanenin etiketi veçhiyle beyaz 
entarili çözük saçları yarı yarıya ağarmış, tombalakça kırk beş elli 
yaşlarında bir kadın yatıyordu.

Vücudunda hareketten eser yoktu. Benzi o kadar uçmuş, sa-
rarmıştı ki, diri yahut ölü olduğunu vehleten anlayamadık. Dişleri 
birbirine kenetlenmişti. Çeşmifelek biçarenin sımsıkı yumulmuş 
ellerini kendi elleri içine alarak açmaya uğraştı.

O zaman baygının vücudunda hafif bir raşe göründü. Göz ka-
pakları aralandı. Sağ olduğunu anlayarak hepimiz birden bir sevinç 
çığlığı kopardık.

Döşeği düzelttik. Bu nîm-mürde vücudu kaldırarak firâşına391 
naklettik. Sirke getirdik. Şakaklarına sürdük. Ağır ağır ağır tekmil 
vücudunu ovmaya başladık.

Yavaş yavaş kendine geldi. Istırab-ı medidin392 ta’b-ı can-fezâ-
sıyla393 zor kıpırdayan gözlerini aheste aheste açtı. Hepimizi ayrı 
ayrı süzdü. Sonra bir şeyler mırıldandı. Anlayamadık.

Şeytan, birdenbire kapıya doğru bakarak hırıldamaya, Şah’ın 
gözleri ateş gibi parıldamaya başladı. Çok sürmedi. Dış sofada bir 
curcunadır koptu. Hepimizin çehresi hanımefendinin benzi ile hem-
renk394 oldu. Ruşen dedi ki:

— Yine ötekileri hiddetlendirdik. Bu vakit gezindiğimizi hiç 
istemezler. Hanımefendinin muavenetine395 geldiğimize de pek kı-
zarlar. Bu kadının eti, kemiği, tekmil vücudu onlarındır. Zavallıyı 
391 firâş: yatak
392 ıstırab-ı medid: uzun süren ızdırap
393 ta’b-ı can-fezâ: can dayanmaz yorgunluk
394 hem-renk: aynı renk
395 muavenet: yardım
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iyice zapt etmişler. Bu vücuda başka bir el dokanır ise kıskanırlar. 
Besbelli görüşmek istiyorlar. Bizim burada bulunduğumuza öfkele-
ri işte bundan dolayı.

Ben — Peri olsunlar, Gulyabani olsunlar, ne olurlarsa olsunlar, 
hanımefendi onların hepsinin velinimeti demektir. Çünkü cümlesi 
bu çiftliğe sığınmışlar. Uşak, hizmetçi işte ne bulurlar ise burada 
onunla karın doyuruyorlar. Nankörlük lâzım değil. Kadıncağıza bu 
kadar eziyet günahtır. Bu cinler, Ahubabalar için yarın ahrette sorgu 
sual yok mudur? Bunlar cennete, cehenneme gitmez mi? Cenab-ı 
Hâlik iki gözüm, mademki bunları yaratmış elbette, amelleri için 
de bir had, mükâfat, mücazat tayin eylemiştir.

Dışarıda sanki azgın boğalar böğürüyor, kudurmuş develer ho-
murduyor, filler, arslanlar boğuşuyordu. Korkudan hemen sustum.

Şimdi biz baygını bıraktık. Kendi canımızın kaygusuna düştük, 
Çeşmifelek acele kapıları sürmeledi. Ruşen Abla cinlerin teskin-i 
hiddetleri için bildiği duaları okuyup etrafa üflüyordu. Bu dualar 
sanki onları bütün bütün kudurttu. Tos vurur gibi kapıları gümlet-
meğe başladılar.

Kalfa da bir müddet duaya iştirakten396 sonra:
— Bu gece dışarıya nasıl çıkacağız?
Ruşen — Rabb’im bize acısın. Yardımcımız olsun…

11 
Samsam

Şamatanın evi sarsmakta olduğu bir anda hanımefendi gözle-
rini bütün bütün açtı; hâlsiz hâlsiz kalkmaya uğraşarak kuvvetli bir 
sada ile:

— Odamda en’am-ı şerif, üzerimde nüsham var. Buraya kadar 
nasıl geliyorsunuz? Haydi, dışarı defolun. Şimdi deryalar padişahı-
nı tekmil askerleriyle çağırırım.
396 iştirak: katılma
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Üçümüz de döşeğin etrafına dizildik. Kadıncağız son kuvvetini 
hançeresine397 toplayarak:

— Yaklaşmayınız diyorum size… Dün gece beni boğdunuz. 
İşte yine dirildim. Kaç defa boğsanız öldüremezsiniz. Hızır’ın, pi-
rin icazetiyle yine dirilirim. Nafile uğraşmayınız. Ders verirsiniz, 
ezberlerim. Saçma talim edersiniz, öğrenirim. Mal istersiniz, ve-
ririm. Her talebinize elimden geldiği kadar muvafakat ediyorum. 
Hepsine eyvallah diyorum. Perilerle, cinlerle kardeş oldum. Her 
şeye razıyım. Fakat şu Gulyabani’yi üzerime saldırmayınız. İşte 
bunu rüyete tahammül edemiyorum. Karnı aç ise ona koyun ve-
relim. Öküz, manda takdim edelim. İnsan yemek hunrizliğinden398 
vazgeçsin. Her sene ona fıstık gibi semiz, piliç-âsâ399 körpe bir hiz-
metçi nerede bulacağım? Kakavan Çeşmifelek’le aşçımız Ruşen 
kart diye beğenip yemiyor. Selamlıkta kâhya var. Delikanlı uşaklar, 
rençperler var, onları ye diyorum. Hayır, kör olasının merakı mar-
ya400 yemek. İnsanın maryası tatlı olurmuş.

Çeşmifelek Kalfa müessir bir lisan-ı temin ile:
— Hanımefendiciğim. Korkmayınız. Üzülmeyiniz. Biziz efen-

dim.
— Siz kimsiniz?
Çeşmifelek cariyeniz. Ruşen bendeniz.

— Hahahay. Ne hadlerine Gulyabani çıktığı gece onlar benim 
yanıma gelebilirler mi? Siz her kıyafete girersiniz. Çeşmifelek’in, 
Ruşen’in kıbaline401 büründünüz. Karşıma çıktınız. Beni aldatıyor-
sunuz.

— Vallahi değil hanımefendiciğim.
— Parmağını uzat bakayım. Sana verdiğim mühr-i Süleymanlı 

hatem402 duruyor mu? O yüzüğü onlar takamazlar.
397 hançere: gırtlak
398 hunriz: kan dökücülük
399 piliç-âsâ: piliç gibi
400 marya: dişi hayvan
401 kıbal: huy
402 hatem: yüzük
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Çeşmifelek parmağını uzattı. Kırmızı Yemen taşı üzerine girift 
yazılar mahkûk403 koca bir yüzük gösterdi.

— Şimdi inandım. Sen Çeşmifelek’sin. Öteki de Ruşen. Fakat 
bu üçüncüyü tanımıyorum. O kim?

Çeşmifelek’e vakit bırakmadan hemen cevap verdim:
— Çiftliğin adağı için bu sene kurbanlık getirilen yeni hizmet-

çiniz efendim.
Hanımefendi — A zavallı sahih mi?
Ben — Sahih ya hanımefendiciğim.
Hanımefendi — Ruşen seni semirtmek için çok besliyor mu? 

Çok çok pilâv, börek yediriyor mu? Çünkü Ruşen, Gulyabani’nin 
mama dadısıdır.

Ruşen hemen söze atılarak:
— A kadınım, niçin iftira ediyorsunuz? Ben efendimden bir de 

dışarıdaki uşaklardan başka kime yemek pişiriyorum?
Hanımefendi — Uzun etme Arap. Öteki hizmetçilerimi sen 

besledin. “Bunlara bu kadar pilav, hamur işi yedirme; butları, kıçla-
rı büyüyor, sonra ötekilerin ağızlarının sularını akıtırsın.” diye ben 
sana seksen defa tembih etmedim mi?

Sonra hanımefendi gözlerini bana dikip dikkatli dikkatli süze-
rek:

— Vallahi bu kadın periye benziyor. Ne güzel hizmetçi. Beniâ-
demim diye sizi aldatıp içinize karışmış.

Döşeğe biraz daha yaklaşarak dedim ki:
— İki gözüm hanımefendiciğim. Ben de sizin gibi beniâdemim.
— Bak duvarda yeşil kese içinde en’am-ı şerif var. Onu bu-

lunduğu çividen al. Öteki çiviye as. O zaman beniâdem olduğunu 
anlayayım.

Uzandım. En’am-ı şerifi alarak diğer çiviye astım. O anda ha-
nımın gözlerine eser-i itminan404 gelerek:
403 mahkûk: hakkedilmiş, kazınmış
404 eser-i itminan: güven işareti
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— Anladım. İnsan imişsin. Çünkü periler ona el süremezler. A 
zavallı bu cinli haneye seni kim gönderdi?

— Kaderim imiş. Nasılsa düştüm, kadıncığım.
— Vah biçare. Bir iyi kadın olmasan seni buraya kabul etmezler. 

Ne latif mahluk, seni çiğ çiğ yerler alimallah!
— Alnımın yazısı ne ise başıma o gelecek efendim.
— Yanıma daha yaklaş. Yüzünü uzat bakayım.
Bu emre tebaiyette bir tehlike olup olmadığını istimzâcen405 re-

fikalarımın406 yüzlerine baktım. Delidir belki boğazıma sarılıverir 
diye korktum.

Uzat, mealini ifhâmen407 baş işareti ettiler. Uzattım. Yumuşak, 
beyaz elleriyle çenemi okşayarak:

— Ne güzel kadın. Ne munis bakışı var. Boğulan hizmetçilerim 
bu kadar sevimli değildi. Rabb’im kazadan saklasın. Bunu pek sev-
dim, dedi. Hanımefendinin bu sözlerinde zerre kadar cinnet eseri 
göremedim. Döşeği içinde belini düzeltip oturdu. Gözünü benden 
ayırmıyordu. Yavaş yavaş yüzüne daha ziyade sükûnet ve mülâye-
met geldi. Hep o tatlı bakışla devam etti:

— Sana verecek birkaç nasihatim var. Ağzını mühürlü bir torba 
gibi sıkı tut.

— Hanımefendiciğim, kalfa ile abladan başka insan yüzü gör-
düğüm yok ki, kime ne söyleyeceğim?

Güldü, bana daha ziyade şefkatle bakarak:
— Onlar insan şekline girerek lakırdı almak için adamın yanına 

gelirler. Birtakım şeyler sorarlar. Cinlerden, perilerden şikâyet ettin 
mi işin bitti. Hele Gulyabani’den bahis hiç caiz değildir.

— Bu evde işte şu gördüğüm çehrelerden başka insan yok. Ta-
nımadığım biri peyda olur ise bunun peri olduğunu anlayarak ted-
birli davranırım.
405 istimzâcen: ne düşündüğünü anlamaya çalışarak
406 refika: arkadaş
407 ifhâmen: anlayarak
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— Dışarıda çiftlik kâhyasıyla, bekçi, bağcı, arabacı, rençper 
vesair bir hayli erkek var. İşte onların şekillerine girerler. Katiyen 
aldanmamalı. Seni yedirmemeğe uğraşırız. Şimdilik vücudun pek 
semiz değil. Onları imrendirecek kadar tombullanmamaya gayret 
et. Bu evde insan yalnız börekle, pilavla şişmez. Periler yel gibi, 
kulunç gibi adamın vücudunu kaplarlar. Damarlarına yayılırlar. 
Romatizma gibi, sara gibi bazı hastalıklar dâhil oldukları vücutları 
üfürüp şişirmezler mi? İyi saatte olsunlar işte onlar da tıpkı öyledir.

Ben — Ah hanımefendiciğim, insan kendisi hiç hastalığa uğra-
mak ister mi? Bu elde mi? Allah saklasın, bu köşkün perileri benim 
vücuduma yayılmaya kalkarlarsa ben onları nasıl menedebilirim?

Hanımefendi — Bu cihet bir dereceye kadar insanın elindedir. 
Bak senelerden beri Çeşmifelek’i semirtemediler. Çünkü üzerleri-
ne uğramamak için son gayreti hiçbir vakit elden bırakmadı. Onlar 
vücuda yayılmazdan evvel insana ilan-ı aşk ederler.

Ben — Hay Rabb’im saklasın.
Hanımefendi — Hem de kendilerini sevdirecek bir delikanlı 

kıyafetine girerek sevda arzına kalkarlar.
Sonra ablaya dönerek:
— Ruşen, pencereden, perde kenarından usulca dışarı baksana, 

o boyu devrilesi Gulyabani gitmiş mi?
Arap yavaşça bakarak:
— Oh, çok şükür gitmiş.
Hanımefendi dehşetinden iki elini yüzüne kapayarak:
— Aman Allah’ım bu gece beni ne kadar korkuttu. Az kaldı, 

helak oluyordum.
Kalfa — O kadar neye korktunuz? İki gözüm.
Hanımefendi — A o insan yiyici hortlaktan korkulmaz mı hiç?
Kalfa — O minare boyu ile bir yerlere sığamaz, evin içine gi-

remez ki insana bir fenalık yapsın.
Hanımefendi — Evin içine giremez mi? Hay alık Çerkes hay? 

Pencereden elini uzatsa insanı, kümesten tavuk kapar gibi çeker alır.
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Hanımefendi ne haklı söylüyordu. Bunun deli olduğuna bin şa-
hit lazımdı. O işittiğim saçmaları söyleyen bu kadın mıydı? Yoksa 
onlar da peri sesleri miydi? Yahut bu zavallı da aklı üzerine kâh 
gelip kâh giden delilerden midir? Tereddüde düştüm. Fakat bu bed-
bahtı o kadar sevdim ona karşı o derece bir şefkat peyda ettim ki 
kendi kendime:

— Ona ne olursa bana da olsun. Onu öldürürler ise beraber beni 
de öldürsünler, dedim. Ayşe Hanım gelse de avdet etmemeye, bütün 
sadakatimle bu kadına vakf-ı vücut408 eylemeye karar verdim ve bu 
kararım neticesi olarak dedim ki:

— Hanımefendiciğim, nezaketinize, etvâr-ı asilanenize409 mef-
tun, hayran oldum. Artık sizden hiç ayrılmayacağım. Fakat büyük 
bir ricam var. Kabulünü istirham ederim.

Kaşlarını çattı. Sordu:
— Nedir?
— Bu tehlikeli evde sizi tek başınıza bir odada bırakamam. Mü-

saade ediniz. Yanınızda yatıp kalkayım.
Hazin bir tebessümle cevap verdi:
— İşte o olamaz.
— Niçin?
— Çünkü müsaade etmezler.
— Kimler?
— Malum ya işte onlar. Cenabıhak öyle takdir etmiş. Ölünceye 

kadar benim çilem böyle dolacak.
— Müsaade etmiyorlarsa periler bu memnuiyeti hodbehod410 

bana söylesinler.
— Olmaz kızım olmaz. Sonra hayatın tehlikede kalır.
— Kalsın. Sizin için her tehlikeyi göze aldırırım.

408 vakf-ı vücut: varlığını bağışlama
409 etvâr-ı asilane: yüce, saygı değer tavırlar
410 hodbehod: kendi başına
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Ben henüz iki günlük bir hizmetçi idim. Fedakârlık ve sadakat 
ibrazında411 bu kadar ileri varışım ötekilerin âdeta hayret, biraz da 
hasetlerini celbetti. Kalfa ile abla evvela bana, sonra da birbirine 
bakıştılar.

Dış sofada gürültü azdı, azdı. Nihayet köy düğünü varmış gibi 
bir davul zurnadır başladı.

Ruşen dedi ki:
— Bu gece köşkü başımıza yıkacaklar. Acaba ne kabahat işle-

dik? Davul zurna çalmaları iyiye alamet değildir.
Ben — Neden ablacığım?
Ruşen — Canları düğün yapmak istiyor da işte ondan.
Ben — Aman bize sataşmasınlar da istedikleri kadar düğün 

dernek yapsınlar.
Ruşen — Yine evlenecek peri delikanlıları var galiba?
Ben — Nemize lazım evlensinler.
Ruşen — Nasıl nemize lâzım? Onlar evlenirler ise insan kızı 

alırlar, yine kim bilir içimizden hangimizi nikâhla isteyecekler?
Ben — Sus ablacığım sus.
Hanımefendi — Bu davul zurna sana çalınıyor. Sen, Arap’ın 

övünmesine bakma. Ruşen’le Çeşmifelek bu evin eski metaları, pe-
riler artık onlara ilan-ı aşk ede ede usandı.

Ben — Hanımefendiciğim, beni korkutuyorsunuz. Ben erkeğin 
insanından bile hoşlanmayıp kocamla geçinemedim. Şimdi periye 
nasıl varacağım?

Ruşen — Aman aman susunuz, köşk yıkılıyor.
Sonra bana dönerek:
— Kız yoksa bu akşam onların tütsülerini yakıp şerbetlerini 

vermedin mi?
Evet, ben bu kabahati işlemiş, bu akşam tütsüyü, şerbeti unut-

muşum. Hemen itiraf-ı kusur ile:
411 ibraz: gösterme
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— Ben günahımı saklamam. Bu akşam nasılsa bu mühim hiz-
meti görmeyi unutmuşum.

Arap gözlerini açtı:
— Bak onlar şakaya gelmezler. Sonra yalnız kendini değil, he-

pimizi birden boğdurtursun. Hanımefendiye acıyor isen onların hiz-
metlerinde zerre kadar kusur etmemelisin ki biraz rahat edelim.

O aralık odanın açık penceresinde bir çıtırtı oldu. Başımı çe-
virdim. Bir de ne göreyim? Koyun pöstekisi gibi tüylü, korkunç bir 
baş, cam gibi parlayan bir çift müthiş göz bize bakıyor. Ben hemen 
şiddet-i havfımdan412 secde eder gibi yere kapandım. Ruşen Abla:

— Salli helâleküm gayni’l-enâni turetülmebal mafiş selâme 
filindilharâme. Def’il kazâyâ velbelâyâ. Uhruç ya Samsam, diye 
şimdiye kadar hiç işitmediğim nevden bir dua okumağa başladı. 
Hanımefendinin arkası pencereye dönük idi. Sordu:

— Ne var?
Kalfa yavaşça:
— Samsam geldi, dedi.
Aman Rabb’im bu pösteki çehreli korkunç mahluk, bu Sam-

sam kimdi? İzdivacıma413 talip olacak peri delikanlılarından biri 
mi? Bana ilan-ı aşka mı geldi? Ya içeri girerse? O saate kadar gü-
rültülerini, patırtılarını işittim. Fakat onlar ile yüz yüze, göz göze 
gelmemiştim.

Dışarıdaki davul zurnaya öyle bir hora inzimam etti ki güm 
güm, çatır çatır ev yıkılıyordu.

Hanımefendi pencereye doğru biraz başını döndürerek bunlar 
ile ülfet-i daimîsini414 gösterir ve hemen bî-havf415 denecek bir li-
san-ı munis ile:

— Ne var Samsam? Haydi, çekil korkuyoruz.
412 şiddet-i havf: korkunun şiddeti
413 izdivaç: evlenme
414 ülfet-i daimî: sürekli yakınlık
415 bî-havf: korkusuz
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Borunun son kaba perdesine benzeyen, insanın bütün ecvafın-
da416 akisler, ihtizazlar417 peyda eden bir ses cevap verdi:

— Bora. Bora. Bom. Bom.
Hanımefedi bir şeyler okuyup başını birkaç defa göğsüne doğ-

ru üfleye üfleye çevirerek besbelli aynı lisandan olacak:
— Lara. Lara. Lon. Lon.
Ecinli hoplayarak birkaç hareketten sonra boru gibi şöyle öttü:
— Ro. Goro. Gara. Goro.
Sonra ses kesildi. Başımı azıcık kaldırarak göz ucuyla pencere-

ye doğru baktım. Oh Yarabbi şükür ecinli gitmiş. Bütün sinirlerim 
parpar boşanmıştı. Korkudan ölecektim.

Ruşen sordu:
— Hanımefendiciğim Samsam ne diyor?
Hanımefendi etrafa bir iki üflemeden sonra:
— Herkes yerli yerine çekilsin, diyor. Ben bilirim canım. Onlar 

benim yanımda insan bulunduğunu istemezler.
Ruşen — Bir şeyler daha konuştunuz?
Hanımefendi — Meclis ne vakit dedim? Yarın akşam havuz 

başında cevabını verdi.
Kadının böyle perilerle boru gibi konuştuğunu işitince artık 

kendisinin iyiden iyiye karışık olduğunu anladım. Bunun aklına da 
tamamıyla emniyet caiz değildi. Artık kendimi tutamayarak:

— Hanımefendimiz, bu Samsam kimdir?
— Perilerin elçisi. Onlardan bize haber getirip götürür. Yüzü 

korkunçtur amma zararsız bir cindir.
— Yarın akşam havuz başında kurulacak meclise kimler gide-

cek?
— Hepimiz.

416 ecvaf: boşluklar
417 ihtizaz: titreme
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— Aman efendiciğim, beni götürmeyiniz, korkarım. Öteki hiz-
metçilerinizi havuz başında mı boğdular?

— Hani ya deminden bana sadakat vaadi ile büyük fedakârlık-
lar gösteriyor idin? Haydi. Haydi. Gidiniz. Bunların emirlerine o 
anda tebaiyet lazımdır. Şimdi Samsam’la beraber Gamgam gelirse 
o beladır. Söz anlatamayız.

Biz üç hizmetçi kalktık. El şamdanını yaktık. Dışarıda hora kı-
yamet kopuyordu. Sofaya nasıl çıkacaktık?

Ruşen, Samsam’ın gitmiş bulunduğuna emin olmak için pen-
cereye yaklaştı. Ben de korkunun teşdit ettiği büyük bir merakla 
Arap’ın arkasından gittim. Perde kenarından bahçeye baktım. Saf 
bir mehtap her tarafı sîmin418 bir nura gark etmişti. Samsam gibi 
insanla hayvan arasında birkaç tüylü mahluk ağaçların içinden upu-
zun bir şey götürüyorlardı. Halecandan oraya yığılakaldım. Kalfa 
arkamdan bağırdı:

— Kız bakma, kendini boğdurtacak mısın? Sana kaç defa tem-
bih edelim? Böyle şeyleri görmek, anlamak merakından vazgeç.

Baygın bir sada ile sordum:
— Ah kalfacığım. Üçü, dördü bir araya gelmiş, ağaçların ara-

sından uzun bir şey götürüyorlar, acaba nedir?
Kalfa hiddetle:
— Bak hâlâ acaba nedir diyor? Bu merakı bırak diyoruz sana!
— Ben bunların ellerinden ölmesem bile meraktan Öleceğim. 

Bu kadar garaibin içinde bir şey merak etmeksizin nasıl yaşanır? 
Merak etmemeye uğraşıyorum, kabil olmuyor.

— Eh, kendin bilirsin? Sen de sonra öteki hizmetçilerin yanla-
rına gidersin.

Hanımefendi telâşla:
— Haydi lakırdıyı kesiniz. Gidiniz. Bana acımıyor musunuz?
Bu elim ihtar üzerine üçümüz birbirimize bakıştık. İçimizde en 

cesaretlimiz Ruşen kadınmış. O, mumu aldı, önümüze düştü.
418 sîmin: simli
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Yine tek başına ecinlilerin ellerine bıraktığımız felâketzede 
hanımefendiye: “Geceniz hayır olsun. Allah rahatlık versin.” te-
menniyâtında419 bulunmak istiyor fakat söylemeye bir türlü dilim 
varmıyordu. Böyle geceden hayır, rahat ummak biçareye karşı bir 
nevi istihzaya420 kalkmak gibi geliyordu. Yavaşça:

— Cenabıhak size sabır ve metanet versin. Bu belalardan ya-
kında kurtarsın, dedim. Yürüdük. Sofadaki cümbüş bir düğün gece-
sinde kafaların tam hararetini bulduğu son devre-i şamatayı andırır 
bir raddeye gelmişti. Ruşen kendinden hiç memul edilmez bir cü-
retle çıkacağımız kapıya güm güm vurarak:

— Haydi artık çekilin. Samsam geldi. Emir getirdi. Herkes 
odasına gidecek. Bu patırtı nedir?, diye bağırdı. Şamata birdenbire 
kesildi. Demek ki periler bu hane sekenesine emirler verdikleri gibi 
kendileri de icabında insanlardan işittikleri tembihata tenezzülen 
itaat göstermek nezaketinde bulunuyorlar.

Dışarı çıktık. Kimse yok. Ne ses var ne sada. Yalnız aşağıki 
sofadan geçerken Şeytan’ın hırlaması üzerine etrafıma bakındım. O 
tüylülerden bir ikisinin yan kapılardan kaçıştıklarını gördüm.

12 
Âşık bir peri

Kalfa orta katta kaldı. Biz Ruşen’le taşlığa indik. Odalarımıza 
çekildik. Bütün garabetleri arasında bu perilerin bir âdeti pek ziya-
de istiğrabımı421 celbediyordu. Dört candan ibaret bulunan harem 
halkının müçtemian bir odada yatmamıza acaba neden muvafakat 
etmiyorlar? Kendileri toplanıyorlar da her neden ise insanların içti-
maından422 hoşlanmıyorlar. Bizi birer birer boğmak daha kolay ola-
cağı için mi bu ihtiyata riayet ediyorlar?

Kapımı sürmeledim. Döşeğimi serdim. Kandilimi yakıp yattım. 
Fakat uyumak ne mümkün? Samsam’ın o tüylü çehresi, cam gibi 
419 temenniyât: dilekler
420 istihza: alay etme
421 istiğrap: şaşkınlık
422 içtima: toplanma
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parlayan mahûf bakışı gözümün önüne geliyor. Hanımefendiyle et-
tikleri o “Garo. Ron. Ron. Bom. Bom.” muhavere-i müthişi hâlâ 
kulaklarımda çınlıyordu. Kadın bu korkunç lisanı hangi mekteb-i 
gaypta423 ve hangi sihirli kitaptan tahsil etmişti? Zavallının bu kadar 
garaib-i elime ve tam esaret-i külliye içinde yaşadığı hâlde nasıl 
olup da bütün bütün çıldırmayarak o yarım aklını elan muhafaza 
edebildiğine şaşıyordum.

Bir gün gelip de bu meşum yerden benim için halâs kabil olur-
sa bu meşhûdâtımı424 kimseye söylemememi sıkı sıkıya tembih edi-
yorlardı. Ne beyhude nasihat! Bu şeyler kime söylenir? Söylersem 
zır deli diye beni hemen tımarhaneye kaparlar.

Merdivenlerde bir koşuşma oldu:
— Aman yine başlıyorlar, dedim.
Ben de titremeye başladım. O akşama kadar perilerle olan ülfe-

tim hemen gaibane idi. Fakat bu gece vicâhî bir devreye girdi. On-
ları bu gözlerimle Ruşen’i, Çeşmifelek’i görür gibi şüphe götürmez 
bir vuzuh-ı hakikî ile görmüştüm. Sair gecelere nispeten korkum 
kat kat tezayüt etti. Şimdi o tüylüler pencerelerin önüne, odamın 
etrafına dolarlar ise ne yaparım? Hanımefendi gibi lisanlarını bil-
miyorum ki yalvararak şerlerinden kurtulayım. Gürültü yine azdı.

Güzel bir erkek sesiyle bir mâni başladı. Güftesi açık Türkçe 
idi. Şöyle bağırıyordu:

Ah Samsam seni
Bu gece sarsam seni
Der-aguşla doyamam
Hap gibi yutam seni
Zampara ağızlı bir mâni. Fakat o nihayetteki yutmak pisboğaz-

lığı, sevgilisini çiğ çiğ yemek oburluğu böyle fevka’t-tabîa ahvale 
kadar bir cin ağzından sudur ederse hiçbir maşuka için hoşa gider 
şey değildi.

Cin hazretleri acaba bu zendostluğu kime ediyor?
423 mekteb-i gayb: görünmeyen, bilinmeyen okul
424 meşhûdât: şahit olunanlar
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Her hâlde bana olmamalı? Çünkü benim izdivacıma onlardan 
bir talip çıksa idi hanımefendinin odasında iken cinlerin sefiri Sam-
sam geldiği vakit elbette buna dair bir haber getirir idi.

Galiba bir delikanlı peri, kendi cinsinden bir hanıma cin usu-
lünce ilanıaşk ediyor, dedim. O, benim kalbimden geçen bu istif-
ham-ı hafiyi425 keşfetmiş gibi yine mâni makamıyla şöyle cevap 
verdi:

Yandı sana yüreğim
Muhsine ah meleğim
Tahammülüm kalmadı
Aç yorganı gireyim
Bu ilân-ı muhabbetin kendime olduğunu anlayınca bütün 

damarlarım korkudan şahlandı. Her tarafım birden trampete gibi 
darabana başladı. Bu âşık-ı cüretkârın teklif-i müstaceline426 karşı 
yatağın içinde döndüm, döndüm, sırığına sarılan kapı perdesi gibi 
yorganın ortasında âdeta sımsıkı bir tomar oldum. Sevdası taşkın 
bu akur cine karşı istimal edecek yorgandan başka bir vasıta-i mü-
dafaam yoktu. Bu belalı sevdalım mâninin üçüncü beytine girişti:

Korkma benden güzelim
Çık bahçeye gezelim
Dünya gamını unut
Gel hemen sevişelim
Benden evvelki hizmetçilerin niçin boğulduklarını şimdi an-

ladım.
Her korkuya, her kaza belaya göğüs germek kabildi amma pe-

rilerin böyle mâni makamıyla felaket-i sevdalarına uğramak, ırza, 
namusa tasallutlarına karşı naçar rıza-dade427olmak, bu her türlü 
musâib-i mutasavvıra428 fevkinde bir dehşetti.
425 istifham-ı hafi: gizli alay
426 teklif-i müstacel: acil teklif
427 rıza-dade: razı olmuş
428 musâib-i mutasavvıra: düşünülebilecek belalar
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Dildade-yi küstahım429 bir sada-yı pür ateşle430 Âşık Ömervari 
nale-i niyaza girişti:

Garibinim şah-sanem
Kara gözlü Muhsine’m
Sade öpüp dişlerim
Billahi seni yemem
İlk oburluğuna şimdi nedametle beni yemeyeceğine yemin 

ediyordu. Amma kim inanır? Tevahhuşumdan yalnız yorgana değil, 
kabil olsa altımdaki şilteye döşeğe de sarılıp dürülecek kaplumbağa 
gibi bir tarafımı dışarıda bırakmayacaktım.

Birdenbire gürültü kesildi. Harap köşkün bütün boşluğu derin 
bir sükûta daldı. İçimden yana yana:

— Oh Yarabbi şükür, duasıyla bin hamdüsenaya başladım. Ter, 
buram buram her tarafımdan sızıyor, yorganın içinde nefes alamı-
yor, boğuluyorum. Azıcık açınsam âşık perinin: “Aç yorganı gire-
yim.” niyazına tebaiyet göstermiş olacağım, cin hemen koynuma 
giriverecek zannediyorum. Nefes alamaz nâ-kabil-i tahammül bir 
hâl-i maziktaki431 bu döşek mahpusiyetim bir saat mi ne kadar sür-
dü bilemiyorum. Bayılacak bir mertebede bunaldım. Ağzımı biraz 
dışarı çıkardım. Kıpırdadığımı sanki derhâl hissettiler. Yükün için-
den ince bir tanbura sadası başladı:

Zım zım da zım zım
Zım zım da zım zım
Bu saz nağmesi iftitahından sonra yine o deminki ses:
Ben periyim sen insan
Muhabbetime inan
Gel ram ol inat etme
Olursun sonra pişman
Zım zım da zım zım

429 dildade-yi küstah: haddini bilmez âşık
430 sada-yı pür ateş: ateş dolu ses
431 hâl-i mazik: dar bir hâl
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Zım zım da zım zım
Aman Allah’ım, yer yarılsa da, ta bulunmaz ka’rına432 kadar 

geçsem. Peri yaklaştı. Niyaz sıklaştı. Derhâl yine başımı çekip bü-
züldüm. Zımbırtı devam ediyor fakat ben yorganın altında koşma 
mıdır? Mâni midir? Nedir? Bu beyitlerin manalarını anlayamıyor-
dum. Eyvah pek müşkül mevkide kalmıştım. Perinin tehdidât-ı 
âşıkanesini433işitmemek de benim için pek tehlikeliydi. Bu muha-
taraya434 karşı imkân derecesinde tedbir ittihaz edebilmek, meali-i 
ebyâtın435 tamamen istimâ’ıyla436 kabildi. Naçar titreye titreye başı-
mı yorgandan yine çıkardım. Şair peri söylüyordu:

Sen bize hoş bakmadın
Tütsümüzü yakmadın
Hani ya şerbetimiz?
Bizden niye korkmadın?
Zım zım da zım zım
Zım zım da zım zım
Bu kabahatimi yüz bin kere itiraf ederim. Ne dedim de tüt-

sülerini, şerbetlerini bu akşam vermedim. Geldim geleli hakkımda 
ihmalli davranıyorlar, böyle şiddet göstermiyorlardı. Bir kabahatle 
işin bu kadar vahamet437 kesbedeceğini438 nereden bileyim? Bu ku-
surumu nasıl affettirmeli?

En ziyade beni tedhiş eden şey sadanın yükten gelmesi idi. De-
mek ben hanımefendinin odasında iken peri gelip yüke gizlenmiş! 
Fakat nasıl olur? Döşeğimi almak için yükü açtığım vakit içinde 
kimsecikler yoktu. Böyle eli tanburalı mahluk bulunsa idi görmez 
miydim? Cin peri pazarı bu. Onlara kilit, kürek olmaz imiş. Canları 
nereyi isterse girip çıkarlar imiş. Dehşet mi dehşet!
432 ka’r: dip
433 tehdidât-ı âşıkane: âşıkça tehditler
434 muhatara: tehlikeli durum
435 meâli-i ebyât: beyitlerin anlamları
436 istimâ’: işitmek
437 vahamet: tehlike
438 kesbetme: kazanma
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Birdenbire perinin mızrab-ı sazında bir şiddet peyda oldu. Per-
de-i nağmesi yükseldi:

Aşkından inliyorum
Çık döşekten diyorum
Aguşum açık kaldı
Çabuk ol bekliyorum
Zımmm zımmm da zımmm zımmm
Zımmm zımmm da zımmm zımmm
Bu perinin elinden nerelere sığınayım ya Rabb’im? Vücudum 

serapa439 raşe440 kesildi. Artık hadd-i nezaketi441 aşan bu âşıkane 
davete ne kuvvetle mukabele edeceğim? Perinin hiddeti gittikçe 
artıyordu:

Naza yoktur yüzümüz
Dinlenmeli sözümüz
Biz ne canlara kıydık
Seni de öldürürüz!
Zımmm zımmm da zımmm zımmm
Zımmm zımmm da zımmm zımmm
Odanın hafif bir kandil ziyasıyla gölgeler oynatan loşluğu 

nazarımda dehşet-i mücesseme442 kesildi. Yine yorgan istihkâmı443 
altına çekildim. Yükte gürültü azdıkça azdı. Artık bu tehditkâr be-
yitleri bir müddet dinlemedim. Üzerime peri ağırlıkları çöküyor, 
yorganımın içinde beni oradan buradan didikliyorlar, çimdikliyor-
lar zannediyordum.

Bu kadar korkuya bir insanın derece-i tahammülünü tecrübe 
ederek hayrette kalıyordum. Ben şimdiye kadar niçin bayılmadım? 
Niçin ölmedim?
439 serapa: baştan ayağa
440 raşe: titreme
441 hadd-i nezaket: nezaket sınırı
442 dehşet-i mücesseme: gözle görünür dehşet
443 istihkâm: siper
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Tanbura zım zımı duvarları inletiyor. Peri-i mütehevvir444 bir 
boğa gibi bağırıyordu. Bu besteli, güfteli tehdidâtın meallerini din-
lemek bir bela, dinlememek daha fena. Öleceksem bari etrafımda 
neler olduğunu görerek, bilerek öleyim dedim. Başımı yine çıkar-
dım. Âşık-ı akur445 bu merdüm-harane446 muhabbetinin son şedit447 
mısralarına gelmişti:

Gamgam’a söyleyelim
Haydi hücum edelim
Bizden havf göstermiyor
Şu kahpeyi yiyelim
Vücudumdaki terler şimdi soğudu. Kendimi yorganın içinde 

buz cenderesinde zannediyor idim. Perilerin işkenceleri üzerimde 
bilfiil başlamış gibi inleyerek döşeğin içinde dönmeye başladım. O 
esnada pat diye yükün iki kapısı birden açılmaz mı? Baygın baygın 
bakakaldım. Hîn-i irtihalinde448 bir insanın ecelini karşısında boylu 
boyuna görmesi kabilinden nazarım o tüylülerden birine ilişti. Müt-
hiş, iri bir baş bana karşı bir serzeniş-i mahûf ile sallanıyordu. Göz-
lerinin cehennemî ateşinde ta havadaki kuşları fem-i zehr-nâkine449 
düşüren yılanların kuvve-i sahiresi450 vardı. O korkunç boru sesiyle:

— Laro, gara, goron, dedi.

Bu bî-meal451 heceler, bunları ilk defa işittiğimden belki bin 
defa daha dehşet-âmiz452 bir tesir ile beynimde öttü. Dimağımı ze-
444 peri-i mütehevvir: öfkeli peri
445 âşık-ı akur: kudurmuş âşık
446 merdüm-harane: yamyamca
447 şedit: şiddetli
448 hîn-i irtihal: ölüm anı
449 fem-i zehr-nâk: zehirli ağız
450 kuvve-i sahire: sihirli kuvvet
451 bî-meal: anlamsız
452 dehşet-âmiz: dehşet veren
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deledi. Ben derece derece uyuşuyor, kendimden geçiyor, hiçliğe 
müstağrak453 oluyordum. Âdeta bütün zerrâtım454 havaya dağılıyor, 
inhilâl ediyor, bitiriyordu.

Bütün asabımın, hayatımın üzerine adem455 sisleri çökmeye 
başladığı bu hengâmda bir takırtı daha oldu. Baktım. Yük kapısı 
kapanmış. Zebani çekilmiş. Bir iki geniş nefes almaya uğraşarak:

— Oh dedim. Galiba bu kadar tehdidi kâfi gördüler.

13 
Peri ile mülakat

Bir canavarın ağzına düşerek nasılsa baygın kurtulan bir şikâr 
gibi, korkudan her tarafım mefluç zannolunacak bîtap bir hâlde 
idim. Kendimin dünyada mı ademde mi nerede olduğumu pek ayan 
seçemiyordum. Ölmediğimi cidden anlamak için biraz davranmaya, 
kımıldamaya, kendimi yoklamaya tecrübeye ihtiyacım vardı. Dir-
seklerimin üzerinde sürüklenerek doğrulmaya uğraştım. Düştüğüm 
hâl-i acibi tetkik için dalgın dalgın, bitabane456, hâifane457 etrafıma 
bakınır iken “küt etti”. Yük kapısı bir daha açıldı. Evvelki dehşette 
bir korku nevbeti daha geçirmeye vücudumda takat, asabımda mu-
kavemet kalmamıştı. Görmemek için iki avucumla hemen yüzümü 
kapadım.

Bu defa ağlayarak:
— Lara, gara, goron, lisanına mukabil gevrek genç bir erkek 

sadası işitildi.
— Elmasım, hiç korkma. O mecnun perileri hep savdım. Seni 

kurtarmaya geldim, diyordu.
Bu teminat-ı gayr-ı muntazıra üzerine parmaklarımı aralayarak 

baktım. Yükün içinde poturlu, mintanlı, köyü kıyafetli, gürbüz, ya-
kışıklı, sevimli bir delikanlı duruyor. Yine tekrar etti.
453 müstağrak: kendinden geçmiş
454 zerrât: zerreler
455 adem: yokluk
456 bitabane: yorgun bir şekilde
457 hâifane: korkarak
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— Benden sana bir fenalık gelmeyeceğine emin ol.
 Bu ifadede öyle bir tatlılık ve halavet var idi ki o köşkteki cin-

lerin hunharlıklarına bî-şek kail olduğum hâlde yine bu sada zavallı, 
yorgun, bî-tahammül458 uyuşuk dimağıma iksir gibi bir hüsn-i tesir 
459gösteriyordu. Fakat teminatına katiyen inanmıyordum. Şimdi ce-
vap vereyim mi? Vermeyeyim mi? Ne yapayım? Sözüne mukabele 
etsem daha büyük bir derde girmiş olurum. O andaki ahval-i zihni-
yemin halline muktedir olamayacağı mühim bir muamma!

Delikanlı tatlı bir tebessümle:
— Korkma güzelim. Üzülme şekerim. Hasan sana kurban ol-

sun. Ben canımı feda ederim. Senin kılına zarar geldiğini istemem.
Tuhaf şey! Bunun adı Samsam, Gamgam, Yamyam değilmiş 

de Hasan’mış. A, tövbeler olsun inanmam. Beni kandıracak. O peri, 
onun aklı var da sanki benim yok öyle mi? Besbelli beni söyletip bir 
tuzağa düşürecek. Artık daha dişimi sıkıp lakırdı etmeyeyim dedim. 
O, sadasını daha tatlılaştırarak:

— İnat etme ah canım. Bu geçen dakikaların her biri senin için 
ne kadar tehlikeli olduğunu bilsen bir saniye sükût etmezsin.

Acaba doğru mu söylüyordu? Periler ile muhavereye girişmek-
te bir tehlike yok muydu? Sözlerine cevap versem de vermesem de 
ben bir kere bunların ellerine düşmüştüm. Bana istediklerini yap-
malarına ne mâni vardı?

Yine o ses bütün tatlılığıyla devam etti:
— Ben sana düşman değil, büyük bir dostum. Seni kurtarmak 

için kendimi ne dehşetli bir tehlikeye koyduğumu bilsen cevap ver-
mekte hiç tereddüt etmezsin.

Sözlerinde tesirinden kurtulunamaz bir kuvve-i iknaiye460 var-
dı. Kendi kendime dedim ki:
458 bî-tahammül: tahammülsüz
459 hüsn-i tesir: olumlu etki
460 kuvve-i iknaiye: ikna gücü
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— Katiyen inat da fena. Şimdi bu peri hiddetlenip de yine bir-
denbire o tüylü şekl-i mahûfa tahavvül ederse beni bütün bütün 
dehşet alır. Bu anda insan görünen şu mahluku ifrite tahvil461 etme-
yeyim.

Ricasında devamla:
— Ben de senin gibi beniâdemim. Niye korkuyorsun?
Artık dayanamadım. Korkudan boğulurcasına titrek bir sesle 

dedim ki:
— Her sözüne inanırım. Yalnız insan olduğuna beni inandıra-

mazsın.
— Neden? Şeklimde insandan başka şeye benzer bir hâl var mı?
— Şimdilik yok. Fakat canın isterse yine birkaç dakika evvelki 

tüylü, korkunç, o, insan yiyici şekline geçebilirsin.
O deminki tüylü, tehlikeli bir cin idi. Ben o değilim.
Ya sen kimsin?
— Hasan!
— Hasan kim?
— Hasan’ı bilmiyor musun?
— Ben ne Hasan’ı biliyorum ne Hüseyin’i.
— Çiftlik uşaklarından Hasan. Her gün sizin işinizi gören sadık 

Hasan.
— Benim çiftlik uşaklarıyla bir münasebetim yok. Hiçbirinin 

yüzünü tanımam.
— İnanmaz isen yarın tahkik et. Gel bahçe kapısının aralığından 

dışarıya bak. Beni şimdi gördüğün gibi yine aynen böyle görürsün.
— Affedersin. Bu sözlerine inanamam.
— Rica ederim inan. Seni ne suretle ister isen temin edeyim.
— Nafile inanmam.
— Hasan’ın mevcudiyeti yarın nazarında tahakkuk ederse ina-

nır mısın?
461 tahvil: değiştirme
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— Yine inanmam.
— Niçin?
— Çünkü belki çiftlikte senin bu şekline tamıyla mutabık462 bir 

Hasan vardır. Fakat onun kıyafetine girmek senin için güç bir iş 
midir?

— İnan Muhsineciğim inan, ben cin değilim.
— Cin değilsin de böyle kapılar, bacalar kilitli, sürmeli olan bir 

evde birdenbire yükün içinden nasıl zuhur ettin?
— İlk mülakatımda her sırrımı sana söylersem olmaz, benim 

cin olmadığıma itimat et, ben senin fedakâr bir dostunum, seni kur-
tarmaya geldim.

— Ya deminden “Kahpe seni yiyeceğim.” güftesiyle mâni söy-
leyen sen değil misin?

— Ben değilim.
— Ya onlar kim?
— Bu evin perileri.
— Bu evin perileri benden ne istiyorlar?
— İstedikleri pek dehşetli.
— Aman beni korkutma.
— Korkutmamak istiyorum amma hakikati bilmen lâzım geli-

yor da onun için söylüyorum.
— Benden ne istiyorlar? Çabuk söyle.
— Bu köşkün erkek perileri tekmil irili ufaklı sana âşık olmuş-

lar. Beynlerinde463 şiddetli bir rekabet başlamış. O, diyor Muhsine 
benim olacak. Öteki diyor benim olacak. Seni bir türlü aralarında 
paylaşamıyorlar. Ben de bu cin rakiplerimin topuna birden meydan 
okuyarak diyorum ki hayır hiçbirinizin olmayacak. Benim olacak. 
Çünkü ben de onun gibi bir insanım. O ancak bana lâyıktır. Şimdi 
tehlikenin büyüklüğünü anladın mı?
462 mutabık: uygun
463 beyn: ara
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— Anladım. Ben sizin hiçbirinizi sevmiyorum. Beni böyle 
üzüntüler, korkular, işkenceler ile öldüreceğinize birdenbire ge-
bertiverin de kurtulayım. Çünkü şu menhus köşke adım attım atalı 
geçirdiğim vartaları464, çektiğim üzüntüleri bir ben bilirim. Bir de 
Mevlâ.

— Benim sana olan muhabbetim yerden göğe kadar büyüktür. 
Dünyalara sığmaz bir derecede müfrittir. Seni kurtarmak için hiç-
bir tehlikeyi göze aldırmaktan çekinmedim. Benim de senin gibi 
bir insan evladı insan olduğuma tamamıyla kanaat-i kâmile peyda 
ettikten sonra benim olmaz mısın? Bak, beğenilmeyecek, sevilme-
yecek bir delikanlı değilim.

— Sen insansın da böyle büyük bir aşk meselesinde periler ile 
nasıl rekabete girişebiliyorsun?

— Ben konağın perilerini pek iyi tanırım. Onların da puntları465, 
zayıf tarafları vardır. Ben de onlara pek büyük müşkülât çıkarır, pek 
mühim oyunlar oynayabilirim.

— Periler ile olsun, insanlarla olsun Cenabıhak bana haram mu-
habbeti nasip etmesin. Ölümüme razıyım.

— Ben sana haram muhabbet teklif etmiyorum. Nikâhımız kı-
yıldıktan sonra sen benim olacaksın.

— Nikâhımız nerede kıyılacak? Havuz başında perilerin imam 
muhtarıyla mı?

— Hayır, köyde; halk muvacehesinde466. Hafız-ı Kuran bir 
imam vesatetiyle.467 Usul-i şer’iye468 üzere.

Hakikaten karşımda bu sözleri söyleyen sevilmeyecek bir de-
likanlı değildi. Dünyada pek az kadın onun halavet-i sadasına, tatlı 
bakışlarına, cazip etvârına mukavemet gösterebilirdi469. Peri olma-
dığı hakkındaki şüphem külliyen zail olmuş bulunaydı benim ona 
464 varta: tehlikeli durum
465 punt: uygun zaman
466 muvacehe: karşı, ön, huzur
467 vesatetiyle: aracılığıyla
468 usul-i şer’iye: şeriat kuralları
469 mukavemet göstermek: karşı koymak
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yüreğim çoktan ısınmıştı. Ben müthiş bir tehlike içinde idim. Beni 
tahlis470 için feda-yı cana söz veriyordu. Denize düşen yılana sarılır, 
derler. Böyle mühlik471 anlarda ehven-i şerri472 intihap473 zaruridir. 
Benim de kimsem yok. Ahvali meçhul, ahlaklı, ahlaksız evlerde 
hizmetçiliklerde geziyor, türlü muhataralar geçiriyor idim. Peri 
meşkûkiyeti474 olmayıp da alelade bir zamanda böyle bir delikanlı 
izdivacıma talip olsaydı derhâl kabul ederdim. Ne yalan söyleye-
yim, düşünmeğe başladım. Bir müddet sükûtla geçti. Benim biraz 
yumuşadığımı o anladı. Kuvve-i iknaiyesini tezyit için sadasını 
daha tatlılaştırarak:

— Düşünme gülüm. İki gözüm. Müddet-i ömrünce Hasan sana 
bir köle olacaktır. Bu kulluğumu kabul et.

Bu güzel delikanlı, bu mert bakışlı çocuk peri midir? İnsan mı-
dır? Bunu katiyen nasıl anlayayım? Bu hakikati kestirmek benim 
için pek mühim, pek elzemdi. Çünkü ona göre idare-i kelam ede-
cektim. İzdivacına rıza göstersem bir peri ile nişanlanmak kim bilir 
bilahare ne büyük felaketlere yol açar. Katiyen reddetsem şüphesiz 
bundan da birtakım belalar tevellüt edecek. Köşkün bütün erkek 
perileri bana âşık olmuş. Ben bu kadar güzel miyim? İnsanlardan 
kapalı olan bahtım perilerden açıldı. Hayırdır inşallah. Başıma ne-
ler gelecek? Hep birden beni neden beğenmişler? Hay beğenmez 
olaydılar! Cinlerin, benim için böyle şiddetli bir rekabet-i âşıkane-
ye düşmeleri pek hayır umulacak bir şey değil. Bu ne garip tecel-
li! Bu ne meşumiyet-i talih475. Bu bir tanesi beni ötekilerin sevda 
gazaplarından kurtaracak. Peri de olsa canım kendisini pek sevdi, 
bütün cesaretimi toplayarak dedim ki:

— Sen peri isen size her şey malumdur. Gönlümden geçenleri 
keşifte güçlük çekmezsin. Senden hoşlandım. Allah’ın emri, Pey-
gamber’in kavliyle varmaya da belki razı olurum.
470 tahlis: kurtarma
471 mühlik: öldürücü
472 ehven-i şer: kötünün iyisi
473 intihap: seçme
474 meşkûkiyet: şüpheli olma
475 meşumiyet-i talih: uğursuz talih
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Delikanlı iki kolunu bir mestî-i âşıkane476 ile açarak:
— Bana dünyalar bahşettin. Ne söylesem, ne yapsam bu lütfu-

nun şükrünü ifa etmiş olamam.
Sonra iki kolunu omuzlarına doğru çaprast kavuşturdu. Bir ma-

şuka-yı mevhuma477 sımsıkı sarılır gibi yaparak sanki ba’de’l-izdi-
vaç478 beni öyle derâguş edeceğini 479 anlattı.

Bu garip sözleşmeyi müteakiben bir müddet bilâ-tekellüm480 
birbirimize bakıştık. Âşığımın bana fırlattığı enzar-ı meftunanesin-
de481 derin bir muhabbet görüyordum, dedim ki:

— İşte söz kestik. Benden daha ne istiyorsun?
— Senden büyük bir ricam var.
— Nedir?
— Bir az yanına geleyim. Yakından görüşelim.
Âşığım yüz buldu. Astarını da istiyor. Bu teklife karşı ben yine 

pirelendim. Böyle karşıdan görüşmek daha hoş değil mi? Niçin ya-
nıma gelmek istiyor? Fakat bu müsaade talebi büyük bir nezaket 
eseri idi. Vahşî bir cinin bilâ-müsaade yanıma gelmesine ne mâni 
vardır? Ben de terbiyeli davranmaya uğraşarak:

— Henüz birbirimize karşı namahrem sayılırız. Karar-ı izdiva-
cımız verilmiş olmakla beraber yine yabancı bir erkekle o kadar 
yakından görüşmek istemem, beni mazur gör. Bu talebinde ısrar 
etme. Yanıma gelebilmekte senin için hiçbir mâni yok iken böyle 
müsaade istemek nezaketinde bulunuşuna teşekkür ederim.

— Ben sana her şeyi doğru söylemek isterim. Bu gece yanına 
gelmek arzusuyla çıldırırsam da yine sana yaklaşamam. Bu senin 
elindedir.

— Neden?
476 mestî-i âşıkane: aşktan dolayı kendinden geçmiş bir şekilde
477 maşuka-yı mevhum: hayalî sevgili
478 ba’de’l-izdivaç: evlendikten sonra
479 derâguş etmek: kucaklamak
480 bilâ-tekellüm: konuşmadan
481 enzar-ı meftunane: kendinden geçmişçesine bakışlar
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— Yanına gelebilmemi istiyor isen boynundaki o nüshayı çıkar, 
bahçeye at. O duvardaki levhayı oradan kaldır.

Yine korkudan gözlerim fal taşı gibi açıldı. Karşımdaki deli-
kanlının o şekle girmiş, beni iğfale çalışan akur bir cin olduğunda 
artık şüphem kalmadı. Ah deli kahpe, ne dedim de bilâ-teemmül 
buna vaad-i izdivaçta bulundum. Habis o kadar benim hoşlanaca-
ğım bir delikanlı şekline girmiş ki nihayet fiilen değilse de kâlen 
beni iğfale muvaffak oldu. Büyük bir ye’s-i nâdimane ile dedim ki:

— Cenabıhak bana acıdı da karşımda külliyen ketm-i asl ede-
bilmeye müsaade eylemedi. Artık nazarımda mahiyetin katiyen an-
laşıldı. Çekil oradan, geldiğin yere git. İnşallah melekler sizi Kaf-
dağı’nın arkasına sürerler.

— Sen bana varmaya bir kere söz verdin, artık elimden kurtu-
lamazsın.

— Ben seni insan zannıyla söz verdim. Peri olduğun tebeyyün 
ettikten sonra vermiş olduğum sözün ne hükmü olabilir?

— Bu arzumdan vazgeçmem. Sen benim karım olacaksın. Artık 
elimin altındasın.

— Bir peri ile bir insanın izdivacı nerede görülmüş?
— Çoook.
— Ben bilmiyorum.
— Bilmiyorsan ben öğreteyim. Cin tutmuş birçok kadınlar var-

dır. Hekimlere gösterirler. Hocalara okuturlar. Bir türlü dertlerinin 
devası bulunmaz. İşte onlar hep bir periye zevce olmuş zavallılardır. 
Bizim hanımefendi niye çıldırdı? Bir cine vardı da ondan. Geceleri 
yanında kimseyi istemez. Odada peri kocasıyla yatar da onun için. 
Çeşmifelek Kalfa’nın da, Ruşen kadının da birer peri âşıkları var-
dır. Buradaki kadınlar hep birer cinin taht-ı himayesinde muhafaza 
olunabilirler. Bu darülcinde başka türlü yaşayabilmek kabil değildir. 
Ben de senin erkeğin olayım. Haydi nazlanma. Boynundan nüshayı 
çıkar. Bak ortalık ağarıyor. Artık burada duramam.
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— Ben kendi cinsim olan insanlarla bile gayrimeşru münase-
bette bulunmadım da seninle mi bulunacağım? Kırk yıl yalvarsan 
boynumdan nüshayı çıkarmam.

— Kendin bilirsin. Seni de bir gece bu evde kurban giden iki 
hizmetçi kadın gibi boğuverirler.

— Çok şükür benim boynumda nüsham var.
— Nüshaya o kadar güvenme! O boğulanların da nüshaları var-

dı. Nüshaların da tesirleri zail olan anlar, saatler gelir.
— Boğulmayı, böyle bir teklifi kabule tercih ederim.
— Anladım. Sen yola geleceksin. Fakat biraz geç, biraz güç 

olacak.
Nüshamın kuvve-i maneviyesine482 sığınarak:
— Haydi oradan hoşt, köpek.
— Biz öyle bir iki hoşt kışt ile darılıp fikrimizden dönmeyiz. 

Bu gece razı olmaz isen Allah’ın gecesi çok, dedi. “Trank” diye 
yük kapısı kapandı. Karşımda kimse kalmadı. Etrafıma bakındım. 
Odanın perdeleri envâr-ı şafakla ağarmış. Hafif bir ziya gecenin ka-
ranlığını mağlûp ederek yayılıyor. Bu geçirdiğim hâl ne idi? Rüya 
mı? Kâbus mu? Hakikat mi?

Korkudan, halecandan o kadar bitap düştüm ki, gündüzün nur-ı 
emniyeti derece derece odayı kaplar iken, döşeğimin içinde bîhûşî-
ye483 benzer bir uykuya dalıp gitmişim.

14 
Muhsine’ye Olan Aynen Hasan’a da Olmuş

Gözlerimi açtığım zaman perdeleri şuâ-yı şems484 ile büsbütün 
handan, münevver buldum. Vücudum o gece yüz sopa yemiş kadar 
kırgın idi. Zahmetle döşeğimin içinde doğrularak bana darülazap485 
olan odanın köşe bucağına bir göz gezdirdim. Her şey yerli yerin-
482 kuvve-i maneviye: manevi kuvvet
483 bîhûşî: kendinden geçmişlik
484 şuâ-yı şems: güneş ışığı
485 darülazap: azap yeri
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de idi. Merakım yükte kaldı. Yük kapısını açtım! İçerisini dikkatle 
muayene ettim. Yükün tavanı, cidarları gayet muhkem, bir çivi, bir 
kıymık parçası bile yerinden oynamamış, hiç delik deşik yok. Her 
tarafını yumrukladım. Taş gibi sağlam. Oda kapısına baktım, içeri-
den sürmeli duruyor.

O menhus peri yüke nereden geldi? Bunlara karşı kapının, ba-
canın, kilidin, sürmenin hiç para etmediğini artık anladım. Beni 
gece sıyanet eden nüshamı boynumdan çıkarıp öptüm. Duvardaki 
levhaya bir nazar-ı takdis486 ile baktım.

Bunların tesir-i kutsileriyle487 o gece perinin taarruz-ı âşıkane-
sinden488 kurtuldum. Fakat o cüretli perinin rivayetine nazaran nüs-
ha ile levhanın tesirât-ı sıyanetkâraneleri489 bî-hüküm490 kalan anlar, 
saatler de varmış, O zaman ne yaparım?

Herkes kalktı. Yevmî işlerimiz ile iştigale başladık. Bu gece 
uğradığım müthiş hâli kalfa ile ablaya hikâye edeyim mi? Onların 
da birer peri âşıkları varmış. Çeşmifelek ne ise ne. Fakat ablanın 
sevdalısı olan peri acaba o da iyi saatte olsunların zenci cinsinden 
midir? Köşkün erkek cinleri sevda hususunda pek müşkülpesent 
görünmüyor. Hak yardımcım olsun. Bunların muhabbetleri hoşa 
gider bir şey değil. Sevdiklerini çarparak zavallı hanımefendi gibi 
deli edip bırakıyorlar imiş. Ya Rabb’im aklım, ırzım sana emanet. 
Sen beni bu belalı köşkten hayırlısı ile halâs et. Sahibe-i haneyi, o 
bedbaht kadını da kurtar.

Burada itirafından sıkıldığım bir zaafımdan bahsedeceğim. Al-
lah’ın bildiğini kuldan ne saklayayım. Akşamki o delikanlı perinin 
o füsunkâr bakışları kalbimde ona karşı bir meyil uyandırdı. Ne 
olurdu Rabb’im bu bir insanoğlu insan bulunup da bana zevç kıs-
met ola idi. Beni efsunladı mı? Ne yaptı? Kollarını açıp da baygın 
nazarlarıyla beni aguşuna davet ettiği o tavr-ı üftâdîsini491 bir tür-
486 nazar-ı takdis: kutsayan bakış
487 tesir-i kutsi: kutsal etki
488 taarruz-ı âşıkane: âşıkça saldırı
489 tesirât-ı sıyanetkârane: koruyucu etkiler
490 bî-hüküm: hükümsüz
491 tavr-ı üftâdî: âşıkça tavır
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lü aklımdan çıkaramıyorum. Bir peri ile sevişmek pek tehlikeli bir 
macera olmakla beraber, kim bilir insana ne büyük bir haz ve safa 
bahşedecek. Bu saadet dünyada pek az kadına nasip olur. Bir peri 
insana nasıl diller döker? Kendini sevdirmek için ne türlü evzâ-yı 
âşıkane ve savletlerde bulunur?

Zihnimden bu düşünceler geçerken:
— Hay deli kahpe, hiç ecinli sevilir mi?, takbihiyle başımı yum-

ruklamaya başladım. Ben çıldırıyor muydum? Böyle düşündüğüm 
için yoksa çıldırmış mı idim? Ah o bana söyledi. “Benim kuvve-i 
teshirime, zapt-ı âşıkaneme bir kere düştün. Artık kurtulamazsın.” 
dedi. Bir peri sevda-zedesi olup da artık mabad-i ömrüm492 tımar-
hanelerde mi geçecekti?

Okudum. Okudum etrafıma üfledim. Sıyanet-i Bari’ye sığın-
dım. Bu peri için yüreğimde derece derece şiddetlenen muhabbete 
rağmen dedim ki

— Peri ne kadar yalvarsa tılsımı benim elimde. Boynumdan 
nüshayı çıkarmam ki.

Böyle bir ân-ı zaafın imkânını düşünerek Allah’ımdan istimdat 
ettim:

— Sen beni şaşırtma, duasıyla çok yalvardım.
Aklıma bir şey geldi. Acaba çiftlikte Hasan isminde, gece bana 

görünen kıbalde bir delikanlı var mıydı? O günkü tesadüf-i garip, 
şüphemi vazıhan halletti.

Matbah bacasının birçok mahallerinden sıvaları düşmüş, ten-
cerelerin üzerine topraklar dökülüyordu. Biraz tamire lüzum görül-
müştü. Biz matbahta abla ile beraber çalışırken bahçe tarafından 
kapı vuruldu. Ruşen’in ihtarı üzerine kapıyı açtım. Ellerinde birer 
küfe harç, iki erkek içeri girmek istiyorlar. Ruşen:

— Biz başlarımızı örtelim de gelsinler, dedi.
Örtündük. Erkekler girdiler. Bir de ne bakayım? İçeri girenler 

bir duvarcı ile beraber, gece bana gelen peri Hasan değil mi? Ha-
lecandan dizlerimin bağı çözülmeğe, gözlerim kararmaya başladı. 
492 mabad-ı ömr: ömrün sonu
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Duvara tutunmasa idim düşecektim. Evet Hasan! Yükün içinden 
bana ateşli ilanıaşk eden o güzel delikanlı. Dizlerinde sarı aba po-
tur, arkasında kırmızılı basma mintan, aynı aynına geceki şekil ve 
kıyafette… O tatlı bakış, o cazip tebessüm, o etvâr-ı dilîrane493, hep 
o. Peri olsun insan olsun, ne olursa olsun ayrı ayrı batn-ı hilkatten494 
zuhur etmiş iki fert birbirine bu kadar bir ayniyetle benzeyemez. 
Kendi kendime:

— Bunda bir iş var. Ya bu akşam bana görünen peri insandır. 
Yahut ki bu Hasan peridir. Bunun ikisi kabil değil ayrı ayrı birer 
şahıs olamaz. İnsan ise her tarafı mazbut,495 çivili, muhkem496 bir 
yükten gece nasıl zuhur etti? Peri ise insanlar arasında bir maişet-i 
beşeriye497 ile nasıl yaşıyor?, dedim.

Bu muammanın katiyen halline kadar ben meraktan ölecektim. 
Geceki niyaz-ı âşıkanesine karşı kendimde uyanan hiss-i temayül498, 
Hasan böyle poturuyla, mintanıyla, o sahir499 bakışıyla gözlerimin 
önünde bir şekl-i hakikî ve maddiyette bulunca büsbütün kuvvet-
lendi. Şimdi şiddetle merak ettiğim bir ikinci cihet vardı. Bana âşık 
olan peri Hasan’ın bu şekl-i beşerîsinde de benim için bir muhabbet 
var mıydı? Nazir-i bî-farkı500 olan perinin, hakkımdaki aşkıyla bu 
delikanlı, bu insan Hasan da mütehassis501 miydi? Bunu anlamak 
için çıldırıyordum.

Ruşen Abla’nın sebzevat soymakla, duvarcının ocağın sıvala-
rını muayene etmekle meşgul olduğu bir sırada Hasan bana gözünü 
dikti. Dikkatle baktı. Bu bakış yine o geceki füsunkâr bakıştı. Tat-
lı bir halecanla yüreğimde sıcak bir şeyin fıkırdadığını hissettim. 
Bilâ-ihtiyar502 gözlerim süzüldü. Hasan’ın bu âşıkane bakışına hafif 
493 etvâr-ı dilîrane: mertçe tavırlar
494 batn-ı hilkat: soy
495 mazbut: kapalı
496 muhkem: sağlam
497 maişet-i beşeriye: insanca yaşam
498 hiss-i temayül: yakınlık duygusu
499 sahir: büyüleyici
500 nazir-i bî-fark: farksız eşi, örneği
501 mütehassis: duygulu
502 bilâ-ihtiyar: elinde olmadan, istemeden
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bir tebessümle mukabeleden kendimi alamadım. O da baygın bay-
gın gülümsedi. Şüphem kalmadı. Bu delikanlı ile aramızda kalpten 
kalbe bir cereyan-ı muhabbet vardı.

Duvarcı ustası elindeki mala ile sıvaların çürük aksamına vu-
rup vurup düşürüyordu. Hasana döndü:

— Haydi bahçeden merdiveni al da getir, dedi.
Hasan bu fırsatı ganimet add ile bana hitaben:
— Merdiven büyüktür. Yalnız zor gelir. Hemşire beraber gel de 

getirelim, teklifinde bulundu. Ben biraz şaşalayıp kaldım. Ruşen bu 
tereddüdümü görünce:

— Haydi kız beraber git. Hasan’dan ne sıkılıyorsun? O senin 
kardeşin, taziriyle503 beni yardıma sevk etti. Bu delikanlının adı Ha-
san olduğunu bir başka ağızdan da işitince büsbütün tuhaf bir hâle 
uğradım. Arkasından yürüdüm. Bahçeye çıktık. Bir kısmı cesim 
ağaçların sayelerine gömülmüş koca ıssız bahçe. Merdiven hayli 
uzakta imiş. Yan yana giderken göz ucuyla Hasan’a bakıyordum. 
Çehresi gecenin loşluğu ile seçemediğim pembe bir taravetle be-
şuş504, koyu kumral bıyıkları gümrah bir çift kaş kadar dudak üstü-
nü tezyin etmiş, ağzı, burnu mütenasip, mert bakışlı, arslan gibi bir 
delikanlı. Yüreğim içimde hop hop oynuyordu.

O da beni geceki hâline benzer bir nazar-ı meftunane ile gizli 
gizli süzüyordu. Birdenbire durarak sanki her kelimesinden muhab-
betler temevvüç eden bir sada ile dedi ki:

— Muhsine Hanım, senden bir şey rica edeceğim doğru söyler 
misin?

Titrek bir sesle cevap verdim:
— Söylerim. Ben zaten yalandan hoşlanmam.
— Sen evvelden peri miydin? Yoksa bu köşke geldikten sonra 

mı perilere karıştın?
— Ben ne evvelden peri idim. Ne de elhamdülillah buraya gel-

dikten sonra onlara karıştım.
503 tazir: azarlama
504 beşuş: güler yüzlü
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— Ya nasıl oluyor da dün gece odamın kapısı sürmeli olduğu 
hâlde yükün içinden zuhur ettin?

Bu sual-i acibe505 karşı kendimi tutamayarak bağırdım:
— A ben mi?
— Evet sen.
— Aman hayırdır İnşallah, rüya görmüş olmayasın?
— Hayır rüya değil. Evvela bana gözükmeden yükün içinde saz 

çaldın. Birçok beyitler okudun.
— Hayretimden boğulacağım. Ben ömrümde elime saz almış 

bir kadın değilim. Hem kadın kısmı tanbura çalar mı?
— Ne güzel çalıyordun. Hâlâ aksi kulaklarımda duruyor.
Hay cemi506 beladan sen sakla Rabb’im. Ne garabet-engîz507 bir 

hâl.
— Evvelâ saçları burma burma yılanlara benzeyen, çirkin kor-

kunç bir cadı şeklinde göründün. Beni dehşetten titrettin. Sonra 
şimdiki gibi güzel bir kadın simasına girdin. İşte arkanda da yine 
bu beyaz entari vardı. Birtakım diller dökerek beni kandırmaya uğ-
raştın. Ayıp değil ya serde delikanlılık var. Ben de dayanamadım. 
Seni döşeğime davet ettim. Sonra boynumdan nüshamı çıkarmamı, 
duvardaki levhayı kaldırmamı teklif ettin. O zaman senin güzel bir 
kadın kıyafetinde kuduz bir cin olduğuna şüphem kalmadı. Seni 
kovdum. Sonra: “Yarın akşam yine gelirim. Sana alâka ettim. Artık 
elimden kurtulamazsın.” tehditleriyle ortalık ağarmakta olduğu için 
çekilip gittin.

— Vallahi taaccübümden508 şimdi öleceğim. Kardeşim, Hasan, 
sözlerime emin ol. Ben öyle arz-ı sevda509 için gece uşakların oda-
sına gidecek namussuz bir kadın değilim. Dur daha tuhafı var. Sen 
505 sual-i acibe: şaşırtıcı soru
506 cemi: bütün
507 garabet-engiz: şaşırtan
508 taaccüp: utanma
509 arz-ı sevda: sevda sunma
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de biraz beni dinle. Söylemeye pek sıkılıyorum amma ne belalara 
uğramakta olduğumuzu bilmek lazım. Naçar kaldım da işte onun 
için anlatıyorum. Dün gece sen de benim odama geldin.

Hasan kemal-i hayretle gözlerini açıp:
— Ben mi?
— Evet sen. İşte aynen bu potur, bu mintanınla.
— Pek yanılıyorsun.
— Hiç yanılmıyorum. Rica ederim dinle.
— Beni gece haremde kadınların odasına girip tasallut edecek 

kadar bed-mâye510, namert bir adam mı zannediyorsun?
— Benim zannım para etmez. Ben sana hakikati anlatıyorum. 

Eğer dün geceye kadar selamlıkta sen kıbalde511, Hasan isminde 
bir delikanlı bulunduğundan haberim var idiyse iki gözüm su gibi 
önüme aksın. Allah’ın gazabına uğrayayım.

— Beni çıldırtacaksın.
— Beynim içinde pireleniyor. Benim de çıldırmama bir şey kal-

madı. Yahut ikimiz de çıldırmışız da haberimiz yok. Dün gece seni 
o kadar ayan beyan gördüm ki eğer ressam olaydım bütün hutut-ı 
asliyesiyle resmini çizerdim.

— Of. Meraktan biteceğim.
— Dinle kardeşim dinle. Sen de evvela bana insanla canavar 

arasında pek korkunç bir şekilde göründün. Tanbura çaldın. Yarısı 
âşıkane, yarısı yamyamca kafiyeleri bozuk mâniler söyledin. Kor-
kudan ölüyordum. Sonra nüshamla levhayı odadan çıkarmamı tek-
lif ettin. O zaman bütün bütün dehşete düştüm. Senin cin olduğunda 
şüphem kalmadı. Ortalık ağarıyordu. “Allah’ın gecesi çok, yine ge-
lirim.” dedin çekilip gittin. Kuzum Hasancığım bir daha gelir isen o 
kadar korkutma. Dehşetten bayılıp belki bir daha ayılmam.

— Söylediğin lâkırdıya bak. O benim elimde mi? Sana gelen 
ben değilim diyorum. İnanmıyor musun?
510 bed-mâye: mayası, yaradılışı bozuk olan, soysuz
511 kıbal: davranış



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 127

— Bu evin perileri de, insanları da pek acayip. Hepsi birbirine 
karışmış. O gelen sen değilsen mutlaka senin perin olacak.

— Besbelli.
— Perin ile münasebette bulunuyor isen ona söyle bana o kadar 

işkence etmesin. Hem bir daha gözükmesin.
— Bunda benim hiç dahlim yok512. Ben o habise nerede tesadüf 

edeceğim? Bana gözükmüyor ki.
— Sana ne kadar benziyor. Görsen şaşırır, sen o musun yoksa o 

sen midir katiyen fark edemezsin. Kendini gaip edersin.
— Vay melun vay! Benim ağzımdan sana âşıktaşlık ediyor513 

ha?
— Aman melun deme. Belki kızdırırsın. Sonra bana etmediğini 

bırakmaz.
— Ben de senden rica ederim. Geceleri odamda yükümün için-

de zuhur ettiğin vakit vücudunun en güzel yerlerini açıp bana gös-
terme. Erkeklik hâlidir bu. Belki dayanamam da bir günaha girerim.

— Sus ağzına biber doldururum. O nasıl lâkırdı? Beni başı açık 
fahişe yerine mi koyuyorsun?

— Estağfurullah Muhsineciğim. Senin ne kadar ehl-i ırz bir 
kadın olduğunu hâlinden anlıyorum. Sen buraya geleli hayli vakit 
oldu. Eteğinin ucunu bile bir erkeğe göstermedin. Beni affet. Be-
nim bu sözlerim senin perin olan o kaltağadır. Yosma o kadar sana 
benziyor ki şaşırıp aldanmamak kabil değil. Ben de ressam ola idim 
senin en gizli yerlerinin tıpkı tıpkısına şurada haritasını çizer idim.

— Yerin dibine girsin utanmaz kahpe.
— Sen de perin için fena söyleme. Kızarsa sonra beni kim bilir 

ne belalara sokar?
— Böyle arlanmaz bir perim olduğu için karşında hicabımdan 

billahi yerlere geçiyorum. Ne hayâsız karı imiş o. Yanına ilk çıkı-
512 dahli olmamak: işe karışmamış olmak, etkisi olmamak
513 âşıktaşlık etmek: gönül eğlendirmek
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şında soyunup her tarafını sana göstermiş. İlahi yaşı yerlerde sa-
yılsın. Namusumu bir paralık etti. Ona bakıp da beni de sakın açık 
meşrep bir kadın zannetme.

— Böyle bir zanda bulunamayacağıma dair seni deminden te-
min etmedim mi?

— Şakaya gelmez ırzdır bu. Belki sureta öyle söylersin de için-
den yine şüphe edersin.

— Korkma etmem.
— Senin perin de az sırnaşık utanmazlardan değil ha! Sözüme 

gücenme, perine söylüyorum. O edepsizler şeklen bize tıpkı benzi-
yorlar amma elhamdülillah ahlakça bizim onları zerre kadar andı-
rır bir yerimiz yok. İşte ben de görüyorum. Sen de gayet mert bir 
çocuksun. Onlar ne rezalet ederlerse etsinler. Bundan bize bir ar 
gelmez. Biz ikimiz dünya ve ahret kardeş olalım.

Hasan bu son teklifime karşı derin bir sükût gösterdi.
İçimden:
— Acaba beni hemşireliğe kabule arlanıyor mu?, dedim. Bir 

ağacın önüne yan uzatılmış merdivene yaklaştık. Hasan merdivene 
elini uzatmazdan evvel biraz mahcubane dalgın bir tavır alarak:

— Sana söyleyecek son bir sözüm var. Bunu kalbimden kopan 
bir hakikat olarak kabul et.

Yüreğimi bir gümbürtü aldı. Kıpkırmızı kesildim. Dinliyor 
idim.

Hasan devam etti:
— Senin perinin bana karşı gösterdiği dilbazlığa ben fena hâlde 

kapıldım. Gönlümde sönmez bir ateş alevlendi. O hayalet gözümün 
önünden gitti. Fakat bu yanma baki. Seni çıldırasıya seviyorum.

Hasan’ın bu itirafından o kadar memnun oldum ki sanki o anda 
bütün aza-yı sadriyem514 bu büyük saadetin verdiği imbisatla515 şişti. 
Sevincimden nefes alamaz bir hâle geldim. Lakin kadın olduğum 
514 aza-yı sadriye: iç organlar
515 imbisat: ferahlama
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için bu itirafa karşı hemen sırıtıvermeyerek bir vaz’-ı ciddiyetle516 
rûy-ı istiğna517 göstermek lüzumunu hissettim. Bir vakar-ı afifane518 
takınarak dedim ki:

— Hasan, ağzından çıkanı kulağın işitsin. İffetinden şüphe edi-
lir bir kadın olmadığımı sana kaç defa tekrar ettim. Perimin hayâsız-
lığından cesaret alarak bana karşı bu ağızlara kalkışma rica ederim.

— Affedersin, sana fena bir ağız kullanmadım. İffetini ben sen-
den ziyade takdir ettiğim için sana olan muhabbetim daha ziyade 
büyüdü. Allah’ın emri, peygamberin kavliyle izdivacına talibim. 
Reddetme beni öldürürsün. Köy delikanlıları mert oğlu mert ve 
sözlerinin eri olurlar.

Bu cümleleri o kadar saffetle söyledi ki bahtiyarlık rikkatiyle 
ağlamalı oldum. Fakat sözü yine şakaya bozarak:

— Aman yarabbi sen de tıpkı perine benziyorsun. O da akşam 
bana işte böyle yeminle izdivaç teklifinde bulundu.

Hasan birden parlayarak:
— Sakın benden başkasına izdivaç vaadinde bulunma. Peri ol-

sun her kim olursa olsun yalnız onu değil, bütün dünyayı yakarım.
Artık dayanamadım:
— Mert çocuk, bir kadın için itirafı müşkül olmakla beraber 

söyleyeyim ki akşam senin perine karşı şedit bir meyil de bende 
uyandı. Aynı macera, aynı tecelli, aynı garip hâl ikimize birden vaki 
olmuş.

O hemen ağzımı tutmak için elini uzatarak:
— Söyleme. Söyleme. Perim değil ya kim olursa olsun bir di-

ğeri hakkında ağzından “meyil” sözünü işitmek istemem. Ben seni 
perimden değil, gözümden bile kıskanıyorum. O habisin benim 
şeklime girerek seni iğfal edebilmesi ihtimalini tasavvur ettikçe 
beynim yanıyor.
516 vaz’-ı ciddiyet: ciddi tutum
517 rûy-ı istiğna: nazlı davranma
518 vakar-ı afifane: olgun ve dürüst bir tavırla
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— Siz, erkekler ne kadar hodbin oluyorsunuz. Ya ben seni ken-
di perim olan o kahpe karıdan kıskanmaz mıyım? Kaltak ne kadar 
da oynak, ne kadar da dilbazmış. Ya bu gece yine karşına gelir de 
soyunup dökünerek nazar-ı iştihanı519 celbe uğraşırsa sonra belki 
beni bırakıp onu seversin.

— Elmasım, bunu hiç merak etme. Sen tıpkı osun. Aynen bir-
birine benzeyen iki kadından namuslusu, iffetlisi dururken niçin 
hayâsızını tercih edeyim?

— Onun sana o kadar açık saçık göründüğünü istemem.
— Öyle ise emret. Gece karşımda zuhur ettiği vakit o, yellozun 

göğsüne bir tabanca sıkayım.
— Yok. Yok. Olmaz. Sonra o dişi perinin erkeğini kızdırırsın 

belki. O da gelip beni vurur. Hem bu erkek kadın iki periyi biz 
birbirimizden kıskandığımız gibi onların da aynen yekdiğerinden 
bizi kıskanmadıkları ne malûm? Hasan, bu bizimki pek belalı bir 
muhabbet. Biz yalnız kendi kendimize kalsak âlâ. Fakat aşkımızın 
arasında böyle dolambaçlı, erkekli dişili iki peri vücudu bulunduk-
ça bir şaşırmaya uğramak tehlikesi bizim için daima melhuzdur. 
Rabb’im saklasın.

— Zannederim ki ben seni alınca sana gelen erkek peri de bana 
görünen kadın periyi alır. Bu suretle tehlike kalmaz.

— Bu belalı köşkten kurtulup da birbirimizi nasıl alacağız?
— Orası bana ait bir keyfiyet. Sen yalnız bana varmaya söz ver. 

Ötesi kolay. Söz veriyor musun?
— Veriyorum.
— Amma benim sözüm şaka değildir. Her ne müşküle tesadüf 

edersek yılmayacağız. Ölüm var ayrılık yok.
Ben de tekrar ettim:
— Ölüm var ayrılık yok.
Avdetimizin uzamasından meraka düşmemeleri için başından, 

ucundan merdiveni tutup matbaha girdik.
519 nazar-ı iştiha: arzulu bakış
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15 
Tuhaf Bir İmtihan

Hay yezit karı hay. O perim olacak kaltağa o kadar kızıyor-
dum ki bir elime geçirsem cinliğine, periliğine bakmayarak hemen 
üstüne hücumla pas gibi ayıracaktım. Benim kıyafetime girip de 
kendini heriflere peşkeş çekiyormuş.

Ruşen’le işimizi bitirdik. Matbahtan çıktık. O hiddetle ablaya 
dedim ki:

— Burada bir peri karısı varmış. Benim şeklime girerek gece 
heriflere açık saçık görünüyor, visaline davet ediyormuş. Her şeye 
tahammül olunur amma buna dayanılır mı? Irzdır bu.

— Kim söyledi ayol? Hasan mı? Edepsize bak. Dışarıdan içeri-
ye lakırdı mı getiriyor? Ben ona terbiyesini verdiririm. Öyle şeylere 
aldırma. Benim için de neler söylediler. Güya ben geceleri süslenir 
de köyün muhtarına müşteriye gidermişim. Kaç defa bana gece yol-
da allı pullu rast gelmişler. Çeşmifelek’i de kâhya ile söylerler. İyi 
saatte olsunlar bize yapmadıkları şakayı bırakırlar mı? Ne yaparsın, 
hoş geçinmeli. Hem sen o Hasan’ın sözüne inanma. O tekin değil-
dir. Ben ona kaç defa gece merdiven başında rast geldim.

— Ay o Hasan peri midir?
— Ne olduğu bellisiz. Şüphelidir. Hiç o kadar güzel delikan-

lıyı periler zapt etmeden bırakırlar mı? Peri kızları hep ona âşıktır. 
İnsanlardan ona gönül veren kadını boğarlar. Haydi şimdi lakırdıyı 
bırak. Şerbetleri ez. Bu akşam havuz başında meclis var. Hep çıka-
cağız.

Hazırlığa başladım. Fakat zihnim tamamıyla Hasan’la meşgul-
dü. Bütün ruhumla, feragati nâ-kabil amansız bir aşkla seviyordum. 
Rekabetime bin peri kızı çıksa Hasan’dan vazgeçmeyecektim. Bo-
ğulmayı, ölümün her nevini göze aldırdım. “Ölüm var, ayrılık yok.” 
işte bu kararda sebatla ölecektim.

Akşam oldu. Temiz beyaz entariler giydik. Saçlarımızı döktük. 
Ellerimizde buhurdanlar, hanımefendi önde, biz alâ-merâtibihim520 
520 alâ-merâtibihim: derecelerine göre
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tulânî521 bir hat üzerine arkada, benim o zamana kadar girmemiş 
olduğum o gizli iç bahçeye çıktık. Kamer, asırlık ağaçlara envâ-
rını mebzulen522 dökmüş, içinde birkaç kurbağa vakvakası işitilen 
büyük bir havuzun yeşil suları mehtaba karşı bir ayna in’ikâsıyla523 
parlıyor, duvar kenarlarını tamamıyla enzârdan gizleyen ağaçların 
mehîb,524 esrar-âlûd525 gölgeleri kalplere hiras526 veriyordu.

Zakirimiz Ruşen Abla idi. Türkçeye, Arapçaya, hâsılı elsine-i 
beşerden527 birine nispeti müşkül, gayr-i münfehim528 elfaz-ı garibe-
den529 müterekkip530 mevâlimsi531 bir makam tutturdu. Biz, bu tek-
ke-i cinnin nişînânı532 avaz-ı zakire “hu”lar ile dem tutarak usul-i 
besteye ayak uydurarak havuzun etrafını devre başladık. Döndük, 
döndük, döndük… Belki bir saat oldu. Arap’ın boğazında kudret-i 
teganni, bizim bacaklarımızda yürüyecek hâl kalmadı. Etrafta kur-
bağalardan başka bu deveranımızın müstemi’i533, bir seyircisi yoktu. 
Bu ayin-i acibin pek acemisi olduğum için zuhur edecek ahvale in-
tizaren taabdan534, meraktan bitiyordum. Ablanın yorgunluktan sesi 
çatal çutal oldu. Biz yine dönüyorduk. Nihayet yüksek ağacın birin-
de “hu bu hu” sada-yı matem-engîziyle bir baykuş öttü. Dehşetten 
içim titredi. Biz bu kumandaya karşı tatil-i deveranla yan yana bir 
sıraya dizildik. Yerlere kadar boyun kestik.

Arkasından:
521 tûlânî: uzunlamasına
522 mebzulen: bol bol
523 in’ikâs: parlak bir yüzeyde aynen görünme
524 mehîb: heybetli, korkunç
525 esrar-âlûd: esrarlı
526 hiras: korku
527 elsine-i beşer: insan dilleri
528 gayr-i münfehim: anlaşılmaz
529 elfaz-ı garibe: işitilmemiş, hayret edilecek sözler
530 müterekkip: bir araya gelmiş, oluşmuş
531 mevâlimsi: mollaya benzer
532 nişînân: oturanlar
533 müstemi’: dinleyen
534 taab: yorgunluk
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“Garara… Gorara… Garara… Kara… Ra…” suretinde insanla 
boru sesi arasında bir şey öttü. Biz bu ikinci kumandaya da derin 
birer boyun daha kestik. Derhâl çifte nara refakatiyle çığırtmaya 
benzer bir düdük sesi işitildi. Pek garip bir curcuna havası başladı. 
Etrafta bir şey görünmüyor, bu ahenk ağaçların altından karanlık-
lardan geliyordu. Peri zakirleri avaza girişti. Besbelli benim şerefi-
me olacak güfteler Türkçe idi. Bu curcuna usulüne ayak uydurarak 
biz de sıçramaya başladık. Çifte nara ile düdüğün ahengine tatbîkan 
söylenen elfâz-ı garibe şunlar idi:

Haseki, dereseki, pösteki
Nalınteki, sendeki, bendeki
Dümtek, dümtek, dümtek
Haydi yavrum bir tek, bir tek
Mertek, köstek, ördek
Gerçek, gevrek, gerdek
Haydi babam bom
Mum, kum, rum
Gözlerini yum
Ağzını aç
Geliyorum kaç
On beş kırbaç
Kulaç, kulaç
Çabuk, Laçka
Maçka, plaçka
Haydi babam kertenkele
Nerden gele? Sana gele. Bana gele
Hergele, küt, pat
Kıpırdama yat
Dayağımı tat
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İnsicâm-ı manadan535 arî bu güfte ile bu mızıka belki bir saat 
kadar sürdü. Yorgunluktan bitti zanneylediğim Ruşen Abla’ya bu 
havanın imbisatıyla öyle bir şevk ve gayret geldi ki dümteklere uy-
durarak attığı göbeklere hayrette kalıyordum.

Hanımefendi, Çeşmifelek, ben artık sıçrayamıyorduk, düşecek 
bir hâle geldik. Çok şükür yine bir “Garara” kumandasıyla curcuna-
ya hitam verildi. Havuzun kenarındaki sandalyelere dizilip oturduk. 
Acaba şimdi ne başlayacak?

Pek yorgunluklu bir oyun olmasa, diye endişeye düştüm. Ya-
nımda oturan Çeşmifelek’in kulağına eğilerek usulca sordum:

— Şimdi ne olacak?
— İmtihan var.
— Ay bana da soracaklar mı?
— Hepimize.
— Bana hiçbir şey öğretmediniz. Nasıl cevap vereceğim şimdi?
— Ne soracakları belli olmaz ki öğretelim. Aklın erdiği kadar 

cevap verirsin.
— Ben ömrümde hiçbir mektepte imtihana girmedim. Okuyup 

yazmam bile yok. Şimdi başıma gelenleri gördünüz mü?
— Onlar senin bilgi derece-i malumatını bilirler, ona göre so-

rarlar. Yalnız sorgularına zıt cevaplar vermemeye gayret et.
Gümbürtüye benzer kalın bir erkek sesi duyuldu:
— Hanımefendi…
Hanımefendi — Hazırım efendim.
— Vakitsiz şeytanminaresine çıkan bodur müezzin ne okur?
— Senanızı efendim.
— İnsanın dişlerini ağzından söküp başka bir mahalline vazet-

mek lazım gelse neresine koymalıdır?
— Gözlerine efendim.
— Neden?

535 insicâm-ı mana: anlam bütünlüğü
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— Çünkü bazı bedhahlar benî-nevlerini gözleriyle de yerler.
— Kuyu kovaya girer mi?
— Zahiren girmez görünür. Fakat himmetinizle bu da kabildir.
— Nasıl?
— Bu dünyada bütün eşkâl nisbîdir. İçi dışına dönerse mazruf 

zarf olur efendim.
— “Çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batırmalıdır.” darbı-

meselinin kaili hakkındaki fikriniz nedir?
— Kail pek kurnaz imiş efendim.
— Neden?
— Çünkü bu nasihatiyle kendini gayr-i makamında bulundurup 

çuvaldızı âleme batırarak iğneyi kendine tevcih ettirmek istiyor.
— Bir hünsanın erkekliği, kadınlığı yani cinsiyeti birden ke-

malde olsa, hem bir erkek hem de bir kadınla izdivaç etse hünsanın 
aynı zamanda zevç ve zevcesi olan bu iki zat yine o şahs-ı muzafa536 
ikinci derecede akraba olarak ne düşerler?

— Bunlar yine o şahsa yenge ve enişte olurlar efendim.
— Ne itibarıyla?
— Erkeklik, kadınlık kendinde içtimaıyla doğan şahs-ı muza-

fın iki nısfı bir rahimden husulleri itibarıyla birbirine birader ve 
hemşire addolunacaklarından, bunların zevç ve zevceleri de yine o 
hünsaya yenge ve enişte düşerler efendim.

Birçok kalın sadalar:
— Kırk bir buçuk maşallah. Bin aferin. Yüz yıldız, doksan dağ, 

yedi derya bahşettik.
Ne âlim şey imiş bu periler. Hanımefendiye de hakikaten kırk 

bir buçuk maşallah. Bülbül gibi cevap verdi. Okumuş kadın, her 
şeyi biliyor. Zavallıya yine deli diyorlar. Bâb-ı fetvadan537 kırk 
sarıklı gelse bu sualleri zor reddederler. Hepsi müşkül. Hele son 
sualleri iyi anlayamadım. Hünsanın biri hem kocaya varmış hem 
536 muzaf: bağlanan
537 bâb-ı fetva: şeyhülislamlık dairesi, fetvaların verildiği yer
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de bir karı mı almış ne yapmış? Fesüphanallah. Bunlar birbirine 
yenge enişte düşerlermiş. Acaba bana neler soracaklar? Ben bodur 
müezzinin, şeytanminaresinde ne okuduğunu ne bileyim? Ömrüm-
de böyle şeye tesadüf etmedim ki. Benim bildiğim şeytanminaresi 
deniz kenarlarında bulunur. Küçücük bir şeydir. Onun üstüne çıkılır 
mı? Sıkıntımdan, mahcubiyetimden yerlere geçecek kadar küçülü-
yordum.

İmtihan heyetinin reisi o gudubet sadasıyla yine bağırdı:
— Ruşen Abla.
Arap bir derlendi, toplandı, cevap verdi:
— Hazırım şahım!
— Çorba pişirmek için bir havuza pirinç atsak ateşi nereye yak-

malı?
Abla meselenin zorluğundan iskemlesinin üzerinde birkaç defa 

kalkıp oturarak birçok yutkundu. Nihayet şu cevabı buldu:
— Efendim, desti kebabı gibi koru havuzun etrafına dizerim.
Derhâl çifte nara, çığırtma, bu opera heyetinin inceli kalınlı 

sesleriyle başladı:
Bilemedi Ruşen hah hah hah
Bilemedi Ruşen hah hah hah
Hanımefendinin işareti üzerine hepimiz kalktık. Bu hava ile 

göbek atmaya başladık.
Çalgı sustu. Yine oturduk. Arap sıkıntısından terliyordu, dedi 

ki:
— Efendim pek zor sual sordunuz. Havuzun altına ne odun 

yakılır ne saçayak konur. Kırk yıllık aşçıyım, hiç havuzda çorba 
pişirmedim.

— Böyle bir müşkülde kalırsan ne yaparsın?
— Siz efendilerimden birini imdadıma çağırırım. Havuzun altı-

na üflersiniz ateş olur.
Bu cevap besbelli hoşa gitti. İkinci suale giriştiler:
— Halatı dikiş iğnesine geçirebilir misin?



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 137

— Geçiririm efendim.
— Tarif et.
— Destelerle dikiş iğnesini alırım. Her biri bir iğneden geçecek 

incelikte halatı ince ince bölerim. İşte böyle hepsini geçiririm.
— Bir gazevide538 kaç pirinç olduğunu saymadan anlayabilir 

misin?
Abla derin derin bir düşündü. İki elini havaya kaldırıp “Yardım 

ya şahım” nidasıyla birkaç defa haykırdı. Bu periler insanı zor ile 
çıldırtacaklar. Bir gazevi pirincin kaç tane olduğu saymadan bilinir 
mi? İnsan saysa da çıldırır, saymadan düşünse de. Zavallı abla gaip-
ten bir müddet muntazır-ı istimdat bekler bir hâlde kaldıktan sonra 
güya kulağına bir şey fıslamışlar gibi:

— Bilirim, dedi.
— Söyle nasıl?
— Sayarak avucuma yüz tane pirinç alırım. Bunun kaç dirhem 

veya denk olduğunu bir küçük terazide tartarım. Bu kaç dirhem ge-
liyorsa sonra ona bir o kadar daha ilave ederim, bunu misli misliyle 
büyütürüm. Otuz kırk okka yaparım. Daha sonra gazeviyi büyük 
bir terazide kendi okkalarımla tartarım. Aşağı yukarı gazevide kaç 
pirinç olduğu anlaşılır.

— Keçi kuluçka olduğu vakit altına kaç yumurta korlar?
Arap yine şahından istimdat için semaya doğru haykırarak bir 

dinlendi. Besbelli bu defa kulağına bir şey fıslayan olmadı. Düşün-
dü, düşündü. Artık itiraf-ı cehil ve kemal-i teslimiyetle iki elini göğ-
süne koyarak:

— Pes ya pirim! Keçinin kuluçkaya oturduğunu bilmiyorum.
Yine opera başladı. Biz hep birden raksa iştirakle:
— Bilemedi Ruşen hah hah hah
Bilemedi Ruşen hah hah hah
İçimizde en iyi göbek kıvıran yine biçare abla idi. Heyet-i im-

tihandan:
538 gazevi: büyük zembil
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— Ablaya yedi Maşallah, on aferin, beş köy, iki göl, dört tepe 
bahşolundu.

Biçare abla üss-i mizanı539 doldurarak sınıfı geçti galiba.
Sada:
— Kalfa.
— Hazırım efendim.
— Bir peder birer batın hariç olarak hangi akrabasının vasatın-

da bulunur?
— Dedesiyle hafidinin efendim.
— Kuyunun dibi ağzına çevrilirse suyu nerede kalır?
Kalfa bu imtihanlara alışkın olmakla beraber fena hâlde şaşa-

ladı. Ben şimdi zihnen bir kuyu tasavvur ile onu şöyle nazar-ı ha-
yalim önünde alt üst çevirmeye uğraşarak suyun nereye gideceğini 
bulayım diyorum. Üstünüze iyilik sağlık, aklıma fenalık gelir gibi 
bir şey oluyor. Biraz daha aşağı yukarı oynatsam ona bir karar kıl-
dırıncaya kadar zihnim de beraber oynayacak. Bu köşkte ben aklımı 
tastamam muhafaza ile Hasan’a varamayacağımı anlıyordum.

Çeşmifelek hayli düşündükten sonra:
Su, yine aşağıda kalır. Kuyunun dibiyle yukarı taraftan örtül-

müş bulunur.
Curcuna ara nağmesi:
Bilemedi kalfa hah hah hah
Bilemedi kalfa hah hah hah
— Eski Ali Paşa’yı Yenikapı’ya, Çukurbostan’ı Düzce’ye nak-

letseler Galata Kulesi nerede kalır?
Kalfa zihninden bu muğlak meseleyi uzun uzun düşünerek bir 

hendeseledikten sonra:
— Galata Kulesi Samatya’ya gelir galiba?

539 üss-i mizan: not ortalaması
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Ben göbek atmaya hazırlandım. Çünkü Çukurbostan ta Düz-
ce’ye kadar gittikten sonra Samatya’nın nerede kalacağını hesapla-
maya ben mühendis isterim. Dediğim oldu, ahenk başladı:

Bilemedi kalfa hoppala hoppa
Bilemedi kalfa hoppala hoppa
— Kalfa sana bir lira vereceğiz. Bu para ile bize bir koyun ala-

caksın. Bu hayvanın etinden külbastı, tüyünden bir seccade, hem de 
sonra koyunu diri, parayı geri isteriz. Nasıl yaparsın?

Kalfayı sıktılar. Bu olmaz bir teklifti. Fikrimce artık periler 
halt ediyorlardı. Böyle birbiri ardınca birkaç meseleye cevap vere-
memek ne gibi mücazatı540 dâî541 olacağını bilemediğim için zavallı 
Çeşmifelek’e acıyor idim. Kalfa sıkıntısından birkaç defa pufladı, 
kalktı. Oturdu. Nihayet iki dest-i niyazını perisine ref’ ile “İmdadı-
ma yetiş.” diye mırıldandı. İskemlelerimizin arkasında o tüylüler-
den biri peyda oldu. Kalfaya bir şeyler fısladı. Çekildi. Bu muave-
net o kadar seri oldu ki hemen benden başka kimse farkına varmadı 
zannederim. O zaman Çeşmifelek, bülbül gibi cevaba girişti:

— Efendim, verdiğiniz liranın yarısıyla bir koyun alırım. Hay-
vanı hadım eder, çıkacak lahminden542 min-gayr-i haddin543 size 
külbastı pişiririm. Tüyünü kırpar bir seccade dokurum. Sonra kalan 
yarım lira ile beraber koyunu diri olarak iade ederim.

O anda heyet-i imtihaniye içinde:
— Bu kalfanın bilişi değil. Bunu fısladılar, diye bir gürültü kop-

tu. Raks havası başladı:
Bilemedi kalfa hoppala hoppa
Bilemedi kalfa hoppala hoppa
Periler Çeşmifelek hakkında pek şiddetli davranmadılar. Dere-

ce-i istihkakına nazaran şunlar bahşolundu:
540 mücazat: cezalandırma
541 dâî: sebep
542 lahm: et
543 min-gayr-i haddin: sınırsız
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Bir çingene köyü, üç ayı postu, yedi şebek, irat olarak Kasım-
paşa deresinde bir değirmen, Tahtakale’de bir ahçı dükkânı, bir han.

Bu atiyelerin544 tevcihinden545 sonra sıra bana geldi:
— Muhsine Kadın.
— Hazırım şahım.
— Eşekağırtan, Deveoğlu yokuşundan kaç parmak yüksektir?
Derhâl anladım ki acemiliğime hürmeten bana pek enayice su-

aller soruyorlar. Fakat bu iki koca yokuş parmak hesabına gelmez. 
Ben de ağzıma geleni atar birkaç çingene mahallesi iradına nailiyet-
le ferih fahûr geçinirim kararıyla cevap vermeye hazırlanırken ben 
çağırmadan sandalyemin arkasında bir tüylü peyda oldu. Korktum. 
Söyleyeceğimi bütün bütün şaşırdım. Meğer beni de sıyanet eden 
periler varmış. O kulağıma fıslıyor, ben söylüyordum:

— Efendim, Eşekağırtan, Deveoğlu yokuşundan tam sekiz par-
mak altı buçuk nokta yüksektir.

Hah hah hah diye bir kahkahadan sonra sordular:
— Neden biliyorsun?
— Pederim merhum Eşekağırtan’dan merkeple çıkmış. Birçok 

uzun feryatlar, tamam medlerden sonra hayvanın sekiz ve altı bu-
çuk kesir ile anırdığını söylemişti.

Çifte nara başladı:
Hoş söyledi Muhsine peh peh peh
Hoş söyledi Muhsine peh peh peh
Kendi hesabıma birkaç göbek kıvırdım. Ahenk durdu. Yerime 

oturdum. Fakat derhâl davullar çalınır, borular öter, canavarlar bö-
ğürür gibi bir gürültü koptu. Fıslayan var. İtirazları işitildi. Usulca 
arkama baktım ki muavenetime şitap eden 546 gaip olmuş. Şimdi 
sıfırı tükettim.

Gürültü durdu. İmtihan başladı:
544 atiye: hediye
545 tevcih: verme
546 şitap etmek: acele etmek
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— Karadeniz, Akdeniz’e niçin karışmaz?
Bakındım muavenet yok. Bu suale en derin coğrafya hocaları 

acaba ne cevap verirler? Düşündüm taşındım. Ancak şu cevabı bu-
labildim:

— Karadeniz, Boğaziçi’ndeki Şeytan Akıntısı’nı geçemez de 
onun için.

Çifte nara raks:
Bilmedi Muhsine kah kah kah
Bilmedi Maksine kah kah kah
— Merkebin kulaklarını fareye taksalar neye döner?
— Palası enli çingene maşasına.
Ahenk:
Bilmedi Mııhsine bak şuna hele
Bilmedi Maksine bak şuna hele
— Torununun memesini emerek büyüyen büyük valide kimdir?
— Bilemem. Bilmek için de düşünmeye kudret-i zihniyem mü-

sait değil. Aklım çok karıştı.
Mızıka raks:
Muhsine kaltak
At bize taklak
Lak lak lak lak
Vak vak vak vak
Sağlam imtihanda sıfırı aldım. Tevcihât547 tebliğe başlandı:
İrat548 olarak: Davutpaşa çöplüğü, Gedikpaşa külhanı.
Taâmiye549: Bir küfe salyangoz, birçok kurbağa, kaplumbağa, 

çorbalık tesbih böcekleri.
İnşirah için: Bir kafes bokluca bülbülü, şebekler, köstebekler.
Dağılma borusu öttü. Odalarımıza çekildik.

547 tevcihât: rütbeler
548 irat: mülk
549 taâmiye: yemeklik
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16 
Kanlı Bir Madaraba550

Döşeğime girdim. Fakat uyumak mümkün olmuyordu. Bilâ-ih-
tiyar zihnim hep halatı dikiş iğnesinden geçirmekle, suyunu dök-
meden kuyuyu, baş aşağı etmekle, saymadan bir gazevi pirincin 
kaç tane olduğunu keşfe uğraşmakla, torununun memesini emerek 
büyüyen büyük validenin imkân-ı hilkatine bir çare düşünmekle 
meşguldü. Bir tabip muayene etse o gece aklımda mutlak yüzde 
otuz beş, kırk bir noksan, beni ehli şuurdan ziyade divanelere yak-
laştıran fevkalade bir tenezzül bulurdu.

Şimdi perilere alışmış, onlara karışmış gibi idim. Hele bu ak-
şamki imtihanda âdeta yüz göz olduk. Bana muavenete gelen peri 
kimdi? Demek onların içinde beni de düşünen, koruyan var, bu sa-
kın Hasan’ın perisi olmasın?

İmtihan meselelerinin zihnimdeki çatallığı çutallığı, şuur-ı be-
rendazlığı551 içinde Hasan’ın hayali bir nur-ı ümit ve emel gibi do-
laşıyordu. Fakat ben bir daha onu nerede görebilecektim? Matbah 
tamiri gibi bir fırsat her zaman ele geçer mi? Demir kapılarla kapalı 
bir hisar içinde gibi yaşıyor idik.

Bu akşam bizimle beraber periler de yorulmuş olmalı ki orta-
lıkta çıt yoktu. Döşekte içim geçmekte iken hafif hafif oda kapı-
ma vurulur gibi oldu. Hemen davranıp kulak verdim. Tıkırtı gayet 
muhterizane552 tekrar etti.

Of, yine periler mi? Bu akşam da mı rahat ve huzur yok? Fa-
kat bu gelen, perilerin terbiyeli takımından olacak ki muhterizane 
davranıyor. Kalktım. Kulağımı kapıya verdim. Bir daha tıkırdadı, 
sordum:

— Kimdir o?
— Benim!
— Sen kimsin?

550 madaraba: dövüşme
551 şuur-ı berendaz: yok eden kavrayış
552 muhterizane: çekine çekine



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 143

— Hasan!
Hakikaten ses onunkine benziyordu. Yüreğim birkaç defa hop-

ladı. Lakin böyle bir ses ile Hasan’ın hüviyetine itimat edemedim. 
Tekrar sordum:

— Sakın sen cin Hasan olmayasın?
— Hayır. Hasan’ın kendisiyim.
— Korkuyorum Hasan. Senin hakikaten insan Hasan olduğuna 

ne ile emniyet hâsıl edeyim?
— Kapıyı açınca içeri gireceğimi göreceksin. Peri olsam levha, 

nüsha bulunan bir odaya girebilir miyim? Çabuk aç, tehlikedeyim.
İnsan olsun, cin olsun “Hasan” namında bir delikanlının teh-

likede kalmasını gönlüm bir türlü tecviz etmedi. Hemen başımı 
örttüm. Her türlü tehlikeyi göze alarak kapıyı açtım. Hasan içeri 
girdi. Kapıyı tekrar sürmeledik. Bu süratli duhulle onun peri olduğu 
hakkında şüpheye mahal kalmadığını anlayarak birden ferahladım.

Minder üstüne karşı karşıya oturduk. Şiddet-i halecandan iki-
mize de tutukluk gelmişti. Ben bu ebkemiyeti553 izaleye uğraşarak:

— Nasıl? Ve niçin geldin?
— Seni merak ettim.
— Neden?
— Bu akşam haremin iç bahçesinde düdükler, davullar çalındı, 

horalar tepildi. Sizin oraya çıktığınızı biliyorum. Salimen odana dö-
nüp dönmediğini anlamaya geldim.

— Ey içeriye nasıl girebildin?
— Bir ağaca çıkarak harem bahçesine atladım, Bahçede gün-

düz seninle mutfağa getirdiğimiz merdiveni buldum. Onu köşke 
dayayarak orta kattaki pencerelerin birinden içeri girdim.

— Yolda hiç periye falan tesadüf etmedin mi?
— Hiç.
— Çok cesaretlisin. Maşallah Hasan.

553 ebkemiyet: dilsizlik
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Biz böyle ancak bir iki lakırdı eder etmez, dışarıda, merdiven-
lerde bir iki pıtırtıdan sonra cin gürültüleri başladı. Hayvanatın en-
va’ı554 ötüyor, böğürüyor, kişniyordu. Onlarla hayli zamandır olan 
ülfetime rağmen yine betim benzim attı. Fark olunacak derecede 
titriyor idim. Hem bu defaki korkum yalnız kendi canım için değil, 
en ziyade sevgili Hasan’ımı düşünüyordum. Onun, benim yanımda 
olduğunu anlarlar ise kim bilir ne yaparlar? Ne türlü mücazatlara 
kalkarlar?

Hasan, bu fevkalade korkumu gördü. Hemen belini açıp enli 
kuşağı içinden bir tabanca ile bir koca kama göstererek:

— Ben buradayım, ne korkuyorsun? Vallahi hepsinin canına 
okurum.

— Aman Hasancığım, hiç perilere karşı kama, tabanca para 
eder mi?

— Pekâlâ eder. Fakat vurmasının yolunu bilmeli.
— Sen bir kişisin. Onlar kim bilir kaç ecinli?
— Kaç olursa olsun. Nüshalı bir insan yüz cin ile baş eder.
— Ah cahil çocuk ah. Hayatımın artık sana merbut olduğunu 

bilmiyor musun? Böyle serkeşlikle olmaz. Sakın kendini tehlikeye 
koyma. Bize taarruz ederlerse onları rica ile tatlılıkla savalım.

— Duvarlarda levha, üzerlerimizde nüshalarımız var. Bu odaya 
katiyen giremezler.

— Nüshaların tesirleri de hükümsüz kalan saatler varmış. Bana 
senin perin öyle söyledi. Aman Hasancığım aman, lüzumsuz sertli-
ğe, şiddete kalkışma.

— Sen kasavet çekme. Ben evelallah seni de kendimi de koru-
yabilirim.

Bir aralık gürültü kesildi. Çok sürmedi, yükün içinden doğru 
ince ince bir tanbura sadası başladı. Biraz evvel gösterdiği yiğitliğe, 
554 enva’: çeşit
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cesarete rağmen bu tanbura zımbırtısına karşı Hasan’ın da benzi 
attı. Dişlerinin arasından bir şeyler homurdanmaya başladı. Hale-
candan boğula boğula Hasan’ın kulağına eğilip yavaşça dedim ki:

— Hasancığım, senin perin geliyor. Sana ne kadar benzediğini 
şimdi görerek hayrette kalacaksın.

O cevap vermedi. Parmaklarının ucunu alnına götürerek fevka-
lade bir tefekküre delalet eder surette ovaladıktan sonra o da benim 
kulağıma gayet yavaş:

— Beni bu odada bir yere saklayabilir misin?
— Etrafıma bakındım. Gözüme dolap ilişti. Evet, Hasan’ın 

meydanda bulunmamasını ben ondan ziyade arzu ediyordum. Onu 
kurtarmak için her türlü tehlikenin nefsime teveccühüne razı idim.

Yavaşça yine kulağına:
— Sen dolaba gir. İçi büyüktür. Ben üzerine kilitleyip anahtarı 

bir yere saklayayım.
— Dolaba girerim amma sakın üzerime kilitleme.
Hemen Hasan’ı dolaba soktum. Kapısını kapayacağım esnada 

elimden tutarak:
— Ne hâl zuhur ederse etsin. Sakın korkma ha. Ben burada 

tetikte hazırım. Saçının bir teli için canımı feda ederim.
Başörtümü çıkardım. Güya odamda tek başıma imişim gibi dö-

şeğime girdim. Tanbura ile beraber mâniler başladı. Bunlar gayet 
âşıkane istirham zemininde idi.

Zavallı saf Hasan, perilere karşı lololo olur mu? Benim onu 
dolaba sakladığımı onlar keşfedemezler mi? Bakalım mabad-i ma-
cera nasıl bir suret-i cereyan alacaktı? Galiba iş Hasan’la benim 
boğulmamız ile hitam bulacaktı.

Tanburalı peri yükün arkasından tatlı niyazlar ile beni aguşuna 
davet ediyordu. Adem-i icabetimden dolayı birdenbire hiddetlendi. 
Yamyamca beyitlere başladı. Âdetini biliyorum zaten. Küttedek yük 
kapısı açıldı. Şaşırdım, enzar-ı dehşetim önünde peyda oluveren bu 
peri Hasan’ın perisi değildi.
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Bu, kâtip kıyafetinde, zayıfça, soluk benizli, orta boylu, İstan-
bullu bir delikanlı perisi idi. Soğuk bir gençti. Hiç hazzetmedim.

Nazar-ı istirhamını süzerek gayet düzgün bir telaffuzla:
— Elmasım, üç kat göğü, yedi deryayı, dağları, sahraları aşarak 

buraya senin için geldim. Niçin istirhamlarıma rûy-ı kabul göster-
miyorsun?

Dolaptaki Hasan’ın bu çelimsiz periyi haklayacağına hiç şüp-
hem kalmadı. Hemen kemal-i cesaretle cevap verdim:

— Yedi deryanın arkasından seni buraya kim davet etti? Gelme-
ye idin. Sanki bu evde perinin kıtlığı varmış!

— Efendiciğim, beni ta oradan buraya getiren senin cazibe-i 
melahatındır555. Bir Hint perisi sena-yı cemalinde bulundu. Aşkınla 
kararsız kaldım. Merhamet.

— Ta Hint’ten buraya kadar benden başka bir güzel kadın bula-
madın mı? Yazık senin periliğine.

— Şekerim, gönül kimi severse güzel odur. Aşk ile meshûr olan 
kalpler pereste-i ruhlarından556 başkasıyla teskin-i ateş edemezler.

— Ben bir hizmetçi kadınım. Bu kadar ince lâkırdılardan anla-
mam. İrfanlıkça sen kendi kıratında bir peri bul da onu sev.

— Canımın içi. Benim artık senden başkasına muhabbet peyda 
edebilmeme ihtimal yoktur. Sevdiğim yalnız sensin ve müebbeden 
sen olacaksın.

— Benden bu kadar hoşlandınsa sana bir kolaylık söyleyeyim:
— Ha şöyle biraz yola gel Muhsineciğim.
— Ben yola ize gelemem beyefendi. Bunu katiyen aklından çı-

kar. Ben bütün manasıyla ehl-i ırz bir kadınım. Bu noktaya iyice bal 
mumu yapıştır.

— Söyleyeceğin kolaylık nedir?
555 cazibe-i melahat: güzelliğin çekiciliği
556 pereste-i ruh: ruhun taptığı
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— Mademki benden bu kadar hoşlanmışsın. Benim utanmaz, 
arlanmaz, hayâsız, kaltak bir perim var. Git onu bul. O senin hara-
ret-i aşkını söndürür de öte tarafa bile geçer. Sanki yarım elmanın 
yarısı o, yarısı ben. O kadar bana benziyormuş.

— Sen perini nerede gördün?
— O aşüfteyi cinler, şeytanlar görsün. Ben görmedim, söylü-

yorlar.
— Kim söylüyor?
— Orası da senin üstüne vazife değil.
— Haber ver, rica ederim, kim söyledi?
— İnnallâhe ma’as-sâbirîn. Canım peri değil misin? Anla. Size 

her şey malum ve münkeşif imiş. Dur, daha lâkırdımı bitirmedim. 
Bu kahpe geceleri selamlıktaki heriflere gidip ben Muhsine’yim 
diye kendini takdim ettikten sonra evlere şenlik anadan doğma so-
yunarak visaline davet ediyormuş.

— Vay sen geceleri selamlıktaki heriflere mi gidiyorsun?
— Naa kafa! Ben değilim canım. O perim olacak süpürge karı 

gidiyormuş. Lâkırdıyı anlasana. Sen de perilerin en gabî557 cinsin-
den imişsin ya.

— Merak etme anlarım.
— Ne vakit? Yarın gece mi anlayacaksam? Bu da tuhaf.
— Yarın gece, öbür gece elbette anlarım.
— Eh, benim bu gece söylediğimi sen yarın gece anla da sonra 

konuşalım. Çekil git. Artık yetişir. Geceniz hayrolsun.
— Bu akşam visaline ermedikçe kabil değil buradan gitmem.
— Demek ki benim ırz ehli bir kadın olduğum hakkındaki te-

minatıma inanmıyorsun.
— İnanıyorum fakat elbette müessir istirhamlarımla benim 

şerare-i sevdamdan558 kalbine bir kıvılcım sıçrar, bana merhamet 
edersin.
557 gabî: anlayışı kıt
558 şerare-i sevda: sevda kıvılcımı
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— Cin beyefendi, pek nafile yorulursun.
— Muhsine Hanım, ben sana açıkça bir şey söyleyeyim mi?
— Nafile yüreğini tüketme.
— Dinle, dinle rica ederim. Bir insanın perisi temsil ettiği vü-

cudun ahlak ve iffetçe her suretle nazir-i tamı olur. Sen hafifmeşrep 
bir kadın olmasan perin de o kadar oynak olmaz.

— Halt etmişsin.
— Sen peri inadı ne olduğunu bilmiyorsun. Meramıma nail ol-

madıkça bu gece bu odadan çıkmam diyorum sana. Sen de bu sözü-
me bal mumu yapıştır.

— İstediğin kadar bekle. Ben bu meşum köşkte ne ayı gibi pe-
riler gördüm. Eğer şu göründüğün nazik şekilden daha ziyade bü-
yümez isen yek başıma Hüda’ya minnet ben sana haddini bildiririm.

— Ya bir gulyabani kadar karşında büyürsem?
— O zaman yüke sığmazsın ki.
— Yükleri parçalayamaz mıyım? Büyüyeyim mi?
— Rica ederim büyüme, bulunduğun şekilde kal. Çünkü gulya-

bani şekli hiçbir kadın nazarında câlib-i rağbet ve muhabbet olamaz.
— Demek şekl-i hazırımla bir kadını celbedebilirim.
— Belki benden başkalarını. Rica ederim sizden bir şey sora-

cağım?
— Emret.
— Benim bu evde tesadüf ettiğim periler hep ikiz. Sen Hint pe-

risisin değil mi? Senin mutlaka bir insan tekin olacak. O kim? Yani 
sen kimin perisisin?

— Bu köşkün efendisi Şevki Bey’in?
— Teşerrüfüme vallahi memnun oldum. Ekmeğinizi yiyorum. 

Velinimet ismini işitiyor idim. Fakat henüz yüzünü görmemiştim. 
Şevki Bey’in perisi, asıl beyefendi nerede ikamet buyururlar?

— İstanbul’da.
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— Şevki Beyefendi İstanbul’da oturur da perisi Hindistan da 
mı gezer?

— Biz bir mekânda karardan sıkılırız. Bir anda dünyanın bir 
ucundan öbür ucuna seyran bizim için gayet ehemmiyetsiz bir tay-
rândır559.

— Penim perim olacak kaltak acaba şu anda nerededir?
— Kim bilir? Okyanus’ta mı? Çin’de mi?
— Hay kahrolası sürtük hay. Ben bu köşkün dört duvarından 

dışarı çıkamıyorum. Bak o nerelere gidiyor? Hep gittiği yerlerde 
namımı lekeliyor. Buna her nerede tesadüf edersen rica ederim ter-
biyesini ver.

— Sen bana nezrini eda et, ben de senin emrini yerine getireyim.
— Benim nezrim ne imiş?
Bu gece bana ram olmak. Bu perili köşkün kanunu böyledir. 

Hep yeni gelen kadın hizmetçiler birer defa nezir olarak kendilerini 
cinlere teberrû560 ederler.

— Tuhaf şey. Köşk namını verdiğiniz bu peri kuyusuna düşen 
bedbaht hizmetçiler her gece kendilerini bir periye peşkeş çekmek 
mecburiyetinde midirler?

— Her gece mi?
Öyle ya, her gece bu yükten başka başka erkek periler çıkıyor. 

Âşık Garip gibi hepsi de sazlı, destanlı.
— Acayip? Anlat bakayım kimler geliyor?
— Bu köşkün beyinin perisisin de bu olan işlerden haberin yok 

mu?
— İsimlerini biliyorsan söyle.
— İsimleri de yere batsın, kendileri de. Samsam, Gamgam, 

Yamyam gibi işte böyle karın ağrısı isimler.
— Haydi, haydi vaktim yok.

559 tayrân: uçma
560 teberrû: bağışlama
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— Vaktin yok mu? Acelen ne? Hindistan’a mı gideceksin? Ne-
reye gideceksen defol. Ben senin anladığın hizmetçilerden değilim.

— Meramıma nail olmadıkça bir yere gitmem.
— Şevki Bey’in perisi, sen hizmetkârlarından daha sırnaşık 

imişsin ya. Defol diyorum sana.
— Şimdi büyürüm ha!
— Büyü. Büyü de o menhus yük paralansın, şeametinden ben 

de kurtulayım.
— Büyür, büyür bir gulyabani kesilirim. O zaman müthiş man-

zaramdan bayılırsın. Ben de yanına girerim. İyilikle razı ol. Beni 
ifrit etme.

— Aman yavaş gel. Yanıma giremezsin.
— Neden?
Boynumda nüsham var. Duvardaki levhayı görmüyor musun?
Şevki Bey’in perisi bir kahkaha salıvererek:
— Aman ne safdil kadınmışsın!
— Niçin?
— Ben perilerin öyle nüshadan, levhadan ürken nevinden deği-

lim. İstediğim anda yanına girebilirim.
— Ne haddine! Ne haddine.
— İşte sözünü cerh, iddiamı ispat için geliyorum.
Bu sözü akabinde Şevki Bey’in perisi yükten atladı, yanıma 

geldi.
Zangır zangır titreyerek tekmil cüretimi toplayıp:
— Nüshadan korkmuyor musun? Öyle ise sen perilerin en ye-

zidi, en kâfirisin!
— Anladın mı şimdi? Sözüm doğru mu imiş? İstesem şu anda 

seni bir ineğe, bir dev anasına, bir dişi gulyabaniye tahvil edebili-
rim.

Çenem tutuldu. Artık cevap veremiyordum. Peri devam etti:
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— İnat etme de ikimiz de şekl-i insanîde kalarak hem-aguş ola-
lım. Aşkın lezzeti böyle çıkar.

İçimden:

— İki gözüm Rabb’im, sen beni sıyanet et. Şimdi bu akur peri 
beni ineğe tahvil ederse bütün köyün boğaları üzerime saldırır. Er-
kek perilerden korkarken bir de kırlardaki azgın tosunların taarruz-ı 
zendostanelerine561 mi uğrayacağım?, diye duaya başladım. Dudak-
larımı zor kıpırdatarak:

— İnek olmak istemem. Boğalardan pek korkarım, mırıltısıyla 
yalvarmağa başladım. Şevki Bey’in perisi pürneşe kesilerek:

— İneğe tahvil ettikten sonra seni kıra salıveririm. Dölünü alı-
rım. Bu sene sütünle hem buzağını hem de çiftlik ahalisini beslersin. 
İnek ahırında geviş getirdiğini görenler senin zavallı o güzel Muh-
sine olduğunu anlayamazlar.

— Sen sakla Rabb’im. Sen sakla Rabb’im.

— Boğadan hoşlanmıyorsan insana razı ol, dedi. Cin üzerime 
saldırdı, Alt alta, üst üste boğuşmaya başladık. O anda şedit bir gü-
rültü ile dolabın kapısı açıldı. Hasan dışarıya fırladı. Şevki Bey’in 
perisi Hasan’ı görünce beni bıraktı. Evvela fena hâlde şaşırdı. Bo-
zuldu. Sonra fevkalade gazup bir tavr-ı âmirane alarak:

— Vay edepsiz! Sen burada tek başına harem dairesinde bir ka-
dının dolabında ne arıyorsun?

Hasan aynı hiddetli tavırla:

— Vay edepli bey, sen burada yek başına afif bir hizmetçi kadı-
nın odasında, ne geziyorsun?

— Ben evimin içindeki harekâtımdan hizmetçilerime hesap 
vermeğe mecbur değilim.
561 taarruz-ı zendostane: zamparaca sataşma
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— Efendilik, uşaklık, hizmât-ı beytiyede562 taalluk eden563 na-
muskârane vezâif564 arasında aranır. Böyle karanlık işlerde, mert bir 
hizmetkâr, namussuz bir efendiye haddini bildirmek salahiyetini 
haizdir.

— Vay sen mi bana haddimi bildireceksin?
— Kudretimce.
— Haydi defol terbiyesiz. Beni günaha sokma. Yarın terbiyeni 

verir, hesabını görürüm.
— Seni burada masum, afif bir kadınla yalnız bırakıp bir yere 

gitmem.
— Hah hah hay. Dolabına bir delikanlı gizleyen kadının, bana 

iffetinden bahsediyor.
— Şevki Bey’in perisi ağzından çıkanı kulağın işitsin.
— Vay!
— Kurt kudurunca kaplanı paralayabilir. Bu kadının iffeti hak-

kında karşımda tek söz ağza alınmaya tahammül edemem. Çünkü 
nişanlımdır.

Peri müstehzi bir kahkaha salıvererek:
— Ne yapalım ki Muhsine Hanım sana nişanlanmazdan evvel 

benim müstefreşim565 bulundu.
— Yalan söylüyorsun habis. Dolaptan ben hepsini duydum.
— Sen dolapta bu gece bulundun. Ben her akşam buraya Şevki 

Bey’in perisi suretinde gelmem ya. Sana nişanlanan bu hanım sen-
den evvel birçok cinlerle gerdeğe girdi. Geç kalmışsın ahmak!

Hasan hakikaten kudurmuş bir kurt şiddetiyle Şevki Bey’in pe-
risi üzerine saldırdı. Yakasından tutarak dut ağacı silker gibi bir iki 
sarstı. Perinin çenesini omuzlarına çarptı. Hasan’da gittikçe gözler 
dönerek:
562 hizmât-ı beytiyede: ev işleri
563 taalluk etmek: ilgili olmak
564 namuskârane vezâif: namuslu vazifeler
565 müstefreş: odalık
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— Bu lanetli çiftlikte birkaç kadının kanına girdiniz. Fakat bu-
nun kılına dokundurmayacağım. Alimallah bu batakhaneyi tekmil 
cin avanesiyle birlikte yakarım. Bir fert kurtulmaz. Senin ne huzuru 
Rabbülalemine, ne de bir mahkeme heyeti karşısına çıkacak yüzün 
yoktur. Şevki Bey’in perisi, haydi önüme düş de edebinle buradan 
çık. Bir daha da bu kadının odasında görünme.

— Hasan, o kadar çocukça söylüyorsun ki sana karşı bir hasım 
mevkiinde bulunduğum hâlde bile bu ahmaklığına acıyorum. Bu 
evden ne senin ne de bu kadının dirisi çıkmaz.

— Öyle ise ben seni şuracıkta becerivereyim de senin menhus 
ellerinde ölmedense cellat elinde can vereyim.

Bu sözü akabinde Hasan kükremiş arslan gibi perinin üzerine 
saldırdı. Altına aldı. Hırpalamaya başladı. Fakat o aralık peri bir ıs-
lık öttürdü. Yükten dört tane tüylü peri canavarı çıktı. Hasan’ın üze-
rine atıldılar. Odanın ortasında bu altı can arasında gâyet’ül-gâye566 
müthiş bir boğuşmadır başladı. Bu darülazapta geçirdiğim elim 
gecelerin bu en mahûf, en yürek dayanmaz sahne-i vahşiyanesi idi.

Hasan kuvvetli yumruk ve tekmeyle hepsine erip yetişiyor, ki-
minin karnına, kiminin kafasına, kiminin beline, kiminin göğsüne 
indirdiği şîrane567 darbelerle her birini bir tarafa fırlatarak kendine 
vaki olan hücumları def-i hücum ediyordu. Yazık ki Hasan tek, on-
lar beş idi. Bu kanlı dövüşme hayli sürdü.

Nihayet Hasan mağlûp düştü. Biçare çocuk:
— Benim iki tane arslan gibi biraderim var. İntikamımı sizde 

bırakmazlar. Her nevi tedbire tevessül ettim. Ben sizin elinizde de-
ğilim. Siz benim elimdesiniz. Sonra görürsünüz, feryatlarında bulu-
nuyordu. Beşi birden üzerine çullandılar. Hasancağızın sesi kesildi. 
Karga tulumba ederek yükün içine çektiler. Yük kapısı kapandı. Ar-
tık bir ses işitilmez oldu.
566 gâyet’ül-gâye: en son derecede
567 şîrane: aslanca
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17 
Hanımefendinin Nefesi

O gece geçirdiğim bakiye-i azabı568 belki cehennemin en 
can-fersâ569 en şedit ukubatına570 düçar olacaklar çekmeyeceklerdir. 
Hasan’ın bir tabuta bedel beş hunriz cinin müntakim571 kolları üze-
rinde hufre-i mevte572 götürülmesi manzara-i fecîası, ömrümün bu 
en siyah levha-i matemi, gözlerimin önünden gitmiyordu.

Döşeğime giremedim. Kendimi yerden yere, duvardan duvara 
çarparak kalbimin, ceriha-i müebbedesini573, bu can dayanmaz acı-
sını, ıstırabât-ı maddiye ile bastırmaya uğraşıyordum. Boğazı yarı 
kesilerek henüz ölmemiş bir koyunun son debelenmelerini andırır 
ihtilâcatla574 oradan oraya kendimi vurdum, yerlerde süründüm.

Şafak attı. En kara günüm hulul ediyordu. Yarın akşam nöbet-i 
katlin bana geleceğini biliyordum, Evet beni de öldüreceklerdi. Öl-
dürsünler, hakkımda büyük bir lütuf etmiş olurlar. Fakat Hasan’ı-
nım o iftirâk-ı elimiyle575 ta cangâhımda576 iştial577 eden ateşin şid-
detine koca bir gün nasıl dayanacaktım? Öldüreceklerse bu sevabı 
o anda işlesinler.

Cinlerin hayalleri ateş dişli zebaniler gibi gözlerimin önünde 
dolaşmaya başladı. Bunlar peri oldukları hâlde Hasan ile bir müd-
det niye baş edemediler? Mazlum Hasancığım ile Şevki Bey’in pe-
risi arasında geçen muhavere cin kavgasından ziyade âdeta insan 
münazaasına benziyor. Hasan, hasmını azab-ı ilâhî ile mahkeme ile 
tehdide uğraşıyor, iki arslan kardeşinin bu intikamı onlarda bırak-
mayacağını, her nevi tedbire tevessül etmiş olduğunu söylüyordu. 
568 bakiye-i azap: azaptan kalan
569 can-fersâ: can tüketen
570 ukubat: cezalar
571 müntakim: öç alan
572 hufre-i mevt: ölüm çukuru
573 ceriha-i müebbede: ebedî yara
574 ihtilâcat: çırpınmalar
575 iftirâk-ı elimiyle: acıklı ayrılık
576 cangâh: canevi, yürek
577 iştial: tutuşma
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Bu sözler pek mühim esrara taalluk edebilir. Bu lâkırdıların ben 
burada şahid-i zî-hayatı578 oldum. Şevki Bey’in perisi elbette beni 
sağ bırakmaz.

Kalbimde uyanan bu şüphe üzerine yükü açtım. İçinde ne varsa 
boşalttım. Var kuvvetimle her tarafını tekmelemeye başladım. Hiç-
bir yerinden bir kıymık bile oynamadı. Bu altı kişinin rüzgâra inkı-
lapları farz edilse bile buradan harice geçmelerine imkân tasavvur 
olamazdı.

Yarabbi. Yarabbi, ben ne büyük bir bela evine düşmüşüm! Bun-
lar cin mi? İfrit mi? Şeytan mı? Hangi nevi üşerâ-yı mahlukatından-
dır579?

Odamdan çıktım. Doğru Ruşen’in yanına gittim. Zavallı Arap-
cağız hem hazin hazin ağlıyor hem dudaklarının arasından bir şey-
ler okuyordu. Şeytan’la Şah da birer tarafına oturmuşlar yüzüne 
bakıyorlardı. Hemen:

— Ne var abla?, dedim. Şahadet parmağını ağzına götürerek 
bana sükût işareti verdi. Sustum. Beş on dakika kadar duasında de-
vamdan sonra etrafına üfleyip püfledi. Matemli bir çehre ile bana 
bakarak ağır bir telaffuzla:

— Duymadın mı?
— Neyi?
— Bu sabah kavak ağacında üç defa baykuş öttü.
— Bu neye alâmettir?
— Bu gece yine birisini boğdular. Bizden mi? Erkeklerden mi? 

Elhamdülillah seni sağ gördüm. Acaba Çeşmifelek’le hanımefendi 
de hayattalar mı?

Ben olanca avaz-ı matemimi salıvererek kendimi odanın orta-
sına attım. Ruşen şaşırdı:

— Kız ne oluyorsun? Çıldırdın mı?
578 şahid-i zî-hayat: canlı şahit
579 üşerâ-yı mahlukat: yaratıklar topluluğu
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— Çıldırdım ablacığım. Çıldırmıştan da fenayım. Beni niçin 
boğmadılar da onu boğdular?

Ruşen bütün bütün alıklaştı. Beni çeyrekleyerek okumak için 
üzerime geldi. Ben bütün kuvvet-i hançeremle bağırıyor idim.

— Bırak beni okuma. Ben boğulmak isterim. Hepiniz bir araya 
toplanıp boğazımı sıkınız. Sevaptır, beni çabuk öldürünüz. Merha-
metiniz yok mu, gebertiniz.

Bu acı feryatlarımı duyarak kalfa da aşağıya koştu. Ruşen, 
Çeşmifelek’i görünce mesrurane580 göğsünü sıvayarak:

— Oh Rabb’im memnun oldum, sen de sağmışsın kardeşim.
Kalfa — Bu feryatlar ne?
Ruşen — Kavakta öten kahkaha kuşunu duymadın mı?
Kalfa — Duydum. Yine evin içinde ne şeamet oldu?, diye kor-

kudan odamdan dışarı çıkamıyordum.
Ruşen — Hanımefendi sağ mı?
Kalfa — Sağ amma besbelli o da baykuşu duymuş olmalı ki 

yeisinden haykırıyor, yeri göğü koparıyor. “Yine kime kıydılar?” 
ahlarıyla çırpınıyor, matem ediyor.

Ben olanca avazımla:
— O baykuşa söyleyiniz, ötsün. Bu evde sağ bir fert kalma-

yıncaya kadar ötsün. Bu köşkün bir aile yurdu değil, cinlerin yed-i 
zaptında581 bir mezarlık olduğunu âlem görsün. Durmayalım ölelim. 
Onlar bizi boğmaya üşeniyorlarsa biz birbirimizi boğalım.

Çeşmifelek afallayarak Ruşen’e sordu:
— Bu kadına ne oldu?
— Bu gece o zavallının üzerine uğramışlar. Kendilerine karış-

tırmışlar. İyice bozmuş. Abuk sabuk söylüyor.
Ben yine haykırarak:

580 mesrurane: sevinçli bir şekilde
581 yed-i zapt: sahip olma
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— Abuk sabuk söylemiyorum. Bozmadım. Ben de boğularak 
onun yanına gitmek isterim. Mezarı nerede? Söyleyiniz?

Kalfa — Kimin mezarı kızım?
Ben — Nişanlımın!
Ruşen — Ne dediğini bilmiyor. Pek fena çıldırmış.
Ben — Siz çıldırmışsınız. Ben niye çıldırayım? Ölmeden evvel 

iki arslan kaynımı görmek isterim.
Ruşen — Kız senin kocan var mıydı?
Ben — Yoktu.
Ruşen — Hâzen kebîrâ! Kocası olmayanın kaynı olur mu?
Ben — Pekâlâ olur.
Kalfa — Vah zavallı taze. Aklı zıvanasından büsbütün çıkmış.
Ruşen — Sana bu gece hangi peri sataştı?
Ben — Şevki Bey’in perisi.
Ruşen — Hay Allah’a sığındım. Cinlerin en azgınına, en sun-

turlusuna uğramış!
Ben — En domuzuna.
Ruşen — Kız sus seni şimdi boğarlar.
Ben — Boğsunlar diyorum. Yalvarıyorum. İşitmiyor musunuz? 

Bu dünyada ne kadar telinât, sövme, sayma, pislik, küfür varsa bu 
Şevki Bey’in ölüsüne, dirisine okuyup üfleyip göndereceğim.

Kalfa — Kız sus. Kendinle beraber bizi de mi boğdurtacaksın?
Ben — Boğulun diyorum karılar. Bu cinli kerhanede ne ya-

şıyorsunuz? Sizin hiç aklınız, izzetinefsiniz582, namusunuz yok 
mu? Ben buraya hizmetçiliğe mi geldim? Perilere odalıklığa mı? 
Bir tanesini gönlüm sevdi. O başka. Bir fenalığım varsa Cenabı-
hak mücazatımı versin. Yemin ederim eli elime değmedi. Nikâhtan 
sonra birbirimizin olacaktık. Benim orospu perim ile yedi deryayı, 
bilmem kaç dağı, tepeyi aşıp da gelen o Hint perisi deyyusu işimi 
bozdular.
582 izzetinefis: öz saygı, onur



158 | Gulyabani

Kalfa — Vah, vah, vah. Sözlerinden bir mana çıkmıyor ki. Set 
sepet diyor. Şimdi bu kadını ne yapalım Ruşen?

Ruşen — A ben bilmem. Şaşırdım. Bu evin delilikleri adam-
dan adama bulaşır. Bilmez misin dışarıda bir uşak çıldırdıydı. Sonra 
delilik iki adama daha bulaştıydı. Şimdi bundan bize de geçerse ne 
yapalım? Zaten korka korka bir parçacık aklımız kaldı.

Kalfa — Korkma Ruşen, ben kaç senedir hanımefendiyle bera-
ber gibiyim, bana geçti mi?

Ruşen — Hanımefendi bunun yanında kazasker efendi gibi 
uslu akıllı kalır. Bu zır deli olmuş.

Kalfa elimden tutup beni muayene etmek isteyerek:
— Bak bana kızım. Muhsineciğim, ne oldu sana?
Ruşen telâşla:
— Yanına yaklaşma ayol. Sözüme inanmıyor musun? Bu evin 

deliliği kolera gibidir, birbirine geçer. Biz de çıldırır isek o yukarı-
daki kadına kim bakar?

Kalfa — Benim aklıma bir şey geliyor. Hanımefendinin nefesi 
vardır. Bunu yanına çıkarıp da bir nefes ettirirsek belki iyi gelir.

Ruşen — Bilmem vallahi. Delinin nefesi deliye iyi gelir mi? 
Haydi gidelim, hep okunalım, hafifliktir.

Kalfa — Kızım, Muhsine, seni hanımefendinin yanına götürüp 
bir nefes ettirelim. Gider misin?

Ben — Giderim. Zaten ben o muhterem kadını ölmeden bir 
kere görmek istiyordum.

Kalfa bir koluma, Ruşen ötekine girdi. Hanımefendinin odası-
na çıktık.

Yanına girdiğimiz zaman kadını:
— Kırk küp kulpu dibi kırık küp, diye dil dolaştırıcı çetrefil 

sözler ezberlemekle meşgul bulduk. Bizi görünce:
— Akşama sabaha doktorlar gelirler. Yine beni kekeme gibi 

söyletirler. Dersimi ezberliyorum, dedi.
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Biçare kadın daha dün gece perilerin en tamü’ş-şuur583 olanla-
rı çıldırtacak imtihanlarından zeki bir talebe zaferiyle kurtulmuş-
tu. Şimdi de doktorlara karşı bilmem hangi mecburiyetle vereceği 
bî-mana “kemküm”lerden ibaret saçma dersini ezberliyordu. He-
pimizin yüzüne ayrı ayrı birer nazar-ı şefkat dolaştırdıktan sonra:

— Bu sabah üçünüzü bir arada berhayat gördüğüm için bahti-
yarım.

Eliyle kavak ağacı cihetini işaret ederek:
— Sabaha karşı yine orada ölüm habercisi olan o meşum hay-

van uğursuz kahkahalarını salıverdi. Yine hangi mazlumun ölümü-
ne gülüyordu bilmem.

Ben hemen güllabilerimin ellerinden kurtulup kendimi yere 
atarak haykırdım:

— Nişanlımın ölümüne! O münadi584 bu akşam da benim ida-
mım için gülecek. Sakın kederlenmeyiniz. Siz de beraber gülünüz.

Hanımefendi birdenbire şaşırarak müteessirane:
— A a a a! Bu bedbahta ne olmuş? Ne söylüyor o?
Kalfa — Abuk sabuk efendim.
Ruşen — Dün akşam perilerin en sunturlusuna uğramış. Maa-

zallah bir Hindî imiş.
Hanımefendi — Kaz, ördek o kadar tehlikeli değil de hindi 

niçin bu kadar azgın oluyor?
Ruşen — Öyle hindi değil efendim, bu bir Hint perisi imiş. Bil-

mem kaç deniz aşırıdan gelmiş.
Hanımefendi — Vah vah vah. Ecnebi perileri insanı böyle fena 

çarpar. Bu kadıncağızın kabahati ne imiş?
Ruşen — Kabahati büyük. Şerbetlerini, tütsülerini unuttu. Dün 

akşam imtihanda da iyi cevap veremedi.
583 tamü’ş-şuur: aklı başında
584 münadi: bir haberi ilan eden
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Hanımefendi — Bunun acemiliğine insaf, merhamet etmek 
yok mu?

Kalfa — Kadınım, sizin böyle şeylere karşı pek tesirli nefesi-
niz vardır. Bu zavallıyı okusanız.

Hanımefendi — Gel kızım nefes edeyim.
Hanımefendinin karşısına diz çökerek oturdum. Güya benim 

pek şiddetli başım ağrıyormuş gibi yumuşak ellerinin başparmak-
larıyla alnımın ortasından şakaklarıma doğru başımı sıvaya sıvaya 
okumaya, yüzüme üflemeye başladı. Sonra ellerini omuzlarımdan 
aşağıya indirerek boydan boya tekmil vücuduma mesh ederken:

— Vah vah, zavallının en ince damarlarına varıncaya kadar tek-
mil vücudunu kaplamışlar. Hint’ten kırbalarla su getirip bu kıza üç 
defa gusül ettirmedikçe bunun vücudundan çıkmazlar.

Ruşen — Hint’ten buraya kadar kırba kırba suyu kim taşıyacak 
efendim?

Hanımefendi — Cinlerin saka başısı Ebü’l-deveran.
Kalfa — Onu nerede bulalım efendim?
Hanımefendi — Bu akşam davet ederiz. Güzellik dağından bi-

raz üzerlik, geyik ovasından biraz kekik, nardıçtan ardıç, kovacık-
tan kabacık tohumu getirtmeli. Elifbanın üç ve iki noktalı harflerin-
den nokta çalarak noktasız harflere ilave etmeli, “lâmelif”leri ters 
çevirmeli, diğer harfleri ısırmasın diye “sin”lerin dişlerini sökmeli, 

“ayın”ların “gayın”ların ağızlarını bağlamalı, “cim”lerin “ha”ların 
“hı”ların karınlarını doyurmalı, “şın”ların “nun”ların teknelerine bal 
koymalı, hepsini bir araya toplayarak bu kızı tütsülemeli.

Ruşen — Ah iki gözüm hanımcığım. Bakınız neler biliyor. Siz 
azılı harflerin ağızlarını bağlayınız. Karınları aç olanları ben doyu-
rurum.

Hanımefendi vücudumu ovuşturur iken yavaşça kulağıma eği-
lerek:
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— Kızım bu saçmalarıma bakma. Ben ne kadar abuk sabuk 
söyler, deli tavırları gösterir isem bu evin perileri o kadar mem-
nun olurlar. Burada uslu akıllı durmaya gelmez. Onların maksatları 
bizim hepimizi çıldırtmak, kızıl deli yapmaktır. Elimden geleni ic-
radan geri durmayarak seni kurtaracağım. Onların ellerine bırak-
mayacağım.

Ben — Hanımefendiciğim, nafile uğraşmayınız. Hint’ten sek-
sen kırba su getirtseniz beni kurtaramazsınız. Bana göstermeye ça-
baladığınız büyük iyilikten dolayı size azim fenalıklar gelmek mu-
hakkaktır. Bırakınız beni boğsunlar. İntikamlarını alsınlar.

Hasan ile olan âşıkane maceramı, geçirdiğim son müthiş gece-
yi bütün tafsilatıyla hikâye ettim. Hâlin fevka’l-gâye585 vahametini 
anlayarak hepsi dehşet içinde kaldı.

18 
Hepimiz Hakkında İdam Hükmü

Hulul edecek bu leyle-i mahûfede bu üç kadın beni perilerin 
şiddet-i intikamlarına karşı yalnız bırakmaya razı olamadılar. Ha-
san ile olan macera-yı âşıkanemden dolayı kalfa ile Ruşen uzun 
uzadıya bana ta’n ve teşnîde586 bulundular. Fakat hanımefendinin 
ibramı587 üzerine, cinlerin, hepimizin ayrı ayrı odalarda yatmamız 
hususundaki mevzu kanun-ı infiratlarının ilk defa hilafına hareketle 
o gece dördümüz bir odada yatmaya karar verdik. Bizi boğacaklar 
ise hepimizi bir arada telef etsinler. Birbirimizin ne olduğunu göre-
lim, tevekkülüyle hep boyun eğdik.

Akşam oldu. Perilerin şerbetlerini, tütsülerini verdik. Mutat 
olan hizmetlerinde kusur etmedik. Yemeğimizi hanımefendinin 
odasında birlikte yedik. Sular karardı. O akşam bizim için kim bilir 
nasıl esrar-âlûd fecâyi’ gizlenen gecenin zulmet perdeleri derece 
585 fevka’l-gâye: son derecenin de üstünde
586 teşnî: ayıplama
587 ibram: zorlama
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derece örtülüyor, bu gece kesafetüleyl588 ile beraber havf ve hale-
canımız da artıyordu. Cinlerin hükûmet zamanları olan karanlığa 
giriyor idik.

Onların duhullerine mâni olamadığını bildiğimiz sürmeleri 
beyhude olarak sürdük. Mumları yaktık, perdeleri indirdik. Gece 
ile birlikte hulul edecek felaketimize intizaren hepimiz bir köşeye 
büzüldük. Sofalarda kopacak şemâtet-i hevl-engîzi589 bekliyor idik. 
Hilaf-ı mutat bu gece o koca hâlî köşkün hiçbir tarafında çıt ol-
muyordu. Bu amik590 sükûtu kopacak fırtınanın derece-i dehşetine 
alâmet-i garibe add ile bu sessizlikten de korkmaya başladık. Yoksa 
bu intizar-ı mustaribanemiz hilafına cinler hikmetine akıl ermez bir 
garabetle bizi bu gece rahatsız etmeyecekler miydi? Hayatımızın 
bir dakika-i âtiyesinden emin olamayarak geçirdiğimiz elim tered-
dütler ile bizar olurken birdenbire odanın içinde,

“Hu hu hu u huuuu” nida-yı meşumuyla bir baykuş öttü. Ses 
hemen kerevetin sağ ucundan geliyordu. Oraya bu uğursuz gece 
kuşu saklanmış olsun, buna hiçbirimiz ihtimal vermiyor idik. Fakat 
orada öttü. Bu hakikat de kabil-i ret değildi. Hepimiz pür lerze ma-
bad-ı felakete591 muntazır olduk. Azıcık durdu.

Baykuş bu defa kerevetin sol tarafında bir daha öttü. Biraz son-
ra kerevetin ortasında öttü. Nihayet yükün üstünde tavana yakın bir 
noktadan dördüncü defa olarak yine huhuladı. Sustu. Hayli bekle-
dik. Artık bu sada-yı şeamet-nisâr592 tekerrür etmedi. Hanımefendi 
hazin bir sada-yı tazallümle593 dedi ki:

— İşte tamam dört kişiyiz. Dört defa öttü. Bu gece dördümüz 
de idama mahkûmuz.

Kalfa ağlayarak:
588 kesafetülleyl: gecenin karanlığı
589 şemâtet-i hevl-engîz: korkunç gürültü
590 amik: derin
591 mabad-ı felaket: felaketin devamı
592 sada-yı şeamet-nisâr: uğursuzluk saçan ses
593 sada-yı tazallüm: yakınma sesi



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 163

— Bu gece zıtlarına hareketle onları pek kızdırdık. Bari hepi-
miz ayrı ayrı odalarımıza çekilsek.

Hanımefendi — Aleyhimizde hükm-i idam594 bir kere verildi. 
Bundan sonra nereye kaçsak beyhudedir.

Enzâr-ı dehşetimiz önünde böyle “hu hu hu”lar ile açılan sah-
ne-i hevl-nâkin595 gayr-ı mer’î596 oyuncuları dramın mabadına gi-
riştiler. Odanın içinde hemen aramızdan gibi acib bir kadın sadası:

— Kuşların havladığı, köpeklerin öttüğü vakit yerden göğe kar 
yağar iken ben dondurma kutusunda buram buram terliyor idim. 
Fili karıncaya yüklettiler. Akdeniz’i fındık kadar bir çekmeceye ki-
litlediler. Körlerin nakış işledikleri karanlık gecede kolsuz bacaksız 
cambazların ipte perende attıkları zaman sen nerede idin?

Yine gaipten bir erkek sesi cevap verdi:
— Keşiş dağını tekneye koyup hamur gibi yoğurdular. Kame-

ri karasineklere tutturarak bir kuyuya attılar. Yıldızların korkula-
rından kahve değirmenine kaçıştıkları, kokonaların hicaplarından 
donlarını başlarına giydikleri zaman, Arap atları kaplumbağalar ile 
yarış ederken sen nerede idin?

İnceli kalınlı iki ses birden makamla:
— Aman pek komik
Uç baba torik
Ekeyim de kokma
Bol asit borik597

Badi badi bedmento
Badi badi bedmento
Erkek sesi — Kaltak, işte parolana cevap verdim. Buraya ta 

Hint’ten geldim.
594 hükm-i idam: idam kararı
595 hevl-nâk: korkunç
596 gayr-ı mer’î: itibarsız
597  Müellifin notu: Asit borik edviye-i cedideden [yeni ilaçlardan] ise de kafiye 

hatırı için Muhsine Hanım’ın “tuz”una tercih olundu.
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Kadın sesi — Yangın kulesini mum diye fiske şamdanına dik-
tikleri vakit karın tarihinin yedinci babı aman vecadan ölüyorum 
şikâyetiyle feryat ederken, bir alabanda ile Mahmudiye gemisini 
pirenin boğazından geçirdiler. O zaman Kadıçeşmesi’nde hâkimlik 
eden havaneli, seksen beş saati un gibi ufaladıktan sonra turp tohu-
mu diye Vezirbostanı’na ekti. İştikâ-yı an’il-hükkâm598 vuku buldu. 
Havuçları tepe aşağı diken bahçıvanlar cezaya çarpıldı. Kılburnu’n-
daki kılı, cımbız maharetiyle koparan berber Veli, afyon kutusuna 
nefyedildi599. Hamam anası halvette külhancıyla muaşaka ederek 
bir kornetin doğurdu. Bu vukuat-ı mühimme sırasında nerede idin?

Erkek sesi — Mahalle kavgasında idim. Kızkulesi’ni dayısı 
Fîruz Ağa’nın rızasıyla Beyoğlu’na tenkîh600 ettiler. Büyük amcası 
Çakmakçılar yokuşu fitili aldı. Damadı hovarda diye yermişler. Kı-
lıç Ali Paşa yalın pala cinci meydanına atıldı. Salma tomruk Şişli 
ile birlikte muhâsamaya saldırdı. Nişancının kuşkulanması üzeri-
ne Topkapı Ayakapı ile ittifak aktederken Akbıyık meyâneye girdi. 
Dava fasloldu. Libade’de badeler içildi, Maşuk paşa düğünde saz 
çaldı. Şengül hamamında soğuk algınlığı geçiren Molla Aşkî’nin 
şiddet-i hararetten pek gevşeyen azasının tedavisi hususu Kâtip Çe-
lebi’nin tahrirat-ı ihbariyesiyle Hekim oğluna havale kılındı, Ruz-
name-i havadiste601 böylece mesturdur.

Yine deminki düetto:
— Aman pek komik
Uç baba torik
Ekeyim de kokma
Bol asit borik
Badi badi bedmento
Badi badi bedmento

598 iştikâ-yı an’il-hükkâm: mahkeme kararına itiraz etme
599 nefyetmek: sürgüne göndermek
600 tenkîh: nikâhlamak
601 ruzname-i havadis: günlük
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Facianın birinci meclisi pek muvafık-ı akıl ve mantık değilse 
de neşeli gidiyordu. Hint’ten geldiğini söyleyen perinin Şevki Bey 
olduğunu sesinden anladım. Fakat öteki dişi peri kimdi?

Erkek cin, mudhik602 bir beste ile şu mısraları okudu:
— Muhsine’nin perisi
Fena olur gerisi
Şimdi seni çarparak
Yaparım pisi pisi
Muhsine’nin perisi mısraını işitince o yeis içinde garip bir se-

vinç hissettim. Çünkü ölmeden dünya gözüyle perimi görecektim. 
Bunların muhaverât-ı âtiyelerinden603 Hasan’a dair bir haber almak 
da muhtemeldi.

Kadın peri anut604 ve mütekebbir bir sada ile cevap verdi:
— İyi dinle sen bunu
Perilerin menfuru
Ben de seni çarparım
Olursun Hint maymunu
Keşke ikisinin iddiası da vücut bulsa da birbirini kedi, maymun 

yapsalar belki biz de şerlerinden halas oluruz ümidiyle bekliyorduk. 
Fakat ortada sadadan başka göze görünür bir şey yoktu.

Erkek:
— Haydi gel ram ol bana
Aguşum açık sana
Kadın:
— Maymunla pisi pisi
Olur mu eş ikisi
Erkek:
— Gönlümdeki muhabbet

602 mudhik: komik
603 muhaverât-ı âtiye: gelecek konuşmalar
604 anut: inatçı
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Cezbeder seni elbet
Kadın:
— Ben seni sevmiyorum
Hasan’ı bekliyorum
Erkek:
— Biz Hasan’ı öldürdük
Mezarına götürdük
Tuhaf şey! Tıpkı benim gibi perim de Şevki Bey’in perisinden 

nefret ediyor, o da şiddetle Hasan’ı seviyordu. Hasan’ı öldürdük-
lerini böyle vazıhan605 duyunca yeis-i sevdanın beynimde tutuştur-
duğu alevlerin ıstırabâtına artık dayanamadım. Mevkimizin tehlike 
ve nezaketini unutup diğer üç kadının da hayatları pahasına olarak:

— Ah ifritler, öyle bir civana acımadan nasıl kıydınız? Ben Ha-
san’ın nısf-ı hayatı606 sayılırım. Beni de öldürmedikçe onu büsbü-
tün mahvetmiş olamazsınız. Allah’ın ve bütün kullarının lanetleri 
üzerinize olsun.

Erkek:
— Ver kulağını dinle
Ne diyor bak Muhsine?
Kadın:
— Pek şenaat işliyor
Bize lanet ediyor
Haydi gel atılalım
Bir intikam alalım
Erkek :
— Etme hata hiddetle
Hele azıcık bekle
Gulyabani gelecek

605 vazıhan: açıkça
606 nısf-ı hayat: ömrünün yarısı
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Hepsini öldürecek
Müşâare607 kesildi. Altımızdaki odadan tavan arasına, tavan 

arasından altımızdaki odaya bir koşuşma oldu. Dünyaları altüst 
edecek bir zelzele varmış gibi bulunduğumuz oda sarsılmaya, bü-
tün camlar şangırdamaya başladı. Hanımefendiyle kalfa baygınlığa 
karîb birer hâlde idiler. Yalnız Ruşen birkaç salatüselam getirdikten 
sonra bütün kin ve gazabını gözleriyle dudaklarına toplayarak:

— Behey yerin dibine giresi kahpe, sen Hasan’ın aşkından öle-
cekmişsin, var geber. Şu bizim ne kabahatimiz var ki ettiğin lanetler 
ile iyi saatte olsunların gazaplarını hepimizin üzerine celbettin?

Zelzele o kadar şiddetlendi ki abla sözüne devam edemeyerek 
yere yuvarlandı.

19 
Gulyabani

Bir çeyrek saat kadar sonra hareket-i arz durdu. Yine derin bir 
samt ve sükûn başladı. Katlimizin Gulyabani celladına havale edil-
diğini artık öğrenmiştik. Hepimiz kurbanlık koyun gibi bekliyorduk.

Bu sükûtu ihlal ile dedim ki:
— Başınıza musibet davet ettiğim için hiddetleniyor iseniz beni 

sofaya, bahçeye nereye isterseniz atınız. Çünkü ben ölünceye kadar 
onların aleyhindeki lisan-ı lanetimi değiştirmeyeceğim. Yanınızdan 
çıkarsam belki benim idamımla iktifa ile size merhamet ederler.

Hanımefendi hilm-i mutadını608 muhafaza ile:
— O geçti kızım. Ömrümüz bu geceye kadarmış. Zaten onlar 

bizi telef etmek için bahane arıyorlardı. İşte bu vesileyi senin Ha-
san’la muaşakanda buldular.

— Madem ki ölümlerine mahkûmuz. Niçin bu kan içici ifritlere 
hürmet gösterir gibi titreşiyoruz! Gulyabani melunu nereden zuhur 
edecek? Bana gösteriniz. Pencereleri açalım. Hep dizilelim. Onu 
lanetlerimizle istikbal edelim.
607 müçâare: karşılıklı şiir söyleme
608 hilm-i mutat: her zamanki yumuşaklık
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Hanımefendi kesesinden en’am-ı şerifi çıkararak mum tepsisi-
nin yanına oturduktan sonra:

— Ben zikir ve tevhitle meşgul olacağım. Allah imanımı yoldaş 
etsin. Canın ne isterse onu yap.

Ruşen’le Kalfa korkudan uyuşa uyuşa hemen yarı hissiz, 
nîm-mürde birer hâle gelmişlerdi. Hiç seslerini çıkaramadılar. Ben 
Hasan’ın nevmit aşkıyla gittikçe çıldırıyor, ölümümün gecikmesi-
ne tahammül edemiyordum. Pencerelerden birinin perdesini kaldır-
dım, kanatlarını açtım. Epeyce yükselmiş olan kamer, felaketimi-
zi temaşaya çıkmış gibi biraz küçülmüş, münevver çehresi ve bir 
şahid-i pür sükûn609 halavetiyle610 köşke bakıyordu. Nurlar sanki 
bu gecenin fecâyi’ini611 örtmeğe uğraşan karaltıları derece derece 
izaleye atılıyor, gittikçe ziyalar galip geliyor, gölgeler azalıyordu. 
Kalbime uhrevî, mematî bir hüzün çöktü. Çünkü gönlüm Hasan’ın 
ümitsiz aşkına bütün fecâyi’iyle mezar olmuştu. Acaba bu mazlu-
mun hakikî medfen-i garibanesi612 nerede idi? Şimdi yüzüme akse-
den nurlar o makber-i gaibin üzerinde de hüzünlerini ihtizaz etti-
riyorlar mıydı? Kamerin vesatat-ı garam-perveranesine613 tevdian 
sevgilime buseler ihdâ614 ettim. Şimdilik ben diri idim, o ölü. Fakat 
az vakit sonra periler beni onun yanma göndermek lütfunda bulu-
nacaklardı. Hani Gulyabani nerede? Ölümüm niçin bu kadar geciki-
yordu? Onun dev kametini rüyete müştak sabırsız, bî-havf bir nazar 
ile ağaçlar arasından vürudunu bekliyor idim. Bahçenin kenarında 
bir sıraya duran uzun servi ve kavak ağaçları gözlerime onun güzer-
gâhında üstade-i mevki-i ihtiram olmuş askerleri gibi göründü. Ben 
böyle nevmîdane,615müstağrak-ı hayal-i yâr616 iken birdenbire bir 
boru öttü. Ağaçların altından omuzlarında tüfenkleriyle birtakım 
609 şahid-i pür sükûn: sessiz şahit
610 halavet: hoşluk
611 fecâyi’: facialar
612 medfen-i garibane: zavallı, garip gibi mezar yeri
613 vesatet-ı garam-perveranesine: aşkı besleyen aracılık
614 ihdâ: hediye
615 nevmidâne: ümitsizce
616 müstağrak-ı hayal-i yâr: sevgilinin hayaline dalmış
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tüylüler zuhur etti. Bir hükümdarın vüruduna hazırlanan askerler 
gibi bahçenin ortasındaki yolun iki tarafına dizildiler. Müteaddit 
düdükler ile trampete başladı.

Kendi kendime:
— Ahubaba geliyor. Siyasetgâhımız kuruluyor, dedim.
Çok sürmedi ta karşıdan, bahçenin a’makından servi ve kavak-

lar ile hem-kamet bir minare belirdi. Bu mütehaccir617 bir sütun-ı 
camit618 değildi. Yürüyordu.

Tüylüler hep bir ağızdan düdüklere, trampeteye uydurarak 
marş gibi bir makamla şu güfteyi tutturdular:

Safa geldin merhaba
Kameti taba baba
Hele gördük bir daha
Yoluna canlar feda
Gulyabani babamız
Bizim ulu atamız
Bu mahûf heyula, söylenen takdiskâr marş ile köşke doğru iler-

liyordu. Aman Yarabbi, bu bir hakikat mi? Yoksa periler bana rüya 
mı gösteriyorlardı? Gözlerimi ovuşturarak baktım. İntizar-ı mevt 
hususundaki sabırsızlığıma ve bî-havf bulunmak için vermiş oldu-
ğum karar-ı metanete rağmen bütün damarlarıma büyük bir korku 
yayılmaya başladı. Pencerenin önünden çekilmek istedim. Fakat 
nereye kaçacaktım? Bu köşk, bu çiftlik tekmil meralarıyla, korula-
rıyla onun malikânesi değil miydi?

Başımı çevirdim. Odadaki zavallılara:
— Hanımefendi, Kalfa, Ruşen, bakınız, alay kuruldu. Yamyam 

Baba geliyor. Aman Allah’ım karnı ne kadar büyük! Bizim hepimi-
zi yuttuktan sonra yine bir hayli boşluk kalacak, dedim. Onlar bu 
davetime icabet etmedikten başka korkularından hep yüz üstü yer-
lere kapandılar. Ben Hasan’ınım ruhaniyetini teslime davetle son 
617 mütehaccir: taşlaşmış
618 sütun-ı camit: cansız sütun
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metanetimi ibraza uğraşarak mevki değiştirmedim. Evet, evet, bu 
canavara ilk lokma olarak kendimi takdim etmek benim için eh-
ven-i ıstırap idi.

O, dev kametine uydurduğu reftar-ı acib619 vakar ile bahçenin 
ortasına geldi. Askerlerine selam olarak koca kafasını sağa sola 
deve gibi salladı, tebaası yerlere kadar eğilerek mukabele-i ihtiram-
da bulundular.

Şimdi artık mehtabın ianesiyle bütün tafsilat-ı şekliyesini se-
çebiliyordum. Kazan büyüklüğünde bir baş. Üzerinde o cesamet-i 
mahûfe ile mütenasip beyaz sarıklı bir kavuk. Birer lombar deliği 
zan olunacak bir çift müthiş göz. Ortası tümsek yarım endaze az-
man bir burun. Sekiz on beyaz atın kuyruklarından yapılmışa ben-
zer sadra kadar inmiş bir ak sakal. Bol yenli, topraklara kadar varan 
morumsu cüppe, bir elinde çekdirme direği büyüklüğünde bir asa, 
diğerinde taneleri kaba soğan iriliğinde bir tesbih…

Asalı eliyle avenesine bir işaret etti. Mızıkayı keserek hepsi 
ağaçların altına çekildiler. Görünmez oldular. Gulyabani, biraz 
daha köşke takarrüple gazûbane620 bizim odaya doğru birkaç defa 
başını salladı. Ben irademe galip bir korku ile pencerenin kenarına 
çekildim. En korkulu rüyalarda bile görülemeyen bu dev azmanını 
perde ucundan seyretmeğe başladım. Artık hayatımızdan külliyen 
kat-ı ümit ettim. Çünkü bu devin adımları önünden bir insan için 
kaçmak ihtimali yoktu. Biz dört değil, yüz kadın olsak buna karşı 
hiçbir silâhla ilan-ı muhâsama edemezdik.

Daha ziyade yaklaştı:
— Kahpeler, terbiyenizi vermeğe geldim, tekdiriyle bir gürledi. 

Bu tekdire karşı ben kendimi gaip eder bir cinnet hâline düştüm. 
İntihara karar veren bir insan nefsini an-ı itlafında621 bir tabancayı 
beynine nasıl sıkar, akur dalgaların arasına kendini nasıl salıverirse 
işte aynen öyle son bir cesaret-i nevmîdane ile haykırarak Gulyaba-
ni’ye cevap verdim:
619 reftar-ı acib: acayip yürüyüş
620 gazûbane: öfkeli bir şekilde
621 an-ı itlaf: yok etme anı
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— Azrail olsan bizden alabileceğin bir candan ibarettir. Başka 
ne yapabilirsin?

Ahubaba bu cüretime fevka’l-had622 hiddetle yine gürledi:
— Vay mekkâre. Beni bostan korkuluğu mu zannettin? Seni 

tahtakurusu gibi ezer, ciğerlerini çıkarır köpeklere yediririm.
İhtiyarımdan kuvvetli, korkudan mütevellit bir sevk-i tabii san-

ki beni iki koltuğumdan yakalayarak şiddetle odanın bir köşesine 
çekti. Evet, o mevki-i mukabele ve müdafaamdan titreye titreye 
kaçtım.

Gulyabani, pencereye yanaştı. Kameti tamam köşkün üçüncü 
katıyla müsavi geliyordu. Homurdana homurdana elindeki müthiş 
asayı içeri soktu. Odanın derununu bir karıştırdı. Çiçeklikteki ayna, 
bardaklar, tepsideki mumlar daha birçok eşya şangır şungur dökül-
dü. Ortalık hercümerç oldu. Yine mandalar gibi böğürerek:

— Hepinizi kuzu gibi bu sopaya geçirip ağır ateşte çevire çevi-
re orman kebabı yapacağım. Perilerime ziyafet çekeceğim.

İşte o zaman ben çıldırdım:
— Yamyamlar, boğazınıza kor düşsün, avazıyla odayı çınla-

tarak ne yaptığımı bilmez bir saldırış ile hemen atıldım, o müthiş 
sopaya iki elimle sımsıkı sarıldım. Gulyabani beni fırın küreği üze-
rindeki okkalık ekmek gibi çeker iken şöyle feryat ediyordum:

— Hasan’ın ruhu nerede isen kanatlarını aç yetiş. İşte sana geli-
yorum. Ruhum seninle göklere uçacak. Bu köpeklere yalnız laşemi 
bırakacağım.

Fevka’t-tasavvur623 bu cesaretimden öteki kadınlara da cüret 
geldi. İlk kurbanlık koyun dışarı mezbahaya çekildikten sonra nö-
bet-i itlafın kendilerine geleceğini bilen bu zavallılar etraf-ı kûysârı624 
inletecek birer vaveyla ile yerlerinden fırlayarak var kuvvetleriyle 
sırığın ucuna yapıştılar. Ruşen ağlaya ağlaya diyordu ki:
622 fevka’l-had: haddinden fazla
623 fevka’t-tasavvur: düşünülenden fazla
624 etraf-ı kûysâr: semtin etrafı
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— Affet şahım. Bu zavallı kadın mecnundur. Dün gece üzer-
lerine uğramış. Ne dediğini bilmiyor. Senin gibi zamanın bir âlimi 
böyle deli lakırdılarına bakar mı?

Gulyabani bu istirhamlara hiç kulak asmayarak o hepimizi ça-
pariye tutulmuş irili ufaklı bir salkım balık gibi çekiyordu. Hanı-
mefendi bu vahamete karşı diğer bir çare düşündü. Sanki kadının 
damarlarında dolaşan hun-ı asalet ve cesaret birdenbire galeyana 
gelmiş gibi sopanın ucunu bıraktı. Bir eline duvardan en’am-ı şerifi, 
diğerine, kınından çıkardığı ecdadından kalma zülfikar isimli pala-
yı aldıktan sonra:

— Bırak habis, bırak koca melun, ism-i Celâl hakkı için şimdi 
seni en’am-ı şerifle çarpar, zülfikarla murdar vücudunu iki parça 
ederim.

Ahubaba bir kahkaha salıvererek:
— Deli karı sus. Vâkıa sen kart bir maryasın amma vücudun 

dolgundur. Etin güzelce kekiklenir, baharlanırsa ekl olunabilir.
Bu müthiş oburun, bedbaht hanımefendinin çeşni-i lahmi hak-

kındaki şikem-perverane kararına karşı bizim için dâd-ı matemden 
başka bir çare kalmadı. Feryadımızı asumana isal edercesine hep 
birden bağırıyorduk.

20 
Gulyabani’nin Mağlubiyeti ve Ref’-i Nikabı625

Kalfa ile abla korkudan arız olan dermansızlık, baygınlık tesi-
riyle midi? Yoksa büryan sırığına geçirilmek nöbetlerini biraz tem-
dit için vakit kazanmak kastıyla mı? Günahları üzerlerinde kalsın 
her nedense direğin ucunu gevşettiler. Ben kebaplık olarak şişte 
tek bir av gibi kaldım. Çekile çekile artık pencerenin kenarına gel-
miştim. Yamyam Baba tamam beni dışarıya alacağı anda şedit bir 
gürleme ile bir silâh patladı. Kurşun Gulyabani’nin koca kavuğuna 
yandan girdi, çıktı, köşkün kaplamasına saplandı. Sarıkta hafif bir 
625 ref’-i nikâp: peçenin açılması



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 173

duman peyda oldu. Gördüm. Ahubaba şaşırdı. Başını sağa sola çe-
virdi. Kamerin aks-i ziyasıyla gözleri pencere camı gibi parıldadı. 
Akabinde uzaktan bir ses:

— Melun, çekil pencerenin önünden, şimdi ikinci kurşunu bey-
nine yiyeceksin, tehdidinde bulundu. Bu gayr-ı muntazır mübeşşir-i 
halas sada bana o kadar tatlı geldi ki tıpkı Hasan’ın sesine benzet-
tim. Acaba Hasan kabr-i mazlumiyetinden çıkarak bütün melekleri 
imdadına toplayıp bizi kurtarmak için ahiretten dünyaya mı gel-
mişti?

Gulyabani hışımla avenesine doğru döndü:
— Etrafta düşman var. Uyuyor musunuz?, tekdiriyle bağırdı. 

Tüylüler ağaçların altından meydana çıktılar.
Uzaktan gelen ses bu esnada yine tekrar etti:
— Habis, sana pencerenin önünden çekil diyorum.
Gulyabani kükreyerek:
— Devlerin padişahına emir vermeyi ben sana şimdi gösteririm.
Akabinde bir ikinci kurşun vızlayarak Ahubaba’nın sol omuzu-

na saplandı. O koca heyula can acısıyla inleyerek:
— Of. Aman...
Feryad-ı veca’ında626 bulundu. Ufak bir kurşun yarasından bu 

azman devin teessürüne, avaz-ı şikâyetine taaccüp ettim.
Fakat terk-i mevki etmedi. İnatçı bir kumandan cesaretiyle 

avenesine şu emri verdi:
— Kurşunlar soldan kavakların arkasından geliyor. Evvela ateş, 

sonra hücum.
Tüylüler o cihete doğru giril giril tüfenk boşalttılar. Sonra hü-

cum gösterdiler.
Karşıdan mukabeleten bir iki yaylım ateş edildi. Tüylülerden 

birkaçının sapır sapır yere döküldüklerini gördüm.
Asıl hayretimi bâdî olan husus bu mukâtelenin âdeta bir in-

san muharebesi şeklindeki tarz-ı cereyanı idi. Bu cinler neden düş-
626 feryad-ı veca’: acıdan feryat etmek



174 | Gulyabani

man-ı gaiplerinin maksadını, mahiyetini, ihtifâgâhını, kendilerine 
has olan kaybı, keşf fi’l-gayb627 kuvvetiyle anlayamayarak cihet 
tayinine uğraşıyorlardı? Hususiyle her ne taraftan ise kendilerine 
karşı bu gece böyle bir pusu tertip edilmiş olduğunu neden evvelce 
hissedememişler? Bunlara cayır cayır kurşun tesir ettiğini görmek 
de istiğrabımdan628 ziyade memnuniyetimi mucip oldu.

Tüylülerden birkaçı mecruh629, kimbilir belki de maktul düşün-
ce ötekilerde hücum cesareti kırıldı. Hep şaşaladılar.

Bu aralık çatır çatır bahçe kapıları kırıldı. Allah Allah narala-
rıyla hariçten bir hücum vuku buldu. Ellerinde tüfenkler, meşaleler 
ile bir cemmigafîr630 bahçeye doldu. Bunlar hep köylü kıyafetinde 
idiler. Aralarında zaptiyeler de vardı. Bir saldırışta tüylüleri birer 
birer tutarak ellerini arkalarından iplerle sıkı sıkı bağladılar.

Bu bağlı cin üserasını ablukaya alarak meşaleler ile etrafların-
da bir daire teşkil ettiler.

Gulyabani cenapları yaralı omzunu bir tarafa sarkıtarak ha-
lecandan ayakta durmaya mecali kalmadığını gösterir dermansız 
vaziyet-i hâifane ile koca belini binaya yasladı. Ağa düşmüş bir ca-
navar gibi selametinden ümidi münkatı631 nazarlarla avenesinin bu 
acıklı levha-i mağlubiyetini seyrediyordu. Dikkatle yüzüne bakmak 
için yarı belime kadar pencereden sarktım. O müthiş gözlerinde, 
aşağıda yanan meşalelerin parıl parıl inikâslarını632 görerek titre-
meden kendimi alamadım. Kalbime yine bir havf düştü. O cemaat-ı 
muzaffere bu dev ile acaba nasıl baş edeceklerdi? İçimden:

— Bu cani heyula hangi hapishaneye kapatılır? Hangi maktele 
sürüklenebilir? Muhacimlerden633 mutlak beş onunu paralamadıkça 
bu hunhar mağlup olmaz, diyordum. Bu zannım pek boş çıktı.
627 keşf fi’l-gayb: görünmeyeni, bilinmeyeni ortaya çıkarmak
628 istiğrap: şaşma
629 mecruh: yaralı
630 cemmigafir: büyük insan kalabalığı
631 münkatı: kesilmiş
632 inikâs: yansıma
633 muhacim: saldıran
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Ziya-yı kamer ve meşalelerle münevver dairenin ortasına bir 
delikanlı atıldı. Hasan’a benzettim. Bu hakikate inanamadım. Göz-
lerimi birkaç defa ovuşturarak dikkatle baktım.

Hasan. Evet, o dildar-ı müşfikim634 idi. Bu hâl-i muğfil635 bir 
rüya da olsa benim için her lahza rüyeti dünyalar, cennetler değer 
bir saadet-i bî-girân636 idi.

Hasan o daire-i münevvere ortasında durarak elan biriyle tü-
fengini tutmakta olduğu iki elini havaya kaldırdı. O minare cüsseli 
müthiş hasmına ref’-i hitapla dedi ki:

— Ey! Bu şekl-i tavile637 bürünmüş alçak adam, ortaya çık. Ar-
tık ref’-i nikabın zamanı geldi. Birkaç masum zavallı kadını ölüm 
tehditleriyle bayılta bayılta maişet teminine yol arayan uzun deni!

Gulyabani bir iki kere homurdandı. Hasan devamla:
— Mudhike-i hayatının son dakika-i fecîasına geldiğine hâlâ 

inanamıyor musun? Sekene-i haneyi çıldırtmaya uğraşırken yoksa 
şimdi sen mi tecennün ettin?

Bu sözü akabinde Hasan ceylan gibi bir sıçradı. Yaradan’ına sı-
ğınarak elindeki tüfengin dipçiğiyle Gulyabani’nin bacaklarına bir 
yerleştirdi. Koca heyula düşecek gibi iki yanına bir yalpa vurdu. Bu 
defa homurdanmayarak insan sadasına müşabih bir sesle:

— Sopamı yere düşürdüm, onsuz yürüyemem.
— Eğil de al kerata.
— Eğilemem.
Hasan köylülere dönerek:
— Arkadaşlar! Sayd-ı vahşeti638 kaç senedir bütün civar köylere 

şayi olan Gulyabani babanın aczini görüyor musunuz? Eğilip sopa-
sını yerden almaya bile muktedir değil.

Hasan sırığı yerden alıp uzatarak:
634 dildâr-ı müşfik: şefkatli sevgili
635 muğfil: aldatan
636 saadet-i bî-girân: ölçülemez mutluluk
637 şekl-i tavil: uzun şekil
638 sayd-ı vahşet: yabani av
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— Al bakalım. Haydi yürü. Ortaya çık yezit!
Ahubaba muvazene-i hatevâtını639 şaşırmaktan korkan bir cam-

baz ihtiyatıyla sırığa istinat ede ede ağır ağır ortaya yürüdü. Hasan 
bir kumanda daha verdi:

— Yüzünü köşke dön. Senelerden beri dehşetinden titreyen 
velinimetin hanımefendi bu kisve-yi mahûfa bürünen caninin kim 
olduğunu iyice görebilsin.

Gulyabani bu emre de derhâl itaatle yüzünü köşke çevirdi. 
Hanımefendi, kalfa, Ruşen hâlâ bu zavallı kadınlar Gulyabani’nin 
mağlubiyetine kanaat getiremeyerek pencereden serbest bakmağa 
korkuyorlardı.

Hasan — Hayatınızı her lahza tehdit eden facianın ne kadar 
bî-nazir bir mudhikeye tahavvül ettiğini görmek için dikkatli bakı-
nız, ihtarıyla bizi çağırdı. Hepimiz birer pencerenin önüne sıralan-
dık. Hasan yine hasm-ı cesimine dönerek:

— Ey Gulyabani Baba cenapları, bu müthiş vücudunu setreden 
şu uzun cübbeyi sırtından at bakalım. Altından ne çıkacak?

Gulyabani’nin omuzlarına yakın bir tarafından kürk cebi gibi 
iki yarıktan bir çift küçük insan eli çıktı. Aşağıdan yukardan birkaç 
düğme çözdü. Cübbe o uzun vücuttan sıyrılarak yere düştü. Altın-
dan kırmızı yollu bir mintan çıktı.

Hasan — Lütfen mintanı da at bakalım.
Ahubaba hemen aynı hareketle mintanından da tecerrüt etti. 

Meydana pamuklar, kırpıntılar, sargılar ile memlû640 dolma koca bir 
vücut ile kolların dirseklerden yukarı kısımlarına ipler ile raptedil-
miş tahtadan iki uzun sâid641 çıktı. Kalabalık arasında el şakırtıları, 
kahkahalar, yuhalar başladı.

Hasan — Şimdi sıra mübarek çakşırına geldi. Onu da sıyırıp 
at bakalım. Altında iç donun vardır ya? Kadınlara karşı mahcup 
olmayalım.
639 muvazene-i hatevât: adımların dengesi
640 memlû: dolu
641 sâid: kol
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Gulyabani — Çakşırımı çözmeğe elim yetişmez.
Hasan — Acayip! Vah bebecik vah, senin donunu dadın mı 

bağlar? Lalan mı? Hakikaten bu tuvalet senin kendi başına yapabi-
leceğin kolay bir şey değil. Sana bir giydirici, soyundurucu lazım. 
Çok masraflı hayat.

Kahkahalar ayyuka çıkıyordu. Bahçedeki merdiveni getirdiler. 
Birkaç kişi tuttu. Hasan yedi sekiz basamak çıkarak:

— Sıkılma. Bu akşam da çakşırını çözmek şerefi bana nasip 
olacakmış. Bu mühim hizmetimden dolayı ömrüm oldukça iftihar 
edeceğim.

Çakşır aşağı alındı. Müfrit bir uzunlukta tahtadan iki leylek ba-
cağı göründü. Kahkahadan, el vurmadan bahçe inliyordu. Hasan 
kalabalığa dönerek:

— Bu tahtadan bacakların adına Avrupalılar “eşas” derlermiş. 
Bunu kırlarda uzakları görmek için bazı çobanlar kullanır. Cam-
bazlar da bu yüksek ayaklarla hüner icra ederlermiş. Fakat zannet-
mem ki bunun bizim Gulyabani cenaplarının düşündüğü şu suret-i 
iblisanedeki istimali hiçbir Avrupalının aklına gelmiş olsun. Ahu-
baba’mız eşasların en uzunuyla yürümek maharetini iktisap etmiş 
bulunduğundan dolayı Frenklerin de tebrikâtına seza görülür fikrin-
deyim. Çünkü tarih-i icadından beri bu ayaklıkların böyle bir mela-
nete alet olacağına kimse ihtimal vermemiştir zannederim.

Hasan yine Gulyabani’ye hitapla:
— Aziz babamız, şimdi sıra o hürmetli başına geldi. Onu da 

çıkar da içinde saklı olan asıl şeytanı şu halk doya doya seyrederek 
ibret alsın.

Ahubaba mecruh omzunu zor kımıldatarak iki elini kaldırdı. O 
mahûf kafayı başından ağır bir tabla indirir gibi aldı. Merdivende 
duran Hasan’a uzattı. Bu nikabın altından meydana otuz beş, kırk 
yaşlarında kara sakallı bir insan başı çıktı. Her taraftan yükselen 
nida-yı istiğrapların en kuvvetlisi penceredeki hanımefendiden ge-
liyordu. Zavallı kadın olanca avaz-ı hayretiyle şöyle bağırıyordu.
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— Bizim çiftlik kâhyası Zekeriya Efendi. İlahi, seni efendiler 
götürsün. Tuh nankör, yediğin ekmek gözüne dizine dursun.

Bu isim kemal-i nefret ve istiğrapla o cemmigafîr içinde ağız-
dan ağza dolaştı. Bu tezahür-i garip karşısında yarım aklını bütün 
bütün gaip etmek derecesine gelen Ruşen Abla haykırıyordu:

— Durun ayol iyi bakayım. Bizim Zekeriya Efendi mi o? A a 
inanmam. Bu işte yine cinlerin bir dubarası var. Rabb’im şerlerin-
den saklasın.

Sabık Gulyabani Zekeriya Efendi’nin o tahta müziç bacakları 
söküldü. Bu da elleri arkasına, bent edilerek diğer cin üserası642 me-
yanına ithal olundu.

Halk, yerde duran o koca yapma kafanın etrafına toplanmış, 
fevkalâde bir hadise-yi acibe seyreder gibi bakıyordu. Kimi kavu-
ğunu karıştırıyor, kimi sakalını çekiyor, kimi yerlere yuvarlanarak 
gülüyor, her biri bir suretle istiğrap beyan ediyordu. Bu cesim kar-
naval başlığını kafasına geçirerek diğerlerini korkutmak için Gul-
yabani vakarıyla etrafa saldırmak latifesinde bulunanlar da oldu.

Herkesin enzâr-ı taaccüp ve istihzası önünde duran bu dev ka-
fası, iri bir küfeden mamuldü. Küfenin üzerine cismü’l-enf643 bir 
yüzlük geçirilmiş, saç sakal takılmış, kavuk giydirilmiş. Hele göz-
ler epey musanna idi. İri iri tekerlek camların üzerine hadakalar ter-
sim edilmiş, çifte dürbün gibi dâhili iki üstüvane ile bunu başına ge-
çirecek adamın rabıta-i rüyeti teshil olunmuş, baş ile küfe arasında 
kalan boşluk pamuklar ile beslenmiş, doldurulmuştu.

Bu kafayı başlarına geçirenler ağırlığından şikâyetle Zekeriya 
Efendi’nin bu sıkleti uzun müddet tepesinde nasıl taşıyabildiğine 
şaşıyorlardı.

Şimdi nöbet, tüylülerin cin kıyafetlerinden tecritlerine geldi. 
Hasan bunlardan birini çekip ortaya getirerek ellerini çözdükten 
sonra:

— Soyun bakalım beyefendi, dedi.
642 üsera: esirler
643 cismü’l-enf: burun şeklinde
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Cin tereddüt etti. Hasan yine teklifini tekrar ile:
— Kürkünü çıkar canım. Hava o kadar soğuk değil. Korkma 

üşümezsin.
Cin, camdan gözler ile mücehhez koyun postundan başlığını 

çıkardı. İçinden saçlar taralı, nahif, zarif bir beyefendi zuhur etti. 
Hasan eliyle huzzâra Bey’i göstererek:

— Efendim, cinlerin serdar-ı meşhur Hint perisi Şevki Beye-
fendi’yi takdim ederim. Güzel cura çalar. Ezberinde pek çok edebi-
yat-ı âşıkane vardır. Buraya gelen genç hizmetçi kadınları isifrâşta644 
daima birinciliği ihraz eden sahib-i muvaffakiyet ve bütün bu cin 
alayının mürettib-i deha-perveridir645. Nehâfet ve nezaketine bak-
mayınız. Pek azılıdır. Dikkat ediniz kaçmasın.

Ellerini tekrar bağlayıp Şevki Bey’i bir kenara çektikten sonra 
Hasan diğer bir cini ortaya çekip başlığından tecrit ile:

— Cinlerin başçavuşu Gamgam cenapları, insanî ismi Bekir 
Ağa’dır. Yaban domuzu, manda, deve gibi hayvanatın sadalarını 
taklide hakkıyla yektadır. Gece köşkün sofalarında domuzluğu tut-
tuğu vakit biçare kadınları dehşetlerinden tiril tiril titretir.

Teşhir meydanına bir ikincisini celp ile:
— Periler ile insanlar arasında hizmet-i sefaret ifa eden meşhur 

Samsam. Horoz gibi ötmekte, yumurtlayan tavukları takliden gı-
gıklamada bir naziri daha yoktur.

Hasan devamla:
— Alınız efendim bu üçüncüsü Yamyam Ağa. Asıl ismi Bay-

ram. Ekl edilmek işkencesiyle tehdit edilen insanlara bu musallat 
gönderilir, şimdiye kadar kaç adam kıçı yemiş olduğunu bilemem, 
kendi rivayetince insanın kaba eti köftesi lezzet ve nefasetçe hiçbir 
hayvanın lahmiyle kabil-i mukayese değilmiş. Korkuttuğu insanla-
ra öyle söylermiş. Şimdi bir kişnese yeni boşanmış bir aygır zanne-
dersiniz. Hayvan mıdır, insan mıdır fark olunmaz.

Dördüncüsünü çağırarak:
644 istifrâş: odalık alma
645 mürettib-i deha-perver: akıllı tertipçi
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— Bu da Zenne Agâh. Peri orta oyununun en işvebaz bir kadın 
mukallididir. Nazik sada ve cilvesine aldanarak geceleri rençperler-
den kendine taaşşuk eden çok olmuştur.

Beşincisini davetle:
— Cinlerin onbaşısı Havhav Ağa. Asıl adı Zeynel, o kadar mü-

kemmel havlar ki uluduğu vakit yedi köyün köpeğini buraya toplar, 
biraz ulu bakayım köpoğlu köpek. Ağalar maharetini görsünler.

Zeynel istiğna gösterir. Hasan ayısını döven bir hayvan müreb-
bisi şiddetiyle tüfengin dipçiğini kaldırarak:

— Ulu diyorum sana.
Havhav pesten başlayarak gittikçe tizleşen bir köpek sadasıyla:
— Uv uvvvv uvvv…, diye bir ulumaya girişir. Civardan birkaç 

köpek mukabeleten isal-i “uv uva” tehir etmezler. Ortalığı bir kah-
kaha alır.

Hasan — Demedim mi ben size? Uzaktakiler buradakini bakı-
nız ne çabuk işittiler. Ruşen Abla pencereden bağırır:

— Neye gülüyorsunuz kuzum? Niye köpek uluyor. Bir uğur-
suzluk olacak.

Hasan sıra ile huzzâra Baykuş Ahmet’i, Ördek Mehmet’i, Kaz 
Ali’yi, Hindi Mustafa’yı öttürerek, gaklatarak, vaklatarak takdim 
etti. Ve hassaten Baykuş Ahmet’in üzerine enzâr-ı celp ile:

— Bu melun cinlerin ölüm kampanasıdır. İdamla tehditlerini 
kavak ağacında bunu üç defa öttürerek ilan ederler.

— Ey ahali, burada asıl görülecek yer köşkün içidir. Burası bir 
meskenden ziyade bir hokkabaz sandığına benzer. Geliniz sizi gez-
direyim.

Halk meşalelerle hürredek Hasan’ın arkasına düşer. Hasan eski 
cinlerin muhafazasını babayiğit sekiz on kişiye havale ettikten son-
ra bunların içinden yalnız Ördek Mehmet’i beraber alır, Köşkün 
arka tarafında birkaç ayak merdivenle inilir tek kanatlı küçük bir 
kapının önünde durarak:
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— Perilerin medhali646 işte burasıdır. Hane halkı burasını müeb-
beden kilitli netameli bir kapı zanneder. Hâlbuki buranın müteaddit 
anahtarları vardır. Her biri bir cinde durur. Hatta bir tanesi de işte 
benim cebimdedir.

Anahtarı çıkarır. Kapıyı açar. Dar yollardan, mermerliklerden 
yürüdükten sonra en evvel Muhsine’nin boş odasına girerler. Hasan 
ördek Mehmet’e bir işaret eder. Ördek odadan savuşur iken halk 
kaçıyor zannıyla yakasına yapışır:

Hasan — Bırakınız kaçamaz. Ben gönderiyorum. O şimdi be-
nim hokkabaz yardağımdır. Onsuz size bu evde hiçbir marifet gös-
teremem, der.

Ördek Mehmet gaip olduktan sonra Hasan yükün kapısını açıp 
tekmil eşyayı boşaltarak:

— Geliniz, bu yükü muayene ediniz. Bakalım ne keşfedebile-
ceksiniz?

Birkaç kişi yüke girer. Altını üstünü yanlarını dikkatle yokla-
dıktan sonra:

— Her tarafı mazbut bir yük.
Cevabını verirler.
Hasan — Ben yüke girdikten iki dakika sonra kapısını açınız.
İhtarıyla yüke girer. Kanatları örter. İki dakika sonra açarlar. 

İçerde kimseyi göremeyince halk hayret içinde kalır. Yük kapılarını 
kaparlar. Cüzi bir müddet sonra açarlar. Hasan’ı yine içeride bulur-
lar. Taaccüpleri artar. Hasan hokkabazın yuvarlağı gibi kâh gözler-
den nihan olur. Kâh meydana çıkar.

Hasan — Bu taaccübünüzü şimdi izale ederim, vaadiyle yükün 
kapıya mukabil cidarına yavaşça vurur. Cidar bir dükkân kepengi 
gibi heyetiyle arkaya iner. Öte tarafta bu açıp kapamanın makinisti 
Ördek Mehmet görünür. Hasan ahalinin bir kısmını bu büyük fet-
hanın öbür cihetine davetle, bunun menteşeli, müteaddit sürgülü, 
kol demirli âdeta gizli bir kapı olduğunu gösterir. Gayet imtizaçlı 
646 medhal: giriş yeri
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kapandığı için bir kere set edilip bu sürgüler, kollar vazedildikten647 
sonra yükün içinden bu cidar648 ne kadar zorlansa açılmayacağını 
ve bir perinin yalnız başına gece kapağı açarak işini gördükten son-
ra tekrar kapayıp gidebileceğini anlatır. Bu gizli kapının öbür tarafı 
daima kilitli duran küçük bir oda olduğunu irâe649 eder. Hanımefen-
dinin yüküyle daha birkaç yük ve dolabın bu tertipte bulunduğunu 
söyler.

Oradan çıkarlar. Hasan yine bir işaret edince Ördek gaip olur. 
Üst katta büyük bir odaya girerler. Oraya buraya bakılır iken:

— Duvara yaslanma, üzerime basma, şimdi seni çarparım, ni-
dasıyla gaipten bir ses gelir. Herkes yeni bir hayretten istila eder.

Tavandan, kerevetin önlerinden, ördek vakvakaları işitilir.
Hasan, izah eder bir tavırla der ki:
— Bu odanın muhtelif noktalarında ufak gizli delikler vardır. 

Bu delikler uzun marpuç borular ile aşağıki odaya merbuttur. Bu 
marpuçların uçları, anahtarları cinlerde bulunarak daima kilitli du-
ran dolapların içindedir. Bu uçlardan her ne türlü ses verilir ise mer-
but odalarda tavanlardan, duvarlardan, kerevetlerden geliyor gibi 
yakından işitilir. Hanımefendinin odası bu suretle mücehhezdir.

Hasan, odanın iki yan tarafına boydan boya mıhlanmış par-
maklıklı ve merdiven küpeştesine müşabih iki direk göstererek:

— Bu tertibatın bir aynı da tavan arasında vardır. Bunlar zelzele 
aletidir, Cinler, hanımefendinin odasında hareket-i arz yapmak iste-
dikleri zaman bu sırıklara yapışıp daireyi şiddetle sarsarlar.

Yine bahçeye çıkarlar. Hasan halka hitaben:
— Şimdi size bu hokkabazlıkların, bu cin peri oyunlarının, bu 

entrikaların esbabı ve menşeini hikâye edeceğim. Bizim hanıme-
fendi gayet zengin bir kadındır. Fakat israftan hoşlanmaz. Bu zaval-
lının Şevki ve Salim isminde yere batası, müsrif, çapkın iki yeğeni 
vardır. Bu beyler her zaman köşkte bulunmazlar. İfratla münhe-
647 vazetmek: yerleştirmek
648 cidar: duvar
649 irâe: gösterme
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mik650 oldukları sefahatle meşguldürler. Tuhaf hâl. Pek mühim bir 
sebepten dolayı olmalı ki biri burada olduğu zaman diğeri mutlak 
İstanbul’da kalır. Bu gece köşkte yalnız Şevki Bey bulunuyor. İki-
sinin esna-yı gaybubetinde buradaki cin dolabını, kâhya Gulyabani 
Zekeriya Efendi gül gibi tedvir eder, eksikliklerini belli etmez. Bu 
ahlaksızların halalarından para sızdırmak için başvurmadıkları çare 
kalmadı. Kendi dil-hâhlarınca651 cerr-i nukûda652 bir türlü muvaffak 
olamadılar. Birçok caniyane teşebbüsler arasında nihayet temin-i 
maksada bir yol buldular. Bu da kadının ismini deliye çıkarıp ida-
re-i emvali içün kendilerini vasi tayin ettirmek, bütün umuru elleri-
ne almak tarik-i hainanesi idi.

Bu köşkte şu gördüğünüz surette hokkabazlık tertibatında bu-
lunduktan sonra çıldırdı diye kadını buraya attılar. Hanımda cinnet-
ten eseri yoktu. Fakat bu yalnız köşkte geceleri gulyabaniler zuhur 
eder, duvarlardan, tavanlardan türlü acayip sesler, her dakika ölüm 
tehditleri işitilirse hangi sağlam insanın aklı zıvanasından çıkmaz? 
Kim çıldırmaz? Hanımefendi yine pek büyük bir metanet-i zihni-
yeye malik imiş ki memulleri derecede zır deli kesilmedi. Arada 
bir hanımefendinin ahval-i akliyesini muayene için buraya kapı 
adamlarından, tabiplerden mürekkep bir heyet-i tahkikiye gelir. 

“Nasılsınız?” yolunda sorulan suallere karşı biçare kadın, cinlerin, 
perilerin o suret-i hainane ve garibedeki iz’âcâtından653 görünen 
Gulyabani’nin minare kadar boyundan, cam gibi parlayan mahûf 
gözlerinden, bilmem kaç endaze beyaz sakalından bahseder. Bu 
fevka’t-tabîa rüyet ve saçmaya benzeyen itirafâtından dolayı he-
yet-i tahkikiye, hanımın şuuru henüz düzelmemiş olduğunu anla-
yarak avdet eyler.

Geceleri cinler hanımın odasında o marpuçlar vasıtasıyla “ha-
vuçları tepe aşağıya diken bahçevanların cezalandırıldıkları” kabi-
linden öyle saçma muhaverelerde bulunurlar ki bunları senelerle 
dinleyip de bozmamak kabil değil. Bununla kanaat etmeyerek he-
650 münhemik: düşkün
651 dilhâh: arzu edilen
652 cerr-i nukûd: para toplamak
653 iz’âcât: rahatsız etme
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yet-i tahkikiye geldiği vakit tekrar eylemesi tembih-i musırranesiy-
le kadına “Erkek kelkör kirpinin yırtık kürkünü...” nevinden çetrefil 
sözleri ders olarak talim ederler. Bunları ölüm tehdidiyle ezberle-
tirler. Zavallıyı ayda bir kere imtihana çekerler. Şuurunun cidden 
halel-dâr olup olmadığını anlamak için bu imtihanlar suret-i mahi-
ranede tertip olunur. Kadın ekseriya ibraz-ı akıl ve feraset eder. Hiz-
metçilerden tecennün edenler bulunup bulunmadığını bilmek için 
onları da imtihandan geçirirler. Hanımefendiye olan bu işkenceleri-
ni bedbahta “gara goro” diye bir cin lisanı tedris etmek derecesine 
kadar vardırmışlardır.

Ben şehirliyim. Okuyup yazmam vardır. Biliyorsunuz ki kır 
havası almak için arada bir köyünüzde bulunan dayımın yanına 
misafir gelir idim. Köyünüzü pek sevdim. Kardeşlerimle beraber 
oranın yerlisi gibi olduk. Öyle her peri, cin, gulyabani masallarına 
pek inanmam. Bu köşkün şu civardaki garaib-i şayiâtı merakımı 
celbetti. Hakikat-ı hâli anlamak için çiftlik kâhyasına kendimi bir 
köylü gibi takdim ederek bir iş aradım. Rençper olarak buraya ka-
bul olundum. Açıkgözlülük ve çalışkanlığımdan memnun oldular. 
Yavaş yavaş itimatlarını celbettim. Beni de bu cin alayı efradı me-
yanına ithal ettiler. Bu zalimane perde-i esrarın içine ben de girdim. 
Ben bu hizmet-i garibe dâhil olmazdan evvel burada iki hizmetçi 
kadın boğulmuş olduğundan bahis olunuyor. Buna dair katî malu-
matım yoktur. Elbette bu cihet tahkikatta meydana çıkar. Burada 
bulunduğum şu son zamanlarda köşke “Muhsine” isminde genç 
güzel bir hizmetçi getirildi. Gelen hizmetçi kadınları evvela beyler 
istifrâş ile sonra fedakârlık ve ketumiyetlerine mükâfaten âlâ-me-
ratibihim öteki cinlere teberru eylerler imiş. Evet, âdet-i hane böy-
le imiş. Zaten hanımefendiyi kurtarmak hususu kalbimde cây-gîr654 
olmuştu. Bunun için zihnen planlar tertibiyle meşgul idim. Fakat 
ondan evvel masum hizmetçinin kurtarılmasına şitâb etmek lazım 
geldi. Gece bir cin gibi odasına girdim. Görüştük. Derece-i iffe-
tini tecrübe ettim. Maksadıma muvafık geldi. Sonra gündüz de 
insan şeklinde görüştüm. Delikanlıyım ayıp değil ya, Muhsine’yi 
pek sevdim. İlanıaşk ile beraber izdivaç teklifinde bulundum. Ka-
654 cây-gîr: yerleşmiş
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bul etti. Kendisine bazı talimatta bulunmak için ertesi gece yine 
odasına gittim. Ben orada iken Hint perisi namıyla Şevki Bey gel-
di. Kadını müdafaaten dalaştım. Kendisini tepeleyeceğim esnada 
ıslık öttürdü. Yükten dört tüylü çıktı. Onlar ile de tekme, yumruk 
hayli uğraştım. Nihayet karga tulumba ederek beni dışarı çıkardılar. 
Bahçenin münasip bir mahalline gelir gelmez öteki tüylülerin bu 
berikilere iltihakına meydan bırakmadan bir silkindim. Ellerinden 
kurtuldum. Kuşağımın arasında silahlarım vardı. Bir elime kamayı 
diğerine tabancayı aldım. Zaten Şevki Bey ne olacak muhallebi ço-
cuğu, öbür kenara çekildi. O tüylü kıyafet altındaki dört sahte cinin 
ne kıratta birer adam olduklarını zaten biliyordum. Gayet seri bir 
hareketle bunlara hafif bir iki kama ucu oynadım, tabanca boşalttım. 
Şaşırdılar. Bahçenin girintisini, çıkıntısını zaten ben onlardan âlâ 
biliyorum. Koştum. Duvar kenarındaki ağaçların birine tırmanınca 
öte tarafa atladım. Allah selamet vere kapağı köye attım. Firarım-
dan sonra onların ne türlü tertibat ve icraatı melunanede buluna-
caklarını keşfetmek bence güç bir şey değildi. Beni ölmüş gösterip 
Muhsine’yi korkutmak için sabaha karşı baykuşlar öttüreceklerini 
biliyordum. Bu gece de Gulyabani’nin çıkmak nöbeti idi. Böyle bir 
baskını hatır ve hayallerine getiremeyecekleri için bu gece habâis-i 
mutadelerine berdevam bulunacaklarından emin idim. Köyde size 
hakikati açtım. Hak yoluna hepiniz silahlandınız. Cin peri namına 
bu köşkte icra edilen mezalim ve melanetin iç yüzünü cümlenizin 
enzâr-ı nefret ve istiğrabı önünde meydana koyarak himmetiniz ile 
işte elhamdülillâh muvaffak oldum.

Bütün köylüler bu cin bozgunu haydutların önünden her biri-
nin yüzüne ayrı ayrı tükürerek bir resmigeçit yaparlar.

Hanımefendi pencereden bir sada-yı şâdmânî ile bağırdı:
— Hasan evlâdım, bu kahramanlığından dolayı tekmil emvali-

mi sana bahşetsem azdır. Dile benden ne dilersin?
Hasan — Evvelâ sağlığınızı, sonra Muhsine’yi.
Caniler hükûmete teslim edildi. Hasan’ın kahramanlığı şayi 

olan bütün civar köylerin iştirakiyle çiftlikte üç gün, üç gece azim 
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bir düğün kuruldu. Biz Hasan ile ber-murâd olduk. Ruşen Abla ile 
Çeşmifelek Kalfa’yı da mükemmel cehizleyip çemenleyerek birer 
kocaya verdik.

Hasan o azim servetin umur-ı idaresini tamamıyla eline aldı. 
An-ı vefatına kadar hanımefendiyi bırakmadık. Kadın ahir ömründe 
müreffehen kemal-i emniyet ve rahatla yaşadı. Perilerin iz’âcâtın-
dan tamamıyla hâlî kalan o köşkte ne kuzular, ne dolmalar, ne hel-
valar yedik. Ne eğlenceler, ne ziyafetler, cümbüşler yaptık.

Hainler cezalarını gördüler. Hanımefendi bize birçok mal terk 
etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Hâlâ sa-
yesinde geçiniyoruz.

Ha, az kaldı unutuyordum. Hasan güvey girdiği gece, kendisin-
den şunu sordum:

— Bu çiftlikte dönen cin, peri dolabı birtakım melunların mas-
karalıklarından ibaret imiş de sen beni “Geceleri odama perin geli-
yor. Karşımda anadan doğma soyunuyor.” diye niye aldattın? Utan-
dırdın? Bu senin mertliğine yaraşır mıydı?

Hasan tatlı bir tebessümle:
— Aşkımıza cin saniaları, peri hayalatı karıştırılmaya idi mu-

habbetimiz bu kadar fevka’t-tabîa bir şiddet peyda eder miydi? Bu 
küçük ve masumane hilelerimden dolayı beni mazur gör.

— Peki buna cevabı pek güzel uydurdun. Fakat merak ettiğim 
bir şey daha var.

— Nedir? İki gözüm söyle.
— Bir peri gibi yükümün içinden zuhur ettiğin akşam yanıma 

gelebilmek için “Üzerinden nüshanı çıkar.” diye bana niye yalvar-
dın? Üstümde nüsham varken odaya gelemez miydin?

Hasan gevrek gevrek gülerek boynuma atılıp beni ateşîn buse-
lerine gark ettikten sonra şu cevabı verdi:

— O akşam benden çok hoşlandığını gözlerinden anlamıştım. 
“Bakalım Muhsine beğendiği bu güzel peri delikanlısının âşıkane 
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niyazlarına dayanamayarak nüshayı üzerinden çıkaracak mı?” me-
rakıyla seni denemek istedim. Maksadım iffetini tecrübe idi. Seni 
polat gibi afif buldum. Memnun oldum.

Muhsine Hanım yorgunluk almak için başını duvara dayaya-
rak:

— Yavrularım, söylemeden boğazım kurudu. Çiçeklikte duran 
şu bozamı veriniz.

Bu hizmete bir oda halkı hep koşuştu:
Aheste aheste, yudum yudum bozasını içti. Sonra besbelli o 

perili gecelerin müthiş ve ruh-nevâz655 hatıratı zihninde teceddüt 
etti. Derin derin sahîhan şuhi-i nevcivanisini656 hatırlar bir kırıtma 
ile sürmeli gözlerini süzerek devam etti:

— Zevcim bu Hacı Hasan Efendi, hikâyedeki işte o kahraman 
güzel Hasan’dır. Onun sakalı, benim saçlarım ağardı. Daha birbi-
rimize doymadık. Bu yaştaki süs, nizam merakımdan dolayı beni 
ayıplamayınız. Hep onun içindir. Hâlâ ilk leyle-i zifafımızdaki gibi 
birbirimize ateşliyiz. Hacım nerede kaldı ya? Bu vakit oldu daha 
gelmedi.

Nihayet Hacı Hasan Efendi sevgili zevcesini almaya gelerek 
elinde feneriyle kapıdan bağırdı:

— Hanım!
Muhsine Hanım bu hitaba gayet tatlı bir:
— A canım, ile cevap verdikten sonra o ağır vücutlu kadın ken-

dini merdivenlerden aşağıya atarcasına bir savletle koştu.
Mürur-ı sinîn657 ile zeval-pezir658 olmayan bu müstesna, bu 

ateşli muhabbete gıpta eden bütün komşu hanımlar o gece dinledik-
leri müthiş hikâyenin bî-mânend kahraman-ı şehiri güzel Hasan’ı 
görebilmek için pencerelere üşüştüler.
655 ruh-nevâz: ruh okşayan
656 şuhi-i nevcivani: gençlik işvesi
657 mürur-ı sinîn: yılların geçmesi
658 zeval-pezir: sona eren
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O tarihte zavallı ben ufak bir çocuktum. Senelerin teâkib-i 
müruruna ilk şiddetiyle karşı koyan bir karı koca muhabbetinin ne 
demek olacağına hiç aklım ermiyordu. Yalnız şu hatırımda kaldı ki 
döşeğime girdiğim zaman büyük validem bana bermutat:

Yattım sağıma
Döndüm soluma
Melekler şahit olsun
Dinime imanıma
Kalırsam elhamdülillah
Ölürsem elhükmülillah

niyaz-ı teslimiyet ve tevekkülünden sonra “Rabbi yessir” duasını 
üç defa tekrar ettirdiği hâlde ben, Samsam’ın “gara goron”larını, 
Gulyabani’nin uzun sakalını bir türlü unutamamıştım.
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