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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 hi-
mayesiyle Mekteb-i Mülkiyeye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfın-
da iken ağzından kan gelince yani verem belirtisi üzerine Hüseyin 
Rahmi öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre Adliye Neza-
reti Ceza Kaleminde memur, Ticaret Mahkemesinde aza mülazımı 
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. Meşruti-
yet Dönemi’nde 37 sayı süren Boşboğaz ile Güllabi adlı bir gazete 
çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de 
uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, Za-
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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man, 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 Rahmi’yi 
kızıyla evlendirmeyi düşünecek kadar beğenmekte ve sevmektedir. 
Hüseyin Rahmi bu evlenme teklifini nazikçe reddeder ve ömrü bo-
yunca 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 çocuk-
lar, dolandırıcılar, dilenciler, eşkıyalar, fahişeler, metresler, muhab-
bet tellalları, hovardalar, şıpsevdiler, fedakârlar, iffetsizler, namus-
suzlar, alafranga tipler, dejenere tipler, züppe tipler, dedikoducular, 
fettanlar, 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 etki-
sinde 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 ge-
çirdikleri 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 



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 13

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 Ha-
nım’dan Mektup; Ölü Diri Getirir; Refia Hanım’ın Köftesi; Sahte 
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 Rahip 
(=Köşeye Çekilmiş Rahip); Ne Boş Hayal İmiş; Rahibin Merkebi 
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Hazan Bülbülü





Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hazan Bülbülü oyunu; 1328 
(1913) İkdam gazetesinde tefrika edildikten sonra elimizdeki ki-
tabın dış kapağına göre 1330 (1915), iç kapağına göre ise 1332’de 
(1917) İbrahim Hilmi tarafından İkdam Matbaasında yayımlan-
mıştır.

Kitabın baş kısmında dönemin tiyatrosuna tepki olarak Hü-
seyin Rahmi’nin 14 Ocak 1914’te kaleme aldığı bir giriş yer al-
maktadır. Oyunun ikinci baskısı 1968’de, üçüncü baskısı 1973’te 
yapılmış, dördüncü baskı ise 1984’te Aşk Batağı ile aynı cilt içinde 
Atlas Kitabevinde yayımlanmıştır. Eser, beşinci kez Bir Muadele-i 
Sevda ile aynı ciltte 2002’de Özgür Yayınları tarafından basılmıştır. 
Elinizdeki kitapta yer alan metin Hazan Bülbülü’nün İkdam Mat-
baasındaki ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.

Aysel Güneş - Dilek Koçak
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MUKADDİME
Memleketimizde henüz tiyatro sanatı namına1 nisbet-i istih-

kak2 gösterecek bir kumpanya teşkil edemedik3. Çünkü bu büyük 
sanatın da darü’t-talimi4 vardır. Hüdayınabit5 mantar gibi mümes-
sil6 yetişemez. Bizim sefil sahnelerimizin üzerinde, en basit cümle-
lerde bile acz-i ifade7 ile sıçrayan, haykıran, didinen, maharetsiz8, 
liyakatsiz9 hatta ekseriyesi10 terbiye-i evliyaya11 bigâne12 birtakım 
zavallılara (birkaçı istisna edilmek üzere) sanatkâr denemez. Kaba-
hatleri yoktur, bunları tayip etme13 yoktur. Muhit14 “tiyatro” nedir 
anlayamamış. Bunun terbiye-i fikriye ve medeniyeye15 olan dere-
ce-i tesiratını16 takdirden daima uzak kalmış. Sanat rağbetle müte-
vazindir17. Her şeyde Türkî ahalinin aşkı, şevki18, ciddiyet-i hahi-
şiyle19, iyiyi kötüden fark etmek kudret-i mümeyyizesiyle20 husul 
bulur21. Bir semahat-i cahilane22 ile “tiyatro” namı verdiğimiz o 
yığıntı mahallerimizde ne zaman bulunsam halkın ıslık çalınacak 
1  nam: ad
2  nisbet-i istihkak: hak edilen ölçü
3  teşkil etmek: ortaya çıkarmak
4  darü’t-talim: okul
5  hüdayınabit: ekilmeden kendiliğinden yetişen
6  mümessil: oyuncu
7  acz-i ifade: anlatım güçlüğü
8  maharetsiz: beceriksiz
9  liyakatsiz: yeteneksiz
10  ekseriye: çoğunlukla
11  terbiye-i evliya: evliya terbiyesi
12  bigâne: ilgisiz
13  tayip etmek: ayıplamak
14  muhit: çevre
15  terbiye-i fikriye ve medeniye: düşünce ve uygarlık terbiyesi
16  derece-i tesirat: etkileme derecesi
17  mütevazin: oranlı
18  şevk: güçlü istek
19  ciddiyet-i hahiş: arzuların ciddiyeti
20  kudret-i mümeyyize: iyiyi kötüyü fark etme gücü
21  husul bulmak: oluşmak
22  semahat-i cahilane: cahile yakışır el açıklığı



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 35

yerde alkış şakırtısıyla ortalığı sardığını görerek ağlamalı olurum. 
Evet, itiraf etmeli ki bu halk işte ancak o derecede artistler yetişti-
rebilir. İsimleri, eserleri bütün cihan-ı medeniyette23 dair Hervieu-
lar, Berieuxlar, Capuslar, Donaelar, Hanri Bataillelar henüz bizim 
için mechulat-ı mahzadandır24.

Gazetelerimizin her gün neşrettikleri25 temaşa26 ilanlarına ba-
kınız. Çifte Gelinler, Budala Âşık, Kurnaz Yazıcı gibi isimler gö-
rürsünüz. Bunların müellifleri27 kimlerdir? Lazımu’t-teşrih28 hangi 
yaralarımız intikad-ı sanatın29 ince, müesser30, ibretbahş31 temsila-
tıyla32 enzar-ı intibaha konuyor33? Ne oynayanlar ne seyredenler 
asla bu kaygıda değildirler. Oyunculardan bağırmak, tepinmek, 
bazen maalasef arsızlanmak, ahaliden el çırpmak… Bizde fazl-ı 
temsil34 ve zevk-i temaşa35 işte bundan ibaret… Tiyatro denince 
alelekser36 gözler önünde birtakım adiyattan37, daha doğrusu zev-
zekliklerden, maskaralıklardan başka bir şey tecessüm edemedi-
ği38 için bu sanatı hakir39 ve zelil40 görmek maraz-ı ictimaiyesiy-

23  cihan-ı medeniyet: uygarlık dünyası
24  mechulat-ı mahza: tam bilinmeyenler
25  neşretmek: yayımlamak
26  temaşa: seyredilecek (şey)
27  müellif: yazar
28  lazımu’t-teşrih: açıklama gerektiren
29  intikad-ı sanat: sanat eleştirisi
30  müesser: etkilenmiş
31  ibretbahş: ibret veren
32  temsilat: örnekler
33  enzar-ı intibaha konmak: seyredilmek üzere konmak
34  fazl-ı temsil: temsil marifeti
35  zevk-i temaşa: seyir zevki
36  alelekser: çoğu zaman
37  adiyat: değersiz şeyler
38  tecessüm etmek: canlanmak
39  hakir: değersiz
40  zelil: aşağılanan
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le41 böyle malul kalmışız42… Biz onu yükseltemiyoruz ki onun 
füsunkâr-ı lemean-ı ikazı43 bizi diriltebilsin…

Piyese tahvil edilen44 bedbaht45 Mürebbiye’min sahneler üze-
rinde defaatle46 uğradığı acz-i temsilat47 ve içine karıştırılan türre-
hat-ı tuluat48 beni pek meyus etti. Bu Hazan Bülbülü’nü o yolda 
bir zillet-i lub49 felaketinden kurtarmak için bunu, sahnece olacak 
tertibat-ı sanatı50, pek nazarıitibara51 almayarak ancak bir roman 
gibi okunmak endişe-i tahririyle52 yazdım. Binaenaleyh53 uzun 
muhaverelerden54 terakki etmedim55. Çok defa sahnenin iki kişiyle 
boş gibi kalmasına ehemmiyet vermedim. Bu hakikati kendim söy-
ledikten sonra bunu tekrar için, ar[t]ık kimsenin yorulmasına ha-
cet56 kalmaz zannederim. Beyhudegûluğu57 vesile-i tafazzul58 bilen 
münekkidin59 muannide-yi iskata60 uğraşmanın nafile61 bir say62 ol-
duğunu son tecrübelerimle öğrendim. Dilin kemi[ği] olmadığı gibi 

41  maraz-ı ictimaiye: toplulukça kabul edilen hastalık
42  malul kalmak: sakat kalmak
43  füsunkâr-ı lemean-ı ikaz: uyandırma parıltısının büyüleyiciliği
44  tahvil etmek: dönüştürmek
45  bedbaht: talihsiz
46  defaatle: defalarca
47  acz-i temsilat: temsil edilme güçsüzlüğü
48  türrehat-ı tuluat: doğaçlama saçma sapan sözler
49  zillet-i lub: eğlence alçaklığı
50  tertibat-ı sanat: sanat düzeni
51  nazarıitibar: dikkat
52  endişe-i tahrir: yazma kaygısı
53  binaenaleyh: bununla beraber
54  muhavere: iki kişi arasında karşılıklı konuşma
55  terakki etmek: arttırmak
56  hacet: lüzum
57  beyhudegûluk: boş yere söyleme
58  vesile-i tafazzul: üstünlük taslama aracı
59  münekkit: eleştiren
60  muannide-yi iskat: aşağı atma inadı
61  nafile: boşuna
62  say: emek
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selim bir vicdanın tabii63 istikameti olamayan arazkâr64 kalemler 
de sevap nasevap65 her vadiye söz karalayabilirler. Dünyada ku-
sursuz iş olmaz. O iddiada değilim. Hüsnüniyete66, sanat-ı tenkide 
müstenit olmayan67 yavelerin68 zilleti69 daima mahall-i sudurları-
na70 avdet eder71.

Heybeliada

Kanunusani 329

63  tabii: doğal
64  arazkâr: hastalıklı
65  nasevap: sevap olmayan
66  hüsnüniyet: iyi niyet
67  müstenit olmak: dayanmak
68  yave: saçma söz
69  zillet: aşağılanma
70  mahall-i sudur: meydana geliş yeri
71  avdet etmek: dönmek
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EŞHAS-I VAKA72

REFİİ EFENDİ  Zengin bir ihtiyar
AYŞE KADIN  Hizmetçi
SELİME  Hizmetçi
ANİKA  Hizmetçi
BİR KILAVUZ KADIN
NAİME HANIM  Refii Efendi’nin ölmüş zevcesinden73 olan kerimesi
İHSAN BEY  Naima Hanım’ın zevci74

ŞAHENDE HANIM  Bir genç kız, sonra Refii Efendi’nin zevcesi
NURİ BEY  Şahende Hanım’ın kızlık zamanındaki muaşıkı75

AKİF EFENDİ  Şahende Hanım’ın dayısı
NEDİME HANIM  Akif Efendi’nin zevcesi
ARİFE HANIM  Mesleği meşkûk76 bir komşu kadın
MESTAN AĞA   Bir kız çocuğuyla bostana gelen bir yabancı, aşçı, bağcı, 

ARABACI
HİZMETKÂR

72  eşhas-ı vaka: olay kişileri
73  zevce: karı
74  zevç: koca
75  muaşık: sevgili
76  meşkûk: şüpheli



BİRİNCİ PERDE
(Sahne ortadan iki[ye] ayrılmış, sağ kısım muntazamca bir 

oda, cepheye gelen duvara muttasıl77 bir karyola, yanında küçük bir 
dolap, üstünde bir sürahi, bardak, birkaç ilaç şişesi, kutular, çıngı-
rak düğmesi… Karşı tarafta bir kanepe, birkaç koltuk, orta yerde 
uzun örtülü ufak bir masa… Bölmenin öbür tarafında bir konsol 
ayna, bir iki sandalye, ortada her iki tarafa geçilir bir kapı…)

Birinci Meclis
Refii Efendi, Ayşe Kadın
(Refii Efendi gecelik elbise ve takyesiyle78 yatağa yatmış, yor-

ganı üzerine çekmiş görünüyor.)
AYŞE KADIN – (Koyu düzgün ve allık sürmüş, şakağına bir 

çiçek takmış, bir ince başörtüsüyle yan taraftan boş bölmeye girer. 
Ayaklarının uçlarına basa basa yürüyerek) Aman bakayım, ihtiyar-
cağazım ne yapıyor? Zavallı pinponum. Bir hafta evveli turp gi-
biydi. Birdenbire hastalandı. Bir şey değil, paçavra hastalığı79 imiş. 
Hekim80 “Merak etmeyiniz, geçer” diyor. (Kapıya vurur. Gözünü 
anahtar deliğine uydurarak) Mışıl mışıl uyuyor. Uyusun da bü-
yüsün. (Gözünü delikten çekerek) İhtiyardır ama değme gençlere 
değişmem. O ne zampara eskisidir o! Hastalanmazdan evvel ge-
çenlerde havlu verirken elimi sıktı. Arada sırada insana şöyle göz 

77  muttasıl: bitişik
78  takye: takke
79  paçavra hastalığı: grip
80  hekim: doktor
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ucuyla manalı81 bir bakışı vardır. Benim için gönlünden bir şeyler 
geçiriyor. Anlıyorum fakat ötekilere çaktırmaya gelmez, sonra beni 
hasetlerinden82 çiğ çiğ yerler.

REFİİ EFENDİ – (Ağır ağır kalkıp döşeği içinde oturarak) 
Tevekkeli83 bu dünyaya devran-ı biaman84 dememişler. Durmuyor, 
dönüyor. Dönüyor ama bakınız insanı da ne hâle koyuyor. Hiçbir 
anında sebat yok. Gençken çok aldandım. O bikarar85 cilvelerinin 
lüzumsuzluğunu şimdi anlıyorum. (Tevakkuf86 ve öksürerek başını 
yastığa dayar.)

AYŞE KADIN – (Kulağını kapıya vererek) Ay kalktı işte mızıl 
mızıl söyleniyor. Bu zavallı adamın bir derdi var ama bir türlü anla-
yamıyorum. Bu kadar ihtiyar olmasa hemen hemen “Birisine gönül 
çekiyor” deyivereceğim. “İnsan ihtiyarlasa da gönlü kocamazmış” 
derler. İhtiyar olsam da gönlüm tazedir, şarkısı yok mu? İşte bu da o 
ihtiyarlardan. Kimi seviyor acaba? Allah’ın bildiğini kuldan ne sak-
layayım? Tavırlarına, göz süzüşlerine bakıyorum da beni seviyor 
zannediyorum. Şu adamın gönlündeki esrarı87 anlayabilsem başka 
bir şeycik istemem.

İkinci Meclis
Evvelkiler, Selime, sonra Anika
SELİME – (Hemen aynı [tuv]aletle içeri girerek) Kimin esra-

rını anlayacaksın kuzum? Bizim efendinin mi? Ayşe, pek saygısız 
bir kadın oldun. Ne zaman seni burada görsem ya gözünü anahtar 
deliğinde ya kulağını kapıda buluyorum. Ayıp değil mi? Bir insan 
efendisinin esrarını anlamaya uğraşır mı böyle?

81  manalı: anlamlı
82  haset: kıskançlık
83  tevekkeli: boşuna
84  devran-ı biaman: acımasız dünya
85  bikarar: kararsız
86  tevakkuf: bekleme
87  esrar: sırlar
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AYŞE KADIN – Ay sen nereden geldin başıma kel kâhya? Ka-
pıdan ben çekileyim de sen dinle, değil mi? Efendiyi başkası din-
lerse ayıp, Selime Hanım dinlerse değil. Halka verir talkını, kendi 
yutar salkımı…

ANİKA – (Saçlarını tepesine kabartmış, önünde gayet süslü 
bir prostela88 ile koşa koşa içeri girerek) Bu iki kadın da aralarında 
efendiyi bir türlü paylaşamazlar…

AYŞE KADIN – (Kahkaha ile) Al sana bir ortak daha… Aman 
kakanoz89, koş! Geç kaldın! Efendi ne benim ne Selime’nin… 
(Eliyle göstererek) İşte bu matmazel cenaplarının90…

SELİME – Susun… Susun… Dinleyelim. İşte efendi söyleni-
yor.

(Hepsi kulaklarını kapıya verirler.)
REFİİ EFENDİ – İnsan maşa kadar bir boyda doğuyor. Yavaş 

yavaş büyüyor.
ANİKA – Ne dedi anladınız mı?
AYŞE KADIN – “Maşayı insan doğurur” diyor.
SELİME – Aaa… Bunak… Sayıklıyor galiba?
REFİİ EFENDİ – Bir çiçek gibi açılıyor. Şundan bundan birer 

kâm alayım91 derken soluyor… Tebah oluyor92…
AYŞE KADIN – Yine bugün hekimi çağırtmalı… İhtiyarcağız 

sayıklıyor. Nöbeti ziyade… “Çiçek açılır tabak olur” diyor, “Eskiler 
alayım” diyor… Saçmalıyor…

REFİİ EFENDİ – Ömür denilen şey mütemadi93 tahavvülat-
tan94 ibaret… İhtiyarlık bir kere insanın kapısına çöker ise artık 
geçmiş ola… Sen gayrı istediğin kadar saçını sakalını boya… Ta-

88  prostela: önlük
89  kakanoz: yaşlı ve çirkin
90  cenap: saygı, onur belirten bir söz
91  kâm almak: zevk almak
92  tebah olmak: mahvolmak
93  mütemadi: sürekli
94  tahavvülat: değişimler
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rih-i veladetinden95 sekiz on seneyi tarha96 uğraş… (Tevakkuf ve 
öksürerek) Ele baston almayınca bel doğrulmaz. Gözlüksüz bir şey 
seçilmez, ilaçsız karbonatsız yenilip içilmez. Artık her uzvunuz97 
takatten kalır98. Onları ifa-yı vazifeye99 davet için münebbihler100, 
muavinler101 lazım gelir. Evvelden huzuzattan102 olan şeyler artık 
âdeta birer zahmet, birer yorgunluk, birer hastalık şeklini alır. İşti-
hayı103 açmaya uğraşmalı… Sonra hazma104 çabalamalı… Uyuma-
ya çalışmalı… Mücadelat-ı hayatın105 en müthişi gençlikte değil, 
asıl işte ihtiyarlıkta başlıyor.

AYŞE KADIN – Ne diyor, ne diyor?
ANİKA – Ne diyorsa diyor! Efendinin her dediğini anlamaya 

uğraşmak sizin için ayıp değil mi?
SELİME – Ay! Yellozun çalımına bak!.. Deminden “Efendi ne 

diyor?” diye o bize soruyordu. O sorarsa olmuyor da biz sorarsak 
ayıp oluyor. O nedir öyle İcadiye Tepesi gibi saçlarını kabartmışsın! 
Daha dün geldin, bu evde hanım olmaya kalktın. Gönlünden neler 
geçiriyorsun bilmem ki?

ANİKA – Ne geçireceğim? Hiç… Allah kuru iftiradan sakla-
sın…

SELİME – Aman mıymıntı106… Sen onu eski pabuçlarıma an-
lat. Senin gönlünden esen rüzgârı ben çoktan keşfettim.

ANİKA – Ben de senin kalbindeki patlayan borayı çoktan an-
ladım. Hepsini biliyorum.

95  tarih-i veladet: doğum tarihi
96  tarh: çıkarma
97  uzuv: organ
98  takatten kalmak: gücü azalmak
99  ifa-yı vazife: görevi yerine getirme
100  münebbih: uyarıcı
101  muavin: yardımcı
102  huzuzat: hoşa giden şeyler
103  iştiha: iştah
104  hazım: sindirim
105  mücadelat-ı hayat: hayat mücadelesi
106  mıymıntı: mızmız
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SELİME – (Anika’ya doğru yaklaşarak) Ne biliyorsun? Söyle 
bakalım!

ANİKA –[E]fendiye varmak istiyorsun.
SELİME – Hah hah hay, o senin gönlündeki ayol! “Âlemi nasıl 

bilirsiniz? Kendin gibi.” demişler. Kokona107 hanım gönlümdeki şu 
sırrı nasıl anladın bakalım?

ANİKA – Nuruosmaniye’deki hocalara gidip yaptırttığından…
SELİME – (Haykırarak) Kuru iftira diye işte buna derler!
ANİKA – İftira mı? Üfürükçülere yazdırdığın o kâğıt parçala-

rını ıslatıp ıslatıp suyunu hasta adamcağıza içirmedin mi? Bu yazılı 
parçacıkları pencereden bahçeye attığın zaman ben gidip birer birer 
toplardım. İşte hâlâ para çantamın içinde duruyor. (Cebinden çanta-
sını çıkarıp bir kâğıt parçası göstererek) İşte! İşte daha bazılarının 
yazıları bütün bütün silinmemiş…

SELİME – (Bozularak) Yaaa! Acayip! Demek ki bu evin içine 
seni casus tayin etmişler108. Herkesin peşinden gezip ne yaptığını 
tahkik et109 demişler. Sen eski devirdeki zaptiye nazırlarının110 ko-
naklarında hizmetçilik ettin miydi? Lakin emin ol ki acemi, şaşkın 
bir casussun. Efendiye içirdiğim o kâğıtlı sular hastalığından şifa 
bulması içindi.

ANİKA – Efendinin haberi ola idi o suları içer miydi bakalım?
SELİME – Orası senin ne vazifen?
ANİKA – Niçin? Ben de o efendinin ekmeğini yiyorum. Para-

sını alıyorum. Sayesinde yaşıyorum.
AYŞE KADIN – (Karşıdan) Aman ya Rabbi, evin içinde neler 

oluyormuş da benim haberim yok! Hiç hasta adama nasıl mürek-
keple yazıldığı belli olmayan kâğıtların suyu içirilir mi? Tevekkeli 
değil geçen akşam zavallı adamcağız öğüre öğüre bir oldu.

107  kokona: süse düşkün yaşlı kadın
108  tayin etmek: kararlaştırmak
109  tahkik etmek: soruşturmak
110  zaptiye nazırı: Osmanlı Devleti’nde güvenlikten sorumlu bakan



44 | Oyunlar

SELİME – (Tehevvürle111 Ayşe Kadın’a dönüp) Hele sen sus 
Ayşe! Senin de ne mal olduğunu herkesten âlâ112 biliyorum. Bü-
yücülere yazdırtıp da efendinin gecelik takyesinin tepe kapağının 
iki katı arasına diktiğin o ufacık muşambalı nüshayı113 oradan ben 
kendi elimle söküp çıkardım. Muradının114 ne olduğunu biliyorum. 
Ayşe, efendiye varmak istiyorsun ama böyle yedi bin kuruş aylıklı, 
hatırlı, şanlı, kelli felli bir efendiyi sana kolayca kaptırmazlar.

AYŞE KADIN – Bana kaptırmazlarsa sana hiç yutturmazlar… 
Avucunu yala…

SELİME – Ayşe sus! Ben senin daha çok ipliğini pazara çı-
karırım. Ben şu kokona hanımın meramını115 anlamak istiyorum. 
Hoş onunki de bizimkinden başka türlü değil… Değil ama o biz-
den daha kurnazca hareket ediyor. Suda ezdiğim kâğıtları benim 
Nuruosmaniye’deki hocalardan aldığımı nereden biliyor? Demek 
ki oralara kendi de gidiyor.

ANİKA – Ben öyle büyü müyü bilmem… Efendinin canı kimi 
isterse onu alır.

SELİME – Ya öyledir de bizim arkamızı niye kolluyorsun? Ne 
yaptığımızı ne gözetliyorsun?

ANİKA – Dedim ya, efendinin ekmeğini yiyorum. Zavallı ihti-
yara bir fenalık yapmayınız diye dikkat ediyorum.

SELİME – Kız, biz efendiye ne fenalık ederiz? Musibetin116 
zoruna bak…

ANİKA – Her türlüsünü…
SELİME – Anika Anika… Otur oturduğun yerde… Ben iki eli-

mi adamın ağzına sokarsam şöyle pas gibi ayırıveririm… Anladın 
mı? Lakırdını bil de söyle!

ANİKA – Yavaş gel kuzum. Benim ağzım eski salaşpur117 değil.

111  tehevvür: öfkelenme
112  âlâ: iyi
113  nüsha: yazılı kâğıt
114  murat: amaç
115  meram: istek
116  musibet: uğursuz
117  salaşpur: bir kumaş türü
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AYŞE KADIN – Şuna soralım bakalım, bizim efendiye yapa-
cağımız fenalık ne imiş?

ANİKA – Ne yapacağınızı kalbiniz biliyor ya! Bana ne sora-
caksınız…

AYŞE KADIN – Haçının, putunun başı için söyle, ne yapacak-
mışız? Bunu anlayamazsam bundan sonra ben meraktan bir yerde 
duramam…

ANİKA – Zaten sizin içinize fülfülün118 taşı kaçmış. Bir yerde 
durup oturabiliyor musunuz? Siz bu ihtiyar efendinin ak sakalını, 
buruşuk yüzünü sevmiyorsunuz ya! Sizin istediğiniz başka…

AYŞE KADIN – Ne imiş? Çabuk söyle bakalım… Malını mı 
seviyoruz, parasını mı çalacağız?

ANİKA – Efendi vefat ettiği vakit evli bulunursa karısına üç 
bin kuruş aylık bağlanacakmış. Bunu geçen günü hesaplıyordunuz. 
Efendiye varınız, o da çabuk taklayı atsın, paralara konunuz. İşte 
maksat bu…

SELİME – Aman ben de bir lakırdı119 söyleyecek zannettim. 
Böyle kuru dırıltılarla efendiyi elimizden kapamazsın. Yağma 
yok… Bu kelepiri sana yutturmayız…

REFİİ EFENDİ – (Başını yastıktan kaldırarak) Evet sen iler-
leyince hayatın her şekli tebeddül ediyor120. Taamın121 nevi122 ve 
miktarı, uykunun zamanı, eğlencenin çeşidi değişiyor, refikanın123 
çeşnisi124 bozuluyor. Hasılı125, her şeyin tarz-ı cereyanı126 başka su-
ret alıyor127. İfrazat-ı bedeniyeden128 bazı lüzumluları azalıyor, idrar 
118  fülfül: karabiber
119  lakırdı: söz
120  tebeddül etmek: değişmek
121  taam: yemek
122  nev: çeşit
123  refika: eş
124  çeşni: özellik
125  hasılı: kısacası
126  tarz-ı cereyan: akış biçimi
127  suret almak: şekil almak
128  ifrazat-ı bedeniye: vücuttan çıkan salgılar
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gibi lüzumsuzları çoğalıyor. Evet, hayatın en büyük ezvakından129 
madut olan130 bazıları da hemen hemen sıfıra tenzil ediyor131. (Te-
vakkuf, öksürük)

SELİME – Durunuz durunuz… Efendi uyandı. Yine söyleni-
yor. (Birbirini iterek üçü birden kulaklarını kapıya yapıştırırlar.)

AYŞE KADIN – Efendinin ördeği nerede?
SELİME – Karyolasının altında. Ne yapacaksın?
AYŞE KADIN – İdrarım çoğaldı diyor da… (Anika’yı iterek) 

Maksadın efendiye varmak değil de ya niçin böyle sakız gibi kapıya 
yapışıyorsun? Çekil biraz da biz dinleyelim.

REFİİ EFENDİ – İşte bu mahrumiyet132 beni bitiriyor. En çok 
su-i tesir133 edeni bu… Horoz ölür de gözü çöplükte kalırmış derler. 
Bu dünyada güzel kadına doyamadım. Galiba doyamadan da gide-
ceğim. (Öksürük)

SELİME – Ne dedi? Anladınız mı?
AYŞE KADIN – “Güzel kadın” dedi. Benim için söylüyor ga-

liba?
SELİME – Hah hah hay, aç tavuk kendini arpa ambarında zan-

neder imiş… (Kapıdan kulağını çekip Selime’ye bir temenna ede-
rek134)

AYŞE KADIN – Allah ömrünüze bin bereket versin. “Güzel 
kadın” diye benim için değil, senin için söylüyor yosmam… Efen-
diye kendimi beğendireceğim diye suratını paskala135 çevirmişsin. 
Hiç senin gibi bir güzel dururken efendi beni beğenir mi?

SELİME – Ay, ay! Aman ay, gülecek hâlim yok! Ayşe, bir kere 
aynanın önüne gidip de suratına baksana. Süslenmeye uğraştık-

129  ezvak: zevkler
130  madut olmak: sayılmak
131  tenzil etmek: inmek
132  mahrumiyet: yoksunluk
133  su-i tesir: kötü etki
134  temenna etmek: eli baş götürerek selam vermek
135  paskal: palyaço gibi boyanmış
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ça şebeleğe dönmüşsün. O kaşındaki kazan kulpu rastıklar nedir? 
Efendi, tabiat sahibi bir adamdır. O kaşları beğenir mi hiç? Kadına 
değil, âdeta soytarıya benzemişsin.

AYŞE KADIN – “İnsan insanın aynasıdır” derler. Gelsinler de 
soytarıya hangimiz benzemiş, Allah için söylesinler…

ANİKA – Doğrusunu isterseniz ikiniz de birbirinizden maska-
ra olmuşsunuz.

SELİME ile AYŞE – Sensin maskara… El gün kepazesi… Saç-
larını Nemrut Dağı gibi tepene kabartmışsın…

ANİKA – Şimdi moda böyle…
SELİME – Hizmetçi kısmına moda yaraşır mı hiç? Bu evin 

içinde bir hanım ola idi bak seni efendinin karşısında böyle gezdirir 
miydi?

ANİKA – Bu kapıda hepimiz hizmetçiyiz. Size yaraşıyor da 
bana niçin yaraşmıyormuş? Bu hanede hanım yoksa işte sizin gibi 
hanım taslakları var ya! İşte onun yerine siz her şeye karışıyorsu-
nuz. Hem öyle nafile telaş etmeyiniz. Efendi, “güzel kadın” dediyse 
ne senin için söyledi ne de Ayşe Kadın için…

SELİME – Oh iki gözüm kokoroz136! Senin için söyledi değil 
mi?

REFİİ EFENDİ – Gençlik… Bu da bir rüya… Rüyaların en 
müzehhibi137, en müşaşası138, en emelpirası139, müddet-i hayatça140 
ancak bir kere görülebildiği için en muğfili141… Of şebabet142… Av-

136  kokoroz: çirkin
137  müzehhip: yaldızlı
138  müşaşa: parlayan
139  emelpira: istekleri süsleyen
140  müddet-i hayat: yaşam süresi
141  muğfil: aldatan
142  şebabet: gençlik
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deti143 müstehil144 olan nevahi-yi hayatın145 buudiyet146 sisleri içine 
gömülmüş, her lahza bizden firar eden147 bir varlığımız… Ademle148 
mevcudiyet149 kelimelerinde fark-ı mana150 arayan mantıkiyunun151, 
ıstılahiyunun152 bu iddialarına şimdi gülüyorum. İşte ben mevcu-
dum. Fakat mevcudiyetimin aksam-ı maziyesi153 adem olmuş, yal-
nız hüceyrat-ı dimağiyemde154 bıraktığı her an mail-i tayeran155 bir 
eser-i za’f156, şimdi beni ağlatan, hem ruhnevaz157 hem dilsiz, tatlı 
acı bir hatıradan başka beni ömr-i güzeşteme158 rapteden159 bir va-
sıta yok… Demek ki ömür bir masuradan boşanıp diğerine sarılan 
müntehaları160 meçhul161 bir tar-ı hilkattir162. Demek ki ömrümüz 
her saniye ölüyor da haberimiz yok. Biz yalnız bu ecza-yı mev-
tiyenin163 hasıl-ı cemini164 bekliyoruz. (Tevakkufla sağına soluna 
mahzunane165 bakınarak öksürür.) Şimdi bulunduğum bar-ı sakil166, 
senin altından silkinip hayatımın kırk sene evvelki afak-ı münevve-

143  avdet: geri dönme
144  müstehil: güç
145  nevahi-yi hayat: hayat bölgeleri
146  buudiyet: uzaklık
147  firar etmek: kaçmak
148  adem: yokluk
149  mevcudiyet: varlık
150  fark-ı mana: anlam farkı
151  mantıkiyun: mantık bilginleri
152  ıstılahiyun: anlamla uğraşan bilginler
153  aksam-ı maziye: geçmişteki parçalar
154  hüceyrat-ı dimağiye: beynin hücreleri
155  mail-i tayeran: uçma eğilimi
156  eser-i za’f: zayıflık belirtisi
157  ruhnevaz: ruhu okşayan
158  ömr-i güzeşte:geçen ömür
159  raptetmek: iliştirmek
160  münteha: son
161  meçhul: bilinmeyen
162  tar-ı hilkat: yaradılışın ipi
163  ecza-yı mevtiye: ölüm ilaçları
164  hasıl-ı cem: toplam
165  mahzunane: üzgün
166  bar-ı sakil: ağır yük
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resine167 doğru tahrik-i bal-i iştiyak168 edebilmek için müfekkirem-
de169 bile cüret, cesaret daha doğrusu kuvvet kalmamış… Bana bir 
filozof dostum “Müsinleri170 gençleştirmek için bir iki usta, daha 
doğrusu mucize-i hayat171 vardır, bunların en müessir172… (Etrafına 
bakınıp elini ağzının üzerine getirerek yavaşça) …evet en müessiri 
genç kadındır.” dedi. Genç kadın… (Etrafına mütevahhişane173 göz 
gezdirerek yavaşça) Genç kadın… (Yorularak yastığına dayanır.)

SELİME – Ne dedi? Anlayabildiniz mi? Sanki birinin kulağına 
fısıldar gibi yavaş söylüyor. Bu zavallı ihtiyarın büyük bir derdi var 
ama anlayamıyoruz.

AYŞE KADIN – Benim kulaklarım alıştı. Onun en yavaş fısıl-
tılarını anlayabiliyorum. “Genç kadın” diyor, “genç”… Geçen günü 
yine böyle “genç kadın” diye sayıklayıp duruyordu.

SELİME – Şu döşeğe yatalı bu zavallı adamın bizden başka 
kadın yüzü gördüğü var mı? Acaba içinden hangimizi geçiriyor?

AYŞE KADIN – Haydi bakalım, bunun için de aramızda bir 
kavga çıkaralım. Ben daha yirmi altısına geldim.

SELİME – Daha neler? Geçen gün imam senin nüfus tezkere-
ni174 okurken yaşını hesaplamış… “Otuz beş” dedi…

AYŞE KADIN – Dilin tutulsun… Karı, yavaş söyle… Belki 
efendinin kulağına gidiverir de sahih175 zanneder. İmam “on beş” 
demiş olsa bile sen hemen hasedinden otuz beşe çıkartırsın. Bilmez 
miyim seni kıskanç karı…

ANİKA – (Bir kahkaha salıvererek) Yok yok Ayşe Hanım, on 
beş değil, daha dokuz yaşındasın! Aman bebeciğim!

167  afak-ı münevver: aydınlık ufuklar
168  tahrik-i bal-i iştiyak: güçlü istek kanatlarını kımıldatma
169  müfekkire: düşünme gücü
170  müsin: yaşlı
171  mucize-i hayat: hayat mucizesi
172  müessir: etkili
173  mütevahhişane: korkarak
174  tezkere: resmi kâğıt
175  sahih: gerçek
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AYŞE KADIN – Bu evde Matmazel Anika var iken “gencim, 
güzelim” demek kimin ne haddine! İçimizde en güzelimiz, en kör-
pemiz o…

ANİKA – Tuhaf söylüyorsun. Burada en genci ben değilim de 
ya sen misin? Benim tezkere kâğıdımda yazıyor, daha yirmi beşine 
girmedim…

SELİME – Hay aman, matmazel yirmi beşinde yokmuş!.. Daha 
küçül… Ayol daha küçül de seni elinden tutup da mektebe götüre-
yim… Şuradaki kilise mektebine başlatayım…

REFİİ EFENDİ – (Gözlerini açar, başını yastıktan kaldırır…) 
Genç kadın, ihtiyarlığın en büyük devası, en müessir iksiri imiş. 
Bu doğru mu acaba? Yoksa genç kadın, bir ihtiyarı derleyip to-
parlayarak öbür dünyaya göndermek için en seri bir vasıta mıdır? 
Hayat-ı maziyem176 içindeki bu genç kadın çehrelerinden bir tanesi 
kalbimde elan177 yaşar. Kırk beş senelik sema-yı muhabbetimde178 
uful etmez179 bir güneş gibi hâlâ pürşaşaa180 gönlüme karşı neşr-i 
envar eder181. “Nezihe” ismini telaffuz edince182 şu saat mariza-
nemde183 bile damarlarımda bir hareket, kalbimde tatlı bir heyecan 
peyda oluyor184. Bazı bedbin185 filozoflar, mesudiyet-i hakikayı186, 
ezvak-ı hayatı187 külliyen188 inkâra kalkışırlar. Lezzet-i garam189 ne 
olduğunu ben senin kollarının arasında hissettim. O neşe-i canfeza-

176  hayat-ı maziye: geçmiş yaşam
177  elan: şimdi
178  sema-yı muhabbet: sevme göğü
179  uful etmek: batmak
180  pürşaşaa: çok gösterişli
181  neşr-i envar etmek: aydınlık yaymak
182  telaffuz etmek: söylemek
183  marizane: hasta olarak
184  peyda olmak: ortaya çıkmak
185  bedbin: kötümser
186  mesudiyet-i hakika: gerçek mutluluk
187  ezvak-ı hayat: hayatın zevkleri
188  külliyen: tamamıyla
189  lezzet-i garam: aşk lezzeti
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yı190 tattım. İşte elan onun bakıye-i şevkiyle191 yaşıyorum. Evet, iti-
raf ederim… Seriü’z-zeval192 bir mesudiyet193, kısa bir zevk… İşte 
bakınız, şu zaman-ı alamımda194 bir dakika tahatturu195 bana yine 
bir koca cihan-ı saadet196 bahşediyor197… Nurdan mahluk198 zanno-
lunan o saf alnının zirini199 tezyin eden200 o mukavvis201 ince samur 
kaşların, sık uzun kirpiklerin zıll-i himayetinde202 yaygın duran o 
ela gözlerin… Evet, işte dağınık kumral saçlarınla çerçevelenen 
çehre-i bediin203 tamamıyla gözümün önüne geldi. Çeşm-i ruhum-
la204 bu hayalfiribi205 saatlerce temaşaya206 doyamam. Bu hayal, en 
müessir iksirlerden ziyade bana devasaz olur207. (Hasta, gözlerini 
kapar, yastığa dayanır.)

AYŞE KADIN – İşittiniz mi? “Samur kaşlı, kumral saçlı kadını 
severim” diyor. (Aynanın önüne koşar. Eliyle saçlarını düzelterek) 
İçinizde benden başka samur kaşlı, kumral saçlı kim var?

SELİME İLE ANİKA – (İkisi birden aynaya koşarak bir ağız-
dan) Vay samur kaşlı, kumral saçlı hanım vay!

AYŞE KADIN – Artık hasedinizden ne diyeceğinizi bilemiyor-
sunuz. Selime’nin kaşları kelek külük… Ona kaşı var bile denemez. 

190  neşe-i canfeza: gönüle ferahlık veren neşe
191  bakıye-i şevk: güçlü istekten geriye kalan
192  seriü’z-zeval: hızla sona eren, çabuk biten
193  mesudiyet: mutluluk
194  zaman-ı alam: kederle dolu zaman
195  tahattur: hatırlama
196  cihan-ı saadet: mutluluk dünyası
197  bahşetmek: sunmak
198  mahluk: yaratılmış
199  zir: alt
200  tezyin etmek: süslemek
201  mukavvis: kavisli
202  zıll-i himayet: koruması altında 
203  çehre-i bedi: güzel yüz
204  çeşm-i ruh: ruh gözü
205  hayalfirib: hayallerde kalan 
206  temaşa: seyretmek
207  devasaz olmak: çare olmak
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(Anika’ya hitaben) Seninkiler de sarı çiyana benziyor. Doğru doğru 
dosdoğru, efendi içinizden beni tarif ediyor ama itiraf etmek bir 
türlü işinize gelmiyor.

REFİİ EFENDİ – Nezihe ile birbirimizi tanıdığımız vakit iki-
miz de evli bulunuyor idik. İşte hayatımızı zehreyleyen cihet208 bu 
oldu. Onun zevci kıskanç, hırçın bir adamdı. Benim zevcem de pek 
asabi ve titiz idi. Dünyada tasavvur olunamayacak209 mevaniberen-
dazlığı210 göze aldırdık. Geçirmediğimiz tehlike kalmadı. Bu müş-
kilat-ı ateş211, muhabbetimizi bütün bütün yelpazeledi. Evet, hâlâ 
şimdi Nezihe’den bahsedilince vücudumda bir zindelik, sedamda212 
bir kuvvet hissediyorum. Nezihe, hayatın salhurdelik213 zilletini 
görmeden, şaşaa-i nevcivanisi214 içinde söndü. Ah o kara gün… 
Bunu hiç tahattur etmek215 istemem. Zevcem de bana bir kız evlat 
bıraktıktan sonra o da yirmi sene evvel irtihal etti216. Kalbi temiz-
di fakat çok hırçındı. Merhumenin217 bu titizliğini göz önüne ge-
tirdikçe doğrusu ikinci teehhüle218 bir türlü cesaret edemedim. Kı-
zım Naime’yi üvey anaya hırpalatmamak bahanesiyle evlenmedim. 
Kerimemi219 büyüttüm, tezviç ettim220. Kızım zevciyle şimdi taş-
rada bulunuyor. Bir saatçik gözümün önünden ayıramaz iken dört 
senedir mütehassir kaldım221. Bir buçuk aydan beridir de mektup 
alamadım. Zevci bulunca babayı unutuyorlar. Dünyanın hâli böyle. 

208  cihet: taraf
209  tasavvur olunmak: hayal edilmek
210  mevaniberendazlık: engelleri bir kenara atma
211  müşkilat-ı ateş: sevda ateşinin güçlükleri
212  seda: ses
213  salhurdelik: çok yaşlı olma durumu
214  şaşaa-i nevcivani: gençliğin gösterişi
215  tahattur etmek: hatırlamak
216  irtihal etmek: ölmek
217  merhume: ölmüş kadın
218  teehhül: evlenmek
219  kerime: kız evlat
220  tezviç etmek: evlendirmek
221  mütehassir kalmak: özlem içinde kalmak
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Ben meraktan, iftiraktan222 ölüyorum. Hastalık birdenbire üstüme 
çöktü. Birkaç hafta evvel ne kadar dinç, âdeta genç, ne kadar kuv-
vetli idim. Bu kısa hastalığı geçirdikten sonra yine eski zindeliğimi 
iktisap edeceğimi223 doktor bana katiyen temin ediyor. (Öksürük) 
Bir şey değil, enflüanza224 fakat insanı yıkıp geçiyor… Evet, şimdi 
böyle hizmetçi kadınların eline kalmış bir hasta bekâr oldum. İstif-
sara225 gelen ihvanım226, dostlarım bana hep birden teehhül tavsi-
yesinde bulunuyorlar. Fakat dikkat ediyorum, her birinin satılık bir 
metası227 var. Teehhül tavsiyesinin akabinde228 kız salık veriyorlar. 
“Falan yerde fevkalade bir duvak düşkünü var. Onu size yapıver-
sek pek âlâ olur.” demekten çekinmiyorlar. Hepsinin nakaratı bu… 
Sonra el altından bu kadınların hüviyetlerini tahkik ettiriyorum. 
Hiçbiri matluba229 tevafuk eder230 gibi değil. En genci kırk beş ya-
şında… Kart karı siması231 görecek olduktan sonra benim evdeki 
hizmetçilerin ne kabahatleri var?

SELİME – (Men-i kahkaha232 için eliyle ağzını tutup fıkırdar.)
AYŞE KADIN – Kız Selime ne oluyorsun?
SELİME – Ne olacağım… Efendi, “kart karı” diye senin sima-

nı tarif ediyor…
AYŞE KADIN – Hay çenen tutulsun! Efendi seni benden, 

beni senden ayırmadı. Hepimize birden “kart karılar” dedi. Aman 
ya Rabbi! Büyükbabamız yerinde adam. Pinpon233 kendini ne zan-
nediyor acaba? İhtiyarlıktan beli bükülmüş, gözleri belerekalmış… 

222  iftirak: ayrılık
223  iktisap etmek: kazanmak
224  enflüenza: grip
225  istifsar: sorup anlama
226  ihvan: eş dost
227  meta: mal
228  akabinde: ardından
229  matlup: istenilen
230  tevafuk etmek: uymak
231  sima: yüz 
232  men-i kahkaha: kahkahayı engelleme
233  pinpon: yaşlı, çökmüş
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Ayıptır söylemesi mendillerini, iç çamaşırlarını yıkarken gönlüm 
dışına dönecek gibi oluyor. Ayda öyle üç dört bine yutulur şey de-
ğil ama ah şu fukaralığı görüyor musun? İnsana her şeye eyvallah 
dedirtiyor…

SELİME – Haydi artık, çok söylenme. “İhtiyardır ama efendiyi 
gençlere değişmem.” diye her gün söyleyen sen değil misin? Bize 
“kart karılar” demekle ne çabuk tu kaka oluverdi? Şaka söyledim, 
“kart karı” diye sana mı söylüyor başkasına mı kim bilir? Hastalık 
hâli bu, belki sayıklıyor… (Dışarıdan saat ağır ağır yediyi vurur.)

REFİİ EFENDİ – İşte saat yediyi vurdu. Bugün bana bir kıla-
vuz kadın gelecekti. Bunu da bizim Yusuf Bey tavsiye etti. Hatı-
rından çıkamadım, “Gelsin” dedim. Yoksa bundan sonra evlenmek 
bana ne kadar uzak… Zaten şu döşeğin içinde canım sıkılıp duru-
yor. Üç dört söz de o kadınla etmiş olurum. Azıcık derlenip toplana-
yım. Kadının tamam gelmek zamanı. (Soneriye234 basar.)

SELİME – (Telaşla) Efendi çağırıyor, hangimiz gidecek?
ANİKA – Ben!
AYŞE KADIN – Hayır! Ben…
SELİME – Ne sen ne o… Ben gideceğim. Efendinin hususi235 

işlerine ben bakarım.
AYŞE KADIN – Ay neden? Efendinin hususi işleri ne imiş? 

Anlayamadım…
SELİME – Daha deminden “pinpon herif” diye adamcağıza 

demediğini bırakmıyordun…
(Soneri bir daha çalınır.)
ANİKA – Siz kavga ededurunuz, ben gideyim. Zavallıyı bu 

kadar bekletmek olur mu?
AYŞE KADIN – (Anika odaya girerken yakasına yapışarak) 

Dur! Biz burada iken sen nereye gidiyorsun?
ANİKA – İçeri…
SELİME – Yağma yok kuzum…

234  soneri: çağırma zili
235  hususi: özel
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(Soneri bir daha çalınır. Anika içeri dalmak ister. Fakat Ayşe 
Kadın yine yakasına yapışır. Onlar cebelleşirken Selime içeri gi-
rer.)

AYŞE KADIN – (Hasmının yakasını bırakarak) Gördün mü 
kurnaz musibeti! Bizi birbirimize tutuşturdu, kendi içeri daldı. O 
girer de hiç ben durur muyum? (İçeri girerek)

ANİKA – Onlar girer de ben bekler miyim? (O da girer.)

Üçüncü Meclis
Refii Efendi, Selime, Ayşe Kadın, Anika
(Üçü de efendinin karşısına sıralanırlar.)
REFİİ EFENDİ – Bir saattir zile basıyorum, neredesiniz? Ne 

tuhaf hâliniz var. Gelirseniz üçünüz birden gelir, gelmezseniz hiç-
biriniz gelmezsiniz. (Kendi kendine) Birbirinden beni kıskanırlar 
da onun için… Güya bekârım… Fakat hastalığım sağlığım bu ka-
rıların kontrolü altındadır. Hele haddin var da bunlardan birine bir 
çekirdek fazla iltifat et! O gün akşama kadar birbirini yiyip bitirir-
ler. (Kadınlara hitaben) Şu odayı biraz düzeltiniz. Misafir gelecek, 
kürkü arkama, terlikleri önüme koyunuz. Biraz kalkıp koltuğa otu-
rayım. (Hizmetçilerin üçü birden koşar. Anika, efendinin kürkünü 
arkasına kor, Selime terliğini getirir, Ayşe Kadın da koltuğuna gi-
rer. Selime derhâl öbür koltuğunu yakalar. Anika da efendiyi arka-
sından tutmak ister.)

REFİİ EFENDİ – Bu ne telaş efendim! Bırakınız! Çok şükür, 
daha kendi kendime yürüyecek kadar dermanım var. Siz insanı zor-
la hasta, ihtiyar etmek istiyorsunuz…

AYŞE KADIN – İhtiyar mı? A o nasıl lakırdı efendim? Kendi-
nize yorduğunuz şeye bakınız…

REFİİ EFENDİ – Hay yüze gülücüler! Müdahinler236, hay ya-
lancılar…

AYŞE KADIN – Müdaheneyi, yalanı hiçbir vakit kabul et-
mem…

236  müdahin: yüze gülen, dalkavuk
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REFİİ EFENDİ – Şimdi bana ihtiyar demezler mi?
AYŞE KADIN – Aman efendim size ihtiyar demeye kimin dili 

varır? Bir haftadır rahatsız oldunuz, yiyip içmediniz, biraz bozuldu-
nuz, renginiz kaçtı, işte o kadar. Muntazaman237 taama başlar, çıkıp 
hava alırsanız derhâl yanaklarınız yine pembeleşir, gül gül açılır…

REFİİ EFENDİ – (Kendi kendine) O kadar kuvvetli söylüyor 
ki yanaklarımın alacağı pembeliğe beni bile imrendiriyor. (Aşikâre) 
Ayşe Kadın doğru söyle, demek ben daha o kadar ihtiyar değilim?

AYŞE KADIN – Sizi temin ederim efendi hazretleri ki siz bir 
kadını…

REFİİ EFENDİ – (Telaşla) Eh eh elverir… Sözün öbür tarafı-
nı kurcalama… (Biraz tevakkuf) Ayşe Kadın, bak Selime ile Anika 
senin bu teminatına238 iştirak etmiyorlar239. Onlar hiçbir şey söyle-
miyorlar.

SELİME – (Mütelaşi240) Biz daima aramızda, sizin tamam er-
keklik çağının kemalinde241 bulunduğunuzdan bahsederiz.

REFİİ EFENDİ – Bilirim, bilirim… Beni aranızda pay ede-
mezsiniz. Sen ne fikirdesin Anika?

ANİKA – Efendim, bana nöbet bırakmıyorlar ki hissiyatımı242 
söyleyeyim… Kulunuzun nazarında zatıaliniz243 yirmi yaşındaki bir 
delikanlıdan daha mükemmelsiniz…

AYŞE İLE SELİME – (Kendi kendilerine) A! Hiç saklamı-
yor… Utanmayı ekmek peynir ile yemiş… Nerdeyse “Sana alakam 
var” diyecek. Kabahat yine bizim efendide. Bu karıya çok yüz ver-
miş. Efendi efendiliğini, hizmetçi hizmetçiliğini bilmeli…

REFİİ EFENDİ – Yalan, gerçek… Neyse beni daha genç bul-
duğunuzu söylüyorsunuz. Sizden bir şey soracağım; fikrinizi açık 
ve doğru söylemenizi rica ederim.
237  muntazaman: düzenli olarak
238  teminat: güvence
239  iştirak etmek: katılmak
240  mütelaşi: telaşlı bir şekilde
241  kemal: olgunluk
242  hissiyat: duygular
243  zatıaliniz: saygın bir kişi olan siz
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(Üçü birden)
Estağfurullah244… Biz sizin hizmetkârınız, kulunuz, cariyeniz 

değil miyiz? Her emrinizi yerine getirmek vazifemizdir.
REFİİ EFENDİ – Evlensem bana ne derler? Muvafık olur 

mu?245

(Üçü birden birbirine bakışarak büzülürler. Üçü birden ağır 
ağır cevap vererek)

Pek âlâ olur efendim…
REFİİ EFENDİ – Kimi alayım?
(Hepsi birden daha büzülüp ellerini ovuştura ovuştura önleri-

ne bakarak)
Gönlünüz kimi isterse onu efendim…
REFİİ EFENDİ – Yok yok… Söyleyiniz. Ben yaşta bir adam 

nasıl bir kadın almalıdır? Tarif ediniz.
(Üçü birden söze başlar fakat Ayşe Kadın ötekilere galebe ede-

rek)
Yirmi altı, yirmi yedi sularında, kaşlı gözlü, ben boyda, ben 

dolgunlukta, lakırdıcı, fıkırdak, çıtır pıtır bir hanım.
(Selime ile Anika birbirini dürterek)
A! A! A! A! A! Hay saygısız! Bu ne terbiyesizlik! Bu ne yüz-

süzlük! Düpedüz karı kendini tarif ediyor!..
REFİİ EFENDİ – Sen ne dersin Selime? Alacağım hanım nasıl 

olsun?
SELİME – (Etrafına bakınarak) Gönül kimi severse güzel 

odur efendim… (Kendi kendine) Ayşe rumuzla246 kendini anlattı 
ya… Ben de kendimi öne süreyim. (Aşikâre) Cariyeniz çağında, 
cariyeniz sima ve edada247 bir kadın bilmem zevkiniz midir?

244  estağfurullah: incelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen 
veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz
245  muvafık olmak: uygun olmak
246  rumuz: gizli sözler
247  eda: tavır
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AYŞE İLE ANİKA – Aman ya Rabbi! Sıkılmasa hemen hemen 
imamı çağırt da bana nikâh ettiriver diyecek… Tu tu!.. Yüzsüz!

REFİİ EFENDİ – Anika kızım, sen ne dersin? Kara kaşlı bir 
hanım mı alayım?

ANİKA – (Kırıtarak) Kulunuz gibi sarışın olursa sizi bahtiyar 
edebilir sanırım. Şimdi sarı saçlar moda. Saçları siyah olanlar da 
sarıya boyuyorlar.

AYŞE İLE SELİME – (Kendi kendilerine) Zorla efendinin 
gönlüne karışıyor. “Mutlak sarışın beğen” diyor…

REFİİ EFENDİ – (Kendi kendine) Söyleyenden dinleyen arif248 
gerek. Hepsi bana kendini peşkeş çekmeye249 uğraşıyor…

ANİKA – (Dışarıyı dinleyerek) Orta kapı vuruluyor…
REFİİ EFENDİ – (Kulak vererek) Haydi bakınız. Belki bekle-

diğim misafir gelmiştir.
(Ayşe Kadın, Selime, Anika üçü birden çıkarlar.)

Dördüncü Meclis
Refii Efendi yalnız
– İşte üçü birden gitti. Çünkü biri tek olarak yanımda kalamaz. 

Diğer ikisi bırakmaz. Kalmış olsa ne lazım gelir? Hiç… İşte bunlar 
da kendi akl-ı kasirlerince böyle garip bir politika güdüyorlar. Za-
vallılar, memul ettiğiniz şey bende yok… Hele hastalık dibine darı 
ekti…

Beşinci Meclis
Refii Efendi, Kılavuz Kadın, Ayşe Kadın, Selime, Anika
(Kılavuz kadın bölme tarafından, çarşaflı fakat yüzünün peçe-

sini kaldırmış olarak gelir. Odaya girerek üç hizmetçi de onu taki-
ben girerek ayakta sıralanırlar.)

REFİİ EFENDİ – (Hizmetçilere işaretle) Hanımla bizi yalnız 
bırakınız.

248  arif: anlayışlı
249  peşkeş çekmek: zorla vermek 
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(Hizmetçiler, manidar enzar ile birbirine bakışarak çıkarlar fa-
kat bölmenin öbür tarafında kapının yanından ayrılmazlar.)

AYŞE KADIN – Ben bu misafirden bir şey anlayamadım. Bu 
âdeta kılavuz kadına benziyor.

SELİME – Benziyor değil, işte kılavuzun ta kendisi…
ANİKA – Burada ne işi var?
AYŞE KADIN – Efendiyi evlendirecek…
SELİME – Yağma yok kuzum… Kaç senedir kirini pasını biz 

temizliyoruz. Efendiyi öyle el karılarına kolay kolay kaptırmayız.
ANİKA – Aman ne kadar kurnaz ihtiyar… Deminden beri bi-

zimle eğleniyor imiş meğerse…
AYŞE KADIN – Şimdi kuru lakırdının sırası değil. Üçümüz de 

barışalım. Efendiyi elimizden kaptırmamak için hep birlikte çalışa-
lım. Bir kere şu el karılarını atlatalım. Efendi bize kalsın da sonra 
aramızda piyango çekeriz. Haydi kulaklarınızı gözlerinizi dört açı-
nız. Kapıdan dinleyelim. Bir sözlerini kaçırmayalım.

(Üçü birden kulaklarını kapıya yapıştırırlar.)
REFİİ EFENDİ – (Temenna ederek) Sefa geldiniz hanım.
KILAVUZ KADIN – Allah ömürler versin. Sefanız artsın efen-

dim.
REFİİ EFENDİ – Yusuf Bey’in bendenize tavsiye ettiği hanım 

siz olacaksınız zannederim…
KADIN – Ta kendisi, işte oyum efendim… Yusuf Bey’in zatıa-

linize fevkalade muhabbet ve hürmet-i mahsusası vardır. Bilhassa 
arz-ı tazimat ettiler.

REFİİ EFENDİ – Teşekkür ederim.
KADIN – Yusuf Bey hayırlı bir iş için vesatet-i âcizaneme250 

müracaat etti.
REFİİ EFENDİ – Evet öyle tensip buyurdular. Fakat bundan 

sonra teehhül bilmem benim için nasıl olur?

250  vesatet-i âcizane: âcizane aracılık
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KADIN – Pek âlâ olur efendim… Sinn-i aliniz251 zann u te-
vehhüm252 buyurulduğu kadar geçkin değil. Nasiyeniz253 gösteriyor. 
Tamam kadın kıymeti bilecek bir çağdasınız. O zibidi gençleri, o 
sağını solunu bilmeyen delikanlıları koca diye Allah düşmana na-
sip etmesin. Ne facialar oluyor efendim. Size düşecek kadın cidden 
bahtiyardır…

REFİİ EFENDİ – Teşekkür ederim hanım. Teveccüh254 göste-
riyorsunuz…

KADIN – Estağfurullah, ne haddime efendim. Yusuf Bey’in 
dostu olmanız, nazar-ı âcizanemde255 hüsnühâlinizi256 ispat için di-
ğer bir delile lüzum göstermez.

AYŞE KADIN – Aman ne çok bilmiş karı… Âdeta bir erkek 
gibi usturuplu konuşuyor.

ANİKA – Sus sus! Dinle!
SELİME – Efendi gitti, elimizden gitti… Bu karı pek şeytana 

benziyor. Bu belayı başımıza kim gönderdi?
REFİİ EFENDİ – Yusuf Bey’le dostluğumuz pek kadimdir257. 

Elan sıkça sıkça birbirimizi görürüz. Buraya beni ziyarete geldiği 
zaman evin hâline bakar da “Refii kardeşim varlık içinde yoksulluk 
çekiyorsun. Hanımsız ev yaraşmıyor. Çifte çifte hizmetçilerin var 
ama maişetin258 yine sefilane259 oluyor.” der.

KADIN – Meşhur kelamdır260: “Erkek ne kadar becerikli olsa 
yuvayı yapan dişi kuştur” derler. Bendeniz de Yusuf Bey’i tasdik 
edeceğim. Maşallah haneniz döşeli dayalı koskoca konak. İşte gö-

251  sinn-i aliniz: yaşınız
252  zann u tevehhüm: kuruntuya düşme, zannetme
253  nasiye: yüz
254  teveccüh: iltifat
255  nazar-ı âcizane: âcizane bakış
256  hüsnühâl: iyi hâl
257  kadim: eski
258  maişet: geçim
259  sefilane: sefilce
260  kelam: söz
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rünüyor. Her şeyiniz var. Fakat hiçbiri yerinde değil. Aşağı katlar-
dan geçerken gördüm. Her taraf alan taran… O canım eşyanın her 
biri birer tarafa atılmış. Yazık değil mi? Onların her birine avuç 
doluları paralar verilmiş olacak. Bu hâli görünce ne yalan söyleye-
yim yüreğim cızladı. Size acıdım. Yol, izan261, usul, tertip bilmez 
hizmetçilerin, hamhalat el karılarının ellerine kalmışsınız. Vah vah! 
Çok yazık!

AYŞE KADIN – Hay kör olası kaltak hay! Biz el karıları imişiz 
de sanki kendisi efendinin kırk yıllık akrabası, canı ciğeri imiş gibi 
söylüyor. Baksanıza şu süpürgeye…

KADIN – Yeknazarda262 gösterdiğiniz samimiyet ve hüsnüni-
yetinize iğtiraren263 söylüyorum, affedersiniz, hizmetçilerinizi gö-
rünce tutumlarını beğenemedim. Çekinmişler, sürünmüşler, takın-
mışlar, bir nizam, bir süs ki deme gitsin. Evin içinde her biri birer 
telli bebek gibi geziniyorlar. Keyiflerine karışan yok, görüşen yok. 
Hanede bir hanım olsa ne hadlerine böyle boyalı moyalı, cicili bicili 
gezebilirler mi? Hem anlaşılan sizi avuçlarının içine almışlar. Kim 
bilir gönüllerinden ne gülünç ümitler geçirip dururlar. Aşağıdan 
yukarıya çıkıncaya kadar hâllerine iyice dikkat ettim. Evin içinde 
hepsi birer hanım kesilmiş. Hiçbiri hizmetçi değil… Galiba arala-
rında hanımlığı bir türlü paylaşamıyorlar. Hırıltı gürültü, zıddiyet264 
eksik olmayacak… Bu tuvaletten265 size bakmaya nasıl vakit bula-
biliyorlar?

SELİME – Ay bu karı bakıcı mı? Her şeyi hüve hüvesine266 
nasıl üstüne düşürüyor… Biz kendimizi kurnaz zannederdik. Ama 
meğerse dünyada ne akıl ebeleri varmış… Şeytan “Hemen git şu ka-
rının gırtlağına sarıl, nefesiyle beraber sözünü de kesiver” diyor…

261  izan: anlayış
262  yeknazar: tek bakış
263  iğtiraren: güvenerek
264  zıddiyet: zıtlık
265  tuvalet: süslenme işi
266  hüve hüvesine: noktası noktasına
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AYŞE KADIN – Ya bizim pinpona baksana, bu allak267 karı ne 
söylerse o da kafa sallayıp tasdik ediyor. Hay helalühoş olmasın268 
bunca senedir verdiğimiz emekler…

ANİKA – Ah aman bizim efendi ne kurnaz… Kılavuz karı 
kendine ihtiyar demesin diye hiç öksürmüyor bile, dikkat ediyor 
musunuz?

REFİİ EFENDİ – Keşfiniz tamamıyla doğru. Bu hizmetçilerin 
ellerinden çektiklerimi bir ben bilirim. Hangisi gelse bir müddet 
sonra işte bunlar gibi oluyor. Dostlarımın hemen cümlesi benim 
için evlenmek lüzumunu ispata uğraşıp duruyorlar ama bu yaştan 
sonra teehhülün de bin türlü mahzuru269 var. Sizinle bugünkü mü-
lakatımız270 kendi arzumdan ziyade Yusuf Bey’in ibramı271 üzerine 
vuku buldu272. Fikrimi açıkça söylediğim için beni affedersiniz.

KADIN – Estağfurullah, demek ki cidden teehhül arzusunda 
değilsiniz.

REFİİ EFENDİ – Hayır…
AYŞE KADIN – Oh! Oh! İçim bir karış yağ bağladı. Aferin 

pinponuma… Haydi kaltak, al cevabı da çık dışarı!.. (Ayşe Kadın’la 
Selime parmaklarını şakırdatarak oynamaya başlarlar.)

KADIN – O hâlde zatıalinizi beyhude273 rahatsız etmiş oldum.
REFİİ EFENDİ – Hiç rahatsız olmadım. Bilakis sözlerinizden 

büyük bir mahzuziyet duyuyorum274.
KADIN – Söz lazım ya efendim. Şu konaktan içeri büyük bir 

ümitle girmiştim. Elimin altında talihsiz, öksüz bir kız var. Akça 
pakça, güzel, şirin, nermli, akıllı, terbiyeli bir hanım kız… Fakat 
talihsiz… Cidden talihsiz… Bahtsızlığı işte geldi, burada da kendi-

267  allak: güvenilmez, düzenbaz
268  helalühoş olmasın: yaptıkları iyilikten pişman olanların kullandıkları bir söz
269  mahzur: sakınca
270  mülakat: görüşme
271  ibram: ısrarlı rica
272  vuku bulmak: gerçekleşmek
273  beyhude: boşuna
274  mahzuziyet duymak: hoşlanmak
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ni buldu. Eğer talihli olsaydı zatıalinize kısmet olurdu. Siz de rahat 
ederdiniz, o zavallı da mesut olurdu. Ne yapalım felek yâr olmadık-
tan275 sonra elden ne gelir! Kısmetten ziyade olmuyor vesselam276…

REFİİ EFENDİ – Kimin kızı?
KADIN – Arz ettim ya efendim. Ana baba yok. Öksüz… Dayı 

eline kalmış, yengesi gayet huysuz. Doğrusunu söylemek lazım ge-
lirse kızcağız güzellik, huy ve terbiyece âdeta emsalsizdir277 diyebi-
lirim. Âdeta bir melektir. Bu hilmiyeti278, hüsn-i tabiatı279 sayesinde 
her şeye eyvallah diyor, çekiyor. Bu kızı çok adam istedi. Efendi 
hazretleri vakitler acayip… Şu zamanda kimsenin arasına girilmi-
yor ki… Baş göz edeyim derken zavallı talihsizin başını nâra280 mı 
yakayım? Bendeniz kılavuzlukla geçinir bir kadın değilim efendim. 
Yani kılavuzluk sanat-ı mahsusam281 değildir. Hatır için daha doğ-
rusu o kızın selameti282 için buraya geldim.

REFİİ EFENDİ – Demek ki bu hanım kızı bana pek münasip 
buluyorsunuz.

KADIN – Pek! Pek! Sizin için âdeta biçilmiş kaftan…
AYŞE KADIN – Bu karı bir iş becermeden bugün şu evden 

çıkmayacak. Efendiye sakız gibi yapıştı.
REFİİ EFENDİ – Yaşı falan ne sularda? Aklı başında bir şey 

mi?
KADIN – Âdeta ihtiyar bir taze efendim.
REFİİ EFENDİ – O nasıl şey öyle?

275  felek yâr olmak: işler yolunda gitmek
276  vesselam: işte o kadar
277  emsalsiz: benzersiz
278  hilmiyet: yumuşaklık
279  hüsn-i tabiat: huy güzelliği
280  nâr: ateş
281  sanat-ı mahsusa: özel uğraş alanı
282  selamet: esenlik
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KADIN – Yaşça körpe… Fakat akıl ve izan cihetiyle tecrübe-
dide283 bir zat-ı kâmile284 benzer efendim. Yanımda bir fotoğrafı var. 
Erkekten şöyle kaçar kaçmaz bir zamanında alınmış bir resmi… 
Teehhüle katiyen karar vermiş buluna idiniz terbiyenize, kemali-
nize istinaden285 bu fotoğrafı size gösterecektim. Fakat mademki o 
niyette değil imişsiniz hemen çocuk denecek böyle bir tasvirin286 
gösterilmesinde büyük bir mahzur tasavvur olunamazsa da… Ne 
lüzumu var… Bu hareketim herhâlde bir say-i beyhude287 olur.

REFİİ EFENDİ – Niçin bir say-i beyhude olsun? Ben teehhül 
etmeyecek isem akrabamdan evlenecek kimseler var. Sahib-i tas-
vir288 mademki henüz çocuk denecek bir çağda imiş bir kere görmüş 
bulunur isem ne olur? Küçük hanımla bir göz aşinalığı peyda etmiş 
sayılırım. Münasebet düşer ise onun bahtiyarlığına hizmette elim-
den geldiği kadar size muavenetten289 geri durmam.

KADIN – Ha hay efendim! Vallahülazim290 sizin için aklıma 
zerre kadar şüphe gelmez efendi hazretleri… İşte buyurunuz, bakı-
nız. (Yanındaki ufak el çantasını açar. Kartvizit bir fotoğrafı çıka-
rır, takdim eder.)

REFİİ EFENDİ – (Sağ eliyle resmi tutar. Sol elini alnına götü-
rerek kendi kendine) Aman ya Rabbi ne görüyorum! Neye uğradım! 
Bu bir hayal… Yoksa rüya mı? Dünyada insanlar çift yaratılır imiş 
derlerdi de inanmazdım. Hakikaten bu söz doğru imiş… Ne kadar 
benziyor. Ağız, burun, alın, kaş, göz tıpkı Nezihe… Ölmüş bir ka-
dının otuz sene sonra dünyada böyle bir nazirine291 tesadüf etmek… 

283  tecrübedide: deneyim sahibi, tecrübeli
284  zat-ı kâmil: olgun kişi
285  istinaden: güvenerek
286  tasvir: fotoğraf
287  say-i beyhude: boşa çaba
288  sahib-i tasvir: fotoğraf sahibi
289  muavenet: yardım
290  vallahülazim: “Allah’ın büyüklüğüne sığınırım”
291  nazir: benzer
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Bu ne garabet292! Ey sani-i âlem293, pamal-i mevt ettiğin294 hüsnen295 
müstesna296 çehreleri ihyada297 bir kudret-i diğer-i hilkat298 göster-
mek mi istiyorsun? Gençliğimde benden diriğ ettiğin299 bir saadeti 
böyle dermande300 bir zamanımda bahşeylemekteki hikmet anlaşıl-
mıyor. Bunca tecrübelerinden sonra bu cilve-i imtihan301 nedir? Son 
mukavemet-i recüliyetimi302 denemek için mi bu resmi ellerimin 
arasına gönderdin? Bunda bir maksad-ı hafi-kudret303 var… Fakat 
inanamıyorum… Bu bir hayal olabilir. Hasta idim, hummalar304 ge-
çirdim. Acaba yine bir nöbet içinde miyim? (Elleri titreyerek kıla-
vuz kadına hitaben) Hanım bu resmin sahibesi küçük hanımın ber-
hayat305 bulunduğundan emin misiniz?

KADIN – (Fevkalade şaşırarak) Pek garip bir sual! Daha dün 
kendisiyle beraber idim. Henüz aradan yirmi dört saat geçmedi. 
Kemaliafiyette306 bıraktım. Niçin böyle söylüyorsunuz? Bendeniz o 
haneden çıktıktan sonra acaba zavallı kıza bir şey mi oldu?

REFİİ EFENDİ – (Raşedar307 elleriyle resmi gözlerine yaklaş-
tırarak) Hanım, ben tekrar hastalandım mı? Yine nöbet mi geçiri-
yorum?

292  garabet: tuhaflık
293  sani-i âlem: dünyanın yaratıcısı
294  pamal-ı mevt etmek: öldürmek
295  hüsnen: güzellik bakımından
296  müstesna: benzerlerinden üstün olan
297  ihya: yeniden canlandırma
298  kudret-i diğer-i hilkat: yaradılışın diğer gücü
299  diriğ etmek: esirgemek
300  dermande: güçsüz
301  cilve-i imtihan: sınav oyunu
302  mukavemet-i recüliyet: erkeklik direnci
303  maksad-ı hafi-kudret: gizli bir gücün maksadı
304  humma: sıtma nöbeti
305  berhayat: yaşayan
306  kemaliafiyet: ağız tadı
307  raşedar: titreyen
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KADIN – Bilmem efendi hazretleri… Bir tuhaflığınız var. Bir 
hâl geçiriyorsunuz ama nöbet mi hayalat mı308 hakikat mı anlaya-
madım…

AYŞE KADIN – Haydi içeri girelim. Kılavuz karı, efendiye 
büyü mü yapıyor, ne yapıyor… Bizim pinpona bir şeyler oluyor… 
A! A! İnsan hâli bu! Dünyada neler olmaz… Ne idüğü bellisiz bir 
kadınla adamcağızı bu kadar müddet yalnız bırakmak olur mu? Bu 
yabanın kaltağı bildiğimiz değil, gördüğümüz değil…

(Üçü birden odaya girerek efendinin karşısına sıralanırlar.)
KILAVUZ KADIN – (Kendi kendine) Allah Allah! Şimdi bun-

ları da kim çağırdı kuzum? Sebilhane309 bardağı gibi sıralandılar. 
Ne terbiyesiz karılar bunlar!

REFİİ EFENDİ – (Hizmetçilere hitaben) Karşıma ne dizildiniz 
kaltaklar? Nezihe ile olacak düğünümü bozmak için mi? Onu genç-
liğimde alamadımdı. Fakat şimdi alacağım. Siz ne karışıyorsunuz? 
Haydi defolun odadan!

SELİME – Hay Rabb’im sen sakla… Ne çok bilmiş karı! Efen-
diye ne efsun okudu böyle? Zavallı adamı çarçabuk budala yaptı. 
Ağzını dilini bağladı. Artık dürüst söz söyleyemiyor. Abuk sabu-
ğa başladı. Nezihe kim? Düğün ne vakit oluyor? (Ayşe’ye hitaben) 
Bende büyü bozan bir tütsü var. Senin efendiye yaptığın büyüleri 
bozmak için almıştım. Getireyim de zavallıyı tütsüleyelim. Biraz 
çörek otu, üzerlik de310 karıştıralım. Nazara iyidir. İhtiyarımızı göz 
ile yiyecekler. Allah’a emanet pinponuma…

(Selime, Ayşe çıkarlar.)

Altıncı Meclis
Kılavuz Kadın
(Anika’ya hitaben) – Kızım bunların içinde söz anlayanı sen 

misin? Galiba efendiyi biraz nöbet örseledi…

308  hayalat: hayaller
309  sebilhane: içme suyu dağıtılan yer, sebil
310  üzerlik: tütsü olarak kullanılan bir bitki
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ANİKA – Kim örseledi bilmem…
KILAVUZ KADIN – Ara sıra böyle olur mu?
ANİKA – İlk hastalandığı vakit epeyi ateşler, sayıklamalar ge-

çirdiydi ama… Kaç gündür iyi idi.

Yedinci Meclis
Evvelkiler, Ayşe Kadın, Selime
AYŞE KADIN – (Elindeki madenî bir tabla derininde buram 

buram bir tütsü tüterek) Üzerliksin, havasın, her dertlere devasın…
SELİME – (Elinde kurumuş bir tavşan başı) Perilerin sırdaşı, 

büyüsüne tavşan başı… (Tütsüyü efendinin burnuna yaklaştırır.)
KILAVUZ KADIN – Çekin onu çekin! Zavallıyı dumanla bo-

ğacak mısınız?
AYŞE KADIN – Dur kadın, sen karışma! Büyü iyice bozul-

sun…
KILAVUZ KADIN – Hangi büyü?
SELİME – Şimdi senin yaptığın büyü…
KILAVUZ KADIN – Hak kuru iftiradan saklasın… O nasıl söz 

öyle?
AYŞE KADIN – Nasıl olacak! Efendiyi yarım saatin içinde 

değişik ettin gitti…
REFİİ EFENDİ – Çekiniz o dumanı, boğuluyorum…
KILAVUZ KADIN – (Anika’ya hitaben) Bana yardım et… Za-

vallı adamı kurtaralım. Ay benim bile nefesim kesiliyor. Kapıları 
pencereleri açınız. İçeriye temiz hava girsin.

(Kadınlar beyninde311 ufak bir arbede312 olur. Nihayet kapılar 
pencereler açılır. Duman çıkar.)

KILAVUZ KADIN – Biraz kordiyal313 yok mu?

311  beyn: ara
312  arbede: çatışma
313  kordiyal: çarpıntı ve kalp rahatsızlığında kullanılan bir ilaç
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AYŞE KADIN – Burada öyle adını bilmediğimiz ilaç bulun-
maz…

KILAVUZ KADIN – Ayol bir parça çiçek suyu da mı yok?
ANİKA – (Bir küçük şişe getirerek) Var var… İşte…
(Yarım bardak suya karıştırarak efendiye içirirler.)
AYŞE KADIN – (Selime’ye hitaben) Bak bak… Efendiye bir 

şey içirdiler… Anika çarçabuk bu yabancı karı ile birlik oldu.
(Efendinin şakaklarına bileklerine kolonya sürerler.)
SELİME – (Tavşan başını efendinin üzerinden dolaştırarak) 

Perilerin öz sırdaşı… Büyüsüne tavşan başı…
AYŞE KADIN – Kız Selime, efendi elinde sımsıkı bir kâğıt 

tutuyor. Nedir o?
SELİME – (Kâğıda dikkat ederek) Efendiyi hummaya uğratan 

o kadının resmi…
AYŞE KADIN – Bu kadın evlendirme kılavuzu mu, yoksa baş-

ka türlüsü mü? İşte bir resim göstererek zavallının aklını çileden 
çıkardı.

REFİİ EFENDİ – (Gözlerini açar. Etrafına bakınarak) Bunlar 
ne arıyorlar burada?

KILAVUZ KADIN – Bilmem… Birdenbire içeriye hücum et-
tiler. Kendilerini çağıran olmadı.

REFİİ EFENDİ – (Hiddetle) Haydi çıkınız dışarı… Hanımla 
gizli sözümüz var.

AYŞE KADIN – Affedersiniz efendi… Sizi bu kadınla yalnız 
bırakamayız…

REFİİ EFENDİ – Şimdi içeriye birkaç erkek celp314 ile sizi so-
kak kapısından dışarıya attırtırım…

AYŞE KADIN – İşte çıkıyoruz. İyilik de yaramıyor… Başınıza 
bir bela geldiği vakit yine sizi bizden sorarlar. Evveli bize canciğer 
akraba muamelesi ediyordunuz. Bu kadının dubaralarına derhâl ka-

314  celp: çağırma, getirtme
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narak şimdi hepimizi nasıl dışarıya attırtıyorsunuz? Çıkıyoruz çıkı-
yoruz… Ne hâliniz varsa görünüz…

KILAVUZ KADIN – Külli kabahatlerinden başka yosmaları-
mın bir de kürek kadar dilleri var…

(Hizmetçi kadınların üçü de çıkar. Yine bölmenin öbür tarafına 
dizilirler.)

Sekizinci Meclis
Refii Efendi, Kılavuz Kadın
REFİİ EFENDİ – Hanım, bu resim gönlümde gençliğime ait 

mühim bir hatıra uyandırdı. Pek müteessir oldum. Hastalıktan do-
layı zaafım ziyade, asabi bir hâl geçirdim. Affedersiniz… (Elleri 
titreyerek resme velehane315 baka baka) Hayret… Hayret… Hay-
ret… İnanılır şey değil. Sanki Nezihe tekrar dünyaya gelmiş de bu 
hanımın suretine girmiş…

KILAVUZ KADIN – Birine mi benzettiniz efendim?
REFİİ EFENDİ – (Büyük bir teessürle içini çekerek) Evet, sev-

diğim bir kadına…
KILAVUZ KADIN – Oh! Ne kadar hüsn-i tesadüf…
REFİİ EFENDİ – Resmi elimden bırakmak istemiyorum…
KILAVUZ KADIN – Resmin ne ehemmiyeti var efendim… 

İnşallah aslı kısmet olur…
REFİİ EFENDİ – Hanım, ne diyeceğimi şaşırdım. Bu nimeti, 

bu saadeti mümkün değil reddedemeyeceğim. Fakat birtakım dü-
şünceler de zihnimi altüst ediyor. Bu kızcağız pek genç ise… Ben 
yaşta bir adam… Bu kadar körpe ve güzel bir kız ile nasıl zevç 
zevce olabilir?

KILAVUZ KADIN – Erkeğin yaşlısı olmaz efendi hazretleri. 
Erkek her yaşta erkektir.

REFİİ EFENDİ – Benim bu hanım kadar, belki de daha büyük 
kızım var. Bu hanımın yaşı ne kadar?

315  velehane: şaşkınlıkla, hayretle
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KILAVUZ KADIN – Yirmi altı, yirmi yedi… Bebek değil…
REFİİ EFENDİ – Niçin kendi akranı bir zevce vermiyorlar?
KILAVUZ KADIN – Şimdi iyi koca nerede efendi hazretleri… 

Kız dolu, sürü ile… Erkek yok erkek… Yirmi altı, yirmi yedi yaşın-
da bir kız evde kalmış addolunuyor316. Şimdiki zamanda güzelliğe 
de pek o kadar ehemmiyet vermiyorlar. Servet istiyorlar servet… 
Para, nüfuz317 kuvvetiyle ne kekeme, ne badi badi, ne çarpık çur-
puk, ne bastı bacak, ne alık salık kızlar koca buluyor. Kibar aileler, 
kızlarının kusurlarını asla nazar-ı insafa almaksızın318 sülün gibi, 
levent319 gibi delikanlıları damat diye çekip çekip konaklarına alı-
yorlar. Servetleri hüsünlerinden320 ibaret olan kızların çoğu böyle 
evlerde kalıyor. Bu bizim hanımın dayısının hâli vakti pek yolunda 
değil. Kızın başını örtüp sırtındaki elbisesiyle buraya gönderecek. 
Çeyiz çemen, bir şey yok.

REFİİ EFENDİ – Çeyizi ne yapacağız, çok şükür bende hepsi 
var…

KILAVUZ KADIN – Hay Allah sizden razı olsun… Zavallı 
kızcağız, yengesinin elinde pek rahatsız. O buraya kocaya değil, 
cennete düşecek. Kurulu düzen bir konağın bir hanımı olacak. Siz 
onu bağrınıza basarsınız, o da size dört el ile sarılır. Bu kız zade-
gândan321 bir aileye mensuptur. “Fıtratzadeler” derler. Her hâllerini 
sordurup öğrenebilirsiniz. Çok şükür Rabb’ime, gizli kapaklı bir 
işimiz yok.

REFİİ EFENDİ – Şu andaki hâlimi size nasıl tarif edeyim bil-
mem ki… Amansız bir tarafımdan kapana yakalanmış gibiyim. Fa-
kat inceden inceye düşünmesi icap eden birçok şeyler var. Kati bir 
söz veremiyorum. Şimdilik sizden bir şey rica edeceğim.

KILAVUZ KADIN – Estağfurullah… Emredersiniz…

316  addolunmak: sayılmak
317  nüfuz: erk
318  nazar-ı insafa almak: hakkını vermek
319  levent: boylu boslu
320  hüsün: güzellik
321  zadegân: soylular
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REFİİ EFENDİ – Bu resmi birkaç gün bendenize bırakır mı-
sınız?

KILAVUZ KADIN – (Bir müddet düşünerek) Öyle bir şey em-
rediyorsunuz ki cariyenizce322 icrasına323 imkân yok.

REFİİ EFENDİ – (İhtizazlı324 seda325 ile) Neden efendim?
KILAVUZ KADIN – Çünkü kızın sizinle izdivacından326 hasıl 

olacak327 saadetine hizmet edebilmek için ben bu tasviri albümden 
çalıp da getirdim. Bu sirkatim328 meydana çıkarsa iyi olmaz. Dayı-
sıyla yengesi pek huysuz insanlardır. Bir bakirin329 resmini namah-
rem330 erkeklere göstermişsin, diye başıma müthiş bir namus mese-
lesi çıkarırlar. Sonra büyük bir mesuliyet331 altında kalmış olurum.

REFİİ EFENDİ – (Mahzunane) Sizi böyle bir tehlikeye maruz 
bırakmak332 istemem. Pek büyük bir meyusiyetle333 bu mazeretinizi 
kabul ediyorum.

(Bir müddet sükût…)
SELİME – Ne konuşuyorlar? Neye karar verdiler? Anlayabil-

din mi?
AYŞE KADIN – Duyurmamak için pek yavaş, âdeta fısıl fısıl 

konuşuyorlar. Galiba her şey olup bitti. Kılavuz karı işi pişirdi, kur-
tardı…

ANİKA – Acaba kız evinden damadın fotografyasını görmek 
istemeyecekler mi? Bir fotoğrafçı bulsam da efendinin başında tak-
ye ile döşeğindeki hâlini çektirsem… Bu resimlerden bir tanesini 
322  cariye: hizmetçi
323  icra: yerine getirme
324  ihtizazlı: titrek
325  seda: ses
326  izdivaç: evlenme
327  hasıl olmak: ortaya çıkmak
328  sirkat: hırsızlık
329  bakir: el değmemiş
330  namahrem: yabancı
331  mesuliyet: sorumluluk
332  maruz bırakmak: bir durumun etkisinde bırakmak
333  meyusiyet: üzüntü
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kız evine gönderir, diğerlerini de yadigâr olarak saklamak için ara-
mızda taksim ederdik334. Çünkü efendiyi artık elimizden kaçırıyo-
ruz.

SELİME – Subhanallah, Rabb’imin hikmetine335 payan336 yok-
tur. Biz efendiyi ölecek zanneder iken bakınız o şimdi evleniyor…

AYŞE KADIN – Efendiyi elimizden alıyorlar. Biz buna bir 
çare aramayıp da böyle kaz gibi duracak mıyız? Bu işin pot yerleri 
çok olmalı. Efendiye çakmak istedikleri kadın kim bilir ne kumaş-
tır? Bu işi bozmak için iki tarafın da fenalıklarını meydana çıkar-
maya uğraşalım.

KILAVUZ KADIN – Müsaade buyurur iseniz artık gideyim… 
Kati bir emriniz?

REFİİ EFENDİ – (Büyük bir teessür ile) Kati sözümü iki güne 
kadar size bildiririm.

KILAVUZ KADIN – Emrinize intizar ederim337. (Kendi ken-
dine) Bu iş oldu bitti… İhtiyarın her tarafı sapır sapır titriyor. Re-
sim âdeta sihir gibi tesir etti338… (Aşikâre) Hüda’ya emanet olunuz 
efendim… (Odadan çıkar.)

Dokuzuncu Meclis
Kılavuz Kadın, Ayşe Kadın, Selime, Anika
KILAVUZ KADIN – (Kendi kendine) A bu karıların üçü de 

kapının önünde bizi dinliyorlarmış…
AYŞE KADIN – (Kılavuza doğru ilerleyerek) Baksanıza ha-

nım, bizim efendiyi evlendiriyorsunuz galiba?
KILAVUZ KADIN – Kendisi evlenmek arzusunda bulunuyor 

da beni çağırtmış…

334  taksim etmek: bölüştürmek
335  hikmet: bilgelik
336  payan: son
337  intizar etmek: beklemek
338  tesir etmek: etkilemek
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AYŞE KADIN – Kendisi istiyor, siz yapıyorsunuz. Her ne ise 
işte böyle bir şey oluyor. Fakat her şeyin bir yolu, erkânı339, şartı 
şurtu vardır.

KILAVUZ KADIN – Evlenmenin yolu, erkânı ne imiş? Siz te-
ehhül teşrifatçısı mısınız340?

AYŞE KADIN – Siz bu efendiyi tanıyor musunuz?
KILAVUZ KADIN – Hayır, bugün gördüm.
AYŞE KADIN – Böyle evlenme meselesinde kızın da erke-

ğin de hâl ve şanını yedi komşudan sorarlar. İslamlıkta, memleke-
timizde âdet budur. Bu efendinin gizli, aşikâre, içten içe her hâlini 
komşulardan ziyade biz biliriz. Bu derdi çekilmez ihtiyara verip de 
hangi bigünah341 kızcağızın başını ateşlere yakacaksın? Hanım, Al-
lah’tan kork. Bu dünyanın üstü varsa altı da vardır.

ANİKA – A! Doğrusu huysuzluğu çekilmez…
SELİME – Borç boğaza çıkmış…
ANİKA – Sabahlara kadar öksürük tıksırık…
AYŞE KADIN – Zavallı taze… Buraya tükürük hokkası dök-

meye mi gelecek?
SELİME – Söylemesi ayıptır hanım, abdest ördeği karyolanın 

altında, havruzu da kapının arkasında durur. Kaç kere ayağımıza 
takıldı da devrildi.

AYŞE KADIN – Geceleri odasının içi o kadar ağır ağır kokar 
ki insan iki gece beraber kalsa bu ihtiyar kokusundan mutlak verem 
olur gider.

SELİME – Hanım, bizi kötü kötü söyletmeyiniz, gençliğinde 
uğradığı erkekçe hastalıkların eserleri hâlâ devam eder. Kirli ça-
maşırları muşambaya döner. El sürülmez. İnanmaz iseniz göstere-
yim…

339  erkân: yöntem, usul
340  teşrifatçı: âdet ve usulleri uygulamakla görevli kimse
341  bigünah: günahsız
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ANİKA – Ya o uykudaki horultusu! Sanki sığır boğazlıyorlar 
zannedersiniz.

SELİME – Başında gecelik külahıyla bostan korkuluğu gibi bir 
hâl alır. Bazen nerede olduğumu şaşırarak yanına “Destur tu tu…” 
diye okur üfler de öyle girerim.

AYŞE KADIN – İşte bugün bir parça gördünüz ya, bazen öyle 
siniri tutar ki eline ne geçerse insanın kafasına fırlatır.

ANİKA – Ya çorapları mendilleri ele alınmaz tu… Of aman of!
SELİME – Öksürür iken bazı donuna kaçırır. Sıska mıdır nedir, 

gece yarısı kalkar üç dört kap yemek yedikten sonra yine yatar.
AYŞE KADIN – Ya kızdığı vakit savurduğu küfürler… İnsan-

da ne din bırakır ne iman…
ANİKA – Ya hasisliği342? Şu eve geldik geleli bin bela ile al-

dığımız aylıklardan başka on paralık bir hediyesine, mürüvvetine343 
nail olduğumuzu344 bilmiyoruz.

SELİME – Kira arabalarından geldi diye ikide birde böcekle-
nir. Sürurler345, cıvalarla paklayıncaya kadar neler çekeriz.

AYŞE KADIN – Tuzlu balgam çeker… Tekmil346 vücudu çiçek 
hastalığından yeni kalkmış çocuklar gibi pul pul, kabuk kabuktur.

KILAVUZ KADIN – (İki elini havaya kaldırarak) Mademki 
efendiniz böyle akar kokar, bitli, uyuz bir adam imiş de burada ne 
duruyorsunuz? İstanbul’da başka kapı kalmadı mı? Sizi bu eve bağ-
layan ne?

ÜÇÜ BİRDEN – Ne yapalım, fukaralık347 belası, geçinme dün-
yası bu… Aylığımızı biraz fazla veriyor da onun için burayı bıra-
kamıyoruz.

342  hasislik: cimrilik
343  mürüvvet: cömertlik
344  nail olmak: ulaşmak
345  sürür: kırmızı cıva, 19. yüzyılda cinsel yollu bulaşan hastalıkları tedavi etmek 
için kullanılan bir madde
346  tekmil: bütün
347  fukaralık: yoksulluk
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KILAVUZ KADIN – Zavallı adamın hem ekmeğini yiyip hem 
de kendisini bu kadar yermek insanlığa yaraşır mı?

AYŞE KADIN – Biz kimseyi yermiyoruz. Allah için doğrusu-
nu söylüyoruz. Bu ihtiyarın ne mal olduğunu anlamadan dinleme-
den birkaç lira kılavuzluk ücreti için el âlemin348 kızlarının canlarını 
yakmak da sana yakışır mı hanım?

KILAVUZ KADIN – Benim kimseden akıl öğrenmeye ihtiya-
cım yoktur, ben yapacağımı bilirim.

SELİME – Öyle ya! O kadını bizim efendiye çakmak için kim 
bilir sana ne vadettiler349? Bizim pinpona da ne okudun üfledin? He-
rifçeğiz alacağı kadına kulaktan âşık oldu. Ondan da sızdıracaksın. 
Senin maksadın iki tarafı da soymak… Ötesi nene lazım senin…

KILAVUZ KADIN – Aman aman ne dedici koducu şeyler… 
Rabb’im esirgesin… İhtiyarı bunların elinden kurtarır isem büyük 
bir ecir350 işlemiş olacağım.

(Kapıdan çıkar. Hizmetçilerin üçü de kadını takip ederler.)

Onuncu Meclis
REFİİ EFENDİ – (Mendil ile alnının terini silerek) Sanki Kı-

lavuz Kadın maddiyetimden, maneviyatımdan bir şey kopararak o 
elindeki resimle beraber çantaya koydu, birlikte götürdü. Benim için 
öyle bir hazine-i hayat351 ele geçmiş iken ne için geri verdim? Önüme 
bipayan352 bir ufk-ı saadet353, bir feza-yı emel354 açıldı. Ben niçin genç 
değilim? Ben yaşta bulunanlara böyle emeller, böyle garampervera-
ne355 hayaller ile destbedest-i huzuz olarak356 dolaşmak memnu mu-

348  el âlem: yabancılar
349  vadetmek: bir işi yerine getireceğine söz vermek
350  ecir: sevap
351  hazine-i hayat: yaşam hazinesi
352  bipayan: sonsuz
353  ufk-ı saadet: mutluluk ufku
354  feza-yı emel: isteklerin göğü
355  garamperverane: aşk besleyenlere yakışan
356  destbedest-i huzuz olmak: hazlarla el ele tutuşmuş olmak
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dur357? Yüzüme bu hutut-ı pirîyi358 çizen dest-i kudret359 gönlümdeki 
bu istidat-ı sevdayı360, bu maye-i ateşi361 niçin söndürmüyor? Bu bü-
yük bir gadr362 değil mi? Gönül de çehre ile birlikte niçin kocamıyor? 
Nezihe’m, o doyulmaz letafeti363, o takatşiken364 cazibesiyle dünyaya 
gelmiş, işte bakınız, kendini bana arz ediyor, ben kabulde tereddüt 
gösteriyorum… Nezihe’m benim olmazsa kimin olacak? Başkaları-
nın mı? (Öksürük, tevakkuf) Bunu tasavvur365 bile tüylerimi ürperti-
yor. Oh! İhtiyar muhabbeti ne kadar hodbinane366 oluyor imiş…

On Birinci Meclis
Ayşe Kadın, Selime, Anika, Refii Efendi
(Hizmetçilerin üçü birden odaya hücum ederek) – Efendi, müj-

de müjde…
REFİİ EFENDİ – Ne var? Ne oldu? Kadın resmi geri mi ge-

tirdi?
AYŞE KADIN – (Ötekilerin kulaklarına) Hâlâ resim sayıklı-

yor… (Efendiye bir zarf uzatarak) Kerimenizden mektup geldi.
REFİİ EFENDİ – Ah hayırsız kız… Böyle aylardan sonra mek-

tup mu gönderilir? En ziyade muhtac-ı şefkat ü muhabbet367 olduğu 
bir zamanda pederini niçin bu kadar uzun müddet gönlünden çıkarı-
yorsun? Âdeta bütün bütün unutuyorsun… (Mektubu süzer.) Dama-
dım memuriyetinden azlolmuş368. Bir aya kadar İstanbul’a geliyor-
muş. Oh oh! Kızımı yakında dünya gözüyle göreceğim. Ne saadet! 

357  memnu: yasak
358  hutut-ı pirî: yaşlılık çizgileri
359  dest-i kudret: Tanrı’nın güç eli
360  istidad-ı sevda: aşk yeteneği
361  maye-i ateş: ateşin özü
362  gadr: merhametsizlik
363  letafet: güzellik
364  takatşiken: gücü tüketen
365  tasavvur: göz önüne getirmek
366  hodbinane: bencilce
367  muhtac-ı şefkat ü muhabbet: sevgiye ve şefkate ihtiyaç duyan
368  azlolmak: görevinden çıkarılmak
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(Gözlerini yere dikip biraz tefekkürden369 sonra) Fakat Nezihe’yi… 
Onu göremeyecek miyim? Kızım İstanbul’a geldikten sonra benim 
için teehhül pek münasebetsiz olur. Bin türlü mevani370 ihdas eder-
ler371. Bu emirdeki kararımı çabuk vermeliyim. Bu işi uzatır isem 
Nezihe’yi diğerlerine kaptırmak tehlikesi var. Bu genç kadının asıl 
ismi ne olur ise olsun, ben onu Nezihe tesmiye ettim372. Evet evet! 
Çabucak işi bitirmeliyim. (Ağır ağır kalkar.) Gençlikte insan her 
mahrumiyetten çabuk müteselli olur373. Fakat bu sinde emel edin-
diğim bir şeye muvaffak olamaz isem bu yeisin374 tesiri büyük ola-
cağını anlıyorum. Çünkü bize telezzüz375, sefa376, tesellibahş377 ola-
cak şeyler azalıyor. Âdeta sıfıra, hiçe iniyor. Kendi kendine zuhur 
eden378 bu büyük fırsattan, bu saadetten nefsimi niçin mahrum ede-
yim379? İhtiyarlığın devası genç kadın demiyorlar mı? İşte Nezihe… 
Ben zamanın bütün tezlilatına380, tecavüzatına381 uğradım, yıpran-
dım… Fakat o… Bir mucize-i hilkatle382 genç kalmış. Bu gençlik 
ikimizin mesudiyetine de kifayet eder383. Öyle hissediyorum. Bir 
dakika geçirmeden bu işi tacil etmeliyim384. Kerimem İstanbul’a 
gelince her şey olup bitmiş bulunsun. (Ayşe Kadın’a hitapla) Ayşe 
koş, Halil’e söyle, şimdi buradan çıkan kadının arkasından yetişsin. 
Geri çevirip bana getirsin.

369  tefekkür: düşünme
370  mevani: engeller
371  ihdas etmek: ortaya çıkarmak
372  tesmiye etmek: isimlendirmek
373  müteselli olmak: avunmak
374  yeis: üzüntü
375  telezzüz: zevk, tat alma
376  sefa: eğlence, keyif
377  tesellibahş: teselli veren
378  zuhur etmek: ortaya çıkmak
379  mahrum etmek: yoksun bırakmak
380  tezlilat: aşağı görmeler
381  tecavüzat: saldırılar
382  mucize-i hilkat: yaradılış mucizesi
383  kifayet etmek: yetmek
384  tacil etmek: hızlandırmak
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AYŞE KADIN – O kadın buradan çıkalı hayli oldu. Nerede 
bulsun efendim?

REFİİ EFENDİ – (Hiddetle) Lakırdı ebeliği lazım değil! Sana 
koş diyorum!

(Hizmetçilerin üçü de çıkar.)
REFİİ EFENDİ – (Yalnız) Nedendir acaba her emele karşı sek-

sen engel peyda olur? Şu hanedeki vazifeleri emirlerime itaatten385 
başka bir şey olmayan şu karılar bile başıma birer kâhya kesiliyor-
lar…

(Bir müddet sükût)

On İkinci Meclis
Ayşe Kadın, Refii Efendi
AYŞE KADIN – Halil koştu fakat kadını bulamamış… Hiçbir 

tarafta yokmuş…
REFİİ EFENDİ – İlahi386, hepiniz birden yok olunuz inşallah! 

Ne vakit koştu? Ne vakit aradı? Daha üç dakika bile olmadı…
AYŞE KADIN – (Kendi kendine) Bu hakaretlere tahammül et-

meli… Zararı yok… Tekkeyi bekleyen çorbayı içer, derler…
-Perde iner-

385  itaat: buyruğa uyma
386  ilahi: “Hay Allah” anlamına gelen, sitem bildiren bir söz



İKİNCİ PERDE
(Bir bostan… Arka tarafta çıngıraklı bir kapı… Sağda bir bos-

tan dolabı… Büyük bir dut ağacının altında kuyuya yakın bir tahta 
kanepe, birkaç kahveci iskemlesi… Perdenin kalkmasını müteaki-
ben387 bostan kapısı itilir. Çıngır çıngır çıngırak öter. Bir köpek 
havlar. Etrafına muhterizane388 nazarlar fırlatarak heyecan içinde 
Nuri Bey içeri girer.)

Birinci Meclis
NURİ BEY – (Elini kalbi üzerine bastırarak) Daha kimse 

yok… Ben de pek erken mi geldim bilmem? Heyecandan bitiyo-
rum. Bu gece hiç uyku tutmadı. Müezzinden389 erken kalktım. O, 
sabah ezanına başlamazdan evvel ben abdestsiz olarak Refii Efen-
di’nin gelmişine geçmişine en müessir makamattan390 tatlı tatlı oku-
yordum. İnsanın işi bir kere tersine döndü mü, artık döner… Kim-
seye gözükmeden şuraya geleyim dedim. Ne mümkün efendim! En 
ziyade korkup çekindiğim adamlara rast geldim. İmama, muhtara, 
bazı zevzek arkadaşlara, sırnaşık kimselere… Bunlardan birkaçı 
“Nereye gidiyorsunuz?” sualiyle kene gibi yakama yapıştı. Nere-
ye gidiyorsam gidiyorum… Cehennemin dibine! Ne vazifen? Bu 
ne terbiyesizlik! İnsan gönlündeki kuruntusunu, en mühim sırrını 

387  müteakiben: ardından
388  muhterizane: çekingen bir şekilde
389  müezzin: ezan okuyan kişi
390  makamat: musiki makamları
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sabahleyin ilk tesadüf ettiği adama ifşaya391 mecbur mudur? (Saa-
tine bakarak) Acaba gelmeyecekler mi? Of! Dakikalar da ne kadar 
uzuyor… Kalbim dikiş makinası gibi tıkır tıkır işliyor… Yarım saat 
daha gecikirlerse bu heyecan beni bitirecek… Aşk için “Pek tatlı 
şeydir” derler. Bunun tadı neresinde anlayamadım… İnsan yattı-
ğını kalktığını, yediğini içtiğini, hasılı ne yaptığını bilmiyor… Bü-
tün hissiyatı392, bütün amali393, mevcudiyeti394 bir ilahe-i cemalin395 
esir-i incizabı396 oluyor. (Saatine bakarak) Biri beş geçiyor. Demin-
den beri bir dakika bile olmamış. Saat durmuş mu? (Saati kulağı-
na götürerek) Makine işliyor fakat yelkovan ilerlemiyor. Saatim de 
bana benziyor. Kalbim işliyor fakat talihim yürümüyor…

(Çıngır çıngır bostan kapısı açılır. Yüzleri sıkı sıkı örtülü, si-
yah çarşaflı iki kadın girer.)

İkinci Meclis
Nuri Bey, Arife Hanım, Şahende Hanım
NURİ BEY – (Hanımları selamlayarak) Azıcık daha gelmeye 

idiniz heyecandan bayılacaktım…
ARİFE HANIM – Ya biz buraya gelinceye kadar neler çektik!
(Hanımların ikisi de peçelerini açıp redd-i selam ederler397.) 

Aman bu İstanbul’da gizli iş görmek ne kadar zormuş! Kimlere rast 
geldik? Ta Kurşuncu Hafize Molla’dan tut da ne kadar dedici kodu-
cu, kem398 ağızlı insan varsa bu sabah hepsi karşımıza çıktı.

ŞAHENDE HANIM – (Etrafına bakınarak) Yüzlerimizi açtık 
ama burada da bizi görüp tanıyacak kimse bulunmasın…

391  ifşa: gizli bir şeyi açığa çıkarma
392  hissiyat: duygular
393  amal: işler
394  mevcudiyet: varlık
395  ilahe-i cemal: güzel tanrıça
396  esir-i incizab: cezbedilmenin esiri
397  redd-i selam etmek: selam verenin selamını almak
398  kem: kötü
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NURİ BEY – Merak etmeyiniz, bahçıvanlardan başka kimse 
yok. Yüzleriniz kapalı olduktan sonra bu kadar endişeye mahal var 
mıydı?

ARİFE HANIM – Affedersiniz beyefendi, elin bakire kızını 
hocaya nefes ettirmeye399 götürüyorum diye evinden çıkar, böyle 
seksen mahalle aşırı tenha bostanlara getir, bir delikanlıyla görüş-
tür… Bu kolay bir maslahat400 mı? Böyle şeylere ne ben alışığım ne 
de Şahende Hanım.

NURİ BEY – (Arife Hanım’ın elini öpmek üzere yürüyerek) Bu 
iyiliğinizi hiçbir vakit unutmayacağım Arife Hanımcığım…

ARİFE HANIM – Unut unutma… Şimdi orası lazım değil. Bu-
gün Şahende Hanım’la ne görüşecekseniz görüşünüz. İşte bu son 
gelişimiz. Bir daha getiremem. Hocaya nefese götürmek için izin 
alıncaya kadar da ak ile karayı seçtik. Zavallı Şahende hasta… Bay-
gınlıklar geçiriyor. Yalan değil ki… Kızın hekime, hocaya ihtiyacı 
var. Bu gelin olmak, Refii Efendi’ye verilmek lakırdısı çıktı çıkalı 
biçare kız ne yiyor ne içiyor…

NURİ BEY – (Şahende Hanım’a doğru eğilip yüzüne bakarak) 
Öyle mi elmasım? Ah, ya ben neler çekiyorum!

ARİFE HANIM – (İkisinin arasına girerek) Utandırma kızı. O 
böyle şeylere alışık değildir.

NURİ BEY – Izdırabat-ı kalbiyemi401 kimseye açamıyorum. 
Bu esrar-ı ruhiyemi402 kime tevdi edebilirim403? Ah, kimselere! Fa-
kat gönlümden feveran eden404 bir hiss-i şedid405 beni bunaltıyor. 
Odama girip kapıyı sürmeliyorum. Önüme bir tabaka kâğıt açıyo-
rum. Gözyaşlarımın cereyan-ı hazini406, kalemin aheng-i saririne407 
399  nefes ettirmek: bir rahatsızlığı geçirmek için okuyup üfletmek
400  maslahat: iş
401  ızdırabat-ı kalbiye: kalp üzüntüleri
402  esrar-ı ruhiye: ruha dair sırlar 
403  tevdi etmek: emanet etmek
404  feveran etmek: kaynayıp fışkırmak
405  hiss-i şedid: şiddetli duygu
406  cereyan-ı hazin: hüzünlü akış
407  aheng-i sarir: cızırtı ahengi
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karışarak çarçabuk kâğıt doluyor. Bir tabaka daha… Bir tabaka 
daha… Tesirat-ı binihayemi408 kâğıtlar, defterler almıyor. Ah size 
bunları okutsam…

ARİFE HANIM – (Telaşla) Yok yok, öyle uzun şeyler okuma-
ya vakit yok! Ne diyecekseniz en mühimlerini şöyle derleyip topar-
layarak söyleyiniz. Hem vaktimiz yok hem de ben pek büyük bir 
vebal409 altında kalıyorum. Elin gelinlik kızını nefes ettirmek için 
Tanrı emaneti olarak bana teslim ettiler. Ben kızın ağlamasına sız-
lamasına dayanamayarak bu emaneti suistimal ettim410, buraya ge-
tirdim. (Göğsüne vurarak) Ah bu kör olasıca yüreğim pek yufkadır. 
Böyle ricalara dayanamam. Ne ise böyle bir halttır ettim. Fakat siz 
de Nuri Bey, öyle ahlarla vahlarla dolu çarşaf kadar kâğıtlar okuyup 
da kızcağızı bütün bütün dilhun etmeyiniz411. Sonra ayılır bayılır, 
bir şey olur, ben dayısına, yengesine ne cevap veririm?

ŞAHENDE HANIM – Merak etmeyiniz Arife Hanımcığım… 
Artık beni de beş yaşında bir çocuk yerine koyuyorsunuz… Ce-
nabıhak412 insana bir keder verince sabır için metanet413 de ihsan 
ediyor414.

ARİFE HANIM – Ne olursa olsun kızım, sizinle beraber ben 
de günaha giriyorum.

NURİ BEY – Size bu büyük iyiliğinizin teşekkürünü inşallah 
fevkalade bir surette eda ederim415.

ARİFE HANIM – İlahi evladım! Böyle şeylerin teşekkürü sı-
cağı sıcağına edilirse edilir. Arası biraz geçti mi çabuk unutulur.

408  tesirat-ı binihaye: sonsuz tesirler
409  vebal: günah
410  suistimal etmek: kötüye kullanmak
411  dilhun etmek: kederlendirmek
412  Cenabıhak: Allah 
413  metanet: dayanıklılık
414  ihsan etmek: bağışlamak
415  eda etmek: ödemek
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NURİ BEY – (Cebinden para çıkarıp bir tavr-ı mütevazıyane 
ve mahcubane416 ile Arife Hanım’a uzatarak) Şimdilik şu lirayı ka-
bul buyurunuz. Bugün üzerimde ziyade yok.

ARİFE HANIM – Aa! O nasıl söz öyle? Teklif ettiğiniz şeye 
bakınız… Demek ki siz beni âdeta o vasıtacı417 kötü kadınların ye-
rine koyuyorsunuz!

NURİ BEY – Estağfurullah… Bu sözü kabul etmem. Size böy-
le bir sıfat-ı mekruha418 isnat edebilmek419 için Şahende Hanım’la 
benim mevkimizin nasıl bir dereke-i rezilaneye420 ineceğini düşünü-
nüz. Hâlbuki bizim muhabbetimizin, münasebetimizin, emelimizin 
ne kadar afifane421 olduğunu herkesten evvel siz tasdik edersiniz.

ARİFE HANIM – A ona şüphe yok evladım… İki elim yanıma 
gelecek, ben her şeyin doğrusunu söylerim. Her ne zaman ikinizi 
böyle gizli bir mahalle görüştürmeye getirdimse el ele dokunduğu-
nuzu görmedim… Biliyorum ikinizin de içi birbirinizi pek ziyade 
çekiyor ama… Allah şeytana uydurmasın! (Yakasına tükürerek) Tu 
tu tu…

NURİ BEY – Siz bizim iffet ve namusumuza kefil olmaz mı-
sınız?

ARİFE HANIM – A! Nasıl olmam? Boyumca kefilim. Fakat 
gençsiniz evladım… Atalardan kalma sözdür: Ateşle barut bir ara-
da durmaz. Sizi böyle bir yerde buluşturduğum zaman, ne yalan 
söyleyeyim, gözümün önünden ayırmak istemem. Allah kazasından 
saklasın…

NURİ BEY – (Parayı tekrar uzatarak) Şu küçük ikramımı ka-
bul etmezseniz pek mahcup kalacağım. İşte alimallah422 terlemeye 
başladım.

416  tavr-ı mütevazıyane ve mahcubane: alçak gönüllü ve utangaç bir tavırla
417  vasıtacı: ara bulucu
418  sıfat-ı mekruha: iğrenç sıfat
419  isnat etmek: dayandırmak
420  dereke-i rezilane: rezilce bir mertebe
421  afifane: namuslu bir şekilde
422  alimallah: “Allah biliyor”
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ARİFE HANIM – Üzülme, mahcup olma oğlum, getir ver, 
gönlün hoş olsun… (Parayı alır.)

NURİ BEY – Teşekkür ederim Arife Hanım.
ARİFE HANIM – Böyle bir iş için sizden para almam ama 

benim de büyük sıkıntım var. Torunum hasta. Hekime, hocaya para 
yetiştiremiyorum. İnsanlar başından ırak, dağlara taşlara… Fena bir 
illetten yatıyor. Artık ondan bize hayır yok a, eh işte ümit dünyası…

NURİ BEY – Allah şifasını verir inşallah…
ARİFE HANIM – Tanrı’dan ümit kesilmez.
ŞAHENDE HANIM – Beyefendi, vakit geçiyor. Çok gecikir-

sek sonra şüpheye düşerler. Yengem ne kadar huysuz ne kadar ves-
veseli bir kadındır bilmezsiniz.

ARİFE HANIM – Öyle öyle… Şahende Hanım’ın hakkı var. 
Ne dalacan423 karıdır o… Bir kere şüpheye düşerse başımıza kıya-
metleri koparır. Bir liraya, iki liraya görülecek iş değil ama işte ha-
tır için bu tehlikeleri göze aldırıyorum. Haydi ne konuşacaksanız 
konuşunuz da yüzümüzün akıyla ayak bir evveli şuradan çekilelim.

NURİ BEY – (Gözlerini Şahende’ye dikip hızlı hızlı aşağı yu-
karı gezdirerek) Şahendeciğimin ateş-i muhabbetiyle424 zaten ben-
de zihin, fikir kalmamıştı. Bir serseriye dönmüştüm. Bu haber-i 
meşum425 beni şimdi bütün bütün bitirdi. Ne söyleyeceğimi, neye 
karar vereceğimi bilmiyorum. Yalnız sevgilimin ayaklarına kapana-
rak hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Kalbimde tarif olunmaz bir 
coşkunluk var. Bir hissikablelvuku426, ati-yi muhabbetimi427 bana 
pek karanlık gösteriyor. Neden gönlümü bu kadar kesif428 bir hüzün 
kaplıyor? Acaba bugünkü şu mülakatımız sonuncu mudur? (Nuri 
Bey’le Şahende gözlerini silmek için ikisi de ceplerinden birer men-
dil çıkarırlar.)

423  dalacan: hırçın
424  ateş-i muhabbet: sevgi ateşi
425  haber-i meşum: kötü haber
426  hissikablelvuku: önsezi
427  ati-yi muhabbet: aşkın geleceği
428  kesif: yoğun
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ARİFE HANIM – Oğlum hayra yor da Cenabıhak hayırlı et-
sin… Karşımda ağlamayınız öyle, iki evlat gömdüm… Acıklı bir 
karıyım, içim götürmez… (Elini koynuna sokup mendil arayarak) 
İşte… Akıl yok ki başta… İlahi, yetişme Arife… Mendilimi de 
evde unutmuşum. Mendilim olsa ben de ağlardım. Şimdi dişimi 
sıkıp gözümden yaş getirmemeye uğraşmalı… Hocasından dayak 
yemiş mektep çocuğu gibi ben öyle eşk-i revan429 içinde sulu sulu 
eve kadar nasıl giderim? Görenler ne derler? Fakat çocuklar, vakit 
geçiyor. Yalnız kaldığınız zaman istediğiniz kadar doya doya ağla-
yınız. Şimdi görüşünüz bakalım. Birbirinize ne diyeceksiniz?

NURİ BEY – Ben bu felaketin aslını, tafsilatını430 pek iyi bil-
miyorum. Yalnız üç gün evvel, siz bana, Şahende Hanım tarafından 
“Beni bir ihtiyara veriyorlar. Tedarike431 başlandı. Bu felakete karşı 
ne tedbir ittihaz edeceksek432 hemen edelim.” mealinde433 bir haber 
getirdiniz. Ben de “Böyle mühim bir madde hakkında müessir bir 
karar verebilmek için Şahende Hanım’la görüşmemiz icap eder434.” 
dedim. İşte bin müşkilatla435 ancak bugün buluşabildik. Başka bir 
şeyden haberim yok.

ARİFE HANIM – Anlat kızım anlat… Ben komşunuzum ama 
benim de hani ya ananesiyle bir şeyden haberim yok… Yengen Ne-
dime Hanım, ne düzenbaz karıdır o… Saman altından su yürütür de 
izini belli etmez… Dayın zavallı saçlı sakallı koca erkek, o karının 
elinde sanki bir kukla olmuş kalmış… İstediği gibi oynatıyor şöy-
le…

ŞAHENDE HANIM – Dayım haddizatında436 fena bir adam 
değildir. Fakat kendiliğinden hiçbir şey yapamaz. Hep karısının ağ-
zına bakar. Yengem ne derse o olur.

429  eşk-i revan: akan gözyaşı
430  tafsilat: ayrıntılar
431  tedarik: araştırıp bulma
432  ittihaz etmek: almak
433  meal: anlam
434  icap etmek: gerekmek
435  müşkilat: zorluklar
436  haddizatında: aslında
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ARİFE HANIM – Böyle kimselere fılıbık mı derler, kılıbık 
mı? Erkekler arasında işte öyle bir tabiri vardır. Hüküm ve icraat437, 
atmak tutmak hep karıda… Erkek ay başlarında aldığı aylığı ge-
tirsin, tamamıyla karısına teslim etsin. Hanım sonradan kocasının 
eline kaç para verirse, ne emrederse efendi de ona göre hareketle 
evin vekilharçlığı438 hizmetini görsün, işte bu kadar…

ŞAHENDE HANIM – Ben hiçbir şey anlamaz gibi dururum 
ama yengemin bana dair olan niyetlerinin, düşüncelerinin hep far-
kındayım. Dayımın hâli vakti eskisi gibi değil. O karı onu yedi bi-
tirdi. Eli avucu şimdi yufkalaştı. Yengem hâlâ evvelki gidişini, eski 
fantazyasını bozmak, kevrini439 öldürmek istemiyor. Geçinmeleri 
de günden güne darlaşıyor. Bir ümit yeri de kalmadı. Ne yapsın bu 
sefer de benim yüzümden bir servet peydahlamak440 sevdasına düş-
tü. Bir kılavuz karı buldu. Benim için ona bir koca ısmarladı. Kör 
olsun, topal olsun, ihtiyar olsun, ne olursa olsun, tek zengin olsun… 
Kılavuz karı sağa döndü sola döndü, nihayet yengemin aradığı şera-
ite muvafık441 bir herif buldu. Bunlar başladılar hazırlığa…

NURİ BEY – Sizin reyinizi442 istihsale443 lüzum görmüyorlar 
mı?

ŞAHENDE HANIM – Ne gezer! Ben küçükten beri ellerine 
düşmüşüm, yetim bir kızım. Benim reyim sorulur mu hiç! Yengem 
ne derse o olur. Onlar beni kocaya vermiyorlar âdeta halayık gibi 
satıyorlar.

NURİ BEY – (Müteessirane) Esaretin yalnız ortadan adı kalktı. 
Elan aileler arasında böyle şayan-ı nefret444 birçok facialar cereyan 

437  icraat: yapılan işler
438  vekilharçlık: zengin kimselerin parasını yönetme ve gerekli harcamaları yap-
ma işi
439  kevr: çokluk, bolluk
440  peydahlamak: ortaya çıkarmak
441  muvafık: uygun
442  rey: oy
443  istihsal: elde etme
444  şayan-ı nefret: nefret verici
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ediyor445. Şahendeciğim, reddediniz… Size hiçbir şey yapamazlar. 
Bu izdivacı katiyen reddediniz…

ŞAHENDE HANIM – (Ağlayarak) Bana hiçbir şey sormuyor-
lar ki reddedeyim… Onlar harıl harıl tedarikatla446 meşgul… Damat 
beyefendi yetmişini mütecaviz447, iki gün iyi ise dört gün döşekte 
yatar, öksürüklü tıksırıklı biri imiş. Adamcağızı vaktinden evvel be-
nimle bir baş göz etmek için ne yapacaklarını bilmiyorlar.

NURİ BEY – İstemediğiniz bir adama sizi cebren448 veremez-
ler. Katiyen reddediniz!..

ŞAHENDE HANIM – “Reyimi sormaya lüzum görmüyorlar” 
diyorum size!

NURİ BEY – Onların sormalarını beklemeden siz beyan-ı rey 
etmek449 salahiyetini450 haizsiniz451. Bu izdivacı adem-i kabul452 si-
zin elinizdedir.

ARİFE HANIM – İhtiyarın ömrü ne kadar olduğu bilinse az bir 
zamanda büyük bir servete kavuşmak da fena değil.

ŞAHENDE HANIM – (Nefretle elini sallayarak) Aman öyle 
demeyiniz Arife Hanım. Cenabıhak gecinden versin. Bana böyle 
mundar453 bir servet kısmet etmesin.

NURİ BEY – Reddediniz… Ret… Düşünmeye bile lüzum yok!
ŞAHENDE HANIM – Edeceğim… Benim de kararım bu… 

Fakat yengem pek düzenbazdır. Benim her türlü şiddetli retlerime 
rağmen yine başımı bu felakete sokarsa, kendimi kurtaramazsam… 
İşte bu ciheti düşündükçe zihnime fenalıklar geliyor.

445  cereyan etmek: olmak, gerçekleşmek
446  tedarikat: hazırlıklar
447  mütecaviz: aşkın
448  cebren: zorla
449  beyan-ı rey etmek: düşünceyi açıklamak
450  salahiyet: yetki
451  haiz: taşıyan
452  adem-i kabul: kabul etmeme
453  mundar: kirli
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NURİ BEY – Katiyen rette ısrar ettikten sonra yengenizin gös-
tereceği kurnazlıkların ne hükmü olabilir?

ŞAHENDE HANIM – O kadın ne yaparsa yapar benim retleri-
mi hükümsüz bırakmanın bir kolayını bulur, diye korkuyorum. Ah 
siz onun ne yaman bir mahluk olduğunu bilmezsiniz…

NURİ BEY – Ha! Demek ki ısrar hususunda şiddet, katiyet 
gösterebileceğinizden emin olamıyorsunuz. Zaafınıza mağlubiyet-
ten454 korkuyorsunuz. İşte bakınız bu sözünüzle benim kalbimde bü-
yük bir havf455 ve heyecan verdiniz. Yok… Yok… Katiyen gevşek 
bulunmaya gelmez. Bu meselede benim de hâlimi, istikbalimi456, 
bu yeisle ne büyük ızdırabata457 düşeceğimi, ne kadar nevmit458 
kalacağımı düşününüz. Şahende Hanım, genç olsun ihtiyar olsun 
sizin başka bir erkeğe varmanız felaketine karşı ben tahammül gös-
teremem. Böyle bir nuhuset-i talie459 uğrarsam büyük bir fenalığın 
vukuundan emin olunuz. Çok sürmez görürsünüz…

ŞAHENDE HANIM – Beyefendi, elimden geleni icradan geri 
durmayacağım. Ne derece nefretle ret kabilse460 o derece şiddetli 
davranacağıma siz de emin olunuz fakat…

NURİ BEY – (Heyecanla) Ey fakat?
ŞAHENDE HANIM – Beni de büyük bir yeise düşüren bir ci-

het var…
NURİ BEY – Nedir?
ŞAHENDE HANIM – Bu yengem olacak menhus,461 benim 

reyimi almaya lüzum görmeden kemal-i itminanla462 bu izdivaca 
hazırlanıp duruyor. Elbette o da kurduğu dolaba güveniyor ki bu 

454  mağlubiyet: yenilgi
455  havf: korku
456  istikbal: gelecek
457  ızdırabat: sıkıntılar
458  nevmit: ümitsiz
459  nuhuset-i tali: uğursuzluk
460  kabil: mümkün
461  menhus: uğursuz
462  kemal-i itminan: kararlılık
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kadar kuvvet-i kalble463 çalışıyor. Allah’ın bildiğini kuldan ne sak-
layayım, işte ben bu cihetten ürküyorum. Yengemin bu husustaki 
planı nedir? Onu anlamak kabil olsa biz de ona göre davranıp onun 
bu hesabını hükümsüz bırakmaya uğraşırız. İşte bu mümkün olmu-
yor ki…

NURİ BEY – Ne planı olabilecek kaltağın? Sizin şiddetli, kati 
reddinize karşı onun kuracağı dubaralardan464 hiçbirinin hükmü, 
ehemmiyeti olamaz…

ARİFE HANIM – (Şahende Hanım’a hitaben) Benim komşu-
lardan işittiğime göre dayınız Akif Efendi, evde bu izdivaca pek o 
kadar razı değilmiş. Nasılsa olanca cesaretini toplayıp karısına karşı  
“Hanım bu işin şerisi465, vicdanisi466 aranmak istenilirse kızın da bir 
defa reyini, rızasını almak lazım gelir.” demiş. Fakat karı kıyamet-
leri koparmış. Zavallı adamcağız susmuş.

ŞAHENDE HANIM – Velev ki467 dayım böyle bir fikr-i beyan 
etmiş468 olsun… Neticede469 yine karısına mağlup kaldıktan sonra 
bundan ne çıkar?

ARİFE HANIM – Yani demek istiyorum ki bu işe dayın da razı 
değil…

ŞAHENDE HANIM – Razı olsun olmasın, onun elinde ne var?
NURİ BEY – (Eliyle alnını tutup sıkarak güya vehleten470 aklı-

na mühim bir şey hutur etmiş471 gibi bir tavırla) Arife Hanımcığım, 
müsaade ederseniz Şahende Hanım şuraya kuyunun yanına kadar 
gelsin. Kendisine hususi bir iki sözüm var.

ARİFE HANIM – Pekâlâ evladım ama vakit de geçiyor. Hele 
saatinize bir bakınız.
463  kuvvet-i kalb: yürek gücü
464  dubara: oyun
465  şeri: şeriate uygun
466  vicdani: vicdanla ilgili
467  velev ki: her ne kadar
468  fikr-i beyan etmek: düşüncesini açıklamak
469  netice: sonuç
470  vehleten: ansızın
471  hutur etmek: akla gelmek
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NURİ BEY – (Saatine bakarak) Aman ya Rabbi! İki buçuk… 
Deminden intizar472 zamanında yerinden oynamayan akreple yelko-
van şimdi ekspres gibi koşuyor!

ARİFE HANIM – Haydi beş on dakika daha görüşünüz. Zi-
yade değil… Bu mülakat duyulursa sizin de benim de başımız bü-
yük bir derde uğrar. Allah hayırlar versin, sol gözümün alt kapağı 
seyiriyor. Bana hiç yaramaz bilirim… Malum ya elin kızoğlankız 
evladı bana teslim. Ben de senin mertliğine güvenerek aldım buraya 
getirdim. Herkes bizi hocaya nefese gittik biliyor. Öyle mübarek473 
bir işe niyet edip de sonra böyle bir şerre474 alet olmak…

NURİ BEY – Affedersiniz Arife Hanım, bize bu sabah ettiğiniz 
şu iyilik, şerre alet olmak mıdır?

ARİFE HANIM – A öyle ya evladım… Hocaya nefese gitmek 
nerede, sevgilisi delikanlı ile görüştürmek nerede?

NURİ BEY – (Teessürle475) Şahende Hanım’ın eli elime değdi 
mi?

ARİFE HANIM – Değmedi oğlum ama şurada güzel güzel 
üçümüz konuşurken öyle ikiniz bir tarafa çekilmek ne olacak?

NURİ BEY – Arife Hanım, gençlik… Sevda bu… Şurada şim-
di üçümüz tatlı tatlı konuşuyoruz ama Şahende Hanım’la benim yü-
reklerimizde kopan fırtınaları, boraları ancak biz biliriz. İstikbal-i 
sevdamız476, bütün saadet-i hayatımız477 büyük bir tehlikenin taht-ı 
tehdidinde478 bulunuyor. Göstereceğimiz her türlü tedbirlere479, şid-
detlere, cinnetlere rağmen bu mülakatımızın sonuncu olmak ihtima-

472  intizar: bekleyiş
473  mübarek: hayırlı
474  şer: kötülük
475  teessür: keder
476  istikbal-i sevda: aşkın geleceği
477  saadet-i hayat: yaşam mutluluğu
478  taht-ı tehdit: tehdit altında
479  tedbir: önlem
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li de vardır. Böyle tehlikeli, elim480 bir günde iki muzdarip481 kalbin 
bir müşafehe-i hususiyede482 bulunmasına müsaade etmez misiniz?

ARİFE HANIM – Ederim evladım ederim ama ben de damat, 
torun sahibiyim. Âlemde kem ağızlı insanlar çok… Sonra “Arife, 
iki sevdalıyı bostana götürmüş de birbirine kavuşturmuş” derler. 
Haydi gidiniz, çarçabuk görüşünüz. Fakat gözümün önünden ayrıl-
mayınız. Dedim ya, ben meraklı bir kadınım…

(Nuri Bey’le Şahende Hanım bostan dolabının yanına doğru 
çekilerek karşı karşıya birer iskemleye otururlar. Yavaş yavaş gö-
rüşmeye başlarlar.)

ARİFE HANIM – (Bu iki sevdazedeye483 doğru meraklı me-
raklı bakarak) İşitemiyorum ki… Acaba ne görüşüyorlar? Hey 
gidi gençlik hey! Bu mevsimde onların başlarında kavak yeli esi-
yor. Gözleri dünyayı görmüyor. Varsa sevgili yoksa sevgili… Şim-
di bunlar o çağda. Birbirine çıra gibi yanıyor. Oğlanın hâli bitik. 
Baksanıza kıza hitap ederken484 çehresine o kadar süzüklük geliyor 
ki gözlerinin siyahı bütün bütün kayboluyor da sade akı kalıyor… 
(Kulağını vererek) Ne dedi? Ne dedi? Ah, dedi, ama ne kadar uzun 
bir “ah”… Alt tarafını anlayamadım. (Seslenerek) Artık yetişir hu! 
Vakit geçiyor. Haydiniz bakalım… “Ah”ları o kadar uzatmayınız…

NURİ BEY’LE ŞAHENDE HANIM İKİSİ BİRDEN – Rica 
ederiz Arife Hanım beş dakika daha müsaade ediniz.

ARİFE HANIM – (Kendi kendine) Bunlara pek yüz vermeye 
gelmez, sonra astarını da isterler. [İ]nsanı günaha sokarlar. (Aşikâ-
re) Kızım, evden seni hocaya götürüp nefes ettirmek bahanesiyle 
çıkardım. Şimdiye kadar seksen nefes olurdu. “Nerede kaldınız?” 
derlerse ne cevap veririz sonra?

480  elim: acı veren
481  muzdarip: acı çeken
482  müşafehe-i hususiye: özel bir konuda yakından konuşma
483  sevdazede: âşık
484  hitap etmek: söz söylemek
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NURİ BEY – (Gayet mutezirane485 bir seda ile) Beş dakikacık 
Arife Hanımcığım…

ARİFE HANIM – Eh hadi… Hadi… Görüşünüz. Yüreğim 
de pek yufkadır. Hiç yüze duramam. Hele böyle bir muhabbet işi 
oldu mu, elim ayağım gevşer. Ay aman gençliğim aklıma geldi… 
Birinci aşkım Mollazade İhsan Bey bana ilk muhabbetnameyi486 
gönderdiği zaman kâğıdı bir türlü koynumdan çıkaramaz, geceleri 
beraber yatardım. Sevgi sevgi eski muhabbetlerdi. Ben şimdikileri 
biraz havai487 görüyorum. Eski saffet488, eski sadakat yok. Zamane 
gençleri hep hercai489, hep gel geç, hep hoppa, hep terelelli… (Ba-
şını oğlanla kıza doğru uzatarak kendi kendine) Oğlan ağzını kızın 
yüzüne pek yaklaştırdı. (Aşikâre) Nuri Beyefendi hocanın yerine 
küçük hanıma nefesi siz ediyorsunuz galiba… Pek o kadar birbiri-
nize sokulmayınız yavrum…

NURİ BEY – Benim nefesim hocanınkinden daha müessirdir.
ARİFE HANIM – Şüphe yok, şüphe yok… Fakat sizin nefesi-

niz zavallı kızı teskin etmez490, bütün bütün çıldırtır. (Kendi kendi-
ne) Adam ne olur, istedikleri gibi görüşsünler. (O tarafa bakarak) 
Bak bak… Yine kızın ta kulağının içine bir şey söyledi. Ay insan 
merak da ediyor. Acaba ne dedi? Ne diyecek? “Ah elmasım, ben 
sana yanıyorum. Deli divane oluyorum. Hâlime merhamet et. Göz-
lerin beni öldürecek. Kanıma gireceksin. Artık hasretine tahammül 
edemiyorum. Canım, hayatım hep sensin.” kabîlinden kuru sıkı 
sözlerdir. Aşkın elifbası491 olan bu ilk sahifelerini492 hepimiz genç-
liğimizde birer üstad-ı muhabbetin493 önünde diz çökerek dinleyip 

485  mutezirane: özür dilercesine
486  muhabbetname: aşk mektubu
487  havai: heves düşkünü
488  saffet: temizlik
489  hercai: kararsız
490  teskin etmek: sakinleştirmek
491  elifba: alfabe
492  sahife: sayfa
493  üstad-ı muhabbet: aşk ustası
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tekrar ettik. Biz bu derse besmelekeş494 olalı otuz seneyi geçti. Çok-
tan icazetini495 aldık. Şimdi de böylelerine izin veriyoruz. Bu bey-
le bu hanımım ikisi de pek genç. Bu muhabbetleri taze kalplerinin 
daha ilk alevleri. İzdivaç ederlerse bu şiddet kalmaz. Çabuk geçer. 
Üç günde birbirinden bıkarlar. Bucak bucak kaçarlar. Meşhur me-
seldir496, boşanıp da kocana sevip de dostuna varma, derler. (Yine 
kızla oğlanın tarafına dikkatli dikkatli bakarak) Oo! Yine daldılar. 
Kalpten kalbe pek hasbi497 konuşuyorlar. Bu tatlı muhabbetlerini 
bozmak istemiyorum ama vakit dar. İşin sonu belalı gelecek. Gö-
züm de pır pır pır durmayıp seyiriyor. O Nedime kaltağı sonra bize 
neler yapmaz… (Seslenerek) Hu! Civanlarım498, artık elverir, kısa 
kesiniz. Muhabbetinizin altı aylık muhasebesini bu radde499 mi gö-
receksiniz? (Kendi kendine) Hem acıyorum hem kızıyorum. Beni 
âdeta vasıtacı kadın yerine koydular. Bir liraya bu kadar müsaade 
çok bile. Oğlanın parası olsa daha ziyade verecek ama zavallının eli 
yufka. Üstümde başka para yok, diye nağme yapıyor500. Ben biliyo-
rum, onun ne altında var ne üstünde… Biçare tiril501… Züğürt ada-
mın sevmeye kalkması başından büyük halt etmektir ama işte genç-
lik… Gönül meram502 anlamıyor. Cebi deliklerin muhabbetleri de 
gayet şiddetli olur. Ne hikmettir bilmem, kızlar da inatlarına parasız 
delikanlıları severler. (Seslenerek) Benim müsaademi artık siz suis-
timal ediyorsunuz. Beş dakikayı da geçtik, on dakikayı da… Haydi 
bakalım. Allah hayırlar versin, gözüm seyiriyor, diyorum size…

(Nuri Bey’le Şahende Hanım bu defa hiç aldırmayarak yine 
musahabelerinde503 devam ederler.)

494  besmelekeş olmak: (bir işe) başlamak
495  icazet: izin
496  mesel: söz
497  hasbi: gönüllü
498  civan: genç
499  radde: derece
500  nağme yapmak: bilmezlenmek
501  tiril: parasız
502  meram: arzu
503  musahabe: söyleşi
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ARİFE HANIM – (Haykırarak) Size diyorum hu! Coştunuz 
artık… Gözünüz dünyayı görmüyor. İşitmiyor musunuz?

NURİ BEY – (Dalgın dalgın) Beş dakika daha!
ARİFE HANIM – Saatin dakikası biter mi oğlum? Sinsi sinsi 

kıza ne anlatıyorsun öyle?
NURİ BEY – Geçen akşam bir rüya gördüm de onu tabir edi-

yorum.
ARİFE HANIM – Rüya gördünse, hayırdır inşallah, derler ge-

çerler. Düş azması mı oldun? Ne oldun? Hiç böyle ağzının içine 
girer gibi rüya tabiri de görmedim. Rüyada gördüğünü sakın haki-
katte504 tatbike505 kalkma. Rüyada insan her şey görebilir. Günahı 
bu kadar. Fakat uyanık iken öyle değil. Her iyi fiilin506 mükâfatı507 
yoktur. Ama her taşkın hareketin mücazatı508 vardır. Bitir artık, bi-
raz da başka defaya kalsın.

NURİ BEY – (Meyusane509 bir seda ile) Bir daha görüşebilece-
ğimizi Allah bilir…

ARİFE HANIM – (Kendi kendine) Siz daha çok görüşürsünüz. 
İhtiyar herif Şahende’yi alsa da sen yine kızın peşini bırakmayaca-
ğa benziyorsun. Şahende’nin sen ilk ehli olacaksın, o zavallı ihtiyar 
da ikincisi… O pinpon herifin şimdi çın çın kulakları çınlasın. Rü-
yanın, bu ihtiyara taalluk eden510 cihetini pek hayırlı tabir etmiyor-
sunuz zannederim. O adama mı yazık olacak, size mi? Artık orasını 
Cenab-ı Mevla bilir. (Aşikâre) Gözüm seyiriyor, diyorum size. Bir 
uğursuzluk çıkmadan haydi artık bitirin. İçim içime sığmıyor…

(Çıngır çıngır bostan kapısı açılır. Arkasında saltası, başında 
mavi yemeni sarılı fesiyle, elinde dokuz on yaşında bir kız çocuğuy-
la Mestan Ağa içeri girer.)

504  hakikat: gerçek
505  tatbik: uygulama
506  fiil: eylem
507  mükâfat: ödül
508  mücazat: ceza 
509  meyusane: ümitsizlikle
510  taalluk etmek: ilgilendirmek
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ARİFE HANIM – (Şaşırarak) “Bir uğursuzluk çıkmasın” der 
demez bunlar nereden çıkageldiler böyle?

Üçüncü Meclis511

Mestan Ağa, bir kız çocuğu, evvelkiler
KIZ ÇOCUĞU – (Elindeki kırmızı şeker çubuğunu iki avucu 

içinde oklava gibi sağa sola çevirerek Arife Hanım’a hitaben) Ha-
nım teyze buraya kâğıt helvacısı geldi mi?

ARİFE HANIM – (Kaşlarını çatarak) Kâğıt helvasını ne yapa-
caksın? Hele ağzındakini bitir bakalım…

MESTAN AĞA – Valide hanım bahçıvan Niko’yu gördün mü?
ARİFE HANIM – (Münfailane) Aa! Babam yerinde adam bana 

“valide hanım” diyor. Ben senin validen olur muyum ayol?
MESTAN AĞA – Hiddetlenme hanım… Sana valide dedimse 

mutlak beni doğurdun demedim ya! Pederim vefat edeli çok oluyor. 
Yine benden rahmet istedi. Allah rahmet eyleye, zavallı adam belki 
müddet-i ömründe512 senin yüzünü bile görmemiştir.

ARİFE HANIM – A! Terbiyesizin zoruna bak… Efendi misin, 
ağa mısın? Nasıl adamsın bilmem… Sen ağzı kalabalık bir münase-
betsize513 benziyorsun. Bu yaşıma kadar kimsecik bana böyle kötü 
bir söz söylemediydi. Hak kuru iftiradan saklasın. Kaldım kaldım 
da artık senin bunak babana mı kaldım?

(Nuri Bey’le Şahende Hanım, Arife Hanım’ın dalgınlığından 
bilistifade514 bulundukları mahalden515 kaybolurlar.)

MESTAN AĞA – Kızma efendim kızma… Anam olmak iste-
miyorsan dünya ve ahiret hemşirem ol.

511  Metinde “İkinci Meclis” iki kez yazılmış olduğu için burası “Üçüncü Mec-
lis” olarak düzeltilmiştir. Sonraki meclisler buna göre yeniden sıralanmıştır. (haz. 
notu) 
512  müddet-i ömr: hayat boyunca
513  münasebetsiz: aksi, ters
514  bilistifade: faydalanarak
515  mahal: yer
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ARİFE HANIM – Aman sus, ben senin hiçbir şeyin olmak is-
temem.

MESTAN AĞA – (Bir kahkaha salıvererek) Hemşireliğe de 
razı olmadı. “Hanım kızım” desem nasıl? Hoşuna gider mi? Bebe-
cik… Sabahleyin bu bostana niye geldin kuzucuğum?

ARİFE HANIM – Ne vazifen?
MESTAN AĞA – Ben bu mahalleliyim. Seni burada hiç gör-

medim de onun için soruyorum.
ARİFE HANIM – Hangi mahalleli olursan ol. Sana soran var 

mı canım? Ay bu adam sabahleyin beni çatlatacak…
MESTAN AĞA – Sen kısrak mısın çatlayacak?
ARİFE HANIM – Neye olayım kısrak! Elhamdülillah beniâde-

mim516. Yedi göbeğe kadar benim soyum belli. Bu kabalığına bakı-
lırsa sen de merkep517 cinsine benziyorsun.

MESTAN AĞA – (Sırıtarak) Ha şimdi anladım.
ARİFE HANIM – Ne anladın ahmak herif?
MESTAN AĞA – Deminden sana “valide hanım” dediğim za-

man kızdığının sebebini anladım.
ARİFE HANIM – Anan kısrak, baban merkep olursa sen de 

pek kişizade sayılmazsın ya! Koca kulaklı bir katır eskisi olursun.
MESTAN AĞA – Sen cinsini itiraf et, ben katırlığa razıyım.
ARİFE HANIM – Öyle ise beni validene ne benzetiyorsun? 

Valideni ahırda, babanı da moloz merkeplerinin içinde ara…
MESTAN AĞA – Babam sana moloz sürüsüyle Yenikapı’da 

Acem Dağı’nda mı rast geldiydi?
ARİFE HANIM – (Ayağından iskarpini518 çıkarıp ökçe tarafı-

nı göstererek) Şimdi bunu beynine fırlatırsam nerede rast geldiğini 
görürsün…

MESTAN AĞA – (Müstehziyane) Çabuk ayakkabını giy; çora-
bının yırtığı göründü.
516  beniâdem: insanoğlu
517  merkep: eşek
518  iskarpin: ökçeli, konçsuz ayakkabı
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ARİFE HANIM – Benim çorabım senin nene lazım? Haydi git 
bak, şimdi bahçıvan, ananı dolaba koşacak. Efendibabana da sa-
bahtan beri küfe küfe gübre taşıtıyorlar. Haydi git haydi… Seni de 
bekliyorlar. Eminönü’ne sebze indireceksin.

[KIZ] – (Babasının eteğinden çekerek) Haydi baba bahçıvana 
gidip yemiş alalım…

ARİFE HANIM – Haydi haydi… Piçinin karnını doyur. İşte 
arsızlanıyor. Bahçıvan görmeden bir iki şey aşırabilir misiniz ba-
kalım? Sabahleyin bu bostana hayırlı bir niyetle gelmediğiniz bes-
belli…

KIZ – (İki elini birbirine vurarak nispet vere vere) Neye ola-
yım piç? Kısrak… Kaltak…

ARİFE HANIM – Haydi oradan sümüklü böcek…
KIZ – (Elini vurmakta devamla) Kısrak… Kısrak…
ARİFE HANIM – Kıskıvrak kal inşallah! Salyangoz suratlı 

musibet!
KIZ – (Şekerli ellerini gözlerine götürüp ovuştura ovuştura ağ-

layarak) Baba, bu karıyı dövelim, bana “salyangoz” diyor!
ARİFE HANIM – Ne haddine… Ne haddine… Hele ya gel de 

bir elini kaldır… Göreyim seni… Kimi döveceksin? Horoz…
KIZ – Kısrak… Kısrak…
ARİFE HANIM – Şimdi iki parmağımı ağzına sokarsam ton-

luk salaşpur gibi iki tarafa ayırıveririm…
MESTAN AĞA – Aman yavaş gel…
KIZ – Öhöm! Öhöm! Yavaş gel…
ARİFE HANIM – Çarpık endişe! Çingene maşası! Siz sabahle-

yin mahallenizi şaşırmışsınız. Haydi Sulukule’ye haydi! Burada ne 
işiniz var? Mahallenize gidiniz.

KIZ – Çingene de sensin, maşa da sensin, kısrak! Kaltak!
ARİFE HANIM – Aman yaradana kurban olayım! Çocuktan 

başka her şeye benziyor. Evlere şenlik bu iç çıbanını hangi ana do-
ğurdu? (Nuri Bey’le Şahende Hanım’ın bulundukları tarafa baka-
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rak) Aa! Başıma gelenler, ikisi de meydanda yok! Nereye savuştu 
bunlar?

MESTAN AĞA – (Müteaccibane519) Kim savuştu?
ARİFE HANIM – Karın ağrısı herif! Ne vazifen? İşte kız ile 

oğlan meydanda yok. Şimdi şuracıkta birbirine güzel güzel rüya 
tabir ediyorlardı. (İleri doğru yürür, elini ağzına götürüp haykıra-
rak) Hu! Nuri… Şahende… Çocuklar neredesiniz? Rüyanızın tabiri 
buna mı çıktı? Sırra kadem basmışlar. Ne tarafa savuştu bunlar? 
Elin kızı bir kazaya uğrarsa sonra ben yengesine ne cevap veririm? 
Gördünüz mü başıma gelenleri?

MESTAN AĞA – Çocuklar küçük müydü? Bostan kuyusuna 
düşmesinler sakın?

ARİFE HANIM – Sen sus şom520 ağızlı herif! Allah’a emanet, 
kuyuya niçin düşsünler? Oraya çocuğunla beraber sen düş!

MESTAN AĞA – Ne fena kadın bu! İyilik de yaramıyor!
ARİFE HANIM – Senden gelecek iyiliğin bana lüzumu yok. 

Haydi git bostandan çocuğuna yemiş çal. Baksana vız vız vızlanı-
yor.

MESTAN AĞA – İnnallahe meassabirin521… Lakırdı anlar 
mahluk değil ki! Kadın, bu bostan netamelidir522. Şu kuyuda çocuk-
la iki keçi boğuldu. Şurada ileride bir boş kulübe var. Geçenlerde 
orada bir baskın oldu.

ARİFE HANIM – (Büyük bir istiğrap tavrıyla) Baskın mı 
oldu?

MESTAN AĞA – Duymadın mı? Gazeteler yazdı.
ARİFE HANIM – Cenabıhak her şeyi bana evvelce malum 

eder. Gözüm seyiriyor dedim ya… Baksanıza neler olmuş! Gaze-
teler yazmış da haberimiz yok. Ya nereden olacak? Asığından ba-
sığından bana ne! Çok şükür Mevla’ma o tarakta bezim yok ki… 

519  müteaccibane: şaşırarak
520  Metinde “çom” şeklinde. (haz. notu)
521  innallahe meassabirin: “Allah sabredenlerle beraberdir.”
522  netameli: gizli bir tehlikesi olduğu sanılan
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Cümleyi Tanrı’m ıslah eylesin523… Bu koskoca İstanbul’da gidecek 
bir yer bulamayıp da sabahleyin gele gele şu uğursuz bostana gel-
mişiz. Fakat gelir gelmez o yellozlar burada hali524 bir kulübe oldu-
ğunu nasıl keşfettiler? Gözümün seyirmesi de ne kadar sıklaştı. Göz 
kapağıma sanki bir kelebek konmuş da pır pır uçuyor gibi oluyor.

MESTAN AĞA – (Kendi kendine) “Baskın” sözünü işitir işit-
mez karı fena hâlde pirelendi. Sağlam bir ayakkabı olmadığını ben 
zaten görür görmez anladım da…

ARİFE HANIM – (İleri doğru haykırarak) Nerede iseniz ses 
veriniz. Hu çocuklar! Biz buraya saklambaç oynamaya mı geldik? 
Beni üzmeyiniz. Latife525 zamanı değil. Bu bostan uğursuzmuş. 
Rabb’im saklasın, burada fena şeyler olmuş. Rezaletin lüzumu 
yok…

(Çıngır çıngır bostan kapısı açılır. Arkasında bir kadın hizmet-
çiyle Nedime Hanım içeri girer.)

Dördüncü Meclis
Evvelkiler, Nedime Hanım, hizmetçi kadın
NEDİME HANIM – (Telaşla etrafına bakarak) Rezaletin lüzu-

mu yok, diye haykırıyordunuz. Burada rezalet mi oluyor?
ARİFE HANIM – (Büyük bir şaşkınlıkla kendi kendine) A işte 

gözümün seyirmesi buna çıktı. Gel de şimdi pirincin taşını ayıkla. 
Karı kudurmuş, köpürmüş fırtına dalgası gibi üzerimize geldi. Şim-
di bana ahiret suali soracak, ne cevap vereceğim? (Aşikâre) Yok 
kadın… Elhamdülillah ne rezaleti olacak? Siz yanlış anlamışsınız.

NEDİME HANIM – Hocaya nefes ettirmek için Şahende’yi 
aldın, evden çıktınız. Burada ne işin var? Hani ya kız nerede?

ARİFE HANIM – (Kendi kendine) Ah ne diyeyim bilmem ki! 
(Aşikâre) Hanımcığım bu sabah benim başıma gelenler kimsenin 
başına gelmemiştir…

523  ıslah eylemek: yola getirmek
524  hali: boş
525  latife: şaka
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NEDİME HANIM – (Müstehziyane526) Acayip…
ARİFE HANIM – Acayip de söz mü?
NEDİME HANIM – Başına ne geldi? Çabuk anlat, kız nerede?
ARİFE HANIM – Kızın nerede olduğunu ben de bilmiyorum. 

(Kendi kendine) Şimdi şuradan zırpadak karşımıza çıkagelirlerse 
yalanım belli olacak. Ah ikisi de keşke kuyuya düşmüş bulunsalar 
da bu karı onları görmese! Herifin hakkı var, ne uğursuz bostanmış 
burası! Ne diyeyim? Ne düzen kıvırayım? (Ellerini semaya kaldıra-
rak) Ya Rabbi, sen bana muvafık bir yalan ilham et! Aklıma da bir 
şey gelmiyor ki… Şu anda nerede olduklarını biliyor muyum? Ye-
min etsem başım ağrımaz. (Aşikâre) Nerede olduğunu bilmiyorum.

NEDİME HANIM – Öyle söz olmaz. Kem kümün lüzumu 
yok! Biz senin iffetine527, istikametine528 itimatla529 kızı teslim ettik. 
Bu mini mini bir serçe kuşu değil ki “Pırrrradak elimden uçurdum” 
diyebilesin. Bu koskoca bir kız, senin benim gibi bir insan.

ARİFE HANIM – Hanımcığım, şimdiki tazeler kuştan da çe-
vik, balondan da hafif, tayyareden de530 havalı… Ele avuca giriyor-
lar mı? Yanıldım da nasılsa işte ben de bir dubaraya uğradım.

NEDİME HANIM – Böyle sözlerle elimden kurtulamazsın 
Arife Hanım.

(Bu aralık Nuri Bey’le Şahende bostan dolabının yanında pey-
da oluverirler.)

Beşinci Meclis
Evvelkiler, Nuri Bey, Şahende Hanım
NURİ BEY – (Şahende Hanım’la el ele gafilane531 yürüyerek) 

Ne o Arife Hanım, bizi mi çağırıyordunuz? (Birdenbire Nedime 

526  müstehziyane: alay ederek
527  iffet: namus
528  istikamet: doğruluk
529  itimatla: güvenerek
530  tayyare: uçak
531  gafilane: dalgınca
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Hanım’ı görerek kısa bir müddet tevakkuf ve sükûttan532 sonra) Bu 
kadın kim?

ŞAHENDE HANIM – (Büyük bir heyecana delalet eder titrek 
bir seda ile kendi kendine) Aman Rabb’im ne felaket! Yengem! Bu-
rada… Bu korkunç bir rüya mı, yoksa hakikat mi?

ARİFE HANIM – (Şiddet-i heyecandan533 düşmemek için eliy-
le tutunacak bir yer araştırarak) Oldu mu bize olanlar! Korktuğum 
şey tamamıyla başıma geldi!

MESTAN AĞA – Hepsinin beti benzi attı. Bu genç kızla oğlan 
kim? Ortada büyük bir fenalık var ama anlayamıyorum. Hep bu 
fesat534, Arife Hanım dedikleri bu karının başı altından kopuyor.

KIZ ÇOCUĞU – Baba haydi gidelim, yemiş alalım.
MESTAN AĞA – Kız sus! Şimdi yemişin sırası mı? Bak neler 

oluyor…
KIZ – Baba ben yemiş isterim…
MESTAN AĞA – Haydi bahçıvanın yanına git, şimdi ben de 

geliyorum.
(Kız koşa koşa gider.)
NEDİME HANIM – (Hazırunun535 çehrelerine gazubane536 bi-

rer nazar537 dolaştırdıktan sonra) İşte Şahende bir delikanlıyla el 
ele geldi, [ka]rşımda duruyor. Aman Allah’ım sen bana metanet ih-
san et! Bu felaketi dayısı duysa o anda yüreğine iner! Arife Hanım 
meğerse sen adi bir kadınmışsın! Şahende sen de ne kadar hilkati538 
bozuk bir kız imişsin! Yazıklar olsun size! Bu kepazeliğe nasıl ce-
saret ettiniz?

532  sükût: sessizlik
533  şiddet-i heyecan: heyecanın şiddeti
534  fesat: ara bozucu
535  hazırun: orada bulunanlar 
536  gazubane: öfkeli bir şekilde 
537  nazar: bakış
538  hilkat: yaradılış
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ARİFE HANIM – (Sertçe bir tavır alarak) Bu kadar izam edi-
lecek539 ortada ne kepazelik var bakayım? Ben sizin hizmetçiniz de-
ğilim, çırağınız hiç… Sen hanımsan ben de evimin hanımıyım. Ne 
salahiyetle bana çıkışıyorsunuz? Yüzünüzden ihya olmuyorum540 
ya! Ortada dönen bir hatır… “Şu kızı bir hocaya götür, nefes ettir” 
diye bana teslim ettiniz. Ben de götürdüm, güzel güzel okuttum. 
“İçimde büyük bir sıkıntı var, şöyle bostanlara doğru gidelim de 
biraz ferahlayayım. Gönlüm açılsın.” ricasında bulundu. Buraya 
kadar getirdim. Ben şuraya oturdum. Şahende buralarda geziniyor-
du. Artık bu beş yaşında çocuk değil ya, kuyuya falan düşmesin 
diye merak edeyim. (Mestan Ağa’yı göstererek) Ben şu adamla ko-
nuşurken kız gözden nihan oldu541. “Şahende Hanım!” nidasıyla542 
sağa haykırdım, sola bağırdım; cevap yok! A bu kız nereye kay-
boldu, diye telaşa düştüğüm bir sırada siz geldiniz. Biraz sonra da 
kızınız tanımadığım bir delikanlı ile el ele karşımıza çıktı. (Mestan 
Ağa’ya hitaben) Öyle olmadı mı efendi? İnanmaz isen işte şu Müs-
lüman’dan sor, Allah için söylesin.

MESTAN AĞA – (Kendi kendine) Hele bak postala! Beni de 
besbedava yalancı şahit yerine kullanacak…

NEDİME HANIM – Kızı hocaya bedel burada bostanda nefes 
ettirmeye getirdin galiba? Ben senin ne meta543 olduğunu bilmiyor 
muyum? El âleme ne sorayım? Sen gittiğin yerde kendine seksen 
yalancı şahidi uydurursun.

MESTAN AĞA – (Şaşırarak) Aman bu kadınlar… Rabb’ime 
sığındım bunların ellerinden… Bu gelen hanım da etrafa dahme544 
saçıp duruyor. İyiyi kötüyü fark ediş yok ya! On parmaklarında on 
kara, rast geldiklerine yapıştırıyorlar. Bu sonraki hanımın tutumu 
da ikinci ağıza, bana bulaşacak gibi…

539  izam edilmek: büyütülmek
540  ihya olmak: şenlenmek
541  nihan olmak: kaybolmak
542  nida: seslenme
543  meta: mal
544  dahme: fişek gibi etrafa saçılan serpinti
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ARİFE HANIM – Benim fena kadın olduğumu biliyormuşsu-
nuz da kızınızı emniyet edip beraber sokağa niçin gönderdiniz?

NEDİME HANIM – Yanıldım, şeytana uydum, halt ettim… 
Bak gönderdim de başıma ne cezireler545 geldi! Söyle karı söyle… 
Bu delikanlıyı nerede bulup da kız ile el ele tutuşturdun? Mademki 
böyle marifetlerin varmış, bizim mahallede ne oturuyorsun? Çivici-
zade’ye git, Sena Yokuşu’na git. Bizim mahalle ehl-i ırz546 semtidir. 
Senin gibilerinin işte böyle üç günde iplikleri pazara çıkıverir.

ARİFE HANIM – (Hışımla etrafına bakarak Mestan Ağa’ya 
hitaben) Efendi birader şahit ol. İşitiyorsun ya, bu karı ırzıma, na-
musuma tecavüz ediyor. Dava edeceğim, bu söylediklerini ispat et-
tireceğim. Kapı kapı sürükleyeceğim…

MESTAN AĞA – Deminden benden fenası yoktu, şimdi efen-
di birader olduk. Benim karılardan ağzım yanıktır. Böyle dırıltılara 
karışmam. Şimdi ikiniz de birbirinizi bırakıp bana bulaşırsınız. Ben 
bir şey görmedim, bir şey bilmem.

ARİFE HANIM – Niçin bilmiyormuşsun? Şimdi bu kadın 
bana “Bizim mahallemiz ırz ehli semttir. Çivicizade’ye git, Sena 
Yokuşu’na git.” demedi mi? Kendisi ırz ehli hanım imiş de böy-
le kötü yerlerin isimlerini nereden öğrenmiş? Sen Müslüman değil 
misin? Şeriat bilmez misin? Seni bir mahkeme huzuruna çağırırlar 
ise gördüğünü, işittiğini Allah için dosdoğru söylemez misin?

MESTAN AĞA – Allah için doğrusunu söylemek lazım gelir-
se söyleyeyim… Sen deminden bostana doğru seslenirken yalnız 
“Şahende Hanım” diye haykırmıyordun. “Hu! Nuri… Şahende… 
Çocuklar neredesiniz?” nidasıyla bağırıyordun. Gösterdiğin bu te-
laş üzerine hatta ben sana “Bu çocuklar pek küçük müydü? Sakın 
bostan kuyusuna düşmüş olmasınlar.” demedim miydi? Sen Şahen-
de Hanım’ın Nuri Bey dediğiniz bu delikanlı ile birlikte olduklarını 
pekâlâ biliyordun. Şimdi bu hanıma karşı niye inkâr ediyorsun?

545  cezire: bela, sıkıntı
546  ehl-i ırz: namus sahibi
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NEDİME HANIM – Hay Allah senden razı olsun efendi bira-
der… Çok şükür hele bir helal süt emmişe tesadüf ettim. Ben bi-
liyorum canım bu karının ilmi birlik olmayınca bu kızla bir oğlan 
mümkün değil beraber şu bostana gelemezler. Ne mal olduğunu 
şimdi anladın mı? Sen benden ne yüzle dava edecekmişsin? Şirret547 
karı! Asıl davayı ben senden edeceğim! Kapı kapı kim kimi sürük-
leyecek, görürsün! Sen el âlemin yüzü göz açılmadık gül gibi ehl-i 
ırz kızını al böyle hücra548 bostanlara getir, delikanlıların ellerine 
teslim et! Seni adliyelerde, paşa kapılarında sürüm sürüm süründür-
dükten sonra zindanlarda çürüteceğim inşallah! Söyle bakayım bu 
işi görmek için kaç para aldın?

ARİFE HANIM – (Nuri Bey’le Şahende Hanım’a hitaben) 
Söylesenize, dilinizi fareler mi yedi? İkinizin yüzünden bais oldu-
ğum lakırdıları işitmiyor musunuz? Sizi birbirinizle ben mi görüş-
türdüm? Ben mi seviştirdim? Hanımefendi beni zindanlarda çü-
rütecekmiş… Baksanıza kuruma, edaya… Kendini ne zannediyor 
bilmem!

NEDİME HANIM – Çürütürüm zahir!
ARİFE HANIM – İlahi, kemiklerin mezarda çürüsün!
NEDİME HANIM – Sen bu cihana kazık kakacak değilsin ya! 

Hepimizin kemiği mezarda çürüyecek. Ölümle öç alınır mı? (Mes-
tan Ağa’ya hitaben) Efendi kardeş, (Eliyle Şahende’yi göstererek) 
şu kızı görüyor musunuz? Şimdiye kadar soyumuzda işte böyle bir 
kepaze çıkmadıydı. İlahi, yaşı yerlerde sayılsın, ayıbını kara toprak-
lar örtsün! (Ağlamaya başlayarak) Bu kız için söz kesildi, her şey 
oldu bitti. Haftaya nikâh şerbetler[i] içilecekti.

MESTAN AĞA – Allah ıslah eyleye… Allah ıslah eyleye… 
Ortalık fena olmuş!

NURİ BEY – (İki adım ileri doğru gelerek) Şahende Hanım’ın 
benden başka bir erkekle ne nikâhı kıyılacak ne şerbeti içilecektir!

NEDİME HANIM – Ne buyurdunuz beyim, ne buyurdunuz?

547  şirret: edepsiz
548  hücra: halk ağzında “ücra”, uzak
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NURİ BEY – Şahende Hanım’ı benden başkasına veremeye-
ceksiniz!

NEDİME HANIM – Sen kim oluyorsun? Irz düşmanı! Bostan 
kahramanı!

NURİ BEY – Affedersiniz hanımefendi, ağzınızdan çıkanı ku-
lağınız işitsin!

NEDİME HANIM – Ben lakırdımı bilirim de söylerim. Sen 
de haddini bil de söze karış. Velisi Şahende Hanım’ı kime münasip 
görürse ona verir. Senin müdahaleye ne hakkın var?

NURİ BEY – Bu hak herkesten evvel bana aittir!
NEDİME HANIM – Bu oğlan kaçık mıdır nedir? O hak neden 

sana ait oluyormuş?
NURİ BEY – Çünkü seviyorum! Hakk-ı muhabbet her şeyden 

akdemdir549.
NEDİME HANIM – Bu söze kahkahalarla güleyim bari… Se-

nin gibi çapkınların gönül verdikleri kızları almaya bu sevgileriyle 
hak kazanmış bulunacakları kanunun hangi sahifesinde yazılı imiş?

NURİ BEY – Kanunname-i aşkın ser sahifesinde…
NEDİME HANIM – Haydi herzevekil haydi! Bir parça nizam 

usul öğren de sonra söze karış…
NURİ BEY – Hanım, bu hususta aklı ermeyen ben değilim, 

sensin. Çünkü alaka işleri nizamın550, kanunun daire-i salahiyet ü 
iktidarından551 hariçtir. Dâhil olabile idi kanunnameye552 bir de “aşk 
faslı553” ilave ederlerdi. Bu faslın açık bırakılması sıdk-ı müddea-
ma554 bir delildir. Kanun bile kendinde hakk-ı müdahale görmediği 
bir faslı karıştırmaya cesaret edememiş, sizin ne hükmünüz olur? 
Siz reyinizi kanundan daha kuvvetli, salahiyetli mi zannediyorsu-

549  akdem: önde gelen, öncelikli
550  nizam: düzenleme
551  daire-yi salahiyet ü iktidar: yetki ve güç çerçevesi
552  kanunname: kanun kitabı
553  fasıl: bölüm
554  sıdk-ı müddea: iddianın doğruluğu
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nuz? İki gönül birbirini cezbedince555 hâkimiyet insanlara değil, 
tabiata aittir. Bir gönül, bir kalp, hiçbir kalp, hiçbir kuvvet nizam-
name-i beşeriyetin556 madde-i mahsusasına557 tevfiken558 veya bir 
hâkimin reyine tebaan559 sevemez. Bu incizap560 yahut istikrahı561 
tabiat tayin eder. Kimseye “Sen filanı sev” veya “Sevme” denemez. 
Sevdazede, o da mahiyetini562 pek tahlil edemediği563 bir hiss-i şedi-
din564 zebunudur565. Bir manyetizmacıdan aldığı emirleri ifa eden566 
gözleri bağlı bir zavallı gibi o da aşkın esiridir. Biçare âşık, bazen 
nizamla muhabbetin şedaidi567 arasında kalıyor. İşte bundan bin tür-
lü felaket, fecayi568 zuhur ediyor. Aşk kendinden başka kimsenin 
münkadı569, fermanberi570 değildir. Bu elim mesele önünde yüreği 
sızlamamış, kanamamış pek az kimse bulunduğu hâlde bilmem ne-
den daima yine bu hakikatin zıddı iltizam olunmuş571 ve olunuyor…

MESTAN AĞA – (Başını sallayarak) Sinninden, hâlinden 
hiç memul edilmez572 ama bu delikanlı çok lakırdı biliyor. Hem de 
sözleri yabana atılacak gibi değil. Gençliğimde Zehra’yı sevdiğim 
vakit bana vermediler. Kendimi az daha kuyuya atıyordum. O kız 
aklıma gelince hâlâ yüreğim sızlıyor…

555  cezbetmek: kendine çekmek
556  nizamname-i beşeriyet: insanlığın kanun kitabı
557  madde-i mahsusa: özel madde
558  tevfiken: uygun olarak
559  tebaan: tabi olarak
560  incizap: cezbedilme
561  istikrah: nefret etme
562  mahiyet: içerik
563  tahlil etmek: çözmek
564  hiss-i şedid: şiddetli duygu
565  zebun: düşkün
566  ifa etmek: yerine getirmek
567  şedait: güç durumlar
568  fecayi: belalar
569  münkat: boyun eğen
570  fermanber: boyun eğen, fermanlı
571  iltizam olunmak: gerekli görülmek
572  memul edilmek: umulmak
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NEDİME HANIM – Beyefendi, böyle kuru sözlerle adama kız 
vermezler. Sen fiili düzgün bir genç olsan âlemin bakire kızını bos-
tanlara celbetmezsin.

NURİ BEY – Ben kızınızı buraya bir su-i niyetle573 celbetme-
dim.

NEDİME HANIM – Su-i niyet daha nasıl olur bilemem. Şa-
hende’nin bu bostana gelip sizinle el ele kol kola gezindiği, sevişti-
ği duyulsa istikbali hakkında bunun hasıl edeceği574 fena tesir muh-
tac-ı izah575 mıdır?

NURİ BEY – Hanım, bize ihtar etmek576 istediğiniz bu müla-
hazalar577, akılları fikirleri başlarında kimseler için varit olabilir578. 
Şahende Hanım’la bendeniz şu saatte hayat veya mematımıza579 
taalluk eder bir mesele-i mühimme580 karşısında bulunuyoruz. Bir-
birimizi kaybetmek ikimiz için de ölüm demektir. Merhamet bu-
yurunuz. Henüz pek genciz. Giriban-ı şebabımızı581 pek kolaylıkla 
mevte582 kaptırmak istemeyiz. Ölümden, mahvdan583 kurtulmak için 
elbette çareler taharrisine584 atılacağız, buluşacağız, konuşacağız, 
dertleşeceğiz. Hiçbir sahib-i vicdan bundan dolayı bizi tayip ede-
mez.

NEDİME HANIM – Siz bu hareketinizde, kendinizi mazur 
görmek ve göstermek istiyorsunuz. Lakin bu çocukluğunuza bel-
ki benden evvel siz gülersiniz. Âdet, kanun, nizam, edep denilen 
şeyler herkesin reyine, fikrine, arzusuna göre tertip edilemez. Hiç 

573  su-i niyet: kötü niyet
574  hasıl etmek: meydana gelmek
575  muhtac-ı izah: açıklamaya muhtaç
576  ihtar etmek: tembihlemek
577  mülahaza: düşünce
578  varit olmak: ulaşmak
579  memat: ölüm
580  mesele-i mühimme: önemli mesele
581  giriban-ı şebab: gençliğin yakası
582  mevt: ölüm
583  mahv: ortadan kalkma
584  taharri: araştırma
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kimse nizamı kendisine uyduramaz. Fakat kendisi ona uymaya 
mecburdur. Bir kızın velilerinden habersizce bir delikanlıyla böyle 
bostanlara gelip görüşmesi hele aşk ve alakadan bahsetmesi pek 
ayıp, mezmum585 harekettir.

NURİ BEY – Bizim hareketimizde tasavvur ettiğiniz mezmu-
miyet yoktur. Bugünkü tehlikenin bizce olan derece-i vahametini 
deminden arz ettim. Samimiyet-i ruhiye ile mahremane iki söz teati 
etmek için şuraya kadar gittik. Bu bir cinayet değildir. Bizim bugün 
şu bostanda el ele gezinişimiz ibtida-yı muhabbetimizden beri ilk 
hareketimizdir. Bunun son olması da muhtemeldir.

NEDİME HANIM – Bunun ilk veya son bir hareket olduğunu 
bilemem. Ayıptır… Böyle bir hareket bir kızın iffetini lekeler. İstik-
balini mahveder.

NURİ BEY – Şahende Hanım’ın istikbali benden, benim istik-
balim ondan ibarettir, diyorum size…

NEDİME HANIM – (Biraz hiddetle) Bir kız gönlünün sahibi 
olabilir. Fakat bazen kendinin maliki586 olamaz. Bir kız gönlünü her 
kime isterse versin, haydi buna bir şey denmesin. Kızı sevdiğine 
vermek daima kabil olabilir mi? O kız mantar gibi yerden bitmedi 
ya! Bunu büyütenler, yetiştirenler yok mu? Sarf ettikleri bu kadar 
emekleri mukabilinde587 bu zavallı velilerin evlatları hakkında hiç-
bir rey beyanına salahiyetleri olamayacak mı? Hem Şahende gibi 
toy, cahil bir kız kendine emin bir istikbal-i tehiyyesi588 için icap 
edecek evsafta589 bir koca intihabını590 nasıl becerebilir? Böyle şey-
lere gönül daima doğru bir mihenk591 olamaz. Sen Şahende’yi cid-
den seviyorsan haydi buradan çık git… Bu vakaya592 dair kimseye 

585  mezmum: kötü, makbul olmayan
586  malik: sahip
587  mukabil: karşılık
588  istikbal-i tehiyye: hayır dua geleceği
589  evsaf: özellikler
590  intihap: seçme
591  mihenk: ölçüt
592  vaka: olay
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bir şey açma. Bu iş kapansın bitsin. Çünkü Şahende için intihap 
edeceğimiz593 zevç sen değilsin, sen olamazsın…

NURİ BEY – (Meyusane) Niçin?
NEDİME HANIM – Orasını biz biliriz…
NURİ BEY – (Mühtez594 bir seda ile) Hanımefendi, bu ciheti 

biraz izah buyurmanızı dünyada mukaddes595 tanıdığınız neler var-
sa onlar namına sizden istirham ederim596…

NEDİME HANIM – Bak evladım, mümkün olduğu kadar hid-
detimi yenmeye çalışıyorum. Bir cahilliktir etmişsiniz. Şimdi bunu 
tamire, örtmeye, kapamaya uğraşalım. Şahende’ye acıyorsan bu 
sözümü, bu ricamı dinlersin. Dayısı duymadan, kızı alacak adam 
işitmeden bu işi örtbas edelim. İcab-ı insaniyet597 budur. Sen söz 
anlamaz, adi bir delikanlıya benzemiyorsun. İlk hiddet, ilk galeyan-
la598 gönlünü kırdıysam beni affet. Bu kızı sana veremeyiz. Bu kabil 
değil. Beyhude ümitlere düşüp de üzülme.

NURİ BEY – (Sesi daha ziyade titreyerek) Niçin efendim, ni-
çin?

NEDİME HANIM – Çünkü bir kızı mesut edebilmek için 
gençlik, şıklık, çılgınlık, aşk u heva kâfi599 değildir. Bunlar hep ge-
çer. Sonra ikinizin de aklınız başınıza gelir ama fayda vermez. Za-
vallı kızın saadetine hail olma600, çekil.

NURİ BEY – Onun saadetine siz hail olmak istiyorsunuz. Onu 
benden ayırmak ikimizi de bedbaht601 etmek demektir.

NEDİME HANIM – Yanlış… Yanlış… Beyefendi çok yanlış… 
Bir kere onu düşününüz. Bugün cüret ettiğiniz602 hareketlerle kızın 
593  intihap etmek: seçmek
594  mühtez: titrek
595  mukaddes: kutsal
596  istirham etmek: rica etmek
597  icab-ı insaniyet: insanlığın gerektirdiği
598  galeyan: yerinde duramamak
599  kâfi: yeterli
600  hail olmak: engel olmak
601  bedbaht: bahtsız
602  cüret etmek: cesaret etmek
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saadetine mi yoksa felaketine mi sebep oluyorsunuz, onu mülahaza 
ediniz. Bundan sonraki hareketlerinizle de kızın istikbalini tamir 
kabul etmez bir vahamete603 düşüreceksiniz. Haydi beyim, haydi 
paşam, yol yakın iken düşününüz, inat etmeyiniz… Yanımızda bu-
lunup şu işe mahrem olan şu iki kişiden de burada görüp işittiklerini 
başka yerde tekrar eylememelerini Allah rızası için istirham ederiz, 
Şahende için bu tehlike savuşmuş olur.

NURİ BEY – (Son derecede bir tavr-ı meyusiyetle604) Bu rica-
nızın kabulü bence kabil değil.

NEDİME HANIM – Beyefendi siz benim sabrımı, tahammü-
lümü suistimal ediyorsunuz. Siz bu ısrarınızla Şahende’yi mahvet-
mekten başka bir şey yapmış olmazsınız.

NURİ BEY – Bence kabil-i icra olmayan605 bir şeyi nasıl kabul 
edebilirim?

NEDİME HANIM – Zaten bu iş sizin kabulünüze bırakılma-
yacak, kız velilerinin kararları veçhile606 icra olunacaktır607. Oğlum, 
bir gencin gönlü yalnız muhabbetle şişmek kâfi değildir, cepleri de 
lira ile dolu olmalı.

NURİ BEY – Siz gönül işlerini sarraf608, murabahacılık609 mu-
amelesine tatbik etmek istiyorsunuz.

NEDİME HANIM – Şimdi her şey para ile dönüyor. Kuru ku-
ruya sevda ile bir aile geçindirilemez. Siz geçici bir heves yoluna 
Şahende’yi kurban etmek istiyorsunuz. Ziyade lakırdı dinlemeye 
vaktim yok. (Şahende’ye hitaben) Haydi kız yürü… Burada şu aca-
yip münakaşa ile geçirdiğimiz dakikaların her biri felaketini tezyit 
ediyor610. Haydi düş önüme bakalım…

603  vahamet: güçlük
604  tavr-ı meyusiyet: üzüntülü tavır
605  kabil-i icra olmamak: yerine getirmesi mümkün olmamak
606  veçhile: bu yönden
607  icra olunmak: yerine getirilmek
608  sarraf: para ile uğraşan kimse
609  murabaha: faiz ile para verme, tefecilik
610  tezyit etmek: artırmak
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NURİ BEY – Şahende Hanım’ı zengin bir ihtiyara veriyormuş-
sunuz. Bu hareketinizle beni, Şahende’yi mahvettikten başka o ihti-
yarın da felaketine sebep olacaksınız.

NEDİME HANIM – Şahende’nin saadetinden, felaketinden siz 
mesul olamazsınız. Bu cihet onun velilerine aittir. İhtiyara gelince 
onun da sizin gibi bir dava vekiline ihtiyacı yok. O kendi nik ü be-
dini611 elbette sizden iyi düşünür. (Şahende’ye hitaben) Düş önüme!

(Şahende yürür. Nuri Bey koşarak kulağına bir şey fısıldar. Kız 
da kabul veya tasdik612 makamında başını sallar.)

NEDİME HANIM – Affedersiniz beyefendi, hem yanımda 
öpecek gibi kızın kulağına eğilerek bir şey fısıldamanız muvafık-ı 
edeb613 değildir. Ne söyleştiniz bilmek isterim…

NURİ BEY – Ne söyleşeceğiz? Birbirimizden başkasıyla izdi-
vaç etmemek için tecdid-i beyan eyledik614…

NEDİME HANIM – Beyhude üzüntü… Şahende bugün kendi-
ne sahip değildir ki sizin olmak için vereceği sözün bir ehemmiyeti 
olabilsin.

NURİ BEY – O sonra anlaşılır hanımefendi. Cenabıhak her 
ferdi615 şahsına malikiyet616 hissiyle, hakkıyla yaratmıştır. Bu ha-
kikatin zıddını iltizam eden zaleme617, hatalarındaki dehşeti yavaş 
yavaş anlayacaklardır.

NEDİME HANIM – Böyle kuru sözlerle bizim Şahende üze-
rindeki hakk-ı vesayetimizi618 iptal edemezsin…

NURİ BEY – Sonra görürsünüz…
NEDİME HANIM – Görelim…

611  nik ü bed: iyi ve kötü
612  tasdik: doğrulamak
613  muvafık-ı edeb: terbiyeye uygun 
614  tecdid-i beyan eylemek: açıklamayı yenilemek
615  fert: birey
616  malikiyet: sahiplik
617  zaleme: zalimler
618  hakk-ı vesayet: vasiyet hakkı
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(Nedime Hanım, Şahende Hanım, hizmetçi kadın, üçü bostan 
kapısından çıkarlar. Nuri Bey gayet meyus619 bir hâlde eliyle başını 
tutarak dalgın dalgın bir ağaca dayanır.)

Altıncı Meclis
Nuri Bey, Arife Hanım, Mestan Ağa
ARİFE HANIM – Aman ya Rabbi! Ne şirret karı atlı hasas.
MESTAN AĞA – Sözü sohbeti yerinde, becerikli, tamam Os-

manlı kadını…
ARİFE HANIM – Şahende o kadar korktu, zavallının beti ben-

zi o kadar attı ki deminden beri ağzını açıp da tek bir söz bile söy-
leyemedi.

NURİ BEY – Biz onunla söyleyeceğimizi söyleştik.
ARİFE HANIM – Ne söyleşir iseniz söyleşiniz, o karı ile başa 

çıkamazsınız vesselam…

619  meyus: üzüntülü



Tablo
(Bir salon perdesi iner.)
Birkaç sandalye, ortaya bir masa, yanına bir koltuklu vazedi-

lir620.

Birinci Meclis
Akif Efendi
– (Gecelik kürküyle ağır ağır gelir, masanın yanında koltuklu-

ya oturur.) Şahende’ye müsin621 bir zat talip oldu. Zevcem kızı buna 
vermek için çok gayret ediyor. Yengesi değil mi, elbette yeğenimin 
mesudiyetini ister… Galiba kız bu izdivaca pek hahişger622 değil. 
Bu söz çıktı çıkalı bir iç sıkıntısı illetine623 uğradı. Hekim, hoca 
dolaştırıyorlar. Kim bilir gönlünden başka bir geçirdiği mi var? Bir 
kızı istemediği adama cebren624 vermek pek iyi değildir. Ama zevc-i 
intihabı625 daima kızların reylerine bırakılamaz ya! Şimdiki o kal-
kık yahut kırpık bıyıklı delikanlılar ile de yüzde doksan geçim ol-
muyor. Ortalık alafrangalaşalı drahoma626 usulünü şekl-i diğerde627 
âdetimize sokuşturmak istiyorlar. Züppe bir talip zuhur ediyor. Üst 

620  vazedilmek: konulmak
621  müsin: yaşlı, kocamış, ihtiyar
622  hahişger: arzulayan
623  illet: hastalık
624  cebren: zorla
625  zevc-i intihab: koca seçimi
626  drahoma: Hristiyan ve Musevilerde gelinin damada verdiği para veya mal
627  şekl-i diğer: diğer şekil
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baş şık fakat cepler tehi628… Bedavaca sizinle peyda-yı sıhriyet629 
arzusunu beyan eyliyor. Eli ekmek tutuncaya kadar beslenecek. 
Ümid-i istikbal630 olarak da malumat u dirayet-i fevkaladesinden631 
bahsolunuyor. Bu gencin zerre kadar dirayet ve izzetinefsi632 olsa 
o şart-ı zelilane633 ile bir yere damat olmak istemez. Çocuklar do-
ğuyor, evin içinde yavaş yavaş bir diğer aile peyda oluyor. Bir ka-
yınpeder için evlatlarıyla hizmetçileriyle senelerce böyle bir aileyi 
beslemek mecburiyeti, drahoma itasından daha ağır, berbat değil 
midir? Ekseriya634 damadın terakki635 ve dirayet-i muntazırası da636 
ümide muvafık çıkmıyor. Şahende’yi bu suretle tezvice637 vakit ve 
hâlimiz müsayit değil. ([A]kif Efendi çıngırağı çalar, hizmetçi ka-
dın içeri girer.)

İkinci Meclis
Akif Efendi, hizmetçi kadın
AKİF EFENDİ – Hanım daha gelmedi mi?
HİZMETÇİ KADIN – Geldi efendim.
AKİF EFENDİ – Yanıma niye gelmiyor?
HİZMETÇİ KADIN – Pek hiddetli, meraklı bir hâlde de…
AKİF EFENDİ – Şahende Hanım geldi mi?
HİZMETÇİ KADIN – Evet efendim, yengesiyle birlikte gel-

diler.
AKİF EFENDİ – Ne yapıyorlar?

628  tehi: boş
629  peyda-yı sıhriyet: evlenmek suretiyle akrabalık kurma
630  ümid-i istikbal: gelecek ümidi
631  malumat u dirayet-i fevkalade: fevkalade zekâ ve bilgi
632  izzetinefis: öz saygı, öz değer
633  şart-ı zelilane: alçakça şart
634  ekseriya: pek çok zaman
635  terakki: ilerleme
636  dirayet-i muntazıra: beklenen yeterlik
637  tezviç: evlilik
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HİZMETÇİ KADIN – Birbirleriyle şiddetli şiddetli atışıp du-
ruyorlar.

AKİF EFENDİ – Şahende, yengesine mukabele ediyor mu638?
HİZMETÇİ KADIN – Aman efendim görseniz, bugün küçük 

hanım da pek hiddetli. Yalnız mukabele değil, belki beş kat fazla 
söylüyor. Hemen hemen dövüşecekler diye ödüm kopuyor.

AKİF EFENDİ – Haydi git, çabuk hanımı bana çağır.
(Hizmetçi çıkar. Biraz sonra alnında beyaz bir çatkı ile Nedime 

Hanım içeri girer.)

Üçüncü Meclis
Akif Efendi, Nedime Hanım
AKİF EFENDİ – Hayrola hanım?
NEDİME HANIM – Artık o kızın bize hayrı kalmadı efendi.
AKİF EFENDİ – Anlat bakalım ne oldu?
NEDİME HANIM – İzharı639 güç, ızmarı640 güç bir dava… Ne 

söyleyeceğimi şaşırdım. Şahende’ye ait bugünkü macerayı tama-
mıyla size anlatmayı münasip görmedim. Odama girerek zihnen 
bir icmal yapıp641 size mülayim642 gelecek bir surette hikâye-i hâl 
etmek643 istedim. Fakat bu mümkün olamayacak. İki ucu mundar644 
bir değnek… Hakikati tamamıyla anlatsam çok meyus olacaksınız. 
Anlatmasam bu işin ilerideki mesuliyeti645 benim için büyük olacak.

638  mukabele etmek: karşılık vermek
639  izhar: meydana çıkarma
640  ızmar: gizleme, saklama
641  icmal yapmak: kısaltmak, özetlemek
642  mülayim: uygun
643  hikâye-i hâl etmek: durumu anlatmak
644  mundar: kirli
645  mesuliyet: sorumluluk
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AKİF EFENDİ – (Biraz telaş asarı göstererek) Anlat hanımcı-
ğım anlat… Maceranın hiçbir noktasını meskût646 bırakmanıza razı 
değilim.

NEDİME HANIM – Beni dinlemeye tahammül edebilmek için 
büyük bir metanet göstermelisiniz.

AKİF EFENDİ – Göstereyim… Haydi dinliyorum.
NEDİME HANIM – Ortaya bu Refii Efendi meselesi çıkalı 

Şahende’nin hâlinde fevkalade bir sıkıntı, bir garabet647 peyda oldu. 
İkide birde hocaya, hekime gitmek için izin istemeye başladı. Bu 
sabah yine hocaya okunmaya gideceğini söyledi. İzin verdim. Ama 
kalbime de şüphe girdi. Arife Hanım’la birlikte kapıdan çıktılar. 
Nereye gideceklerini tarassut648 için arkalarından birini saldırdım. 
Tarassuda gönderdiğim bu adam bir müddet sonra avdetle649 bizim 
hanımların hocaya okunmaya değil, ta bilmem ne mahallesinde bir 
bostana girdiklerini, orada bir delikanlı ile birleştiklerini haber ver-
di. Hemen çarşaflandım, hizmetçiyi alıp sokağa fırladım. O adam 
beni bostana kadar götürdü. İçeriye girdim. Arife Hanım orada bir 
iskemleye oturmuş yabancı bir herifle çene yarıştırıyor. Beni görün-
ce donakaldı. “Hani Şahende?” diye sordum. Kem küme başladı. 
Azıcık sonra Şahende bir delikanlı ile el ele bostandan doğru çıka-
gelmezler mi?

AKİF EFENDİ – (Yerinden fırlayarak) Getiriniz şu bastonu-
mu, kahpenin üstünde paralayayım!

NEDİME HANIM – Hani ya metanet göstermeye, itidalinizi650 
muhafazaya söz vermiştiniz? Böyle dayakla mesele kapanabilse 
haydi bir iki baston feda olsun.

AKİF EFENDİ – O delikanlı kim? Haber ver de gidip hakkın-
dan geleyim.

646  meskût: söylenmemiş
647  garabet: tuhaflık
648  tarassut: gözetleme
649  avdet: geri dönme
650  itidal: yumuşaklık
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NEDİME HANIM – Yabanın çapkını, kim olduğunu ne bile-
yim! Bize fuzuli651 damat olmak isteyen cebi delik bir cüretkâr652!

AKİF EFENDİ – Hanım, bu namus meselesidir, ağır davran-
maya gelmez!

NEDİME HANIM – Böyle nazik işler aceleye hiç gelmez.
AKİF EFENDİ – Sonra ne oldu?
NEDİME HANIM – Evvela kendime buyuramayarak ben de 

sizin gibi böyle hiddet ettim. Attım tuttum… Bir hayli söylendim. 
Hiddetime hiç ehemmiyet vermediler. Oğlan her sözüme müstehzi-
yane mukabele etti. Şahende ile birbirlerini almak hususundaki ka-
rarları kati olduğunu bildirdi. O kadar nasihat verdim, dinlemediler.

AKİF EFENDİ – (Salon derununda653 aşağı yukarı gezinerek) 
Hanım sen evvela bastonumu, sonra da o menhus654 kızı bana gön-
der. Elin çapkınlarıyla sözleşip bostana gitmeyi ben ona göstereyim.

NEDİME HANIM – Efendi, patırtıya lüzum yok. İş ne kadar 
dağdağalandırılır ise bizim için ümid-i muvaffakiyet655 o nispette 
azalır.

AKİF EFENDİ – Ya nasıl edelim?
NEDİME HANIM – Bağrımıza taş basalım. Teessürümüzü 

teskine uğraşalım. Zabt-ı hiddet656 edelim. Kızı buraya çağıralım. 
Elimizden geldiği kadar birlikte nasihat verelim. İhtiyara varmaya 
irzaya657 çalışalım. Çünkü bu dedikoduların bastırılması, bu kızın 
selameti ancak Refii Efendi’yle izdivacındadır. Bu macerayı ihtiyar 
duymadan biz işi bitirelim. Sonradan duyar ise duysun. O bir kere 
genç kızın yüzünü görürse artık bırakamaz zannederim.

AKİF EFENDİ – Ya Şahende’yi irza, ikna kabil olmazsa?

651  fuzuli: işe yaramayan
652  cüretkâr: cesaretli
653  derun: iç
654  menhus: uğursuz
655  ümid-i muvaffakiyet: başarı umudu
656  zabt-ı hiddet: öfke kontrolü
657  irza: kandırmak
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NEDİME HANIM – Bugün razı edemezsek ötesini bana bıra-
kınız…

AKİF EFENDİ – Ne yapacaksınız?
NEDİME HANIM – Kızı keyfine bırakırsan tamburacıya varır, 

derler. Şahende Hanımefendi artık onu affederler, böyle mühim bir 
noktada onun sözü değil, bizimki olacaktır. Öyle mıymıntı bir kız 
ile başa çıkamaz isem bana da yazıklar olsun…

AKİF EFENDİ – Kız tarafından yine kati bir ret vukuunda na-
sıl hareket edeceksiniz, onu anlamak istiyorum.

NEDİME HANIM – Nasıl mı hareket edeceğim? Basbayağı… 
Şerbetleri ezeceğim, imamı, muhtarı, konuyu komşuyu çağıraca-
ğım, nikâhı kıydıracağım…

AKİF EFENDİ – Nasıl?
NEDİME HANIM – Şahende’nin bulunduğu odanın kapısına 

vekâlet almaya gelen zata lazım gelen cevabı ben vereceğim.
AKİF EFENDİ – Hiç olur mu?
NEDİME HANIM – Niçin olmasın? Ben size varırken nikâhta 

vekâlet vermeye sıkıldımdı da benim tarafımdan dadım söyleyiver-
di idi. Bundan dolayı nikâhımız çürük olmadı ya? Allah daha çok 
vakt-i ömr658 versin, işte bugüne kadar zevç zevce olarak yaşadık. 
Cenab-ı Mevla benim o kızın saadeti, selameti için çalıştığımı bil-
miyor mu? (Çıngırağı çalar, hizmetçi kadın gelir.) Şahende Ha-
nım’a söyle, dayısı çağırıyor, buraya gelsin.

(Hizmetçi çıkar. Biraz sonra Şahende Hanım, o da başında ça-
tığı, soluk bir beniz, gayet meyus bir çehre ile girer.)

Dördüncü Meclis
Evvelkiler, Şahende Hanım
NEDİME HANIM – (Şahende Hanım’a bir sandalye irae ile) 

Otur…

658  vakt-i ömr: ömür vakti
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ŞAHENDE HANIM – (Başını önüne eğerek oturur.)
NEDİME HANIM – Kızım, dayın senin hakkında nihayetsiz 

bir şefkatle mütehassistir659.
ŞAHENDE HANIM – (Zayıf bir seda ile) Teşekkür ederim.
NEDİME HANIM – Bugünkü macerayı kendisine tamamıyla 

hikâyeye mecbur oldum. Bu zaruri idi. Bundan dolayı beni mazur 
gör.

ŞAHENDE HANIM – (Hazin-i muayyendar bir tebessümle) 
Tabii mazursunuz…

NEDİME HANIM – İstikbalin hakkında vermiş olduğumuz 
kararı kabul eylemek şartıyla seni affediyor.

ŞAHENDE HANIM – …
NEDİME HANIM – Neye cevap vermiyorsun?
ŞAHENDE HANIM – Kaç defa cevap vereyim efendim?
NEDİME HANIM – Bu meseleye dair kabul ve redde delalet 

eder660 bir sözünü işitmedik. Haydi işte cevabını bekliyoruz.
ŞAHENDE HANIM – Bugün bostanda her sözünüze cevap 

verildi zannederim.
NEDİME HANIM – Sen hiçbir şey söylemedin. Bizce hüviyeti 

katiyen malum olmayan bir delikanlı sana vekâleten661 bazı saçma-
lar söyledi. Senin bu dünyada amirin, velinimetin662, vasin663 yalnız 
bir erkek vardır. O da işte burada oturan dayındır. O sağ oldukça 
ve sen yanımızda bakir bulundukça ondan başka hiçbir erkek senin 
namına beyan-ı rey edemez664. O çocuğun sözleri bizce mesmu665 
değildir. Biz cevabı senin ağzından işitmek istiyoruz.

659  mütehassis: hislenmiş
660  delalet etmek: işaret etmek
661  vekâleten: başkası adına
662  velinimet: nimet veren
663  vasi: bir yetimin malını yöneten kimse
664  beyan-ı rey etmek: fikrini açıklamak
665  mesmu: dinlemeye değer, kabul edilebilir
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ŞAHENDE HANIM – (Başını kaldırarak) Bostanda verilen 
cevaptan başka söyleyecek bir şeyim yoktur.

AKİF EFENDİ – Pek garip hâl! Bizim hiçbir suretle tanımadı-
ğımız bir delikanlıyı saadetine, istikbaline, ırzına, namusuna taalluk 
eden böyle mühim bir meselede tarafından bittevkil666 karşımıza na-
sıl çıkıyorsun? O zatın senin üzerinde bizden büyük ne hak ve sala-
hiyeti olabilir ki bizim kararlarımızı hiçe sayarak onun teklifatını667 
kabule bizi mecbur etmek istiyorsun? Bu ettiğin çocukluk da değil 
de âdeta cinnet… Yeis ve hiddetten her tarafım titriyor! Yengene 
dua et… İtidalimi muhafaza hususunda ona verdiğim sözü tutmak 
için dişimi sıkıp duruyorum. Yoksa şimdiye kadar seni çoktan te-
pelerdim.

NEDİME HANIM – Hiddete mağlup olmamanızı tekrar rica 
ederim.

AKİF EFENDİ – Hiçbir dayı, hiçbir amca, hiçbir fert, taht-ı 
vesayetinde668 büyümüş olan bir kızdan böyle bir cevaba muhatap 
olmamıştır. O menhus delikanlının sözü oldukça hicabından669 yer-
lere geçmek lazım gelirken bu kız arlanmadan onunla bizi tehdide 
kalkıyor. Buna tahammül olunur mu?

NEDİME HANIM – Kızım, dayının göstermeye uğraştığı iti-
dali de bu kadar suistimal etmek iyi değildir. Çünkü erkeğin celali670 
kadın hiddetine benzemez. İnat etme… Maazallah sonra ailemizce 
tamir kabul etmez felaketler vuku bulur671.

AKİF EFENDİ – Vuku bulur değil, işte bir felaket vaki oldu672 
demektir. Bir kızın kıymet-i iffet ü namusunu673 takdir edemeye-
rek başından büyük böyle haltlar yemeye kalkması ailemiz için bir 

666  bittevkil: vekil tayin ederek
667  teklifat: teklifler
668  taht-ı vesayet: vesayetin altı
669  hicap: utanç
670  celal: hiddetli olma
671  vuku bulmak: olmak
672  vaki olmak: olmak
673  kıymet-i iffet ü namus: namus ve haysiyet değeri
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felaket değil midir? Bu hareket-i menfurenin674 hemen ceza-yı se-
zasına675 kıyam etmeyip676 de tarik-i itidale677 gitmemize mukabil, 
Şahende hâlâ isyanında devam ediyor, sıkılmıyor. Çocuksa, cahilse 
muhtac-ı vesayet678 demektir, efalinde679 muhtar olamaz. Çılgınsa 
darüşşifa680 var. Edepsiz ise o başka… Ne olduğunu anlayıp ona 
göre davranalım.

NEDİME HANIM – Kızım, dayını bundan ziyade üzme, hid-
detlendirme, sonu iyi olmaz… Sen bizim elimize üç dört yaşında 
anasız babasız kaldın. Büyüten Mevla… İşte seni bu yaşa, bu boya 
getirdik. Dayının senin üzerinde hem ana hem baba hakkı vardır. 
Sen kendi saadetini, selamet-i istikbalini681 onun kadar iyi düşüne-
mezsin.

ŞAHENDE HANIM – (Münfailane682 başını kaldırarak) Af-
federsiniz yenge! Benim saadet-i hakikiyemi683 düşünseniz yetmiş 
yaşında aksırıklı öksürüklü bir ihtiyara vermek istemezsiniz. Benim 
için tasavvur ettiğiniz saadet, bana tükürük hokkası684 döktürmek 
midir?

NEDİME HANIM – A! Kaçığın zoruna bak! Evin içi hizmetçi 
dolu. Sen niçin tükürük hokkası dökecekmişsin?

ŞAHENDE HANIM – Dökeyim dökmeyeyim… Hayır! Ben 
öyle tükürük hokkalı adama varamam! Bunu benim için bir saadet 
diye tasavvur edenlerin de bu fikirleri yanlış olduğunu söylemek-
ten çekinmem! Dayım ve siz, Allah ömür versin, ikiniz de anam 
babam, velinimetimsiniz, inkâr etmiyorum. “Git kendini Saraybur-

674  hareket-i menfur: nefret edilecek hareket
675  ceza-yı seza: uygun ceza
676  kıyam etmek: bir işe başlamak
677  tarik-i itidal: ılımlı yol
678  muhtac-ı vesayet: vesayete muhtaç
679  efal: davranışlar
680  darüşşifa: akıl hastanesi
681  selamet-i istikbal: geleceğin selameti, aydınlığı
682  münfailane: gücenmiş olarak 
683  saadet-i hakikiye: gerçek mutluluk
684  hokka: küçük kap
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nu’ndan denize at!” deyiniz, bu emrinizi şimdi ifa edeyim685 fakat 
o adama varamam!

AKİF EFENDİ – O adama varmazsan seni, intihabkerden686 
olan o delikanlıya veremeyiz…

ŞAHENDE HANIM – Vermeyiniz, sizden koca isteyen var mı?
AKİF EFENDİ – Koca istemiyordun da bostanlarda elin çap-

kınlarıyla ne geziyordun?
ŞAHENDE HANIM – Beni bu ihtiyara vermek lakırdısı çıkalı 

ne yaptığımı bilmiyorum! İçimin sıkıntısından gittim. Herkes be-
nim bostanlarda delikanlılarla gezdiğimi görsün, adım çıksın, ihti-
yara kadar duyulsun da beni almasın maksadıyla gittim.

AKİF EFENDİ – O maşallah maşallah! Fikrin, zihnin açılmış! 
Bu avukatlıkları âşığından mı öğrendin? Allah kahretsin! Bugüne 
kadar başıma bar687 oldun! Her eziyetine, her masrafına, her isra-
fına, her cezirene688 katlandım. Bundan sonra bir de adın çıksın da 
üzerime müebbet bir yük, bir bela olup da kal!

NEDİME HANIM – Evet tahammül edeyim diyorum ama 
serkeşliğin689 bu derecesine sabrolunmaz. Bugüne kadar yemedik 
yedirdik, içmedik içirdik, giymedik giydirdik… Elimizden geldiği 
kadar tahsil ü terbiyene say ettik690. Bütün bu imkânlarımızın şük-
ranesini691 şu saatte bize karşı güzel ifa ediyorsun doğrusu… Senin 
yerine Afrika’dan bir zenci kızı alıp baka idik belki şimdi bize daha 
ziyade yâr olurdu. Bugüne kadar seni besledik, şimdi bir cebi deliğe 
verip de bundan sonra şu yoksuzluğumuzda kocanı da besleyelim, 
öyle mi?

685  ifa etmek: yerine getirmek
686  intihabkerde: seçilen
687  bar: yük
688  cezire: sıkıntı, çile
689  serkeşlik: inatçılık
690  say etmek: çabalamak, uğraşmak
691  şükrane: minnettarlık
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ŞAHENDE HANIM – Beni başınıza bir bela addediyor iseniz, 
vücudum bu hanede fazla görülüyorsa söyleyiniz, kendimi bu dün-
yadan yok edeyim!

NEDİME HANIM – Aman küçük hanım yavaş gel… Bu ağız-
larla bizi mi tehdit edeceksin? Böyle bir iş için kendini yok etmek 
değil, tırnağını bile kesmeye korkarsın.

AKİF EFENDİ – “Kendini yok etmek” sözünden maksadı nef-
sine kıymak değil, belki âşığına kaçmak olacaktır. Of ya Rabbi sen 
tahammül ihsan et!

NEDİME HANIM – Kızım, senin şu saçma sapan sözlerinden 
daha hayli müddet muhtac-ı vesayet olduğun anlaşılıyor. Biz seni 
kime verirsek sen ona varmaya mecbursun, anladın mı?

ŞAHENDE HANIM – (Müteessirane692) Hiçbir vakitte!
NEDİME HANIM – Bostanda beraber gezdiğin o zibidi deli-

kanlıya varmayı zihninden çıkar. Dayın, ben, ikimiz hayatta iken 
bunun ihtimali yoktur!

ŞAHENDE HANIM – (İnleyerek) Olmasın…
NEDİME HANIM – Bugün bostandaki rezalete orada tanıdı-

ğım bir herif tamamıyla vâkıf oldu. Arife Hanım dediğimiz o kepa-
ze karı da zaten mahrem-i hâliniz693… Bu macera etrafa şayi ola-
cak694… Sonra adın çıkacak. Deminden söylediğin gibi maksadına 
nail olacaksın. Fakat bu rezaletten dayının hissesine düşecek arı bir 
kere düşün… Biçare adam kimselerin yüzüne bakamayacak. Senin 
için de bizim için de bir felaket-i azime695 olan bu fenalık, ihtiyara 
varmakla kapanabilecek, başka türlü değil…

ŞAHENDE HANIM – (Gayet hazin) Varamam… Mümkün de-
ğil…

692  müteessirane: üzüntü ile
693  mahrem-i hâl: gizli durumu bilen
694  şayi olmak: duyulmak
695  felaket-i azime: büyük felaket
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NEDİME HANIM – Senin yüzünden âlemin enzar-ı tayib ü 
telini696 dayının üzerine diklemesine de ehemmiyet vermiyorsun 
değil mi?

ŞAHENDE HANIM – Ben hakikatte ahlaksız, fena bir kız ol-
muş isem ihtiyara varmakla bu fenalığım nasıl zail olabilir697? Hem 
adamcağıza yazık değil mi? Kötü farz ettiğiniz bir kızı ona ne vic-
danla veriyorsunuz? Biz şimdi bir felaket içinde isek kendi selame-
timiz namına bu felaketi diğer masum bir adama da bulaştırmaya 
gönlünüz nasıl razı oluyor?

AKİF EFENDİ – (Zevcesinin yüzüne bakarak kendi kendine) 
Evet, buraları da haklı…

ŞAHENDE HANIM – Hâlbuki efendim zevahire698 aldanıp 
yanlış muhakeme ediyorsunuz. Ben hiçbir vakitte tasavvur ettiğiniz 
gibi mahvolmuş bir kız değilim. Peder [ve] validemin ruhlarını istiş-
hat ederek699 masumiyetime, tamamiyet-i iffetime700 yemin ederim. 
İkiniz de velinimetimsiniz. Merhamet ediniz… Bana kıymayınız… 
Çünkü rüyasını gördüm, bana malum oldu. O ihtiyara varırsam çok 
yaşamayacağım. Bu izdivaç, o zat için de bir felaket olacak.

NEDİME HANIM – Sus! Sus! Saçma sözlerin lüzumu yok! 
Bu hususta senin reyini almak isteyişimiz kaide-i nezakete701 ria-
yetten702 başka bir şey için değildir. Mademki sen nezaketten anla-
mıyor, hakikate karşı geliyorsun o hâlde yapacağımızı biz biliriz!

AKİF EFENDİ – Evet, reyine müracata, kendinden akıl öğren-
meye ihtiyacımız olmadığını küçük hanım o zaman anlar…

ŞAHENDE HANIM – (Şaşırarak) Ne yapacaksınız?

696  enzar-ı tayib ü telin: lanetleyen ve ayıplayan bakışlar
697  zail olmak: geçmek
698  zevahir: görünenler
699  istişhat etmek: şahit tutarak
700  tamamiyet-i iffet: namusun tamlığı
701  kaide-i nezaket: nezaket kuralı
702  riayet: uymak
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NEDİME HANIM – Dayın bugüne bugün senin velin, vasin-
dir. Seni her kime vermek canı isterse reyini sormadan tarafından 
bilvekâlet703 nikâhını kıydırabilir. İşte bu kadar…

ŞAHENDE HANIM – (Hemen koşup dayısının ayağına ka-
panarak) Aman dayıcığım… Beni öldürmek istiyorsanız kanım 
size helal olsun, başka suretle öldürünüz. Bu izdivaç nazarıma bir 
şekl-i ihtimalde704 göründükçe o kadar fena oluyorum ki… Ölüm 
en muhavvef705 pençeleriyle, en cangüdaz706 işkenceleriyle karşıma 
çıksa belki bu kadar ürkmem! Beni böyle bir azap ile hayatıma ni-
hayet vermek için büyütmediniz, değil mi? Sayenizde bugüne ka-
dar felaket ne olduğunu bilmezdim. Bakınız birdenbire ufk-ı talih 
u istikbalim707 karardı… Bana her şey, her şey şimdi kasvetaver708, 
muzlim709 görünüyor. Allah’ın verdiği sevda-yı hayatı710, şebabın711 
gönlümde açtığı nurları, güneşleri, ümitleri, neşeleri niçin söndür-
mek istiyorsunuz? Bakınız dayıcığım, validem, sevgili hemşireniz 
size mezarından rica ediyor, “Öyle bir aguş-ı malule712 atacağınıza 
kızımı yanıma, kabrime, koynuma gönderiniz” diyor…

AKİF EFENDİ – (Kendi kendine) Müteessir oluyorum… Zev-
cemden ihtiraz etmesem713 hemen hemen affedeceğim… (Aşikâre) 
Bu namus meselesi başka türlü temizlenmez. (Ayağıyla Şahende’yi 
iterek) Yengene rica et… Benim elimde bir şey yok…

703  bilvekâlet: vekâlet ederek
704  şekl-i ihtimal: olabilecek şekil
705  muhavvef: korkulu
706  cangüdaz: can yakan
707  ufk-ı talih u istikbal: kaderin ve geleceğin ufku
708  kasvetaver: kasvetli
709  muzlim: karanlık
710  sevda-yı hayat: yaşam sevdası
711  şebap: gençlik
712  aguş-ı malule: hastalığın kucağı
713  ihtiraz etmek: çekinmek
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ŞAHENDE HANIM – (Bir şiddet-i bükâ714 ile Nedime Ha-
nım’ın ayaklarına atılarak) Yengeciğim! Allah rızası için! Hâlime 
merhamet et!

NEDİME HANIM – (Kendi kendine) Bak hele, efendiye bak! 
Ben olmasam gevşeyiverecek! (Aşikâre) Bin kere yırtılsan, bin fi-
gan etsen715 nafile kızım… Seni Refii Efendi’ye vereceğiz. Namus-ı 
ailemizin diğer suretle tamiri kabil değildir. (Ayağıyla Şahende’yi 
iter.)

ŞAHENDE HANIM – (Haykırarak) Anneciğim al beni meza-
rına!

(Düşer bayılır. Nedime Hanım çıngırağı çalar. Hizmetçi içeri 
girer.)

Beşinci Meclis
Evvelkiler, hizmetçi
NEDİME HANIM – (Yerde yatan Şahende’yi göstererek) Li-

mon getiriniz. Küçük hanım bayıldı…
-Perde iner-

714  şiddet-i bükâ: şiddetli ağlama
715  figan etmek: ağlayıp sızlamak



ÜÇÜNCÜ PERDE
(Erenköyü’nde Bir Sayfiye)
Bahçede, ağaçların altında yeşil boyalı tahta kanepeler, san-

dalyeler demir ufak masalar.

Birinci Meclis
Naime Hanım, sonra Ali Ağa
NAİME HANIM – (Yeldirme başörtüsüyle kanepelerden bi-

rine oturmuş bir el işiyle meşgul görünür. Kendi kendine) Birkaç 
senede İstanbul ne kadar değişmiş? Taşradan gelince buradaki süslü 
hanımların yanında âdeta köylü bir kadın gibi kaldım. Hele efen-
dibabam o kadar tebeddül etmiş ki o eski adam olduğuna büyük 
şahit lazım. Uzun bir müddet birtakım saygısız, izansız, terbiyesiz 
hizmetçilerin ellerinde kalmış. Vefat ediverirse kalacak maaşa ta-
maen zavallıyı kandırıp alelacele evlendirmişler. Benden genç bir 
kadın almışlar. Ne hikmet bilmem bu teehhüle dair bize hiçbir şey 
yazılmadı. Eve ilk geldiğim günü bu taze kadını pederimin yanında 
görünce şaşırdım. Pederim tebessümle “Öp validenin elini.” dedi. 
Hayretim arttı. Âdeta donakaldım. Efendibabam akıllı fikirli bir 
adamdır. Bu gibi gülünç hâlleri nefsinde kabul etmek değil, başka-
larında görse tenkitten716, tayipten717 kendini alamazdı. Bilmem na-
sıl olmuşsa olmuş biçarenin718 damarına girmişler… Ne diyeyim? 

716  tenkit: eleştirme, eleştiri
717  tayip: ayıplama, kınama
718  biçare: çaresiz
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Allah kimseyi şaşırtmasın… (Uzakta duran bahçıvana çağırarak) 
Ali Ağa! Ali Ağa! On bir treni geldi mi?

ALİ AĞA – Geldi. Düdüğünü duydum.
NAİME HANIM – Halil daha arabayı koşup gitmedi mi?
ALİ AĞA – Gitti. Epey oluyor…
NAİME HANIM – (Kendi kendine) Bilmem bu akşam yine 

pek geç mi kalacak? Köprünün Galata tarafında lokanta mıdır bira-
hane midir nedir, Cenyo mu diyorlar bir yer var. Âlemin erkeğinin 
vaktiyle evlerine gelmeleri istenirse işte orasını kapatmalı. Pek mu-
azzip719 arkadaşlarından birine tesadüf edip de bir kere bu birahane-
ye girerse artık son trene kalıyor.

İkinci Meclis
Evvelkiler, Ayşe Kadın
(Ayşe Kadın uzaktan gözükür.)
NAİME HANIM – Aman bu çalçeneden hiç hoşlanmıyorum… 

Babamın bu acayip teehhülüne karşı teselli yolları arayıp dururken 
bu karı gelip beni bütün bütün fitilliyor. Ne dedici koducu mah-
luk… Ehemmiyet720 vermemek isteyorum ama elimde değil… “Bir 
fit721 bin büyü yerini tutarmış.” derler. Pek doğru… Bazen çok mü-
teessir oluyorum.

AYŞE KADIN – (Takarrüple722) Küçük hanımcığım burada 
yalnız başınıza ne yapıyorsunuz böyle?

NAİME HANIM – İşte görüyorsun ya elimde işim var… 
Onunla vakit geçiriyorum. Ne yaparsın can sıkıntısı…

AYŞE KADIN – A kadınım, böyle yerde hiç insanın canı sıkı-
lır mı? Etrafınıza baksanıza bağlar, bahçeler, havuzlar, çiçekler… 
(Kendi kendine) Onun içi neye sıkıldığını biliyorum ya. Bu da koca 

719  muazzip: sıkıntı veren, bunaltan
720  ehemmiyet: önem
721  fit: birini başkasına karşı kışkırtma
722  takarrüp: yakınlaşma, yaklaşma
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budalası… Kocasının üstüne hayal kurar723. Kıskanıyor mu bil-
mem… Ondan başka bir şey düşündüğü yok… Hakkı da var. Üvey 
anası kendinden hem genç hem güzel… Allah için söylemeli… Bir 
içim su… Kadınlığımla ben bile imreniyorum. Yüzüne bakarken 
bazen karşısında dalıp kalıyorum.

NAİME HANIM – (Bahçıvana çağırarak) “Trenin düdüğünü 
duydum” dedin ama hani ya gelen giden yok…

AYŞE KADIN – (Kendi kendine) Hah işte… Saat on bire yak-
laştı mı önüne gelene treni sorar. Artık sözünün nakaratı hep bu sual 
olur.

ALİ AĞA – İstasyondan buraya epeyce yol var hanımefendi… 
Şimdi gelir, şimdi gelir…

AYŞE KADIN – (Kendi kendine) Hanımın bu merakını bahçı-
van da öğrendi, uşak da, arabacı da… Amma koca delisi… Rabb’im 
vermesin bu da bir hastalık…

ALİ AĞA – Bir araba sesi geliyor. Onlar galiba.
NAİME HANIM – Araba sesi mi geliyor? (Koşar gider.)

Üçüncü Meclis
Ayşe Kadın, biraz sonra Selime
AYŞE KADIN – Tren vakti biraz geçip de kocası gözükmezse 

artık içi içine sığmaz. Bir yerde duramaz. Sokaktan geçen her ara-
ba gürültüsüne koşar. Zavallı, koş bakalım koş… Beyin kim bilir 
nerelerde? Hangi kadınlarla eğleniyor? Damat bey de kaşlı gözlü, 
yakışıklı delikanlı, bu kadına hiç layık değil… Doğrusunu söyle-
mek lazım gelirse kızıyla beraber ihtiyar herifi bu köşkten defet-
meli. Şahende Hanım’ı İhsan Bey’e vermeli. Allah için söylersek 
yaraşığı böyle…

SELİME – (Başörtüsüyle gelerek) Çalçene karı yine kimi kime 
veriyorsun?

723  Metinde “fenar” olarak yazılan kelime, burada “kurar” olarak düzeltilmiştir. 
(haz. notu)
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AYŞE KADIN – O pinpon efendiyi de kızını da bu evden ko-
vuyorum. Şahende’yi damat beye veriyorum. Nasıl? Tertibimi724 
beğendin mi?

SELİME – (Muhterizane etrafına bakınarak) Sus karı sus… 
Duyarlarsa bizi buradan süpürge sopasıyla kovarlar!

AYŞE KADIN – Ne var ya? Doğrusunu söylüyorum. Dengi 
dengine…

SELİME – Aman çenen pırtı! Bir daha böyle kapıyı nerede 
buluruz? Pinpon herif genç karısıyla meşgul, Naime Hanım da ko-
casıyla… Şahende’yi sorarsan onun sana bana ehemmiyet verecek 
vakti bile yok, o da başka şeylerle meşgul… Yine biz bu evde bil-
diğimiz gibi yaşıyoruz.

AYŞE KADIN – Şahende bu eve gelin geldiği günü dikkat et-
medin mi? Ağlamadan iki gözü kan çanağına dönmüştü. Kim bilir 
onun da gönlünde nasıl bir aslan yatar… Elbette bir sevdiği deli-
kanlı vardır. Biçarenin ne anası varmış ne babası… Dayı, yenge 
elinde büyümüş. Buraya zor ile gönderdikleri besbelliydi. Kim bilir 
dayakla mı korkuttular, ne yaptılar? Koca diye verdikleri adam bü-
yükbabası yerinde. Kolay mı? Canı cana ölçmeli…

SELİME – Sen Refii Efendi’ye varmak için hoca hoca dolaşıp 
büyüler yaptırdığını unuttun mu? O zaman efendi de şimdi büyük-
baba mı oldu?

AYŞE KADIN – Benim ona varmak isteyişim fakir olmamdan 
dolayı idi. Cenab-ı Mevla kalbimi bilmiyor mu? “Vefat ediverirse 
karısına üç bin kuruş maaş bağlanacak” diyorlardı. Beni ala idi göz-
lerimi yumup varacaktım. Koca lezzeti için değildi ya?

SELİME – Ne için olursa olsun… Bir erkek doksan yaşında da 
olsa yine onun adı kocadır.

AYŞE KADIN – Allah, efendinin ömrüne de kesesine de bin 
bereket versin… Maaşı bana kalmayacak olduktan sonra yüz sene 
daha yaşasın… Şahende Hanım’ın hâlleri bana tuhaf geliyor da 

724  tertip: düzenleme
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onun için söylüyorum. Günü gecesi kapıdan gözetledim. Artık o ih-
tiyar herif ne diller döktü, ne diller döktü görsen işitsen şaşırırdın… 
Pinpon ne kadar ince lakırdılar biliyormuş meğerse! Kız önüne ba-
kıyor, hiç cevap vermiyor, sade dinliyordu. Sonra efendi, “Siz niçin 
bu kadar mahzun duruyor, bir şey söylemiyorsunuz?” dedi. Şahen-
de de gayet nazik bir sesle “Efendim merhum pederimle validem 
aklıma geldi.” cevabıyla mendili gözlerine götürdü.

SELİME – “Seni gördüm de sanki babam aklıma geldi” demek 
istemiş.

AYŞE KADIN – Yok öyle değil, kızın canı ağlamak istiyordu. 
Anasını babasını bahane tuttu, işte bu…

SELİME – (Etrafına bakınarak) Şahende’nin mahzunluğu ev-
velleri idi. Şimdi açıldı. İhtiyarı maymun gibi oynatıyor. Sen damat 
beyi Şahende Hanım’a münasip725 görmezden evvel onlar çoktan 
kendilerini birbirine layık buldular zannederim.

AYŞE KADIN – Neden anlıyorsun?
SELİME – Hepsi bir araya toplanıp da ailece oturulurken dik-

kat et. Damadın gözü bilaihtiyar genç kayınvalidesine zaman za-
man kayıyor, biçare çocuk bu temaşaya dalıyor, âdeta dakikalarla 
kendini unutuyor. Öyle gözlerini dikip kalıyor.

AYŞE KADIN – Farkındayım… Hatta ihtiyar da farkında… 
Damat Bey’in Şahende’ye gözünü kaydırarak öyle hayatı gidip ba-
yatı kalırcasına alındığını görünce efendinin de âdeta benzi atıyor. 
Pek canı sıkılır. Derken Naime Hanım da işi çakıyor. Aralarında 
yalnız gözle bir dilsiz oyunu başlıyor. İhtiyar bir kolayını bulsa ka-
rısını genç damattan kaçıracak.

SELİME – Hakkı da yok mu? Bazı meraklı kimseler, karıları 
genç olursa damatlarından kaçırırlar. Nerede kaldı ki böyle genç 
güzel üvey valide… Şahende’yi İhsan Bey’e göstermek hiç caiz726 

725  münasip: uygun
726  caiz: uygun, yakışık alan
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değil. Asıl damatlarıyla söylenmiş az kaynana hikâyesi işitmedik. 
Dünya bu… Neler oluyor…

AYŞE KADIN – Dikkat ediyor musun Selime? Naime Ha-
nım’ın kalbinde genç üvey validesine karşı bitmez tükenmez bir 
kin var, neden acaba?

SELİME – Neden olacak, üvey validesi kendinden daha genç, 
daha güzel de onun için.

AYŞE KADIN – Yanında üvey validesi çekiştirilince Naime 
Hanım pek hazzediyor727, çok memnun oluyor.

SELİME – Bu evde kalmak için hepsinin huyuna suyuna git-
meli, nabızlarına göre şerbet vermeli.

AYŞE KADIN – A öyle… Geçinme dünyası bu… Hepsinin 
politikasına göre dil kullanmalı. Hoş görünmeli. Başka çare var mı?

SELİME – Sus, sus! Geliyor…

Dördüncü Meclis
Evvelkiler, Naime Hanım
NAİME HANIM – Nafile gittim oraya kadar. Yabancı bir araba 

geldi geçti.
AYŞE KADIN – Merak etmeyiniz hanımefendi. Bazen tren 

de geç kalıyor. Haydarpaşa’daki, kalkmak için yukarıdan geleceği 
bekliyor. Biz geçen gün ne kadar geç kaldık. Allah yapısı değil ya! 
Frenk icadı. Saati saatine uymuyor. Bazen gecikiyor.

NAİME HANIM – Tren geldi ama bey yok… Âlemin arabaları 
galdır guldur semtlerine gidiyor.

SELİME – Bey nerede kaldı acaba?
NAİME HANIM – Nerede kalacak… Galata’da birahanede…
AYŞE KADIN – Bir iki daha atacak da onun için…
NAİME HANIM – Atacaksa gelsin evinde atsın. Burada rakısı 

da var, birası da, mezesi de… Her şey tamam.

727  hazzetmek: hoşlanmak
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SELİME – İşte bir iki ahbapla728 da görüşecek. İçkinin sefası 
öyle çıkar.

NAİME HANIM – Elin herifleriyle ne görüşecek? Evinde 
çoluğuyla çocuğuyla oturmak daha keyifli olmaz mı? Bey böyle 
geciktiği vakit benim içimi kurutur. Baksana, onun hiç umurunda 
değil…

AYŞE KADIN – A öyle deme hanımım… Niçin umurunda ol-
masın?

NAİME HANIM – Umurunda olsa vaktiyle evine gelir.
AYŞE KADIN – O ne kadar olsa erkektir, sevdiğini pek belli 

etmek istemez.
NAİME HANIM – Efendibabam nerede?
AYŞE KADIN – (Tebessümle) Valide hanımla beraber sebze-

vatlığa729 doğru gittiler.
NAİME HANIM – Bu kadın için “valide hanım” demiyorlar 

mı beni tuhaf bir hiddet alıyor, hafakan730 boğuyor. Hiç onun benim 
kadar kızı olabilir mi? Efendibabam âlemi bize güldürmek için böy-
le bir izdivaçta bulundu.

AYŞE KADIN – Sizin kadar kızı olamasa da o da artık büsbü-
tün bebeciğim değil ya… Bodur tavuk her gün piliç.

SELİME – Gençliğinden, güzelliğinden ziyade çalımı var. Za-
vallı efendiye kendini dirhem dirhem satıyor731. Artık bu da bulun-
maz bir Hint kumaşı değil ya… Efendi kimi istese alamaz mıydı?

NAİME HANIM – “Gencim, beni ihtiyara verdiler” diye eda-
sından durulmuyor.

AYŞE KADIN – İlahi efendim… Erkeğin genci, yaşlısı olur 
mu? Hele bizim efendiye ihtiyar demeye insanın dili varmaz.

728  ahbap: kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen sayılan kimse
729  sebzevatlık: sebzelik
730  hafakan: çarpıntı, sıkıntı
731  kendini dirhem dirhem satmak: kendini ağırdan satmak, nazlanmak
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NAİME HANIM – Efendibabamı çok üzüyor galiba. Bize bir 
şey sezdirmiyor ama yalnız kaldıkları vakit zavallı adamı vır vır 
vırlıyor732 zannederim.

SELİME – Pek sinsi kadın. Yere bakan yürek yakan.
NAİME HANIM – Pederim gittikçe vücuttan düşüyor. Günden 

güne sararıp soluyor. Âdeta eriyor…
AYŞE KADIN – Aldığına o da pişman oldu ama iş işten geçti.
NAİME HANIM – İş işten niye geçsin? Aldığına pişman ol-

duysa bırakıversin. El karısı bu… Bir sözle yakın, bir sözle uzak… 
“İraden elinde olsun” demekle iş olur biter. Hâlbuki pederim onu 
fena hâlde seviyor. Kıskanmasınlar diye bize de belli etmemeye uğ-
raşıyor. (Kulağını vererek) Bir araba sesi var. Acaba bey mi geliyor? 
(İleri doğru gider.)

Beşinci Meclis
Ayşe Kadın, Selime
AYŞE KADIN – (Naime Hanım’ın arkasından bakarak) Hay 

mankafa kadın hay… Babanın Şahende’yi sevdiğini hele biraz an-
layabilmişsin. Seviyor da söz mü ya? Zavallı ihtiyar düpedüz çıl-
dırıyor. Bu evden sen gidersen de o gitmez aptal… Boşar mı hiç?

SELİME – Şaşkınlık alameti ne diyeceğini bilmiyor. Boşayıve-
rirse pek hazzedecek.

AYŞE KADIN – Şahende’nin sevdasından çıldıran yalnız ba-
bası mı? Kocası İhsan Bey de deli divane oluyor.

SELİME – Karı koca birbirinin dengi olmamak ne fena şey… 
Genç görünmek iddiasıyla budala ihtiyarın bir çekmediği kalmıyor. 
Şahende bir zaman durgun, mahzun bulunuyor. Sonra birdenbire 
çevikleniyor. İhtiyardan intikam almak için cıvaya dönüyor. Merdi-
venleri lastik top gibi bir hızla inip çıkıyor. Zavallı pinpon, bu genç 
kadına yetişebilmek gayretiyle nefes nefese arkasından koşuyor. 
Görürsün bu koca herif bir gün tıkanıverecek.

732  vırlamak: usandırana dek söylenmek
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AYŞE KADIN – Geçen gün merdivenin üst başında bir fenalık 
geçirdi. Az kaldı dediğin oluyordu. Su yetiştirdim.

SELİME – Biçare herifi buradan sebzevatlığa, oradan da mey-
veliğe, bağlığa, kümese, kameriyeye, havuz kenarına dolap beygi-
ri gibi koşturuyor. İhtiyarın benzi uçuyor. Gözleri belerekalıyor733. 
Zavallıcağız “Artık hâlim kalmadı, gidemem.” demiyor. Canını di-
şine takıyor, o alil734 vücudunu sürüklüyor.

AYŞE KADIN – Ya karının pis boğazlığı? Salatalık, kiraz, viş-
ne, zerdali bulursa tıkınıyor. İhtiyara da tıkıştırıyor. İçi Beyoğlu’n-
dan alınma şekerleme dolu o atlas torbayı da yanından hiç eksik 
etmiyor. Yiyor, kocasına da yediriyor, yiyor, yediriyor. Sonra hara-
ret bastı diye haydi babam gazoz, haydi babam şurup, haydi babam 
bira… Şişe şişe… Bardak bardak onları da içiyorlar.

SELİME – Zavallı efendi! Bu genç kadınla böyle gezme toz-
ma, yeme içme yarışına çıkabilir mi hiç?

AYŞE KADIN – Çıkamıyor ya! İkide birde midesi bozuluyor. 
Amele735 tutuluyor. Artık taşınıyor, taşınıyor… Zavallının işte bu-
gün yine midesi uygunsuz. Vecaı736 ziyade. Sabahtan beridir, söyle-
mesi ayıp, yüzünüze güller, yine mekik dokudu durdu.

SELİME – Bu karı acaba kocası bir ayak evvel ölsün diye mi 
böyle yapıyor?

AYŞE KADIN – Öyle ya? Ayda üç bini tıkır tıkır alacak. İh-
tiyarı mezara gönderdikten sonra canı hangi delikanlıyı severse 
onunla gönül eğlendirir.

SELİME – (Bahçeye doğru bakarak) İşte bak, kol kola geliyor-
lar. Aman ya Rabbi! Efendinin siması ölü rengi bağlamış.

(Refii Efendi saçlar taralı, fes kalıplı, gözünde gözlük, sırtın-
da bir ropdöşambr, bir elinde baston, Şahende kabarık saçlarının 
üzerinde ince bir bürümcük örtü, arkasında kırmalı, dantelalı bir 

733  belermek: göz akı iyice belirecek şekilde açılmak
734  alil: hastalıklı
735  amel: ishal
736  veca: ağrı
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yeldirme, kol kola gelirler. Refii Efendi bir koluyla Şahende’ye di-
ğer eliyle bastona dayanarak cali737 bir zindelik göstermeye uğraşa 
uğraşa yürür. Kanepelerden birine çıkar. Şahende de uzak bir ka-
nepeye oturur.)

Altıncı Meclis
Evvelkiler, Refii Efendi, Şahende Hanım
REFİİ EFENDİ – (Şahende Hanım’a bakarak) Güzelim niçin 

öyle uzağa kaçtınız ya? Bu kanepeye şöyle yanıma gelsenize.
ŞAHENDE HANIM – Sizi rahatsız etmek istemedim.
REFİİ EFENDİ – Haşa, size kurbiyetten738 ben sıkılmam. Bila-

kis739 öyle uzak kaçarsanız rahatsız olurum.
(Şahende Hanım kırıta kırıta gelir, aynı kanepeye oturur.)
REFİİ EFENDİ – (Elinin tersiyle zevcesinin yanaklarını ense-

sini yoklayarak) Terlediniz galiba… Burası da serince. Selime koş, 
hanımefendinin omuz atkısını getir…

(Selime gider.)

Yedinci Meclis
Selime’den Başka Evvelkiler
REFİİ EFENDİ- Hararetiniz var mı hanım?
ŞAHENDE – Biraz şurupla gazoz olursa içerim.
REFİİ EFENDİ – Haydi kadın, şurupla gazoz getir.
(Ayşe Kadın hafif bir tebessümle yürür.)
REFİİ EFENDİ – (Arkasından bağırarak) Ayşe, bana bak! Ga-

zoz pek soğuk olmasın. Hanımefendinin vücudu biraz nemli…
AYŞE KADIN – (Arkasına dönerek) Gazozların hepsi buzdo-

labında ise bunlardan bir tanesini biraz ısıtayım.

737  cali: zorlama, sahte
738  kurbiyet: yakınlık
739  bilakis: tam tersine
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ŞAHENDE HANIM – (Münfailane bakarak) Hiç bu havada 
ısınmış gazoz içilir mi?

AYŞE KADIN – Ya ne bileyim hanımefendiciğim? Efendi 
hazretleri öyle emir buyuruyorlar. Vücudunuz terlice imiş. Rabb’im 
vermesin, sonra soğuk gazoz sizi rahatsız ediverirse… Hepimizin 
göz bebeğisiniz iki gözüm… İkiniz de üzerimizden eksik olmayı-
nız. Allah birbirinizden ayırmasın. (Biraz yürüdükten sonra kendi 
kendine) İkiniz bir yastıkta kocayınız. Çifte kumrular… Çifte kum-
rular mı ya? Birisi akbaba!

REFİİ EFENDİ – Eeh haydi çok söylenme… Çabuk git getir…
AYŞE KADIN – Şimdi efendim şimdi…
(Çıkar.)

Sekizinci Meclis
Refii Efendi, Şahende Hanım
REFİİ EFENDİ – Bu hizmetçi kadınlar bile sizin için deli di-

vane… Dünyada sizi sevmeyecek bir fert tasavvur olunamaz ki… 
Hayatımda en büyük saadeti sizin gibi bir meleğe nailiyette hisset-
tim. Çok şükür… Haza min fazlı Rabbi740… Bütün evkatını bu saa-
detinin ifa-yı şükranına hasretmiş741, sizden başka bir meşgale-yi742 
ruhiyesi olmayan böyle benim gibi bir zevce malikiyetten dolayı 
elbette siz de mağrur743 ve mahzuz744 olursunuz değil mi elmasım?

ŞAHENDE HANIM (Meyusane) – Şüphesiz efendim!

Dokuzuncu Meclis
Evvelkiler, İhsan Bey, sonra Naime Hanım
İHSAN BEY– (Kulisten başını çıkararak kendi kendine) İh-

tiyar ne dedi, ne dedi? “Benim gibi bir zevce malikiyetten dolayı 

740  Haza min fazlı Rabbi: “Bu Rabb’imin bir lütfudur.”
741  hasretmek: bir şeyin bütününü bir şeye, birine ayırmak, vermek
742  meşgale: uğraşı
743  mağrur: gururlu
744  mahzuz: hoşnut, memnun
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elbette siz de mağrursunuz” mu dedi? Mağrur kelimesinin “r”sini 
“dal”a tebdil edersen iş doğrulur. Aman dinleyeyim bakayım… Yet-
mişlik bir muhabbetzedenin maşukasına nasıl beyan-ı suziş ettiğini, 
ne diller döktüğünü işitmek elbette pek ibretamiz olur… Öt bakalım 
hazan bülbülü… Öt de etrafta bimevsim745 güller açsın…

REFİİ EFENDİ – İki ruhun imtizacından husul bulan muhab-
betlere hakikaten doyulmaz… Böyle mütekabil sevgilerin şevk u 
lezzetine payan olmaz…

İHSAN BEY – Bizim âşık-ı heftadsalenin746 yalnız elinde sazı 
eksik… Feyz-i sevda ile nesri de şiir gibi söylüyor. “Doyulmaz”a 
“olmaz”ı kafiye düşürdü. Hele tarz-ı telaffuzundaki ahenk, neşve-
dar-ı muhatabasından başka herkesi müteessir edecek bir halavet-
te…

REFİİ EFENDİ – Ruhumda size karşı o kadar şedit bir inzicap 
var ki geceleri sizinle hemfiraş iken rüyamda nevahi-yi ulviye ve 
baideye pervaz ettiğinizi görerek pürheyecan uyanıyorum.

İHSAN BEY – (Kendi kendine kulisten) İhtiyar, ihtiyar ayıp-
tır… Koyun koyuna yattığınızı bu kadar aleni söyleme. Allah ha-
yırlar versin, diyeceğim ama rüyanı pek beğenmedim. Geceleri 
zevceni cismen aguş-u muhabbette tutabilirsin. Lakin ruhen ona 
buyuramazsın… O zavallının vücudu senin döşeğinde yatar fakat 
aklı başka yerlerde belki bu haneye gelmezden evvel dolaştığı bos-
tanlarda gezer. Bir gün nevahi-yi baideye pervaz etmemesinden 
cidden korkulur.

NAİME HANIM – (Zevcini kulisten sahneye doğru iterek) Bey 
yine bu akşam içkiyi fazla kaçırmışsınız. Siz hangi trenle geldiniz? 
On bir treni geleli çok oldu. Ezan treni henüz gelmedi.

İHSAN BEY – (Kendi kendine) Kadın değil, müstantik mü-
lazımı… Her akşam bu küçük istintaka cevap vermeli. Kalemden 
buraya kadar olan mesafenin müddet-i şedd-i rihalini saniyesi sani-

745  bimevsim: mevsimsiz
746  âşık-ı heftadsale: yetmişlik âşık
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yesine izah etmeli. (Aşikâre) Bugün trenle gelmedim. Kadıköyü’n-
den araba ile geldim.

NAİME HANIM – (Müteaccibane) Tren dururken araba ile 
gelmek! Ne münasebet? Bey siz gitgide tuhaf tuhaf âdetler peyda 
ediyorsunuz.

[İ]HSAN BEY – (Kendi kendine) Vay ihtiyatsızlık ettim747… 
Bizim hanım hilaf-ı mutad748 bir hareketimden bin mana çıkarır. 
Bin şüpheye düşer. Öyle ya kim bilir hangi kadını takip etmek için 
treni bıraktım da araba ile geldim. (Aşikâre) Bunda merakı calip749 
bir şey yok. Birahanede bir dostuma tesadüf ettim. Kendisi buraya 
kadar bilicap750 araba ile gelecekmiş beni de beraber getirdi.

NAİME HANIM – Bu birahanelerde hayırlı dostlara değil, 
mutlak sizi böyle mutadınız751 hilafında752 hareketlere sevk edecek 
kimselere tesadüf edersiniz.

İHSAN BEY – (Kendi kendine) Geçenlerde teeehhül niyetin-
de olan bir dostum bu husustaki reyimi soruyordu. Trene bedel753 
araba ile gelmek keyfiyetinin istintakı754 böyle küçük bir fezleke755 
teşkil edecek kadar ehemmiyet almasına tahammül756 getirebilirse 
evlensin. Bizim kayınpeder de izdivaçtan sonra acayip hâller peyda 
etmiş. Yanında “ihtiyar” kelimesi telaffuz olunduğu, bilhusus ken-
dine “peder” tabir-i muhteremanesiyle757 hitap edildiği zaman kaş-
ları çatılıyor, âdeta müteessir oluyor. Ah insanlar! İnsanlar siz ne 

747  ihtiyatsızlık etmek: önlem almadan davranmak
748  hilaf-ı mutad: alışılmışın dışında
749  calip: çeken
750  bilicap: öyle gerektiği için
751  mutat: alışılmış, alışılan
752  hilaf: aykırı, ters
753  bedel: bir şeyin yerini tutabilen karşılık
754  istintak: sorgu
755  fezleke: bir kararın kısaca yazılması
756  tahammül: bir şeye dayanma, katlanma
757  tabir-i muhteremane: saygıdeğer deyiş
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zaman lafzen758 hakikati saklamaya, tagayyüre759 uğraşmak zaafın-
dan, garabetinden kurtulacaksınız? (Kayınpederine doğru ilerleye-
rek aşikâre) Efendi hazretleri Cenabıhak saadet-i ailenize müzdat760 
buyursun. Zatıalinizi pek münbasit761 ve bahtiyar762 görüyorum. Bu 
temaşadan kulunuz da mahzuz ve mesut oluyorum…

REFİİ EFENDİ – Çok şükür Hüda’ya763! Zevcem, kerimem, 
damadım hep yanımda. Cümlesi de mesrur764 ve handan765… Birkaç 
ay evvel hizmetçiler elinde kimsesiz, garip bir adam iken şimdi bu 
varlığa nailiyet, mucib-i şükran-ı firavandır766…

İHSAN BEY – Allah mesudiyetinizde daim etsin, sevdikleri-
nizden ayırmasın.

REFİİ EFENDİ – (Baygın baygın zevcesinin yüzüne bakarak 
derin derin) Amin… Amin…

NAİME HANIM – (Bir iskemle alıp oturarak İhsan Bey’in ku-
lağına) Bu duaya nasıl içini çeke çeke “amin” diyor.

İHSAN BEY – (Zevcesinin kulağına) Bu “amin”leri senin be-
nim için zannetme. Onun ailesi bir kişiden ibarettir. Biz yarın bu 
evden defolup gitsek pederinin sevincine nihayet767 olmaz…

NAİME HANIM – Şüphe yok… Şüphe yok… (Derin derin 
içini çekerek kendi kendine) Her erkek zevcesini böyle çıldırasıya 
seve idi bütün kadınlar mesut olurlardı. Belki ben de…

758  lafzen: sözlü olarak, sözde
759  tagayyür: değiştirme
760  müzdat: çok, ziyade
761  münbasit: şen, gönlü açık
762  bahtiyar: mutlu
763  Hüda: Tanrı
764  mesrur: sevinçli
765  handan: şen, neşeli
766  mucib-i şükran-ı firavan: çok şükür gerektiren
767  nihayet: son
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Onuncu Meclis768

Evvelkiler, Ayşe Kadın, sonra Selime
(Ayşe Kadın atkıyı getirip telaşla Şahende Hanım’ın omuzları 

üzerine kor.)
NAİME HANIM – Kadın telaşın ne? Bu havada insan üşür 

mü?
AYŞE KADIN – (Tebessümle) Üşür… Üşür… O bizim gibi 

değil. Nazik, körpe vücut… Allah’a emanet…
NAİME HANIM – (Kendi kendine) Bu evde herkes Şahende 

Hanım’ın teveccühünü celbe uğraşır. Bana ehemmiyet veren yok. 
Üşümek değil ya şurada donsam ben söylemeden kimse getirip de 
arkama bir atkı koymaz.

SELİME – (Elinde bir tepsi içinde gazoz şişesi ve bardaklarla 
gelir. Tepsiyi orta yerde ufak masanın üzerine kor.)

NAİME HANIM – (İstiğrapla769) Bu vakit gazozu kim istedi? 
Ne münasebetsizlik? Yemek vakti geldi. Şimdi sofraya gideceğiz.

REFİİ EFENDİ – (Biraz muğberane770) Kızım böyle her gör-
düğün şeye itiraz etme. Gazozu ben istedim.

NAİME HANIM – Afiyet olsun efendim. Akşamüstü midenizi 
bozar da onun için söylüyorum.

REFİİ EFENDİ – (Bardaktaki şurubun üzerine gazozu doldu-
rup sonra Şahende Hanım’a uzatarak) Buyurunuz efendim.

ŞAHENDE HANIM – (Münfailane bir eda ile) Teşekkür ede-
rim. İçmeyeceğim.

REFİİ EFENDİ – (Şaşalayarak) İki gözüm, birkaç yudumcuk 
olsun…

ŞAHENDE HANIM – Hayır… Hayır…

768  Metinde “Dokuzuncu Meclis” ikinci kez yazıldığı için burası “Onuncu Mec-
lis” olarak düzeltilmiştir. Sonraki meclisler de buna göre yeniden sıralanmıştır. 
(haz. notu)
769  istiğrap: garip bulma, şaşma
770  muğberane: gücenmişçesine
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AYŞE KADIN – (Kendi kendine) İşte kızının yaptığı saygısız-
lıkları tamir için bu ihtiyar adam daima böyle üzülür durur. Şahende 
Hanım içer mi ya? Ben de olsam içmem. Damat bey “Ne bahtiyar 
aile sahibisiniz” diye daima kayınpederini tebrik eder durur. Bu ai-
lenin neresi bahtiyar? Görünüşte bir sahte nezaket hüküm sürüyor 
ama içyüzünü bana sorsunlar… Bulsalar hepsi birbirinin etini cım-
bızla koparacaklar.

REFİİ EFENDİ – (Yüzünü buruşturarak gazozdan birkaç yu-
dum içer.)

SELİME – (Kendi kendine) Her kabak ihtiyarın başına patlar. 
Gazoz tepsisinin ortaya gelmesini ayıp göstermemek için şerbeti 
kendi içmeye mecbur oldu. Zavallının çok sürmez şimdi midesi bo-
zulur. Naime Hanım kimseye etmiyor, babasına ediyor.

(Ayşe Kadın çıkar.)

On Birinci Meclis
Ayşe Kadın’dan gayrı771 ötekiler
İHSAN BEY – (Diğer bardağa gazoz doldurup içerek eliyle 

göğsünü sıvayıp) Oh… Oh… Gazozu çok severim. Müferrahtır772, 
mülattıftır773. Ne zaman olsa içilir.

SELİME – (Kendi kendine) Bu da karısına görelik olsun diye 
içiyor. Bakınız kayınvalide hanım memnun oldu. Naime Hanım’a 
bakınız nasıl somurttu.

REFİİ EFENDİ – Ne havadis774 getirdiniz? İstanbul’da ne var?
İHSAN BEY – (Gülerek biraz mestane775 telaffuzla) Bayezit ve 

Galata Kuleleri politika münazaatından776 müteberri777 ve yine o bil-

771  gayrı: başka
772  müferrah: ferahlık veren, iç açan
773  mülattıf: yumuşatıcı
774  havadis: ilgi ile karşılanabilecek haber
775  mestane: sarhoş gibi
776  münazaat: ağız kavgaları, çekişmeler
777  müteberri: yüz çeviren, uzaklaşan
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diğiniz makam-ı muallalarında778 birer sahib-i cah779 bulunuyorlar. 
(Gözünü Şahende’ye dikerek) Kız Kulesi’nin koca Üsküdar’a gelin 
gittiği günden beri muhafaza-yı taravet ü bekâret780 ettiğimizi iddia 
eyleyenler var. (Etrafa bakarak) Bir pot mu kırdım?

REFİİ EFENDİ – (Kerimesine bakarak) Beyin keyfi, çakır de-
nilen derecenin de biraz üst tarafında… İki lakırdıdan sonra saçma-
lamaya başladı.

NAİME HANIM – Bu hâlinden ben de memnun değilim ama 
ne yapayım? Bugünlerde bir derdi mi vardır, nedir? Böyle ziyade781 
kaçırıyor.

İHSAN BEY – (Kendi kendine) Beni çekiştiriyorlar galiba? 
“İhtiyar” tabiri kullanmadım ya, “koca Üsküdar” dedim. “Koca” 
kelimesi “ihtiyar”dan başka “büyük, geniş” manasına da gelir. Fa-
kat Kız Kulesi teşbihi782 okkalı kaçtı. Kayınpeder tutuldu. Besbelli 
üzerine alındı. Bazen böyle Nabi gibi irticallerim783 vardır. Of Nabi 
de kim olur canım? Bu şair-i kadimi784 ebkem785 bırakacağım ne 
terzeban786 gençler yetişti, hâlâ “Nabi, Nedim” der gideriz…

SELİME – Kızıyla damadı burada yokken bu adam ne kadar 
rahattı. Nedir zavallının bunların ellerinden çektiği… Yine hazımlı, 
terbiyeli adam, ses çıkarmıyor.

REFİİ EFENDİ – Sizden Galata ve Bayezit Kulelerinin keyif-
lerini sormuyorum. İstanbul’da ne oluyor ne bitiyor onu anlamak 
istiyorum.

İHSAN BEY – (Gözlerini yine Şahende’ye dikerek) Kız Taşı 
için kadro harici diyenler var.

778  makam-ı mualla: yüksek, yüce makam
779  sahib-i cah: yer sahibi
780  muhafaza-yı taravet ü bekâret: tazeliği koruma
781  ziyade: daha çok
782  teşbih: benzetme
783  irtical: doğaç
784  şair-i kadim: eski şair
785  ebkem: dilsiz
786  terzeban: taze dilli, yeni söyleyişli
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REFİİ EFENDİ – Siz bu akşam müessesat-ı sabiteden787 bah-
setmek merakına uğramışsınız.

İHSAN BEY – Emir buyurulursa müteharriklerinden de788 dem 
vurayım. Tünel, dainiz789 Galata’dan Beyoğlu’na ine çıka ine çıka 
bitab u tüvan790… Temin-i taharrükü791 için buhardan başka kuvvet 
ilacına lüzum görüldüğü havadisi şayi792…

REFİİ EFENDİ – (Yüzünü buruşturup elini göbeğine götüre-
rek) Affedersiniz içeri girmek iktiza etti793. (Kalkar ağır ağır yürür, 
kulisteki kapıdan içeri girer.)

SELİME – (Kendi kendine) Gazoz ihtiyarın vecasına dokundu.
NAİME HANIM – Aman bey… Efendibabamın canını sıktın. 

Nedir o saçmasapan sözler?
İHSAN BEY – Bir insan niçin içer? Saçma söylemek, saçma 

dinlemek için. Ayık bulunduğum zaman Pötişan’da794 bir iskemleye 
çıkar ahaliye nutuk veririm, burada niye çene yorayım? Sarhoşlar 
için riayet-i elzem795 bir şart varsa o da içtikten sonra ayık adamlarla 
görüşmemektir. Bir sarhoş ayıklar meclisinde ne kadar can sıkarsa 
ayıklar musahabesinden de796 o kadar bizar797 olur. Kayınpederim 
de birkaç kadeh parlatmış buluna idi Tünel makinesinin kesret-i 
faaliyetten798 duçar-ı za’f799 olduğundan bahsettiğim zaman o da 

787  müessesat-ı sabite: sabit yapı, bina
788  müteharrik: hareketli
789  dainiz: duacınız, “ben” anlamında
790  bitab u tüvan: yorgun, bitkin
791  temin-i taharrük: hareketi sağlama
792  şayi: yayılmış
793  iktiza etmek: gerekmek
794  Pötişan: Les Petits Champ (haz. notu)
795  riayet-i elzem: zorunlu boyun eğme
796  musahabe: konuşma, görüşme, söyleşi
797  bizar: tedirgin, bezmiş, usanmış
798  kesret-i faaliyet: çok çalışma, hareket çokluğu
799  duçar-ı za’f: zayıf düşme, yetersizlik
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kendi kullandığı mukavviyattan800 birinin reçetesini tarif ile bizi 
güldürürdü.

NAİME HANIM – (Kendi kendine) Zevcim lakırdı zemini inti-
habında bu kadar mübalatsız801 değildi ama bugün içkiyi hakikaten 
ziyade [ka]çırmış.

(Ayşe Kadın gelir.)

On İkinci Meclis
Evvelkiler, Ayşe Kadın
AYŞE KADIN – Çocuk uyandı. Çatır çatır çatlıyor.
SELİME – İşte sözünü bilmezin biri de bu… “Çatlıyor” diye-

ceğine “ağlıyor” de…
NAİME HANIM – Birkaç zamandır babası gibi çocuğu da son 

derece bir hırçınlık peyda etti. Ne duruyor ne oturuyor ne uyuyor…
(Hepsi yürür. İhsan Bey en arkaya kalır. Yüzü sahnedeki kapı-

ya müteveccih802 iken elini arkaya Şahende Hanım’a doğru uzata-
rak bir kâğıt sıkıştırır. Şahende’den başka cümlesi içeri girer.)

On Üçüncü Meclis
ŞAHENDE HANIM – (Kâğıdı açıp okur.) “Bu akşam sizi beş 

dakika yalnız görmek isterim. Saadet-i müstakbelenize803 müteal-
lik804 gayet805 mühim806 ifşaatım var.” (Gözlerini kâğıda dikip bir 
müddet düşündükten sonra) Bu mühim ifşaat ne olabilir? Sekizinci 
defa olarak bana ilanıaşk etmek değil mi? Beni getirdiler, bir ihti-

800  mukavviyat: kuvvet ilaçları
801  mübalatsız: aldırışsız, özensiz, vurdumduymaz
802  müteveccih: dönük
803  saadet-i müstakbele: gelecekteki mutluluk
804  müteallik: ilişkin
805  gayet: çok
806  mühim: önemli
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yarın pejmürde807 aguşuna808 attılar. Bu köhne809 kalbin her lahza810 
teminat-ı sıdk u vefasını811, iştiyak-ı pürtabını812 dinlemekten usan-
dım. Zavallı salhurde, derd-i muhabbetini bana takrir813 için külfet-i 
kelam814 içinde bunaldıkça, her kelime-i teminiyenin telaffuzundan 
sonra daha ziyade bitap düşüyor, daha ziyade ihtiyarlıyor. O, beni 
enfas-ı pirîsiyle815 soldurmak hodbinliğinden çekinmedi. Fakat ben 
bu gönül hastası ihtiyara acıyorum. Deraguşları816, buseleri817 bana 
ne kadar ağır, ne kadar rençefza818 geldiğini bilmiyor. Birbirimi-
ze temastan aldığı lezzette hissen beni de müşterek819 zannediyor. 
Ben bedbaht oldum, bari bu zavallı hakaik-i kalbimi820 anlayarak 
meyus olmasın, diye dişimi sıkıyorum. Fakat bu gayret bana ne 
mertebe canfersa821 geliyor, tarif edemem. Bu köhne muhabbetin 
biderman822, vapesin823 yıprıltıları yanında birdenbire berkefşan824 
bir bürkân-ı sevda825 feverana826 başladı. Bu da İhsan’ın aşk-ı mec-
nunanesi… Zabt u inana827 gelmez, hadd ü payan828 tanımaz, çılgın, 
coşkun bir muhabbet… Bu delinin elinden her lahza ne tehlikeler 
807  pejmürde: eski püskü
808  aguş: kucak
809  köhne: eskiyip yıpranmış
810  lahza: an
811  teminat-ı sıdk u vefa: içten bağlılık, sadakat güvencesi
812  iştiyak-ı pürtab: çok güçlü arzu
813  takrir: anlatma
814  külfet-i kelam: söyleme zorluğu
815  enfas-ı pirî: ihtiyarlık nefesleri
816  deraguş: kucaklama
817  buse: öpücük
818  rençefza: eziyet verici, sıkıntı artıran
819  müşterek: ortak
820  hakaik-i kalb: kalbin gerçekleri
821  canfersa: ömür törpüsü
822  biderman: güçsüz
823  vapesin: son
824  berkefşan: şimşek saçan
825  bürkân-ı sevda: aşk volkanı
826  feveran: kaynayıp fışkırma
827  zabt u inan: dizginleme, kontrol altında tutma
828  hadd ü payan: sınır
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atlattığımı Allah bilir! Şimdi talep ettiği şu beş dakikalık mülaka-
ta muvafakat829 göstermesem göze aldırmadığı cinnet kalmaz. Bu 
gece yattığımız odanın penceresine hariçten tırmanmak cüretine 
kadar varır. Böyle delifişek görmedim…

On Dördüncü Meclis
Şahende Hanım, Ayşe Kadın
AYŞE KADIN – (Telaşla kulisten birkaç adım ilerleyerek etra-

fına bakıp) İhsan Bey burada mı efendim?
ŞAHENDE HANIM – (Hiddetle) İşte görüyorsun ki yok!
AYŞE KADIN – Acaba nerede?
ŞAHENDE HANIM – Cebime koymadım ya! Ne bileyim! Ara 

da bul…
AYŞE KADIN – (Kendi kendine) Bu da öfkeli… İhtiyarın al-

tına tuğla ısıtıp koyduk. Zavallıyı basur örseledi galiba. Çocuk da 
sancılanmış mı ne olmuş? Bağırıp duruyor. Naime Hanım çocuğu 
bırakamıyor. “Haydi git, beyi bul” dedi. A! Koca bağ, bahçe… Ne-
rede bulayım? Canlı canavar. Ele avuca giriyor mu? Bin tarakta bin 
bezi var. Kim bilir nereye savuştu? Onun çocuk mocuk gözünde 
mi? Allah Naime’ye akıllar versin.

(Ayşe Kadın gider.)

On Beşinci Meclis
Şahende Hanım yalnız
ŞAHENDE HANIM – Bu akşam yine büyük büyük tehlikelere 

meydan vermemek için bu beş dakikalık mülakata razı olmalı. En 
ehveni830 bu… (Ufak bir sükûttan sonra) Nuri aklıma geldikçe yü-
reğim sızım sızım sızlıyor. Birbirimizden gayrısıyla evlenmemek 
için ettiğimiz ahd ü peyman831 hükmüne riayet gösteremediğimden 

829  muvafakat: kabul etme
830  ehven: zararı en az
831  ahd ü peyman: yemin, ant
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dolayı son derecede müteellim olmuş832, bana lanet ediyormuş. Ah 
zavallı çocuk, ben buraya kendi ihtiyarımla mı833 geldim? O kadar 
ağlamalar, ayılmalar bayılmalar hiçbir para etmedi. Kudretim fev-
kinde834 olan bir hareketten beni mesul835 tutmaya vicdanın nasıl 
kail836 oluyor? Bir dimağda837 muhabbetle838 şuur839 imtizaç edemi-
yor840, biri geldi mi öteki gidiyor. Munsifane841 düşünse benim ne 
derece mazlum olduğumu görür, kendi yeisini unutur, yalnız benim 
bugünkü hâlime ağlar. Nuri, bu dünyada yegâne842 medar-ı tesliye-
tim843 sensin… Bu ihtiyarın hazin844, akim845 nevazişleri846 altında 
ezilirken, kalbî, hafi847 eninlerle848 tebah olurken849 hep seni tahat-
turla yaşıyorum. Senin hatıran olmasa bu melalaver850 buseler altın-
da inkıta-ı teneffüse851 uğrayıp öleceğim. Kocalı bir kadın için böyle 
bir hatıra ile yaşamak belki pek günahtır. Fakat Cenabıhak bilmiyor 
mu? Bu izdivaçtaki taksiratın852 kime ait olduğu ona malum değil 
mi? Bir kadınla bir erkek beynindeki nisbet-i sinn853 açıldıkça bir 
tarafça hasıl olan nefreti veren hangi kuvvettir? Bu kabahat de yine 
832  müteellim: elemli
833  ihtiyar: irade, seçim hakkı
834  fevk: üst
835  mesul: sorumlu
836  kail: razı
837  dimağ: beyin, zihin
838  muhabbet: aşk
839  şuur: bilinç, mantık
840  imtizaç etmek: uyuşmak
841  munsifane: insaflı bir şekilde
842  yegâne: tek
843  medar-ı tesliyet: teselli sebebi
844  hazin: hüzünlü
845  akim: verimsiz, semeresiz
846  nevaziş: okşama
847  hafi: gizli
848  enin: inleme
849  tebah olmak: harap olmak, mahvolmak
850  melalaver: sıkıntı veren
851  inkıta-ı teneffüs: soluğu kesilme
852  taksirat: kusurlar, suçlar
853  nisbet-i sinn: yaş farkı
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taraf-ı mazluma mı aittir? Bu ihtiyara acıyorum. Ahir ömründe 
onu bedbaht etmemeye uğraşıyorum fakat bazen bütün kuvve-yi 
maddiye ve maneviyem beni terk ediyor, bitap düşüyorum. Ena-
niyet-i854 nisviyem855 bu ulüvv-i cenabıma856 galebe edecek857 bir 
raddeye geliyor. İşte o zaman Nuri, bütün bu şedaid-i kalbiyem-
le858, bütün varlığımla hayaline sarılıyorum. Ne olur Nuri, ne olur! 
Sen de bu mazlumiyetime iştirak et. Beni bu mühlik859 cidalde860 
mukadderatıma861 terk ile yalnız bırakma… Ben senin olamadım 
fakat senin de başka bir kadının olmana mümkün değil tahammül 
edemeyeceğim. Maddiyetim sana kısmet olmadıysa Nuri emin ol 
bütün maneviyetim, ruhum senindir… Bu felakete mukavemet862 
için muhtaç olduğum tesliyetinden mahrum kaldığım günü ben de 
mahvolurum, o zavallı ihtiyar da… Mevsimsiz bir şur-ı sevdaya863 
düşmüş bu kemşuura karşı gösterebileceğim insaniyetin en büyük 
şerefi sana ait olacaktır… Çünkü ben bu kuvveti ancak hayalinin 
bana bahşedeceği cesaretle iktisap edebilirim. (Mendili gözlerine 
götürüp hazin hazin ağlar.)

On Altıncı Meclis
Şahende Hanım, İhsan Bey
İHSAN BEY – (Sahnenin ortasına doğru yavaş yavaş ilerle-

yerek kendi kendine) Ne kadar sarhoş olsam bu pereste-i cemal864 
ile kendimi karşı karşıya yalnız bulunca ayılıveriyorum. İşte yine 

854  Metinde “enaiyet” olarak yazılan sözcük, metnin anlamına uygun olarak “ena-
niyet” şeklinde okunmuştur. (haz. notu)
855  enaniyet-i nisviye: kadınca bencillik
856  ulüvv-i cenab: yüce yaradılış
857  galebe etmek: üstün gelmek
858  şedaid-i kalbiye: kalp sıkıntıları
859  mühlik: tehlikeli, öldürücü
860  cidal: savaş
861  mukadderat: yazgı
862  mukavemet: dayanma
863  şur-ı sevda: aşk kargaşası
864  pereste-i cemal: tapılacak güzellik
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ağlıyor. Cenab-ı Halik bu güzel gözleri bir girye-yi mütemadiye865 
mahkûmiyet için mi yaratmış? Sancısını dindirmek için yukarıda 
ihtiyarı kızgın tuğlaya oturtmuşlar. Acaba ona mı ağlıyor? (Şahen-
de Hanım’ın yanına takriple aşikâre) Rahatsız olmazsanız sizinle 
biraz görüşmek isterim…

ŞAHENDE HANIM – (Mendili gözünden çekip) Ne söyleye-
ceksiniz beyefendi? Söyleyecekleriniz şimdiye kadar söyledikleri-
nizi tekrardan ibaretse, kendinizi söylemek, beni de dinlemek kül-
fetinden af buyursanız pek iyi olur zannederim.

İHSAN BEY – Mümkün mertebe866 ihtisar-ı beyana867 gayret 
edeceğim. Çünkü bugün sizinle şurada beş on dakika yalnız kala-
bilmek saadetini, çocukla ihtiyarın aynı zamanda sancılanmaları 
nimet-i gayr-ı müterakkıbbasına868 medyunum869. Böyle bir fırsat-ı 
bahtiyarane her zaman ele geçmiyor. Kayınpederim sizden setr-i 
maluliyet870 için böyle hastalık buhranı zamanlarında mümkün 
mertebe sizi yanına uğratmak istemiyor. Takallüs-i evca871 ile buru-
şukları tezayüt eden872 çehresini ancak hizmetçilere iraeye873 cesaret 
edebiliyor. İhtiyarın bu ferasetini874, bu idarelerini takdir ediyorum. 
Yalnız o zavallının yanıldığı bir nokta-i muğlaka, anlayamadığı bir 
hakikat-ı mühimme var. Sizin bahar-ı hayatınızla kendi şita-yı öm-
rüne çiçekler açtırmak istiyor. Serlerde875 vakitsiz bahar görülse bile 
gönüllerde suni876 aşk ihdası877 henüz meşhut olmamıştır878…

865  girye-yi mütemadi: sürekli ağlama
866  mümkün mertebe: olabildiğince
867  ihtisar-ı beyan: sözü kısa kesme
868  nimet-i gayr-ı müterakkıbba: beklenmeyen iyilik
869  medyun: borçlu
870  setr-i maluliyet: hastalığı, illeti saklama
871  taklis-i evca: ağrıların verdiği kasılma
872  tezayüt etmek: artmak
873  irae: gösterme
874  feraset: anlayış, sezgi
875  ser: baş
876  suni: yapay
877  ihdas: oluşturma
878  meşhut olmak: görülmek
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ŞAHENDE HANIM – Bugüne kadar zevcimin ihtiyarlığından 
bir şikâyetimi işittiniz mi?

İHSAN BEY – Hayır işitmedim. Fakat bu mazlumiyetiniz 
önünde boyun eğerek bütün gençlik amal ü ihtirasatınızı879 bu ihti-
yarın hodkâmisine880 kurban ediyorsunuz.

ŞAHENDE HANIM – O bana ait bir mesele…
İHSAN BEY – Hanımefendi, ikimiz bir evde yaşıyoruz. İnsan 

ne kadar hissiz bir mahluk olmalıdır ki sizin bu mazlumiyetinizi her 
gün rüyete881 karşı bitesir882 kalabilsin…

ŞAHENDE HANIM – Ben kendimi sizin zannettiğiniz kadar 
mazlum görmüyorum. Yanılıyorsunuz.

İHSAN BEY – Kayınpederim beş on paralık servetine güve-
nerek sizi pençe-yi hodkâmanesine almamış olsa idi bugün siz öyle 
bir aguş-ı malulde883 solmaya bedel884 küfvünüz885 bir delikanlı ile 
tevhid-i cism ü ruh886 ederek şen, mesut yaşar, tabiatın sizden bek-
lediği semeratı887 verirdiniz.

ŞAHENDE HANIM – (Mendili gözlerine götürerek) Rica ede-
rim susunuz…

İHSAN BEY – İşte ağlıyorsunuz. Bu hâlinize yalnız kendiniz 
değil, bütün ben-i neviniz888, vuhuş-ı tuyur889 bile ağlar.

ŞAHENDE HANIM – (Mendili gözünden ayırmayarak hafif 
hafif iki üç defa hıçkırır.)

879  amal ü ihtirasat: şiddetli arzular
880  hodkâmi: kendini beğenmişlik
881  rüyet: görme
882  bitesir: etkisiz
883  aguş-ı malul: hasta kucak
884  bedel: yerine
885  küfüv: denk
886  tevhid-i cism ü ruh: beden ve ruh birleşmesi
887  semerat: sonuçlar, meyveler
888  ben-i nev: insan türü
889  vuhuş-ı tuyur: vahşi kuşlar
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İHSAN BEY – Şu mazlumiyet yaşlarını size döktürmemek için 
bu dakikada bütün hun-ı hayatımı890 isare891 hazır bulunduğumu bil-
seniz beni biraz olsun iltifatınıza layık görürdünüz…

ŞAHENDE HANIM – (Başını kaldırıp hazin hazin semaya892 
atf-ı nigâhla893) Benim gibi âciz bir kadının iltifatından sizin için ne 
haz ve şeref tasavvur olunabilir?

İHSAN BEY – (Şahende Hanım’a biraz daha yaklaşarak) En 
küçük bir iltifatınızın benim için meri894, gayrimeri895 âlemlerden 
büyük kıymeti vardır. Hanımefendi, izdivaç yüzünden benim bed-
bahtlığım da sizinkinden pek aşağı değildir. Dakika-yı zifafımdan896 
beri hiç hoşlanmamış olduğum kadınla tenafür-i hissiyat897 içinde 
yaşamaktan, her lahza kıskançlık dırıltılarına, tecessüslerine898 ma-
ruz kalmaktan pek usandım. Bir cehennem hayatı geçiriyorum. 
Şimdi tafsili uzun sürecek bazı esbaptan899 dolayı Naime’yi bıraka-
mıyorum. Allah’tan korkuyorum. Muahharen900 bir de çocuğumuz 
oldu. Boynumdaki rabıta-yı izdivac901 daha ziyade kuvvet buldu, 
yerleşti. Felaketimizin bu müşabehetinden902 dolayı size karşı o ka-
dar şefkat ve meyelan903 hissediyorum ki bütün kalbî eninlerinizi 
dinleyip mahrem-i teellümatınız904 olmak, gözyaşlarımızı birbirine 
karıştırarak ağlamak istiyorum.

890  hun: kan
891  isar: dökme, saçma
892  sema: gökyüzü
893  atf-ı nigâh: bakma, bakış atma
894  meri: gözle görülebilen
895  gayrimeri: gözle görülmez
896  dakika-yı zifaf: gerdek zamanı
897  tenafür-i hissiyat: duygusal uyumsuzluk, tiksinme
898  tecessüs: araştırma, merak
899  esbap: sebepler
900  muahharen: sonradan
901  rabıta-yı izdivac: evlilik bağı
902  müşabehet: benzerlik
903  meyelan: eğilim, ilgi ve sevgi gösterme
904  mahrem-i teellümat: üzüntüye sırdaş
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ŞAHENDE HANIM – Gözyaşına gözyaşı ilave etmekten ne 
fayda hasıl olur beyefendi?

İHSAN BEY – Bir insanın dünyadaki en büyük dostu dert or-
tağı olandır, derler. İnsan âlem-i derununa905 makes906 olacak diğer 
bir kalp bulursa fazla-yı teellümatını907 oraya taşırarak biraz sükû-
netyab908 olur.

ŞAHENDE HANIM – Bu teveccühünüze909 teşekkür ederim. 
Emin olunuz beyefendi fazlasını bir diğerinin kalbine taşırarak aza-
lacak hiçbir derdim yok.

İHSAN BEY – (Müteaacibane) Hiçbir derdiniz yok mu? Ha-
yır… Bu mümkün değil… Ha ha… Anladım. Kinaye suretiyle ifa-
de-yi hakikat etmek istiyorsunuz. Derdinizin, bir diğerinin kalbine 
taşırlamakla kabil-i tahaffüf910 olmadığını anlatıyorsunuz.

ŞAHENDE HANIM – Hayır beyefendi hayır… Şikâyet ede-
cek bir derdim yok. Buna emin olunuz…

İHSAN BEY – Buna katiyen emin olamam. Hiçbir derdiniz 
yok da ara sıra o gül simanızı istila eden911 sehaib-i keder912 ne-
dir? Vakit vakit geçirdiğiniz o asabiyetlere, buhranlara, giryelere 
ne mana verelim? Deminden şuraya geldiğim zaman sizi ağlar bul-
dum. Sebepsiz ağlayacak birisi de değilsiniz.

ŞAHENDE HANIM – Bende gördüğünüz bu hâller hep kadın-
lık zaafından ileri geliyor.

İHSAN BEY – Her zaafı maddi veya manevi bir dert tevlit 
eder913.

905  âlem-i derun: iç dünya
906  makes: akis yeri
907  fazla-yı teellümat: üzüntünün fazlası 
908  sükûnetyab: durgunlaşan, sükûnet bulan
909  teveccüh: güler yüz gösterme, hoşlanma
910  kabil-i tahaffüf: hafifleme olanağı
911  istila etmek: yayılmak, kaplamak
912  sehaib-i keder: üzüntü bulutları
913  tevlit etmek: doğurmak
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ŞAHENDE HANIM – O kadar ince düşünebilecek derecede 
sahib-i vukuf bir kadın değilim.

İHSAN BEY – (Mendili gözüne götürüp ağlayarak) Şu göz-
yaşlarımın sebeb-i nüzulünü914 lütfen merhameten sorsanız size ne 
büyük bir hahişle izah-ı teellümat ederim.

ŞAHENDE HANIM – Herkesin derdi kendine beyefendi. Ni-
çin sorayım?

İHSAN BEY – Çok insafsızsınız hanımefendi. Ne söylüyor ne 
söyletiyorsunuz… Fakat… Hissen size o kadar yakınım ki ifşadan 
ihtiraz ettiğiniz alam-ı samimiyenizi (Eliyle kalbini gösterir.) işte 
aynen burada imiş gibi tekmil şedaitle915 hissediyorum. Tevhid-i 
teessürata916 razı olursanız izdivaç yüzünden uğradığımız nekbet-i 
talie917 mukavemet çaresini bulmuş oluruz.

ŞAHENDE HANIM – (Acı bir tebessümle) Gönül işleri bir 
devletin düyun-ı gayr-ı muntazamasına918 benzemez ki kabil-i tev-
hid olsun.

İHSAN BEY – Kalbimden galeyanla dudaklarımı titreten bü-
yük bir hakikat var. Huzurunuzda bu hakikatin mâni-i feveranı ol-
mak için her sözümü bir hail-i mantıki919 ile set ediyorsunuz. Fakat 
şiddeti tezayüt eden bir ateş nihayet mazrufunu paralar… İşte kal-
bim bin parça olarak artık o hakikati saklayamıyor. Şahende Hanım 
sizi seviyorum… (Şahende Hanım’ın ayaklarına kapanmak ister.)

ŞAHENDE HANIM – (Birkaç adım geri sıçrayarak) İnsanlık 
bir kitle-i hodbiniyeden başka bir şey değil. Benim ne kadar felek-
zede bir kadın olduğumu görüyorsunuz. Her saat hayatım bana bin 

914  sebeb-i nüzul: inme, dökülme sebebi
915  şedait: sıkıntılar
916  tevhid-i teessürat: üzüntüleri birleştirme, derdi paylaşma
917  nekbet-i tali: talihsizlik
918  düyun-ı gayr-ı muntazama: düzenli olmayan borçlar
919  hail-i mantıki: mantığa dayalı engel
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alamı tevlit ederken920 bu itiraf-ı müdhişinizle mevkimin kesbede-
ceği921 vahameti düşünemiyor musunuz?

İHSAN BEY – Akkor bir ateş bir binayı sararsa onun aksam-ı 
kıymetdarına922 hürmeten tenkıs-ı şiddet etmez923. Hep yakar, hep 
bitirir… İşte sizden gelen biaman924 bir alev beni mahvediyor… 
Hanım, kurtulacaksak beraber kurtulacağız, yanacaksak beraber ya-
nacağız…

ŞAHENDE HANIM – (Müteessirane) Of… Demek ki muhab-
betinizi bana ıztırari925 kabul ettirmek istiyorsunuz?

İHSAN BEY – (Galeyanla) Ne manaya alırsanız alınız.
ŞAHENDE HANIM – Pek insafsızsınız beyefendi. Bu vahşeti 

sizden memul etmezdim. Cebir ile her şey olur, muhabbet olamaz…
İHSAN BEY – Redde uğratmakla insan her şeyden kurtulur, 

muhabbetten kurtulamaz.
ŞAHENDE HANIM – Her kim birini severse ötekinin de onu 

sevmesi bir vazife-i mütekabile926 hükmüne giriyor öyle mi? Güzel 
mantık! Suni muhabbet olamayacağını deminden söyleyen siz değil 
misiniz?

İHSAN BEY – Suni muhabbetten maksadım aralarında, hu-
sul-i muhabbet kabil olamayacak derecede sinnen927, hüsnen büyük 
büyük farklar bulunan kimselere ait idi… Bizim ise beynimizde hu-
sul-i aşkı müstehil928 bırakacak bu farklardan hiçbiri mevcut değil.

920  tevlit etmek: doğrumak, sebep olmak
921  kesbetmek: almak, elde etmek
922  aksam-ı kıymetdar: değerli kısımlar
923  tenkıs-ı şiddet etmek: şiddeti azalmak
924  biaman: amansız
925  ıztırari: zorunlu olarak, mecbur ederek
926  vazife-i mütekabile: karşılıklı görev
927  sinnen: yaşça
928  müstehil: mümkün olmayan, imkânsız
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ŞAHENDE HANIM – Sevda hususatı öyle mizanü’l-harare929 
falan gibi derecat-ı muayyeneye kabil-i inkısam930 değildir zanne-
derim. Bir insan bir diğerini niçin sever, niçin sevemez, bu cihet-i 
mühimme bir katiyet-i riyaziye931 ile temin olunamaz. İşte ben sizi 
sevmiyorum ve sevemem. Buna ne diyeceksiniz?

İHSAN BEY – Sevmiyorsunuz! Belki… Fakat seveceksiniz…
ŞAHENDE HANIM – Siz böyle söyledikçe serapa932 hiddet 

kesiliyorum!
İHSAN BEY – Bendenizi sevmeyeceğinize emin olduktan 

sonra niçin hiddetleniyorsunuz iki gözüm?
ŞAHENDE HANIM – Sizi bu kadar itminanla933 bu iddia-yı 

garibe sevk eden kuvvet nedir?
İHSAN BEY – Tabiat-ı maslahat934!
ŞAHENDE HANIM – Tuhaf şey! Tabiat-ı maslahat kayınva-

lidenizi sevmeyi ve onun da bu muhabbeti kabul etmesini mi müc-
birdir935?

İHSAN BEY – Hep bunlar cilve-i kader… Ne denir hanıme-
fendi?

ŞAHENDE HANIM – (Serbazane) Affedersiniz beyefendi! Bu 
itiraf-ı küstahanenizi bu kadar saffet936 ve sükûnetle istima edişim937 
bile benim için tamir kabul etmez bir hata, büyük bir günahtır… 
Benim iffetimi çiğnedikten sonra bu tecavüzünüzün kimin hukuk-ı 
zevciyesini pamale938 kadar vardığınızı unutuyorsunuz. Artık yeti-
şir! (İçeri girmek üzere yürür.)

929  Mmizanü’l-harare: termometre
930  inkısam: bölünme, taksim edilme
931  katiyet-i riyaziye: matematik kesinliği
932  serapa: baştan ayağa
933  itminan: inanma, güvenme
934  tabiat-ı maslahat: düzenin doğası
935  mücbir: zorlayıcı
936  saffet: temizlik, arılık
937  istima etmek: dinlemek, kulak vermek
938  pamal: ayaklar altında kalma, ezilme, çiğnenme
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İHSAN BEY – (Kollarını açıp Şahende Hanım’ın müruruna939 
mâni olarak) Hayır hanımefendi hayır… Bu mesele-i muğlaka bu-
gün aramızda bir vuzuha940 ermedikten sonra gidemezsiniz.

ŞAHENDE HANIM – (İtip yürümeye uğraşarak) Şu saatteki 
itidalimi cidden suistimal ediyorsunuz. Bırakınız!

İHSAN BEY – Benim aşkım bir oyuncak değildir.
ŞAHENDE HANIM – Benim iffetim de size eğlence olamaz. 

Bırakınız diyorum!
İHSAN BEY – Lütfediniz efendim, beş dakika beni dinleyiniz. 

Muhabbetimizin bundan ötesi gayet mühimdir…
ŞAHENDE HANIM – (Yürümeye uğraşarak) Artık sizinle hiç-

bir şeyden muhabbet etmek istemem.
İHSAN BEY – İnayet941 buyurunuz. Demin size verdiğim kâ-

ğıtta saadet-i müstakbelenize taalluk eder mühim ifşaatım bulun-
duğunu yazmıştım. Bundan henüz muhabbete vakit olmadı. Beni 
dinleyiniz. Eğer sözlerimin ehemmiyeti her türlü takdir ve tahmini-
nizin fevkinde zuhur etmezse bana tan ediniz942.

ŞAHENDE HANIM – (Şaşırarak) Bir iki kelime ile ikmal-i 
maksad943 etmenizi rica ederim. Uzun söz istimaına tahammülüm 
kalmadı.

İHSAN BEY – Evet imkân derecesinde kısa söyleyeceğim.
ŞAHENDE HANIM – (Mütecessisane944 bir seda ile) Buyu-

runuz…
İHSAN BEY – Sizin beni seveceğinizi deminden ben söyler-

ken siz bu iddiamı şiddetle reddediyordunuz.
ŞAHENDE HANIM – Evet… Yine de şiddetle reddederim.

939  mürur: geçip gitme
940  vuzuh: açıklık
941  inayet: iyilik, lütuf
942  tan etmek: sövmek, yermek, ayıplamak
943  ikmal-i maksad: amacı tamamlama, maksadı bildirme
944  mütecessisane: meraklı
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İHSAN BEY – Sizin bendenizi sevmenize mâni bir sebep var. 
O sebep refedilirse945 seveceksiniz. Elbette bu sebebi bilmek ister-
siniz değil mi?

ŞAHENDE HANIM – Tabii…
İHSAN BEY – Siz bir başkasını seviyorsunuz. Gönlünüz böyle 

tamamıyla onun meshuru946 kaldıkça elbette orada benim gibi bir 
zavallı için bir kûşe-yi kabul947 bulunamaz.

ŞAHENDE HANIM – (Büyük bir merakla) Kimi seviyorum?
İHSAN BEY – Onu siz kendi kalbinize danışınız.
ŞAHENDE HANIM – Evet seviyorum.
İHSAN BEY – Kimi?
ŞAHENDE HANIM – Zevcimi.
İHSAN BEY – Böyle ciddi muhabbete latife yaraşmıyor.
ŞAHENDE HANIM – Ne demek istiyorsunuz?
İHSAN BEY – Bu sözünüzle belki o ihtiyarı aldatabilirsiniz 

fakat beni… Asla…
ŞAHENDE HANIM – Ben zevcimi sevmesem her birinizin 

türlü tecavüzlerinize, bu kadar belalara katlanarak bu evde oturur 
muyum?

İHSAN BEY – Siz bu eve dilhahınızla948 gelmediğiniz gibi bu 
oturuşunuz da arzunuzla değildir. Siz başka birini seviyorsunuz. 
Başka birini…

ŞAHENDE HANIM – (Biraz benzi atıp dayanacak bir yer 
arayarak) Kimi?

İHSAN BEY – Her suretle kendinize denk birini!
ŞAHENDE HANIM – Beyefendi her tecavüzünüze katlandım 

fakat… Emin olunuz bu iftiranıza tahammül edemem!

945  refedilmek: ortadan kaldırılmak
946  meshur: büyülenmiş
947  kûşe-yi kabul: kabul edilme köşesi
948  dilhah: gönül rızası
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İHSAN BEY – Şahende Hanım, ben sizi o mertebe şiddetle, o 
kadar dehşetle seviyorum ki gönlünüzün sahibi, fermanferması949 
olan o delikanlının ismini karşınızda telaffuz ederken hutut-ı vec-
hiyenizde gayriiradi vuku bulacak işmizazat-ı tasdikin 950 üzerimde 
bir yıldırım darbesi tesiri göstermesinden korkuyorum. Fakat söyle-
yeceğim. Kimi sevdiğinizi şimdi şahsıyla, ismiyle haber vereceğim.

ŞAHENDE HANIM – (Büyük bir teheyyüçle951 bir elini kalbi 
üzerine, diğerini alnına götürerek duvara bilistinat952) Söyleyiniz… 
Çabuk… Kimi seviyormuşum? Kimi?

İHSAN BEY – (Ağır bir telaffuzla) Bu eve gelmezden evvel 
son mülakat-ı elimenizi bostanda etmiş olduğunuz Nuri Beyefen-
di’yi…

ŞAHENDE HANIM – (Gözlerini kapayıp hafif bir baygınlık 
geçirerek) Ah!

İHSAN BEY – Evet… Ah! İşte bu “ah” bütün meknuzat-ı kal-
biyenizi953 izah ediyor. Fakat gayret, metanet gösteriniz. İfşaatımın 
ikinci kısmı birincisinden daha elimdir.

ŞAHENDE HANIM – Allah aşkına insaf ediniz. Artık susu-
nuz… Beni öldürecek misiniz? Başka ifşaat, izahat istemem. Elve-
rir efendim… Elverir…

İHSAN BEY – Böyle mühim, vahim, esrarengiz bahisler ya 
hiç açılmamalı yahut açıldıktan sonra itmam edilmelidir954. Derd-i 
sevdasıyla her lahza hayatınızı tesmim ettiğiniz955 ancak onun varlı-
ğına, sevdasına ibtina-yı ümidle956 yaşadığınız vefakâr-ı kadiminiz 
Nuri Bey, artık sizi sevmiyor.

949  fermanferma: buyruğu geçen
950  işmizazat-ı tasdik: onay veren ürpertiler
951  teheyyüç: heyecanlanma
952  bilistinat: tamamen dayanarak
953  meknuzat-ı kalbiye: kalpte gömülü, saklı sırlar
954  itmam etmek: tamamlamak, bitirmek
955  tesmim etmek: zehirlemek
956  ibtina-yı ümid: ümide dayanma



160 | Oyunlar

ŞAHENDE HANIM – (Tesirle gözleri büyümüş bir hâlde) Bu 
da bir iftira…

İHSAN BEY – (Bir telaffuz-ı hazin ile) Şimdiye kadar olan 
ifşaatımda bir şemme-i iftira957 bulunsa idi bu da bir iftira olabilirdi. 
Bitteessüf artık hakikat sizin kabul ve tasdikinizden vareste958 kala-
cak bir bedahetle959 tezahür ediyor960.

ŞAHENDE HANIM – Beni düşürdüğünüz şu tesir-i fevkalade-
den istifade ile artık istediğinizi söylüyorsunuz. Neme lazım benim 
elin delikanlısı! Neme lazım!

İHSAN BEY – Hayır efendim… Bendeniz delilsiz, ispatsız id-
diayı sevmem. Bugün aramızda açılacak münakaşa-yı şedidede961 
sizi ikna için ibrazı962 lazım gelen vesaikin963 bazıları kalbimde, ba-
zıları cebimde mahfuz964 olarak huzurunuza geldim.

ŞAHNEDE HANIM – Sözleriniz serapa muamma965…
İHSAN BEY – (Cebinden bir gazete çıkararak) Sözlerimde 

muamma denecek bir muğlaklık görmüyorum. Kalbinizle redde 
uğraştığınız şeyleri her hâlinizle tasdik ediyorsunuz.

ŞAHENDE HANIM – (Muhatabının eline bakarak) O ne? Bir 
gazete… Aman ya Rabbi gazetelere mi yazıldık?

İHSAN BEY – Gazeteler, intişar ettikleri966 memleket ahalisi-
nin birer ruzname-yi hasenat u seyyiatı967 demektir. Hususi takvim-

957  şemme: çok az
958  vareste: uzak
959  bedahet: açıklık
960  tezahür etmek: ortaya çıkmak
961  münakaşa-yı şedide: şiddetli tartışma
962  ibraz: ortaya koyma
963  vesaik: belgeler
964  mahfuz: saklı
965  muamma: bilmece
966  intişar etmek: yayınlamak
967  ruzname-yi hasenat ve seyyiat: iyi ve kötü şeylerin yazıldığı günlük defter
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lerine kayd-ı vukuata üşenen kimselerin bile amali bunlara derco-
lunur968.

ŞAHENDE HANIM – Gazetelere yazılacak ne günah işlediği-
mi bilemiyorum.

İHSAN BEY – Şimdi burada münderiç969 göreceğiniz günah 
sizin değil, size mensup bir diğerinindir.

ŞAHENDE HANIM – (Büyük bir merakla gözlerini muhata-
bına dikerek) Darbe darbe üzerine indiriyorsunuz! İndireceğiniz bu 
son darbe ile karşınızdaki kadının derece-i tahammülünü epeyce 
muvazene etmenizi970 rica ederim.

İHSAN BEY – Bendenizi o kadar vahşetle itham etmeyiniz… 
Darbe indirmek değil, size gül ile dokunmaya bile kıyamam… Fa-
kat bu fırtınalara müteakiben sizin için leziz, latif bir dürre-i hayat971 
başlayacağı için bu suretle harekete mecbur oluyorum. Bu mec-
buriyet-i elimemdeki mazeretim nazarınızda tahkik ettikten sonra 
beni affedersiniz zannederim. Dilpesendiniz972 Nuri Beyefendi ile 
mahut973 bostandaki müfarakatınızda974 birbirinizden gayrısıyla iz-
divaç etmeyeceğiniz hakkında ahd ü peyman eylemiştiniz değil mi?

ŞAHENDE HANIM – (Sendeleyerek) Bilmiyor… Bilmiyo-
rum… Neme lazım benim elin delikanlısı…

İHSAN BEY – Evet son karar-ı muhabbetinizin bu olduğunu 
ben biliyorum.

ŞAHENDE HANIM – Neden biliyorsunuz?
İHSAN BEY – Maziniz hakkında tahkikat icrasına mecbur ol-

dum da…
ŞAHENDE HANIM – Of! Ne bayağılık…

968  dercolunmak: kaydolunmak
969  münderiç: yer alan
970  muvazene etmek: dengede tutmak
971  dürre-i hayat: hayat incisi
972  dilpesent: gönlün beğendiği
973  mahut: bilinen
974  müfarakat: ayrılma, uzaklaşma
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İHSAN BEY – Öyle demeyiniz güzelim… Bu derece esir-i mu-
habbeti, giriftar-ı muhabbeti975 olduğum bir peri-yi melahatin976 se-
rair-i ruhiye977 ve sevabık-ı kalbiyesini978 anlamak istemez miyim?

ŞAHENDE HANIM – Bu tecessüse vicdanınızda salahiyet 
görmüşsünüz. Pekâlâ… Benim için mucib-i şeyn979 olacak hayat-ı 
maziyemde ne keşfettinizse söyleyiniz…

İHSAN BEY – Nuri Bey’den başka hiçbir şey…
ŞAHENDE HANIM – (Asabi bir hâl ile) Aman beyefendi kar-

şımda her lahza bu ismi tekrar etmeyiniz! Neme lazım benim elin 
delikanlısı…

İHSAN BEY – Kerem buyurunuz… Siz, Nuri Bey’e karşı et-
tiğiniz bu ahd-ı sevdada vefa göstermeyerek izdivaç eylediniz. O 
biçarenin de ye’s-i muhabbetle nasıl bir harekete cüret ettiğini (Ga-
zeteyi uzatarak) alınız okuyunuz.

ŞAHENDE HANIM – (İki elini şakağına yapıştırıp raşeler980 
geçirerek) İstemem… Okumam… Susunuz! Ne yapmış? Of! İnti-
har mı?

İHSAN BEY – (Müstehziyane) Ay efendim niçin bu kadar telaş 
ediyorsunuz? Nenize lazım sizin elin delikanlısı?

ŞAHENDE HANIM – (Başını bir tarafa çarpıtıp yırtacak gibi 
iki eliyle göğsünü karıştırarak) Beyefendi, masum bir kadının esra-
rıyla, hayatıyla, mukadderatıyla bu kadar oynamayınız. Nuri’ye ne 
olmuş, söyleyiniz. Havf ve şüpheye düştüğüm bu dakika-yı men-
husa ile şu hakikat-i müdhişeye ereceğim müddet arasındaki mesa-
fe-i zamanın beni kaç bin defa öldürüp dirilttiğini biliyor musunuz? 

975  giriftar-ı muhabbet: aşka yakalanmış, aşka tutkun
976  peri-yi melahat: güzellik perisi
977  serair-i ruhiye: ruh sırları
978  sevabık-ı kalbiye: geçmişte kalan duygusal yaşantılar
979  mucib-i şeyn: utanç verici
980  raşe: titreyiş
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Böyle bir felaket, böyle bir musibet-i azime981 hiç aklıma gelme-
mişti. Nuri, ye’s-i muhabbetle intihar mı etti?

İHSAN BEY – Hayır…
ŞAHENDE HANIM – (Hüngür hüngür ağlayarak) Doğru söy-

leyiniz. Böyle defaatla ölmedense bir kere ölüp kurtulayım.
İHSAN BEY – Namusuma kasemle982 söylüyorum ki intihar 

etmedi. Fakat…
ŞAHENDE HANIM – (Boğulacak gibi bir heyecanla) Ey fa-

kat?
İHSAN BEY – (Ağır bir telaffuzla) Teehhül etti.
ŞAHENDE HANIM – (Pek baygın bir seda ile) Teehhül mü? 

Ah keşke… (Sağına soluna sendeler. Düşeceği esnada İhsan Bey 
kollarını açar, onun aguşuna devrilir.)

İHSAN BEY – Teehhül edeceğine keşke intihar ede idi, değil 
mi? İşte kadın kalbi… İşte hodbini-yi sevda… Şahende Hanım… 
Elmasım, kendine gel… Yüreğim ne kadar şiddetle atıyor! Şimdi 
ben de bayılacağım. Müddet-i ömrümde sadrım983, temasıyla ruha 
efzayiş984 veren böyle bir hısm-ı nazik ü nermine985 istinadgâh ol-
madıydı. Biçarenin vücudu ateş kesilmiş yanıyor. Ne büyük yeis 
ve ızdırap içinde… Sizin kalbiniz birisi için çırpınırken o üzerine 
çıldırdığınız vücut içindeki kalbin de bir aharı986 için daraban etti-
ğini987 hisseylemek ne kadar acı oluyor. Ya… Şahendeciğim kıyas-ı 
nefs eyle de ne büyük gazap içinde olduğumu anla… Seni gördü-
ğüm günden beri yaşamıyorum. Hayatın tekmil lezaizini988 unut-
tum. Ruhum tekmil kuvvetiyle yalnız sana, istişmamı989 memnu 

981  musibet-i azime: büyük sıkıntı
982  kasem: ant içerek
983  sadır: göğüs
984  efzayiş: artış
985  hısm-ı nazik ü nermin: yumuşak ve nazik bir yakın
986  ahar: başka
987  daraban etmek: çarpmak
988  lezaiz: zevkler, lezzetler
989  istişmam: koku
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bir çiçeğe müncezip990 bulunuyor. (Şahende Hanım’ın alnına derin 
bir buse kondurarak) İşte hayattan aldığım ilk kâm991… İşte ilk da-
kika-yı mesudiyetim… Müskir992, gaşyaver993 bir rayiha-i mafev-
ka’l-lezaiz994… Ya Rabbi, sen bu küçük hayata ne büyük cevher-i 
hazz u safa sığdırmışssın… Çıldırıyorum. Birkaç asırlık maye-i te-
lezzüzat995 sanki bu dakika-yı huzuzumda996 içtima ederek997 damar-
larıma yayılıyor. Şahendeciğim! Bu an-ı felaket ü zaafından istifade 
ettiğim için beni affeyle! (Ağzını Şahende Hanım’ın alnına götürüp 
uzun uzun kokladıktan sonra) İşte fart-ı telezzüzden998 bayılıyorum, 
bitiyorum… (Tekrar ağzını Şahende Hanım’ın yüzüne götürüp bir 
müddet öyle durur.)

On Yedinci Meclis
Evvelkiler, Naime Hanım
NAİME HANIM – (Kulisin arasından görünüp iki elini yola-

cak gibi saçlarına götürerek) Aman Tanrı’m, aklımı sen muhafaza 
et, ne görüyorum! Üvey anam, zevcimin aguşunda…

-Perde iner-

990  müncezip: gönül vermiş, tutulmuş
991  kâm: zevk, tat
992  müskir: sarhoşluk veren, şuuru kaybettiren madde
993  gaşyaver: baygınlık veren
994  rayiha-i mafevka’l-lezaiz: tüm lezzetlerin üstünde bir koku
995  maye-i telezzüzat: zevk mayaları
996  dakika-yı huzuz: zevk dolu anlar
997  içtima etmek: toplanmak
998  fart-ı telezzüz: aşırı zevk alma



DÖRDÜNCÜ PERDE
(Erenköyü’ndeki yine o bahçe)

Birinci Meclis
Ayşe Kadın, Selime
(İkisi de hafif ve muhterizane adımlarla yürüyerek)
AYŞE KADIN – Kız Selime, bu evin artık tadı kaçtı. Ne yemek 

vakti belli ne uyku zamanı…
SELİME – Beyler, hanımlar hep birer ağu999 kesildiler. Rast 

geldikleri yerde insanı haşlıyorlar.
AYŞE KADIN – Sade bizi haşlamak değil, birbirilerini de yiyip 

bitiriyorlar. İhsan Bey tahta, karısı burgu… Hak bir, sabaha kadar 
zavallı delikanlıyı vır vır vırlıyor. Yattıkları odanın altına gidip din-
liyorum. Geceleri ne hengâmeler1000 geçiriyorlar, ne hengâmeler!

SELİME – Ne oldu? Aralarında ne geçti?
AYŞE KADIN – Kocasını Şahende ile bir arada mı yakaladı 

ne yaptı?
SELİME – İhtiyara acıyorum. Üç günün içinde suratı daha zi-

yade buruştu. Sesi kısıldı. Bir şeyler oldu. Zavallıyı vakitsiz öldü-
recekler.

999  ağu: zehir
1000  hengâme: gürültü patırtı, kavga
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İkinci Meclis
Naime Hanım, evvelkiler
NAİME HANIM – (Yavaş yavaş gelerek) Karılar sizin işiniz 

yok mu? Bu evdeki vazifeniz oraya buraya çekilip çene yarıştırmak 
mıdır? Yine bu evin içinden hangimizin ayağına ip taktınız da sü-
rüklüyorsunuz?

AYŞE KADIN – Hay Rabb’im göstermesin! Sizi neye çekiş-
tirelim? Ekmeğinizi yiyoruz. Sonra gözümüze dizimize durur… 
Hüda’ya malum… Daima duanız, senanızdan1001 başka bir şeyle 
meşgul değiliz…

NAİME HANIM – Haydi içeriye, haydi… Evin içi alan ta-
ran… Görülecek bu kadar iş var…

AYŞE KADIN – (Kendi kendine) Evin içinde bir şey yok. Sizin 
gönlünüz bozuk a zavallılar!

(Ayşe Kadın’la Selime içeri girerler.)

Üçüncü Meclis
Naime Hanım yalnız
NAİME HANIM – Allah ne dert verir de insan götürmez? Ak-

lıma gelen şeyler hep başıma geldi. Korktuklarım oldu. Hak bete-
rinden saklasın. Kaynana damat, ikisini kucak kucağa gözümle gör-
düm. Böyle elim bir dert kime söylenir? Söylenmez ama kalbimde 
bu müthiş sır ile ben nasıl yaşarım? Zaten kuş kadar canım kaldı. 
Ben bu işkenceye çok zaman tahammül edemeyeceğim. Pederim bu 
rezaletten biraz şüphelense mutlak yeisinden yüreğine iner. Aman 
ya Rabbi, ne yapayım? Naime kuluna sen bir akıl ilham et. Şaşırdım 
kaldım. Hah işte efendibabam geliyor…

Dördüncü Meclis
Naime Hanım, Refii Efendi
REFİİ EFENDİ – (Bastonuna dayanarak ağır ağır yürür.) Of 

içimde bir sıkıntı var…

1001  sena: övme
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NAİME HANIM – (Kendi kendine) Zavallı adam bitmiş. Zev-
cesinin yanında bulunduğu zaman ihtiyar demesinler diye son gay-
retini istimal1002 ile biraz dinç görünmeye uğraşıyor. Böyle yalnız 
kalınca kendini bütün bütün salıveriyor. Bir torba kemik… Bunun 
insan denecek hâli kalmış mı? Behey adam bu yaşta nene lazım 
senin genç karı… Hem kendi başını belaya soktun hem bizimkini…

REFİİ EFENDİ – (Kanepeye oturarak dürüşt bir çehre ile) Pe-
derler ahir ömürlerinde evlatları yüzünden nail-i saadet ü istirahat 
olmak1003 ümidinde bulunurlar. Heyhat! Ne ham hülya…

NAİME HANIM – (Müteessirane) Hakkımda böyle bir tekdi-
rin1004 neden dolayı reva1005 görüldüğünü anlayamıyorum. Acaba ne 
kusurda bulundum efendim?

REFİİ EFENDİ – Bu evde biz kaç kişiyiz? Bir ben, bir zevcem. 
Bir sen, bir zevcin.

NAİME HANIM – Ne olmuş efendim?
REFİİ EFENDİ – Bu dirliksizlik, bu geçimsizlik nedir?
NAİME HANIM – Evimizdeki dirliksizliklere sebep yegâne 

beni buluyorsanız, çok haksızlık ediyorsunuz. Bu kadar insanın 
içinde bir kızınız mı size çok geliyor efendim? Size daima muhte-
rem pedere edilecek muameleden1006 gayrı hodserane1007 bir hareke-
tim görüldü mü?

REFİİ EFENDİ – Üvey validenize, layık olduğu muamele-i 
ihtiramiyede1008 kusur etmek bana karşı hürmetsizlik göstermek de-
mektir.

NAİME HANIM – (Önüne bakarak kendi kendine) Aman 
ya Rabbi, kendimden genç bir kadına valide muamelesi etmek… 

1002  istimal: kullanma
1003  nail-i saadet ü istirahat olmak: mutlu olabilmek ve dinlenebilmek
1004  tekdir: azarlama
1005  reva: uygun
1006  muamele: davranış
1007  hodserane: başına buyruk bir şekilde, dikbaşlılıkla
1008  muamele-i ihtiramiye: saygı duyma
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(Aşikâre) Her ikiniz hakkında da gücüm yettiği mertebe ihtiramda 
kusur etmiyorum.

REFİİ EFENDİ – (Müstehziyane) Gücün yettiği mertebede ih-
tiram… Bu tabirinden bize gösterdiğin ihtiramı zor zar yani cebri-
nefisle ettiğin anlaşılıyor. Zevcem gibi melekhaslet1009 kadınla dir-
lik edemezseniz bu dünyada siz kiminle geçinirsiniz?

NAİME HANIM – (Kendi kendine) Bu melekhaslet dediği 
mahluku pederim, kocamın kolları arasında şurada göre idi o kadı-
nın şeytanı afif1010 bırakacak bir tıynette1011 olduğunu anlardı. Fakat 
babamın hayatını sıyaneten1012 ben bu mahuf1013 hakikati kalbimde 
saklamaya mecburum. Bu müthiş dert içimde iken bu acı sözlere 
hedef olmak, dayanılır felaketlerden midir? (Aşikâre) Allah bağış-
lasın efendim… Onun melekliğine itiraz ettiğimiz yok.

REFİİ EFENDİ – (Biraz hararetlice) Nasıl itiraz ettiğiniz yok? 
İçeceği gazoza, arkasına aldığı atkıya varıncaya kadar her şeyine 
karışıyorsunuz. Her hareketi nazarınızda bir kabahat oluyor. Alıp 
verdiği nefese bile akşama sabaha itiraz edeceksiniz. Bu kadının 
sizin için en büyük günahı, bana zevce olması değil mi? Benim bil-
mediğim başka bir kusuru varsa söyleyiniz.

NAİME HANIM – (Ağzını büzüştürüp gözlerini tavanda do-
laştırarak) Ne kusuru olacak efendim? Melekte kusur olur mu? 
Olsa da benim ne vazifem?

REFİİ EFENDİ – “Benim ne vazifem?” ne demek? Naime, 
böyle iki manalı söz istemem. Benim zevcem şeran1014 ve kanunen 
senin de validendir. Ona taalluk eden her şeye ittiba1015 ikimizin de 
vazifesidir.

1009  melekhaslet: melek yaradılışlı
1010  afif: iffetli
1011  tıynet: yaradılış, huy
1012  sıyaneten: koruyarak
1013  mahuf: korkunç
1014  şeran: İslam hukuku açısından
1015  ittiba: uyma
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NAİME HANIM – Hüsnüniyetle söylediğim her lakırdıma 
mademki kızıyormuş ben de onun hiçbir şeyine karışmam.

REFİİ EFENDİ – Şahende Hanım’ın, senin her lakırdına kız-
dığını kim söyledi?

NAİME HANIM – Şimdi siz söylediniz. Benim, “Akşamüs-
tü gazoz içilir mi?”, “Bu sıcakta omuza atkı alınır mı?” dediğime 
hiddet etmiş, ifadenize nazaran öyle anlaşılıyor. Demek ki gıyabım-
da1016 beni size çekiştiriyor. (Mendili gözüne götürüp ağlayarak) 
Fitliyor. Sizi benden soğutmaya uğraşıyor. Ne kadar fena bir kadın 
olsam yine sizin kızınızım. Etle tırnak arasına girilir mi? Niçin böy-
le ediyor efendim? Ona yaraşır mı?

REFİİ EFENDİ – Kadınlarımızın en fena âdetlerinden biri de 
kendilerine suihâllerinden1017 bahsedildiği vakit kabahati hiç üzer-
lerine almayıp bunu bir diğerinin fitne1018, iğvasına1019 atfetmeleri-
dir1020. Şahende Hanım’a yani üvey validene karşı etmeye kalkıştı-
ğın çocukça kâhyalıkların1021 münasebetsizliklerinden1022 bahseden 
benim… Onun seni bana fitlemiş olduğunu nereden uydurdun? 
Deminden beri ettiğin münasebetsizliklere zamimeten1023 işte bu da 
büyük bir münasebetsizlik. Ben seninle et tırnak isem o da benim 
zevcem, senin validendir, diyorum sana. O da bizden uzak, ayrı 
gayrı bir şahıs mı?

NAİME HANIM – (Dudaklarını ısırarak) Ben de ayrı gayrı1024 
addetmeyerek1025 ona validemdir, diyorum ama…

REFİİ EFENDİ – Ey aması ne oluyor?

1016  gıyap: yokluk, bulunmama
1017  suihâl: kötü hâl
1018  fitne: kargaşa, karışıklık
1019  iğva: azdırma, ayartma
1020  atfetmek: yöneltmek, çevirmek
1021  kâhyalık: gerekmediği hâlde başkasının işlerine karışma durumu
1022  münasebetsizlik: uygun olmayan, yakışıksız durum
1023  zamimeten: ek olarak
1024  gayrı: başka
1025  addetmek: saymak
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NAİME HANIM – Ne olacak? Herkes bana gülüyor.
REFİİ EFENDİ – Niçin?
NAİME HANIM – Ona valide dediğim için…
REFİİ EFENDİ – Bunda gülünecek ne varmış?
NAİME HANIM – (Tuhaf bir tebessümle) Yaşı benden küçük 

de efendim…
REFİİ EFENDİ – Gençlik bir kabahat değildir Naime, senin 

ağzında bir şey dolaşıyor. Söyle… Söyle… Validenin gençliğinden 
başka bir suçu, günahı varsa söyle…

NAİME HANIM – Ne bileyim efendim! Tahkik buyurunuz.
REFİİ EFENDİ – Kimden?
NAİME HANIM – (Birkaç defa yutkunarak) Onu da bilmem.
REFİİ EFENDİ –Bilmez isen lakırdı karıştırma! Beni kendinle 

et tırnak farz edip de onu ayrı, âdeta bir yabancı addeylemekte de 
haksızsın. Çünkü bugün Şahende Hanım’dan bir çocuğum olsa o 
çocuk bana senden uzak mı olacaktır? Bana sen ne isen o da olma-
yacak mı?

NAİME HANIM – (Gözlerini açarak kendi kendine) Aman 
ya Rabbi, ne felaket! Acaba öyle bir şey mi var? Bu çocuğun ba-
bamdan olabilmesine hiç ihtimal veremem. Kimden?.. Kimden?.. 
Ondan mı? Böyle bir şüpheye düşüp de çıldırmamak mümkün ol-
mayacak. (Elleriyle başını tutarak) Başım yanıyor. Babam bu karı 
için çıldırıyor. Kocam bu karı için deli oluyor. Ara yerde ne olur-
sa bana oluyor. Pederim o kadar ahmak değildir. O da bazı şeyleri 
pekâlâ anlıyor, keşfediyor ama söylemek işine gelmiyor. Benden 
soruyor. Beni söyletecek. Benim ağzımda bir şey dolaşıyormuş. 
Evet dolaşıyor. Bir şey değil, pek çok şey dolaşıyor. O karının koca-
mın aguşunda dudak dudağa yattığı… Of o müthiş1026 levha1027 hiç 
gözümün önünden gitmiyor… Hayır… Hayır sabredemeyeceğim. 
Birkaç lakırdı söyleyeceğim. (Aşikâre) Genç zevcenin tahkik-i ah-

1026  müthiş: korkunç, dehşetli
1027  levha: tablo, resim
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valini1028 cidden merak ediyorsanız, elbette mazisini bilenler vardır. 
Onlardan sorunuz.

REFİİ EFENDİ – (Yumruklarını sıkıp morararak) Zevcemin 
mazisinde şayan-ı tahkik1029 şeyler mi varmış? Ne duydunsa söy-
le… Haydi bakayım…

NAİME HANIM – (Kendi kendine) Ay yüzü gözü morardı, 
gözleri büyüdü, nefes alması değişti. Rabb’im saklasın şimdi bir 
şey oluverecek. Ne kadar olsa babamdır… O bana acımazsa ben 
ona acırım. (Aşikâre) Telaş etmeyiniz efendim… Ben o kadına dair 
bir şey duymadım.

REFİİ EFENDİ – Duymadınsa icat et. İftiradan kolay ne var!
NAİME HANIM – Niçin iftira edeyim efendim? Beni artık ne 

kadar adi1030 bir mahluk derekesine1031 indirdiniz!
REFİİ EFENDİ – Ben indirmedim. Kocanla beraber o dere-

keye siz kendi kendinizi indirdiniz. İhsan’ın yaptığı o […], o ter-
biyesizlikler nedir? İki kadeh içtikten sonra ne sözünü biliyor ne 
sobetini… İkinizin de hedef-i tahkiri1032 hep o biçare kadın oluyor.

NAİME HANIM – Zevcimin bu münasebetsizliklerini ben de 
muteberim. Fakat insaf buyurunuz onun bu taşkınlıklarından ben 
nasıl mesul olabilirim? Çocuk değil ki ağzına iki tokat vurayım. O 
kadına şiddet-i muhabbetinizden siz de ne söylediğinizi bilmiyor-
sunuz. Bendeniz tasavvur buyurduğunuz derecede münasebetsiz, 
terbiyesiz ve garazına1033 mağlup1034 bir kadın ola idim bu derece 
ihtiyat-ı kelama1035 riayet etmeyerek ortaya zihninizi karıştıracak 
birkaç söz atardım.

1028  ahval: hâller
1029  şayan-ı tahkik: soruşturmaya değer
1030  adi: aşağılık, alçak
1031  dereke: aşağı derece
1032  tahkir: aşağılama, onur kırma
1033  garaz: kin
1034  mağlup: yenik
1035  ihtiyat-ı kelam: sözünde ölçülü davranma
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REFİİ EFENDİ – Oo maşallah… İhtiyat-ı kelama derece-i ri-
ayetine doğrusu hiç diyecek yok… İşte numunesi1036… Güya1037 bu 
sözlerinle zihnimi karıştırmadın öyle mi? Naime, sen ağzında bir 
sakız çiğniyorsun… Maksadını açık söyle!

NAİME HANIM – Benim sakız çiğnediğim yok. Siz söylenen 
sözün doğruluğuna eğriliğine bakmıyorsunuz. O kadının aleyhinde 
farz ettiğiniz her kelimeye karşı hiddet ediyor, âdeta morarıyorsu-
nuz. Neme lazım benim… (Yürüyerek) Elbette bir gün olur başka-
larından duyarsınız. Mızrak çuvala sığar mı? (Kulisten içeri girer.)

Beşinci Meclis
Refii Efendi yalnız
(Kollarını iki yanına salıverir, gözlerini kapar. Bimecal1038 bir 

hâlde bir müddet düşündükten sonra) Beni vakitsiz öldürecekler… 
Her kimin evladı varsa derdi var… Güya zihnimi karıştırmak iste-
miyormuş. Ortaya bir balgam fırlattı gitti. Hayır aslı yok. Zevceme 
iftira atmak istiyor… Eğer Şahende’nin mazisinde, hâlinde medar-ı 
ithamı1039 olacak bir lekesi bulunup da Naime de ona vâkıf olsa1040 
bir dakika kalbinde tutmaz, hemen söyler. Zevcemin böyle bir ayıbı-
nı bulamadığı için ne diyeceğini, ne uyduracağını şaşırıyor… Şa-
hende’yi benden ziyade kocasından, İhsan Bey’den kıskanıyor. Ne 
büyük münasebetsizlik… (Gözlerini kapar biraz düşünür.) Naime 
niçin bu münasebetsizliği ediyor? Zevcemin safvet-i melekânesine 
karşı ufak bir suizanda1041 bulunmanın büyük bir günah olduğunu 
bilmekle beraber Naime’nin son sözleri zihnimde vasi1042 bir ufk-ı 

1036  numune: örnek
1037  güya: sanki
1038  bimecal: güçsüz, kuvvetsiz
1039  medar-ı itham: suçlamaya değer
1040  vâkıf olmak: bilmek, öğrenmek
1041  suizan: kuşku
1042  vasi: geniş
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şüphe ve tereddüd1043 açtı. Maye-yi beşer1044 zaafla,1045 cebanetle1046 
muhammerdir1047. Of… Acaba? İşte sıklet-i derunum saniyeden 
saniyeye artıyor. Zevcemi çağırtayım… Esrar-ı kalbiyesini gözle-
rinin içinde okumaya çalışayım… Şahende… Meleğim bu şüphe-
lerimden dolayı beni affet! Biliyorum, senin bir masumane nazarın 
fırtınalı tepelerdeki buzları eriten müsehhan1048 şua-yı şems1049 gibi 
beni bu zanlardan kurtaracaktır… (Kulise doğru yürüyerek bağırır.) 
Ayşe Kadın… Ayşe Kadın… Hanımefendiyi buraya gönder…

Altıncı Meclis
Refii Efendi, Şahende Hanım, sonra Ayşe Kadın
ŞAHENDE HANIM – (Meyus dalgın bir çehre ile ağır ağır 

gelir.) Beni çağırtmışsınız, bir emriniz mi var?
REFİİ EFENDİ – (Dikkatli dikkatli zevcesinin yüzüne baka-

rak) Estağfurullah ne emrim olacak? Göreceğim geldi de teşrifini-
zi1050 rica ettim… Lütfen şöyle yanıma oturunuz…

ŞAHENDE HANIM – (İçini çekerek münfailane bir eda ile 
oturur.)

REFİİ EFENDİ – Ne o? Çehreniz pek çatkın… Bir şeye canı-
nız mı sıkıldı?

ŞAHENDE HANIM – (Ağır bir telaffuzla) Hayır…
REFİİ EFENDİ – Yoksa bana mı darıldınız?
ŞAHENDE HANIM – Niçin darılayım efendim? Çocuk mu-

yum?

1043  ufk-ı şüphe ve tereddüd: kuşku ve kararsızlık düşüncesi
1044  maye-yi beşer: insanın mayası, yaradılışı
1045  zaaf: irade zayıflığı
1046  cebanet: korkaklık
1047  muhammer: yoğrulmuş
1048  müsehhan: ısınmış, kızmış
1049  şua-yı şems: güneş ışınları
1050  teşrif: onurlandırma, şereflendirme
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REFİİ EFENDİ – (Zevcesinin yüzüne bakıp göğüs geçirerek) 
Bilmeyerek sizi gücendirmiş olmaktan korkuyorum da…

ŞAHENDE HANIM – Neden güceneceğim? Bana ne yapıyor-
sunuz? Ne kabahatiniz var?

REFİİ EFENDİ – Kabahatim var… Hem de pek büyük…
ŞAHENDE HANIM – (Ağır bir istiğrapla) Nedir?
REFİİ EFENDİ – Sizi müfrit1051 bir muhabbetle sevmek…
ŞAHENDE HANIM – (Önüne bakar.)
REFİİ EFENDİ – İşte bakınız, susuyorsunuz. Sükût ikrar-

dan1052 gelir… Bu kabahatimi siz de tasdik ediyorsunuz demektir.
ŞAHENDE HANIM – Söylesem sözlerime kastımın haricinde 

manalar veriyorsunuz. Ses çıkarmasam sükûtumu da diğer suretle 
tefsir ediyorsunuz1053. Ne yolda idare-i meram1054 edeceğimi ben de 
şaşırdım…

REFİİ EFENDİ – Hah işte sizin de asabiliğiniz üzerinizde… 
Siz de talihinizden, hâlinizden, alelhusus1055 benden memnun değil-
siniz. Sözlerinizden o anlaşılıyor… Ben bilirim efendim, bilirim… 
Benim en büyük kabahatim sizi cinnet derecesinde bir şiddetle sev-
diğimdir. Bazı kimseler böyle ziyade sevilmekten sıkılırlar… Ayıp-
lanmaz… Bu zaafımdan ben de memnun değilim ama ne yapayım? 
Kendime buyuramıyorum… (Zevcesinin elini eline alıp okşayarak) 
Güzelim niçin sükût ediyorsunuz? A hıyanet! Bu zanlarımda aldan-
mış olduğumu göstermek için bir iki şey söyleseniz… “Talihimden, 
hâlimden ve hele sizden pek memnunum” deseniz ne olur? Ben bu 
sözleri size zıddını iddia ettirmek için söylüyorum. Bu şüphelerimi 
yalancıktan olsun reddetseniz gönlüm ne kadar rahatlayacak bilse-
niz… Fakat siz sükût ediverince evvelki ızdırabım birkaç kat artı-

1051  müfrit: aşırıya kaçan
1052  ikrar: kabul, onay
1053  tefsir etmek: yorumlamak
1054  idare-i meram: maksadı anlatma
1055  alelhusus: özellikle
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yor. Bir âşık-ı meyus, dildarına1056 “Artık sen beni sevmiyorsun” 
diye neden sitemler eder? “Hayır, sen zannında yanılıyorsun. Ben 
seni memulünden ziyade severim” dedirtmek için…

AYŞE KADIN – (Kulisten başını çıkararak kendi kendine) 
Aman ya Rabbi, bizim ihtiyar, yine sevgilisine ne diller döküyor 
ne diller… Sözlerini işiten bu zavallıyı yirmisinde ateşli bir deli-
kanlı zanneder… Bunlar karı koca değil, Tahir ile Zühre… Baksa-
nıza deminden beri genç kadına “Seni seviyorum” dedirtmek için 
lakırdıyı nerelerden dolaştırıp duruyor. Nafile üzülmese… Deme-
yecek işte… Demiş olsa bile öyle yalancıktan, yarım ağızla “Seni 
seviyorum” demekten ne çıkar? Şahende’nin gönlünde şimdi kim 
bilir kaç arslan yatar? Damadı buna “Hazan bülbülü” diyor, şairlik 
ediyor. Zavallı akbaba, dertli dertli ne kadar ötsen etrafında bahar 
yapamazsın… Genç bir karga, sözüm ona böyle mevsimsiz bir bül-
bülden ziyade insana neşe verir… (İçeri çekilir.)

REFİİ EFENDİ – İnsafsız, hâlâ bir şey söylemiyorsunuz…
ŞAHENDE HANIM – (Meyusane kırıtarak) Seviyorum efen-

dim…
REFİİ EFENDİ – (Acayip bir ruy-i tereddüdle) Seviyorsunuz 

da bu kelime ağzınızdan niçin bu kadar ağır, neden böyle dirhemle 
çıkıyor?

ŞAHENDE HANIM – Terbiyeli bir kadın bir erkeğe karşı mu-
habbetini bundan ziyade izhar edebilir mi efendim?

REFİİ EFENDİ – (Hazin bir tebessümle) Terbiye namına o ka-
dar budalaca âdetler icat etmişler ki… Bir kadının, meşruu1057 bir 
erkeğe beyan-ı muhabbet1058 eylemesi neden ayıp olsun? (Şahen-
de’nin elini ağzına götürüp öperek) Şahende, gönlümün bu taşkın 
dakikasında “hanım” tabir-i gayrisamimiyesini1059 kullanmadığım 
için beni affet! Artık senli benli görüşeceğim… Yüzüme bak me-

1056  dildar: sevgili
1057  meşru: şeriata uygun
1058  beyan-ı muhabbet: sevgiyi ifade etme
1059  tabir-i gayrisamimiye: içten olmayan ifade
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leğim… Gözlerinin içini göreyim. Doğru mu söylüyorsun anlaya-
yım… Aman, gözlerin birer umman-ı sevda1060… Baktıkça insanı 
cezbediyor. Ruh bütün tahayyülat-ı saadetini1061, bütün tasavvurat-ı 
garamını1062 maddeten küçük fakat manen birer âlem-i ulvi1063 ka-
dar payansız bu hadikalarda1064 görüyor. Aşkın tahammülfersa1065 
ızdırapları, elemleri, duzahları1066 yanında doyulmaz sefaları1067, 
cennetleri de vardır. (Şahende’nin elini koklaya koklaya öptükten 
sonra kalbinin üzerine götürerek) Bu zavallı kalbim, muhabbetine 
ne kadar muhtaç bilsen… Artık hayatım benim için maddiyet kes-
betmiş1068 bir timsal1069 hükmüne girdi ki o da sensin… İki gözüm 
Nezihe’m, ay yanıldım Şahendeciğim, gönlümü bugün sana tama-
mıyla açmak ihtiyacındayım. Ben bu dünyanın kerem ü serdini1070 
görmüş, muhabbet tufanları içinde bocalamış, çok tecrübeler geçir-
miş bir salhurdeyim1071. İşte itiraf ediyorum. Aramızdaki kırk sinni 
nazar-ı insafa almayarak bir hodbini-yi sevda ile muhabbetini dile-
niyorum. Sen bu atıfetinle1072 beni gençleştirecek, yaşatacak, bah-
tiyar edeceksin. Bar-ı sinn1073 beni öldürmüştü. Sen diriltiyorsun… 
Kudret-i ihya Cenabıhakk’a mahsustur. Fakat sen harika-yı hüsnün, 
feyz-i şebabınla1074 bu mucizeye muvaffak oluyorsun… Şimdi be-
nim yerime pa-yi istirhamında1075 yirmi yaşında bir ateş, bir âşık-ı 

1060  umman-ı sevda: sevda okyanusu
1061  tahayyülat-ı saadet: mutluluk hayalleri
1062  tasarruvat-ı garam: aşk canlandırmaları
1063  âlem-i ulvi: yüce evren
1064  hadika: bahçe
1065  tahammülfersa: dayanma gücü bırakmayan
1066  duzah: cehennem
1067  sefa: zevk, neşe
1068  kesbetmek: kazanmak, elde etmek
1069  timsal: simge
1070  kerem ü serd: iyilik ve kötülük
1071  salhurde: çok yaşlı
1072  atıfet: iyilik, lütuf. cömertlik
1073  bar-ı sinn: yaşın yükü
1074  feyz-i şebab: gençlik bereketi
1075  pa-yi istirham: ayaklarına kapanmak
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nevcivan1076 olsaydı onun niyazlarında1077, buselerinde bu tezellül-i 
minnettaraneye1078 bedel bir istihkak-ı muzafferane1079 görülecekti. 
Sana malikiyetle şiddet-i sevdası hiffet1080 bulacaktı. Ben ise sana 
her defa-i temasımda daha ziyade alevleniyorum… Bu zebun aşkını 
biraz sen de sev… Bir dost diye sev, zevç diye sev, bir peder diye 
sev… Sev de nasıl seversen sev… Of yoruldum, kesiliyorum… 
Bazı itirafat-ı müşkile1081 insana ne kadar taab1082 veriyor… Âde-
ta bitiriyor… (Yerinden kalkıp Şahende Hanım’ın dizlerine kapa-
narak) Meleğim… Şimdi itirafatımın, istirhamatımın1083 en nazik 
nikatına1084 geldim… Ben seni gözümden kıskanıyorum. Beni bir 
silahla öldür. Fakat sakın aldatma…

ŞAHENDE HANIM – (Sertapa1085 bir raşe geçirerek) Maksa-
dınızı anlayamıyorum efendim… Sizi aldatmak ne demektir? Bu ne 
büyük hakaret…

REFİİ EFENDİ – Affet güzelim… Bir kâbus-ı elim geçiriyo-
rum… Ne dediğimi bilmiyorum. Bazen fart-ı saadet1086 felaket şek-
lini alır, işte aynen bana da öyle oluyor. Bütün âlemin gözü sana 
dikilmiş, seni elimden kapmak için herkesi bir tuzak tertibiyle 
meşgul zannediyorum. Bırak Şahende bırak! Şu hâl-i galeyanımda 
gönlümdekileri tamamen söyleyeyim. Bazen kalbimde, beynimde 
ne akur1087, ne zehirli yılanlar dolaşıyor… Bunlar derunumdan çık-
mazsa beni zehirleye zehirleye öldürecekler… Müsaade et söyleye-
yim, def-i semum1088 edeyim…
1076  nevcivan: genç ve yakışıklı
1077  niyaz: yalvarma, yakarma
1078  tezellül-i minnettarane: minnet edercesine alçalma
1079  istihkak-ı muzafferane: zafer hakkı
1080  hiffet: hafiflik, hoppalık
1081  itirafat-ı müşkile: zor açıklamalar
1082  taab: yorgunluk, zahmet
1083  istirhamat: yalvarmalar
1084  nikat: noktalar
1085  sertapa: baştan ayağa
1086  fart-ı saadet: aşırı mutluluk
1087  akur: azgın, şiddetli
1088  semum: sam yeli, sıcak rüzgâr
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ŞAHENDE HANIM – Buyurunuz…
REFİİ EFENDİ – İstirhamatımın ne büyük bir ıztırarla vuku 

bulduğunu bil de bana katiyen1089 gücenmeyeceğine söz ver… Hay-
di…

ŞAHENDE HANIM – Gücenmem…
REFİİ EFENDİ – Meleğim senin nasıl bir dürdane-i iffet1090 

olduğunu biliyorum. Bu hususta kalben zerre1091 kadar bir şüphem 
yoktur. Bu emirde en ufak bir iştibaha1092 düşsem gideceğim yer 
ya bimarhane1093 ya mezardır. (İki eliyle başını sıkarak) Hafazanal-
lah1094…

ŞAHENDE HANIM – O hâlde niçin beyhude bu kadar üzülü-
yorsunuz?

REFİİ EFENDİ – (Muhatabasının göz bebeklerine nasb-ı na-
zarla1095) Senden eminim fakat âlemden emin olabilir miyim?

ŞAHENDE HANIM – (Mütehayyirane)1096 Anlayamıyorum 
efendim…

REFİİ EFENDİ – Ah… Evet. (Kalbini göstererek) Bu köhne 
kalbin muamma-yı hissiyatını seninki gibi taze bir dimağ bütün 
hurdeleriyle1097 anlayamaz… Sen vezaif-i iffetten1098 serimu1099 in-
hiraf etmez1100, gönlünü benden başkasına kapalı bulundurursun… 
Fakat… Ya bir diğeri seni severse?

1089  katiyen: asla
1090  dürdane-i iffet: çok namuslu
1091  zerre: çok küçük parçacık
1092  iştibah: kuşkulanma
1093  bimarhane: akıl hastanesi
1094  hafazanallah: Allah bizi korusun
1095  nasb-ı nazar: göz atma, bakma
1096  mütehayyirane: şaşırmış olarak
1097  hurde: kırıntı
1098  vezaif-i iffet: namus görevleri
1099  serimu: hiç, asla, kıl kadar, azıcık da olsa
1100  inhiraf etmek: sapmak
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ŞAHENDE HANIM – Ha işte bu cihet benim iradem dâhilinde 
değil… Ben ondan mesul olamam…

REFİİ EFENDİ – (Telaşla yerinden kalkıp oturarak) Bu ne de-
mek? (Eli ayağı titreyerek) Yoksa bu hâl vaki mi? Söyle güzelim 
söyle… Böyle bir tereddüd-i müdhiş içinde geçecek her saniye, ha-
yatım için mühlik1101 birer darbedir. (Zevcesinin dizlerine kapanır, 
hüngür hüngür ağlayarak) Söyle efendim… Söyle… Sana göz di-
ken var mı? O, kimdir? Evet var… İşte bak çehren renkten renge 
giriyor… Hâlâ susuyorsun… Reddetmiyorsun… Evet… Evet sana 
ilanıaşk eden biri var… Senin iffetine, benim hukukuma böyle bir 
tecavüz vuku bulmuş da hanım şimdiye kadar bu caniyi1102 ne için 
haber vermedin? Namus meseleleri derhâl kangren olmak istida-
dında1103 bulunan mühlik yaralara benzer. An-ı zuhurunda hemen 
tedavi edilmez ise istila ettiği uzuv ailenin mahvını intaç eder1104… 
(Yine zevcesinin dizlerine kapanarak) Şahende… Çabuk söyle… 
Bilatereddüt1105 her hakikati anlat… Belki henüz bir çare-i tamir 
bulunabilir.

ŞAHENDE HANIM – Aman efendim ne için bir sözümden bu 
kadar suimana1106 çıkarıp telaş ediyorsunuz? Maksadımı anlayama-
yarak büsbütün yanlış bir cihete sevk-i fikr ettiniz.

REFİİ EFENDİ – (Mütezelilane1107) Öyle mi? Şahende’m… 
Meleğim… Yavrum doğru söyle… Yanlış anlamış olmamı bütün 
kuvvet-i ruhumla temenni ederim1108. Çünkü benim için başka türlü 
halas1109 yoktur. Bir çapkının seni sevmiş olması, senin de bana ha-

1101  mühlik: öldürücü
1102  cani: acımasız, gaddar
1103  istidat: yetenek
1104  intaç etmek: sonuçlandırmak, bitirmek
1105  bilatereddüt: tereddüt etmeden
1106  suimana: kötü anlam
1107  mütezelilane: alçaklığa katlanarak
1108  temenni etmek: dilemek
1109  halas: kurtuluş
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ber vermeyerek bu tecavüze karşı sükût etmen… İşte beni öldürme-
ye kâfi bir hadise1110… Beni helak1111 için bu kadarı yetişir…

ŞAHENDE HANIM – Beyhude üzülüyorsunuz… Bu düşün-
düğünüz şeylerin katiyen aslı esası yok… Tamamıyla evhama1112 
kapılıyorsunuz…

REFİİ EFENDİ – Söyle söyle… Bunların benim evhamım-
dan ibaret olduğuna beni ikna et… Çünkü bu kanaate1113 şiddetle 
ihtiyacım var. Başka türlü yaşayamayacağım. Bak her tarafım na-
sıl titriyor? Bütün vücudum buhran1114 içinde… Kalbim atıyor… 
Nabızlarım aded-i darabanını1115 şaşırdı. (Zevcesinin yine dizlerine 
kapanarak) Bitiyorum… Ölüyorum… Merhamet et, çabuk söyle…

ŞAHENDE HANIM – Bu endişelerden hiçbirine mahal yok. 
Tamamıyla evhamınıza mağlup oluyorsunuz. Ne suretle isterseniz 
bunu size temine hazırım.

REFİİ EFENDİ – (Kalkıp zevcesinin alnından öperek) Teşek-
kür ederim yavrum, sözlerinin dimağım üzerinde tebliğ-i semavi1116 
gibi bir tesir gösteriyor. Bu güzel ağız alet-i iğfal1117 olamaz… Artık 
inanıyorum, fırtınadan sonra peyda olan sükûnet gibi dimağıma bir 
itminan1118 yayılıyor.

ŞAHENDE HANIM – Efendi, yoruldunuz. Haydi içeri gidelim 
de biraz istirahat ediniz1119… (Şahende Hanım zevcinin koltuğun-
dan tutarak ağır ağır içeri götürür.)

1110  hadise: olay
1111  helak: öldürme
1112  evham: kuruntular
1113  kanaat: inanma
1114  buhran: bunalım
1115  daraban: kalp vuruşu
1116  tebliğ-i semavi: gökten gelen bilgi
1117  iğfal: aldatma
1118  itminan: güvenme
1119  istirahat etmek: dinlemek
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Yedinci Meclis1120

İhsan Bey yalnız
İHSAN BEY – İhtiyar âşıkla genç maşukası1121 arasında gali-

ba bir bora geçmiş. Şahende Hanım, zevcini elim bir bar sürükler 
gibi içeri götürüyordu. Zavallı kayınpederim âdeta yarı baygın bir 
hâle gelmişti. “Ben sana hayran, sen cama tırman…” Böyle bütün 
sıklet1122, bütün şiddet bir tarafa yüklenen muhabbetlerde saadet-i 
muvazene husule gelir mi? Şahende kocasından daha zavallı… Nu-
ri’nin teehhülünden dolayı pek müteessir1123… Bu teessürünü mü-
temadiyen ketme1124 uğraşmak yorgunluğu ile de bitap… Ya benim 
karının da bana ettikleri? Gâh1125 dövecek gibi bir hiddetle üzerime 
yürür gâh mütezellil bir tavr-ı istirhamla ayaklarıma kapanır… Bir 
insanın sevmediği bir kadına ru-yi muhabbet1126 göstermeye mec-
bur olması kadar bu dünyada bir azap tasavvur edemem. Ben bu 
azabı her saat çekiyorum… Of işte geliyor. Biraz dırdırından kaç-
mak istedimdi. Ne mümkün efendim? Bu ziruh1127 bir bela… Nere-
ye gitsen arkadan yetişir…

Sekizinci Meclis
İhsan Bey, Naime Hanım
NAİME HANIM – Efendibabam da yine bet beniz duvar ke-

silmişti. O kadının koltuğunda sürüklenir gibi bir hâlde içeri girdi. 
Yine aralarında ne geçti? Ne oldu acaba?

İHSAN BEY – Seninle aramızda her lahza geçen dırdırın nevi 
ne ise onların arasında da geçen o…
1120  Metinde “Altıncı Meclis” ikinci kez yazıldığı için burası “Yedinci Meclis” 
olarak düzeltilmiştir. Sonraki meclisler de buna göre yeniden sıralanmıştır. (haz. 
notu)
1121  maşuka: âşık olunan kadın
1122  sıklet: ağırlık, yük
1123  müteessir: üzülmüş
1124  ketm: gizleme
1125  gâh: bazen
1126  ru-yi muhabbet: sevme yüzü
1127  ziruh: canlı
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NAİME HANIM – Nedir?
İHSAN BEY – Ne olacak? Kıskançlık…
NAİME HANIM – Pederim haksız mı? O pek zeki adamdır. 

Her şeyi anlıyor…
İHSAN BEY – Neyi anlıyor hanım?
NAİME HANIM – Neyi anlayacak? Of gözümle gördüğüm 

bir hakikati dilimle tekrara bir türlü cesaret edemiyorum… Zaval-
lı babacığım… Zavallı babacığım… Sade o mu ya? Zavallı ben… 
Zavallı Naime…

İHSAN BEY – Lakırdın lakırdına uymaz ki… Bazen “Bu ba-
bam da ne kadar mankafa adamdır. Göz önündeki apaşikâre bir 
hakikati bir türlü anlayamıyor. Artık tahammülüm kalmadı. Gidip 
kafasına dank diyecek surette her şeyi anlatacağım…” diyen sen 
değil misin? Pederin düştüğü bir şüpheden dolayı rahatsız ise onu 
bu işkenceye uğratan sensin… Rumuzla1128, kinayeyle1129 adamca-
ğıza ne büyük vesveseler1130 vermeye uğraşıyorsun. Tevehhüm et-
tiğin fenalıklardan bari bir tanesinin aslı faslı olsa insanın yüreği 
yanmaz. Hepsi kuruntudan ibaret!

NAİME HANIM – Ay maşallah… Kuruntu mu? Şurada sizi 
dudak dudağa görmedim mi? Hayalet miydi o?

İHSAN BEY – Hayalet değildi ama senin kastettiğin şekilde 
de bir hakikat değildi. Şuradan geçerken Şahende Hanım’a rast gel-
dim, “Aman beyefendi üzerime bir fenalık geliyor yetişiniz” diye 
benden istimdat etti1131. Yanına koştum. Kollarımın arasına düştü. 
İşte o aralık sen zuhur ettin. Hakikat bundan ibaret1132…

NAİME HANIM – Zırva1133 tevil götürmez1134…

1128  rumuz: gizli anlamı olan sözler
1129  kinaye: dolaylı anlatma, ima
1130  vesvese: kuruntu
1131  istimdat etmek: yardım istemek
1132  ibaret: oluşan, meydana gelen
1133  zırva: saçma sapan söz
1134  tevil götürmek: söz veya davranışa başka anlam vermek



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 183

İHSAN BEY – Şahende Hanım’ın o baygınlığı yalandan mıy-
dı? Ayıltmak için içeride az mı uğraşıldı?

NAİME HANIM – Yalan değildi. Hakikaten bayılmıştı. Bayıl-
mıştı ama evin içinde bu kadar kadın dururken yalnız sizden istim-
daden kollarınızın arasına düşmesi gönül bulandıracak garabetler-
den değil midir? Hem neye bayılıyor? Kime bayılıyor? Herhâlde 
efendibabam için değil…

İHSAN BEY – Kime bayıldığını bilmem. Fakat o aralık oradan 
ben geçiyordum beni çağırdı.

NAİME HANIM – Bu mazeretiniz Nasreddin Hoca’nın bos-
tandan şalgam çalması fıkra-i meşhuresini1135 andırıyor… Dudakla-
rınız neden hanımın yüzüne yapışmıştı? Onu buselerinizle mi ayılt-
maya uğraşıyordunuz?

İHSAN BEY – Hanım, sen insanı zorla günaha sokan safdil1136, 
cahil inatçılardansın…

NAİME HANIM – Bedahete1137 karşı aksini iddia ediyorsunuz 
da bu zahmetinizin beyhudeliğini anlatmak istiyorum. Bu safdillik 
midir?

İHSAN BEY – Bazı meselelerde eğri doğru her ne suretle olur-
sa olsun verilen izahatı1138 kabulde ıztırar vardır. İşin pek ilerisine 
varmak muvafık olmaz. İşte aramızdaki keyfiyet de öyle…

NAİME HANIM – (Ufak, acı bir kahkahadan sonra) Ha şöyle 
söyleyiniz… Zahir1139, bahir bir hakikati şekl-i diğerde göstermek 
için seksen dereden su getirmeye ne lüzum var? “Ben Şahende’yi 
seviyorum… Aşkından deli oluyorum… Ne yaptığımı bilmiyo-
rum…” deyiniz de lakırdı bitsin…

İHSAN BEY – (Muhakkir1140 bir tebessümle) Hanım, dünya-
da her şeyin bir haddi, bir kuvve-i tahammüliyesi vardır. Sahib-i 

1135  fıkra-i meşhure: ünlü fıkra
1136  safdil: kolayca aldatılan
1137  bedahet: açıklık
1138  izahat: açıklamalar
1139  zahir: açık, belli
1140  muhakkir: hor gören
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izan1141 olanlar muhataplarının husulelerini bu gayyaya1142 kadar 
zorlamaktan içtinap ederler1143.

NAİME HANIM – (Şiddetle) Ben gayyaya kadar da zorlaya-
cağım… Daha ötesine de varacağım… Çünkü tahammülüm kalma-
dı…

İHSAN BEY – (Ellerini göğsüne kavuşturup derin bir tavr-ı 
hakaretle) Behey ahmak kadın! Benim senden ne korkum var? Evet 
Şahende Hanım’ı seviyorum… Derdinden, sevdasından çıldırıyo-
rum… İşte al bakalım… Ağzımdan işitmek istediğin hakikat bu de-
ğil miydi? Şimdi ne diyeceksin?

NAİME HANIM – (Kollarını çaprazvari kulise yapıştırıp yü-
zünü üstüne kapayarak hüngür hüngür ağlaya ağlaya) Söyle… Bu 
dehşetli itirafatın ağzından çıktığını göreyim, işiteyim de senden 
soğuyayım… Nefret edeyim…

İHSAN BEY – Soğu… Çünkü muhabbetin beni sıkıyor. Nefre-
tin benim için ayn-ı saadet1144 olacaktır.

NAİME HANIM – (Elleriyle başını yumruklayarak kendi ken-
dine hitaben) İşit alık karı işit… Sevgili beyinin ağzından neler çık-
tığını işit de ibret al… Yazıklar olsun bugüne kadar sana gösterdi-
ğim sıdk-ı muhabbete1145… Nankör…

İHSAN BEY – Güya beni saadet-i muhabbetle ihya etmiş1146 
gibi benim için bugüne kadar mırmır1147 beladan başka bir şey ol-
mayan sevgisini şimdi durmuş da başıma kakıyor… Ben senin bu 
budalaca muhabbetinden memnun değildim… Memnun değilim… 
Bundan sonra da olamam… Sen bana şiddetle izhar-ı muhabbet et-

1141  izan: anlama yeteneği
1142  gayya: cehennemde bulunduğu var sayılan kuyu
1143  içtinap etmek: sakınmak, çekinmek
1144  ayn-ı saadet: mutluluk başlangıcı
1145  sıdk-ı muhabbet: aşk bağlılığı, sadakat
1146  ihya etmek: mutluluğa kavuşturmak
1147  mırmır: çok konuşan kimse
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tikçe1148 “İhsan seni seviyorum, senin için ölüyorum” dedikçe ben 
nefretten kırk yıllık yola kaçmak istiyorum…

NAİME HANIM – Allah’tan korkmaz, sus, sus! Sen evveli 
böyle değildin… Benim için ölür bayılırdın. Muhabbetimiz müte-
kabildi1149. Üvey kaynanana gönül verdikten sonra böyle oldun…

İHSAN BEY – Evet öyle oldu. Bu hakikati daha kaç defa bana 
itiraf ettireceksin?

NAİME HANIM – Bakalım ben bu rezalete tahammül edebilir 
miyim?

İHSAN BEY – Etme… Sana tahammül tavsiyesinde bulunur 
muyum?

NAİME HANIM – (Kulise doğru yürüyerek) Gideyim efen-
dibabama hepsini haber vereyim… Artık sabra mecalim kalmadı.

İHSAN BEY – Haydi haber ver, ne duruyorsun? İhtiyarın bir 
ayak evvel yüreğine iner… Şahende dul kalır…

NAİME HANIM – (Geri dönerek) A öyle ya? Babacığımı 
elemle öldürmüş olacağım… Bunların ekmeklerine yağ sürülür. Ne 
yapayım? Ben şimdi ne yapayım?

İHSAN BEY – Hangi taş katı ise başını oraya vur. Ne yapaca-
ğını benden mi soruyorsun?

NAİME HANIM – (Ellerini gözlerine götürüp hüngür hüngür 
ağlayarak) İhsan, sende merhamet, insaniyet kalmadı mı? Kalbi-
me yüz hançer saplana idi de keşke bu sözlerini işitmeye idim… 
Bir kadın için hakaretin bu nevine uğramanın ölümden bin kat elim 
olduğunu bilmiyorsun. (Göğsünü göstererek) Şu anda ne kadar acı 
çektiğimi tarif edemem. Izdırabımın derecesini bilsen benden ne 
kadar müteneffir1150 olursan ol mutlak rikkate1151 gelirsin…

1148  izhar-ı muhabbet etmek: aşkı, sevgiyi göstermek
1149  mütekabil: karşılıklı
1150  müteneffir: iğrenmiş, tiksinmiş
1151  rikkat: acıma
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İHSAN BEY – Kabahat kimde? Ben sana doğru dürüst, in-
sanca lakırdı söylediğim vakit nareva1152 birtakım etvarla1153 beni 
tekzibe1154, tahkire1155 kalkıştın, galeyana getirdin. En fena sözleri 
işitmek istedin… Ben de söyledim. Şimdi niçin tazallüm ediyor-
sun1156?

NAİME HANIM – İhsan İhsan… O deminki müthiş sözlerini, 
o muvahhiş1157 hakaretlerini geri al… Hep o acı lakırdıların sevk-i 
hiddetle söylenmiş, asılsız türrehattan1158 başka bir şey olmadığına 
beni iknaya uğraş… Çünkü başımın içinde beynim yanıyor… Şim-
di çıldıracağım…

İHSAN BEY – (Müteessirane) Sen elini ateşe sokup çıkardık-
tan sonra acısına dayanamayarak ağlayan densiz bir çocuğa ben-
ziyorsun. Tahammülümü böyle gayyaya vardırıp bu kadar zehirli 
sözlere muhatap olmasa idin iyi değil miydi?

NAİME HANIM – Beyim, benim için kalbinde yine bir şem-
me-i rikkat vardır, uğradığım azab-ı müthişi anladıkça, söyledikle-
rine nadim1159 oluyorsun değil mi? Söyle… Söyle… Beni bu daya-
nılmaz işkenceden kurtar… Ya öldür… Hemen şimdi… Şimdi…

İHSAN BEY – (Rikkate geldiğini gösterir evza1160 ile) Kabaha-
tin benden ziyade sende olduğunu söylüyorum. Aslı olmadık birta-
kım hezeyanlar1161 sarfına beni mecbur ettin.

NAİME HANIM – (Zevcinin aguşuna atılarak) Söyle, söyle… 
Mukni1162 sözler bul… Beni bu mücadelemizden evvelki hâl-i tabi-
ime getirecek bir belagat-ı müessire, bir mucize-i beyan göster… 

1152  nareva: yakışık almaz
1153  etvar: tavırlar
1154  tekzip: yalanlama
1155  tahkir: aşağılama
1156  tazallüm etmek: sızlanmak, yakınmak
1157  muvahhiş: korkutucu
1158  türrehat: zırvalar
1159  nadim: pişman
1160  evza: hâller
1161  hezeyan: saçmalama, sayıklama
1162  mukni: inandıran, ikna eden
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(Kulağını zevcinin kalbi üzerine koyarak) Şimdi darabanını duy-
duğum şu kalpte benim için de çocuğun için de birer hisse-i şefkat, 
birer mevki-i muhabbet, merhamet var, değil mi? Şu sözlerimi bir 
fonograf1163 gibi olsun tekrar et ki yeisten boğulmayarak biraz nefes 
alabileyim.

İHSAN BEY – (Bir teessür-ü mütezayid1164 ile) Zaten çehremin 
aldığı meraret-i nadimane1165, deminki sözlerin ağzımdan sarf-ı fe-
veran-ı hiddetle çıktığını göstermiyor mu?

NAİME HANIM – (Başını zevcinin göğsünden kaldırmaya-
rak) Bu ifadeni müeyyit1166, kanaatbahş bir iki söz daha bul…

İHSAN BEY – (Cebrinefisle) Ben seni sevmesem bu kadar 
zamandır bir arada yaşayabilir miydim? Bir çocuğumuz olması da 
bu muhabbetimizi takdisen1167 tahtim etmedi mi1168? Yüzüne bak-
tığım zaman ağzımdan bir söz sâdır olmasa da gözlerim beyan-ı 
muhabbet ü samimiyet etmez mi? Enzarımla1169 sana “Daima ben 
seninim… Müebbeden1170 seninim…” demez miyim?

NAİME HANIM – Sözlerinde ne müessir bir kuvvet-i sahi-
re1171 var. Bu tatlı kelimelerin tesirat-ı canbahşasıyla gönlümdeki 
ye’s ü infial1172 buzları işte birer birer çözülüyor… (Zevç zevce bir-
birini sıkı sıkıya deraguş ettikten sonra ayrılır.)

İHSAN BEY – Naime şiddet-i teessür ü ızdırabdan ikimiz de 
bimecal düştük. Haydi odana git de biraz istirahat et… Ben bu ak-
şam İstanbul’a valideyi görmeye gideceğim. Gece orada kalmak 
lazım geliyor…

1163  fonograf: gramofon
1164  teessür-i mütezayid: artan üzüntü
1165  meraret-i nadimane: pişmanlık acısı
1166  müeyyit: teyit eden, destekleyen
1167  takdisen: kutsayarak
1168  tahtim etmek: mühür basmak
1169  enzar: bakışlar, gözler
1170  müebbeden: sonsuza kadar
1171  kuvvet-i sahire: büyücü gücü
1172  ye’s ü infial: üzülüp içerleme, kızgınlık duyma
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NAİME HANIM – (Biraz bozularak kendi kendine) İtiraz et-
meye gelmeyecek… Gitsin… (Aşikâre) Peki efendim. (İçini çeke-
rek) Canınız nasıl isterse öyle yapınız…

Dokuzuncu Meclis
Ayşe Kadın yalnız
AYŞE KADIN – (Etrafına tuhaf tuhaf bakınarak) Bugün bun-

lara ne oluyor bilmem ki? Çift çift buraya gelip bir ağlaşma, bir 
dalaşma, sonra bir sarışma, bir öpüşmedir gidiyor. Evin içinde bir 
matem mi yoksa bayram mı var, anlayamadım. Allah sonunu hayır-
lara tebdil etsin… Bunları gözetlemeden iş göremiyorum ki… Ben 
bu maceranın ilerisini pek iyi görmüyorum… İhsan Bey, karısını 
zerre kadar sevmiyor. Öteki için bayılıyor bitiyor. İçkili zamanla-
rında bazı gece karısının elinden kurtulabilirse bahçenin ta öbür 
ucundaki ceviz ağacının altına gidiyor. “Şahende” diye ahlar savura 
savura gözünün yaşı dereler gibi revan oluyor. Hah işte biri geliyor. 
Ben çekileyim. (İçeri girer.)

Onuncu Meclis
(Gece olduğunu göstermek için lambalar kısılır.)
Naime Hanım yalnız, sonra Selime
NAİME HANIM – (Meyus bir çehre ile ağır ağır yürür.) Böy-

le ölesiye yaralanan bir kalp artık iltiyam1173 bulur mu? Zevcimin 
hâli kaline1174 hiç uymuyor. Hep o sözleri yalan, beni teselli için 
uydurulmuş şeyler. İhsan bu evden uzaklaştıkça canımın da beraber 
çekilip gittiğini hissediyorum. Zerre kadar muhabbeti olsa böyle 
müteessir, muzdarip, muhtac-ı teselli bir günümde beni bırakıp da 
gider mi? Sıkılıp benden kaçıyor. Bu apaşikâre bir hakikat… Aman 
ne acı bir hayat…

SELİME – Hanım, çocuk ağlıyor.
NAİME HANIM – Geliyorum.
(İkisi de giderler.)

1173  iltiyam: iyileşme
1174  kal: söz
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On Birinci Meclis
Şahende Hanım, sonra İhsan bey
ŞAHENDE HANIM – (Edalı bir reftar1175 ile gelir, bahçe ka-

nepesine oturur.) Doğurmadan çocuklu gibi oldum. Bizim efendi-
nin çocuktan hiç farkı yok. Densizliği, kıskançlığı, ağlaması tıpkı 
çocuk, yalnız meme istemiyor işte o kadar… Hele uyudu. Bir iki 
gündür romatizmadan da muzdarip. Bu malul1176 ihtiyar ile bir oda-
ya kapanıp teneffüs ettiğim aynı heva tedricen1177 beni zehirliyor. 
Kızlık zamanımın o müzehhep1178 muhabbet-i hulyalarından, o mü-
nevver1179 ufuklarından gittikçe uzaklaşıyorum… Ne hâlinden, ne 
kalinden zerre hoşlanamadığım bir ihtiyarın karşısında bir nevi be-
yaban-ı hissiyat1180 içinde biteselli yalnız kaldım. Ah Nuri… Nuri… 
Sen beni unutmak için kalbindeki hayal-i hazinimi1181 kovarak oraya 
bir hakikat, evet yabancı bir kadın vücudu ikame ettin1182… Ben ise 
hâlâ bütün saadet-i hayatı seni unutmamakta buluyorum… Böyle 
acı günlerde bazen bir hayal de insana refik-i hayat1183, enis-i ruh1184 
olabiliyormuş…

İHSAN BEY – (Yavaş yavaş kanepenin arkasına yaklaşarak) 
Siz de kalbinizden o vefasız hayali def ile yerine bir hakikat ikame 
edebilirsiniz.

ŞAHENDE HANIM – (Birdenbire tevahhuşla1185) Ah o kim? 
(İhsan Bey’i tanıyarak) Siz bu akşam burada ne geziyorsunuz? Va-
lidenizin hanesinde değil miydiniz?

1175  reftar: davranış
1176  malul: hasta
1177  tedricen: azar azar, gittikçe
1178  müzehhep: yaldızlanmış
1179  münevver: aydınlık
1180  beyaban-ı hissiyat: çöle dönmüş duygular
1181  hayal-i hazin: hüzün dolu hayaller
1182  ikame etmek: yerine koymak
1183  refik-i hayat hayat arkadaşı
1184  enis-i ruh: ruh eşi
1185  tevahhuş: ürkme, korkma
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İHSAN BEY – Evet öyle deyip buradan çıkmıştım. Gaybube-
timden1186 emin olunca ihtiyar zevcinizle, kıskanç zevcemin huzur-ı 
kalble uyuyacaklarını, sizin de onların bu istirahat nevmlerinden1187 
bilistifade hava almaya bahçeye çıkacağınızı bildiğim için bu sani-
ayı1188 ihtiyara1189 mecbur oldum.

ŞAHENDE HANIM – (Telaşla) Bunun ne kadar tehlikeli bir 
oyun olduğunu bilmiyor musunuz?

İHSAN BEY – Biliyorum…
ŞAHENDE HANIM – O hâlde niçin böyle azim1190 bir tehlike-

yi göze aldırdınız?
İHSAN BEY – Kalbimdeki büyük muhabbetin bu tehlikeden 

hasıl olan korkuya galebe edecek bir şiddette bulunduğu için…
ŞAHENDE HANIM – Sırf nefsinize taalluk edecek bir tehli-

keyi hiçe sayabilirsiniz. Fakat bu hareketinizden tevellüt1191 edecek 
vahamette benim gibi bir masum da müşterek olursa bunu icrada1192 
nasıl bir salahiyet-i vicdaniye bulabilirsiniz?

İHSAN BEY – Ah hanımefendi, bir insan efalini vicdanıyla 
ölçebilmek için huzur-ı kalbe muhtaçtır. Her fiilin bu ölçüye tatbi-
ki mümkün olamaz. Daha doğrusunu ararsanız dimağına, gönlüne, 
asabına hâkim olabilenler vicdanlarına da hükmedebilirlermiş. Hâl-
buki felasife-i müteahhireden1193 bazılarının kavillerine1194 nazaran 
dünyada bu evsafı haiz bir fert yokmuş… Vicdan sözü de kuru bir 
dırıltıdan ibaretmiş…

1186  gaybubet: yokluk
1187  nevm: uyku
1188  sania: tertip, hile, düzen
1189  ihtiyar: seçme, katlanma
1190  azim: büyük
1191  tevellüt: doğma
1192  icra: yapma, yerine getirme
1193  felasife-i müteahhire: sonraki filozoflar
1194  kavil: söz
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ŞAHENDE HANIM – Nefsimce olacak mesuliyet-i vicdaniye 
hakkında kimseden felsefe dersi almak istemem. Benim bildiğim 
kendim için kâfidir…

İHSAN BEY – Size karşı bir nevi muavenet-i maneviyede bu-
lunmak için söylüyorum.

ŞAHENDE HANIM – Muavenet-i maneviye mi? O ne demek 
olacak? Benim öyle şeye ihtiyacım yok…

İHSAN BEY – Nasıl yok?
ŞAHENDE HANIM – Yok… Efendim… Yok… Manasını an-

layamadığım kelimeler için zihin yoracak bir vakitte değilim…
İHSAN BEY – İki kelime ile size izah-ı hakikat edeyim.
ŞAHENDE HANIM – Beyefendi zevcim bin türlü şüpheler-

le manen, birtakım emraz1195 ile de maddeten rahatsız. Uyudu mu 
uyumadı mı bilmem. Döşekte bıraktım. Biraz hava almaya şuraya 
çıktım. Zevceniz de odasında kıskançlık ateşiyle ölüm ızdırapları 
geçiriyor. Onun da şu saatte uykuda olup olmadığı malum değil… 
İkimiz için de büyük bir an-ı tehlike olan şu saatte bana felsefe dersi 
vermeye kalkışmanız muvafık hâl midir? Rica ederim beyefendi, 
çekiliniz… Sizi şimdi burada görürlerse kıyamet kopar…

İHSAN BEY – Bizi ihata eden1196 bu büyük tehlike şimdi şura-
dan ikimizin çekilip gitmemizle zail olmaz… Her an, her saat bu, 
bizim için bakidir1197…

ŞAHENDE HANIM – Burada beraber bulunmakla o tehlikeyi 
tenkıs1198 değil, tezyit etmiş oluruz. Haydi beyefendi çocukluğun 
lüzumu yok… Haydi çekiliniz… Haydi…

İHSAN BEY – İhtiyar ile kızını böyle rahat uykuda, sizi de bu 
vakit bahçede yalnız bulabilmek fırsatı, bu büyük nimet her zaman 
ele geçer mi? İçimi kurt gibi yiyip bitiren dertler var. Merhamet 

1195  emraz: hastalıklar
1196  ihata etmek: kuşatmak
1197  baki: sürekli
1198  tenkıs: azaltma
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ediniz. İkimizin de düştüğümüz şu müşkil mevkiden1199 çektiğimiz 
azapları tehvin1200 için samimi görüşelim…

ŞAHENDE HANIM – (Kalkıp köşke doğru yürüyerek) Burada 
biraz hava alıp başımı, beynimi dinlendirmek için, içerideki koca 
(Eliyle köşkü gösterir.) dertten kaçtım. Talihim bana dertlerin en 
büyüğünü vermiş. Artık burada da başka dert dinleyemem…

İHSAN BEY – (Şahende Hanım’ın belinden yakalamaya uğra-
şarak) Vallahi salıvermem… Söyleyeceklerim mühimdir. İkimizin 
de saadet veya felaket-i hayatımıza müteallik hususat-ı müştereke-
dir.

ŞAHENDE HANIM – (Silkinip kaçmaya uğraşarak) Bırakı-
nız. Benim kimse ile müşterek derdim yok…

İHSAN BEY – Hanımefendi, bu iştirak1201 zaruriu’l-husul-
dür1202. Siz, kalbinizi bana açmaktan korkuyorsunuz. Samimi bu-
lunmuyorsunuz. Doğru söylemiyorsunuz.

ŞAHENDE HANIM – (İhsan’ın elinden kurtularak kaçmak is-
ter fakat İhsan derhâl yolunu keser.) Bırakınız diyorum. Bu akşam 
büyük bir felakete sebep olacaksınız. Kalbimde kimse için açılacak 
kapanacak esrar yok. Bir kayınvalide, damadına karşı işte ancak bu 
kadar samimi olabilir. Doğru söylemediğim ne imiş? Rica ederim 
bildiriniz…

İHSAN BEY – (İki eliyle ağzını tıkayarak) İşte haykırmamak 
için ağzımı tıkıyorum… Kayınvalide damat mı? Aman ya Rabbi, 
ne müthiş komedya bu! Bir evde kayınpederimle zevcem gibi iki 
hodbin ahmak mevcut olup da sizinle de benim gibi iki mazlum, 
kaynana damat mevki-i cebrisinde bulunur ise işte bir aile içine fe-
laketin temeli böyle kurulmuş olur. Bu cebrî muamelat ve evza aile 
içinde vazifeler, vicdanlar, her şeyler, her şeyler bozulur, sahteleşir. 

1199  mevki: durum
1200  tehvin: kolaylaştırma
1201  iştirak: katılma, katılım
1202  zaruriu’l-husul: olması zorunlu
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Hakikat, samimiyet yerine kizb ü riya1203 kaim olur1204. Bu iddiamı 
ispat için sizin daima teellümat-ı kalbînizi1205 ketme uğraştığınız 
hâlde buna bazen muvaffak olamayarak yalan söylediğinizi göster-
mek kâfidir.

ŞAHENDE HANIM – Affedersiniz beyefendi, ben öyle yalan 
dolan kabul etmem.

İHSAN BEY – Bunu kimse kabul etmez. Fakat ne çare insan 
beşerdir, bazen şaşar, derler. En masum kalpler bazen yalanda bir 
nevi selamet-i vicdan bularak oraya sapıtmaya mecbur olurlar.

ŞAHENDE HANIM – Yalanla vicdan, bu iki şey nasıl kabil-i 
telif olur bilmem. Ne imiş bu büyük yalanım beyefendi? Rica ede-
rim anlayayım.

İHSAN BEY – Size ilanıaşk ettiğim günlerin birinde bu mu-
habbetimi ret maksadıyla karşıma müthiş mânialar1206, meşru se-
bepler ikame etmek için ihtiyar zevcinizi sevdiğinizi ve onun bu ne-
şe-i muhabbetle hane halkından her birinin gûnagûn tecavüzlerine 
katlandığınızı söylemiştiniz. Bugün ise o ihtiyarın başınıza büyük, 
koskocaman bir dert olduğunu, biraz başınızı dinlendirmek için bu 
beladan buraya, bahçeye kaçmış bulunduğunuzu söylüyorsunuz. 
Bundan dolayı sizi ayıplamıyorum. Bilakis sabır ve metanetinize, 
bu felakete şu derece-i mukavemetinize hayret ediyorum. Herhâlde 
şayan-ı tebrik büyük vicdanlı bir kadınsınız… Ne yapsanız mazur-
sunuz… Fakat bir şey yapmıyorsunuz…

ŞAHENDE HANIM – Benim gibi zayıf akıllı bir kadının bazen 
sözü sözüne uymaması büyük bir mahzur-ı ahlaki değildir, belki be-
yinsizliktir. Kalimle fiilim arasında mübayenet-i külliye1207 seziyor 
musunuz? Onu söyleyiniz… Zannederim ki hayır…

1203  kizb ü riya: yalan ve ikiyüzlülük
1204  kaim olmak: yerine geçmek
1205  teellümat-ı kalbî: içten kederlenmeler
1206  mânia: engel
1207  mübayenet-i külliye: tamamen farklılık
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İHSAN BEY – Hanımefendi, siz şimdi feyz-i hayatın1208 yeni 
açılmış bir çiçeği, bir mucize-i letafet ve fetaneti denecek sinde bir 
kadınsınız. Daha şimdiden bu zayıf aklınızı tevlit eden sebep nedir? 
Dert malum… İşte o felaket… Ne kadar saklasanız alamınız1209 yü-
zünüzde okunuyor… Muzdaripsiniz. Hem de aşırı derecede. Ben 
de muzdaribim. Nev-i ızdırabımız da hemen birbirinin aynı… Aynı 
elemle müteellim olanlar dert ortağı sayılırlar. Felakette şebahet-i 
iştirak1210 iki kalbi takrip eder1211. Beni sevmemekte, muhabbeti-
mi rette ne kadar ısrar etseniz yüreklerimizin sızladığı noktalar bir 
olunca hissen, teellümen birbirimizi duymuş, bilmiş oluruz…

ŞAHENDE HANIM – (Dayanmak için bir yer arayıp niha-
yet bir ağaca istinatla) Susunuz beyefendi, susunuz. Beyhude ne 
siz yorulunuz ne de beni üzünüz… Böyle safsatalı1212 mantıklarla 
gönlümü cezbedemezsiniz. Çünkü bende gönül yoktur… Kalma-
mıştır…

İHSAN BEY – Evet biliyorum onu eski aşkınız Nuri parçala-
yıp bitirmiştir.

ŞAHENDE HANIM – Of… Of… İftira…
İHSAN BEY – Hayır iftira değil… Geçirdiğiniz şu zamanın 

dakikaları pek kıymetli, bahis de pek mühim, pek nazik bir aşk, bir 
hayat meselesidir. Ciddi konuşalım. İnkâr ile, ispat ile geçirecek 
boş vaktimiz yoktur… Nuri’nin teehhülünü size gazetede okuttu-
ğum günü şiddet-i ye’s ü teessürünüzden bayılarak kollarımın ara-
sına düşmüştünüz. Öyle büyük bir an-ı felaketinizde aguşumun size 
bir cay-i ittikâ ve istinat1213 olması benim için bikeran1214 bir saadet 

1208  feyz-i hayat: hayatın bereketi
1209  alam: elemler
1210  şebahet-i iştirak: ortaklığın benzerliği
1211  takrip etmek: yakınlaştırmak
1212  safsatalı: boş, asılsız
1213  cay-i ittikâ ve istinat: dayanılacak, yaslanılacak yer
1214  bikeran: uçsuz bucaksız
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ve Nuri’nin harap edip bıraktığı kalbinizi tamir için muhabbetimin 
bir amil-i kavi1215 olacağına da bir işaret-i maneviyedir.

ŞAHENDE HANIM – (Gitmeye atılır. İhsan yine bırakmaz.) 
Bırakınız beyefendi. Ben kocalı bir kadınım. Kimsenin bu yoldaki 
terennümat-ı hevaperestanesini1216 dinleyemem… Affedersiniz… 
Mazurum… (Eliyle köşkü işaret ederek) Benim zevcim, sizin zev-
ceniz, uykuda zannettiğimiz bu iki felaket ihtimal ki aramızda cere-
yan eden şu sahnenin onlar da şu saat nevmlerinde birer ağır kâbu-
sunu geçiriyorlar… Biri uyanıp da gelirse bu gece hanede nakabil-i 
tamir1217 felaketin vukuu muhakkaktır.

İHSAN BEY – Er geç vukuları muhakkak olan felaketlerin an-ı 
zuhurları tehir etmekle mahiyet-i vahimeleri1218 pek değişmez. Asıl 
keyfiyet bunların men-i zuhurlarını temin edebilecek bir çare bula-
bilmektedir. İşte ben bu çareyi buldum fakat husul-i muvaffakiyet, 
muavenetinize ve benimle tevhid-i fikr ü emel etmenize mütevak-
kıftır1219.

ŞAHENDE HANIM – (Tevakkufla) Nasıl?
İHSAN BEY – Hanım bu dünyada her şey, görünür veya gö-

rünmez bir silsile-i münasebetle1220 yekdiğerine merbuttur1221. Ba-
zen dalgınlıkla can sıkıcı veya gülünç bir harekette bulunuyorsu-
nuz. Kabahat sizde değildir. O dalgınlığı tevlit eden sebeptedir… 
Böyle yeis, sevinç, dalgınlık, ciyadet-i fikriye1222 tesiratıyla1223 bu-
lunduğumuz birçok efalin -doğru düşünülürse- mesul-i hakikiyesi 
hemen biz değiliz denebilir.

ŞAHENDE HANIM – Anlayamıyorum…

1215  amil-i kavi: dayanıklı etken
1216  terennümat-ı hevaperestane: havai nağmeler
1217  nakabil-i tamir: telafisi mümkün olmayan
1218  mahiyet-i vahime: tehlikeli nitelik
1219  mütevakkıf: bağlı
1220  silsile-i münasebet: ilişkiler dizisi
1221  merbut: bağlı
1222  ciyadet-i fikriye: iyilik, güzellik
1223  tesirat: etkiler
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İHSAN BEY – Lütfediniz… İkimizin de başımızda zevç ve 
zevce namlarıyla birer bela var. Onlar bizi kendilerine medar-ı sa-
adet biliyorlar, biz de onları başımızda ziruh birer felaket-i hayat 
addediyoruz. Onların bizim huzurumuzdan mesut ve mütelezziz1224 
oldukları kadar biz onlardan bizar ve belki de müteneffir bulunuyo-
ruz. Fakat bu nefretimizi hasbelicap1225 çok defa ve hemen daima 
ketme uğraşıyor binaenaleyh bu aile içinde kalbî ve aşikâre yani 
hakiki ve suni iki nevi hayat geçiriyoruz. Bizim gönüllerimizde tat-
yib-i ihtiyac edecek1226 birer deva-yı muhabbet bulsa biz o zaman 
bu belalara katlanır, onlara karşı olan nefretimizi daha derin birer 
ihtiyatla1227 ketmedebilecek kuvveti iktisap etmiş1228 oluruz… O 
hâlde hem onlar mesut olurlar hem biz…

ŞAHENDE HANIM – (Tereddütle) Anlayamadım…
İHSAN BEY – Pekâlâ anladınız. Fakat teferrüsünüzü1229 söyle-

mek işinize gelmiyor…
ŞAHENDE HANIM – Başım pek yorgun… Böyle muamma-

ların halli ile uğraşmaya kudret-i zihniyem yok… (Gitmek üzere 
yürür.)

İHSAN BEY – (Şahende Hanım’ın yolunu keserek) Söyledi-
ğim muamma değil, pek vazıh1230 bir hakikat… İşte size gönlümü, 
aşkımı arz ediyorum. Kabul ettiğiniz dakikada bütün müşkülat ber-
taraf olacak, o baba kız da mesut yaşayacaklar, biz de…

ŞAHENDE HANIM – Hayır beyefendi aldanıyorsunuz. De-
diğiniz surette hareket eder isek müşkülatı belki yüz derece daha 
arttırmış, felakete felaketler zammetmiş1231 olacağız.

1224  mütelezziz: tat alan, mutlu olan
1225  hasbelicap: gerektiği için
1226  tatyib-i ihtiyac etmek: gönlü hoş etmek, iyi davranmak
1227  ihtiyat: ölçülü davranma
1228  iktisap etmek: kazanmak
1229  teferrüs: sezme, anlama
1230  vazıh: açık, belli
1231  zammetmek: katmak, eklemek
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İHSAN BEY – (Şahende’ye sarılmaya atılarak) Bu gece bu 
felsefemi size mülayemetle1232, olmazsa cebren kabul ettireceğim…

ŞAHENDE HANIM – (Silkinip İhsan’ın elinden kurtularak) 
Cebrî felsefe, muhabbet olamaz beyefendi, ben sizi sevemem…

İHSAN BEY – Yetmişlik bir matuhu1233 sever görünmeye uğra-
şıyorsunuz da beni niye sevemeyeceksiniz?

ŞAHENDE HANIM – O zevc-i meşruumdur. Onu sevemesem 
bile sever görünmeye uğraşmak vazifemdir…

İHSAN BEY – Beni sevebilmenize hail1234 yalnız bu ihtiyar 
zevciniz midir?

ŞAHENDE HANIM – Bir erkeğe karşı veremeyeceğim bu yol-
da izahat talebiyle beni muzdarip etmeyiniz…

İHSAN BEY – Muhabbetimin kabulüne ihtiyar zevcinizin pek 
o kadar hail olamayacağını bilirim. Fakat başka mâni var…

ŞAHENDE HANIM – Nedir?
İHSAN BEY – Eski aşkınız Nuri… Onun kalbinizde caygir 

olan hayali üzerine bile hıyanet etmek istemiyorsunuz…
ŞAHENDE HANIM – Of… Susunuz…
İHSAN BEY – Evet… Evet… Bakınız nasıl benziniz attı? Bü-

tün vücudunuz raşeler içinde kaldı…
ŞAHENDE HANIM – (Pek büyük bir teessürle) Susunuz… 

Allah aşkına susunuz…
İHSAN BEY – Her hususu pek güzel, pek müdebbirane1235 

idare ediyorsunuz fakat Nuri’ye gelince bütün iradeniz elden gi-
diyor… Matem-i sevdasıyla bütün dünyanın muhabbetlerine karşı 
gönlünüzü seddetmiş1236 olduğunuz Nuri, bari bu vefanıza değer bu-

1232  mülayemet: yumuşaklık
1233  matuh: bunak
1234  hail: engel
1235  müdebbirane: işin arkasını ve sonunu düşünerek, tedbirlice
1236  seddetmek: kapamak, tıkamak
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lunan bir mahluk olsa… O şimdi, bu saatte, firaş-ı zevciyetinde1237 
sevgili karısıyla kim bilir nasıl bir yekvücut hâlinde yatıyor…

ŞAHENDE HANIM – (Sendeler. Düşmemek için kulise tutu-
narak) Nikâhlı karısı… Neme lazım Allah sefalarını arttırsın…

İHSAN BEY – Yok… Yok… Her tarafınız sapır sapır titriyor. 
Bir tesir-i mütezayidle sola sola bal mumuna dönüyorsunuz.

ŞAHENDE HANIM – Ölsem de bu sözleri işitmesem…
İHSAN BEY – Allah’a emanet, niye öleceksiniz… Karşınızda 

Nuri’nin vefasızlığını size unutturacak, açtığı ceriha-ı muhabbeti1238 
saracak bir kalp, benim gibi fedakâr, pürfeveran bir âşık var iken 
ölüm düşünülür mü? Kalp yaraları diğer bir aşkın zerk-i iksiriyle 
tedavi edilir.

ŞAHENDE HANIM – Ben tedavi istemiyorum… Ölmek isti-
yorum.

İHSAN BEY – Hayatın bu dem-i inkişaf u taravetinde1239.
ŞAHENDE HANIM – Aman hayat ne çekilmez bela…
İHSAN BEY – (Şahende Hanım’a atılır. Bu defa sımsıkı dera-

guşla) Bir kalp yalnız, meyus, nevmit kalınca öyle… Fakat…
ŞAHENDE HANIM – (Debelenerek) Bırakınız… Bırakınız…
İHSAN BEY – Mümkün değil…
ŞAHENDE HANIM – (Var kuvvetiyle seslenerek ) Bırak di-

yorum…
İHSAN BEY – Artık kabil değil…
ŞAHENDE HANIM – Bir kadına rızası hilafına1240 böyle sarıl-

mak… Mert bir erkeğe yaraşmaz…
İHSAN BEY – Bu deraguşum ihtiyari1241 olsa hakkınız var. 

Fakat ben şimdi iradatına gayrimalik bir mecnun-ı aşkım… Yaptı-
1237  firaş-ı zevciyet: karı kocalık döşeği
1238  ceriha-ı muhabbet: aşk yarası
1239  dem-i inkişaf u taravet: gençlik ve tazelik zamanı
1240  hilaf: ters, karşıt
1241  ihtiyari: isteğe bağlı
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ğımı bilmiyorum… Mütezellil, mütehevvir1242 asabımın icbaratına 
tabiyim. (Başını Şahende Hanım’ın göğsü üzerine koyarak) Kalbi-
niz… Şiddetle darabanda… İşte benimki de sadrımı1243 delecek gibi 
çırpınıyor… (Sıkı sıkıya) Gel aguşuma iki kalbin sada-yı galeyanı 
birbirine karışsın…

ŞAHENDE HANIM – (Son bir gayretle seslenerek âşıkının 
elinden kurtulur. Kulisten içeri kaçar. İhsan Bey de arkasından şid-
detle atılır.)

On İkinci Meclis
Ayşe Kadın, Selime1244

AYŞE KADIN – Ayol o ne? Damat bey bu akşam validesine 
gitmedi miydi? Şimdi burada dolaşan hayali mi?

SELİME – Hayali mayali değil… Damadın ta kendisi… Şa-
hende önde ceylan, İhsan da arkada kükremiş arslan gibi birbirini 
kovalayarak bahçenin içine rüzgâr-ı süratle dalıp gittiler…

AYŞE KADIN – Bu kadar şiddetle niye kovalıyor acaba?
SELİME – Aman Ayşe beni şimdi koyu koyu söyletme, bu va-

kit bir delikanlı genç, güzel bir kadını niçin kovalar?
AYŞE KADIN – Zavallı ihtiyar için, o talihsiz Naime için ne 

felaket… Ne felaket!
SELİME – Onlar için felaket. Fakat bizim hissemize düşeni de 

biliyor musun?
AYŞE KADIN – Nedir kız?
SELİME – (Eliyle başını işaret ederek) Koca koca boynuzlar…
AYŞE KADIN – Dur, dur! Bir pıtırtı var… (Kulisin arasında 

içeriye bakıp dinleyerek) Oldu mu olanlar şimdi?
SELİME – (Telaşla) Ne var? Ne var?

1242  mütehevvir öfkeli, kızgın
1243  sadır: göğüs, sine
1244  Metinde “Halime” olarak yazılan isim, burada “Selime” olarak düzeltilmiştir. 
(haz. notu)
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AYŞE KADIN – Ne olacak? Naime kalkmış geliyor…
SELİME – Şimdi kızılca kıyamet kopacak.
AYŞE KADIN – Ne yapalım?
SELİME – Ne yapacağız? Böyle faciayı insan on lira verse 

para ile seyredemez. Bir tarafa gizlenip ne olacak bakarız.
AYŞE KADIN – Günahtır kardeş, şu fenalığın önünü almak 

için bir tedbir düşünemez miyiz?
SELİME – Buna ne tedbir olur Ayşe? Bu fenalık bugün olmasa 

yarın patlak verecek… Yetmiş beşlik malul bir herif yirmisinde fı-
kır fıkır güzel bir taze ile evlenirse, evin içinde karısından mütenef-
fir delikanlı, yakışıklı bir damat da bulunursa oh canım al sevda ver 
sevda… Koca pinpon vaktiyle böyle hesapsız bir halt etmeye idi… 
Şahende ihtiyar kocasının altına kızgın tuğlayı yerleştirdi. Yorganı-
nı sıkıştırdı. Zavallı herife körükçü oğlu macun mu verdi ne yaptı? 
Uyuttu, çıktı bahçeye fakat damat beyefendi sevgili zevcesini iyi 
efsunlayamamış. O Naime, kocasının derdinden, Rabb’im saklasın, 
öyle bir mecnun hâline gelmiş ki onu öyle hapla macunla uyutmak 
mümkün değil…

AYŞE KADIN – (İçeriyi dinleyerek) Haydi saklanalım, geli-
yor…

(İkisi de sahnenin birer tarafına girerler.)

On Üçüncü Meclis
NAİME HANIM – Birbirini kovalayan iki gölge, iki hayalet, 

belki de iki felaket… Kafesten kaçmış iki kuş gibi bahçeyi dolaşı-
yorlar. Sanki İhsan’la Şahende’nin ruhları, cinnet-i aşktan firar ile 
bu gece şu bahçede cilveleşiyorlar zannedilir. Zevcimin hain mu-
habbeti asabımı o derece rikkate getirdi ki binlerce fersah mesafata 
kadar bütün esrar-ı etraf kendine münkeşif1245 olan bir manyetiz-
malı hâline geldim… Bana her şey malum oluyor. Çocuk keyifsiz. 
Yavrucuğum düşünde inim inim inliyor. Babam hasta, firaş-ı ızdı-
rabında kımıldanacak hâli yok. Bizim beyefendi validesine gitmek 

1245  münkeşif: meydana çıkmış, görünen
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için hep böyle geceleri intihap eder1246. Gönlüme kurt düştü. Biraz 
karbonat istemek bahanesiyle babamın odasına gittim. Bir de ne 
bakayım ihtiyar kocasını kalın yorganlar, battaniyeler içine sımsıkı 
sarmış sarmalamış…. Genç karı kendi ortadan kaybolmuş, odaları, 
sofaları, helaları her tarafları aradım. Yok… Sırra kadem basmış… 
Can sıkıntısından ne yapacağımı şaşırdım. Kalbime o kadar darlık 
geldi ki teneffüs için ağzımı açıyordum. Fakat sanki evin ağır ha-
vası ciğerlerimi doldurmaya kifayet etmiyordu. Biraz hava almak 
için merdivenin açık pancurundan dışarı başımı uzattım. Koşuşan 
iki hayaleti gördüm… Bakayım… İn mi, cin mi, peri mi, hayalet 
midirler, nedirler? Şunları ürkütmeden hakikati anlayayım… (Ağır, 
tedbirli adımlarla kulisten içeri girer.)

On Dördüncü Meclis
Ayşe Kadın, Selime
(Kulisten karşı karşıya başlarını çıkararak)
SELİME – İki hayaletin arkasına bir hakikat düştü. Bakalım 

ne olacak?
AYŞE KADIN – O besbelli, pek fena bir şey olacak…
SELİME – Kocası evde yok iken bu Naime Hanım’ı uyku tut-

maz… Esen rüzgârlardan hile sezmeye uğraşır. Kıskançlık bu kadı-
nı öldürüp bitiriyor.

AYŞE KADIN – A kolay mı? Babasının hâline mi acısın? Ken-
di felaketine mi ağlasın?

On Beşinci Meclis
Evvela İhsan Bey’le Şahende Hanım, sonra Selime ve Ayşe 

Kadın
(Şahende önde koşar. İhsan şiddetle nefes nefese takip eder. 

Bir kulisten sahneye çıkıp diğerine dalarak kaybolurlar. Bu mürur 
esnasında Ayşe ile Selime saklanırlar, sonra yine görünerek)

1246  intihap etmek: seçmek
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SELİME – Bunlar kudurdu mu acaba? O ne koşma… Kızgın 
kediler halt etsin…

AYŞE KADIN – Şahende Hanım tavlada beslenmiş fakat bu-
güne kadar hiç binilmemiş bir kısrağa benziyor. Şimdi karşı karşıya 
kişneyecek küheylanı buldu…

SELİME – Döşeğinde zavallı ihtiyarın tuğlası soğudu mu aca-
ba? Bu hâli bilse tuğlaya ne hacet? O soğumuş kanı külhan kesilir.

AYŞE KADIN – Gördükçe benim bile içimi bir ateş sarıyor.
SELİME – Böyle atmaca önünden kaçan bir keklik gibi Şahen-

de bahçeyi dolaşacağına içeriye, ihitiyarın yanına kaçsa ya!
AYŞE KADIN – İlahi Selime, o kaçma değil, delikanlının işti-

hasını1247 bilemek için cilve yapıyor…

On Altıncı Meclis
NAİME HANIM – (Büyük bir heyecanla kalbini tutarak gelir, 

Ayşe ile Selime yine başlarını kulisten çekip gizlenirler.) Ne cin ne 
peri ne hayalet… Zevcimle üvey validem, birbirinin ateş-i sevda-
sıyla yanan kayınvalide ile damat… İki aşk kuduzu… (Kulise doğ-
ru yaklaşır. Tezyid-i samia1248 için ellerini yelpaze gibi kulaklarının 
arkasına tutarak boynunu ileri uzatır.) İşte… İşte avcı nihayet şikâ-
rını1249 yakaladı. Tahta kanepeye doğru sürüklüyor… Yok yok ku-
cağında götürüyor… Büyük bir hırs-ı muhabbetle sanki onu çiğ çiğ 
yemek, zülal-i hüsnünü1250 emmek için gerdanına yapıştı. O, sanki 
bimecal… Sanki baygın… Sanki ölü… Tamamıyla teslim-i vücud 
etti… Bu hâli görmeye tahammül olunmaz. Bu münasebetten bir 
çocuk doğmuş olsa babamın sulbüne1251 kaydolunacak. Benim kar-
deşim sayılacak. Hakikatte ise çocuğumun da kardeşi olacak… Ha-
yatımızın, kanunun erişemediği ne derin sefaletleri var… Beynim 
yanıyor… Gözlerimin önünde bu büyük rezalet apaşikâre cereyan 
ediyor. Bir şey yapamıyorum. Bir şeye gücüm yetmiyor. Birtakım 

1247  iştiha: iştah
1248  tezyid-i samia: daha iyi duyma, işitme gücünü artırma
1249  şikâr: av
1250  zülal-i hüsn: güzellik suyu
1251  sulp: soy
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beyhude adat… Ahlak düşünceleri, fena şayiat1252 korkuları elimi 
ayağımı bağlıyor… Pederimi yeisinden öldürmek havfı beni her 
hareketten menediyor. Fakat gözlerimin önündeki bu hâl, bu cina-
yet… Cinayetlerin de erzeli1253, eşnası1254… Ne yapayım Allah’ım? 
Ne yapayım? Şimdi avazım çıktığı kadar bağırsam bütün hane hal-
kını hizmetçileri, aşçıları, bağcıları, arabacıları hep buraya topla-
sam…. İşte kayınvalide ile damadı kucak kucağa görünüz desem… 
Zani1255, zaniye1256 o zaman birbirinden ayrılırlar. Bu iki şerir1257 
mahluk beni haksız çıkarırlar. Adi bir müfteri1258 mevkiinde kalırım, 
babama söz anlatmak, isma-ı hakikat1259 kabil olmaz. Hâlbuki ko-
camın aguşundan çıkacak bu karı, artık babamın koynuna gireme-
melidir. Hangimiz müstahakk-ı ceza isek cezamızı görmeli… Evet, 
kimin ölmesi lazım geliyorsa ölmeli, illa bu rezalet, bu cinayet te-
mizlenmelidir… Bu müthiş manzara bir kere beynimin üzerinde 
ateşten bir çember ızdırabıyla iz bıraktı… Gözlerimin önünden bu 
alev halkası hiç zail olmayacak. Kabahat benimse cezamı göreyim. 
Ölümüme razıyım… Bu kadına karşı olan o nihayetsiz zaafından 
dolayı bu cinayetin müsebbibi1260 babam ise o da kahrolsun. Kendi 
koynundan çıkıp damadının sinesinde yaşayan bir kadının zevçliği 
mevki-i şeniada1261 kalmadansa böyle bir ihtiyal-i rezilane1262 içinde 
yaşamadansa, pederimin namusuyla mezarda çürümesi elbette mü-
reccahtır1263. Yetmişinden sonra yirmi yaşında karı almanın netice-i 
müdhişesini gelsin gözleriyle görsün… Zevcesi melek mi imiş ifrit 
mi1264 imiş anlasın. (Kulisten içeri girer.)

1252  şayiat: söylenti
1253  erzel: en rezil
1254  eşna: en çirkin, fena
1255  zani: zina eden erkek
1256  zaniye: zina eden kadın 
1257  şerir: kötü
1258  müfteri: iftira eden
1259  isma-ı hakikat: gerçeği işittirme, duyurma
1260  müsebbip: sebep olan
1261  mevki-i şenia: alçak, aşağılık konum
1262  ihtiyal-i rezilane: alçak düzen
1263  müreccah: yeğ, tercih edilen
1264  ifrit: kötü ve korkunç cin
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On Yedinci Meclis
Ayşe Kadın, Selime
(Kulislerden karşı karşıya)
AYŞE KADIN – Naime Hanım içeriye ne yapmaya gitti?
SELİME – Galiba efendibabasını uykudan kaldırıp bu gece 

yine müthiş bir sinematograf seyrettirecek. Hem acıklı hem de ke-
pazece bir aşk faslı gösterecek…

AYŞE KADIN – Deli mi oldu bu karı ayol?
SELİME – Deli de lakırdı mı ya? Kocasıyla üvey validesini ku-

cak kucağa görünce karıya öyle bir cinnet geldi ki tımarhanedekiler 
bunun yanında darülfunun1265 hocaları gibi uslu akıllı kalır…

AYŞE KADIN – Ya şimdi ihtiyarın yüreğine inerse?
SELİME – Kızı da zaten insin diye getiriyor…
AYŞE KADIN – Bu nasıl hain kız böyle…
SELİME – Gerek erkek gerek kadın olsun bu dünyadaki in-

sanların sevda teline basınca ne ana tanıyorlar ne baba ne evlat… 
Hiçbir şey, hiçbir şey… Anlıyor musun?

AYŞE KADIN – Şu ihtiyar herif beni nikâhla alsa idi başına 
bu belalar gelmezdi ya… Dayanamayıp da üzerine bir sadakatsiz-
likte bulunsam bile kendisine hiçbir şey sezdirmezdim. Ruhu bile 
duymazdı.

SELİME – Eksik olma kadınım, senin gibi insaniyetlisini ne-
rede bulmalı?

On Sekizinci Meclis
İhsan Bey, Şahende Hanım
(İhsan Bey, Şahende Hanım’ı belinden yakalamış yarı baygın 

bir hâlde sahneye getirir. Sol tarafta duran bahçe kanepesinin üze-
rine oturtur.)

1265  darülfünun: üniversite
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İHSAN BEY – Ah meleğim niçin bu kadar müteessir oluyor-
sun? Nuri vefasında hulf etmiş1266, izdivaç yüzünden talihimiz her 
ikimize de müthiş birer oyun oynamış ise biz de böyle sinebersi-
ne1267, lebberleb1268 felekten intikam alalım…

ŞAHENDE HANIM – Of …
İHSAN BEY – (Şahende Hanım’ın beline sarılır. Dudaklarıy-

la dudaklarını arar.)
ŞAHENDE HANIM – (Debelenerek) Bırak… Bu ettiğin bü-

yük bir cinayettir. Bırak diyorum…
İHSAN BEY – Bırakmam, beyhude yorulma… Bırakmam… 

Bırakamam…
ŞAHENDE HANIM – Cani….
İHSAN BEY – Bu bir cinayetse dünyada ilk defa cani olan ben 

değilim. Bazı cinayetlerin nasıl nakabil-i mukavemet bir hisle, ne 
şedit1269 bir icbar-ı tabiatla1270, ne müthiş bir aşkla irtikâp edildiği-
ni1271 şimdi anlıyorum… Zavallı caniler işte ben de şimdi sizden 
birisi oluyorum…

ŞAHENDE HANIM – Ne dehşet Allah’ım… Ömrümün son 
saatinde miyim?

İHSAN BEY – Hayır Şahendeciğim, ömrünün bidayet1272 sa-
atlerindesin.

ŞAHENDE HANIM – Of ne cüret… Ne küstahlık… (Var kuv-
vetiyle silkinip kurtularak kulisten içeri kaçar.)

İHSAN BEY – (Bir sürat-i mecnunane ile takip eder. İkisi de 
sahneden kaybolurlar. Yalnız içeriden sesleri işitilir…) Hah işte ya-

1266  hulf etmek: sözünde durmamak, vaadini yerine getirmemek
1267  sinebersine: göğüs göğüse
1268  lebberleb: dudak dudağa
1269  şedit: şiddetli
1270  icbar-ı tabiat: doğanın zorlaması
1271  irtikâp etmek: kötülük etmek
1272  bidayet: başlangıç
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kaladım… Bu sefer kurtulamayacaksın… Aşkın demir pençeleri ne 
olduğunu göreceksin…

ŞAHENDE HANIM – Şimdi haykırırım… Beni cinayetine iş-
tirak ettiremezsin …

İHSAN BEY – Senin saadet-i vaslınla1273 cani olmak benim 
için ne büyük bir şereftir bilsen… Müddet-i ömrümde insanlığı-
mın yegâne hazz u iftiharı1274 bu hareketim olcaktır. Hiçbir cinayet 
mazlumun istihsal-i reyiyle1275 icra olunmaz1276. Fakat hakikatte ne 
sen mazlumsun ne de ben cani… Tabii bir harekete sen bu namı 
veriyorsun.

ŞAHENDE HANIM – Şimdi koparacağım bir feryat ile evin 
içi nasıl bir mahşer-i heyecan u rezalet kesileceğini düşün.

İHSAN BEY – Feryat mı? Ben kaç zamandır ediyorum. Ne 
insanlar duyuyor ne melekler ne şeytanlar… Cani, feryattan figan-
dan korkar mı? Bağıran hangi mariz1277 derdinden kurtulmuş? Ölüm 
en mahuf menazırıyla1278, işkenceleriyle, cellatlarıyla, satırlarıyla, 
darağaçlarıyla, giyotinleriyle karşıma çıksa bitesir1279 kalır. Çünkü 
bunlardan bin kat müthiş bir aşkın zebunuyum…

ŞAHENDE HANIM – Beni saran bu kollar benim için pen-
çe-i mevttir1280. Bırak… Sıkma… Ah ne merhametsizlik? Ağzından 
çıkan sözler birer hançer-i katil gibi tesir ediyor… İşte kanım sad-
rıma akıyor… Hayat beni ölümün karanlık aguşuna atıyor… Ne 
oluyorum? Derece derece sönüyorum. Başım dönüyor. Kulaklarım 
çınlıyor… Elim ayağım soğuyor… Vücudumu buz gibi bir ter kap-
lıyor… (Boğuk boğuk hâlsiz hâlsiz birkaç defa haykırır.) Can kurta-
ran yok mu? (Sesi kesilir.)

1273  saadet-i vasl: kavuşma mutluluğu
1274  hazz u iftihar: zevk alma ve övünme
1275  istihsal-i rey: rızasını alma
1276  icra olunmak: yapılmak, yerine getirilmek
1277  mariz: hasta
1278  menazır: manzaralar
1279  bitesir: etkisiz
1280  pençe-i mevt: ölümün pençesi
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İHSAN BEY – İhtiyarın semum1281 enfasından1282, Nuri’nin 
dert ve saadetinden bu zavallıya kaç zamandır sinkop1283 illeti arz 
olmuştu. İşte yine bayıldı. Nime’l-matlup1284… Cani olmanın da-
kika-i müsaidi1285 işte hulul etti1286… Bu feraset her vakit ele geç-
mez… Kendime malik miyim ki bu gülteni kollarımın arasından 
bırakayım? Asabım bana hâkim, ben asabıma değil… İşte cani olu-
yorum… Ne tatlı cinayet!..

On Dokuzuncu Meclis
Refii Efendi, Naime Hanım
REFİİ EFENDİ – (Kürkünün üzerine geniş bir battaniye almış, 

başında üzeri yemeni sarılı pamuklu bir gecelik takyesi, beli bükül-
müş bir reviş-i bitabane1287 ile gelir. Kulisin yanında durarak şaşkın 
şaşkın etrafa göz gezdirir. Yavaşça) Kızım Naime, böyle serin bir 
gecenin rutubetleri içinde beni bahçeye niçin indirdin? Bu telaşın 
ne? Köşkün bir tarafı mı tutuştu?

NAİME HANIM – (Aynı yavaşlıkla) Evet tutuştu. Ateş saça-
ğa sardı. Dumanı içeriden tütüyor. (Kendi kendine) Fakat nereye 
savuştular? (Kulise doğru giderek biraz öte tarafa bakarak) Hah 
işte buradalar. Havuz kenarındaki kanepede… Öyle bir deraguş ki 
gören yekvücut zanneder. Mehtap gündüz gibi cinayet-i vuslatları-
nı1288 tenvir ediyor1289.

REFİİ EFENDİ – (Aynı tavr-ı istiğrabla1290) Hani ya… Hani 
ya… Yangın nerede?

1281  semum: zehirli
1282  enfas: nefesler
1283  sinkop: bayılma
1284  nime’l-matlub: tam istenilen şekilde, istenildiği gibi, çok iyi
1285  dakika-i müsaid: uygun an
1286  hulul etmek: gelip çatmak
1287  reviş-i bitabane: güçsüzce yürüyüş
1288  cinayet-i vuslat: birleşme, birlikte olma suçu
1289  tenvir etmek: aydınlatmak
1290  tavr-ı istiğrab: şaşırma hâli
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NAİME HANIM – (Pederini çeker, kulisin yanına götürür. 
Havuz kenarında kanepedeki iki vücudun hasıl-ı cemini göstererek) 
İşte!

REFİİ EFENDİ – (Gözlerini ovuştura ovuştura büyük bir hay-
retle) O ne?

NAİME HANIM – Ateş-i vuslat ile birbirine lehimlenmiş iki 
insan…

REFİİ EFENDİ – (Yıldırımla vurulmuş gibi iki yanına sallana-
rak) Ha! Ha ha ha! Hay…

NAİME HANIM – Bilemediniz mi? İffetli zevceniz hanıme-
fendiyle, sadakatli zevcim beyefendi sine sineye, dudak dudağa 
derin bir hab-ı aşka1291 dalmışlar… Dünya yıkılsa duymayacak bir 
bihuşiye1292 varmışlar. Yalnız cesetleri burada… Ruhları, hisleri 
mafevkü’l-garam1293 bir âlem-i ezvaka pervaz etmiş1294… Şimdi 
ikisi de öldürülse duymadan can verecekler…

REFİİ EFENDİ – (Bilatekellüm1295, ağzıyla beraber iki gözünü 
de son kabiliyet-i ittisalarına1296 kadar bu manzara üzerine açarak 
titreye titreye iki elini havaya kaldırır… Ağır, derin bir inilti sayha-
sıyla camit1297 bir yığıntı hâlinde yere uzanır.)

NAİME HANIM – (Eğilip ihtiyarın yüzüne bakarak olanca 
avazıyla haykırır.) Eyvah babama kıydım…

1291  hab-ı aşk: aşk uykusu
1292  bihuşi: baygınlık, kendinden geçmişlik, aklı başında olmama hâli
1293  mafevkü’l-garam: tutkunun, aşkın üst derecesi
1294  pervaz etmek: uçmak
1295  bilatekellüm: konuşmaksızın
1296  kabiliyet-i ittisa: genişleyebilme, açılabilme
1297  camit: cansız 
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Yirminci Meclis
Refii Efendi (biruh1298), Naime Hanım, İhsan Bey, Şahende 

Hanım, Ayşe Kadın, Selime, sonra aşçı, bağcı, arabacı, hizmet-
kâr

(Şahende Hanım bu feryat üzerine ayılır. İhsan Bey kendine 
gelir. İkisi birden sahneye çıkarlar. Şahende sairfilmenam1299 hâ-
linde gibi sallanarak yürür. Ayşe Kadın, Selime kulisten meydana 
çıkarlar.)

İHSAN BEY – O çığlık ne idi? Bu yerde yatan adam kim?
AYŞE KADIN – Çığlığı koparan zevceniz…
SELİME – Yerde yatan da kayınpederinizin ölüsü…
NAİME HANIM – (Cesedin üzerine kapanarak haykıra hay-

kıra) Ah babacığım! Damadınla zevcenin nameşru1300 deraguşları 
cinayetini yarım dakika rüyete tahammül edemeyerek öldün… (Bu 
ikinci feryat üzerine köşkten aşçı, bağcı, arabacı, hizmetkâr ma-
hall-i vakaya1301 koşarlar. Cesedin etrafına dizilirler.)

SELİME – Hanım, bu mühlik manzarayı göstermek için ba-
banı sıcak döşeğinden kaldırıp buraya getiren sensin… Şimdi niye 
dövünüyorsun?

İHSAN BEY – (İki elini alnına vurup haykırarak) Ah evet an-
ladım… Şimdi anladım… Baba katili melun1302, rezil karı…

NAİME HANIM – Aman namuslu, masum damat bey…
ŞAHENDE HANIM – (Evvela cereyan-ı hâli1303 gayrimüd-

rik1304 bir perişani-yi zihnle cesedin önünde durur. Sonra düşer gibi 
çöker. Dalgın dalgın bakarak) O ne? Zevcim kürküyle, battaniye-

1298  biruh: cansız
1299  sairfilmenam: uyurgezer
1300  nameşru: şeriata uygun olamayan
1301  mahall-i vaka: olay yeri
1302  melun: lanetli
1303  cereyan-ı hâl: durumun akışı
1304  gayrimüdrik: anlayamayan, idrak edemeyen
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siyle yerde yatıyor. (Dikkatle bakmaya uğraşarak) Benzi ne kadar 
sararmış… Hiç kımıldamıyor…

NAİME HANIM – Kocan öldü. Felaket-i sevdasından kurtul-
dun? Sevin…

ŞAHENDE HANIM – (Hâlâ dalgın) Döşeğinde mışıl mışıl 
uyuyor bırakmıştım… Nasıl ölür?

NAİME HANIM – Zevcesini damadının aguş-ı şehvetinde gö-
rüp de kim ölmez?

ŞAHENDE HANIM – Ah zevcime kim kıydı?
NAİME HANIM – Sen kıydın kaltak…
ŞAHENDE HANIM – (Aklını başına toplayarak) Ah anla-

dım… Ne kara gün ya Rabb’im!
NAİME HANIM – Kara gün mü? Senin için bayram…
ŞAHENDE HANIM – (Ağlayarak) Zavallı ihtiyar sen öldün 

fakat beni de sağ bırakmadın… Hakikatte asıl ölen benim… İffe-
tim… Vicdanımın vediatullahı1305… Namusum… İstikbalim1306…

NAİME HANIM – Çekiliniz cesedin başından, riyakâr göz-
yaşlarınızı üzerine saçmayınız… Ölüsünü olsun rahat bırakınız…

İHSAN BEY – Hep işitiniz kadınlar, ağalar… Bu baba katili 
karıyı boşadım. Ona zevç olmak zilletinden1307, nuhusetinden kur-
tuldum.

NAİME HANIM – Zillet sensin, kendin… Nuhuset de bu 
Şahende isimli karıdır. Birbirinizi iyi buldunuz… Onunla bermu-
rat1308 yaşamak için babamı öldürdün. Beni de boşadın. Fakat acele 
etme… Sana şeran kayınvalidelik etmiştir. Nikâh düşmez. Rezalet-i 
sevdanızı şerin, kanunun erişemeyeceği muzlim1309 yerlere sürük-

1305  vediatullahı: Allah’ın emaneti
1306  istikbal: gelecek
1307  zillet: hor görülme, aşağılanma
1308  bermurat: arzusuna erişen
1309  muzlim: karanlık, gizli, uğursuz
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lemek için, sizi tanıyan, cinayetinize agâh olan1310 erbab-ı vicdan u 
namustan1311 uzak cürüm1312 mahalleri arayınız…

ŞAHENDE HANIM – Ya Rabbi, masumiyetim sana malum… 
Fakat bütün insanlar enzarında nakabil-i izale1313 bir namussuzlukla 
şaibedar1314, biiffet1315 bir kadın oldum. Bazı bigünahlar hakkındaki 
bu cilve-i kaza1316 nedir? Bunun hikmeti anlaşılmıyor… Böyle zelil 
kalmak için ne yaptım? Allah’ım ne yaptım?

NAİME HANIM – Sus hayâsız1317… Senin gibi napak1318 bir 
kadın, lafzatullahı1319 ağzına alamaz. Şimdi âşıkının kolları arasın-
dan çıktın… (Şahende Hanım yine bayılır… Hizmetçi kadınlar tu-
tarlar.)

SELİME – Ne büyük yalan dünyası bu… Adamcağızın cesedi 
yerde yatıyor. Kimse kabahati üzerine mal etmiyor1320. Cani bir de-
ğil ki… Üç… Karısı, damadı, kızı…

AYŞE KADIN – Ölenin de bu cinayette nefsine düşen bir his-
sesi olduğunu unutma kardeş… O, ötekilerden ziyade kendi kendini 
öldürdü. Vakitsiz öten horoza uğursuz derler… Hazanda1321 bülbül 
olmaz…

Hitam1322

1310  agâh olmak: bilgilenmek
1311  erbab-ı vicdan u namus: vicdan ve namus sahibi
1312  cürüm: suç
1313  nakabil-i izale: yok sayılamayacak
1314  şaibedar: hilekâr
1315  biiffet: namussuz
1316  cilve-i kaza: kaderin cilvesi 
1317  hayâsız: utanmaz
1318  napak: temiz olmayan
1319  lafzatullah: Allah kelimesi
1320  mal etmek: benimsemek, kendi üzerine almak
1321  hazan: sonbahar
1322  hitam: son
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Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kadın Erkekleşince adlı üç perde 
üç tablodan oluşan tiyatro oyunu, 1933 yılında İbrahim Hilmi Bey 
tarafından Marifet Matbaasında yayımlanmıştır. Eser aynı yıl Da-
rü’l-Bedayi Tiyatrosunda oynanmıştır. Eserin 2. baskısı Mükerrem 
Kâmil Su tarafından sadeleştirilerek 1968 yılında Atlas Kitabevi 
tarafından basılmıştır. Aynı yayınevi tarafından 1974’te 3. baskı-
sı yapılmıştır. Eser, Kemal Bek tarafından sadeleştirilerek 1984’te 
Özgür Yayınları tarafından yazarın bir başka eseriyle birlikte Sevda 
Peşinde - Kadın Erkekleşince adıyla 4. baskı olarak yayımlanmıştır. 
Eser, 2006 yılında Özgür Yayınları tarafından tekrar basılmıştır.

Elinizdeki yayın, tiyatro oyununun ilk baskısına uygun şekilde 
sadeleştirilmeden hazırlanmıştır.

Zahide Parlar
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EŞHAS
ALİ TEVFİK BEY  57 yaşında
MEBRURE HANIM 50 yaşında, Ali Tevfik Bey’in zevcesi
ALİ SÜREYYA 25 yaşında, oğulları
KOMŞU HANIM 48 yaşında
MEMDUHA  18 yaşında, Ali Tevfik Bey’in vesayeti altında ök-

süz, zengin bir kız
MESUT GALİP 23 yaşında
REYHAN Genç hizmetçi kız
NEBAHAT 22 yaşında
DÜZTABAN AYŞE  45 yaşında
KOMŞU KADİRE HANIM 40 yaşında

DOKTOR



BİRİNCİ PERDE
(Alelade bir salon, cephe duvarında konsol ayna iki yanında 

birer pencere. Sağda solda birer kapı.)

Birinci Sahne
Mebrure Hanım, komşu hanım
(Perde açılınca salonda Mebrure Hanım’la komşu hanım karşı 

karşıya çay içerler.)
MEBRURE HANIM – (Kaşığıyla çayını karıştırarak) Evladın 

mı var başında büyük bir derdin var…
KOMŞU HANIM – (Çayından bir yudum aldıktan sonra) Sahi 

kardeş, hakkın var… İlle bu zamanda…
MEBRURE HANIM – Anaya babaya itaat kalmadı. Şimdiki 

gençlik bizim zamanımızdakine hiç benzemiyor. Biz büyüklerimi-
zin sözlerinden bir kıl boyu ayrılmazdık. Kal dedikleri yerde kalır, 
öl dedikleri yerde ölürdük. En küçük bir emirlerine karşı gelmek ne 
haddimize idi?..

KOMŞU HANIM – (Müstehzi1323 bir tebessümle) Ya zamane 
gençleri?

MEBRURE HANIM – (Avucunu açarak) Nah böyle kürek ka-
dar dil, sözüne söz, payına pay… Sen sen ben ben… Bu dikkafalı-
lığın karşısında ana baba nasihati kaç para eder?

1323  müstehzi: alaycı
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KOMŞU HANIM – Doğru… Doğru hep kafalarının dikliğine 
gidiyorlar.

MEBRURE HANIM – Dünya tersine döndü, biz onları ısla-
ha1324 uğraşalım derken onlar bizi terbiye etmeye kalkışıyorlar.

KOMŞU HANIM – Kestane, çıktığı kabuğu beğenmezmiş.
MEBRURE HANIM – Korktuğumuza uğramadan lazım ted-

birleri hemen almalıyız.
KOMŞU HANIM – Elbette…
MEBRURE HANIM – Konuştuğumuz işi pişirip kotardın mı?
KOMŞU HANIM – Merak etme, oğlunuzun arkasından hafi-

ye1325 kadını saldırdım. Ali Süreyya’nın fotografisini gösterdim. De-
vam ettiği numune bankasını haber verdim. Hafiyenin adına Düz-
taban Ayşe diyorlar. Elinden uçanla kaçan kurtulmuyor. Yapıştığını 
koparıyor. Yarın, öbür gün, belki de bugün oğlunuzun memuriyeti 
başına kaçta gittiğini, kaçta çıktığını, nerelerde dolaştığını, kimlerle 
görüştüğünü, hasılı, saatte kaç nefes aldığını tamamı tamamına ha-
ber alacağız. Merak etme…

MEBRURE HANIM – Teşekkür ederim komşucuğum. Bu iyi-
liğinizi hiç unutmayacağım.

KOMŞU HANIM – İşte biraz masraf oluyor.
MEBRURE HANIM – Oğlumu kurtarmak için masraftan çe-

kinmem… Zengin değilim ama sandığımda sepetimde ne varsa 
hepsini fedaya hazırım… Hafiye kadının zahmetini ziyadesiyle 
ödeyeceğimden emin olunuz…

KOMŞU HANIM – Düztaban Ayşe de bu sanatla geçiniyor. 
Hafiyelik ona ta dedesinden kalma bir mirastır. Abdülhamit zama-
nından beri bu aile âdeta bir ocaktır. İttihatçılar1326 padişahın hafiye-
lerinden birtakımını astılar. Fakat kendileri yeniden hafiye yetiştir-

1324  ıslah: iyileştirme
1325  hafiye: dedektif
1326  ittihatçılar: Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yan-
lısı olan kimse
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diler. Ayşe’nin babası Cingöz Osman, Cemal Paşa’nın ne yaptığını 
Talat Paşa’ya her ikisininkini Enver’e, Enver’inkini onlara haber 
verirdi. Hükûmeti şahıslarında temsil eden bu üç paşanın milletten 
hiç pervaları1327 yoktu. Onlar yalnız birbirlerinden korkarlardı.

İkinci Sahne
Evvelkiler, sonra Reyhan
MEBRURE HANIM – (Hizmetçiye seslenir.) Gel Reyhan, çay 

takımını kaldır. (Reyhan beyaz prostelası1328 ve itinalı bir baş tuva-
letiyle odaya girer, fincanları toplarken)

MEBRURE HANIM – Oğlum sokağa çıkmadı mı?
REYHAN – Hayır. Odasında.
MEBRURE HANIM – Ne yapıyor?
REYHAN – Çenesini avucuna dayamış, pencereden dışarı dal-

mış, kendinden geçmiş gitmiş… Çay istedi. Götürdüm, içmek bile 
aklına gelmemiş… Fincan soğumuş kalmış…

MEBRURE HANIM – (Komşu hanıma) İşte oğlanın bu dal-
gınlığı beni korkutuyor. (Reyhan’a) Memduha ne âlemde?

REYHAN – Yukarıki sofada örgü ile meşgul.
MEBRURE HANIM – Çağır bana onu…
(Reyhan çıkar.)

Üçüncü Sahne
Evvelkiler, Memduha
MEBRURE HANIM – (Dışarı çıkan hizmetçi kızın arkasın-

dan bakarak) Bu haspanın da tuvaletini görüyor musunuz? Üst baş 
kıvrak… Saçlar dalgalı… Yüzü gözü mum gibi yanıyor. Aklından 
neler geçiriyor bilmem ki…

1327  perva: korku
1328  prostela: önlük
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KOMŞU HANIM – Genç erkekler bulunan evlerde taze hiz-
metçilerin böyle kuruntulara düşmeleri tabiidir… (Memduha saç 
baş alan taran birbirine karışmış, yaka, yen birer tarafa sarkmış 
gayet derbeder bir kıyafetle içeriye girer.)

MEMDUHA – (Düz bir bakış yayık bir sesle) Beni çağırtmış-
sınız…

MEBRURE HANIM – Evet fakat kızım bu ne kıyafet? Ken-
dine bir çekidüzen vermek ne vakit aklına gelecek? Üç otuzundaki 
koca karılar bile her sabah birkaç dakikalarını ayna karşısında ge-
çirmeyi kadınlık namına bir vazife bilirler…

MEMDUHA – (Somurtkan bir suratla) Kendimi kime beğen-
direceğim?

MEBRURE HANIM – (Hararetle) A dostlar suale bakınız! 
Ben seni kimin için yetiştirdiğimi bilmiyor musun?

MEMDUHA – Beni beğenecek adam böyle beğensin…
MEBRURE HANIM – Aklını başına topla… Seni bu dünyada 

bahtiyar edecek bir koca varsa o da benim oğlumdur… Bu saadeti 
kaçırma yavrum.

MEMDUHA – Ben gelen bir saadet görmüyorum ki kaçırma-
maya çalışayım.

KOMŞU HANIM – Kızım, saadet insanın karşısına telli pul-
lu bir manto ile çıkıp görünmez. Saadet bir hassas yürekten diğer 
hassas bir yüreğe gizlice yol arar. Genç kızlar bunu kimsenin irşa-
dına1329 mahal kalmadan kendiliklerinden anlarlar.

MEBRURE HANIM – İşte senin için bu hassas yürek oğlumun-
kidir. Böyle çarşamba karısı gibi karşısına çıkarak onun bu meyli-
ni1330 söndürmemelisin. Onun gözünü dışarı kaymak tehlikesinden 
kurtarmalı, kendine celbetmelisin1331. Gardrobunda askı askı, çeşit 

1329  irşat: uyarma
1330  meyil: ilgi
1331  celbetmek: kendine çekmek
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çeşit esvap1332 dolu… Kokuların, pudraların en pahalılarını seçip 
seçip kendi elimle sana getiriyorum. Bunları niçin kullanmıyorsun?

MEMDUHA – (İçini çekerek) Ne kadar boyansam, ne kadar 
süslensem Süreyya Bey yüzüme bakmıyor ki…

MEBRURE HANIM – İşte al lakırdıyı, otur aşağı… Benim 
oğlum yılışkan bir erkek değildir. O her şeyi içinden geçirir. Sevgi-
sini saklar… Öldüm Allah desen aşkını kimseye itiraf etmez, hâlin-
den renk vermez. Temkinli çocuktur. Senin birkaç parça iradın1333, 
bankada paran var diye belki yüzüne gülenler olur. Sakın inanma 
kızım. Hakiki muhabbet, asıl aşk dilsizdir…

MEMDUHA – (Gayet saf bir tavurla) Süreyya Bey’in o çat-
kınlıkları, o dalgınlıkları tek başına odalara çekilip inleyişleri kimin 
için?

MEBRURE HANIM – (Ayağa kalkar. Sahte bir şefkatle kızın 
yanağını okşayarak) Senin için yavrucuğum. Bundan şüphe mi edi-
yorsun? Ah kızım anlamıyorsun. Oğlum çok içli bir gençtir, diyo-
rum sana. Kendiliğinden bir türlü açılamıyor. Gizli sevdasına, göz-
lerinin baygın imasına senden ufacık bir mukabele1334 göremediği 
için o hâllere uğruyor…

KOMŞU HANIM – Azıcık cesaret ver de çocuk sana yüreğini 
döksün… Bak sevilmek ne kadar tatlı şeydir, sonra anlarsın…

MEMDUHA – (Daima büyük bir saffetle1335) Nasıl cesaret ve-
reyim hanım teyze?

MEBRURE HANIM – Ah, geçen asrın kızı… Mektep arka-
daşlarından olsun bir parça fingirti1336 öğrenemedin mi? Bir erkeğin 
gönlü nasıl çelinir, bu marifeti bizim gibi yaşlı kadınlardan mı talim 
edeceksin? Yıllarla gidip geldiğin orta mektepte ne tahsil ettin bil-
mem ki…

1332  esvap: giysi
1333  irat: gelir
1334  mukabele: karşılık
1335  saffet: temizlik
1336  fingirti: ilgi çekmek için yapılan şımarıkça davranış, oynak hareket
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KOMŞU HANIM – Süreyya’ya azıcık sokul… Mahzun mah-
zun gözlerinin içine bakarak göğüs geçirir gibi hâller al… Tuvaleti-
ne son derece dikkat etmelisin… İşin gücün ne? Bu saçaklı Raziye 
hâlinle kimsenin karşısına çıkılmaz. Başını Reyhan’a düzelttir. Bu 
işi o senden çok daha iyi becerir. Görmüyor musun onu, ne kadar 
kıvrak geziyor? Hanginiz hanım, hanginiz hizmetçi? Görenler alda-
nır vallahi…

Dördüncü Sahne
Evvelkiler, Ali Tevfik Bey
ALİ TEVFİK BEY – (Birdenbire salona girerek) Kapı arkasın-

dan bilaihtiyar1337 sözlerinizi işittim. Ne o, iki kocakarı genç kıza 
sevişme mi talim ediyorsunuz?

MEBRURE HANIM – (Biraz muğber) Tuhafsınız vallahi be-
yefendi. Bu vadide bize yardım edeceğinize işi alaya bozuyorsu-
nuz. Mesele böyle hafif yürekle telakki edilmekten çok mühimdir. 
Hanginize meram anlatacağımı şaşırdım… Babasına mı, oğluna mı, 
gelinim olacak kıza mı?

ALİ TEVFİK BEY – Hiddetlenme canım… Kızcağıza verdi-
ğiniz dersten ben de yaşıma göre istifade etmek isterim. Malum ya 
hanım biz vaktiyle seninle birbirimizin gözlerimizin içine baygın 
baygın bakmadan evlenmiştik. O baygınlıklara sonradan uğradık…

MEBRURE HANIM – (Müteessir1338 bir jestle) Eskiler geçim-
sizlik ızdırabına düşülen nikâhlara “lanet halkası” derlerdi. Bizim-
kinde o kadar büyük bir uğursuzluk görülmedi ama zaman zaman 
bu zincirin ağırlığından şikâyet ettiğimiz anlar da olmadı değil… 
İzdivacımızın üzerinden otuz sene geçti. Dile kolay… Artık ayılsak 
da bayılsak da para eder mi?

1337  bilaihtiyar: istemeden
1338  müteessir: üzüntülü
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ALİ TEVFİK BEY – (Şaka tavrıyla) Bu otuz senenin bıkkın-
lığını birbirimizin yüzüne, nezaket icabı, kalen1339 değilse de hâlen 
anlatmaktan geri kalmıyoruz, değil mi hanımcığım?

MEBRURE HANIM – (Yarı latife bir infial1340 ile) İşte bakınız 
yine başladı. Birkaç karı almak meşru olduğu devirde beyefendi 
üzerime evlenmek istediydi ama çevirdiğim ustaca manevraların 
karşısında bu emeline muvaffak olamadı… O bana bu hasirliği-
nin1341 hâlâ mı hâlâ öcünü güder…

ALİ TEVFİK BEY – (Komşu hanımdan istimzacen1342) Doğru 
değil mi ya?

MEBRURE HANIM – Şimdi çifter çifter evlenmeye kanun 
müsait değilse de eskisini bırakıp yenisini almaya bir memnuiyet1343 
yok ya…

KOMŞU HANIM – (Sesini dikleştirerek) Gümüş düğününüz 
olmuş, beş on yıl daha geçince inşallah altın düğününüzü de yapa-
caksınız. Otuz sene sonra bunlar nasıl lakırdılar kuzum…

MEBRURE HANIM – (Biraz ciddileşmiş ezgin bir ifade ile) 
Erkeğin nasıl bir mahluk olduğunu işte kendi ağzından işit. Altmış 
değil, yetmiş değil, yüz yaşına gelse havsalasını1344 daima sekiz on 
kadını istiaba1345 müsait bulur… Horoz hilkiyetindedirler1346…

ALİ TEVFİK BEY – (Manidar1347 bir tebessümle) Bu bir kusur 
ise bize değil, tabiata aittir.

KOMŞU HANIM – Bu münakaşayı evlenmek çağındaki bir 
kızın karşısında yaraşıksız buluyorum doğrusu… Sizi dinleyen her 
gencin izdivaç hevesi kırılır sanırım…

1339  kalen: söz ile
1340  infial: gücenme
1341  hasirlik: amacına ulaşamama durumu
1342  istimzacen: sorarak
1343  memnuiyet: yasaklık
1344  havsala: insanın anlama derecesi
1345  istiap: içine sığdırma
1346  hilkiyet: yaradılış
1347  manidar: anlamlı
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MEBRURE HANIM – (Yerinden fırlar, Memduha’nın iki ya-
nağını okşaya okşaya alnından öperek) Yavrucuğum, bu sözlerden 
senin evlenmek cesaretin asla kırılmasın… Benim oğlumun huyu, 
Rabb’im esirgesin, babasınınkine hiç benzemez… O gönlünün seç-
tiğini ölünceye kadar sever. O sana çok ateşli bir aşk ile yanıyor. 
Senin de Süreyya’ya karşı bigâne1348 olmadığını anlıyoruz ama her 
nasılsa birbirinize açılamıyorsunuz… İkinizi de bu utangaçlıktan 
kurtarmak için ben aranızda meyancılık1349 yapacağım…

ALİ TEVFİK BEY – Çok şefkatli anasın doğrusu fakat işin 
ciddi pürüzleri bu güzel sözlerle ayıklanabilmiş olsa ne âlâ amma…

MEBRURE HANIM – (Keskin bir jestle kocasının üzerine 
gözlerini açarak ona sükût1350 işareti verdikten sonra tekrar Mem-
duha’nın yanaklarını seve seve) Hani kızım, ben sana oğlum için 
bir bere ısmarladımdı… Ne yaptın?

MEMDUHA – (Önüne bakar mahcup bir ifade ile) Örüyo-
rum…

MEBRURE HANIM – Daha bitmedi mi?
MEMDUHA – Bir iki sıra kaldı…
MEBRURE HANIM – Haydi onu bitir, çağırdığım zaman al 

buraya getir… (Memduha salondan çıkarken onu kolundan çekip 
durdurarak)

MEBRURE HANIM – Fakat kuzucuğum bu kılıkta gelme 
sakın… Biraz beyazlıkla yüzünün sarılığını gider… Dudaklarına 
bir çift ilkbahar kirazının yakuti cazibesini ver… Saçlarını dal-
galandır… Gözlerini halelendir… Vücuduna iyi gelen en biçimli 
robunu1351 giy. Müstesna1352 bir tuvaletle gel. Bu süslenmede bece-
remediğin güçlükler olursa Reyhan’ı çağır. Onun elleri bu işe bir 

1348  bigâne: ilgisiz
1349  meyancılık: aracılık
1350  sükût: sessizlik
1351  rop: kadın elbisesi
1352  müstesna: özenli, seçkin
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modistra1353 kadar yatkındır. Süreyya’nın karşısında somurtkan dur-
ma. Gözlerinin baygınlığını onun ruhuna döker gibi bir füsunkâr-
lık1354 almaya çalış.

(Memduha biraz aptalca etrafına bakınarak salondan çıkar.)

Beşinci Sahne
Ali Tevfik Bey, Mebrure Hanım, komşu hanım, sonra Rey-

han, sonra Memduha
ALİ TEVFİK BEY – Hanım, sizinle konuşmaya oturmazdan 

evvel kalbe kuvvet vermek için biraz kordiyal1355 falan almalı…
MEBRURE HANIM – Sözlerim sinirinize mi dokunuyor?
ALİ TEVFİK BEY – Ziyadesiyle…
MEBRURE HANIM – Neden kuzum?
ALİ TEVFİK BEY – Apaçık yalan söylemekteki büyük cesa-

retinizin karşısında asabıma hâkim olamamak anları geçiriyorum 
da…

MEBRURE HANIM – Haklı lakırdılara tahammül edememek-
teki bu zaafınız da beni pek üzüyor.

ALİ TEVFİK BEY – Haklı lakırdılar?
MEBRURE HANIM – Evet…
ALİ TEVFİK BEY – Deminden Memduha’ya söyledikleriniz 

gibi…
MEBRURE HANIM – Evet… Evet… Evet…
ALİ TEVFİK BEY – Doğru yürekli hiçbir fert kelimenin uğra-

dığı bu suistimale1356 tahammül edemez… Ali Süreyya’nın bu aptal 
kızdan nefret ettiğini ben yakinen biliyorum… Oğlumuz bu tenef-

1353  modistra: kadın terzi
1354  füsunkârlık: çekicilik
1355  kordiyal: çarpıntı ve kalp rahatsızlığında kullanılan rahatlatıcı bir ilaç
1356  suistimal: kötüye kullanmak
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fürünü1357 bize her hâliyle anlatıp durmakta iken bu budala kızcağzı 
Süreyya’yı sevmeye teşvik etmekte ne hak görüyorsunuz?

MEBRURE HANIM – (Yerinden kalkıp kocasının karşısına 
dikilerek asabi jestlerle) Ha ha ha kuzum! Bu hakikati mi bana ispat 
ettirmek istiyorsunuz? Biz zengin değil, âlâküllihâlin1358 geçinmeye 
uğraşan bir aileyiz… Yakında tekaüde1359 sevk edileceksiniz. Mai-
şetimiz1360 büsbütün daralacak… Oğlumuzun eli yufkadan yufka… 
Bizi son ömrümüzde bu muzayakadan1361 ancak bu aptal kız kurta-
racaktır…

ALİ TEVFİK BEY – (Müstehzi) Bu aptal kız kurtaracak?
MEBRURE HANIM – Aptal ama çiçekçi sokağında altı katlı 

apartıman, kalafat yerinde1362 koskoca bir yağhane, Balıkpazarı’nda 
iki mağaza, Mecidiyeköyü civarında bilmem kaç dönüm arazi… 
Bankadaki nukudun1363 miktarını da vesayetiniz1364 hasebiyle1365 
yalnız siz biliyorsunuz…

ALİ TEVFİK BEY – (Durgun bir düşünce tavrı alarak) Mü-
himcedir…

MEBRURE HANIM – Uzak bir akrabalık ve fart-ı istikameti-
nize1366 olan büyük emniyeti icabıyla kız babası Nasuhi Efendi son 
nefesinde sizi bu yegâne vârisine vasi tayin etti. Siz de reşit olunca 
yetimin eline teslim edilmek üzere bu serveti sadakatle idare edi-
yorsunuz…

ALİ TEVFİK BEY – Vazifem bu değil mi ya?

1357  teneffür: nefret etme
1358  âlâküllihâlin: olabildiği kadar
1359  tekaüt: emeklilik
1360  maişet: geçim
1361  muzayaka: sıkıntı, parasızlık
1362  kalafat: deniz araçlarının tamir edilmek üzere çekildiği yer
1363  nukut: paralar
1364  vesayet: vasi olma
1365  hasebiyle: dolayısıyla
1366  fart-ı istikamet: doğru yoldan ayrılmamaktaki kararlılık, aşırı dürüstlük
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MEBRURE HANIM – Vazifeniz bu… Pekâlâ fakat buna mu-
allak1367 ailevi bir vazifeniz daha var ki onu ihmal etmeniz asla caiz 
değildir.

ALİ TEVFİK BEY – İmanızı pek anlayamadım hanım…
MEBRURE HANIM – Hiç zamane adamı değilsiniz beyefen-

di… Anlatayım… Bu yağlı kuyruk şimdi bizim kucağımızda iken 
onu oğlumuza almayıp da ağızları havada lokma bekleyen açgözlü-
lerin önlerine mi atalım?

ALİ TEVFİK BEY – O ciheti bilmem. Fakat oğlan kızı sevmi-
yor. Bu bedahete1368 rağmen tasavvur ettiğiniz izdivaçtan bir mesu-
diyet umulur mu?

MEBRURE HANIM – Oğlumuzun gençlik hayalatına1369 
ehemmiyet vermeyerek1370 ona bu kızı sevdirmeye uğraşmalıyız. 
Ailemizin iktisadi1371 düşkünlüğüne bundan başka çare yoktur…

ALİ TEVFİK BEY – Vesayetimin vicdanıma tahmil ettiği1372 
vazife icabıyla ben bu kızcağızı mesut olamayacağı, meyli hilafın-
da1373 bir izdivaca icbar etmekten1374 korkarım hanım…

MEBRURE HANIM – (Telaşla) Beyefendi bu cihette1375 alda-
nıyorsunuz, kız oğlanı ayıla bayıla seviyor. Ama sezdirmeye utanı-
yor. Kocasını şiddetle seven bir kadın niçin mesut olmasın?

ALİ TEVFİK BEY – Bir taraflı muhabbetlerden ekseriya1376 
felaketler doğar. Oğlan onu sevmedikten sonra geçim olur mu?

1367  muallak: bağlantılı, bağlı
1368  bedahet: açıklık
1369  hayalat: hayaller
1370  ehemmiyet vermemek: önem vermemek
1371  iktisadi: ekonomik
1372  tahmil etmek: yüklemek
1373  hilaf: aykırı
1374  icbar etmek: zorlamak
1375  cihet: husus
1376  ekseriya: çoğu zaman
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MEBRURE HANIM – Oğlan, kızın yüzünden hoşlanmasa da 
parasını sevmemesi kabil1377 midir? Oğlumu ben ikna ederim. O ci-
heti siz bize bırakınız.

KOMŞU HANIM – İki olgun kadın, bir toy çocuğu kandıra-
maz mıyız? Mebrure Hanım haklıdır. Bu büyük serveti ayağınızla 
tepmeyiniz beyefendi…

MEBRURE HANIM – Bu izdivaçtan kızın mesut olamayacağı 
endişesi de asla varit1378 değildir. Ben şimdiye kadar Memduha’yı 
öz evlat gibi nasıl bağrıma bastımsa bundan sonra da ona anasının 
öldüğünü hiç belli etmem. Kızcağız buradaki kadar hiçbir yerde 
memnun, bahtiyar olamaz…

ALİ TEVFİK BEY – Kızın aptallığını ne yapalım?
MEBRURE HANIM – (Telaşla) Daha iyi ya… Daha iyi ya… 

Kurnaz bir gelin baş belasıdır. Bu kızın alıklığı sizi ebediyen vesa-
yet mevkiinde bıraktıracak bir fazilettir.

ALİ TEVFİK BEY – Sonunu pek iyi tahminleyemediğim bir 
komedi kanavası1379 kurmuşsunuz. Beni de eşhasınız1380 arasına so-
kuyorsunuz…

KOMŞU HANIM – Beyefendi inat etmeyiniz. Komedi değil 
mühim, mesut bir izdivaç… Size yorucu hiçbir vazife tahmil etmi-
yoruz. Siz işi bize bırakınız. Ve neticede ereceğiniz büyük memnu-
niyetten hiç şüphe etmeyiniz…

MEBRURE HANIM – (Ali Tevfik Bey’in düşünceli bir sükûtu 
esnasında hizmetçi çağırır. Kapıdan görünen Reyhan’a) Kızım, Ali 
Süreyya’yı buraya gönder, biraz görüşeceğiz…

(Reyhan aldığı emri ifa1381 için çekilip gitmez, durur.)
MEBRURE HANIM – Ne bekliyorsun? Gitsene…

1377  kabil: mümkün
1378  varit: olması mümkün
1379  kanava: oyun taslağı
1380  eşhas: kişiler
1381  ifa: bir işi yapma
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REYHAN – (Elini ağzına götürerek) Gizli bir söyleyeceğim 
var da…

MEBRURE HANIM – Nedir?
REYHAN – (Hep eli ağzında) Memduha kapı arkasında vakit 

vakit sizi dinliyor…
MEBRURE HANIM – Ya?
KOMŞU HANIM – Bu kız bizim zannettiğimiz kadar alık de-

ğilmiş…
MEBRURE HANIM – Dinlese de intikal1382 süratinden mah-

rum bir mankafadır bir şey anlayamaz ki… Hem de ağır işitir…
ALİ TEVFİK BEY – Gelinini methediyorsun doğrusu…
MEBRURE HANIM – (Reyhan’a) Hâlâ orada mı?
REYHAN – Orada idi fakat beni görünce hareketini belli etme-

mek için savuşur gibi yaptı.
MEBRURE HANIM – (Dışarıya seslenir.) Kim var orada?
MEMDUHA – (Zayıf, korkak sesle dışarıdan) Benim efen-

dim…
MEBRURE HANIM – Gir içeriye…
(Memduha salon kapısından gözükür.)
MEBRURE HANIM – Ne yapıyordun kapı arkasında?
MEMDUHA – (Elinde getirdiği bereyi göstererek) Örgüyü bi-

tirdim de.
MEBRURE HANIM – Niçin içeriye girmiyordun?
MEMDUHA – Lakırdınız bitsin diye bekliyordum efendim…
MEBRURE HANIM – Ah benim terbiyeli kızım… Ver baka-

yım şu takkeyi bana… (Bereyi elinde evirip çevirerek) Pek güzel 
olmuş… Oğlumun baş ölçüsünü aldın mıydı?

MEMDUHA – Hayır…
MEBRURE HANIM – Ya ölçüyü nasıl tuttun?

1382  intikal: anlama
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MEMDUHA – Süreyya Bey’in bir kasketini buldum. Berenin 
ağzını ona tatbikle1383 ördüm…

(Ali Tevfik Bey, Komşu Hanım, Mebrure Hanım kızın bu gayri-
memul1384 zekâvetine1385 hayret eder gibi dudak büküp baş sallaya-
rak birbirine bakışırlar.)

MEBRURE HANIM – (Kızın kıyafet değiştirmemiş olduğuna 
dikkat ederek) Yavrum hâlâ yine o eski alan taran kılıktasın… Biz 
seni çağıracaktık da gelecektin. Unuttun galiba… Haydi git üst de-
ğiştir, süslen. Çağrılınca gel. Reyhan sen de beraber git, kızımın 
tuvaletine yardım et… Küçük beye de söyle çabuk gelsin…

(Memduha ile Reyhan çıkarlar.)

Altıncı Sahne
Evvelkiler, Ali Süreyya
ALİ TEVFİK BEY – Komşu hanımın deminden söylediği doğ-

ru. Bu kız senin zannettiğin kadar alık değil… Olanı biteni anlamak 
merakıyla yüreği yanıyor. Kapı arkasından bizi dinlemek için bere-
yi bahane tuttu…

MEBRURE HANIM – Hiç zannetmem… Biraz evvel söylene-
ni unuttu. Takke ile beraber aşağıya indi. Birdenbire salona girmeye 
sıkıldı. Kapı arkasında mütereddit1386 kaldı. Hakikat bundan ibaret.

(Ali Süreyya pijama ile içeriye girer. Dalgın, yorgun bir jestle 
salondakileri birer birer selamladıktan sonra bir koltuğa oturur.)

MEBRURE HANIM – Oğlum, nedir bu solgunluğun? Hasta 
mısın?

ALİ SÜREYYA – (Ağır bir telaffuzla) Vallahi anne ne olduğu-
mu ben de bilmiyorum…

1383  tatbik: uydurma, uygulama
1384  gayrimemul: beklenmeyen
1385  zekâvet: zekâ
1386  mütereddit: kararsız
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KOMŞU HANIM – Sebepsiz böyle sararıp solma olur mu? 
Mutlaka bize söylemediğin bir derdin var.

ALİ SÜREYYA – Ne derdim olacak hanım teyze, hayattan 
bezginlik, işte bu…

KOMŞU HANIM – Sen yaşta bir gencin ağzına yaraşır söz 
mü bu?

ALİ SÜREYYA – Şimdiki gençlik, geçen devirlerin ihtiyarla-
rından daha yaşlı ve tecrübedidedir1387.

ALİ TEVFİK BEY – (İstihzalı küçük bir tebessümle) Oğlum 
demek ki sen benden daha ihtiyarsın?

ALİ SÜREYYA – Beybabacığım bazı hususlarda ben size min-
gayrihaddin1388 pederane1389 nasihatler verebilirim.

ALİ TEVFİK BEY – (Gülerek) Ben de senin elini öperek duanı 
almaya çalışırım…

KOMŞU HANIM – Dünya tersine döndü, diye işte buna derler.
ALİ TEVFİK BEY – (Ciddi) Oğlum senin öğütlerini dinlemez-

den evvel ben sana bir nasihat vereyim. Vazifene devam saatin ge-
çiyor. Sen hâlâ burada gecelikle oturuyorsun…

ALİ SÜREYYA – Giyiniyordum. Çağırdınız da geldim. (Aya-
ğa kalkarak) Gideyim…

MEBRURE HANIM – Yok. Otur. Mühim bir bahis üzerine ko-
nuşmak için seni buraya çağırdık…

ALİ SÜREYYA – (Dalgın) Mühim bir bahis?
MEBRURE HANIM – Evet…
(Ali Süreyya oturur.)
MEBRURE HANIM – (Mukaddemeyi1390 bulmak için kocasıy-

la komşusunun yüzlerine baktıktan sonra) Sendeki can sıkıntısının 

1387  tecrübedide: tecrübeli
1388  mingayrihaddin: haddim olmayarak
1389  pederane: babaya yakışır biçimde
1390  mukaddeme: giriş
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sebebini sen söylemiyor isen de biz anlamıyor değiliz… Her yaşa 
arız1391 meraklar ve onların ilaçları vardır. Sen bugün yirmi beşini 
sürüyorsun… İki cinste de bu yaş gönüllerin buhranlı zamanıdır. 
Tamam evlenme çağındasın.

ALİ SÜREYYA – (Menfi1392 bir baş çevirişle) Şimdilik hiç bu 
niyette değilim.

MEBRURE HANIM – Sen bu niyette değilsen biz babanla bu 
emeldeyiz. Ölmeden mürüvvetini görmek1393 istiyoruz…

(Ali Tevfik Bey elindeki tesbihin tanelerini çevirerek manidar 
bir sükûtla bu muhavereyi1394 dinler.)

KOMŞU HANIM – Anaya babaya Allah daha çok zaman ömür 
versin, Süreyya Bey de kendine bir eş bulmak ister ama işte gençlik 
hâli bu size nazlanıyor…

MEBRURE HANIM – Nazla niyazla geçirecek vaktimiz yok. 
Süreyya’nın izdivacı bu dakikada mübrem1395 ve müstacel1396 bir lü-
zum hâlini almıştır…

ALİ SÜREYYA – (Şaşkın şaşkın anasının yüzüne bakarak) Bu 
mübremiyet1397, bu acele, bu lüzum nereden geliyor? Anlayamıyo-
rum… Niçin hemen evlendiriliveriyorum?

MEBRURE HANIM – Çünkü sana eş olacak kumru yuvada 
hazır. Beyhude tereddütlerle vakit geçirirsen bu devlet kuşunun pı-
rırrrrradak aile kafesinden uçup gidivermesi tehlikesi var…

ALİ SÜREYYA (İşi şakaya bozmaya uğraşarak) Beni kanatlı 
bir mahlukla mı evlendireceksiniz?

MEBRURE HANIM – Evet yarı melek bir kızcağızla… Mem-
duha’yı ben niçin büyüttüm?

1391  arız: görülmeye başlayan
1392  menfi: olumsuz
1393  mürüvvetini görmek: evladının sevinçli günlerini görerek mutluluk duymak
1394  muhavere: iki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma
1395  mübrem: çok gerekli, kaçınılmaz
1396  müstacel: acele
1397  mübremiyet: gereklilik
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ALİ SÜREYYA – (Tepeden tırnağa bütün vücuduyla bir titre-
me geçirerek) Anneciğim sana çok yalvarırım…

MEBRURE HANIM – Niçin yavrum?
ALİ SÜREYYA – Bu ismi bir daha bana zevce olmak maka-

mında zikretmemen için…
MEBRURE HANIM – A a birdenbire çok sinirlendin! Bu ma-

sum ad sana neden bu kadar dokunuyor?
ALİ SÜREYYA – (Heyecanla) Memduha masumdur. Belki lü-

zumundan ziyade masumdur.
(Helecandan1398 sesine tıkanıklık gelmiş gibi bir tarzda susar, 

sözünü tamamlayamaz.)
MEBRURE HANIM – (Biraz taaccüple1399) Bu masumiyeti iz-

divaç için mâni mi sayıyorsun?
ALİ SÜREYYA – Memduha’nın fazla saffeti bence büyük ku-

surdur. Evlenecek olsam benimle yumruk yumruğa fikrî mücadele-
ye kadir1400 bir kadın almak isterim…

KOMŞU HANIM – Bu da çok tuhaf bir zamane fikri… Demek 
boksör bir hanımla evleneceksiniz…

ALİ SÜREYYA – Evet hanım teyze… Şimdiki hayatta her fert 
karşısındakileri yenmeye çalışan birer boksör mevkiindedir…

MEBRURE HANIM – Oğlum bu zamanda para kuvveti her 
şeye galiptir… Yumrukçular birkaç para kazanmak için halk huzu-
runda vuruşuyorlar… Memduha’nın izdivaca mâni saydığın saffe-
tinden çok ziyade serveti var.

ALİ SÜREYYA – Anne servetle değil, kalbe muvafık1401 bir 
hüviyetle1402 evlenilir…

1398  helecan: kalp çarpıntısı
1399  taaccüp: şaşma
1400  kadir: gücü yeter
1401  muvafık: uygun
1402  hüviyet: kimlik
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MEBRURE HANIM – Yeni fikirlerin bayraktarı gibi görün-
meye uğraşıyorsun ama telakkilerince1403 çok gerisin… Gönül işleri 
geçmiş zamana ait birer oyuncak hükmünde kaldı. Bu vakitte para-
sız hiçbir şey olmuyor. “Mahdumunuzun maaşı kaç liradır?” diye 
sordukları zaman cevap vermeye utanıyorum… Arzuna muvafık 
hilkatte bir kadın bulabilirsin… Fakat şüphesiz ki bu fikir boksörü 
hanım, senden daha züğürt olacaktır. Onda yok, sende yok, ne ile 
geçineceksiniz? Doğacak çocuklarınızı nasıl yetiştireceksiniz?

ALİ SÜREYYA – Anne, yığılı bir servet tükenmeye mahkûm-
dur. Fakat kuvvetli bir azimle her mânia yenilebilir. Ben çalışaca-
ğım, karım çalışacak. Kazancımızı akşam yuvamıza getireceğiz. 
Civcivlerimizi besleyeceğiz. İki kafa, dört kol… İşte yaşamak için 
kullanacağımız aletler… (Kollarını havaya kaldırıp indirir.)

MEBRURE HANIM – Ah yavrum, çok basit fikirlerle oyala-
narak kendini aldatıyorsun… İki kol bir kafa ve çalışmak hüsnüni-
yeti1404 hemen herkeste vardır. Ve bu azme rağmen dünya sekenesi-
nin1405 onda sekizi aç…. Arzuna muvafık bu izdivacınla sen de açlar 
güruhuna1406 iltihak edeceksin1407… Taşıyorum artık susamayaca-
ğım… Komşu hanım yabancımız değil. Memduha şimdiden bizim 
velinimetimizdir1408. Kendi varidatımız bugün bizi geçindirmiyor. 
Anlıyor musun? Daha anlatayım mı?

(Ali Tevfik Bey, karısını bu tehlikeli ifşaatta1409 daha ileri var-
maktan menetmek için bulunduğu yerde birbirini müteakiben1410 
birkaç defa öksürür.)

ALİ SÜREYYA – (Sinirli bir jestle) Ailenin bu velinimet kıza 
olan şükran borcunu benim izdivacımla mı ödeyeceksiniz?

1403  telakki: anlayış
1404  hüsnüniyet: iyi niyet
1405  sekene: sakinler, bir yerde oturanlar
1406  güruh: sürü
1407  iltihak etmek: katılmak
1408  velinimet: birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
1409  ifşaat: gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
1410  müteakiben: ardı sıra, birbiri ardınca
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MEBRURE HANIM – (Ateşli) Ne zannettin ya? Bizi geçindir-
mek için aile menfaatine baban bu vesayetten kırpıntı yaparken bu 
surette mukabil1411 şükrana1412 ben karar vermiştim. Yoksa yediğim 
her lokma boğazımda kalırdı. Binaenaleyh1413 sen idareten1414, vic-
danen katmerli ıztırarlarla1415 bu kızı almak mecburiyetindesin… 
Almazsan yalnız küfran-ı nimette1416 bulunmuş olmak değil, büyük 
bir cinayet işlemiş olursun…

ALİ SÜREYYA – (Gözlerini açıp anasına doğru bakarak) Of 
anne, ben mi yanlış anlıyorum, sen mi söylediğini bilmiyorsun? Bu 
izdivacı reddetmekle neden büyük cinayet işlemiş oluyorum?

MEBRURE HANIM – Çünkü bu yavrucak seni amansız bir 
ateşle seviyor. Zaten zayıf mizaç, içlenip de bir hâl olursa hiç neda-
met duymaz mısın1417?

ALİ SÜREYYA (Burnundan soluyarak) Aman ya Rabbi…
MEBRURE HANIM – İkinci tehlikeyi de düşünelim… Bu bü-

yük kısmeti elimizden kapmak için etrafımızda kurulmuş tuzaklar 
bulunmaması da kabil değildir.

ALİ SÜREYYA – (Hırçın bir ifade ile) Ah keşke kapsalar…
MEBRURE HANIM – Gafil çocuk, onunla beraber nelerin de 

kapılacağını düşün… Bankada mühim miktarda nukut, altı katlı 
apartmanlar, mağazalar, koca yağhane…

ALİ SÜREYYA – Sayma, elverir… Koca yağhane dedikçe 
gönlüm bulanıyor…

(Ali Süreyya ağlar gibi iki avucuyla yüzünü kapar.)
MEBRURE HANIM – (Tatlı bir şefkat tavrıyla yanına yak-

laştığı oğlunun yüzünü okşayarak) Şımarık çocuklar gibi dinsizlik 

1411  mukabil: karşılık olarak
1412  şükran: minnettarlık
1413  binaenaleyh: bunun için
1414  idareten: işin yürümesi için
1415  ıztırar: çaresizlik, mecburiyet
1416  küfran-ı nimet: yapılan iyiliğe, verilen nimete karşı nankörlük etme
1417  nedamet duymak: pişmanlık duymak
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etme… Ciddi hayatın başladığı bir çağdasın. Gönül izdivacı vardır; 
servet, ticaret izdivaçları vardır. Her evlenen bir karı ile oturmaz 
ya… Sen bu kızı bir kere al. Bu lüzum katidir. Sonra gönül eğlendi-
recek vasıtalara müracaattan1418 seni meneden1419 var mı? Zavallıcık 
aptalın hiçbir şeyden haberi olmaz… (Oğlunun alnını öpüp şakak-
larını okşayarak) Kanun, çift evlenmeyi menediyorsa da metres 
alanlara ceza vermiyor ya…

ALİ TEVFİK BEY – (Sinirli sinirli haykırarak) Hanım hanım! 
Nasihatlarında pek ileri varıyorsun… Bana şiddetle yasak ettiğin 
bir telezzüzde1420 oğluna neden bu kadar müsait bulunuyorsun?

MEBRURE HANIM – (Kocasına dönerek) Telezzüz mü? Ke-
limeyi telaffuz ederken hâlâ ağzının suları akıyor. Bunu sana niçin 
mi yasak etmiştim? Çünkü sen sevdiğin karılara para yedirecektin, 
biz oğlumuza alacağımız kızın parasını yiyeceğiz… Bu müsaadem 
işte bu naçarlıkla1421 vuku buluyor1422…

ALİ TEVFİK BEY – Ha şöyle maksadını açıkça söyle… Hiç-
bir kimse elini göğsüne bastırarak bu kadınca felsefedeki insaniyet-
kârlığı1423 tasdik edemez doğrusu… Oğlumuza karısının varidatıyla 
metresini besletmek… Bu analık şefkatine hiç diyeceğim yok…

ALİ SÜREYYA – Anneciğim, ben bu kızla evlenmezsem asla 
mücrim olmam1424… Lakin onu beni teşvik ettiğin gizli şeraitle1425 
alırsam cani sayılırım.

MEBRURE HANIM – İş menfi cereyan ederse boşuna geçir-
diğimiz şu dakikaların ehemmiyetini sonra anlayacağız. Açıkça ko-
nuşalım.

1418  müracaat: başvurma
1419  menetmek: engel olmak
1420  telezzüz: zevk alma
1421  naçarlık: çaresizlik
1422  vuku bulmak: meydana gelmek
1423  insaniyetkârlık: vicdanlılık
1424  mücrim olmak: suçlu olmak
1425  şerait: şartlar
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ALİ TEVFİK BEY – Karısının servetini oğlumuzun metresle-
rine yedirteceğiz. Cüretkârlığın1426 bundan daha açıkçası olur mu?

MEBRURE HANIM – Oğlumuzu bu kızı almaya ikna için bu 
çareye başvurmak mazeretindeyiz… Bu suretle hem Süreyya’yı re-
faha erdirmiş hem de zavallı Memduha’yı memnun etmiş oluruz…

ALİ TEVFİK BEY – (Yerinden kalkarak) Kocasından göreceği 
sadakatsizlik hıyanetiyle1427 Memduha nasıl mesut olabilir? Hanım, 
buna hiç aklım ermiyor.

MEBRURE HANIM – Bu zavallı kızı kim alsa parasını yiyip 
kendisini posa gibi sokağa atacaktır…

ALİ TEVFİK BEY – Biz parasını yedikten sonra kendisini pa-
muğa sarıp rafa koyacağız galiba…

MEBRURE HANIM – Hiçbir aile nezdinde bizdeki kadar iyi 
muamele göremez.

ALİ TEVFİK BEY – Kocasının, üzerine edeceği mükerrer1428 
hıyanet müstesna olmak1429 üzere.

MEBRURE HANIM – (Yine oğlunun yüzünü okşayıp öperek) 
Sana zevce olmak için bu kızın ismini ilk telaffuzumda bir tevah-
huş1430 raşesi1431 geçirdin ama bu fikre kendini alıştırmalısın. Başka 
çare yok…

ALİ SÜREYYA – (İnatla) Asla anne asla…
MEBRURE HANIM – (Zile basıp hizmetçiyi çağırır. Salon 

kapısından görünen Reyhan’a) Haydi git Memduha Hanım’a söyle 
oğlum için ördüğü bereyi alsın da buraya gelsin…

(Reyhan çekilir…)

1426  cüretkârlık: küstahlık
1427  hıyanet: ihanet etme
1428  mükerrer: defalarca tekrarlanan
1429  müstesna olmak: dışında olmak
1430  tevahhuş: ürkme
1431  raşe: titreme
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Yedinci sahne
Evvelkiler, Memduha
(Memduha gayet eksantrik1432 bir tuvalet1433 ve elinde bere ile 

salona girer. Suratı, üzerine bir karnaval maskesi geçirilmiş gibi 
çok koyu boyalara bulanmış. Tepesinde uçları merkep1434 kulakları 
gibi havaya dikilmiş enli al kurdeleden bir fiyonga, kulaklarında 
omuzlarını döven salkım küpeler… Gerdanında iri taneli yeşil bon-
cuklar… Arkasında vücuduna hiç uymamış yanardöner (change-
ant) kumaştan kısacık bir rop, bacaklarında mor çoraplar, ayakla-
rında sırmalı kırmızı terlikler.)

ALİ SÜREYYA – (Kızı bu kıyafette görünce umacıya1435 te-
sadüf etmiş gibi bulunduğu yerden biraz geri geri çekilerek) Aman 
Allah’ım bu ne?

MEMDUHA – (Süreyya’nın bu tevahhuşundan o da ürkmüş 
gibi hemen yine dışarıya kaçar.)

KOMŞU HANIM – Biz bu kıza “Süslen” dedikse “Böyle mas-
kara ol” demedik ya…

MEBRURE HANIM – Zavallıya bu azizliği yapan Reyhan’dır. 
Bu hizmetçi kızın da oğlumda gönlü var. Memduha’yı gülünç bir 
vaziyete düşürmek için kıskançlığından ona bu oyunu oynadı…

REYHAN – (Bu esnada salon kapısından görünerek) Efendim 
komşu hanımı evinden çağırıyorlar… Misafir gelmiş…

KOMŞU HANIM – Nasıl misafir?
REYHAN – Bir kadın…
KOMŞU HANIM – (Mebrure Hanım’a eğilerek) Düztaban 

Ayşe olmalı, gidip bakayım…

1432  eksantrik: alışılmışın dışında olan
1433  tuvalet: özenli giyim, kıyafet
1434  merkep: eşek
1435  umacı: öcü
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ALİ SÜREYYA – (Teşeüm etmiş1436 bir suratla) Bu uğursuz 
kadın da kim?

(Komşu hanım cevap vermeksizin salondan çıkar.)
MEBRURE HANIM – (Oğluna yaklaşarak) Süreyya, yavrum, 

analık ruhumun bütün heyecanıyla sana yalvarıyorum. Bu kadar so-
ğuk durma… Zavallının yüzüne biraz gülüver. Bu huşunetinle1437 
ondan ziyade bana ediyor, yüreğime hançerler saplıyorsun…

ALİ SÜREYYA – İradem haricindeki bu emirlerine itaat ede-
meyeceğim… Daha ziyade üstüme varırsan beni bayıltırsın.

MEBRURE HANIM – (İnatçı bir sesle) Ayılmak bayılmak de-
ğil, kıyametler kopsa sen bu kızı alacaksın!..

ALİ SÜREYYA – Gönlüm bana bütün şiddetiyle isyan ederken 
ben senin emrine nasıl itaat gösterebilirim…

MEBRURE HANIM – Ben senin gönlünün, keyfinin rızasını 
sormuyorum. Bu iş olmuş bitmiştir. Başka lakırdı istemem!

ALİ SÜREYYA – Anne beni zorla itaatsiz ediyorsun… Bu kızı 
sevmiyorum… Sevemem… İmkânı yok!

MEBRURE HANIM – Bu âlemde herkes karısını severek 
almaz… En çok evlenmeler lüzum üzerine vuku bulur. Kaç defa 
söyleyeyim. Sen bu kızı al. Gönlünün seveceği bir kadına tesadüf 
ettiğin vakit onunla eğlen… Bu kızın serveti sana birkaç kadın sev-
dirmeye müsaittir…

ALİ TEVFİK BEY – Hanım, oğlunu bu ahlaksızlığa sevk eden 
ana bilmem ki dünyada senden başka bir tane daha var mıdır?

MEBRURE HANIM – Ben erkeklerin tabiatlarını erkeklerin 
kendilerinden daha iyi bilirim. Bu mühim dersleri de senden al-
dım… Evlenen her erkeğin bütün ömrünce o bir tek kadınla otur-
duğunu bana ispat edebilir misin? Oğlum da evlendikten sonra şüp-

1436  teşeüm etmek: uğursuz saymak
1437  huşunet: kabalık
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hesiz bu hıyanette bulunacaktır. Benim teşvikime1438, tahzirime1439 
lüzum yoktur. Mademki bu iş tabiatıyla vuku bulacaktır. Ne için 
böyle birtakım vahi1440 düşüncelerle bu Tunus gediğini1441 elimizden 
kaçıralım?

ALİ TEVFİK BEY – Güzel muhakeme doğrusu… Bu söyle-
diklerin mütearife1442 derecesinde bir hakikat ise dünyada hiçbir ka-
dın kocasından emin olamaz…

MEBRURE HANIM – Olmamalıdır. Eğer olanlar varsa kendi 
kendilerini aldatmaktan başka bir şey yapmadıklarını bilmelidir-
ler… (Hizmetçiyi çağırır.)

Sekizinci Sahne
Evvelkiler Reyhan, sonra Memduha
REYHAN – (İçeriye girer.)
MEBRURE HANIM – Memduha nereye savuştu?
REYHAN – Telefon başında…
MEBRURE HANIM – Kiminle konuşuyor?
REYHAN – Her zaman konuştuğu kimse ile…
MEBRURE HANIM – Kim bu? Her zaman konuştuğu.
REYHAN – Bilmiyorum…
MEBRURE HANIM – Kim olduğunu merak etmedin mi?
REYHAN – Ettim fakat telefonu açarken numarayı gayet ya-

vaş söylediğinden tahkik mümkün olmadı… Kim olduğunu kendi-
sinden sorabilirsiniz…

MEBRURE HANIM – Çağır bana onu, bereyi beraber getir-
sin…

1438  teşvik: gayret ettirme
1439  tahzir: çekindirme
1440  vahi: boş, anlamsız
1441  Tunus gediği: iştah uyandıran cazip şey, kârlı gelir kaynağı
1442  mütearife: temel önerme
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(Reyhan çıkar. Biraz sonra Memduha içeriye girer. Elinde bere 
ile salonun bir köşesinde durur.)

MEBRURE HANIM – Memduha, kızım, getir bereyi oğlumun 
başına giydir…

ALİ SÜREYYA – (Kaçacak gibi vaziyet alarak) Zahmet et-
mesin.

MEBRURE HANIM – (Dövecek gibi oğlunu iki omzundan şid-
detle sarsarak Memduha’ya hitaben) Haydi… Giydir bakayım… 
Nasıl gelecek? (Yerinden kımıldamaması için fes kalıplar gibi oğlu-
nun omuzlarından bastırır.)

(Memduha tuhaf bir jestle çarpık bir vaziyette bereyi Ali Sürey-
ya’nın başına geçirir.)

MEBRURE HANIM – Oh eline sağlık kızım… Tıpatıp iyi gel-
di… Pek yaraştı…

(Memduha eğilir, baygın baygın Süreyya’nın gözlerinin içine 
bakar.)

ALİ SÜREYYA – (Kesik bir sesle) Rica ederim Memduha, 
gözlerini göz bebeklerimin içine dikme öyle, fena oluyorum…

MEMDUHA – Beni çok sevdiğin için mi fena oluyorsun?
ALİ SÜREYYA – (Yükselen bir öfke ile) Fakat hâlâ gözlerini 

gözlerime saplamadan ayırmıyorsun…
MEMDUHA – Ne yapayım efendim? Bana öyle talimat ver-

diler…
ALİ SÜREYYA – (Silkinerek) Bana işkence etmek için mi ta-

limat alıyorsun?
MEMDUHA – Benim her yaptığım sana işkence geliyor… 

Beni sevmediğini biliyorum ama ne yapayım…
ALİ SÜREYYA – Ne yapacaksın… Sen de beni sevmezsin 

vesselam…
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MEMDUHA – Emin ol, ben de seni sevmiyorum… Beni sev-
meyeni niçin seveyim? Fakat annen seni sevdirmek için beni zor-
layıp duruyor…

ALİ SÜREYYA – Zorla güzellik olur mu?
MEMDUHA – Olmaz… Olmuyor… Çünkü…
MEBRURE HANIM – (Yerinden fırlayıp kızın karşısında du-

rarak) Ey… Çünkü… Alt tarafı?
MEMDUHA – Çünkü ben de başka bir genci seviyorum…
ALİ SÜREYYA – Allah mübarek etsin…
MEBRURE HANIM – Gözü kapalı büyüttüğümü zannettiğim 

kızın ağzından neler işitiyorum!..
MEMDUHA – Gözü kapalı büyütmek ne demektir? Kedi yav-

rularının bile yedi günde gözleri açılır…
MEBRURE HANIM – Maşallah çok şey biliyorsun ama kızı 

sevdiğine değil, izdivacıyla bahtiyar olacağını tahmin ettikleri mü-
nasip kimseye verirler… Sen henüz bizim vesayetimiz altındasın. 
Gönlünün hoşlandığı gençle sevişmeye mezun1443 değilsin…

MEMDUHA – (Diklenerek) Siz benim malımın vasisisiniz. 
Gönlümün değil…

ALİ TEVFİK BEY – Aptal sandığımız kızın sözlerine bakı-
nız…

MEBRURE HANIM – “Seni seviyorum” diyen gencin muhab-
betine inanıyor musun?

MEMDUHA – Niçin inanmayayım?
MEBRURE HANIM – A zavallı, sana öyle diyen senin yüzünü 

değil, paralarını seviyordur…
MEMDUHA – (Tebessümle) Siz benim paralarımdan gayrı 

nemi seviyorsunuz ki? Beni seven delikanlı bana aşkından bahsedi-
yor. Süreyya Bey ise beni sevmediğini açıkça söylüyor… Bu ikisin-
den hangisiyle mesut olabileceğimi artık siz düşününüz…

1443  mezun: izinli
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MEBRURE HANIM – (Feveranla1444) İkiniz de halt etmişsi-
niz! Ben sizi birbirinize verdim… Bu takdiri artık Cenabıhak bile 
bozamaz…

REYHAN – (Salon kapısından gözükerek) Genç bir adam gel-
di, sizinle görüşmek istiyor.

MEBRURE HANIM – Kimmiş o? Adı ne?
REYHAN – “Mesut Galip” ismini verdi…
MEBRURE HANIM – Bu da kim?
MEMDUHA – Seviştiğim çocuk…
MEBRURE HANIM – (Gözlerini açar. Yumruklarını sıka sıka 

yerinden kalkıp oturarak) Seviştiğiniz çocuk mu? Bu ne utanma-
mazlık! Hiç sıkılmadan bulunduğun şu kepazece itirafa bak! Seviş-
tiğin çocuk… Bu küstah genç, ne cüretle benim evimde boy göste-
rerek mücrimane1445 sevdasını ilan edebiliyor?

MEMDUHA – Ona kabahat bulmayınız, bana darılınız. Çünkü 
telefonla kendisini şimdi ben çağırdım…

MEBRURE HANIM – Bu ne yüzsüzlük? Bizden sıkılmadan 
âşıkını buraya nasıl çağırabiliyorsun?

MEMDUHA – Başka yere çağırmak mümkün olmadığı için. 
Ne yapayım ortada halledilecek mühim bir mesele var… Süreyya 
Bey beni sevmiyor, ben de ondan hoşlanmıyorum… Gönüllerimi-
zin hilafına siz ikimizi birbirimize vermeye uğraşıyorsunuz…

MEBRURE HANIM – Oğlumu sevmiyordun da niçin böyle 
alelacayip1446 bir tuvaletle onun karşısına çıktın? Kendini ona be-
ğendirmek için değil mi?

MEMDUHA – Hayır. Alay etmek için.
ALİ SÜREYYA – Ya niçin annemin tavsiyesini bahane ederek 

deminden baygın baygın gözlerimin içine bakıyordun?

1444  feveran: coşma
1445  mücrimane: suçlu olarak
1446  alelacayip: çok acayip, tuhaf
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MEMDUHA – Eğlenmek için…
ALİ SÜREYYA – Tuhaf fantazya1447…
MEMDUHA – Evet… Zannettiğiniz kadar aptal bir kız olma-

dığımı ispat etmek lüzumu karşısındayım… Beni büsbütün budala 
bir mahluk zannettikçe istediğiniz gibi mukadderatımla1448 oynama-
ya kalkıyorsunuz. İşte size açıkça söylüyorum… Oğlunuza varma-
yacağım… Başka birini seviyorum… Bütün ruhumla, servetimle 
onun olacağım… O da şu kapının arkasında bekliyor. İçeriye girsin, 
açıkça, mertçe yüz yüze anlaşalım. Moliere’in Zor Nikâh’ına ben-
zeyen bu komedyaya bir nihayet verilsin…

ALİ SÜREYYA – Memduha haklı söylüyor… Bu kızın aptal 
olmadığına şu sözlerinden başka delil istemez.

MEBRURE HANIM – Hiç haklı söylemiyor… Aptallığını is-
pat ediyor. Vesayetimiz hasebiyle ben ona karşı analık vazifesini 
deruhte etmiş1449 bulunuyorum… Onu gönlünün töresine bırakıp da 
ne idiği bellisiz bir delikanlının kolları arasına atamam… Onun uğ-
rayacağı bedbahtlıktan1450 ömrümün sonuna kadar ben de muazzep 
olurum1451…

ALİ TEVFİK BEY – Bu genç adam içeriye girsin. Ne kıbal-
de1452, ne fikirde bir insandır anlayalım.

MEBRURE HANIM – Girsin… Benden lazım gelen dersi al-
sın, defolsun gitsin…

ALİ TEVFİK BEY – Reyhan git bu çocuğu içeriye getir…
(Reyhan çıkar.)

1447  fantazya: değişik düşünüş, davranış
1448  mukadderat: kader
1449  deruhte etmek: üstlenmek
1450  bedbahtlık: talihsizlik
1451  muazzep olmak: acı çekmek
1452  kıbal: huy
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Dokuzuncu Sahne
Evvelkiler, Mesut Galip
(Mesut Galip salona girince içeridekileri terbiyeli bir tavırla 

selamlar.)
MEBRURE HANIM – (Bulunduğu yerde dalgalanarak tıkanır 

gibi hâller gösterdikten sonra Mesut Galip’e dik dik baka baka) 
Söze başlamazdan evvel hafakandan1453 boğulacağım…

ALİ TEVFİK BEY – (Karısına bir sükût işareti vererek deli-
kanlıya hitaben) Oğlum şu anda birbirimize karşı garip bir vaziyette 
bulunuyoruz.

MESUT GALİP – (Edepli bir jestle) Hayır beyefendi vaziyette 
hiçbir garabet1454 yoktur. Yalnız hakkaniyete1455 karşı yapılan bey-
hude inatlar vardır.

MEBRURE HANIM – (Birden parlar gibi) Ne imiş hakkani-
yete karşı yapılan inatlar?

MESUT GALİP – Ali Süreyya Bey oğlunuzla Memduha Ha-
nım’ı kendi istekleri hilafına birbiriyle evlenmeye icbar etmek… 
Beri yanda benim bedbahtlığıma sebep olmak…

MEBRURE HANIM – (Taaccüp tavrıyla) Acayip… Biz senin 
bedbahtlığına neden sebep oluyoruz?

MESUT GALİP – Çünkü biz Memduha Hanım’la birbirimizin 
olmaya ahdettik1456.

MEBRURE HANIM – Evimizde neler oluyormuş da haberi-
miz yok! Baskı altındaki bu kızla nasıl seviştiniz de böyle ahitlere, 
peymanlara1457 giriştiniz?

MESUT GALİP – Aşk mâni tanımaz…

1453  hafakan: yürek sıkıntısı
1454  garabet: tuhaflık
1455  hakkaniyet: doğruluk
1456  ahdetmek: söz vermek
1457  peyman: yemin
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MEBRURE HANIM – Küstahlığın bu derecesine doğrusu ta-
hammül edemeyeceğim… Hilekâr aşkına (Memduha’yı işaret ede-
rek) bu zavallıyı inandırabilsen de beni ikna edemezsin. Seni bu 
cürete düşüren büyük hırs, sersem kızın servetinden başka nesine 
hamlolunabilir1458?

MESUT GALİP – (Biraz cüretlenerek) Bu suali evvela kendi-
nize sorup cevabını verdikten sonra bana irat edebilirsiniz.

MEBRURE HANIM – Bizim sana sorduğumuz suallere alaca-
ğımız cevaplara göre hareket etmek mecburiyetinde olmadığımızı 
bilmemen de küstahlık üzerine küstahlıktır. Bu çocuk henüz kanu-
ni hürriyetine malik1459 değildir. Bugün tamamıyla bizim vesayeti-
miz altında bulunuyor… Onun toy gönlünü çalmış olmakla hiçbir 
muvaffakiyete eremezsin… Babasından almış olduğumuz vesayet 
hasebiyle onu bahtiyar olabileceği biriyle evlendirmek, bizim için 
dinî bir vazife derecesinde mukaddes bir borçtur. Kızımızı rastgele 
karşımıza çıkan bir adama veremeyiz… (Yerinden kalkar, Memdu-
ha’nın sahte bir şefkatle yüzünü okşayarak) Yavrum… Anan öldü, 
onun yerine küçük yaşından beri ben sana analık ettim… Böyle 
yalancı âşıkların kalp1460 sözlerine kanıp da dile gelme… Bizi de 
beyhude üzüntülere düşürme… Ona lazım gelen ret cevabını ver, 
çıksın gitsin. Bir daha da senin peşinde dolaşmasın.

MEMDUHA – (Muannit bir tavırla) Hayır, ben Mesut Ga-
lip’ten başka birisiyle mesut olamam… Sizin vesayetiniz benim 
malım üzerinedir, gönlüme hükmedemezsiniz.

MEBRURE HANIM – (Heyecandan titreyen elleriyle kızın 
saçlarını okşaya okşaya yüzüne öpücükler kondurarak) Sürey-
ya’ya karşı gösterdiğin kayıtsızlıklarla onu kendinden soğutmaya 
uğraştın… O da kızgınlıkla bigâne durmak vaziyetine düştü. Yoksa 
gönlünün en derin samimiyetiyle seni sevdiğine emin ol… Sözüme 
inan.

1458  hamlolunmak: yüklenmek
1459  malik: sahip
1460  kalp: sahte, düzmece



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 247

ALİ SÜREYYA – (Büyük bir taaccüple) Allah Allah… Anne 
çok cesur bir mantığın var… Yalnız Memduha’yı inandırmak de-
ğil, beni bile gönlümün hilafına şüpheye düşürmek garabetleriyle 
şaşalatıyorsun…

MEBRURE HANIM – Sus. Ben senin huyunu bilmez miyim? 
Kafan başka türlü düşünür, dilin başka türlü söyler… Memduha’nın 
nasıl vasisi1461 isek öz analık hakkıyla senin üzerinde de vesayetim 
vardır. Böyle çocukça budalalıklara kalkıştığın zaman seni sustura-
rak vaziyetini düzeltmek için tarafından söz söylemek salahiyetiy-
le1462 vazifedarım1463.

ALİ TEVFİK BEY – Dünya idaresi kadınların eline geçerse 
her şey düzelecek. Çok inatçı bir siyasetleri var. İş, menfaatlerine 
taalluk edince1464 bedahete karşı yumruk sallamaktan çekinmiyor-
lar.

MESUT GALİP – İşte doğruyu siz söylüyorsunuz beybaba…
MEBRURE HANIM – Doğruyu o söylemiyor, ben söylüyo-

rum… Erkek idaresi dünyayı ne hâle getirdi, işte görüyoruz. Ben 
olmasaydım bu baba oğlun elinde çoktan bu evin üstü altına döner-
di. Oğlum Mesut Galip Bey, bak sana hazımla1465, sükûnetle1466 söy-
lüyorum. Sen bu sevdadan vazgeç. Akıllı uslu buradan çekil git… 
Ben öyle sizin gibi küçük kafalıların inatları önünde silah teslim 
edenlerden değilim…

MESUT GALİP – (Serkeşlenerek1467) Ben de her silahtan ürken 
boydan olmadığımı söylemek mecburiyetindeyim…

MEBRURE HANIM – Demek güzellikle buradan çekilip git-
meyeceksin…

1461  vasi: bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
1462  salahiyet: yetki
1463  vazifedar: görevli
1464  taalluk etmek: ilgisi olmak, dokunmak
1465  hazım: tamahhül, genişlik
1466  sükûnet: sakinlik
1467  serkeşlenmek: kafa tutmak
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MESUT GALİP – Hayır… Davamın hakkaniyetine vicdanla-
rınızdan adalet bekliyorum. İlamımı1468 almadıkça buradan çıkma-
yacağım…

MEBRURE HANIM – Hiçbir memlekette hususi vicdan hü-
kümleriyle ilam verilmez… Kendiliğinden çıkmayacaksan şimdi 
seni polisle çıkartırım.

MESUT GALİP – Vesayetinizin hesabına bakıldığı günü polisi 
ben çağıracağım…

ALİ TEVFİK BEY – İşte kadınlık hırsının fantazyasıyla başla-
yan maceranın verdiği netice…

-Perde-

1468  ilam: mahkeme kararını gösteren resmî belge



İKİNCİ PERDE

Birinci Sahne
(Perde açılınca boş salon görünür, içeriye evvela komşu ha-

nım, sonra Düztaban Ayşe, sonra Reyhan girerler.)
KOMŞU HANIM – (Etrafına bakınarak) Burada kimse yok. 

Uyuyorlar mı?
REYHAN – Daha odalarından çıkmadılar.
KOMŞU HANIM – Pek erken mi geldik?
REYHAN – Hayır o kadar erken değil…
KOMŞU HANIM – Ya niçin meydanda kimse yok?
REYHAN – Komşu hanımcığım bu evin hâlini hiç sormayınız. 

Bu gece ana, baba, oğul ortalık ağarıncaya kadar birbirini yediler… 
Malum ya, hep o mesele…

KOMŞU HANIM – (Düztaban Ayşe’ye) Kadınım işitiyor mu-
sun? Mebrure Hanım sinirleniyor… Hele bu macera ile üzerine büs-
bütün başka bir hâl geldi. Gördüklerini, işittiklerini hep birdenbire 
açıverme… Hanıma sindire sindire söyle… İyilik yapalım derken 
büyük bir fenalığa sebep olmayalım…

AYŞE – Merak etme. Ben insana lakırdıyı tahammülünü tarta 
tarta söylerim. Ben bu dertlerin hekimi oldum. Gönül esrarını an-
lamak için beni kocalarının peşinden koşturan hanımlara sadakat-
sizlik haberini verdiğim vakit bayılanlar ayılanlar olur… İngilizler 



250 | Oyunlar

bu mesleğe zekâvet1469 hizmeti diyorlarmış… Bu işle meşgul olalı 
benim aklım da törpülene törpülene inceldi.

(Dışarıdan zil çalar.)
REYHAN – (Kulak vererek) Hanım çağırıyor. (Salondan çı-

kar.)

İkinci Sahne
Evvelkiler, Reyhan Eksik
KOMŞU HANIM – Ayşe Hanım, seninle biraz ciddi konuşmak 

isterim.
AYŞE – (Tuhaf bir pozla) Şimdiye kadar alay mı ediyorduk ki?
KOMŞU HANIM – Görüyorsun ki bu ailenin başında büyük 

bir dert yanıyor. Ana, baba, oğul hepsi rahatsız… Bu zavallılara 
insani bir hisle yardım etmek lazım gelir…

AYŞE – (Gücenik bir tavırla) Bu da ne demek? Gayriinsani bir 
harekette bulunduğumu veya bulunacağımı mı zannediyorsunuz?

KOMŞU HANIM – Gücenme, meşkûk1470 bir nokta bırakma-
mak ihtiyatıyla1471 bir iki şey söyleyeceğim…

AYŞE – Dinliyorum…
KOMŞU HANIM – Büyük bir kazanç ümidi insanın zihnini 

şaşırtabilir…
AYŞE – Ey sonra efendim?
KOMŞU HANIM – Malum ya, Memduha burada şimdi sıkı bir 

nezaret1472 altında mahpus1473 gibi yaşatılıyor…
AYŞE – Biliyorum…

1469  zekâvet: çabuk anlama ve kavrama
1470  meşkûk: şüpheli
1471  ihtiyat: tedbirli davranma
1472  nezaret: gözetim
1473  mahpus: hapsedilmiş
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KOMŞU HANIM – Davayı kazanırlarsa öbür taraf zengin 
olacak Mesut Galip büyük bir para vaadiyle senin zihnini çelebilir. 
Belki bu ciheti bırakıp öbür yana dönersin…

AYŞE – (Büyük bir tiksinti tavrıyla) Rabb’im esirgesin, ben 
acem balası gibi iki yana ışıldayaydım üzerime böyle küçük işleri 
almaya tenezzül etmeyecek1474 kadar şimdi zengin olurdum… Ney-
se hanım, bu türlü hakaretlere alışığım…

(Salon kapısı açılır. Başında çatkı1475 ile Mebrure Hanım içe-
riye girer.)

Üçüncü Sahne
Evvelkiler, Mebrure Hanım
MEBRURE HANIM – (Yorgun, asabi, casus kadına hitaben) 

Yanılmıyorsam işgüzarlığı bize çok methedilen Ayşe Hanım’sınız…
AYŞE – (Mütevazı bir tebessümle) Evet hanımefendiciğim…
MEBRURE HANIM – İyi haberler getirdiniz inşallah…
AYŞE – Doğru haberler getirdim. Fakat iyiliklerini iddiaya pek 

cesaret edemeyeceğim…
(Mebrure Hanım’a bir süzgünlük gelir.)
AYŞE – (Devam eder.) Meraklanmayınız hanımefendi her şe-

yin çaresi bulunur, işin başı sağlıktır. Bir haftadır her işimi bıraktım, 
Süreyya Bey’in arkasından geziyorum…

MEBRURE HANIM – Elde edebildiğiniz malumat1476 nedir?
AYŞE – İşitilmedik müstesna bir macera değil… Hayatın ilk 

şiddetli hastalıklarından hemen her gencin başında tüten sevda il-
leti…

MEBRURE HANIM – Oğlum bir kadın mı seviyor?
1474  tenezzül etmek: kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul 
etmek
1475  çatkı: başa ve alna bağlanan bağ
1476  malumat: bilgi
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AYŞE – Çıldırasıya…
MEBRURE HANIM – Tevekkeli1477 değil… Oğluma koskoca 

bir serveti ayağıyla sokağa teptirtecek, anaya babaya karşı isyan et-
tirtecek ateşte bir sevda… Sevgilisi, Süreyya’ya böyle her vazifeyi, 
hemen bütün insanlığını unutturmaya değer güzellikte bir kadın mı?

AYŞE – (Dudak bükerek) Çirkin diyemem fakat o kadar da 
ahım şahım bir afet değil…

MEBRURE HANIM – Bu kız nenin nesi hanım?
AYŞE – Asıl pederi hemen hiçbir miras bırakmadan vefat 

etmiş. Şimdi bir üvey babası var. Huysuz, mutaassıp1478 bir müte-
kait1479… Annesi bu adamın eline bakıyor. Kız Şemseddinoğulları 
Ticarethanesinde kırk beş lira aylıklı bir daktilo. Bu değersiz hiz-
metine rağmen iddialı, burnu havada, pek edalı bir şey… Vazifele-
rinden kurtulur kurtulmaz ikisi hemen her gün buluşuyorlar.

MEBRURE HANIM – Süreyya binlerce liralık miraslı bir kız-
cağızı bırakıp da böylesine mi gönül verdi?

AYŞE – Birbirine çok ateşliler… Birbirinin âdeta delisi diva-
nesi olmuşlar… Kıza yaşlı, zengince bir adam talip fakat Nebahat 
bu kocayı istemiyor… Evde her gün bu talep ve reddin davası sü-
rülüyor…

KOMŞU HANIM – Tıpkı buradaki gibi…
MEBRURE HANIM – Gençlik sevgisi talaş alevine benzer, 

parlar geçer. Şimdiki buhranın açlık kurbanlığına namzet1480 zaval-
lılar… Hakikati sonra anlayarak eyvah derler amma iş işten geçmiş 
bulunur…

AYŞE – Geçen gün ikisini saray parkına kadar takip ettim… 
Kendimin onlara dikkatimi sezdirmeksizin oturdukları kanepeye 

1477  tevekkeli: boşuna
1478  mutaassıp: yenilikleri kabul etmeyen, benimsediği fikre aşırı bağlılık gösteren
1479  mütekait: emekli
1480  namzet: aday
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yakın bir yere yerleştim. Kulak kesilerek en mahrem1481 fısıltılarım 
dinledim.

MEBRURE HANIM – (Büyük bir merakla) Böyle gizli, sıkı 
fıkı ne konuşuyorlar?

AYŞE – Birbirinden gayrısının olmamak için ölümle ahitleşti-
ler. Bilirsiniz ya eski masallardaki gibi, ölüm var ayrılık yok…

MEBRURE HANIM – (Geğirtili bir hafakan geçirerek) Ah 
oğlumun şeytanı uğursuz kız… Süreyya’yı da kendiyle beraber 
uçuruma sürükleyecek… Derece derece bir felaketin nuhuseti1482 
içine giriyoruz. Oğlumu bu afetten kurtarmak için bana bir akıl öğ-
retiniz hanımlar…

(Elemli validenin muhatapları böyle bir akıl düşünüyorlarmış 
gibi bir müddet susarlar.)

KOMŞU HANIM – Kim bilir? Gün doğmadan neler doğar. Al-
lah büyüktür. Akılda olmadık zuhuratla1483 iş başkalaşıverir.

MEBRURE HANIM – Ey ulu Tanrı’m bize sen acı…
AYŞE – Sevdalıların yürekleri dar, gezmek eğlenmek istiyorlar 

ama paraları kıt… Geçenlerde Süreyya Bey altın kordon ve saatini 
emniyet sandığına koydu…

MEBRURE HANIM – Ah yezit kahpe, oğlumu şimdiden soy-
maya başlamış…

AYŞE – Kız da fedakârlıkta sevgilisinden aşağı kalmamak için 
altın bileziğini aynı sandığına terhin etti1484.

MEBRURE HANIM – Bugünden satıp yemeye başlamışlar, bu 
mecnunların1485 istikballeri ne olacak?

1481  mahrem: gizli
1482  nuhuset: uğursuzluk
1483  zuhurat: ortaya çıkan şeyler
1484  terhin etmek: rehine koymak
1485  mecnun: deli
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AYŞE – Paraları aldıklarının ertesi günü Galata lokantaların-
dan piliç söğüşü, midye dolması, meyve, bir şişe neşe suyu tedarik 
ettikten1486 sonra otomobil ile uzaklara gittiler…

MEBRURE HANIM – (Dövünerek) Allah saklasın, bu sarhoş 
kıza ben nasıl “gelinim” diyeceğim? Uzaklara gittiler diyorsun… 
Bu uzaklar neresi hanım?

AYŞE – Ne yalan söyleyeyim takip edemedim doğrusu. Bir 
anda otomobil ortadan kayboldu… Ya Bentler’e ya Altınkumlar’a 
ya Kilyos’a savuştular…

KOMŞU HANIM – Gençlik… Hey kuzum, başlarında kavak 
yeli esiyor. İnsan onların bu hâllerine hem teessüf ediyor1487 hem 
acıyor…

(Bu esnada dışarıda bir gürültü kopar. Salondakiler kulak ve-
rirler.)

MEBRURE HANIM – Alık kız Reyhan’la itişiyor. (Salon ka-
pısına koşarak) Nedir o dalaşma? Buraya geliniz bakayım… 

Dördüncü Sahne
Evvelkiler, Memduha, Reyhan
(İki kız saç baş karışık, biraz yorgun bir hâlde içeriye girince)
MEBRURE HANIM – Ne oluyorsunuz kuzum? Kapı arkasın-

da bu didişme nedir?
REYHAN – Siz bana Memduha’nın üst kattan aşağıya inme-

mesi için tembih ettiniz… O bahçeye çıkmak istiyor. Baş edemiyo-
rum.

MEMDUHA – (Sulu sepken ağlayarak) Ben kime ne fenalık 
ettim? Hangi günahımın cezasını çekiyorum? Bu mahpusiyet1488 ne-
dir? Paralarımı rahat rahat yemek için beni odalara kapatıyorsunuz. 

1486  tedarik etmek: sağlamak
1487  teessüf etmek: üzülmek
1488  mahpusiyet: hapis olma durumu
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Adliye varmış, oraya arzuhâl1489 verilirmiş… Ben büyüklere hâlim-
den şikâyet edeceğim. Beni bu esaretten kurtarsınlar… Babam am-
cama böyle mi vasiyet etti?

KOMŞU HANIM – Aa a bu lakırdıları Memduha’ya kim öğ-
retiyor?

MEBRURE HANIM – (Baygınlıklar içinde) Bilmem vallahi. 
Bu evin içinde anlaşılmaz esrar1490 dönüyor… Budala sandığımız 
kız bize taş çıkartmaya başladı…

MEMDUHA – İyi ya ben budala isem oğlunuza akıllı bir kız 
alınız… Beni de sevgilime veriniz… Zaten Süreyya Bey’in sevdiği 
bir hanım varmış. Otomobil ile gezmeye gitmişler… Rakı içmiş-
ler…

MEBRURE HANIM – A süphanallah1491, kız sen bunları nere-
den biliyorsun?

REYHAN – Nereden bilecek… Ben mutfakta akşamdan kalan 
bulaşıkları yıkamakla meşgul iken o buraya inmiş, içeride siz ne 
konuştunuzsa kapı arkasından hepsini bir âlâ dinlemiş…

MEBRURE HANIM – (Tiksintili bir ifade ile) Kapı arkasından 
insan dinlemek ne kötü huy, ne zillet, ne şenaat1492…

MEMDUHA – Ne yapalım anneciğim… Elime para vermiyor-
sunuz ki ben de sizin gibi bir casus tutarak önümde arkamda neler 
olduğunu anlamaya çalışayım…

AYŞE – (Birden kabararak) Bu toy kızın hakaretine uğrayacak 
kadar bayağılaştım mı ben? Casus nasıl olur, biliyor musun kızım 
sen?

MEMDUHA – (Eliyle Ayşe’yi göstererek) İşte senin gibi olur 
hanım…

1489  arzuhâl: dilekçe
1490  esrar: sırlar
1491  süphanallah: hayret ve şaşkınlık bildiren söz
1492  şenaat: kötülük
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MEBRURE HANIM – (Büyük bir taaccüp hâliyle) İşte size 
yeminle söylüyorum… Vallahi bu kıza bunları bir öğreten var… 
Hep bu lakırdılar kendi aklının buluşu değil…

REYHAN – Evet hanımcığım iyi keşfettiniz. Onun akıl hocası 
Mesut Galip’tir. Ondan ders alıyor…

MEBRURE HANIM – Üstüme iyilik sağlık… Bu çapkınla da-
ima nasıl buluşup konuşabiliyor?

REYHAN – Telefonla… Bilmiyor musunuz? Telefonla…
MEBRURE HANIM – Telefonla konuşmasına niçin mâni ol-

muyorsun?
REYHAN – Ben aşağıda iş görürken o fırsat bulup konuşuyor. 

Nasıl başa çıkayım? Bu sabah yine makine başında yakaladım ama 
o konuşacağını konuşmuştu.

KOMŞU HANIM – Alık o değil, meğerse sizmişsiniz.
REYHAN – “Kiminle konuşuyorsun?” dedim. Söylemedi…
AYŞE – Söylemeye hacet var mı?
REYHAN – “Ne konuşuyorsun?” sualime de şu cevabı verdi: 

“Ali Süreyya Bey bugün sevgilisiyle gezmeye gitmişler…”
MEBRURE HANIM – (Haykırarak) Oğlum odasında yok mu?
REYHAN – Hayır, sabah karanlığında savuşmuş…
MEBRURE HANIM – Demek ki bu kızın aldığı haber doğ-

ru… Evimizin içinde olup bitenden biz onun kadar haberdar de-
ğiliz. (Ayşe’ye hitaben) Hanım, oğlumun bugün o sürtük kadınla 
gezmeye gittiğini nasıl oldu da bize haber veremedin?

AYŞE – Bu sabah onlarla meşgul olmaya henüz vakit bulama-
mıştım… Bildiğim kadarını size yetiştirdim. Başka acele işlerim 
var… Müsaadenizle…

KOMŞU HANIM – Sağlıcakla…
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MEBRURE HANIM – Gittikçe iş alevleniyor. Bizi habersiz 
bırakmayınız hanım…

AYŞE – Merak etmeyiniz.
(Ayşe çıkar.)
KOMŞU HANIM – Ben de gideyim kardeş… Evdeki işimi gü-

cümü yüzüstü bıraktım…
MEBRURE HANIM – Rica ederim gitme komşucuğum… 

Damarlarım ok gibi atıyor. Beni hafakan boğacak… Bu saatlerde 
dostluğunuza, tesellilerinize muhtacım. (Reyhan’a hitaben) Haydi 
çıkınız dışarıya, bu kıza iyi dikkat et, kapı arkasından bizi dinleme-
sin, telefona gitmesin… (Reyhan’la Memduha çıkarlar.)

Beşinci Sahne
Mebrure, komşu hanımlar, Ali Tevfik Bey
ALİ TEVFİK BEY – (Telaşla salona girerek) Felaket hanım 

felaket…
MEBRURE HANIM – (Ayağa kalkar, kocasına doğru yürü-

mek ister fakat kuvveti yetişmemiş gibi geri döner. Kalktığı koltuğa 
yıkılır.)

KOMŞU HANIM – (Mebrure’nin bileklerini ovuşturarak) Be-
yefendi, pek acıklı bir haberse söylemeyiniz. Kadının artık taham-
müle1493 mecali kalmadı1494.

MEBRURE HANIM – Söylesin söylesin… Hakikati bilme-
mek merakı, bilmekten ziyade insanı öldürür…

ALİ TEVFİK BEY – (Heyecanla) Zaten saklamanın ihtimali 
yoktur. Vaka şimdi kendi kendine meydana çıkacak…

KOMŞU HANIM – Ne olmuş beyefendi? Beni de büyük bir 
merak aldı.

1493  tahammül: katlanma
1494  mecali kalmamak: gücü kalmamak
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ALİ TEVFİK BEY – Ali Süreyya refikasıyla beraber Maslak 
yolunda bir otomobil kazasına uğramışlar…

MEBRURE HANIM – (Helecandan çatlayacak gibi iri iri ne-
fesler ala ala yerinden kalkıp oturarak) Ne diyorsunuz bey? “Refi-
kasıyla” beraber?

ALİ TEVFİK BEY – Evet…
MEBRURE HANIM – Demek nikâh her şey olup bitmiş…
ALİ TEVFİK BEY – Şimdi telefondan kulağıma akseden tabiri 

tekrarlıyorum.
KOMŞU HANIM – (Mebrure’nin bileklerini ovmakta devam-

la) Kadınım şimdi her türlü husumeti1495 yüreğinden çıkar… Kaza-
nın derecesini anlayalım. Oğlunuzun hayatı tehlikede mi, değil mi?

MEBRURE HANIM – (Dizini döverek) Düztaban Ayşe bize bu 
nikâhı haber veremedi… Nenin casusu bu?

KOMŞU HANIM – Hanım, böyle bir felaket karşısında bu 
söyledikleriniz en evvel düşünülecek şeyler değildir… Kazayı an-
layalım, kazayı… Beyefendi kulaklarımız sizde…

ALİ TEVFİK BEY – Ben de çok bir şey bilmiyorum. Telefon-
dan aldığım haber şu: Maslak yolunda bir otomobil müsademesi1496 
olmuş. Kazazedeleri bir kulübeye almışlar, yaraları ağırca imiş. Et-
fal Hastanesine kaldırılacakları sırada Ali Süreyya “Ben ölmeden 
evvel anamı babamı görmek isterim…” demiş. Evimizi salık ver-
miş. Refikası ve bir doktorla beraber bir otomobile bindirilmişler. 
Buraya gelmek üzere şimdi yolda imişler…

MEBRURE HANIM – (Hafakanlar içinde ayağa kalkıp kol-
larını havaya uzatarak boğula boğula) Kıyametler kopsa Allah bir 
Rabbena hakkı için ben o karıyı evimin damı altına sokmam!..

ALİ TEVFİK BEY – Hanım, sen ana isen ben babayım… Bu 
yurdun sahib-i evveli, aile reisiyim. Senin sinir densizliklerine 

1495  husumet: düşmanlık
1496  müsademe: çarpışma
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katlanmayı şimdiye kadar bir nevi idman1497 hâline koymuştum… 
Fakat her tahammülün bir haddi vardır. Hırçınlık bu sınırı tecavüz 
edince1498 ben de erkeklik, babalık hakkımı kullanmak mecburi-
yetinde kalırım… Yarasının ağır olduğu söyleniyor… Babalık ve 
analık şefkatlerimize sığınmak için kapımızın önüne kadar gelen 
oğlumuzun sokak ortasında vukuu1499 muhtemel ölümünü herkese 
seyrettirtecek kadar taş yürekli bir adam değilim.

(Ali Tevfik Bey bu son sözleri teessürden titreyen bir ifade ile 
söyler.)

KOMŞU HANIM – Öyle ya kadınım, kin güdecek zaman de-
ğil… Bir kere oğlunuzun hayatı kurtarılsın her şeyi sonra düşünü-
rüz…

ALİ TEVFİK BEY – Saf ana kalbi böyle vakitte kin tutar mı? 
Daha bir gün evvel oğlunu metres tutmaya teşvik eden bu kadın de-
ğil miydi? Nedir bu manasız döneklik? Nedir bu lüzumsuz şiddet?

MEBRURE HANIM – (Poflayarak) Lakırdı anlayan beriye 
gelsin. Şimdi orta yerimden çatlayıp ikiye bölüneceğim… Ben oğ-
luma Memduha’yı alması şartıyla o müsaadelerde bulunmuştum. 
Bir müddet nikâhsız yaşadığı kadınla evlendikten sonra benim 
demiş olduklarımın, sizin dediklerinizin ve daha diyeceklerimizin 
hükmü kalır mı? Sen baba isen ben de anayım. Süreyya benim yüre-
ğimden koparak dünyaya geldi. Hep onun iyiliği, ailemizin selame-
ti1500 için çalışıyorum. Kim bilir oğlumdan evvel kimlerle seviştiği 
malum olmayan elin kaltağını “gelin” diye eve alalım, bankerler 
kadar zengin saf kızı sokağa atalım… Bu hatanızın müthiş felake-
tini sonra çekeceğiz…

1497  idman: alışkanlık
1498  tecavüz etmek: aşmak
1499  vuku: meydana gelme
1500  selamet: güvenlik
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ALİ TEVFİK BEY – Hanım, hep bu dediklerin şu elemli anda 
müşfik1501 bir ana kalbine sığmayacak sözlerdir. Oğlunun ölüm teh-
likesini hiçe mi sayıyorsun?

MEBRURE HANIM – (Çırpınarak) Onlar bu eve girince be-
nim hafakandan boğulmayacağımı ne biliyorsun?

ALİ TEVFİK BEY – (Müstehzi) Bir şeycik olmazsın. Bu ya-
lancı ölümden seni diriltmenin ilacını biliriz… Lokman ruhu, ko-
lonya…

MEBRURE HANIM – (Baygın ve şaşkın bir haykırışla) Son-
ra?

ALİ TEVFİK BEY – Sonra birkaç geğirtiyle hayata avdet eder-
sin1502. (Bu esnada sokaktan bir otomobil homurtusu işitirler.)

ALİ TEVFİK BEY – (Kulak vererek) İşte geldiler.
MEBRURE HANIM – (Çok ezgin bir ifade ile) Gelemez ol-

sunlar…
ALİ TEVFİK BEY – (Salon kapısına koşarak dışarıya bağı-

rır.) Reyhan, kapıyı aç… Yaralılar geldi. (Yine salona dönerek)
KOMŞU HANIM – Lütfen siz de yardıma geliniz… Evde biz-

den başka kimse yok. Zavallılar için henüz birer döşek hazırlatma-
ya bile vakit olmadı.

MEBRURE HANIM – (Münfail1503 bir jestle) Ayrı ayrı döşek-
lere ne lüzum var? Süreyya’nın karyolasında koyun koyuna yatsın-
lar… “Refika” sözünden biz derhâl nikâh manası çıkardık. Böyle 
bir şeyin olup olmadığı da malum değil… Ananın babanın bulundu-
ğu damı altında bu nikâhsız gerdek… Ne rezalet ya Rabbi…

KOMŞU HANIM – Bu sözlerle hem kendini bitiriyorsun hem 
beyefendiyi üzüyorsun. Bu sitemleri bırak… Bakalım oğlunuz ne-
resinden sakatlanmış. Şimdi ehemmiyet burada…

1501  müşfik:şefkatli
1502  avdet etmek: geri dönmek
1503  münfail: gücenik, alınmış
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ALİ TEVFİK BEY – Komşu hanım, bırakınız istediği kadar 
söylensin… Siz benimle beraber geliniz…

(İkisi salondan çıkarlar…)
(Dışarıdan merdivenlerden birçok kişi inip çıkıyorlarmış gibi 

ayak patırtıları, inceli kalınlı sesler, iniltiler işitilir.)

Altıncı Sahne
Mebrure Hanım yalnız
MEBRURE HANIM – Ne Allah’ın belası karı imiş bu… Evi-

me ilk gelişi böyle uğursuzlukla oldu. İkisi de tehlikeli yaralar be-
reler içinde… Benim reyim1504 olmadan ve hatta bana nispet eder1505 
gibi bu uğursuzu eve soktular… İçim içime sığmıyor a dostlar! Pen-
cereleri açıp da konuya komşuya “Yangın var!” diye çığlığı basa-
cağım geliyor. Bu ev, bu mahalle, bu semt artık bana haram oldu!.. 
Başımı alıp da nerelere kaçayım ya Rabbi…

(Mebrure Hanım mütehevvir1506 bir saldırışla salondan çıkar.)

Yedinci Sahne
Reyhan’la komşu hanım
(Telaşla salona girerler.)
KOMŞU HANIM – Kızım doktorun dediklerini işitmedin mi? 

Çabuk… Temiz yatak takımları çıkar…
REYHAN – Bu evin hâlini bilmez misiniz? Her şey kilit altın-

dadır. İşte hanım meydanda yok. Böyle çarçabuk nereye savuştu?
KOMŞU HANIM – Hemen demincek kımıldayacak hâlim yok 

diye baygınlıklar gösteriyordu… Ortadan rüzgâr gibi böyle nasıl sır 
oluverdi? Yaralıları yukarıya şoförle doktor, bir de tesadüfen sokak-

1504  rey: oy
1505  nispet etmek: kasıtlı olarak karşısındakini üzecek ve kıskandıracak tarzda dav-
ranmak
1506  mütehevvir: kızgın
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tan geçen bir adam çıkardılar… Benim oraya buraya koşacak hâlim 
yok… Göğüs darlığı çekerim… Tıkanacağım… Memduha’yı çağır 
da bari bize biraz yardım etsin…

REYHAN – (Salon kapısından dışarıya seslenir.) Memduha 
Hanım, Memduha Hanım… (Cevap yok.)

KOMŞU HANIM – Ses vermiyor… Haydi kızım. Odasına koş 
da bak…

(Reyhan dışarıya koşar.)

Sekizinci Sahne
Komşu hanım yalnız, sonra Ali Tevfik Bey, sonra Reyhan
KOMŞU HANIM – Bu ailenin artık dirliği, düzeni bozuldu… 

Bundan sonra birbirini yiyip duracaklar…
ALİ TEVİK BEY – (Kapıdan gözükerek) Hanım nerede? Oğlu 

anasını görmek istiyor…
KOMŞU HANIM – Bilmem beyefendi… Biz de onu arıyo-

ruz…
REYHAN – (İçeriye girerek) Memduha odasında yok… Bu 

kargaşalıktan istifade ile belki bahçeye çıkmıştır diye seslendim 
cevap vermedi… (Bir pencere açarak) Bu yana da bağırayım… 
Memduha Hanım! Memduha Hanım!

KOMŞUDAN SES – Memduha’yı çağırmayınız nafile…
REYHAN – (Büyük bir taaccüple) Ay niçin?
KOMŞUDAN SES – Onu çoktan aşırdılar…
ALİ TEVFİK BEY – (Pencereye yaklaşarak) “Aşırdılar” ne 

demek?
KOMŞUDAN SES – Ne demek olacak… Köşe başında bir 

otomobil bekliyordu… Yaralıları içeriye alma gürültüsü esnasında 
Memduha sokağa fırladı. Oracıkta bir delikanlı peyda oldu1507. Kızı 

1507  peyda olmak: ortaya çıkmak
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arabaya attı… Yıldırım gibi gözden kayboldular… Biz pencereden 
gördük…

ALİ TEVFİK BEY – Bize derhâl niçin haber vermediniz?
SES – Pencereden bağırdık bağırdık, işittiremedik… Şimdi ka-

pınızı çalıp söyleyecektik. Henüz çok bir vakit olmadı ki…
KOMŞU HANIM – (Teessüfle ellerini birbirine vurarak) Be-

yefendi, derhâl haber vermiş olsaydılar da kaçan otomobilin arka-
sından kimi koşturacaktınız? Böyle tehlikeli bir anda oğlunuzu bı-
rakıp gidebilir miydiniz?

ALİ TEVFİK BEY – Kız daha birkaç sene vesayetim altında-
dır, iğne deliğine gizlenseler ben onları buldururum…

MEBRURE HANIM – (Çılgın bir asabiyetle salona uğraya-
rak) Ben uğursuzluktan kaçacak yer arıyorum… Evin bahçe kapı-
sından fırlayarak diyar diyar dolaşmak istedim fakat iki adım gider 
gitmez yine tuhaf bir kuvvet beni içeriye çekti. Felaket peşimden 
ayrılmıyor… Gelin diye eve aldığınız karının ayağındaki uğursuz-
luğu gördünüz mü? Tepemizden aşağı şeamet şeamet1508 üstüne 
yağıyor. Nihayet muradınıza erdiniz mi? İşte Memduha’yı da ka-
çırdınız…

ALİ TEVFİK BEY – Kaçsın… Evimden savuşmakla vesayet 
hakkımı üzerimden refetmiş1509 olamaz ya… Nereye saklansalar 
ben onları buldururum…

MEBRURE HANIM – (Haykırır.) Buldurtup da ne yapacak-
sın? Vasilik müddetin bittikten sonra kızı mal ile, menal1510 ile bir 
el herifine vermek mecburiyetinde kalacak değil misin? (Kafası-
nı iki avucu arasında sıka sıka düşünerek) Böyle sokakta kıyılan 
nikâhlar birkaç aydan ziyade devam etmez. Oğlumuzun bu kadınla 
uzun müddet geçineceğini hiç zannetmiyorum… İleride ne olur ne 

1508  şeamet: uğursuzluk
1509  refetmek: yok etmek
1510  menal: mal mülk
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olmaz, bugün Memduha’yı derhâl çalyaka etmeliyiz1511… Böyle 
şaşkın şaşkın etrafına ne bakınıyorsun beyefendi? Yaralıları getiren 
otomobil daha kapımızın önünde duruyor… Hemen içine atla, ka-
çanların arkasından saldır!

ALİ TEVFİK BEY – (Küçük bir mülahaza1512 sükûtundan son-
ra) Reyhan koş bak, otomobil kapımızın önünde duruyor mu?

(Reyhan dışarıya çıkar. Salondakiler kızın avdetine kadar bir-
birinin yüzlerine bakışarak sükût ederler.)

REYHAN – (Nihayet görünerek) Otomobil gitmiş.
MEBRURE HANIM – (Meyus bir sesle) Ne tarafa saldırsak 

işimiz ters gidiyor… Uğursuzluk… Uğursuzluk…
KOMŞU HANIM – Kardeş, bu sözü diline persenk1513 etme, 

“iyi” de de iyi olsun… Mademki oğlunun bu kadınla uzun müddet 
geçinemeyeceğinden eminsin… Bu muvakkat gelin için şimdilik 
yüreğine taş bastırarak sabret… Bu akabe1514 geçsin, güçlük kendi 
kendine halollunsun… Sandık odasının anahtarını ver, temiz döşek 
takımları çıkaracağız… Doktorun sözünü yerine getirelim…

MEBRURE HANIM – (Biraz sükûnet bulmuş gibi bir hâl ala-
rak ceketinin cebinden çıkardığı anahtarların içinden birini seçip 
uzatır.) Alınız…

(Komşu hanım anahtarı alır, Reyhan’la beraber çıkarlar.)

Dokuzuncu Sahne
Mebrure Hanım, Ali Tevfik Bey, sonra doktor, sonra komşu 

hanım, sonra Reyhan
ALİ TEVFİK BEY – Oğlun seni görmek istiyor…

1511  çalyaka etmek: yakalamak
1512  mülahaza: düşünme
1513  persenk: pelesenk, gereksiz tekrarlanan söz
1514  akabe: tehlike, zorluk
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MEBRURE HANIM – (Mendilini gözlerine götürerek) Ben 
de onu görmek istiyorum… Bütün bana ettiklerine, bütün hınçla-
rıma rağmen yüreğimde kabaran analık şefkatine galebe edemiyo-
rum1515…

ALİ TEVFİK BEY – Ha şöyle, insaniyet damarın nihayet fesat 
tarafına karşı gelmeye başladı…

MEBRURE HANIM – (Yine biraz hırçınlanır gibi) Fakat oğlu-
mu görürken o karının huzuruna nasıl tahammül edeceğim?

ALİ TEVFİK BEY – Hanım yüreğinden bütün kininini, garazı-
nı1516 kov. Böyle bir kaza gününde oğlunun hâlini düşün…

DOKTOR – (Salona girerek) Evde kimse yok mu? Yaralıların 
yanında bir ben kaldım… Şimdi de onları yalnız bıraktım…

ALİ TEVFİK BEY – Affedersiniz doktor bey… Evde kalaba-
lığımız yoktur… Birkaç kişiyiz… Hepimiz şaşkın bir hâle geldik. 
Döşek hazırlatıyoruz…

DOKTOR – (Etrafına bakınarak) Diğer odalarınız küçürek, az 
pencereli, havasız, sıkıntılı… Burası iyi, geniş, müferrih… Karyo-
lalar buraya kurulsun… Mademki evde kalabalığınız yoktur. Hasta-
lar daima göz önünde bulundurulmuş olur…

ALİ TEVFİK BEY – Münasip… (Dışarıya seslenir.) Komşu 
hanım, Reyhan… Size zahmet ama döşekleri buraya taşıyınız… 
Doktor bey öyle tensip etti1517.

(Komşu hanımla Reyhan karyola parçalarını birer birer içeri-
ye taşımaya başlarlar.)

(Doktor, pencere kenarlarında karşı karşıya iki yer tayin ede-
rek) Buralara korsunuz…

DOKTOR – (Döşekler kurulmakta iken söze devamla) Has-
taları katı birer sedir üzerinde bırakıp da geldim… Çabuk olunuz 

1515  galebe: galip gelme
1516  garaz: kin
1517  tensip etmek: uygun bulmak
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(küçük bir sükût) Süreyya Bey arada bir daldıkça bir düziye1518 an-
nesini sayıklıyor…

MEBRURE HANIM – (Mendilini gözlerine götürerek titrek 
bir mırıltı ile) Ah yavrum… Et tırnaktan ayrılır mı hiç? El karısı 
araya girmekle oğlum oğulluğumdan çıkabilir mi?

DOKTOR – (Biraz taaccüple1519) Fakat hanımefendi niçin gi-
dip oğlunuzu görmüyorsunuz?

ALİ TEVFİK BEY – Üzerinde ziyadece sinir hâli var, yatıştır-
maya uğraşıyorum…

DOKTOR – Yaraları çok merak edilecek vahamette1520 değil… 
Süreyya Bey’in azm-i sudgisinde1521 derince bir bere ile sağ topu-
ğunda cüzi1522 bir fracture1523 eseri… Hanıma gelince omuzundan 
ve bileğinden yaralanmıştır. Bileğine giren cam parçalarını temiz-
ledik, pansumanları yapıldı. Süreyya Bey bir müddet sakat ayağı 
üzerine basmamak ve ikisi de lüzumu kadar istirahat etmeleri sure-
tiyle yakında tamamen iyileşeceklerdir. Onlar yaralarının ızdırabın-
dan ziyade müsademenin ani ve şiddetli olmasından bayılmışlar ve 
binaenaleyh cümle-i asabiyeleri1524 sarsılmıştır. Kazanın dehşetine 
nazaran pek ucuz kurtulmuş olmalarına şükretmelidir. Müsademe 
bir virajda vuku bulmuş, her iki otomobil de hurdahaş olmuştur1525. 
Her otomobil daima yolunun sağından gidecektir. Fakat şoförler bu 
şeritaya her zaman riayet etmiyorlar1526, yolun sağından değil, düz-
gün tarafından gitmek istiyorlar…

1518  bir düziye: kesintisiz, sürekli
1519  taaccüp: şaşkınlık
1520  vahamet: tehlike
1521  azm-i sudgi: şakak kemiği
1522  cüzi: pek az
1523  fracture: kırık
1524  cümle-i asabiye: sinir sistemi
1525  hurdahaş olmak: paramparça olmak
1526  riayet etmek: uymak
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ALİ TEVFİK BEY – Bu kazalar her gün tekerrür edip1527 duru-
yor fakat kimsenin otomobile binmeye tövbe ettiği yok…

DOKTOR – Şoförler kalabalığın en civcivli yerlerinde yıldırım 
süratiyle vites yapıyorlar. Alakadar makamlar bu tehlikeye karşı he-
nüz müessir1528 bir nizam1529 veya ceza tayin edemediler…

(Karyolalar kurulur. Üzerlerine döşekler, çarşaflar serilir.)
KOMŞU HANIM – Biz işimizi bitirdik. Her şey hazır…
MEBRURE HANIM – Eksik olma komşucuğum, böyle gün-

lerimizde imdadımıza yetişiyorsun. Allah seni üzerimizden eksik 
etmesin…

KOMŞU HANIM – A ne demek, komşu dediğin böyle günde 
belli olur.

DOKTOR – Şimdi yaralıları incitmeden yavaş yavaş yatakla-
rına nakledelim. Fakat hepinizden bir ricada bulunacağım. Cüm-
le-i asabiyeleri şiddetli bir sarsıntı geçirmiş olduğu için onlar şimdi 
gayet excitable1530 bir hâldedirler… Esen rüzgârdan nem kaparlar. 
Yanlarında hoşlarına gitmeyecek sözlerden, bahusus1531 şundan 
bundan huysuzlandıkları vakit onlarla zıtlaşmaktan çekinmelisiniz.

ALİ TEVFİK BEY – (Karısına yaklaşarak) İşitiyor musun ha-
nım? Doktorun bu ihtarına en ziyade ehemmiyetle sen kulak ver-
melisin…

MEBRURE HANIM – (Asabi bir tevekkül1532 ile) Ne yapayım. 
Evlat hatırı için gücüm yetebildiği kadar her şeye katlanmaya çalı-
şırım…

Onuncu Sahne

1527  tekerrür etmek: tekrarlamak
1528  müessir: etkili
1529  nizam: düzen
1530  excitable: etkilenir, heyecanlı, telaşlı 
1531  bahusus: özellikle
1532  tevekkül: Allah’a güvenme
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Dışarı çıkanlar tekrar içeri girerler, Süreyya, Nebahat
(Mebrure Hanım’dan başka salondakilerin hepsi dışarı çıkar-

lar… Başı gazlarla bağlı, bir ayağı sargılar içinde Süreyya’yı üç 
kişi kucakta getirip döşeğine uzatırlar… Tekrar dışarıya çıkarlar. 
Bir kolu boynuna asılı Nebahat’i bir koltuğunda komşu hanım, di-
ğerinde Reyhan ağır ağır yürüterek mukabil döşeğe yerleştirirler… 
Doktor önden, Ali Tevfik Bey arkadan yürür.)

DOKTOR – (İki karyola arasında durarak itminan verici1533 
bir tebessümle evvela Süreyya’ya, sonra Nebahat’e baktıktan son-
ra) Bugünkü pansumanınızı yaptım. Yaralarınızdan ızdırap duyar-
sanız hiç merak etmeyiniz. Yakında hepsi geçecektir… Rotkene1534 
ihtiyaç görülüp görülmeyeceğini anlamak için akşama geleceğim. 
Gönlünüzü ferah tutunuz… Beyefendi, hanımlar, siz de tembihleri-
me güzelce dikkat ediniz… Şimdilik Allah’a ısmarladık… (Doktor 
hafif bir reveransla1535 çıkar.)

ALİ SÜREYYA – (Melul melul1536 etrafına bakınarak) Anne-
ciğim…

MEBRURE HANIM – (Hemen karyolanın önüne koşarak) 
Vah evladım!

ALİ SÜREYYA – (Hazin bir istirham1537 tavrıyla Nebahat’i 
göstererek) Bak anne bak, sana bir evlat daha getirdim…

MEBRURE HANIM – (Oğlunun alnını okşaya okşaya yan 
gözle Nebahat’e bakıp yüreğinden kaynayan hafakanı yutmaya uğ-
raşarak) Görüyorum. Meraktan yüreğim şişti. Sen nasılsın? Çok 
muzdarip misin1538? Söyle…

1533  itminan vermek: güven vermek
1534  rotken: röntgen
1535  reverans: eğilerek veya dizleri kırarak yapılan selam hareketi
1536  melul melul: üzgün bir biçimde
1537  istirham: yalvarma
1538  muzdarip: acı çeken
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ALİ SÜREYYA – (Kendi sıhhati hakkındaki suale cevap ver-
mez. Annesinin elini sıkarak Nebahat’i işaretle) Refikamın1539 hatı-
rını sormazsın? Ona ne kadar güler yüz gösterirsen ben de o kadar 
iyi olurum… (Hafiften söylenen bu sözlere Nebahat karşıdan kulak 
kabartır. Mebrure Hanım eksi suratla bir tereddüt anı geçirirken 
Ali Süreyya ricasını tekrarlar.)

ALİ SÜREYYA – Haydi anneciğim haydi…
ALİ TEVFİK BEY – (Karısına yaklaşarak yavaşça) Düşünme 

hanım, yürü… Hem analık vazifeni ifa hem de terbiye icabına1540 
muvafık hareket etmiş olursun…

MEBRURE HANIM – (Gönülsüz gönülsüz yürüyüp Neba-
hat’in karyolası önünde durarak yarım ağızla) Nasılsın hanım?

NEBAHAT – (Farkına vardığı bu zoraki istifsardan1541 münfa-
ilen1542 soğuk soğuk) Teşekkür ederim hanım… (Bir müddet ikisi de 
birbirine söyleyecek söz bulamayarak yan yan bakışırlar. Nihayet 
Mebrure Hanım karşıdan oğlunun gözlerinden taşan istirhama mu-
kabele edebilmek için bir lakırdı arayarak)

MEBRURE HANIM – Büyük bir kaza geçirdiniz… Elbette 
sıhhatiniz hakkında meraka düşecek akrabanız vardır. Onlara bir 
haber gönderildi mi? Semtiniz ne tarafta?

NEBAHAT – (Ezgin bir ifade ile) Firuzağa…
ALİ TEVFİK BEY – (Döşeğe yaklaşarak) Telefon, telgraf? 

Hangisi münasip?
NEBAHAT – Hiçbirine lüzum yok…
MEBRURE HANIM – Niçin?

1539  refika: karı, eş
1540  icap: gerek
1541  istifsar: açıklama isteme
1542  münfailen: gücenerek
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NEBAHAT – Çünkü benim onlarla, onların benimle iftihar 
edeceğimiz1543 akrabam yoktur…

ALİ TEVFİK BEY – Dargın mısın kızım?
NEBAHAT – Fena hâlde…
MEBRURE HANIM – Sebebi?
NEBAHAT – (İnce bir ikrahla1544) İhtiyarlarla gençlerin men-

faatleri, hisleri, emelleri birbirine uymamasından.
MEBRURE HANIM – Tuhaf bir zamana kaldık. Her aile ara-

sında bu dava: ihtiyarlar, gençler. Dün beşiklerini salladığımız ço-
cuklarımızın bugün terbiyeleri altına mı girmeliyiz? İhtiyarlar da 
gençler kadar hoppalaşırlarsa maazallah1545 bu dünyanın hâli ne 
olur?

NEBAHAT – (Arkasını dayadığı yastıktan biraz doğrulmaya 
uğraşarak) Bugünün gençleri de geçen asrın zihniyetiyle yaşaya-
mazlar…

ALİ TEVFİK BEY – (Çığırından çıkmak istidadını1546 alan 
muhavereyi yatıştırmak için) Canım, ihtiyarlar biraz gençleşirler, 
gençler de biraz olgunluk hâli alırlar… Geçinip gideriz… Başka 
çare var mı?

MEBRURE HANIM – Merak ettim hanım, ailenizle bozgunlu-
ğunuzun asıl sebebi nedir?

NEBAHAT – (Süzük bir tebessümle) Ne olacak? Reyleri hilafı-
na oğlunuzla evlenmiş olduğum için beni reddettiler…

MEBRURE HANIM – (Ufak bir hafakan sarsıntısı geçirerek) 
Ah işin en doğrusu işte bu… Biz de böyle yapmalı idik amma onlar 
bizden evvel davranmışlar…

1543  iftihar etmek: övünmek
1544  ikrah: tiksinme
1545  maazallah: Allah göstermesin
1546  istidat: yatkınlık
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KOMŞU HANIM – (Mebrure’nin kulağına eğilerek) Hanımcı-
ğım, doktorun tembihini aklına getir… Bak oğlunun yüzüne dikkat 
et, rengi büsbütün kaçıyor…

(Muhaverenin alacağı şekilden içtinap1547 endişesiyle herkes 
birbirinin yüzüne bakışır. Bu suretle küçük bir sükût geçer.)

MEBRURE HANIM – (Bir türlü yenemediği öfkesini boşlat-
mak için Reyhan’ı haşlar.) Kız, ne duruyorsun orada kazık gibi? 
İşin bitti artık, çık dışarıya!

(Hizmetçi kız ince bir homurtu ile çıkar.)
ALİ TEVFİK BEY – (Sözün mecrasını değiştirmek için key-

femettefak1548 bir lakırdı bulmuş olmak şaşkınlığıyla) İşittiniz mi 
ecnebi1549 gazeteleri yazmış? Avrupa’da bir güzellik nişanı1550 ihdas 
edilmiş1551, her sene birinci seçilen güzele verilecekmiş…

MEBRURE HANIM – (Bahse aykırı düşen bu sözü kocası-
nın ağzında bırakmak için onun yüzüne hışımla1552 bakarak) Bey 
durunuz. Anlayacağım mühim bir nokta var… (Nebahat’e hitapla) 
Süreyya ile evlenmeniz sizi evlatlıktan reddetmek derecesinde ve-
lilerinizi neden kızdırıyor? Biz bu kadar hakir, sefil bir aile miyiz? 
Oğlumu neden bu derecede pespaye1553 görmüşler? Ve nasıl olup da 
oğlum bu hakaretleri benimseyerek sizinle evlenmiş?

ALİ SÜREYYA – (Döşekte arkasını yasladığı yastıktan doğ-
rulmaya uğraşarak) Anne, anneciğim, rica ederim, bunlar bu iki 
döşeğin arasında sorulacak sualler değildir…

KOMŞU HANIM – Öyle ya, her şeyin bir yeri, bir sırası, bir 
zamanı var… İyileşsinler sonra görüşürsünüz…

1547  içtinap: çekinme
1548  keyfemettefak: rastgele
1549  ecnebi: yabancı
1550  nişan: tören
1551  ihdas edilmek: ortaya çıkarılmak, kurulmak
1552  hışım: öfke
1553  pespaye: aşağılık
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ALİ TEVFİK BEY – Olmuş bitmiş bir şey için artık gerisini 
ilerisini soruşturup karıştırarak ortaya bir mesele çıkarmaya ne lü-
zum var?

MEBRURE HANIM – (Öfkesini zor zapt eder1554, kısık bir ga-
leyanla1555) Bir aile bu izdivaç yüzünden kızını ret ile sokak ortasına 
salıveriyor. Biz oğlan tarafı, olanı biteni bile anlamaktan ürker bir 
korkaklık hâli alıyoruz…

NEBAHAT – (Döşeği içinde irkilip sesini biraz dikleştirerek) 
Affedersiniz hanım, ben sokak ortasına salıverilmiş bir kız değilim.

MEBRURE HANIM – Hanım sen de affedersin… Senin yü-
zünü ancak bugün görüyoruz. Kimin nesisin? Nesin? Nasıl bir kız 
olduğunu ne bilelim?

NEBAHAT – Hayatımı oğlunuzunkiyle birleştirmiş olmam te-
miz bir kız olduğumu nazarınızda ispata kâfi değil midir?

MEBRURE HANIM – Hayatını oğlumunkiyle birleştirmişsin 
ama ne surette? Bu yüzden anan baban seni reddediyor. Bu izdivaç-
tan bize hiçbir şeycik sezdirilmiyor. Sen iyi bir kız olduğunu her ne 
kadar iddia etsen de bu gizli evlenmenin tertemiz bir iş olmadığı 
meydanda duruyor. Ne vakit evlendiniz? Şimdiye kadar nasıl ya-
şadınız? Hangi damlar altında yatıp kalktınız? Oğlum bize bir şey 
belli etmemek için her akşam muntazaman1556 eve geliyordu… Biz 
ana baba bütün bu anlaşılmaz şeyleri sorup bilmek hakkına malik 
değil miyiz?

ALİ SÜREYYA – (Maddi manevi ızdırabını bildirir bir yüz 
ekşiliğiyle) Anne, benim sizin oğlunuz bulunmamdan sarfınazar1557, 
bu döşeklerde yatanların aileye büsbütün yabancı iki yaralı olduk-
ları farz edilse bile, şefkatinize güvenerek damınızın altına sığınmış 

1554  zapt etmek: tutmak
1555  galeyan: coşkunluk
1556  muntazaman: düzgün ve düzenli bir biçimde
1557  sarfınazar: hesaba katılmasa bile
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bu zavallıları bu nev suallerle karşılamak insaniyete hiç muvafık 
düşmez…

MEBRURE HANIM – Sıkışınca insaniyet istemek ancak insa-
niyetle hareket eden düzgün adamların hakkıdır.

ALİ SÜREYYA – (Büyük bir infialle) Buraya yaralı geleceği-
mize keşke müsademede kafalarımız ezileydi de kaza mahalline en 
yakın bir mezarlığa gömülmüş olaydık…

MEBRURE HANIM – (Hızlıca) Benim için çok acıklı olurdu 
ama anadan babadan saklanan esrar şimdi büsbütün toprakla örtül-
müş bulunurdu.

ALİ TEVFİK BEY – O ne ya? Mebrure kendine gel!
NEBAHAT – (Yatağından fırlamak ister gibi kımıldayışlarla) 

Süreyya, beni bu cehenneme niçin getirdin?
ALİ SÜREYYA – Bir ana kalbinin bu kadar taş kesileceğine 

ihtimal vermediğim için.
MEBRURE HANIM – Ben taş yürekli bir kadın değilim fakat 

nasılsa senin gibi bir taş doğurmuşum… Ana baba yurdundan ko-
vulmuş bir suçluyu buraya getirmek için otomobil kazasını bahane 
tuttunuz…

NEBAHAT – (Sinirli sinirli başını sallayarak) Yaralı değil ya, 
ölü bile olsam bu evde bir dakika kalmak istemem… Süreyya ça-
buk bir otomobil getir…

MEBRURE HANIM – (Acı bir kahkaha kopararak) Hiç güle-
cek hâlim yok… Emretti hanımefendi… Süreyya’nın cebinde para 
bırakıyor musun ki otomobil getirtsin? Haydi sevabımıza otomobili 
biz getirelim!.. Meccani1558 hastahanelerden başka nereye gidebi-
leceksiniz? Biz hepsini duyduk… Seni bir zengin ihtiyar istemiş, 
varmamışsın… Oğlumuz için elimizde Tunus gediği bir kızcağız 

1558  meccani: parasız, bedava
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vardı. Kaçırdık. Bu iki güzel fırsat da savdı1559… Artık birbirinizin 
başını yiyiniz…

ALİ TEVFİK BEY – (Hiddetle komşu hanıma işaret vererek) 
Al bunu dışarı çıkar… Alevde kaynayan tencere gibi bir kere fıkır-
damaya başladı mı kapağını atmadıkça hızını almaz…

KOMŞU HANIM – (Mebrure Hanım’ın koluna yapışarak) 
Haydi hanımcığım sinirlendin. Dışarı çıkalım da bir parça hava al… 
Yüreğin yatışsın. (Nebahat’e hitaben) Kızım, sen hanımın bu sözle-
rine bakma, o ara sıra böyle sinir hâlleri geçirir… Yüreği temizdir. 
Arada dedikodu oldu. Bunlar ilk sağanaklardır. Hepsi geçer… Öz 
ana kız gibi geçinir gidersiniz.

(Ali Süreyya’nın kaçık bir benizle gözleri kapanır. Başı yastığa 
düşer. Nebahat derin bir teessür tavrı alarak tek avucuyla yüzünü 
örter.)

MEBRURE HANIM – (Bu iki döşek üzerine göz gezdirdikten 
sonra biraz nedamet getirmiş gibi bir yumuşaklıkla) Allah’ım başı-
mıza gelen bu hâl nedir? Sen bize acı… (Komşu hanımın koltuğun-
da salondan çıkar.)

ALİ TEVFİK BEY – (Karısının arkasından bakarak) Zaval-
lı kadın, Allah’tan evvel sen kendi kendine acı… (Elini yüzünden 
kaldırmış olan Nebahat’e hitaben) Kızım, sen kaynananın bu mü-
nasebetsizliklerine hiç ehemmiyet verme. O talaş alevi gibi parlar 
geçer… O söylediklerine çoktan pişman oldu… Çehresi nedametle 
bulanmış bir hâlde buradan çıktı… Belki de şimdi gelir, sizden özür 
diler… Gideyim size kolonya getireyim…

(Ali Tevfik salondan çıkar.)

On Birinci Sahne
Süreyya ile Nebahat yalnız, sonra Ali Tevfik Bey
NEBAHAT – (Başını kocasının döşeğine doğru uzatarak) Sü-

reyya bayıldın mı? Ne oldun? Sesin çıkmıyor.

1559  savmak: vakti geçmek, kaçmak



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 275

ALİ SÜREYYA – (Tokça bir sesle) Bir şey olmadım… Annemi 
kendimize acındırmak için bitkin görünüyorum…

NEBAHAT – Oh çok nobran1560 bir kadın… Tahammül olunur 
şey değil… Biz burada mütemadiyen1561 böyle birer zavallı rolü oy-
nayarak mı yaşayacağız? Bu densiz kadının merhametine sığınarak 
bu evin gelini olmak felaketini düşündükçe yüreğim isyan ediyor…

ALİ SÜREYYA – Nebahat sen de biliyorsun ki biz buraya te-
melli yerleşmek fikriyle gelmedik… Maaşlarımız artıp da iktisadi 
vaziyetimiz düzelinceye kadar annemin böyle gelip geçici densiz-
liklerine katlanmak mecburiyetindeyiz…

NEBAHAT – Benim sinirlerimin de anneninkilerinden daha 
mukavim olmadığını da1562 sen bilirsin… İzzetinefsimizi1563 her gün 
zedeletmeye tahammül itiyadını1564 alırsak insanlığımızdan çıkmış 
oluruz… Haysiyet1565 ve ahlak sahibi olduğumuza evvela kendi ken-
dimizi inandırmalıyız ki diğerlerinden hürmet ve itibar beklemeye 
hakkımız olsun… Medeni, içtimai vazifelerin çizdiği kanunlar dâ-
hilinde yaşamadan ferah verici vicdani bir gurur duyarız… İşte bu 
gurur doğru, asil hareketlerimizin mükâfatıdır. Bu gururumu hiçbir 
mazeretle yalnız annene değil, kimseye çiğnetmek istemem…

ALİ SÜREYYA – Ben anneme hiç ehemmiyet vermem. Biz 
burada babamın evinde, babamın nüfuzu1566, himayesi1567 altında-
yız…

NEBAHAT – Annenin de babana ehemmiyet verdiği yok… 
Eğer kocasından zerre kadar pervası olaydı1568 şu zavallı hâlimiz-
de yüz yüze gelir gelmez bize bu kadar dil uzatmaktan çekinirdi. 

1560  nobran: davranışı sert, gönül kırıcı
1561  mütemadiyen: devamlı
1562  mukavim olmak: dayanıklı olmak
1563  izzetinefis: onur
1564  itiyat: alışkanlık
1565  haysiyet: şeref
1566  nüfuz: sözünü geçirme gücü
1567  himaye: koruma
1568  pervası olmak: çekinmek
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Annenin bu dil tecavüzlerine1569 sükûtla mukabele edemem. Buna 
muktedir değilim… Karşılığına karşılık, payına pay verince biz de 
onun gibi zorla terbiyesiz olacağız…

ALİ TEVFİK BEY – (Elinde bir kolonya şişesiyle içeri girer. 
Şişeyi Nebahat’e uzatarak) Al kızım, şakaklarını, boyun damarları-
nı ov, kokla… Biraz ferahla…

NEBAHAT – (Şişeyi alır, tek eliyle sürünüp koklamaya uğra-
şarak) Teşekkür ederim beyefendi, gördüğümüz bu kabul tarzı beni 
çok müteessir etti. (Ezgin bir ifade ile) Bu türlü muamelelere alışık 
değilim…

ALİ TEVFİK BEY – (Yeni gelininin döşeğine yaklaşarak) Al-
dırma kızım. Geçen asrın istibdat perverdesi1570 kadınla bu asrın 
cumhuriyet zihniyetinden doğan yeni kadınlık çarpışıyor. Elbette 
anlaşamayacaksınız. Elbette birinizin tavrı, hareketi ötekine giran 
gelecek1571… Fakat hanım kızım, sen karıma kızma, ona acı. Senin 
ufak bir tahammülünle bu evin dirliği düzelebilir.

NEBAHAT – (Artan bir teessürle) Büyük nezaketinizle beni 
mahcup ediyorsunuz. Sizin tahammül gösterdiğiniz bir hâle karşı 
bizim isyan etmemiz doğru olamaz fakat beyefendi…

ALİ TEVFİK BEY – Zihni inkılaba1572 açık bir ihtiyarım. 
Karıma söz anlatamam… Mazinin karanlık inadı yine kendi zul-
meti1573 içinde boğulup gidecektir. Fakat istikbal ile açık yürekle 
görüşebilirim. Karım, sende sokakta tesadüfen bulunmuş şüpheli 
bir gelin hâli görüyor… Doğru düşünürsen onun bu küflü zihniye-
tinden kendisine bir mazeret çıkarabiliriz. Fakat ben, sende oğlumu 
cidden mesut edecek yeni kadınlığın bütün seciyelerini1574, mezi-

1569  tecavüz: saldırma
1570  perverde: yetiştirilmiş
1571  giran gelmek: gücüne gitmek, ağır gelmek
1572  inkılap: değişim, dönüşüm
1573  zulmet: karanlık
1574  seciye: karakter
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yetlerini1575 arıyorum. Vakur1576 çehren, bana yalnız bir aileyi değil, 
nesli dolayısıyla bütün Türklüğü yükseltecek, beklenilen müstakbel 
kadının müjdesini verir gibi oluyor…

NEBAHAT – (Kesik sesle) Beyefendi bu samimi teveccühünü-
ze1577 nasıl deruni1578 bir şükranla mukabele edebileceğimi1579 şaşı-
rıyorum…

ALİ SÜREYYA – Ah babacığım, babacığım… Biraz evvel ye-
isten1580 gözlerim sulanıyordu. Şimdi sevincimden yaşlarımı tuta-
mıyorum. Ben Nebahat’te, beklenilen istikbal kadınının timsalini 
buldum. Onun için, onunla uğrayacağım bütün itirazlara, önüme 
çıkacak bütün mânialara rağmen alelacele evlendim. Bu izdivacı-
mız1581 gençlik hevesinden doğan alelade bir aşk neticesi değildir.

NEBAHAT – Biz Süreyya ile aylarca sözleştik, dertleştik. O 
bana emellerini döktü, ben ona en ince tafsilatına1582 kadar tema-
yüllerimi1583 anlattım… Bu izdivacımız sadece cinsî1584 bir mıkna-
tısiyetle1585 değil, içtimai, ciddi mülahazalar neticesinde vuku bul-
muştur…

ALİ SÜREYYA – Âdeta uzun içtimai bir mukavelename yapa-
rak evlendik… Türklükte izdivaç inkılabına1586 bir numune olmak 
istedik…

NEBAHAT – Mukavelemizin ana hattı şudur: Kadınla erkek 
her suretle hukuken müsavi olmak… İzdivaçlar her iki tarafın bu 

1575  meziyet: bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
1576  vakur: ağırbaşlı
1577  teveccüh: iltifat etme
1578  deruni: içten
1579  mukabele etmek: karşılık vermek
1580  yeis: keder
1581  izdivaç: evlenme
1582  tafsilat: ayrıntılar
1583  temayül: bir tarafa meyletme
1584  cinsî: cinsel
1585  mıknatısiyet: çekim
1586  inkılap: dönüşüm, devrim
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şeritaya tamamıyla riayetleri sayesinde geçimli ve mesut olabilir. 
Kadın evde otursun, sırf aile işleriyle meşgul olsun; erkek kazansın, 
getirsin, yuvayı beslesin… Orta yaştan kalma bu âdet, çok sakim1587 
bir geçinme teşekkülüdür1588.

ALİ TEVFİK BEY – (Biraz taaccüple) Eski usulden yeniye 
doğru giden izdivaçların hangi merhalesinde olduğumuzu pek bile-
mediğim için kızım sözlerini dikkatle dinliyorum… Ey sonra?

NEBAHAT – Aile sarfiyatının sırf erkeğin cebinden çıkması 
ona çekilmez bir amirlik tavrı veriyor… Kadını şöyle böyle isterse 
besliyor, istemezse açlığa yakın bir muzayaka1589 içinde yaşatıyor… 
Evlerini darlığa düşürüp de varidatlarıyla metreslerini besleyen er-
keklerin hikâyelerini siz benden iyi bilirsiniz.

ALİ TEVFİK BEY – Evet kızım fakat buna umumiyet nazarıy-
la bakamayız. Bazı ailelerde böyle şazlıklar1590 olabilir.

NEBAHAT – (Hararetle) Beyefendi hazretleri, erkeğin eline 
bakan kadın hür değildir. Penciksiz1591 bir nevi aile halayığı, koca 
esiridir. Bu haşin zevç, akşamüzeri evine gelip de emirlerinden bi-
rinin ihmal edilmiş olduğunu görünce kadını haşlar. Canı isterse 
döver bile… Kadının elinde derebeyine karşı kullanabileceği hiçbir 
silah yoktur… (Döşeği içinde irkilerek) Beyefendi hazretleri, kadın 
hilkaten bu acze mahkûm olacak zavallı bir mahluk değildir. Kadın 
bugün kocasıyla hukuken müsavat istiyor…

ALİ TEVFİK BEY – Hanım kızım, kanunen bu müsavat1592 
verilmiştir.

1587  sakim: bozuk, eksik
1588  teşekkül: oluşum
1589  muzayaka: darlık, sıkıntı
1590  şaz: istisna, kural dışı durum 
1591  pencik: köle sahiplerine verilen sahiplik belgesi
1592  müsavat: denklik
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NEBAHAT – Lafzen1593… Kanunun hiçbir maddesi bundaki 
kadar ihmale uğramamaktadır. Kadın, hukuk baskülünde1594 erkekle 
bir tartıda gelebilmek için yalnız kanunun himayesine muhtaç kal-
mayacak başka maddi kuvvetlerle mücehhez1595 bulunmalıdır.

ALİ TEVFİK BEY – (Gittikçe artan bir taaccüple) Kadının 
tecehhüz edebileceği bu kuvvetler hangileri olabilir?

NEBAHAT – (Dik bir ifade ile) Evvela “aciz ifade eden kadın” 
tabiri ortadan kaldırılmalı…

ALİ TEVFİK BEY – Evet ama evvelemirde1596 tabiat buna mü-
sait değil… Cinsiyeti nasıl tefrik edeceğiz1597?

NEBAHAT – Cinsiyet tefriki yok… Arz üzerinde âdemiyet 
namına yalnız bir nev var: insan… Kadın kendi cinsiyetine izafe 
edilen zaaftan kurtulmak için erkekleşmelidir. Bu da ne ile olur?

ALİ TEVFİK BEY – Çok merak ediyorum, ne ile olur?
NEBAHAT – Kazançta, aile sarfiyatında müsavatla… O za-

man zevcin zevceye karşı kurulacak bir kuvveti kalmaz… Kadın 
kocasını kazanca gönderip de kendisi tencere önüne, tekne başına 
inmek gibi süfli1598 ev işlerini deruhte ettikçe tasavvur etliğimiz mü-
savatın husulüne1599 imkân bulunmaz…

ALİ TEVFİK BEY – Hâlleri vakitleri hizmetçi kullanmaya 
müsait olmayan ailelerin ev işlerini kim görecek?

NEBAHAT – Bir gün kadın, bir gün koca.
ALİ TEVFİK BEY – Erkeğin resmî veya gayriresmî vazife 

meşguliyeti bu işleri görmek için evde kalmasına mâni ise?

1593  lafzen: sözde
1594  baskül: ağırlıkları tartmaya yarayan alet
1595  mücehhez: donanmış
1596  evvelemirde: öncelikle, her şeyden önce
1597  tefrik etmek: ayırmak
1598  süfli: bayağı, adi
1599  husul: meydana gelme
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NEBAHAT – Bu mahzur aynen kadın için de vardır. Hallin-
de1600 müşkülle1601 tesadüf edilen her meselede güçlüğü, süfli hiz-
metleri kadına yükletivererek davayı faslolunmuş1602 saymamalı-
dır…

ALİ TEVFİK BEY – Çocuk doğunca?
NEBAHAT – Bu da iki tarafın müşterek bir mamulüdür… Ba-

kım ve besleme hizmetleri mütesaviyen1603 ana baba arasında tak-
sim olunmalıdır.

ALİ TEVFİK BEY – Gücenmeyiniz kızım… Bu dinledikleri-
me nazaran ben de fikirlerimi açıkça söyleyeceğim…

NEBAHAT – Ciddi sözler beni gücendirmez, bilakis1604 irşat 
eder1605.

ALİ TEVFİK BEY – (Hazin bir tebessümle) Eski kadın tipini 
zevcemde gördüm. Yenisini de şimdi sizin hararetli ağzınızdan din-
ledim… Kadının yükselme hamlesini sırf erkeğe karşı erkekleşmede 
bulamıyorum. Anlıyorum ki oğlum benim anasından çektiklerimin 
diğer nev ızdıraplarına kadınlığın bu yeni nazariyelerinde1606 uğra-
yacaktır… İzdivaç mukavelenamenize1607 ne kayıtlar koyduğunuzu 
bilmiyorum. Babalık şefkatiyle sizin için hüsn-i imtizac1608 temenni 
ederim… Her şey gibi asır izdivaç ve imtizacı1609 da güçleştirdi…

-Perde-

1600  hal: çözme, çözüm
1601  müşkül: zorluk
1602  faslolunmak: çözülmek, sonuçlanmak
1603  mütesaviyen: eşit olarak
1604  bilakis: tam aksine
1605  irşat etmek: uyarmak, aydınlatmak
1606  nazariye: teori
1607  mukavelename: bir iş hususunda taraflar arasında yapılan sözleşme senedi
1608  hüsn-i imtizac: iyi geçinme
1609  imtizaç: geçim



ÜÇÜNCÜ PERDE
(Bir çamaşırlık, karşı karşıya iki büyük leğen, orada burada 

kirli çamaşırlar.)

Birinci Sahne
Mebrure Hanım, Reyhan
(Mebrure Hanım’la Reyhan ikisi de kollar sıvalı, leğenlerin 

önünde harıl harıl çamaşır yıkarlar.)
MEBRURE HANIM – (Bir müddet elini leğenden çekip muha-

tabin1610 yüzüne bakarak) Reyhan, tahammülümün sonuna geldim. 
Sabır sabır sabır, bir gün çatlayacağım…

REYHAN – Hanımcığım, yine de sabrediniz evlat hatırı için…
MEBRURE HANIM – Evlat hatırı âlâ ama benim hatırımı sa-

yan yok!
REYHAN – Yine söyleyeceksiniz, nefesiniz tükenecek, sinir-

leriniz kalkacak. Geçen günkü gibi hastalanacaksınız. Söylenmenin 
bir faydası olmuyor ki…

MEBRURE HANIM – Dağ taş çamaşır yığıldı. İşçi getirmeye 
hâlimiz müsait değil. Nebahat’e “Biraz yardım ediver de bu kirlili-
ğin biraz önünü alalım.” dedim. Havuza düşmüş gibi hemen ikrahla 
silkinip başını sallayarak “Ben kadın hizmeti göremem, süfli iştir. 
Ben erkeğim.” dedi. Bu cevabı karşısında donakaldım. Büyük inkı-
laplar oldu, dünya değişti, bütün bildiğimiz gördüğümüz âdetlerin 

1610  muhatap: kendisine seslenilen, hitap edilen kimse
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akıntıları tersine döndü… Fakat Rabb’im muhafaza etsin, değişikli-
ğin bu türlüsü bizden başka kimsenin evinde görülmemiştir.

REYHAN – (Leğendeki çamaşırı burnuna götürüp baygın 
baygın koklayarak) Oh… Oh… Oh…

MEBRURE HANIM – Ne oluyorsun?
REYHAN – Gelin hanımın çamaşırları ne güzel lavanta koku-

yor…
MEBRURE HANIM – Kokar elbette… Karı kendi kazandı-

ğını, oğlumun elinden aldıklarını hep süsüne, lavantasına, pudra-
sına veriyor… Tuvalet sarfiyatına gelince kadın… Ev işine gelince 
erkek… Onun ne matah olduğunu1611 ben biliyorum ama oğlumun 
karısı bulunuyor. Kime ne söyleyebilirim?..

REYHAN – Gelin hanımın “Ben erkeğim” dediğine inanır gibi 
oluyorum.

MEBRURE HANIM – Ay neden?
REYHAN – Çünkü Süreyya Bey ondan korkuyor… Kim karı? 

Kim koca?
MEBRURE HANIM – Tabii değil mi ya… Kadın erkekleşince 

erkeğin kadınlaşması lazım geliyor… Sokağa Beyoğlu camekân-
larının bebekleri gibi allanıp morlanıp çıkıyor. Arkasında teninin 
rengini seçtiren püfff incecik kumaştan bir elbise, göğsü ta elifine 
kadar açık… Bu kıyafette gidip birçok erkek arasında çalışıyor… 
Söyletme beni Reyhan, dolgunum… İçimde neler var neler…

(Bir müddet lakırdıyı kesip işi bırakarak dışarıyı dinlerler. Ni-
hayet)

MEBRURE HANIM – İşitiyor musun? Yukarıda yüksek sesle 
bir konuşma var.

REYHAN – (Daha ziyade kulak kabartarak) Evet…
MEBRURE HANIM – Alelade bir konuşma değil… Kavga 

perdesinde bir şey.

1611  matah olmak: değerli, kıymetli olmadığı hâlde öyle imiş gibi gösterilmek
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REYHAN – Öyle…
MEBRURE HANIM – (Çamaşırı bırakır mutfak kapısına gi-

der. Yukarıyı dinler…) A onlar… Karı vır vır vır oğlumu yiyor… 
Şeytan bana “Ocaktan şu yanar odunu al da kafasına indir, dava 
bitsin” diyor…

REYHAN – Bunu siz değil, oğlunuz yapmalı ki erkekliği belli 
olsun…

MEBRURE HANIM – Karısına karşı bu meskenete1612 düştü-
ğü için yavaş yavaş Süreyya’dan da soğuyorum… Bir gün iki tek-
me ile ikisini de kapı dışarı edeceğim amma bakalım ne vakit…

REYHAN – Yapmazsınız hanımcığım yapmazsınız… Sonra 
siz pişman olursunuz…

(Çamaşırlıktan içeriye komşu hanım girer.)

İkinci Sahne
Evvelkiler, komşu hanım
KOMŞU HANIM – Kapınızı çaldım çaldım işitmediniz. Sü-

reyya Bey indi açtı.
MEBRURE HANIM – Elbette karısına zahmet olmasın diye 

oğlum inecek…
KOMŞU HANIM – Komşucuğum nihayet ocak başına mı in-

din? Bu ne kadar çok çamaşır…
MEBRURE HANIM – Aylardan beri birikti, ne olacak?
KOMŞU HANIM – Evvelden çamaşırcı getirtirdiniz…
MEBRURE HANIM – Bu evden Memduha ile beraber bütün 

rahatımız, refahımız da gitti. Onu buradan kaçıran delikanlı kendi-
ne nikâh ediyormuş. Vesayet idaresinden dolayı kocama karşı dava 
açıyorlarmış… Beyin aklı başında yok… Önünde defterler, kâğıtlar 
uğraşıp duruyor… Yarın öbür gün mahkeme huzurunda hesap ve-
recek…

1612  meskenet: âcizlik
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KOMŞU HANIM – Mademki bu gelinin yüzünden evinizin 
idaresi bozulmuştur niçin aşağıya inip de çamaşıra yardım etmiyor?

MEBRURE HANIM – Biz evimize gelin değil, başımıza bela 
aldık. Daha doğrusu biz almadık, gökten bir musibet1613 yıldırımı 
gibi tepemize indi! Deşme beni komşucuğum deşme… Yüreğimde 
neler var…

KOMŞU HANIM – Zavallı Mebrure…
MEBRURE HANIM – Geçen günü “Reyhan hep birden ev 

hizmetine yetişemiyor. Gelin hanım oda işini kendisi görsün.” de-
dim. Hiddetlendiler, söylendiler, aldırmadım… Reyhan’a da onla-
rın oda hizmetine el sürmemesi için tembih ettim…

KOMŞU HANIM – Pek âlâ etmişsin. Güçlü kuvvetli, genç ka-
dın… Kendi işini görsün…

MEBRURE HANIM – Üç gün sonra onlar evde yok iken üst 
kata odalarına çıktım… Hanım, odanın döküntüsünü sana tarif ede-
mem… Bunun yanında bitpazarı halt etsin!.. Çamaşır değiştirmiş, 
kirlilerinin yarısını karyolanın altına tıkıştırmış, yarısını ortaya saç-
mış… Temiz mendillerin yanında kirli çoraplar… Süreyya’nın bo-
yun bağları, kullanılmış yakalıkları orada burada sürünüyor… So-
kak elbiseleri birbiri üzerine kanepeye atılmış, iskarpinlerin1614 bir 
teki kapı arkasında, öbür teki gardırobun önünde, değiştirdiği yatak 
takımlarını dürmüş, bükmüş bir köşeye yığmış. Üzerine telveli kah-
ve tepsisini koymuş. Çay içmişler, yıkamadan fincanları etajerin1615 
ürerine bırakmışlar. Bir daha içmişler, yine temiz takımdan fincan 
almışlar, kirlilerini rafa dizmişler… Şeker bulaşığı kaşıklar tabak-
lardan cilalı tahtalara taşmış, kurumuş, yapışmış… Haftalardan beri 
süpürge görmemiş oda toz içinde ve daha kadınlığın hususiyetine 
ait kirlilikleri oğlumun erkeklik namusuna hürmeten dilim varıp da 
söylemiyorum.

1613  musibet: dert
1614  iskarpin: ökçeli, konçsuz ayakkabı
1615  etajer: raflı, taşınabilir, küçük dolap
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KOMŞU HANIM – Ay içim fena oldu, söyleme artık… Sürey-
ya Bey’in yerlerde sürünen boyun bağlarını ütüleyip kaldırmalı, so-
kak elbiselerini birbiri üzerine kanepeye yığacağına katlarını katına 
getirerek askıya koymalı değil mi?

MEBRURE HANIM – Ah, ilahi komşucuğum, hiç öyle şey 
yapar mı? O zaman süfli kadın hizmeti görmüş olur. Bu bizimkisi 
erkek… Kimseler duymasın başımıza geleni…

ALİ TEVFİK BEY – (Elinde kirli çamaşırlarla kapıdan görü-
nerek) Sefa geldiniz komşu hanım…

KOMŞU HANIM – Sefa bulduk beyefendi…
ALİ TEVFİK BEY – (Elindekileri uzatarak) Hanım iki çift ço-

rapla bir fanilamı unutmuşsunuz…
MEBRURE HANIM – Veriniz efendim, veriniz. Toplarken 

öyle bir kirli serpintisinin ortasında kaldım ki kangisini alacağımı 
şaşırdım. (Kocasının elinden çamaşırları alır.)

ALİ TEVFİK BEY – (Çamaşırlığa girerek) Leğenlerden kal-
kan bu kirli buhar ciğerlere ne kadar muzırdır1616. İnsanı âdeta ze-
hirler.

MEBRURE HANIM – (Kocasının elinden aldıklarını kirlile-
rin arasına atarak) Evlat hatrı için hem nefesimden hem sinirle-
rimden zati her gün zehirlenip duruyorum… Memduha’yı bu erkek 
geline feda ettiniz. Bunlar bir şey değil… Görürsünüz daha neler 
çekeceğiz…

ALİ SÜREYYA – (Elinde birkaç kirli çamaşırla içeriye gire-
rek) Anne bunları unutmuşsunuz. Değiştirecek dış gömleğim kal-
madı…

MEBRURE HANIM – (Homurtu ile) At oraya… Kirlileri eski 
ev usulü gibi sepete biriktirmiyorsunuz. Rast geldiğiniz boşluklara 
tıkıştırıyorsunuz. Evi dolaşıp da köşeyi bucağı iyice arasak mey-
dana bir bu kadar kirli daha çıkar. Sen erkekliğini karınla trampa 
ettikten1617 sonra böyle şeylere şaşmamalıyız…

1616  muzır: zararlı
1617  trampa etmek: değiş tokuş etmek
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ALİ SÜREYYA – Anne, eksik olma iş görüyorsun ama kinaye-
lerinle de bizi öldürüyorsun…

MEBRURE HANIM – Kinaye değil, haklı söylüyorum.
ALİ SÜREYYA – (Annesinin sözlerini şakaya almak için gü-

lümseyerek) Ne ise bu zahmetlerin mükâfatını yakında görecek-
sin…

MEBRURE HANIM – Karın bu eve geleli ben hanımlıktan 
hizmetçilik derecesine indim. Mükâfat dediğin bu mu?

ALİ SÜREYYA – (Daima işi şakaya bozmaya uğraşarak) Bu 
değil canım, sana sevinecek başka şey söyleyeceğim…

MEBRURE HANIM – Ne imiş o?
ALİ SÜREYYA – (Hep sırıtarak) Altı yedi ay sonra büyükana 

olacaksın…
MEBRURE HANIM – (Söze intikal edememiş1618 gibi bir şaş-

kınlıkla) Anlayamadım…
ALİ SÜREYYA – (Ağzını iki avucu arasına alarak yavaşça) 

Karım gebe…
MEBRURE HANIM – (Birdenbire bir infial kahkahası kopa-

rarak) A elbette… O kadar erkeğin arasında çalışıyor…
ALİ SÜREYYA – (Derhâl ateş kesilir. Vuracak gibi annesine 

el kaldırarak) Yüzüme karşı karıma böyle şeni bir iftira atmaktan 
utanmıyorsun!..

MEBRURE HANIM – (Oğluna yaklaşıp sırtını uzatarak) Vur 
bakayım…

ALİ SÜREYYA – (Gözleri dönük elleri titrer bir hâlde) La-
havle1619…

MEBRURE HANIM – (Oğluna daha ziyade yaklaşıp haykıra-
rak) Vur diyorum sana haydut…

(Ali Tevfik Bey’le komşu hanım hemen araya girerler.)

1618  intikal etmek: anlamak
1619  lahavle: çaresizlik ve tehlike karşısında sabrın tükendiğini belirten bir ifade
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KOMŞU HANIM – (Birini bir yana, öbürünü öte yana iterek) 
A a a neler görüp neler işitiyorum, inanacak şey değil…

ALİ TEVFİK BEY – Ne analık vakarı1620 ne de evlatlık hürmeti 
kaldı. Baba huzurunda anaya el kaldırmak… Haricin ahlak fesa-
dını1621 ayıplarken ailemizin bu kadar çürüdüğünü aklıma getirme-
miştim…

ALİ SÜREYYA – (Zangır zangır titrek bir sesle) Artık “anne” 
demeye sıkıldığım bu kadının ağzından çıkan sözü işitmediniz mi 
baba?

ALİ TEVFİK BEY – Annenin ne akıl ve ne zihniyette bir kadın 
olduğunu bilmiyor musun? Bu hakikati bugün benden mi öğrene-
ceksin? Onun dimağıyla ağzının arasında bir rabıta1622 yoktur. Öfke-
lenince düşünmeden ağzına geleni ortaya boşaltıverir…

ALİ SÜREYYA – Her gün bu acı tahkirlere1623, telinlere1624 ta-
hammül kudretimiz kalmadı artık.

ALİ TEVFİK BEY – Ben otuz senedir anana söz kâr ettire-
bilmekteki aczimi1625 işte itiraf ediyorum… Fakat sen Süreyya, bu 
isyankârlıkta devam edeceksen bu hâl daha feci şekiller almadan 
işin bir kolayına bakmalıyız…

ALİ SÜREYYA – Ne demek istiyorsun baba?
ALİ TEVFİK BEY – Karını alır buradan gidersin…
MEBRURE HANIM – Bu ana kadar bu terbiyesizlere yüz ver-

diniz yüz verdiniz başımıza çıkardınız. İşte şimdi ağzınızdan lakır-
dıya benzer bir söz çıktı… Buradan defolsunlar… (Ağlayarak) Bir 
daha da dünyada evladım var demem!..

ALİ SÜREYYA – (Şaşalayarak) Peki… Anam bizi ırzsızlıkla 
terzil etti1626… Babam da evden kovuyor… Peki gideriz… (Söyle-

1620  vakar: ağırbaşlılık
1621  fesat: kötülük
1622  rabıta: bağ
1623  tahkir: hakaret
1624  telkin: lanet etme, ilenme
1625  aciz: güçsüzlük
1626  terzil etmek: rezil etmek, aşağılamak



288 | Oyunlar

yeceğini bulmak için şaşkın şaşkın etrafına bakınarak) Evet… Ar-
tık duramayız gideriz. Fakat karım gebedir. Ufak bir heyecan büyük 
bir fenalığa sebep olabilir. Şimdi ona başa kaka hiçbir şey hissettir-
meyiniz. Ben bir sırasını bulur, işi mülayemetle1627 anlatırım…

MEBRURE HANIM – Bir ayak evvel evimden defolsunlar. 
Karı gitsin, karnındaki şehzadeyi başka yerde doğursun…

(Bu esnada Nebahat gayet şık bir sokak kıyafetiyle eldivenle-
rinin kopçalarını ilikleyerek çamaşırlığa girer. Reyhan’a hitaben)

NEBAHAT – Kız, yıkadığınız çamaşırların pire tersleri1628 
üzerlerinde duruyor… Çorapları da usulsüz, sert yıkayıp paralı-
yorsunuz. Benim çatıdaki bir bluzumu da unutmuşsunuz… (Sonra 
etrafına bakınıp vaziyetin fecaatine1629 biraz intikal ile) Ne olmuş 
hepinize böyle… Betiniz benziniz kireç kesilmiş… Yine bir aile 
dırıltısı mı?

ALİ SÜREYYA – (Derhâl çehre ve makam tebdiliyle karşısın-
dakilerden merhamet dilenir gibi bir tezellül1630 tavrı alarak karısı-
na cevap verir.) Bir şey yok… Çamaşır buharı arasından yüzlerimi-
zi solgun görüyorsun…

(Mebrure Hanım asap1631 takallüsünün1632 son çatkınlık hışmıy-
la oğlunun ve gelininin yüzlerinde göz gezdirirken komşu hanım 
patlayacak boranın1633 önünü almak için havai bir söz söylemiş ol-
mak gayretiyle)

KOMŞU HANIM – Gelin hanım böyle erkenden nereye?
NEBAHAT – (Mağrur1634 bir jestle) Vazife başına…

1627  mülayemet: yumuşaklık
1628  ters: hayvan pisliği
1629  fecaat: çok acıklı durum
1630  tezellül: aşağılanma, kendini hor ve hakir gösterme
1631  asap: sinir
1632  takallüs: kasılma
1633  bora: birdenbire çıkan çok şiddetli, sert, genellikle arkasından yağmur getiren 
geçici rüzgâr
1634  mağrur: gururlu
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ALİ TEVFİK BEY – (Eliyle kapıyı göstererek) Haydi kızım, 
geç kalma, çekil git…

NEBAHAT – (Dik bir taaccüple kayınpederinin yüzüne baka-
rak) Çekilip gideyim mi? Fakat niçin efendim kovar gibi beni bu-
radan savuyorsunuz?

ALİ SÜREYYA – (Yavaşça karısını kolundan kapıya doğru çe-
kerek) Haydi, çabuk vazifene yetişeşin diye…

NEBAHAT – (Kocasının elinden silkinerek) Bırak canım… 
Aranızda fevkalade bir hâl dönüyor. Ben de bu aileden değil mi-
yim? Ne olmuş anlayayım…

ALİ SÜREYYA – Bir şey yok… Annem bu sabah döşeğinden 
biraz sinirli uyanmış işte bu…

NEBAHAT – (Kınamsık bir bakışla kaynanasını süzerek) Si-
nirli mi… Sinirsiz insan olur mu? Allah hepimizin vücudunu bu 
ihtizaz1635 telleriyle donatmıştır… Fakat bazıları densizlenmek için 
siniri bahane tutarlar…

ALİ TEVFİK BEY – (Öfkesini saklayamaz bir asabiyetle) Kı-
zım sana “Buradan çekil git” dedik… Durup da ukalalık et deme-
dik…

NEBAHAT – (Birdenbire bozularak) Beyefendi sabahleyin bu 
tazire1636 neden muhatap olduğumu bilemiyorum… Böyle muame-
lelere alışık değilim. Âdeta hançerlendim… (Düşmemek için tutu-
nacak yer arar.)

ALİ SÜREYYA – (Vücudunu karısına müttekâ1637 yaparak) 
Baba, karımın sıhhi1638 vaziyetini deminden anlatmıştım…

MEBRURE HANIM – (Birdenbire parlar.) Artık burada senin 
anan baban yok… Al karını da hemen bir an evvel cehennem olu-
nuz! Arkanızdan bu evin kapısı ebediyen kapanmış olacaktır!

NEBAHAT – Neler işitiyorum?!..

1635  ihtizaz: titreşim, titreme
1636  tazir: bahane arama
1637  müttekâ: destek, dayanak
1638  sıhhi: sağlıkla ilgili
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MEBRURE HANIM – Kulağına yabancı gelecek sözler işitmi-
yorsun… Sen kovulmaya alışıksın…

ALİ TEVFİK BEY – Bu son muameleye maruz kalmamanız 
için size “Buradan çıkınız” demiştim…

NEBAHAT – (Birdenbire kendini toplayıp mağrur bir başkal-
dırışla diklenerek) Giderim. Eviniz başınıza yıkılsın. Oğlunuz da 
sizin olsun… (Süreyya’ya dönerek) Beni bu evde bu kaba insanlara 
çiğnetmek için mi getirdin? Ağzından bir tek müdafaa1639 sözü çık-
mıyor. Bu nobranlıktaki ananın babanın nesinden sıkılıp da susu-
yorsun ahmak? Saygı, terbiyeli insanlara karşı olur… Kal burada 
hepiniz haşır neşir olunuz1640… Ben kurtulayım aranızdan…

(Nebahat dışarıya fırlar.)
ALİ SÜREYYA – (Karısının arkasından koşarak) Nebahat! 

Nebahat! Bana onlar ediyorlar, bari sen kıyma… (Dışarı çıkar.)
MEBRURE HANIM – (Göğsünü sıvayarak) Oh… Oh… Yü-

reğim bir karış yağ bağladı… Kocasına uzattığı dili gördünüz mü? 
“Ahmak” diyor… Karı yalnız bu sözünde haklı… Ahmak olmasa 
yalvararak o küstahın arkasından koşar mı?

ALİ TEVFİK BEY – Böyle kadınla sürekli bir geçim olur mu?
KOMŞU HANIM – Görürsünüz ondan yakında Süreyya Bey 

de bıkacaktır…
ALİ TEVFİK BEY – Bizim oğlanın dönüp dolaşıp geleceği yer 

yine burasıdır…
MEBRURE HANIM – (Kapıdan çıkanların arkasından yum-

ruk sallayarak) Vallahi bir daha eve kabul etmem!.. Ben onu evlat-
lıktan ebediyen reddettim!

-Perde-

1639  müdafaa: koruma
1640  haşır neşir olmak: kaynaşmak



1. Tablo
(Tavan arasında fakirane bir oda. Eşya karmakarışık. Köşeye 

kurulmuş bir çocuk salıncağı. Kenarda kırık dökük bir masa üze-
rinde bir gaz ocağı, daha üzerinde alüminyum bir tencere. Oraya 
buraya asılmış elbiseler. Birbirine benzemez birkaç hazır sandalye. 
Diğer köşede gece yatılmış fakat henüz düzeltilmemiş bir eski kar-
yola, yanındaki komodinin üzerinde bir süt şişesi, bir emzik, bibe-
ron.)

Birinci Sahne
Ali Süreyya, Nebahat
(İkisi de sokağa çıkmak üzere hazırlanmış ve ayakta bulunur-

lar.)
NEBAHAT – (Bilek saatine bakarak) Sekize çeyrek var. Vazi-

feme geç kaldım…
ALİ SÜREYYA – (Telaşla) Ne diyorsun? Sekize çeyrek mi 

var? Ben buradan tayyare1641 ile uçsam işime vaktinde yetişemem… 
Sokağa çıkar çıkmaz tramvay bulmak kabil mi?

NEBAHAT – Beyhude telaş etme… Sen dokuzda da buradan 
çıkamazsın…

ALİ SÜREYYA – (Kapıya doğru bir adım atarak) Neden?
NEBAHAT – Bilmiyor gibi sorma. (salıncağı göstererek) Hil-

kat rahatsız… Bir saat sonra emziği verilecek. Öğle tatilinde ben 

1641  tayyare: uçak
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gelir bakarım. Beş saat çocuğu aç bırakmayalım. Dün nöbet benim-
di, analık vazifemi yaptım, bugün sıra senin. (Kocasını kolundan 
çekerek) Gel buraya… Babalık vazifenden kaçma…

ALİ SÜREYYA – Asıl vazifem hiçbir noktacık latife1642, ih-
mal1643 sığdırılamayacak derecede ciddidir… Mesuliyetli ve karışık 
hesapların içindeyiz… Üç dört arkadaş erkenden toplanarak çalışı-
yoruz… Şimdi beni beklerler… Yazı masamda kilitli evrak, defter-
ler var… Vaktiyle gidip onları çıkarmalıyım ki iş yürüsün…

NEBAHAT – Benim yazıhanemde de daktilo edilecek bir yı-
ğın ticaret mektupları, vadeleri gelmiş fakat tediyeleri1644 tehire1645 
uğrayan bonolara vakit ve saatinde verilmesi lazım cevaplar var…

ALİ SÜREYYA – (Kolunu karısının elinden kurtarmaya çalı-
şarak) Nebahat bırak, beni işimden kovdurtacak mısın?

NEBAHAT – Benim de aynı mahzurun1646 tehlikesi altında bu-
lunduğumu unutuyor musun?

ALİ SÜREYYA – Aramızdaki bu müşkülü nasıl halledeceğiz?
NEBAHAT – Mademki aldığımız para bir hizmetçi tutmaya 

kâfi değildir. Her gün vazifelerimizden çalacağımız iki saati çocuğa 
hasretmek üzere aramızda bir vakit programı tanzimiyle münave-
be1647 yapmalıyız…

ALİ SÜREYYA – Benim vazifem asla münavebe götürmez…
NEBAHAT – (İnatla) Benimki de hiç götürmez ama bu naçar-

lık karşısında başka ne yapabiliriz?
ALİ SÜREYYA – Tabii surette düşünelim…
NEBAHAT – Bu ıztırar içinde tabii surette düşünmek nasıl 

olur? Bilemiyorum…

1642  latife: şaka
1643  ihmal: önem vermeme
1644  tediye: ödeme
1645  tehir: erteleme
1646  mahzur: sakınca
1647  münavebe: nöbetleşme
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ALİ SÜREYYA – Tabiat ananın babanın çocuk hakkındaki va-
zifelerini pekâlâ ayırmıştır…

NEBAHAT – Nasıl?
ALİ SÜREYYA – Çocuğa vaktinde süt vermek, altını temizle-

mek, yatırmak, kaldırmak anaya aittir…
NEBAHAT – Tabiatın tahsisi1648 böyle mi?
ALİ SÜREYYA – Evet…
NEBAHAT – İspatın?
ALİ SÜREYYA – İspatım memenin anada bulunmasıdır…
NEBAHAT – Babaya ne iş kalıyor?
ALİ SÜREYYA – Kazanıp getirmek…
NEBAHAT – (Asabi) Sen bu bozuk mantığınla git de anne-

ni kandır… Bu zamanın kadınını bu boş sözlerle ilzam edemez-
sin1649…

ALİ SÜREYYA – (Biraz şaşkınca) Neden?
NEBAHAT – Neden olacak? Bir defa çocuk meme ile değil, 

emzikle besleniyor… Bu işi bir ana kadar baba da pek güzel gö-
rebilir… Saniyen senin kazancın bu tavan arası maişetini1650 tama-
mıyla idareye kâfi gelmiyor… İkimizin aldığımız para da hemen 
hemen birbirine müsavi… Asır, kadını erkekleştiriyor… Madem-
ki biz erkek işlerine atılıyoruz, siz erkekler neden kadın hizmetine 
el sürmekten çekiniyorsunuz? Cemiyetin bize yüklettiği vazifeleri 
cinsiyet farkına bakmaksızın paylaşmazsak kadın elinin yetişeme-
diği işleri kim görecek? Kadının erkekleşmesi biraz da erkeğin ka-
dınlaşmasını icap ettirtmez mi? Mesai muvazenesi1651 başka türlü 
nasıl düzelebilir?

1648  tahsis: ayrım, düzen
1649  ilzam etmek: susturmak
1650  maişet: geçim
1651  muvazene: denge



294 | Oyunlar

ALİ SÜREYYA – Tuhaf nazariyeler… Nerede ise çocuk do-
ğurmak ağrılarının yarısını bize çektirmek iddiasına kalkışacaksı-
nız…

NEBAHAT – Taksimi kabil her işi aramızda paylaşacağız… 
Ortalık süpürmesi, oda toplaması, ütü, çamaşır, bulaşık yıkaması, 
yemek pişirmesi, sofra işleri, hepsini hepsini paylaşacağız. Bundan 
sonra erkek işi, kadın işi namıyla ortada tahsis yok… Yalnız mü-
navebe ile görülecek işler var… Artık erkeğin ev içindeki şahane 
temellüküne1652 nihayet verilecek… Yumruğunuzu kadının burnuna 
dayayarak siz bu imtiyaza1653 örfen malik olmuştunuz… Bugünkü 
kadın da yumruğunuza mukabil yumruk sallayabiliyor. Artık kadın 
kendi sayıyla1654 erkeksiz yaşayabileceğini anladı… Sizin derebey-
lik kahrınızı çekemez…

ALİ SÜREYYA – İşte akvam1655 cemiyetinin hükmüne hava-
le edilecek en mühim mesele… İçin için tutuşmaya başlayan iki 
cins arasındaki bu muharebe1656 bütün milletleri şiddetle alakadar 
edecek bir mahiyettedir. Her ailenin erkekleriyle kadınları arasında 
böyle bir muaraza1657 kabarırsa medeni dünyanın hâli neye varır?

NEBAHAT – Neye varırsa varsın… Evlenme mukavelename-
mizin şu mühim bendini niçin unutuyorsun? (Bendi ezberden okur.) 
“Şimdiye kadar kafalarımızda yer etmiş eski karı kocalık ananele-
rine ait âdet ve teamüllerden hiçbirine tabi olmamak. Dünyaya ço-
cuk getirirsek büyütme meşakkat1658 ve masarifini1659 mütesaviyen 
çekmek.” Ve daha…

ALİ SÜREYYA – Sus… Evlilik hayatından tamamıyla gafil 
bulunduğumuz bir zamanda böyle saçma sapan bir mukavele yap-

1652  temellük: malik olma, hâkimiyet
1653  imtiyaz: ayrıcalık
1654  say: çalışma, çaba
1655  akvam: kavimler
1656  muharebe: savaş
1657  muaraza: kavga
1658  meşakkat: zorluk
1659  masarif: giderler
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mış olduğumuzu hatırlıyorum. Fakat ne hükmü var? Hiçbir kâtibi-
adlin1660 tasdikini haiz olmayan ve bütün ahlaki izdivaç ananelerini 
kökünden yıkan bu hususi mukavelenameyi hangi mahkemeye ib-
raz edebilirsin?

NEBAHAT – Namusluların asıl mahkemeleri adliye binaları-
nın damları altındakiler değil, kendi vicdanlarında kurulu olanlar-
dır… Bütün beşerî kanunların üzerinden atlayarak evlendik. Şim-
di sıkışınca kararından dönerek mahkeme hükmünden istimdada 
mı1661 kalkıyorsun?

ALİ SÜREYYA – Bırak Nebahat gideyim… Bu manasız söz-
leri dinletmek için beni beyhude alıkoyma… Sonra yalnız çocuk 
değil, ikimiz de aç kalırız…

NEBAHAT – Hayır gidemezsin… İşte bir daha tekrarlıyo-
rum… Bugün bakım nöbeti senindir. Bir saat daha burada kala-
caksın… Çocuk uyanınca sütünü verecek, altını değiştireceksin… 
Tekrar uyutup gideceksin… İkimizde de birer anahtar var. Öğle 
tatilinde bir mâniaya1662 uğramazsam yine ben geleceğim… Fakat 
aynı zamanda sen de gelmeye uğraşacaksın… Dün nöbeti ben yap-
tım. İşime geç kalamam, kovulurum… Birçok işsiz kadınlar daktilo 
hizmeti için idarehaneye müracaat edip duruyorlar… Patronların 
burunları Kafdağı’nda, kimseye müdanaları1663 yok…

ALİ SÜREYYA – Ben de aynı vaziyette olduğumu kaç defa 
tekrarlayayım?

NEBAHAT – Vaziyetlerimizin ayniyetini biliyorum. Fakat ço-
cuğu bakımsızlıktan öldürmemek için işi nöbete dökmekten başka 
çare yok, diyorum sana… Biz analık babalık vazifelerimizi bu su-
retle mümkün olabildiği kadar yapmaya uğraşalım da zuhur edecek 
akıbete razı olmaktan başka elimizden ne gelir?

ALİ SÜREYYA – (Kol saatine bakarak) Saat sekizi geçiyor…

1660  kâtibiadl: noter
1661  istimdat: yardım isteme
1662  mânia: engel
1663  müdana: minnet etme
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NEBAHAT – Evet… Maalesef…
ALİ SÜREYYA – Nebahat bu tempoda yüz nutuk daha versen 

bugün beni vazifeme gitmekten alıkoyamazsın. İşte gidiyorum… 
(Kapıya doğru yürür.)

NEBAHAT – (Kocasını kolundan kavrayarak) Gidemezsin!
ALİ SÜREYYA – (Asabi bir silkinişle) Giderim.
NEBAHAT – (Mütehevvir1664 bir inatla) Gidemezsin!
ALİ SÜREYYA – (Şiddetli son bir silkinişle kapıya fırlayarak) 

İşte gör, gidiyorum! (Kendini dışarıya atar.)
NEBAHAT – Bizim gibi ana babadan vakitsiz gelen bu bed-

baht yavrunun uğrayacağı fena akıbetin mesuliyeti vicdansız adam 
sana aittir. (Salıncağa bakarak titrek ses ve serpinti yaşlarla) Kıtlık 
asrının mazlum kurbanı uyu… Ve hiç uyanma… İşte ben de gidiyo-
rum… (Dışarı fırlar. Hızla kapıyı çekerek uzaklaşır.)

(Bir dakika kadar sahne sükût içinde boş kalır ve sonra hazin 
hazin çocuğun ağlaması işitilir.)

 – Uvey… Uvey… Uvey…
(Bu ağlamalar üzerine perde iner.)
-Perde-

1664  mütehevvir: öfkeli



2. Tablo
(Aynı oda fakat gece karanlığı içinde)

Birinci Sahne
Nebahat yalnız

NEBAHAT – (Kapıyı açar. Ağır ağır odanın ortasına doğru 
yürür. Birdenbire odanın karanlığı içinde bir şimşek alevi parlar 
söner. Yan yan, sessiz duran salıncağa bakarak) Bu ne? Gökyüzü 
mü tutuşuyor? Ne oluyor? Bu ateş, göğün bize gazap1665 işareti mi? 
(Mantosunu çıkarır, bir sandalyenin üzerine yorgunluktan düşer 
gibi yıkılır.) Bittim… Bu zamanda yaşamak yorgunluktan başka bir 
şey değil… Allah bize bu beyni, bu sinirleri mütemadiyen ızdırap 
çekmek için mi vermiş? (Salıncağa doğru bakarak) Yavruda ses 
yok. (Yine şimşek çakar gök gürler. Elleriyle yüzünü kapayarak) 
Masum susmuş. Onun yerine gök homurdanıyor…

İkinci Sahne

Nebahat, sonra Ali Süreyya

(Kapı açılır. İçeriye elinde bir paketle Ali Süreyya girer.)

ALİ SÜREYYA – (Etrafına göz gezdirerek) Ne o? Karanlıkta 
mı oturuyorsun?

NEBAHAT – İşte görüyorsun…

1665  gazap: kızgınlık
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ALİ SÜREYYA – (Paketini masa üzerine bırakarak) Aydınlık-
tan da mı sıkılmaya başladın?

NEBAHAT – Evet… Her şeyden… Hele senden.

ALİ SÜREYYA – (Salıncağa doğru bakarak) Yavru mızmız-
lanmıyor… Derin uykuda… Sütünü verdin mi?

NEBAHAT – Ben de şimdi geldim… Salıncağa yaklaşamıyo-
rum…

ALİ SÜREYYA – Niçin?

NEBAHAT – Bu derin uyku beni korkutuyor.

ALİ SÜREYYA – Her şeyi fenalığa yoran fenalığa uğrar… 
Çocuğu rahatına terk edelim. Uyandığı vakit sütünü verelim… Bir 
tavukla biraz yemiş getirdim… Sekiz dokuz saat çalışmadan sonra 
şu kadarcık bir akşam yemeğine hak kazanmış olmaz mıyız? (Ali 
Süreyya paketi açarken yine şimşek çakar.)

NEBAHAT – Kaçınmak istediğim şeyi Allah bize göstermek 
için bir düziye odayı aydınlatıyor…

ALİ SÜREYYA – (Elektriği yakarak) Oh birbirimizi görelim. 
Karanlık, mezar ürküntüsü getiren bir şeydir.

NEBAHAT – Bu akşam odamızın havasında mezar füsunu-
nu1666 andıran bir ağırlık var… (İkisi de gözlerini salıncağa dikerek 
bir müddet susarlar.)

NEBAHAT – Bugün bir lüzum üzerine bankana uğramıştım. 
Seni aradım dışarıya çıktı dediler… O vakit tamam iş zamanı… 
Nereye gitmiştin?

ALİ SÜREYYA – (Şaşalayarak) Şey… Bilmem. Küçük bir iş 
için dışarıya çıkmıştım… Ne idi vallahi bilmem pekiyi aklımda kal-
mamış…

1666  füsun: kuvvetli tesir
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NEBAHAT – Pekâlâ bilirsin ama söylemek işine gelmiyor… 
Kaç zamandır entrikalı hareketlerin dikkatimden kaçıyor sanma…

ALİ SÜREYYA – (Lakırdıyı değiştirmeye uğraşarak) Hilkat 
her akşam bizim sesimizi duyunca mırıldana mırıldana kendi lisa-
nınca bir şeyler söylenerek salıncaktan kalkmak isterdi. Bu akşamki 
sükûtu bana da vesvese vermeye1667 başladı…

NEBAHAT – (Titrek sesle) Ne olduğunu merak ediyorsan git 
salıncağa bak.

ALİ SÜREYYA – Sen baksana…

NEBAHAT – Sen bak…

ALİ SÜREYYA – Bana da korku verdin… (İkisi de helecanlı 
birer jestle sessizce salıncağa baktıktan sonra)

NEBAHAT – Cinayetini seyretmeye yüreğin dayanmıyor mu?

ALİ SÜREYYA – Sen buna cinayet diyorsun…

NEBAHAT – Çocuk ölmüş ise bunun başka adı var mı?

(Gayet şiddetli bir gök gürültüsü. Şimşek.)

ALİ SÜREYYA – (Şaşkın şaşkın göğe doğru bakarak) Gök 
bize lanet okuyor…

NEBAHAT – (Yıldırıma doğru göğsünü açarak) Bu müthiş ha-
kikat gözlerimin önünde sabit olmadan vur Allah’ım beni öldür…

(Yine şimşek sükût)

ALİ SÜREYYA – (Salıncağa yaklaşır, içine baktıktan sonra 
mütevahhiş1668 bir çekilişle iki adım geriye sekerek bayılır gibi eli 
göğsünde) Oh Allah’ım!

NEBAHAT – (Sarsıla sarsıla hüngürder.)

1667  vesvese vermek: kuruntu vermek, endişelendirmek
1668  mütevahhiş: ürkmüş
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ALİ SÜREYYA – (Aynı tevahhuşla) Bal mumundan bir ço-
cuk…

NEBAHAT – (Ürpertiler içinde bir inleyişle salıncağın üzeri-
ne kapanarak) Ah yavrum!..

(Bir müddet sükût içinde iniltiler, şimşek ve gök gürültüleriyle 
geçer, nihayet dış kapının zili duyulur.)

ALİ SÜREYYA – Biri geldi… Bakayım… (Dışarı çıkar. Bir-
kaç saniye sonra Kadriye Hanım’la içeriye girerler.) Apartman 
komşumuz Kadriye Hanım…

Üçüncü Sahne

Evvelkiler, Kadriye Hanım

KADRİYE HANIM – (Ceketinin cebinden iki zarf çıkararak) 
Bugün siz evde yokken posta müvezzii1669 geldi… Kapınızı çaldı 
çaldı, açılmayınca her zaman olduğu gibi mektupları bana bırakıp 
gitti.

NEBAHAT – (Salıncağın üzerinden kalkar. Hemen Kadriye 
Hanım’ın eline atılarak) Veriniz bana mektupları…

ALİ SÜREYYA – (Aynı zamanda o da şiddetle saldırarak ka-
rısından evvel zarfları kapar, muzafferane1670) Oh…

NEBAHAT – (Haykırır.) Süreyya, ver diyorum mektupları 
bana!

ALİ SÜREYYA – (Zarfların üzerini okuyarak) İkisi de benim 
namıma gönderilmiş…

NEBAHAT – Senin adresine gönderilmiş oldukları için haki-
kati anlamak istiyorum ya…

1669  müvezzi: dağıtıcı
1670  muzafferane: zafer kazanmış olarak
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ALİ SÜREYYA – Hangi hakikati?

NEBAHAT – Kaç zamandır bana karşı çevirmek istediğin ap-
talca entrikaları…

ALİ SÜREYYA – (Mektupları cebine sokmaya uğraşarak) Ne 
entrikası sayıklıyorsun kuzum?

NEBAHAT – Bu zarflar açılınca ne entrikası olduğu meydana 
çıkacaktır… Kablelvuku1671 bir his bunu bana anlatıyor…

ALİ SÜREYYA – (Mektupları gizlemeye devamla) Nama ge-
len mektubu velev karı koca arasında olsun mürselünileyhten1672 
başka kimse açamaz. Medeni kanun budur…

NEBAHAT – Böyle medeni kanunlara riayet, namuslarını vic-
danlarıyla tartan insanlar arasında cari olabilir1673.

ALİ SÜREYYA – Ben namusumu ne ile tartıyorum?

NEBAHAT – Sıfırı sıfırla… (Mektupları kurtarmak için koca-
sının üzerine atılır.)

ALİ SÜREYYA – Bırak diyorum!  Şimdi elimden bir kaza çı-
kar!..

NEBAHAT – Cinayet işlemeye doyamadınsa bir ikincisine, bir 
üçüncüsüne de cüret et… Intrigant1674 değilsen, hareketlerini vicda-
nıyla ölçen bir namuskâr isen bu telaşın ne? Mektuplardan çıkacak 
rezaleti biliyorsun… Bu çırpınmaların nazarımda cürmünü1675 ispa-
ta kâfidir. Fakat elimde alçaklığının maddi bir vesikasını bulundur-
mak için uğraşıyorum.

(Karı koca ikisi alt alta üst üste boğuşurlar.)

1671  kablelvuku: meydana gelmeden önce
1672  mürselünileyh: kendisine mektup gönderilmiş olan, alıcı
1673  cari olmak: geçerli olmak
1674  intrigant: entrikacı
1675  cürüm: suç
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KADRİYE HANIM – (Masa üzerinde duran tavuk söğüşüyle 
yemişlere bakarak) A zavallılar daha akşam yemeğini yememişler. 
(Yavaşça) Şimdiki karı kocalar her şeyden evvel birbirini yiyorlar. 
(Sonra salıncağa yaklaşarak iki elini avurtlarına yapıştırıp) Aman 
ya Rabbi, ne görüyorum!.. Yavrucuk bitmiş! Cennet kuşu… Bu 
küçük mahlukun şu kısa hayatında çektiği büyük ızdıraplara alt-
mışındaki bir adam uğramamıştır… Şu dört duvarın ağzı dili olsa 
da bu minimini mahpusun tek başına yalnız odada kopardığı imdat 
ağlamalarını tekrarlasa yürekler sızlar… Kendi hecasız1676 diliyle 
çağırır çağırır, bu sağır duvarlardan bir cevap alamaz, baygın susar-
dı… Solgun dudaklarında hâlâ hâlâ o şikâyetlerin acılıkları okunu-
yor gibi…

(Gök gürlemesi. Şimşek.)

KADRİYE HANIM – (Kulaklarını tıkayıp açarak) Bu fırtınayı 
şu masumun göklere uçan ruhu mu koparıyor acaba? (Karı kocayı 
ayırmaya koşarak) Etmeyiniz! Bu küçük ölünün masumiyeti önün-
de karı kocalık infiallerinden, ihtiraslarından, vazgeçiniz! Ölümün 
bu son huşu dakikalarında yürekleriniz yalnız, gömülecek bu yavru 
ceset için ağlasın…

(Kadriye Hanım, karı kocayı ayırır. Nebahat bu didişmede 
mektubun birini buruşuk bir hâlde ele geçirmiş bulunur. İri soluk-
larla mektubu göstererek)

NEBAHAT – Oh biri sende, biri bende…

ALİ SÜREYYA – (Haykırır gibi bir sesle) Kıskançlık dama-
rın kabarınca çocuğunun ölüsünü, her şeyi unuttun. Basbayağı bir 
kadın oldun. Erkekleşme iddiana rağmen hâlâ kadınsın… İlikleri-
ne kadar kadın kalmışsın… Zayıf yürekli iradesiz kadın!.. Ve senin 
gibi bu gülünç hevese yeltenenlerin hepsi de bir kat daha kadınlık-
larını ispattan başka bir şey yapmış olmazlar…

1676  heca: hece, ses
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NEBAHAT – Ya sen, ya sen? Bu küçük şehidin hem babası 
hem katili değil misin? Bu yavru cesedin önünde erkeklik şerefini 
koruyabilmiş olaydın gayzına1677 mağlubiyetle mektupları kapmaya 
atılır mıydın? Hırsını yenemedin… Adi erkek! Bayağı adam! Yü-
reksiz komedi kahramanı!..

KADRİYE HANIM – (Telaşla) Susunuz canım susunuz… 
Karı kocalığın haysiyetini ihlal ediyorsunuz. Masumun ölüsünde 
her ikinizin de taksirat1678 hisseniz varsa bu günahınızı artık bundan 
sonra birbirinizle iyi geçinmekle affettirtebilirsiniz.

ALİ SÜREYYA – (Mektubu açarak) Ana baba bucağını terk 
edeli babamdan aldığım ilk mektup. Bakalım ne yazıyor?

(Okur.)

“Oğlum, vukuat seni bize karşı her ne suretle isyankârlığa sevk 
etti ise etti. Fakat tabiatta kendi irademizle bozulamayan şeyler 
vardır. Bu kanunların önünde her ne kadar hırçınlansak beyhude-
dir. Damarlarında ananın babanın kanlarını taşıyorsun. Vücudun-
dan bunları boşaltarak kendine diğer bir hayat mayii1679 zerk ede-
mezsin1680… İnfiallerimiz ne kadar şiddetli olursa olsun biz de senin 
analığından babalığından çıkamayız… Daha uzun mukaddemeye 
ne hacet? Annenin senin aleyhindeki hiddeti hayli yatıştı… Torunu-
nu görmek istiyor…”

KADRİYE HANIM – (Gözlerini silerek) Zavallı büyükana…

ALİ SÜREYYA – Anneciğim…

NEBAHAT – (Müstehzi bir sesle) Aha bebecik… Süt kuzu-
su… Koskoca bir adamın ağzından bu küçülüş ne kadar büyük bir 
garabet1681 alıyor…
1677  gayz: öfke
1678  taksirat: suçlar
1679  mayi: sıvı
1680  zerk etmek: vücuda sıvı vermek, damara şırınga ile sıvı vermek
1681  garabet: tuhaflık
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(Ali Süreyya mektubun alt tarafını okumak ister. Fakat Neba-
hat onu susturarak)

NEBAHAT – Sus… Dün bizi kovanların bugünkü davetlerine 
icabet gösterecek kadar izzetinefsimi ayaklar altına alamam… To-
rununu görmek istiyormuş… Artık buna imkân yok. İstersen çağır, 
cenazeye buyursunlar. Evden gebe bir gelin kovmanın verdiği bu 
acıklı neticede kendilerinin de büyük bir meşguliyet hissesi bulun-
duğunu anlasınlar…

ALİ SÜREYYA – Dört beş satır daha okuyacağım.

NEBAHAT – Şu acıklı zamanımda böyle bir nedamet mektubu 
dinlemeye tahammülüm yok… Sus!..

KADRİYE HANIM – Bu hırçınlıklarla karı kocalık hayatınızı 
niçin zehirliyorsunuz. Büyükanaya ikinci bir torun yetiştirmek için 
barışınız…

NEBAHAT – (Eliyle kocasını göstererek) Bu vicdansızla mı 
barışacağım? Heyhat, buna ihtimal var mı? (Elindeki zarfı açarak) 
Şimdi de beni dinleyiniz… Bu da Ali Süreyya Beyefendi’nin met-
resinden geliyor… Tesadüf nasılsa bunu da benim elime düşürdü… 
Bu fahişeye adlan sanlan “Bursalı Huriye” derler… Mektup Bur-
sa’dan geliyor… Kocam böyle bir mektubun yakında patlak vere-
ceğini bildiği için zarflara hücum ediyordu… Bunu da nasıl his-
settiğini şu rezaletnamenin ilk satırlarından anlayacaksınız… İşte 
okuyorum:

“Süreyya, bu mektubu memuriyet adresine göndermeyip de 
niçin apartmanının numarasına yazdığımın sebebini anlarsın ya? 
Karınla seni kavgaya tutuşturmak için… Zarf açıldığı anda boğaz 
boğaza geleceğinizi biliyorum… Ohh, yüreğim bir karış yağ bağlı-
yor… (Gayet titrek sesle) Ayrılık uzadıkça senin için kanımın ateşi 
alevleniyor… Sen Bursa’ya gelemez isen ben İstanbul’a dönebili-
rim… Bir yakan karının elinde, öteki benim pençemde, bu defa seni 
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onunla çekişeceğim… Hangimiz daha kuvvetli çıkarsak onun ola-
caksın…”

(Mektuptan ayırdığı öfkeli gözlerini kocasına dikerek)

– Kadınlar arasında paylaşılamamak, erkeğin en hodbin1682 
gururudur… Bu rezaleti iftihara benzer bir yüzsüzlükle dinlediği-
ni görerek ben utanıyorum… İşte medeni erkeğin cemiyet içindeki 
rolü… Zevce sadakati, evlat muhabbeti, ben bütün emeklerimi kur-
duğumuz bu küçük ailenin iaşesine1683 hasrederken1684 o, kazancının 
bir kısmını bir sokak karısının gönlünü kiralamaya ayırabilmek im-
kânını bulmuş…

ALİ SÜREYYA – Ne yapayım? Erkek-kadından yılarak hali-
siyeti1685 tamam bir kadın aramış olduğum için beni kim ayıplaya-
bilir?

NEBAHAT – Yakanı bir fahişe ile çekişmeye tenezzül etmeye-
ceğim… Bütün bağlarımız (Salıncağı göstererek) bu yavru cesetle 
beraber gömülüp bitmiş olacaktır…

ALİ SÜREYYA – Hayır Nebahat hayır… Tasavvur ettiğin ka-
dar cani değilim… Aleyhimde çok şiddet gösteriyorsun… Son de-
recede öfkelendirerek işlemediğim kabahatleri bana itiraf ettirtiyor-
sun… İnkâr etmiyorum, bu kadınla münasebette bulundum… Fakat 
seninle evlenmezden çok evvel… Benden intikam almak için şimdi 
bu desiseyi1686 kullanıyor. Bucağımıza gelen bu hileli mektuplardan 
birkaçını senden kaçırmaya muvaffak oldum… Lakin her nasılsa 
böyle meşum1687 bir günde bu bir tanesi senin eline geçti…

1682  hodbin: bencil
1683  iaşe: geçindirme
1684  hasretmek: ayırmak
1685  halisiyet: saflık
1686  desise: hile
1687  meşum: uğursuz
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NEBAHAT – Bu hakikati evvelce itiraf etmeliydin… Her teh-
like bertaraf edilmiş olurdu. Bugünün ıztırarı içinde bu söyledikle-
rinin samimiyetine inanabilmekte mazurum…

ALİ SÜREYYA – (Galeyanla) Nebahat kaç defa tekrar ede-
yim? Kadın kalmışsın, kadın! Bir parçacık erkekleşebilmiş olaydın 
yüreğimdeki mertliği anlayarak sözlerimden şüpheye düşmezdin…

-Perde-



3. Tablo
(Perde açılınca aynı oda. Ortadaki masanın üzerinde çiçekler-

le donatılmış küçük bir tabut.)

İlk ve Son Sahne
Ali Tevfik Bey, Mebrure Hanım, kucağında çocuğuyla 

Memduha ve kocası Mesut Galip, komşu hanım, Kadriye Ha-
nım, Reyhan, Nebahat, Ali Süreyya

(Hepsi tabutun arkasında yarım daire teşkil etmişlerdir.)
ALİ TEVFİK BEY – (Yarım dairenin ortasından biraz ilerle-

yerek) Efradından birkaçı dağılmış ailemizi bu küçük ölü başına 
topladı. Onun huzurunda kusurlarımızı itirafla ağlamaya geldik.

MEBRURE HANIM – (Mendilini gözlerine götürerek bir iki 
hıçkırır.)

ALİ TEVFİK BEY – Bu gözyaşlarımızla, ona çektirdiğimiz 
azabın günahlarını ödeyebilecek miyiz? Büyüklerin cürümlerine 
kefaret veren1688 ilk yavru şüphesiz ki bu değildir… Cemiyet için-
de bozulan karı koca muvazenelerinin minimini kurbanları… As-
rilikte1689 erkek başıboş bir serbestliğe koşuyor. Kadın ezilmemek 
için erkekleşmeye uğraşıyor. Tabiatın bu iki cinsine verdiği rolleri 
mübadele kabil mi? İzdivaç o kadar gevşek bir bağ oldu ki var mı 
yok mu belli değil… Evlenmeler azaldı. Erkek bekârlar kütlesinin 
karşısında bir o kadar evlenememiş kadın alayları diziliyor… Cin-

1688  kefaret vermek: bedel ödemek, ceza çekmek
1689  asrilik: modernlik
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siyet cazibesinin karşı karşıya titrettiği bu kalabalığı birbirine ulaş-
maktan hangi kudret menedebilecek?

Tabiat, iki cinsin yüreklerindeki bu amansız sevdayı nesil üret-
mek için tutuşturuyor. Bu hissi sırf şehvani1690 telezzüze hasretmek, 
hilkate karşı büyük bir küfrandır. Kanunen cürüm sayılan bu filin 
vücutlardan kopardığı meyvelerin hangi kovuklara atıldığını söyle-
meye dilim varmıyor… Ellerindeki kundakları bırakıp kaçmak için 
mezar arayan cani anaların sinsi adımlarla dolaştıklarını görür gibi 
oluyorum… Bunlar nameşrular1691… Meşrular da1692 evlenmezden 
evvel tenasül1693 kudretlerini takim1694 çarelerini arıyorlar…

Evlenmezden evvel ana baba olmak hakkını öğreniniz. Bu kü-
çük tabut, Türk şeceresinin bir filizinden ilanihaye1695 zürriyet1696 
verecek nesillerini mezara götürüyor. Asıl hüner doğurmakta değil, 
büyütmektedir. Bu da vatani, içtimai vazifelerin en büyüklerinden-
dir…

Karı kocanın birbiriyle zıtlaşmaları… İşte aile sofrasına ilk ze-
hir buradan saçılır. Bütün bir milletin hayati refahı, hayati intiza-
mı1697 karı koca arasındaki hüsn-i imtizacdan başlar. Kadın idareten, 
iktisaden1698 erkeklere münhasır1699 zannolunan işleri de görebilir… 
Fakat cinsiyet haddini şaşıracak kadar ileriye varmamak şartıyla…

ALİ TEVFİK BEY – (Birdenbire Ali Süreyya ile Nebahat’in 
bileklerinden yakalar. Onları Mebrure Hanım’ın önüne sürükleye-
rek) Öpünüz annenizin ellerini…

1690  şehvani: şehvetle ilgili
1691  nameşru: yasal olmayan
1692  meşru: yasal
1693  tenasül: üreme
1694  takim: sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
1695  ilanihaye: sonsuza kadar
1696  zürriyet: döl, soy
1697  intizam: düzen
1698  iktisaden: iktisadi bakımdan, ekonomik olarak
1699  münhasır: yalnız bir kimseye mahsus olan
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(Süreyya ile Nebabat şaşkın bir vaziyette bu emre itaat ederler. 
Mebrure Hanım da onların alınlarından öper. Sonra baba, oğul, 
gelin öpüşürler.)

MEBRURE HANIM – (Yine hıçkırıklar içinde) Bu küçük ta-
but, yüreklerimizin bütün kinlerini sildi, bizi barıştırdı… Toruncu-
ğum yaşaya imiş ne kadar hayırlı bir çocuk olacakmış…

(Hepsi tabutun önünde eğilirler.)
-Perde-





İki Damla Yaş





Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İki Damla Yaş oyunu, 1973’te At-
las Kitabevi tarafından basılmıştır. Elinizdeki kitapta yer alan me-
tin, bu kaynaktan alınmıştır.

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
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KİŞİLER
RAŞİT BEY
NURİYE HANIM  Raşit Bey’in karısı
SELİM  Raşit Bey’in oğlu
NACİYE  Raşit Bey’in kızı
CEVAT  Raşit Bey’in küçük oğlu
SALİH BEY
SAFİYE HANIM  Salih Bey’in karısı
ŞEFİKA HANIM  Kaynanası
LÜTFİYE  Ahretlik
MARİKA  Raşit Bey’in metresi
EFTİMYA  Salih Bey’in metresi
ELENI Marika’nın kız kardeşi
YORGO  Eleni’nin nişanlısı
DİYAMANDİ EFENDİ
MADAM DİYAMANDİ
APOSTOL
VİRJİNA Apostol’un metresi
MÖSYÖ FORTİNO
MADAM FRENKYA
ZEKİYE HANIM  Bakkalın karısı
GARSON



BİRİNCİ PERDE

1. Tablo
(Yoksulca döşenmiş bir yemek odası. Büyük bir sac mangal, 

üzerine dizilmiş kapaklı bakır sahanlar. Orta yerde bir yemek ma-
sası, sandalyeler. Tabaklar sıralanmış, ekmekler kesilmiş. Duvarda 
sarkacının tıkırtısı duyulan bir asma saat.)

Birinci Sahne
Nuriye Raşit Hanım, Naciye Raşit, Selim Raşit, Cevat Raşit
SELİM RAŞİT – (Kolları üzerine başını koyup da uyukla-

makta olduğu sandalyenin arkalığından doğrularak) Anne, karnım 
acıktı…

NACİYE RAŞİT – (Masa üstündeki lamba ışığında bir örme 
işi ile meşguldür.) Benim de…

CEVAT RAŞİT – (Bir köşede elindeki ufak topu tavana atıp 
atıp tutar.) Benim de anne…

NURİYE HANIM – Ne yapayım, babanız gelmedi.
SELİM RAŞİT – (Duvar saatine bakarak) Saat dokuza geliyor. 

Babam ne vakit gelecek?
NURİYE HANIM – Bilmiyor musunuz babanızın hâlini… 

Onun gelme vakti belli olur mu? İçki arkadaşları ne vakit dağılırsa, 
meyhaneler ne zaman kapanırsa…

SELİM RAŞİT – Ben okula gitmek için erken yatıp erken kal-
kacağım… Bana bir parçacık yemek ayır da yiyip zıbarayım…
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NURİYE HANIM – Olmaz… Beni beklemiyorsunuz, diye ba-
ban kızıyor. Çoluğuyla çocuğuyla birlikte yemek istiyor…

SELİM RAŞİT – Kızmaya hakkı var mı? Bizimle beraber ye-
mek istiyorsa erken gelsin… Bir aile halkı meyhaneler kapanıncaya 
kadar aç durur mu?

NURİYE HANIM – Meyhane dönüşü olgun bir kafa ile gelen 
sarhoşa hak anlatılır mı?..

NACİYE RAŞİT – (Örgü işinden başını kaldırarak) Anne, 
meyhaneler ne vakit kapanır?

NURİYE HANIM – Ne bileceğim ben? Merak ediyorsanız be-
lediye nizamnamesini okuyunuz…

SELİM RAŞİT – Meyhane nizam dinler mi? Cevat’ın hasta-
lığında bir gece ben babamı masa başından kaldırmadım mıydı? 
Kepenkleri örtmüşler, içeride gizli içiyorlardı.

NURİYE HANIM – (Mangal üzerindeki sahanları açarak) 
Yemekler kaç defa ısındı, kaynadı. İndirdim soğudu, yine ateşe 
koydum. Isındı, tekrar soğudu, suyunu çekti… Lokantaların ateş 
üstünde sona kalan ekşimeye yüz tutmuş bayat yemeklerine döndü.

NACİYE RAŞİT – Sade yemekler mi ısınıp ısınıp soğuyor? 
Babam gelinceye kadar biz de uyuyup uyuyup uyanıyor, serseme 
dönüyoruz…

SELİM RAŞİT – Tıpkı Ramazan’da sahur yer gibi… Uyku 
sersemliğiyle bu bozulmuş yemekleri tıkındıktan sonra babamla 
beraber hepimiz de birer tarafa devrilip sızıyoruz…

NACİYE RAŞİT – Daha çocukluğumuzda mide fesadına uğ-
radık. Oruçlu gibi aç durup da birdenbire tıka basa yedikten sonra 
yatıverince o midenin hâli ne olur?

CEVAT RAŞİT – (Oynadığı topu mangalın yanına düşürerek) 
Ne olacak? Hiç… Bana veriniz bir sahan yemek yiyeyim.

(Sokak kapısı çalınır. Hepsi dışarıya kulak verirler.)
SELİM RAŞİT – Kapı çalınıyor.
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NACİYE RAŞİT – Babam mı geldi?
NURİYE HANIM – Hayır, baban değil. Onun anahtarı vardır, 

kapı çalmaz…
SELİM RAŞİT – Ya bu vakit bize kim gelir?
NURİYE HANIM – (Kapıya gitmek için davranarak) Bilmem, 

hayırdır inşallah…
(Odadan dışarı çıkar. İçeridekiler hep dışarıyı dinler birer du-

rum alırlar.)
NACİYE RAŞİT – Misafir mi acaba?
SELİM RAŞİT – Yatsıdan sonra misafir gelir mi?

İkinci Sahne
Öncekiler, Şefika Hanım
(Küçük bir sessizlik. Oda kapısı açılır. Önde Nuriye, arkada 

Şefika Hanım içeriye girerler. Şefika Hanım’ın elinde mumu yanan 
bir cam fener vardır. Söndürür. Yemek masasının üzerine koyar.)

NACİYE RAŞİT – Hayrola Şefika Teyze?
ŞEFİKA HANIM – Kızcağızım artık dünyanın hayrı kaldı mı? 

Hayrın yalnız ortada lafı var, kendisi yok…
SELİM RAŞİT – Teyze, siz sebepsiz böyle gece vakti fenerle 

sokağa çıkmazsınız…
ŞEFİKA HANIM – Benim Safiye’nin sancısı tuttu. Bir kadeh 

konyak istemek için geldim. Geçen defaki sancıda konyak iyi geldi 
de…

NURİYE HANIM – Bakayım, dolapta şişenin dibinde biraz 
olacak… Otursana komşum…

ŞEFİKA HANIM – Nasıl oturayım? Kız evde doğurur gibi ağrı 
çekiyor.

NURİYE HANIM – Azıcık ilişin şuraya… Ben gidip konyak 
getireyim… (Odadan çıkar.)
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ŞEFİKA HANIM – (Sofra kenarındaki iskemlelerden biri-
ne oturur. Etrafına bakınarak) Ne kadar yorulmuşum… Oturun-
ca anlıyorum… Akşamlara kadar didin bre didin, vücudumun yer 
gördüğü yok… (Cebinden kocaman bir tabaka çıkararak) Bari bir 
cıgaracık sarayım. (Belini sandalyeye yaslar.) Oh oh, rahat ettim… 
Kalkmasını canım istemiyor… (Cıgara sarar.)

NACİYE RAŞİT – (Şefika’ya mangaldan maşa ile ateş geti-
rir.) Hanım teyze, cıgaranızı yakın…

ŞEFİKA HANIM – Eksik olma evladım. (Cıgarasını yakar.)
NURİYE HANIM – (Elinde bir kadeh konyakla odaya girer. 

Kadehi sofranın üzerine kor.) İşte bu kadarcık bulabildim. Bizim 
evde içkiyle ilgili şey durur mu hiç?.. Bey su gibi içer…

SELİM RAŞİT – Babam konyağı sancı dindirmek için değil, 
sancılanmak için içer…

ŞEFİKA HANIM – (Cıgaradan bir nefes çekerek) Rabb’im ıs-
lah etsin, babanı da, benim damadı da…

NURİYE HANIM – Komşum ne iyi ettin de oturdun… İç cı-
garanı, biraz dinlen…

ŞEFİKA HANIM – Oturmadım, yorgunluktan buraya yığıla-
kaldım… Her iş benim başımda… Allah eksik etmesin, ev işi biter 
tükenir şey değil…

NURİYE HANIM – Naciye kızım, teyzene bir kahve pişiri-
ver… İçmez misin?

ŞEFİKA HANIM – (Memnuniyetle) Nasıl içmem? Oldu ola-
cak… Haydi kızcağızım… Zahmet ama…

NACİYE – Ne zahmeti teyzeciğim… (Kalkar cezveyi mangala 
sürer.)

ŞEFİKA HANIM – (Cıgarasını tüttürerek mangaldaki yemek 
sahanlarına bakar.) Daha yemek yememişsiniz.

NURİYE HANIM – Bekliyoruz.
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ŞEFİKA HANIM – (İçini çekerek) A zavallılar… (Küçük bir 
sessizlik) Kim kime acıyacak bilmem ki… Bizim de başımızda… 
Damadı içkiden soğutmak için yapmadığımız kalmadı. Dilenci 
çanağından çalınmış para ile rakı aldık içirdik. Rakı koymazdan 
önce şişeye köpek tersi tütsüsü verdik, içirdik. “Birkaç damla yeni 
doğmuş çocuğun çişini karıştırınız” dediler, onu da yaptık… Salih 
Bey’in içkiye düşkünlüğü eksilmedi, arttı… Ama ben artık onu sizin 
gibi yemeğe beklemiyorum… Sofra üzerinde yemeğini hazırlayıp 
yatıyoruz. İster ziftlensin ister aç zıbarsın. Umurumda değil… Siz 
de benim gibi yapınız… Zaten onlar meze ile karın doyuruyorlar…

NURİYE HANIM – Maazallah, bizimkinin sarhoşluğu çekilir 
belalardan değil… Vara yoğa kızıyor. Bir ifrit oluyor. Barut kesili-
yor.

ŞEFİKA HANIM – Bizimki türlü münasebetsiz şaklabanlık-
larla gelir… Taşkın bir neşe ki deme gitsin… Her şey onun için 
bir kahkaha vesilesidir. Sabahleyin dünyaya dargın, bir karış suratla 
uyanır… Artık her şeye ters cevap veren bir nemruttur.

NACİYE – (Kahve fincanını getirir.) Buyurunuz hanım tey-
ze…

ŞEFİKA HANIM – (Kahveyi alarak) Ellerin dert görmesin 
yavrucuğum… (Kahveyi Nuriye Hanım’ın yüzüne baka baka içer-
ken) Vah zavallı Nuriyeciğim…

NURİYE HANIM – (Biraz afallayarak) Göğüs geçirerek bana 
bu kadar acıman neden?

ŞEFİKA HANIM – Bilmem, içimden öyle doğdu…
NURİYE HANIM – Yok… Yok… Elbette bir sebebi olacak…
ŞEFİKA HANIM – Boş bulundum, beni affet…
NURİYE HANIM – Bana merak verdin. Başladığın şeyi ta-

mamla…
ŞEFİKA HANIM – (Çekingen bir tavırla) Söylesem söz olur, 

söylemesem içime dert olur… Bilmem ki bu çocukların yanında 
nasıl anlatayım…
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SELİM RAŞİT – İş babama, aile felaketine dayanınca biz ço-
cukluktan çıkar, annemizin dert ortağı oluruz…

ŞEFİKA HANIM – Hayırlı evlat işte böyle olur. Allah anneni-
ze acımış da siz babanıza çekmemişsiniz…

CEVAT – (Top oynadığı köşeden) Ben kime çekmişim hanım 
teyze?

NURİYE HANIM – Sen sus oğlum. Büyükler konuşurken kü-
çükler lafa karışmaz…

CEVAT – (Kırgın) Her zaman böyle söylersiniz. Ben kiminle 
konuşacağım?

ŞEFİKA HANIM – Küçüklerlen…
CEVAT – Öyle ise siz de küçüklerle konuşmayınız…
NURİYE HANIM – Cevat, sus artık… Bak lakırdımız var…
CEVAT – (Daha kırgın) Lakırdınız var… Lakırdınızın ne oldu-

ğunu ben bilmiyor muyum sanki…
ŞEFİKA HANIM – (Şaşkın) A, en küçüğü kan kırmızı… Al 

lafı, otur aşağı…
NURİYE HANIM – Lafımız ne imiş bakayım?
CEVAT – Ne olacak… Ne vakit Şefika Hanım Teyze’m bu eve 

gelse babamı çekiştirirsiniz…
ŞEFİKA HANIM – (Hayretle) A a kıyamet alameti… Bunlar 

çocuk değil, deccal! Bu ufacık boyu ile iftira atmasını ne güzel bi-
liyor… İşte bu oğlan babasına çekmiş… Nuriye kardeş, sen de bu 
çocuktan çok çekeceksin.

CEVAT – Elbette ben babama çekerim ya… Babam evde yok-
ken ne lakırdı olursa bana sorar… Doğru söylersem para verir…

ŞEFİKA HANIM – Raşit Bey çocuğunu bu yaşta hafiyeliğe 
alıştırıyor…

CEVAT – Siz daha çok para verirseniz söylemem.
ŞEFİKA HANIM – Söyle. Ben senin sarhoş babandan mı kor-

kacağım?
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CEVAT – Babam sana bir tokat atarsa görürsün.
ŞEFİKA HANIM – Ne haddine! Bir tekmede sarhoşu yere yu-

varlarım vallahi…
NURİYE HANIM – (Cevat’a doğru gözlerini açarak) Hele bir 

lakırdı söylesin, ben adamın ağzına biber doldururum alimallah…
CEVAT – Babam da senin ağzına doldurur…
NURİYE HANIM – (Mangalın maşasını kapar, Cevat’ın üze-

rine yürür.) Susacak mısın?
CEVAT – (Naciye ablasının arkasına saklanır.) Sustum… Sus-

tum…
NURİYE HANIM – (Maşayı çocuğun kıçına doğru kaldırır.) 

Hayır, burada durma, öteki odaya git…
CEVAT – Vallaha bir şey söylemem… Tövbe anneciğim töv-

be…
ŞEFİKA HANIM – Bırak otursun… Ne duyarsa söylesin. An-

latacağım macera gizli kapaklı bir iş değil ki… Aleme bir parmak 
bal olmuş bir şeyi senden niye saklayayım? Senin masumluğuna 
acımışlar da bu ana kadar nasılsa gelip de yüzüne karşı söylemeye 
çekinmişler…

NURİYE HANIM – (Elinden maşayı mangalın kenarına bıra-
kır. Bir sandalye çeker. Şefika’nın karşısına oturur.) Benim yüzüme 
karşı söylemekten çekinilecek kadar ne olmuş kuzum?

ŞEFİKA HANIM – Bu aralık çok darlık çekiyorsunuz değil 
mi?

NURİYE HANIM – Artık onu sorma komşum… İki yetişkin 
evlat sahibiyiz… Ev masrafından arttırıp da onların en lüzumlu ih-
tiyaçlarına para yetiştiremiyoruz. Hele bugünlerde soframızın sa-
hanları o kadar azaldı ki yemeklerden yarı aç yarı tok kalkıyoruz…

ŞEFİKA HANIM – Bu hâlin sebebi?
NURİYE HANIM – Bilmem ki… “Ortalıkta buhran var” di-

yorlar…
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ŞEFİKA HANIM – Buhran da ne demek? İşlerini uyduranlar 
pekâlâ yiyip içiyorlar. Bunu size kim söylüyor?

NURİYE HANIM – Bey söylüyor…
ŞEFİKA HANIM – Aylığından mı kestiler? Beyi tasfiyeye mi 

tabi tuttular? İşinden mi çıkardılar?
NURİYE HANIM – Hayır, bunların hiçbiri olmadı…
ŞEFİKA HANIM – O hâlde böyle evcek kasılıp kavrulmanın 

sebebini araştırmıyor musunuz?
NURİYE HANIM – Ev gailesinden böyle bir şeyi düşünmeye 

vaktim olmuyor ki…
ŞEFİKA HANIM – Raşit Bey haftada birkaç gece de eve gel-

miyor değil mi?
NURİYE HANIM – Evet…
ŞEFİKA HANIM – Nerede kalıyor?
NURİYE HANIM – Sorulunca ateş kesiliyor.
ŞEFİKA HANIM – Geldiği akşamlar da gayet geç geliyor…
NURİYE HANIM – İşte bu akşamki gibi…
ŞEFİKA HANIM – Her kadının kocasından, evden dışarı kal-

dığı geceleri nerelerde geçirdiğini sormak hakkıdır…
NURİYE HANIM – Pek sıkıştırıldığı vakit verdiği cevap şu-

dur: Dairelerinde karışık hesaplar varmış, onları düzeltmek için 
muhasebeci beyin evinde kalıyorlarmış…

ŞEFİKA HANIM – Bu kıtıra inanıyor musun?
NURİYE HANIM – İnanmayıp da ne yapacağım?
ŞEFİKA HANIM – Bizim damat geçen akşam eve pek olgun 

kafa ile geldi. Raşit Bey için ağzından bazı sözler kaçırdı…
NURİYE HANIM – (Merakla) Ne imiş o sözler?
ŞEFİKA HANIM – (Cevat’a doğru bakar. Çocuk sessiz yere 

uzanmıştır.) Afacan uyudu, değil mi?
NURİYE HANIM – Evet, çenesi durdu…
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ŞEFİKA HANIM – (Selim ile Naciye’ye göz atarak) Artık bu 
ikisini büyük insan sayabiliriz… Yanlarında ailenin her derdi açıla-
bilecek bir çağa geldiler…

SELİM RAŞİT – Şüphesiz hanım teyze… Annemize hitap 
edilecek her aile esrarı bizim yanımızda açıkça konuşulabilir değil, 
mutlak konuşulmalıdır. Biz bu evin evladıyız, hiçbir hususta daraya 
çıkarılmamalıyız…

NACİYE RAŞİT – Derdi biz de bilelim ki devasını düşünmeyi 
yalnız anneme bırakmayarak beraber çalışalım…

ŞEFİKA HANIM – Vah zavallı çocuklar…
SELİM RAŞİT – Hanım teyze, bize cidden acıyorsanız olup bi-

tenlerin hiçbir noktasını örtülü geçmeyerek apaçık anlatmalısınız…
ŞEFİKA HANIM – Artık bir kere beni coşturdunuz. Hepsini 

söyleyeceğim.
NACİYE RAŞİT – Helecanla dinliyoruz…
ŞEFİKA HANIM – Babanız altı aylığını birden Çıkrıklı 

Han’daki Sarraf Alyon’a kırdırmış…
NURİYE HANIM – Bu toptan para ile ne yapacak?
ŞEFİKA HANIM – Meselenin acıklı tarafı işte burası…
SELİM RAŞİT – Peki, anlatınız…
ŞEFİKA HANIM – Raşit Bey bir mantinota tutmuş, Beyoğ-

lu’nda bir apartmana yerleştirmiş… Bizim damat bu karı için “kay-
mak gibi bir mahluk” diyor. Sözüme gücenme Nuriyeciğim.

CEVAT – (Yattığı yerden yarı beline kadar davranarak) Anne, 
mantinota nedir? Çikolata mı? Babama, söyle, bu kaymaklıdan ben 
de isterim…

ŞEFİKA HANIM – (Haykırır gibi) Bu oğlan uyumamış, me-
ğerse uyku taklidi yapıyormuş… Aman Allah’ım, ne çok bilmiş 
şey!

NURİYE HANIM – (Tekrar maşayı kaparak) Uyumadın mı 
sen? Şimdi geliyorum yanına…
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CEVAT – Anneciğim uyudumdu ama karnım aç da kaymağı 
duyunca uyandım…

ŞEFİKA HANIM – Zamane çocuğu… Susayım mı artık?
SELİM RAŞİT – Mademki yarayı bu kadar deştiniz, alt tarafı-

na devam ediniz.
NACİYE RAŞİT – Ötesini anlatmazsanız biz meraktan ölü-

rüz…
ŞEFİKA HANIM – (Cevat’ı göstererek) Ya bu çocuk?..
CEVAT – Şefika teyze, anlat anlat, ben uyudum…
NURİYE HANIM – Dinlesin, ehemmiyeti yok… Böyle kepa-

ze bir sırrı ben bir dakika içimde tutamam… Bu gece bey gelir gel-
mez zaten kıyamet kopacaktır…

ŞEFİKA HANIM – Ah, bu fenalığa ben mi sebep olacağım?
NURİYE HANIM – Bize bu yaptığınız, fenalık değil, büyük 

bir iyiliktir. Allah razı olsun sizden… Aile bucağımız bir yandan 
tutuşmuş da haberimiz yok…

ŞEFİKA HANIM – Ne olursa olsun yangına körükle gitmek 
istemem.

SELİM RAŞİT – Yangına körükle gitmiyorsunuz. Su serpiyor-
sunuz. Böyle şeyi vaktinden pek sonra duymak da felaketin büsbü-
tün büyümesine sebep olur.

NACİYE RAŞİT – İtirafı çok güç bir şey… Babam ahlakı pek 
düzgün bir adam, diyemem ama bu kadar ileri varacağını da tahmin 
edemezdik…

(Sokak kapısı çalınır, hepsi dışarıya kulak kabartırlar.)
SELİM RAŞİT – Kapı çalınıyor…
ŞEFİKA HANIM – Raşit Bey mi? Ben burada iken onun üze-

rime geldiğini hiç istemezdim…
NURİYE HANIM – Merak etme, gelen bey değil… Haydi Se-

lim oğlum, koş kapıyı aç… (Selim dışarı çıkar.)
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Üçüncü Sahne
Öncekiler, sonra küçük ahretlik Lütfiye
ŞEFİKA HANIM – Bu vakit evin beyinden başka buraya kim 

gelir?..
NURİYE HANIM – Görürüz. Şimdi anlaşılır…
NACİYE RAŞİT – Kim gelirse gelsin… Maceranın alt tarafını 

kesmeyiniz…
ŞEFİKA HANIM – Mademki bu kadar ısrar ediyorsunuz, da-

mattan duyduklarımı hep anlatacağım… Bizim Salih Bey’le baba-
nız, ikisi bir çanaktan içerler. Aralarından su sızmaz…

(Oda kapısı açılır. Selim’le Lütfiye içeriye girerler.)
ŞEFİKA HANIM – A, bizim ahretlik… Kız, gece vakti sokağa 

çıkmaya korkmadın mı?
LÜTFİYE – Korktum ama ne yapayım, zorla gönderdiler…
ŞEFİKA HANIM – Ne var?
LÜTFİYE – Ne olacak küçük hanımın sancısı arttı. Kıvrım 

kıvrım kıvranıyor. Siz ona buradan ilaç getirecekmişsiniz. Bekli-
yorlar…

ŞEFİKA HANIM – A, sahi bakınız. Lafa daldık da kızın has-
talığını unuttuk… (Fenerini yakar, Konyak kadehini alır.) Kalınız 
sağlıcakla… Hikâyenin ötesini sonra tamamlarım. Nuriye, karde-
şim, bu gece temkinli bulun, gürültü çıkarma… Her şeyi tamamıyla 
anla, dinle, sonra ne yapacaksan yap…

NURİYE HANIM – Yirmi iki yıl karılık kocalıktan, böyle bo-
yumuzla birlik evlat yetiştirdikten sonra ne yapabilirim? Ayrılmak 
mümkün mü? (Gözlerini siler.)

ŞEFİKA HANIM – Ağlama kardeş… Bir zaman gelir, belki 
durulur.

NURİYE HANIM – Kırkından sonra yoldan çıkanın azgınlığı 
teneşire sürer… Tevekkeli değil, bu son zamanlarda çok azdı. Bize 
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karşı âdeta bir canavar kesildi. Bir düziye beni, çoluğunu çocuğunu 
haşlayıp duruyor, ne yapsak onun gözünde suç oluyordu.

ŞEFİKA HANIM – Ah, işte hep o karının aşkından…
NURİYE HANIM – Bundan sonra ben de bu adamın karşısın-

da kollarımı bağlayıp durmayacağım…
SELİM RAŞİT – Babalık görevinden ayrılmış bu ihtiyar ho-

vardaya karşı ben de uysal bir oğul olmayacağımı anlıyorum…
NACİYE RAŞİT – Ben de âlemin yüzüne bakmaya utanaca-

ğım…
ŞEFİKA HANIM – Çocuklarım, babanızdır. Et tırnaktan ayrı-

lır mı?
LÜTFİYE – Haydi hanımcığım, bekliyorlar…
ŞEFİKA HANIM – Kız patlama, geliyorum işte. Evde Safi-

ye’yi sancı tuttuysa burada büyük dava görülüyor. (Ötekilere döne-
rek) Damadı sıkıştırayım. İşin iciğini ciciğini iyice öğreneceğim… 
Gelir, hepsini anlatırım size…

NACİYE RAŞİT – Eksik olma teyzeciğim…
ŞEFİKA HANIM – Dostluk böyle günde belli olur. (Telaşla 

odadan çıkar.)
-Perde-



2. Tablo
(Yine aynı oda. Nuriye sedirin kenarına başını koymuş, Selim 

Raşit sedirin üzerine uzanmış, Naciye Raşit yere oturarak yüzüstü 
bir sandalyeye kapanmış, Cevat oynadığı köşede uyuyakalmışlar-
dır. Odada her şey sessizliğe dalmıştır. Çıt yoktur.)

Öncekiler, Raşit Bey
RAŞİT BEY – (Oda kapısı açılır. Raşit Bey içeri girer. Sar-

hoştur, sendeleye sendeleye yürür. Ortada durur. Etrafına göz gez-
dirir. İlk önce sırıtır. Sonra suratını asar. İçkili ağzıyla yayık yayık 
söylenmeye başlar.) Vay köpoğlu köpekler! Hepsi birer yana Esha-
b-ı Kehf gibi sızmışlar… Be kepazeler! Rakıyı ben içtim, size ne 
oluyor da sızıyorsunuz? Aile değil, kaz kuluçkası… Ana bir yan-
da, yumurcaklar bir yanda… Bu vakit yatılır mı? Daha kümeste 
tavuklar uyumadı. (Mangaldaki yemeklerin birer birer kapaklarını 
açar, bakar.) Sade suya kapuska, pırasa… Sabahçı Acem’in çayı 
gibi demlenmiş demlenmiş soğumuş… Size bu bile çok!.. Samanla 
köftünle beslenmeye layık yarı hayvan yaratıklarsınız… (Sofranın 
üzerine göz gezdirir, orada bulduğu tütün tabakasını eline alır.) Bu 
ne? Kocaman bir tütün tabakası… Bu kutuyu benim gözüm ısırı-
yor… Bunu bir görmüşlüğüm var ama nerede? (Elindekine çarpık 
bir dikkatle bakarak) Haa dur bakayım… Vay anasını, kafama doğ-
du, şimdi yakaladım. Bizim Salih’in kaynanası Şefika’nın tabaka-
sı… Kocasından yediği en önemli miras… Ben bu dedici koducu 
kaltağın evime ayak atmasını menetmiştim. Demek ki bizim karı 
-ilahi, seni karılar götürsün- benim emirlerime sinek vızıltısı kadar 
önem vermiyor… Bu acuze çaçaronu eve çağırıyor. Belki de onunla 



328 | Oyunlar

dertleşiyor… Bu evin erkeği olduğumu bu itaatsizlere şimdi ispat 
ederim… (Karısının kıçına bir tekme, oğlunun suratına bir tokat, 
kızının omuzuna bir yumruk indirir. Cevat’ın şiddetle kulağını çe-
ker… Odanın içinde bir acı vaveyladır kopar… Hepsi yerlerinden 
dapduru ayağa fırlarlar… Bu şamatanın arasında sarhoşun sesi 
yükselir.) Velinimetiniz beyefendi kocanızın, beyefendi babanızın 
geleceği saatte vücutlarınızı devirip de böyle horuldar mısınız? 
Hayvanlar! Burası has ahır mı?!

NURİYE HANIM – (Haykırır.) Evet, burası has ahırdır hay-
vanların babası! Bu ev belki has ahırdan daha ahırdır. Şebek, ayı 
besleyen çingene bile senden daha terbiyeli ve naziktir. Hayvanları-
nı böyle tekmeyle uyardırmaz.

RAŞİT BEY – (Kabına sığmaz bir köpürme ile) Vay bre melun 
karı! Yüzüme karşı beni çingeneye benzetmeye cesaret ediyorsun 
ha?

NURİYE HANIM – Seni çingeneye benzetmiyorum. Çinge-
neye yazıktır, haysiyetini bozmuş olurum. Ondan daha yüz derece 
aşağısın, diyorum sana…

RAŞİT BEY – Seni avuçlarımın içinde boğayım da kocanı tah-
kir eden o gür sesin kısılsın! (Sendeleyerek karısının üzerine atılır. 
Ama hemen derhâl Selim bir kolundan, Naciye öbüründen yakala-
yarak sarhoşu zaptederler.)

RAŞİT BEY – (Tepinerek) Bırakınız beni, şu karının nefesini 
keseyim…

SELİM ve NACİYE – (İkisi birden) Hayır baba, biz sağken ve 
buradayken annemizin kılına dokundurtmayız!

RAŞİT BEY – (Çocuklarının elinden kurtulmak için omuz silk-
meye uğraşarak, sarhoşa yakışır bir dille) Demek ki bu karıyı göm-
mek için ilkin sizi gebertmeliyim, öyle mi?

NURİYE HANIM – (Ellerini iki kalçasının üzerine kor. Bir 
kahkaha salıverir.) İlkin ayakta duracak kadar kendine gel de, sonra 
adam gebert…
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RAŞİT BEY – (Ayakta dik durmaya uğraşarak hep aynı sarhoş 
söyleyişiyle) Ulan, ben yangın kulesi gibi dimdik… Evet, nasıl der-
ler ona? Dimdik, dikey duruyorum. Senin beyinsiz kafan dönüyor 
da her şeyi sallanır görüyorsun…

NURİYE HANIM – Benim kafama haydi bu iftirayı at… Ya bu 
çocukların görüşlerine ne diyeceksin?

CEVAT – (Bulunduğu köşeden haykırır.) Baba, ben de görüyo-
rum, sallanıyorsun…

RAŞİT BEY – Sus yumurcak! Babanı tahkir için ananla birlik 
mi oluyorsun?.. Eyfel Kulesi de sallanır ama yıkılmaz.

NURİYE HANIM – Eyfel Kulesi içkiden değil, boradan sal-
lanır…

RAŞİT BEY – Rakı da insanın içinde bora yapar…
NURİYE HANIM – Bazen de sarhoşun beynine yıldırım in-

dirir…
RAŞİT BEY – Benim aklım paratoner gibidir, yıldırımı defe-

der…
CEVAT – Baba, çok sarhoş olmasan kulağımı o kadar hızlı çe-

ker miydin? Kanadı vallahi… Çok acıyor.
RAŞİT BEY – Acısın da babanla eğlenmeyi öğren…
CEVAT – (Ağlar gibi) Ben senden bu can acıtmayı değil, başka 

şey bekliyordum…
RAŞİT BEY – Ne bekliyordun ulan?
CEVAT – (Bu sefer biraz gülümseyerek) Kaymaklı mantino-

ta…
RAŞİT BEY – (Soruşturucu bir sesle aynı sözü tekrarlar.) 

Kaymaklı mantinota… Kaymaklı mantinota… Bu, ne demek ulan?
CEVAT – Yeni çıkma bir çikolata galiba… Bu gece getirecek-

sin diye bekliyordum…
RAŞİT BEY – Nereden duydun bu tuhaf fabrika adını?
NACİYE – (Bağırır.) Hı Cevat, biberi unuttun mu?..
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NURİYE HANIM – Bırakınız söylesin… Hayırsız baba, yap-
tığı ahlaksızlığı, çocuğunun masum ağzından duysun da utansın!

RAŞİT BEY – (Öfkeli bir sarhoş jestiyle) Evimde birtakım giz-
li kepazelikler oluyor da haberim yok… Yumurcak söyle, nereden 
duydun bunu? Şimdi oraya gelirsem öbür kulağını da koparırım…

CEVAT – (İki kulağını da avuçları altında saklayarak) Gelme 
baba, söyleyeceğim…

RAŞİT BEY – (Tehdit eder bir tavırla) Söyle… Yoksa… Ha…
CEVAT – Şefika teyzem söyledi…
RAŞİT BEY – Benim şiddetli yasaklarıma karşı bu fitne kum-

kuması karı bu eve giriyor, türlü fesat karıştırıyor ha? Ne dedi?
CEVAT – “Raşit Bey, kaymak gibi bir mantinota almış” dedi…
RAŞİT BEY – Mantinota ne demek ulan?
CEVAT – Ben tatmadım ki lezzetini bileyim baba?
NURİYE HANIM – Utanmaz… Beyefendi, bir fahişenin sev-

dasına tutuluyor. Beyoğlu’nda bir apartmana yerleştiriyor… Ço-
luğuna çocuğuna sade suya pırasa yediriyor… Altı aylığını birden 
kırdırıyor, o karıya meze yapıyor. Sonra bu cinayetinin anlamını 
dokuz yaşındaki oğlundan soruyor…

RAŞİT BEY – Vay dedikoducu kaltak! Böyle şeyin hiç aslı 
astarı yok be…

NURİYE HANIM – Hakikat kendini gösterip duruyor. İnkâr 
fayda vermez…

RAŞİT BEY – (Biraz yumuşayarak) Karıcığım, inanma, hep 
iftira…

NURİYE HANIM – İftira mı değil mi bunun ispatı çok ko-
lay. Ama böyle ağır bir aile meselesini senin gibi bir sarhoşla karşı 
karşıya halle kalkışmanın yersiz olacağını biliyorum. Aklın başına 
geldiği vakit görüşürüz…

RAŞİT BEY – Böyle bir dedikoduyu aramızda beş dakika bile 
eskitmeye gelmez… Hemen konuşalım…
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NURİYE HANIM – Ayıl da öyle görüşelim…
RAŞİT BEY – (Dik durmaya uğraşarak) Bu iftirayı duyunca 

ayıldım. Şimdi ayığım… Hem ömrümde bu saatki kadar ayık oldu-
ğumu hiç bilmiyorum… (Sallanır.)

NURİYE HANIM – (Büyük bir alayla) Çocuklar, hep birden 
babanızın bu ayıklığına maşallah diyelim de, nazar değmesin…

RAŞİT BEY – (Sallana sallana) Kendime kendimin nazarı 
değmesin, maşallah bana! Kırk bir buçuk maşallah Raşit’e…

NURİYE HANIM – Tu tu tu ayık sarhoşa!..
RAŞİT BEY – Tu tu tu ne demek? Suratıma mı tükürüyorsun 

be karı?
NURİYE HANIM – Tükürüğüme yazık değil mi be herif?..
CEVAT – Anne, sen tükürüğüne acıyorsun, ben tüküreyim…
RAŞİT BEY – (Cevat’ın üzerine yürüyerek) Ağzını yırtarım şu 

piçin… (Nuriye Hanım, Selim, Naciye kollarına sarılarak sarhoşun 
bu hareketine engel olurlar.)

RAŞİT BEY – (Haykırır.) Çocuğuna verdiğin terbiyeyi görü-
yor musun mahalle karısı?

NURİYE HANIM – Cevat yalnız benim çocuğum değil ya, 
ben anasıysam sen de babasısın… İkimizin terbiyesi arasında bü-
yüyor…

RAŞİT BEY – Ay bayılırım… Kendini terbiyeli farz edip de 
yumurtladığı laflara bakınız…

NURİYE HANIM – Masum çocuğunun yüzüne karşı “piç” di-
yen babanın terbiyesine de ben bayılırım…

RAŞİT BEY – Babalarına alçakça hakaret ediyorlar… Terbi-
yelerini vermeye kalkışınca kollarımdan tutuyorlar… Haydutlar…

NURİYE HANIM – Buna teşekkür et… Bin defa teşekkür et…
RAŞİT BEY – Bu hakaretlerin hangisine teşekkür edilir be 

edepsiz?
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NURİYE HANIM – Teşekkür et, diyorum sana… Bundan 
daha beteri vardır.

RAŞİT BEY – Bundan beteri olur mu?
NURİYE HANIM – Olur… Hepimiz bir araya gelip de seni bir 

âlâ pataklasak bir daha eve böyle körkütük gelmeye tövbe edersin.
RAŞİT BEY – (Boynunu bir yana çarpıtır. Gözlerini küçül-

te küçülte başını kaşıyarak) Sahi be… “Aile düzeni, aile geçimi 
bozuldu” diyorlardı ama böyle sopa ile terbiye hakkının babadan 
evlada geçtiğini bilmiyordum…

SELİM – Yirminci asır rejiminden haberin yok mu baba?
RAŞİT BEY – Hayır… Lütfederseniz öğreneceğim…
SELİM – Okullardan kalkan falaka, değnek, şimdi evlerin du-

varlarına asıldı. Bu terbiye aletini artık küçükler büyüklere karşı 
kullanacaklar. Eski alışkanlıklara bağlı kalmış kafaları böylece ye-
nilemek zorundayız.

RAŞİT BEY – Benden önce ananızı bu terakki falakasına yatı-
rınız. Bu kadar medenileştiğimizden henüz haberim yok. Bu karşı 
nazariyenizin uygulanışını öğrenmeye hevesli olmadığımı da söy-
lemeye gerek görmüyorum… Mademki keyfiyet böyledir, sulh ola-
lım… Şartlarınız nedir?

NURİYE HANIM – Bir daha eve böyle geç vakit, sarhoş gelir-
sen bu geceki kırk bir buçuk maşallah yerine, kırk bir sopa…

RAŞİT BEY – (Kendi arkasını kaşıyarak) Bu sırtım senin 
insafına kalırsa vay olur hâlime karı… (Sedire oturur, küçük gü-
lümsemeler, kaş göz işaretleriyle başını sallayarak, düşünür gibi 
yaptıktan sonra) Bu ciddi tehdidiniz karşısında gittikçe ayılıyorum. 
(Karısına) Hanımefendi, zevcelik hukukunuzla ilgili şartlarınızı ilk 
siz söyleyiniz, rica ederim…

NURİYE HANIM – (Biraz şaşkınlıkla) Ne çabuk terbiyeni ta-
kındın böyle? Yoksa alay mı?

RAŞİT BEY – Estağfurullah… Haddim mi? Vaat buyurduğu-
nuz kırk bir sopayı yemeden acısı yüreğime çöktü. Sizi koca döv-
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mek, baba dövmek gibi ağır bir günaha sokmadan memnun etmeye 
karar verdim. Hanım, söyleyiniz şartlarınızı…

NURİYE HANIM – Erkeklerin ahlakı kadınlarınkinden daha 
çok bozulmaya elverişlidir… Ellerinde hiç para bırakmamalıdır ki 
fena niyetlerini yapmaya fırsat bulamasınlar…

RAŞİT BEY – (Büyük bir şaşkınlıkla) Allah için doğru…
NURİYE HANIM – Böyle olunca terbiye hakkı, tamamıyla 

kadına kalır…
RAŞİT BEY – Pek doğru…
NURİYE HANIM – Bu evin idare müdürü, kasadarı, vekilhar-

cı ben olacağım…
RAŞİT BEY – Kabul…
NURİYE HANIM – Aylığın çıkar çıkmaz ve başka yerlerden 

eline geçecek paraların hepsini getirip bana teslim edeceksin. Ben 
sana okul çocuğu gibi gündelik vereceğim… O zaman ne meyha-
neye gidebilirsin ne başka bir yere!.. Vazifenden ayrılır ayrılmaz, 
önüne bakarak, ton ton evine gelirsin… Sofraya ne korsak yer, Al-
lah’a şükredersin.

RAŞİT BEY – (Tuhaf bir homurtu ile) Kabul…
NURİYE HANIM – Gerek evde gerek lokanta ve birahane-

lerde sarhoşluk arkadaşlarına ziyafet çekmek, her nerede ve her ne 
mazeretle olursa olsun ağzına bir damla içki akıtmak kesinlikle ya-
sak…

RAŞİT BEY – Kabul…
NURİYE HANIM – Ben yemeğe veya çaya kadın misafirleri-

mi davet edebilirim.
RAŞİT BEY – Bu hakkınız hiç itiraz götürmez…
NURİYE HANIM – Öyle üç dört ayda bir yeni kostüm yaptırt-

mak, her sabah sinekkaydı tıraş, yaşına yaraşmayan tuvalet ve gıcır 
gıcır rugan iskarpinlerle sevda macerası aramaya çıkmak gibi hafif-
liklere büsbütün veda edeceksin… Ama ben, aile itibarını korumak 
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için eş dost arasına çıkarken elbise yenileyebilirim… Gezip tozmak 
için de kimseden izin almak zorunda değilim… Çünkü kendi ahla-
kıma güvenirim…

RAŞİT BEY – (Sabırsızlıkla) Yeter, anlaşıldı, kabul… (Selim’e 
dönerek) Büyük oğlum, şimdi sizi dinleyeceğim, lütfen şartlarınızı 
bildiriniz…

SELİM – Annem idareyi eline alınca ev masraflarından önce 
benim ihtiyaçlarımı karşılamak zorunda bulunacaktır.

RAŞİT BEY – Âlâ…
SELİM – Aile gelirimize göre spor masraflarım ağırdır ama 

zamana uymaktan başka çare var mı?
RAŞİT BEY – (Alayını kapatamayacak bir jestle) Hakkınız 

var…
SELİM – Tamamıyla özgür bir gencim. Aile görevlerinden hiç-

biriyle bağlı tutulamam. Gece ve gündüz eve gelip gitmek için be-
lirli saatlerim yoktur. Ben eve değil, ev irademe tabi bulunmalıdır…

RAŞİT BEY – Aliyyülâlâ…
SELİM – Evleneceğim kızı ben seçeceğim, zamanını ben tayin 

edeceğim, ailem nikâh konusunda çıkabilecek güçlükleri yenmek 
için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyecektir…

RAŞİT BEY – Her yönden tam bir özgürlüğe sahip olduktan ve 
aile gelirini topyekûn lehinize çevirdikten sonra isteyecek artık bir 
şey kalmaz. Yeter… Kabul… (Naciye’ye dönerek) Hanım kızım, 
şartlarınızı, isteklerinizi söylemek sırası size geldi. Buyurunuz, din-
liyorum.

NACİYE – Baba, içkilisiniz de eğlenir gibi söylüyorsunuz. 
Ciddiyetinizden kuşkulanmaya başladım…

RAŞİT BEY – İçkiliydim… Ama tehditleriniz karşısında ayıl-
dım. Gittikçe daha da ayılıyorum. Ne kadar tahammülle konuştu-
ğumu görüyorsun. Anneni, ağabeyini dinledim… Sen de söyle… 
Hepinizin duygularını anlamış olayım…
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NACİYE – Söyleyeyim ama şu dinlediklerime göre hepimizin 
isteklerini yerine getirmeye bu aile bütçesi yeterli midir?

RAŞİT BEY – Bunu ilk sen düşündün kızım… Ama ağabeyin 
beni sarhoş yakalayıp da falakaya yatırdıkça, annen ayısını terbiye 
eden çingene gibi bana sopa salladıkça ne yapıp yapabilirsem istek-
lerini yerine getirme durumunda kalıyorum. Seni de dinleyeyim de 
bu önemli olduğu kadar garip aile davasından eksik bir şey kalma-
sın…

NACİYE – Peki baba… Ben de modern bir kız olmak iste-
rim… Dans bilmeyen kızlar (Biraz utanarak) koca bulamıyorlar.

RAŞİT BEY – Bu önemli itirafına bakılırsa sen modern kız 
olmuş gitmişsin…

NACİYE – Bir dans salonuna devam için hoca ücreti, yaptırı-
lacak birkaç takım elbise ve yol masrafları…

RAŞİT BEY – Âlâ âlâ…
NACİYE – Tanışacağım gençleri arada bir çaya çağırmak zo-

runluluğu…
RAŞİT BEY – Diyecek yok… Ama bana tövbe ettirteceğiniz 

rakıdan artacak paranın bu masraflardan hangi birine yetişeceğini 
bilmiyorum. Bunun düşüncesi bana ait değil. Ben ceplerimi son 
meteliğine kadar aile kasasına boşaltırım… Siz artık annenizle uz-
laşırsınız…

NURİYE HANIM – Biz aramızda uzlaşırız. Sen bir kere varını 
yoğunu önümüze dök. Maksadım idareye alıştırarak çocuklardan 
önce seni adam etmektir.

RAŞİT BEY – (Alaycı) Eksik olma karıcığım, bu iyiliksever-
liğine teşekküre gücüm yetmiyor… Sizinle anlaştık. Şimdi de şu 
küçük beyle konuşmama müsaade ediniz. Yavrum Cevat, şartlarını 
sen de söyle bakalım…

CEVAT – İstediğim zaman okula giderim, istemediğim zaman 
gitmem… Kimse beni zorlayamaz.

RAŞİT BEY – En küçüğü kan kırmızı… Peki, sonra?
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CEVAT – Gündeliğimi beş kuruştan yirmi beşe çıkarmalısı-
nız… Yemeği köşebaşındaki kebapçıdan yemeliyim… Sonra tatlıcı 
dükkanına gitmeliyim… Ceplerimden yemiş, çikolata eksik olma-
malı… Bana büyük bir futbol topu almalı… Cinci Meydanı’ndaki 
çocuklara karışarak her gün maç yapmalıyım… “Ayakkabılarını 
eskitiyorsun, üstünü başını yırtıyorsun, kirletiyorsun” diye bana 
kimse karışmamalı…

RAŞİT BEY – Diyecek yok… Bizim oğlan bu egoistlik dersini 
nereden aldı? Sırf tabiat mektebinden… İnsanlığın daha çekirdek-
ten yekpare bir bencillik makinesi olduğunu göstermek için bundan 
âlâ bir ispat olamaz… Komünistlerin doğurmaya uğraştıkları yeni 
nazariyeler neden ibaret olursa olsun insanları fırsat buldukça bir-
birini sömürme huyundan vazgeçiremezler… Hep bir taraf efen-
di, bir taraf uşak, hep bir taraf tok, bir taraf aç kalacaktır. Tabiatın 
karıncadan file kadar uyguladığı bu değişmez, bu ölmez kanunu 
bozabilmek kimin ne haddine düşmüş? Bir ahmak alayı karşısında 
bu kaidenin zıddına çene çalanlar gülünç adamlardır. (Küçük bir 
sessizlikten sonra) Karıcığım, çocuklarım, bu felsefenin alt tarafına 
devam edebilmek için son bir müsaadenizi rica edeceğim. (Panto-
lonunun derin cebinden büyücek bir şişe çıkarır. Sofranın üzerine 
koyar.)

NURİYE HANIM – (Ayağa kalkar. Gözlerini şişenin üzerine 
açarak) Bu ne beyefendi?

RAŞİT BEY – (Pek tabii bir jestle) Rakı…
NURİYE HANIM – Şimdi söylediğin perhizin üzerinden beş 

dakika geçmeden bu lahana turşusu ne oluyor?
RAŞİT BEY Kendisiyle ünsiyetimi keseceğim bu son dakika-

da bu eski dostumla veda etmek isterim.
NURİYE HANIM – İçeceksin demek?
RAŞİT BEY – Elbette…
NURİYE HANIM – Biz müsaade etmezsek?
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RAŞİT BEY – Büyük insafsızlık olur… Henüz kesin tövbe-
den önce içkiyle bu son yârenliğime müsaade ediniz. Bütün mede-
ni dünyanın, önünde boyun eğdiği bu muhterem şişeyi pencereden 
dışarı atamam. Ondan dargın ayrılmayacağım, onun ilhamlar veren 
ateşini şişe kenarından öpe öpe, yudum yudum ruhuma akıtaca-
ğım…

SELİM – Baba, şişeyi bitirecek misin?
RAŞİT BEY – Son damlasına kadar…
NURİYE HANIM – (Telaşla) Sonra ne olursun?
RAŞİT BEY – Körkütük sarhoş…
NURİYE HANIM – Biraz ayılmaya başladığın sırada yine de-

lirmek mi istiyorsun?
RAŞİT BEY – Bu sefer akıllanmak niyetine içiyorum… İçtik-

çe kuzu gibi olacağım… Korkmayınız, içer içer, sızarım. Sabahle-
yin ayılınca nasuh nusuh tövbesi, bir daha ağzıma rakı koymayaca-
ğım…

NURİYE HANIM – (Rakı şişesini kapmaya atılarak) Sarho-
şun sözüne güvenilmez. Olmaz, içirmeyiz…

RAŞİT BEY – (Karısından önce şişeyi kavrayarak) Şartlarını-
zı yalnız bu son şartıma uyarsanız kabul edebilirim… (Şişeyi ağzına 
götürerek lakır lakır çektikten sonra) Oh… Oh… (Etrafına bakı-
nır.) Yine gözlerime fer, yüreğime cesaret, aklıma metanet gelmeye 
başladı.

NURİYE HANIM – Alınız bakalım, yine başladı…
RAŞİT BEY – Acele etmeyiniz, daha başlamadım.
NURİYE HANIM – Gittikçe azıtacaksın demek?
RAŞİT BEY – Azıtmayacağım… Size bir terbiye, insanlık dis-

kuru vereceğim… Hele durunuz, akıl hazineme biraz daha kömür 
atayım… (Şişeyi bir daha ağzına diker.) Gözlerimin önünde her şey 
aydınlanıyor, bütün sırlar ortaya dökülüyor.
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NURİYE HANIM – Yine saçma defterini yaprak yaprak açı-
yor…

SELİM – Baba biz diskur istemeyiz… Sarhoş sözü dinlemeyiz.
RAŞİT BEY – “İstemeyiz, dinlemeyiz…” Bir oğulun babaya 

karşı kullanacağı ağız mıdır bu?
SELİM – Bu kafa ile bize karşı itiraz hakkın yoktur baba…
RAŞİT BEY – Kim kime itaat edecek?
SELİM – Sen bize…
RAŞİT BEY – (Acı acı gülerek) Alçaklar, şimdi topunuzun ca-

nına okuyayım da görünüz…
NURİYE HANIM – Gittikçe çıldırıyor. Şişeyi elinden alalım…
(Sarhoşun üzerine hücum ederler. Ama Raşit Bey onların ara-

sından silkinerek pantolonunun arka cebinden kocaman bir revol-
ver çıkarır.)

RAŞİT BEY – (Namluyu karşısındakilere çevirerek haykırır.) 
Arş! Geri basınız! (Hepsi korku ile geri çekilirler.)

RAŞİT BEY – Karşıma diziliniz… Komutamın dışında ileriye 
bir adım atan beynine kurşunu yer…

(Sofrayı araya alarak hepsi, Cevat da beraber sarhoşun karşı-
sında dizi olurlar.)

RAŞİT BEY – Sizin gibi aile haydutlarına ancak bu durumda 
verilen diskur etkili olabilir… (Namluyu onlara doğru tutar.)

NURİYE HANIM – (Titrek, helecanlı bir sesle) Tabancayı yü-
zümüze karşı doğrultma. Elin titrer de belki patlayıverir…

RAŞİT BEY – O patlayacağı zamanı bilir. Karşımda işte böyle 
terbiyeli maymun gibi titreşiniz de, babalık nüfuzumun üzeriniz-
deki etkisini görerek göğsüm kabarsın… Hele biraz daha motora 
kömür atalım… (Şişeyi diker.)

SELİM – (Heyecanlı) Anne, bittik…
RAŞİT BEY – Daha bitmediniz… Ama yerinden kımıldayanın 

alnının ortasına kurşunu yiyeceğini hep aklınızda tutunuz…
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NACİYE – Sarhoş kafası bu, dediğini yapar mı?
SELİM – Yapar…
NACİYE – (Anasının kulağına) Cebren üzerine varmak tehli-

keli olacak. Silahı iyilikle elinden almaya çalışalım…
NURİYE HANIM – Beyefendi, bir kusurumuz olduysa siz ali-

cenap olunuz, bizi affediniz…
RAŞİT BEY – (Bir kahkahadan sonra) Hele hele, bizim karıya 

bakınız. Dilini ne çabuk değiştirdi. Koca, baba hakkı tanımayan-
ların şu demir parçası karşısında boyun eğmeleri görülmeye değer 
bir ibret levhası… Ama inanmam… Asıl karım, asıl çocuklarım 
deminki yaratıklardı… Bunlar yalancı, bunlar düzenbaz alayı… 
Ötekiler samimi idi… (Titreşenlere karşı silahını sallayarak) Vere-
ceğim diskuru dinleyecek misiniz?

SELİM – Baba nasihatı reddedilir mi hiç?
RAŞİT BEY – Ulan edepsiz! Reddedeli daha beş dakika olma-

dı… Ama sizin kalleşliğinize karşı ben samimi olacağım… Ben ai-
leme iyi bir baba olmadığımı biliyorum. (Alaycı bir gülümsemeyle) 
O aile ki büyüğü, küçüğü eline geçirdiği küçük bir fırsatta ruhunun 
çirkinliğini bütün çıplaklığıyla önüme döktü… Bu bencillere karşı 
ben de hayırsız bir baba olmamdan çok memnunum. Sizin babalık 
anlayışınıza göre ben, ailenin bütün yükü sırtına yığılan bir eşşe-
ğim… Kafama yular takıp istediğiniz yana çekecektiniz beni. Bütün 
kazancımdan siz yararlanacak, hepiniz ayrı ayrı keyfinizi, zevkini-
zi, isteklerinizi yerine getirecek, kendi alın terimden bana ayıraca-
ğınız pay, ancak bir torba samanla bir kova su olacaktı, değil mi? 
Tamamıyla benim alın terimle beslendiğiniz hâlde… Böyle ya, ben 
size muhtaç kalsaydım sofranızda bana ayıracağınız yer ne olacak-
tı? Her evlat ana babasına karşı bu duygudaysa baba olmak hevesi-
ne kapılanların budalalıklarına gülelim mi ağlayalım mı? Demek ki 
babaya karşı saygı ya menfaat ya korku duygusundan geliyor. Bu 
iki tılsım kuvvetini ortadan kaldırınca egoistliğin azı dişleri hemen 
sırıtıveriyor. Karım beni aç ve çıplak bırakmasına karşılık giyine-
cek kuşanacak, kendi gibi çaçaronlara ziyafetler çekecek. Oğlum 
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evin bütçesinden ceplerini dolduracak ama aile görevlerinden hiç-
birine bağlı tutulmayacak. Kızım modern tuvaletle dans salonunda 
kendine bir koca arayacak. Küçük oğlum okula gitmeyecek, kebap, 
baklava, börek yiyerek Cinci Meydanı’nda futbol oynayacak…

CEVAT – Baba, ben daha ne kebap yedim ne baklava…
RAŞİT BEY – Biraz sabrediniz, topunuza yedirilecek şeyi bi-

lirim ben.
CEVAT – Baba dayak mı?
RAŞİT BEY – Sizin yiyeceğiniz işte mangal üzerinde dizili 

duruyor. Gece vakti onları yemek, dayaktan daha ağırdır.
NURİYE HANIM – Sen fahişelerle ye iç, zevkinde, sefanda 

gez, biz evcek bu sade suya bayat yemeklerle kansızlık hastalığına 
uğrayalım…

RAŞİT BEY – Sizin bana yapacağınızı benim size yapmamı 
tabii görünüz. Her ailenin içyüzünde bu örtülü egoistlik hüküm sü-
rüyorsa fırsatı elde ederek dümeni kullanan çalar düdüğü. Bu kü-
çücük örnekten koca cemiyetin hâlini artık anlayıveriniz. Siz bana 
şartlarınızı söylediniz. Ben de size babalık iradelerimi bildireyim. 
Maaşımın altı aylığını kırdırdım. İnci dişli bir metrese yediriyorum. 
O Şefika karıya söyleyiniz, damadı Salih de dalyan gibi bir Rum 
dilberiyle yaşıyor. Hüdaverdi Apartmanı’nda benim dairem 17 ve 
onunki 21 numara… İşte yine sevgilimin yanına dönüyorum. Bu-
raya artık ayak basacak değilim… Kıpırdamayınız… (Silahını ai-
lesine çevrili tutarak geri geri oda kapısına doğru yürür.) Geceniz 
hayır olsun hanımlar, beyler… (Kapıdan çıkar.)

NURİYE HANIM – Haydut baba… Unutmayınız, Hüdaverdi 
Apartmanı’nda 17 numara… Sarhoşlukla ağzından kaçırdı…

-Perde-



İKİNCİ PERDE

1. Tablo
(Şefika Hanım’ın evinde alelade bir oda.)

Birinci Sahne
Şefika Hanım, Safiye Hanım, ahretlik Lütfiye
(Üçü birden geniş bir tepsinin içinde sebze ayıklarlar.)
ŞEFİKA HANIM – (Lütfiye’ye) Kız öyle mızmız oynama… 

Elini çabuk tut… Şimdi uyanırsa hemen yemek ister…
SAFİYE HANIM – Geç kaldık. Ne zaman pişecek bunlar? Be-

yin bugünlerde huysuzluğu var. Tutturacak şey arıyor…
ŞEFİKA HANIM – (Biraz hiddetli) On elimiz yok ya… Yetişe-

bildiğimiz kadar yapmaya uğraşıyoruz. Şimdi o, ağız eğri göz şaşı 
uyanıp da sarhoş kafasını derleyip toplayıncaya kadar hepsi pişer, 
olup biter…

SAFİYE HANIM – (Alıngan) Anne, aman sen de kaşla göz 
arasında hemen kaynanalığını meydana vurmadan duramazsın…

ŞEFİKA HANIM – Onun sana gösterdiği kayıtsızlıklara karşı 
ben çok nazik bir kaynanayım… Bunu iyi bil Safiye… Geçimsiz-
liklerinin dokuzunu yutuyorum. Ancak onda birini meydana vuru-
yorum… Benim gibi hazımlı kaynanayı bulsun da öpüp baş tacı 
yapsın… Bugünlerde çok şeylere aldırmayıveriyor… Ne yapıp ya-
parak önüne bir iki sahan yemek çıkarıyoruz…

SAFİYE HANIM – Ne yapsın? Evi aldığı para ölçüsünde ida-
reye uğraşıyor.
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ŞEFİKA HANIM – Aldığı para az değildir. Yoluyla kullanılsa 
bizi gül gibi idare ettikten sonra artar bile…

SAFİYE HANIM – Aldığı para kâfi gelse resmî vazifesinden 
başka bazı geceleri Bayramzadelerin ticarethanelerinde çalışmak 
zorunda kalır mıydı?

ŞEFİKA HANIM – Sözün doğrusunu ister misin kızım?
SAFİYE HANIM – Söyle…
ŞEFİKA HANIM – Bu iş de bana şüpheli görünüyor…
SAFİYE HANIM – Ne gibi?
ŞEFİKA HANIM – Bazı geceleri evinden dışarıda geçirmek 

için bu Bayramzadeler Ticarethanesini uydurulmuş bir masal bu-
luyorum…

SAFİYE HANIM – Anne, çok ileri varıyorsun…
ŞEFİKA HANIM – Sen zaten kocana toz kondurmazsın. El-

bette bir gün foyası meydana vurur. Saçın ak mı kara mı önüne 
düşünce belli olur…

(Kapı çalınır, kulak kabartırlar.)
ŞEFİKA HANIM Sabahleyin bu da kim?
SAFİYE HANIM Misafir mi?
ŞEFİKA HANIM – Ne saygısızlık… Bu vakit gelinir mi? Her-

kesin işi gücü var…
SAFİYE HANIM – Lütfiye koş, cumbadan bak… Kimdir? 

Bize çabucak haber getir…
(Lütfiye çıkar, yarım dakika sonra dönerek.)
LÜTFİYE – Yabancı değil…
ŞEFİKA HANIM – Kim?
LÜTFİYE – Komşu Nuriye Hanım…
SAFİYE HANIM – Aç kapıyı, gelsin…
(Lütfiye çıkar.)

İkinci Sahne
Öncekiler, Nuriye Hanım
NURİYE HANIM – (Haykırırcasına) A dostlar!.. Başımıza ge-

leni duymadınız mı?
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ŞEFİKA HANIM – Yooo, ne oldu?
NURİYE HANIM – (Telaşla) Az kalsın bu sabah evcek bizim 

cenazelerimizi kaldırmak için mahalleli kapımıza üşüşecekti.
SAFİYE HANIM – Ne diyorsunuz Nuriye Hanım?
NURİYE HANIM – Olanı söylüyorum.
ŞEFİKA HANIM – Geçmiş olsun… Ne kaza geçirdinizse an-

lat…
NURİYE HANIM – Gece yarısı kocam eve küskütük sarhoş 

geldi.
SAFİYE HANIM – Ey, sonra?
NURİYE HANIM – Sonrası birtakım münasebetsiz dedikodu-

ya başladı. Biz yavaş yavaş ayılıyor sandık. Cebinden koca bir şişe 
rakı çıkardı. İçti içti, deliye döndü. Çoluğuna çocuğuna, hepimize 
birer kabahat bularak çekti revolveri, bizi öldürmeye kalktı. Ölüm 
korkusuyla karşısında titreştik durduk…

ŞEFİKA HANIM – Ah bu adamlar! Yaşlandıkça akıllanacak-
larına büsbütün çileden çıkıyorlar. İşte bir tanesi de bizim başımız-
da… Yukarıda sergin yatıyor…

SAFİYE HANIM – (Hiddetlice) Anne, her vesile ile kocamı 
dedikoduya karıştırmaktan çekinmezsin…

ŞEFİKA HANIM – Nesini çekineceğim? Raşit Bey ne malsa 
bizimki de o kumaş…

SAFİYE HANIM – İftira atma. Salih bize ne zaman silah çek-
ti?

ŞEFİKA HANIM – O da sarhoşun biri değil mi? O da çölde 
susamış deve gibi içmiyor mu? Bugün silah çekmediyse yarın çe-
ker. Görürsün…

NURİYE HANIM – Safiyeciğim, kocana o kadar sahip çıkma. 
Sonra mahcup olursun.

SAFİYE HANIM – Niye mahcup olacakmışım? Kocamın ne 
kusuru var? İçmesi büyük bir cinayet mi? Şimdiki zamanda içme-
dik erkek var mı?
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ŞEFİKA HANIM – Çıldırtma beni Safiye… Raşit’le Salih ikisi 
bir kaba becerirler… İçtikleri su ayrı gitmez… Huyları birbirine 
benzemeseydi bu kadar sıkı fıkı kaynaşabilirler miydi?

NURİYE HANIM – Safiye kardeş, acele etme… Annen haklı 
söylüyor… Ben olanı biteni anlatayım da sen artık pirincin taşını 
ayıkla. İster inan ister inanma…

SAFİYE HANIM – Nuriye Hanım, sen kendi kocanı istediğin 
kadar kötüleyebilirsin… Ama benimkine dil uzatmana dayanamam.

NURİYE HANIM – (Ayağa kalkar. Tavana doğru yumruk sı-
karak) Zavallı gafil kadın… İkisinin de metresleri var… Senin ko-
canın da benimkinin de…

SAFİYE HANIM – (Ayağa fırlar, yumruğa karşı yumruk salla-
yarak) Yalan, dolan, iftira…

NURİYE HANIM – İftira diye aslı olmayan düzme fenalıklara 
derler…

SAFİYE HANIM – Bu seninkisi düzme değil mi Nuriye Ha-
nım?

NURİYE HANIM – (Hararetle) Hayır… Haşa efendim… 
Kocanın koynunda beslediği kumrunun yuvasını, sana numarasıy-
la haber vereceğim. Benim nikâhsız ortağım Hüdaverdi Apartma-
nı’nın 17 numarasında oturuyor, senin masum kocanın maşukası da 
aynı apartmanın 21’inde.

(Safiye biraz şaşırır, susar.)
ŞEFİKA HANIM – Hah, şimdi şafak attı… Bayramzade Tica-

rethanesindeki gece çalışmalarının çeşidi meydana vurdu… İki evi 
birden doyuruyor. Gayretli erkek doğrusu…

SAFİYE HANIM – (Nuriye Hanım’a) İnanmam!.. Yer gök ta-
nık olsa inanmam… Kim söyledi bu kuyruklu yalanı?

NURİYE HANIM – Kuyruğunu bir yana bırak… Kocam söy-
ledi. Kaç defa tekrarlayayım?

SAFİYE HANIM – Sarhoş lakırdısı…
NURİYE HANIM – Bu hakikati ayık iken de tekrarlatmak 

mümkündür…
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ŞEFİKA HANIM – Ne didinip duruyorsun kızım? Halep orada 
ise arşın burada… Sana kocanın hıyanetini yeriylen, yurduylan, nu-
marasıylan haber veriyorlar… Gidersin aynı kapıya, zili çalarsın… 
Karşına çıkacak nazeninlen kozunuzu pay edersiniz…

SAFİYE HANIM – Anne beni çıldırtmaya uğraşıyorsunuz ama 
benim kocama olan inancım her sözünüzden daha kuvvetli oldu-
ğu için aklımı koruyabiliyorum. Salih bana yemin etti, üzerime gül 
koklamayacak…

NURİYE HANIM – Gül koklamaz da bu sefer çeşni değişti-
rerek menekşe, karanfil koklayabilir. Yemini de bozulmamış olur.

ŞEFİKA HANIM – Karılarının üzerine başka çiçek koklama-
yacaklarını vadedip de perhizi bozmuş olan kocalardan hiçbirinin 
yemine tutularak burnu düştüğü görülmemiştir.

SAFİYE HANIM – Böyle ciddi karı koca meselelerine alay 
karıştırmayı annelik şefkatine hiç yaraştıramıyorum doğrusu…

ŞEFİKA HANIM – Sen analık şefkatini doğru muhakeme ede-
miyorsun kızım. Asıl şefkat yalan dolanla seni oyalamak değil, çok 
acı da olsa, doğruyu söylemektir…

SAFİYE HANIM – (Safça) Dediklerin doğru olsa peki ama 
aldanıyorsun anne… Seni aldatıyorlar…

NURİYE HANIM – Allah Allah… Ben mi aldatıyorum? Haydi 
giy ayakkabılarını, düş arkama… Gidelim Hüdaverdi Apartmanı’n-
da 21 numaranın zilini çalalım, kimin yalancı kimin boşuna inatçı 
olduğu anlaşılsın… Böyle kör körüne kocanı müdafaada direnmek-
ten ne çıkar?

SAFİYE HANIM – Ben yüreğimde böyle bir kuşku ile Beyoğ-
lu’na kadar gidemem. Sokaklarda düşer, bayılırım…

NURİYE HANIM – O hâlde bu işin yüzü tersi nasıl anlaşıla-
cak?

SAFİYE HANIM – Böyle bir şüphenin içimde beş dakika uza-
masına tahammül edemem. Hakikati hemen şimdi meydana çıkar-
malıyım ve çıkaracağım…

NURİYE HANIM – (Şaşarak) Nasıl hanım?
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SAFİYE HANIM – Derhâl kocamı döşeğinden kaldırıp buraya 
getireceğim. Bana söylediklerinizi onun yüzüne karşı tekrarlamak 
cesaretini göstermekten elbette çekinmezsiniz.

NURİYE HANIM – Niye çekinecekmişim? Bunda cesaret gös-
teremeyecek ne var? Ama kocan bu büyük suçunu itiraf etmezse ne 
olacak? O günahından temize çıkmış, biz mi suçlu kalmış olacağız?

SAFİYE HANIM – Öyle ya! Salih suçunu itiraf etmez, siz de 
onu ithamda ısrar gösterirseniz size değil, elbette kocama inanaca-
ğım…

NURİYE HANIM – Bize iftiracı cezası vereceksin, öyle mi?
SAFİYE HANIM – Ben ceza veremem. Cezayı Allah verir… 

Mahkemeler verir.
NURİYE HANIM – Bakınız lakırdıyı nerelere götürüyor. Şe-

fika Hanım, kocasından bahsolununca senin kızın çileden çıkıyor.
ŞEFİKA HANIM – Benim kızım koca idaresini bilmez. Herifi 

şımarta şımarta başına çıkardı. Sonunda bu hâle getirdi. Cezasıdır, 
çeksin…

SAFİYE HANIM – (Kapıya doğru yürüyerek) İşte gidiyorum. 
Kocamı getireceğim. Bu vicdansızca ithamınızın cevabını o size 
kendi ağzıyla verecek… (Odadan çıkar.)

NURİYE HANIM – (Safiye’nin arkasından bakarak) Bu ne? 
Senin kızının aklından zoru var galiba?

ŞEFİKA HANIM – Dedim ya kardeş, kocasına toz konduru-
lunca zırdeli kesilir…

Üçüncü Sahne
Öncekiler, Salih Bey
(Salih Bey pijama iledir. Safiye Hanım onu arkasından ite kaka 

içeriye sokar. O henüz tamamıyla ayılamamış bir sarhoşluk ve uyku 
sersemliği hâlini gösterir. İki yanına sallanır, sendeler, gözlerini 
ovuşturarak aralık gözlerle tuhaf tuhaf bakınır gibi yapar.)

SAFİYE HANIM – (Kocasını iki omuzundan sarsarak) Salih 
uyan… Gözlerini aç…



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 347

SALİH BEY – (Kapalı gözlerle, kesik kesik) Sabah oldu mu 
yahu?

SAFİYE HANIM – Sabahtan önce neler oldu…
SALİH BEY – Yine havuzda kedi mi boğuldu?
SAFİYE HANIM – Boğulan yok… Aleyhinde dehşetli iftiralar 

var… Cevap ver…
SALİH BEY – (Hep sersem sersem) İhtilas eden ben değilim… 

Cevabı mahkeme huzurunda vereceğim…
ŞEFİKA HANIM – Tanrı’m sen esirge! İşin içinden başka kat-

merler açılıyor…
SALİH BEY – Kaynanamın sesi… Bu gayrimuhterem kadının 

lafa karıştığı işte uğur olmaz…
ŞEFİKA HANIM – Uğursuzluk hangimizde, çabuk anlaşıla-

cak, merak etme.
SALİH BEY – Efe tuha, mefe tuha, püf, ya dişi şeytan… Uh-

ruc… (Kaynanasının suratına üfler.)
ŞEFİKA HANIM – Öff nefesi hâlâ leş gibi rakı kokuyor… 

Bak, böyle hokkabazlıklarla işin içinden sıyrılabilirsen ne âlâ…
SALİH BEY – Hangi işmiş o? Yeni mi pişmiş? Sıyrılamaz-

sam tekrar sızabilirim ya… (Sendelerken kendisini tutmak isteyen 
karısının elinden silkinerek) Bırakınız beni, uyuyacağım… (Gider 
sedirin üzerine uzanır.)

SAFİYE HANIM – (Kocasını kolundan çeker.) Salih, kalk if-
tiralara cevap ver…

SALİH BEY – (Karısına bir yumruk, bir tekme savurarak) 
Haydi çekil. Kadının hukuku başka, erkeğin uykusu başka. (Dalar.)

SAFİYE HANIM – (Onu tartaklayarak) Salih… Salih…
SALİH BEY – …
SAFİYE HANIM – (Tartaklamaları şiddetlendirir.) Salih, sana 

söylüyorum, uyan… Kendini iftiradan, beni azaptan kurtar…
SALİH BEY – (Bu defa uzun bir horultu ile cevap verir.)
NURİYE HANIM – Siz onu uyandırmanın yolunu bilmiyor-

sunuz. Bırakınız bu işi ben göreyim… Bakalım uyanır mı uyanmaz 
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mı? (Sarhoşun kulağına ağzını yaklaştırarak bağırır.) Hüdaverdi 
Apartmanı 21 numara…

SALİH BEY – (Bu bağırmanın etkisiyle kuvvetli bir zemberek-
le kurulmuş gibi yerinden dapduru fırlar. Yumuk gözleri fal taşı gibi 
açılır. Ortada etrafına şaşkın bakınır.) Nereden geldi o ses?

ŞEFİKA HANIM – (Memnun bir jestle) Aşk olsun sana Nuri-
ye… Sarhoş ayıltmanın tılsımını mı buldun?

NURİYE HANIM – Zavallı Safiye… Kocanın hıyanetine bu 
iki çift sözün yaptığı tesirden büyük ispat mı istersin? (Salih’in su-
ratına bağırır.) Hüdaverdi Apartmanı, 21 numara, 21 numara…

SALİH BEY – (Afallayarak) Apartman sahibi kira istemeye 
mi geldi?.. Henüz üç aylık oldu. Patlamadı ya? Savınız bu adamı… 
Uyuyacağım. Bana dokunan tekmeyi yer. (Sedire uzanır. Gözlerini 
kapar.)

ŞEFİKA HANIM – (Elini kızının omzuna koyarak) Bu komed-
yaya gülmekten çok ağlayacağım geliyor. Apartmanı tutmuş, karıyı 
yerleştirmiş. Ama üç aylık kira birikmiş. İşin içinde bir de ihtilas 
var… Metresi beslemek için hükûmetten para yemiş… Bu hakikat-
lari anlamak için artık kocanı fazla söyletmeye, falcıya, bakıcıya 
gitmeye hacet var mı?

SAFİYE HANIM – (Anasının elini omuzundan iterek silkinir.) 
Anne, senin ve Nuriye Hanım’ın kocamın aleyhindeki bu suçlama-
larınızı asla kabul etmem. O, günahını kendi ağzı ile bana itiraf et-
meli, söylemeli.

ŞEFİKA HANIM – (Haykırır.) İtirafın bundan daha başka tür-
lüsü olur mu?

SAFİYE HANIM – Onun 21 numaraya zihni takıldı, aklı karış-
tı. Ne dediğini bilmeden saçmaladı durdu. Siz kocamın bu sarhoş-
luk hezeyanlarından dürüst anlam çıkararak aleyhine yürüyorsunuz.

NURİYE HANIM – Her açık itirafına karşı bir tevil yolu bula-
rak kocanı günahlarından temize çıkarmaya uğraşıyorsun… Şimdi 
kalkıp da her şeyi çatır çatır itiraf ederse ne yapacaksın?

SAFİYE HANIM – (Titreyerek) Hemen düşer bayılırım…
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ŞEFİKA HANIM – (Hararetle) Ayıl bayıl, öl. Ne olursan ol. 
Bu sadakatsizin günahını kendine itiraf ettirtelim. Bu dava temiz-
lensin. Aile vazifelerini yan çizip de memuriyetinden para çalarak 
metres besleyen bir koca ile geçinilmez… Anlıyor musun Safiye?

(Bu aralık sarhoş yattığı yerde horuldar, sonra bir şeyler mı-
rıldanır.)

NURİYE HANIM – Sayıklıyor. Dinleyelim…
(Hepsi kulak verirler.)
SALİH BEY – Eftimya, Eftimya, canım Eftimya…
ŞEFİKA HANIM – Tuh, edepsiz! İşitiyor musunuz? Dostunun 

adı Eftimya…
SALİH BEY – (Anlaşılmaz bir şeyler mırıldanır.)
NURİYE HANIM – Durunuz. Mırıltıları anlamaya çalışalım…
SALİH BEY – Eftim… Eftim, canım Eftim…
ŞEFİKA HANIM – İlahi canın çıksın e mi!..
NURİYE HANIM – Sus kardeş!
SALİH BEY – Hayatım senin… O herifi bana rakip çıkarma… 

Duman olur! Kan olur!
ŞEFİKA HANIM – Aaaa, karının başka belalıları da var… Bu 

sevginin sonu cinayete varıyor… Yakında katil karısı olacaksın Sa-
fiye…

SAFİYE HANIM – Anne, bu zehirli sözlerinle beni öldürüp de 
ondan önce katil sen olacaksın… O ne dediğini bilmiyor. Olmadık 
şeyler sayıklıyor…

ŞEFİKA HANIM – Olmadıkları değil, pekâlâ olanları sayıklı-
yor. Haydi sarhoşu tartakla, gerekirse suratını tokatla, doğruyu söy-
let… Yine de dediklerine inanmazsan seni tımarhaneye yollarım…

SAFİYE HANIM – (Sarhoşu omuzundan tartaklayarak) Sa-
lih… Salih…

SALİH BEY – (Kol bacak savurarak) Bırak…
SAFİYE HANIM – Salih…
SALİH BEY – Bırak, şimdi ha…
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SAFİYE HANIM – Söyle… Eftimya kim?
SALİH BEY – Canımın içi…
SAFİYE HANIM – (Ağlar gibi) Canının içi o karı öyle mi? 

(Sarhoşu fena hâlde tartaklar.) Söyle bakayım…
SALİH BEY – (Uzandığı durumdan kalkar. Sedire yaslanarak 

oturur. Gözlerini ovuştura ovuştura karşısındakilere bakınır.) Ka-
rım… Kaynanam… Komşu Nuriye… Baltayı taşa vurduk galiba…

ŞEFİKA HANIM – Baltanın ağzını da körlettin, kendi ağzını 
da bozdun… Bütün hıyanetlerini bülbül gibi anlattın. Artık inkâra 
imkân yok… Safiye’nin sana karşı gösterdiği inanma saffetine de 
ihtimal kalmadı…

SALİH BEY – (Kendini toplamaya çalışarak) Safiye karım, 
sen kaynanam… Niçin araya giriyorsun?

ŞEFİKA HANIM – Araya ben girmiyorum… Eftimya adında 
bir Rum fahişesi giriyor…

SALİH BEY – İftira… İftira…
ŞEFİKA HANIM – Sarhoşluk sayıklamaları arasında kendini 

bilmeyerek bütün günahlarını ortaya dökmüşken şimdi ne suretle 
inkâra kalkıyorsun?

SALİH BEY – Ben kendimi hiç kaybetmedim. Bütün söyledik-
lerimi biliyordum. Seni kızdırmak için yaptım çaçaron karı…

SAFİYE HANIM – (Kocasının boynuna sarılır.) Ben size de-
medim mi? İsnatlarınızdan kocama bir şey bulaşmaz… İftiraları-
nızdan şimdi kendiniz utanınız!

ŞEFİKA HANIM – Böyle açık gerçeklere karşı güvenleri bo-
zulmayan karılara kocaları ne yapsa artık “oh olsun” diyeceğim ge-
liyor…

NURİYE HANIM – Salih’e nispetle benim kocam çok mert-
miş doğrusu… Silahını çekti. Ailesini tepti gitti. Yara meydanda iş-
leyecek. Salih kapalı bırakmak istediği ufunetini bugün deştirmiyor 
ama bu aile kanseri mutlak yarın patlak verecektir.

-Perde-



2. Tablo
(Kamer Otelinin salonunda davetliler, büfe, cazbant, dans. Ele-

ni’nin nişan töreni yapılıyor. Eleni, Raşit Bey’in metresi Marika’nın 
küçük kız kardeşidir. Salonda yedi sekiz davetli vardır. Bir taraftan 
da gelmektedir. Misafirler sökün ettikçe Raşit Bey, Marika, Eleni, 
nişanlısı Yorgo, güler yüz, şen sözlerle karşılarlar.)

Birinci Sahne
Raşit Bey, Marika, sonra Salih Bey, Eftimya, Eleni, Yorgo
(Salon kapısı açılır. İçeriye Salih Bey’le dostu Eftimya girer. 

Marika ile Eftimya öpüşürler. Raşit’le Salih el sıkarlar.)
RAŞİT BEY – Neden böyle geç kaldınız? Böyle bir şen günü-

müzü kutlamakta acele etmediğinize gücendik doğrusu…
SALİH BEY – Bilmez misiniz, beni evde beş dakika fazla alı-

koyabilmek için kaynanamın kurduğu tuzakları?
RAŞİT BEY – Çekilmez baş belaları…
MARİKA – Eftimya kardeş, inanma bu laflara, onlar karılarını 

elbette bizden çok severler…
EFTİMYA – Öyle ya… Gençliklerinde evlenirler, yaşlandıktan 

sonra metres tutarlar…
MARİKA – Kaymaklarını karılarına yedirirler, posalarını bize 

bırakırlar…
SALİH BEY – İftira etmeyiniz canım, içimizde posa yok… 

Biz erkekliğin tamam kadın kıymeti bilen en zevkli çağındayız…
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(Eleni ile nişanlısı Yorgo gelirler. Misafirlerle el sıkışırlar. Ef-
timya Eleni’yi öper.)

ELENİ – Geç kaldınız. İkinci dans şimdi bitti. Buyurunuz… 
Burada ne konuşuyorsunuz?

SALİH BEY – Ne konuşacağız? Ablan bize “posa” diyor. Biz 
de kadın kıymeti bilen bir çağda olduğumuzu söylüyoruz…

ELENİ – (Çatık yüzle) Kadın kıymeti bileydiniz hanımlarınızı 
evde bırakıp da buraya gelir miydiniz?

SALİH BEY – Şaşılacak şey… Marika’nın kız kardeşinin ağ-
zından işitilecek laf mı bu?

MARİKA – Daha gençtir. Dünyayı bilmiyor. Yorgo’yu çok kıs-
kanıyor, ileride kocasının da kendi üzerine böyle bir iş yapmasın-
dan korkuyor.

RAŞİT BEY – Yorgo, nasıl? İleride karının üzerine dost tutmak 
niyetinde misin?

YORGO – (Gülerek) İşi bilir… Karı kocadan hangisi daha 
önce ihtiyarlarsa genç kalanın dost tutmak hakkıdır. Kadınların 
daha önce yıprandıklarını görüyoruz.

ELENİ – (Öfkeyle kabarır. Yorgo’nun beli ortasına kuvvetli bir 
yumruk indirerek) Benim tahammülüm yoktur! Ben evde bu işin 
üzerine ağlayıp da oturan miskin karılardan değilim… Ben adamı 
gebertirim!

SALİH BEY – Ya koca senden önce ihtiyarlarsa?
ELENİ – İhtiyarlasın. Ben verdiğim söze sadık kalırım…
RAŞİT BEY – Buna ne dersin Yorgo?
YORGO – İlkin hep böyle konuşulur, sonra iş bozulur…
ELENİ – Bir yumruk daha istiyor. Al sana. (Yumruğu indirir.)

İkinci Sahne
(Davetliler gezinirler, konuşurlar, büfeden içerler, meze yerler-

ken birden cazbant işitilir. Dans başlar. Çiftler sahneyi doldururlar. 
Eftimya, Raşit; Marika, Salih Bey’le; Eleni, Yorgo iledir. Oyun sı-
rasında, arada bir nişanlısının arkasına yumruk indirir. On dakika 
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kadar dans edilir. Cazbant susar. Davetliler yine gezinirler, konu-
şurlar. Büfeye gidip gelirler. Davetlilerin içinde bir ihtiyar çapkın 
vardır: altmışlık Diyamandi Efendi, karısı elli beşlik. Apostol Efen-
di, Virjina Hanım, nikâhsız karı kocalar. Mösyö Fortino, milliyeti 
bilinmeyen, karı peşinden koşan avarelerden. Madam Frenkya pek 
eksantrik tuvaletli, kendine eş arayan, boşta kalmış orta yaşlı bir 
kadın. Garsonlar.)

DİYAMANDİ EFENDİ – (Eleni nişanlısını yumruklarken yan-
larına gelerek) Ne yapıyorsun kızım?

ELENİ – Görüyorsunuz ki dövüyorum…
DİYAMANDİ EFENDİ – Ama niçin?
ELENİ – (Yan yana duran Raşit’le Salih Beyleri göstererek) 

Bunlar gibi olmasın diye…
DİYAMANDİ EFENDİ – Onların suçları nedir?
ELENİ – Günahların en büyüğü… Karılarının üzerine dost tut-

mak…
DİYAMANDİ EFENDİ – Ah, ne tatlı günah… (Bu konuşmayı 

dinlemek için bir halka toplantısı olur.)
ELENİ – O kadar tatlı mı ki? Söylerken bu yaşta mama yemiş 

gibi yutkunuyorsunuz?
DİYAMANDİ EFENDİ – Ah ne dersin kızım… Nikâhlı karı-

nın üzerine dost tutmak o kadar tatlıdır ki bunun yanında bal, şeker 
keskin sirke gibi buruk kalır…

MÖSYÖ FORTİNO – Ağzından akan salyayı sil Diyamandi 
Efendi… Eski günahlarını hatırladıkça geviş getiriyorsun galiba?

ELENİ – Aman bu erkekler… İhtiyarları böyle… Gençleri na-
sıl olacak?

DİYAMANDİ EFENDİ – İhtiyar erkek, karıyı genç delikanlı-
dan daha çok sever. Çünkim elinden çok mal gelip geçmiş olduğu 
için artık o kadın sarrafı olmuştur. Matahın iyisine canını verir…

ELENİ – Madam Diyamandi’nin önünde bu lafları etmekten 
çekinmiyor musunuz?
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MADAM DİYAMANDİ – Bırak ki söylesin… Onun bana etti-
ğinden yüz kat fazla ben onu kafese koymuşumdur.

APOSTOL EFENDİ – Tastamam birbirine layık karı koca doğ-
rusu…

VİRJİNA HANIM – Apostol ile aramızda nikâh yoktur ama 
birbirimize yürekten söz vermişizdir. İnsan hâli bu ya, bazen kaça-
mak yapmış olsak bile bir iftihar gibi bunu herkesin önünde söyle-
mekten çekiniriz…

APOSTOL EFENDİ – (Gülerek) İşitiniz de anlamamış gibi bu-
lunarak madamın bu sadakatine gülün… Söylemekten çekinir gö-
ründüğü şeyi acaba bundan daha açık nasıl anlatabilirdi?

VİRJİNA HANIM – Sus Apostol… Ben sana göre bir karı-
yım… Senin ettiklerini ben bilirim, benim ettiklerimi sen pekâlâ 
anlarsın… Ama birbirimize bir tek laf demeyiz. Bu zamanda ancak 
böyle geçinilir…

YORGO – (Bağırır.) Bravoo!..
ELENİ – (Yorgo’nun suratına bir tokat indirerek) Sus baka-

yım… Bu kepazeliğin nesini alkışlıyorsun?
YORGO – Eleniciğim, birbirimizle evlenmezden önce bu ders-

lerden ibret almayı öğrenmeliyiz…
ELENİ – Bu ibretler insana evlenmekten nefret getiriyor…
MÖSYÖ FORTİNO – Erkek ve kadın, cinsiyetin iki kutbudur. 

Aradaki cazibeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz… Tabiatın zoru al-
tındaki insanlık hâliyle olacak şeyleri olmayacakmış gibi düşünerek 
evlenmemelidir. Evlenmeden göze aldırılacak çok şeyler vardır.

MADAM FRENKYA – Galiba siz evlenmenin bu derin filozo-
fisini bildiğiniz için kadın almamışsınız. Ben de tamamıyla bu fikir-
de olduğumdan evlenemedim. (Dik dik Fortino’nun yüzüne bakar.)

MÖSYÖ FORTİNO – Demek, fikirce uygunuz madam?
MADAM FRENKYA – Evet mösyö… Belki de büsbütün uz-

laşabiliriz…



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 355

MÖSYÖ FORTİNO – (Tuhaf bir gülümsemeyle) Aldatıp al-
danmayı sevmem… Çok muvakkat bir zaman için kondüsyonunu 
koymalıdır.

MADAM FRENKYA – İş gönül hoşluğuna bakar… Muvakkat 
denir de, geçince uzayabilir…

MÖSYÖ FORTİNO – Tecrübelerime göre bunu hiç ummuyor-
dum madam…

MADAM FRENKYA – Bu zamanda erkeği kadından yıldıran 
ekonomi meselesidir. Sincère olmayan birçok kadınlar erkeğin gön-
lüne malik olmayı cüzdanına da sahip olmak için isterler… Ben öyle 
değilim, şimdiye kadar seviştiğim amantlarım benden çok memnun 
kalarak ayrılmışlardır. Çünkü ben ekonomik bir metresim…

(Etraftan kahkahalar.)
DİYAMANDİ EFENDİ – Madam kendini mezada koydu. Yok 

mu pey vuran?
YORGO – Yarım lira benden…
ELENİ – (Nişanlısını yumruklayarak) Sen ne karışıyorsun ca-

nım bu işe?
YORGO – (Silkinerek) Her lafa bir yumruk… Vücudum pes-

tile döndü…
MÖSYÖ FORTİNO – Nişanlanırken böyle, evlendikten sonra 

nasıl olacak?
MARİKA – Yumruk yerine sopa…
DİYAMANDİ EFENDİ – Mezadı bozmayalım… Yok mu art-

tıran?
APOSTOL EFENDİ – Virjina beraberimde olmayaydı on ku-

ruş daha derdim…
MÖSYÖ FORTİNO – Ben beş daha demeye korkuyorum üze-

rimde kalır diye…
MADAM FRENKYA – (Kırgın gözlerle hasmına bakarak) O 

beşlikle ayaklarını lostra ettirtsen daha layıklı bir iş görmüş olur-
sun… Çünkü iskarpinlerin, tüyü dökülmüş köpek derisine dön-
müş…
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MÖSYÖ FORTİNO – Kendi derine sürdüğün boyadan artakal-
mış varsa ver de boyalanayım madam…

MADAM FRENKYA – (Saldırıp Fortino’nun suratına bir 
tokat indirerek) Al sana boya! Ayaklarından önce suratın kızarsın. 
(Mösyö Fortino el ile karşı gelmek ister ama etraftan kollarını tu-
tarak mâni olurlar. Büfe önünde birbiriyle konuşan Raşit ve Salih 
Beyler gürültüye koşarlar.)

RAŞİT BEY – Ne yapıyorsun Mösyö Fortino? Yirminci asırda 
yaşadığını unuttun mu, kadına el kalkar mı?

MÖSYÖ FORTİNO – Kendi karınıza silah çektiğinizi İstan-
bul’da duymayan kalmadı Raşit Bey. Şimdi bu kokota mı hürmet 
edeceğiz?

MADAM FRENKYA – Raşit Bey, işte kendi kabahatinizin ce-
zasını çekiyorsunuz… Böyle comme il faut muhterem bir cemiyetin 
arasında bu terbiyesizin ne işi vardır? Niçin çağırıyorsunuz?

APOSTOL EFENDİ – Mösyö Fortino terbiye gradosu o kadar 
düşkün bir adam değildir ama madam da fındıkçılık etti…

MADAM FRENKYA – (Kabararak) Fındıkçı senin yanındaki 
karıdır! Hem de çürümüş bayat fındık…

VİRJİNA HANIM – Ah tazecik ceviz içi, körpe karı… Kendi-
ni burada mezat ettireceğine artık bitpazarına uğramalısın… Lekeli 
manto… Kaç kişi seni sırtına koydu bıraktı…

MADAM FRENKYA – Ben de Apostol gibi bir avanak bulay-
dım çok amant değiştirmezdim…

DİYAMANDİ EFENDİ – Madam deminden bu sosyete için 
respectable yani muhterem deyimini kullanıyordun… Şimdi hep 
birden terbiyesiz mi olduk?

MADAM FRENKYA – Fortino için, Apostol için, yanındaki 
randevuevinden kovulmuş karı için exception yapıyorum… Bunlar 
yalnız sosyeteden değil, bütün insanlıktan hariçtirler…

RAŞİT BEY – Benim misafirlerimin hepsi de muhteremdir-
ler… Nasılsa büfeye koyduğumuz rakı biraz sert düşmüş, kabahat 
ondadır…
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MADAM DİYAMANDİ – Artık laf değiştirelim. (Eleni’nin bi-
leğini muayene ederek) Kızım, ne güzel bileziğiniz var…

ELENİ – Eniştem aldı, nişan hediyesi…
MADAM DİYAMANDİ – Kaça aldı acaba?
ELENİ – Elli lira…
MADAM DİYAMANDİ – Fiyatı tuzlu ama bayıldım.
DİYAMANDİ EFENDİ – Bayılma karıcığım, sana bilezikten 

önce buruşuksuz bir kol saati almalıyız…
MADAM DİYAMANDİ – Sana da son numara bir gözlük ki 

kolu, bacağı fark edesin…

Üçüncü Sahne
Öncekiler, bir garson
(Cazbant başlar. Hepsi dansa kalkar. Bütün erkekler Eleni ile 

birer defa oynarlar… Yorgo da birer birer geçkin karıları memnun 
eder. Hepsinin hâlinde sarhoşluk hissolunur. Oyun biraz çorbalaş-
mıştır. Arada bir büfeden “Genç nişanlılar şerefine!” bağırtıları 
duyulur… Oyunun tam kızıştığı bir sırada bir garson içeri girer, 
Raşit Bey’in önünde durarak.)

GARSON – Dışarıda bir sürü insan var, içeriye girmek için 
zorlanıyorlar…

RAŞİT BEY – Davet kartları var mı?
GARSON – Ne davet kartları vardır ne de böyle bir sosyeteye 

girmek için gerekli terbiyeleri…
RAŞİT BEY – (Biraz şaşkınca) Defediniz. İcap ederse polise 

haber veriniz.
Dışarıdan kapı şiddetle itilir, içeriye beş altı kişi birden dolar. 

Cazbant susar. Herkesin gözleri merakla, gelenlere dikilir.

Dördüncü Sahne
Öncekiler, Nuriye Hanım, Selim, Naciye, Şefika Hanım, Sa-

fiye Hanım
RAŞİT BEY – (Bütün bütün şaşırarak haykırır.) Sizi kim ça-

ğırdı buraya terbiyesizler?
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NURİYE HANIM – (Aynı haykırışla cevap verir.) Bu havra 
içinde ağza alınan “terbiyesiz” sözü iki taraftan acaba hangisine ait-
tir? İçinizde az sarhoş olanlar varsa Allah için söylesin…

ŞEFİKA HANIM – (Kızını yakasından çekerek) Bak Safiye, 
bak kocana bak… Şu iri herifin arkasına saklanıyor. Yanındaki allı 
yeşilli uçurtmaya benzeyen uzun karı da dostu Eftimya olacak…

EFTİMYA – (Bu sözü işitir, sevgilisine) Onlar beni bildilerse 
ben de onları anladım. O kocakarı kaynanan, yanındaki hasta suratlı 
da karın olacak…

ŞEFİKA HANIM – (Haykırır.) Yediği halta bakınız şu kepaze 
karının! Allah’a emanet, kızım niçin hasta olsun?.. Hasta sizsiniz, 
ahlak koleraları… El âlemin kocasına, oğluna, kardeşine musallat 
sevda haydutları!..

EFTİMYA – Kocalarınızı kendinizden bıktırmayaydınız da 
bize gelmeyeydiler…

SALİH BEY – (Metresine sus işareti vererek) Sus…
EFTİMYA – Ne korkuyorsun Salih? Aramızda bir yumruklaş-

ma olursa bu beş kişiyi biz su gibi içeriz…
NURİYE HANIM – Siz su gibi ancak rakı içersiniz, sonra bir-

birinizi döversiniz… Bize el kaldırmak ne haddinize! Hele bir kılı-
mıza hata gelsin… Dışarıda üç polis bekliyor…

MARİKA – Polis kanlıya katile, hırlıya hırsıza karışır. Kendi 
hâllerinde eğlenen adamlara polis ne yapacak?

NURİYE HANIM – Keşke kanlı katil, hırlı hırsız olaydınız da 
ırz ticaretiyle namuslu ailelerin başına birer felaket kesilmeyeydi-
niz… Bizim davamız büyüktür. Siz, rakılı ağzınız, kirli ahlakınızla 
söze karışmayınız.

RAŞİT BEY – Burada belediyenin ruhsatıyla bir toplantı var. 
Masum bir genç kızın nişan ziyafeti yapılıyor. Dışarıdan tecavüzle 
bu topluluğun huzurunu bozan sizsiniz. Sizi buradan defetmek için 
polis çağırmak gerekirse bu hak bana aittir.

NURİYE HANIM – Utanmadan ağzına aldığın “hak” sözü seni 
çarpsın ilahi!.. Allah’tan korkmaz! Bizim buraya gelişimize dışar-
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dan tecavüz manası verilemez. Bir haydut gibi silah çekerek aileni 
yüzüstü bıraktığın günden beri, aylardır ki, semtimize uğramadın. 
Bizi evsiz, ekmeksiz, ateşsiz bıraktın. Çocukların baba sağlığında 
yetim kaldılar. Okullarına gidemediler. Ben nikâhlı iken ailemizin 
ihtiyaçları karşısında dul bir kadın oldum…

RAŞİT BEY – Hanım, sabrımı tüketmeyiniz. Buradaki davet-
lilerime saygı göstererek gürültü çıkarmamak için mülayim gö-
rünmeye uğraşıyorum… Dayak yemeden çıkıp gidiniz. Burası aile 
davası görülecek yer değildir. Biz buraya eğlenmek için toplandık. 
Kocakarı nutku dinlemek için değil…

NURİYE HANIM – (Heyecanla haykırır.) Söyle Raşit Bey, se-
nin karın değil miyim? Bu çocuklar kimindir?

SAFİYE – (Düşmemek için anasının boynuna bir çanta gibi 
asılarak) Söyle Salih, ben senin karın değil miyim? O yanındaki 
kepaze kaltak kim oluyor? Bayılacağım… Söyle…

EFTİMYA – Kepaze sizin gibi olur… Kocan sana seveydi evi-
ni bırakıp da bana gelmezdi… Bir de soruyor ki “Kocam değil mi-
sin?” diye… Kocandır ama gönlü bendedir… Ne yapacaksın?..

ŞEFİKA HANIM – (Bağırır.) Onun gönlünü köpekler yesin! 
Senin gibi sokak sürtüğüne aldandığı, bağlandığı için…

EFTİMYA – (Aynı tonda cevap verir.) Köpeğe senin dilini ye-
dirmelidir… Fakat kim hayvanın midesi bozulur…

SALİH BEY – (Metresini çekmeye uğraşarak) Sus canım, on-
lara söz kâr etmez. Lafı kısa kes ki buradan çabuk defolsunlar… 

ŞEFİKA HANIM – Bu dava faslolunmadan biz buradan git-
meyiz… Cüzdanını getir bu mundar karıların sefahatlerine boşalt, 
evlilik namına kirli çamaşırlarını karına yıkat… Ben kızımı kocaya 
böyle sefil bir hizmetçilik için vermedim. Mart azgını kediler gibi 
eve yalnız dinlenmek, temizlenmek, mide düzeltmek için gelirsin. 
Artık damat demeye utandığım kepaze! Bugün ne olacaksa ola-
cak!.. Anlıyor musun? Sizi polise vermeden şuradan şuraya gidecek 
değiliz…
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RAŞİT BEY – Kaç defa söyleyeyim. Buraya polis karışmaz. 
Burada dövüş yok, cinayet yok, hırsızlık, dolandırıcılık yok, dava 
yok…

NURİYE HANIM – Bizimkinden büyük dava nasıl olur? Eğer 
aileniz değilsek inkâr ediniz. Tanımak zorundaysanız kanunun ka-
rıya, evlada verdiği hakları istiyoruz. Buraya toplanmış bu kadar 
kişisiniz… Sualime doğru cevap vermeyecek kadar hepiniz kara 
vicdanlı insanlar mısınız?

RAŞİT BEY – Nuriye, hak kazanmak için davanı herkese bu-
laştırmaya kalkışma… Buradaki erkeklerin hiçbiri nikâhlı kadınla 
yaşayan cinsten değildir.

DİYAMANDİ EFENDİ – (Hararetle) Raşit Bey, bizi unut-
tun… Karımla bizim nikâhımıza şimdiyecek hiçbir keder gelme-
miştir. Bu öyle sağlam bir zincirdir ki bazen o ve bazen ben kırmaya 
uğraşmış isek de muvaffak olamamışızdır… Ve sonra, birbirimizin 
gizli ve aşikâre hovardalıklarına göz yummakla ancak geçinmenin 
yolunu bulabilmişizdir.

MADAM FRENKYA – Namuslu kalmayı çok arzu ederdim 
ama şu hanımların hâllerine bakılırsa onda rahatlık olmadığı anla-
şılıyor…

NURİYE HANIM – (İki avucu ile yüzünü kapayarak) Aman 
Allah’ım, kulaklar duymasın. Yüz kızarmadan işitilecek sözler mi 
bunlar?.. Yetişkin oğlumun, kızımın yanında yerlere geçiyorum…

RAŞİT BEY – (Hiddetle) Hani ya o günler? Hâlâ karşımda du-
ruyorsun… Yerin dibine geçmiyorsun…

ŞEFİKA HANIM – Yerin dibine siz geçiniz, orospularınızla 
beraber… Ayıbınızı toprak örtsün!.. Burada hiç ırz ehli adam yok-
muş… Hepsi bozuk takımdanmış. (Eliyle Madam Frenkya’yı gös-
tererek) Şu kadın namussuz olduğunu sırıtarak yüzsüzce anlatıyor. 
Öyle ya, böyle utanmaz, ahlaksız ziyafet sahiplerinin davetlileri de 
elbette kendileri gibi olur… Bu rezalet balosuna kendini bilen hangi 
namuslu adam karısını alıp da gelir?

APOSTOL EFENDİ – Hanım, bizi lafa katma. Sen damadınla 
kozunu pay et…
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MÖSYÖ FORTİNO – Hanım “namus” sözünün manasını bil-
meden söylüyor.

NURİYE HANIM – Namusun manasını burada sizden mi öğ-
reneceğiz?

MÖSYÖ FORTİNO – Ayıp değil, insan bilmediğini bilenlerden 
öğrenebilir. Namus demek, yalnız “ırz işi” demek değildir. Tamam 
bir ırz nasıl olur? Nature bize bu hususta açık bir ders vermiyor. 
Kanunlar ise bu meseleleri pek derin karıştırmaya korkarak zoraki 
hükümlerle hemen kapatıp örtbas ederler… Hocanın, papazın, ahi-
ret kitaplarının dedikleri gradoda, bu dünyada ırzı mükemmel bir 
insan yoktur.

SELİM – (Çok sinirlenmiş bir helecanla) Efendi, sus, hezeyan 
ediyorsun… (Apostol’u göstererek) Şu adam deminden “Bizi lafa 
katmayınız” diyordu. Siz ise pis davanızı yürütmek için bütün insa-
niyeti kirletiyorsunuz. Annemin, kız kardeşimin, komşu hanımların 
huzurunda böyle küstahlıkları dinlemeye tahammül edemem!

RAŞİT BEY – Şimdi de mahdum beyefendiden ahlak dersi ala-
cağız…

SELİM – Evet baba, çok yazık… Siz, ders vermek değil, ders 
almak durumunun en aşağı basamağındasınız…

RAŞİT BEY – (Alaycı) Bu yaştan sonra?
SELİM – İşte ben de onu düşünüyorum… Sizi doğru yola dön-

dürebilmek ümidiyle söylemiyorum.
RAŞİT BEY – O hâlde ne dırlanıyorsunuz? Beni büyük bir be-

laya sokmadan defolup gidiniz şuradan…
SELİM – Hayır baba… (hıçkırarak) Size “baba” dedikçe of, 

utancımdan yüreğim sızlıyor… Sizin sulbünüzden doğacağıma 
keşke dünyaya hiç gelmemiş olaydım…

RAŞİT BEY – Ah ne olurdu öyle olaydı ben de sizin gibi ağır-
lıklara, küstah yaratıklara baba olmak felaketinden kurtulurdum…

SELİM – (Başını dik tutarak) Ağırlık olup da size ne yapıyo-
ruz?
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RAŞİT BEY – Daha ne yapacaksınız? Elinizden nereye kaç-
sam bizi doyur diye peşimi bırakmıyorsunuz… Bana karşı açılmış 
doymaz bu dört ağıza bütün kazancımı getirip getirip tıkmaktan 
usandım artık… Bir kere baba olmak kazasına uğradınız mı her ko-
nuda sizinle zıtlaşan, açıktan açığa düşmanlık ilanından çekinme-
yen, eğer zenginseniz mirasınızı yemek için ölümünüzü bekleyen 
düşmanlarınızı nefsinizin zararına yaşatmakla görevlisiniz.

SELİM – Hayır efendim, hayır… Babanın evlada ve evladın 
babaya olan karşılıklı duyguları, istekleri hiç de bu düşündüğünüz 
gibi değildir…

RAŞİT BEY – Ben bir baba olmak sıfatıyla tecrübelerimden 
doğan hislerimi söylüyorum.

SELİM – Ben bir oğul olarak, ihmal ve retlerinizden çektiği-
miz acılıkların yüreğimdeki samimi duygularını söylüyorum. İn-
sanlardan hayvanların en ilkel tabakalarına kadar ana baba ile evlat 
arasında karşılıklı bir şefkat vardır. Tabiat bu şefkati, nesilleri çök-
mekten korumak için vermiştir. Bu şefkatten yoksun oldukları farz 
olunan yeni doğmuş çocuklardan hangisi yaşayabilir? Belki bundan 
sonraki hayatınızda bu gerçeği size ispat edebilecek bir talih cilve-
sine uğrayabilirsiniz.

RAŞİT BEY – Bu kurusıkı lakırdıları mahalle vaizlerinden mi 
öğrendin?

SELİM – Hayır baba hayır… Bunları tabiatın her gün bize ver-
diği derslerden öğrendim. Hayatta iki devre vardır: çocukluk, ihti-
yarlık… Yeni doğan çocuk nasıl yürüyemez, söyleyemezse ihtiyar 
da yavaş yavaş insani güçlerinden kalır… Yetiştirilmiş evlat işte o 
zaman bu kocamışa destek olur. Oğullarının, kızlarının kollarında 
sarsak sarsak yürüyen babaları hiç görmediniz mi? Kendilerine sarf 
edilmiş emeği evlat böylece öder.

RAŞİT BEY – (Küçük bir kahkaha ile) Bu kocakarı öğütleriyle 
benim yüreğimi yumuşatamazsınız. Sokaklara bırakılan kundakla-
rın hikâyelerini hiç dinlemediniz mi? Bunlar ilkin babaların tarafın-
dan inkâr edilmiş ve sonra analarının merhametsizliğine uğramış 
çocuklar değil midir? Boğulup da oraya buraya atılanlar da başka…
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SELİM – Bu söyledikleriniz müstesna… Ben bu canavarları 
tabiatın genel kanunları dışında tutuyorum…

RAŞİT BEY – İhtiyarlığım için bana şefkat vadederek şimdi 
kendinizi besletmek istiyorsunuz… Kuvvetten düşüp de size muh-
taç kalmaktansa geberip gitmek daha iyidir. Sizden ayrıldığım son 
gecede hepiniz bana karşı olan duygularınızı ayrı ayrı söylemişti-
niz. Şimdi neden makam değiştiriyorsunuz? Birbirimizi anladığı-
mız artık yeter… Haydi bakayım, çekiniz arabanızı!..

SELİM – Baba, Cevat beslenememek yüzünden kansızlığa uğ-
radı. Bu yüzden birkaç tehlikeli hastalığa tutuldu. Şimdi evde öl-
mek üzeredir…

RAŞİT BEY – Darısı başınıza…
NURİYE HANIM – (Çığlığı basar.) Darısı senin başına! Irzı-

nı sermaye yaparak geçinen o yanındaki kepaze karının başına… 
Elhamdülillah bizim alnımız açık, yüzümüz pak… Siz geberiniz ki 
dünyadan birkaç namussuz eksilmiş olsun!

RAŞİT BEY – (Aynı tonda cevap verir.) Dünyada ırzınızdan 
başka övünülecek bir şeyiniz yok. Bu manasız sözü rast geldiğini-
zin kafasına bir taş gibi fırlatıyorsunuz. Anladık ırzınız, ırzınız… O 
ırzınız ki yüzünüze bakmaya kimse tenezzül etmediği için rağbet 
göremeyerek dokunulmaktan uzak kalmış ırzınız…

NACİYE – (Anasının kucağına atılarak) Anneciğim, anneci-
ğim, biz buraya niye geldik? Bu rezaletleri görmek, bir baba ağzın-
dan bu yüz kızartacak sözleri işitmek için mi?

NURİYE HANIM – Ağlama kızım ağlama… Son derecede ah-
laksızlığına bir de sarhoşluk karışmış. Ne dediğini bilmiyor… İn-
şallah onu yakında babalar mezara götürsün de biz de arlanmaktan 
kurtulalım…

RAŞİT BEY – Ben sizi reddettim. İnkâr ettim. Tabanca ile kor-
kutarak evinizden kaçtım… Babalığımdan arlandığınız hâlde ne 
diye peşimden dolaşıyorsunuz?

SELİM – Baba, ihtiyaç… İhtiyaç…
RAŞİT BEY – Evet, ihtiyaç… Baba sevgisi değil, ihtiyaç.
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NACİYE – Haydi gidelim. Buranın rezalet havası beni boğu-
yor. Dilenirim de bir daha bu adamdan ekmek istemem…

RAŞİT BEY – Pek iyi edersin Naciye Hanım… Sen gerçeği 
anandan, kardeşinden daha çok anlıyorsun… Ben sizden niçin kaçı-
yorum? Bunun felsefesini de yapayım… (Metresi Marika’yı yanına 
çeker. Onunla yanak yanağa gelerek) Bakınız şu levent gibi güzel 
karıya, bir de annenize göz atınız. (Eliyle metresini gösterir.) Ta-
biatın bu şaheseri dururken (Nuriye Hanım’ı işaretle) o kartalozla 
yaşanabilir mi! Salih de aynı durumdadır. Kaynanasının edepsiz-
liğinden çekindiği için gürültü olmasın diye ses çıkarmıyor… Bu 
işe polis, jandarma karışmaz. Bir daha söylüyorum, haydi bakayım, 
çekiniz arabanızı!..

SAFİYE HANIM – Salih… Salih… Bu adamı kendine vekil 
mi tuttun? Niçin “öyle değil” diye yalanlamıyorsun? Bir defa şeyta-
na uymuş olabilirsin… Pişmanlık getir, seni affedeyim…

ŞEFİKA HANIM – Bu aile canilerine karşı bu kadar zayıf bu-
lunmayalım kızım…

SELİM – Onlar bize düzelmez azgınlıklarının azı dişlerini 
gösterdiler… Biz ahlakımızı koruyan terbiyeli insanlardan isek bu 
kokmuş muhitin zehirli havasından hemen uzaklaşmalıyız… (Ana-
sını, kız kardeşini, Şefika, Safiye Hanımları birer birer kollarından 
çekerek dışarıya çıkarır. Kendisi yalnız kalınca başını hışımla diker. 
Elini kaldırır. Acılı bir durum alarak) Raşit Bey, biz de seni ba-
balıktan reddettik! Hayat yolunda her ne zaman karşılaşırsak artık 
birbirimizi tanımayacağız! (Kapıdan dışarıya fırlar.)

APOSTOL EFENDİ – Namuslu aile ile geçinmesi ne zormuş!.. 
Hele fırtına savdı…

RAŞİT BEY – Cazbant, çal! İçelim eğlenelim…
(Cazbant başlar, çiftler ilk figürü yaparlarken perde iner.)
-Perde-



ÜÇÜNCÜ PERDE

1. Tablo
(Yer yer sıvaları dökülmüş, camları kırık fakirce bir oda. Bir 

köşede ipe yırtık çamaşırlar asılmış, ortada bir sac mangal, bir 
yanda patlamış yüzünden otları dökülen bir kerevet, bir yanda bir-
kaç avuç kömür, tahta parçaları. Yatak odası, yemek odası, mutfak, 
hepsi orası.)

Birinci Sahne
Nuriye Hanım, Naciye
(Nuriye Hanım ve Naciye, kerevetin birer ucuna oturmuşlar, 

harıl harıl pullu tentene örerler.)
NURİYE HANIM – (İşten biraz başını kaldırarak) Kızım, se-

ninki ne kadar oldu?
NACİYE – Üç saattir örüyorum, henüz üç arşın bile olmadı. 

Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor…
NURİYE HANIM – Gözlerinin kararması hep işten değil, bi-

raz da açlıktandır. Benim de safram döndü…
NACİYE – Anne, sen ne kadar ördün?
NURİYE HANIM – Sorma… Zihnim bin düşünce ile dolu… 

Dalgınlıkla yanlış iğne alıyorum. Söküyorum, yine yapıyorum. Bir 
türlü üremiyor. (Tenteneyi koluyla arşınlayarak) Daha iki arşın bile 
değil…
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NACİYE – İnsafsız Yahudi, arşınına kırk paradan fazla ver-
miyor… Geçen defa mağazaya gidişimde biraz sızlanmak istedim, 
hemen suratını astı. “Bana bak” dedi, “şurada arşını otuz paraya iş 
almak için bekleyenler var. Canın isterse… İşin biraz düzgün oldu-
ğu için sana kırk para veriyorum.” Büsbütün aç kalmaktan korktum, 
ses çıkarmadım.

NURİYE HANIM – Buna tokluk mu diyeceğiz? İkimiz saat-
te ancak iki kuruş kazanabiliyoruz. Şimdi senin örgünle benimkini 
birleştirsek beş kuruş tutar tutmaz. Bir okka ekmek parası bile de-
ğil…

NACİYE – Ne yapalım anne? Bu zamanda aç yalnız biz deği-
liz.

NURİYE HANIM – Açların çokluğundan sermaye sahipleri 
yararlanıyorlar… Şimdi biz burada kırk paraya bir saat çalışırken 
yine bir saat içinde sefahat yoluna kim bilir ne servetler harcanıyor, 
rüzgâra üfürülüyor…

NACİYE – Bu dengesizlik bir gün dünyanın altını üstüne ge-
tirecek anne…

NURİYE HANIM – Neme lazım, biz sefalet kurbanları mezara 
girdikten sonra… (Mendilini gözlerine götürerek) Ah yavrucuğum 
Cevat, bizim kadar açlığa dayanamadı… Uçtu gitti cennet kuşu…

NACİYE – Anne sus, beni de ağlatma… Hem açlık hem ke-
der… Bizim vücutlarımızda da artık direnç kalmadı…

NURİYE HANIM – Baban…
NACİYE – (Telaşla) Söyleme, sus… Haşa, benim öyle babam 

yok…
NURİYE HANIM – Neyse işte o adam, Cevat burada beş on 

liranın yokluğundan can verirken o orada Eleni’ye elli liralık nişan 
hediyesi almış… Başına topladığı kedi gibi bir sürü ahlaksızı doyu-
rurken görmedin mi? Türlü hezeyan edip içip tıkınıyorlardı…

NACİYE – Boğazlarına kor düşsün…
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NURİYE HANIM – Allah’tan dilerim, şu herif son nefesini 
verirken iki yudum suyu ben akıtayım ağzına.

NACİYE – Anneciğim, hâl böyle giderse ondan çok önce biz 
öleceğiz…

NURİYE HANIM – Ne bilirsin kızım? Rabb’im büyüktür, 
dünyada neler olmaz…

NACİYE – (Dışarıya kulak kabartarak) Komşunun saati dör-
dü çalıyor. Ağabeyim hâlâ gelmedi…

NURİYE HANIM – Acaba şalı satamadı mı?
NACİYE – Ağabeyim biraz utangaç huyludur. Böyle şeyleri 

pek beceremez.
NURİYE HANIM – Doğru… Bedesten’de madrabazlar insana 

bin türlü hile yaparlar… Oğlumun aklı bu dalaverelere nasıl ersin?
NACİYE – Anne, bu zamanda yaşamak için çok kurnaz olma-

lı…
NURİYE HANIM – Ah kızım, bir şaşkın olduk…
NACİYE – Haydi, ağabeyimin sattığını farz edelim… O şal 

parçasının kıymeti nedir? Kaç para eder?
NURİYE HANIM – Bana büyükninemden kalmıştı. Ufak bir 

parça ama değerli cinsten Acem şalı imiş… Bir gün lazım olur diye 
ölümlük dirimlik için saklıyordum. İşte o da çıktı elimizden…

NACİYE – İyi bir fiyatla satılabilmiş olsa bile bu para ile beş 
on gün geçinilir. Sonra ne yapacağız?

NURİYE HANIM – İlkin Allah’a, sonra kullara avuç açacağız. 
Her çareye, her katı taşa başvurduktan sonra Cevat’ın yanına gide-
ceğiz. Bizim için apaçık görünen istikbal budur…

NACİYE – (Birdenbire dışarıya kulak vererek) Anne, kapı ça-
lınıyor.

NURİYE HANIM – Koş… Selim geldi…
(Naciye dışarıya koşar.)
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İkinci Sahne
Öncekiler, Bakkalın karısı Zekiye Hanım
NURİYE HANIM – (Biraz şaşırarak) Buyurunuz Zekiye Ha-

nım.
ZEKİYE HANIM – (Öfkeli) Buyurayım ama bugün buraya 

pek dostça konuşmaya gelmediğimi söylemek zorundayım.
NURİYE HANIM – Kavgaya mı geldiniz?
ZEKİYE HANIM – İcap ederse…
NURİYE HANIM – Biz konu komşu ile kavgayı gerektirecek 

hâllerden çok çekiniriz.
ZEKİYE HANIM – Öyleyse bakkala borcunuzu ödeyiniz…
NURİYE HANIM – Açlıktan sapsarı kesilmiş olduğumuzu gö-

rüyorsunuz. Ne ile ödeyeceğiz?
ZEKİYE HANIM – Bir buçuk senedir kendinizi bize besletip 

doyuruyordunuz. Ne ile ödeyeceğinizi, tıkınmazdan önce niçin dü-
şünmediniz?

NURİYE HANIM – Çok acı söylüyorsunuz Zekiye Hanım… 
Bizim gibi düşkünlere bu kadar kıyılmaz…

ZEKİYE HANIM – Biz o dükkânı fisebilillah mahalleye, muh-
taçlara mal dağıtmak için açmadık. Biz de küçük esnafız. Alacak-
larımızı almalıyız ki vereceklerimizi verebilelim. Bu veresiyelerin 
zararını kapatmak için kocam kaç defa faizle para kaldırdı.

(Kapı çalınır. Naciye koşar. Açar. Selim içeriye girer.)
ZEKİYE HANIM – (Sözüne devam eder.) Bizim de ne kadar 

sermayemiz var… Dünyalar kadar faiz veriyoruz. Namusunuza 
inandık da size o kadar mal emniyet ettik…

SELİM – (Birden parlayarak) Ne olmuş, bir namussuzluk mu 
etmişiz?

ZEKİYE HANIM – Borcunuzu vermiyorsunuz…
SELİM – Yoksa ne ile verebiliriz? Canımızı mı alacaktınız? 

Allah bize, biz de size…
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ZEKİYE HANIM – Bugün bize alelhesap birkaç lira vereme-
yecek bir durumda mısınız?

SELİM – Sormaya hacet yok… Evet…
ZEKİYE HANIM – Yalan söylüyorsun…
SELİM – Yalan kabul etmem… Borcumuzu ödeyecek bir hâl-

de olsak bu ağız kokularını çeker miyiz?
ZEKİYE HANIM – Yine soruyorum. Bugün bana birkaç lira 

veremez misiniz?
SELİM – Ben de tekrarlıyorum. Veremeyiz…
ZEKİYE HANIM – Ben de tekrarlıyorum. Verebilirsiniz. Ve-

rebilirsiniz ama vermiyorsunuz. Çünkü beleşten geçinmeye, daha 
açık söyleyeyim dolandırıcılığa artık iyiden iyiye alışmışsınız…

SELİM – (Zekiye Hanım’ın üzerine doğru atılacak gibi) Dilini 
tut! Yoksa ha…

ZEKİYE HANIM – (Kollarıyla kendini savunur gibi) Bir şey-
cik yapamazsın. Hakkını isteyene kuduz gibi saldıracaksın, öyle 
mi? Doğru söyleyeydin benden de doğru cevap alırdın…

SELİM – Eğri mi söyledik?
ZEKİYE HANIM – Benim hak sözüme karşı dolandırıcı ağzı 

kullandın. Yalan savurdun…
SELİM – Sabrımı kötüye kullanma kadın! Yalanımı ne ile ispat 

edeceksin?
ZEKİYE HANIM – O kolay. Sen bugün Sandal Bedesteni’nde 

beş buçuk liraya bir şal satmışsın…
SELİM – (Şaşalayarak) Kim söyledi?
ZEKİYE HANIM – Komşu Ali Efendi’nin oğlu Hüsnü söyle-

di. Senin peşinden dolaşıyormuş. Bu alım satımı görmüş… Görül-
düğüne bu kadar ne şaşıyorsun? Dellalların halka karşı avaz avaz 
bağırdıkları bir şey gizli tutulabilir mi? Sözümü inkâr et bakayım…

SELİM – (Bozularak) İnkâr etmiyorum, doğru…
ZEKİYE HANIM – Öyleyse yirmi yedi liradan fazla olan bor-

cunuzun bir kısmını veriniz.
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SELİM – Biz ne yapalım? Akşama yiyeceğimiz yok…
ZEKİYE HANIM – Bu cihete kullar karışmaz. Hâlinizden Al-

lah’a şikayet ediniz.
NURİYE HANIM – Allah iyi kötü her işi kullarına gördürür. 

Onun vasıtaları yine insanlardır. Bize insaf ediniz Zekiye Hanım…
ZEKİYE HANIM – Size insaf ede ede biz iflasa yaklaştık. 

Bizim hesabımıza kaç zamandır yediniz içtiniz. Ama para şöyle 
dursun, sizin namınıza biz kim bilir ne kadar faiz ödemişizdir… 
Damarlarınızda dönen kanda ilikleriniz kadar bizim hakkımız var. 
Namuslu musunuz değil misiniz işte bu saatte anlaşılacaktır…

SELİM – (Cebinden beş lirayı çıkarır. Zekiye Hanım’ın suratı-
na fırlatarak) Al! İstediğin bu mu?

NURİYE ve NACİYE – (İkisi birden haykırışırlar.) Ne yapı-
yorsun Selim?

SELİM – Böylelerinin merhametine sığınmaktansa açlıktan öl-
meyi tercih ediyorum.

ZEKİYE HANIM – Yerken tatlı, verirken acı. (Liraları kavra-
yıp cebine sokar.)

NACİYE – Hanım, insaf et, iki lirasını olsun bize bırak…
ZEKİYE HANIM – Sizden bir daha para çıkar mı? Elime ge-

çeni verecek kadar ahmak bir kadın değilim… Borcunuzun öte ya-
nını ne vakit ödeyeceksiniz? Bunu helal etmiyoruz. Ahirete de kalsa 
hakkımızdır…

(Zekiye Hanım hızla odadan çıkar. Nuriye Hanım, Selim, Naci-
ye şaşkın şaşkın, birbirlerine bakışırlarken kapı çalınır. Yine Naciye 
açmaya koşar ve çabucak geri döner.)

NURİYE HANIM – Kim geldi?
NACİYE – Kasap, ekmekçi, zerzevatçı…
NURİYE HANIM – Para kokusunu ne çabuk aldılar? Bizim 

cebimize on para girmeden bu beş lira havadisi mahalleyi doldurdu.
(Üçü birbirine sarılırlar.)
-Perde-



2. Tablo
(Lüks değil, temizce döşeli küçük bir salon.)

Birinci Sahne
Nuriye Hanım, Şefika Hanım
ŞEFİKA HANIM – (Oturduğu koltukludan duvarlara, tavana 

ağır ağır göz gezdirerek) Allah rahatlık versin. Apartmanınızı çok 
beğendim. Lüks değil ama çok şirin, çok ferah… Nazarım değme-
sin…

NURİYE HANIM – (İçini çekerek) Biz bu hâli buluncaya ka-
dar çekmediğimiz kalmadı. Aklıma geldikçe fena oluyorum…

ŞEFİKA HANIM – Artık geçmişi unut… Allah oğluna, kızına 
uzun ömür versin. Maşallah iyi yetiştiler. İşte sana gül gibi bakı-
yorlar.

NURİYE HANIM – Oğlum yetmiş lira maaşla büyük bir tüc-
carın yanında hem kâtiplik hem muhasiplik yapıyor. Kız da kırk 
liraya bir daktiloluk buldu. Patronlar çocuklarımdan, çocuklarım da 
patronlarından çok memnun görünüyorlar.

ŞEFİKA HANIM – Allah versin. Evlatlarını bilmez miyim? 
Çok edepli, namuslu, doğru gençlerdir. Bu zamanda öyleleri güç 
bulunur…

NURİYE HANIM – Şefika Hanımcığım, siz nasılsınız?
ŞEFİKA HANIM – Sorma hâlimizi kardeş…
NURİYE HANIM – Ne oldu?
ŞEFİKA HANIM – Hiçbir şey duymadınız mı?
NURİYE HANIM – Hayır…
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ŞEFİKA HANIM – Eskiden kapı karşı komşuyduk. Şimdi bir-
birimize çok uzak düştük. Nereden duyacaksınız? Geçmişi anma-
yalım diyorum ama biz hâlâ o eski azabın içindeyiz…

NURİYE HANIM – Hâlâ damadın derdini mi çekiyorsunuz?
ŞEFİKA HANIM – İyi bildin işte…
NURİYE HANIM – Hâlâ uslanmadı mı?
ŞEFİKA HANIM – Ne gezer?.. Gittikçe azdı, gittikçe azdı. So-

nunda belasını buldu…
NURİYE HANIM – Ne oldu?
ŞEFİKA HANIM – Para yemiş, dehşetli para yemiş… Yedi 

yıla mahkûm oldu, hapse tıkıldı.
NURİYE HANIM – Hep o fahişelerin yüzünden…
ŞEFİKA HANIM – Şüphe mi var… Parası bitince karı onu 

kapı dışarı edivermiş, başka dost tutmuş…
NURİYE HANIM – Pek tabii… Öylelerinden vefa umulur 

mu? Safiye ne yapıyor?
ŞEFİKA HANIM – İki gözü iki çeşme…
NURİYE HANIM – Öyle hayırsız için ağlanır mı? O da onu 

unutuversin gitsin…
ŞEFİKA HANIM – Kızımın gönlü, Rabb’im vermesin, çok 

arsızdır. Bir türlü kocasından vazgeçemiyor… Bütün gün cezaevi-
ne taşınıyor. Para, yemek, temiz çamaşır götürüyor… Dedim ya, 
benim kızım hiç hicran bilmez. Herif güya yaptıklarına pişman ol-
muşmuş da, nedametinden ağlayıp duruyormuş… Hapisten çıkarsa 
pek sadık bir koca olup ettiklerini unutturmaya çalışacakmış…

NURİYE HANIM – Huylu huyundan geçer mi hiç? İşitin de 
inanmayın.

ŞEFİKA HANIM – Ben de biliyorum ama ne yaparsın… Si-
zinkinden ne haber?

NURİYE HANIM – Kimden?
ŞEFİKA HANIM – Raşit Bey’den.
NURİYE HANIM – (Büyük bir nefretle) Yere batsın! Adını 

bile andığımız yok. Allah kahretsin.
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ŞEFİKA HANIM – Metresini birkaç defa başka heriflerle tut-
muş. Fena hâlde hırslanmış. İnme gibi bir şeyler geçirmiş… Rakip-
lerine silah çekmiş, bağrışmalar olmuş, polisler gelmiş…

NURİYE HANIM – Aman ya Rabbi, elli yaşından sonra bu ne 
azgınlık!..

ŞEFİKA HANIM – Karı ile geçimsizliği son dereceye varmış. 
Allah’ın günü kavga gürültü, kıyamet kopuyormuş.

NURİYE HANIM – Daha beter olsunlar…
ŞEFİKA HANIM – Bu kadarını duydum. Ondan öteye ne ol-

duğunu bilmiyorum.
NURİYE HANIM – Yine bilme. Ben de bilmek istemem…
(Kapının zili şiddetle biteviye çalınır.)
ŞEFİKA HANIM – A, bu da kim? Ne hoyratça kapı çalış bu? 

Terbiyesizin biri olacak…
NURİYE HANIM – Gidip bakayım. Tabii bir kapı çalış değil 

bu…
(Nuriye Hanım gider. Dışarıda haykırışlar gibi bir konuşma 

olur. Bir omuzuna Selim, ötekine Naciye kapanmış olduğu hâlde iki 
çocuğunun ortasında Nuriye Hanım salona girer.)

İkinci Sahne
Öncekiler, Selim, Naciye
ŞEFİKA HANIM – (Şaşkın bir bakışla) Ne var kuzum? Ananı-

za niçin sarılıyorsunuz böyle?
NURİYE HANIM – Yüreklerinde bir kaynaşma var ama ne 

olduğunu henüz söylemediler.
NACİYE – (İnleyerek) Anneciğim!
SELİM – Bugün senden büyük bir ricaya geldik.
NURİYE HANIM – Nedir söyleyiniz?
SELİM – Babam…
NURİYE HANIM – (Hemen oğlunun lakırdısını keserek) Ağ-

zından ne işitiyorum senin? Hani ya sen o adama bir daha “babam” 
demeyecektin? Öldü mü herif? Allah rahmet eylesin demem… Top-
rağı bol olsun.
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SELİM – (Annesine daha sıkı sarılarak) Anneciğim, o adam 
için gözyaşlarımızla bugün senden af ve merhamet istemeye geldik.

NURİYE HANIM – (Şiddetle silkinip çocuklarının kolları 
arasından sıyrılarak) Büyük sözüme tövbe… Rabb’im gösterme-
sin… Allah’ın en büyük gazabına uğrayacağımı bilsem de yine o 
ahlaksızı affetmem…

SELİM – (Annesine daha sıkı sarılmak isteyerek) Anneciğim, 
hayatta en derin kinlerimizi susturmamız gereken önemli anlar olur. 
İşte biz de bu kaçınılmaz saatlerden birinin içindeyiz.

NURİYE HANIM – Sus! Nutuk istemem… Ona karşı olan 
nefretim değişmez, ebedîdir.

SELİM – Anne, büyük kalpli bir insansın. Bundan kuşkum 
yok. Yalnız kadınlığının bu zaafına boyun eğmekten kendini kur-
taramıyorsun. İnsanoğlunun yüreği dağlanır dağlanır, sağlığa kavu-
şur. Bu âlemde değişmeyen bir şey yoktur.

NURİYE HANIM – Oğlum, nutuk istemem, diyorum sana. 
Çatlatma beni. O adam kuduz bir yılan gibi beni en hassas dama-
rımdan zehirlemiştir. Bu yaranın panzehri yoktur. Mezarda toprağa 
karışıncaya kadar işleyecektir. Size yaptıklarını en hayırsız babalar 
bile evlatları için reva görmemişlerdir. Hep kovulduk. Reddolun-
duk. Hakaretin en son ıslıklarıyla yüzümüze nefretler püskürüldü. 
Ne çabuk unuttunuz bu acılıkları?

SELİM – Anneciğim, unutmadık… Durumlar değişince davra-
nışlar da icaba uydurulmalıdır. Siyasette, her şeyde kanun budur…

ŞEFİKA HANIM – Ne güzel duygular, iyi yürekli çocuklar… 
Öyle babadan böyle evlat geldiğine şaşılmaz mı?

NACİYE – Anneciğim o ettiğini ziyadesiyle bulmuş. Felaketin 
bundan fazlası olamaz.

SELİM – Onun uğradığı fenalıkla yarışırsak kendisini daha 
çok üzüntüye sokmuş olamayız. Çünkü o en büyük belaya tutul-
muş. Bunun ötesi olamaz… Ama onun bu düşkün günlerinde kötü-
lüklerine iyilikle karşılık verirsek babamı daha çok müteessir etmiş 
oluruz.
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NURİYE HANIM – O herife hâlâ “babam” dedikçe ağzına 
bir tokat indireceğim geliyor… Kaç zamandır biz onu bütün bütün 
unutmuştuk. Asla iyiliğinde kötülüğünde değildik. Ne belaya uğ-
ramışsa ahlaksızlığının sonucuna uğramış. Bırakınız, yaptıklarının 
cezasını çeksin…

ŞEFİKA HANIM – Ne olmuş Allah aşkına? Nuriyeciğim mü-
saade et anlatsınlar…

SELİM – Babama inme gelmiş…
NURİYE HANIM – Ne olacak ya? O sefahatin sonu…
SELİM – El ayak tutmuyor, dil söylemiyor.
ŞEFİKA HANIM – Selamun kavlen min rabbin rahim.
SELİM – Metresi bırakıp kaçmış.
NURİYE HANIM – Yanağını yanağına yapıştırarak bana karşı 

güzelliğiyle övündüğü karı…
ŞEFİKA HANIM – Eden buluyor… Azametine kurban oldu-

ğum Tanrı’m! Hanım, ahın ne çabuk çıktı?
SELİM – Apartman sahibi birikmiş kiraları alamayacağını an-

layınca malını bir ayak önce başka kiracıya vermek için babamı o 
hâliyle sokak ortasına bırakmış… Babam da Salih Bey gibi göre-
vini kötüye kullanarak çok para yemiş, mahkûm olmuş ama inmeli 
adamı cezaevi kabul etmiyor, hastaneler de almıyor.

NURİYE HANIM – Onu mezar da kabul etmeyecektir.
ŞEFİKA HANIM – Sana sığındım Allah’ım, ne güzel yaparsın!
SELİM – Babamı iki üç gece bir ahıra koymuşlar.
ŞEFİKA HANIM – Zaten layığı orasıdır.
NURİYE HANIM – Öyle deme kardeş… Yazık değil mi hay-

vanlara…
SELİM – Sonunda belediye bu adamın soyu sopu yok mu diye 

ailesini aramaya kalkmış. Birkaç gün araştırmadan sonra geldiler, 
bizi buldular. “Haydi bakalım kaldırınız babanızı” dediler… Biz, 
her ne kadar “Annemiz babamızla barış kabul etmez derecede dar-
gındır, mümkün değil eve almaz” dedikse de söz anlatamadık.

ŞEFİKA HANIM – Sonra ne oldu?
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SELİM – Babamızı bir sedyeye koydular. Şimdi sokakta kapı 
önünde bekliyor.

NURİYE HANIM – (Çırpınmaya başlar.) Bu evden önce ben 
çıkayım, o sonra içeri girsin…

NACİYE – Anneciğim… Çok haklısın. Bu adam bize karşı 
“baba” diyecek yüz bırakmadı. Ama el âlem işin içyüzünü pek bil-
mez, içeriye almazsak herkes ondan çok bizi ayıplar.

NURİYE HANIM – El âlem benim neme gerek? Ne derlerse 
desinler!

SELİM – Böyle düşkün bir adam sokak ortasında nasıl bırakı-
lır?

ŞEFİKA HANIM – Bırakırsanız vallahi salyalı suratını köpek-
ler yalar.

NURİYE HANIM – Yalasın… İşte köpek yalaması onun ab-
desti olur.

NACİYE – Anneciğim, durumu ciddi düşünelim…
ŞEFİKA HANIM – Artık ben de anlıyorum… İş çatallaştı…
NURİYE HANIM – (Haykırır.) Bunun çatalı matalı yok! Bun-

dan sonra o herifle bir dam altında oturmam! Allah göstermesin…
SELİM – Anneciğim, ben sana doğrusunu söyleyeyim mi? Bu 

işi bizim keyfimize bırakmayacaklar. Hükûmet onu bize zorla kabul 
ettirecektir.

NURİYE HANIM – Ettirtsin… Mademki siz de onu kabule 
razı görünüyorsunuz. Babanızdır. Alınız, bakınız. İşte ben gidiyo-
rum. Sokakta onun önünden geçerken son vedamı suratına tüküre-
rek yapacağım.

(Nuriye Hanım salondan dışarıya yürürken Şefika Hanım, Se-
lim, Naciye onun kollarından yakalayarak salıvermemeye uğraşır-
lar.)

ŞEFİKA HANIM – Kardeş, nefretinde pek haklısın. Sözlerini 
doğru buluyorum. Lakin bu çocukların da kabahatleri yok. Onları 
çok müşkül bir durumda bırakıp gideceksin. Düşün bir kere…

-Perde-



3. Tablo
(Evin bodrum katında rutubetli bir oda. Orada burada kulla-

nılmaktan kalmış birtakım eski püskü eşya yığınları var. Örtüsüz 
bir masanın üzerinde bulaşık tencereler, tabaklar, meyve kabukla-
rı. Bakımsız, kirli, kasvetli bir manzara. Bir kedi ikide birde gelir, 
bulaşıkları yalar, çekilir. Bazı bazı küçük bir köpek orayı burayı 
koklayıp dolaşır, yiyecek arar. Raşit Bey odanın orta yerinde delikli, 
tekerlekli, hareketten kalmış hastalara mahsus bir koltuklu üzerin-
dedir. Üzgün üzgün çevresine bakınır. Bir şeyler homurdanır, yanı 
başında dolaşarak kendini rahatsız eden köpeği, kediyi kovmak 
ister, kımıldanamaz. İnceli kalınlı haykırarak şikâyetini anlatmak 
ister.)

Birinci Sahne
Raşit Bey, sonra Nuriye Hanım
NURİYE HANIM – (Öfkeyle odaya girer. İnmelinin yüzüne 

doğru eğilerek) Ne bağırıyorsun ayı! Sesin domuz gibi kuvvetli çı-
kıyor. Daha kaç yıl yaşayacaksın başımızda? Sen duygulu bir adam 
olaydın kovduğun evlatlarının ekmeklerini yerken utancından şim-
di ölürdün. Ama o utanma nerde sende, damarsız?..

RAŞİT BEY – (Masa üzerindeki sürahiyi işaret etmek isteye-
rek yalnız sesle homurdanır.) Auuaav…

NURİYE HANIM – Su mu istiyorsun?
RAŞİT BEY – Ev… ev…
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NURİYE HANIM – Vallahi hararetten çatlasan vermem. Yuka-
rıdan içiyorsun, aşağıdan musluk gibi gidiyor… Pis herif, kokudan 
yanına varılmıyor.

RAŞİT BEY – (Ağlar gibi manasız manasız bağırır.) Ov… 
mo… ruh…

NURİYE HANIM – İstediğin kadar haykır… Belki Marika’n 
duyar da gelir. Hani ya o yanağını yanağına yapıştırıp da güzelliği-
ne tapındığın Marika’n… Kustu başına da akıttı kaşına…

RAŞİT BEY – (Sürahiyi işaret eder bir baş hareketiyle) Avv… 
movv…

NURİYE HANIM – Homurdanma, nafile, su vermeyeceğim… 
Marika’nın adı anıldı ya, yüreğini ateş bastı galiba…

RAŞİT BEY – Ho tururmu…
NURİYE HANIM – Bekle, Şefika’ya okunmuş su ısmarladım. 

Paşmak-ı Şerif’ten getirecek. Onu içeceksin, ya iyi olacaksın ya 
öleceksin. İki rahmetin biri…

(Raşit Bey homurdanarak suratını ekşitir.)
NURİYE HANIM – Ölmek istemiyorsun. Niyetin yine iyile-

şip hayâsızca hovardalığına başlamak, Allah’ın gazabı seni… Bu 
bodrum odası senin için mezarın giriş yeridir. Bu yarım toprak al-
tından çıkıp bütün bütün yerlerin dibine gireceksin! Ayıbını toprak 
örtecek, ahiretteki büyük cehennem azabından önce günahlarından 
bir kısmının cezasını bu dünyada çekeceksin! Allah beni sana ze-
bani tayin etti. Ağlasan, çatlasan, patlasan, ne yapsan, benim elle-
rimdesin. Artık vücudun kımıldamıyor, dilin söylemiyor. Kimseye 
derdini anlatamazsın… Benim insafıma kaldın. Sana eziyet etmek 
Allah’a ibadet yerine geçer. Hah, işte kapı çalınıyor. Şefika geldi… 
(Dışarı koşar.)

(Raşit Bey suya uzanabilmek için sağa sola kımıldamaya uğ-
raşırken koltukluyu devirir, yere düşer. Lazımlıdan ortaya sular dö-
külür. Nuriye, Şefika Hanımlar içeriye girerler. Şefika’nın elinde su 
dolu bir sürahi vardır.)
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İkinci Sahne
Öncekiler, Şefika Hanım
NURİYE HANIM – (Adamın yerde yattığını, ortalığın pislen-

diğini görünce iki elini yanaklarına yapıştırarak haykırır.) Yaptığı 
marifeti görüyor musunuz? Bu herife kim demiş inmeli diye? İhti-
yar afacan, sakallı yumurcak! Şefika kardeş, sen bana yardım et, şu 
mundarı kaldırıp yerine oturtalım…

NURİYE HANIM – (İnmelinin arkasına birbiri üzerine iki 
yumruk indirerek) Al sana inmeli vücudunla yerinden kımıldanma-
mayı öğreteyim!

(Hırsını yenemeyerek bir daha, bir daha indirir. Hasta tuhaf 
bir inilti ile ağlar.)

ŞEFİKA HANIM – Vurma kardeş, artık yetişir. İçim fena oldu. 
Allah ona vurmuş vuracağını…

(Raşit Bey, Şefika Hanım’a su işareti vermeye uğraşır.)
ŞEFİKA HANIM – Su istiyor galiba?
NURİYE HANIM – Evet su istiyor…
ŞEFİKA HANIM – Niçin vermiyorsun?
NURİYE HANIM – Suyu içer içmez karnı acıkıyor. Aman ha-

nım, bu herifin yediği, bu herifin yediği… Dağları yutsa doymu-
yor… Neresine sığıyor o kadar yiyecek bilmiyorum ki… Fil doyar, 
bu musibet herif doymaz…

(Şefika Hanım elindeki sürahiyi masanın üzerine bırakır. İkisi 
koltuğu kaldırırlar. İnmeliyi üzerine oturturlar. Tahta bezleri getirip 
ıslakları silerler.)

ŞEFİKA HANIM – (Dikkatle hastanın yüzüne bakarak) Öle-
ceklerine yakın hastalar öyle olur. Dünyadaki nafakasını topluyor.

(Raşit Bey suratını ekşitir.)
ŞEFİKA HANIM – Her lakırdıyı anlıyor değil mi?
NURİYE HANIM – Domuz gibi…
ŞEFİKA HANIM – Sen bundan çekiyorsun, biz de damattan…
NURİYE HANIM – Hapse tıkılmadı mı o?
ŞEFİKA HANIM – Tıkıldı ama elinden kurtulamadık ki…
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NURİYE HANIM – Nasıl?
ŞEFİKA HANIM – Benim kız Safiye her hafta bulup buluştu-

rup hapishaneye kocasına para götürüyor. Sevgilisi Eftimya geliyor, 
paraları Salih’in elinden alıp gidiyormuş. Bana hapishane gardiyan-
ları söyledi. Buna can dayanır mı?

NURİYE HANIM – Senin kızın da son numara aptallardanmış 
ya…

(Raşit Bey bu habere gülümser gibi yapar.)
NURİYE HANIM – Bak bak bak… Şu hâlinde Raşit bu söze 

sırıtıyor. Hâlâ aklı o karılarda. Bunun da sıhhati yerine gelip de eli-
ne para geçse Marika’sına götürecek…

ŞEFİKA HANIM – Götürmez, demem. Götürür götürür… Tır-
hallı, hepsi bir hâlli…

NURİYE HANIM – Suyun tesirinden emin misin? Şeyhe iyice 
okuttun mu?

ŞEFİKA HANIM – A ne demek? Kırk defa nefes ettikten sonra 
içerisine yedi kere bolca tükürdü.

(Raşit Bey gözlerini yumarak suratını buruşturur.)
NURİYE HANIM – Bu suyun tesirini başkalarında denedin 

mi?
ŞEFİKA HANIM – Bursalı Emine’nin kayınbabası tamam on 

yıl yatalak kalmıştı. Ona da bu suyu ben getirdim. İçtikten sonra üç 
gün yaşamadı vallahi…

(Raşit Bey boynunu bir yana eğer, bu idam hükmünü süzgün 
süzgün dinler.)

NURİYE HANIM – Şeyh efendinin mübarek tükürüğüne ya-
zık değil mi? Bunun suyuna işemeliydi…

RAŞİT BEY – (Haykırır.) Av… hav… avt… ovvv…
ŞEFİKA HANIM – Kefareti ne ise öyle olur. Gerekirse öteki 

türlüsünü de yaptırtırız…
RAŞİT BEY – Av av hav…
NURİYE HANIM – Sen istediğin kadar havla köpek soyu! 

Söyle Şefika Hanım, bu su nasıl içirilecek? Şartı şurtu nedir?
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ŞEFİKA HANIM – Üç kulhüvallahü bir elham okunup suya 
üflenecek, hastanın koltuklusu kıbleye çevrildikten sonra üç aye-
telkürsi ile arkası sıvanacak, “Ruhunu Azrail’e, cesedini toprağa 
nezrettim” diyerek su içirilecek… Sonra bir okka ekmeğin üzerine 
o sudan serpilerek köpeklere yedirilecek…

NURİYE HANIM – Haydi işe başlayalım. Azrail aleyhisselam 
bu adamın günahkâr ruhuna el sürmekten iğrenmezse çok iyi şey…

ŞEFİKA HANIM – Azrail günde yüz bin günahkârın canını 
alıyor. Bununkini de kabzetmeye üşenmez elbette.

NURİYE HANIM – Kardeşim Şefika, benim abdestim yok. 
Sen okuyuver.

ŞEFİKA HANIM – Ben de abdestsizim…
NURİYE HANIM – Dışarıda şuracıkta musluk var. Bir abdest 

alıver…
ŞEFİKA HANIM – Ben abdest alayım ama bu hasta adam da 

abdestsiz…
NURİYE HANIM – Ona abdest aldırabilmenin imkânı yok. 

Hâlâ fena yerden geldiği nuhuset üzerinde duruyor. Artık onun ab-
destini yakında ölü yıkayıcı verecek.

(Şefika Hanım abdest almaya dışarı çıkar.)

Üçüncü Sahne
Raşit Bey, Nuriye Hanım, sonra Şefika Hanım
NURİYE HANIM – (Kollarını göğsüne kavuşturur. Hastanın 

önünde dimdik durur.) Dünyada yaptıklarının ahirette cezasını çek-
meye haydi bakalım hazırlan…

RAŞİT BEY – Ale… var… nav… har… (Anlaşılmaz ama gü-
rültülü yüksek perdeden birtakım sesler çıkarır.)

NURİYE HANIM – Hastalık dilini köstekledi ama sesini büs-
bütün kesemedi. Yaygarayı bas bakalım, Azrail’i korkutabilir mi-
sin?

(Raşit Bey anlaşılmaz bir şeyler bağırır.)
NURİYE HANIM – Ölmesini istemiyor musun?
(Raşit Bey yine anlaşılmaz sesler.)
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NURİYE HANIM – Hiç kimse kendi reyiyle ne doğar ne ölür. 
Onu senden sormayacaklar. Zaten ölmedik neren kalmış ki? Azra-
il’e çok zahmet vermeyeceksin. Oğlun zavallı Cevat evde açlıktan 
can çekişirken sen metresinin kız kardeşine elli liralık bilezik hedi-
ye ediverdin. Allah seni dünyada yıldırımladı, ahirette de ilanihaye 
cayır cayır yakacak…

ŞEFİKA HANIM – (İçeriye girer.) Abdest aldım. Allah kabul 
etsin. Haydi bakalım…

(İki kadın inmelinin koltuklusunu kıbleye çevirirler. Nuriye Ha-
nım okunmuş sürahiden bardağa su doldurur. Şefika Hanım okur 
üfler. Sonra hastanın sırtını sıvayarak yine okur.)

NURİYE HANIM – (Bardağı kocasının çenesine dayayarak) 
Ruhunu Azrail’e, cesedini toprağa nezrettim. Hadi bakalım iç… 
Rabb’im tezden tesirini göstersin…

(Hasta öncekilerden daha çok bir yaygara koparır.)
NURİYE HANIM – (Öfkeyle) Görüyor musun kardeş, ölmek 

istemiyor. Sokak orospuları ile bütün varını yedi içti, vücudunu bu 
hâle getirdi. Evini barkını terk, çoluğunu çocuğunu inkâr etti. Şimdi 
bir yığın cansız et gibi delikli sandalyeye oturdu. Pis vücudunun 
ağır hizmetini bize gördürerek kendini besletecek… (Boş eliyle 
hastanın arkasına bir sıraya üç dört yumruk indirerek) İç diyorum 
kâfir herif!

(Hasta gözlerini yumar. Homurdana homurdana ret tavrı gös-
terir.)

NURİYE HANIM – (Elindeki bardağı Şefika Hanım’a uzata-
rak) Al şunu (Şefika Hanım bardağı alır. Nuriye Hanım boş kalan 
iki eliyle hastanın alt üst çenesini tutup zorla ağzını açarak Şefi-
ka’ya) Kardeş, dök suyu ağzına…

ŞEFİKA HANIM – (İnmelinin iniltileri arasında suyu ağzına 
döker. Arkasını sıvayarak okuyup üfler.) Allah tesirini halk etsin…

NURİYE HANIM – Tez vakitte koltuktan tabuta nakletsin…
-Perde-



4. Tablo
(Yine o bodrum odası. Koltuk devrilmiştir. Hasta upuzun hare-

ketsiz yerde yatar.)

Birinci Sahne
Selim, Naciye
(Selim’le Naciye içeriye girerler.)
SELİM – (Biraz telaşlı) A, babam yerde yatıyor.
NACİYE – (Eğilir, cesede dikkatle bakar.) Yüzü sararmış, ne-

fesi durmuş gibi…
SELİM – Ölmüş mü?
NACİYE – Doktor değilim ki bileyim…
SELİM – (Eğilir dikkat eder.) Ben de anlamam. (Vücudunu 

yoklayarak) Henüz vücudu soğumamış.
NACİYE – Koş, bir hekim çağır, enjeksiyon yaptırtalım, belki 

dirilir.
(Selim oda kapısından çıkarken annesiyle karşılaşır.)

İkinci Sahne
Öncekiler, Nuriye Hanım
NURİYE HANIM – Oğlum, nereye?
SELİM – Babam cansız yerde yatıyor. Vücudu henüz pek so-

ğumamış, enjeksiyon yaptırtmak için bir doktor çağıracağım.
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NURİYE HANIM – (Oğlunu kolundan içeriye çekerek) Benim 
Azrail’e yalvararak öldürttüğümü sen diriltmeye mi gidiyorsun?

SELİM – Anne, bir ölü huzurunda senin ağzından böyle söz 
işitmek istemem…

NURİYE HANIM – Onun cesedinden çok önce zaten ruhu ge-
bermişti. O bugün ölmedi. Bizim için, insanlık için çoktan ölmüştü.

SELİM – Anne, ölüm her günahı temizler. Ölüye saygı gerektir.
NURİYE HANIM – Bilmiyor musun ki idam edilen canilere 

acınmaz, tören yapılmaz…
SELİM – Ama babam idam edilmedi ki…
NURİYE HANIM – Onu kendi günahı öldürdü. Onu kulların 

kanunu değil, tabiat kanunu idam etti. (Eğilir ölüye bakar.) Edepsiz 
dili susmuş… Paraya, kadına doymayan gözleri kapanmış… Aman 
ne çirkin olmuş… Sanki hayatındaki kötü amelleri ölümünden son-
ra yüzüne vurmuş…

SELİM – Anne, herkesin ölümü dünyadaki iyi veya kötü ame-
linin bir mükâfat veya mücazatı şeklinde olmaz. Ne iyi insanlar var-
dır ki azap içinde ölürler. Ne fena adamlar olur ki duymadan kalıbı 
dinlendirirler. Tabiat bu konuda çok saygısızdır.

NURİYE HANIM – Oğlum, ben babanda gördüğüm örneği 
söylüyorum. Dünyada ne kadar ona benzeyen azgınlar varsa bütün 
hırsların ölümün sarı yüzünde nasıl sustuğunu gelip de görsünler.

NACİYE – Anneciğim, her ne şekilde düşünürsek düşünelim. 
Değişmeyen bir gerçek var…

NURİYE HANIM – Nedir?
NACİYE – Müsaade edersen söyleyeyim.
NURİYE HANIM – Söyle.
NACİYE – Babamın ölümüyle biz yetim kaldık, sen de dul.
(Nuriye Hanım, üzüntüyle mendilini gözlerine götürür ve su-

sar.)
SELİM – Anneciğim, gözlerinden sızan bu iki damla, babamın 

bütün günahlarını yıkadı. Onu affettin, değil mi?
-Perde-
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KİŞİLER
HALİL EFENDİ Kahve müşterisi
NURİ EFENDİ Kahve müşterisi
HASAN EFENDİ Kahve müşterisi
SALİH Ağa Kahveci
KAHVECİ ÇIRAĞI
MUZAFFER EHRAMİ Genç şair
NADİDE HANIM Muzaffer’in annesi
HURŞİT EFENDİ İhtiyar şair
ŞEVKİYE HANIM Hurşit Efendi’nin karısı
NERGİS Hurşit Efendi’nin kızı
MÜMTAZ SEBATİ Gazete muhabiri
FEHİM NADİR Gazete muhabiri
HAFİZE Nadide Hanım’ın yaşlı hizmetçisi
RATİBE HANIM
NAZMİYE Ratibe Hanım’ın kızı
NAİLE Ratibe Hanım’ın kızı
SALİM BEY Ratibe Hanım’ın damadı
HİZMETÇİ KIZ, GAZETECİ ÇOCUK, DİLENCİ, KAHVE MÜŞTERİLERİ, 
VAPUR YOLCULARI, GİŞE MEMURU, YAŞLI ADAM, PİYANGOCU, ŞAP-
KALI ADAM, SAKALLI ADAM



BİRİNCİ PERDE
(Bir kahvenin önü. Yanda pencereler, ortada kapı görülür. Kah-

venin önüne, sokağa iskemleler atılmıştır. Müşteriler oturur. Kimi 
çay, kahve kimi sigara, nargile içer. Sağ tarafta, sokağa bakan bir 
evin açılır kapanır penceresi vardır.)

Birinci Sahne
Halil Efendi, Nuri Efendi, Salih Ağa, Çırak
HALİL EFENDİ – (Kahveden içeriye bağırır.) Bana bir okkalı 

gel… Dünkü gibi nargile suyu olmasın…
İÇERİDEN BİR SES – Geliyor…
HASAN EFENDİ – Oğlum, şu gazeteyi getir…
(Kahveci bir gazete getirir.)
HASAN EFENDİ – (Tarihine bakarak) Yavrum, bu dünkü…
ÇIRAK – Daha bugün gazetemiz gelmedi.
HASAN EFENDİ – Bu vakit olur da hâlâ gazete gelmedi olur 

mu?
SALİH AĞA – (Kahve kapısından gözükerek) Affedersiniz, 

bazen böyle gecikir.
HALİL EFENDİ – Neden acaba?
SALİH AĞA – Bilmem… Aklımın erdiği sanat değil.
NURİ EFENDİ – Şimdiki makinelere kimin aklı eriyor ki…
HASAN EFENDİ – Hep makine, hep makine…
HALİL EFENDİ – Hep makine ya, ne zannettin?
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NURİ EFENDİ – Kalem ortadan kalktı. Tık tık tık, artık her işi 
makine görüyor.

HALİL EFENDİ – Onun tıkırtısına göre ne güzel de ad uydur-
muşlar? Tak, tik, tok…

NURİ EFENDİ – Ortadan yalnız kalem kalkmayacak. Yarın 
öbür gün senin benim gibi eski kafalılardan da kimse kalmayacak…

HALİL EFENDİ – Ne olacağız biz?
NURİ EFENDİ – Biz de makineleşebilirsek ne âlâ… Makine-

leşemezsek uğurlar ola!
HALİL EFENDİ – Nereye babam?
NURİ EFENDİ – Dedelerimizin, babalarımızın kir ve vergi-

lerden kurtularak rahat uyudukları kozalaklı mahalleye… Hem de 
eskisi gibi, ağır ağır, sağı solu selamlayarak, dört kollu ile değil… 
Otomobil hızıyla, yıldırım gibi…

HASAN EFENDİ – Sağlıklarında bu pahalı şeye binemeyen-
ler, öldükten sonra mı adından arzularını alacaklar?

HALİL EFENDİ – Ben ölmek istemiyorum. İhtiyarlamadım 
henüz.

NURİ EFENDİ – Öyleyse makineleş!
HALİL EFENDİ – Nasıl makineleşeyim? Kollarımı, bacak-

larımı yağlayarak, vapur pistonu gibi ortada böyle (Ayağa kalkar, 
kolları, bacaklarıyla makine taklidi yaparak) işleyeyim mi?

NURİ EFENDİ – Hayır. Bozuk motor gibi öyle fısfus fısfus 
değil…

HALİL EFENDİ – Ya nasıl canım?
NURİ EFENDİ – Ben de pekiyi bilmiyorum ama herhâlde böy-

le şaftı gevşemiş, dibi delik, hurda kira istimbotu gibi olmayacak…
HASAN EFENDİ – Güzel ama (Karnını göstererek) bizim 

ocağa kömürü kim atacak? Ateşsiz makine işler mi?
NURİ EFENDİ – Sen makineleşmeye karar ver de elbette sana 

birkaç kürek taşlı kömür atan olur.
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HASAN EFENDİ – Of… Sus… midemi fukara kömürlüğüne 
çevirdin!

HALİL EFENDİ – Şaka bir yana, bugün gazete niçin gecikti?
NURİ EFENDİ – Ne olacak canım? Bazen makineleri bozulur 

bazen mürekkepleri kurur. Bazen havadis kıtlığı olur, laf fabrikaları 
durur.

HASAN EFENDİ – Beş kuruş ver, bir hafta oku. Çoğu, eski-
mez yazılardır. Bir yıl dursa bayatlamaz. En tazeleri Abdülhamit 
devrine ait olanlardır!

İkinci Sahne
Öncekiler, Hurşit Efendi
HURŞİT EFENDİ – (Ağır ağır gelir, bir iskemleye oturur.) Ne-

dir yine, bayatla tazeden konuşuluyor? Bayat olsun da eski olsun! 
Ben yeni şeyden hoşlanmam…

HASAN EFENDİ – Taze, bayat, sizin hiç gazete okuduğunuzu 
görmedik gibi bir şey…

HURŞİT EFENDİ – Şükür Rabb’ime, elminnetülillah, hiçbiri-
ni ele aldığım yok…

HASAN EFENDİ – Niçin efendibaba? Bu nefret neden?
HURŞİT EFENDİ – Yeni şiirler sinirlerime dokunuyor da…
NURİ EFENDİ – Sizin de şairlik şöhretiniz vardır.
HURŞİT EFENDİ – (İçini çekerek) Evet evlat, bir vakitler biz 

de şairlik ettik. Kendimize örnek aldıklarımız Fuzuli, Nefi, Ne-
dim’di. Ben de onlar gibi söyledimdi…

NURİ EFENDİ – Şiirden pek anlamam ama galiba vezinli, ka-
fiyeli iki mısra doğdu.

HURŞİT EFENDİ – Zamanın haksızlıklarıyla hor görüleli, şi-
iri de zevkini de unuttuk. Ama kafada eski tanışıklık var. Bazen 
böyle hoş görünen şeyler doğar.

HASAN EFENDİ – (Eliyle karşıki evi göstererek) Şu evdeki 
genç şairi tanıyor musunuz?
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HURŞİT EFENDİ – Aman sus oğlum, en çok sinirlerimi bozan 
işte onun vezinsiz, kafiyesiz, ahenksiz saçmalarıdır.

Üçüncü Sahne
Öncekiler, Gazeteci Çocuk, Nadide Hanım
GAZETECİ ÇOCUK – (Boynuna, koltuk altından bir deste ga-

zete asılı, bağırır.) Vakit, Milliyet, Cumhuriyet…
(Kahveci günlük gazetesini alır. Müşteriler gazeteye üşüşürler.)
NADİDE HANIM – (Şairin evinde pencereden) Gazeteci ço-

cuk! Buraya bak…
GAZETECİ ÇOCUK – (Başını kaldırarak) Bakıyorum hanı-

manne… Vakit, Milliyet, Cumhuriyet… Hangisini istiyorsun?
NADİDE HANIM – Oğlumun bugün şiiri çıkacaktı… Hangi-

sinde acaba?
GAZETECİ ÇOCUK – Bilmiyorum hanım…
NADİDE HANIM – Sattığın şeylerin içinde ne olduğunu bil-

miyor musun? Nasıl gazetecisin sen?
GAZETECİ ÇOCUK – Biz okumayız. Yalnız satarız.
NADİDE HANIM – Oğlumun adını hiç işitmedin mi?
GAZETECİ ÇOCUK – İşitmedim hanım.
NADİDE HANIM – Öyleyse öğren de aklında tut… Muzaffer 

Ehrami…
GAZETECİ ÇOCUK – (Tekrarlar.) Muzaffer Ehrami…
NADİDE HANIM – En meşhur şiirlerini de duymadın mı?
GAZETECİ ÇOCUK – Hayır… Duymadım vallahi…
NADİDE HANIM – Öyleyse ben okuyayım da dinle… Ezber-

le!
“Ufuklar tutuştu çepeçevre
Sarıldım ateşle dört yanımdan
Mürekkep yaparak kanımdan
Yazdım sitemlerimi yeryüzüne
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Bak, hava cehennemleşti… ”
GAZETECİ ÇOCUK – Baklava mı?
NADİDE HANIM – Baklavanın ne işi var bu yüksek şiirin 

içinde? Aç gözünü çocuk, iyi dinle… Bunu İstanbul’da ezberleme-
yen kalmadı:

“Bak, hava cehennemleşti
İçti, şişti günün kızıl şerbetini
Hayatın zehrini beketini
Sağlara mezarlar eşti, eşti.”
(Gazeteciyi uzaktan, çağırırlar.)
BİR SES – Gazeteci… Gazeteci…
GAZETECİ ÇOCUK – (Çağrılan tarafa koşarak) Geliyorum 

efendim. Taze havadis… İçinde baklava da var, şerbet de var…
(Koşar, kaybolur.)
HASAN EFENDİ – (Yavaşça Nuri Efendi’yi sahnenin önüne 

doğru çekip kulağına) Hurşit Efendi’yi biraz kızdıralım…
NURİ EFENDİ – Nasıl?
HASAN EFENDİ – Hanımdan şiirin sonunu okumasını iste-

yerek.
NURİ EFENDİ – Haydi, peki.
HASAN EFENDİ – (Pencereye doğru seslenerek) Hanımefen-

di, tadı damağımızda kaldı. Pek kısa kestiniz. Şiirin arkasını rica 
ediyoruz.

NADİDE HANIM – Şiirin bu parçaları kaç gazetede, kaç der-
gide yayımlandı… Hiç gözünüze çarpmadı mı?

HASAN EFENDİ – Nasılsa efendim, bu talihe eremedik…
NADİDE HANIM – Benim oğluma Yeni Fuzuli diyorlar. Şiir-

leri onunkiler kadar yanıktır.
HURŞİT EFENDİ – Müşterisiz kalmış döner kebabı gibi… Bu 

saçmaları onun şiirlerine benzetip de büyük şairin mübarek ruhunu 
rahatsız etmeyiniz.
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NADİDE HANIM – Bu ihtiyar eski kafa! Şiirden anlamıyor.
HURŞİT EFENDİ – Şiirden anlamayan ben değilim, sen, oğ-

lun ve benzerleri.
NADİDE HANIM – Biz Fuzuli’nin ruhunu tedirgin edecek bir 

şey söylemedik… O eskisi, benim oğlum yenisi…
HURŞİT EFENDİ – Fuzuli’nin eskisi yenisi olmaz… Ayasof-

ya’daki antika çeşmenin yenisi olur mu?
HASAN EFENDİ – Hanımefendi, siz Hurşit Efendi’ye bakma-

yınız. Çoğunluk, şiirin ötesine devamınızı bekliyor…
HURŞİT EFENDİ – Buyurunuz hanımefendi, ben kulaklarımı 

tıkarım. Efendileri, haşa sümme haşa, Yeni Fuzuli’nin ilham lezze-
tini tatmaktan yoksun bırakmayınız…

NADİDE HANIM –
“Cehennemi gördüm uzaktan
Ufukta yanan koca dünya
Ben içindeymişim gûya
Kaçamıyorum bu tuzaktan
Ateşte çırpman pervaneyim
Çırpınır inlerim kurtulamam
Yandı kanatlarım, uçamam
Divaneyim… Divaneyim… ”
HURŞİT EFENDİ – Ona şüphe yok! Yerinde bir itiraf… Evet 

bütün şairler birer parça divanedir. Çünkü şeydalığa düşmedikçe 
ilham gelmez. Ama şimdikilerin içinde zırdeliler var… Allah cüm-
lenin evladını şair olmaktan korusun…

NADİDE HANIM – Siz de deminden gençliğinizde “şiir söy-
ledim” diye övünüyordunuz… Siz de bir parça çıldırmış mıydınız?

HURŞİT EFENDİ – Bendeniz, Hazreti Fuzuli ile beraber:
“Benim ol tiz tabı pak zamir
Ki latif etti tıynetim takdir
Bendedir şekl-i Kubbe-i Hadrâ
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Ahterem şahtaneden peyda.” diyenlerdenim…
NADİDE HANIM – Efendi hazretleri, şimdi böyle yeşil kub-

beli şiir söyleyenler kalmadı. Bakınız işte oğlum geliyor…

Dördüncü Sahne
Öncekiler, Muzaffer Ehrami, Fehim Nadir, Mümtaz Sebati
(Şair Muzaffer Ehrami, iki gazete muhabiri ile kahvenin önüne 

doğru yürürler. Bir aralık, sokağın bir tarafına, pejmürde kılıklı bir 
dilenci gelip oturur.)

NADİDE HANIM – (Pencereden seslenir.) Oğlum Muzaffer, 
bugün gazetede şiirin yok.

MUZAFFER – Başıma geleni sorma anne… Ücreti kırdılar 
geçen hafta. Mısralar onar kuruşa kadar düştü. Bugün de beşe indi. 
Matbaalarda beş üzerinden işlem yapılırken üç şair daha geldi… 
Cepleri poésie1700 dolu… Fiyatı kırdılar…

HURŞİT EFENDİ – (Hayretle haykırarak) Allah Allah! Şehri-
mizde şiir borsası mı açıldı?

NURİ EFENDİ – Şiir, nesir, bütün edebiyat mevsim palamudu 
gibi karaya vurdu desenize…

HALİL EFENDİ – Bu ucuzluk neden?
FEHİM NADİR – Şair çoğaldı. Her gencin cebinde okkalarla 

şiir, hikâye, makale yar. Malum-ı aliniz, artan her şeyin değeri eksi-
lir… Bu, en basit bir ekonomi kanunudur…

HURŞİT EFENDİ – Kalem ürünleri şimdi okka ile mi satılı-
yor?

MÜMTAZ SEBATİ – Evet, efendibaba! Şiir, hikâye, makale, 
bütün kafa ürünleri bakkallara okka ile satılıyor.

HURŞİT EFENDİ – Kasideleri, neşideleri, gazelleri okkaya 
düşmeden göçmüş olan dedelerimize ne mutlu…

FEHİM NADİR – Geçen gün aldığım tahin helvasını Fuzu-
li’nin Leyla ile Mecnun’undan koparılmış bir sayfaya sarmışlardı.

1700  poésie: şiir
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HURŞİT EFENDİ – Ne büyük saygısızlık…
MÜMTAZ SEBATİ – Tahin helvası yine tatlı şey… Nedim’in 

Bahariye’sine domates ezmesi koymuşlardı ya…
HURŞİT EFENDİ – Söylemeyiniz, kanıma dokunuyor. Şair 

dedelerimiz bugünkülerin gözünde bu kadar hor, hakir mi oldular?
HASAN EFENDİ – Kitapları bakkallara düşenleri bırakınız. 

Ya mezarları çöplüğe dönenlere ne diyeceksiniz?
HURŞİT EFENDİ – Rica ederim, susunuz!
(Hurşit Efendi iskemlesinden kalkar, kulaklarını tıkayarak kah-

venin içine girer.)
MUZAFFER – Bu bunak da kim? İlk bugün görüyorum.
NURİ EFENDİ – Mahalleye yeni taşındı. Bir şair eskisi…
MUZAFFER – Bir fosil desene… Şununla biraz eğlenelim.
MÜMTAZ SEBATİ – Kızdırırsan iyi olmaz…
MUZAFFER – Kızdırmadan tatlı basarım.
HASAN EFENDİ – Alay olduğunu sezdirmeden, şiir üzerine 

konuşur gibi…
HALİL EFENDİ – Ne konuşacaklar? Muzaffer onu anlamaz, o 

Muzaffer’i hiç anlamaz.
NURİ EFENDİ – Asıl tatlılık oradan çıkar ya…
HASAN EFENDİ – Bakalım eski ile yeni nasıl çarpışacaklar?
FEHİM NADİR – Çarpışma sert olursa araya balon koruz… 

(Kahvenin içerisine seslenerek) Efendi hazretleri, dışarıya buyuru-
nuz. Gelmenizi hep birden rica ediyoruz.

HURŞİT EFENDİ – (Kahvenin içerisinden) Dedelerimize ça-
mur atmak bitti mi?

FEHİM NADİR – Bitti… Bitti… Şimdi sırf şiirden, sanattan 
konuşuyoruz. Kıymetli düşüncelerinizden yararlanmak isteriz.

Hurşit Efendi ağır ağır kahveden dışarı çıkar. Kalktığı iskemle-
ye yeniden oturur. Bir süre Muzafferle birbirine bakışırlar.
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NADİDE HANIM – (Pencereden) Oğlum Ehrami, efendi haz-
retlerinin elini öp… Klasik şairlerimizden bulunuyorlar…

(Muzaffer alaya kaçan mübalağalı bir saygıyla Hurşit Efen-
di’nin eline eğilir.)

HURŞİT EFENDİ – Öpme… Çok yaşa… Anneniz hanım şi-
irlerinizden bazı parçalar okudu. Siz de sonunu getirmek düşünce-
sinde misiniz?

MUZAFFER – Dinlemek lütfunda bulunursanız okurum…
HURŞİT EFENDİ – (Bir sıkıntı geçirir gibi başını sallayarak) 

Şimdi dinlediklerimin tesiri henüz sinirlerimin üzerinden gitmedi. 
Bulantımı geçireyim… Sonra dinlerim… Tenkide ilkin adınızdan 
başlayacağım…

MUZAFFER – Buyurunuz efendim…
HURŞİT EFENDİ – “Muzaffer”i anladık… “Ehrami” ne olu-

yor? Bu, ne demek?
MUZAFFER – “Piramidal” demek…
HURŞİT EFENDİ – (Kelimeyi tekrarlayarak) Piramidal… 

Hangi dilden bu kelime?
MUZAFFER – Adımın Fransızcası.
HURŞİT EFENDİ – Demek siz birkaç dilde manası olan ad 

kullanırsınız?
MUZAFFER – Tıpkı sizin adınız gibi. “Hurşit” Farsçada “gü-

neş” demek değil mi? Adınızı Türkçeye çevirirsek “Güneş Efendi” 
oluyorsunuz…

HURŞİT EFENDİ – Adımın Türkçesi hiç de hoş düşmüyor… 
Güneş Efendi… “Gebeş Efendi” gibi…

MUZAFFER – Estağfurullah, (gülerek) haşa…
HURŞİT EFENDİ – Sizin ikinci adınızın Türkçesi nedir?
MUZAFFER – Benim adımın Türkçesi yoktur, kelime Arapça-

dır. “Herem”in çoğulu “ehram” Mısır’da ehramlar yok mu? İşte, bu 
kelimeye bir harf ekleyerek kendime aldım.

HURŞİT EFENDİ – Sayın pederiniz Mısırlı mıydı?
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MUZAFFER – Hayır.
HURŞİT EFENDİ – O hâlde bu yakıştırmadan aradığınız şe-

refin anlamı?
MUZAFFER – Ehramlar kadar yüksek, ehramlar kadar metin, 

ehramlar kadar ölümsüzlüğe bakan şiirler söylerim de…
HURŞİT EFENDİ – (Gülümseyerek) Genç kafanızda bu kadar 

sağlamlık ummuyorum ama haydi neyse… Otuz, kırk asırlık taş 
yığınlarından gençliğinize şeref aramak iddiası akıllara mülayim 
gelir şey değil.

MUZAFFER – İsterseniz beni ehliyetimin derecesini ölçecek 
bir imtihandan geçirebilirsiniz. Ama ilkin sizden ben sorayım. Sa-
dece Hurşit misiniz? Şairlikte bir takma adınız yok mu?

HURŞİT EFENDİ – Sizi taklit etmem gerekirse ben de kendi-
me ya Beyazıt ya da Galata Kulelerinden birini seçmeliyim…

MUZAFFER – Eskilerden olduğunuz için terkipli bir ad olacak 
herhâlde: Hurşit Kule-i Harik-i Beyazıt.

HURŞİT EFENDİ – Terkip uzadı ama takma adım yanık düş-
tü…

MUZAFFER – (Ellerini ovuşturup gülümseyerek) Peki, mah-
lasınız yok. Ama şiirde hangi janr’dansınız?

HURŞİT EFENDİ – Affedersiniz. Kelime kulağıma yabancı 
geldi. Anlayamadım.

MÜMTAZ SEBATİ – Şiirde hangi neve mensupsunuz, demek 
istiyor.

HURŞİT EFENDİ – Çok neşideler yazdım. Kaside yazdım. 
Gazellerle uğraştım…

MUZAFFER – Aslında lirik misiniz? Parnasyen mi? Sembolik 
mi? Septik mi? Fütürist mi? Dadaist mi?

HURŞİT EFENDİ – (Düşünerek) Galiba ben, çok şükür bu zı-
rıltıların hiçbirinden değilim. Ne ibriğim ne kova ne de set sepet!

MUZAFFER – İlhamı hangi mesamenizden alırsınız?
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HURŞİT EFENDİ – Bilemiyorum evlat, bizim zamanımızda 
ilham, pomata gibi deri üzerine sürülmezdi. Hap gibi yutulmazdı. 
Şırınga ile alınmazdı.

MUZAFFER – Yani vücut metaforalarınızın hangisinden mül-
hem olursunuz?

HURŞİT EFENDİ – Vücut menfezlerimden hangisine metafo-
ra denildiğini bilemiyorum.

MUZAFFER – (Garip bir poz alarak) Gözlerinizden mi? Ku-
laklarınızdan mı? Burnunuzdan mı? Ağzınızdan mı?

HURŞİT EFENDİ – (Telaşla) Rica ederim şair bey, orada du-
runuz. Üst kattan aşağıya inmeyiniz.

MUZAFFER – İçinizden mi, dışınızdan mı ilham alırsınız? 
Yani objektif olaylardaki duygulanmanızda subjektif derecesinde 
samimiyetle heyecanlanır mısınız?

HURŞİT EFENDİ – Hu hu, Muallim Naci zamanından beri 
şiir çok ilerlemiş. Çocuk doğurtma fennine benzer bir biçim almış. 
Ben içini dışına veya dışını içine çevirerek şiir söyleyenlerden de-
ğilim…

MUZAFFER – Daha derinlere dalmadım. İçimizden geçen 
hülya deryaları var.

HURŞİT EFENDİ – Aman dalma yavrum. Sonra ikimiz de bo-
ğuluruz!

MUZAFFER – Dışarıdan aldığınız tesirleri duygulanma üçge-
ninin tabanı kafesinden geçirerek beyninizin hücrelerinde biçim-
lenmesini ve billurlaşmasını söze çevirirken bir sarsıntı duymaz 
mısınız?

HURŞİT EFENDİ – Anladımsa Behram Ağa’dan çok Arap 
olayım… Şiirden söz ederken hendeseye geçtiniz galiba…

MUZAFFER – Şiirin ahengi, fikir hendesesi üzerine kurulur… 
Bildiğiniz gibi kelimeler milimetre ile ölçülür. Kafiyeler mısraların 
sonlarında susta dururlar.

HURŞİT EFENDİ – Terbiyeli finolar gibi…
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MUZAFFER – İlham, şairin bam telinin klavyesinde titreşti-
ği zaman şair zangır zangır titreyerek çeşitli oktavlardan inler. Bu 
heyecanla sanatın göklerine yükselerek yeryüzünün sefilliğini kuş 
bakışı seyretmediniz mi?

HURŞİT EFENDİ – Şairliğin böyle saralarına tutulduğumu hiç 
bilmiyorum. İnsan hülya kurduğu odanın tavanını delip de gökle-
re fırlarsa şiir kadrosundan çıkarak tımarhane malikânesine girmiş 
olur…

MUZAFFER – Her şair bir parça çıldırmadıkça şair olamaz. 
Şiirin kuvveti cinnetin şiddetiyle orantılıdır.

NURİ EFENDİ – Şiirin bu inceliklerinden hiçbirimizin haberi 
yok.

MUZAFFER – İşte bu sarsıntı ve Armstrong güllesi gibi gökle-
re fırlayış sanat sıtmasıdır. Nabızlar üç yüz atar. Hararet bine çıkar.

HURŞİT EFENDİ – Hak cümleyi korusun…
MUZAFFER – (Zangır zangır titreme taklidi yaparak) İşte 

böyle tutar…
HURŞİT EFENDİ – Hafazanallah… Humma-yı habise!
MUZAFFER – İşte bu cezbe hâlinde, gözlerimizin önünden bu 

âlem çekilir, öbür dünya açılır…
HURŞİT EFENDİ – Hani ya, şu kaçıklara görünen alelacayip 

şeyler…
MUZAFFER – Bu toprak üzerinde doğduk. Ama ruhlarımız 

yeryüzünde değildir. Bütün bu gördüklerimizin ardında göreme-
diklerimiz vardır. Bu görünenleri herkes görür. Şair gözü diye bu 
perdeyi yırtan sanat mucizesine denir.

HURŞİT EFENDİ – Birkaç tek attıktan sonra elbette perde-
yi sıyırırsınız… Armstrong güllesiyle göğe açacağınız mazgaldan 
yaratılışın sırlarını seyreder, gördüklerinizi bir mütehassısa anlatır, 
delilikten tam numara alırsınız.

(Kahvedekiler hep birden gülerler.)
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MUZAFFER – Uyanmaya istidadınız var ama bizim gibi uyan-
dırıcıların arasında yaşayıp da henüz kulaklarınızın hamlığını gi-
dermemişsiniz.

HURŞİT EFENDİ – (Tuhaf bir gülüşle) Çok gecikmiş olmakla 
birlikte, himmetinizle yavaş yavaş size benzeyebilir miyim dersi-
niz?

MUZAFFER – Şüphesiz, benzersiniz.
HURŞİT EFENDİ – Hak dininden çıkıp putperest olmak gibi.
HALİL EFENDİ – Efendi hazretleri, yavaş yavaş yumuşuyor 

gibisiniz?
MUZAFFER – Dumanı tüten birkaç taze şiir okuyayım da yü-

reği bütün bütün bize dönsün… (Alaylı bir ahenkle okur.)
“Aşkımı yalayan kapkara tekir
Tırmalar ruhumu sanki bir kedi
Benliğimi içti o şerbet gibi
Aşkımı yalayan kapkara tekir”
Pek sade ve fevkalade. Bilmem anlayabildiniz mi?
(Hurşit Efendi kahvenin duvarına yaslanarak süzüle süzüle 

baygınlık belirtileri gösterir.)
HASAN EFENDİ – (Kahvedekilere seslenir.) Adamcağız bayı-

lıyor. Su, limon yetiştiriniz…
NURİ EFENDİ – (Baygının yüzüne doğru eğilerek) Ne oluyor-

sunuz efendi hazretleri?
HURŞİT EFENDİ – (Hâlsizce) Bittim…
HALİL EFENDİ – Birdenbire size ne dokundu böyle?
HURŞİT EFENDİ – Okunan şiir beynime bir inme tesiri gös-

terdi.
MUZAFFER – Bunlar ilk nöbetlerdir. Bir iki baygınlıktan son-

ra dünyanın dört bucağını görürsünüz…
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HURŞİT EFENDİ – Sus herzevekil! Protestan olurum, komü-
nist olurum, faşist olurum, Hitlerci olurum ve hatta it olurum, yet-
miş iki buçuk milletten olurum ama bu tempoda şair olamam!..

MUZAFFER – (İnatla) Olursunuz olursunuz…
HURŞİT EFENDİ – Bin kere haşa…
(Bu sırada kahveci bir limon getirir.)
NURİ EFENDİ – (Kahvecinin elinden limonu alarak) Belki 

lazım olur.
MUZAFFER – İhtiyarlar her yeniliğe karşı isyan ederler ama 

gitgide alışırlar…
HURŞİT EFENDİ – (İğrenerek) Halt etmişsin!
MUZAFFER – Her şey her an değişmek, yenilenmek kanunu-

na bağlıdır. Sizin hatırınız için dünya değişmekten geri kalamaz.
HURŞİT EFENDİ – Sizin zevkiniz için de her şey manasını 

kaybedip bu koca âlem tımarhaneye dönemez.
MUZAFFER – Dinleyiniz babacığım, şiirlerimin büyüsüyle 

zihniniz açılır, gençlik kuvvetiniz geri gelir…
HALİL EFENDİ – Nuri Efendi birader, limonu hazırla…
MUZAFFER – (Okur.)
“Dondurma kutusunda bir fil
Vişneli olmak için döndü durdu
Fanusu gecenin, islendi söndü
Aklın açığında beş mil.”
Pek sade ve fevkalade. Bilmem anlayabildiniz mi?
HURŞİT EFENDİ – (Süzülerek) Dondurma kutusundaki fil ile 

birlikte başım döndü.
NURİ EFENDİ – (Limonu ihtiyarın burnuna yaklaştırarak) 

Koklayınız.
HURŞİT EFENDİ – Limonun geçireceği dert değil. Bu heze-

yanların neresi sade? Neresi fevkalade? Yenir yutulur herzeler de-
ğil!
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MUZAFFER – Dış görünüşe bakarsanız hiçbir şey anlayamaz-
sınız. Biz bir kelimeyi hiçbir zaman açık manasıyla almayız. Örter, 
örter de sekiz kat kılıf altında kullanırız. Fındık der demez sıçanı 
anlamalısınız. Biz şiirlerimizde, okuyanların anlayışlarını törpüle-
riz. Mesela buradaki filden maksat, hayvanın kendisi değil, hortu-
mudur. Bunda amphibologie complexe vardır. Malum ya, dünyada, 
her şey hortumdan çıkar. Ben de, siz de, hep bu kanaldan döküldük.

HURŞİT EFENDİ – Dünyada hangi oluktan aktığımı size sor-
muyorum. Şiirde bunu açıklamak da bedii bir keşif sayılmaz. De-
mek ki siz kelimeleri çıplak kullanmazsınız?

MUZAFFER – Hayır. Kılıflarız.
HURŞİT EFENDİ – İngiliz kılıfı mı?
(Etraftan kahkahalar.)
MUZAFFER – Sözünüzü kesinlikle reddederim.
HURŞİT EFENDİ – Şiirinizde bir gerçek varsa o da, aklın beş 

mil değil, birkaç yüz mil açığında dolaştığınızdır. Okuyanların zi-
hinlerini açmak şöyle dursun, büsbütün bulandırıyorsunuz!

MUZAFFER – Estetiğimizle zihniniz tanışmaya başladı. İzin 
veriniz de size daha sıcaklarını okuyayım.

HURŞİT EFENDİ – Dondurma kutusundan sonra hamama mı 
gireceğiz?

MUZAFFER – Dinleyiniz:
“Tutuştum canımdan bir kuduz gibi
Şimdi ateş dolu bir mangalım.
Oh oh, serinledi biraz kanım
İçtim cehennemi bardakla buz gibi.”
Pek sade ve fevkalade. Bilmem anlayabildiniz mi?
HURŞİT EFENDİ – Otuz iki dişine mızıka çaldırıyor buz gibi! 

Yeni Cami şerbetçisinin yaptığı bundan çok daha güzel ve manalı-
dır. (Titrer gibi silkinir.)

MÜMTAZ SEBATİ – (Kahve içerisine haykırarak) Efendi do-
nuyor, limonlu sıcak bir çay yapınız.
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HURŞİT EFENDİ – Çay ne para eder evlat? Vezüv Yanarda-
ğı’nı yutsam içimin bu soğukluğu gitmez.

MUZAFFER – Sanat sıtması insanı böyle tutar. İlk önce tit-
reme, sonra yanma. Dinleyiniz dinleyiniz, sonra tutuşup titreyiniz.

“Gönyelerim lafı, dört köşesinden
İlaç içerim rakı şişesinden
Aldım bileti ahiret gişesinden
Damlıyor musluğum neşesinden”
Pek sade ve fevkalade. Bilmem anlayabildiniz mi?
HURŞİT EFENDİ – Hay Allah layığını versin, şiir değil, dü-

pedüz kepazelik!
Hurşit Efendi’nin sıkıntıdan yüz buruşturmasına rağmen Mu-

zaffer Ehrami devam eder.
MUZAFFER –
“Kubbesinde hamamım
Bir çamaşırcı kadın
Yıkıyor aklını bakın
Cevheri kalmadı lafın.”
HURŞİT EFENDİ – Lafın ne cevherini bıraktınız ne çemberi-

ni. Saçmalamakta âdeta yarış ediyorsunuz. Yazdıklarınız ne denli 
anlaşılmazsa o kadar güzel sayılıyor.

MUZAFFER – Sade fikirler, sade şiirler eski sade kafalar için-
di. Şimdiki şiirlerin kuvveti, bir çelik kumbara içinde saklı gibidir. 
Kafasına, dişine güvenen manasını anlamaya çalışsın.

HURŞİT EFENDİ – Bazen ötede beride bulunup da kurcala-
maya kalkan, masum adamları yaralayan bombalar gibi…

MUZAFFER – Şiirlerimizi kötülemek isterken, bilmezlikle 
övüyorsunuz. Mesela çelik bomba gibi birkaç mısra…

HURŞİT EFENDİ – Bommm! Patlayınca okuyanın beynini 
darmadağın eder.

MUZAFFER – Şiirden maksat da, bundan başka bir şey midir?
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HURŞİT EFENDİ – (Sinirli bir hareketle) Zaten kokain, eroin 
mahsulü şiirlerden başka ne fayda beklenir?

MÜMTAZ SEBATİ – (Muzaffer’e hafif bir göz işareti vererek) 
Haklısınız efendibaba. Zamane şairleri istimsiz çalışamazlar.

HURŞİT EFENDİ – Eski şairlerin de mayaları ıraktı ama böyle 
cana kıymazlardı. Geçmişte, bu zamanda içenleri ayıplamıyorum. 
O menhusu vaktiyle hepimiz kullandık. İçkisiz şair, yelkensiz kot-
raya benzer. İlhamlarında pupasında hızlanamaz. Amerika bile içki 
yasağına karşı birkaç yıldan fazla göğüs geremedi. İçki düşmanla-
rından bazıları gibi gizlice demlenmektense, kadehini önüne koya-
rak serbestçe içmesi elbette kahramanlık sayılır.

MUZAFFER – İşte bu da, pek sade ve fevkalade. Efendibaba 
mertçe söylüyor. İşte size rindane bir şiir:

“İçerim rakıyı süngerler gibi
Olurum bir gâh ben de tahtımda
Hülyalar açılır kara bahtımda
Dolar ceplerim bankerler gibi”
HURŞİT EFENDİ – Hah, şimdi Fuzuli’yi mezarında biraz kı-

pırdatabildin! Şairlerin içkiye düşkünlüğü, hülyayı genişlettiği için-
dir!

MUZAFFER – (İhtiyar şairin övgüsünden yüz bularak okur.)
“Altın halı serildi yere
Kuş yedi güneşi, ayı didikledi
Talih kör, dünya kamburmuş, dedi
Sıçradı kaçtı kahraman pire”
HURŞİD EFENDİ – Biraz düzelir gibi olurken hemen saçma-

lamakta ne haz var?
MUZAFFER – (Hurşit Efendi’nin itirazına kulak asmayarak 

okumaya devam eder.)
“Çiçeklenir gönlüm bir ağaç gibi
Tapınırken ona bir haç gibi
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Dolaştık bir vakit sabah gibi
Ten tene onunla kıskaç gibi”
HURŞİD EFENDİ – Beğenmedim. Topaç gibi, bulamaç gibi 

bir şey.
MUZAFFER (Aldırmaz devam eder.)
“Görünür taravetinden ilik
Arama tabiden fazla delik
Sallanır çardakta bir alkolik
İyodür dö potasyum ve Katolik”
HURŞİD EFENDİ – (Hiddetle ayağa kalkarak) Mümkün değil 

seninle bağdaşamayacağız a cebi delik! A ham erik! A deli geyik! A 
aklı bitik! Kulaklarımı bu kadar yaraladın, elverir…

(Sahneden çıkar gider.)
NURİ EFENDİ – (Muzaffer’e yaklaşarak) Adamcağızı fazla 

örseledin. Sonunda kaçırttın.
MUZAFFER – Evet, maalesef kaçırdık. Alayın sonu bundan 

sonra daha eğlenceli olacaktı.
HASAN EFENDİ – Oyun bitti. Artık herkes işine.
HALİL EFENDİ – (Gerinerek) Artık yollanmalıyız.
NURİ EFENDİ – Ben de böyle parasız eğlenceleri severim.
(Kahvedekiler birer birer çekilirler. Yalnız Mümtaz Sebati ve 

Fehim Nadir)

Beşinci Sahne
Mümtaz Sebati, Fehim Nadir, Dilenci, sonra Nuri Efendi
MÜMTAZ SEBATİ – Onlar işlerine gittiler. Biz de kendi işi-

mize bakalım.
FEHİM NADİR – Antika ve modern bu iki şairin çene yarışın-

dan haftalık yazın için bir sermaye çıkarabilecek misin?
MÜMTAZ SEBATİ – Aynı soruyu ben de sana soracaktım.
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FEHİM NADİR – Demek ki sen de aklından bunu geçiriyor-
sun?

MÜMTAZ SEBATİ – Pek tabii değil mi ya? Sabahleyin aç kar-
nına buralarda niye dolaşıyoruz babam?

FEHİM NADİR – Dumanı üstünde taze havadis avlamak için.
MÜMTAZ SEBATİ – Şairleri hangimiz yazacağız? Sen mi ben 

mi? Anlaşalım.
FEHİM NADİR – İkimiz de.
MÜMTAZ SEBATİ – Nasıl olur?
FEHİM NADİR – Pekâlâ… Malum ya, biz olayları olduğu gibi 

yazmayız. Soruşturmadaki eksiklerimizi piyazlamalarımızla kapa-
tırız. Aynı olayı her gazete başka türlü yazar.

NURİ EFENDİ – (Birdenbire kulisten çıkarak) Evet, aynı va-
kayı her gazete başka türlü ballandırır. Biz de hangisine inanacağı-
mızı şaşırırız. Hepsininkinin de yalan olduğu, aralarındaki bu baş-
lıktan anlaşılır.

MÜMTAZ SEBATİ – Hani siz işinize gidiyordunuz?
NURİ EFENDİ – Tütün tabakamı kahvede unutmuşum. (Kah-

veciye seslenir.) Salih Ağa, tabakamı içeride unutmuşum.
SALİH AĞA – (Tabakayı getirip, sahibine uzatarak) Merak 

etmeyiniz, benim kahvemden mal kaybolmaz. Yalnız içinden bir 
cıgaranızı aldım. Helal ediniz.

NURİ EFENDİ – Helal olsun, öksüz malı değildir.
SALİH AĞA – (Bir köşede oturan dilenciye bakarak) Bu 

adamcağız da Allah’ın her günü akşama kadar bu yerde oturur. Pek 
sesi çıkmaz. Ne kadar kazanır, nasıl geçinir? Bu da bir sanat…

MÜMTAZ SEBATİ – (Arkadaşına eğilerek) Fehim, bu dilen-
ciyle röportaj yapsak nasıl olur?

FEHİM NADİR – (Bir sevinç hareketiyle) Fransızca C’est une 
idée (güzel bir fikir). Pek iyi olur.

NURİ EFENDİ – Aman bu gazetecilik… Dilencinin çanağın-
dan da para çıkaracaklar.
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Mümtaz Sebati, Fehim Nadir, ikisi de dilencinin önünde du-
rurlar.

MÜMTAZ SEBATİ – Vakitler hayrolsun baba!
DİLENCİ – Birkaç para ihsan edersen ikimiz için de hayırlı 

olur.
MÜMTAZ SEBATİ – Sana bazı şeyler soracağım. İyi cevaplar 

verirsen parayı alırsın.
DİLENCİ – Dinim din-i İslam, kitabım Kur’an, imam Ebu Ha-

nife… Ne soracaksın ki?
MÜMTAZ SEBATİ – Benim soracağım ahiretle ilgili değil. 

Dünya işi.
DİLENCİ – Öyle olsun. Ama ahireti de düşünmeli. Dünya fâni, 

ahiret baki…
MÜMTAZ SEBATİ – Akşama kadar kaç para kazanırsın?
DİLENCİ – Sualin tuhafıma gitti. Niçin soruyorsun? Sanatım-

da gözün mü var? Özenme ha… Dilenci çoğaldı. Eski vergili insan-
lar kalmadı. Hepimiz de açız.

FEHİM NADİR – Dilenci olmak için sormuyoruz. Korkma, 
kazancına ortak olacak değiliz.

DİLENCİ – Ya niçin soruyorsunuz?
FEHİM NADİR – Düşüncemiz başka.
DİLENCİ – (Telaşla) Kazanç vergisi mi alacaksınız? Belediye 

memuru musunuz? Kimsiniz?
MÜMTAZ SEBATİ – (Cebinden beş kuruş çıkarıp göstererek) 

İşte bak, birkaç soruya beş kuruş var.
DİLENCİ – Bir şey kazandığımız yok. Ufak maden paralar çı-

kalı dilenciliğin piyasası düştü. Bir okka ekmek almak için kaç on 
paralık toplamalı, hesaplayınız.

FEHİM NADİR – Günde kaç kişiden para alırsın?
DİLENCİ – (Düşünür gibi yaparak) Akılda kalır mı? Bu iş için 

defter tuttuğum yok. O beş kuruşu verirseniz bugün siftahı sizden 
etmiş olacağım.
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NURİ EFENDİ – Söyleme söyleme. Bunlar gazeteci. Sana beş 
kuruş verip kendileri beşer lira kazanacak.

DİLENCİ – (Tuhaf bir jestle) Acayip şey! Benim laflarım o 
kadar para eder mi ki?

NURİ EFENDİ – Eder. Onlar, lafları halkın hoşuna gidecek bi-
çimde süsleyip de öyle satarlar. Yoksa senin sokak ortasında dilenci 
ağzından çıkan sözler on para etmez.

SALİH AĞA – Bir gün bu dilencinin kaç kişiden sadaka aldığı-
nı gözetleyip tebeşir çekeceğim.

DİLENCİ – (Ağlar gibi yüzünü buruşturarak) Sakın ha Müslü-
man! Öyle şey yapma, sonra dilenmenin bereketi kaçar…

MÜMTAZ SEBATİ – Bereket, alışverişte olur. Biz sana para 
vereceğiz. Ama karşılığında ne alacağız?

NURİ EFENDİ – Dua yani hava…
DİLENCİ – Dilenciliği hor görmeyiniz. Pirimiz büyüktür.
FEHİM NADİR – Piriniz kim?
DİLENCİ – Meşhur Diyojen.
FEHİM NADİR – (Cebinden çıkardığı deftere dilencinin sözü-

nü yazarak) Diyojen dilenci değil, cynique bir filozoftu…
DİLENCİ – Sokağa atılan yemek artıklarını köpeklerle birlikte 

kapışırdı.
NURİ EFENDİ – Bu, kulağı delik bir adama benziyor.
DİLENCİ – (Göğüs geçirerek) Biz de vaktiyle gün gördüydük. 

Biz de insan arasına geçmiştik.
NURİ EFENDİ – İşin neydi?
DİLENCİ – Şeyhülislam Kapısında kapıcıydım. Bir para çalın-

dı, iftiraya uğradım…
NURİ EFENDİ – Kimin yüreğini deşsen uzun bir hayat hikâ-

yesi çıkıyor. Dert dinlemeye vaktim yok. Ben gidiyorum. Siz dinle-
yiniz, yazınız, çiziniz. Hatırat şimdi para ediyor. Dilenci olsun, para 
olsun. Ama serüven sahibini de beş kuruşla keşe boğmayınız.

(Sol taraf kulisinden çıkar.)
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Altıncı Sahne
Nuri Efendi’den başka ötekiler, sonra Muzaffer
DİLENCİ – Söz başına mı para vereceksiniz? Toptan bir pazar-

lıkla mı görüşeceğiz?
MÜMTAZ SEBATİ – Ovvv… Ne çabuk kurnazlaştın? Sen o 

zevzek adamın sözlerine ne bakarsın. O, eğlenmek için atıp tutuyor. 
Sen kendini böyle naza çekersen sokaklarda dilenci kıtlığı mı var? 
Biz de bir başkasına gider, işimizi belki kırk parayla görürüz.

DİLENCİ – Darılma efendi… Sorun da söyleyeyim… Ben de 
vaktiyle veliyyü’n-niam efendimize hizmet etmiş bir adamım!

FEHİM NADİR – Veliyyü’n-niam efendimiz de kim?
DİLENCİ – Eskiden şeyhülislamlara böyle derlerdi. Biliyor 

musunuz, vakitler ne kadar değişti? Eskiyi tanımaz olduk!
MÜMTAZ SEBATİ – (Dilenciye uzatarak) Al şu beş kuruşu da 

veliyyü’n-niama dua et!
DİLENCİ – (Parayı koynuna saklayarak) Lafın da parayla sa-

tıldığını bugün öğrendim. Bereket versin!
(Muzaffer gelir.)
MUZAFFER – Meşhur adamların otellerinde başladığınız şeyi 

dilencinin kaldırımına kadar indirdiniz mi?
MÜMTAZ SEBATİ – Dilenci deyip de hor görme! Bu adamca-

ğız da vaktiyle veliyyü’n-niam efendimizin bendelerinden biriymiş.
(Muzaffer düşünür gibi durur.)
FEHİM NADİR – Anlamadın mı? Eski devirlerde şeyhülis-

lamlara verilen pohpohlu unvan.
MUZAFFER – Ha anladım… Veliyyü’n-niam, komünistlerin 

hiç hoşlanmayacakları gıcırtılı bir lakap. Bu veliyyü’n-niamların 
bazılarının torunları arasında bugün yiyecek ekmek bulamayanlar 
var.

DİLENCİ – Lafın para ile satıldığını bugün öğreniyorum.
FEHİM NADİR – Bir sözünü gazetelere bir liraya satan mu-

harrirler vardır. Artık hesap et bak, bir uzun sütun kaç lira tutar?
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DİLENCİ – Bu muharrirlerden biri benim için yarım saatçik 
gevezelik edivermiş olsa ihya olurum. Ömrüm oldukça refaha ka-
vuşurum.

MÜMTAZ SEBATİ – Onların sözleri kimseyi refaha kavuştur-
maz. Tersine, âlemin rahatını bozar.

DİLENCİ – Sen de muharrirsin ama galiba az para alıyorsun. 
Kazancı çoğalttığın zaman sen de fikrini değiştirir, onlar gibi olur-
sun. Neyse, bana beş kuruş verdiğinizi kahveciye söylemeyiniz. 
Hırsızlar da duymasın. Biraz da öbür sokaklarda dileneyim. (Ağır 
ağır savuşur.)

Yedinci Sahne
Dilenciden başka ötekiler, Nergis Hanım
(Nergis Hanım pek şık bir kılıkta sokaktan hiddetle yürüyüp 

gelir. Etrafına bakınır.)
MUZAFFER – (Fehim Nadir’in kulağına) – Ay doğdu Allah, 

amentü billah…
FEHİM NADİR – Aylar mübarek olsun, elhamdülillah!
MÜMTAZ SEBATİ – Çok güzel bir kız…
MUZAFFER – Âdeta mitolojik bir peri…
(Nergis Hanım büyük bir dikkat ve hiddetle üç genci süzmeye 

başlar.)
MUZAFFER – (Biraz ona doğru ilerleyerek) Küçük hanım, 

birini mi arıyorsunuz?
NERGİS – (Biraz heyecanlı) Evet.
MUZAFFER – Aradığınız kişinin üçümüzden biri olmasını ne 

kadar isterdik.
NERGİS – (Alaycı bir dudak büküşle) Kim bilir? Aradığım 

belki de üçünüzden birisidir.
MUZAFFER – Bu mutlu talih piyangosunun bana çıkacağını 

bilsem sevinçten çıldırırdım.
NERGİS – Çıldıracak kadar sevinçli bir şey değil.
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FEHİM NADİR – Aradığınızın lütfen adını söyler misiniz?
NERGİS – (Öfkeli) Dünyada terbiyesiz çok… Adını ne bile-

yim?
MÜMTAZ SEBATİ – O hâlde aradığınızı nasıl bulacaksınız?
NERGİS – Sizden soracağım.
MUZAFFER – Biz o adamı tanıyor muyuz?
NERGİS – Tanıdığınızı çok umarım.
MUZAFFER – Öyleyse sorunuz.
NERGİS – (Sinirli bir ifadeyle) Söyleyiniz bakayım, deminden 

burada babamı kızdıran çapkın, içinizden hanginizdir?
FEHİM NADİR – Siz, Hurşit Efendi’nin kızı mısınız?
NERGİS – Evet. Şair Hurşit Beyefendi’nin kızıyım.
FEHİM NADİR – Babanızı şairliğinden çok, size baba olması 

mutluluğundan dolayı kutlarız.
NERGİS – (Artan bir hiddet kabarışıyla) Deminden alayları-

nızla zavallı babacığımı burada üzüyordunuz şimdi tebriğe kalkı-
yorsunuz!

FEHİM NADİR – Estağfurullah. Biz hiçbir zaman öyle bir 
küstahlıkta bulunmadık.

NERGİS – Çabuk söyleyiniz, o çapkın içinizden hanginiz?
(Fehim Nadir ile Mümtaz Sebati, tuhaf bir gülümsemeyle Mu-

zaffer’in yüzüne bakışırlar. Küçük bir sessizlikten sonra)
MÜMTAZ SEBATİ – Affedersiniz hanımefendi, babanızla 

bahse girişen çapkın değil, genç bir şairdi.
NERGİS – (Tepinerek) Ben artık bu iki kelimeyi birbirinden 

ayıramıyorum. Çapkın mı mutlaka şairdir, şair mi mutlaka çapkın-
dır?

MUZAFFER – Bir şair kızı olmanız dolayısıyla bu aşağılayıcı 
görüşünüz bize tuhaf geliyor.

NERGİS – Otuz yaşından yukarısına sözüm yok. Benim sö-
züm kübistlere, dadaistlere, fütüristlere. Coğrafyanın, astronominin 
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yuvarlak dünyasını dört köşe yapmaya uğraşıyorlar. Bütün şiirle-
rinde kadınları çekiştiriyorlar. Çapkınlığın bundan ötesi olur mu?

MUZAFFER – (Utangaç ve yılışkan bir gülümsemeyle) Küçük 
hanım, latif cinse ben tanrı gibi tapınırım. Bazı bazı tanrının var-
lığından kuşkuya düşerim ama kadının tanrıçalığına olan inancım 
değişmez. Bütün şiirlerimde cenneti meleklerinden, hurilerinden 
boşalttım, yeryüzünü Havva kızlarıyla doldurdum.

NERGİS – (Yan yan bakarak) Demek, babamı mat etmeye uğ-
raşan genç şair sizsiniz?

MUZAFFER – Mat etmek değil, eski deyimiyle müşaare ettik. 
O eski sazdan çaldı, ben yeni diyapazondan biraz dik cevap verdim. 
Bilirsiniz ki bu ihtiyarlık-gençlik havaları lodos-poyraz gibidir, hep 
çarpışırlar. Biz bir şey yapmadık. Tabiat istediğini yaptı. Günahımı 
itiraf ediyorum. Siz de tabiatın bu gereğine bir şey demez, affeder-
siniz sanırım.

NERGİS – (Biraz yumuşayarak) İlkin size çok kızmıştım. Şim-
di bu doğru sözlerinize sevindim. Ama babam ihtiyardır. Heyecana 
dayanıklığı kalmamıştır. Bu konuşmaları bir daha yenilemeye kalk-
mamak şartıyla sizinle barışabilirim.

MUZAFFER – (Büyük bir saygıyla eğilerek) Asla tekrarlama-
yacağıma emin olunuz. İsterseniz bu anlaşmamı bir notere tasdik 
ettireyim. Eski büyük şairlerden Hurşit Beyefendi’nin sizin gibi 
nadir bir güzelliğin babası olduğunu bilmiş olaydım meslekte yeni 
dinimi terk eder, eskiye dönerdim! Yarından tezi yok, Fuzuli diva-
nından ezbere başlayacağımı bu mübarek zata büyük saygılarımla 
bildiriniz. (Saygıyla eğilip Nergis’in elini öpmek ister.)

NERGİS – (Elini çekerek) Affedersiniz, sokakta ilk rastladığım 
yabancı gence elimi öptürmek âdetim değildir!

MUZAFFER – (Hararetle) – Yabancı mı? Hayır… Şair kızı-
sınız… Ben de bu ada hak kazanmaya uğraşanlardanım… Yabancı 
değil… (Heyecanla) Hiç yabancı değil… Ruhça akrabayız… Bü-
yük adamları kutlamaya eserlerinden başlanır… Müsaade buyuru-
nuz…
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NERGİS – (Gülerek) Kendime edilen saygıdan övünç duy-
mam. Ama babamın adına yapılacak kutlamayı geri çeviremem. 
(Elini uzatır.) Buyurunuz.

(Muzaffer diz çökerek, elini hararetle öper. Nergis, gençlerin 
her üçünü de baş işaretiyle selamlayarak geldiği sokağa doğru yü-
rür.)

Sekizinci Sahne
Nergis’ten başka öncekiler, Nadide Hanım
NADİDE HANIM – (Pencereden) Muzaffer, şimdi öyle ayıla 

bayıla elini öptüğün kız kim?
MUZAFFER – (Pencereye doğru eğilerek) Ona kaynana oldu-

ğun zaman kim olduğunu anlarsın.
FEHİM NADİR – Şairin ruhu ne çabuk kapana tutuldu?
MÜMTAZ SEBATİ – Hurşit’in bu şiirine itiraz edemedi, mat 

oldu…



İKİNCİ PERDE

1. Tablo

Birinci Sahne
Nadide Hanım, Zekiye, hizmetçi Hafize
(Nadide Hanım sabahleyin kızı Zekiye ile kahvaltı eder.)
NADİDE HANIM – (Karşısında duran hizmetçi Hafize’ye) 

Muzaffer’i çağır, kahvaltı etmeyecek mi?
HAFİZE – (Kırk beşlik, tıknaz, ağır vücutlu, romatizmalı, si-

nirli) Hanımcığım, sabahtan beri şu merdivenleri kaç defa inip çık-
tığımı Allah bilir.

NADİDE HANIM – (Sert) Ben sana merdivenleri kaç defa inip 
çıktığım sormuyorum. Muzafferi çağır, diyorum!

HAFİZE – (Suratını ekşiterek) Haydi hatırınız için bir daha çı-
kayım. “Annen kahvaltıya çağırıyor, gel.” diyorum. “Geliyorum, 
haydi sen git.” diyor, gelmiyor.

NADİDE HANIM – Ne yapıyor kendi kendine odasında?
HAFİZE – Ne yapacak? Elinde bir kadın resmi var. Hayran 

hayran ona bakıyor. Beni daha çok söyletmeyiniz.
NADİDE HANIM – (Mütecessis) Daha çok ne söyleyeceksin?
HAFİZE – (Zekiye’yi işaret ederek) Yanınızda genç kız var, 

söylemesi ayıp, kaç defa elindeki bu mukavva parçasını öperken 
gördüm.

NADİDE HANIM – (Biraz hayretle) Mukavva parçasını öp-
mek ayıp mıdır?
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HAFİZE – (Taşkınca) Mukavvayı öpmüyor, üzerindeki karıyı 
öpüyor!

NADİDE HANIM – Çok eski zaman kadınısın Hafize Hanım!
HAFİZE – Ne yapayım hanım? Bizim zamanımızda öpüşmek 

ayıptı. El öpülürdü. Etek öpülürdü. Şimdi… (Susar.)
NADİDE HANIM – Eee, şimdi ne öpülüyor?
HAFİZE – (Kızararak) Yanak, dudak…

İkinci Sahne
Öncekiler, Muzaffer
(Muzaffer usulcacık odaya girer. Hizmetçi kadının arkasında 

sessiz durur.)
NADİDE HANIM – Etek öpmesi bu zamanda yanak öpmekten 

daha ayıptır.
HAFİZE – Bilmem hangisi ayıp? Müftüye danışmalı. Her gün 

bayrammış gibi ortalıkta bir öpüşmedir gidiyor. Sinemaya gitmeye 
utanıyorum. Bu öpüşmelere gözlerimi bir türlü alıştıramadım. Sini-
rime dokunuyor.

MUZAFFER – Tabii değil mi ya? Hafize Hanım, seni öpen 
olmadığı için öpüşenlere öfkeleniyorsun…

HAFİZE – (Başını arkaya çevirerek) Hah işte, al lafı, otur aşa-
ğı!.. Şimdiki gençlerde hiç çekinme yok ki…

MUZAFFER – Sen hiç genç olmadın mı?
HAFİZE – (Biraz kızgın) Oldum! Şimdi de üç otuzunda deği-

lim ya?
MUZAFFER – Henüz doksan yaşında yoksun ama insaf et, 

artık öpülme mevsimin geçmiş.
HAFİZE – Henüz on altı yaşında, fingir fingir, körpecik, al ya-

naklı bir hizmetçi kız olaydım beni öper miydin?
MUZAFFER – Öptürürsen niye öpmeyeyim?
HAFİZE – (Güleç bir öfke ile) Utanmaz!..
MUZAFFER – Niye utanayım? Baban ananı öperken utanmış 

mı?
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HAFİZE – Artık hiçbir yerde sıkılma kalmadı. Bu zamanda 
yalnız utanmak ayıp.

NADİDE HANIM – Sabahleyin karşımda cilveleşmeyin! Anca 
yetişir. Tereyağı tuzsuz… Tepsiye tuzluk koymamışsın Hafize Ha-
nım, haydi git getir.

(Hafize odadan çıkar. Muzaffer, kahvaltıdan uzak bir sandal-
yeye oturur.)

ZEKİYE – Ağabey, niye tepsiye gelmiyorsun?
MUZAFFER – Yemeyeceğim.
ZEKİYE – Niçin?
MUZAFFER – Canım istemiyor.
NADİDE HANIM – Neden canın istemiyor?
MUZAFFER – (Biraz ateşli) Bunun nedeni var mı? İstemiyor 

işte…
NADİDE HANIM – Bugünlerde niçin böyle büsbütün değiş-

tin? Niçin? Söyle…
MUZAFFER – Bu hayatın bütün niçinlerine cevap vermek 

mümkün mü? Bu dünya niçin yuvarlak? Niçin mıknatıs demiri çe-
ker? Sen beni niçin doğurdun? Ne bileyim ben!

NADİDE HANIM – Senin iştahsızlığının sebebini bulmak, bu 
saydığın niçinlerin asıllarını bulmak kadar güç değil. Sen, o bunak 
şairin kızı Nergis’le tanışalı beri böyle oldun!

MUZAFFER – (Dalgın) Dolambaçlı konuşmayalım. Evet.
NADİDE HANIM – Evet ama sen bu Nergis’ten önce üç dört 

kız daha sevdin.
MUZAFFER – Gençliktir bu, ayıplanmaz. Anne, emin ol Ner-

gis sonuncusu olacaktır!
NADİDE HANIM – Buna da inanmam.
MUZAFFER – İnanmazsan ne yapalım?
NADİDE HANIM – Ama Muzaffer, dikkat et. Âlemin kızları-

nın gönülleri oyuncak değil. Etrafta çok dedikodu oluyor.
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MUZAFFER – (Omuz silkerek) Dedikodu bu mahallenin gıda-
sı. O olmazsa çeneler neyle oynayacak?

Üçüncü Sahne
Öncekiler, Hafize
(Hafize Kadın tuzluğu getirir, tepsiye koyar, çekilir. Muzaf-

fer’in sözlerine kulak kabartır bir durumda ayakta durur.)
MUZAFFER – (Sözüne devam eder.) Eski kibar Ruşen Ha-

nım’ın çorabında yırtık varmış. Fırıncının kaynanası bir genç gibi 
saçlarını kesmiş, göğsünü açmış, pudralanmış. Komşudan komşuya 
akseden karı koca kavgaları, birtakım aile sırları. Hep bunlar ağız-
dan kulağa mahalleyi şenlendirir durur. (Hizmetçi kadına bakarak) 
Görüyor musunuz, sözlerimi Hafize Hanım nasıl cankulağıyla din-
liyor? Yarın bakkala gidip de müfettişin hizmetçisi Hatice’ye rast 
geldiği zaman o burada olanları, öteki de kendi evlerinde geçenleri 
birbirine değiş tokuş anlatacaklardır.

HAFİZE – (Ret tavrıyla boyunu yükselterek) İftiraya bakınız! 
Rabb’im esirgesin! Benim öyle dedikoducu huyum yoktur. Burada 
olan burada kalır, orada olan orada kalır.

MUZAFFER – Peki yaz geceleri benim döşekte sivil yattığımı, 
şarapla domuz sucuğu yediğimi, annemin yüz görümlük broşunu 
rehine koyarak Beyoğlu’nda baloya gittiğimi komşulara kim yaydı?

HAFİZE – Ne bileyim ben? Duvarların gözleri kulakları var-
dır, derler. Olan biten şeyler nasıl oluyorsa oluyor, duyuluyor…

MUZAFFER – Dikkat ediyor musunuz? Olan biten şeyler söy-
lediklerini karşımızda bir daha tasdik ediyor…

NADİDE HANIM – Bırak canım kadını kendi hâline… O dün-
kü, bugünkü hizmetçimiz değil ya? Hatun burada saç ağarttı. O bizi 
bilir, biz onu biliriz.

MUZAFFER – Birbirimizi bilirsek bildiklerimizi yalan yanlış 
komşulara yaymamalı. Bir evin hizmetçiliğinde eskimek, o ev aley-
hinde dedikodu yapmak için bir hak yerine geçmez.
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NADİDE HANIM – Her şeye böyle çarçabuk sinirleniveriyor-
sun. Bırak bu dırıltıları şimdi. Kendi derdimize bakalım. Naile için 
ne diyeceksin? Söyle.

MUZAFFER – (Hizmetçi kadını işaretle) Bu dışarıya çıkma-
dan bir şey söylemem.

NADİDE HANIM – Hafize, haydi çık.
HAFİZE – (Homurdanarak) İşte çıkıyorum. Gönlünüz hoş ol-

sun. (Çıkar.)
(Bir süre sessizlik)
MUZAFFER – (Kulağını dışarıya vererek) Vallahi, yemin ede-

rim ki gitmedi. Kapı dışında bizi dinliyor. Yarın mahalleye yayma-
ya havadis toplayacak.

ZEKİYE – (Parmağını ağzına götürüp sus işareti verdikten 
sonra birdenbire yerinden fırlar, kapıyı açar.) Hafize Hanım ne ya-
pıyorsun orada?

HAFİZE – (Kapı arkasından sesi duyulur.) Parmağımdan hal-
kamı düşürdüm, onu arıyorum.

ZEKİYE – Hiç halka parmaktan düşer mi?
HAFİZE – Zayıflamışım, şimdi bol geliyor, sıyrıldı, düştü.
NADİDE HANIM – Bırakınız canım saf kadını…
ZEKİYE – Saf mı? Vallahi hepimizden kurnazdır. Geçen gün 

aktardan aldığım kırmızla dudaklarımı boyadığımı, çömlek isiyle 
sürme çektiğimi, ağabeyimin eski panamasını bozup çiçek takarak 
kendime şapka yaptığımı, komşulara kim haber verdi?

HAFİZE – (Kapıdan görünerek) Rabb’im kuru iftiradan sakla-
sın! Hep bu marifetlerini sen, müfettişin kızı Nuriye’ye kendi ağız-
cağızınla anlatıyorsun. Müfettişinkiler de arkalarından söz ettirme-
yecek Ebussuut Efendi’nin torunları değil ya? Babasının sarraftan 
faizle yüz lira kaldırarak Yalova banyolarına gittiklerini, Nuriye’nin 
orada rastladığı bir delikanlı ile şimdi İstanbul’da gizlice mektup-
laştığını hizmetçileri Hatice bana anlatır durur… Daha neler de 
neler… Dedikodu sevmem yoksa… Neme lazım benim elin şusu 
busu!
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MUZAFFER – (Haykırır.) Yeter artık! Biraz daha dinlesek 
bütün mahallenin gizli vukuat sicilini, baştan aşağı bize okuyacak. 
Çekil diyorum artık!

HAFİZE – (Kapıdan) İşte çekiliyorum. İstediğiniz gibi dertle-
rinizi birbirinize dökün. Duvarların kulakları vardır. Bugün benden 
sakladıklarınızı ben yarın komşulardan duyarım.

MUZAFFER – (Sinirli) Bu dedikodu kumkumasını hizmetçi 
diye yıllardan beri niçin evde tutuyoruz, bilmem ki…

NADİDE HANIM – Bırak bunak karıyı kendi hâline… Böyle 
sözlerle aramızdaki meseleyi geçiştirmeye uğraşma. Naile ile ni-
şanlanmışken şimdi de gönlün Nergis için alevlendi.

MUZAFFER – (Alevlendi.) İyi söylüyorsun… Ateşim arş-ı 
âlâya kadar çıkıyor.

NADİDE HANIM – İki kızı birden alamazsın ya… Bunun ka-
nunda yeri yok.

MUZAFFER – Anne birinciyi bırak, ikinciye bakalım. Ne sa-
mimi kız bilsen. Canımın içi…

NADİDE HANIM – Sana varmaya razı ettin mi?
MUZAFFER – En büyük ciddiyetle.
NADİDE HANIM – Bu evlenmeye babası ne diyecek? Adam-

cağızı fena hâlde kızdırdın…
MUZAFFER – Ah, boş bulundum. Kızdırdığıma şimdi çok üz-

günüm.
NADİDE HANIM – Bu sinirli ihtiyarın inadı tutarsa ne yapa-

caksın?
MUZAFFER – (İki elini göğsüne kavuşturur, odanın içinde 

enine boyuna dalgın dalgın gezinerek) İki gönül bir olduktan sonra 
her zorluk yenilir sanırım. Elbette bir kulpunu buluruz.

NADİDE HANIM – Bu sizin pişirip kotaracağınız bir iş. Öbür 
taraftaki nişan meselesi ne olacak?

MUZAFFER – Bozulacak.
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NADİDE HANIM – Naile’nin babası Zühtü Efendi ağır, aile 
haysiyeti konusunda mutaassıp bir adamdır. Kızına ne kusur bulup 
da nişanı bozacaksın?

MUZAFFER – Elbette bir kusur buluruz.
NADİDE – Ne gibi?
MUZAFFER – Naile’nin adı hiç hoşuma gitmez.
NADİDE HANIM – Neden?
MUZAFFER – Çingene adına benzer de…
NADİDE HANIM – Adı insan için kusur sayılabilir mi?
MUZAFFER – Geceleri çok sevdiği erkek kedisiyle yatarmış.
NADİDE HANIM – Ayıp şey değil.
MUZAFFER – Midesi çok gaz yaparmış.
NADİDE HANIM – Bırak bu zevzeklikleri canım…
MUZAFFER – Daha ağırlarını mı istiyorsun?
NADİDE HANIM – Söyle bakalım, daha bula bula ne bula-

caksın?
MUZAFFER – İşittim, uykusunda horlarmış…
NADİDE HANIM – Daha?
MUZAFFER – Ağzının koktuğunu söylediler.
NADİDE HANIM – Muzaffer, elin masum kızına bu iftiraları 

atmak günahtır. Pekâlâ, görüştün, sevdin, istedin, nişanlandın. Şim-
di bu insaniyetsizliklere iznim yok. Bırakacaksan düşünelim, mü-
nasip bir itirazla nişanı bozalım.

MUZAFFER – Canım annem, kusursuz kul olur mu? Bir kere 
araştırmaya girişirsem çok şeyler öğreneceğimden emin ol.

ZEKİYE – Ben Naile’nin bir kusurunu okul arkadaşlarından 
işittim.

MUZAFFER – Aferin Zekiye. Çabuk söyle, nedir? Babasının 
cüzdanından para mı çalarmış?

ZEKİYE – Hayır. Gözlerinde ilkbahar hastalığı varmış.
MUZAFFER – (Sevinçle) Bu bulaşıcı, müthiş bir illet olmalı.
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ZEKİYE – Bulaşıcılığını bilmiyorum. Yalnız her ilkbaharda 
gözleri yaşarır, bulanır, kanlanırmış.

MUZAFFER – Tehlikeli bir hastalık desene…

Dördüncü Sahne
Öncekiler, Hafize
HAFİZE – (Birdenbire kapıdan girer.) A efendilerim, Naile’nin 

kusurlarını niçin şundan bundan araştırıyorsunuz? Benden sorunuz. 
O kızda havale illeti vardır. Nefeslerle, muskalarla, adaklarla tıkana 
tıkana büyüdü… Büyükannesinin babası dönmedir. Ama Protes-
tan’dan mı Farmason’dan mı ne milletten, günahı üstümde kalma-
sın, pek iyi bilmiyorum.

MUZAFFER – Sen hâlâ burada mısın?
HAFİZE – (Sırıtarak) İçerde böyle mühim şeyler konuşulur-

ken ben nereye gidebilirim? Evinizde yediğim ekmeğin hakkı yok 
mu? Bildiklerimi, yardım için söylemeye geldim!

MUZAFFER – Hafize Hanım, Amerika’da, Londra’da, Fran-
sa’da doğmuş olsaydın bugünkü en ünlü kadın casuslarını gölgede 
bırakacakmışsın.

HAFİZE – Söylediğin gâvur memleketlerinde doğmadığıma 
bin şükür! Ben Eyüp Sultan’ın Bostaniçi Mahallesi’nde doğdum. 
Kundağım türbede açıldı. Büyükbabamın dört defa haccı vardır. 
Anam imam kızıdır.

MUZAFFER – Senin ne mübarek soydan olduğun zaten ma-
lum. Çıkar bakalım şu sicil defterini. Zühtü Efendi ailesinin sayfası-
nı aç. Naile’nin koca kızken döşeğini ıslattığı orada yazılı değil mi?

HAFİZE – Döşeğini ıslatmayan çocuk olur mu? O bir şey de-
ğil. Ben o kızın senden önce başkalarıyla fingirdeştiğini bilirim…

MUZAFFER – Bu sözlerini ispat edebilir misin?
HAFİZE – Buna ispat ne lazım? Ortaya çıkarırsın bir lakırdı… 

Böyle şeye herkes şahit istemeden inanır.
MUZAFFER – Bravo… İşte bu kadar! Anne, iş bitti.



2. Tablo

Birinci Sahne
Ratibe Hanım, Nazmiye Hanım, Naile
(Zühtü Efendi’nin evinde bir oda. Ratibe Hanım kanepede otu-

rur. Gözünde gözlük, elinde şişler, sinirli sinirli yün örer. Naile, dir-
seğini oturduğu koltuğun kenarına dayamış, elinde mendil, ağlar. 
Nazmiye ayakta, dalgın dalgın pencereden dışarıya bakar.)

RATİBE HANIM – (Bir an başını örgüden kaldırarak) Kızım, 
artık kendini bu kadar yiyip bitirme. Üzüntüden öleceksin! Ne ya-
palım, bir kere olan oldu. Dünyada işitilmedik bir olay değil ya…

NAİLE – (Mendilden gözlerini aralayarak) Bir türlü kendimi 
alamıyorum. Düşündükçe fena oluyorum. Çıldıracağım…

RATİBE HANIM – Kendine gel yavrum. O kepaze oğlan bu 
kadar sevilmeye değer bir mahluk mudur?

NAİLE – Sevdiğimden değil emin ol anne… Şimdi âlemin yü-
züne nasıl bakacağım?

RATİBE HANIM – Ne varmış âlemin yüzüne bakamayacak? 
Sen bir günah işlemedin ya… Yaptıklarından onlar utansınlar.

NAİLE – Ortada makul bir sebep olmadan nişan yüzüğü böyle 
birdenbire geri gönderilir mi?

NAZMİYE HANIM – (Pencereden ayrılarak) Ortada makul 
bir sebep olmadan mı? A zavallı, senin aleyhinde neler uydurmuşlar 
neler… Dedikodu ayyuka çıkıyor. Azıcık sabredin, şimdi hepsini 
anlayacağız…
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RATİBE HANIM – (Elindeki şişleri birkaç defa elindeki örgü-
ye sokup çıkardıktan sonra) Benim gül gibi tertemiz kızımın aley-
hinde ne uydurabilirler?

NAZMİYE HANIM – Elin adiliğinde sınır olur mu? Azıcık 
bekleyin, diyorum size.

NAİLE – Beklediğin kadın, söz verdiği saatte gelecek mi?
NAZMİYE HANIM – Tamam iki buçukta.
NAİLE – Yeniden yeniye daha neler öğreneceğiz? Âlemi 

kandırmak için onlar bin türlü sebep uydurabilirler. Alçak oğlanın 
evlenmeden böyle dönüvermesindeki asıl sebep nedir? Meraktan 
çatlayacağım. Aramızda zerre kadar olmuş bitmiş bir şeycik yok. 
Yalnız son zamanlarda bana karşı durgun hatta soğukça bulunuyor-
du. Onun bu hâlini ben alelade bir dalgınlık saymıştım. Çiğ yeme-
dim ki karnım ağrısın! O durgunluktan böyle kötü bir sonuç çıkaca-
ğını ne bileyim ben?

NAZMİYE HANIM – Senin bu hâlin, ilk rastladıkları genç er-
keğin ateşli sözlerine kapılıveren kızlara bir ibret olsun.

İkinci Sahne
Öncekiler, Salim Bey
(Salim Bey içeri girer.)
SALİM BEY – (Odada gezinerek) Nazmiye, huyunu bilirim. 

Habbeyi kubbe yaparsın. Bu vakada da yangına körükle gitme. 
Olan olmuş artık, mesele yatışsın, bitsin. Naile’nin böyle beş yaşın-
da sinirli çocuk gibi mız mız ağlaması hiç hoşuma gitmiyor.

NAİLE – (Bir iki hüngürtüden sonra) Enişteciğim, günahım 
ne? Niçin böyle terk olunuvermek hakaretine uğruyorum? İşin için-
de dönen bir dolap, bir düşmanlık var, bilmek istiyorum.

SALİM BEY – Bu işin içinde dönen, yalnız Muzaffer’in gön-
lüdür. Sana başka bir kimsenin düşmanlığı yok.

NAİLE – (Gözlerini silerek) Peki, öyle olsun. Ama Muzaf-
fer’in gönlü benden niçin dönüyor?
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SALİM BEY – (Gezinirken Naile’nin önünde durur.) Bu haki-
kati mi anlamak istiyorsun? Sana pek acı gelecek ama haydi kula-
ğıma çalınanı söyleyivereyim: Galiba başka bir kıza ateşlenmiş…

NAİLE – (Mendili gözlerinden çeker, oturduğu koltuktan doğ-
rulur, dik dik Salim Bey’e bakarak) Enişte bey, bu mümkün değil!

SALİM BEY – (Biraz şaşmış) Neden?
NAİLE – Bana verdiği teminata göre…
SALİM BEY – Muzaffer gibi deli fişek bir gencin verdiği gö-

nül teminatına inananın hâli işte böyle olur.
RATİBE HANIM – Ben o oğlandan bu adiliği hiç ummazdım.
SALİM BEY – Niçin ummadığınızı bilmiyorum. Muzaffer, 

ahlak numunesi olarak gösterilecek bir genç değildir ya? Neyse, 
ummadığınız taş işte böyle bazen baş yarar.

RATİBE HANIM – (Elindeki örgüyü kucağına bırakır.) Bu 
vaka bizim için henüz karanlıktır. Ben de, bazı bazı ne düşüneceği-
mi şaşırarak Naile’ye hak veriyorum. Kul düşmansız olmaz. Kızımı 
yerdiler, bir şeyler oldu… Belki büyü de karıştı!.. Biz de öyle eli 
bağlı duracak değiliz ya? Olanı biteni anlamak için elbette sorup 
soruşturacağız.

SALİM BEY – Soruşturmaya girişmenizi hiç tavsiye etmem. 
Bu zamanda ciddi işlere büyü lafı karıştırmak da çok gülünç. Bu 
dedikodu ne kadar çabuk kapanırsa Naile’nin yarını için o kadar 
iyidir.

NAİLE – (Mendili gözlerine götürür, hıçkırarak) Suçumun ne 
olduğunu anlamayım mı?

SALİM BEY – Senin suratına birkaç türlü iftira fırlatmak için 
yalan uydurmaya Muzaffer’in ailesini üşenir takımdan mı sanıyor-
sun?

NAİLE – O zaman elbette ben de intikamımı alırım.
SALİM BEY – (Yarı alaylı) İntikam… Oh çocuk… (Karısına 

dönerek) Kâbe’den hacı dayını bekler gibi gözlerini sokağa dikmiş-
sin, pencere önünde ne duruyorsun?
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NAZMİYE HANIM – Hiç… İçim sıkılıyor, sokağa bakıyorum.
SALİM BEY – Sokaktan alay mı geçiyor?
NAZMİYE HANIM – Bir küfeci ile iki adam geçiyor.
SALİM BEY – Bu da görülmedik bir şey değil. Kaç defadır 

tembih ediyorum, unutuyorsun. Lacivert kostümümün önündeki le-
keleri benzinle temizle, yarına hazır bulayım. Ben gidiyorum. Böy-
le birbirinizi fitleyip de sinirlenmeyiniz.

(Salim Bey odadan çıkar.)

Üçüncü Sahne
Öncekiler, sonra Hafize
NAZMİYE HANIM – (Hep pencere önünde) Kimi beklediği-

mi biliyor musunuz?
RATİBE HANIM – Sen söylemeden nasıl bilelim?
NAZMİYE – Muzaffer’in evindeki ihtiyar hizmetçi Hafize’yi 

bekliyorum. İki gün önce sokakta rastladım. Avucuna bir lira sı-
kıştırdım. Bugün için ağzından söz aldım. Şimdi gelecek. Kadını 
söyletir, her şeyi öğreniriz…

NAİLE – (Hemen yerinden fırlar, kız kardeşinin boynuna, sa-
rılır.) Ah ablacığım… Eksik olma. Bu üzüntülü zamanımda beni ne 
kadar sevindirdiğini bilsen.

NAZMİYE HANIM – Sizi üzüntüde bırakmamak için bu ha-
beri tam onun geleceği saatte haber veriyorum.

NAİLE – (Pencere önüne koşar, sokağa baka baka) Sahi abla, 
sakladığına çok iyi etmişsin. Bakınız şimdiden üzüntü başladı. Ya 
gelmeyiverirse?

RATİBE HANIM – Merak etmeyin. Bir lirayı almış, daha çok 
para umduğu için gelir.

(Bir süre pencere önünde sessizce bekledikten sonra)
NAİLE – (Saatine bakarak) Saat iki buçuğu geçiyor. Kadın 

daha gelmedi. Gelmeyecek diye şimdiden yüreğim çarpıyor…
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NAZMİYE HANIM – Boşuna yüreğin çarpmasın. İşte hallacın 
önünden söktü. Yuvar yuvar bu yana doğru geliyor.

NAİLE – Gideyim kadını sokak kapısından karşılayayım.
HATİBE HANIM – Daha neler canım? Bırakın, kendi kendine 

gelsin.
NAİLE – Anneciğim, içim durmuyor…
(Oda kapısından fırlar. Biraz sonra Hafize, bir başörtüsüyle 

yüzü kapalı, arkasında eski bir manto, Naile’nin koltuğunda, ağır 
adımlarla içeriye girer.)

RATİBE HANIM – Buyurun Hafize Hanım. Ne o öyle sıkı sıkı 
örtünmüşsün? Erkekten mi kaçıyorsun?

HAFİZE – Evet hanımefendiciğim. Ne yalan söyleyeyim, so-
kağa açık çıkmaya bir türlü alışamadım.

(Hafize bir sandalyeye oturmak isterken Naile onu hemen ku-
caklar gibi çekerek geniş bir koltuğa yerleştirir.)

HAFİZE – (Arkalığa yaslanarak) Oh! Vücudum rahat etti… 
Vallahi şu Frenkler canlarının kıymetini bilirler… Sanki tıpkı tıp-
kısına benim gövdeme göre yapılmış gibi. Bizim evde böyle şeyler 
yok. Ev eşyası düşünmeye kimin vakti var? Oğlanın gözü çapkın-
lıkta, kızın aklı süste, annelerini sorarsanız, haydi söylemeyeyim, 
ekmeklerini yiyorum… Dedikodu sevmem…

NAİLE – Muzaffer’in çapkınlıklarını bize anlat. Çok rica ede-
rim Hafize Hanımcığım…

HAFİZE – Nesini anlatayım yavrum? Söylesem çekiştirme 
olur. Günahtan korkarım.

NAİLE – Birini mi seviyor?
HAFİZE – Ah! Beni deşmeyiniz, rica ederim. Nasıl birini, nasıl 

ikisini, üçünü, dördünü? Bu oğlan sevda oburudur. Bana göz atma-
dığından bile şüphem vardır. Bir düziye öpüşmekten söz açıyor…

RATİBE HANIM – Doğrudan doğruya maksada gelelim. Ni-
şan yüzüğünü niçin geriye gönderdiler?
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HAFİZE – İsabet oldu… İsabet oldu… Cenabıhakk’a şükre-
din! Sizin canınız yanacağına başkalarının başı derde girsin…

NAİLE – Üçünü, dördünü bırakınız. Şimdi sadece biriyle meş-
gul, diyorlar?

HAFİZE – Evet.
NAİLE – (Sesi titreyerek) Onunla evlenmek istiyor, diyorlar.
HAFİZE – Yine evet! Ama ötesini söyletmeyiniz.
(Hizmetçi kız kahve getirir. Naile önüne yeni açılmış bir Yenice 

sigara paketi kor. Hizmetçinin kulağına bir şeyler fısıldar.)
HAFİZE – (Bir eline fincan alır, ötekiyle sigarayı tellendire-

rek) Söylemeyeyim diyorum ama bu ikramlara nasıl dayanacağım?
NAZMİYE HANIM – Bu ikram ehemmiyetsiz. Her misafire 

yapılan bir şey. Sen sorduklarımıza cevap ver. İkramın büyüğünü 
sonra göreceksin…

HAFİZE – Allah’tan korkarım kızım, ekmeklerini yiyorum.
NAİLE – (Heyecanını zor tutar bir çarpıntıyla) Kuzum Hafize 

Hanımcığım, bu kız kim?
HAFİZE – Bilmem yavrum, bilmem… Söyletmeyiniz beni… 

Mahalleleriniz uzak, orada olup biteni bilmiyorsunuz.
RATİBE HANIM – Evet, bilmiyoruz. Meraktayız. Yalan yanlış 

birtakım dedikodular işitiyoruz. Doğrusunu anlamak heyecanında-
yız.

HAFİZE – Hiç heyecanlanmayınız. Bilmemeniz daha iyidir.
NAZMİYE HANIM – Böyle söyleyerek bizi büsbütün meraka 

düşürüyorsun.
HAFİZE – (Kahve fincanını sigara iskemlesine bırakır.) Bazı 

şeylerin bilinmemesi, bilinmesinden daha hayırlıdır.
NAİLE – Niçin canım?
HAFİZE – Niçin olacak? Söyleyeceklerime sinirlenirsiniz. De-

dikodu alevlenir. İki ev birbirine girer. Âlemin ağzına bir parmak 
bal oluruz…
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(Hizmetçi kız çay, süt, tereyağı, reçeller, pastalarla donanmış 
koca bir tepsi getirir. Hafize’nin önündeki küçük masaya koyar.)

HAFİZE – (Tepsiye göz gezdirerek) Aman Allah’ım, Hafize 
kuluna sen metanet ihsan et! Bunlar zorla ahlakımı bozacaklar! 
(Şakaya getirerek) Hep bunları yesem de hiçbir şey söylemesem 
olmaz mı?

RATİBE HANIM – Ye, afiyet olsun Hafize Hanım! İstersen 
hiçbir şey söyleme.

NAİLE – Yok yok, öyle deme anneciğim. Yesin, afiyet olsun. 
Söylesin, bizi de meraktan kurtarsın…

HAFİZE – Benim bazı coşkunluk zamanlarım olur. Siz söy-
leme deseniz de kendimi tutamam. Kalbim çok iyidir ama çenem 
durmaz. İçimde kötülük olmadığını Allah bilmiyor mu?

NAZMİYE HANIM – (Hafize’ye yaklaşarak) Nasıl oldu da 
Muzaffer bu kızı sevdi?

HAFİZE – (İşitmezlikten gelir, eline aldığı bir pastayı evirip 
çevirerek) Ne güzel yapıyorlar? Üzerinde kaç renk var? Sanki pasta 
değil, bir çiçek! İnsan yemeye kıyamıyor. Eski zamanın yuvarlak 
kurabiyeleri bunların yanında ne tatsız ne biçimsiz kalıyor. Güzel 
ama para işi… (Eliyle para işareti yapar.) Ne yapıp yapıyorlar, her-
kesin cebindekileri çekiyorlar. Nizam, süs… Ortalıkta bir fantazya-
dır gidiyor. Yiyeceklere bile tuvalet yapıyorlar.

NAİLE – Hafize Hanımcığım, ye de ağzın lezzetlensin… Bize 
her şeyi tatlı tatlı anlat…

HAFİZE – Bunlar benim gibi çürük dişlilere değil, pembe du-
daklı genç ağızlara yaraşır. Çoğu boyama ama siz gösterişe bakın. 
Bu gizli kapaklı bir iş değil, âlemin yanında boyanıyorlar.

NAZMİYE HANIM – Hafize Hanım, senden yaşlıları boyanı-
yorlar. Hiç denemedin mi sen?

HAFİZE – A, sus kızım! Şeytana uyup da öyle bir şey yapmış 
olsam vallahi Muzaffer beni öpmeye kalkar.
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NAZMİYE HANIM – Muzaffer Muzaffer diyorsun da bu nişan 
bozulması üstüne bir şey söylemiyorsun. Kimi sevdi? Nasıl oldu?

HAFİZE – Nasıl olacak? Şair Hurşit Bey’in kızı Nergis’le 
al sevda ver sevda seviştiler… Anası ses çıkaramıyor. Çünkü ana 
oğul birbirinin kabahatlerini bilirler. Nadide Hanım, kocasının ölü-
münden beri sanki tek oturdu mu sanıyorsunuz? Günaha sokmayın 
beni… Sır vermek istemem! İçimdekiler yine bende kalsın. Neler 
bilirim neler… Bu Hafize, boğazına kadar dolu bir sır küpüdür. De-
dikodu sevmem yoksa, Allah’tan korkarım…

RATİBE HANIM – Biz anasının günahlarını sormuyoruz.
HAFİZE – Anlatacağım.
NAİLE – (Hafize’nin çayına süt koyar.) Buyurunuz.
HAFİZE – (Çaya bisküvi batırarak) Teşekkür ederim.
NAZMİYE HANIM – Bekliyoruz Hafize Hanım.
HAFİZE – Anladım, siz beni boyumca günaha sokmadan rahat 

etmeyeceksiniz. Oğlanın anası bu çapkınlığa ses çıkaramıyor ama 
kız babası ateş püskürüyor. Muzaffer, kıza gönüllenmeden önce 
genç, ihtiyar iki şair, kafiye ile atışmışlar. Birbirlerini mat etmişler. 
Bundan dolayı Hurşit Bey kızgın… Ama ters mana ile kızı daha 
kızgın… Muzaffer gidiyor, kendini damatlığa kabul ettirmek için 
ihtiyarı birkaç defa etekliyor. Adamcağız bu ricayı şiddetle reddedi-
yor. Ne fayda? Şimdiki gençlerle başa çıkmak mümkün mü? Oğlan-
la kız birbirine kilit… (Parmaklarını birbirine geçirerek kilit işareti 
yapar.) Ayırabilene aşk olsun…

NAİLE – (Yine mendili gözlerine götürerek) Onları birbirinden 
ben ayıracağım! Hem de ne yapacağımı görecek, bana “aşk olsun” 
diyeceksiniz!..

RATİBE HANIM – (Telaşla) Çıldırma kızım! Bırak, ne hâlleri 
varsa görsünler… Allah ikisini birbirine mübarek etsin.

NAZMİYE HANIM – Kadının sözünü kesmeyiniz. Ee sonra?
HAFİZE – Sonrası, oğlan anasının ötesini berisini satıyor. Kız 

sık sık baba evinden kaçıyor, güya gizli geziyorlar tozuyorlar. Ne-
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relere saklanıp da sevişiyorlar, bu yaşa geldim bu saklambaç oyunu 
nasıl olur, bilmem!.. Rabb’im yine de bildirmesin…

NAZMİYE HANIM – Demek ki azıya almışlar?
HAFİZE – Çoktan… Ama ihtiyar şair “Kızımı denize atarım 

da o çapkına vermem!” diye haykırıyormuş.
RATİBE HANIM – Zavallı adam…
NAZMİYE HANIM – Bakalım hangi taraf üste çıkacak?
HAFİZE – Ben o iki gencin şeytanlıklarından korkarım. Gö-

rürsünüz, sonunda adamcağızın başına bir çorap örerler, birbirle-
riyle evlenirler.

NAİLE – (Hıçkırarak) Ben sağ oldukça Muzaffer o aşüfteyi 
alamaz! Anlıyor musunuz? Alamaz!

RATİBE HANIM – Kendine gel yavrum… Bırak, haşir neşir 
olsunlar. Temiz adını onların rezaletine niçin karıştıracaksın?

NAİLE – Nerelerde geziyorlar hanım? Hiçbir şey duymadınız 
mı?

HAFİZE – Geçen akşam Muzaffer, Adaların güzelliğini anlatı-
yordu. Gündüz zamanlarında çam gölgeleri tenha olur. Oralara git-
tiklerini anladım. Adalar bu mahallelere benzemez. Pek serbesttir, 
kimsenin ötekinin berikinin ayıbını gözetlemeye vakit olmaz ki… 
(Göğsünü yumruklayarak) Bu kör olası içim durmaz ki… Sorup 
soruşturdum, her hafta başka bir adaya gittiklerini öğrendim.

NAİLE – Âleme karşı kendini haklı çıkarmak için Muzaffer 
bana ne kusurlar yüklüyor?

HAFİZE – Sorma kızım, söylemeye dilim varmaz…
NAİLE – Allah aşkına söyle! Her şeyi bilmek isterim.
HAFİZE – Mademki ant veriyorsun, söyleyeyim. Erkek kedi 

ile yatan sen, haşa geceleri horlayan deli kız sen, haşa nefesinde bo-
zukluk olan, haşa mektepten çıktığın çağlarda rast geldiğin çapkınla 
fingirdeşen sen, hep sen…
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NAİLE – Ne alçakça iftiralar! Pamuk bazen yatağımın ayak 
ucuna kıvrılır, yatar. Bu benim için, hayvan için bir cinayet olabilir 
mi?

RATİBE HANIM – (Haykırır.) Kızım kundaktaki masum yav-
rular gibi sessiz uyur! Nefesi gül gibidir!

NAİLE – (Tıkana tıkana) İntikam… İntikam…
HAFİZE – Allah’ın adına ant verdiniz de söyledim. Dedikodu-

dan ödüm kopar. Nimetinizi yedim helal ediniz. Benim buraya gel-
diğimi kurt, kuş duymasın. Sonra beni göğe uçururlar. Geç kaldım, 
Rabb’ime emanet olunuz…

NAZMİYE HANIM – Hafize Hanım, bizi unutma.
HAFİZE – (Paraları mantosunun cebine sokar.) Unutur mu-

yum hiç? Bir kahvenin kırk yıl hakkı vardır. Daha soruşturmaya 
uğraştığım mühim şeyler var. Gelir, hepsini haber veririm.

NAZMİYE HANIM – Eksik olma.
HAFİZE – Yine tekrarlıyorum: Söz burada kalmalı. Dünyada 

ahlaksız çok… Sonra büyük dedikodu yaparlar…



3. Tablo

Birinci Sahne
(Köprü üstü, Adalar İskelesi. Bir kısım halk banklarda oturur, 

bir kısmı gezinir. Bir kısmı gişe önünde bilet alır. Satıcılar sabah 
gazetelerinin adlarını bağırırlar. Parmaklıkların, gişenin arkasın-
da vapur düdük sesleri duyulur. Simitçiler, sucular, kundura boya-
cıları, öteye beriye yük taşıyan hamallar… Kalabalığın arasından 
Muzaffer’le Nergis kol kola görünür. İkisi de pek şık giyimlidir. Sah-
nenin önüne doğru ilerler. Muzaffer’in elinde bir çanta vardır.)

NERGİS – Bugün hava ne kadar da güzel…
MUZAFFER – (Öpecek gibi kızı göğsü üstüne biraz çekerek) 

Bugün sen daha güzelsin Nergis…
NERGİS – (Küçük bir surat çatışla) Yalnız bugün mü güzelim?
MUZAFFER – Daima, ebediyen güzelsin! Dün de, bugün de, 

yarın da, öbür gün de, daha öbür gün de…
NERGİS – Eee daha daha öbür gün de…
MUZAFFER – Daha daha öbür gün de, sayısız daha öbür gün-

ler de…
NERGİS – (Mahzun) Hayatın hiçbir zevke tahammülü yok. 

Her neşeyi meşum bir son kaplıyor…
MUZAFFER – Evet ama daha ona çok vakit var. Bugün felek-

ten gelmiş geçmiş bütün hınçlarımı çıkaracağım. Hayatın sonu her 
ne olursa olsun, bugünkü mutluluk fırsatından o kadar zevk alaca-
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ğım ki… (Nergis’i yine göğsü üzerinde sıkarak) Gelecek mutsuz-
lukların bütünü ödenmiş olacak…

(Etrafta dolaşan, yüzü sımsıkı peçeli, siyah çarşaflı bir kadın 
bu konuşmaya kulak kabartır.)

BİR YOLCU – Beyefendi, vapurun kalkmasına ne kadar var?
MUZAFFER – (Saatine bakarak) On sekiz dakika.
BİR YOLCU – Teşekkür ederim. (Yürür gider.)
GAZETE SATICISI – “Fındık Fatma ile Cingöz Ali’nin Hikâ-

yesi”… Yeni çıktı. “Beyoğlu Apaşları”… Yeni çıktı. “Gıdıkla Gü-
leyim” de yeni çıktı!

SUCU – (Tıngır tıngır bardakları birbirine vurarak) Yürek ta-
zele! Buz gibi!

PİYANGOCU – Perşembe günü çekiliyor! Kazanan elli bin 
lira alıyor!

YAŞLI BİR ADAM – Ulan Yahudi, kazanamayan ne alıyor?
PİYANGOCU – (Gülerek) Öbür çekiliş için bir bilet daha alı-

yor… Elbette bir oyun kazanıyor. Efendi, vereyim bir tane?
MUZAFFER – Bilet alalım. (Gişeye doğru yürür.) Heybeli, iki 

mevki.
MEMUR – Otuz yedi buçuk.
(Siyah çarşaflı ve peçeli kadın Heybeli sözüne kulak kabartır. 

Muzaffer’le Nergis vapura giren halka karışıp yürürler. Siyah çar-
şaflı kadın da onların peşinden gider.)



4. Tablo

Birinci Sahne
(Heybeliada çamlığının Burgaz’a bakan tenha bir yeri. Çam-

lar arasından deniz görünür. Muzaffer’le Nergis kol kola ağır ağır 
gelirler.)

NERGİS – (Etrafına bakınarak) Ne güzel…
MUZAFFER – Bunu anlatmaya “güzel” sözü yeterli değil…
NERGİS – Ama etraf çok tenha…
MUZAFFER – Korkuyor musun?
NERGİS – Hayır. (El çırparak) Bugün ada bizim.
MUZAFFER – (Elinden çantayı yere bırakır. Nergis’e sarılır.) 

Bugün dünyalar benim! İşte bütün evreni kollarımın arasında tutu-
yorum… (Pardösüsünü çıkarıp yere serer.)

NERGİS – Buna ne lüzum var? Yer kuru çam yapraklarıyla 
döşeli.

MUZAFFER – Nazik vücuduna belki çam iğneleri batar da…
(İkisi birden gülüşürler. Yan yana pardösünün üzerine oturur-

lar. Sağ tarafları Burgaz sularıdır. Yüzleri yarı Marmara’ya, yarı 
çamlığa dönüktür. Arkalarında küçük çamlarla adam boyunda bir 
çalılık vardır. Bir süre sessiz manzaraya dalarlar.)

MUZAFFER – (Eğilir Nergis’in yüzüne süzgün süzgün baka-
rak) Etrafımızdaki manzara, güzelliğini senin yüzünden alıyor sa-
nıyorum.

NERGİS – (Gülümseyerek) Mübalağa etme Muzaffer…
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MUZAFFER – Mübalağa değil, gerçek… Sen yanımda oldu-
ğun için tabiat bana güzel görünüyor. Sanki her tarafta donanma 
şenliği varmış gibi…

NERGİS – (Gülerek) Ya yanında olmadığım zamanlar?
MUZAFFER – Bütün dünyayı karanlık, somurtkan görüyo-

rum.
NERGİS – Birbirimizin olduktan sonra bu şenlik sürecek mi?
MUZAFFER – (Ateşli) Ebediyen…
NERGİS – Bütün kalemler, fırçalar, mermerler aşkın vefasız-

lığını gösteriyorlar.
MUZAFFER – Kalemleri, fırçaları, çekiçleri, sazları çalıştıran 

en ateşli konunun aşk olduğunu söylemeye gerek var mı?
(Bu sırada karşılarındaki çalılıkta bir hışırtı olur. İkisi de o 

tarafa doğru uzanırlar. Dikkatle bakarlar.)
NERGİS – (Dehşetle haykırır.) Oh! Muzaffer, gördün mü?
MUZAFFER – Yamaçtan aşağı bir şey aktı gitti.
NERGİS – (Titrek bir sesle) Kocaman kara bir yılan…
MUZAFFER – Korktun mu?
NERGİS – Bundan daha korkunç ne vardır?
MUZAFFER – O bizden korktu da kaçtı. Biz ondan niye kor-

kalım?
NERGİS – (Omuzlarını yükseltip yumruklarını sıkarak) Yılan-

dan korkarım doğrusu.
MUZAFFER – Yılan kendine dokunmayana bir şey yapmaz.
NERGİS – Oh! Soğuk hayvan. Sözümüzü tam tatlı yerinde 

kesti.
MUZAFFER – O geçti gitti. Bizim sevişmemizin tadını dünya-

da hiçbir şey bozamaz. Ne yılan ne insan…
NERGİS – Yılan uğursuz bir hayvandır değil mi? Gelir gelmez 

onun bize görünmesinden bir uğursuzluk seziyorum ben…
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MUZAFFER – Uğuru da, uğursuzluğu da çok defa insanların 
kendileri yaratırlar. Sonra da şuna buna iftira atarlar. Gönlünü ferah 
tut… Bir şey yok.

(Yine bu sırada arkalarındaki çalılıktan kara çarşaflı kadının 
boynu uzanır, çekilir. Ama bu iki sevdalı hiçbir şey görmezler, duy-
mazlar.)

NERGİS – (Boynunu Muzaffer’in omzuna dayayarak) Muzaf-
fer, demek ki aşkın çoğunlukla vefasızlığına karşı bizimki için son-
suzluk düşünüyorsun sen?

MUZAFFER – Düşünmüyorum. Gönlümü yokluyorum. Bu 
sonsuzluğu orada buluyorum.

(İkisi kollarını birbirinin omzuna atarlar.)
NERGİS – (Yarı baygın bir sesle) Muzaffer, aşkı bana kendi 

duygularına göre anlatsana…
MUZAFFER – Dille, kalemle aşkın gerçek bir tarifini yapa-

bilmek şimdiye kadar pek mümkün olamamıştır. Bana kalırsa aşk 
dilsizdir. Söz onun ciddiliğini bozar. Söz kalbin beyne yansıttığı bir 
çeviridir. Çeviri de beceriksizce olabilir. Ama sinirlerimizin yüz-
lerimize çizdiği anlatım, aşkın en kuvvetli bir yankısıdır. (Yüzünü 
sevgilisinin yüzüne yanaştırır.) Nergisçiğim bak gözlerimin içine… 
Bu şaşkın derinliği dil anlatabilir mi?

(Bir süre süzgün, hayran birbirlerinin göz bebeklerine bakı-
şırlar.)

NERGİS – (Çantayı önlerine çekerek) Muzaffer, acıkmadın 
mı?

MUZAFFER – Sana hayranlıktan her şeyi unuttum. Yemeyi 
içmeyi bile…

NERGİS – Gönüllerimizin gıdasını verirken, midelerimizin 
payını da hatırlamalıyız.

MUZAFFER – Benim bütün iştahım sana dönük.
NERGİS – Beni mi yiyeceksin?
MUZAFFER – (Gözlerini açıp dişlerini göstererek) Yeri olsa 

çiğ çiğ…
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NERGİS – (Alay yollu biraz geri çekilerek) Korkutma beni!
(Gülüşerek çantayı açarlar. Çıkardıkları beyaz örtüyü yere 

sererler. tavuk söğüşünü, yalancı dolmayı, yemişleri tabaklara ko-
yarlar. Bir sardalya kutusu açarlar. Ekmek keserler. Bir şişe suyu 
bardaklara doldururlar. Yemeğe başlamadan önce Muzaffer Ner-
gis’e sarılır.)

NERGİS – (Telaşla) Muzaffer, beni yemekten vazgeç!
MUZAFFER – (Baygın) Yok. Orucumu seninle bozacağım…
(Gülüşürler, öpüşürler. Bu sırada kara çarşaflı kadının başı ça-

lıların arasından, birkaç kez görünüp kaybolur. Sevgililer yine bir 
şey anlamazlar, birbirlerinin yüzüne ve etrafa baka baka ağır ağır 
yemek yiyerek konuşurlar.)

NERGİS – Acaba neden iki sevgilinin birleşmesine karşı orta-
ya dehşetli engeller çıkar?

MUZAFFER – Bu kıskançlık tarafsız sanılan tabiatta bile gö-
rülüyor. Bütün masallar, hikâyeler bu gaddarlığın yarattığı facialar-
la dolu değil midir?

NERGİS – Biz de bu gaddarlığın zulmü ile eski zaman masal-
larının kişilerine mi döneceğiz?

MUZAFFER – Hayır Nergisçiğim. Ne ben Mecnun kadar apta-
lım ne de sen Leyla ayarında beceriksizsin. Bir engel atlayan jokey-
ler gibi talihimizi mahmuzlayarak bu setleri her hâlde aşacağız…

NERGİS – Ah! Bilemezsin Muzaffer. Babam çok inatçı bir 
adamdır. Bir kere Nuh dedi mi peygamber demez…

MUZAFFER – Ben ona peygamber dedirtirim.
NERGİS – Nasıl?
MUZAFFER – İlkin güzellikle…
NERGİS – Güzellikle olmazsa zor yoluna mı gideceksin?
MUZAFFER – Hayır… Hileyi göğe çekmediler ya… Ben ona, 

kızını bana güle güle verdirecek bir oyun oynayayım ki o da şaşsın, 
âlem de…

NERGİS – Ne yapacaksın?
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(Çalıların arkasından kara çarşaflı kafa bu konuşmaya dikkat-
le kulak verir bir biçimde yine görünür.)

MUZAFFER – Şimdi söylemem. Belki şu çamların, çalıların 
gözleri, kulakları vardır. Sonra planım cılk olur. Hem kuracağım 
düzen daha çekirdek hâlinde. Onu olgunlaştırdıktan sonra sana an-
latacağım. Bu iş senin yardımınla olacak. İyi bir komedi oynamaya 
hazırlan. Bütün zekânla artistliğini göstereceksin.

NERGİS – Ya başaramazsak?
MUZAFFER – Başarırız muhakkak. Böyle kötü kötü düşün-

meyi aklından çıkar. Kendi kendimize iyi telkinlerde bulunmalıyız.
(Bir an düşünceli bir sessizlik olur.)
MUZAFFER – Bu yediğim şeylerden hiçbir tat almıyorum. Ca-

nım hep seni istiyor. Ağzım bulaşık olmasa öpeceğim öpeceğim…
NERGİS – (Birdenbire) Muzaffer!
MUZAFFER – Efendim?
NERGİS – Benden önce hiç sevdin mi?
MUZAFFER – (Yüz ekşiterek) İnkâr etmeyeyim. Senden önce 

gönül eğlendirmek hevesiyle birkaç macera geçirdim. Ama bu ateşi 
kanımda hiçbir zaman duymadım. O, sevdim sandıklarımın yüzleri 
şimdi gözümün önüne geldikçe iğreniyor, âdeta bulantıya tutuluyo-
rum. Hepsi de can sıkıntısı birer flörttü. Hiçbirisine yürekten “Seni 
seviyorum” diyemedim.

(Bu anda kara çarşaflı kadın çalıların arasından onların karşı-
sına atlar. Peçesini açar. Kollarını göğsüne kavuşturur.)

İkinci Sahne
Öncekiler, Naile
MUZAFFER – (Birdenbire şaşırır. Elindeki lokmayı ağzına 

götüremez, tutuk bir sesle) Vay Naile! Nereden çıktın böyle?
NAİLE – (Sinirli) Köprüden beri sizi takip ediyorum. Yeni sev-

giline döktüğün yalancı dilleri hep dinledim.
NERGİS – (Şaşkın bir tavırla) Bu hanım kim?
NAİLE – Muzaffer’in gönlündeki yerini size bırakan kadın…
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MUZAFFER – (Kendini toplamaya çalışarak) Deminden gör-
düğümüz kara yılanın uğursuzluğu buna çıktı.

NERGİS – O yılan bu hanımın öncüsü müydü?
NAİLE – Hanım, sen ormanın yılanından korkma, yanındaki-

nin zehrinden sakın kendini… Onun panzehri bulunur ama bunun-
kinin ilacı yoktur.

MUZAFFER – (Kurdukları kır sofrasının başından ayağa kal-
kar.) Eski nişanlısının karşısında aynı hor görücü tavrı takınarak 
Naile, beni kötülemeye uğraşırken kendi kendini anlatıyorsun… 
Hangimiz sokmak için ötekinin arkasından dolaşıyor? Böyle kara 
örtülere bürünüp de köprüden beri bizi takibe uğraşıyorsun? Senin-
le hesabını kesmiş bir adamın çalılar arkasından sırlarını dinlemek 
vicdanlı, terbiyeli bir hanıma yaraşır hareketlerden midir?

NAİLE – Sen benimle hesabını kesmişsin. Ben de senin hesa-
bını görmeye geldim.

MUZAFFER – (Alaycı) Ne şaşkınca lakırdılar…
NAİLE – Hele sen dur… Şu küçük hanıma söyleyeceklerimi 

bitireyim, sonra seninle de sana insanlığı öğretecek dille konuşa-
cağım…

(Nergis, bulunduğu yerden kımıldamaksızın kâh Muzaffer’in 
kâh Naile’nin yüzlerine şaşkın ve meraklı bakışlarla göz gezdirip 
durur. Yarım dakika, birbirine karşı durumları gittikçe tuhaflaşan 
bu üç kişinin birbirlerini süzmeleriyle geçer.)

NAİLE – (Nergis’e) Hep o tatlı diller vaktiyle bana da dökül-
müştü. Hep bu sadakat yeminleri bana da edilmişti. Hep bu büyüle-
yici yılan gözleri benim karşımda da böyle baygın süzülmüştü. Söz 
kesildi, nişan halkaları parmaklarımıza geçti. Sonra, beyefendi size 
rastladı. Sizi daha güzel, daha çekici buldu. Nişanı geri göndermek 
için arkamdan ağza alınmaz iftiralar uydurmaktan çekinmedi. Ona 
“alçak” demeyi, alçaklığını tarif için pek hafif buluyorum…

MUZAFFER – (Kızarmış bir yüzle haykırır.) İşte iyi ya… Al-
çak adamın arkasından ne dolaşıp duruyorsun?
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NAİLE – (Sinirli) Bekle, söz sırası sana da gelecek! Hanıma 
söylüyorum.

MUZAFFER – Hanıma söz söylemek yetkisinde değilsin!
NAİLE – (Yine Nergis ile) Nergis Hanım, siz yaratılışın güzel-

lik konusunda son örneği değilsiniz ya? Elbette sizden daha güzeli 
bulunabilir. Beyefendi öyle bir güzelden yüz bulduğu gün, siz de 
tıpkı benim hâlime düşeceksiniz…

MUZAFFER – (Bir kahkaha atarak) Ay bayıldım bu sözlere! 
Böyle sımsıkı örtünerek İstanbul’dan beri bizim peşimizden gelişin 
bu gülünç nasihatte bulunmak için miydi?

NAİLE – Hayır, sana son nasihatimi bu aletle vermek için gel-
dim.

(Çarşafının altından siyah bir revolver çıkarır. Namlu Muzaf-
fer’in alnına dikilir. Bir anda şimşekler gümler. Ama sinirli bir kol 
titreyişiyle kurşun hedefe gitmez. Muzaffer ikinci ateşe meydan ver-
meden büyük bir çeviklikle atılır. Naile’yi bileğinden yakalar. Silahı 
kavrar.)

NERGİS – (Heyecanlar içinde) Of, ne uğursuz bir gün geçiri-
yoruz! Kara yılan, kara kadın, kara tabanca!..

MUZAFFER – (Başarısızlığın üzüntüsüyle bitik bir hâlde bir 
çama dayanıp kalmış olan Naile’ye bakarak) Uğursuz değil, gülünç 
bir cinayet. (Elindeki revolveri Naile’ye uzatarak) Şimdi kendi si-
lahınla beynini patlatarak nişan almayı sana öğretirim ama bir akıl 
hastasına uymak, sağlam bir kafanın harcı değildir.

NERGİS – Muzaffer, benim üzerime sen başkasını seversen 
yemin ederim ki bu zavallı kadın gibi yüzümü peçeleyerek senin 
peşinden koşmam!

NAİLE – (Pek üzgün bir kesiklikle) Hanımefendi, sende benim 
kadar büyük bir onur ve sevgi olmadığı için…

MUZAFFER – Şimdi onurun yerine geldi mi? Yoksa daha mı 
berbat oldu? Aşkın şiddetini ilan için güzel araç doğrusu…

NAİLE – Belki nefretin…
NERGİS – Hanım çok sinirlendi, ne söylediğini bilmiyor…
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MUZAFFER – Benim için onun aşkından çok nefreti makbul-
dür.

NAİLE – Nefretimle mutlu olabilirsen kendi kendini tebrik et.
MUZAFFER – Naile, saçma sözler arasında bocalıyorsun… 

Sus artık. Her sözün, kendini düşürdüğün tuhaf durumunun gülünç-
lüğünü daha artırıyor.

(Etraftan silah sesine birkaç kişi koşar. Kolonyal şapkalı bir 
genç, sakallı bir adam, değişik kılıkta küçük bir kalabalık.)

SAKALLI – (Ortadaki sofraya, Naile’nin bitik hâline, Muzaf-
fer’in kızarmış suratına bakarak) Ne o? Bir cinayet mi oldu?

MUZAFFER – Hayır, öyle bir şey yok. Kazaen bir revolver 
patladı.

KOLONYAL ŞAPKALI – Yaralanan var mı?
MUZAFFER – Hiçbirimizin burnunun kanamamış olduğunu 

görüyorsunuz. Yaralı sormanın gereği var mı?
KOLONYAL ŞAPKALI – Hepiniz heyecanlı gibisiniz de…
SAKALLI – Böyle çamlığın tenha bir köşesinde, sofra başın-

da, üç genç arasında patlayan silahın manasını biz anlamaz değiliz!
MUZAFFER – Çok macera meraklısı olduğunuz anlaşılıyor. 

Ama ne yapalım ki yaralı yok, davacı yok, vaka yok. Bu merakınızı 
yatıştıramadığımız için biz de sizinle birlikte üzülelim mi?

(Gelenler bu cevap üzerine dağılırlar.)
MUZAFFER – (Yalnız kalınca, şarjörü boşaltıp silahı Naile’ye 

uzatarak) Alınız tabancanızı… İşte cinayetinizi anladım. Yarın bü-
tün gazetelerin bir macera kahramanı olarak resminizi basmak şe-
refinden sizi mahrum bıraktığım için beni affediniz. Bir daha da 
peşimizden dolaşmayınız. Nişancılıktaki ustalığınızı gösterdiniz. 
Bunun tekrarı gereksizdir.

NAİLE – (Hüngürdeyerek) Alçak sefil!
MUZAFFER – Vay yüksek hanım, topuk tarafından…
NERGİS – (İki eliyle yüzünü kapayarak) Vay şimdiki sevgi-

ler!.. Başlarken öpüşmek, ayrılırken sövüşmek…



ÜÇÜNCÜ PERDE

1. Tablo
(Bir sokak. Gelenler geçenler. Köşe başına sinmiş, kara çar-

şaflı bir kadın.)

Birinci Sahne
Naile, Hurşit Efendi
HURŞİT EFENDİ – (Sokak başından ağır ağır öne doğru yü-

rür.) Âlem mi acaba yılışmış, ben mi dünyayı tuhaf görüyorum? 
Birbirini aldatan aldatana…

NAİLE – (Hurşit Efendi’ye yaklaşarak) – Beyefendi hazretle-
ri!

HURŞİT EFENDİ – (Biraz hayretle) Efendim!
NAİLE – Zatıalinizi üç gündür bir sokak başında bekliyor-

dum… Ancak bugün teşerrüf kısmet oldu.
HURŞİT EFENDİ – Yüzünüz kapalı ama sesiniz ve davranışı-

nızdan genç olduğunuz anlaşılıyor.
NAİLE – Evet, gencim. Hem de güzelim…
HURŞİT EFENDİ – (Dikkati artarak) Beni beklemenizin ne-

deni?
NAİLE – (Ağlamakla gülmek arasında bir fıkırtıyla) Sıkılıyo-

rum söylemeye. Affediniz beni.
HURŞİT EFENDİ – Estağfurullah!
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NAİLE – Gençlik, gönül macerası, üzüntü, derdimi açmaya 
utancım engel oluyor…

HURŞİT EFENDİ – (Şaşkınlıkla yarı memnunluk arasında) 
Kırk yıl önce olaydı dediğinize belki inanırdım. Ama artık aldanma 
zamanım geçti. Ne yazık ki çoktandır yolumu bekleyen kadınlara 
rastladığım yoktu…

NAİLE – Muhterem efendim, anlatamadım… Sizi şiddetle il-
gilendiren pek önemli bir meseleden söz edeceğim…

HURŞİT EFENDİ – Buyurun, dinliyorum.
NAİLE – Kızınız Nergis Hanım’la şair Muzaffer arasında ge-

çen…
HURŞİT EFENDİ – (Telaşla) Haaaaa! Geliniz bakayım, şöyle 

bir kenara yavrum. Şimdi de beni siz affedin. Gençliğimi hatırlaya-
rak sözlerinizi yanlış yorumladım.

(Sokaktan gelip geçenler bu konuşanlara birer göz atıp yürür-
ler.)

NAİLE – (Kırılıp dökülerek) Zararı yok efendim. Keşke bana 
sadık kalaydı da sizin gibi ihtiyar olaydı.

HURŞİT EFENDİ – (Biraz yılışık) Hanım kızım, hemen he-
men beni de sevdaya heveslendireceksiniz.

NAİLE – Heveslenirseniz ne olur efendim? Sevmeyen, sevil-
meyen yaşamıyor demektir…

HURŞİT EFENDİ – (Göğüs geçirerek) İşte ben yirmi yıldır 
yaşamıyorum yavrucuğum!

NAİLE – (Kırıtarak) Allah ömür versin… Niçin yaşamayacak-
sınız efendim? Siz yaşta seven erkekler çok…

HURŞİT EFENDİ – Ben yaşta seven erkekler çok ama bu 
pinponlara yüz veren kadın yok. “Gönül kocamazmış” diyorlar ama 
surat buruştuktan sonra gönlün “Kocamam” diye direnmesinden ne 
çıkar?



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 445

NAİLE – (Hep kırıtarak) Erkeğin yaşlısının gencinden daha 
makbul olduğunu anneannemden çok işittim. Çünkü onlar kıymet 
bilirlermiş.

HURŞİT EFENDİ – Annenizle belki uyuşabiliriz. Ama ihtiyar 
erkeklerin de bir kabahatleri vardır. Hep körpe kadınlara düşkün 
olurlar!

NAİLE – Kıymet bilsinler de nasıl olursa olsun. Ben genç sev-
dim de ne oldum? Şimdi büyük cezasını, pişmanlığını çekiyorum…

HURŞİT EFENDİ – (Tecessüsle) Acıklı bir macera mı geçir-
diniz?

NAİLE – Pek acıklı. Sizi babamın yerine koyduğum için hep-
sini anlatacağım.

HURŞİT EFENDİ – Hatırlatmaya gerek yok. Karşınızdaki du-
rumum zaten anlaşıldı. Ama böyle önemli bir macera sokak ortasın-
da konuşulabilir mi?

NAİLE – Ne yapalım efendim… Ben size gelemem, sizi bize 
götüremem.

HURŞİT EFENDİ – Niçin bize gelemezsiniz?
NAİLE – Çünkü anlatacağım maceranın kızınız olan hanımdan 

gizli tutulması gerekiyor.
HURŞİT EFENDİ – Böyle cadde ortasında gizli bir iş olmaz 

ama her ne ise dinliyorum…
NAİLE – Genç şair Muzaffer’i tanıyorsunuz.
HURŞİT EFENDİ – Hani şu şiir diye vezinsiz, kafiyesiz, ma-

nasız saçmalar düzen geveze, son zamanda kızıma musallat olan 
serseri?

NAİLE – Yalnız o kızınıza musallat olmadı, bu iş iki taraflı. 
Birbirlerini ayarttılar. Hararetle sevişiyorlar, yakında evlenecek-
ler…

HURŞİT EFENDİ – Allah göstermesin. Ben Nergis’in boynu-
na ip takıp denize sürüklerim de öyle çapkına kız vermem!
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NAİLE – Bu sizin düşünceniz efendi hazretleri… Onlar çoktan 
gelin güveyi olmuşa benziyorlar…

HURŞİT EFENDİ – (Öfkeli) Hanım, sözünüzü geri alınız! Be-
nim kızım iffet konusunda pek titizdir…

NAİLE – Ben de öyleydim ama o oğlan, şeytanca büyüsüyle 
aklımı çeldi.

(Sokaktan gelip geçenler onlara bakıp yürürler.)
HURŞİT EFENDİ – Ben kızımı Üsküdar’daki teyzesinin evin-

den başka bir yere yollamam.
NAİLE – Yanılıyorsunuz efendi hazretleri! Ben kızınızı geçen 

hafta Adalarda gördüm.
HURŞİT EFENDİ – (Gözlerini açarak) Adalar mı?
NAİLE – Evet. Adalarda…
HURŞİT EFENDİ – (Direnerek) İhtimali yok! Benden izinsiz 

vapurla deniz aşırı gidemez!
NAİLE – O şair oğlan, kancayı taktığı kızı vapura değil, isterse 

uçağa bile bindirir.
HURŞİT EFENDİ – Çapkın sevdiklerini o kadar havalandırır 

ha?!
NAİLE – Genç şairlerin kolları arasında göğün üst katlarına 

yükselmek iyi ama gerçekte bu bir çıkış değil, düşüş oluyor. Ben 
anlatayım da siz inanmazsanız da dinleyin. Çünkü kızınızın varaca-
ğı sonuç benimkinin tıpkısı olacaktır.

HURŞİT EFENDİ – Söyleyiniz. Ben masal dinlemesini seve-
rim!

NAİLE – Masal mı gerçek mi o sonra belli olur. Yaşınıza saygı 
duyarak maceramın bazı kısımlarını teğet geçeceğim. Siz anlayışı-
nızla gerçeğe varırsınız.

HURŞİT EFENDİ – Ben zaten sevişmenin ne demek olduğunu 
bilirim kızım.
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NAİLE – Muzaffer’le karşılaştığımızın ilk saatinde birbirimize 
şiddetle tutulduk…

HURŞİT EFENDİ – (Çarpık bir gülümseyişle) Gençlikte ola-
ğan şeylerdir, pek ayıplanmaz.

NAİLE – O bana tutuştu, ben ona yandım…
HURŞİT EFENDİ – Bu ateşe yangın kulesi işaret çekti mi?
NAİLE – Yangın kulesi işaret çekmedi. Ne çektimse ben çek-

tim. Genç kızlık damarıma girdi.
HURŞİT EFENDİ – (Tuhaf bir jestle tekrarlar.) Genç kızlık 

damarınıza girdi ha?
NAİLE – Şöyle oldu, böyle gitti…
HURŞİT EFENDİ – (Hokkabaz gibi ellerini havaya kaldırarak 

yine, tekrarlar.) Şöyle oldu, böyle gitti?
NAİLE – Sonunda onun nişan halkası benim parmağıma, be-

nimki de onun parmağına geçti.
HURŞİT EFENDİ – Yani nişanlandınız?
NAİLE – Evet… Bu karşılıklı gönül yangını sırasında meğerse 

o benden hevesini almış da benim haberim yokmuş.
HURŞİT EFENDİ – (Yüz ekşiterek) İşte buna can sıkılır. Hissi-

nizi mi iptal etti? Niçin haberiniz yok?
NAİLE – (Uzun bir ah çekerek) Gerçeği tatlı bir düş sanmışım, 

uyuyakalmışım.
HURŞİT EFENDİ – (Üzüntüsünü belirtecek bir jestle) Vay 

hain külhani vay!
NAİLE – Sonra kızınızı gördü, benden soğudu. Nişanı geri 

istetti. Evlenmekten vazgeçti. Hevesini aldıktan sonra Nergis Ha-
nım’a yapacağı şey de bunun aynı olacaktır.

HURŞİT EFENDİ – Merak etmeyiniz kızım. Nergis gerçeği 
düş sanmaz. Kimseye kendinden heves aldırmaz.

NAİLE – Hevesini alamazsa iş başka türlü olur.
HURŞİT EFENDİ – Söyleyiniz bakayım, ne olur?
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NAİLE – Birbirleriyle evlenirler.
HURŞİT EFENDİ – Avucunu yalasın! Ben öyle uçarıya kız 

vermem! Dünyamız Jüpiter gezegeniyle çarpışabilir. Buna ihtimal 
verilir ama Nergis’le Ehrami’nin evlenmesine asla!

NAİLE – (Bunalımlı) Asla mı? Kendinize o kadar güvenme-
yin. Onlar bu karşı çıkışınızdan hiç üzülmüyorlar. Size karşı oyna-
mak için mükemmel bir komedi hazırlıyorlar…

HURŞİT EFENDİ – (Gururla) Siz gönlünüzü ferah tutun kı-
zım. Ben oyuna gelmem. Avrupa ile Amerika’nın yerlerini değişti-
rebilirler ama beni dubaraya getiremezler!

NAİLE – Geçen hafta peşlerine takıldım. Ta Heybeli’nin çam-
lıklarına kadar ikisini gözledim. Çalı arkasından en gizli lakırdıla-
rını dinledim. Dubara, düşeş, size bir âlâ oyun yapacaklar. Haber 
veriyorum!

HURŞİT EFENDİ – (Gururla)
Şair-i bezm-i elest
Hurşid-i Fuzuliperest
İki çocuğun oyununa yenilmez!



2. Tablo
(Hurşit Efendi’nin evi. Eski usulde döşenmiş bir oda. İhtiyar 

şair, erkân minderine bağdaş kurmuştur. Önünde rahlesi, alçak bir 
masa, üzerinde Fuzuli divanı, hokka, kalem, kâğıtlar, şiir yazmak-
tadır.)

Birinci Sahne
Hurşit Efendi, sonra Şevkiye Hanım
HURŞİT EFENDİ – (Elinde kalem, kâğıt, bir eliyle sakalını 

karıştırır, gözlerini tavanda gezdirir.) Sabahtan beri ‘memnun’a 
kafiye arıyorum, gelir gelir, aklıma bir düziye ‘maymun’ gelir… 
Bu maskara hayvanı zihnimden bir türlü kovamıyorum. (Fuzuli 
divanını karıştırarak) Beynimi arıtmak için hazretten birkaç mısra 
okuyayım:

“Kıldı zülfün tek perişan hâlimi hâlin senin
Bir gün, ey bî-dert, sormazsın, nedir hâlin senin
Gitti başından gönül ol serv-kaddin sayesi
Ağla kim idbara tebdil oldu ikbalin senin”
Sevgili, senin yüzündeki tek bir ben şairin aklını darmadağın 

ediyor. (Sayfayı çevirerek)
“Dün Fuzuli sehvedip geçmiş mey ü maşuktan
Tevbe edip bu yaman işten peşiman olsa pek”
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Koca şair bir mısrada yanılıp da meyden, sevgiliden vazgeç-
tiğini bildirir bildirmez alt mısrada hemen pişmanlık getirerek işe 
tövbe etmeye kalkışıyor. Şu iki mısraya nazire yazamaz mıyım?

“Ey Hurşid, sevhedip kılsan feragat…”
Alt tarafını tamamlamaya vakit kalmadan karısı Şevkiye Ha-

nım odaya girer.
ŞEVKİYE HANIM – Efendi!
HURŞİT EFENDİ – (Öfkeli bir bakışla) Elinin körü! Ne var? 

Tam ilham zamanında gelir, zihnimi altüst edersin! Doğarken birin-
ci mısrayı yarıda öldürdün.

ŞEVKİYE HANIM – Kadınlar bazen çocuk düşürürler ama şa-
irlerin kafalarından ölü doğduğunu senden işitiyorum efendi.

HURŞİT EFENDİ – Otuz yıllık karımsın ama bir tek mısraımı 
anlama yeteneğinden yoksunsun. Bir şairin beyni gebe olduğu gü-
zellikleri nasıl doğurur, bunu ne bileceksin?

ŞEVKİYE HANIM – Kolay doğuramıyorsan bir ebe çağıra-
yım. Bizim pamuk kedi, dört yavruyu birbiri arkasına senden kolay 
doğurdu.

HURŞİT EFENDİ – Senin anlayışına göre yüksek ince güzel-
liklerin doğumuyla, bir kedi doğurması arasında hiçbir ayrım yok.

ŞEVKİYE HANIM – Ne olacak ya? Pamuk dünyaya yumuk 
yumuk ne güzel yavrular getirdi. Senin doğurduklarından el altında 
okşanıp sevilecek ne görülebiliyor ki?

HURŞİT EFENDİ – (Üzüntüyle boynunu çarpıtır, ellerini ha-
vaya kaldırır.) Şair karısı olacaksın. Ayıp sana da bana da… Sen şi-
iri kedi yavrusu gibi dört ayaklı, tırnaklı ya da palamut balığı gibi… 
(Elleriyle palamut işareti yapar.) böyle böyle bir şey mi sanıyor-
sun? Bu ne kabalık Allah’ım!

ŞEVKİYE HANIM – Palamut kaba ise uskumru gibi olsun!
HURŞİT EFENDİ – (Alaycı) Az daha incel de izmarite benzet!
ŞEVKİYE HANIM – Palamut, uskumru, izmarit, bu mübarek 

balıklar hep yenir. Seninkiler yenir yutulur şeyler değil!
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HURŞİT EFENDİ – Demek ki tadına varmak için benim şiirle-
rimin ızgarasını, tavasını, pilakisini yapmak istiyorsun.

ŞEVKİYE HANIM – Ben buraya çene yarıştırmaya gelmedim. 
Aşağıda çocuk bekliyor. Seninle görüşmek için ısrar ediyor.

HURŞİT EFENDİ – Hangi çocuk?
ŞEVKİYE HANIM – Hani ya şu bizim kızı isteyen genç şair.
HURŞİT EFENDİ – Sabah sabah ilhamımı piç ettikten sonra, 

aklımı büsbütün başımdan almak için işte bir bu eksikti. Defet her-
geleyi!

ŞEVKİYE HANIM – Tanrı misafiri olarak kapımızı çaldı. Beş 
dakikacık kabul etsen kıyamet kopmaz ya!

HURŞİT EFENDİ – (Celalli) Bizim kızı almış, Adalara götür-
müş. Ben onu yakalarsam polise vereceğim. Ne cesaretle gelip de 
kapımızı çalıyor? İkisi bir olup da bana bir oyun edeceklermiş!

ŞEVKİYE HANIM – Adalar madalar, oyun moyun yalan, if-
tira… Kızın teyzesinden başka bir yere gittiği yok. Etraftan çeke-
miyorlar. Aleyhlerinde ne türlü yalan uyduracaklarını bilmiyorlar.

HURŞİT EFENDİ – Kimin nesine gerek? Çekemeyenler kim? 
Ne diye çekemeyecekler?

ŞEVKİYE HANIM – Böyle zamanda onun gibi damat bulması 
kolay mı? Pekâlâ ağzı burnu düzgün bir çocuk…

HURŞİT EFENDİ – Damat olacak kimsenin yalnız ağzına bur-
nuna bakmazlar. Şair adını takınıp da mısraı on paraya söylediği 
şiirlerine müşteri aramayı iş güç edinmiş bir hayta.

ŞEVKİYE HANIM – Fena mı işte? Kayınbaba damat, karşı 
karşıya beyit düzüp eğlenirsiniz.

HURŞİT EFENDİ – Beyit düzmek! Dilini bal arısı soksun! İn-
dire indire beni tavuk pazarı şairleri derecesine düşürdün.

ŞEVKİYE HANIM – Şair değil mi, ha tavuk pazarı, ha at pa-
zarı, hepsi bir…

HURŞİT EFENDİ – Tamam… Senin layığın bir damat işte! 
O sana (Eliyle işaret ederek) böyle böyle torik doğurur! Tuzla da 
lakerdasını yaparsın.
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ŞEVKİYE HANIM – Keşke ikinizin de yazdıklarınız lakerda 
kadar lezzetli olsa… O karın doyurur. (Elini ağzına götürür.) Sizin-
kiler püfff… Havadan başka bir şey değil. Ama vakit geçiyor, ayıp 
oluyor, çocuk aşağıda bekliyor. Ne diyeceksen de!

HURŞİT EFENDİ – İşte dedim ya, defet serseriyi!
ŞEVKİYE HANIM – İyi olmaz.
HURŞİT EFENDİ – Neden?
ŞEVKİYE HANIM – Çünkü kızın da onda gönlü var.
HURŞİT EFENDİ (Yerinden kalkıp oturarak) Yalnız kızın de-

ğil, senin de onda gönlün var. Seni de kendilerine uydurmuşlar.
ŞEVKİYE HANIM – Efendi, bir kızımız var. Gönül çekerek 

verem mi olsun?
HURŞİT EFENDİ – Hay Allah’ın aptalı! (Biraz düşünerek) İs-

terse verem olsun. Nergis’i toprağa gömerim, üzerine iki kova su 
dökerim de yine o dahdahçı şaire vermem… Be kadın, ne biçim 
anasın? Kızın bir delikanlıya gönül çektiğini sıkılmadan karşımda 
nasıl söylüyorsun?

ŞEVKİYE HANIM – (Böbürlenerek) Ayıp mı? Vaktiyle sen de 
beni sevmedin mi?

HURŞİT EFENDİ – Bütün ömrümce cezasını çektiğim o en 
büyük ahmaklığım, hayır hayvanlığım, işte budur…

ŞEVKİYE HANIM – (Kızgın) Ben de “şair” denilen divanenin 
ne kadar huysuz, densiz, geçimsiz bir mahluk olduğunu bileydim 
hamala varır da koca diye onu kabul etmezdim.

HURŞİT EFENDİ – Hakkın var Şevkiye. Bu evlenmede ikimiz 
de yanılmışız…

ŞEVKİYE HANIM – Ne yapayım, kızın kısmetine de yine bir 
şair çıktı. Cenabıhak, bu sefer belki bize acır da onu sana benzet-
mez!

HURŞİT EFENDİ – Bu, eski manasıyla bir şair değil. Kendi 
deyimlerince kaldırım “poét”i şimdi kendine bir meslek uydurama-
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yan, parasız kalan, diplomasız gençler şair oluyorlar. Bunun ver-
gisi yok, sınavı yok, belgesi yok! Zamanınızdaki şair bolluğunun 
nedenini anladın mı şimdi? (Kalkar, odanın enine boyuna sinirli 
adımlarla gezinerek) Bu Ehrami’yle çattık belaya! Bozboz sineği 
gibi yüz defa kovarsın, yine gelir, kalktığı yere konar… Ben onun 
kızıma karşı olan bütün umutlarını kırarak kesinlikle ağzının tadını 
vermeliyim ki bir daha kapımızı çalmak cüretinde bulunmasın!

ŞEVKİYE HANIM – (Hararetle) Efendi, bu ana kadar bana 
yaptıklarını affediyorum. Ama insaf et, kızımıza kıyma. Bir evlat… 
Zavallıcık aşağıda için için ağlıyor.

HURŞİT EFENDİ – Allah ömürler versin, bu affına büyük te-
şekkürler ederim. Ama gönül delisi genç kızın ağlamasına önem 
verilmez. Bugün bunun için, yarın başkası için ağlar. Sen bana var-
dığına pişman olmadın mı?

ŞEVKİYE HANIM – Ah, bin kere!
HUEŞİT EFENDİ – Nergis de buna vardığına seninkinden çok 

nedamet getirecektir. Evet evet, kızın da oğlanın da birbirine karşı 
olan umutlarını kesip kesinlikle işi bitirmeliyiz. Çağır bana o çap-
kını yukarıya!

ŞEVKİYE HANIM – Çocuğu kovacaksan da, hazımla, sükû-
netle, terbiye sınırını aşmadan kov.

HURŞİT EFENDİ – Kovmanın da vezinli, kafiyeli şairanesi 
olmaz ya? Haydi gönder diyorum külhaniyi… Yapacağımı bilirim 
ben…

İkinci Sahne
Hurşit Efendi, Muzaffer
(Muzaffer süklüm püklüm odadan içeri girer. Sedire oturmuş 

olan Hurşit Efendi’yi, ayaklarına doğru komik bir tavırla etekler. 
Emire hazır bir hâlde ayakta durur.)

HURŞİT EFENDİ – (Kızgın bir bakışla tepeden aşağı Muzaf-
fer’i bir süre süzdükten sonra) Ehrami misin Firavuni misin nesin? 
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Beyefendi, kırdığın ceviz artık bini aştı. (Bu konuşma karşısında 
Muzaffer ezilir, büzülür, ağlar gibi düşünür bir tavır alır.) Bu yap-
ma hareketlerinle beni mi kandıracaksın?

MUZAFFER – (Kekeleyerek) Estağfurullah… Efendimize kar-
şı yapma hareket…

HURŞİT EFENDİ – Niye öyle ağlar gibi düşünüp duruyorsun?.
MUZAFFER – Efendimizi aleyhimde bu kadar öfkelendiren 

günahımın ne olduğunu düşünüyorum.
HURŞİT EFENDİ – Cinayetini bilmiyor musun?
MUZAFFER – Kendi yapmadığım bir şeyi nasıl bilebilirim?
HURŞİT EFENDİ – Kızımı alıp da Adalara götüren sen değil 

misin?
MUZAFFER – (Büyük bir hayretle ağzını bir karış açar on 

parmağını havaya kaldırır.) Kızınız ve Adalar… Aman ya Rabbi, 
ne iftira! Hiiii!

HURŞİT EFENDİ – Niçin bu kadar şaşırmış görünüyorsun?
MUZAFFER – Nasıl şaşırmayayım efendim? Adalar, bu yaşa 

geldim ayağımı bastığım yer değil. Adlarını işitirim. Uzaktan, Mar-
mara’daki hayal meyal şekillerini görürüm işte bu kadar.

HURŞİT EFENDİ – (Acı bir gülümsemeyle) İnkâr ha?
MUZAFFER – Haşa, inkâr değil! Efendimize karşı en küçük 

bir yalanım sabit olursa tayin buyuracağınız en ağır bir cezaya ra-
zıyım.

HURŞİT EFENDİ – (Yine bir gülümsemeyle) İspat kolay. Sizi 
çamlıkta gözetleyen eski nişanlınız Naile Hanım’la yüzleştirirsem 
ne diyeceksin?

MÜZÂFFER – (Birkaç defa başını sağa sola çevirir, gülerek) 
Bu adla gelmiş geçmiş bir nişanlım bulunduğunu inkâr etmem. 
Ama bu zavallı kadıncağız kaçıktır. Geceki rüyalarını, gözlerine 
görünen hayaletleri sabahleyin gerçek sanır.
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HURŞİT EFENDİ – Kızımla birlik olup da bana bir oyun oy-
nayacakmışsınız. Bu dubarayı anlat bakalım…

MUZAFFER – Bu iftira da yine o divane kadının düzmesi de-
ğil mi? Haşa efendimize karşı bir oyun! Yüz bin kere haşa!.. Ter-
biyenizin desteğiyle büyüyen kızınız, siz velinimet babasına karşı 
canlı bir itaat örneğidir. Bendenizin ise itiraf ederim… (Utangaç bir 
tavırla önüne bakarak) …önceleri bazı havailiklerim vardı. Ama 
Nergis Hanım’ın ateşi, aleve giren paslı bir demir gibi ahlakımı ya-
karak temizledi. Her ikimizden de sizlere karşı bir yalan, bir hile 
çıkmasına imkân yoktur. Biz söylemesek de bu gerçeği yüksek vic-
danınız elbet doğrular.

HURŞİT EFENDİ – Beyefendi, karşımda kızıma tutkunluğun 
ateşinden söz etmek de bir terbiyesizliktir. Edebini takın! Bir baba 
karşısında görüşülebileceği gibi konuş.

MUZAFFER – (Utangaç) Efendimiz, bu bir kusursa çılgınlığı-
ma veriniz. Şairin göğsü bir örs, nefesi ateştir. Bütün divanları, eski 
yeni şiirleri dolduran ilahi bir kelimeyi karşınızda tekrarlamaktan 
beni niçin yasaklıyorsunuz? Bu ateş, sizin de üstat kaleminizin me-
şalesi değil midir efendim?

HURŞİT EFENDİ – Evet. Bu, şairler arasında en çok konuşu-
lan bir kelimedir. Ama birbirimizin kızına, karısına, anasına karşı 
kullanılmasına izin yoktur.

(Bir an sessizlik. Birbirlerine bakışırlar.)
HURŞİT EFENDİ – (Bakışlarını dikleştirerek) Beyefendi, 

kızıma koca olmayı aklından çıkar. Birkaç ağır sebep dolayısıyla 
buna imkân yoktur.

MUZAFFER – (Bir şaşkınlık, dil dolaşmasıyla) Bu sebepleri 
lütfen izah buyurur musunuz?

HURŞİT EFENDİ – Buna mecbur değilim. Ama haydi seni söz 
anlar bir çocuk sayarak söyleyeyim. İlkin şairlik anlayışlarımızla 
aramızda aşılmaz dağlar vardır. Önlerinde secdeye vardığım eski 
şairlerimize benim gözümün önünde sen birkaç defa küfrettin.
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MUZAFFER – (Bir sandalye arkalığına tutunarak) Efendi-
miz, dizlerim titriyor. Dermandan kaldım… İzin veriniz de şu san-
dalyeye oturayım…

HURŞİT EFENDİ – Bu konuşmamız uzun sürmeyecektir. Bir-
kaç dakika için otur.

MUZAFFER – (Titrek bir sesle) Efendimiz, bilmeyerek kulu-
nuz böyle bir günah işlemişse huzurunuzda bütün ruhumun coşkun-
luğuyla tövbe etmeye hazırım.

HURŞİT EFENDİ – İşlediğin günah kebairdendir. Asla tövbe 
tutmaz. Sonra sen henüz gençsin. İlk nişanlını bırakıp benim kızıma 
musallat olmuşsun. Karı kıymeti bilecek bir çağda değilsin. Ben 
Nergis’i biraz yaşını başını almış, akıllı uslu bir adama vermek ni-
yetindeyim. Sonra elin yufka, kafan puf böreği, karaladığın naneleri 
gazeteden gazeteye, dergiden dergiye dolaştırmaktan başka kazanç 
ve meslek diye bir kârın yok.

MUZAFFER – Efendimiz gencim, çalışkanım. Yol göstericili-
ğinizle çalışır, kazanırım.

HURŞİT EFENDİ – (Yüz buruşturur.) Böyle lakırdılara kar-
nım toktur. Bu zamana kadar bir baltaya sap olamamış bir adamın 
bundan sonra da çul tutabileceğini hiç ummam!

MUZAFFER – (Ağlar gibi) Efendimiz, kulunuzu bu ağır söz-
lerle çok hırpalıyorsunuz. Sandığınız kadar hor görülen bir genç 
değilim…

HURŞİT EFENDİ – Aramızdan “efendilik-kulluk” deyimlerini 
kaldır. Senli benli konuşalım. Yaltaklanmaktan hoşlanmam.

MUZAFFER – (Biraz kabararak) Size karşı saygı ve sevgiyle 
titreyen kalbim ve dilimden başka türlü bir konuşma beklenemez.

HURŞİT EFENDİ – (Çarpık bir dudak büküşüyle) Geç bu şak-
labanlıkları, bu pek açık yaltaklanmaları…
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MUZAFFER – (Övünç duyar gibi) Her türlü hitap ve takdi-
rinize boyun eğerim. Ama efendimize olan saygımın sınırlanması 
karşısında isyandan kendimi alamayacağımı görüyorum.

HURŞİT EFENDİ – (Sertçe) Oğlum, anlatamadık mı? Ben 
böyle piyazlara kapılıp da adama kız vermem… Lakırdımız lüzu-
mundan fazla uzadı. Soğukkanlılığımı taşırma. Çık artık dışarıya!

MUZAFFER – (Sinirli) Kızınızı bana vermeyip de kime vere-
ceksiniz?

HURŞİT EFENDİ – O seni ilgilendiren bir mesele değil.
MUZAFFER – Demek zengin bir damat arıyorsunuz? Kızını-

zın isteğini, mutluluğunu hiçe sayarak ticari bir evlenme peşinde-
siniz?

HURŞİT EFENDİ – (Dik) Böyle bir suale hakkın yoktur. Ta-
hammülümü taşırıyorsun.

MUZAFFER – (Parlayarak) Nergisle ruhlarımız ezelî ve ebedî 
bir yoğrulma ve kaynaşma ile yaratılmıştır. Bu iki canı birbirinden 
ayıramazsınız.

HURŞİT EFENDİ – (Hiddetli) Hâlâ mı karşımda kızıma olan 
aşkından, ateşinden söz etmek küstahlığında bulunuyorsun? Defol! 
Seni evimden kovuyorum!

MUZAFFER – (El ayak titrer bir hâlde) Gidiyorum… Ama 
olacak bir facianın sorumlusu sizsiniz, unutmayınız!

HURŞİT EFENDİ – (Yerinden davranır, bağırarak) Sözle ko-
vulmaktan anlamıyorsun. Sopaya mı yapışayım?

MUZAFFER – Telaş buyurmayınız. Gidiyorum. (Yerlere kadar 
eğilerek) Saygım sarsılmaz ve ebedîdir efendi hazretleri. (Çıkar.)

Üçüncü Sahne
Hurşit Efendi, Şevkiye Hanım
ŞEVKİYE HANIM – (Öfkeyle odaya girer.) Efendi, sonunda 

muradına erdin mi?
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HURŞİT EFENDİ – (Titrek bir sesle) Erdim…
ŞEVKİYE HANIM – Çocuğu avludan yabancı köpek çıkarır 

gibi kovdun.
HURŞİT EFENDİ – Pek iyi ettim. Oh! Yüreğim serinledi.
ŞEVKİYE HANIM – (Heyecanla) Kız aşağıda inleye inleye 

bayılıyor.
HURŞİT EFENDİ – Bayılsın. O yine ayılır.



3. Tablo

Birinci Sahne
Muzaffer, Nadide Hanım, Nergis
(Muzaffer’in evinde bir oda. Yüksek aynalı geniş bir lavabo üze-

rinde pomatalar, vazelinler, boya kalemleri, hamurlar. Muzaffer, ay-
nanın önünde kalemle kaşlarını kalınlaştırır, gözlerinin altına haleler 
çizer.)

MUZAFFER – Ben bu işi başarıyla becerirsem amatör bir artist 
olurum ha?

NADİDE HANIM – Amatör değil, asıl en tabii artist olursun! 
Artistler sahnede hüner gösteriyorlar. Herkes de biliyor ki oynanan 
şey gerçeğin kendisi değil, taklididir. Sen komedini hayatın ortasında, 
tabii dekorlar içinde yaratacaksın…

NERGİS – Yüreğim kopacak gibi titriyor. Babamı aldatamayıp 
da foyanı meydana vurursan ne yapacağız?

MUZAFFER – (Yüzünde makyaj kalemini gezdirerek) Merak 
etme Nergisçiğim. Yarının dünü yeneceğinden emin ol!

NERGİS – Bizim ona oynayacağımız oyun için babamın dikkat 
gözünü açtılar. Kendisi öyle pek kolayca dubaraya gelir kimselerden 
değildir. İşte ondan korkuyorum.

NADİDE HANIM – Ben oğlumun bu işi başaracağından şüphe 
etmem. Şiirde başarılı olan, böyle bir oyunda niçin beceriksiz kalsın?

MUZAFFER – Ben kendi kendimi efsunladım. Telkin ettim. 
Nergis’in aşkı bana rehber oldukça önüme çıkacak her güçlüğü çiğne-
yip geçerim, eminim (Çenesine az kır serpmiş bir sakal takar. Başına 
bir arakiye, sırtına cübbe ile palto arasında geniş bir şey giydikten 
sonra aynanın önünden ortaya çıkarak) Nasıl? Değiştim mi?
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NADİDE HANIM – Büsbütün…
NERGİS – (Dikkatle Muzaffer’e baktıktan sonra iki avucuyla 

gözlerini örterek) Aman Muzaffer, ne kadar kartlaştın! Kırk beş ya-
şında sen böyle mi olacaksın?

MUZAFFER – Kederlenme güzelim! O yaşlara gelince sen de 
böyle körpecik kalmayacaksın.

NADİDE HANIM – (Oğlunu dikkatle gözden geçirerek) Oğlu-
mun ihtiyarlığı da başka türlü güzel olacak. Baksanıza yüzü ne kadar 
erkekçe, olgun bir biçim aldı?

NERGİS – Kara dervişlere döndü.
NADİDE HANIM – Ne olsa benim Muzaffer’im, yine Muzaf-

fer’imdir!
MUZAFFER – Ben artık genç şair Muzaffer değilim. Muzaffe-

reddin-i Şirazi’yim! Asyai eski saz şairlerinden…
NERGİS – Bu yüz değişikliğinden sonra niçin yine Muzaffer 

adını alıyorsun? Babamı şüpheye düşürmek ihtimalinden korkmuyor 
musun?

MUZAFFER – Başka ad üzerine kıyılacak nikâhtan sonra kişilik 
değişimini gerektirecek başımıza bin türlü güçlükler çıkarılmaması 
için bu adı kullanmak zorundayım.

NADİDE HANIM – Öyle ya ad değiştirirse sonra oğlumu sah-
tekârlıkla suçlu çıkarırlar.

NERGİS – (Düşünerek) Bu yaşlı Muzaffer’in genç Muzaffer ol-
duğu konusunda babamı şüpheye düşürmemesi için Allah’a dua ede-
lim.

MUZAFFER – (Aynada biraz daha sakalını, kavuğunu düzelte-
rek) Tanrı’yı bu hile işine karıştırmak doğru olmaz. Şeytana yalva-
ralım. Özellikle Fuzuli divanından bir şeyler ezberlemeye çalışalım.

NERGİS – Senin genç şair Muzaffer olduğun sesinden belli. Yü-
zünü değiştirdin ama sesin yine hep o senin sesin.

MUZAFFER – (Sesini kartlaştırarak)
“Ey Fuzûlî, bulmadım reng-i riyâdan bir safâ
N’ola kim meylim bu reng ile mey-i gülfâmadur”
(Dervişvari boyun keserek odadan çıkar.)



4. Tablo
(Hurşit Efendi’nin evinde bir oda.)

Birinci Sahne
Hurşit Efendi, Şevkiye Hanım
HURŞİT EFENDİ – (Elinden Fuzuli divanını sedirin üzerine 

bırakır, bağdaş kurduğu erkân minderinden kalkar. Oda kapısına 
yürür, dışarıya seslenir.) Hanım… Hanım… Buraya gel!

ŞEVKİYE HANIM – (İçeriye girer.) Ne var efendi? Beni niye 
çağırıyorsun? Aşağıda dünyalar kadar işim var.

HURŞİT EFENDİ – Ben de seni buraya pek mühim bir iş için 
çağırıyorum.

ŞEVKİYE HANIM – Pek mühim bir iş neymiş bakayım? Söy-
le.

HURŞİT EFENDİ – (Fuzuli divanı arasından bir fotoğraf çı-
karır, karısına uzatır.) Şu resme dikkatle bir bak da fikrini söyle 
bana…

ŞEVKİYE HANIM – (Fotoğrafı alır, kayıtsızca bakar, dudak 
bükerek) Baktım. Ne var? Derviş midir? Yobaz mıdır? Kartaloz bir 
herif. Bunun için benim ne fikrim olabilir? Pek tuhafsın efendi…

HURŞİT EFENDİ – İşte senin gözün ancak bu kadar görür!
ŞEVKİYE HANIM – (Büyük bir şaşkınlıkla) Bu kaba, geçkin 

suratta görülecek başka bir şey seçene aşk olsun!
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HURŞİT EFENDİ – Bu olgun, pişkin yüzde ne erkekçe bir yu-
muşaklık var…

ŞEVKİYE HANIM – (Hep aynı şaşkınlıkla) Bu yumuşak su-
ratta hiçbir güzellik göremiyorum ben. Ama ne olursa olsun, el he-
rifinin güzelliği, çirkinliği neme gerek benim?

HURŞİT EFENDİ – (Önemle gözlerini açarak) Fuzuli divanı 
bütün ezberinde!

ŞEVKİYE HANIM – Bu zamanda para eder bir meziyet de-
ğil… Ama çok tuhaf şey, bu herifle bu kadar ilgilenişinin nedeni 
ne?

HURŞİT EFENDİ – Çok mühim…
ŞEVKİYE HANIM – Anlamıyorum.
HURŞİT EFENDİ – (Sesine büyük bir ciddilik vererek) Bizim 

kızı istiyor.
ŞEVKİYE HANIM – (Birden parlayarak) Aaaa çıldırdın mı 

efendi?
HURŞİT EFENDİ – Aklının ermediği şeye öyle birdenbire ka-

barma…
ŞEVKİYE HANIM – Senin aklın güzel eriyor maşallah! Kızı-

mızı diri diri toprağa mı gömeceksin?
HURŞİT EFENDİ – Cehl-i mürekkeb bir kadınsın! Damatlığı-

ma tenezzül eden, böyle yüksek bir kısmet reddedilir mi hiç?
ŞEVKİYE HANIM – Basbayağı, softamsı bir herif… Bunun 

yüksekliği nerede?
HURŞİT EFENDİ – Her dile çevrilmiş meşhur divan şairi Ha-

fız-ı Şirazi soyundan… Bu büyük şair Ali Muzaffer zamanında Şi-
raz’da yaşamıştı. İşte Muzaffer adı oradan geliyor…

ŞEVKİYE HANIM – Muzaffer adında bu kadar muteber bir 
yükseklik varsa, genç Muzaffer’e niçin önem vermiyorsun?
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HURŞİT EFENDİ – (Çatkın) Sus! O çapkının adını karşımda 
anıp durma!

ŞEVKİYE HANIM – Büyükbabası hafız olsun, şıracı olsun, 
bozacı olsun, ben bu kart herifi hiç beğenmedim! Kızımıza asla la-
yık göremem…

HURŞİT EFENDİ – (Utanmış gibi avuçlarıyla yüzünü kapar.) 
Şirazi’yi şıracı sanıyorsun! Yüz kızartacak bir cahillik…

ŞEVKİYE HANIM – Şirazi mirazi, ne bileceğim ben! Soyu 
sopu hangi memleketten olursa olsun, damat olacak adamın biraz 
da yüzüne bakılmalı…

HURŞİT EFENDİ – Pekâlâ güzel yüzü var… Ayda üç yüz lira 
da geliri…

ŞEVKİYE HANIM – (Biraz gevşemiş gibi görünerek) Ha, bak 
o cihet başka… Kızımız genç bir kocadan alacağı zevki bu ihtiyarın 
parasıyla tatmin edebilirse…

HURŞİT EFENDİ – (Baş gösteren başarısından memnun bir 
gülümsemeyle) Eder eder… Konuşması o kadar hoş ki tatlı diliyle 
bizim kıza kendini sevdireceğinden hiç kuşkum yok…

ŞEVKİYE HANIM – Senin baba yüreğin elbette Nergis’e acır. 
Onu mutsuz etmek istemezsin…

HURŞİT EFENDİ – Ben onun mutluluğu için uğraşıyorum. 
Toy kızımızı Adalara götüren çapkın, onu bir gün evimizden büs-
bütün kaçırıverirse? Maazallah böyle bir felaketi düşün. Bu evlen-
meyle Nergis’i o haytanın tasallutundan da kurtarmış olacağız… 
Ben dışarıya çıkayım. Sen kızı buraya çağır. Fotoğrafı göster. Yavaş 
yavaş zihnini bu evlenmeye yatırmaya uğraş.

ŞEVKİYE HANIM – Uğraşayım ama razı olacağını hiç um-
muyorum.

HURŞİT EFENDİ – Sen dediğimi yap. İşin sonunun hayra va-
racağını görürsün. Bir saat sonra Muzaffer Şirazi buraya gelecek. 
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Kızı iyice kandır. Bir densizlik yapmasın. Sonra babalık hakkımı 
helal etmem. (Odadan çıkar.)

İkinci Sahne
Şevkiye Hanım, Nergis
ŞEVKİYE HANIM – (Oda kapısından dışarıya seslenir.) Ner-

gis, yavrum, biraz buraya gel…
NERGİS – (Ağlamış gibi asık bir suratla, yavaş adımlarla içe-

riye girer. Annesini görünce hemen yüzünü değiştirerek gülümser. 
Ana kız el ele tutuşarak sahnenin önüne ilerler.) Anneciğim.

ŞEVKİYE HANIM – (Kızını alnından öper.) Yavrum…
NERGİS – İş iyi gidiyor?
ŞEVKİYE HANIM – Umduğumuzdan âlâ… Şeytan oğlan, 

kendini üç yüz lira gelirli Şirazlı’nın torunu diye tanıtıp da babanın 
öyle bir damarına girmiş ki…

NERGİS – Oh, artist Muzafferciğim…
ŞEVKİYE HANIM – Ama sen yine birdenbire bu evlenmeye 

razı oluverme… Belki babanı şüphelendirirsin. Ağla, sızla, ayak di-
ret, tepin, hırçınlaş…

(Kapı arkasında bir patırtı olur, ikisi de dışarıya kulak verdik-
ten sonra işaret parmaklarını ağızlarına götürerek birbirine sus 
derler.)

NERGİS – (Yavaşça anasının kulağına) Babam bizi dinliyor!
ŞEVKİYE HANIM – (Baş sallayarak evet işareti verir. Küçük 

masanın üzerinde duran fotoğrafı alır, kızına uzatır. Hemen sesle-
rini yükseltir ve makam değiştirirler.) Senin kocalığına baban bu 
adamı uygun görmüş…

NERGİS – (Sulu sepken gözyaşlarını salıvererek, tepine tepi-
ne) Şaka mı ediyorsun anne?

ŞEVKİYE HANIM – Ciddi söylüyorum.
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NERGİS – (Hırçınlaşarak ağlar sesle) Babam yerinde bir 
adam. Hem sakallı hem de kavuklu…

ŞEVKİYE HANIM – Soylu kişiymiş, zenginmiş, ahlakı pek 
güzelmiş…

NERGİS – (Elindeki fotoğrafa bakarak) Soyuyla sopuyla bir-
likte yere girsin! Suratına bakılmadıktan sonra ahlakının güzelliğini 
ne yapayım? Aman, ne gudubet herif!

ŞEVKİYE HANIM – Ayda üç yüz lira geliri varmış.
NERGİS – Geliri başında paralansın!
ŞEVKİYE HANIM – Baban şiddetle ısrar ediyor.
NERGİS – (Anasının yüzüne bakıp güle güle tepinerek) Kendi-

mi kuyuya atarım vallahi!
ŞEVKİYE HÂNIM – (Arkasını oda kapısına döner. Ağzını tuta 

tuta gülerek) A, nasıl lakırdı? Deli olma…
NERGİS – O herife varıp da çıldırmamak kabil mi?
ŞEVKİYE HANIM – (Sırıtarak) Baban o adama söz vermiş, 

tükürdüğünü yalayamaz… Âleme karşı onurunu korumak ister…
NERGİS – (Tepinip yumruklarını sıkarak) Bana sormadan ni-

çin söz veriyor?
ŞEVKİYE HANIM – İşte, bir şeydir olmuş… İhtiyar adamın 

o kadar zıddına basılmaz… Yüreğine indirir, sonra pişman olursun. 
Babandır kızım… Sana sormadan evlenme kararı verebilir.

NERGİS – (İki avucu arasında gülerek) Ah babacığım. Onun 
yoluna kurban gitmeye hazırım… At denize kendini, diye emret-
sin… Nasıl güle güle öleceğimi görsün… Ama (fotoğrafa bakarak) 
bu mendebur herife varmak, off…

Üçüncü Sahne
Öncekiler, Hurşit Efendi
HURŞİT EFENDİ – (Birdenbire oda kapısını açar, içeriye gi-

rer. Tatlı sert bir sesle) Kızcağızım, boş yere ne kendini üz ne de 



466 | Oyunlar

bizi… Ben söz verdim, anlaşma olmuş bitmiş demektir… Sözün-
den dönmek, dininden dönmekle birdir. Şair Hurşit böyle bir hatayı 
nefsine yediremez…

NERGİS – (Anasının kucağına yığılarak baygın baygın) Ah 
anneciğim, anneciğim kurtar beni… Babamın her emri başımın 
üzerine… Ama bu kadarına karşı isyandan kendimi alamıyorum. 
(Hıçkırır, çırpınır.)

HURŞİT EFENDİ – (Kızının yüzünü yavaş yavaş okşayarak) 
Üzülme, üzülme diyorum sana… Muzaffereddin-i Şirazi’nin fotoğ-
rafı fena çıkmış… Kendisi çok güzel bir adam… Görsen bayılır-
sın…

NERGİS – (Çırpınarak) İşte, görmeden bayılıyorum!
HURŞİT EFENDİ – Nikâhta keramet vardır…
NERGİS – Nikâhta keramet olsa her karı koca birbiriyle gül 

gibi geçinir…
HURŞİT EFENDİ – (Sertlenir.) Babalık hak ve yetkimle sana 

emrediyorum. Bu adama varacaksın. Fazla lakırdı istemem!
NERGİS – (Annesine sarılır.) Anneciğim… İmdat…
ŞEVKİYE HANIM – Annen ne yapacağını şaşırdı…
HURŞİT EFENDİ – (Daha sert) Benim yaradılışımda bir baba 

bundan ziyade densizlik çekemez… Muzaffereddin-i Şirazi bir saat 
sonra buraya gelecek… Temiz bir kılıkla onun karşısına çıkmalı… 
Misafiri ağırlamalı… Yoksa kendisine isyan edilen bir babanın na-
sıl sert karşılık vereceğini siz de görürsünüz.



5. Tablo
(Hurşit Efendi’nin evindeki oda… Hurşit Efendi biraz telaşlı 

ve misafir bekler bir hâlde odayı enine boyuna gezinir.)

Birinci Sahne
Hurşit Efendi, sonra Şevkiye Hanım, Muzaffereddin-i Şi-

razi
HURŞİT EFENDİ – Hazretin gelme saati yaklaştı. Bu mübarek 

adam, verdiği sözde durduğunu dakikası dakikasına ispat edecek-
tir…

ŞEVKİYE HANIM – (Biraz helecanlı, oda kapısından başını 
uzatır.) Efendi, damat geldi.

HURŞİT EFENDİ – (Telaşını arttırarak) Ciddi insan böyle 
olur. Verdiği sözden bir saniye şaşmadı… Ama kız ne âlemde?

ŞEVKİYE HANIM – Sorma efendi, sorma. İki yumruğunu şa-
kaklarına yapıştırmış, odanın ortasında tepinip duruyor.

HURŞİT EFENDİ – (Kaşlarını çatarak) Hanım, ne yaparsan 
yap, bu çılgını teskin et.

ŞEVKİYE HANIM – Mümkün olanı yapacağım. Ama teskin 
edemezsem?

HURŞİT EFENDİ – (Celalli) Teskin edemezsem, olmaz. Mut-
laka etmeli. Bu mübarek zata karşı her hâlde haysiyetimizi kurtar-
malıyız… Haydi, çabuk misafiri getirin buraya…

(Hurşit Efendi oda kapısının önünde divan durur gibi bir saygı 
davranışı alır. Muzaffereddin-i Şirazi kabarmış hindi şişkinliği ve 
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ağır adımlarla içeriye girer. Birbirinin ellerine sarılarak müsafaha 
tarzında öpüşürler. Muzaffereddin, bir iki adım yürüdükten sonra 
küçük masa üzerinde duran Hurşit’in tamamlanmamış mısraına 
bakar.)

MUZAFFEREDDİN – (Sesini değiştirerek) Bir şiir üzerinde 
mi çalışılıyordu?

HURŞİT EFENDİ – Evet hazretim, sabah ilhamıyla bir gazel…
MUZAFFEREDDİN – (Ağır ağır takti ile)
Gazeldir ruh efzâ vü neg’ever
Gazeldir hubb-ı likâ-yı aşk-ı enver
Gazeldir gâmız-ı baht-ı ahter
Gazeldir hüsn-i bî-baha-yı duhter
Gazeldir bir hümâ ki kolay gelmez şikâre
İlhâmıdır semânın rûh verir nigâre
HURŞİT EFENDİ –
Müşkbâr eyledin meskenimi
Gel öpem mübârek dehenini
MUZAFFEREDDİN –
Lahza lahza Gülşen-i medhinde gûyâ olmasa
Bülbül-i nutku Fuzuli’nin hoş elhân olmasın
(Ağız ağza öpüşürler…)
HURŞİT EFENDİ – Şeref-kudumünüzle fakirhanemi ihya bu-

yurdunuz…
MUZAFFEREDDİN – Ailenize kabul şerefiyle kulunuzu me-

sut kıldınız…
HURŞİT EFENDİ – Tenezzül buyurdunuz…
MUZAFFEREDDİN – Estağfurullah…
İsterem ki odaya doğsun, o mâh
Bülbül-i dil süphe çeksin âh u vâh
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HURŞİT EFENDİ – (Oda kapısından dışarıya seslenir.) Ha-
nım, kızı al getir…

(Muzaffereddin-i Şirazi, Hurşit Efendi’nin masa üzerindeki ya-
rım şiirini gözden geçirmekle meşguldür. Bir an sessizlikten sonra 
kapı arkasında bir homurtu olur.)

HURŞİT EFENDİ – (Kapı aralığından dışarıya) Hanım, yüre-
ğime mi indireceksiniz?

ŞEVKİYE HANIM – (Kapı arkasından) Ne yapayım, densizle 
baş edemiyorum…

HURŞİT EFENDİ – Haydi diyorum, haydi… Şimdi aşağı iner-
sem onu gebertirim…

(Biraz sonra Nergis, annesinin koltuğunda odaya girer.)

İkinci Sahne
Öncekiler, Nergis
(Boynu bir yana eğik, yüz üzüntülü, gözler dalgın, derbederce 

bir kılıktadır. Ortada ayakta dururlar.)
MUZAFFEREDDİN – (Şeyhin şu mısralarını okur.)
Hicran-ı şebbin uzunluğundan
Vasim sihri umulmaz oldu
Nergislerinin merakı ile
Kirpikli gözüm yumulmaz oldu.
(Yarım dakika kıza karşı hayranlık susuşuyla geçtikten sonra 

Muzaffereddin, ona doğru ilerleyerek elinde tutmak ister ama Ner-
gis bütün vücuduyla titremeler geçirerek başını anasının omzuna 
dayar, bir iki hıçkırır.)

HURŞİT EFENDİ – (Hiddetle gözlerini açar. Kızını kolundan 
sertçe çekerek) Kendine gel yavrum…

MUZAFFEREDDİN – (Biraz şaşkın) Ne oluyor, efendim?
ŞEVKİYE HANIM – Affedersiniz. Genç kızlık densizliği… 

Koca sözünden sinirleniyor da…
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(Nergis gülmekle ağlamak arasında bir fingirti koparır.)
HURŞİT EFENDİ – Pek gözü kapalı büyütülmüştür. Bu korku 

kusurlarına bakılmaz…
MUZAFFEREDDİN – Şüphe yok… (Sadık’ın şu mısraını 

okur.)
“Eder bir lahzada bin kez beni makbul ve merdudi.”
(Yine Nergis’in elini tutmak için elini uzatır. Kız yine, gülmekle 

ağlamak arasında tuhaf bir fıkırtı yapar. İsteksiz, biraz elini uzatır.)
HURŞİT EFENDİ – (Gözlerine mendilini götürerek) Ha, şöyle 

yavrum… Babana mürüvvetini göster… (Üzüntüyle bir iki hıçkırır.)
MUZAFFEREDDİN – (Kızın elinden tutar. Babasının karşısı-

na çekerek.) Efendi hazretleri, medeni nikâhtan önce vicdani nikâ-
hı yapalım… Allah’ın emri, Peygamber’in kavliyle kızınızı bana 
nikâhlıyor musunuz?

HURŞİT EFENDİ – (Yine gözlerini mendile silerek) Şükür ye-
tiştirene… (Sevinç üzüntüsüyle) Canıgönülden tam bir rıza ile kızı-
mı size nikâhlıyorum…

MUZAFFEREDDİN – İlkin Hak ve sonra da sizin gibi şair bir 
baba karşısında bu anlaşma olup bitmiş midir?

HURŞİT EFENDİ – Şüphesiz efendim… Sormaya ne gerek 
var, şüphesiz…

(Muzaffereddin yüzünden sakalı, başından arakiyeyi çekip ata-
rak genç yüzüyle ortaya çıkar.)

HURŞİT EFENDİ – (Büyük bir şaşkınlıkla) Of! Karşımda ne 
görüyorum?

MUZAFFER – Asıl damadınızı görüyorsunuz!
HURŞİT EFENDİ – Sonunda bana bu komedyayı oynadınız 

mı?
MUZAFFER – Komedya değil efendibaba, hoş bir eğlence… 

Veriniz şimdi elinizi içten bir saygı, sevgi ve sevincimizle öpelim.
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(Hurşit Efendi’nin eline uzanırlar. Ama Hurşit Efendi elini çe-
ker.)

NERGİS – Babacığım, sözünden dönen dininden dönmüş gibi 
olur… Bu söz sizindir.

HURŞİT EFENDİ – (Şaşkın şaşkın elini vererek) Peki, ben mat 
oldum. Siz mutlu olunuz…

-Perde-
23 Haziran 1933
Heybeliada




