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NAGEHAN UÇAN EKE, NURGÜL YILDIZ, ONUR AKÇAN, ÖZGÜR NÖMER
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Şenol Korkmaz, Türkan Korkmaz Bulut, Ümit Topuz, Valentina Karpova, 
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Zarafet ile Tekir • 305
Sonbahar Göçleri • 309
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Kedim Nasıl Öldü? • 357
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Ölü Diri Getirir • 569
Taharet Meraklısı • 577
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Şehirde Bir Şekavet • 997
Pis Bir Vaka  • 1005
İhtiyar Muharrir • 1011
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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 
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Eldiven; Katil Puse (=Öldüren Öpücük); Kayınpeder Kayınvalide 
Kendi Odalarında, Mahdum Bey Zevcesiyle Odasında (Kayınpe-
der-Kayınvalide; Kaynata-Kaynana); Kedi Yüzünden; Kedim Nasıl 
Öldü?; Kılıbık; Kıpti Düğünü; Kırço; Kiralık Vücut; Kocası için 
Deli Divane; Kocasını Boşayan Hürmüz Hanım; Kumru ile Büyük-
hanımın Mükamelesi; Lakırdı Beynimizde (=Söz Aramızda); Leke-
li Humma Şüphesi (=Lekeli Humma Kuşkusu); Melek Sanmıştım 
Şeytanı; Menekşe Kalfa’nın Müdafaanamesi; Meyhanede Hanım-
lar (Meyhanede Kadınlar); Mırnav… Mırnav; Misafir; Mutallaka 
(Boşanmış Kadın); Mübareğin Kuyruğu; Müslüman Mahallesinde 
Bu İş Olur mu?; Namusla Açlık Meselesi; Nasıl Dolandırıcı Ol-
dum?; Nasıl Öldürdüler?; Nergis Hanım’la Fehmi Bey; Nurker 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 
(=Papazın Eşeği); Sadakat; Şeytanın Karısı; Zavallı Cambaz.



Kaynaklar

ADIVAR, Halide Edib: “Hüseyin Rahmi’nin Eserleri Arasında I”, Akşam: 
1944, no.: 9151, 11 Nisan 1944.

ADIVAR, Halide Edib: “Hüseyin Rahmi’nin Eserleri Arasında II”, Akşam: 
1944, no.: 9152, 12 Nisan 1944.

ADIVAR, Halide Edib: “Hüseyin Rahmi’nin Eserleri Arasında III”, Akşam: 
1944, no.: 9153, 13 Nisan 1944.

ADIVAR, Halide Edib: “Hüseyin Rahmi’nin Eserleri Karşısında”, Yeditepe: 
1964, S 8, s. 6-7.

ADIVAR, Halide Edib: “Hüseyin Rahmi’nin Eserleri Karşısında”, Yeditepe: 
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22 | Hikâyeler
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mi Anlatıyor”, Son Telgraf: 11 Mart 1944.
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GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gazetecilikte Son Yazılarım 2: İstanbul 2002, 
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ları, 6. baskı.

MORAN, Berna: Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I: 2007, İletişim Yayın-
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NACİ, Fikret: “Tutuşmuş Gönüller”, Yeni Fikir: 15 Kânun-ı Evvel 1926, no.: 
18.

NİHAT, Mustafa: Türkçe’de Roman, Hakkında Bir Deneme: 1936, Remzi Ki-
tabevi.
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ÖZÖN, Mustafa Nihat: Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi: 1941, Maarif Matba-
ası.
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[SEVÜK], İsmail Habip: Tanzîmattan Beri I, Edebiyat Tarihi: 1944, Remzi 
Kitabevi, s. 226-232.
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Akçağ Yayınları.

YILMAZ, Durali: Romanımız ve İnsanımız: 1976, Nakışlar Yayınevi.
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Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar -roman yazarlığının yanı sıra- hikâ-
yeler de yazmıştır. Hikâyelerinin bir kısmı “hikâye” niteliğinde 
kabul görmüş, bazı kısa yazıları ise “kısa yazı” olarak tanımlan-
mıştır. Bu ciltte Hüseyin Rahmi’nin hikâyeleri ve kısa yazıları yer 
almaktadır. Hüseyin Rahmi’nin bu ciltte yer almayan Fransızcadan 
çeviri hikâyeleri ve gazete yazıları da vardır. (Eserlerinin listesi için 

“Sunuş” bölümüne bakınız.)
Bu kitapta Hüseyin Rahmi’nin hikâyeleri ilk baskıları esas alı-

narak yayıma hazırlanmıştır. İlk baskılar çoğunlukla eski harflerle 
gazetelerde tefrika edilmiş metinlerdir. Sevilen ve popüler bir yazar 
olması dolayısıyla Hüseyin Rahmi’nin hem romanları hem hikâye-
leri yıllar içinde sadeleştirilerek pek çok defa basılmıştır. Sadeleş-
tirilmiş metinlerde Hüseyin Rahmi’nin kullandığı bazı sözcüklerin 
yerine yeni sözcükler yerleştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler ba-
zen tuhaf cümlelerin ortaya çıkmasına sebep olmuşsa da sadeleş-
tirmeler yapılmıştır. Günümüz Türkçesini konuşan neslin sadeleş-
tirilmemiş metinleri rahatça okuyup anlayamadığı da bir gerçektir.

Yazarın metinlerinin yazarın kaleminden çıktığı şekliyle bilin-
mesi, okunması (bazen sadece uzmanlarca okunması) Türk dili ve 
edebiyatının kaynaklarının muhafaza edilmesi bakımından önem-
lidir.

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali





Bir Genç Kızın Avaze-yi Şikâyeti1

Ey tabiat-ı aliye2 şu hâl-i acz ü bikudretime3 bakmayarak ava-
ze-yi şikâyetimden4 seni müteessir etmeye5 çalışmaklığım bir cü-
ret-i mecnunane6 değil midir? Benim gibi âcizenin7 hülasa-yı ye’si8 
olan sada-yı za‘if9 hiç senin topraktan, kayadan halk edilmiş10 bulu-
nan sinene11 tesir eder mi?

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar, “Bir Genç Kızın Avaze-yi Şikâyeti” adlı küçük hikâ-
yesini 24 Kasım 1884 yılında Ceride-i Havadis gazetesinde (S 5856, 22 Teşrini-
sani 1884) yayımlamıştır. Yazarın yayımlanmış ilk yazısı olma özelliğini taşıyan 
bu kısa hikâye, ilk olarak 1963’te Eti Senin Kemiği Benim adlı hikâye kitabında 
yer almıştır. Gürpınar Yayınları tarafından basılmış bu kitap, yazarın vefatından 
sonra yayımlanmış tek öykü kitabı olma özelliğine sahiptir. Kitabın ikinci baskı-
sı Atlas Kitabevi tarafından 1973’te yapılmış ancak bu baskıda “Bir Genç Kızın 
Avaze-i Şikâyeti” adlı kısa öyküye yer verilmemiştir. Hikâyenin eski harfli bas-
kısına ulaşılamadığı için elinizdeki yayın, Eti Senin Kemiği Benim adlı öykü ki-
tabının ilk baskısında yer alan şekline sadık kalınarak hazırlanmıştır. (Sümeyya 
Sarı - Yasemin Bulut)

2   tabiat-ı aliye: yüce doğa
3   hâl-i acz ü bikudret: aciz ve güçsüz hâl
4   avaze-yi şikâyet: şikâyet çığlığı
5   müteessir etmek: üzmek
6   cüret-i mecnunane: delice cesaret
7   âcize: güçsüz (kadın)
8   hülasa-yı ye’s: ümitsizliğin sonucu
9   sada-yı za‘if: cılız ses
10   halk etmek: yaratmak
11   sine: göğüs
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Şimdiye kadar mazi-yi nisyana12 gönderdiğin, tadadı13 hesaba 
gelmeyen mazluminin14, zulm ü kahrı15 yüzünden çıkardıkları o fer-
yad-ı cansuzları16 nasıl mahveyledin? Hani ya ne oldular? Onların 
kafaları da işte benimki gibi bu kubbe-yi biintiha17 altında bir defa-
cık taninendaz-ı kudret olduktan18 sonra semt-i ademe19 suud edip20 
dağıldılar değil mi?

Niçin bu esvat-ı müellimeyi21 ahlafın22 esma-ı ibretlerine tekrar 
eylemiyorsun?

Benim hain âşıkım! Sen bana ilk defa arz-ı muhabbet eyledi-
ğin23 zaman, ne idi o sendeki şiddet-i arzu? Unutuldu mu? Bir gün-
lük mufarakatten24 naşi25 edilen ah u eninler26? Hani ya sadakatin 
üzerine yemin ettiğin bihesap27 yeminler?

Ah o zamanki nale-yi âşıkaneni28 bugün tabiat iade eylese de şu 
saatteki avaze-yi şikâyetimle ikisi birleşseler ölünceye kadar yek-

12   mazi-yi nisyan: unutulan geçmiş
13   tadat: sayıp dökme, sıralama
14   mazlumin: mazlumlar
15   kahır: insanın içine işleyen derin üzüntü
16   feryad-ı cansuz: can yakıcı çığlık
17   biintiha: sonsuz
18   taninendaz-ı kudret olmak: güçlü bir ses çıkarmak
19   semt-i adem: hiçlik diyarı
20   suud etmek: yükselmek
21   esvat-ı müellime: acı veren sesler
22   ahlaf: gelecek nesiller
23   arz-ı muhabbet eylemek: aşkını ilan etmek
24   mufarakat: ayrılık
25   naşi: ileri gelen, dolayı
26   ah u enin: sızlanma
27   bihesap: sayısız
28   nale-yi âşıkane: aşk dolu iniltiler, aşıkâne sözler
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diğerini29 terk eylememek ahd ü peymanı30 ile rabt-ı kalb eyleyen31 
sevdakeşler32 için ne dehşetli bir ders-i ibret33 olurdu…

Mukadderatının34 her türlü cilve-yi sitemkârisine35 arz-ı çeh-
re-yi masumiyet eden36, nesim-i tabiinin37 en ufak tahrikâtına38 bo-
yun eğen bir gonca gibi henüz açılmaya çalışıyor idim. Bu letafet-i 
hâlim39, arı gibi havaimeşrep40 bir hırçının nazar-ı hırs u hevesine 
ilişti. Benden istifade41 sevdasına düştü. Etrafım harzar42 idi.

Bin tekellüfle43 nail-i visalim oldu44, aklımı çeldi, meyelanımı45 
kazandı; Teskin-i hırs u arzu46 edinceye kadar beni kokladı, hırpala-
dı, halavetimi47 kaçırdı, taravetimi48 bozdu, reng-i gülgûnumu49 sol-
durdu, bu-yı visalimden50 doyuncaya kadar istişmam eyledikten51 
sonra benden yüz çevirdi.

29   yekdiğeri: birbiri
30   ahd ü peyman: sözleşmek
31   rabt-ı kalb eylemek: gönül bağlamak
32   sevdakeş: sevdalı
33   ders-i ibret: uyarıcı ders
34   mukadderat: kader
35   cilve-yi sitemkâri: zalimce davranış
36   arz-ı çehre-yi masumiyet etmek: masum bir şekilde göstermek
37   nesim-i tabii: doğal rüzgâr
38   tahrikât: kışkırtmalar
39   letafet-i hâl: ince tavır
40   havaimeşrep: gelgeç tabiatlı, hoppa
41   istifade: faydalanma
42   harzar: dikenlik
43   tekellüf: gösteriş; güçlüğe katlanma
44   nail-i visal olmak: vuslata erişmek
45   meyelan: bir kimseye veya bir tarafa ilgi ve sevgi gösterme
46   teskin-i hırs u arzu etmek: hırs ve arzularını dindirmek
47   halavet: hoşluk, zevk
48   taravet: tazelik
49   reng-i gülgûn: gül renkli
50   bu-yı visal: vuslat kokusu
51   istişmam eylemek: koklamak



38 | Hikâyeler

Nazar-ı müstehziyanesini52 ihlal-i masumiyeti53 için başka bir 
gonca-yı rana54 aramaya başladı. Beni terk edip gitti, heyhat ki gön-
lümü de birlikte götürdü!

Henüz açılmadan zeval buldum55. Vakitsiz hazana56 tutuldum, 
nazarımda âlem bir matemhane57 kesildi. Bu dağlar ve çemenzar-
lar58 evvelleri bais-i şevk ü şetaretim59 olurlar idi. Şimdi bad-ı hüzn 
ü elem60 oluyorlar…

Ey ayrılmak! Ne hoş hıramın61, ne tatlı cereyanın var? Çağla-
man bir âşıkın ağlamasından hazin62 bu teessürün63 neden? Bilmi-
yorum sen de mi membaından64 ayrıldın? Yüreğinde kaynadığın bir 
mahalden şimdi her an cereyanınla tebaüde65 saisin66…

İşte eski seylabım67 senin cereyanınla birleşiyor, bak hüznünde 
nasıl şiddet hasıl oluyor68… Bu akıttığım gözyaşı değil, dildarının69 
aguş-ı terahhümünden70 mehcur71 bir âşıkanın yüreğinden dökülen 
hun-ı iftiraktır72…

52   nazar-ı müstehziyane: alaycı bakış, tavır
53   ihlal-i masumiyet: saflığını bozma
54   gonca-yı rana: sarı kırmızı ebruli gül
55   zeval bulmak: yok olmak, bozulup çökmek
56   hazan: sonbahar
57   matemhane: yas evi
58   çemenzar: çimenlik
59   bais-i şevk ü şetaret: neşe ve keyif sebebi
60   bad-ı hüzn ü elem: keder ve ızdrap rüzgârı
61   hıram: salına salına yürümek
62   hazin: kederli
63   teessür: üzüntü
64   memba: kaynak
65   tebaüt: ayrılma
66   sai: gayret eden
67   seylab: taşkın; sel
68   hasıl olmak: meydana gelmek
69   dildar: sevgili
70   aguş-ı terahhüm: merhametli kucak
71   mehcur: ayrı düşmüş
72   hun-ı iftirak: ayrılık kanı
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Ağaçlar! Siz neden sararmışsınız?
Evvelleri o reng-i nazarrübanız73 uyun-ı âşıkana74 safabahş75 

olurdu. Aşiyane-yi bülbülanı76 setreden77 yapraklarınızdan niçin te-
cerrüt eylediniz78? Manzaranız hüznümü arttırıyor. Siz ümidvar-ı 
istikbalsiniz79 değil mi? Of, siz muntazır-ı meserret-i bahar olunuz80, 
ben de defin-i hâk-i mezar olayım81…

73   reng-i nazarrüba: gözleri üstüne çeken renk
74   uyun-ı âşıkan: sevgilinin gözleri
75   safabahş: huzur veren
76   aşiyane-yi bülbülan: bülbülerin yuvası
77   setretmek: örtmek
78   tecerrüt eylemek: soyunmak
79   ümidvar-ı istikbal: gelecekten ümitli
80   muntazır-ı meserret-i bahar olmak: baharın sevincini beklemek
81   defin-i hâk-i mezar olmak: toprağa gömülmek





İstanbul’da Bir Frenk1

Mösyö Theophile, şehrimizi gezmeye gelen Avrupalı turist-
lerden birisidir. Bu zat, İstanbul’un her yanını gezerek halkımızın 
görenek ve gelenekleri üstüne bir dereceye kadar incelemelerde bu-
lunduktan sonra ayrıntılı bir gezi kitabı ele almak isteğindedir. Hiç 
kuşku yok ki Mösyö Theophile şimdiye kadar şehrimiz üstüne bu 
yolda yazılmış olan gezi kitaplarının hepsini gözden geçirmiştir.

Daha Dersaadet’e2 gelişinin ilk günü vapurdan çıkmazdan 
önce turistimiz önce mükemmel bir İstanbul haritası açıp şehir için-
de nasıl hareket edeceğini belirlemiştir.

Plana göre turist Beyoğlu’nda bir otele iner. Geceyi orada ge-
çirip sabahleyin otelciyi yanına çağırarak bazı gerekli bilgiler al-
dıktan sonra yola çıkar. İlkin bir sarrafa uğrayıp İstanbul’da geçen 
paraların her cinsinden alır. Onluk, ellilik, yüzlük, çeyrek mecidiye. 
Bunların hepsinin değerini öğrenerek ayrı ayrı ceplere bölüştürür.

Mösyö Theophile, okuduğu kitaplardan birkaç kelime Türkçe 
ezberlemiştir. Onlar şunlardır:

– Yok, pahalıdır.
– Çok ucuzdur.
– Ne kadar verelim?

1   “İstanbul’da Bir Frenk” ilk kez 29 Kasım 1884’te Ceride-i Havadis’te tefrika 
edilmiştir ancak gazetenin bu nüshasına ulaşılamadığı için burada metnin Özgür 
Yayınlarından 1995 yılında çıkan İki Hödüğün Seyahati kitabındaki hâli esas 
alınmıştır (Yasemin Bulut)

2   Dersaadet: İstanbul



42 | Hikâyeler

– Aman olmaz.
– Hoş buldum.
– Teşekkür ederim.
– Bu güzel değil.
Turistimizin Türkçesi bu cümlelerden ibaretti. Theophile, bi-

çim ve kılıkça, Dersaadet’te bulunan uzun şapkalı Avrupalıların 
aynısıdır.

Turist zaten vapurdan otele geldiğinde buralardan geçmiş ol-
duğundan, hiç zorluk çekmeksizin Beyoğlu’nun doğru yolunu yü-
rüyüp Köprübaşı’na kadar iner.

Turistimiz köprüye para vermek âdetini bilmediğinden, bugün 
İstanbul’da ne türlü incelemeler yapacağını, kim bilir ne kadar ga-
rip olaylarla karşılaşacağını düşünerek dalgın dalgın köprü üzerin-
de birkaç adım atar.

Daha çok ilerlemeye vakit olmaz, hemen beyaz gömlekli köp-
rü memuru yakasına sarılarak hiddetle der ki:

– Hayvan herif! Sen bunu dün de yaptın. Hep para vermeden 
savuşmak istersin! Haydi dön bakalım, onluğu uçlan!

Mösyö Theophile neye uğradığını bilmez. Memurdan işitti-
ği sözlerin ne olduğunu anlayamazsa da adamın konuşmasındaki 
sertlikten bu sözlerin iyi anlama gelen şeyler olmadığını fark eder. 
Memurun bu sözlerine bir karşılık vermek gerektiğini kafasından 
geçirir. Ama Türkçe bildiği birkaç cümlenin içinden bu duruma 
hangisinin yakışık alacağını düşünür. Sonunda memurla aralarında 
şöyle bir konuşma geçer, Theophile:

– Bu güzel değil!
Memur:
– Ya, parasız geçersen o zaman güzel olur, öyle mi? Bak şu tat-

lısu Frengi’ne!3 Haydi diyorum, ver parayı! Akşama kadar seninle 
mi uğraşalım?

Theophile: 
3   tatlısu Frengi: levanten



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 43

– (Yakasını adamın elinden kurtarmaya çalışarak) Aman olmaz!
Memur:
– Nasıl olmaz? Ya ben seni para vermeden salıveririm mi sanı-

yorsun? (Eliyle para işareti yaparak) Haydi, çabuk ol! Belaya gir-
meyelim.

– (Memurun eliyle para işaret etmesinden, istenilen şeyin para 
olduğunu anlayarak) Ne kadar verelim?

Memur:
– (Theophile’e bir onluk göstererek) Mösyö, eğlenmeyelim. 

İşte bu kadar vereceksin.
Theophile:
– (Onlukları koyduğu cebinden bir onluk çıkarıp memura vere-

rek) Çok ucuzdur!
Konuşma burada kesilip Theophile yakayı adamın elinden kur-

tararak köprü üzerinde hızla yol almaya başladı. Birkaç dilenci ete-
ğine sarıldıysa da birer onluk vererek onları da savdı. Sonunda Deli 
Hüseyin’in4 okşayıcı eliyle de okşandı. Bu gönül okşayan dilenciye 
de on para vererek savuştu. Köprünün öbür başına yaklaştı. Bura-
daki para toplayan beyaz gömlekli adamları uzaktan görür görmez 
turistin vücudunu bir titremedir aldı. Cebinden bir onluk çıkarıp 

“çıkış parası” olmak üzere memurun eline sıkıştırarak İstanbul5 top-
rağına ayak bastı.

Köprü memuru arkasından “Mösyö, yanlış veriyorsun. Köprü-
den çıkarken para verilmez. Gel, onluğunu al!” diye haykırıp görev-
severlikten geri durmadıysa da Mösyö Theophile, memur arkadan 
belki yetişir korkusuyla Yeni Cami önüne kadar koştu.

Turist, buraya kadar olan harcamalarından, metalik onluğun, 
ceplerindeki paranın tümünden çok değerli olduğunu anladı. İle-
ride gerekirse zorluk çekmemek için bir sarrafın önüne giderek iki 
mecidiyeyi metalik onluk yaptırdı.

4   Deli Hüseyin: o dönemdeki ünlü dilencilerden biri
5   O dönemde Haliç’in Eminönü yakasına İstanbul denirdi.
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Mösyönün bahtına bugün pazartesi olduğundan Yeni Cami 
avlusunda pazar kurulmuştu. Mösyönün niyeti, Sultan Mahmut 
Türbesi’ne doğru gitmekti. Kemerli geçidi geçip muvakkithanenin6 
önüne kadar geldi. Burada önüne bir meydanlık açılmış olduğun-
dan hangi yöne doğru yürümenin işine uygun geleceğini düşündü. 
Bir şeye karar veremedi. Sonunda haritasına bakmak zorunda kaldı. 
Haritayı çıkarıp dikkatli incelemeye başladı. Arkadan doğru, tah-
ta teskereli7 seyyar ciğer kebapçıları “Varda8 sinyor! Frenk çekil!” 
diye birkaç kere bağırdılarsa da Theophile, haritayı incelemekte 
olduğundan bu uyarıyı anlayamadı. Sonunda teskerenin bir kolu 
sol kalçasına doğru rampa ediverince turist dengesini kaybederek 
sendeleyip yanı başındaki şerbetçinin tezgâhı üzerine devrildi! Şer-
betçiye büyük bir zarar olmadı, yalnız bir iki bardağı kırıldı.

Mösyö Theophile, bu yeni uğramış olduğu belanın ne gibi şey 
olduğunu daha anlamaya vakti olmadan beyaz gömlekli şerbetçi 
Acem yakasına sarılıp kırılan bardakların parasını istemeye başladı.

Turist ise beyaz gömlekli Acem’i görünce arkasından bağıran 
köprü memuru yetişmiş sanarak çıkarıp eline bir onluk verdi. Acem 
ise, onluğu geriye vererek dedi ki:

– Hele bunamışa bak! Üç bardak kırdıktan sonra bir onluk ve-
riyor?

Theophile:
– (Verdiği onluğun kabul olunmadığını anlayarak) Ne kadar ve-

relim?
Acem:
– Hele şöyle insafa gel! De görem on kuruş! (Acem eliyle “on” 

işareti yapar). 
Theophile çıkarıp on onluk verdi.
Acem:

6   muvakkithane: namaz vakitlerini saptayıp ilan eden yer
7   teskere: herhangi bir şey taşımakta kullanılan araç
8   varda: “dikkat et, savul, destur” anlamlarında bir seslenme sözü
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– Sinyor, maytaptan9 hoşlanmam dedim sana!
Theophile bu kez on onlukla da yakayı kurtaramadığını anla-

yınca cebinden on tane elli paralık çıkarıp Acem’e verdi. Şerbetçi 
de turisti yoluna salıverdi. “Yok, pahalıdır” sözünü söylemenin tam 
sırasıydı. Ama bizim turist tek bir söz söylemeden oradan savuştu. 
İkinci kemeri geçti. Tam kalabalık yere geldi. Bundan sonra yolla-
rı ne kadar hesabına uyduramamış olsa yine kendisi için haritaya 
bakmak ihtimali kalmamıştı. Dosdoğru yürümeye karar verdi. İki 
yanındaki satıcı küfelerine girmemek için olanca dikkatini göste-
riyordu. Theophile’i şaşırtan bir şey varsa o da sokağın, darlığı ile 
orantı kurulamayacak derecede kalabalık olmasıydı. Düşündü, şim-
diye kadar bu şehir hakkında yazılan gezi kitaplarının hiçbirinde so-
kaklarda insandan çok satıcı küfeleri bulunduğu yollu bir açıklama 
yapılmamıştı. Bunu da, turistlerin incelemelerindeki noksanlarına 
bağladı. Bu eksikliği, yazacağı gezi kitabında geniş geniş tamam-
lamaya karar verdi.

Turistimizin on adım kadar ilerisinde bir ihtiyar adam, pazar-
dan biraz sebze alarak para bozdurmuş, sebzeci bozduğu paralar 
arasından, ihtiyarın akıl erdiremediği bir yabancı parası vermişti. 

“Geçerdi geçmezdi” diye aralarında bir tartışma çıkmış, ihtiyar “İşte 
karşıdan bir Frenk geliyor. Ona gösterelim. Eğer iyidir derse kavga-
sız alır kabul ederim.” der. Theophile’in paltosundan çekerek parayı 
eline tutuşturur ve der ki:

– Baksanıza sinyor, şu para geçer mi?
Theophile:
– Bu, güzel değil.
İhtiyar:
– Sen burada insan kandırıyorsun, öyle mi?

diyerek elindeki bastonu şiddetle satıcının beynine doğru indirir. 
Theophile, söylemiş olduğu sözün ihtiyarı bu derece öfkelendir-
diğinin görünce sebzecinin yediği baston vuruşlarından kendisine 
de pay çıkmaması için elindeki, tartışmaya sebep olan parayı yere 
9   maytap: alay etme, eğlenme
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atar. Var kuvveti bacaklarına vererek, önüne her ne rastlarsa basıp 
çiğneyerek pazarın kurulduğu cadde boyunca koşmaya başlar. Her 
yandan “Frengi tutunuz! Parayı aldı, kaçıyor!” sesleri işitilir. Pek 
kalabalık bir pazar yerinden, Theophile gibi sağına soluna bakma-
dan gücü yettiğince koşan bir adamın neler çiğneyeceği, kaç küfe 
yuvarlayıp ne kadar insan devireceği güzelce düşünüldükten sonra, 
buna bir de zarara uğrayan esnafın ortalığı karmakarışık eden bu 
kara şapkalı pazar dâhisini yakalamak amacıyla koşuştukları ekle-
nirse pazarda ne büyük bir velvele10 kopmuş olduğu anlaşılır.

Zavallı Theophile, çevresindeki gürültünün gittikçe çoğalmak-
ta olduğunu görünce bu kez, Yedikule şimendiferlerine hakkıyla re-
kabet eden hızına “Aman, olmaz!” yalvarıcı sesini ekledi.

Bir fındık küfesi devrilip fındıklar sokağın ortasına saçılmış, 
birçok ayaklar güzelce ezip çiğnemiş olduklarından bir âlâ çamurlu 
tarator meydana gelmişti. Sahibi genç Bulgar, ziyan olan malının 
başında ağlayıp çırpınıyorduysa da döktüğü gözyaşları taratoru tuz-
lamaktan başka bir şeye yaramazdı!

Biraz öte yandan Divrikli Memiş Usta’nın hâli daha kötüydü. 
Çünkü okkasını beşlikten aşağıya vermek ihtimali olmadığı Kavsa-
ra armutlarının bunca adamın ayakları altında yuvarlanıp ezilmek-
te olduğunu karşıdan durup seyretmek kadar kendisi için acıklı bir 
manzara düşünülemezdi. Bari birkaçını kurtarayım diyerek eğilmiş, 
eline basmışlar, adamcağız beş parmağının sızlamasından armutla-
rını unutmuş. O deli Frenk bir kere eline geçecek olursa vay hâline! 
Armutları gibi onun da kafasını ezeceğine yeminler ediyordu.

Ya karşı kaldırımdaki Bakkal Bedros’un uğradığı felaket daha 
gönül paralayıcıydı. Sokakta koşanların ayakları altında kalmamak 
için sığınacak bir yer arayan köpekler dükkânın içine dalmışlar, pas-
tırmalarla peynirlere bu kadar yakın olduktan sonra laubaliliği biraz 
daha ilerletip peyke üzerine çıkmakta hiçbir sakınca görmemişler 
ve hemen pay kavgasına başlamışlardı. Bedros Ağa da kendisine bir 
pay çıkarabilmek umuduyla öfkesinden hırlayarak kavgaya girişti. 

10   velvele: gürültü
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Ama ömürlerinde böyle bir parlak ziyafete rastlamayan aç köpekle-
rin elinden bir şey kurtaramadı.

Karşıdan, pazara çıkmış bulunan Zenci Ferah Kadın:
– Oh olsun bakkal, oh olsun! Geçen hafta yüz dirhem yağ eksik 

verdiğini biliyor musun?
deyip kahkahalarla gülmekteydi.

Pazarın uğradığı karışıklık üstüne bundan çok ayrıntı vermeye, 
kaleme aldığımız bu kısa gülünç olayın tahammülü olmadığından 
fındıkçı, armutçu, Bakkal Bedros gibi zarara uğramış öteki esnafın 
hâllerini anlatmayı bir kenara bırakarak, bu velveleye sebep olan 
Mösyö Theophile’in başına gelenlerin ne renk almış olduğuna ba-
kalım.

Pazardaki vaveyla11 şiddetlendikçe Yeni Cami avlusunda ve 
yakınında bulunan sokaklardaki halk, olay yerine koşuştu. Kalaba-
lıktan pazar yolunu sökmek12 ihtimali kalmamıştı. Olayın nedenini 
henüz bilmeyen halktan her biri bir başka şey söylemekteydi. Bazı-
ları tımarhaneye götürülmekte olan bir delinin zaptiyelerin elinden 
fırlayıp kurtulmuş olduğunu bazıları da geçenlerde şehrimizi ziya-
ret eden Barigoş, öteki adıyla Mösyö Şimendöfer’in, tekrar Dersaa-
det’e gelerek Beyoğlu zenginlerinden biriyle, bütün İstanbul sokak-
larını yarım saat içinde dolaşacağı konusunda beş yüz liraya bahse 
girmiş olduğunu, işitenlere inandırıcı bir biçimde söylemekteydiler.

Mösyö Theophile, her adımda “Aman, olmaz!” cümlesini tek-
rarlayarak hâlâ koşmaktaydı. Turist tutulmuyordu. İki taraf dük-
kânlardan, düşürmek kastıyla önüne iskemleler atmaya başladı-
lar. Turist yıkılmıyordu, önüne gelen engelleri sıçrayıp geçiyordu. 
Sonunda oradaki karakoldan üç nefer çıkıp sokağa dizilerek yolu 
kapadılar. Theophile elinde olmadan durmak zorunda kaldı. Polis-
ler yetişti. Theophile’i yakasından tutup karakolun içerisine doğru 
çekerek seyircilerden meydana gelen halkayı açmaya çalışıyorlardı. 
Böyle güç bir durumda kalan Theophile, çevresine şaşkın şaşkın 

11   vaveyla: bağrışma
12   sökmek: neresi olduğunu anlamak
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bakmakta ve uğradığı felaketin dehşet derecesini anlamaya çalış-
maktayken seyirciler arasında uzun şapkalı, yabancı kılıklı birini 
gördü.

Bu adam, Kumkapı halkından Karabet Markacıoğlu olduğunu 
kimseye bildirmemek hususunda her ne kadar çaba göstermekten 
geri durmamışsa da yanaklarının üst kısımlarını örten uzunca sakal 
başları ve başka davranışlarıyla pek acayip ve gülünç bir görünüm-
de olduğundan hangi milletten olduğunu bakışlardan saklayama-
mıştı. Theophile bunu görünce oraya doğru gitmek isteyip çırpına-
rak ve Fransızca “Aman vatandaş, beni kurtar!” diyerek haykırdı. 
Bunun üzerine sahte Frenk, ahaliye ve polislere:

– Hele bırakın, bir tanışalım! dedi. Bu söz genel bir kahkaha ile 
karşılandı.

Mösyö Karabet’in tercümanlığı sayesinde esnafın hesaplanan 
zararlarını ödedikten sonra Theophile yoluna salıverildi. Theophile, 
kendini o aralık oradan geçen bir kira arabasına atarak arabacıya:

– Sultan Mahmut Türbe! dedi.
Bir çeyrek sonra Theophile, Sultan Mahmut Türbesi önünde 

bulunuyordu. Bu caddenin enli olmakla birlikte iki yanında satıcı 
küfelerinin bulunmaması turistin pek hoşuna gitmişti. Böyle geniş 
bir sokakta artık kendisi için bir tehlike çıkmasına ihtimal yoktu. 
Çevresine bakındı. İlkin dikkatini çeken şey Çemberlitaş oldu. O 
tarafa doğru yürüdü. Gözlüğünü taktı. Bu taşın yukarısındaki Yu-
nanca yazıları okumaya çalıştı. Bir kopyasını defterine çıkarmak 
istedi, on defa kadar taşı dolandıktan sonra bunu başarabildi.

Bu meşguliyeti sırasında bir dilenci kız gelip ara sıra mösyö-
nün eteğini çekerek zihnini şaşırtıyordu. Theophile meşguliyetini 
bozmaksızın elini cebine sokup bir onluk veriyorum zannıyla kıza 
bir çeyrek verdi. Ömründe böyle bir iyilikseverliğe rastlamayan kız 
sevincinden sıçrayıp koşarak elindeki hazinesini öteki dilenci arka-
daşlarına müjdelemekte bir an kaybetmedi. Hemen irili ufaklı bir 
on kadar dilenci, mösyönün çevresini sardı.
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Theophile yazısını bitirmişti. Ama taşın büyüklüğü hakkında 
da bilgi almak istiyordu. Yüksekliği için zihninde bir ölçüp biçme 
yaptı. Yanında bu gibi işlerde kullanılmak üzere gerekli bir geomet-
ri aracı bulunmadığından hesaplarını tahminle yapmak zorundaydı. 
Hava da güneşli değil ki bir nispet yapsın! Bakınız Theophile, tu-
haf bir biçimde Çemberlitaş’a bir yükseklik tahmini yapmaya karar 
verdi.

Yüksekliği ölçülmek istenen Çemberlitaş’tan şöyle bir yere ka-
dar uzaklaşacak, bulunduğu noktadan taşın tepesine doğru zihninde 
uzatacağı bir çizgi ile yer arasındaki açıyı ölçecekti. Sonra da o 
yerle, Çemberlitaş’ın dibine kadar adımlayarak uzaklığı bulacak-
tı. Theophile, Çemberlitaş’tan dosdoğru güneybatı tarafına doğru 
yürümeye başladı. Etrafını çevirmiş olan dilenciler de meydana 
getirdikleri halkayı bozmaksızın onunla birlikte yürüdüler. Bu yön 
Theophile’in hesabına uymadığı için noktasını güney doğuda seç-
mek istedi. Gittikçe genişlemekte olan dilenci halkası da o yana yü-
rüyerek mösyöyü halkanın merkezinde bırakmaktaydı. Halkımızın 
bu gibi seyirlere olan merakı malum. Bir alay dilenci ortasında bir 
Frenk’in, gözlerini Çemberlitaş’ın tepesinden ayırmadan geri geri 
yürüyerek bir noktaya kadar gelip orası hesabına uymamış gibi bir 
işarette bulunduktan sonra tekrar Çemberlitaş’a yaklaşıp sonra yine 
aynı durumda tornistan eylemesi13 seyircileri pek eğlendirmekteydi.

Dilencileri başından uzaklaştırmak üzere Theophile durmadan 
para veriyordu. Para verdikçe dilencilerin sayısı artıyordu.

Sonunda Theophile, noktasını nerede seçmiş olsa beğenirsiniz? 
Tam tramvay yolunda!

Theophile, tramvay yolu üzerinde, dilencilerin ortasında çöme-
lip cebinden bir minkale14 çıkararak tam ölçmeye başlayacaktı ki 
o sırada ortadan hızla gelmekte olan tramvayın bayraktarı15 Keçe 
Külah Arap Süleyman’ın elindeki sopayı şiddetle savurmasıyla 
bir şiddettir koptu. Dilenciler çil yavrusu gibi dağılmaya başladı-

13   tornistan eylemek: geri dönmek
14   minkale: iletki
15   bayraktar: o dönemde tramvayın önünde koşarak yolu açan görevli
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lar. Theophile ansızın çıkan bu gürültünün nereden geldiğini daha 
anlamaya vakit olmadan karşısında pek iri yapılı bir siyahinin ken-
disine doğru sopa savurmakta olduğunu görünce elinden minkaleyi 
filan yere atıp en yüksek sesiyle “Aman, olmaz!” cümlesini göklere 
yükselterek caddenin sağ yanına doğru koştu. Yüzündeki korkunç-
luktan tir tir titrediği şu zebaninin eline yakayı vermemek kararıyla, 
orada kapısı açık duran kadınlar hamamının içine daldı.

Tesadüfen bugün hamamda bir lohusa16 bulunduğundan bir kol 
çengi çalıyordu. İki keman, iki tef, bir çengi ki deme gitsin! Ke-
mancılar o kadar ahenkli yay çekmekte ve çengi ise buna o kadar 
uygun zil vurmaktaydı ki dinleyenlerden olup da insanın kendisin-
de oyun meydanına atılıvermek derecesinde bir gevşeme duyma-
ması mümkünsüzdü.

Ya o şarkıcıların:
– Oh! Oh! Oh! Oh!

diye seslenmeleri ne kadar coşturucuydu. Bu sesler hamamın kub-
besini çın çın öttürüyordu. Theophile dış kapıdan girip aralığı yürü-
dü. Çalgı sesini işitince burasını bir café chantant17 sandı. Daha iç 
kapıyı açıp içeriye girmeye vakit olmadan dışarıya bir sipariş için 
gönderilen ana kadın18 kapıyı açınca Theophile ile yüz yüze geldiler.

Ana kadın, hemen Theophile’in göğsüne dayanarak:
– A! Frenk çıldırmış, içeriye girmek istiyor… Ayol burası ka-

dınlar hamamıdır. Erkek giremez! dedi.
Theophile, ana kadını “Entrée19 almayınca seni içeriye salıver-

mem.” diyor sanarak elini cebine sokup:
– Ne kadar verelim? dedi.
Ana kadın, Frenk’in bu sözünden acemiliğini anlayarak, yıkan-

mak istiyor sanıp:

16   Eskiden lohusanın ilk hamam yapışında eğlence düzenlenirdi.
17   café chantant: kafeşantan, içkili çalgılı kahvehane
18   ana kadın: natırların başı olan kadın
19   entrée: antre, giriş parası



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 51

– Ha anladım, anladım! deyip Theophile’in yakasından tuttuğu 
gibi çeke çeke sokağa çıkardı. Doğru erkekler hamamına götürüp:

– Alın şu Frenk’i, iyice yıkayın. Zavallı, acemi, bir şey bilmiyor, 
yanlışlıkla bizim hamama gelmiş! diyerek başnöbetçiye teslim etti.

Ana kadının bu sözü üzerine hamam hizmetkârlarının hepsi 
başına üşüşüp kimi koluna kimi koltuğuna girerek, şaşkın şaşkın 
etrafına bakınmakta olan Theophile’i ikramlarla sedir üstüne çıkar-
dılar. Theophile burasını birkaç yere benzetti ama en çok da ihti-
mal verdiği şey hamam olmasıydı. Bugünkü hamama gelişi kendi 
isteğiyle olmadığı gibi soyunması da kendi isteğiyle olmuyordu. 
Çünkü tellaklar, kimi palto kimi yeleğine sarılarak adamı öyle bir 
çabuklukla soyuyorlardı ki güya işgüzarlıkta birbirleriyle yarışa 
çıkmışlar sanılıyordu. Sonunda sıra pantolonuna geldi. Theophile 
eliyle pantolonunun düğmelerine sarılarak:

– Aman, olmaz! diye direnmeye başladı.
İlkin tellaklar adamın karşı koymasına kulak asmamak istedi-

ler. Ama Theophile, şiddetle silkinip ellerinden kurtularak yarı be-
line kadar çıplak olduğu hâlde hamamın içine girip göbek taşının 
çevresinde jimnastik adım koşamaya başladı.

Halvetlerde20 ne kadar müşteri varsa korkularından birbirinin 
başlarını gözlerini yararcasına bir acele ile kaçışıp hep birden dı-
şarıya uğradılar. Theophile hamamın boşalmasından memnun oldu. 
İçeride kimse bulunmadığını görünce hemen pantolonunu çıkararak 
su ile dolu bir kurnanın içine girip oturdu. Deminden pantolonunu 
çıkarmamakta direnmesi meğer iç donunun bulunmadığından imiş.

Daha yarı yıkanıp yarı yıkanmadan dışarıya çıkan müşteriler, 
hamama deli müşteri alınmış diye hamamcıyla kavgaya tutuştular. 
Hamamcı ve hizmetkârlar bu müşterinin deli değil ama yabancı ol-
duğunu anlatmaya çalışıyorlardı. Sonunda hamamcı, öteki müşteri-
lerin içeri girmesi için Frenk’i dışarı çıkarmalarını tellaklara emretti. 
Tellaklar hamam kapısını açıp da Theophile’in çırılçıplak kurnanın 
içine girmiş ve bir Fransız şarkısı tutturmuş olduğunu görünce he-

20   halvet: hamamlarda yalnız başına yıkanmaya mahsus bölme
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rifin deliliğine hiç kuşkuları kalmadı. Dışarı çıkıp olanı biteni an-
lattılar. Hamamcı ve birtakım halk, gelip kapıdan Theophile’i seyre 
başladılar. Hepsi tellakların dediklerine uydular. Henüz yıkanama-
yan müşteriler dışarıda soğukta tir tir titriyorlar. Delinin yanına 
yaklaşacak cesaret kimsede yok. Hani öyle yürekli bir adam? Her-
kes canını sokakta bulmadı. Deli bu ya, adamın boğazına sarılıve-
rirse? Ama bu hâl akşama kadar sürüp hamamcı o gün bu deli için 
hamamını kapatamaz ya! Hamamcı ve hizmetkârlar toplanıp bu işi 
konuşmak için bir kurul meydana getirdiler. Konuşmaya müşteriler 
de katıldılar. Sonunda hepsi birlik olarak delinin üzerine hücuma oy 
birliğiyle karar verdiler.



Gökten Köpek mi Yağıyor?1

Gökten yağan hayvanattan2 bahseder iken hatırıma bundan iki sene 
mukaddem3 tesadüf eylemiş4 bulunduğum tuhaf bir vaka5 geldi.

Bir gün Yüksekkaldırım taraflarında bir bostanın önünden gidiyor 
idim. Benden biraz ileride de bir ihtiyar6 zat7, oğlu mudur ne midir bile-
mem sekiz on yaşında bir çocuğun elinden tutmuş olduğu hâlde yoluna 
devam ediyor idi. O aralık havadan “Pat!” diye ihtiyarın önüne bir koca 
köpek düşmesin mi? İhtiyar kemal-i istiğrab8 ile başını kaldırıp köpe-
ğin nereden düştüğünü anlamaya uğraştığı sırada yukarıdan “Pat! Pat!” 
iki köpek daha inmez mi! Zavallı ihtiyar, havadan yağan köpeklerin 
altında kalmamak üzere nasıl bir ihtiyat u tedbire9 müracaat etmek10 
lazım geleceğini tayin etmeye11 vakti olmadan yukarıdan üç dört köpek 
daha inerek ihtiyar da çocuk da yere yuvarlandılar.

O aralık oradan geçmekte bulunan bir zabit12 ile ben bu zaval-
lıları kaldırmak üzere koşmaya müsaraat13 gösterdiğimiz esnada ih-
1   “Gökten Köpek mi Yağıyor?”, Müntehabat-ı Hüseyin Rahmi, C 2, s. 116, Tercü-

man-ı Hakikat, İstanbul 1305. (Yasemin Bulut).
2   hayvanat: hayvanlar
3   mukaddem: önce
4   tesadüf eylemek: rastlamak
5   vaka: olay
6   ihtiyar: yaşlı
7   zat: kişi
8   kemal-i istiğrab: büyük şaşkınlık
9   ihtiyat u tedbir: önlem
10   müracaat etmek: başvurmak
11   tayin etmek: belirlemek
12   zabit: subay
13   müsaraat: girişim
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tiyar zat, tozlara bulanmış olan iki ellerini semaya14 doğru kaldırıp 
bir tavr-ı istirham u istiğrabkârane15 ile “Aman ya Rabbi gökten kö-
pek mi yağdırıyorsun?” deyince biz bilaihtiyar16 gülmeye başlamış 
ve bu gülmemiz dahi17 bir hayli devam eylemiş idi.

Köpeklerin böyle sokağa dökülmelerine sebep ne olduğunu 
dahi sonradan anladık.

Efendim bir mahallenin köpeği sürü ile oradaki bostana girmiş-
ler. Köpeklerin böyle bostan derununa18 ara sıra vuku bulan19 ziya-
retlerinden bağçevanların20 pek ziyade21 canları yanmış olmalı ki o 
gün kelplerin22 bostana duhullerini23 müteakip24 beş altı bağçevan 
birden fasulye sırıklarına sarılıp bostan kapılarını dahi çevirerek öl-
düresiye dövmek niyet-i katiyesiyle25 zavallı hayvanların üzerlerine 
hücum göstermişler.26

Bostan duvarının bir ciheti27 sokak tarafından hayli yüksek ise 
de bostanın iç tarafından kurumuş sebze kökleri sapları yığınlarıyla 
alçalmış bulunduğundan sopa darbeleriyle canları yanan köpekler 
tahlis-i can28 için hemen o tarafa hücum göstermişler. Bağçevanlar 
sopaları bastıkça kelpler dahi top ağzından gülle çıkar gibi sürat-
le29 kendilerini kaldırıp kaldırıp sokağın ortasına fırlatmış oldukları 
için sokaktaki baran-ı kelb30 husule gelmiş31!
14   sema: gökyüzü
15   tavr-ı istirham u istiğrabkârane: şaşkınlıkla dolu yalvarma hâli
16   bilaihtiyar: istemsizce
17   dahi: de
18   derun: iç
19   vuku bulmak: gerçekleşmek
20   bağçevan: bahçıvan
21   ziyade: fazla
22   kelp: köpek
23   duhul: girme
24   müteakip: ardından
25   niyet-i katiye: kesin istek
26   hücum göstermek: atılmak
27   cihet: taraf
28   tahlis-i can: canını kurtarmak
29   sürat: hız
30   baran-ı kelb: köpek yağmuru
31   husule gelmek: olmak, gerçekleşmek



Zavallı Halime1

Halime, sekiz dokuz yaşında fakir bir kızdır. Pederi daha bu 
kundaktayken vefat etmiş olduğundan dünyada validesinden başka 
kimsesi yoktur. Validesi gündelik ile tahta silmeye ve çamaşır yıka-
maya gider. Ana kızın taayyüşleri2 yalnız bu suretle alacakları beş 
on paraya muhasırdır3.

Halime’nin annesi henüz kırkını bulmamış bir kadınsa da her 
gün el evinde çalışa çalışa âdeta elliyi geçkin gibi bir suret kesbet-
tikten4 başka birtakım illetler kazanmıştır. Her gün akşamlara kadar 
ayak üzerinde durup onun bunun mundar5 çamaşır ve hanelerini 
temizlemek kolay mıdır?

Hizmetlerini görmeye kudretleri bulunmayan hanelerin kadın-
ları, ayda haftada bir tahta ve çamaşır hizmetine girerler de akşam 
olunca öldük bayıldık diye bitap6 kalırlar. Hâlbuki bir kadının kendi 
hanesinin işini görmesiyle başka bir evin işini görmesi beyninde 
dağlar kadar fark vardır. Bazı evlerde ne kadar huysuz, titiz bulunur, 
sekiz on kuruş verip de işçi getirttiği vakit verdiği paranın acısını 
çıkartmak için biçare işçi kadına akşama kadar soluk aldırmaz. Yı-
kadığını beğenmez, tekrar yıkatır. Her yaptığına bir kusur bularak 
söylenir. Nihayet akşam olunca işten hoşnut olmadığını bildirip 
1   “Zavallı Halime” ilk olarak 30 Temmuz 1889’da Tercüman-ı Hakikat gazetesin-

de yayımlanmıştır. (Yusuf Açıkgöz)
2   taayyüş: geçim
3   muhasır: sınırlı
4   kesbetmek: edinmek
5   mundar: murdar, kirli, pis
6   bitap: yorgun, bitkin
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parasını kesmeye kalkışır. Halime’nin validesi böyle el kahrıyla 
çürüyüp harap olduğundan bir gün işe giderse on gün gitmemeye 
başlamış nihayet gide gide bu maluliyeti7 artarak kadın büsbütün 
serilip dokuz on yaşındaki kızcağızın muhtac-ı hizmet ü muaveneti8 
olmuştur. Zavallı kadının bidayeten9 konu komşudan ara sıra yarım 
okka ekmek bir iki sahan artık yemek ve hatır soranlar olmuşsa da 
hastalık beş altı aylar uzayınca şu surette bir eser-i muhabbet ve 
merhamet gösteren ashab-ı hayra10 dahi bıkkınlık gelip mahalleden 
hasta kadını arayan soran kalmamaya başlamıştır. Bir akşam has-
taya ziyade ateş gelip biçare kadın bir şedit11 nevbet12 esnasında 
yana yana bir sada-yı istirham13 ile, istimdat14 ile “Yoğurt, yoğurt!” 
diye sayıklayınca önce biçare Halimeciğin gözüne uyku girmeyip 
sabah olunca ne suretle biraz yoğurt tedarik edebileceği hususunu 
düşünmüştür. Sabahleyin dükkânlar açılır açılmaz Halime, bak-
kalın önüne gidip hasta validesinin ateşler içinde yatmakta oldu-
ğundan ve bu şiddet-i harareti15 sebebiyle canı yoğurt istediğinden 
bahisle yavrucak bakkalın tahrik-i merhameti16 için olanca talakati-
ni17 istimal ederek18 yirmi paralık veresiye yoğurt istemişse de hain 
bakkal, yoğurdu vermekten başka, kızın şu tezellül19 derecesindeki 
istirham-ı masumanesiyle20 biinsafane21 bir surette istihzaya22 kal-

7   maluliyet: sakatlık, hastalık
8   muhtac-ı hizmet ü muavenet: yardımcı
9   bidayeten: başlangıçta, önceleri
10   ashab-ı hayr: hayır sahibleri
11   şedit: şiddetli
12   nevbet: nöbet
13   sada-yı istirham: yalvarma
14   istimdat: medet, yardım isteme
15   şiddet-i hararet: şiddetli ateş
16   tahrik-i merhamet: merhameti tahrik eden
17   talakat: düzgün konuşmak, güler yüzlülük
18   istimal etmek: kullanmak
19   tezelzül: alçalma, hor görülmeye katlanma
20   istirham-ı masumane: masumane istek
21   biinsifane: insafsız
22   istihza: alay etme
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karak “Haydi kız haydi, oradan savrul! Hasta insan yoğurt yemez, 
midesi bozulur…” sözüyle kızı başından savmıştır.

Mahalle kahvesinde sabah keyfi çatmaya uğraşan bir efendi, 
Halime’nin bakkal ile vuku bulan muhaveresini23 işiterek güya kıza 
bir iyilik etmek üzere yanına çağırıp der ki:

– Kız, maşallah epeyce yetişmişsin. Öyle veresiye namıyla bak-
kaldan yoğurt dilemek sana yaraşır mı? Sen çalışmış olsan günde 
kırk para, altmış para kazanmaz mısın? Bizim evde küpler boş du-
ruyor. Haydi, eline bir kova vereyim, su taşı… Sakatın alacağını 
kazanmış olursun…

Zavallı Halimecik, artık kendisine iş sipariş olunabilecek bir 
sinne24 gelmiş olduğundan dolayı gayet memnun olarak gözlerin-
den sevinç gözyaşları döke döke su taşımaya hazır olduğunu efen-
diye bildirmiştir. Efendi, kızı hanesine götürüp biçarenin yerinden 
kaldırmaya pek zorlukla gücü yetebileceği cesamette25 eline bir 
kova tutuşturarak akşama kadar masumcağıza hanesinde iki ce-
sim26 küpü doldurttuktan sonra emeği mukabili eline kırk paracık 
verivermişti. Sokakta ancak dört beş kuruşa görülebilecek bir işi 
kendine kırk paraya gördüren efendinin bu insaniyetini fevkalade 
azimet27 ve semahat28 suretinde telakki eden Halimecik o günkü 
kazancından pek ziyade memnun olarak avdet29 etmiştir. Ya nasıl 
memnun olmasın? Aldığı bir kuruşluk yirmi parasıyla bakkaldan 
yoğurt alıp validesine götürdükten maada30, hastanın ileride canı 
isteyeceği bir şeye karşılık olmak üzere artan yirmi parayı dahi ke-
mal-i ihtiyatla31 döşeğin yastığı altına gizlemişti. Zavallı masumca-
ğızın validesine birkaç parmak yoğurt tattırabildikten sonra o gün-

23   muhavere: konuşma
24   sin: yaş
25   cesamet: büyüklük
26   cesim: büyük
27   azimet: kararlılık
28   semahat: cömertlik, el açıklığı
29   avdet: vermek
30   maada: başka
31   kemal-i ihtiyatla: tam bir kararlılıkla
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kü yorgunluğun tesiriyle kendi dahi hastalanarak şiddetli bir ateşe 
tutulup odanın bir köşesine serilivermiştir. Halime, o yorgunluk ile 
iki gün dışarı çıkmamıştır. Üçüncü gün validesine kendinde yirmi 
para olduğunu kemal-i kesretle söyleyip canı ne isterse o anda em-
retmesini rica etmiştir ki hasta kadın, kızından gördüğü bu eser-i 
şefkatten32 fevkalhad33 müteessir34 olarak hemen ağlamaya başla-
mıştır. Hasta kadın midesine bir iki lokma et girerse biraz canlana-
cağını memul etmekteyse de35 kendilerinde bulunan yirmi parayla 
et almak mümkün olmayacağını kızına bildirmesi üzerine Halime, 
bir büyük metanet36 tavrıyla dedi ki:

– Anneciğim, ben yine gider, bugün o beyefendiye akşama ka-
dar su taşıyıp kırk para alırım… Bizdeki kırk parayı buna zamme-
deriz37, altmış paramız olur… O zaman kasap bize et vermez mi?

Bir iki lokma et yediği hâlde validesinin canlanacağını duyun-
ca artık hasta kadının hiçbir itirazına kulak vermeyip Halime, koşa 
koşa doğru mahalle kahvesine o lütufkâr efendiyi bulmaya gider. 
Filhakika efendiyi dahi orada bulur. Yine su taşımaya geldiğini 
söyler. Efendi, kızın ifade-yi tıflanesine38 karşı müstehziyane39 bir 
surette bir kere güldükten sonra der ki:

– Haspaya bak… Kolayca kuruşu alıvermek pek tatlı geldi gali-
ba! Kızım, o her zaman olmaz. Daha bizim evde küpler dolu duru-
yordur. O suları kullanmadan ben sana niye su taşıttırayım? Lakin 
her zaman kırk paraya yağma yok… Bu defa yirmi para veririm…

Kız, bu lafı duyunca büyük bir yeisle geriye döner. Ağlamaya 
karip40 bir hâl ile yoluna devam etmekteyken bir garip hadiseye te-
sadüf ederek bulunduğu noktada durur. Köpeklerin bazı duvar dip-

32   eser-i şefkat: şefkat eseri
33   fevkalhad: sınırsız
34   müteessir: üzgün
35   memul etmek: ümit etmek
36   metanet: sağlamlık, iradeli hâl
37   zammetmek: eklemek
38   ifade-i tıflane: çocuksu ifade
39   müstehziyane: alaycı şekilde
40   karip: yakın
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lerini eşip ekmek ve peynir bazı şeyler gömdüklerini gördünüz mü? 
Bu ihtiyat bizim sokak köpeklerinin ekserinde görülür. Karınları 
iyice doyunca kadar bir şey bulup yedikten sonra eğer ondan birkaç 
kırıntı artarsa onu toprak derununa bir delik oyup oraya gömerler. 
Köpeklerin bu hareketleri kendilerinde kayd-ı ati41 fikri bulunduğu-
nu gösterir.

Halime, bir köpeğin ağzındaki yarım tekerlek kaşar peynirini 
ayaklarıyla bir çukur kazıp içine gömmeye uğraştığını görmüştür. 
Kız, şu köpeğin ihtiyatına42 hayrette kalıp bir müddet orada bekle-
miş, nihayet burnuyla çukuru güzelce sıkıştırıp oradan savuştuktan 
sonra kızcağız peyniri çıkarıp hasta anasına götürmek maksadıyla 
çukurun yanına giderek kazmaya başlamış ve toprak içinden çıkar-
dığı yarım tekerlek kaşarı koltuğuna sıkıştırıp sevincinden sıçraya 
sıçraya gitmekteyken bakkalın dükkânı önünden geçmekte olduğu 
esnada hemen bakkal dükkânından fırlayıp peyniri kızın koltuğun-
dan aldıktan maada, biçarenin yakasına yapışarak:

– Zabıta yok mu? Polis yok mu? Şu hırsız kızın elinden yan-
dım! Her gün çala çala dükkânda mal bırakmadı!
diye çağırmaya, bir eliyle dahi masumcuğu tokatlamaya başlamıştır. 
Bakkalın feryadını duyan halk oraya toplanarak pek az bir müddet 
zarfında bunların başına bir hayli kalabalık birikmiştir. Bakkalın 
şiddetli silleleri altında zebun43 kalmış bulunan Halime, neye uğra-
dığını bilmeyerek yavrucuk ağlamaya bile şaşırıp etrafına gezdir-
diği melul melul nazarıyla44 oraya ictima eden45 halkı kendi hak-
kında vereceği hükm-i adilaneyi46 intizar ettiğini47 bildirmekteydi. 
Ahaliden biri ilerleyip bu çocuktan ne istediğini bakkaldan sorması 
üzerine bakkal dedi ki:

41   kayd-ı ati: gelecek endişesi
42   ihtiyat: ilerisini düşünerek davranma
43   zebun: âciz, zayıf
44   nazar: bakış
45   ictima etmek: toplanmak
46   hükm-i adilane: adil bir hüküm
47   intizar etmek: beklemek
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– Ne isteyeceğim efendim? Bu küçük hırsızın terbiyesini iste-
rim! Bir zamandan beri dükkânımdan peynir tekerlekleri ve daha 
sair şeyler göz önünde kaybolmaya başladı. Bu yüzden birkaç çırak 
değiştirdim. Lakin sariki48 bir türlü ele geçiremedim. Hele şükür 
bugün yakaladım. İşte çaldığı peynir tekerleği de buradadır…

Kalabalığın içinden biri bağırıp dedi ki:
– Bakkalın hakkı vardır. Yavrucuğun terbiyesini vermeli. Şu 

yaşında peyniri tekerleği ile aşıran soysuz büyüdüğü zaman neler 
çalmaz…

Halime, kendisine hırsız dediklerini bakkaldan başka ahalinin 
dahi kendini ithama uğraştığını anlayınca şiddetli bir bükâ-yı masu-
maneye49 başladı. Polislerin kızcağıza:

– Kız bu peyniri niye çaldın?
diye vaki olan hitaplarına mukabil Halime’nin hıçkıra hıçkıra ağla-
maktan başka bir suretle cevap vermediği görülünce kızın cüret et-
tiği fi’l-i cinayetten validesinin mesul tutulmak lazım geleceği der-
miyan edilip50 ahali, hasta kadının bulunduğu yer odasına gitmeye 
karar verdiler. Kapıyı şiddetle vurduysalar da açılmayınca Halime 
ağlaya ağlaya koynundan kapının anahtarını çıkarıp ahaliye verdi. 
Halime, validesinin başını örtmek üzere alelacele içeriye girmişse 
de validesinin döşeğin içinde bilahareket51 bulunduğunu görünce 
zavallı kadının uyuyor zannıyla geriye dönüp kalabalığa hitaben 
ağlaya ağlaya dedi ki:

– Efendiler, annem uyuyor… Kendisi pek hastadır… Gürültü 
etmeyiniz… Belki korkar… Ben başını örttüm… İçeri yavaş giri-
niz…

Kızın bu ihtarına hiç kimse kulak vermeyip gürültüyle içeri 
dalıverdiler. Lakin gözleri önüne açılan manzaranın dehşeti cümle-
sinin damarlarındaki kanı dondurdu. Çünkü o anda anladılar ki ön-

48   sarik: hırsız
49   bükâ-yı masumane: masumane gözyaşı 
50   dermeyan edilmek: ileri sürülmek
51   bilahareket: hareketsiz
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lerindeki yalın sefalete uzanmış bulunan biçare kadın, muvakkit52 
bir uykuya yatmayıp nevm-i ebed-i mevte53 dalıp gitmiştir. Her ki-
min ölüsü olursa olsun ölü muhteremdir. Çünkü göz önünde duran 
bu naaş, bu âlem-i sefildeki54 emraz-ı nefsaniyeden55 tamamıyla te-
cerrüt etmiştir56. Bu fakir kadının ölüsü karşısında herkes kendisini 
şaşırıp kemal-ı ihtiramla el bağladığı sırada Halimeceğizin hâlâ va-
lidesini uykuda zannederek muhtazırane57 bir tavırla yatağın karşı-
sına diz çöküp gayet hazin bir surette şu sözleri söylemeye başladı:

– Sevgili valideciğim… Şu yatağın içinde kaç zamandan beri 
aç yatmaktasın. Bak, benzin ne kadar sararmış. Tesir-i şedid-i sefa-
letle58 artık bitap kalmışsın. Bu kadar kalabalığın vürudunu59 duyup 
da gözlerini açmadın. Uyan annem uyan… Halime’n geldi… Ben 
geldim… Lakin istediğin iki lokmacık eti tedarik edemeden geldi-
ğim için beni affet, akşama kadar su taşıdığım günü kırk para ve-
ren efendinin atıfetine60 müracaat ettim. Bugün benden iş istemedi. 
Yolda gelirken bir köpeğin peynir gömdüğünü gördüm. Belki bize 
bir iki güne kadar gıda olur zannıyla çukuru açıp köpeğin hakkına 
el uzattım. Bu cüretimden dolayı beni affet… Sonra bakkal beni 
dövdü. Herkes bana hırsız dedi. İşte ben cezamı gördüm… (Yü-
zünü kalabalığa dönüp) Efendiler! Annem niçin uyanmıyor? Ben 
onun huzurunda itiraf-ı kabahat ettiğim zaman hemen kollarını açıp 
beni aguş-ı maderanesine61 davet ederdi…

Zavallı Halime, validesinin cesed-i biruhuna62 karşı söylediği 
sözleri bizim kâğıt üzerinde ifade ettiğimiz intizam63 üzerine söyle-
52   muvakkit: vakitli
53   nevm-i ebed-i mevt: ebedî ölüm uykusu
54   âlem-i sefil: sefil dünya
55   emraz-ı nefsaniye: beden hastalıkları
56   tecerrüt etmek: soyutlanmak
57   muhtazırane: can çekişiyormuşçasına
58   tesir-i şedid-i sefalet: sefaletin şiddetli tesiri
59   vürut: gelme
60   atıfet: sevgi, iyilikseverlik
61   aguş-ı maderane: anne kucağı
62   ceset-i biruh: cansız ceset
63   intizam: düzen
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memiştir. Lakın kızın bu ifadat-ı masumanesini64 hakkıyla ve aynen 
tahrir edilmesi65 mümkün olsaydı elbette bunun tesiri kat kat arta-
cağına şüphe yoktur. Kızın sözleri pek çok kimselerin gözlerinden 
yaş getirmiş olduğundan ifadenin hakikat olduğuna kimse şüphe 
etmeyip cümle tarafından vuku bulan şehadet66, hain bakkal hak-
kında tediye-i kanuna67 icra olunmuştur. Bu vaka-yı facia68 üzerine 
Halime’yi kibardan bir zat alıp kendine kerime69 ettikten Halimeci-
ğin dünyada validesinin tahassür-i ebediyesinden70 başka bir derdi 
kalmayıp ondan sonraki ömrü pek bahtiyarane imrar etmiştir71.

64   ifadat-ı masumane: masumane ifadeler
65   tahrir etmek: yazmak
66   şehadet: tanıklık
67   tediye-i kanun: kanunu gerçekleştirme
68   vaka-yı facia: kötü olay
69   kerime: eş
70   tahassür-i ebediye: ebedî hasret
71   imrar: geçmiş



Bir Maymunun İntiharı1

İntiharı kahramanlık zannedenler bu fiilin hayvanlara kadar 
taammümünü2 görünce elbette hiddet ederler. Asıl kahramanlık bi-
na-i ilahiyi yıkmakta değil, sebeb-i intihar olan nekbet3 her ne ise 
ona tahammül eylemektedir4. Bugün hayvanatın bile cesaret edebil-
dikleri bir fi’l-i mezmumun5 icrası elbette insanlar için bir şeref ve 
yiğitlik addolunmaz.

Bazı kimseler intiharı tetebbuat-ı fenniye ve tabiiye neticesi 
zanneylemekte iseler de bu zanları hatadır. Ulum-ı tabiiyede yed-i 
tula6 sahibi bulunan hükemanın kaçı intihar eylemiştir ki bunların 
eserlerini mütalaa edenler de7 intihara bir arzu hasıl olabilsin?

İntihar fikri hiçbir vakitte ulum-ı tıbbiye ile kesret-i tevaggul8 
neticesi olarak bir insanda zuhur edemez. Fünun-ı cedideden cid-
den behremend9 olmuş bulunan bir adam fi’l-i menhus10 intihar 
aleyhinde lazım olduğu kadar nefret peyda eder.

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Bir Maymunun İntiharı” adlı yazısı Tercüman-ı 
Hakikat, no.: 2306, 9 Haziran 1305 / 21 Haziran 1889, s. 7’de yayımlanmıştır. 
Elinizdeki metin, bu yayın esas alınarak hazırlanmıştır. (Ahmet Koçak)

2   taammüm: genelleşme, yaygınlaşma
3   nekbet: uğursuzluk, talihsizlik
4   tahammül eylemek: katlanmak
5   fi’l-i mezmum: çirkin davranış
6   yed-i tula: uzmanlık, ihtisas
7   mütalaa etmek: üzerinde düşünmek
8   tevaggul: bir işle çok meşgul olma
9   behremend: nasiplenen, anlayan
10   fi’l-i menhus: uğursuz iş
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Düşünülür ki intihara cüret gösterenlerin kaçı âlim, kaçı cahil-
dir… Manav, bakkal güruhundan az insan mı intihar ediyor? Bun-
larda tetebbuat neticesi olarak intihar etmiyorlar ya! Fikr-i intiharın 
bir insandaki esbab-ı zuhurunu11 ilimden, cehilden evvel başka şe-
killerde aramak iktiza eder12.

Geçenlerde Avrupa gazetelerinden birinde bir köpeğin intiharı 
fıkrası görülmüş idi. Sahibi köpek hakkında izhar-ı hiddet ü şiddet13 
ederek biçareye temiz bir sopa çekmiş olduğundan bu dayak arını14 
bir türlü nefsine yediremeyip kendini suya atmak suretiyle terk-i 
hayat eylemiştir.

Gazetelerde her gün binlerle yalanlar yazıldığı için insan bu 
köpeğin intiharı fıkrasını dahi o yalanlardan biri olmak üzere te-
lakki eylemekte15 haklı olabilir. Lakin sernamemizde16 görülen bir 
maymunun intiharı hususu öyle değildir. Bunun mevsukıyeti17 bir-
kaç suretle temin edilmektedir.

İntihar eden maymun öyle adi maymunlardan olmayıp hayva-
nat-ı terbiye ile envai hünerler icra ettirmekte bulunan mürebbiler-
den birinin maymunudur.

Maymunun ismi “Berteran” olup zekâveten18 dahi rüfekasına19 
faiktir20. 

Berteran’a birçok hünerlerden maada21 nişancılık da talim edil-
miştir. Hem Berteran durduğu yerde silah atmayıp at makamında 
bir köpeğe bindiği, köpek dahi dörtnala koştuğu hâlde tüfek ve ta-
banca atmaktadır.

11   esbab-ı zuhur: meydana çıkma sebepleri
12   iktiza etmek: gerekmek
13   izhar-ı hiddet ü şiddet: öfke ve şiddet gösterme
14   ar: utanma
15   telakki eylemek: anlamak, değerlendirmek
16   sername: yazı başlığı
17   mevsukıyet: bir belgeye dayanma
18   zekâveten: zekâ bakımından
19   rüfeka: arkadaşlar
20   faik: tercih edilecek üstünlükte
21   maada: -den başka, gayrı
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Bu yolda terbiye görmüş hayvanatın hemen cümlesi müreb-
bilerinden nefret ederler. Yaptıkları hünerlerin cümlesini dayak 
korkusuyla yaparlar. Vazifelerini tamamıyla ve hüsn-i suretle22 ifa 
eylemedikleri23 anda kırbacı yerler. 

Berteran bu yoldaki diğer hayvanata makis24 değildir. Kendi-
ne tahmil edilen25 vazifeyi daima kemal-i maharetle26 bilanoksan27 
icra eylediği için mürebbisi tarafından dayak yemez, bilakis nail-i 
mükâfat olur28.

İşte bundan dolayı mürebbisiyle pek sevişirler. Bir lahza yek-
diğerinden29 ayrılmazlar. Mürebbi nereye gitmiş olsa mutlak Berte-
ran’ı dahi beraber götürür.

Her ne sebebe mebni30 ise mürebbi olan zat intihar etmek arzu-
suna düşer. Ağzına bir revolver boşaltıp beynini dağıtmak suretiyle 
dahi bu arzusunu yerine getirir.

Evvelce dikkatini efendisinin harekâtını tetkike hasreylemiş31 
bulunan zeki maymun, efendisi biruh olarak ortaya serilince hemen 
yere düşen revolveri kapıp ağzına götürerek mürebbisinin yaptığını 
aynen icra eder. Binaenaleyh o da ruhsuz olarak yere uzanır.

Bu intiharı resmen tahkike32 memur olanlar mürebbi ile may-
munun yan yana yerde yatmakta olduklarını görmüşlerdir. Maymun 
yere düşünce revolveri elinden bırakmayıp sımsıkı elinde tutmakta 
imiş.

Bunların muayenesini icraya gelmiş bulunan doktor bu çifte 
intihara şaşıp kalmıştır.
22   hüsn-i suretle: en iyi şekilde
23   ifa etmek: yerine getirmek
24   makis: kıyas kabul eder, benzetilebilir
25   tahmil edilmek: yüklenmek
26   kemal-i maharet: marifet mükemmelliği
27   bilanoksan: noksansız
28   nail-i mükâfat olmak: mükâfata erişmek
29   yekdiğer: birbiri
30   mebni: dayanan
31   hasreylemek: ayırmak
32   tahkik: araştırma
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Şu maymunun intiharına “ciddi bir intihar” demekten ziyade 
“taklit” demek daha muvafık olur zannederim. Zeki hayvan, dai-
ma sahibinin hareketini taklit eylemeyi itiyat edinmiş33 olduğundan 
bu fi’l-i intiharı dahi neticesini bilmeyerek taklit kabîlinden olmak 
üzere icra eylemiş olduğu ihtimali daha ziyade akla mülayim gelir.

33   itiyat: alışkanlık 



Büyük Bir Nedamet1

Temmuz ayının gayet sıcak bir günündeyiz. Havada hiç rüzgâr 
yok. Her taraf cayır cayır yanıyor. Semanın o eski laciverdî reng-i 
latifi2 âdeta yangın dumanı gibi sarımtırak bir renge tahavvül eyle-
miş3.

Şöyle bir havada lodosa maruz bir bayır tasavvur ediniz4. Şid-
det-i hararet5 ve kuraklıktan bu bayır şerha şerha6 ayrılmış. Vakit de 
öğle sıcağı. İnsan serin bir mahalde bulunduğu hâlde bile şu tarif 
eylediğimiz bayır ve sıcağı zihnen hakkıyla tasavvur eylese mutla-
ka sıkıntısından terler dökmeye başlar.

Bu bayırın alt başında bizim belediyenin sokak sulamaya mah-
sus olan varilli arabalarına müşabih7 eşek koşulu bir araba ve bu 

1   “Büyük Bir Nedamet” adlı hikâye, ilk defa Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 29 
Temmuz 1889 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim adlı 
kitapta yer alan hikâye, kitabın Gürpınar Yayınlarının 1963’teki ilk baskısında 
mevcut değildir. Atlas Kitabevinin 1973 yılındaki genişletilmiş 2. baskısında 

“Büyük Bir Pişmanlık” başlığıyla yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim hikâ-
ye kitabı Mezarından Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış hikâye kitaplarıyla 
birleştirilerek 1995’te Özgür Yayınları tarafından basılmıştır. Hikâye bu baskıda 
mevcuttur. Elinizdeki metin, hikâyenin Tercüman-ı Hakikat’teki ilk baskısı esas 
alınarak hazırlanmıştır. (Rüveyda Temel)

2   reng-i latif: hoş renk
3   tahavvül eylemek: dönüşmek, geçmek
4   tasavvur etmek: zihinde canlandırmak
5   şiddet-i hararet: hararetin şiddeti
6   şerha şerha: parça parça
7   müşabih: benzer
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arabanın sahibi bulunan bir kocakarı tasavvur ediniz ki eşeğin yula-
rından tutarak bayır yukarıya su çıkarıyor.

Kocakarı gerek senelerin ve gerek bu yoldaki hidemat-ı şakka-
nın8 tesiriyle kupkuru kuruyup bir insandan ziyade âdeta kuru bir 
ağaca benzemiş. Zavallı eşek tesir-i hararetle9 dilini bir karış dışarı 
çıkarıp kulaklarını aşağıya düşürmüş. Hasılı10 öyle sıcak bir zaman-
da bu kocakarıyla eşeğin bayır yukarıya su çıkarışlarını kim görmüş 
olsa mutlaka hâllerine merhamet eder.

Kocakarı ağır ağır eşeğin başını çekiyor. Hayvan da inat ve 
huysuzluk eseri göstermeyip kemal-i hilmiyetle11 sahibesine itaat 
ediyordu. Kocakarı ile eşeğin şu sakitane12 yürüyüşleri insanı hem 
güldürecek hem de müteessir edecek13 bir manzara arz ediyordu.

Bayır yukarı on dörder on beşer yaşında iki külhanbeyi dahi 
çıkmaktaydılar. Malum a, külhanbeyi namı kazananlar mutlaka bu 
şöhreti fıkdan-ı terbiyelerinden14 dolayı kazanmış olurlar. Bir insan-
da terbiye kıtça olursa merhamet de az olur.

Bu iki külhaniler, kocakarı ile su dolu koca fıçı arabasını çek-
mek için son kuvvet ü gayretini istimal eden15 zavallı eşeğin yokuş 
yukarıya olan gidişlerini görünce bunların hâllerine merhamet, ar-
kadan arabaya dayanıp bu suretle biraz yardım eylemek gibi biraz 
insaniyet gösterecekleri yerde şu iki biçare mahluk ile eğlenmek 
üzere bir muziplik düşünmeye başlarlar.

Zaten muziplik bunların sanatları, meslekleri hükmünde bu-
lunduğundan uzun uzadıya düşünmeye vakit kalmaksızın kocaka-
rıya oynayacakları oyunu o anda bulurlar. Külhanilerin biri yavaş 

8   hidemat-ı şakka: ağır ve güç hizmetler
9   tesir-i hararet: hararetin tesiri
10   hasılı: sözün kısası
11   kemal-i hilmiyet: yumuşak huyluluk
12   sakitane: sessizce
13   müteessir etmek: üzülmek
14   fıkdan-ı terbiye: terbiye eksikliği
15   istimal etmek: kullanmak
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yavaş arabaya yaklaşıp fıçının arkasındaki musluğu açtıktan sonra 
yine kemal-i ihtiyatla16 oradan çekilir.

Zavallı kocakarının ihtiyarlık tesiriyle kulakları dahi işitmek-
ten biçare, musluğun açıldığından asla haberdar olmaz. Yine o eski 
reftarıyla17 yolunda devam eder. Musluktan su şırıl şırıl aka aka bir 
hayli müddet yolda giderlerse de fıçının gittikçe hafiflemekte olma-
sından naşi18 eşek eski gidişini bozup ondan biraz ziyade yürümeye 
başlar. Kocakarı hayvanın gidişi(nin) gittikçe artmasından şüphe-
lenerek ne olduğunu anlamak üzere arkasına dönerse de suyun son 
kataratının19 dökülüp bitmekte olduğunu görür. Gördüğü şey yalnız 
bundan ibaret olmaz. Mahut20 iki külhaninin keyiflerinden yerlere 
yatıp kasıklarını tuta tuta gülmekte bulundukları dahi müsadif-i na-
zar-ı teessüfü21 olur.

O kadar meşakk22 ile yokuşun üst başına vardıktan sonra fıçı-
nın musluğu açılıp içinde bir katre su kalmamış olduğunu görmek 
bahusus23 şu felaketin failleri bulundukları hâlde muvaffakiyetle-
rinden24 dolayı birkaç adım geriden çatlamak derecesinde kahkaha-
lar salıveren o iki biinsafın25 hedef-i istihzaları26 olmak, insana ne 
kadar acı gelir…

Biçare kocakarı şu felaket üzerine eşeği durdurup aşağıya doğ-
ru akıp giden sular üzerine kendi gözyaşlarını dahi sakitane akıtma-
ya başlar.

16   kemal-i ihtiyat: tedbirli davranmak
17   reftar: yürüyüş
18   naşi: ileri gelen
19   katarat: damlalar
20   mahut: sözü geçen
21   müsadif-i nazar-ı teessüf: acınası bakışa rastlayan
22   meşakk: sıkıntılar
23   bahusus: özellikle
24   muvaffakiyet: başarı
25   biinsaf: insafsız
26   hedef-i istihza: eğlenme aracı



70 | Hikâyeler

Külhanilere karşı hiçbir kelime-i takbihiye27 tefevvüh eyleme-
yip28 yalnız meyusane29 bir nazar fırlattıktan sonra eşeğin başını 
yine yokuş aşağı çevirip fıçıyı tekrar doldurmak üzere geri döner.

Kocakarının bu nazarı iki külhaniler üzerinde yıldırım gibi bir 
tesir gösterir. O anda ikisi dahi gülmeye nihayet verirler. Zavallı ka-
dının gösterdiği şu sabr u metanetten dolayı o kadar mahcup olurlar 
ki utanma arlanma ne olduğunu bilmeyen bu iki biinsaf kemal-i 
hicablarından30 birbirinin yüzüne bakamaz olurlar.

İçlerinden biri der ki:
– Ben bu muzipliği yapacak değildim ya, buna sen sebep oldun.
– Hayır buna sebep sensin!
Böyle “sensin benim”den iptida eden31 şu muhavere32, niha-

yet şiddetli bir kavga suretini alır. İkisi de boğaz boğaza gelirler. 
Kocakarı tekrar fıçıyı doldurup da avdet eylediği33 zaman bunların 
her ikisinin dahi yüzleri gözleri kan içinde olduğu hâlde bir tarafa 
serilmiş olduklarını görür. Yanında küçük maşrapaya fıçıdan taze 
su doldurup hiddetlerinin şiddetinden bayılmak derecelerine gelmiş 
bulunan bu iki azgın delikanlının yüzlerini, gözlerini yıkayıp akılla-
rını başlarına getirmeye gayret eder.

Etmiş oldukları fenalığa mukabil kocakarıdan böyle bir lütuf 
görmeleri bunları o kadar müteessir eder ki hisSeyledikleri bu bü-
yük nedamet34 kendileri için en büyük bir mücazat35 yerine geçer.

27   kelime-i takbih: kınayıcı söz
28   tefevvüh etmek: söylemek
29   meyusane: ümitsizce
30   kemal-i hicab: mahcubiyet hâli
31   iptida etmek: başlamak
32   muhavere: karşılıklı konuşma
33   avdet eylemek: geri gelmek
34   nedamet: pişmanlık
35   mücazat: cezalandırma



Bir Oburun Mücadele-i Nefsiyesi1

İnsan hangi şeyin müptelası olur ise o yüzden birçok tuhaf-
lıklara, mahcubiyetlere hatta büyücek kederlere bile uğrar. Bu 

“müptela”, “iptila” lügatlerinin herkesin en ziyade hükümlerinden 
korkup titremeleri lazım gelen elfaz-ı müdhişeden bulunduğunu 

“müptelalık” ve “iptila” kelimelerinin medlul-ı hakikisi olan hâlleri 
nefislerinde tecrübe edenler pekâlâ bilirler. 

Alışkanlık bu! İnsan utandığı yerde utanmadığı yerde nerede 
olursa olsun duçar-ı ibtilası olmuş bulunduğu hâl ne ise mutlaka 
onu yapmak ister. Cebrinefis2 hususunda en sabir3, en şekip4 addo-
lunan adamlar bile hasbe’l-iktiza5 arzu-yı nefsaniyelerini6 kırmak 
için nefisleriyle cenkleşip ve bu mücadelelerinde muvaffak7 dahi 
olsalar muvaffakiyetlerinin8 husulüne kadar geçirdikleri ahval-i ga-

1   “Bir Oburun Mücadele-i Nefsiyyesi”, 22 Ocak 1890’da Tercüman-ı Hakikat ga-
zetesinde yayımlanmıştır. Abdullah Tanrıkulu ile Gülçin Tanrıkulu’nun yayıma 
hazırladıkları ve 2004 tarihli Hüseyin Rahmi Gürpınar serisinin üçüncü kitabı 
olan Gazetecilikte İlk Yazılarım - Yankesiciler Kulübü derlemesinde sadeleşti-
rilerek basılmıştır. Ancak burada Tanrıkulu, eserin gazete sayısını doğru, baskı 
tarihini ise 12 Ocak 1889 olarak yanlış vermiştir. (Sevda Akyavaş)

2   cebrinefis: kendini zorlama
3   sabir: sabırlı
4   şekip: tahammüllü
5   hasbe’l-iktiza: gerektiğinde
6   arzu-yı nefsani: nefsin istekleri
7   muvaffak: başarılı
8   muvaffakiyet: başarı
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ribe9 nazar-ı tedkik10 önüne çekildiği surette kâh feci kâh mudhik11 
birtakım netayiç12 meydana geldiği görülür.

Nefse galip gelmeyi ahlakiyunun13 en büyük kahramanlıklar-
dan addeylemesi tevekkeli midir ya? 

Hissiyat-ı muhtelife-i beşeriyeyi14 husule getiren kavanin15 bazı 
esbab-ı hariciye16 tesiriyle münbasit17 veya münadim18 oldukları 
yani vücudumuzu idare eden muhtelif19 kuvvetlerin bazılarını bifa-
al20 duçar-ı za’f21 etmek ve bazılarını inbisata22 getirmek mümkün 
olduğunu erbab-ı fenn23 bize haber vermekteler ise de bir oburluğu 
böyle arızi24 bir hâl addetmeyip bunu alat-ı hazmiyenin25 teşkilatın-
ca olacak kuvvete verdiğimizden âdeta hulki26 bir keyfiyet olmak 
üzere kabul ederiz. Malum a! Hulki bir husus ile iptila beyninde27 
büyük bir fark vardır. Birincisi esasen tabiaten28 mevcut olur. İkin-
cisi yani iptila sırasına geçen ahval dahi sonradan inhimakat29 pey-
da edilir. Erbab-ı ibtila30 itiyat edindikleri31 husus her ne ise bida-
9   ahval-i garibe: garip durum
10   nazar-ı tedkik inceleyici bakış
11   mudhik: komik
12   netayiç: sonuçlar
13   ahlakiyun: ahlakçılar
14   hissiyat-ı muhtelife-i beşeriye: insana ait çeşitli duygular
15   kavanin: kanunlar
16   esbab-ı hariciye: dış etkenler
17   münbasit: yayılan
18   münadim: yok olan
19   muhtelif: çeşitli
20   bifaal: faaliyetsiz
21   duçar-ı za’f etmek: zaafa uğratmak
22   inbisat: genişlemek
23   erbab-ı fenn: fen adamları
24   arızi: arızalı
25   alat-ı hazmiye: hazım organları
26   hulki: huy ile alakalı
27   beyn: ara
28   tabiaten: tabi olarak
29   inhimakat: düşkünlükler
30   erbab-ı ibtila: iptila olanlar
31   itiyat edinmek: alışkanlık edinmek
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yet-i keyfiyette32 gevşek davranıp oradan kendilerini kurtarmamış 
oldukları için muatep33 sayılırlar ise de bir şeye tabiaten müptela 
olanları tayibe34 kalkışmakta pek de haklı olamayız. 

Bir insanın yek başına oturup dört kişinin yiyeceği miktardaki 
etimeyi35 kemal-i iştiha36 ile ekledivermesini37 tayibe ne hakkımız 
vardır? Cenabıhak onun midesini geniş ve kuvvetli yaratmış, varsın 
doyduğu kadar yesin bir oburun yanında tatlılı, ekşili, nefis, leziz 
yiyeceklerden bahsediliyor iken zavallının küçük dilini yutarcasına 
yekdiğerini takiben yutkunmasını niçin bir zemin-i istihza38 adde-
delim?

O güzel yemeklerin isimleri biçare ekûlun39 sem-i canına40 
varır varmaz guded-i luabiyesinde41 o derece mebzulen42 ifrazat43 
vukua geliyor ki hemen avurtları salya ile doluveriyor. Şimdi bu 
salyaları ayıptır diye yutmasın da çenesinden aşağı mı akıtsın?

Oburların o kadar şayan-ı tayib ü istihza44 mahlukattan45 olma-
dıkları hakkındaki şu sözlerimiz artık kâfi görülsün de asıl fıkraya 
başlayalım.

Bizim bu fıkradaki kahramanımız S. Efendi yanında iyi kötü 
bir yemek lakırdısı oldu mu derhâl ağzı sulanıveren şikemperve-
randandır46. 

32   bidayet-i keyfiyet: keyfin başında
33   muatep: azarlanan, kınanan
34   tayip: ayıplama
35   etime: yemekler
36   kemal-i iştiha: büyük bir iştahla
37   ekletmek: yemek
38   zemin-i istihza: alay konusu
39   ekûl: obur
40   sem-i can: can kulağı
41   guded-i luabiye: tükürük bezleri
42   mebzulen: çokça
43   ifrazat: vücut salgıları
44   şayan-ı tayib ü istihza: ayıplama ve alaya layık
45   mahlukat: yaratıklar
46   şikemperveran: midesine düşkünler
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S. Efendi taşralıdır. Burada en sevdiği dostlarından bir zatın 
hanesinde hasbe’l-iktiza47 birkaç zaman misafireten48 bulunur. Böy-
le bir oburun müddet-i medide49 bir mahalde ikameti pek çok hane 
sahipleri için hoşa gidecek hâllerden değilse de S. Efendi gayet 
nüktegû50 bir zat olduğu, her gün her gece kendisiyle yiyeceğe içe-
ceğe dair bin türlü mülatafeler51 edildiği için ev sahibi bu misafir-i 
şikemperverin kendi nezdindeki ikametinden pek o kadar dilgir52 
değildir. 

Bir zaman sonra S. Efendi’nin misafir bulunduğu hane sahibi-
ne veda etmesi lazım gelir. Oburun gideceği mahal dahi Edirne’dir.

Misafirin akşamdan heybesi falanı hazır edilir. Lakin oburun 
gözü öyle heybede, bohçada olmayıp ev sahibi efendinin kendine 
yolluk olarak hangi yiyeceği hazırlamakta olduğu cihetine matuftur. 

Bunu sahib-i hane53 dahi anladığından sabahleyin hin-i veda-
da54 obura tebessüm ederek der ki:

– Size şimendiferde yemek üzere güzel bir tavuk söğüşü hazır-
lattım. Lakin bunu size bir şartla vereceğim. Tavuğu yiyebilmeniz 
bu şartın kabulüne menuttur55. 

Kendine yolluk olarak âlâ bir tavuk pişirilir de bunun ekli için 
dermeyan edilen56 şeraiti57 kabulde hiç koca obur tereddüt eder mi? 
Şerait-i mezkurenin58 ne gibi şeylerden ibaret olduğunu henüz bil-

47   hasbe’l-iktiza: gerektiğinde
48   misafireten: misafir olarak
49   müddet-i medide: uzun süre
50   nüktegû: şaka yollu konuşan
51   mülatafe: şakalaşma
52   dilgir: sıkıntılı
53   sahib-i hane: ev sahibi
54   hin-i veda: veda vakti
55   menut: bağlı olmak
56   dermeyan edilmek: ileri sürülmek
57   şerait: şartlar
58   şerait-i mezkûre: zikredilen şartlar
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meden şikemperver efendi kendine her ne teklif edilir ise bilatered-
düt59 kabul edeceğini yeminler, ahitler ile temin eder. 

Nihayet şart-ı mezkûr kendine haber verilir. Bu şart Sirke-
ci’den hareket eden Edirne treni Çorlu istasyonuna varmayınca S. 
Efendi’nin derununda60 tavuk bulunan kapalı sepete el vurmama-
sından ibarettir. Nasıl? Şartı ağır mı buldunuz? Vakıa biz pek ağır 
bulmadık. Ama bunu bir kere oburun kendisine sormalıdır. Herif 
kendi hakkında bundan büyük bir zulüm olamayacağından tutturup 
âdeta ağlamak derecesinde tazallümlere61 başlamış ise de kendine 
şart-ı mezkûrun bozulması gayrikabil olduğu anlatılarak şart ağır 
geldiği surette tavuktan vazgeçmek lazım geleceği açıktan açığa 
beyan edilmiştir. Binaenaleyh62 çarnaçar63 teklif-i mezkûru kabule 
yanaşır. 

Sepeti obura teslim eyledikleri esnada bir suret-i ciddiyede64 
derler ki:

– Bak kuzum! Bu keyfiyet bilahare senin namusuna intikal 
edecektir! Sonra bizim yüzümüze bakamaz olursun. Eğer Çorlu’ya 
kadar sepete dokunmamaya tahammül edemeyecek isen tavuğu hiç 
yanına alma. Sonra bu mahcubiyet senin için ölünceye kadar bir 
yüz karası olup kalacaktır. 

Obur, eski yeminlerini beş on defa daha tekrar ederek Çorlu’ya 
gelinceye kadar sepete el değdirmeyeceğine suret-i katiyede söz 
verir. 

Veda merasimi icra edilir. Obur vagona râkip olur65. Belaya 
bakınız ki obura tavuktan maada66 ekmek falan kabîlinden verilen 

59   bilatereddüt: tereddütsüz
60   derun: iç
61   tazallüm: sızlanma
62   binaenaleyh: bundan dolayı
63   çarnaçar: çaresizce, ister istemez
64   suret-i ciddiye: ciddi şekilde
65   râkip olmak: binmek
66   maada: başka
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yiyeceklerin cümlesi, açılması Çorlu’ya vusul67 şartına taalluk edil-
miş68 bulunan mahut69 sepete konulmuştur. 

Tren hareket eder. O gün hava dahi gayet güzel bulunduğun-
dan S. Efendi bir müddet trenin mürur eylediği güzel çayırlıkları 
denizleri falan gözden geçirmekle eğlenir ise de bunları temaşadan 
iştihasına teskini70 gayrikabil71 bir kuvvet-i şiddet72 gelir. Vakit geç-
tikçe oburdaki mide sızlamaları artar. S. Efendi gibi bir şikemperver 
için hiç aç karnına temaşa-yı tabiattan73 lezzet alabilmek mümkün 
müdür? 

Tren henüz Çekmecelere doğru ilerlemekte iken oburun ıztı-
rabat-ı mideviyesi74 tahammülgüdaz75 bir mertebeyi bulur. Biçare 
Çorlu’ya daha ne kadar kalmış olduğunu saymaya hesaplamaya 
başlar. Bunları saydıkça zavallıya yeisinden76 mütevellit77 âdeta bir 
nevi baş dönmesi arız olur78. Çünkü önde Küçükçekmece, Isparta-
kule, Hadım köyü, Çatalca, Kabakça, Sinekli, Çerkes köyü ki Çor-
lu’ya tamam yedi istasyon var! Bu yol şimendifer ile değil, kanat 
ile uçularak tayyedilmiş79 olsa yine bu kadar uzun mesafeyi aç kar-
nına kateylemek, obur için tahammül-i beşerden80 hariç bir işkence 
hükmündedir. Obur bir aralık burnunu sepete yaklaştırıp Çorlu’ya 
varıncaya kadar bişart81 kendini tavuğun eklinden meneylemiş ise 
de “Sepeti doya doya, için için koklamak hususunda dahi bir mem-

67   vusul: ulaşma
68   taalluk edilmek: bağlı kılınmak, bağlanmak
69   mahut: adı geçen, bahsedilen
70   teskin: dindirme
71   gayrikabil: mümkün olmayan
72   kuvvet-i şiddet: şiddet gücü
73   temaşa-yı tabiat: doğal bir izlence
74   ıztırabat-ı midevi: mide sancısı
75   tahammülgüdaz: tahammül bırakmayan
76   yeis: ümitsizlik
77   mütevellit: dolayı
78   arız olmak: meydana çıkmak
79   tayyedilmek: atlanmak, geçilmek
80   tahammül-i beşer: insanın tahammülü
81   bişart: şartsız
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nuiyet serdeylemediler ya?” deyip sepeti koklamaya ve kokladıkça 
galebe-i iştiha82 ile âdeta sermest83 olmaya başlar. 

Obur bu yolda mücadelat-ı nefsiye84 ile iki istasyon daha atla-
tıp tren Hadım köyüne vasıl oldu85. Lakin S. Efendi’de tahammül 
derece-i gayeyi86 buldu. Tavuğu kokladıkça tesir-i cu‘87 hükmünü 
daha şiddetle icra ediyor idi. Bir aralık kendi kendine şu yolda bir 
muhakeme yürütmeye başladı:

– Ben ne ahmak herifim! Şu tavuğu böyle sepet arasından kok-
layıp da içime baygınlıklar getireceğime sepeti açarak bir âlâ kar-
nımı doyurmuş olsam şartı bozmuş olduğumu onlar nereden haber 
alacaklar? Sepeti açmaklığım bilahare namusa intikal edecek imiş! 
Ölünceye kadar onların yüzlerine bakamaz olacak imişim! Bu söz-
ler kadar zevzeklik olamaz. Hiç bir tavuk eklinden insanın namusu 
bozulur mu imiş?

Kendi kendine bu sözleri söyledikten sonra trende kendi ha-
reketine tecessüs eden88 memur bir casus olup olmadığını anlamak 
üzere etrafına bir göz gezdirir ise de karşı tarafta uyuklamakta bu-
lunan bir ihtiyar Rum karısından başka kimse olmadığını görür. Bu 
kadının hâline dikkat eder. Bunun diğerlerinin hareketini tecessüs 
değil, âdeta kendi kendinin ne yaptığını bilemeyecek derecede bir 
bunak olduğuna hükmeder.

Artık hiç tereddüte mahal görmeyip sepeti iki bacaklarının ara-
sına alıp elleri titreyerek kapağını kaldırır. Fakat derununa ilk na-
zarını atar atmaz obur elini sepete uzatmaya cesaret edemeyip put 
gibi donup kalır.

Sepetin içinde ne gördü dersiniz? Sepetin kapağının iç tarafın-
da âdeta celi89 hat ile yazılmış bulunan şu ibareyi görmüştür:
82   galebe-i iştiha: iştahın baskın gelmesi
83   sermest: sarhoş
84   mücadelat-ı nefsiye: nefis mücadelesi
85   vasıl olmak: ulaşmak
86   derece-i gaye: son derece
87   tesir-i cu’: açlığın etkisi
88   tecessüs etmek: gizlice gözetlemek
89   celi: kitabelerde kullanılan bir tür hat
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“A utanmaz obur! Çorlu burası mıdır?”
Bu yazıyı okuyunca şikemperver ahdşikenliğinden90 dolayı 

ziyadesiyle mahcup olup bir iki istasyon daha tavuğu yememeye 
tecdid-i mecburiyet eyler91. 

90   ahdşikenlik: yemin bozma
91   tecdid-i mecburiyet eylemek: mecburiyeti yinelemek



Mutallaka1

Mukaddime
Birkaç mektuptan müterekkip2 şu hikâyeciği teehhülümden3 

sonra doğacak kızımın kayınvalidesi olacak hanıma ithaf ediyorum. 
Belki bu hayalimi pek ham görenler, şu fikrimi istibat edenler4 bu-
lunur. Onlara verecek cevabım şudur: Kaynana-gelin hırıltısı, ma-
cera-yı hicran5 gibi bitmez tükenmez dırıltılardandır. Ben bu davayı 
ta çocukluğumda dinlerdim, elan6 işitiyorum. Ömrüm varsa ihtiyar-

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mutallaka isimli uzun hikâyesi, İstanbul 1314’te 
(1896-1897) İkdam gazetesinde tefrika edilmiştir. Elimizdeki baskıda “İkdam 
gazetesine tefrika edildikten sonra ayrıca kitap suretinde dahi temsil olunmuş-
tur.” ibaresi yer almakta olup “Dersaadet - İkdam Matbaası” kaydı bulunmakta-
dır. İkinci baskısı Kitabhâne-i Hilmi-Marifet Matbaası tarafından 1927 yılında 
yapılmıştır. Eserin üçüncü baskısı, tarihsizdir; üzerinde sadece “38 numaralı 
matbaada tabedilmiştir.” ifadesi vardır. Latin harfleriyle yapılan baskıları sıra-
sıyla dördüncü baskı Evlâd Hatırı adıyla (1961) Hilmi Kitabevi, beşinci baskı 
Boşanmış Kadın adıyla (1971) Atlas Kitabevince yapılmıştır. Altıncı baskı Şık, 
Ölüm Bir Kurtuluş mudur?, Öldüren Öpücük, Namusla Açlık Meselesi ile bir-
likte basılmıştır. Özgür Yayınları tarafından yine aynı eserlerle birlikte 1997 ve 
2002 yıllarında yeni baskıları yapılmıştır. Eserin son basımı 1927 baskısı esas 
alınarak İffet-Mutallaka adıyla 2015’te Papersense tarafından yapılmıştır. Eliniz-
deki metin, kitabın 1314 tarihli basımı esas alınarak hazırlanmıştır. (A. Mevhibe 
Coşar - Hüseyin Ayaz) 

2   müterekkip: oluşan
3   teehhül: evlenme
4   istibat etmek: uzak görmek, ihtimal vermemek
5   macera-yı hicran: ayrılık macerası
6   elan: hâlen
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lığımda da kulaklarımın bundan azade7 kalmayacağına hiç şüphe 
etmem. Şimdi mesele benim teehhülümde, badehu8 doğacak çocu-
ğun kız olmasında mı kaldı? Keyfiyet9 bundan ibaretse bu hiçbir 
şey değil. İşin bu ciheti kanun-ı hayata10 taalluk eder11 bir meseledir. 
Bütün âlemin her gün teehhül ettiği, bazılarının kız çocukları da ol-
duğu görülüyor. Bu hâle istiğrap etmek12 kimsenin aklına gelmiyor 
da benim şu tasavvuruma mı13 şaşılacak?

Bu cevabım savap14 görüldüyse şunu da arz edeyim ki bu ro-
manda galebeyi gelin hanıma kazandırdığımdan dolayı kızımın 
kaynanası bana gücenir. Bundan mütevellit15 öcünü de kızımdan 
çıkarmaya kalkışırsa şu hareketiyle kaynanalığını pek nabemahal16 
izhar etmiş17, binaenaleyh bu muharrir-i âcize18 büsbütün hak ka-
zandırmış olur.

Hüseyin Rahmi
*

Akile Hanım’dan Zevc-i Sabıkına19 Mektup
fi 25 Kânunuevvel20 1300
Beyim!
Birbirimizden iftirak edeli21 tamam bugün altı ay oluyor. Bu 

ayrılık eyyamında22 çektiğim ızdırapları kalemle tasvir lazım gelse 
7   azade: bağımsız
8   badehu: daha sonra
9   keyfiyet: durum
10   kanun-ı hayat: hayat şartları
11   taalluk etmek: karşılık gelmek
12   istiğrap etmek: şaşırmak
13   tasavvur: düşünce
14   savap: doğru
15   mütevellit: dolayı
16   nabemahal: yersiz
17   izhar etmek: göstermek
18   muharrir-i âcize: âciz yazar
19   zevz-i sabık: eski eş
20   Kânunuevvel: Aralık
21   iftirak etmek: ayrılmak
22   eyyam: günler
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bedbahti23 içinde bir ömr-i kâmil geçirenlerin24 hâli, benim bu altı 
ay zarfında düçar olduğum eza ve cefa yanında âdeta bir saadet 
gibi kalır. Hele iki ay var ki gece uykuları gözlerime büsbütün ha-
ram oluyor. Aylar geçtikçe suziş-i derunum25 sükûnet yerine bütün 
bütün şiddet buluyor. Bir zamanlar “Ah meleğim, güzelim…” diye 
perestiş eylediğin26 Akile’ni şimdi görsen belki bir canlı cenaze 
zanneder de korkarsın… Belki de biraz merhamet edersin…

Beyim, emin ol ki sensiz yaşayamayacağım! Bu ateş-i iftirak 
beni öldürecek! Söyle söyle, ölürsem bana acırsın değil mi?.. Ah! 
Acıyacağını bilsem, benim için bir damla gözyaşı dökeceğinden 
emin olsam öldüğüme gam yemem… Lakin heyhat! Hiç ummu-
yorum. Pek taş yürekli imişsin… Cenab-ı Halik ekseriya en katı 
yürekleri en nermin27, en güzel vücutlara veriyor…

Vefasız! Beni bıraktığın günü tahattur ediyorsun28 ya? Ah, öm-
rümün en kara günü olan o ruz-ı meşumu29 ben hiç unutamıyorum. 
Biliyorsun ya? Orta odada kapının önünde kemal-i hiddetle bana 
(…) ol, dediğin zaman, ah! Bir kadını bütün muhabbetinde tekmil 
iradatından30, saadetinden, olanca amalinden31 bir saniye içinde tec-
rid32 eden o müthiş cümle ağzından çıktığı vakit ben oraya düşüp 
bayılıvermiştim… Beni bir bohça gibi yerimden kaldırıp aşağıya 
indirmişlerdi. Mailciğim, emin ol ki o bihuşiden33 hâlâ uyanama-
dım…

23   bedbahti: bahtsızlık
24   ömr-i kâmil geçirmek: ömrünü tamamlamak
25   suziş-i derun: yürek ateşi
26   perestiş eylemek: taparcasına sevmek
27   nermin: yumuşak
28   tahattur etmek: hatırlamak
29   ruz-ı meşum: uğursuz gün
30   iradat: irade
31   amal: arzular
32   tecrid eden: uzaklaştıran, ayıran şeklinde dipnotta anlam verilebilir
33   bihuşi: şuursuzluk
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Sensiz geçen bütün ömrüm medit34 bir baygınlık hâlinde geçi-
yor. Bütün günlerim leyale35 tahavvül etti36. Çünkü her gece rüyam-
da seni görüyorum. Rüyet-i didarından37 mehcur38 olduğum günler 
mihr-i âlemara39 ile ne mertebe dırahşan40 olsa elbette yine seni gör-
düğüm geceler kadar gönlüme safabahş-ı envar41 olamaz.

O günü o baygınlıktan biraz aklımı başıma topladığım zaman 
bir de etrafıma baktım ki ne göreyim! Bütün evin hizmetçileri bi-
rikmiş harıl harıl eşyalarımı toplayıp bağlıyorlar. İki gözümün yaşı 
dereler gibi revan olduğu42 hâlde:

– Bana merhamet ediniz. Hizmetçi bile olsa böyle yarım saa-
tin içinde evden kovulmaz. Ben bu eve düğünlen derneklen geldim. 
Biraz evvel ben bu hanenin geliniydim, küçük hanımıydım. Şimdi 
böyle rezaletle beni nasıl dışarı atıyorsunuz? Allah aşkına bana be-
yimi çağırınız iki lakırdı söyleyeceğim, dedim.

Valideniz hanım, şimdiye kadar kendisinde hiç o derecesini 
görmediğim bir ubuset-i çehre43 ile karşıma çıkıp sol elini de şöyle 
bir tavr-ı muzafferane44 ile kalçasına dayayarak:

– Allah! Allah! Elin erkeğine “beyim” demeye utanmıyor mu-
sun? Seni bıraktığı dakikadan itibaren o senin için el oldu! Daha 
dün kendisine kürek kürek pay veriyordun, bugün kıymeti mi arttı? 
Elin adamına, sana yabancı olan bir erkeğe ne söyleyecekmişsin 
bakayım? Bana söyle… Anasına söyle…

34   medit: uzun
35   leyal: geceler
36   tahavvül etmek: dönüşmek
37   rüyet-i didar: yüz güzelliği
38   mehcur: uzak
39   mihr-i âlemara: dünyayı süsleyen güneş
40   drahşan: parlak
41   safabahş-ı envar: ışıkla huzur veren
42   revan olmak: akmak
43   ubuset-i çehre: asık surat
44   tavr-ı muzafferane: zafer edası
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deyince o güne kadar kayınvalideme karşı muhafazasına45 taham-
mülümün son derecesinde itina46 gösterdiğim hiss-i hürmetim47 çak 
oluverdi48.

Kadının o dürüşti-i siması49 altında fıkır fıkır bir neşe, bir se-
vinç kaynadığını da apaşikâre50 görüyordum. Ben de hemen yerim-
den fırlayıp aynı vaziyet-i muhakkiraneyi51 alarak:

– Oğlunuz benim için şu saatte bir el adamı olduysa siz de bana 
şu anda bir el karısından başka bir şey değilsiniz. Canım hangi er-
kekle isterse onunla görüşürüm… Siz ne karışıyorsunuz? dedim.

Bunun üzerine beynimizde52 şöyle bir muhavere53 başladı:
Validen – Benim evimde öyle şey olmaz. Ben karşımda nikâh-

sız bir erkek ile bir kadını görüştüremem… Bunu iyi dinle, artık 
benim oğlum senin için yabancı oldu.

Ben – Dört sene bir yastığa baş koyduğum erkek benimle bir 
anda nasıl yabancı oluyormuş bakayım? Ara yerde tosun gibi evla-
dımız var! 

Validen – Kız sen talakın54 hükmüne karşı mı geliyorsun?
Ben – Haşa! Ben sizin oğlunuzdan nasıl bir sözle boş oldumsa 

yine öyle bir sözle karin55 olmama şeriatın müsaadesi yok mu?
Validen – Oh kuzum! Eski camlar bardak oldu? Sen oğlumun 

başında bir bela idin artık senden kurtulduk… Nikâhını, nafakanı 
talebinden başka bize bir söz söylemeye hakkın yoktur!

45   muhafaza: koruma
46   itina: özen
47   hiss-i hürmet: saygı
48   çak oluvermek: çatlayıvermek
49   dürüşti-i sima: yüz sertliği
50   apaşikâre: açıkça
51   vaziyet-i muhakkirane: aşağılayıcı tavır
52   beyn: ara
53   muhavere: konuşma
54   talak: boşanma
55   karin: yakın
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– İşte, sen ne söylersen söyle! Ben oğluna yine varacağım, yine 
varacağım!

– Haydi oradan! Bundan sonra sen onu rüyanda bile göremez-
sin. Senin gibi doğurmuş dokumuş karıyı oğlum ne yapsın? Ben 
ona tazeden taze, telli duvaklı, levent gibi, huri gibi bir kız alaca-
ğım…

Doğurmak kabahatse sen oğlunu niçin doğurdun? Bu eve gel-
diğim zaman benim de başım duvaklıydı. Hem beni nasıl yalvara 
yakara aldığınızı biliyorsun ya? Sende bu çene varken daha benim 
gibi çok kızların duvağındaki kutsiyeti mahvedersin. Huri gibi bir 
kız alacakmış! Huri senin gibi ifritle56 nasıl geçinir? Evladımı geti-
rin göreyim. Bedri’m nerede?

– Sanki beni çocukla korkutacak… Evladını başına çal! Benim 
oğlumda çocuk çoook… Şunun çocuğunu bulun, getirin.

– İnşallah bu sefer bir kısır karıya düşersiniz. Allah sana Bed-
ri’den başka torun yüzü göstermez.

– Allah oğluma ömürler versin. Görmediğim torun yüzü olsun.
– Hanım, bu kadar böbürlenme. Ev bark yıkımına sevinmek iyi 

değildir.
Evet beyim, bu kabahatimi itiraf ederim. O günü valideniz ile 

en kenar mahalle karılarına rahmet okutacak işte böyle bir kavga et-
tik. Aman! Validenizin o günkü hâli hiç gözümün önünden gitmiyor. 
O sinirli, o romatizmalı, o sızılı kadın o günü kemal-i neşesinden57 
kelebek gibi havada uçuyor; sandıklarımı, eşyalarımı büyük sofaya 
yığmak işinde evdeki hizmetçilere meydan vermiyordu.

Valideniz aleyhinde bu kadar ıtlak-ı lisan eylediğim58 için tek-
rar affınızı temenni ederim. Bana ettiği su-i muameleleri59 tariften 

56   ifrit: korkunç ve zararlı kimse
57   kemal-i neşe: neşenin çokluğu
58   ıtlak-ı lisan eylemek: ağzına geleni söylemek
59   su-i muamele: kötü muamele
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kal u kalem60 istihya eder61. Ne yapayım? Yüreğimde bu kadar hic-
ranları varken bugün namını hürmetle yâd etmek elimden gelmiyor.

Ben bilirdim ya! O matuhenin62 yerinden kalkmayışı hasta-
lığından değildi. Hep sania63, düzenbazlık eseriydi. Canı istediği 
zamanlar tokmak gibi güm güm basarak benden iyi koşardı. Evin 
içinde üç dört hizmetçi var iken bir su istemek için ta üst kattan beni 
çağırırdı. Su bardağını eline verdiğim zaman hain hain yüzüme ba-
kar, mutlak kinayeli, acı bir söz söylerdi. Ekseri zaman derdi ki:

– Oo maşallah, gelinim bugün yine güzellenmişsin! Yüzün gö-
zün parıl parıl yanıyor. Oğluma acımaz isen bari kendi canına acı. 
Bu kadar temizlik iyi değildir. Havalar soğuk, hastalanacaksınız…

Bir gün özenip de yeni bir entari giymeye, başımı bağlamaya 
haddim yoktu. Hemen o ak gözlerini üzerime devirerek:

– Oğlum kaça almış onun arşınını? Kumaşı zarif ama çehre-
ni hiç açmamış… Şimdiki tazelerde renk yok ki… Hırçınlıktan et 
can bağlamıyorlar ki… Hey gidi günler hey! Vaktiyle biz de tazelik 
gördük… Allah bana bir cemal64 vermişti ki her gören kaşıma gö-
züme vurulurdu. Mail’imin kaşı gözü biraz benim gençliğime an-
dırır da işte onun için kendisi sevimlidir. Hem biz düzgün65 nedir, 
rastık nedir ömrümüzde öyle şeyler bilmezdik. Şimdiki tazelerin 
dolapları düzgün şişeleri, pudra kutularıyla dolu. Aynanın önünden 
çekilmiyorlar. Benim güzelliğim dillerde destan olduğu hâlde ben-
liğime lanet bir gün aynanın önüne geçip de nefsime karşı gurur 
getirmedim. Hâlâ beni görenler “Cami yıkılmışsa mihrabı yerinde 
duruyor.” diyorlar. Haydi kızım, gezin! Evin içinde telli bebek gibi 
dolaş bakalım… Pencerenin önüne otur da kocanı bekle. Zati başka 
ne işin var? derdi.

60   kal u kalem: söz ve kalem
61   istihya etmek: utanmak
62   matuhe: bunak
63   sania: hile
64   cemal: yüz güzelliği
65   düzgün: cildin güzel görünmesi için yüze sürülen sıvı madde
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Elime bir kitap alıp okumaya korkar idim. Hemen başıma bi-
terdi. Bana olan her hitabında yüzünde dolaşan o acı, o müstehziya-
ne66 tebessümüyle:

– Yine nedir o? Kitap mı okuyorsun? Bir kere şu odanın hâline 
bak. Hiç kadın odasına benziyor mu? Gören kıraathane zannede-
cek. İstanbul’da ne kadar kitap, gazete çıkarsa hepsi burada. Bizim 
zamanımızdaki kızların tezgâhı, çıkrığı vardı. Şimdikilerin kütüp-
hanesi, hokkası, kalemi var. Biz bez dokurduk, siz roman okuyorsu-
nuz. Yazıda kocanızın bile yanlışını çıkarıyorsunuz. Geçen gece ne 
idi o! Kocanla bir şey iddia ediyordunuz. Bir kelimenin imlası için 
sen “Şöyle yazılır.” diyordun. Kocan da “Hayır böyle yazılır.” di-
yordu. Nihayet iki liralık bir hediyesine bahse giriştiniz. Sonra lügat 
midir nedir, işte o kitabı açıp baktınız, sen haklı çıktın. Kızım, işte 
o gece ben senin fettanlığından korktum. Yazıda bu kadar usta ol-
duktan sonra kocaya niye vardın? Bir kaleme girmeliydin. Ah, seni 
almazdan evvel eşim dostum bana söylemişlerdi ya… “Hanım, oğ-
luna sakın okuryazar kız alma. Sonra sizin hepinizi parmak üstünde 
oynatır…” diye bana nasihat etmişlerdi. Nasılsa o zaman basiretim 
bağlandı da onların sözlerini dinleyemedim. Dedikleri oldu ya, aynı 
aynına çıktı! Oğluma ne efsun okuyorsun bilmem? Sen bu eve gele-
li zavallının dili ağzı bağlandı… yolunda bin türlü zehragin67 yave-
lerde68 bulunurdu. Siz bazı akşamlar yemeğe gelmez gece de biraz 
geççe avdet ederdiniz69. Öyle geç kaldığınız akşamlar kaynanamın 
sefasından, ferahından yanaklarında güller açılırdı. Geciktiğinizden 
dolayı bende biraz teessür70, hüzün eseri görse o dişsiz, buruşuk 
ağzına hiç yaraşmayan kahkahaların binini bir paraya salıvererek:

– Küçük hanım, ne oluyorsun? Yine kaşların çatıldı? Kocanın 
iki saat gecikmesi canını mı sıkıyor? Oğlumu sana vakf-ı Allah71 
diye vermediler ya? Erkektir. Canının istediği yerde elbette gezer, 

66   müstehziyane: alaycı
67   zehragin: zehirli, zehir dolu
68   yave: saçma sapan söz
69   avdet etmek: dönmek
70   teessür: üzüntü
71   vakf-ı Allah: Allah bağışı
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yürür, eğlenir… Belki bir güzel kadın görmüştür de canı çekip ora-
ya gitmiştir. Varsın gezsin, zevk etsin! Bir çiçekle yaz edecek değil 
ya! Dünyada karısının üzerine gül koklamadık erkek bulunur mu? 
Haydi, kalk gezin, karşımda öyle somurtma… Oğlum cep saati 
değil ki gece gündüz koynundan ayırmayasın. Onun sana geceleri 
döktüğü dillere mi bakıyorsun? Vallah hepsi yalan… Eğer erkekler 
karılarını aldatmanın yolunu bilmeye idiler dünyada verem olma-
dık kadın kalmaz idi. Böyle hakikatleri benim gibi koca karılardan 
öğrenecek değilsin ya? Sen okumuş yazmış, arif, zarif hanımsın… 
Bunları benden âlâ bilirsin! Ya üstüne evlenirse ne yapacaksın? Al-
lah’ın emri dörde kadar. Hamdolsun dört değil, on karıyı besleye-
cek kudretimiz var. Oğlum küçük iken ben onun falına baktırdım. 
Bir nikâhla durmayacağını söylediler. Kendisine gebe iken rüyasını 
da görmüştüm. Karnımın üzerine ay doğmuştu. Tabir ettirdim. “Oğ-
lun büyük bir yerden kız alacak.” dediler…

Ah! Her biri yüreğime onulmaz yaralar açan hançerler kadar 
müessir72 olan bu sözlere karşı ben daima sabr u tahammül gösterir-
dim. Bu sabr u sükûtumun mükâfatını bana bu suretle eda ettiniz…

Bedri’m, evladım daha küçük iken beşiğine yatırıp da uyutmak 
için ninni söylediğim zamanlar kaynanam oda kapısının önüne ge-
lir, tahammül olunmaz bir nazar-ı tezyifle73 masuma doğru bakarak:

– Çocuğunu öyle gevrek ninniler ile uyuta uyuta büyüt… Ba-
kalım sonra sana bir hayrı olur mu? A zavallı! Kendine evlat değil, 
elkızlarına koca büyütüyorsun! Erkek evlat değil mi? Anasına yâr 
olur zannetme… Ömrü varsa sen de kaynana olduğun vakit anlar-
sın. Gelin derdi nasıl olduğunu o zaman öğrenirsin. Ben de Mail’i-
mi tıpkı böyle büyüttüm. Sabahlara kadar gözlerime uyku girmezdi. 
Şimdi hakkımı biliyor mu? Ne gezer! Ben türlü hastalıklarla inim 
inim inlediğim geceler, tepemdeki odada sizin cümbüşünüzden, 
gümbürtünüzden durulmuyor. Ölsem kapımı açıp da “Nedir hâlin?” 
diyen yok…

72   müessir: etkili
73   nazar-ı tezyif: aşağılayıcı bakış
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Beyim, bilmem ki o acı dillerin hangisini tadat edeyim74? Ka-
yınvalidemin bana ettiği hicranlar75 büyükse emin ol Mailciğim ki 
benim sana olan muhabbetim her şeyden büyüktür… İşte bunun bir 
delili olmak üzere o hâllere yine katlanmaya razı olduğumu hem de 
minnetle, sevinçle razı olduğumu söylüyorum. Tek ben sizin yine 
zevceniz76 olayım da isterlerse başımda değirmen çevirsinler… Her 
şeye sükût, tahammül, sabrederim. Sizin elem-i iftirakınız77 kadar 
dünyada beni hiçbir şey müteessir edemez. Benim için her acı ona 
nispetle tatlıdır. Allah bana sizden başka erkek yüzü göstermesin… 
Cenab-ı Bari’den78 gece gündüz temenniyatım79 budur…

Talihinin zalam-ı leyaline80 terk edilmiş benim gibi bedbaht bir 
kadının hâli ne kadar icazkâr81 bir kalemle tasvir edilse gönlüne 
bin yerde yine bin türlü vasıta-i demgüzarı82 bulan bir erkek, müm-
kün değil bunun müedda-yı hakikisini83 anlayamaz zannederim. Bir 
hâlden hakkıyla müteessir84 olmak için o hâl ile müteellim85 olmuş 
bulunmak icap eder86.

Şeb-i yelda-yı ahzan87 içinde firaş-ı ıztırabıma88 uzandığım 
zamanlar piş-i nazarımdan89 teşahhus eden90 hayal-i dilfiribinize91 

74   tadat etmek: saymak, sayıp dökmek
75   hicran: ayrılık
76   zevce: eş
77   elem-i iftirak: ayrılık acısı
78   cenab-ı Bari: Allah
79   temenniyat: istekler
80   zalam-ı leyal: gecelerin karanlığı
81   icazkâr: mucizeli
82   demgüzar: canlı araç
83   müedda-yı hakiki: gerçek anlam
84   müteessir: etkilenmiş
85   müteellim: kederlenmiş
86   icap etmek: gerekmek
87   şeb-i yelda-yı ahzan: hüznün uzun gecesi
88   firaş-ı ıztırab: ızdırap döşeği
89   piş-i nazar: göz önü
90   teşahhus etmek: cisimleşmek
91   hayal-i dilfirib: cazip hayal



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 89

karşı döktüğüm gözyaşları sizin bana olan muhabbet-i maziyeniz92 
gibi nisyanabad93 hevaya tebahhur etmeye idi94 mutlak bu katreler-
den95 bir umman-ı ye’s96 husule gelirdi97. Bu giryelerime98 hande-i 
bikaydiyle99 mukabele edecek100 kadar hiss-i vefadan101 bigâne102 
değilsiniz zannederim. Bir peri-i emel103 gibi her akşam döşeğimin 
etrafında tair104 olan hayal-i ruhnevazınıza105 sarılmak için kolla-
rımı açıp hezar106 savlet-i beyhudede107 bulunuyorum. Aguşumu108 
sizden hali109, gönlümü ateşle mali110 bulunca yine ağlıyorum, yal-
varıyorum yakarıyorum, feryat ediyorum. Hiç hakikatin istirhamı111 
hayalin gûş-ı teessürüne112 girer mi?

Nihayet baygın düşüyorum. Bir nevm-i pürhelecana113 dalıyo-
rum. Hep rüyalarım da size münhasır114 kalıyor. Dün hakikat olan 
bir şeyin bugün hayale tahavvülünde meğer ne müessir bir acılık 
var imiş… 

92   muhabbet-i maziye: eski bağlılık
93   nisyanabad: unutulmuş
94   tebahhur etmek: buharlaşmak, dönüşmek
95   katre: damla
96   umman-ı ye’s: ümitsizlik denizi
97   husule gelmek: meydana gelmek
98   girye: gözyaşı
99   hande-i bikaydi: kayıtsız gülüş
100   mukabele etmek: karşılık vermek
101   hiss-i vefa: vefa duygusu
102   bigâne: kayıtsız
103   peri-i emel: istek perisi
104   tair: uçan
105   hayal-i ruhnevaz: ruh okşayıcı hayal
106   hezar: bin
107   savlet-i beyhude: boş saldırı
108   aguş: kucak
109   hali: uzak
110   mali: dolu
111   istirham: rica
112   gûş-ı teessür: üzüntü kulağı
113   nevm-i pürhelecan: heyecan dolu uyku
114   münhasır: sınırlanmış
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Resminizi karyolamın başı ucuna astım. Gözlerimi açınca her 
sabahki istirhamatımı da hep ona hitap ediyorum. Fotoğrafınızı 
aldırırken ne kadar sert durmuşsunuz? Gözleriniz başka tarafa ba-
kıyor. Nazarın115 nazarıma isabet etsin diye o mukavva parçasını 
elimde eviriyorum çeviriyorum, mümkün değil o gözleri gözlerime 
tevcih116 kabil olmuyor117. Böyle bir iftirak gününde gönlümü na-
zar-ı tasvirinin118 isabetinden bile mahrum etmek için mi resmini çı-
kartırken öyle bigâne baktın? Ah! Artık bana bakmıyorsun, resmin 
bile beni görmek istemiyor…

Altı aylık müddet-i iftirakın hatırımda zaafa düşürdüğü hutut-ı 
simanızdan119 bazılarını fotoğrafınızda buluyorum. “Ah, işte tıpkı 
yanağı böyle idi. Çenesinin ortasında ufacık bir hatt-ı amudi120 var-
dı. Alt dudağı biraz ziyade kıvrıktı.” diye hep o eşkâli121 amik122 bir 
nazar-ı tahassürle123 tetkike124 koyuluyorum.

O resim parçası yavaş yavaş gözümün önünde canlanıyor. Be-
yimi elimde sımsıkı tutuyorum zannediyorum. İşte o zaman ruhum-
dan, kalbimin en mütehezzi125 köşelerinden kabaran niyazmenda-
ne126 hitaplara başlıyorum. Saatlerle kalbim titriyor. Gözlerim yaş 
döküyor. Lisanım en müessir, en sihramiz127 sözler arıyor. Sedam, 
kâh bir şükûfezar-ı letafetten128 kaynanıp da yalçın kayalıklı bir 
mecraya düşerek ummana dökülen suların bin sadme129 arasındaki 

115   nazar: bakış
116   tevcih: çevirme, yöneltme
117   kabil: mümkün
118   nazar-ı tasvir: fotoğraftaki bakış
119   hutut-ı sima: yüz çizgileri
120   hatt-ı amudi: dik çizgi
121   eşkâl: resim, yüz
122   amik: derin
123   nazar-ı tahassür: hasret bakışı
124   tetkik: inceleme
125   mütehezzi: titreyen
126   niyazmendane: yalvarırcasına
127   sihramiz: büyüleyici
128   şükûfezar-ı letafet: hoş çiçeklerle dolu
129   sadme: dalga
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enin-i huruşanını130 taklit ediyor kâh sert rüzgâr ile yuvaları dağılıp 
da eşinden cüda131 düşen nalekâr132 kuşların zar zar133 iştiyakına134 
benziyor.

Vadi-i hayalin135 rencefza136 bin türlü beyaban-ı siteminden137 
dolaştıktan sonra yine gözlerimi açıyorum. Ne bakayım? Karşımda 
bir tasvir-i biruh138… Ben teessürümden ölüm azapları geçirdiğim 
hâlde onun yüzünden bir adale bile kımıldamıyor. Put gibi duruyor. 
Beyim, doğru söyle! Bu iştiyaknamemi139 okuduğun zaman hakiki 
vechin de140 resmin gibi nişane-i teessür141 göstermeyecek mi?

Kapımın her çalışında “Acaba beyimden haber mi geldi?!” diye 
helecanlara düşüyorum. Bilmem neden? Kâh kâh yüreğimde ümit-
ler uyanıyor. Bana olan sadakat-i muhabbetinizi142 teminen143 etmiş 
olduğunuz o büyük yeminler aklıma geliyor. “Yok yok… Mail, Aki-
lesiz edemez. Bir zamanlar o vücut idi, ben ruh idim. Ben gülzar144 
idim, o hezar145 idi. Onsuz benim hayatımın şairiyeti kalmadığı gibi 
bensiz de onun varlığına hayat denemez.” diyorum. Eğer bana “Bu 
dediklerinin hiçbiri doğru değildir.” dersen o zaman ben de sana 

“Dünyada zaman ile tağyir-i mahiyet146 eden bir hakikat varsa o da 

130   enin-i huruşan: coşkun iniltiler
131   cüda: ayrı
132   nalekâr: inleyen
133   zar zar: hazin hazin
134   iştiyak: özlem
135   vadi-i hayal: hayal vadisi
136   rencefza: sıkıntı artıran
137   beyaban-ı sitem: sitem çölü
138   tasvir-i biruh: ruhsuz tasvir
139   iştiyakname: özlem mektubu
140   vecih: yüz
141   nişane-i teessür: üzüntü işareti
142   sadakat-i muhabbet: sevgi bağı
143   teminen: desteklemek üzere
144   gülzar: gül bahçesi
145   hezar: bülbül
146   tağyir-i mahiyet: özellik değiştiren
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senin muhabbetindir.” derim. Ne yapayım Mail? Ye’s-i iftirakınla147 
nevmit148, nalan kaldıkça149 mazi içinde yaşamak istiyorum.

Bazen bu nevi tesellileri de beyhude buluyorum, onlar ile de 
gönlümü avutmak kabil olmuyor. Bütün afak-ı ümidim150 kararı ve-
riyor. O zaman Bedri’mi, yavrucuğumu deraguş ediyorum151. Ço-
cuğumun yüzüne bakıyorum. Tıpkı sen… Kaşı, gözü, çehresi hatta 
lakırdı söyleyişi bile ne kadar sana benziyor… O masumun yüzüne 
baktıkça sanki sana olan muhabbetim gönlümde büyümüş de insan 
suretine bittemsil152 dünyaya çıkmış zannediyorum.

Yavrucak bazen ben ağlarken görüyor. O küçücük dudaklarını 
kıvırarak masumane bir hüzünle:

– Anne, ne ağlıyorsun? Bu ev fena. Haydi, beybabamın evine 
gidelim, diyor.

Dün koşa koşa geldi boynuma sarıldı. O minimini gözleriyle 
büyük bir hakikatin cüst u cu-yı künhüne153 uğraştığını ima eder 
saf, melekâne fakat gayet mütefekkir154 bir nazarla yüzüme bakıp 
dedi ki:

– Anneciğim! 
– Ne var, yavrum?
– Biz babamın evine niçin gitmiyoruz? O buraya niye gelmi-

yor? Yoksa o şimdi senin kocan değil mi?
– Senin beybaban benim daima kocamdır, yavrucuğum.
– Ya anne, hani ben geçen günü haminnemin155 elini öpmeye 

öteki evimize gitmedim miydi?
– Gittindi güzelim.

147   ye’s-i iftirak: ayrılık üzüntüsü
148   nevmit: ümitsiz
149   nalan kalmak: inlemek
150   afak-ı ümid: ümit ufukları
151   deraguş etmek: kucaklamak
152   bittemsil: temsil ile
153   cüst u cu-yı künh: aslını öğrenme
154   mütefekkir: düşünceli
155   haminne: hanım nine, büyükanne
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– İşte o zaman haminnem bana “Biz senin ananı bu evden kov-
duk. O artık senin beybabanın karısı değil.” dedi.

– Sonra sen ne dedin, yavrum?
– “Annem beybabamın karısı olmazsa ben yine beybabamın 

oğlu olmaz mıyım?” dedim.
– Haminnen ne cevap verdi?
– “Olmazsın zahir156! Biz buraya sana bir cici anne getirece-

ğiz. Bizim yanımıza gelirsen işte o zaman beybabanın oğlu olursun. 
Senin annen kaka. Biz cicisini bulacağız.” dedi. Ben de “Benim 
annem cicidir. Sensin kaka! Hem sen bunaksın.” dedim. Sonra ha-
minnem bağırdı: “Bakınız, büyükanasına neler söylüyor? Anandan 
mı öğrendin o fena sözleri? Geliniz, şu yılan yavrusunu karşımdan 
alınız.” dedi.

– Oğlum, terbiyesizlik etmişsin. Hiç adam büyükanasına öyle 
fena lakırdı söyler mi?

– Ya biz orada iken sen öyle söylemez miydin? Beybabam da 
öyle derdi, Gülfem de öyle derdi.

– Sonra ne yaptınız?
– Sonra beni Gülfem aldı, beybabamın yanına götürdü. Beyba-

bam bana para verdi. Yemiş aldırdı. Beni kucağına aldı. Öptü öptü 
öptü, çok öptü… Anne! Beybabam beni öperken o da tıpkı böyle 
senin gibi ağlıyordu.

Mail! Çocuğun dehan-ı masumiyetinden157 şu son sözleri işit-
tiğim zaman güya o döktüğün gözyaşları heva-yı illiyine158 terfi 
etmiş de orada baran-ı cennet159 olarak dünyada bana bir hayat-ı 
sermediye160 bahşetmek için katre katre gönlüme, ruhuma dökülü-
yor zannettim. Âdeta taze can buldum. O tesirin halavet-i tehey-

156   zahir: galiba
157   dehan-ı masumiyet: masum ağız
158   heva-yı illiyin: cennet katı
159   baran-ı cennet: cennet yağmuru
160   hayat-ı sermediye: sonsuz hayat
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yücüyle161 sana şu satırları yazmak üzere hemen kaleme sarıldım. 
Sen ağladın değil mi? Söyle kimin için ağladın? Baba sağlığında 
çehresine hüzn-i yetimane162 çöken çocuğun için mi?

Ah! O gözyaşlarında bu mader-i sineşikaf163 için küçük bir his-
se yok muydu? Ah yine ah! Hayatın ne garip cilveleri var? Bazen 
insan sevdiğine bir katre gözyaşı döktürmemek için feda-yı cana164 
atılır da bazen de böyle onun eşk-i ye’sinden165 yüreğine merhem 
arar…

Söyle Mail! Sahih ağladın mı? Yoksa validesi meluf-ı girye166 
olan o çocuk, gözyaşı temaşasından167 galatıhisse düşerek168 herkesi 
ağlar mı görüyor? Zavallı yavrucak! Daha dün beşiğinde biz onun 
bükâ-yı tufulanesini169 teskin170 için hay huylar ederken o bugün 
peder171 maderini172 ağlar görerek hayrete düşüyor.

Validenizin şeytana refika-i melanet173 olacak hilkatte174 bir ka-
dın olduğunu bilir idim ama taş yürekliliğin bir insan, bahusus175 bir 
kadın için bu derecesini tasavvur edemezdim. Anasına olan gayz176 
u kininden dolayı hiç üç buçuk yaşındaki masumdan öç alınır mı? 
O sözleri çocuğa hitaben söylemeye acaba dili nasıl vardı?

161   halavet-i teheyyüc: coşku sarhoşluğu
162   hüzn-i yetimane: yetimlik hüznü
163   mader-i sineşikaf: gönlü yaralı anne
164   feda-yı can: canı feda etme
165   eşk-i ye’s: ümitsizlik yaşı
166   meluf-ı girye: ağlamaya alışmış
167   temaşa: seyir
168   galatıhisse düşmek: yanılsamaya düşmek, yanlış hisse kapılmak
169   bükâ-yı tufulane: çocuk ağlaması
170   teskin: yatıştırma
171   peder: baba
172   mader: anne
173   refika-i melanet: kötülük arkadaşı
174   hilkat: yaradılış
175   bahusus: özellikle
176   gayz: öfke
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Validenin derdi ne olduğunu pekâlâ biliyorum. Bir erkek her 
türlü hakayıka177 nüfuz-ı nazarda178 ne kadar sahip-i meleke179 olur-
sa olsun yine kadınlara taalluk eden bazı nikat-ı mühimmede180 
mutlak yanılır zannederim. Bir kadının hissiyat-ı nisvaniyesinde181 
o kadar derin nükteler vardır ki onları mezaya-yı hakikiyesiyle182 
anlayabilmek için yine kadın olmak yani az çok o hastalıkla malul 
bulunmak icap eder. Bir kadının nisvaniyete taalluk eden derdini 
ancak diğer bir kadın anlayabilir. Bu gibi hususatta kadının hekimi 
yine kadın olmalıdır. Bahusus böyle gizli kadın illetlerindeki esrar, 
senelerin müruruyla183 senin validenin yüzündeki gibi katmerlerin 
arasına gömülmüş bulunursa bu keyfiyetin keşfi bütün bütün müş-
külleşir184.

Validenin dünyada en müteneffir olduğu185 mahluk ben değil 
miyim? İşte bu nefreti de o hastalığı iktizasındandır186. Eğer birleş-
memize ara yerde gördüğün mâni, yalnız validenden ibaret ise sen 
beni tekrar taht-ı izdivacına alacağına187 söz ver, işin ötesini bana 
bırak. Ben valideni razı ederim. Hem rızasını tahsile188 muvaffak 
olacağıma katiyen189 söz veriyorum. Beni sevine sevine tekrar ge-
linliğine nasıl kabul edeceğini görecek, buna sen de şaşıp kalacak-
sın…

177   hakayık: gerçekler
178   nüfuz-ı nazar: dikkatli bakış
179   sahip-i meleke: yatkınlık sahibi
180   nikat-ı mühimme: önemli noktalar, konular
181   hissiyat-ı nisvaniye: kadınlık hisleri
182   mezaya-yı hakikiye: gerçek özellikler
183   mürur: geçme
184   müşkül: zor
185   müteneffir olmak: nefret etmek
186   iktiza: gerekme
187   taht-ı izdivac: nikâh
188   tahsil: almak
189   katiyen: kesinlikle
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Mail! Beni madamelhayat190 bedbahtiye mahkûm etme… Ha-
yatında çocuğunu yetim bırakma. Her kelimesi bir firkatzede191 ate-
şinden, bir valide yüreğinden feveran eden192 mürekkebe bedel eşk-i 
teessürle193 yazılan bu istirhamnameme194 serian bir cevap isterim.

Cariyen
Akile

Cevap
fi 27 Kânunuevvel 1300
Akileciğim!
Cenab-ı Halik o güzel gözleri sana ağlamak için değil, belki 

vech-i dilaşubuna195 initaf eden196 nazarları ağlatmak için vermiştir. 
O gözlerden ayrılan bir zevcin artık dünyada gözü kalır mı? Gir-
ye yalnız benat-ı Havva’ya197 mahsus bir atiye-i hilkat198 değildir. 
Hâl-i teessürde199 erkekler de ağlar. Hele benim bazen düştüğüm 
nazariye-yi hüznperveraneye200 kalırsa dünyada her şey mahluk-ı 
giryebardır201, ben ara sıra o kâinatı öyle görüyorum. 

Yalnız şu kadar var ki şiddet-i teessüre dal olan202 bu katara-
tın203 nüzulü204, nisvanda ricalden205 daha mebzulen206 vaki olur. Bu 

190   madamelhayat: hayat boyunca
191   firkatzede: ayrılıkla yaralanmış
192   feveran etmek: öfkelenmek
193   eşk-i teessür: keder gözyaşı
194   istirhamname: mektup
195   vech-i dilaşub: meftun eden yüz
196   initaf etmek: yönelmek
197   benat-ı Havva: Havva kızları
198   atiye-i hilkat: yaratılış hatırası
199   hâl-i teessür: üzüntü hâli
200   nazariye-yi hüznperverane: hüzün kuramı
201   mahluk-ı giryebar: ağlayan varlık
202   dal olmak: işaret etmek
203   katarat: damlalar
204   nüzul: inme, akma
205   rical: erkekler
206   mebzulen: fazlaca
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da onların hilkatçe olan nezaket-i teşekküllerinden207 ileri geliyor. 
Giryeye badi olan208 aynı sebep, erkeğe nispetle kadın üzerinde bir 
seyr-i muzaaf209 gösteriyor.

Onu itiraf ederim Akile! Bu iftirakdan ihtimal ki sen benden 
ziyade müteellim olmuşsundur, seni bilirim. Serapa bir rikkat-i 
mücessemesin210. Eğer benim gözyaşlarım tadil-i hüznüne211 badi 
olacaksa bütün hun-ı hayatımı212 gözlerimden isaleye213 hazırım. İn-
sanın gözleri hokkabaz şadırvanı değildir ki istenildiği vakit suyu 
akıtılsın… “Matlup214 gözden yaş çıkarmak değil, ancak onu sızdı-
racak elemle mütehassis olmaktır.215” diyecek olur isen ağlaması-
nı ihtiyarına216 uyduran hilkatte kimselerden olmadığını söylerim. 
Bunu söylemeye de hacet yok. Sen zaten zevcinin nasıl adam ol-
duğunu bilirsin. Ağlıyorum Akile! Hem senden iftirakıma hem de 
günahıma, cürmüme217 ağlıyorum.

“Zevce-i metrukesini218 tekrar taht-ı nikâhına almak219 ihtiyarı-
na malik bulunan bir adam, icab-ı muhabbetine220 tevfikan221 hare-
ket etmeyip de acaba niçin ağlar?” diye giryeme gülme sevgilim! 
Meselenin bu nazik noktası muhtac-ı izahtır222.

207   nezaket-i teşekkül: yaratılış güzelliği
208   badi olmak: sebep olmak
209   seyr-i muzaaf: iki kat daha fazla ilerleme
210   rikkat-i mücesseme: cisimleşmiş incelik
211   tadil-i hüzn: hüznün geçmesi
212   hun-ı hayat: hayat kanı
213   isale: akıtma
214   matlup: istenen
215   mütehassis olmak: duygulanmak
216   ihtiyar: istek, irade
217   cürm: suç
218   zevce-i metruke: terkedilmiş eş
219   taht-ı nikâhına almak: evlenmek
220   icab-ı muhabbet: sevgi gereği
221   tevfikan: uygun olarak
222   muhtac-ı izah: açıklanmaya muhtaç
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Birbirimizden biz niçin ayrıldık? Filvaki223 bu iftirakın müseb-
bib-i yegânesi224 validem ise de bundan senin ve benim uhdemize225 
terettüp eden226 hatalar da var. Ne idi o ayrılmazdan birkaç gün ev-
vel senin yâr ve candan gösterdiğin bizarlıklar227? Bana karşı: 

– Bey! Validenin artık bu acı dillerini çekemeyeceğim. Bak-
sana ne hâllere girdim? Bile bile mezara gömülmedense babamın 
evine çekilip oturmak elbette hayırlıdır. Allah’ın emrine razıyım. 
Artık nedir bu? Bana merhamet ediniz. Nikâhım helal, canım azat… 
yolunda sözleri vird-i zeban edinmiş idin228. Bu şikâyetlerin o dere-
ceye varmıştı ki eğer sen erkek olsa idin de ben kadın buluna idim 
beni bin defa tatlik ederek229 sana kadınların en müeddebisin230 di-
yebilirim. Senin gibisi taşkınlığı bu dereceye vardırdıktan, kayınva-
lidesine olan gayzını zevcinden çıkarmak haksızlığında itidal göze-
temedikten sonra hakikaten tefrik-i nik ü bed mümeyyizesinden231 
mahrum bulunan cehele-i nisvan232 ne yapamaz… Ben kadınlardan, 
sizden korkarım. İçinizde zevci yüzünden duçar-ı gadr u felaket 
olanlar233 hiç yok değil ise de zevcesi seyyiesinden234 bedbahtiye 
mahkûm kalan erkeklerin adedi de onlardan aşağı kalmaz.

Kangren istidadını peyda eden bir yaraya ameliyat icap ettiği 
gibi bizim de mesudane bir devre-i saniye-i zevciyete235 girmemiz 
için talak lazım gelmişti. Veyahut ki o zaman ben öyle hatalı bir 
muhakemede bulunmuştum. Fakat hata ettiğimi sonradan anladım, 
seni terk etmemeliydim. Altı aylık tahassürün, sensiz benim için ha-

223   filvaki: gerçekte
224   müsebbib-i yegâne: tek sebep
225   uhde: sorumluluk
226   terettüp etmek: ait olmak
227   bizarlık: bıkkınlık, tedirginlik
228   vird-i zeban: tekrarlanan dua, zikir
229   tatlik etmek: boşamak
230   müeddep: terbiyeli
231   tefrik-i nik ü bed mümeyyize: iyi ile kötüyü ayırma işini yapma
232   cehele-i nisvan: cahil kadınlar
233   duçar-ı gadr u felaket olmak: haksızlığa uğramak
234   seyyie: kötülük
235   devre-i saniye-i zevciyet: evliliğin ikinci dönemi
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yat kabil olmadığını anlattı. Eğer bu müddet içinde diğer bir kimse-
ye vara idin benim gideceğim yer evvela bimarhane236, sonra mezar 
idi. “Öyledir de bu kadar zaman niçin inzar ettin237? Niye tecdid-i 
nikâha238 teşebbüs etmedin?” mi diyeceksin? O zaman bu kadar 
gündür alamına katlandığım talakın hükmü kalmayacaktı. O ızdı-
rabatı beyhude239 çekmiş olacaktım. O acıları benim kadar senin de 
çektiğini istiyor, ilk nedametin240, ilk müracaatın senden vukuunu241 
bekliyor idim. Bu hesabatımın şu saatte zaten hiç hükmü kalmadı 
ya! Çünkü her hakikati sana karşı çocuk gibi birer birer itiraf edi-
yorum. Mektubun bende şuurdan eser bırakmadı. Kendi tasavvur 
ve tertibime nazaran sen bana tecdid-i nikâh istirhamıyla müracaat 
edince güya bunun kabulü için sana karşı ağır birtakım şerait der-
meyan edecektim242. Ağırı nerede? Şimdi bunların en hafifini bile 
teklife dilim varmıyor…

Kadınların hâli pek acayip! Sizin hissiyatınıza akıl erdiremi-
yorum. Hani ya, bizim komşularımızdan bir Adviye Hanım vardı. 
Bunu tanırsın, zevciyle olan geçimsizliğini de bilirsin. Bunların 
dirliksizlikleri yalnız kendilerini değil, bütün mahalle halkını bizar 
edecek bir dereceye varmıştı. Adviye Hanım zevcinden ayrılmak 
için Bab-ı Meşihat’e243 gide gele birçok pabuç eskitti. Bir sene uğ-
raştı, sonra ne oldu biliyor musun? Zevcesini bırakmamakta son 
ısrarını istimal eden244 o bedbaht kocanın bir gün canına tak dedi, 
bırakıverdi. Adviye Hanım bu talaktan memnun, mesut oldu mu? 
İşte asıl işin garabeti, tuhaflığı burada ya… Adviye kendisine talak 
müjdesini getirdikleri günü teessüründen, helecanından bayılmış. 
Yanında bulunanlar bu bayılmayı sevincine atfetmişler. Kadın ayı-
lınca “Hanım, ne oluyorsun?” diye vaki olan suallere karşı Adviye:
236   bimarhane: akıl hastanesi
237   inzar etmek: geciktirmek, tehir etmek
238   tecdid-i nikâh: nikâh tazeleme
239   beyhude: boşuna
240   nedamet: pişmanlık
241   vuku: meydana gelme
242   dermeyan etmek: ileri sürmek
243   Bab-ı Meşihat: şeyhülislam kapısı
244   istimal eylemek: kullanmak
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– Ah, bilmezsiniz. Hâlimi tarif edemem… Ben o herifi sevmez-
dim. Olanca şiddetimle kendisinden nefret ederdim. Fakat talak 
sözünde müthiş bir tesir, tarife gelmez bir acılık var. Beni bıraktı-
ğını duyduğum anda o nefretim muhabbete tahavvül eder gibi oldu. 
Şimdi kocamın hayali, gücümün ermeyeceği bir melek gibi karşım-
da dolaşıyor… deyip de ağlamaya başlamaz mı?

Senin nedametin, suziş-i ifadatın245 da bu kabîlden olmasın? 
Masebakımızı246 bilmeyen bir kimse o dilşikafane247 üslupla yazıl-
mış mektubunu okusa mutlak mağduriyetine saatlerle ağlar. Beni 
epeyce vicdansız bir koca gibi göstermişsin. Fakat o mektubu oku-
yacak bir şahs-ı bitaraf248, iftirakımız günü validemle beyninizde 
geçen o mudhik249, feci250 muhavereye dikkat ederse senin de pek 
çenesine üşenir gelinlerden olmadığını anlar. Yalnız bir şeyde insaf 
göstermiş isen o da valideme “Daha dün kendisine kürek kürek pay 
veriyordun. Kocan bugün kıymetli mi oldu?” sözünü söyletmen-
dir. Valideme bu sözü dedirtmekle bana karşı olan dilazarlığını251 
zımnen252 itiraf etmiş oluyorsun. Her muamele-i şedideye253 sabr 
u tahammül göstermiş olduğunu söylüyorsun. Fakat iftirak ettiği 
kocasının tekrar taht-ı nikâhına girmek254 istirhamıyla bir itilafna-
me255 gönderen kadın, o istirhamatı meyanında hâlâ kayınvalidesi 
aleyhinde “matuhe”, “acuze”256 falan gibi elfaz-ı tahkiriyeyi257 isti-
mal eylememeye cebrinefis edemezse258 bunun evvelce gösterdiği 

245   suziş-i ifadat: sözlerinin yakıcılığı
246   masebak: geçmiş
247   dilşikafane: dokunaklı
248   şahs-ı bitaraf: tarafsız kimse
249   mudhik: komik
250   feci: acıklı
251   dilazar: gönül inciten
252   zımnen: dolaylı olarak
253   muamele-i şedide: şiddetli muamele
254   taht-ı nikâhına girmek: evlenmek
255   itilafname: anlaşma metni
256   acuze: kocakarı
257   elfaz-ı tahkiriye: aşağılayıcı sözler
258   cebrinefis etmek: kendini zorlamak
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ve badema259 göstermeye söz verdiği tahammüller muhtac-ı teem-
mül260 kalmaz mı?

İşte güzelim, mektubunu oldukça ustalıklı yazmışsın. Fakat o 
kelimatın arasında bazı hakikatler böyle sırıtıyor. Bunu bir benden 
başkası okusa belki bu nüktelerin farkına varamaz. Suret-i tahririn-
de261 pek o kadar heyecana kapılmayıp daha ziyade iltizam-ı dikkat 
eylemeliydin262. Nedametinin hakiki, samimi olduğuna bana da cid-
den kanaat gelmeliydi. Ne yalan söyleyeyim? Bu kanaati henüz pek 
hasıl edemedim. Zevceyn263 beynindeki muhabbet ne kadar şedit 
olursa olsun ehlinin264 fart-ı meyline265 güvenip de “Ben ne yapar 
isem kocam beni boşayamaz.” sözünü kendine düstur-ı hareket266 
ittihaz edinen267 bir kadınla hüsn-i imtizac268 ve idame-i zevciyet269 
kabil olamaz. Olsa da pek bedbahtane270 olur. Dirlik ve rahat yüzü 
görülmez.

Neyse, maziyi unutalım. Unutalım da istikbal için hüsn-i mu-
aşerete271 hazırlanalım. Her ikimizde de yekdiğerimize çirkin görü-
nen ne gibi ahval var ise onların tashihine272 uğraşalım. Bu iftirakın 
acısı ikimizin de canına kâr eyledi273. Badema birbirimizin kıyme-
tini bilelim. İşte bu ayrılık bize bir ders-i hikmet274 oldu. Bu acı 
dersin artık tekerrürüne275 meydan vermeyelim. Anladın mı sevgi-
259   badema: bundan böyle
260   muhtac-ı teemmül: düşünülmeye muhtaç
261   suret-i tahrir: yazma şekli
262   iltizam-ı dikkat eylemek: gereğince dikkat etmek
263   zevceyn: karı koca
264   ehil: sahip, eş
265   fart-ı meyl: aşırı ilgi, eğilim
266   düstur-ı hareket: hareket tarzı
267   ittihaz etmek: kabul etmek
268   hüsn-i imtizac: iyi geçinme
269   idame-i zevciyet: eşliği sürdürme
270   bedbahtane: talihsizce
271   hüsn-i muaşeret: iyi ilişkiler
272   tashih: düzeltme, doğrulama
273   canına kâr eylemek: canına yetmek
274   ders-i hikmet: bilgelik dersi
275   tekerrür: tekrarlama
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lim? Bu sözlerim seninkiler gibi şairane değil ama her birinde birer 
büyük hakikat mündemiçtir276.

Şimdi mabad-ı ahvale277 gelelim. Ben de sana biraz validem-
den bahsedeceğim. Fakat bunun sözünü işitince hemen nefretten 
tüylerin ürpermesin. Yalnız ismini istima278 için değil, yüzünü gör-
mek, yine acı sözlerini işitmek için de lazım gelen metaneti ikti-
saba279 gayret etmelisin. Çünkü bu gayret ve metanet şimdi birkaç 
satır yukarıda verdiğim nasayih280 mukteziyatındandır281. Ben seni 
hiçbir noktada aldatmıyorum. Validem hiç değişmedi, yine o eski 
kadındır. Belki şimdi titizlikçe evvelkinden de beter oldu. Mektu-
bunda sana edilecek her türlü muamele-i muhakkiraneye282 minnet-
le, sevinçle sabr u sükûnet göstereceğini bildirmişsin ama o heye-
can, o gözyaşları, o ateş-i tahassür283 içindeki bu teminat bilmem 
nasıl kanaatbahş284 olabilir? Birleşmemizin pek müşkül bir mesele 
olmadığını tefekkür eyle. İtidal-i dem285 peyda et.286 Helecansız ola-
rak hâl-i tabiide287 düşün. Verdiğin sözlerin hükmüne riayet edip 
edemeyeceğini sencide-i muhakeme eyle288. Sana ettiğim bu nasa-
yihin ahkâmını289 evvelemirde ben kendi nefsime tatbik ettim. Telh-
kâmane290 birçok şeyler düşündüm. Hem dün, bugün değil. Senden 
cüda düşeliden beri. Altı aydır düşünüyorum sen de benim gibi yap. 

276   mündemiç: gizli
277   mabad-ı ahval: durumların devamı
278   istima: duymak
279   iktisap: kazanma
280   nasayih: nasihatler
281   mukteziyat: gerekler
282   muamele-i muhakkirane: aşağılayıcı, hakaret içeren davranışlar
283   ateş-i tahassür: hasret ateşi
284   kanaatbahş: inandırıcı
285   itidal-i dem: soğukkanlılık
286   peyda etmek: edinmek
287   hâl-i tabii: doğal durum
288   sencide-i muhakeme eylemek: iyice değerlendirmek
289   ahkâm: hükümler, gerekler
290   telhkâmane: acılı
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Yine o eski macera-yı bedbahtanemiz291 tekerrür edecek olduktan 
sonra bu ikinci nikâhımızdan ne mesudiyet beklenir? 

Validem seni gelin sıfatıyla tekrar bu haneye getirmek değil, 
yanında ismini bile andırmıyor. Ağzından kaçıranlara düşman olu-
yor. Geçen günü fikrini yoklamak, gönlünü etmek için biraz senden 
bahsetmek istedim. Yüzü morardı, her tarafında raşeler292 peyda 
oldu. Gözlerini üzerime dört açarak: 

– O kadından bana bir daha bahsedersen analık hakkını helal 
etmem! dedi.

Bu şiddet beyanına karşı benim fevkalhad293 meyus olduğu-
mu294 görünce cüzi bir müddet helecanlı bir tefekkürde bulunduktan 
sonra tekrar dedi ki:

– Kaç zamandır onun ismini ağzına aldığın yoktu. Yine ne oldu? 
O akrep tabiatlı karıya olan eski muhabbetin mi kabarmaya başladı? 
Bak, bunu iyice bilmiş ol… Eğer cahilliğine uyup da tekrar o karı 
ile başını ateşe yakmak ister isen o, bu hanenin bir kapısından girer-
se ben ötekinden çıkarım! Başımı alır firar ederim. Gözümün erdiği 
yerlere giderim. Bak, iyi düşün! Sana karı çok bulunur ama ana bu-
lunmaz! Söyle bakayım? O karıyı niçin unutamıyorsun? Yoksa sana 
el altından gizli gizli haberler, mektuplar mı gönderiyor? Ah! Ben 
onu bilirim, fettandır… Meram ettiği bir şeyin mutlak hakkından 
gelir, kurduğu düzeni nihayetine kadar güzel çevirir. Başımız yine 
ateşlere yanacak! A dostlar, kimlere gideyim? Bana akıl öğretecek 
iki eşim dostum yok mu? Yine bu ev başıma zindan-ı bela295 olacak!
diye vaveylaya296 başladı. Parmağını ağzına götürüp ıslattıktan son-
ra duvara uzatarak tekrar dedi ki: 

– İşte bak buraya yazıyorum… Eğer o çokbilmiş karı sana var-
mayı cidden kurmuş, buna sahihten niyet etmişse o ne yapar yapar 

291   macera-yı bedbahtane: acılı macera
292   raşe: titreme
293   fevkalhad: sınırsız
294   meyus olmak: kederlenmek
295   zindan-ı bela: bela zindanı
296   vaveyla: yaygara
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bir yolunu, kolayını bulur, yine bu eve gelir. Görürsün, bu dediğim 
çıkar… O zaman ben de bu evde oturmam. Onun fettanlığına karşı 
benim yapabileceğim şey yalnız bundan ibaret kalır. Bu sefer yalnız 
evladımı elimden almakla da kalmayacak. Beni kırk yıllık evimden 
barkımdan kaçıracak. İşte son sözüm bu. Ananı vakitsiz öldürmek 
ister isen o karıyı al…

Validem o akşam merakından, kederinden yemek yemedi. Emir 
Hoca’yı çağırttı. Kendine nefes ettirdi297. Seni unutmak, gönül dar-
lığını gidermek, biraz inşirah bulmak298 için beni de okuttu. O gece 
beni ve bütün çamaşırlarımı üzerlik ve çörek otu tütsüsünden ge-
çirdi. 

Habgâh-ı elemime299 girdiğim zaman yine gönlümü senin ef-
sun-ı muhabbetinden300 hali bulamadım. Validemin şu mümanaat-ı 
şedidesiyle301 belki o tesir kat kat müzdat olmuştu302. Etraf-ı fira-
şımda303 hayalin, cesedini ziyarete gelen ruh gibi çalak-ı mübhem304 
bir pervaz305 ile dolaşıyor, beni ihya etmek istediği hâlde o mahmur 
nigâh-ı sitemiyle306 büsbütün öldürüyordu. Zulmet-i leyli307 sevda 
şeklinde göstermek yahut bedri308 enzar-ı ağyardan309 setretmek310 
istiyor zannolunan o perişan saçlarının buy-ı meşamnevazına311 atı-
lıyordum. Sen de bana yaklaşıyordun fakat validem bir vaveyla-yı 

297   nefes ettirmek: bir rahatsızlığı geçirmek için kendini okutup üfletmek
298   inşirah bulmak: rahatlamak
299   habgâh-ı elem: elem yatağı
300   efsun-ı muhabbet: muhabbetin büyüsü
301   mümanaat-ı şedide: kuvvetli muhalefet
302   müzdat olmak: katmerlenmek
303   etraf-ı firaş: yatağın etrafı
304   çalak-ı mübhem: belirsiz hareket
305   pervaz: kanat
306   nigâh-ı sitem: sitem bakışı
307   zulmet-i leyl: gecenin karanlığı
308   bedr: ay
309   enzar-ı ağyar: yabancı bakışlar
310   setretmek: gizlemek
311   buy-ı meşamnevaz: burun okşayan, hoş koku
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canhıraşane312 ile aramıza giriyor, seni eteğinden geri çekiyordu. 
Ah bu kadın, âlem-i hayalde313 bile sevdama rahat vermiyordu!

Bununla ne yapacağız? Mektubunun sonunda validemi iknaya 
bir çare bulduğunu söylüyorsun. Fakat böyle bir çare bulunabilece-
ğine hiç aklım yatmıyor. Bu çarenin kâr edeceğine itimat edeme-
mekle beraber yine ne olduğunu merak ettim. O berd-i acuzdan314 
bir bürkân-ı hiss ü şefkat315 nasıl uyandıracaksın? Eğer buna mu-
vaffak olur isen (validemin tabirince) senin fettanlığından yalnız o 
değil, ben de korkmaya başlayacağım. Tekmil316 amali, muhabbeti 
bana münhasır olan o kadın benim ricalarımı, gözyaşlarımı birahi-
mane317 reddeder ise kendine hasm-ı can addeylediği318 eski geli-
ninin, senin sözüne yahut dubarana319 nasıl eyvallah diyecek baka-
yım? Bu husus cidden merakımı mucip oldu.

Kadın kadının derdinden anlarmış! Peki ama validem kadın-
lığa veda edeli hayli zaman olmuş. Benim nazarımda o şimdi ne 
kadın sayılır ne erkek. Olanca hissi yalnız çaçaronluğa mübeddel 
olmuş320 öyle müncemit321 bir kalbi senin gibi devr-i nisvanisinin322 
en kaynar bir çağında bulunan bir taze nasıl teşrih edebilir323? Yok-
sa sen de acuze bir genç misin? Muhtelif numuneden iki acuzenin 
arasında kalan benim gibi bir zavallının sonra hâli neye varır?

Şu mektubu daha ziyade tatvile324 mecalim yok. O bulduğun 
çareyi merak ediyorum. Ne ise bunu bana serian325 bildir. Bildir de 

312   vaveyla-yı canhıraşane: tüyler ürperten çığlık
313   âlem-i hayal: hayal âlemi
314   berd-i acuz: soğuk kocakarı
315   bürkân-ı hiss ü şefkat: duygu ve merhamet volkanı
316   tekmil: bütün
317   birahimane: acımaksızın
318   hasm-ı can addeylemek: can düşmanı saymak
319   dubara: hile
320   mübeddel olmak: dönüşmüş
321   müncemit: donmuş
322   devr-i nisvani: kadınlık çağı
323   teşrih etmek: harekete geçirmek
324   tatvil: uzatma
325   serian: hızla
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eğer iddian vechiyle kabil-i icra326 bir şey ise ona göre tesri-i keyfi-
yet edelim327… Olmaz mı güzelim? 

Kölen Mail
*

fi 28 Kânunuevvel 1300
Bivefa328 beyim!
Mektubunu okurken kendimi “nasihatu’l-hükema329” mütalaa 

ediyorum330 zannettim. Bir iltifatının bin nasihat yerine geçeceğini 
bile idin o mevizenameyi331 bir varak-ı iştiyak332 suretinde yazardın. 
Tesiri daha büyük olurdu. Yanmış gönle nasihat ne kâr eder? Onu 
teskin, teselli için ancak senin ab-ı zülal-ı muhabbetin333 lazım. Hiç 
pend334 ile yangın söndürülür mü?

Aşkından, suziş-i derunundan bahseden bir adamın hame-i 
tahassür-i beyanından335 o ihtiyar nasihatleri nasıl sünuh eder336? 
Anladım, kalbinde benim için ateş-i muhabbetten bir kıvılcım bile 
yok. Bütün sözlerin akim337, yabis338 sahralardan esen yürek kuru-
tucu namülayim339 heva-yı serde340 benziyor… Hep o satırları ker-

326   kabil-i icra: mümkün
327   tesri-i keyfiyet etmek: durumu hızlandırmak
328   bivefa: vefasız
329   nasihatu’l-hükema: âlimlerin nasihati
330   mütalaa etmek: yorumlamak
331   mevizename: öğüt kitabı, mektubu
332   varak-ı iştiyak: hasret yaprağı
333   ab-ı zülal-ı muhabbet: sevginin tatlı suyu
334   pend: öğüt
335   hame-i tahassür-i beyan: dert anlatan kalem
336   sünuh etmek: söylenmek
337   akim: boşuna
338   yabis: kuru
339   namülayim: çetin
340   hava-yı serd: sert hava
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ratla341 okudum. Öptüm, kokladım. Fakat buy-ı muhabbetinden342 
şemme343 bulamadım…

O mektubu beni üzmek için mahsus mu öyle yazdın? Yoksa 
kalemi eline aldığın zaman biraz çakırkeyif miydin? Bir kadının 
erkeğe karşı mantık dersi vermesi büyük bir cüret veyahut küstahlık 
addolunur ama bazı satırlarında mantık değil a, meal344 bile yoktu. 
Sahte bir iştiyak, sönük bir ateş göstermek için kalemini hayli zor-
lamışsın. Lakin her kelimede yine kalbin kalini345 tekzip ediyor346… 
Kitab-ı aşk347 ezberler gibi ben senin her hâlini tetkik etmiştim. 
Şimdi her hissine, her âdetine vâkıfım. Seni ben kendimden iyi bili-
rim. Sen beni değil, yalnız bir kadın kalbi ne olduğunu öğrene idin 
ne olurdu?

Hele bir parça mektubunu tetkik edelim. Bakalım, anlayamadı-
ğım yerleri sen bana anlatabilir misin? Sen de bu iftiraktan müteel-
lim, sen de benim için yanıp tutuşuyor imişsin ama birleşmek için 
benim nedametimi, müracaatımı bekliyormuşsun! Bu sözü ancak 
sevmek ne olduğunu bilmeyenler söyler. Muhabbet böyle kayıtlar 
şartlar altına alınamaz beyim… Hakikaten muhabbetzede olan bir 
insan her dakikası bir asr-ı ıztırab348 ve belki bir ebediyet-i canfer-
sa349 kadar medit görünen müddet-i iştiyakı350 kendi dilhahıyla351 
namuayyen352 zamanlara taliken353 uzatamaz. Çünkü elinde değil-

341   kerrat: defa
342   buy-ı muhabbet: muhabbet kokusu
343   şemme: küçük damla
344   meal: anlam
345   kal: söz
346   tekzip etmek: yalanlamak
347   kitab-ı aşk: aşk kitabı
348   asr-ı ıztırab: yüzyıl süren ızdırap
349   ebediyet-i canfersa: can dayanmayacak sonsuzluk
350   müddet-i iştiyak: özlem süresi
351   dilhah: gönül arzusu
352   namuayyen: belirsiz
353   taliken: geciktirerek
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dir. Bu noktada gönül kimsenin hatta sahibinin bile fermanberi ola-
maz354. İnsan onun elinde bir baziçe-i mazlum355 olur kalır.

Demek senin muhabbetin ihtiyari356? Gönlün sana değil, sen 
gönlüne bir inan-ı idare357 takabilirsin. Benimki hiç öyle değil. Mu-
habbetinin ıztırari358 mahkûmuyum. Eğer senin nazariye-i aşkını359 
gönlüme tatbik kabil olaydı taht-ı nikâhına tekrar girmek, muhab-
betini dilenmek için kadın olduğum hâlde ilk teşebbüse cüret et-
mezdim.

Mektubun bu zavallı teşne-i vaslını360 vahi361 ümitlere düşüren 
bir serab-ı sevdaya362 benziyor. Kâh en ruhnevaz ümitlerden, emel-
lerden matruh363 cennet bahçeleri, cuybarları364 gösteriyor kâh bir 
anda her şeyi göz önünden yok ediyor. Ne düşüneceğimi şaşırıyo-
rum. Ümitvar olduğum zamanlar kapımızın önünden bir sarıklı geç-
tiğini görsem acaba nikâhımızı kıymaya imam efendi mi geliyor, 
diye helecanlara düşüyorum!

“Altı aylık tahassürün, bana sensiz hayat kabil olmadığını an-
lattı.” diyorsun. Biraz aşağıda “Nedametinin ciddi olduğuna kana-
at hasıl edemedim365.” sözünü yazıyorsun. Bundan ne mana çıkar? 
Kanaat hasıl edemedinse veya edemez isen beni almayacak mısın? 
Bir kusurum olduğunu bilmiyorum ki ondan ıslah-ı nefse366 söz ve-
reyim. Doğru düşünülürse bu hususta bana nedamet bile teveccüh 

354   fermanber olmak: itaatkâr, bağlı olmak
355   baziçe-i mazlum: zavallı oyuncak
356   ihtiyari: geçici
357   inan-ı idare: idare dizgini
358   ıztırari: zorunlu
359   nazariye-i aşk: aşk kuramı
360   teşne-i vasl: kavuşmaya susamış, kavuşma arzulayan
361   vahi: zayıf
362   serab-ı sevda: sevda yanılsaması
363   matruh: temeli atılmış
364   cuybar: ırmak
365   kanaat hasıl etmek: ikna olmak
366   ıslah-ı nefs: kendini düzeltme
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etmez367. Çünkü ben seni boşamadım, sen beni boşadın. Aramızda 
taip368 kim olmak lazım gelir? Sen mi ben mi? 

Zati aşkınla hayale döndüm. Beni büsbütün öldürmek için mi 
o müstemendane369 mektubuma karşı her cümlesinde bir tezat gö-
rülen o satırları yazdın? Selamet-i tefekkür370 için bana itidal-i dem 
tavsiye ediyorsun? Bu kabil mi? Ateşe düşen bir insana “Dur canım, 
telaş etme, etrafına iyi bak. Hangi cihetten muvafık371 bir mahreç372 
görürsen oradan çık!” denir mi?

Ben kayınvalidemin hakkında tabirat-ı ihtiramiye373 istimal et-
memişim. Maşallah sen “berd-i acuz” falan gibi tavsifatla374 validen 
için güzel lisan kullanmışsın!

Nihayet yine söz o cad… Estağfurullah yanıldım. O banu-yı 
muhtereme375, o heftadsale-i muazzeze376, şefkatli kayınvalideme 
intikal etti mi377? Meselenin en mühim ciheti burası. İşte, asıl bun-
dan bahsedelim. Kendimi bu kadına tekrar gelinliğe kabul ettirmek 
için bulduğum çarenin ne olduğunu merak etmişsin. Bunun ne ol-
duğunu söylersem bu meraktan kurtulur fakat ondan daha büyük 
bir istiğraba düşersin. Valideni kocaya vereceğim! Hemen gözlerini 
açıp da “Olmaz! Kabul etmez!” diye sakın itiraza kalkışma. Vere-
ceğim adam yabancı değil. Babama vereceğim. Biçare adam va-
lidemin vefatından beri sekiz senedir bekâr oturuyor. Varsın o da 
ihtiyarlığından bir kâm alsın378. Gözü biraz karı yüzü görsün. Telaş 
etme. Bu izdivaçta379 zararlı çıkan yine bizim taraftır. Pederim ferah 

367   teveccüh etmek: yönelmek
368   taip: tövbekâr
369   müstemendane: gamlı, dertli, zavallı
370   selamet-i tefekkür: sağlıklı düşünme
371   muvafık: uygun
372   mahreç: çıkış yeri
373   tabirat-ı ihtiramiye: saygı ifadeleri
374   tavsifat: nitelemeler
375   banu-yı muhterem: saygıdeğer kadın
376   heftadsale-i muazzez: yetmişlik aziz kadın
377   intikal etmek: ulaşmak
378   kâm almak: umduğuna erişmek
379   izdivaç: evlilik
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ferah validenden on yaş küçüktür. Bakalım, bu hamsin380 ile berd-i 
acuzun izdivacından ikimiz için güneşli havalar olacak, güller, ya-
seminler açacak mı?

Validen bizim izdivacımızdan mesut olamadı, bakalım biz 
onunkinden nail-i bahtiyari olacak381, biraz rahat yüzü görebilecek 
miyiz? Pederimi bu izdivaca razı edinceye kadar neler çektim bil-
sen…

Canım, “Ahir vaktimde başımı derde mi sokacaksın? Ondan 
gördüğün eziyetleri bana da mı çektireceksin? Ben o hırçın kocaka-
rıyla ne yaparım?” diyor. Elini ayağını, sakalını öptüm. Nihayet ik-
naya muvaffak oldum. Zavallı adam benim saadetim için razı oldu. 
Eminim ki ona, kocasına bir şey yapmaz. Zaten pederim pek halim 
bir adamdır. Beraber kuzu gibi geçinirler. Validenin kesbedeceği382 
mülayemeti383 sen de görür de o zaman benim bu tedbirimdeki isa-
bete şaşarsın…

Ben babamı kandırdığım gibi sen de valideni bu izdivaca irza 
etmelisin384. Bu mühim vazifeyi hüsn-i suretle385 ifa etmen386 lazım-
dır. Validen tarafından pek kuvvetli ısrar-ı redd387 görmeyeceğini 
ben sana şimdiden tebşir edeyim388. Fakat işe damdan düşer gibi 
başlamamalı… Kocakarıların izzetinefisleri389 ziyade390 olur. His-
sini okşaya okşaya, ruhunun en hassas tellerinde ahenkler göstere 
göstere söze girişmeli. Fakat ilk günü maksadı tamamıyla söyleyi-
vermemeli. Gayet müphem bırakmalı. Birkaç günde, alettedric391 
anlatmalı. Sen onun ilk yaygaralarına, itirazlarına bakma. Göreyim 

380   hamsin: ellilik
381   nail-i bahtiyari olmak: mutluluğa ulaşmak
382   kesbetmek: kazanmak
383   mülayemet: yumuşaklık
384   irza etmek: razı etmek
385   hüsn-i suret: en güzel şekilde
386   ifa etmek: yerine getirmek
387   ısrar-ı redd: ısrarla reddetme
388   tebşir etmek: müjdelemek
389   izzetinefis: onur
390   ziyade: çok
391   alettedric: artırarak
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seni. Bizim saadet-i zevciyemizin392 ancak bu yüzden husule gele-
bileceğini düşün de ona göre hareket et… Sana birkaç gün müsaade. 
Cevabına şiddetle intizardayım. Ah, Mail! Bu ikinci izdivacımız bi-
rincisinden parlak olacak çünkü birincide ben seni hiç tanımıyor-
dum. Şimdiyse bu altı aylık tahassür nazarımda sima-yı cazibine393 
öyle samansuz394 bir melahat-i müstesna395 verdi ki bir nazirini396 
yerde değil, gökte melekler içinde bile tasavvur edemiyorum. Ah, 
ne mesudiyet! İkinci zifafımız… Ne vakit? Belki gelecek haftaya… 
Değil mi Mail?

Akile
*

fi 1 Kânunisani 1300
Ruhum Akile!
Birinci tahassürnamemi397 şiddet-i bükâdan398 yazamaz iken 

şimdi bunda gülmeden kalem yürütemiyorum. Hem neye güldüğü-
mü de bilmiyorum. Validemin hâline mi yoksa yakında nail ola-
cağım saadete mi? Birincisinde gördüğüm tuhaflık, ikincisinden 
hisseylediğim neşe-i saadet399 beni güle güle bayıltacak bir hâle ge-
tiriyor. Mektubunun baş tarafındaki serzenişlere400, o istihzalara401, 
tenkitlere şimdi cevap vermeye hiç vaktim yok. Bunların ecvibe-i 
lazımesini402 inşallah ankarip403 muktedir olabileceğim404 mertebe 

392   saadet-i zevciye: evlilik saadeti
393   sima-yı cazib: cazip yüzüne
394   samansuz: huzur bozan
395   melahat-i müstesna: apayrı güzellik
396   nazir: eş, benzer
397   tahassürname: üzüntü mektubu
398   şiddet-i bükâ: şiddetli ağlama
399   neşe-i saadet: mutluluk neşesi
400   serzeniş: sitem
401   istihza: alay
402   ecvibe-i lazıme: gerekli karşılıklar
403   ankarip: yakında
404   muktedir olmak: gücü yetmek
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kuvvet-i mana405, delail-i vazıha ve müessire406 ile şifahen407 arz 
ederim…

Hikâye-i hâle408 nereden başlayacağımı bilemiyorum ki? Ce-
vabına şiddetle intizarda idim. Teşekkür ederim, beni çok beklet-
medin. Sana mektup gönderdiğimin ertesi günü Gülfem manalı 
bir tebessümle erkenden odama geldi. “Size bir mektup var, ga-
liba Akile Hanım’dan olacak. Bana şimdi gizlice Recep Ağa ver-
di.” dedi. Mektubu aldım. Gülfem’e “Haydi dışarı çık.” dedim. Kız 
bana cevaben o eski tebessümünü kahkaha derecesine vardırarak 

“Mektubu okurken belki bayılır iseniz size su vermek için burada 
duruyorum. Mademki emrediyorsunuz, işte çıkıyorum.” dedi.

Artık onunla çene yarıştırmaya hiç vaktim yoktu. Bu arsızca 
mülatafaya409 karşı ben hemen suratı astım. O da çıktı. Bin helecan 
içinde zarfı açtım. Her tarafım titriyordu. Gülfem’in dediği hemen 
olacaktı. O nazik ellerinden çıkan satırların her harfini dimağıma 
nakşedercesine bir dikkatle okumaya başladım. Aman ya Rab! Mu-
ahezeden410, sitemden, istihzadan geçilmiyor. Okudum okudum. 
Nihayet sona yaklaştım mahut411 çarenin ne olduğu anlaşıldı. Bunu 
anlar anlamaz ne yalan söyleyeyim birinci ihtisasım senin hiffeti-
ne412 hükmetmek oldu. “Validemi pederine vermek” hiç olur şey 
mi? Bunu rüyada görsem hayra yormazdım. Validemi irza mese-
le-i müşkilesini413 de bana yükletmişsin, vakıa414 benden başka da 
bu işi kim görebilir? Vehleten415 zihnim sarmadı. “Olamaz” dedim. 

“Galiba Akile benden hıncını çıkarmak için bana anamdan dayak 
yedirecek…” dedim, daha pek çok şey dedim ama beni bir düşün-
405   kuvvet-i mana: anlamlı
406   delail-i vazıha ve müessire: etkili ve açık deliller
407   şifahen: sözlü olarak
408   hikâye-i hâl: durumu anlatma
409   mülatafa: şakalaşma
410   muaheze: eleştiri
411   mahut: söz konusu
412   hiffet: hoppalık
413   mesele-i müşkile: zor iş
414   vakıa: gerçi
415   vehleten: ilk anda
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medir aldı. Derin derin tefekküre koyuldum. Düşünüyor düşünüyor 
bir türlü bir ucunu, kulpunu bulamıyordum. Mektubun o parçasını 
bir daha okudum. “Sakın ha, validem kabul etmez zannıyla bu işe 
olmaz deme. Sen dediğimi yap.” demişsin. Emrine itaat etmemek 
de elden gelmiyordu. Şu tetkik ve muhakemenin doğru olup olma-
dığını anlamak için bir kere validemi de iskandil etmek416 istiyor-
dum. Kalbime kurt düştü. “Acaba! Ha?” falan diye bende de o fikre 
takarrüp417 istidatları peyda olmaya başladı. Bir tefekkür-i medid 
neticesi olarak işe bir plan, bir zemin-i muvafık418 tasarladım. Artık 
ne olursa olsun valideden bir dayak yemeyi göze aldırdım.

O akşam bade’t-taam419 önümü kavuşturarak kemal-i adab u 
tazim420 ile validenin odasına girdim. Baktım arkasında kürk, diz-
lerinde battaniye, alnının üzerinde yemeniden çaprazvari bir çat-
kı. Öyle kurulmuş köşe minderinde oturuyor. Yanında da bizim 
pederden kalma gümüşlü bir baston var. Romatizması kendini bu-
günlerde ziyade rahatsız ettiğinden kalktığı zaman ona dayanıp da 
yürüyor. Ben bu bastonun tulunu421, kutrunu422 şöyle bir hadde-i na-
zardan geçirdim423. Çünkü “Netice-i muhabbetimiz424 dayağa mün-
cer olursa425 beni mutlak bununla döver.” dedim.

Talihime de o akşam bir hoşluğu, latifegûluğu426 vardı fakat 
hoşluğuna pek o kadar güvenilmez. Sana dair lakırdı olur olmaz 
derhâl yine küplere biner.

416   iskandil etmek: yoklamak
417   takarrüp: yaklaşma
418   zemin-i muvafık: uygun zemin
419   bade’t-taam: yemekten sonra
420   kemal-i adab u tazim: tam (bir) saygı ve terbiye
421   tul: boy
422   kutr: en, çap
423   hadde-i nazardan geçirmek: gözden geçirmek
424   netice-i muhabbet: görüşme sonucu
425   müncer olursa: sürüklenmek
426   latifegûluk: şakacılık
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Şimdi lakırdıya nereden iptida edeyim427? Ben bastondan kor-
kar iken o akşam o değnek parçası benim için vesile-i sünuhat428 
oldu. Bir nazar-ı mahzunane429 ile şöyle bir defa bastona bakıp de-
dim ki:

– Bazen maddeten büyük bir değeri bulunmayan şeylerin ma-
nen kıymeti büyük olur. Mesela, şu bastonun üzerinde beş on ku-
ruşluk gümüşü var fakat onun kıymet-i maneviyesi430 bizim için ne 
kadar büyüktür… Çünkü bunu gördükçe, Mevla rahmet eyleye, pe-
der-i merhum431 aklıma gelir…

Neşeli gibi dururken bu sözüm üzerine validenin gözleri sulan-
maya başladı. Hah tamam, işin can alacak noktasını buldum diye 
derunen432 bende bir sevinç peyda oldu. Fakat zahiren433 ağlar gibi 
duruyordum. Ah Akile! Senden ben de korkmaya başladım. Facia 
ile iptida eden iftirakımız senin zekâvetin434 sayesinde komedya ile 
saadete mübeddel oluyor…

Benim sözüme birkaç geğirtiden başka cevap vermedi. Kendi 
kendime dedim ki: “Söze pek müessir tarafından başladım galiba. 
İşte, merakı ayaklandı. Bakalım işin sonu nasıl olacak?”

Şakk-ı şefe etmeksizin435 bastonu eline aldı. Güya pederin ma-
neviyatından bu değnek üzerinde bazı şeyler keşfetmek istiyor imiş 
gibi bir hayli müddet evirdi çevirdi. Nihayet dedi ki:

– Babanın bu tahta parçası kadar ömrü yokmuş. O toprak oldu, 
bak bu hâlâ duruyor. 

– Babamı çok sever miydin anne?

427   iptida etmek: başlamak
428   vesile-i sünuhat: ilham vesilesi
429   nazar-ı mahzunane: mahzun bakış
430   kıymet-i maneviye: manevi değer
431   peder-i merhum: rahmetli baba
432   derunen: kalpten, içten
433   zahiren: dışarıdan, görünüşte
434   zekâvet: zekâ
435   şakk-ı şefe etmek: dudak kıpırdatmak
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– Sever miydin, ne demek? Birbirimize âdeta gönüllü idik. Son 
nefesine kadar yeni gelin güveyi gibi yaşadık. Şimdi öyle karı ko-
calık nerede? Merhumu hâlâ unutamadım. Her hâli bugünkü gibi 
gözümün önündedir. Vefatında piliç gibi taze dul kaldım. O kadar 
isteyenler oldu, varmadım.

Akile! “Piliç” gibi tabirine dikkat ediyor musun o kart tavuğun 
ağzından bu sözü işitmek ne kadar tuhaf oluyor? O anda sana hak 
vermeye başladım. Sedama daha ziyade bir hüzün ve teessür nağ-
mesi vererek dedim ki: 

– Birine varmalıydın anne. Yazık değil mi gençliğini hebaya 
geçirmişsin.

– Babanın hatırasına hürmet ettim. Hem gelen el adamı seni 
hırpalar diye korktum. O zaman ben seni düşündüm de sanki iyi 
halt ettim değil mi? Sana olan şefkatimin şimdi sen maşallah pekiyi 
mukabele-i bi’l-mislinde bulunuyorsun436?

– Valideciğim, ben sana riayetten437 başka ne yapıyorum? Eğer 
o zaman benim böyle şeylere aklım ere idi yemin ederim ki seni 
birisine verirdim. Fakat şimdi nen var? Pek o kadar yaşlı değilsin 
ki… “Cami yıkıldıysa mihrap yerinde duruyor.” diye daima sen 
kendin söylemez misin? Bana kalsa cami bile pek o kadar harap 
görünmüyor. 

– Ne demek istiyorsun sanki?
– Münasip bir adam zuhur ederse438 seni yine veririm demek 

istiyorum.
– Hele şu kepazeye bak! Kırk beş yaşındaki kocakarı ile dur-

muş da eğleniyor! 
Aman Akile! Küçük dilimi yutacağım!.. Kendine “kırk beş” 

yaşında diyor. O kırk beşin yanına “kocakarı” sıfatını da âdeta bir 
iftira, bir mübalağa-i mahviyetkârane439 gibi getiriyor. Ben valide-

436   mukabele-i bi’l-mislinde bulunmak: aynı şekilde karşılık vermek
437   riayet: uymak
438   zuhur etmek: çıkmak
439   mübalağa-i mahviyetkârane: mütevazıca bir abartma
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min üçüncü evladıyım. Ötekiler benden evvel doğmuş fakat hiçbiri 
yaşamamış. Validem beni dünyaya getirdiği zaman bol bol otuz be-
şinde varmış. Ben şimdi otuzuna geliyorum. Mesele gittikçe kolay-
laşıyor. Hep dediklerin birer birer çıkıyor. Sen “İşi bir günde bütün 
bütün açma.” demişsin. Fakat işte görüyorsun ki o ihtiyata440 lüzum 
bile kalmıyor…

Ben şöyle biraz daha yanına sokularak dedim ki: 
– Allah göstermesin. Seninle niye eğleneyim? Senin gibi böyle 

sinnen441 biraz geçkince bulunup da kocaya varanlar veyahut erkek 
olup da evlenenler nevadirden midir442? Bunlar her gün görülüp işi-
tilen şeyler… Anne, sana daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Fakat is-
mini işitir işitmez hemen hiddetlenme… Hani ya benim bıraktığım 
Akile yok mu?

– Ey, ne olmuş bakalım? Her lakırdının içine mutlak bu “Akile” 
kepazesinin ismini sokarsın! Çünkü o isim senin sözlerinin tuzu bi-
beridir. Söyle, hiddetlenmemeye işte cebrinefis ediyorum443… Aki-
le’ye ne olmuş? Kocaya mı varmış? Hani ya o günler…

– O kocaya varmamış. Pederi Zekâi Efendi yok mu? İşte o ev-
leniyormuş!

– Süphanallah… Bunca senedir bekâr duran adam şimdi ne ol-
muş da evleniyormuş? Biçare adamcağız mutlak o çifteli kızının bir 
dolabına uğruyor. Kızı babasını evlendirmekte bir menfaat görmüş-
tür. Onun için herifi evlendiriyor…

Bir tereddüd-i cali444 ile:
– Valide, sana mühim bir şey daha söyleyeceğim ama korku-

yorum…
– Akile’nin ismi geçti ya bülbül gibi şakımaya başladın. Demin 

ağlar gibi idin, şimdi yüzünden neşe akıyor. Benim gibi yerinden 
kalkamaz kocakarının nesinden korkuyorsun? Söyle…
440   ihtiyat: önlem
441   sinnen: yaşça
442   nevadir: az bulunur
443   cebrinefis etmek: kendini zorlamak
444   tereddüd-i cali: sahte tereddüt
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– Kendine kocakarı diye iftira etme, Allah aşkına.
– Ne olacak? Genç yaşımda kocakarıya döndüm zahir! Meşak-

katiniz beni vakitsiz kocattı… Ne imiş o mühim şey söyle bakalım?
– Şey! Zekâi Efendi’ye seni versem nasıl olur?
Bu teklifi işitir işitmez kemal-i helecanla445 yerinden üç defa 

kalkıp oturarak:
– Dedimdi ya a dostlar! Nasıl bilirim? Ben baklasız falcıyım… 

O düzenbaz gelinimin yine bu işte parmağı var. Parmağı değil, âde-
ta eli ayağı var… Hep tertip onun. Okuttum olmadı, tütsülettim 
olmadı. O kahpe yine bu eve el altından haberler mi gönderiyor? 
Gizli gizli görüşüyor musunuz yoksa? Ben babasına varayım, sen 
de kızını al, öyle mi? Fena düşünmemişsiniz. Ben demedim miydi? 
O çokbilmiş, o fettan karı bu işin bir kolayını bulur… İşte, bunu 
duvara yazdım demedim miydi? Bak, dediklerim nasıl çıkıyor?!
diye vaveylaya başladı. Hiddetten ziyade mülatafaya benzer garip 
bir hâl ile hemen yanındaki bastonu kaptı, üzerime saldırdı. Ben 
kaçtım. Fakat validemin bana baston salladığı o gazab-ı calisi446 es-
nasında gözlerinden şerarepaş olan447 şefkat-i samimiye448 kadar o 
güne değin bana öyle bir nazar-ı müessir449 atfeylediğini hiç tahattur 
edemiyorum.

İş olmuş bitmiş demekti. Artık bir güçlük kalmamıştı. Valide-
min “O fettan karı bu işin bir kolayını bulur demedim miydi?” yo-
lundaki ifadesi bu hususta sana karşı olan mukaddime-i mağlubiye-
tini450 işrap451 değil midir?

O gecelik bu kadarla iktifa edip452 odama çekildim. Gözlerime 
uyku girmek kabil mi? Fakat uyumadığım hâlde kendimi âlem-i 

445   kemal-i halecan: büyük heyecan
446   gazab-ı cali: sahte öfke
447   şerarepaş olmak: kıvılcım saçmak
448   şefkat-ı samimiye: gerçek şefkat
449   nazar-ı müessir: etkili bakış
450   mukaddime-i mağlubiyet: mağlubiyet başlangıcı
451   işrap: ima, dolaylı anlatma
452   iktifa etmek: yetinmek
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manada453 zannediyor, validemde gördüğüm o hâlin hakikaten vu-
kuuna454 ihtimal vermek istemiyordum. Nasıl olur? Babasına var-
mak için kendisine adüvv-i can455 addeylediği kızını hanesine gelin 
sıfatıyla yine kabul edecek. Düşünüyordum düşünüyordum, bütün 
tefekküratım kahkahalara müncer oluyordu. Yarın sabah veya öbür 
gün meselenin mabadını456 külliyen itmam etmek457 artık işten bile 
değildi.

Sabah oldu. Kalktım, daha sigaramı içmeden bir de baktım ki 
validem omzundaki yün atkısıyla, bastonuyla odama gelmez mi! 
İçimden “Benim onun ayağına gitmeme hacet kalmadı. İşte o kendi 
geldi.” dedim. Hiç sesini çıkarmadan karyolamın yanındaki koltuk-
luya oturdu. Yüzüne dikkatle baktım, benzi biraz uçuk. Hâlinde de 
cüzi bir heyecan eseri var.

– Hayrola valide, rahatsız mısınız? dedim.
Sualime cevap itasında458 bataetli459 davranarak pencerenin tül 

perdesi arasından harici bir müddet temaşadan sonra dedi ki:
– Yok… Çok şükür rahatsız değilim. Bu gece seni merak ettim 

de onun için geldim. Sen akşam hiç uyumadın. Bir düziye gezindin, 
öksürdün, kendi kendine mırıldanır gibi bir şeyler yaptın. Senin hâ-
lin böyle ne olacak? Bir türlü o kızı unutamıyorsun…

Şu sözlerinden lakırdıyı nereye getirmek istediğini anladım. 
Bu defa da ben inadıma tecahülden460 gülerek:

– Hâlimde merak edecek bir şey yok. Bu gece bir roman oku-
dum da acıklıydı, ziyade tesir etti. Bir müddet uykum kaçtı.

453   âlem-i mana: mana âlemi
454   vuku: gerçekleşme
455   adüvv-i can: can düşmanı
456   mabat: son
457   itmam etmek: tamamlamak
458   ita: verme
459   bataet: yavaşlık
460   tecahül: bilmezlenmek
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– O roman kitapları Akile’nin de elinden düşmezdi. Geceleri 
böyle okumaya dalıp da uykusuz kalmak âdeti sana ondan bergü-
zar461 kaldı.

– Recep Ağa’ya ben tembih ettim, dinlemiyor. O yağı nereden 
alıyor? Yenecek şey değil ki… Midem berbat oldu… Bari siz de 
söyleseniz…

– Evin vekilharçlık umurunu462 bana ne havale ediyorsun evla-
dım? Recep’i sen kendin yine gör de söyle. Ben sana şimdi yağ, pi-
rinç sormuyorum. O kadına gönül çeke çeke senin hâlin ne olacak, 
sen bana onu söyle…

– Emrinize ittibaen463 mümkün olduğu mertebe unutmaya çalı-
şıyorum, başka ne yapayım?

Yine pencereden dışarı bakmaya başladı. Dilinin ucunda bir şey 
dolaşıyordu ama söyleyemiyordu. Nihayet gülümseyerek dedi ki:

– Mail!
– Buyurunuz.
– Bu akşam bana ettiğin şaka ne idi? Hiç öyle şey senin terbiye-

ne yaraşır mı? – Vallah şaka değildi. Ciddi söylemiştim. 
– Hele, utanmaza bak! Öyle ciddi lakırdı olur mu?
– Bunda ne utanmazlık var? Allah’ın emriyle bir erkek sizi zev-

celiğe talep ediyor. İsteyen bir delikanlı değil ki utanalım. O da 
sizden yaşlı, uslu akıllı, kâmil bir adam…

– Bilirim benden çok yaşlıdır. Hem ahlakı hiç kızına benzemez. 
Zekâi Efendi gayet kâmil, geçimli bir adamdır. Kimseler ana olma-
sın derler. Analık şefkati ne kadar büyük olduğunu sen bilmezsin. 
Bu gece hep seni düşündüm. Sen uyumuyorsun diye benim gözüme 
de uyku girmedi. Bak senin saadetin için neleri göze aldırdığımı gör 
de ona göre kıymetimi bil. Zekâi Efendi bu eve gelse acaba kızını 
zapta kadir olur mu?

461   bergüzar: hediye, hatıra
462   vekilharçlık umuru: hesap, para işleri
463   ittibaen: uyarak
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– Niçin olmasın? Evinde nasıl zapt ediyorsa burada da öyle 
hüsn-i idare464 eder.

– Cenabıhak bana bunu da takdir ettiyse ben ne diyebilirim?
Akile! Bu kadar tafsilat465 yetişir. Bu iş hiç memul etmediğim466 

bir suhuletle467 oldu bitti. Hazırlığa başladık. Bu perşembe günü 
nikâhlar kıyılacak cuma gecesi de gerdeklere girilecek. Cenab-ı 
Bari, bize uzun bir mesudiyet-i zevciye468, pederine de tükenmez 
sabr-ı cemil469 ihsan buyursun470!

Zevcin 
Mail

fi 3 Kânunisani Sene 1300
Sevgili zevcim!
Biz de bugünden itibaren tehyiata471 başladık. Validenin, o 

arus-ı nevbarenin472 esvabı bürüncükten, askısı gelincikten olsun. 
Ben güveyin elbisesini Mir’e yaptırtıyorum. Sen gelin hanımın baş-
lığını nereden kaldıracaksın? Sallabaşoğlu Mağazası’ndan mı?

Zevcen
Akile

İntiha473

464   hüsn-i idare: güzel idare
465   tafsilat: ayrıntı
466   memul etmek: ummak
467   suhulet: kolaylık
468   mesudiyet-i zevciye: mutlu evlilik
469   sabr-ı cemil: güzel sabır
470   ihsan buyurmak: bağışlamak
471   tehyiat: hazırlanma, hazırlıklar
472   arus-ı nevbare: taze gelin
473   intiha: son



Kırço1

Kırço, renkçe isminin medlulü bir araba beygiri idi. Bu dağda-
ğalı hayata düşen her mahlukun -velev Kırço gibi bir hayvan olsun- 
bir tercümeihâli olur. Hatta bu tercümeihâllerden bazıları oldukça 
ibretamiz2 ve heyecanengizdir3. Hayvanattan meşahir4 geldiği ta-
rihî kuyudatla sabittir. Bunlardan tarihin ıttılaı haricinde kalanlar da 
bulunabilir. Hayatının sergüzeşti insanlara ibret numunesi olacak 
ne hayvanlar gelmiş geçmiştir! Tezkâre5 şayan hayvan vakaların-
dan ara sıra kitaplar, gazeteler bahsederler. Daha geçenlerde Seine 
Nehri’nin bilmem hangi köprüsünden kendini girdab-ı ademe atan 
bir omnibüs6 beygiriyle şarap mahzenindeki şişelerin muhteviyatını 

1  “ Kırço”, 17 Mart 1898’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmıştır. 1939 
yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan öykü ki-
tabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştirilerek 
1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ticareti’nde, “Kır-
ço” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ti-
careti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirilerek basılan kitapta yer alır 
ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 yılında Kemal Bek, Gönül Ticare-
ti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür Yayınları tarafından Gul-
yabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır, öykünün 
isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest Yayınları tarafından 
Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayımlanan kitapta öykünün 
isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tefrika edilen hikâyenin ilk 
baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   ibretamiz: ibret verici
3   heyecanengiz: heyecan uyandırıcı
4   meşahir: ünlü kimseler
5   tezkâr: zikretme, hatırlatma, anma
6   omnibüs: şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba
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sömürerek sahibini hayrete düşüren ayyaş beygirlerden bir bedmes-
tin acip menkıbelerini Fransız gazeteleri uzun uzadıya yazmışlardı. 
Bilmem bunlardan birinci hayvanın, hayattan filozofane yüz çevir-
mesine ağlayanlar, ikincinin dau’l-küul7  ile musabiyetine8 gülenler 
oldu mu?

Arada bir Fransız gazetelerinde filan mösyö, madam veya mat-
mazelin yeis saikasıyla kendini Seine Nehri’ne attığı ve işret ipti-
lası9 ile şöyle böyle mudhike veya facialar vukua geldiği tarzında 
şüunun10 intibah-ı nazarlarına müsadif olduğuna bakılırsa hayvana-
tın da arasında yaşadıkları milletlerin hâliyle hâllendikleri ve ahla-
ken âdeta onlara benzedikleri hakikati zahir oluyor.

Bizim de evlerimizde mangal altında uyuyan kedilerin, kürkler 
içinde büyüyen finoların aile efradını teşkil eden kadından, erkek-
ten, çoluktan çocuktan ne kadar huy kaptıkları tetkik edilse insan 
hayrette kalır.

Acip mütefekkir Jean-Jacques Rousseau şimdi berhayat olsa 
idi insanlar için ihtimal vermediği ve belki de muzır gördüğü terak-
ki11 ve temeddün12 fikrini böyle beniâdemden meşk alarak hayvan-
lara atfeylediğim için kim bilir bana ne kadar sövüp sayardı…

Zamanın tahsili güç felsefesini mekteplerde görmeyen hayvan-
lardan ara sıra böyle zihinlere hayret verecek fiiller sâdır oluyor. 
Fakat kendi beynlerinde bile failinin iştiharına badi olacak13 efali 
temdihan14 işaada15 pek hasis olan insanların bu noktada da zühul16 
âdetleridir.

7   dau’l-küul: alkolizm
8   musabiyet: bir hastalığa tutulma
9   iptila: düşkünlük, tiryakilik
10   şüun: işler, fiiller, olaylar
11   terakki: ilerleme, yükselme, gelişme
12   temeddün: uygarlaşma, medenileşme
13   badi olmak: sebep olmak
14   temdihan: methederek, çok överek
15   işaa: bir haberi yayma, duyurma
16   zühul: atlama, geciktirme
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Ben Kırço’yu ehibbadan biriyle tanışır, âdeta bir dost peyda 
eder gibi tanıdım. Kendisini ilk görüşümde hayvan bana koşumun 
kapakları altından kaşlarını kaldırarak o razbinane bakışıyla kaza-
nın hükmüne münkat felaket görmüş bir filozof olduğunu anlattı. 
Hemen ayrılmaz daimî bir hayat arkadaşı gibi vücuduna rabtedi-
len17, hacminin üçüne müsavi o muhacir arabasını son kuvvet, son 
gayret, son tahammülünü istimal ile sabahtan gece yarılarına kadar 
tin tin sürükler dururdu.

Bu sene yaz bidayetinde bir arkadaşımla bir akşam Kireçbur-
nu civarındaki Nenf Birahanesinde bulunuyorduk. Saat iki buçuğa 
geldi. Birahane garsonuna bize Sarıyer’e kadar bir araba bulmasını 
tembih ettik. Garson gitti, gezindi, meydanda hiç araba yok… “Bi-
raz bekleyiniz, belki şimdi gelir” cevabını verdi. Az buçuk bekledik, 
filhakika “Sarıyer’e araba” diye bir ses işittik. Garson, arabacıyı 
çağırdı. Araba birahanenin kapısındaki fenerin önünde durdu. Biz 
binmek üzere yürüdük. Tamamıyla fenerin ziyası altında kalan hay-
vana dikkat ettim. Lağar, ufak tefek bir şey. O hâlde ki sanki biça-
renin her uzvundan hayattan bezginlik, yorgunluk tereşşuh ediyor18.

Arabacıya dedim ki:
– Ahırın nerede? Eğer buralarda ise şimdi tersine birçok yol 

gideceksin, hayvan yorguna benziyor. Yazıktır.
Arabacı poturlu, kırmızı yüzlü, sarı bıyıklı, orta yaşlı bir mu-

hacir, müstehziyane19 yüzüme baktı. Can sıkıntısından mütevellit 
acayip bir tebessümle:

– Tuhaf şey be! Ahırımı, hele hayvanın yorgunluğunu soran 
müşteri de varmış. Ahırın nerede olduğu nene gerek efendi? Hay-
van yorgun değildir. Bugün akşama kadar orada burada pinekledik 
durduk. Müşteri nerede? Yediği yem gözüne dizine dursun. Kırço 
öyledir. Üç gün ahırdan çıkarmasan sekiz gün yol gezmiş gibi o, 
yine öyle sakin durur. Siz şimdi arabaya binmezseniz bu gece iki-

17   raptetmek: bağlanmak
18   tereşşuh etmek: sızmak
19   müstehziyane: alay ederek, eğlenerek



124 | Hikâyeler

miz de aç kalırız. Atlayın efendiler atlayın, bir ayak evvel yol ala-
lım, dedi.

Kırço duş-ı felaketine merbut o koca kütle-yi devreye daha ne 
kadar sıklet ilave olunduğunu görmek ister yahut insafsız sahibinin 
sözlerini amik20 bir nazar-ı ye’sle tekzibe uğraşır gibi başını çevirdi, 
arkaya baktı. Hayvanın mütezallimane kalkık kaşları altındaki kirli 
cam gibi parlayan iri siyah hadekalarından21 hepimize karşı bir la-
net tayaran ettiğini22 fenerin titrek ziyası yardımıyla gördüm. Kırço 
bu samitane nefret nazarı ile sanki bize diyordu ki:

– O sahibim olacak herifin sözlerine inanmayınız. Bu arkam-
daki bedbahtane yükümle sabahtan beri kaç kilometrelik mesafe 
katettiğimi, bu emeğim mukabilinde bana akşamları ne yedirildi-
ğini, hususuyla kaç yaşında olduğumu bilseniz bu gece boş iken 
çekmekten âciz olduğum şu arabaya binmek değil a, beni ahırıma 
kadar götürmek için diğer bir nakil vasıtası arardınız.

Zannederim ki kendini insaflı zanneden bir insan, hayat mer-
halesinin her hatvesinde bu gibi teellümattan mütevellit vicdanın 
sedasına daima tabi olsa o adam medeni cemiyet içinde yaşayamaz.

Bu bedahete bir misal göstermek üzere günahı sahibinin boynu-
na deyip biz arabaya atladık. Arabacı dizginiyle zavallı Kırço’nun 
başını bir iki tartakladı. O seda, o enin, o nevmidane23 şikâyet hiç 
kulaklarımdan zail olmaz. Hayvan derin derin bir inledi. Buna aldı-
ğı cevap, şematet-i nüzulü24 dağlara akseden bir kırbaç oldu. Kırço 
sahibinin insafsızlığına karşı hâlince bir protestoda bulunmak için 
veyahut belki de can acısıyla arabayı birkaç hatve geriye sürdü. Za-
yıf vücuduna inen birbirinden şedit ikinci, üçüncü kırbaçtan sonra 
zavallı hayvan bütün yorgunluğunu, olanca infialatını25 burun de-
liklerinden boşaltmak istediğini gösterir meyusane26 bir cüret ile 
20   amik: derin
21   hadeka: göz bebeği
22   tayaran etmek: uçmak
23   nevmidane: ümitsizce
24   şematet-i nüzul: inme, vurma gürültüsü
25   infialat: gücenmeler, öfkeler
26   meyusane: üzgünce
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fersude bir körük gibi puf puf diye bir iki soludu. Yola düzüldü. 
Arabacı zalimane indirdiği kırbacın tesirinden keyiflenerek:

– Haydi, oğlum Kırço, işte böyle olmalı! dedi.
O insafsız herif yalan söylüyordu. Kırço’nun hâlinden at cin-

sine mahsus gayesine ermiş bir salhurde olduğu anlaşıldığından bu 
hayvan olsa olsa sahibinin oğlu değil, belki kardeşi olabilirdi.

Vücudumuzun ağırlığını zayıf, dermansız bacaklarının him-
met-i cerriyesine27 terk eylediğimiz hayvan kim bilir nasıl elim gay-
retle bizi o uzun sahilden sürükleyip götürmekte, hafif hafif kenara 
çarpan dalgaların sedası tekerleklerin çıkardığı gürültüye karışmak-
ta iken arabacıya sordum ki:

– Kırço’ya “oğlum” dediğine göre bari akşamları arpa veriyor 
musun?

Herif cevaben:
– Arpa mı? dedi.
Durdu. Bu “mu?” istifham edatı benim için o kadar kuvvetli bir 

nefy28 manasını mutazammın29 idi ki arabacı bana açıktan açığa “Şu 
hayvanı aldım alalı bir tane arpa tattırmadım” demiş olsa idi gizle-
mek istediği hakikati belki bu kadar vuzuh ile anlatmış olamazdı.

Biraz düşündü:
– Veririm veririm. Hayvan arpa yemezse arabayı çekebilir mi? 

dedi.
– Her akşam mı?
Bu sualime karşı biraz insaflıca davranarak kih kih güldü:
– Yok, her akşam değil. Ona her akşam arpa verir isem sonra 

bizim çocuklar ne yer? Hep kazandığımı onun boğazına tıkacak de-
ğilim ya?

Arabacıya ismini sordum, “Ali Ağa” dedi. Artık onunla sözü 
kestim. Arkadaşımla biraz konuştuk. Biranın beyinlerimize verdiği 

27   himmet-i cerriye: çekme gücü, gayreti
28   nefy: olumsuzluk, kabul etmeme
29   mutazammın: kapsayan, barındıran
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ağırlıkla rehavet içinde birer köşeye yaslandık. Sözler seyrekleşti. 
Nihayet ikimizi de bir sükût istila etti. Büyükdere Çayırı’nı, kara-
kolu, kalafat yerini geçtik. Meyhanelerden gelen Türkçe, Rumca 
mestane şarkıların ancak yarım mısralarını işiterek dükkân ve ev-
lerden akseden lamba ziyaları içinden gidiyorduk. Büyükdere ba-
şına geldik. Nazarlarımız bir kasap dükkânına asılmış dananın ar-
kasından sarkan derisiyle sarı yağlarını, bir eczane camekânındaki 
billur vazonun kırmızı muhteviyatı içinden intisar eden ziyayı seyir 
ile meşguldü. Biz kendimizi, yorgun, aç, dermansız bir hayvanın 
yaralı sırtına yük olduğumuzu artık unutmuştuk. Buhar ve yahut 
elektrikle işler bir arabada gidiyoruz sanıyorduk. Arabayı çekmek 
için lazım gelen kuvve-i adaliyenin30 membaı biçare Kırço’nun ih-
tiyar kemikleri, kurumuş kanı, porsumuş asap31 ve damarları oldu-
ğunu niçin böyle çabuk unuttuk?

Arabamız birdenbire bir bakkal dükkânı önünde durdu. Hay-
vanın bu duruşuna karşı Ali Ağa bir düzine kadar kırbaç şaklattı. 
Kırço durmayıp inip şişen karnı, birbirine yetişemeyen soluklarıyla 
artık gidemeyeceğini bildiriyordu.

“Dur, biz inelim” demeye kalmadı, Ali Ağa yerinden fırlayarak 
hayvanın geminden yakaladı. Kim bilir ne şiddetle çekti ki ikisi 
birden koşmaya başladılar. Bir müddet öyle koştular. Hayvanı bu 
suretle yürüttükten sonra yine kendisi geldi, yerine atladı. Hayva-
nın bu son gayretiyle piyasa boyuna kadar geldik.

Orada Mösyö Kapural’ın yalısı önünde Kırço camidane bir su-
kut ile yere uzandı. Hemen arabadan atladık. Koşumun iki kolu ara-
sına sıkışarak yerde yatan beygire baktım. Ne feci manzara! Boynu-
nu yere upuzun uzatarak sol tarafına yatmış. Art ayağı vücudunun 
altında bükülmüş kalmış, diğerleri çarpık çurpuk oraya buraya 
uzanmış. Gözleri kapalı. Hiçbir tarafında hareketten, hayattan eser 
yok. Daha ziyade bakmaya tahammül edemedim. Arabacıya para-
sını verdik. Biz oradan birkaç adım açılır açılmaz insafsız herifin 
hayvanı kaldırmak için pat pat karnına tekmeler indirdiğini işittik. 

30   kuvve-i adaliye: kas gücü
31   asap: sinir
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Benim hükmümce Kırço ölmüştü. Artık onun dört ayak üzerinde 
yürüyebilmesine bence ihtimal yoktu.

Dört gün sonra sokakta Ali Ağa’nın arabasına tesadüf ettim, 
içinde biri şişman, diğeri zayıf iki madam, karşılarında iki erkek, 
ortalarında bir çocuk, bir de koca seyir sepeti var. Mecmuu kim bilir 
kaç yüz kiloya baliğ olan bütün bu sıkleti Kırço zayıf bacaklarıyla 
sokağın güneşli sathı üzerinde kamçının gölgesini gördükçe ku-
laklarını dikerek çekip götürüyor. İstiğrabımdan sokağın ortasında 

“Ay, Kırço ölmemiş!” diye bağırmaktan kendimi alamadım. Ali Ağa 
haykırmamı işiterek bana elindeki kırbacı gösterip:

– Geçen akşam inandın mı idi beyim onun yalandan bayılma-
sına? İşte ha bu kırbaç onu çok diriltir. Bu kırbacın şifasıyla o daha 
birkaç ay ölmez… dedi.

Arkasındaki tıklım tıklım müşteri dolu arabayı naçar mütevek-
kilane32 bir gayret, ıztırari33 bir metanetle sürüklerken her gün ora-
da burada Kırço’ya tesadüf ederdim. İskele başlarında, dere içinde, 
bazen Kırço’yu müşteriye intizaren34 hâl-i tevakkufta gördükçe ya-
nına gider, yüzünü okşardım. Hayvan bilahareket donuk sabit bir 
nazarla gözlerini bana diker, yüzüme bakardı. Ne demek isterdi 
bilmem ki? Benim ona karşı gösterdiğim merhamete şaşıyor, daha 
doğrusu inanmıyor zanneylerdim. “İnsan değil misin? Beni tazipte 
bir menfaatin olsa sen de Ali Ağa’nın bir eşi olursun.” mealinde o 
bakışından müphem manalar istihraç eder gibi olurdum.

Bir gün Kırçoy’a Kanbur’un suyunda tesadüf ettim. Ali Ağa 
bir lutf-ı mahsus olmak üzere onu koşumlarından tecrit ederek başı-
boş çayıra salıvermiş. Boynunun sol tarafında yürek şeklinde siyah 
bir lekesi vardı. İşte bu nişaneden Kırço’yu derhâl tanıdım. Meğer 
o fersude koşumlar zayıflığını örtmek için Kırço’ya büyük bir ziy-
net imiş. Hayvanın o çıplak hâli büsbütün içler acısıydı. Bir beygir 
iskeletine yalnız deri geçirilmiş, bir hayat mucizesi olarak o iskelet 
geziyor, otluyor zannettim. Yanına gittim. Vücudunun koşum yer-

32   mütevekkilane: her şeyi oluruna bırakmış bir şekilde
33   ıztırari: çaresiz olarak
34   intizaren: bekleyerek
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lerine tesadüf eden aksamının tüyleri dökülmüş, hat hat siyah deri 
kalmış, orasında burasında kamçı yerleri de görülüyordu. Hemen 
bir arşın kadar uzun görünen zayıf kafası üzerinde çukurda kalan 
gözleri kapalıydı. Uzun sarı dişleri arasında ezmeye uğraştığı bir 
tutam otu rehavetle çiğneyerek tanımaya uğraşır gibi bana baktı. 

“Zavallı Kırço, bugün pek keyiflisin. Kim bilir yine kaç kişiden mü-
rekkep olan müşterilerini Sarıyer’e kadar indirmek için kuvvetini 
topluyorsun?” dedim. O, sanki bu sualime cevap makamında kuy-
ruğunu sallayarak karnının üzerine konmuş olan bir sineği kovdu.

*
O günden sonra Kırço’ya birkaç hafta tesadüf edemedim.
Güzel havalarda Sarıyer’den vapura binip Yeniköy’e çıkmak, 

sahilden yürüyerek yine semtime avdet etmek en sevdiğim bir te-
nezzühtü. Bir gün böyle bir gezinti maksadıyla o uzun sahilden 
yürüyordum. Boğazın aguşunda çırpınan denizin etrafını kuşatan 
dağların, ormanların, bahçelerin, yalıların güneşin tezhibat-ı ha-
zanı35 altında peyda ettiği heyet-i mecmua gönlüme hüzne benzer 
garip bir neşe bahşediyordu. Bazı şeyleri tetkike uğraştığım hâlde 
hâlâ kendi kendimi anlayamadığımdan taaccüp ederim. Fart-ı tees-
sürümü mucip olan şey gerek gamginane36 gerek neşeaver37 olsun 
ekseriya gözümden yaş getirir. Bazen bir teferrüçgâhta38, her türlü 
sefa ve huzuz39 esbabı içinde gözlerimden bir yaştır boşanır. Bazen 
da yürekler acısı feci bir manzaradan müteessir olmam. Asabın iki 
zıt hâli ki üzerime nöbet nöbet gelir gider. O günü gözlerim sulan-
maya bahane arıyordu. Zihnim elli hikâyeye mevzu olacak teha-
cüm-i efkâr içinde bunaldı kaldı. Cümle-yi asabiyemde fevkalade 
bir faaliyet peyda oldu. Kendi kendime “Muhitin manzaraları zihin 
üzerinde ne kadar büyük tesir yapıyormuş!” diye hesapsız şeyler 
düşüne düşüne Kefeli köyüne yaklaşmışım. Bir aralık denizde sa-
hile yakın bir beygir laşesi yüzdüğü gözüme ilişti. Deniz kenarına 
35   tezhibat-ı hazan: sonbahar yaldızları
36   gamginane: üzücü
37   neşeaver: neşe verici
38   teferrüçgâh: gezinti yeri
39   huzuz: hazlar, güzellikler, zevkler
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yaklaşarak dikkat ettim. Bir de ne göreyim? O yüzen laşe Kırço 
değil mi? Evet evet… Ta kendisi… Boynundaki siyah leke hayva-
nın hüviyetini tayinde hiç tereddüde mahal bırakmadı. Gözlerim-
den sel gibi gözyaşları boşandı. O esnada laşenin karşısına geçip de 
verdiğim nutku dinlemeliydiniz! Gelen ve geçenler içinden mutlak 
deliliğime hükmedenler olmuştur.

Fart-ı teessürle gözyaşlarım yanaklarımdan aşağıya aka aka 
nutka şöyle başladım:

– Vah zavallı Kırço! Bazen ölüm halas demektir. İşte seninki de 
öyle… Seni kamçısıyla diriltmeye uğraşan Ali Ağa nihayet öldür-
dü mü? Senin şu feci ölümünden ibretbin40 olmayı bilselerdi bütün 
Sarıyer’in beygirleri kanlı matem yaşları dökerlerdi? Sahibin, boy-
nundan yuları seni bu deniz dibine bir lokma gibi atacağı zaman 
çıkarmış. Yine hakkında lütfetmiş, delik deşik postundan istifade 
için derini soymaya kalkmamış… Bütün hayvani gayretinle gece 
gündüz sarf ettiğin emek mukabilinde hayat seni besleyemez iken 
işte bade’l-mevt41 sular vücudunu şişirmiş. Hayatında hiç bu kadar 
doyduğunu tahattur edebiliyor musun42? Bir lokma yeme kaç kamçı 
isabet ederdi? Hiç onu hesapladın mı? Dalgalar porsuk dudaklarını 
kaldırıp indirdikçe nutkuma cevap veriyorsun zannediyorum. Hele 
o sarı sarı iri dişlerini hiç görmek istemiyorum. Cenabıhak bunları 
sana yem yemek için verdiği hâlde sahibin bu hikmet-i hilkatin ak-
sine hareket eder, onları ekseriya muattal43 bırakırdı. Her sözümü 
tasdik eder gibi sallanma öyle… Artık gözüm görmesin… Seni dal-
galar rahat semtine götürsün… Fakat bir daha dünyaya araba bey-
giri gelme sakın! “Ne geleyim?” diye sorarsan buna cevap itasından 
en büyük hükemanın âciz bulunduklarını da bil…

Ağlamadan gözlerim kızarmıştı. O akşam sofra başında birader 
sordu:

40   ibretbin: ibret, ders alan
41   bade’l-mevt: öldükten sonra
42   tahattur etmek: hatırlamak
43   muattal: boş
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– Gözlerindeki kızartı nedir?
– Ağladım.
– Niçin?
– Hani benim acıdığım araba beygiri Kırço yok muydu?
– Ey?
– İşte o ölmüş…
– (Kaşlarını çatarak) Hay budala hay…
Birader bana “budala” dedi. Bilmem siz ne dersiniz?

17 Kasım 1898



Gugular1

Türkçemizde kadınlarca müstamel bir “gırgırı” tabiri vardır. 
Hançere derunundan bir araba çıkıyor gibi telaffuz olunan bu ke-
limenin manaları o kadar topludur ki bunları tadada2 şu sahifeler 
kifayet etmez zannederim. “Her şeyin ameliyatı3 nazariyatından 
üstündür” kaidesine kail olanlar “gırgırı” sözünü bir kâğıt parçası 
üzerinde yazılı görmeden ise onu maddeten tecrübe buyurmalıdır-
lar. Kulunuz bu kelimenin mezaminini4 tefsirde aczimi itiraf ederim. 
Onun ne demek olduğunu ancak gırgırı bir kadınla yaşamış olanlar 
bilirler. Kelimenin aslı Türkçe midir Çağatayca mıdır? Sözü bu va-
diye sevk edip de bir kelime için kırk dereden su getiren lisan erba-
bının muahezelerini5 de üzerime sıçratmak istemem.
1  “ Gugular”, 26 Nisan 1898’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmıştır. 

1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan 
öykü kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sade-
leştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Tica-
reti’nde, “Gugular” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım 
Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirilerek bası-
lan kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 yılında Kemal 
Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür Yayın-
ları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle ya-
yımlanır, öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest 
Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayım-
lanan kitapta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tef-
rika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   tadat: sayma
3   ameliyat: işler
4   mezamin: kavramlar, incelikler
5   muaheze: kınama, yerme, eleştiri
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Yalnız zübdeten6 şu kadar söylemeye cesaret edebilirim ki “gır-
gırı” kelimesi huysuz, temiz, titiz, geveze, dırdır, geçimsiz daha 
bunlara benzer dünyada insanı canından bizar etmek manasına 
mevzu ne kadar söz varsa işte bunların cümlesine şamildir.

Bu kelime hakkında biraz nazarları celbettik7 ya…
Şimdi Gırgırı Latife Hanım’ı muhterem karilerime8 takdim 

edeyim. Latife Hanım, Azrail haracında gezen seksen beşlik bir 
kadındır. Biraz bunakça. Başı yaşadığı günlerinin son saniyelerini 
tadat eder gibi sallanır. Bazen bu maddi âlemi rüya zanneder bazen 
da rüyada gördüklerini hakikat şeklinde tevehhüm eyler. Bir gece 
rüyasında kendini bir elmas bileziğe malik görürse sabahleyin onun 
rüya olduğunu unutur, sandığında bilezik arar. Latife Hanım’ın 
böyle ara sıra rüyayı hakikate karıştırmak galatıhissinden dolayı 
komşularıyla ettiği kavgalara hadd ü hesab yoktur.

Ahırkapı tarafında mutasarrıf olduğu beş odalı hanesinde ika-
met eder. Evi de sahibesiyle hemsin9 denecek kâr-ı kadim bir şey 
ise de gördüğü müteaddit tamirat yardımıyla pek viran değildir. 
Gırgırılığın ne demek olduğunu asıl bu evin içinde görmeli. Bunun 
derunu laakal10 on beş günde bir yukarıdan aşağıya ovulur, silinir. 
Merdivenlerde sakız gibi beyaz keten bezler serilidir. Taşlık, mutfak 
kadınların bal dök de yala tabirine tamamıyla mutabıktır. Her şey 
temiz ve yerli yerindedir. Bir maşanın, bir bardağın hususi mahal-
li vardır. Onu oradan kaldıranın başına kıyamet kopar. Zaten evin 
içinde bir şeye dokunacak adam da yoktur. Latife Hanım tek başı-
na gibidir. Geceli gündüzlü yanında kalacak hizmetçilerle bir türlü 
geçinemediğinden o şartla yanına hizmetçi almaz. Büyük hanımın 
mizaçgiri11, titizliğine alışmış Hatice Kadın isminde bir muhacir 
kadını yalnız gündüzleri gelir, hanımın tarifi veçhile evi siler süpü-
rür, biraz yemek pişirir, geceleri yine evine gider. Komşulara yüz 
6   zübdeten: öz olarak, kısaca
7   celbetmek: çekmek
8   kari: okur
9   hemsin: aynı yaş
10   laakal: en az
11   mizaçgir: herkesin huyuna ve keyfine göre davranan
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vermez. Akrabasını evine pek nadiren uğratır. Dört dükkânı vardır. 
Onlardan on altın lira kadar irat alır. Bu paranın nısfını ancak sarf 
eder, nısf-ı diğerini de biriktirir. Fakat Latife ismi, mahallede pek 
zengine çıkmıştır. Servetinin böyle mübalağalı şüyuundan endişe 
ettiği için mahalle bekçisinin kardeşi Mustafa’yı geceleri evin alt 
odasında yatırır. Zavallı Mustafa her akşam sokak kapısının önünde 
bir iki kova su ile elini, yüzünü yıkar. Ta ayaklarından diz kapakla-
rına kadar bir banyo etmedikçe evin içine giremez. Yine öyle iken 
sabahları Mustafa evden çıkıp gittikten sonra Latife Hanım aşağıya 
iner: “Ah, a dostlar, odanın içi ekşi ekşi hamal kokuyor!” diye fer-
yat eder. Orasını Hatice Kadın’a birkaç kova su ile temizletmekle 
de kanaat edemeyerek odaya ada çayı tütsüsü verir.

Büyük hanımın zihninde ateh12 asarı görünürse de vücutça pek 
o kadar düşkün değildir. Titizliği, evin içinde durmayıp gezinmesi 
kendi için âdeta bir idman yerine geçtiğinden sinninden13 memul 
edilmeyen14 bir zindegiye15 maliktir. Evin silinip süpürülmesi işi 
bittikten sonra başlıca meşgalesi sandıklarını yerleştirmektir. Bu 
işlerden vakit artarsa mahalle camiine vaaz dinlemeye gider. Min-
berin yanında bir yer bulabilirse arkasını oraya dayar, vaizin sözleri 
kendine ninni gibi tesir eder, uyuyakalır. Bazen bütün vaazı uyku 
ile dinler bazen de nısfında uyanır.

Eğer mevize16 suzişli17 olup da uyandığı esnada diğer kadınları 
ağlar görürse hiçbir kelimesini işitemediği menkıbeye o da gözyaşı 
dökmeye başlar.

Her cuma ve pazartesi günleri, Latife Hanım’ın kabirleri zi-
yaret eyyam-ı mahsusasıdır18. O günlerde öğle yemeğinden sonra 
sof19 feracesini giyer, kolasız yaşmağıyla yaşmaklanır, koltuğuna 

12   ateh: bunama
13   sin: yaş
14   memul edilmek: umulmak, beklenmek
15   zindegi: sağlıklı ve dinç olma, canlılık
16   mevize: vaaz
17   suzişli: etkili, yakıcı
18   eyyam-ı mahsusa: özel günler
19   sof: ince, yünlü kumaştan yapılma
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bir bohça yeşil yemeni, eline de değneğini alır, Tezveren Dede, Ko-
yun Dede, Bukağulu Dede, Lâleli Baba demez türbe türbe dola-
şır. Koltuğundaki yemenileri sandukalara örter. Türbedarlara mum 
parası verir. Sokakta ismini bilmediği bir türbenin önünden geçse 

“Bu hangi aleyhisselamdır?” diye rast geldiğine sorar. Çünkü Latife 
Hanım için hep sanduka altında yatanlar birer aleyhisselamdır.

Latife Hanım’ın Yusuf Ağa isminde bir hemşirezadesi var-
dır. Yirmi sene evvel validesinin vefatında Yusuf Ağa’ya da bir iki 
irat kalmış fakat çocukluğunda mektep kaçkınlığı edip okumamış, 
gençliğinde de işi ipsizce hovardalığa dökerek teyzesinin nasihat-
leri hilafına mevrus20 mallarını habbe-i vahideye kadar21 yemiş. Bir 
hayli başıboş sürtmüş. Birkaç defa teyzesinin dest-i atıfetine mü-
racaat etmiş ise de kovulmaktan başka bir cevap alamamış. Tav-
cılık, kuşbazlık, Karagöz yamaklığı gibi ne kadar iffeti ihlal edici 
meslekler varsa hepsinde birer müddet karın doyurmaya uğraşmış, 
sonra nasılsa resmî dairelerden birine iki yüz kuruş maaşla hademe 
kaydolunmuş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Yaşı elliyi bul-
muş fakat hâlâ Latife Hanım yeğenini “evlere şenlik çapkın oğlan” 
namından başka bir isimle yâd etmez.

Yusuf Ağa iki yüz kuruş maaşından başka yüz kuruş kadar da 
açıktan uydurur. Aylığı üç yüzü bulur. Lakin ailesi, bir kendi, bir 
zevcesi, iki çocuk, bir de yolda, dört buçuk nüfustan mürekkep. Ya-
kında o kesir de aded-i sahiha baliğ olacak, evde kalabalık beşe 
varacak. Bu üç yüz kuruşluk küçük irattan her ay ekmekçi, bakkal, 
kasap, sebzevatçı, Ağa’nın tütün ve meyhane düyunu22, çocukların 
mektep masarifi sülüs23, rub24 nispetinde bakaya ile tesviye edilir. 
Fakat ev kirası daima açıkta kalır. Aile bütçesinin hane icarına ta-
hammülü olmadığını ev sahipleri dinler mi? Lakin ne çare geçinme 
dünyası bu… Yusuf Ağa ev sahiplerine türlü özürler serdeder. İşitil-
medik makamattan mavallar okur. Nihayet birçok asıntı ile bu ma-
20   mevrus: miras kalan
21   habbe-i vahideye kadar: son zerresine kadar
22   düyun: borçlar
23   sülüs: üçte bir
24   rub: dörtte bir, çeyrek
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valların nakaratı ev değiştirme keyfiyetine çıkar. Çıkar amma nasıl 
çıkar? Ev sahibi bir para alamayacağını anlar: “Herif, müterakim25 
icarın bana lüzumu yok. İster isen nakliye paranı da vereyim. Tek 
sen evimden defol!” diye haykırır. Yusuf Ağa daima işi bu neticeye 
getirmenin yolunu bilir. İcarın tediye edilmemesi yüzünden Yusuf 
Ağa’nın rahatsızlığı yalnız senede iki üç hane değiştirmekten ibaret 
olur. Öyle ya! İcar bedelini tediye edemeyen müstecirlerin açıkta 
kaldıkları ne vakit görülmüştür? Bunlar daima aldanacak bir ev sa-
hibi, içine taşınacak bir mesken bulurlar.

*
Yusuf Ağa’nın zevcesi Afife Hanım o kadar çaçaron, kirli, pa-

saklı, murdar bir karıdır ki kocasını hizmetine, çocukları mektebine 
savdıktan sonra ev işine hiç el sürmeksizin müteaffin26 yeldirme-
sini arkasına takar, komşu komşu dolaşır. Hanenin her tarafı âdeta 
mezbele hâlindedir. Saat ondan sonra evine avdet eder. Akşam için 
hazırlayacağı bir tencere kapuskayı evin üst katında mangalda pişi-
rir. Herif ezandan sonra sarhoş gelir. Çocukların o vakte kadar ka-
rınları acıkır. Anaları odadan çıktıkça ortada kaynayan tencereden 
maşa ile birkaç parça şey aşırırlar. Ağızları, burunları yana yana 
yiyebildikleri kadar yerler. Validelerinin odaya yaklaştığını işitince 
sirkatlerini sezdirmemek için ellerindeki kemikleri minder altlarına 
saklarlar.

Ekseri akşam ne sofra kurulur ne yatak yapılır. Nerede kolay-
larına gelirse orada taam ederler. Nerede uyku bastırırsa oraya kıv-
rılırlar.

Kehle mi dedin? Su bardaklarına varıncaya kadar her tarafta 
yüzer. Çocuklardan büyüğünün adı Emin, küçüğününki Kerim’dir. 
Fakat bu isimler göbek adı olarak kalmış. Mektepte bu iki çocu-
ğa “Bitli Gugular” namı verilmiştir. Birbirinden tefrik için “Büyük 
Gugu, Küçük Gugu” demek kâfidir. Bu ailenin senede birkaç defa 
ev tebdil eylediği kadar çocuklar da mektep değiştirdiklerinden 
bunların devamıyla beraber mekteplerde zuhur eden bit kolerasının 
25   müterakim: birikmiş
26   müteaffin: kokuşmuş
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intişar-ı menbaı27 bu gugular olduğunun farkına varacak kadar kiya-
set28 eseri gösteren mektep hocalarından birkaçı guguları minderle-
riyle beraber evlerine iade etmekte kusur etmemişlerdir.

Valideleri şefkat-i maderane29 ilcasıyla30 nasılsa ara sıra tem-
belliğine galebe edip böceklerini ayıklamak için çocuklardan birini 
dizine yatırarak: “Musibet gugular! Tertemiz soyumuzun adını bit-
liye çıkardınız!” diye haykıra haykıra tırnaklarıyla haşeratı avlama-
ya başladığı esnada bazen çocuk da “Dur anneciğim dur… Bir tane 
de senin boynundan gidiyor. Kımıldama, tutayım…” sözüyle o da 
anasına mütekabil hizmette bulunurdu.

*
Latife Hanım, yeğeni Yusuf Ağa ailesini evine yalnız bayram-

larda o mübarek günlere hürmeten bir saat kadar kabul eder. Bu ka-
bulü de yarım bir kabuldür. Onları büsbütün evin içerisine sokmaz. 
Bir hasır verir. Sokak kapısının önünde oturtur sonra o hasırı ma-
halle kahvesine hediye gönderir. Evde tutmaz, gugulardan pek iğ-
renir. Elini verip öptürmez. Yeğenine, zevcesine, çocuklara birkaç 
kuruş bayram bahşişi, şeker parası vermek mürüvvetinde bulunur. 
Ekser defa yeğeniyle gelinine de “Allah aşkına hepiniz sıcağa gidin. 
Biraz arlanın, paklanın.” diye ayrıca hamam parası verir.

Bu kapı önü müsafereti31 bir saati buldu mu “Haydi artık bit-
ler merdivenden yukarıya çıkmadan siz kapıdan çıkınız.” ciddice 
mülatafesiyle32 hepsini kapı dışarı defeder. O aldıkları hamam pa-
rasıyla bunlar çoluk çocuk tatlıcı, helvacı, muhallebici dükkânlarını 
dolaşıp daha mülevves olurlar. Herif de her akşam içtiği iki şişeye 
bir daha ilave eder.

Bu karı kocanın Latife Hanım teyzeleri üzerinde olan emelleri 
büyüktür. Kadına vâris olmak isterler. “Evini, eşyasını, dükkânla-

27   intişar-ı menba: çıktığı kaynak
28   kiyaset: uyanıklık, kavrayışlılık
29   şefkat-i maderane: annelik şefkati
30   ilca: dürtü
31   müsaferet: misafirlik
32   mülatafe: şakalaşma, latifeleşme
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rını bize versin, biz ona gül gibi temiz bakalım” kabîlinden mala-
yani33 tekliflerle araya hatırlı ricacılar koyup beyhude istirhamlarda 
bulunmuşlarsa da teyzelerinden “Kör olasıca gözlerini malıma mı 
dikmişler? Onlara söyleyin, bir eski pabucumu bile vermedikten 
başka bayramlarda da evime kabul etmem.” cevabını almaktan gay-
rı bir muvafakat görememişlerdir.

Beynlerinde34 bu müsterhimane35 teklif, bu birahmane36 cevap 
yedi sekiz defa tekerrür etmişti. Fakat Yusuf Ağa ailesi bu muhakki-
rane37 kati cevaplardan asla ümitsizlik eseri göstermeyerek her gün 
yeni bir teşebbüs çaresini düşünmekten hali kalmazdı.

Bazı akşam herif rakı tepsisini kurar, karı da can dayanmaz bir 
tuvaletle karşısına geçer. Hep hayatlarının bu emeli üzerine düşü-
nürler, söyleşirler, coşarlar, her müşküle iktiham38 yolunu bulurlar. 
Yavaş yavaş işe olmuş bitmiş nazarıyla bakarlar. Mesele hayal şek-
linden çıkar, tepeden tırnağa kati bir hakikat kisvesine girer. Ken-
dilerini Ahırkapı’daki evde farz ederler. Hanenin köşe bucağındaki 
eşyayı sayar dökerler. Hepsine birer kıymet tahmin ederler. Dolap-
ları karıştırırlar. Dükkânların icarlarını toplarlar. Bazı dükkânın ki-
rasını ucuz bularak müsteciri39 içinden defederler. İki misli bedel-i 
icar40 ile bir diğerine verirler. Yusuf Ağa hademeliği terk eder. Ka-
lantor bir iratçı tavrıyla köşe penceresine kurulur. Kendilerine bir 
araba, gugulara da midilliler alırlar. Bu meyanda teyzeleri Latife 
Hanım’ı da büsbütün unutmayarak ona da mermerden güzel bir me-
zar yaptırırlar.

Rakının tesiriyle türlü parlak renk alan bu tatlı hülyalar içinde 
Ağa’nın gözleri süzüle süzüle küçülür. Karı sevinçten baygınlıklar 
geçirerek nihayet teyze hanımın sandıklarını, mücevherat mahfaza-

33   malayani: boş, saçma, abes
34   beyn: ara
35   müsterhimane: yalvarırcasına, yalvaran
36   birahmane: acımasızca, merhametsiz
37   muhakkirane: hakaret edercesine, aşağılarcasına
38   iktiham: dayanma, karşı durma
39   müstecir: kiracı
40   bedel-i icar: kira bedeli
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larını açar, elmasları ortaya döker, bunlardan kimseye bir şey ver-
mez, hepsini benimser. Herif kullanmak için bir altın saat ister. Karı 
bu talebi meşkûk bir cümle ile geçiştirir. Artık nöbet süslenmeye 
gelir. Kâr-ı kadim divanhane çivisi pat iğneleri başına, gül yüzüğü 
parmağına, menekşe pırlanta küpeleri kulaklarına takar, kaplan eski 
moda ağır kürklerin biçimini değiştirir. Onları kendi giyer. Kocası-
na bir iki hırka verir. Karı o kadar coşar, o kadar coşar ki yakasın-
dan bit akan o murdar entarisi içinde kırıtarak:

– Kocacığım o kürkler, o elmaslar içinde beni bir kere gözünün 
önüne getir. Nasıl olurum?
diye kocasından sorar. Herif o beygir suratlı, çil yüzlü karının bir-
kaç divanhane çivisiyle bünyan-ı hüsnünün41 pek değişemeyeceğini 
rana42 bilir amma hülyaya çeşni vermek için “Afet olursun afet… 
Şekerleşirsin…” cevabıyla karıyı alkışlar. İkisinin de ağzının balla-
rı akmakta iken bahsin böyle en kızışan zamanlarında çocuklar bu 
gafletten bilistifade tepsiden paso meze aşırırlar. Herif elini uzatıp 
tabakta bir şey bulamayınca meze hususunda hülyanın tatlılığı ile 
pek iktifa edemeyerek guguları tokatlamak ister. Karı:

– Dövme kocacığım dövme… Onlar sevinçten ne yaptıklarını 
bilmiyorlar…
mukabelesiyle işin önünü almaya uğraşır. Ağır ağır söz mutfak işle-
rine, yemeklere intikal eder. Bir erkek aşçısı tutarlar, aşçıya karı ak-
şam sabah tatlılı yahni pişirteceğini söyler. Tatlı ile arası hoş olma-
yan sarhoş herif çehresini ekşiterek karısının midesizliğini yüzüne 
vurur. Kebap, külbastı daha münasip olacağını iddia eder. Bu nok-
tada aralarında ihtilaf başlar. Karı, tatlılı yahni ısrarından dönmez. 
Herif hiddetlenir. O aralık gugulardan biri zerde ister. Diğeri de 

“yoğurtlu tatar böreği” diye bağırır. “Büyüklerin sözüne küçükler 
karışmaz” tekdiriyle guguları iskâta43 uğraşırlar. Fakat baba ve ana-
larının deminden beri kurdukları yaldızlı hülyalara kayıtsız duran 

41   bünyan-ı hüsn: güzellik binası
42   rana: pek güzel, pekâlâ
43   iskât: susturma, kandırarak razı etme
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çocuklar, bu yemek bahsinden fena hâlde huylanarak biri zerdeyi, o 
biri tatar böreğini tutturur.

Yusuf Ağa:
– Susun yumurcaklar! Biz ne pişirtir isek siz de onu yiyeceksi-

niz. Hiç kibar çocukları “zerde, tatar böreği” diye ağlar mı?
Gugular birbirinin mağrurane yüzüne bakışarak bu kibar ço-

cukları mana-yı latifini birer acip tavırla istizaha uğraşırlar. O se-
vinçle Büyük Gugu babasının yüzüne elini uzatıp:

– Dur baba dur. Kulağına girecek.
ihtarıyla bütün bu hülyaların üzerinde gezinen bitlerden bir tane ya-
kalar, lambaya atar. Müstekreh44 haşere lambanın içinde “pıt” seda-
sıyla patlar. Hep birden gülüşürler. Küçük Gugu, tatar böreği dava-
sını unutarak en büyük kahkahayı o salıverir. Her dakika vücutlarını 
dağlayan bu böcekleri ara sıra yakaladıkça böyle vahşiyane surette 
telef etmek bu aile için pek meserretli45 bir oyundur.

Nihayet aile beyninde hülya ile karın doymaz sırrı aşikâr olur. 
Hepsi şiddetle acıktıklarını hissederler. Herif zevcesine “Kalk ye-
mek ısıt!” emrini verir. İşte burada bütün hülyalar elvanfiribini46 
kaybeder. Karı biraz aklını başına toplamaya uğraşarak:

– Ben sana üç gündür evde kömür kalmadı demiyor muyum? 
Bugünkü pırasayı çalı çırpı ile pişirdim. Artık şimdi ne ile ısıtılaca-
ğını sen düşün.

Yusuf Ağa – Ay sonu olduğunu bilmiyor musun? Para olmayın-
ca ne ile alayım?!
cevabıyla pürhiddet ayağa kalkar. Hülyanın vücuduna verdiği in-
bisat ile kuşağını, düğmelerini çözmüş bulunduğundan rakı parası 
yapmak için karı görmesin ihtiyatıyla uçkurluğuna saklamış olduğu 
mecidiyeyi kazaen tıngır mıngır yere düşürür. Karı, mecidiyenin 
yuvarlandığını görünce başına, kulağına, parmağına taktığı o mu-

44   müstekreh: iğrenç
45   meserret: sevinç
46   elvanfirib: aldatıcılık
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hayyel elmasların şaşaa-i iğfalinden47 bir baş sallamasıyla kurtula-
rak:

– Utanmaz herif! İnsan karısından, çocuklarından parasını sak-
lar mı? Üç gündür üstünü başını, tekmil ceplerini elek elek aradım. 
On para bulamadım. Söyle bakayım, bu mecidiyeyi nerene sokmuş-
tun? (Ağlayarak) Senden bize ne hayır geliyor ki bunak teyzenden 
gelsin!.. Öyle kaltağın evine de eşyasına da parasına da lanet olsun! 
Verse de istemem! Kabul eden namert olsun!.. Hem bizi merdive-
ninden yukarı çıkarmayan cibilliyetsiz48 sana bana ev bark mı ba-
ğışlar? Soy sop birbirinize çekmişsiniz alçaklar!..

Bu dil kavgası, bu tecavüz, rakıyı herifin başına sıçratıncaya 
kadar devam eder. Ekseriya iş dövüşe müncer olur49. Fakat vuruşma 
neticesinde en çok dayak yiyenin kim olduğu belli olmaz.

Bu tatlı hülyalardan uyanıklığın ferdasında bir sabah Gırgırı 
Latife Hanım’ın evinden bekçinin kardeşi Mustafa gelir, guguların 
kapısını çalar. Mustafa’yı görünce Afife Hanım, ihtiyar teyzeleri 
aleyhindeki akşamki tefevvühatını50, kin ve garazını hep unutur. 
Büyüğü küçüğü kapı önüne koşarlar. Sorarlar ki:

– Ne o Mustafa? Teyzemiz hastalandı da bizi mi çağırıyor? Ne 
var, çabuk söyle.

– Size mal verecek. Çağırıyor.
– Hepsini mi?
– Hepsini veriyor. Mala, pula baktığı yok, hepsini verecek. 

Kendisi Hicaz’a gidecek. Artık orada kalacak. Bir daha İstanbul’a 
gelmeyecek.

Afife Hanım, hayretle karışık bir sevinçle merdivenin son basa-
mağına yığılakalır. Bir eliyle helecanını zapta uğraşarak:

– Gugular! Bir maşraba su yetiştirin! Bayılıyorum…

47   şaşaa-i iğfal: aldatıcı parıltı, yanıltıcı gösteriş
48   cibilliyetsiz: soysuz
49   müncer olmak: varmak
50   tefevvühat: ileri geri sözler, boşboğazlıklar, dedikodular
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istimdat feryadıyla evi çınlatır. Yusuf Ağa neye uğradığını bile-
meyerek mesrurane bir şaşkınlıkla Mustafa’nın iki elini şapır şa-
pır öperek samimiyetini ibraza başlayıp bir türlü hızını alamaya-
rak göğsünden, gerdanından bir buse tufanıyla yanaklarına doğru 
yükselir. Yüzü salya, vücudu iki koldan müteşekkil sıkı bir daire 
içinde bunalan Mustafa, Yusuf Ağa’nın meserret dolu kucağından 
kurtulmak için:

– Ne oldu ki Allah’ı seversen!
istiğrap51 narasıyla silkinip kapıdan dışarıya kendini dar atar. Gu-
guların curcunası da evi sarsar. Beri yandan Mustafa’yı kollarının 
arasından kaçıran Yusuf Ağa bol bol öpmek için gugulardan birini 
yakalar. “Bu nedir? Aklımı alacaksınız?” diye Afife şaşkınlıkla öte-
ki guguyu dövmeye başlar. Bir vaveyla ki tarife sığmaz.

Biraz sonra bu gürültü azıcık yatışır. Hep birden gitmeye karar 
verirler. Afife o hülyaların ciddiyet kesbettiğini gösterir nazlı bir 
tavır ile dizlerinde derman bulunmadığından bahsederek kocasına 
bir araba celbetmesi lüzumunu anlatır. Araba gelir, içine binerler 
Bunlar öpüşe, dövüşe, ağlaşa, gülüşe yolda giderlerken Afife, tey-
ze hanımın hasenata meylinden, Müslümanlığından, dünyada eşi 
bulunmaz melekhaslet bir kadın olduğundan, günün birinde tekmil 
emvalini kendilerine bahşedeceği hususu zaten öteden beri mec-
zum52 bir hakikat olduğundan filandan bahseder.

Araba, Gırgırı Latife Hanım’ın hanesi önünde durur. Kapıyı 
açık bulurlar. Bunlar buraya evvela içeriye, sonra merdivenlerden 
yukarıya saldırırlar. Fakat evin içi birçok sarıklı efendilerle dolu bu-
lunması, bütün eşyanın mezata çıkarılmış gibi ortada dökülü olması 
bunları alıklaştırır. Efendinin biri Yusuf Ağa’ya:

– Yukarı çıkmayınız. Siz kimsiniz? Evvela onu haber veriniz. 
Demesi işin rengini büsbütün değiştirir. Yusuf Ağa şaşkın şaşkın:

— Ben Latife Hanım’ın yeğeni Yusuf Ağa’yım. Yanımdakiler 
de zevcemle çocuklarım.

51   istiğrap: şaşma
52   meczum: apaçık bilinen
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O efendi haykırarak:
– İmam, muhtar efendiler! Latife Hanım’ın yeğeni bu şahıs mı-

dır?
İmam ve muhtarlar:
– Evet evet… Yusuf Ağa işte budur.
– Sonra defterde kabzı53 bittemhir54 tasdik edeceksiniz ha!
– Ederiz ederiz.
Yusuf Ağa’ya hitaben:
– Teyzeniz salihattan55 Latife Hanım sene-i hâliye Şevva-

lü’l-mükerreme’nin sekizinci pazartesi günü niyet-i mücaveretle56 
canib-i Hicaz-ı mağfiretnişana azime oldu. Emval-i menkulesinin57 
bir kısmını füruht etti58. Bir kısmının da komşu ve akrabasından 
bulunan muhtacine59 tevziini60 tensip eyledi. Biz yedimizdeki mu-
saddak defter müfredatı vechile bilkitabe kimlere ne ikrar edilmiş 
ise emanatı61 ashabına yedbeyed62 tevzi ve teslim ediyoruz. Sizin de 
hisse-yi musibeniz63 yedinize tevdi edilecektir.

Hemen hemen hiçbir şey anlayamadıkları şu muhtasar nutka 
karşı, karı koca ve iki gugunun ağızları açık kaldı.

Yine o efendi bağırarak:
– Hacı efendi! Mukırre-yi merkumenin64 yeğeni Yusuf Ağa ve 

onun ailesi üzerine bilkitabe ikrar eylediği nukut ve eşyayı kıraat 
ediniz.

53   kabz: teslim alma
54   bittemhir: mühürleyerek
55   salihat: dindar, Müslüman, hayır sahibi kadınlar
56   mücaveret: ibadet için yerleşme
57   emval-i menkule: taşınır mallar
58   füruht etmek: satmak
59   muhtacin: ihtiyaç sahibi kimseler
60   tevzi: dağıtma
61   emanat: emanetler
62   yedbeyed: elden, doğrudan
63   hisse-i musibe: düşen, denk gelen pay
64   mukırre-yi merkume: adı geçen, sözü edilen kadın
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Öteden yüksek sesle:
“Mukırre-yi mezburenin yeğeni Yusuf Ağa üzerine olan bilkita-

be ikrarı:
Evvela aileye hamam parası olmak namıyla iki adet sim meci-

diye nakit! Badehu ipek işlemeli bir adet arakiye65, seccade maa66 
akik tespih, musanna kafes derununda asfarü’l-levn67 erkek ve te-
peli bir adet kanarya!”

Eşyayı tefrik eden zat:
– Hacı efendi, kafes de beraber mi verilecek?

nidasıyla bağırdı. Ona “Evet evet” cevabı verildi.
Defteri okuyan yine kıraate devamla:

“Yusuf Ağa’nın Emin ve Kerim veyahut Gugular isimlerindeki 
iki sağır evladı üzerine olan ikrar:

Derunlarında basma hat ile birer ilmihâl risalesi bulunan kı-
laptan işlemeli iki adet cüz kesesi!

Yusuf Ağa’nın zevcesi Afife Hanım üzerine olan ikrar:
Siyah çuha kabareli bir adet faraş maa süpürge!”

*
Bütün hülya gecelerinin doğura doğura en son eline verdiği 

bu faraş ile süpürgeyi yanına alarak Afife’nin oradan çıkıp gitti-
ğini görmek, hiçbir sahne mudhikelerinde seyrolunabilir hâllerden 
değildir. O iki mecidiye ile acaba hamama mı gittiler, yoksa tatlılı 
yahni mi yediler? İşte ben de bunu merak ediyorum.

4 Aralık 1906

65   arakiye: bir çeşit başlık
66   maa: beraber, ile
67   asfarü’l-levn: sarı renkli





Kıpti Düğünü1

Sarıyer ile Yenimahalle arasında sapsarı, kupkuru bir dağ 
vardır. Buranın ismini müsemması zıddına “ormancık” manasına 

“koru” koymuşlar. Sahih kıraati muhtac-ı karine olan birçok keli-
melerimiz gibi imla müşabehetinden dolayı bu konuyu da mana-yı 
akametle “kuru” okuyanlar lafızda hata fakat hakikatte büyük bir 
sevap etmiş olurlar. Çünkü hemen saçsız kafa gibi yeşillikten ari 
olan bu madenî tepenin orasında burasında tek tük bazı çalı çırpı 
yeşilliği görünmekte ise de oraya “koru” namını veren müstehziye 
hak kazandıracak mertebede değildir.

Rivayet edildiğine göre orada evvelden bir koru varmış. Son-
radan yanmış. Lakin bu rivayeti müeyyit2 bir esere tesadüf olun-
muyor. Zaten arazinin tabiatı da buna pek müsait görünmüyor. Ne 

1  “ Kıpti Düğünü”, 16 Eylül 1898’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlan-
mıştır. 1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayım-
lanan öykü kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından 
sadeleştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ti-
careti’nde, “Çingene Düğünü” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek 
Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleş-
tirilerek basılan kitapta yer alır ve öykünün ismi “Çingene Düğünü”dür. 1997 
yılında Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser 
Özgür Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı 
ismiyle yayımlanır, öykünün ismi “Çingene Düğünü”dür. 2007 ve 2014 yılla-
rında Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleş-
tirilerek yayımlanan kitapta öykünün ismi “Çingene Düğünü”dür. Elinizdeki 
metin, tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı 
Özkaya)

2   müeyyit: doğrulayan
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ise! Yemişten ziyade balıkla taayyüş eden Sarıyer ahalisine karşı 
dağların tarihini bilmemelerinden dolayı bir tenkit vadisi açmaktan 
ise maddenin esasına gelelim:

Bu yaz oturduğumuz ev, o madenî tepenin yamacında bulunu-
yor. Bahçemiz denize nazır dört setten müteşekkil. En yukarı taba-
kadaki setten sonra mahut ağaçsız koruya çıkılıyor. Oradan birkaç 
adım kıra doğru ilerlerseniz dere boyuna karşı havadar bir noktaya 
rekzedilmiş3 bir çergeye4 tesadüf edersiniz. Delik deşik seyyar bir 
ev ki köpekleri, tavukları, piliçleri, kazları ile beraber efradı kesir 
bir aile üzerine tabiatın sert rüzgâr ve baranından muhafaza maksa-
dıyla siyah kanatlarını geren bir kuluçkaya benziyor. Evet kuluçka-
ya… Çünkü hava tesiratına karşı bir siper ittihaz edilen o çuvaldan 
çatının altında neşvünema bulan tenasül bereketiyle bir kesret ve 
sühuletle vuku buluyor.

Bu çergelerde çocuk doğuyor. Yürümeye başlar başlamaz ta-
vuklarla piliçlerle beraber dağlara salıveriliyor. Rast geldiği dere 
ve çukurdan su içiyor. Bulduğu meyveyi koparıyor. Hasılı kırlarda 
yetişen hayvanat yavruları gibi büyüyor.

*
Geçenlerde bir Kıpti karısı bizim mahalledeki bütün kapıları 

çalarak “Hanımefendiler! Benim kara oğlanı bu cuma gecesi ev-
lendiriyorum. Tepedeki çergeye düğüne buyurun, gönlünüzden ne 
koparsa…” Kıptice davetiyle düğün sevincini ilan eylemiş. Bu ne-
şeli havadis yalnız bundan da ibaret değil. Birkaç gün evvel oğlan, 
kızı âdeta bostandan lale ile incir çalar gibi Kâğıthane köyünden 
sırıklamış5, korudaki çergeye aşırmış. Bu sirkat meselesi Kıptiler 
arasında dedikoduyu mucip olmuş. Kız tarafı bu izdivaca razı değil 
imiş, dikkat buyuruluyor ya? Düğün esnasında bir de âlâ çingene 
kavgası olmak ihtimali var… Kulağıma işte böyle bir şey çalındı 
fakat icra edilecek bu çingene düğünü bir iki gün sonra her nasılsa 

3   rekzedilmek: dikilmek, saplanmak, kurulmak
4   çerge: çingene çadırı
5   sırıklamak: aşırıp götürmek, kaçırmak
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külliyen aklımdan çıkmıştı. Geçen perşembe günü elime bir kitap 
alıp bahçemizin üst seddine çıktım, mütalaaya koyuldum. 

Bahçe duvarının bir kısmı, üzerine demir parmaklık vazedil-
mek üzere alçacık inşa edilmiş, henüz parmaklık da konulmamış 
olduğundan komşunun bahçesine bizden kolaylıkla geçilir. Her iki 
bahçeden de diğeri tamamıyla gözüküyor. Bizimkiyle arasında arz 
ettiğim alçak duvar bulunan komşu bahçesinin arka duvarı yıkılmış, 
hariçten her isteyen oraya girebiliyor. Mevkiin6 yüksekliği, nezareti 
hasebiyle kadın erkek, çoluk çocuk birtakım kalabalık doluyor. Si-
mitçiler, helvacılar da geliyor. Akşamları orası âdeta bir mesire hâ-
lini alıyor. Ben oraya çıktığım zaman henüz erkence idi. Tenezzü-
he7 çıkmış kimse yoktu. Beş on dakika sonra komşunun bahçesine 
yıkık duvardan pat pat diye bir atlama oldu. Başımı çevirip baktım:

Kara yağız iki Kıpti delikanlısı. Birinin elinde kirli bir bez par-
çası, diğerininkinde de içi su dolu bir kırık testi dibi var. Biri on 
yedi on sekiz, öteki de yirmi yirmi bir yaşlarında kadar görünüyor 
fakat ikisinin de çehresi bir boyada. Yürüdüler, bahçenin ortasın-
daki akasya ağacının gölgesi altında durdular. Yaşça genç görüneni 
diz üstü yere çöktü, başını ileriye doğru uzattı. Beriki de testi dibini 
yere koyarak bir iş görmeye hazırlandığını ima ettirir bir istical8 
tavrıyla diz çökeni yukarıdan aşağıya hadde-i nazardan geçirdi.

“Acaba ne olacak?” diye ben mütehayyirane9 bu hâli seyredi-
yordum. Birisi o kirli bezin içinden bir ustura, öteki de cebinden 
teneke çerçeveli bir küçük maymun aynası çıkardı. Ayakta duran 
pek genç Kıpti, testi dibinden bir el tutamı su alarak oturanın yüzü-
nü sıvaya sıvaya ıslatmaya başladı. O zaman icrası kararlaşmış olan 
Kıpti düğününü hatırladım, işte bu tahattur delaletiyle derhâl anla-
dım ki güveyin tuvaleti yapılıyor. Ne sabun var ne bir şey. O sahti-
yan10 gibi çehreyi sade su ile yumuşatabildiği kadar yumuşattıktan 

6   mevki: yer
7   tenezzüh: gezinti
8   istical: ivedilik, acele etme
9   mütehayyir: şaşmış, şaşırmış olan
10   sahtiyan: keçi veya dana derisi
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sonra maharetli berber ustura ile perdaha11 girişti. Bir perdah daha 
geçti. Güvey, pek tüyü tüsü gümrah12 bir şey değil ise de elindeki 
aynaya mütemadiyen bakarak kâfi derecede yumuşadığına kanaat 
getiremeyerek dilinin ucu ile yüzünün orasını burasını şişirip birkaç 
defa perdah lüzumunu arkadaşına ihtardan kendini alamıyordu.

Nihayet bu sade suya tuvalet hitam buldu. Güvey testi dibine 
iki avucunu daldırıp yüzünü yıkadıktan, o paçavra ile de bir âlâ 
kuruladıktan sonra aynada matruş yüzüne meftunane13 süzük bir 
nazar ile dikiz etti. Galiba tuvaletini pek beğeniyor, kendi kendini 
öpeceği geliyordu. Sonra iki delikanlı birbirine manalı birer nazar-
la bakışıp gülüştüler. Berberlik eden Kıpti, zifaf saadetiyle bekâm 
olacak refikinin göğsüne gıpta eden bir şiddetle bir yumruk indirdi. 
Bu latife üzerine pehlivanca biraz yârenleştiler. Öyle bir şakalaşma 
ki yekdiğerine cidden marizine kaymaktan14 hiç farkı yok. Testiyi, 
usturayı, o kirli paçavrayı derleyip toplayarak birbirine sille tokat, 
büyük neşe ile yıkık duvardan atlayıp gittiler.

Biraz sonra çergenin etrafına Sarıyer’in seyirci hanımlarından 
müteşekkil bir kalabalık yığılmaya başladı. Bir alay hanım gülüşe 
gülüşe çergeden ortalarına bir Kıpti kadını alıp sıra evlerden biri-
nin bahçesine indirdiler. Orada duran ihtiyar bir kadına “Hanımla-
rın götürdükleri o Kıpti kızı kimdir?” sualinde bulundum. “Gelini 
giydirmeye götürüyorlar” cevabını verdi. Gelinin giyeceği yokmuş, 
hanımlardan her biri bir şey inayet ederek kızı süslemeye karar ver-
mişlermiş.

Beş on dakikayı müteakip şişman ve yaşlıca bir Kıpti kadını 
karşıma çıktı, ifadesine el ve baş, vücut evza-ı mahsusasıyla15 aca-
yip bir talakat vererek hafif göbek çalkantısıyla dedi ki:

– Beyefendi, düğünümüz var. Biraz zurna çaldırıp oynayacağız. 
Bizden bir tacizlik getirmezsiniz ya?

11   perdah: kılların en dibinden kesilebilmesi için tersine yapılan tıraş
12   gümrah: gür
13   meftun: gönül vermiş, tutulmuş
14   marizine kaymak: üzerine çullanıp dövmek
15   evza-ı mahsusa: özel hâller, biçimler
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– Yok yok, bilakis… Biz de memnunen dinleriz…
– Allah ömürler versin…
– Güvey yeni urbalarını giydiyse bana gönder de kendisini gö-

reyim.
– (Meyusane bir işmizazla16 bir müddet yüzüme baktıktan son-

ra) Hangi yeni urbalarını paşam? İşte o sırtındakilerle güvey gire-
cek.

– Öyle ise sen onu bana gönder, ben ona giydirecek urba bulu-
rum.

Bu tebşirim üzerine şişman karı, kuş gibi uçarcasına bir yürü-
yüşle önümden kayboldu.

Birkaç dakika sonra kara oğlan karşımda isbat-ı vücud ederek17 
bana yerle beraber bir pati çaktı. Önüne bakarak hiç konuşmaksızın 
öyle durdu. Arkasında yeni olarak mavi basmadan bir mintanı var-
dı. Başındaki fes, bacaklarındaki pantolon, belindeki murdar kuşak 
görülecek hâlde değildi. Ayaklarında ise kundura namına hiçbir şey 
taşımıyordu. O yalın güveye “Arkam sıra gel.” dedim. Bahçemizin 
setlerini indik. En aşağıki sette Kıpti’ye “Sen şurada dur” ihtarın-
dan sonra ben eve girdim. Tekaüde müstahak elbiselerimin içinden 
yeleğiyle bir lacivert ceket, çizgili kurşuni bir pantolon, bir göğüslü 
yakalık, bir boyun bağı, fes, mendil, çorap filan intihap ederek gü-
veyin yanına avdet ettim. Elimdeki şeylere biçare fıldır fıldır iştiyak 
ve memnuniyetini gösterir bir nazarla bakıyordu. Sevincinden âde-
ta tiril tiril titrediğini gördüm. “Haydi arkandaki elbiseyi çıkar da 
bunları giy bakalım” deyince çingene ağlar gibi bir nazar-ı tazarru 
ile yüzüme bakarak verdiğim emrin orada icrası kabil olmadığını 
bana ifham etti18. Derhâl anladım ki ayağındaki pantolon yalın kat-
tır. Vücudu örtmek için daha altında don yok. “Galiba sen donsuz-
sun.” dedim. Güvey işi biraz şakaya bozarak “Biz soy sop böyleyiz 
efendim” cevabını verdi. Kendisine uzattığım urbaları iki eliyle te-
halüküne kavrayarak her birini âdeta koklaya koklaya muayene etti.
16   işmizaz: yüz ekşitme, yüz buruşturma
17   isbat-ı vücud etmek: görünmek, kendini göstermek
18   ifham etmek: bildirmek, anlatmak
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Onları orada çabucak giymek için kendinde hasıl olan şiddetli 
arzuya artık mukavemet edemeyerek ve zaten pek laubali geçindiği 
arı, hicabı vehleten bertaraf ile evvela kuşağına, sonra pantolonu-
nun düğmelerine el attı. Baktım, çingene karşımda pervasızca soyu-
nacak. “Oğlan dur… Allah cezanı versin…” tekdiriyle içeriye gidip 
bir de don getirdikten sonra “İşte şuraya, havuzun yanındaki oda 
gibi yeşilliğin içine gir de soyun!” dedim. Çingene iki sıçrayışta 
gözden kayboldu. Biraz sonra meydana çıktı. Baktım yalnız don 
ile pantolonu giymiş. Eski pantolonuyla kuşağını da sımsıkı koltu-
ğunun arasına sıkıştırmış. “Bırak o murdar şeyleri…” diye ettiğim 
ihtara karşı biraz tereddüt gösterdi. Besbelli maksadımı elbise mü-
badelesi19 zannıyla eskileri elden çıkarmaya korkuyordu.

Tuvaletin mabadına ben de yardım ederek yakalığı boynuna, 
düğmeleri göğsüne geçirdim. Kravatı taktım. Yeleği, ceketi giydir-
dim. Başındaki o sipsivri, havasız, yağlı fesi değiştirmek üzere ba-
şına bir el attım. Ah, meğer ne büyük ihtiyatsızlık etmişim! Üzerine 
çerge kurdukları bayır ile akamette hemayar20 denilecek bir manza-
ra da güveyin tepesi mücella değil mi imiş? Elimden fesi öyle bir 
şiddetle fırlatmışım ki doğru havuza düştü. “Oğlan bu nasıl kafa?” 
dedim. “Beyefendi, böyle kafalar bizde pek makbuldür. Böcek (asıl 
ismiyle) tutmaz.” cevabını verdi. Evvela gidip eski fesi havuzdan 
çıkardı, sonra yenisini giydi. Derhâl eski pantolonunun cebinden 
o mahut aynayı çıkardı. Ne şekle girdiğini, ne letafet, ne halavet 
peyda ettiğini görmeyi merak ediyordu. O kurabiye kadar aynada 
dilara yüzünü meftunane temaşa ile yan kâküllerini elleriyle bir iki 
sıvadı. Çingene neye döndü, kime benzedi, size nasıl tarif edeyim? 
Ay, ay, durun… Tıpkı amma tıpkı komik oyuncularından kafatası 
gümüşle sıvanmış, çehresi basık, boyu bosu kısa birinin sahnede şık 
rolüne çıktığına benzedi.

Evin penceresinden büyükvalide:
– Biraz pudra ile beyaz leylak lavantası sürmez ise güveyin tu-

valetine ben natamam nazarıyla bakarım, dedi.

19   mübadele: değişim
20   hemayar: denk, eşit
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Hizmetçi kız kapıdan bir yırtık eldivenle eğri bir baston uzattı.
Zavallı güvey işin alaya bozulduğunu anlayınca, yağmur selle-

ri akmadıkça su yüzü görmeyen o kirli ayaklarına evvela çorapları, 
önüne koyduğum sarı yırtık iskarpinleri geçirdikten sonra elleriyle 
etrafa birkaç yaylım teşekkür saçarak ve eski urbalarını sımsıkı ya-
kalayarak set merdivenlerini dört atlaya atlaya çıktı gitti.

Güvey, o tuvaletle çerge civarında arzıendam edince mahalle 
çocuklarının velveleli istikbali21, gürültülü kahkahaları dağları çın-
latmaya başladı. Biz de hemen tepeye koştuk. Elimi eteğimi öpen 
irili ufaklı çingenelerin haddi hesabı yoktu.

Kaynana kadın, şişman karnını titreterek bana:
– Biz akrabamızdan bile böyle iyilik görmedik. İnşallah hacca 

gidersin, evli değilsen Allah sana da böyle bir tane kısmet etsin…
iltifatıyla dua ve teşekkürde bulundu. Biz o hay ve huy içinde iken 
karşı taraftan bir ikinci gürültü koptu. “Gelin geliyor!” avazeleri 
her tarafı istila etti. Filhakika al atlas bir entari giydirilmiş, yüzü-
ne gaz boyamasından bir duvak örtülmüş, iki tarafına beyaz teller 
sarkıtılmış kara kuru bir çingene kızını, hanımlar bir üstten, iki de 
yandan üç şemsiye arasına almışlar, getiriyorlardı. O üç şemsiye 
gelini ağyarın mütecessisane22 nazarlarından pek saklayamıyordu, 
eylül güneşinin akşam şuaları23 altında parıldayan beyaz telleriyle 
bu Kıpti gelini çergeye ithal, sonra yine hanımlar tarafından inayet 
edilen bir sandalyeye oturtuldu. İşte bugün o kızcağız için mutan-
tan24 bir yüz yazısı, o çerge bir gelin odası oldu. Ezana kadar fevç 
fevç25 hanımlar gelin seyrine geldiler.

Guruptan26 sonra biz eve avdet ettik. Gece saat yarıma doğru 
tepeden, kısık, muhrik, ağlar gibi bir zurna feryadının akşamın sisli, 
hazin karaltılarını yararak bize kadar geldiğini işittik. Evvela hi-

21   istikbal: karşılama 
22   mütecessisane: meraklı
23   şua: ışın 
24   mutantan: gösterişli 
25   fevç fevç: akın akın, bölük bölük 
26   gurup: gün batımı 
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cazdan bir taksim edildi. Sonra “Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala 
benziyor” şarkısına girişildi. Evet, entarisi ala benziyordu fakat şef-
talisi hakkındaki rivayet güveyden istifsara muhtaçtı.

O perşembenin ertesi cuma günü öğle yemeğinden sonra tepe-
ye çıktım. Kaynanaya sordum:

– Güvey nerede?
– Eşekle Büyükdere’ye müşteri götürdü.
– Gelin ne yapıyor?
– Çergede bulaşık yıkıyor.
Eğilip çergeye baktım. Kız kınalı ellerine bir avuç toprak almış, 

kalaysız bir tencere temizliyordu. Kendi kendime “Galiba sabunları 
da yok.” dedim.

Sonra düşündüm. Amma neyi? Artık gelini güveyi değil. Bu 
sefalete verasetle doğacak çocukları.

Sarıyer, 16 Ekim 1898



Yankesiciler Kulübü1

İlk İçtima2

Kulüp heyeti dün kablettulu3 Kemeraltı’ndaki mahall-i mah-
suslarında4 içtima etmiştir.

Eski zaptiye nazırı5 Şefik Paşa’nın nezaret6 odasında uyukla-
dığı esnada önünden aşırılmış olan çıngırağı, reis sallayarak azaları 
sükûta davetten sonra:

– Kanunuesasinin7 umuma bahşettiği8 nimet-i hürriyetten her 
sınıftan ziyade sanattaşlar bizim müstefit olacağımızı9 tebşir ede-
rim10. Fakat bu hususta bazı vesayada11 bulunacağım. Her sanatın 
ledünniyatı12 ve onu hüsn-i istimal edebilen13 üstatlarımızca malum 
püf noktaları vardır. Cemiyet-i medeniye içindeki sarikler14, cani-
1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Yankesiciler Kulübü” adlı hikâyesi, Boşboğaz ile 

Güllabi mizah gazetesinde 17 Ağustos 1908’de (4 Ağustos 1324) başlamak üze-
re dört bölüm olarak tefrika edilmiştir. Elinizdeki metin, bu tefrika esas alınarak 
sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Aysel Güneş)

2   içtima: toplantı
3   kablettulu: güneş doğmadan önce
4   mahall-i mahsus: kendilerine özel bir yer
5   zaptiye nazırı: emniyet genel müdürü
6   nezaret: bakanlık
7   kanunuesasi: anayasa
8   bahşetmek: bağışlamak
9   müstefit olmak: yararlanmak
10   tebşir etmek: müjdelemek
11   vesaya: vasiyetler
12   ledünniyat: gizli sebepler, bir şeyin içyüzü
13   hüsn-i istimal etmek: iyi ve güzel kullanmak
14   sarik: hırsız
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ler ve bütün eşirra-yı muhtelife15 birtakım esnafa16 münkasımdır17. 
Yakaları daima polislerin, jandarmaların ellerinde gezenler ve ale-
lekser18 pençe-i kanundan19 kurtulamayarak prangalarda çürüyenler 
kimlerdir bilir misiniz? Bunlar leğen, tencere aşırmış veya ancak 
birkaç yüz kuruş çalabilmiş, saika-yı bedmestî ve cehaletle20 öte-
kini berikini yaralamış, katletmiş olanlardır. Erbab-ı cinayatın21 adi 
sınıfını işte bu güruh teşkil eder. Kanun bütün şiddet-i takibatını22 
bunlarda gösterir. Canilerin mensup oldukları tabakalar yükseldik-
çe, cemiyet içindeki mertebeleri rifat buldukça23, efal-i cinaiyeleri24 
servet, nüfuz gibi vesait-i medeniyenin25 himayetiyle26 örtüldükçe, 
harekât-ı melunaneleri27 bir meşruiyet-i kâzibe28 ile tefsir edilme-
ye29 yol bulmak kuvvetini muhafaza ettikçe bunların daire-i mazar-
rı30 büyür.

Bu güruh31 bazen bir milletin siyah bir duman gibi ta zirve-i 
idaresini32 istila eder. Kanunun artık gözü kararır, bunlara erişemez. 
O zaman istibdat33 kanun, kanun ise madum34 ve hürriyet binam35 
olur.

15   eşirra-yı muhtelife: çeşit çeşit hayırsız kişiler
16   esnaf: sınıflar
17   münkasım: bölünmüş
18   alelekser: çok zaman 
19   pençe-i kanun: kanunun pençesi
20   saika-yı bedmestî ve cehalet: sarhoşluk ve cahilliğin sevki
21   erbab-ı cinayat: cinayet ustaları
22   şiddet-i takibat: adli kovuşturma şiddeti
23   rifat bulmak: yükselmek
24   efal-i cinaiye: cinayetle ilgili işler
25   vesait-i medeniye: medeniyet araçları
26   himayet: koruma
27   harekât-ı melunane: lanetlenmişlere yakışır hareketler
28   meşruiyet-i kâzibe: aldatıcı bir yasallık
29   tefsir edilmek: yorumlanmak
30   daire-i mazarr: zarar alanı
31   güruh: küçümsenen topluluk
32   zirve-i idare: yönetim zirvesi
33   istibdat: baskı, zorbalık
34   madum: mevcut olmayan, yok
35   binam: isimsiz
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Her millette ahali denilen kısım, hürriyetini elinden alabile-
ceklere karşı bir silah-ı müdafaa36 hazırlayacak nihayet-i ciddiyeye 
tevessül etmez37, gözünü açmaz, terakkiye uğraşmaz ise şekl-i idare 
ve hükûmet ne olursa olsun diğer illerde baziçe38 olmak sefaletin-
den kurtulamaz.

(etraftan alkışlar) Müterakki bir kavmin erbab-ı ceraimi39 de 
açıkgöz ve mütefennin40 olmak gerektir.

Bakınız bendeniz hukuktan mezun bir avukatım. Fakat idare-i 
sabıka41 zamanında erbab-ı hukuk42 daima bir nazar-ı iştibah43 altın-
da bulundurulduğundan serbestçe icra-yı sanata44 muvaffak olama-
dım45. Yaşamak için size iltihak46 mecburiyetinde kaldım.

Arkadaşlar daima insanların zaaflarını enzar-ı tedkik47 önünden 
dur tutmayınız48.

Bugün kanunuesasi49 hapishane kapılarını açtı, bizi azat ey-
ledi. Zulmet-i mahbesle50 kararmış gözlerimizi açtık. Etrafımıza 
bakındık. Bu ne kalabalık… Ne büyük bir ıyd-ı sürur51… Herkes 
sermest-i saadet52… Biz de onlara bakıp şaşırmayalım. Etrafımız-
da neler olup bitiyor dikkat edelim. İşte bakınız bir insanın mazisi 

36   silah-ı müdafaa: savunma silahı
37   tevessül etmek: başvurmak
38   baziçe: oyuncak
39   erbab-ı ceraim: suç ustaları
40   mütefennin: bilgi ve maharete sahip
41   idare-i sabıka: eski yönetim
42   erbab-ı hukuk: hukukçular
43   nazar-ı iştibah: şüpheli bakış
44   icra-yı sanat: sanatı uygulama
45   muvaffak olmak: başarmak
46   iltihak: katılmak
47   enzar-ı tedkik: inceleyen bakışlar
48   dur tutmak: uzak tutmak
49   kanunuesasi: anayasa
50   zulmet-i mahbes: cezaevi karanlığı
51   ıyd-i sürur: sevinç bayramı
52   sermest-i saadet: mutluluk sarhoşu
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ne kadar muzlim53, ne mertebe mali-yi cinayat54 olursa olsun aley-
hinde bir müddei-i şahsi55 zuhur etmedikçe56 kanun ona selleme-
hüsselam57 isal-i dest58 tedip edemiyor59. Demek bir müddeinin ta-
kibatından kaçacak yolları nehbe ettikten60 sonra insan istediğini 
yapabilecek. Bakınız içinizde kalpazan, dolandırıcı, hırsız, hasılı 
her nev erbab-ı ceraimden adam var. Hapishanede oturduğunuz 
müddetçe tashih ve tehzib-i ahlaka61 muvaffak olmuş bulunanla-
rınız var mı? Tevkifhaneden62 çıkar çıkmaz ilk tahassüsatınız63 ne 
oldu? Badema64 namuskâr yaşamak için kendinizde bir mukaddi-
me-i salah65 hissettiniz mi?

Bu suale cevap vermek için her taraftan büyük bir patırtı koptu. 
Reis, mesruk66 çıngırağı şiddetle çalarak:

– Cümlenizi sükûta davet ederim! Söz, sağ taraftan birinci aza-
nındır!

Birinci aza – Efendim tevkifhaneden bizi salıverdiler. Fakat 
akşama nafakamızı nasıl tedarik edeceğimiz hakkında bir şey de-
mediler. Bu hususu kendi açıkgözlülüğümüze bıraktılar. Mahbesten 
çıktım. Caddeye doğru yürüdüm. Tramvaya binmek için mevkifin-
de67 duran iki kadınla bir çocuğa rast geldim, çocuğun boynunda 

53   muzlim: karanlık
54   mali-yi cinayat: cinayetlerle dolu
55   müddei-i şahsi: kişisel davacı
56   zuhur etmek: ortaya çıkmak
57   sellemehüsselam: hiç çekinmeden, ulu orta
58   isal-i dest: el uzatmak
59   tedip etmek: terbiye etmek
60   nehbe etmek: kapmak
61   tashih ve tehzib-i ahlak: ahlakı düzeltme ve iyileştirme
62   tevkifhane: hapishane
63   tahassüsat: duygulanmalar
64   badema: bundan sonra
65   mukaddime-i salah: iyileşmiş bir başlangıç
66   mesruk: çalınmış
67   mevkif: durak
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hamaylıvari68 asılmış ve sigara böreği tulunda69 gümüşten memul70 
bir nüsha71 vardı. Kadınlar o mertebe dalgın, çocuk o derece alık72 
simalı idi ki birkaç zamandır mahbeste mahrum bırakıldığım sana-
tın şiddet-i heves ü helecanıyla73 serapa74 raşe kesildim75. Kendimi 
zapt edemedim. Yanaştım şıp diye kaytanı kestim76, nüshayı aşır-
dım.

– Aleyhinde bir müddei-yi şahsi77 yok ya?
– Yok efendim yok. Ne kadınlar ne çocuk hiçbir şey hissetme-

diler. Nüshayı satmak için çarşı içine kuyumculara doğru yürüdüm. 
Çarşıyı dolduran halk pek müteheyyiç78, dalgın, bir şevk-i hürri-
yet79 içinde idi. Yekdiğerini80 tanısın tanımasın herkes birbirine sa-
rılıp öpüşüyordu. Bu musafahat-ı sürura81 ben de karıştım. Gözüme 
kestirdiğim kimselerin hemen boyunlarına atılıyordum. Dudakla-
rım o terli yanaklara hürriyet, uhuvvet82, müsavat83 buseleri kondu-
rur iken ellerim bu pürhuruş-ı adalet84 kardeşlerimin ceplerindeki 
saatleri, kordonları, para çantalarını taramakla meşgul oluyordu. 
Eyyam-ı sanatımdan85 böyle bereketli, böyle mübarek bir güne öm-
rümde ilk defa tesadüf ediyordum. Koynum, koltuğum, bütün cep-

68   hamaylıvari: muska gibi
69   tul: boy, uzunluk
70   memul: yapılmış
71   nüsha: muska
72   Hikâyenin buraya kadarki bölümü Boşboğaz ile Güllabi’nin 17 Ağustos 1908 (4 

Ağustos 1324) tarihli 3 numaralı sayısında yayımlanmıştır.
73   şiddet-i heves ü helecan: şiddetli kalp çarpıntısı ve istek
74   serapa: baştan ayağa
75   raşe kesilmek: titremek
76   kaytan: pamuk veya ipekten sicim
77   müddei-yi şahsi: davacı şahıs
78   müteheyyiç: coşkulu, heyecanlı
79   şevk-i hürriyet: hürriyet sevinci
80   yekdiğeri: ötekisi
81   musafahat-ı sürur: sevinç tokalaşmaları
82   uhuvvet: kardeşlik
83   müsavat: eşitlik
84   pürhuruş-ı adalet: adalet coşkusuyla dolu
85   eyyam-ı sanat: sanat günleri
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lerim, merhunatla86 memlu87 sarraf88 camekânları gibi tıklım tıklım 
doldu.

– Aleyhinde bir müddei-i şahsi zuhur etmedi ya?
– Ne gezer canım? Herkes sermest-i hürriyet89!
Bu eşya-yı mesrukayı90 nakde91 tahvil etmek92 lazımdı. Bu eş-

yayı bedestende93 tellala94 vermek biraz tehlikeliydi. Eskiden biraz 
aşinalığımız bulunan bir kuyumcuya müracaat ettim. Malları çıkar-
dım birer birer gösterdim. Kuyumcu hâlimden şüphelendi. Şüphe-
lendi ama bu alım satımda kendisi için de yarı yarıya kâr vardı. Ne 
çaldımsa hepsini okuttum95.

– Aleyhinde bir müddei-yi şahsi…
– Ne gezer canım. Yalnız mallarımı satın alan kuyumcu “Eski 

vakitte bulunsa idin senden bir kefil ister idim. Bugün ise devr-i 
hürriyettir, ona lüzum yok. Herkes alışverişinde serbesttir.” dedi. 
Dükkân sahibinin elini sıkıp ayrılacağım esnada ağzını kulağıma 
yaklaştırarak “Böyle satılık malların olduğu zaman bana müracaat 
et. Bugünkünden daha muvafık96 surette ovuşuruz.” sözleriyle mü-
şevvikane97 iltifatta bulundu.

Bir hazır elbiseci mağazasına gidip, tepeden tırnağa kadar dü-
züldüm. Potin98, gömlek, boyun bağı, kalıplı fes, hepsi mükemmel… 
Yalnız kendi istimalim99 için bir saat kordon alıkoymamış olduğu-
mu gördüm. Fakat bu kadar teessüf edilecek100 bir madde değildi. 
86   merhunat: rehin alınan şeyler
87   memlu: dolu
88   sarraf: kuyumcu
89   sermest-i hürriyet: hürriyet sarhoşu
90   eşya-yı mesruka: çalınmış eşyalar
91   nakit: para
92   tahvil etmek: dönüştürmek
93   bedesten: kapalı çarşı
94   tellal: satışlarda aracılık eden kimse
95   okutmak: satarak elinden çıkartmak
96   muvafık: uygun
97   müşevvikane: teşvik edici
98   potin: ayakkabı
99   istimal: kullanım
100   teessüf etmek: yazıklanmak
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Bahçekapısı’na doğru indim. En kalabalık yerlerde bir iki volta 
vurduktan sonra öyle bir saat kordon çarptım ki denize atsanız101 
on lira eder…

Kıyafeten102 hiçbir eksiğim kalmadı. Karnım pek açtı. “Nimet-i 
hürriyet, nimet-i hürriyet” denilen şeyi işte dişlerimin arasında eze-
rek yiyecek, onun lezzetini tadacak idim. “Müsavat” kelimesi de 
bitamamiha103 nokta-i tatbikiyesini gelip bulmuştu104. Çünkü sokak-
lardaki kalabalığı teşkil eden zevat105 içinde saatli, kordonlu, paralı 
kimseler vardı. Ben o gibi şeylerden mahrum idim. Fakat aşırmak 
suretiyle bu eşyaya sahip oldum. Onlar ile benim aramda lazıme-i 
müsavat106 bu suretle tesis etti. 

(etraftan alkışlar) Mukteza-yı cibillet107 insanların hemen cüm-
lesinde beninevleri108 miyanında109 zekâ, servet, kuvvet vesaire ci-
hetleriyle110 mevki-i tevaffuk111 ihraz etmek112 arzu-yı tabiiyesi113 
vardır. Bunları kendi keyiflerine bırakırsanız zayıfları, züğürtleri, 
ahmakları daima çiğner geçerler. İnsanları müsavata riayete114 mec-
bur edecek birçok huda-yı muvazene115 usulü keşf ü tayin etmek116 
lazım. Mesela bendeniz üzerlerinden öteberi aşırdığım zevata:

101   denize atmak: en kötü şartlarda bile anlamına gelen “su içinde” deyimine ben-
zer kullanım

102   kıyafeten: giyim olarak
103   bitamamiha: bütünüyle, tamamen
104   nokta-i tatbikiyesini bulmak: uygulama alanı bulmak, gerçekleşmek
105   zevat: kişiler
106   lazıme-i müsavat: olması gereken eşitlik
107   mukteza-yı cibillet: yaradılış gereği
108   beninev: insan türü, insanlar
109   miyan: ara
110   cihet: yön
111   mevki-i tevaffuk: başarıyla elde edilen makam
112   ihraz etmek: kazanmak
113   arzu-yı tabiiye: doğal arzu
114   riayet: uyma, tabi olma
115   huda-yı muvazene: denge oyunu, denge hilesi
116   keşf ü tayin etmek: bulmak ve belirlemek
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– Efendim, sizin cebinizde paranız, göğsünüzde saat kordonu-
nuz var. Sizde olan bu şeylerden zavallı ben minelezel117 mahru-
mum. Binaenaleyh118 kaç zamandır şu saati kullandınız. Artık bana 
veriniz de bugünden sonra da ben istimal edeyim. “Müsavat” keli-
mesinin hükmü yalnız öyle bağırmakla değil ancak bu suretle ber-
ca-yı tatbik bulmuş119 olur.”120 desem bu sözüme kim aldırır? Beni 
yakamdan tutunca polise verirler. Birkaç gün sonra bir heyet-i hâki-
me121 huzuruna çıkarım. Reis-i mahkeme122 bana “Sen hürriyet, mü-
savat, uhuvvet kelimelerinin manalarını anlayamamışsın”dan tut-
turarak güzel bir kanun ve ahlak dersi vermeye kalkar. Çünkü reis 
orada hakikatten ziyade cemiyet-i medeniye123 menafisi124 namına 
idare-i kelam etmek125 mecburiyetindedir. “Menfaat” sözü herhangi 
bir cümle-i kanuniyeye126 karışır ise şimdi bünyan-ı nizam-ı âlem127 
addolunan “hürriyet, müsavat, uhuvvet” kelimelerine zaaf128 tari ol-
muş129 olur.

Cemiyet azalarınca kanunun şu cihet-i mühimmesi130 pek iyi 
anlaşılamadığı cihetle bir gürültü peyda olur131. Reis-i mahut132, 
çıngırağı çalıp hazırunu133 sükûta davetten sonra:

117   minelezel: ezelden beri
118   binaenaleyh: bundan dolayı
119   berca-yı tatbik bulmak: uygulama alanı bulmak
120   Hikâyenin buraya kadar yer alan 2. bölümü, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 

20 Ağustos 1908 (7 Ağustos 1324) tarihli 4 numaralı sayısında yayımlanmıştır.
121   heyet-i hâkime: hâkimler
122   reis-i mahkeme: mahkeme reisi
123   cemiyet-i medeniye: uygar toplum
124   menafi: menfaatler
125   idare-i kelam etmek: durumu kurtaracak tedbirli sözler söylemek
126   cümle-i kanuniye: yasal cümle
127   bünyan-ı nizam-ı âlem: kâinat düzeninin binası
128   zaaf: zayıflık
129   tari olmak: birdenbire ortaya çıkmak
130   cihet-i mühimme: önemli taraf
131   peyda olmak: ortaya çıkmak
132   reis-i mahut: sözü geçen, adı geçen reis
133   hazırun: mecliste bulunanlar
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– Arkadaşlar! Dikkat ediniz, bahis pek naziktir… Benim bura-
da size karşı istimal ettiğim lisan bir lisan-ı riya134 olmadığı gibi ni-
zam-ı kanun135 sözleri de hiçbir milletin kavanin-i mevzuasından136 
alınmamıştır. Çünkü her millette birtakım fırkalar137 vardır. Hangi 
fırkanın kuvveti ziyade, vesait-i icraiyesi138 diğerlerine faik139 ise 
onun hükmü nafiz olur140. Diyebilirim ki kuvvet kanundur.

Reis sağdan soldan vaki olan istizahata141 cevap verdi. O kadar 
gürültü koptu ki kimse kimsenin dediğini anlamaz bir hâle geldi. 
Reis güç hâlle142 iade-i sükûta143 muvaffak olup muktedir olabildiği 
kuvve-i iknaiye144 ile:

– Arkadaşlar, bütün istizahatınıza, suallerinize mukni145 bir su-
rette cevap vermek mümkün değildir. Birbirimizi güzel anlayalım… 
İdare-i sabıka ile bizim aramızda meslekçe bir fark olmadığını söy-
lüyorsunuz. “Kanunun bir millet için bilaistisna146 hükm-i ammesi147 
kanundur. Değil ise o nizam kanunsuzluktan daha muzırdır148.” di-
yorsanız idare-i sabıka hakkındaki ithamatınızı149 garaza150, hiddete, 
şiddete kapılmadan isyan ediniz. Söz, sol taraftan birinci azanındır!

Yine kopan gürültü yedi sekiz dakikada zorla bastırıldı. Soldan 
birinci aza:

134   lisan-ı riya: ikiyüzlü bir dil
135   nizam-ı kanun: yasal düzenleme
136   kavanin-i mevzua: kabul edilmiş kanunlar
137   fırka: parti
138   vesait-i icraiye: yürütme organları
139   faik: daha üstün
140   nafiz olmak: etkili olmak
141   istizah: bir konu hakkında açıklama isteme
142   güç hâlle: zorlukla
143   iade-i sükût: sessizliğin yeniden sağlanması
144   kuvve-i iknaiye: inandırma gücü
145   mukni: ikan edici, inandırıcı
146   bilaistisna: hiçbir ayrım gözetmeksizin
147   hükm-i amme: herkese ait, genel hüküm
148   muzır: zararlı
149   ithamat: suçlamalar
150   garaz: hınç
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– İdare-i sabıkanın müsavisi151, istibdadı muhtac-ı izah152 değil-
dir. Matbuat153 iktisab-ı serbestî154 eder etmez üç günün içinde dâhi-
liye, bahriye nazırlarını155 meclis-i vükeladan156 kaldırıp kışla altına 
tıktılar. Şehremaneti157, başkâtip, sabık serasker158 aynı zillete159 uğ-
radılar. Hürriyet-i matbuattan160 her fert alettesavi161 istifade hakkını 
haizdir. Bunlar da kendilerini mahkûm eden aynı silahla müdafaa-i 
nefs, namus ve hukuk162 edebilirlerdi. Fakat yalnız gazetelerde Zeki 
Paşa’nın falanın küçük, sahifü’l-meal163 birkaç tezkereleri164 görül-
dü. Bu tezakir de165 “Şecaat166 arz ederken merd-i Kıpti167 sirkatin168 
söyler”169 kavline170 tamamıyla masadaktı171. Bu zevata o mertebe 
ahlak bozukluğu tari olmuştu ki kendilerini raşi172, hükûmeti mür-
teşi173 yerine koyarak bir akıbet-i vahimeden174 kurtulmak telaşıyla 
beylerle lira arz u teklife başladılar. Bu verdikleri âdeta birer fidye-i 

151   müsavi: eşit
152   muhtac-ı izah: açıklamaya ihtiyacı olan
153   matbuat: basın
154   iktisab-ı serbestî: özgürlük kazanma
155   nazır: bakan
156   meclis-i vükela: bakanlar kurulu
157   şehremaneti: belediye
158   serasker: ordu kumandanı
159   zillet: aşağılanma
160   hürriyet-i matbuat: basın özgürlüğü
161   alettesavi: iki tarafın birbirine eşit olması
162   müdafaa-i nefs, namus ve hukuk: nefsi, namusu ve hukuku savunma
163   sahifü’l-meal: anlamı boş
164   tezkere: belge
165   tezakir: belgeler
166   şecaat: cesaret
167   merd-i Kıpti: Çingene
168   sirkat: hırsızlık
169   “Kişinin kendini överken kabahatini açık etmesi” anlamında kullanılan bir dey-

im.
170   kavil: söz
171   masadak: uygun
172   raşi: rüşvet veren
173   mürteşi: rüşvet alan
174   akıbet-i vahime: korkulu bir son
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necat175 demekti. Bir hükûmetle bir maznun176 arasında böyle bir 
ahz u itayı177 tarih şimdiye kadar kaydetmemiştir zannederiz. Bu 
paralar ne namla veriliyor, ne salahiyetle178 alınıyordu? Merkumla-
rın179 servet-i hakikiyeleri180 tahakkuk edip181 bunların suret-i kesb-
leri182 de tayin edildikten sonra hükm-i lazımı183 vermek salahiyeti 
meclisi-i mebusana184, inikat edecek185 bir heyet-i fevkaladeye, el-
hasıl186 kanuna ait idi.

Sirkat, mürteşi maznuniyetiyle187 taht-ı tevkife alınan188 herhan-
gi bir şahsın kasasında bulunan serveti kablelhükm189 bir mahkeme 
ahzedebilir mi190? Bu mebaliğ191 mutasarrıfı192 meşkûk193 ve maznu-
nun reyiyle194 zübde-i ömre terk olabilir mi195? Bir insan, mal-ı sarih 
u meşruunu196 ahara197 verebilir. Hükûmet bunların teberruatını198 
kabul ile meşruiyet199 tasarruflarını200 tasdik ediyordu.
175   fidye-i necat: can kurtarma fidyesi
176   maznun: şüpheli, sanık
177   ahz u ita: alışveriş
178   salahiyet: bir işe karışmaya, bir işi yapmaya vazifeli olmak
179   merkum: adı geçen
180   servet-i hakikiye: gerçek servetleri
181   tahakkuk etmek: gerçek ortaya çıkmak
182   suret-i kesb: kazanç yolu
183   hükm-i lazım: gereken hüküm
184   meclis-i mebusan: millet meclisi
185   inikat etmek: bağlanmak
186   elhasıl: kısacası
187   maznuniyet: sanıklık, şüphelilik
188   taht-ı tevkife alınmak: tutuklanmak
189   kablelhükm: hüküm vermeden önce
190   ahzetmek: almak
191   mebaliğ: paralar, akçeler
192   mutasarrıf: bir mülkün, bir malın sahibi
193   meşkûk: şüpheli
194   rey: öne sürülen fikir
195   zübde-i ömre terk olunmak: sona erdirilmek
196   mal-ı sarih u meşru: yasal ve sahibi aşikâr mal
197   ahar: başkası
198   teberruat: bağışlar
199   meşruiyet: dine ve kanuna uygun
200   tasarruf: bir şeye sahip olma ve o şeyi dilediği gibi kullanma yetkisi
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Reis – Sadetten201 ayrılmayınız efendim. Daha nevbet-i kela-
ma202 muntazır203 zevat var. Maznun dediğiniz kimseler hakkında 
henüz tevkif müzekkeresi204 sâdır olmamıştır205.

– Efendim, bir mahalde cesim bir sirkat vuku bulsa o civarda da 
evvelce tehidest206 oldukları müspet207 birtakım serserilerin cepleri 
dolu olarak gezip sarfiyatta208 sefahat bulunduklarını209 hükûmet 
haber alsa hasıl olan bir şüphe üzerine kanunen bunların tevkifleri 
icap etmez mi210?

Reis - Ortada böyle cesim211 bir sirkatin müddeisi yok. Bunlar 
çalarlar iken adi bir sarik gibi çalmamışlar. Müteahhitler ile uyuş-
muşlar. Birçok işleri teshil etmişler212. Aleyhlerine istimal olunabi-
lecek emarenin213 çoğunu kaldırmışlar.

Aza – Pekâlâ sipariş edilen şeylerin şerait-i matlubeyi214 haiz 
olmaması215, akdedilen216 mukavelatta217 nef-i memleket218 ve nef-i 
hazinenin219 asla gözetilmemesi, birtakım memuriyetlerin satılması, 
erbab-ı istihkak220 yüzde yirmi alamadıkları hâlde maaş suretlerinin 

201   sadet: üzerinde konuşulan asıl konu
202   nevbet-i kelam: konuşma sırası
203   muntazır: bekleyen
204   müzekkere: tutanak, rapor
205   sâdır olmak: meydana çıkmak
206   tehidest: züğürt
207   müspet: tespit olunan
208   sarfiyyat: giderler, masraflar
209   sefahat bulunmak: sonunu düşünmeden, akılsız yere masraf etmek
210   Hikâyenin buraya kadar yer alan 3. bölümü, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 

7 Eylül 1908 (25 Ağustos 1324) tarihli 9 numaralı sayısında yayımlanmıştır.
211   cesim: çok büyük
212   teshil etmek: kolaylaştırmak
213   emare: belirti, iz
214   şerait-i matlube: istenen koşullar
215   haiz olmak: (herhangi bir niteliği) taşımak
216   akdedilmek: imzalanmak
217   mukavelat: sözleşmeler
218   nef-i memleket: memleket yararı
219   nef-i hazine: devlet yararı
220   erbab-ı istihkak: hak sahipleri
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birtakım erbab-ı ihtikârın221 eydî-i istifadelerinde222 gezmesi, daha 
bunlara mümessil223 birçok suistimalat224 gayrivaki midir225? Bunla-
rın vukuunu226 kimse inkâr edemez. Devr-i istibdadda ortada dönen 
müsaviden bir sınıf halk mutazarrır oluyor227 fakat ses çıkarmama-
ya mahkûm bulunuyordu. Bir kısmı ise zulüm ve itisafın228 döktür-
düğü gözyaşlarıyla yetmiş229 semeratı230 iktitaf ederek231 kasalarını 
dolduruyor, kâşaneler232 bina ettiriyor, evkafı233 soyuyor, imtiyazla-
rı gasbediyor, ağız açmak cüretinde bulunanları menfalara234 gön-
deriyordu. Mülkün senelerle harabisini235 badi olan236 bu fenalık-
ları şimdi kimse üzerine almıyor. Zarar meydanda, bunun mesulü 
kimdir? Hiç şüphe yok ki mesul bir veya iki kişiden ibaret değildir. 
İdare-i sabıka hemen umumen237 bu cürümde238 zimethaldir239. O 
devirde hiçbir memur vazifesini kanuna tevfik240 cihetine ehem-
miyet vermez. Yalnız muhafaza-i mevki edebilmek241 için nerelere 
hoş görünmek lazımsa, ne türlü hidematla242 celb-i teveccüh edili-

221   erbab-ı ihtikâr: vurguncular
222   eydi-i istifade: faydalanmaya çalışan eller
223   mümessil: benzer
224   suistimalat: yolsuzluklar, kötüye kullanmalar
225   gayrivaki: olmamış
226   vuku: olma, meydana gelme
227   mutazarrır olmak: zarara uğramak
228   itisaf: haksızlık, yolsuzluk
229   yetmek: olgunlaşmak
230   semerat: hasılat
231   iktitaf etmek: karşılığını almak, meyveleri toplamak
232   kâşane: köşkler, mülkler
233   evkaf: vakıflar
234   menfa: sürgün
235   harabi: haraplıklar
236   badi olmak: sebep olmak
237   umumen: bütünüyle
238   cürüm: suç, kabahat
239   zimethal: bir işte parmağı olan
240   tevfik: uygun
241   muhafaza-i mevki edebilmek: mevcut konumunu koruyabilmek
242   hidemat: hizmetler
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yorsa243, vezayif-i memuresine244 ait vakayide245 ne gibilerini günü 
gününe saati saatine jurnal246 etmek muktezi247 ise kendini yalnız bu 
cihete ehemmiyet vermekle vazifedar248 biliyordu. Bu en ufak me-
murdan başlayan bu müteselsil249 mesuliyetler yüksele yüksele ta 
nazırlara, heyet-i vükelaya250 varıyordu. Çünkü zamanın jurnalcilik 
icabatına251 tevfik harekette ve lüzum-ı hakiki-yi idare252 düşünül-
meyerek mukteziyat-ı zamana253 göre tedvir-i maslahatta254 küçük 
bir memurla bir nazırın farkı yoktu. Zira diğer suretle muhafaza-i 
mevki mümkün değildi.

Reis – Efendim, devr-i istibdad erkânının255 derece-i mesuli-
yetlerini256 temin etmek için akd-i cemiyet etmedik257. Bizim mak-
sadımız başkadır. Biz bu yeni idare içinde nasıl temin-i maişet258 
edeceğiz? Her meslek erbabı zir-i idaresinde259 yaşayacağı heyete 
göre tayin-i hareket etmelidir260. Bakınız eski jurnalcilerden bir-
çokları bugün tebdil-i meslek edivererek261 hürriyet namına veri-
len o büyük konserlerde, oyunlarda efal-i zemime-i kadimelerini262 
takbihen263 herkesten ziyade kendileri avuç patlatıyorlar. Zaman-ı 

243   celb-i teveccüh edilmek: iltifat alınmak
244   vezayif-i memure: yapılması emredilen vazifeler
245   vakayi: olaylar
246   jurnal: ihbar yazısı
247   muktezi: gerekli
248   vazifedar: vazifeli
249   müteselsil: peş peşe olan
250   heyet-i vükela: bakanlar kurulu
251   icabat: gerekler, icaplar
252   luzum-ı hakiki-yi idare: yönetimde gerçekte yapılması gerekenler
253   mukteziyat-ı zaman: zamanın gerekleri
254   tedvir-i maslahat: işlerin yönetimi
255   erkân: ileri gelenler
256   derece-i mesuliyet: sorumluluk derecesi
257   akd-i cemiyet etmek: toplanmak, cemiyet kurmak
258   temin-i maişet: geçimi sağlamak
259   zir-i idare: yönetim altında
260   tayin-i hareket etmek: hareketini belirlemek
261   tebdil-i meslek etmek: meslek değiştirmek
262   efal-i zemime-i kadime: eski kötü durumların işleri
263   takbihen: beğenmeyerek
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istibdad erkânından pek ileri gelenlerini herkes tanıyor. Bunlar za-
ten havf-ı canla264 ortadan çekildiler. Artık kimsenin kendilerine 
emniyet edemeyeceği derkârdır265. Fakat asıl vücutlarından, şerle-
rinden endişe edilmek lazım gelinir. Evvelce hâllerine göre alet-i 
istibdad266 olup da bugün erbab-ı salahtan267 görünerek yine heyet-i 
idareye268 karışanlardır. İşte bu güruh-ı memurin şimdi en ziyade 
bizim işimize yarayacaktır. Bu yeni hür idare içinde sanatımızın 
revacı269 için nasıl bir usul takip edeceğiz? Cemiyetten sorarım.

Sağdan üçüncü aza:
– Efendim müsaade ediniz. Biz de parti tutmalı ve bizi himaye 

edecek erbab-ı nüfuza270 çatmalıyız. Bu idare-i cedide271 ne kadar 
istikamet-i efale272 söz veriyorsa da insanların birçok ihtiyaçları ve 
bu ihtiyacatın tevlit eylediği zaafları vardır. İşte bu zaaflar ele alı-
nırsa çok şeylere muvaffak oluruz.

(her taraftan alkışlar)
Reis – İzah-ı maksat ediniz273.
Aza – Cemiyetimiz efradı274 içinde köprü başında para çantası, 

saat köstek çarpan en adi yankesicilerden tutunuz da borsa işleri-
ne parmak salar, lüzumuna göre Avrupa telgraflarını tahrif etmek275 
cüretini gösterir. İşleri fena giden bankaların, ticarethanelerin esra-
rına276 vukuf277 peydasıyla mühim mühim roller oynayabilir, men-
faat temin eden siyasi muamelata278 fesat karıştırmakta cidden kâra-
264   havf-ı can: can korkusu
265   derkâr: belli, açık, aşikâr
266   alet-i istibdad: baskıcı yönetim vasıtası
267   erbab-ı salah: dürüstlük sahibi olanlar
268   heyet-i idare: yönetim kurulu
269   revaç: sürüm
270   erbab-ı nüfuz: sözü geçenler, nüfuz sahipleri
271   idare-i cedide: yeni yönetim
272   istikamet-i efal: işlerin doğruluğu
273   izah-ı maksat etmek: ne kastettiğini açıklamak
274   efrat: kişiler, fertler
275   tahrif etmek: kalem oynatıp bozmak, anlamını değiştirmek
276   esrar: sırlar
277   vukuf: bilmek
278   muamelat: işler
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muz279 diplomatlarımız, sanatında mahirlerimiz280 vardır. İşte bunlar 
erkân-ı idareye çatarak tekmil281 sanattaşlarımızı himaye edecek bir 
nüfuz istihsal edebilirler282.

Hükûmetin şimdiki erkânına pek o kadar ehemmiyet verme-
yiniz. Çünkü bugünkü halk hemen birinin metalibi283 diğerinden 
başka türlü birtakım esnafa münkasım olduğundan ekseri nukatta284 
birbirine zıt olan bu mütebayin285 arzuları hüsn-i idare edebilecek286 
bir heyet-i vükela287 teşkili hemen müstahildir288. Binaenaleyh he-
yet-i vükela sık sık tebeddül-i mahzurine289 maruzdur. Vükelalığa 
namzet290 birtakım zevat var, onları şimdiden ele alarak tabasbu-
sa291 girişmeliyiz. (alkışlar)

Cemiyet için bir idane sandığı292 tesisi hakkında karar verildik-
ten sonra birinci içtima hitam293 bulmuştur294.

279   kâramuz: iş öğreten
280   mahir: usta
281   tekmil: bütün
282   istihsal etmek: meydana getirmek
283   metalip: istekler
284   nukat: noktalar
285   mütebayin: aykırı, karşıt
286   hüsn-i idare etmek: iyi yönetmek
287   heyet-i vükela: bakanlar kurulu
288   müstahil: imkânsız
289   tebeddül-i mahzurin: sakıncalı, yasaklanmış şeylerin değiştirilmesi
290   namzet: aday
291   tabasbus: yaltaklanmak
292   idâne sandığı: memurların maaşlarından ödemek üzere borç aldıkları sandık 
293   hitam: son
294   Hikâyenin son bölümü Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 14 Eylül 1908 (1 Eylül 

1324) tarihli 11 numaralı sayısında yayımlanmıştır.



Heybeliada Merkeplerinin Grevi1

Bugün feryad-ı mazlumine2 sahaifini3 küşade4 bulunduran ga-
zeteler, Heybeliada merakıb-ı mağduresi5 için birer vasıta-i tazal-
lüm6 olmaktan elbette geri durmazlar.

Belediye tanzifat7 sermerkebi8 Bozca Yörük, diğer padaşları-
na9 önayak olarak dünkü gün Halki Palas Oteli önünde biliçtima10 
ufak bir konferanstan sonra ticaret mektebi tarafına doğru tırısa11 
kalkmışlardır. Er12 ve kancıktan13 mürekkep olan14 bu kafile-i gay-
rimuntazama15 mektep kurbündeki16 dikili taşın önünde nümayişe17 

1  “ Heybeliada Merkeplerinin Grevi” adlı hikâye, ilk olarak Boşboğaz ile Güllabi 
gazetesinin 31 Ağustos 1908 (18 Ağustos 1324) tarihli 7. sayısında yayımlan-
mıştır. Elinizdeki metin, bu dergideki basımdan sadeleştirilmeden aktarılmıştır. 
(Aysel Güneş)

2   feryad-ı mazlumin: zulüm görenlerin feryadı
3   sahaif: sayfalar
4   küşade: açık
5   merakıb-ı mağdure: haksızlığa uğramış eşekler
6   vasıta-i tazallüm: şikâyeti dile getirme aracı
7   tanzifat: temizlik işleri
8   sermerkep: başeşek
9   padaş: yoldaş, yol arkadaşı
10   biliçtima: toplanmak suretiyle
11   tırıs: kısa adımlarla hızlı yürüyüş
12   er: erkek
13   kancık: dişi
14   mürekkep olmak: oluşmak
15   kafile-i gayrimuntazama: düzensiz topluluk
16   kurb: yakın
17   nümayiş: gösteri
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ibtidarla18 hep bir ağızdan anır asvat19 ile oraları bir haristan-ı deh-
şete20 çevirip çın çın çınlatmaya başlayınca mektep heyet-i talimi-
yesi21 neye uğradıklarını bilemeyerek dışarı fırlamışlardır.

Heyet-i muallimîn22 tarafından edebiyat ve elsine-i atika23 ho-
cası efendi muhakkik-i keyfiyet24 zımnında25 memuren26 şurişçiler27 
nezdine28 izam kılınmış29 ise de lengüistik30 fennindeki31 yed-i tu-
lasına32 rağmen merkeplerin lisan-ı şikâyetinden33 bir meal34 istih-
raca35 muvaffak olamamışlardır36. Tercümanlık vazifesini ifa37 için 
Kayserili Hamdi Bey’in müteallikatından38 biri bulunarak berve-
ch-i zir39 icra-yı tahkikat olunmuştur40:

Edebiyat hocası tercüman vesatetiyle41:

18   ibtidar: bir işe hızla başlama
19   anır asvat: anırma sesleri
20   haristan-ı dehşet: korkutucu merkep ülkesi
21   heyet-i talimiye: eğitimciler heyeti
22   heyet-i muallimîn: öğretmenler heyeti
23   elsine-i atika: eski dil, eski lisan
24   muhakkik-i keyfiyet: durumun içyüzünü anlamaya vâkıf kimse
25   zımnında: (olduğu) için
26   memuren: vazifelendirilerek
27   şurişçi: ayaklanan, isyan eden
28   nezd: yan
29   izam kılınmak: yollanmak, gönderilmek
30   lengüistik: dil bilimi
31   fen: bilim
32   yed-i tula: geniş ilim ve ihtisas
33   lisan-ı şikâyet: şikâyet dili
34   meal: anlam, mana
35   istihraç: çıkarsama
36   muvaffak olamamak: başaramamak
37   ifa: yapma
38   müteallikat: yakınlar
39   bervech-i zir: aynen aşağıdaki gibi
40   icra-yı tahkikat olunmak: araştırma yapılmak
41   vesatet: aracılık
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– Bu gürültü nedir? Böyle hep birden şurişe42 kıyam edeceğini-
ze43 tarafınızdan belediyeye bir murahhas44 gönderseniz olmaz mı? 
Gürültünüzden mektepte dersleri tatile mecbur olduk. Gazeteler iti-
dal45 tavsiye edip duruyorlar. Görmüyor musunuz?

Boz Yörük – Biz gazete okuyup birbirine benzeyen makalat46 
mütalaa47 ile kafa şişirecek kadar ahmak olmadığımız gibi, siya-
siyat-ı zamanı48 ceraid-i mahalliyemizden49 öğrenmeye müftekir50 
kalacak kadar bigâne-i ahval de51 değiliz. Mizah gazetelerinden yal-
nız Geveze’ye aboneyiz. Onu da tuhaflık öğrenmek merakıyla oku-
yoruz. Hoca efendi hazretleri mürettep52 bir nutkum53 var. Müsaade 
buyurulursa takrir edeyim54…

Hoca – Buyurunuz.
Boz Yörük – Tercümana emrediniz tercüme-i ayniyede55 bu-

lunsun. Çünkü zaman-ı istibdadda56 devairdeki57 resmî tercüman-
ların ifadat-ı ecanibindeki58 bazı şedidü’l-meal59 cümlelerin dehşe-
tinden duçar-ı hiras60 olarak tahfif-i mana61 eylemeleri yüzünden bu 
memleket çok hasara uğramıştır.

42   şuriş: kargaşa, ayaklanma, isyan
43   kıyam etmek: kalkışmak
44   murahhas: delege
45   itidal: soğukkanlılık, ölçülülük
46   makalat: makaleler
47   mütalaa: okuma
48   siyasiyat-ı zaman: zamanın politik işleri
49   ceraid-i mahalliye: yerel gazeteler
50   müftekir: muhtaç
51   bigâne-i ahval: durumlara yabancı
52   mürettep: sıralanmış, düzenlenmiş
53   nutuk: konuşma
54   takrir etmek: bildirmek
55   tercüme-i ayniye: bire bir çeviri
56   zaman-ı istibdat: despotizm devri
57   devair: devlet daireleri
58   ifadat-ı ecanib: yabancılara ait ifadeler
59   şedidü’l-meal: sert anlamlı, sert içerikli
60   duçar-ı hiras: korkuya kapılma
61   tahfif-i mana: anlamı hafifletme, yumuşatma
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Tercümana ihtar-ı lazımede62 bulunulur.
Boz Yörük devamla:
– Bir hımarın63 tercümeihâli64 şayan-ı istima65 addolunmaz66. 

Fakat fakirliği bir istisna teşkil eder. Kulunuz, peder tarafından 
Anadolulu, valide cihetinden Mısırlı bir mülzem67. Zaman-ı şeba-
bımda68 Dersaadet’te69 mutasarrıf70 mazullerinden71 bir zatın tav-
lasına72 düştüm. Yememe, suyuma, tımarıma itina edilirdi. Fakat 
efendinin en gözde uşaklarından bir çapkın bu hakire ilanıaşk etti. 
Ne yapacağımı şaşırdım. Derdimi dökecek razaşina73 bir dost bu-
lamadım. Bütün nev-i beşer74 için mucib-i ar75 olan bu faslı kısa 
geçeceğim. Birkaç ay sonra bu biedep76 hizmetkâr, o mutasarrıf 
mazulüne damat oldu. Çok geçmedi cemiyet-i rüsumiyeye77 aza78 
tayin edildi. Sonra mevaliden79 bir zata satıldım. Artık arpa saman 
görmez oldum. Giyahın80 gala-yı fiyatından81 şikâyetle bana eski ot 
minderleri söküp yedirmeye başladılar. Bazı akşam sofra kırıntıları 
verirlerdi. Bu zat hafiye idi. Başında sarığı vardı fakat Hırkayışerif 

62   ihtar-ı lazıme: gereken uyarılar
63   hımar: eşek
64   tercümeihâl: durum tercümesi
65   şayan-ı istima: dinlemeye layık
66   addolunmamak: sayılmamak
67   mülzem: susturulmuş
68   zaman-ı şebab: gençlik dönemi
69   dersaadet: istanbul
70   mutasarrıf: sancak yöneticisi
71   mazul: işten çıkarılmış
72   tavla: at ahırı
73   razaşina: sır dinleyen, hâlden anlayan
74   nev-i beşer: insan türü
75   mucib-i ar: utanmayı gerektiren
76   biedep: edepsiz, ahlaksız
77   cemiyet-i rüsumiye: vergi dairesi
78   aza: üye
79   mevali: mollalar
80   giyah: ot
81   gala-yı fiyat: fiyat pahalılığı
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taraflarında müsteciren82 oturduğu hanenin bedel-i icarını83 vermez, 
bakkal, kasap, ekmekçi, hasılı esnaf hakkı yemekten içtinap etmez-
di84. Tarik-i ilmiye85 mensubiyetine hürmeten bu zatın mesavisini 
de86 tamik etmeksizin87 geçeceğim. Hakire âşık olan çapkın uşağın 
tasvir-i mahiyetine girişmeye edep mâni oldu. Bu hoca hakkında 
tafsilat itasına da hatır-ı ulema88 set çekiyor. Güya ortadan sansür 
kalktı fakat birtakım kuyut89 arasında boğularak yine hiçbir şey 
söyleyemiyoruz. Gazetelerce şahsiyattan90 bahs-i mezmum91 addo-
lunuyor. Keşke kariin-i Osmaniye92 birtakım hakayık-ı ilmiyeye93 
vukuf94 peydasına95 bedel96 şahsiyatla meşgul bulunsa…

Hoca – Efendim, haddinizi tecavüz ediyorsunuz97. Siz kendi 
hemnevinize98 müteallik99 mesrudatta bulunabilirsiniz100. Umur-ı 
beşeriyeye101 müdahale hakkını haiz102 değilsiniz.

Boz Yörük – Affedersiniz hoca efendi, ortada evliya-yı me-
hamm-ı umurun103 kılletinden104 dolayı söz bize kalıyor.

82   müsteciren: kiracı olarak
83   bedel-i icar: kira bedeli
84   içtinap etmemek: çekinmemek
85   tarik-i ilmiye: din işleri
86   mesavi: kötülükler, fenalıklar, çirkinlikler
87   tamik etmek: derinleştirmek
88   hatır-ı ulema: bilginlerin hatırı
89   kuyut: deftere geçirilmiş kayıtlar
90   şahsiyat: bir kimsenin hakkında söylenen sözler
91   bahs-i mezmum: kötülenerek bahsedilen (kimse)
92   kariin-i Osmaniye: Osmanlı’nın okurları
93   hakayık-ı ilmiye: bilimsel gerçekler
94   vukuf: bilgi
95   peyda: edinme
96   bedel: yerine
97   tecavüz etmek: aşmak
98   hemnev: aynı türden olan
99   müteallik: alakalı
100   mesrudatta bulunmak: söylemek
101   umur-ı beşeriye: insanlara ait işler
102   haiz: sahip
103   evliya-yı mehamm-ı umur: önemli işlerin sahipleri
104   kıllet: azlık, kıtlık
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Boz Yörük’ün bu cevabı üzerine tekmil merkepler üst dudak-
larını sıyırıp izhar-ı tebessümle105 tepişmeye başladılar. Boz Yörük 
arkadaşlarına hitaben:

– Kardeşlerim sizi sükûta davet ederim. Asıl mühim ifşaatım106 
bundan sonradır. Dinleyiniz, lüzumsuz gürültü zıya-yı hukukumu-
zu107 mucip olur108. Rusya vaka-yı ahiresinden109 ibret alalım.

Birkaç anırtıdan sonra ses kesildi.
Boz Yörük – Bendeniz birkaç kapıya daha satıldım. İnsanlar 

tarafından türlü haksızlıklara, taaddiyata110 hedef olduktan sonra ni-
hayet Heybeli’de belediye hizmetine düştüm, sinnim111 de kemali 
buldu112. Bulunduğum aileler nezdinde113 çok esrara vâkıf oldum. 
İnsanlar gözümden düştü. Eşek doğduğuma şükürler ettim.

Cezirenin114 umur-ı tanzifiyesinde115 müstahdem116 kulunuz ile 
beraber biz dört merkeple iki beygiriz. Üç de çöpçümüz vardır. Çöp-
çülerimiz pallanpoş117, hemen nim üryan118 bir hâldedir. Önlerindeki 
çuvaldan mamul prostela119 ile setriavret ederler120. Bize gıda namına 
ne verdiklerini kimse sormaz. Kimse düşünmez. Hanelerden süprüntü 
taşırken başımızı birbirimizin sırtındaki küfelere sokup sebzevat kırın-
tılarıyla def-i cu121 ederiz. Bu sefaletimiz neden? Belediye varidatı122 

105   izhar-ı tebessüm: tebessüm gösterme
106   ifşaat: meydana çıkarmalar, ortaya dökmeler
107   zıya-yı hukuk: hakların kaybı
108   mucip olmak: gerektirmek
109   vaka-yı ahire: son olay
110   taaddiyat: zulümler, haksızlıklar
111   sin: yaş
112   kemali bulmak: olgunluğa erişmek
113   nezd: yan
114   cezire: ada
115   umur-ı tanzifiye: temizlik işleri
116   müstahdem: hizmetli
117   pallanpoş: dağınık
118   nim üryan: yarı çıplak
119   prostela: önlük
120   setriavret etmek: görünmesi sakıncalı yerleri örtmek
121   def-i cu: açlık giderme
122   varidat: gelir
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bizi hüsn-i idareye123 kâfi mi değil? Hayır efendim hayır… O üç çöp-
çünün maaşı birkaç mecidiyeden ibarettir. Bize sarf edilen ise laşey124 
kabîlindendir. Biz belediyenin elinde demirbaş sermayeyiz.

Pir aşkına çalışan bu kadit125 vücutlarımızın varidat-ı tanzi-
fiye126 olarak mahiye127 getirdiği binlerle kuruşun yekûnuna128 bir 
kere atf-ı nazar129 insaf ederseniz elbette bize acır, insanlara lanet 
edersiniz. Efendiler, bu natüvanların130 semere-i sayı131 olan bu pa-
ralar şimdiye kadar hangi ellere geçiyor, kimlerin ceplerine giriyor-
du? Vazifesizlikten, ataletten132, işsizlikten sinir illetlerine uğrayan 
şehremaneti azalarının133 maaşını biz temin ediyor idik. Adalar va-
ridatına göz atarak oradan ahz-ı maaşata134 yol bulan aç kurtları biz 
doyuruyorduk.

Efendiler, Semih Bey’in kumarda kaybettiği parayı, Reşit 
Mümtaz Paşa’nın metresine hediye eylediği girankıymet135 bir el-
mas iğneyi, akşam sabah yiyip içtikleri piliçleri, şampanyaları ce-
zirenin har136 havasıyla şapır şapır terler akarak çalışan bu derman-
de137, zayıf vücutlarımız tedarik ediyordu.

Nutkun bu son parçası hımarlar138 arasında öyle bir su-i tesir139 
gösterdi ki hep birden ref-i avaz-ı teellümle140 tepinmeye başladılar. 
Önlerine duvar, set, kapı, pencere, her ne gelirse indiriyorlardı. Fel-
123   hüsn-i idare: iyi idare etmek
124   laşey: yok hükmünde, değersiz
125   kadit: pek zayıf
126   varidat-ı tanzifiye: temizlik geliri
127   mahiye: aylık, maaş
128   yekûn: toplam
129   atf-ı nazar: bakış, bakmak
130   natüvan: güçsüz, zayıf
131   semere-i say: çalışma meyvesi, emek ürünü
132   atalet: tembellik
133   şehremaneti azaları: belediye üyeleri
134   ahz-ı maaşat: maaşlar alma
135   girankıymet: çok değerli
136   har: sıcak
137   dermande: âciz, güçsüz
138   hımar: eşek
139   su-i tesir: kötü etki
140   ref-i avaz-ı teellüm: dertleri yok etme isteğiyle ses çıkarma
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sefe hocası Teryan de Feylo, mektebin üst kat penceresinden bazı 
nasayihte141 bulunmak, müessir142 kelimat-ı hakimane143 sarf etmek 
istedi. Teskin-i şuriş144 kabil olmadı.

Belediye azasından Milletyadi, muteberattan Karpuz Yanko, 
belediye müfettiş-i sanisi Doduru Efendiler mahall-i vakaya145 şitap 
ettiler146. Verilen nasihatler kârger147 olmadı.

Dört saat imtidat eden148 bu kıyam149 nihayet geceye doğru 
yatıştırıldı. Merkeplerden bir telefle üç mecruh150 var. Ahaliden iki 
kişi yaralandı.

Ticaret mektebinin önündeki sedirlerden bir kısmı harap oldu.
Bu merkepler dört gün zarfında bu fikr-i hürriyeti151 nasıl ik-

tisap ettiler152? Karileri153 üzerine olan bu tesir-i sihramizinden154 
dolayı Geveze gazetesini tebrik ederiz. Fakat bu derece ihtilalcu-
yane155 neşriyattan156 feragatla157 biraz itidal gözetmesini asayiş-i 
mahalliye158 namına ihtardan da kendimizi alamayız.

141   nasayih: nasihatler
142   müessir: tesirli
143   kelimat-i hakimane: filozofa yakışan cümleler
144   teskin-i şuriş: isyanı yatıştırma
145   mahall-i vaka: olay yeri
146   şitap etmek: koşmak
147   kârger: etkili
148   imtidat etmek: sürmek, uzamak
149   kıyam: isyan
150   mecruh: yaralı
151   fikr-i hürriyet: düşünce özgürlüğü
152   iktisap etmek: kazanmak
153   kari: okur
154   tesir-i sihramiz: büyüleyici etki
155   ihtilalcuyane: devlete karşı çıkan, kargaşa çıkaran, bozgunculuk yapan
156   neşriyat: yayınlar
157   feragat: haktan vazgeçme
158   asayiş-i mahalliye: yerel güvenlik, yerel düzen



Bir Seyahat-i Acibe1

Odacının yeğeni İrfan ile kömürcünün biraderi Mahir pek se-
vişirler. Semtleri Edirnekapısı civarıdır. İbtida-yı meveddetleri2 iki 
seneyi tecavüz eylediği hâlde henüz birbirinin ismini doğru söyle-
yemezler. Mahir ötekine “İfran”, o da ona, he’yi meftuh3 telaffuz 
ederek “Maher” der.

Boş vakitlerini mahalle kahvesinde geçirirler. Tavlaya bayılırlar. 
Fakat zihn-i evvel4 oldukları için uğraşırlar uğraşırlar, bir türlü bece-
remezler. İkisi birbiriyle oynarlar, bir diğeriyle oynayamazlar. Tavla 
oyununda bazen beynlerinde5 ihtilaf6 zuhur eder7. Mesela:

1  “ Bir Seyahat-i Acibe”, ilk defa 17 Eylül 1908’de (4 Eylül 1324) Boşboğaz ile 
Güllabi gazetesinin 12. sayısından itibaren on beş bölüm olarak tefrika edil-
miştir. Hikâyenin adı sonraki baskılarda “İki Hödüğün Seyahati” olarak değiş-
tirilmiştir. 1933’te Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan hikâyeler derlemesi 
de İki Hödüğün Seyahati adıyla yayımlanmıştır. Kitapta yer alan diğer öyküler 

“İki Hödüğün Seyahati”, “Nasıl Öldürdüler”, “Müslüman Mahallesinde Bu İş 
Olur mu?”, “Arzın Yuvarlaklığına İnanmıyor”, “Büyükana”, “Tövbeler Tövbe-
si”dir. Kitabın, aynı yayınevi tarafından öncekini değiştirmeden 1943 ve 1960 
yıllarında da baskısı yapılmıştır. Atlas Kitabevi tarafından 1966 yılında yapılan 
baskıda, öykülerin dili Zahir Güvemli tarafından sadeleştirilmiştir. Özgür Ya-
yınlarının 1981 baskısında Kemal Bek tarafından yeni bir sadeleştirme ve dip-
notlama çalışması yapılmıştır. Burada yayımlanan metin, ilk baskı esas alınarak 
sadeleştirilmeden yayıma hazırlanmıştır. (Ezgi Nil Özgören)

2   ibtida-yı meveddet: sevgi başlangıcı
3   meftuh: fethalı, a, e olarak okunan
4   zihn-i evvel: akıllı geçinen, akılsız
5   beyn: ara
6   ihtilaf: anlaşmazlık
7   zuhur etmek: meydana çıkmak
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– İşte bana dört altı geldi. İfran, pulunu kaldır, işte urdum… De 
hadi kaldır…

– Oğlan ne diye uriysin? Bak hele bir yol parmakla da bak… 
On sayı lazım ki urasın?

– İyi ya oğlan, bana dört altı geldi. Hepsini toparlasak yirmi 
sekiz etme mi? İşte onun on sayısıyla urdum. Fazlasını da sana ba-
ğışladım.

– Şu tavlayı örgenemedin gitti! Dört altı yirmi sekiz mi eder? 
Üç altımız eder yirmi, bir de daha yirmi altı.

– Çok laf istemez… Pulunu urdum, kaldır…
– Beni yanıltmaya savaşma, urulmaz…
– Hele bir bilene danışalım da bak…
Giderler, iyi bir tavla bilenden istizah-ı madde8 ederler. Bun-

ların oyunlarına, hesapnaşinaslıklarına9 kahvede gülmedik kimse 
kalmaz.

İrfan’la Mahir bir gün mahalle kahvesinde iken kahve müşte-
rilerinden yine o semtli bir yorgancı içeri girer. Birkaç gün kadar 
mahalleden nereye gaybubet ettiğini10 yorgancıdan sorarlar.

Yorgancı bir kahve ısmarlayıp sigarayı da ağızlığa geçirdikten 
sonra anlatmaya başlar:

– Bir hane döşemek için birkaç arkadaş Büyükada’ya gittik. İş 
bir hafta kadar sürdü. Orada kaldık. Şimdiye kadar kısmet olup da 
nasılsa gidememiştim. Söylerlerdi de inanmazdım! Birader neler 
gördüm neler! Dil ile tarif olmaz, akçe ile meydana gelmez…

Yorgancı sözü bu zeminde11 tutturunca İrfan’la Mahir ağızlarını 
açıp karşısına oturarak kemal-i dikkatle12 kulaklarını verirler. Yor-
gancı devam eder:
8   istizah-ı madde: konuyu açıklamasını isteme
9   hesapnaşinaslık: hesap bilmezlik
10   gaybubet etmek: kaybolmak
11   zemin: konu
12   kemal-i dikkatle: büyük bir dikkatle
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– Öyle köşkler var ki kapılarının önünde mermerden cansız 
bekçiler duruyor. Arabaları hep fayton fakat körük yerine üzerlerin-
de saçaklı iri şemsiyeler açılı.

İrfan usulca Mahir’e:
– Ne diyi? Şemsiyeler tekerlekli mi diyi?
– Di bırak ki anlayayım…
Yorgancı:
– O bahçeler, o kameriyeler, o kuleler, vapur (çarkı) gibi dönen 

yel değirmenleri, fistanlı küçük köşkler…
İrfan yavaşça arkadaşının kulağına:
– Fistanlı köçekler mi diyi?
– Kulağını uzat ki iyi anlayasın. Ben ne bilem?
Yorgancı:
– Hele çam ağaçları bu bizim civarda yetişen baldıranlardan 

daha çok, daha sık… Oranın tuhafçıları13 dükkânlarını merkeplerin 
üzerlerine yükletip sokaklarda dolaşarak mal satıyorlar.

Yorgancı işte böyle mübalağalı14 hem de tarifat-ı garibe15 ile 
adayı uzun müddet tavsif eder16.

İrfan’la Mahir dikkatle dinleyip dinleyip bu tavsifattan17 anla-
yışları nispetinde meal18 istihraç ettikten19 sonra bir köşeye çekilip:

– İfran orası nere ki?
– Ben de bilmiyim. Büyük Oda deyi.
– Seninle beraber para koyak da oraya gidek mi?
– Çok uzah mı? Karadan mı gidiliyi, denizden mi?

13   tuhafçı: tuhafiyeci
14   mübalağa: abartı
15   tarifat-ı garibe: garip tarifler
16   tavsif: niteliklerini sayma
17   tavsifat: nitelemeler
18   meal: anlam
19   istihraç etmek: (anlam) çıkarmak
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– Anlayamadık ki… Hele bir sorak…
Büyükada’ya suret-i sefer20 hakkında yorgancıdan malumat-ı 

mufassala21 aldıktan sonra Mahir fesi çarpıtıp tatlı tatlı ensesini ka-
şıyarak:

– Oğlan neye gitmeyek? Gidek çok ayla eğleniriz… Feslerimi-
zi birer kalıp ettirek, potinlerimizi22 yağlatak. Taranak, kokulanak, 
bayramlık urbalarımızı23 giyek, boyunluklarımızı takak, takıştırak. 
Dayılarımızın gümüş kösteklerini alıp boyunlarımıza dolayak. Öyle 
bir vardakosta24 olak ki görenler de diyeler ki odacının yeğeniyle 
kömürcününki iki okka bir çeki olmuşlar.

Gidecekleri pazardan daha bir iki gün evvel bu iki delikanlıda 
tuvalet hazırlığı başlar. İşportadan ellişer paraya, lekeli birer yük-
sek yakalıkla, kırmızılı sarılı ve enseden tokalanır birer boyun bağı 
alırlar. O suretle takılan kravatın o yakalığa geçirilemeyeceğini he-
saplamazlar. Basma mintanlarını yıkatıp yakalarının ense tarafına 
yakalık takmak için birer düğme diktirerek Frenk gömleği hâline if-
rağ ederler25. Kenarları yağlı, tepesi başka aşağısı başka renk peyda 
etmiş eski feslerini bir onluğa sıkı sıkıya kalıba urdururlar. Başlama 
üste başlama urula urula altları ikişer parmak sihan26 peyda etmiş 
potinlerini lostra27 değil, âdeta kalafat ettirircesine28 delikleri deşik-
leri kapatarak parlattırırlar. 

Cumartesi akşama Yeni Cami avlusundaki seyyar berberlere 
saç kestirip tıraş olurlar. Saçlarına tarçın lavantasını, bıyıklarına ka-
lemis yağını fazla sürmesi için berbere mutat29 olan fiyattan birer 
onluk ziyade verirler.
20   suret-i sefer: yolculuk biçimi
21   malumat-ı mufassala: ayrıntılı bilgi
22   potin: ayakkabı
23   urba: giyecek
24   vardakosta: gösterişli, çalımlı
25   ifrağ: başka şekle sokma
26   sihan: kalınlık
27   lostra: ayakkabı boyama
28   kalafat etmek: gemiyi su geçirmez duruma getirmek
29   mutat: alışılmış
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Pazar sabahı alesseher30 kalkarlar. İrfan, odacı amcasının ka-
lem efendilerinin birinden yeğenine bayramlık olmak için rica ile 
almış olduğu etekleri kolları uzun, soluk redingotu giyer. Bitpaza-
rından alınmış ceketiyle tezeyyün eder31. Yakalıkları arkadan min-
tanların düğmelerine geçirirler. Fakat enseden raptedilen32 boyun 
bağları bir türlü o iki kat yakalığın ortasına geçirip tokalayamazlar. 
Mahir der ki:

– Oğlan, ortalık aydın oldu. Panpur33 kaçacak. Bunu bağlaya-
mayacak mıyız?

– Ziyade süslü olmak istemiy misin?
– İstiyim.
– Bak bu boyunluk ipekli. Niçin yarısı içeride kala da gözük-

meye? Bunun yularını boyunluğun üzerinden dolayıp bağ edelim. 
– He, eyi dedin İfran… Bazen çok akıllısın…
Bu tensip üzerine kravatların bağını yakalığın üzerinden geçi-

rerek arkadan tokalarlar.
Daha ortalık alacakaranlık iken cimnastik adım inerler. Rast 

geldiklerine:
– Bizim panpur nerede duriyi? Kaçta gidiyi ki? Hemşehri?
– Nereye gideceksiniz?
Birbirlerine tevcih-i kelamla:
– İfran orası nere idi ki?
– Gidiik ama nere olduğunu biz de bilmiyik…
Bunlara muhatap olanlar gülerek birbirlerine:
– Baksanıza şunlara. Amma zihn-i evvel şeyler ha! Tuvaleti uy-

durmuşlar. Fakat gidecekleri yerin ismini unutmuşlar. Oğlum siz 

30   alesseher: seher vaktinde
31   tezeyyün etmek: süslenmek
32   raptedilmek: bağlanmak
33   Vapur kelimesi kastediliyor.
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mahallenize dönünüz de nereye gideceğinizi öğrenip sonra buraya 
geliniz.

– İfran, baksana şu adam bize akıl örgedi. Bundan mahalleyecik 
dönecekmişiz de.

– Haydi işine, haydi işine… Bizim aklımız bize yeter de arta 
bile kalır…

Köprüye yürürler. Köprü memurlarına:
– Bizim panpur hangisi ki?
– Vay yosmalarım Allah’a emanet ne tarafa?
– Ne tarafa olduğunu hatırlasak sana ne soralım?
– İsteyiver elbette hatırlarsınız.
Köprü memuru diğer refiklerine34 işaret ederek:
– İki şık gidiyor gördünüz mü? Ne tarafa olduğunu hatırlayabi-

lirlerse bir tarafa gideceklermiş. Bunlar Göksu’da veya Mama’da 
zuhuriye35 çıkmaya gidiyorlar zannederim. Fakat acele edip oyun 
esvabını36 erken giymişler. Baksana kravatların bağları yakalıkların 
üzerinden dolanmış. Oyunda ne rolüne çıkacaklar acaba? 

– Mirasyediye.
– Hayır külhaniye.
– Bilemediniz, bunlar natürel37 rolleri olan aptaldan başka bir 

şeye çıkamazlar.
İki arkadaş bu sözlere kulak verdikten sonra:
İrfan – Maher ,bu herifler bize laf atiyi… Ne diyi? Anlami mi-

sin?
Mahir – Mirasyedi diyi.
İrfan – Mirası kim yedi ki?

34   refik: arkadaş
35   zuhuri: orta oyunu
36   esvap: giysi
37   natürel: doğal
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Mahir – Ben ne bilem? Baki ki giyimli kuşamlı, kıyafetli şan-
lıyık. Bizi mirasyedi saniyi. Acele giyinmişler de oyuna gidiler diyi.

İrfan – İlin aptalı, bırak ki söylensün…
Mahir – Bir şey dediğimiz yok a varsın dırlansın…
Köprüyü biraz yürüdükten sonra Mahir:
– İfran, biz nereye gidiik böyle? Bir yol bilene danışak olma 

mı? Na işte şu efendiye sorak. Efendi, biz dayılarımızdan izin aldık 
da gezmeye gidiyik. Hangi panpura binelim ki bizi ta oraya ilete?

Yolcu efendi şaşırarak:
– Nereye gidiyorsunuz?
İrfan – Yorgancı Sadık Ağa’nın vardığı yere.
Yolcu – Neresi orası?
İrfan – Mahir, hele bir yol söyle neresi idi ki ora?
Mahir gayet sabü’t-tahattur38 bir şey bulmaya uğraştığını gös-

terir bir işmizazla39 ensesini kaşıyıp:
– Büyük Odaya.
O zat gülerek:

– Hangi Büyük Odaya?
İrfan – Canım köçekler oynamiy mi? Tekerlekli fırıldakları 

dönmey mi? Kapılarında cansız bekçiler dikilmey mi?
O zat – Bu dedikleriniz burada, bizim memlekette mi?
Mahir – Anadolu’da bizim memlekette değil a… Ahan burada, 

sizin memlekette…
O zat – Acayip… Cansız bekçi olur mu?
İrfan – Biz ne bilelim ki ola mı olma mı? Ahan biz de görmeye 

gidiik…

38   sabü’t-tahattur: zor hatırlanır
39   işmizaz: yüzünü buruşturma
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O zat – Büyük Oda’da cansız bekçi… Bir yanlışlık var… Size 
bilmece söylemiş olmasınlar? Ay ay dur… Büyükada olmasın?

Mahir – Aman efendi ağzını öpek! İşte ora… Di hele, bir yol 
daha di ki örgenek…

O zat – Büyükada.
O zatın tarifi üzerine bin müşkülatla40 Büyükada’ya bilet alıp 

vapurlara girerler. Mevkide41 başsedire kurulurlar. Bunların şıklık-
larındaki garabete42 manidar43 bir nazar fırlatmadık yolcu kalmaz. 
Ve toylukları saffetleriyle44 beraber bu enzar-ı istihfafı45 hissederek 
sıkılırlar. Nihayet mevki memuru gelerek:

– Haydi aşağı… Burası mevkidir.
İrfan Mahir’e hitaben:
– Bu da ne diyi?
Mahir – “Burası menfidir46. Haydi aşağı” diyi.
İrfan hiddetle:
– Ettiği lafa bak. Neden menfi olak? Biz Büyükada’ya gidi-

yik. (Biletleri göstererek) İşte yolluk için yazılı mukavvaları aldık. 
Daha ne istiyin?

Memur – Hemşehri burada oturursanız fazla para verirsiniz.
Fazla para vermeye bir türlü razı olamayıp aşağıya inerler. Ma-

hir usulca İrfan’ın kulağına:
– Az kaldı ki herif bizi menfi edidi. Hafiye miydi ki o?
İrfan – Neyse geçti. Sus ki kimse duymaya.

40   müşkülat: güçlükler
41   mevki: ücretli bölüm
42   garabet: gariplik
43   manidar: anlamlı
44   saffet: saflık
45   enzar-ı istihfaf: küçük gören bakışlar
46   menfi: sürgün
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İkinci mevki yolcuları arasında birer yer bulup otururlar. Vapur 
Fenerbahçe açıklarına doğru yollanır. İrfan denizin afak-ı vasiası-
na47 doğru bakınıp:

– Biz gidiyik ama memlekete mi gidiyik nere gidiyik? Bir yan-
lış iş itmeyek? Şehirden uzaklaniyik.

Mahir – Benim içim geçiyi. Açlığım geldi.
İrfan – Naha bak. Herif tepsinin içinde bir şey satiyi. Kurabiye 

ispanya diyi. Birer kalıp ispanya yisek olma mı? Pahalı mı acep?
Birer onluk pandispanya yerler. Hoşlarına gider. Birer onluk 

daha alır. Vapur açıldıkça güya avdeti48 müşkül49 bir semt-i mechu-
le50 gidiyorlarmış gibi kalplerine bir nevi51 korku arız olur52. İstan-
bul’dan bu tebaütleri53 kendilerini neticesi meşkȗk54 bir seyahate 
düşürecekmiş gibi bir telaşla yanlarındaki kimselerden istizaha55 
kalkışırlar. Pek az Türkçe bilir bir Rum’a hitaben Mahir:

– Hemşehri sen nereye gidisin?
– Ben Antigon’a gidecek.
Her ikisi birden kemal-i istiğrabla56:
– Ne didin? Hele bir yol daha mırıldaki anlayak.
Rum – Kim mırıldayacak. Ben kedi değil. Sen bilmezsin Türk-

çe laf nasıl söyleyecek? 
İrfan şaşırarak:
– Bu adam Türkçe bilmeyi de bize kıziyi.

47   afak-ı vasia: geniş ufuklar
48   avdet: geri dönme
49   müşkül: zor
50   semt-i mechul: bilinmeyen semt
51   nevi: tür
52   arız olmak: ortaya çıkmak
53   tebaüt: ayrılma
54   meşkȗk: şüpheli
55   istizah: açıklamasını isteme
56   kemal-i istiğrab: büyük bir hayret
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Rum – Sen bilirsin çok Türkçe güzel. Ben bilmeyecek.
Mahir – Hemşehri kızma. Biz sana soriyik ki nereye gidisin?
Rum – Ben Antigoni’de gidiyorum.
İrfan telaşla:
– Artık köyüne mi gidi?
Mahir taaccüple57:
– Bir halt didi ama anlamiyim! Bizim gibi güzel layıklı Türkçe 

bilmiy ki anlaşak. Hemşehri he bir yol daha de Artu köyü neresi ki?
Rum – Ki Antigoni. Oradaki nerede bu olmuş, yine orada du-

ruyor.
İki refik meyusane58 birbirine:
– Biz yanlış panpura bindik. Yorgancı bize hiç Artu köyü lafı 

etmedi. Bu panpur bizi sakın Karadeniz’e götürmeye? Biz Büyük 
Oda’ya dirken Samsun’a ulaşmayak? Acele ettik. İşte böyle karı-
şıklığa uğradık. Bu herif de lakırdı anlamiyi ki. İşte sucu geliyi hele 
bir danışak. Sucu buraya baksana. Sana laf diyik. Bu panpur Kara-
deniz’e mi gidi? Biz yanlış bindik.

Sucu elinden bardak tepsisini yere bırakarak iki böğrünü tutup 
güle güle:

– Ah Matofeo? Ne adamlar da var! Cenabınız Karadeniz’de gi-
decektiniz? Yanlışlık oldu?

İki refik büyük bir telaşla:
– Yanlış ettik öyle mi? Öyle ise kaptana söyleyek. Bizi şuraya 

bir yere çıkara.
Sucu – Nereye çıkaracak? Böyle iş olur mu hiç? Bu vapur de-

ğil, pazar kayık ki müşteri nerede isteyor orada yanaşacak? Duru-
nuz bir parça şimdi vapur Kınalıada’ya yanaşacak, çıkarsınız orada, 
hani yukarıdan gelecek bir vapura binersiniz gidersiniz İstanbul’da.

57   taaccüp: şaşma
58   meyusane: ümitsizce
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İrfan – Panpur şimdi kınalı ata yanaştıktan sonra mı Samsun’a 
varacak?

Sucu – Yok bre kaymeni. Samsun gitmez bu vapur. Ne laf eder 
bu adam? Siz kaç para bilet aldınız?

İrfan – Mahir’den sorarak:
– O kalın kâğıt parçalarını kaça aldıkdı ki üçlüğe mi yüzlüğe 

mi?
Mahir – Alan sen. Bana ne soriyin? Hele çıkar keseyi, kaç pa-

ramız kaldığını sayak da verdiğimiz anlaşıla.
Bu muhavereye karşıdan kulak misafiri olan Yahudi yanındaki 

Ermeni’ye:
– İşitiyorsun Ermeni kardeş? Ne antika yolcular da var? Biletin 

adını bilmiyor vapura binmiş gidiyor. Kaç para verdi? Yüzlük mü? 
Üçlük mü, kim bilecek? Tiyatroya gitmek lüzumisi59 yok. Dikkat 
olunursa bu kalabalıkların içinde ne komedyalar oynayor?

Ermeni yolcu – He dikkatinde olmuşum. Kıyak akıllı şeylerdir. 
Bilete yüzer para vermişler. Vapur Samsun’a gitmesin deyi kalple-
rine korku düşmüş.

Yahudi – Ey divane oğlusu divaneleri… Birer yüzlük daha ver-
seler Odesa’ya kadar gidecekler!

Ermeni – Zu… Yahudi patırtı etme. Bize bakorlar. Ağnarlarsa 
ki mehtap ediyoruz deyi. Korkarım ki bir hır çıkarırlar. Gözlerinin 
bakışını beğenemiyorum. Ne bilirsin? Belki tımarhane kaçkınla-
rıdırlar. Yakalıklara kravatlara, feslerin kalıplarına bak. Hediyelik 
şeylerdir. On para versen belki üstünde kalır. Altından çıkamazsın 
sonra.

Yahudi – Ağzını bozma haydi. Altını üstünü ne karıştırırsın?
İrfan, sucuya Yahudi’yi göstererek:
– O çift bize mi laf ediyi? Eğinli yumruğu yemiş mi? Ki hele 

bir yol sor.
59   lüzumi: gereklilik
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Yahudi – Bu istifham-ı garazkâraneyi60 işiterek:
– Yok hemşehri yok… Karnım tok. Biz Odesa’ya mal gönder-

dik de ona laf ediyoruz. Sen işine bak.
Ermeni – Ona yumruk lafı edorse adalet, müsavat61 var oldu-

ğunu ağnat sen a.
Yahudi – Bunlara anlatacağım? Ben diyeceğim bir “adalet”, o 

bana indirecek üç yumruk. Ben diyeceğim bir “müsavat”, onlar ata-
cak iki tepme. Ben onlar anlatacağım laflan. Onlar bana ders vere-
cekler ellen ayaklan.

Sucu – (İrfan’a hitapla) Yahudi size laf söylemedi. O başka 
ticaret lakırdı ediyor. Şimdi siz çıkacaksınız Kınalıada. Yukarıdan 
hani Kartal’dan geliyor bir vapur. Uğrayacak Kınalı. Bineceksiniz 
gideceksiniz İstanbul. Sonra nerede canınız istiyor orada gidecek-
siniz.

İrfan – Kınalı ata nereden bineceyik ki?
Sucu – Simdi, simdi… Vapur orada gidecek, ben size haber 

vereceğim.
Mahir, İrfan’ın kulağına:
– Kınalı ata kaç paraya binilir sorsana ki? Ya çok pahalı ise?
İrfan – (Sucuya) Kınalı ata kaça bindiriler?
Sucu – Korkma çok para değil.
Mahir (telaşla) – Ya bu kınalı at çok çifteli ise? Bizi üzerinden 

atarsa?
Sucu yan gözle Yahudi’yle Ermeni’ye bakar. Yahudi yavaşça: 

– Bu mirasyedi müşteriler Kınalı’da merkebe mi binecekler?
– Ne ideceklerini kendiler de biliyorlar acep?

60   istifham-ı garazkârane: kin ve düşmanlık dolu soru
61   müsavat: eşitlik
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Vapur Kınalı’ya yanaşır. Bütün müşterilerin enzar-ı istiğrab-
ları62 üzerlerinde olduğu hâlde Mahir’le İrfan Kınalı’ya çıkarlar. 
Bin türlü müşkülatla63 ifham-ı meram64 ederler. Kınalı’daki biletçi 
bunların Büyükada’ya tenezzüh etmek65 niyetinde iken bir su-i te-
fehhümden66 dolayı hataen oraya çıkmış olduklarını anlar. Tekrar 
Büyükada’ya gitmeleri için bir sandal tutar. Ve sandalcıya:

– Bu mirasyedi müşterilere güzel dikkat et, rahatsız olmasınlar. 
tembihinde bulunur. Denize biraz açıldıktan sonra sandalcı bu iki 
refik-i acayibin67 belahat-i mükâlemelerinden68 ne mal olduklarını 
anlar. Büyükada’ya kadar kürek çekmeyi bilüzum69 görerek:

– İşte Büyükada burasıdır.
diye müşterileri Heybeli’ye çıkarır. Ve iskele civarında dolaşan Tel-
lal Yanko’ya Rumca lisanla:

– Kıyafetlerine bakma. Cepleri para dolu. Eğlenmeye çıkmışlar. 
Dostsun. Bari sana kısmet olsun. Dolaştırıver.

Tavsiyesinde bulunur. Mahir ile İrfan bu tavsiye-i dostanenin70 
asla farkında olmadıkları hâlde karşılarına vehleten71 bir herif çıkıp 
da eski ceketinin tediben72 önünü kavuşturarak ancak komedilerde 
görülecek bir vaz-ı mudhikle73 eğilip bir sıraya birkaç temennayı74 
birden çaktıktan sonra:

62   enzar-ı istiğrab: şaşkın bakışlar
63   müşkülat: güçlükler
64   ifham-ı meram: isteğini anlatma
65   tenezzüh etmek: gezintiye çıkmak
66   su-i tefehhüm: yanlış anlama
67   refik-i acayib: garip arkadaş
68   belahat-i mükâleme: alıkça konuşmalar
69   bilüzum: lüzumsuz
70   tavsiye-i dostane: dostça tavsiye
71   vehleten: birdenbire
72   tediben: terbiye suretiyle
73   vaz-ı mudhik: komik vaziyet
74   temenna: selamlama
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– Efendim, Tellal Yanko kulunuz. Arzularınızı icraya75 munta-
zırdır76. Ne emir buyurılor?
istifsar-ı nazikânesinde77 bulunca, zaten hiç tanımadıkları bir insan 
kalabalığı içine çıkmış olmalarından dolayı çehrelerine birer bela-
hat-ı garibane78 gelmiş bulunan İrfan’la Mahir büsbütün alıklaşarak 
ne düşüneceklerini, ne diyeceklerini külliyen şaşırırlar.

Yanko yakaladığı bu iki şikârı79 diğer tellallara kaptırmak te-
laşıyla:

– Buyurunuz efendim. Zannederim ki bugün kulunuzdan çok 
memnun kalacaksınız.

Bunları caddeye doğru yürütür. Zavallı mirasyediler sonu neye 
çıkacağını bilemedikleri bu teklife karşı manyetizmaya tutulmuş 
gibi gayriiradi80 bir meclubiyetle81 yürürler. Caddeye çıkınca Yanko 
faytonların birine işaret eder. Araba gırıl gırıl gelir, önlerinde durur. 
Yanko evvela İrfan’ın, badehu Mahir’in kemal-i nezaketle kolların-
dan tutarak yan yana faytona bindirir, kendi de karşılarına oturur. 
Arabacıya:

– Çam Liman.
emrini fırlatır. Bir kırbaç şaklar. Araba caka ile yola düzelir. Müd-
det-i ömrlerinde82 bu kadar büyük bir ikrama, izaza83 uğramamış 
böyle müdebdep84 bir seyrana çıkmamış bulunan bu sahte miras-
yedilerin çehrelerini öyle bir tebessüm-i belahat85, öyle bir istiğ-

75   icra: uygulama
76   muntazır: bekleyen
77   istifsar-ı nazikâne: nazik soru
78   belahat-ı garibane: garip alıklık
79   şikâr: av
80   gayriiradi: iradesiz
81   meclubiyet: tutkunluk
82   müddet-i ömr: ömür boyu
83   izaz: ağırlama
84   müdebdep: gösterişli
85   tebessüm-i belahat: bön tebessüm
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rab-ı mecnunane86 istila eder ki vech-i vürudlarını87 kendileri de 
bilmedikleri hâlde gözleri âdeta acayip birer gurur, bitabane88 birer 
sürur89 ile küçülür, küçülür. İkisi de fart-ı hazdan90 âdeta sermest91 
olurlar. Bunun neticesi neye çıkarsa çıksın… Sonunda ölüm yok ya, 
o günkü talihlerinin bu gayrimemul92 lütfundan müstefit olmak93 
isterler. Araba galdır galdır Livadya Caddesi’ni tutturur.

Bir yere gidiyorlar ama nereye? Mahir’le İrfan bunun her hâl-
de bir mahall-i zevk ü safa94 olduğunu tellalın hemen her lakırdı 
başında çaktığı patilerden anlarlar.

Halki Palas’ı, Ticaret Mektebi’ni geçerler. Tur yoluna girerler. 
Müsadif oldukları95 menazır-ı tabiiyenin96 bir de cihet-i şairanesi97 
olduğunu hiç ömründe akıllarına getirmemiş olan bu iki mirasyedi, 
denizleri, çamları, o geniş ufukları gördükçe sebebini anlayamadık-
ları hâlde bir ferahlık hissederler. Arabanın içinde kalkıp oynamak, 
memleket türkülerini bağıra bağıra söylemek hevesine düşerler. Fa-
kat yolda arada bir rast geldikleri insanlardan, karşılarında oturan 
tellaldan sıkılırlar.

İrfan etrafına bakınıp bakınıp alık alık sırıtarak ikide birde Ma-
hir’in kulağına eğilip yavaşça:

– Zıplayasım geliy…
– Benim de içim istey ki bağıram…

86   istiğrab-ı mecnunane: delicesine vaziyet
87   vech-i vürud: geliş sebebi
88   bitabane: hâlsizce
89   sürur: sevinç
90   fart-ı haz: aşırı zevk 
91   sermest: sarhoş
92   gayrimemul: umulmayan
93   müstefit olmak: yararlanmak
94   mahall-i zevk ü safa: eğlence mekânı
95   müsadif olmak: rast gelmek
96   menazır-ı tabiiye: doğa manzaraları
97   cihet-i şairanesi: şairane tarafları



192 | Hikâyeler

Araba Çam Limanı’na gelir. İki gazinodan birden müşteri cel-
bi98 için çığırtkanlık eden laternalar dangırdamaya başlar.

Tellalın işareti üzerine araba eski gazinonun önünde durur. 
Müşteriler inerler. Gazino bahçesinin hususi gibi olan bölmeli kıs-
mına girerler.

Garson gelir, karşılarına dikilir. Tellal sorar:
– Ne emir buyrulur?
Mirasyediler bu suale verilecek cevabı tayin için birbirinin yü-

züne bakarlar. Her oturuşta yarımşar okka ekmek öğütmeye alışkın 
olan o mideler vapurda yedikleri ikişer (ispanya) vız gelmiştir. De-
nizin saf havası tesiriyle şiddetli bir açlık hisseden iki refik birbi-
rinin yüzüne bakışarak kendi zevklerince olan etimeden99 bir şey 
intihabını100 düşünürler. Nihayet Mahir der ki:

– Bolca bir işkembe çorbasıyla birer baş olsa.
İrfan hemen itiraz ederek:
– Yoğurtlu kebap daha iyi olma mı?
Tellal talep edilen etimeye biraz istiğrap etmekle101 beraber:
– Efendim burada bas, iskembe çorba bulunmaz. Yemekten 

evvel bir iki kadeh duziko, mastika, nasıl isterseniz, böyle bir sey 
almak istemezsiniz?

Bu suale karşı bizim mirasyediler âdeta alıklaşarak birbirinin 
yüzüne bakakalırlar. Mahir yavaşça İrfan’ın kulağına:

– Ne diy bu herif?
– Mastiha diy. Hani oğlan, dayımız bizi geçende orada iş gö-

rek diyi bir düğüne götürmedi miydi? Efendiler beyaz bir su içip 
de türkü çağırmiydiler mi? Bağırmiydiler mi? Ahan son birbiriyle 

98   celp: çekme
99   etime: yemekler
100   intihap: seçme
101   istiğrap etmek: şaşırmak
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kavga eylemediyler miydi? Sirkeci taraflarında herifler içip içip çıl-
dırmiyler mi? İşte bu adam istey ki biz de ondan içek!

– Mastihayı anladıh a… Bir laf daha ediyi. O ne ola ki?
Tellala hitaben:
– Mastihayı biliyik. Bir şey daha mırlandın o ne ola ki?
Tellal – Duziko.
Mahir – O iyi bir şey mi ki?
Tellal – Burada var bir duziko. Mensur! Sade üzümden yapıl-

mış.
İrfan – Tatlı mı ki?
Tellal – Yok yok. İçeride seker yok. Ama var bir güzel koku. 

Göreceksin.
İrfan’la Mahir yekdiğerine istimzacen102 bakıştıktan sonra ikisi 

birden:
– Ne ola ki. Hele birer içek de görek…
Garsona emir verilir. Mezelerle donanmış bir tepsi gelir. Bizim 

iki refikin hayret ve hatta hiddetini celbeden şey, meze tabaklarının 
küçüklüğüyle yiyecek namına bunların derunlarına103 konulan şey-
lerin azlığı olur. Küçücük bir tabak içinde iri taneli fakat üç zeytin. 
Diğer tabaklarda fasulyelerin adedi yek nazarda sayılabilecek kadar 
az pilaki, bir iki tane kırmızı pavurya104 bacağı. İnce dilinmiş koyu 
yeşil şişe turşusu. Üç tane yalancı dolma. İki tanecik minimini gü-
müş balığı tavası. Yine öyle küçük bir tabakta muntazam105 kesilmiş 
ekmek lokmacıkları.

Mahir, İrfan’ın kulağına eğilerek:
– Bu herif bizimle eğleniy mi ki?

102   istimzacen: fikrini yoklayarak
103   derun: iç
104   pavurya: yengeç çeşidi
105   muntazam: düzgün
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– Ben ne bilem? Bizi nazik şehir uşağı saniy de kuşlara yem 
virir gibi ufah tabahlara çimdik çimdik ehmeh koyiyi. Dört tane 
fasulye koyi. Bir adama bir zeytin koyi. (Tellala hitaben) Arhadaş 
disene ki. Bu herif bize bir iki okka ekmak getire. Hep bunları diş-
lerimizin kovuhlarına koysah yine doldurmaz. Acıhdıh. Biz taze şe-
hirli değilih, Anadolu uşağıyıh. Söyle tencerelerde ne varsa getire. 
Biz açıh. Bu tabahların içindeki şeyleri enfiye diyi burnumuza mı 
çekek? Nidek?

Tellal, müşterilerin bu şiddet-i iştihalarını106 mekûlatın107 sürü-
mü için bir fi’l-i hayr108 addederek109:

– Efendim bunlar mezedir. Doymak için değil. Birkaç tane at-
tıktan sonra başka yemek bulacağız.

Açlık bizim yiğitlerin âdeta başlarını döndürüyordu. O, birer 
ikişer çimdik mezelerin pek meşamnevaz110 gelen kokuları artık 
tahammüle takat bırakmadı. Bu kırıntıların ekli111, o kadehlerdeki 
mayiatın112 şürbüne113 vabeste114 olduğunu anladıklarından her ikisi 
de kadehlere yapıştılar. Yanko da kendininkini aldı. Tellal kadeh 
tokuşturmak istedi. Mirasyediler bundan bir meal115 istihraç edeme-
diklerinden116 birbirine sordular:

– O ne idi ki öyle? Yumurta mı bu ki tokuşiyi.
– Bardahlar sağlam mı işte onu anlamak istiyi.
Tellal – Yok bre, âdet bu… Kadehler birbirine “tırınk” yapacak. 

Böyle daha keyifle kaçacak.

106   şiddet-i iştiha: şiddetli iştah
107   mekûlat: yiyecekler
108   fi’l-i hayr: hayırlı iş
109   addetmek: saymak
110   meşamnevaz: burun okşayan
111   ekl: yeme
112   mayiat: sıvılar
113   şürb: içme
114   vabeste: bağlı
115   meal: anlam
116   istihraç etmek: (anlam) çıkarmak
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Üçü de dikerler. İki acemiye bu düzikolar o kadar sert gelir ki 
ateş yutmuş gibi birer humret-i sima117 ile biri iskemlesinden yere 
dürülür, öteki dolap beygiri gibi orta yerde dolaşmaya başlar. Tellal 
şaşırır, evvel düşeni yerden kaldırır, sonra kaçanın arkasından koşar. 

Yanko – Meze yiyiniz meze…
Bu teklif, mirasyedilere biraz ağız yanmasını unutturur. Elleri-

ni beş parmaklarını birden istimal118 ile tabaklara daldırırlar. Lisa-
nımızdaki “sömürmek” tabirine tamamıyla bir misal119 teşkil eder120 
surette birinci dalıştan sonra tabaklarda bir şey kalmaz. Tellal birer 
kadeh içkiyle meze ısmarlar. 

Müddet-i ömrlerinde ağızlarına hiç müskirat121 girmemiş olan 
İrfan’la Mahir’in bu kallavi kadehlerin muhteviyatı iyice başlarını 
döndürür. Bir nevi neşe ile beraber sersemlikleri tezayüt eder122. Bu 
ilk ağız yangınını müteakiben123 ikinci kadehlere pek rağbet göster-
mek istemezler ama Yanko’nun ibramına124 karşı bir redd-i kati125 
muamelesini de kendilerince tevehhüm ettikleri126 nezakete muga-
yir127 bulurlar. İkinci kadehler de yuvarlanır.

Mirasyedilerin şerefine layenkatı128 manivelası129 dönen akor-
du bozuk laternanın notaları birbirine giren aheng-i şematet-i kev-
niyesi130, kesret-i tekrardan131 yorgunluğu hissedilen gevşemiş, 

117   humret-i sima: kızarmış yüz
118   istimal: kullanma
119   misal: örnek
120   teşkil etmek: oluşturmak
121   müskirat: alkollü içkiler
122   tezayüt etmek: artmak
123   müteakiben: arkasından
124   ibram: ısrar etme
125   redd-i kati: kesin geri çevirme
126   tevehhüm etmek: zihinde kurmak
127   mugayir: aykırı
128   layenkatı: durmadan
129   manivela: sert çubuk
130   aheng-i şematet-i kevniye: var olan gürültü cümbüşü
131   kesret-i tekrar: tekrar çokluğu
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çorbalaşmış bir polka132, bizim Eğinlilere dangırtıdan başka bir 
şey ihsas etmediği için hafiften memleket havalarına girişildi. La 
ale’t-tayin133 bir makam tutturulup hakiki güfte bulununcaya kadar 
çekilen “adam aman”lar, ahlar, vahlar, eninler başladı. Üçüncü ka-
dehlerden sonra:

O kuşa di ötmeye
Yüreğime değmeye

güftelerine girilip çıkıldı. Ahların medleri134 uzadıkça uzadı. Niha-
yet ceplerinden çıkardıkları mendillerin birer tanesini kuşak gibi 
sarıp feslerinin üzerine doladılar. Diğer bir mendili de burup burup 
birer ucundan tuttular. Laternanın çaldığı bozuk maçiçe bu Ana-
dolu raksının adem-i tevafukundaki135 garabeti136 asla nazarıitibara 
almaksızın137 bütün vücutlarıyla sağa sola uzun uzun inhinalar138 
göstererek sıçramaya başladılar. 

Bu hâl, tellal ve garsonlar için hiç ömürlerinde müsadif ol-
madıkları139 bir manzara-i nadire140 idi. Yalnız sıçramıyorlar, Hır-
pani’ye benzer bir havayı bütün kuvvet-i hücreleriyle141 terennüm 
ediyorlardı142. 

Merkepçilerden, sandalcılardan, civar bahçıvanlardan, garson-
lardan, oradan buradan peyda olan insanlardan mürekkep143 bir se-

132   polka: dans müziği
133   la ale’t-tayin: gelişigüzel
134   med: uzatma
135   adem-i tevafuk: uyumsuzluk
136   garabet: gariplik
137   nazarıitibara almak: dikkate almak
138   inhina: eğilme, bükülme
139   müsadif olmak: rast gelmek
140   manzara-i nadire: nadir manzara
141   kuvvet-i hücre: hücrelerin kuvveti
142   terennüm etmek: anlatmak, ifade etmek
143   mürekkep: bir araya gelmiş
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yirci alayı derhâl gazinonun kara tarafından bir nısf-ı daire144 teşkil 
etti145. 

Laternanın dangırtısı, oynayanların avaze-i şevk-i mestanele-
ri146, seyircilerin el şakırtıları Çam Limanı’nı bir panayır mahalline 
çevirdi.

Birkaç kadehten sonra Tellal Yanko da kafayı tuttu. Bu garip 
müşterilerin tahkik-i hüviyetleri147 hakkında Rumca vaki148 olan su-
allere karşı yine Rumca olarak şu cevabı veriyordu:

– Haydi bre haydi… Bugün bir av yakaladım. Bunları bana Kı-
nalıadalı sandalcı Panayot tavsiye etti. Mirasyedi imişler. Para çok, 
akıl yok. İşte bunlar öyle. Haydi içiniz, bizim hesabımıza siz de 
içiniz.

Bizim mirasyedilerin hesabına derhâl ayakta elden ele devr-i 
akdah149 başladı. Derhâl bir iki masanın başına meclis-i işret150 ku-
ruldu.

Kıyafetleri sia-i hâllerine151 delaletten152 pek uzak görünen bu 
mirasyedilerin hesabına bezm-i nuşanuş-i umumi153 başladığı esna-
da yalnız gazino sahibi netice-i tediyat154 hakkında biraz şüpheye 
düşerek Rumca olarak tellal Yanko’ya:

– Masraf seksen beş kuruş oldu. Şu küçük hesabı görelim. Son-
ra istediğiniz kadar yine içiniz…
ihtarında bulundu.

144   nısf-ı daire: yarım daire
145   teşkil etmek: meydana getirmek
146   avaze-i şevk-i mestaneleri: sarhoşçasına sevinç sesleri
147   tahkik-i hüviyet: kimlik araştırma
148   vaki: olan
149   devr-i akdah: kadehleri dolaştırma
150   meclis-i işret: içki meclisi
151   sia-i hâl: rahatlık, bolluk, zenginlik
152   delalet: işaret
153   bezm-i nuşanuş-i umumi: içki içme meclisi
154   netice-i tediyat: ödemelerin sonucu
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Bizim İrfan ile Mahir’in kuvve-i maliyelerinden155 hiç bah-
setmedik. Bunların ceplerinde otuzar kuruş kadar paraları vardı. 
Yevmiye156 otuz parayı tecavüz etmeyen sarfiyat-ı muktesidanele-
rine157 nispeten bu otuzar kuruş kendi nazarlarında hemen hemen 
devriâlem158 seyahatine kifayet edebilecek159 ehemmiyette160 birer 
meblağ161 idi. Bu paradan maada162 yalnız İrfan’ın cebinde, çantası-
nın en derin bir köşesinde bir hazine-i medfune163 vardı. Bir İngiliz 
lirası. Bunu âdeta hiss-i perestişkârane164 ile oraya gizlemişti. Arada 
sırada tenha, pek hafi165 bir mahalle166 çekilir, çantanın ufak gözünü 
açar, minimini bir bez dokuma çıkarır, bu bezi çözer, evvela gazete 
parçasına, badehu167 sigara kâğıdına sarılı olan bir İngiliz lirasını, 
sabunla yıkanmış, ovulmuş, belki çok defa yalanmış, taamına168 
bakmaya uğraşılmış bu İngiliz lirasını böyle iki kılıfından tecrit 
ettikten169 sonra mütehassirane170 ziyaret eder. Eliyle sıkıca temas-
tan liranın sıkletinden171, kıymetinden bir şey zail olacakmış172 gibi 
âdeta ihtiraz ederek173 bu sikke-i ecnebiyeyi174 incitmeksizin evirir 
çevirir. Yüzüne bakarak onun haiz175 olduğu kuvvete hayran olur. 
155   kuvve-i maliye: mali kuvvet
156   yevmiye: günlük
157   sarfiyat-ı muktesidane: tutumlu bir şekilde yapılan harcama
158   devriâlem: dünyayı dolaşma
159   kifayet etmek: yetmek, yeterli olmak
160   ehemmiyet: önem
161   meblağ: tutar
162   maada: -den başka
163   hazine-i medfune: gömülü hazine
164   hiss-i perestişkârane: taparcasına his
165   hafi: gizli
166   mahal: yer
167   badehu: daha sonra
168   taam: tat
169   tecrit etmek: ayırmak
170   mütehassirane: hasretle
171   sıklet: ağırlık
172   zail olmak: yok olmak, eksilmek
173   ihtiraz etmek: sakınmak, çekinmek
174   sikke-i ecnebiye: yabancı para
175   haiz: sahip
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Böyle dakikalar geçirir. Sonra aynı itina ile sarıp sarmalayıp yine 
onu yerine kor, cebine indirir, düşmemesi için cebinin üstünden bir-
kaç defa yoklar, bastırırdı.

İşte İrfan’ın cebinde bu kadar mutena176, bu kadar muazzez177 
bir lira vardı. Bunun vücudundan Mahir de haberdar idi. Böyle bir 
hazineye malik olmak için Mahir yetmiş kuruşa kadar para birik-
tirmiş nasılsa üst tarafını bir türlü getirememişti. Arkadaşının tenha, 
mahfi178 mahallerde lirasını çıkarıp gizli gizli perestiş eylediğini179 
bildiğinden zavallı Mahir bazen:

– Haydi İfran, İngiliz’i çıkar ki beraber görek, beraber sevek, 
ohşayak, olma mı?
istirhamlarında180 bulunur. Her ikisi de enzar-ı cihandan181 hafi bir 
iş görmeye hazırlananların itina-yı endişekâraneleriyle182 bir köşe-
ye, bir bucağa çekilirler. İngiliz’i dest-i ihtirama183 alarak temaşa184 
ederlerdi.

İşte her ikisinin de bu kadar mahbup185 kalpleri, işte böyle âde-
ta tapındıkları bir İngiliz liraları vardı. Bizim mirasyedilerin ahval-i 
maliyeleri186 bu merkezde idi. Gazinocunun ihtarı üzerine artık bu 
paralı müşterileri sızdırmak zamanının tamam kıvamı gelmiş oldu-
ğuna hükmeden Yanko, İrfan’ın kulağına eğilerek:

– Beyefendi, gazinocu para isteyor. Versen de sonra da yemek 
ısmarlasak.

176   mutena: önemli
177   muazzez: kıymetli
178   mahfi: gizli
179   perestiş eylemek: taparcasına sevmek
180   istirham: yalvarma
181   enzar-ı cihan: dünyanın bakışları
182   itina-yı endişekârane: endişeli dikkat
183   dest-i ihtiram: hürmet eli
184   temaşa: seyretme
185   mahbup: sevgili
186   ahval-i maliye: mali durum
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İrfan sağa sola bilüzum187 sallanarak süzük bir bakışla:
– Ne istiyi?
– Para.
– Acelesi ne ki! Patliy mi? Böyle aç karnına para verilir mi ki? 

Bize ne yedirdi ki ne istiyi?
Mahir yayık bir ağızla:
– İfran, vir gitsin. Ne olacak ki. Bak altmış para mı ediyi iki 

guruş mu?
– Ne ittiğini bildiğim yoh a… Üç zeytine altmış para virilir mi 

ki? Bu bolluğu nerede bulduk? Babıaliye’de otuzar paralıh piyazla 
ciğer kebabı yiseh eşek gibi doyarıh. Bu acı suyu içdih. Büsbütün 
açlığım geldi.

İrfan, tellala:
– Kaç para vireceyih?
– Seksen beş kuruş.
Mahir İrfan’a:
– Ne diyi?
– Sekiz ile beş guruş diyi.
– Bizimle şaha ediyi.
– Sekiz guruşluk yimeh kim yidi? Bir de üzerine beş guruş ilave 

idiyi.
– Aklımız üzerimizden gitti mi kaldı mı kalmadı mı diyi bizi 

deniyi.
– Aklımız üzerimizden neye gide? (Tellala hitaben) Baksana 

arhadaş. Sekiz guruşluk ne yedik ki?
Tellal bu şakaya gülerek:
– Yok sekiz gurus. Seksen bes gurus.

187   bilüzum: lüzumsuz
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Tellalın bu şakası bizim mirasyedilere o kadar tatsız, o kadar 
heyecanaver188 geldi ki şaka olduğundan henüz şüphe etmedikleri 
hâlde bu söze karşı biraz benizleri attı, biraz ayılır gibi oldular.

Bu hadden189 efzun190 bu namakul191 latifenin tekrarına meydan 
vermemek üzere İrfan, tellala:

– Sekizi kaldır, beşin de yarısını kes. Ahan bir yüzlük toka idek.
Bu sefer ayılmak nöbeti tellala gelerek:
– Yok bre kaymeni sen ne söylüyor? Anlamıyorum? Yüz para 

kime verecek? Garsona bahşiş verecek?
İrfan gözünün birini büyütüp diğerini küçülterek yarı belinden 

yukarı vücudunu çarpıtır. Âdeta kavgaya hazırlanan bir horoz vazi-
yeti alır. Boynunu uzatarak başını tellalın yüzüne bittakrib192 hasmı-
nın göz bebeklerine nasb-ı nigâhla193:

– Yüz paralık bahşişi kime virek ki? Biz Babıaliye’de efendile-
rin bir ay işlerini göreyik de yine bir yüzlük bahşiş almiyih…

Tellal, bu mirasyedileri kendilerine takdim eden Kınalıadalı 
sandalcı dostunun latifesini biraz anlar gibi olarak sorar:

– Siz mirasyedi değil? Babıaliye’de hizmetçi?
Mahir söze atılarak:
– Neye hizmetçi olah? Biz odacı amcamızın yeğeniyih.
Yanko’nun ayakları suya erer. Etrafta bizim mirasyedilerin 

hesabına devam eden ayş u nuşa194 nihayet verdirmek için Rumca 
birkaç söz fırlatır. Bu parasız mirasyedileri yakından tetkik195 me-
rakıyla kalabalık etraflarını alır. Bu yağlı fesli beylerin aleyhinde 

188   heyecanaver: heyecan veren
189   had: derece
190   efzun: fazla
191   namakul: akla uygun olmayan
192   bittakrib: yaklaştırarak
193   nasb-ı nigâh: bakışlarını dikme
194   ayş u nuş: yeme içme, içki içme
195   tetkik: inceleme
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istihzalar196 başlar. İşin reng-i diğer197 almaya başladığını görünce 
İrfan’la Mahir beyinlerinde müzakereye198 girişirler:

– Beş guruş virek de laf bite olma mı?
– Divanelenme İfran. Ekmeğin okkası bir guruşa biz burada 

lokmasını yirmi paraya mı yiyek?
– Pazarlıhsız yidih. İşte böyle olur.
– Oğlan, biz ekmeği İstanbul’da pazarlıhla mı yeyik?
– Burası İstanbul mu ki? Sulah yerin ortası. Bize yorgancı bura-

yı böyle mi tarif itti? Ekmeğin okkası burada kırk guruşa olduğunu 
bize niçin dimedi? Hani ya fistanlı bostanlar, kapıların önünde can-
sız çılbah bekçiler nerde?

Uzak masaların birinde oturan mektep hocalarından İngiliz 
Mister Claxon, anlayamadığı bir lisanla cereyan eden bu gürültüyü 
karşıdan seyir ile meşgul bulunuyor ve neticenin nahoş199 bir vadi-
ye yollandığına dikkatten de hali kalmıyordu200.

Müşterilerle tellal ve gazinocu beyninde bu hesap meselesi bü-
yüdü. İşin kesbettiği201 ehemmiyete nazaran İrfan’la Mahir evvela 
sekiz kuruş, badehu kendi anlayışlarına nazaran ona zammı lazım 
gelen beş kuruşu vermeye razı oldular. Fakat iş bununla bitmiyordu. 
Bin türlü bağırma çağırma ve şütumdan202 sonra borcun mikdar-ı 
hakikisi203 seksen beş kuruş olduğu müşterilere pek vazıhen204 if-
ham edildi205. Asıl polkanın âlâsı andan sonra başladı. Seksen beş 
kuruş sözünü tekrar ede ede karşı karşıya İrfan’la Mahir kuyu kav-

196   istihza: alay
197   reng-i diğer: başka renk
198   müzakere: fikir alışverişi
199   nahoş: hoş olmayan
200   hali kalmak: geri kalmak
201   kesbetmek: kazanmak
202   şütum: sövüp sayma
203   mikdar-ı hakiki: gerçek miktar
204   vazıhen: açık bir şekilde
205   ifham edilmek: anlatılmak
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gası gibi biri inip biri çıkarak sıçrıyorlardı. Buna bir de otuz kuruş 
araba parası ilave edildi. Mikdar-ı deyn206 yüz on beşe baliğ oldu207.

Bu deyni208 tesviye edemedikleri209 surette kendileri için edile-
cek cezanın neden ibaret olabileceğini Yanko’dan sordular. Kendi-
lerinin polise karakola teslim edileceği bildirildi.

Bu safdil210 delikanlılar “polis, jandarma, zaptiye, hükûmet” 
sözlerinden o kadar duçar-ı haşyet211 olurlar idi ki netice-i tenzi-
hin212 böyle polise, karakola çıktığını görünce der ki:

– İşidi misin? Karahol diyi. Paramıza kıyak da amcamızın na-
musunu kötülemeyek, olma mı?

– Oğlan, hangi paramıza kıyak?
– İngiliz’i parçalayah olma mı?
– Divaneliğin lüzumu yoh. İngiliz’i neye parçalayah?
– Onu paralamayınca bozukluğu nereden bulah?
Maksat İrfan’ın cebindeki mahut213 İngiliz lirasını bozdurmak. 

Fakat birçok tabirat-ı menuseye214 bigâneliklerinden215, “bozdur-
mak” yerine “parçalamak” mastarını istimal edince bu müşafehe-
ye216 kulak misafiri olan tellalın nazarıdikkati217 açırlır. Rumca gar-
sonlara der ki:

– Bu hışırlar üçer kadehle sarhoş oldular. Şimdi de başımıza bir 
cinayet çıkarmayı konuşuyorlar.

206   mikdar-ı deyn: borç miktarı
207   baliğ olmak: ulaşmak
208   deyn: borç
209   tesviye etmek: ödemek
210   safdil: saf
211   duçar-ı haşyet: korkuya kapılma
212   netice-i tenzih: temizleme sonucu
213   mahut: malum, bilinen
214   tabirat-ı menuse: alışılmış tabirler
215   bigânelik: yabancılık
216   müşafehe: konuşma
217   nazarıdikkat: ilgi
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Garson – Cinayet mi?
Tellal – Evet.
Garson – Kimi öldürecekler?
Tellal – İngiliz’i.
Garson – Niçin?
Tellal – Parası çok olduğu için. Yahut burada en zengin onu 

addettikleri için. Haydi git ustana haber ver.
Garson gider. Ustasıyla birlikte gelir. Gazinonun patronu te-

laştan âdeta gözleri büyümüş pürhelecan bir hâlde tellaldan Rumca 
sorar:

– Bu ne rezalet! Yediler, içtiler para vermediler. Şimdi bir cina-
yeti tasavvur ediyorlar218.

Tellal – Dur, telaş etme. Bir yanlışlık olmasın? İşte konuşuyor-
lar. İkimiz de dinleyelim. Fakat çaktırmadan, onların sözlerine hiç 
dikkat etmiyormuşuz gibi kayıtsız bir tavır göstererek dinleyelim.

Gazinocu – Peki seninle konuşuyorum ama kulağım onlarda.
İrfan’la Mahir muhaverelerinde219 devam ederler. Mahir’in bu 

teklifi İrfan’ın çok canını sıktığı için der ki:
– Oğlan Maher yere batasın… Bulun bulun da benim İngiliz’i 

mi bulun? Gözün çıha.
Mahir etrafa mahmurane220 bir nazar gezdirerek:
– İngiliz’i parçalamadıhlayın olmaz. Onu paralayah ki bu iş bite.
– Oğlan nerede paralayah?
– Ahan burada.
İrfan Mahir’in kulağına ziyadece eğilerek tellal ile gazinocu-

nun işitemeyeceği surette yavaş:
– Onu burada parçalayacak para bulunur mu?
– Neye bulunmaya oğlan?

218   tasavvur etmek: planlamak, tasarlamak
219   muhavere: konuşma
220   mahmurane: sarhoş gibi
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Bu fısıltı müstemileri221 büsbütün meraka düşürerek:
Tellal – İşittin mi?
Gazinocu – İşittim. Fakat bu katillerin biçare Mister’in üzerine 

hücum etmelerine kadar bekleyecek miyiz? Zabıtaya haber gönde-
relim. İngiliz’e de keyfiyeti anlatalım. Garsonun biri zabıtaya koşar. 
Diğeri de bu cinayet-i mutasavvereyi222 İngiliz’e ihbara gider.

Mister Claxon bir kelime Türkçe bilmediği için garsonun o 
kuvvetsiz Türkçesinden, müteakiben Rumcasından hiçbir şey anla-
yamaz. Garson ifham-ı meramda223 nihayet muztar224 kalarak pan-
domimaya başlar. Eliyle mirasyedileri gösterip sonra bir revolver 
işareti yaparak puvvvvv diye İngiliz’in suratına patlatır.

Mister, garsonun bu hareketini evvela lüzumsuz bir latifeye 
haml225 ile hafif bir iki tebessüm gösterir. Fakat garson ifham-ı ha-
kikate226 muvaffak227 olamadığını görünce bu defa mevhum228 re-
volveri bir kamaya tahvil229 ile eline pala şekli verip İngiliz’in göğ-
süne batırır gibi bir iki saldırınca bu küstahlığa karşı Mister biraz 
hiddetlenerek garsonu karşısından def için eliyle “git” işareti eder. 
Garson revolverden, paladan, kamadan ifade-i maksadını230 teshil231 
için taklidi yapılacak alet-i katlden232 daha ne kaldığını düşünerek 
nihayet İngiliz’i boğacakmış gibi boğazına doğru saldırır.

Mister garsonu çıldırdı zannıyla ayağa kalkar. Buradaki pan-
domima şu surette devam etmekte iken bi yanda İrfan’la Mahir de 

221   müstemi: dinleyici
222   cinayet-i mutasavvere: tasarlanan cinayet
223   ifham-ı meram: amacı anlatma
224   muztar: mecbur
225   haml: yorma
226   ifham-ı hakikat: gerçeği anlatma
227   muvaffak: başarılı
228   mevhum: gerçekte olmadığı hâlde var düşünülen
229   tahvil: değiştirme
230   ifade-i maksat: amacı anlatma
231   teshil: kolaylaştırma
232   alet-i katl: öldürme aleti
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işi azıtırlar. İngiliz lirasını bozdurtup şu beliyeden233 kurtulmak için 
zavallı Mahir olanca talakatini234 sarf eder. İrfan oralara yanaşmak 
istemez. Söz aza aza nihayet iki refik birbirinin yakasından tutup 
tesir-i mestî235 ile yekdiğerini tartaklamaya başlar. Gözler büyür. 
Burunlarından soluyarak:

– Paralayah.
– Paralamayah.

kelimat-ı garibesi236 beynlerinde layenkatı237 tekrar eder. Samiin238 
bu mücadeleyi hayretle temaşadan239 başka esas keyfiyetten240 bir 
şey anlayamaz.

Beri tarafta İngiliz, artık soğukkanlılığını muhafaza edemeye-
rek garsonun yakasına yapışır. Her ikisi de sarf ettikleri sözlerin bir 
kelimesini anlamamak üzere birbirine pek çok şey söyler. 

Bu esnada polis komiseriyle jandarmalar yetişirler. Artık mi-
rasyediler arasında mücadele pek kızışmış İrfan Mahir’i yere yatır-
mış bulunur. Komiser,

– Paralayah.
– Paralamayah.

sözlerinden başka ağızlarından bir şey çıkmayan bu garip münazi-
leri241 birbirinden ayırtarak sorar:

– Arkadaş kimi paralayacaksınız?
Mahir – İngiliz’i.
Komiser – Niçin?

233   beliye: bela, dert
234   talakat: düzgün, güzel ve rahat söz söyleme
235   tesir-i mestî: sarhoşluk etkisi
236   kelimat-ı garibe: garip kelimeler
237   layenkatı: durmaksızın
238   samiin: dinleyenler
239   temaşa: seyretme
240   keyfiyet: durum
241   münazi: kavga yapan
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İrfan – Öyle ya? Niçin paralayah. Yazıh değil mi? Amcam du-
yanda bize ne dir?

Komiser – İngiliz size ne yaptı?
İrfan – Hiç… Kuzu gibi oturiyi yerinde. Her gün suratını öpe-

rih. Onu paraladıhlayın kimi seveceğiz ki?
Komiser hayret içinde kalır. Gazinocuya hitaben:
– Bunlar hangi İngiliz’i paralayacaklar?
Gazinocu Mister Claxon’u göstererek:
– İşte bunu. Bizim Mister’i.
– Sebep? Kendisini evvelden beri tanıyorlar mıymış?
– Orasını bildiğim yok. Ben bu yadigârları bugün gördüm.
– Bunları tanıyan yok mu?
Gazinocu, Tellal Yanko’yu göstererek:
– İşte bunları tanıyan, gezdiren, buraya getiren bu adam.
Komiser – (Yanko’ya hitaben) bunlar kim?
Yanko – Efendim, bunlar o ki bana dedi sandalcı Panayot 

“Bunlar mirasyedi”. Fakat sonradan anladım ki böyle değil. Bun-
larda para yok…

Komiser – Bunlar Heybeli’ye bir cinayet ikaı242 kastıyla mı 
gelmişler?

Tellal – Yok. Bre efendim bana sorma böyle sey… Ne bilece-
ğim ben? Gelmis bana. “Burada bana gezdir” demis, gezdirdi. Ben 
baska ne bilecek?

İngiliz lisanına vâkıf bir Rum tercüman buldurarak Mister’den 
izah-ı keyfiyete243 girişilir. Fakat İngiliz, garsonun terbiyesizliğine 
karşı o kadar hiddetlenmiş bulunur ki herifin sıkı sıkıya tuttuğu ya-
kasını elinden salıvermek istemez. 

Komiser tercümana hitaben:
242   ika: işleme
243   izah-ı keyfiyet: durumu açıklama
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– Mister’e sor bakalım bu iki mirasyediyi tanıyor mu?
Tercüman bade’l-istifsar244:
– Hayır tanımıyor.
– Kendisinin kimseden davası var mı?
Tercüman sorduktan sonra:
– Evet var.
Komiser – Kimden?
Tercüman – Yakasından tuttuğu bu garsondan.
Komiser – Garson, Mister’e ne yapmış?
Tercüman – Evvela şahsına karşı revolver ve sonra kama işare-

ti göstermiş, daha sonra boğazına doğru saldırmış.
Komiser – Oo iş karıştı… Şimdi şu mirasyedilere bakalım. (İr-

fan’a hitaben) Arkadaş, sizin İngiliz’i parçalamak niyetinde oldu-
ğunuzu söylüyorlar. “İngiliz’i parçalayalım.” diye birbirinizle çeki-
şirken demin ben de gördüm. Buna sebep nedir?

İrfan – Sebep ne ola efendim? Benim paralamah istediğim yoh 
a… (Mahir’i göstererek) İşte bu “İlla paralayah.” diye tutturdu…

Komiser – (Mahir’e hitaben) Sen neden bu fikirde bulunuyor-
sun? İngiliz’i niçin parçalamak istiyorsun? 

Mahir – Efendim onu paralamadıhlayın buradaki seksen beş 
guruş borcumuzu kim verecek? Kepaze mi olah bunun burasında?

Komiser – Demek ki bir menfaat-ı nukudiye245 sebebiyle böyle 
bir fiile246 cüret gösteriyorsunuz?

Mahir İrfan’dan sorarak:
– Efendi ne diyi anladın mı ki? “Nohut” mu diyi?
İrfan – Ben ne bilem? Kulağın yok mu? Anla…

244   bade’l-istifsar: araştırmadan sonra
245   menfaat-ı nukudiye: parasal çıkarlar
246   fiil: eylem
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Komiser – Demek ki siz İngiliz’i para için telef etmek istiyor-
sunuz?

Mahir – Öyle ya… Para için…
Komiser – Parçalamak istediğiniz İngiliz’i bana elinizle göste-

riniz bakalım.
Bu teklife karşı İrfan’la Mahir yekdiğerine bakışıp “Oğlan, 

göstertek mi?” istizahında bulunurlar.
Komiser bunların tereddütlerini görünce:
– Ben zabıta memuruyum. Size emrediyorum. Göstereceksiniz.
Bütün hazırun247 bizim mirasyedilerin ellerini uzanıp işaret 

parmaklarıyla Mister Claxon’u göstereceklerini intizarda248 iken 
İrfan bir ıztırar-ı fevkalade249 irae eder250 sıkıntılı, buruşuk bir çeh-
re ile elini pantolonun cebinin en derin bir köşesine indirerek ağır 
ağır çantasını dışarı çıkarır. Herkesi bir hayret alır. Zavallı İrfan o 
zamana kadar enzar-ı cihandan kıskanarak gizlediği maşuka-i ru-
hunu251 titrek bir el ile çantadan alır, birinci kat bağı çözer. Birbiri 
ardınca kâğıt sargıları da açar. Komisere doğru parlak bir İngiliz 
lirası uzatarak:

– İşte efendim.
Komiser – Bu ne?
İrfan – İngiliz…
Komiser – Parçalamak istediğiniz bu muydu?
İrfan – Evet.
Tekmil252 hazırun253 tarafından bir el çarpması, şiddetli bir fer-

yattır gider.
247   hazırun: bulunanlar
248   intizar: bekleme
249   ıztırar-ı fevkalade: büyük çaresizlik
250   irae etmek: göstermek
251   maşuka-i ruh: ruh sevgilisi
252   tekmil: bütün
253   hazırun: bir yerde bulunanlar, hazır olanlar





Kumru ile Büyük Hanımın Mükâlemesi1

(Ağaçta kumru, pencerede büyük hanım)
Kumru kendine mahsus sada-yı latifeyle2 öterek:
– Üsküdar’a gideyim… Üsküpler dokuyayım…
Büyük Hanım – Ne dedin yavrum? Ah ağzını seveyim… Ne de 

güzel söylüyor kukuru kukuru…
Kumru – Üsküdar’a gideyim… Kukuru kuru… Üsküpler do-

kuyayım… Üsküdar’a gideyim… Üsküpler dokuyayım…
Büyük Hanım – Üsküdar’da ne yapacaksın canım? Bak burası 

fena mı? İstanbul, Cerrahpaşa, evler, camiler, bahçeler, ağaçlar, çi-
çekler, denizler… Ya!

Kumru – Üsküdar’a gideyim… Üsküpler dokuyayım…
Büyük Hanım – Ah bu hayvan bir kere Üsküdar’ı tutturdu mu 

saatlerle dediğini der…
Komşu Binnaz Hanım pencereden:
– Büyük hanımcığım kiminle konuşuyorsuuz?
Büyük Hanım – Kumru ile.
Binnaz Hanım – A ilahi kadınım. Kuş ilen konuşulur mu hiç? 

Rahmetli kaynanam o da yalnız kaldığı zaman kediyle konuşurdu. 
1   “Kumru ile Büyük Hanım’ın Mükâlemesi” adlı hikâye, ilk defa Boşboğaz ile 

Güllabi gazetesinin 21 Eylül 1908 (8 Eylül 1324) tarihli 13. sayısında yayım-
lanmıştır. Elinizdeki metin, bu basımdan sadeleştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel 
Güneş)
 mükâleme: karşılıklı konuşma

2   sada-yı latife: yumuşak, hoş ses
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Zarafet, bizim azatlı halayık, anlatırdı. Kaynanamın bizim Tekir’e 
masal söylediğini kaç defa işitmiş. Hanımninem pek lakırdıcı bir 
kadındı. Biz, evin içindekiler dinleye dinleye hep bitap kalırdık. 
Hepimiz odamıza girip de el ayak çekildikten sonra saatlerle kediye 
bir şeyler anlatıyordu. Baksana meğerse masallar söylermiş.

Kumru – Kukur kunur… Üsküdar’a gideyim… Üsküpler do-
kuyayım…

Binnaz Hanım – Ne diyor bu hayvan? Anlar mısınız kadıncı-
ğım? Ben biraz kuş dili bilirim ama benim dilim bunlarınkine uy-
muyor.

Büyük Hanım – Kuş dili evveli ben de bilirdim ama konuşma-
ya konuşmaya unuttum. Kuzum Binnaz Hanımcığım sen biliyorsan 
Kumru’ya söyle bakalım, belki anlar.

Binnaz Hanım – Söyleyim hanımcığım ama biri bizi dinlerse 
ne der? “Âdeta bozmuşlar” der.

Büyük Hanım – Söyle Binnaz kızım söyle. Şu hayvanın derdi-
ni anlayalım.

Binnaz Hanım – Baganaga bagaksaganaga kukumruguçugu-
gum.3

Büyük Hanım – Ay inan olsun kız Binnaz… Kumruya bak, ku-
lak kabartıyor, dinliyor… Söyle söyle…

Binnaz – Segen negeleger sögülegeyogursugun bagakagalı-
gım?4

Kumru – Kukuru kukuru…
Büyük Hanım – Ne diyor kızım?
Binnaz Hanım – “Kukuru kuru çaylarda boğulayım.” diyor.
Büyük Hanım – Münasebeti var mı şimdi bunun?

3   “Bana baksana kumrucuğum”
4   “Sen neler söylüyorsun bakalım?”



Tensikat-ı Beytiye1

Ramazandan bir gün evvel, Rüstem Efendi gecelik entarisi, 
Şam hırkası, beyaz takkesi, elinde yasemin ağızlığı ile köşe pence-
resi önünde dalgın dalgın sigarasını fosurdatarak düşünüp düşünüp 
de netice-i tefekküratı2 olarak zevcesine3 hitaben:

– Yahu bana bakınız… Bunu size birkaç defadır söyledim. Bu-
günkü lüzum-ı kati4 üzerine işte bir daha tekrar ediyorum. Bizim 
maaş dört binden iki bin beş yüze indi. Biz zam, terakki5 beklerken 
cilve-i kader6 olarak gerilemeye başladık. Kazaya7 rızadan başka 
çare var mı?

Hanım – Kederlenmeyiniz efendiciğim. Sade bize olmadı ya? 
Âlemle beraber gelene düğün bayram derler.

Efendi – Düğün bayram ama işte yarın ramazan…

1   “Tensikat-ı Beytiye” adlı hikâye, ilk olarak Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 28 
Eylül 1908 (15 Eylül 1324) tarihli 15. sayısında yayımlanmıştır. Daha sonraki 
baskılarda hikâye “Evde Tensikat”, “Ev Masraflarını Kısıtlama” başlıklarıyla 
yayımlanmıştır. Bu metin, ilk baskı esas alınarak sadeleştirilmeden hazırlanmış-
tır. (Aysel Güneş)
tensikat-ı beytiye: ev düzenlemeleri

2   netice-i tefekkürat: düşüncelerinin sonucu
3   zevce: karı
4   lüzum-ı kati: kesinlikle gerekenler
5   terakki: yükselme
6   cilve-i kader: kaderin cilvesi
7   kaza: Allah’ın emrinin yerine gelmesi
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Hanım – Ne yapalım? Ramazan olsun… Biz de olduğu kadar 
harcederiz8. Alınması pek lüzumlu şeyler var. Bugün mutlak çar-
şıya gitmeliyim. Şunu bunu şöyle bir üstünkörü kalaylasak yetişir.

Efendi – Ne lazımsa söyleyiniz.
Hanım – Zihnim de dağınık… Durunuz aklıma gelenleri söy-

leyeyim… Kızın bluzası9 için eski aldığımız harçların10 renkleri 
uymadı. Modistra11 “Bunları mutlaka değiştirmelisiniz.” diyor. Üç 
dört mecidiyelik bir şey. Biçimini değiştirdiğim esvabım12 için 
sura13 aldıktı, yetişmedi. İskarpinlerim14 ayağımı sıkıyor, onları 
Şahnaz’a verip de kendime bir yenisini almak niyetindeyim. Kıza 
da kendime de Karlman Mağazası’ndaki15 yeni etekliklerden almak 
istiyorum. Çarşaflarımızın etekleri pürüzlendi. Artık böyle taraz 
taraz16 sokağa çıkıyoruz. Bilmem, gümrüğe eşya-yı ayniye17 ma-
ğazasına yeni çarşaflıklar gelmiş diyorlar. Küpemin o düşen küçük 
taşını şimdi kodurtamaz isek artık senelerle kalır…

Efendi artık zabt-ı hiddet edemeyerek18:
– Hanım, ne zamanda söze başladık sen hangi vadilere dökül-

dün. Bu söylediğin şeylerin lüzumu derece-i saniyede, salisede, ra-
biada19 bile değil. Ben sana “Maaşın hemen nısf20 miktarı gitti.” di-

8   harcetmek: harcama yapmak
9   bluza: bluz
10   harç: giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı süsler
11   modistra: kadın terzi
12   esvap: giysi
13   sura: yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
14   iskarpin: ökçeli ayakkabı
15   İstanbul’un ilk büyük mağazacılık denemesi olan Bon Marché, 1850 yılından 

itibaren hem pasaj hem de mağaza olarak İstiklal Caddesi ile Tepebaşı Meşru-
tiyet Caddelerini birbirine bağlayarak faaliyete geçmiştir. 1926’dan sonra Bon 
Marché, Karlmann isimli bir Alman tarafından satın alınmış ve pasajın adı Kar-
lman Pasajı olmuştur.

16   taraz taraz: tel tel, ipliklenmiş
17   eşya-yı ayniye: pahada ağır, taşınabilen eşyalar
18   zabt-ı hiddet edememek: öfkesini zabtedememek
19   derece-i saniye, salise, rabia: ikinci, üçüncü, dördüncü derece
20   nısf: yarı
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yorum. Sen bana nelerden dem vuruyorsun. Tuhaf be! Söz anlayan 
biri gelsin…

Hanım da mağdurane21, âdeta mazlumane22 bir tavır alarak:
– İki gözüm efendim, söylediğinizi anlamıyor değilim. Maaşı-

nızın bir kısmı katedildi23 diye çoluk çocuk aç çıplak gezecek deği-
liz ya! Elbette eserip beserip24 her şeyi yapacağız. Size söylemeyip 
de derdimizi mahalle imamına mı anlatacağız? Ne yapalım, alma-
yalım, hepsi dursun…

Efendi – Rica ederim en lüzumlularını söyleyiniz.
Hanım – Hay! Hafakan25 boğacak. Hık diye geldi bir şey şura-

ma tıkandı. Ne diyeceğimi, ne isteyeceğimi şaşırdım. Zihnim alan 
taran26 oldu. Söylemeye, istemeye cesaretim kalmadı ki…

Efendi – Haydi hanım haydi. Benim hâlimden sen bilmezsen 
kim bilecek?

Hanım – Yarın ramazan. Geçen seneki şerbet bardaklarının ya-
rısından ziyadesi kırıldı. Eğer o rengini bulamazsak yeniden takım 
düzmeli. Yine eşe dosta karşı dört beş kuruşluktan aşağı bardağı 
dolabıma sokmak istemem. Cenabıhak, insanı gördüğünden yad27 
etmesin.

Efendi – Yad etmesin ama işte etti, ne yapalım? Şimdi düzine-
lerle bardağın lüzumu yok.

Hanım kendine fenalıklar geldiğini imaen28 nazlı nazlı başını 
sallayarak:

– Ah efendi size ne oldu? Bugün söz anlamıyorsunuz. Misafir-
lere kâse ile mi şerbet vereceğiz?

Efendi hiddetle:
21   mağdurane: haksızlığa uğramış şekilde
22   mazlumane: zulme uğramış şekilde
23   katedilmek: kesilmek
24   esermek besermek: emek vererek ortaya çıkarmak
25   hafakan: çarpıntı
26   alan taran: karmakarışık, altüst
27   yad: yabancı, uzak
28   imaen: ima ederek
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– Hiç vermesek ne lazım gelir?
Hanım gayet müteessirane29:
– A öyle ya doğru… Hiç yiyip içmesek de ne lazım gelir? Sizin 

aylığınızı kestilerse çoluğun çocuğun hep midelerimizi de küçült-
mediler ya! Aman Allah’ım nerelere kaçayım? Yine başım tutacak…

Efendi biraz yavaşlayarak:
– Hanım, en lüzumluları söyle diyorum…
– Söylediklerimin hangisi lüzumsuz? Lakırdıyı30 hemen ağzıma 

tıkıverdiniz. Donakaldım. İsteyeceklerimin daha onda birini bile 
söylemedim. Efendi, yarın ramazan… Arkası bayram, daha arkası 
kılınç gibi kış. Ne kadar öfkelensen, ne kadar ihtiyata31 tasarrufa 
uğraşsak yine alınacaklar alınacak. Biz beyhude üzüldüğümüzle 
kalacağız. Ramazan-ı şerife “bereket ayıdır” derler. Cenabıhak ko-
laylığını verir. Bu ayda gelen giden çok olur. Haydi ben gitmeden 
vazgeçtim. Evlatlarıma ne söz anlatayım? Cıgara iskemlesinden32 
tablasından tut da kırık dökük sandalyelere, kanepelere örtülere va-
rıncaya kadar bin türlü eksik gedik var. Onları şöyle biraz hâle yola 
koysak… Bu sene müsteşarınkilerin gelmeleri ihtimali var. Geçen-
lerde gittiğim vakit hanımefendi “Ben de size geleceğim.” dedi. Şu-
raya konağa yeni komşular taşındı, buraya gelecekler diye vallah 

“Safa geldiniz”e gitmeye korkuyorum. Böyle ondan bundan kaça 
kaça nice bir saklanıp oturacağız.

Efendi kendini zor zapt ettiğini gösterir hafif bir raşe33 ile:
– Kısaca konuşalım. En lüzumlu şeyleri sayalım.
– Lakırdıyı uzatan kim efendiciğim? “Almayalım” demekle 

olur mu? Hepsi elbette alınacak…
– La havle… Alınacak kuzum ama bu ayda aşçı aylığı iki kat, 

mutfak masrafı belki üç kat. Mide rahatsızlığından eczacı parası da 

29   müteessirane: üzüntü ile
30   lakırdı: söz
31   ihtiyat: ölçülü davranmak
32   cıgara iskemlesi: üstüne sigara tablası, çiçek vazosu vb. konulan küçük masa
33   raşe: titreme
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olur. Aylığım tezyit edilmedi34, tenkis edildi35. Bu masrafın altından 
nasıl kalkacağım? A hanımcığım, en lüzumlularını söyle…

Hanım bir müddet meyusane tefekkürden sonra:
– Peki peki, oğlanın arkasına gecelik çamaşırı yok. Bizim fa-

nilalarımız geçen seneden kalma yıkanmış fanilalar. Isıtmaz. Kür-
kümün güve yeniklerini ayıklatıp kabını da değiştirmek istiyorum. 
Dişimin biri altınla doldurulacak. Misafir yorganlarının çarşafları 
kalmadı. Kızın piyano hocası beş altı nota getirmiş, dört beş me-
cidiye parasını istiyor. Hoca hanıma ramazanlık bir hırka yüzü va-
dettim.

Efendide artık sabre takat36 kalmayarak:
– Ne halt ettin? Lakırdı anlamak şanınızdan değil. “En lüzum-

lu şeyleri söyle.” diyorum, o bana bu sıcak havalarda kürkünden, 
Hoca hanımın hırkalığından bahsediyor. İşte hiçbir şey almayaca-
ğım, bilmiş ol!

Hanım mutazallimane37:
– Efendi, yüzüme bağırma öyle, fena oluyorum. Eski günlerim 

geçti. Şimdi keder götüremiyorum.
Efendi haykırarak:
– Ne olursan ol! Anladın mı?..
Hanım gayet hâlsiz:
– Aman Şahnaz, bir yudum su yetiştir, bitiyorum…
Dışarıdan inceli kalınlı ağlamalar işitilir. Şahnaz elinde su bar-

dağı telaşlı bir hâlde içeri girer.
Efendi, Şahnaz’a hitaben:
– Ne var? Ne oluyor? O ağlayanlar kim?
Şahnaz tereddütle:

34   tezyit edilmek: artırılmak
35   tenkis edilmek: azaltılmak, düşürülmek, kısılmak
36   takat: güç, kuvvet
37   mutazallimane: kendine yapılan haksızlıktan sızlanan bir şekilde
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– Küçük hanım, “Efendibabam bana çarşaflık almayacak mı? 
Bluzamın harçlarını değiştirmeyecek mi?” diye ağlıyor. Küçük bey 
de “Efendibabam bana ramazana velespit38 vadetmişti, şimdi hiç 
lakırdısını ağza almıyor.” şikâyetiyle ter ter tepiniyor.

Efendi takkesini, hırkasını bir tarafa atıp:
– Ya Rabbi, bana sen acı! Bunların hangisine meram anlata-

yım?..
teessürüyle odadan dışarı fırlar.

38   velespit: bisiklet



Samatya Tramvayında Topa Yirmi Kala1

Tramvayın erkekler tarafında abani2 sarıklı, yünlü mintanlı, 
çember kır sakallı, gözlüklü bir zat, saatini evvela cebinden, bade-
hu3 kılıfından çıkararak gözlüğünün inkisar-ı ziyasına4 mâni olmak 
için başını biraz çarpıtıp saati de gözüne yaklaştırarak âdeta evire 
çevire baktıktan sonra karşısındaki şalvarlıya:

– On dokuz var. Yeni Cami ayarı.
Şalvarlı zat dolaşmış uzun gümüş kösteğinin dolantılarını çe-

virerek:
– Yirmi bir var, Tophane ayarı.
Yağlı iftar çöreklerini kapının düğmesine asmış. Kapının her 

açılışında ellerini tehalükle5 o tarafa uzanan ketebe ile esnaf kıyafe-
ti arasında bir zat, irice gümüş saatini muayeneden sonra:

– Benim saat doğrudur. Laleli ayarı. Her akşam iki dakika geri 
gider. İki akşamdır geri almadım. Şimdi yirmi dört var. Dördü düşer 
isen yirmi kalır. Doğrusu bu.

Abani sarıklı, kendi saatine bir defa daha bakıp saatinin her 
güne mahsus birkaç dakikalık ıttıratsızlığını6 beyandan sonra yine 
sıdk-ı hareketini iddia edeni ağır ve manalı bir bakışla süzerek la-

1   Hikâye, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 1 Ekim 1908 (18 Eylül 1324) tarihli 16. 
sayısında yayımlanmıştır. (Ahmet Koçak)

2   abani: zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş
3   badehu: daha sonra
4   inkisar-ı ziya: ışık kırılması
5   tehalük: can atma, çok isteme
6   ıttıratsızlık: dengesizlik, düzensizlik
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kırdı söylemeye üşendiğini ima eder bir tavırla nazarını hazırun7 
üzerine rehavetkarâne bir dolaştırır.

Tramvaya birkaç kişi daha girer. Kadınlar tarafı da dolar. Ka-
dınlar tarafından cır cır bir ses: 

– Evdeki pazar çarşıya uymaz. Eksik gedik bitiyor mu? Şunu 
alalım, buna bakalım derken geç kaldık… Çabuk döneriz zannıyla 
yemekleri ateşte bıraktık çıktık. Evde bir kız var. Aman mıymıntı, 
beceremez ki… Hem haminnem8 tembih etti. “Bu kıza yemeğin 
tuzuna baktırmayınız, sonra hepinize geçer.” dedi. 

Diğer birisi:
– Nesi geçer hanım?
– Aa kardeş, taş ölçerim bu kafa bir kulaktan bir kulağa ka-

dar. İşte öyle. Bartın’dan getirttik üç yüz kuruşa. İki yüz de başının 
yolunmasına verdik. Geldi mi bize beş yüze. O kel kızın nesine 
hanım? Âdeta şehlevent9 celasin10 bir halayık fiyatı.

Erkekler tarafından kâtip kıyafetli zat, makam-ı tevbihte11 ba-
şını sallayarak:

– La havle. Sanki akşam üstü kel kızın başından başka edebile-
cek lakırdı kalmadı…

Bir diğeri:
– Saçları uzun, akılları kısa efendim.
Kadınlar tarafından:
– Hayriye hanım kardeş, çocuğun bezi ıslanmış alır mısın? Ab-

destim bozulacak.
– Artık sende dursun. Bir kere olmuş olacak.
Erkekler tarafından:
– Dinliyor musunuz Halil Efendi? Lakırdı kızın başından çocu-

ğun altına intikal etti12.
7   hazırun: bir yerde o anda bulunanlar
8   haminne: büyükanne
9   şehlevent: boylu boslu, yakışıklı 
10   celasin: eli çabuk, becerikli kimse
11   tevbih: azarlama
12   intikal etmek: yer değiştirmek
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– Söyledik a cümlesi nakısatü’l-akl13…
Asker mütekaidi14 kıyafetli birisi:
– Tramvay doldu. Artık ne bekliyoruz? 
– Yukarıdan tramvay gelecek de bu öyle kalkacak.
– Canım, o bayağı vakitte olur. Mübarek günde üç saat tramvay 

beklenir mi?
Her kafadan bir ses:
– Hani bu tramvayın biletçisi? Hani bu tramvayın arabacısı?
– Şurada kahvede keyif çatıyorlar efendim. Böyle şey olur mu? 

Bari bağırınız, gelsinler.
Beş altı ses birden haykırır. Kadınlar tarafından:
– O ne o kardeş? Beynimde öttü? Ne bağrışıyorlar böyle?
– Sus kızım sus. Erkekler oruç keyfiyle tramvaycıya hiddetlen-

diler galiba? Tramvayı kaldıracaklar.
– Ay haza kebira15… Yukarıki gelmeden bu gider mi canım? 

Bizim kadınlığımızla aklımız eriyor da…
Küçük kız vızlanarak:
– Abla, ben fıstıklı şekerimi yiyeceğim.
– Şimdi seni fıstıklı şeker gibi ha! Patlamadın ya, evde ye! On 

parmağını bulaştıracaksın, sonra yalnız kendi üstünü başını değil, 
bizimkileri de berbat edeceksin. 

Ufacık çocuk ağlamaya başlar. Erkekler tarafından:
– Hah işte bu makam eksikti. Bu vakit sokakta kadın, bahusus 

çocuklu kadın… Efendim, zaman bütün bütün değişti, her şey al-
tüst oldu…

Kalın bir ses:
– Fakat bu tramvaycı nerde?
– İşte geliyorlar.

13   nakısatü’l-akl: aklı noksan, eksik akıllı
14   mütekait: emekli
15   Haza kebira: “Bu büyük bir olay” anlamında Arapça bir ibare
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İspir16 gelir, yerine çıkar geçer. Biletçi içeri girer. Müşteriler 
hep bir ağızdan:

– Neredesiniz kahpe oğulları? Tramvayı bırakınız burada, ken-
diniz defolup kahvehaneye çekiliniz, âlem burada parasıyla hapis 
olsun, değil mi? O direktörleri olacak adam nerede? Hele onu bir 
göreyim söyleyeceğimi ben bilirim. İspir, haydi çek arabayı baka-
lım!

İspir, eliyle yolu işaret ederek:
– Olmaz. O gelecek, bu gidecek.
– Geleceği gideceği şimdi görürsün ha!
İspir – Ne yapalım efendim? Bizim kumpanya nizam böyle.
Müşteriler – Tramvayı kaldıracak mısın? Yoksa biz kaldıralım 

mı?
İspir – Aba ba ba ba… Bu nizamsız iş… Bu çifte yol değil. 

Şimdi buradan bizim araba kalktı, öteki tramvayla karşı karşıya kal-
dı. Nasıl kruvazman17 olacak?

Müşteriler – Şimdi top atılacak. Bu herifi uzun uzadıya ne söy-
letiyorsunuz?

Arabacı – Yukarıdan gelecek efendim.
Müşteriler – Yukarıdan nereden? Viyana’dan mı gelecek? İki 

saat oldu herkesin çoluğu çocuğu sofra başında bekliyor.
Esnaf kıyafetli biri, arabacıyı oradan çekerek yerine geçer. At-

ları kamçılar, tramvay hareket eder. 
Kadınlar hep birden cıvıldaşmaya başlarlar. Üst yerden çıkan 

ses şu olur:
– Şimdi yolda iki tramvay hızla birbiriyle çarpışırsa içinde biz 

ne oluruz hanım? 
Bir diğeri:
– Ah pek geç kaldık! Tencerede tas kebabı yandıysa…
– Merak etme teyze! Ben hacı dayıma yalvardım yakardım, ye-

meklere bakacak… 

16   ispir: at veya araba uşağı
17   kruvazman: kesişen yollarda araçların yol geçişlerini sağlayan makas



Kayınpeder Kayınvalide Kendi Odalarında1

Kayınpeder – Hanım, nedir bu elinizden çektiğim? Ramazan 
demezsiniz, bayram demezsiniz birbirinizi yersiniz. Evin içinde bir 
dırdır, bir dedikodu, bir kavga, bir münasebetsizliktir gidiyor. Çok 
şükür Cenabıhak rızkımızı ihsan etmiş, biraz dünyalık vermiş. Fa-
kat bir gün hâlinize şükrettiğiniz var mı? Her gün bir dırıltı arar 
bulur, hiç yoktan icat eder. Kaynana gelin birbirinizi yer bitirirsiniz. 
Bu nedir sizden çektiğimiz? İnsaf edin yahu! Bakınız saat sekiz, bu 
akşam iftara misafirlerimiz gelecek. Hâlâ ortada ot yok, ocak yok. 
Davet ettiğime bin kere pişman oldum. Rezil olacağım. Sen elini bir 
şeye sürmezsin, gelin yapsın diye bakarsın. Gelin hiçbir şeye aldır-
maz, kaynana koşsun diye bekler. Ara yerde ne olursa bize, oğlanla 
bana oluyor. Yine başına çatkıyı2 çatmış, güya yapılacak hiçbir iş 
yokmuş gibi köşeye çekilip oturmuşsun.

Kaynana yaslandığı yerden doğrulup makamla bir şey okuma-
ya hazırlanır gibi iki tarafına sallanarak: 

– Efendi, mübarek günde açtırma ağzımı… İçim, yüreğim, dolu 
mu dolu, dolu mu dolu! O kahpe gelinin bana ettiklerini kırk yıl 
söylesem yetmez. Eğer yazacak olsam kâğıtlar, defterler almaz; 
kalemler, mürekkepler yetişmez. Aradık taradık, döndük dolaştık, 
İstanbul’un gözünü çıkardık da nihayet o soysuza düştük… Aman 
ya Rabbi ne meta imiş, ne malmış… Ne malmış meğerse… Eşim 

1   “Kayınpeder Kayınvalide Kendi Odalarında”, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 
5 Ekim 1908 (22 Eylül 1324) tarihli 17. sayısında yayımlanmıştır. Bu metin, 
sadeleştirilmeden günümüz alfabesine aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   çatkı: alından geçerek başın çevresine çember gibi bağlanan bağ
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dostum bana acıyor. Ah, o karı beni içler acısı etti… Gâvuru, Çı-
fıt’ı3 bana acıyor. 

Efendi – Yetişir hanım. Bunlar yevmiye4 dinlediğimiz lakırdı-
lar5… Artık şimdi hepsini sıralama. Sana iftara davetlilerim gelecek 
diyorum.

Kayınvalide bulunduğu yerden şöyle bir irkilip:
– Bağırtma beni efendi. O karı lök6 gibi, leş gibi odasında otur-

sun da ben mi iş göreyim? Hay Rabb’im esirgesin. Elimi bir şeye 
sürmem. İftarımız varmış, davetliler gelecekmiş, kimin umurunda! 
Bak, odasından çıkıyor mu? Fit fit fit oğlanı benim aleyhimde tıkı-
yor, dolduruyor. Hay soyu sopu fitten7 gitsin! Her tarafına fitiller 
işlesin. Son nefesinde eline bir bardak su veren olmasın da yine ben 
vereyim inşallah! Fitne kumkuması8 kâfir!

Efendi – Yetişmedi mi hanım? Bunun yarısını da yarın söylese-
niz. Bugün biraz işe güce baksanız.

Hanım – Şuradan şuraya kımıldamam, son cevabım bu.
Efendi – Aman hanım, rezil olacağız!
Hanım – Ne olursak olalım. O gelin bu evde iken biz rezil de 

oluruz, kepaze de oluruz, daha çok şey oluruz.
Efendi – Hanım, bırak bu sözleri şimdi rica ederim.
Hanım – Efendi, üstüme varma yangın var diye şimdi direk 

direk haykırırım9!
Efendi – (Hiddetle) Senin gibi kadın hay yok olsun!
Hanım – (Haykırarak) Öyle ya senin de zulmün bana, gelinine 

toz kondurmazsın şöyle!
Efendi – Gelinin de boyu altında kalsın, senin de!

3   Çıfıt: Yahudi
4   yevmiye: günlük, her gün
5   lakırdı: söz
6   lök gibi oturmak: bütün ağırlığı ile çökmek
7   fit: birini başkasına karşı kışkırtmak için söylenen söz
8   fitne kumkuması: her zaman fitne çıkaran (kimse)
9   direk direk haykırmak: yüksek sesle ve rahatsız edecek şekilde bağırmak
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Efendi hiddetle odadan çıkar. Hanım düşer bayılır.
Mahdum Bey Zevcesiyle Odalarında
Bey – Hanım, vakit geçiyor. Bugün şeytanın ayağını kırıver de 

kalkıver. Bizim hatırımız için. Kaynanalığı gelinliği bırakınız da 
bugün de hanımlık ediniz.

Hanım – Bak şimdi ağzımdan fena bir lakırdı çıkar ha! Tabe-
hulkum10 doluyum. Deşilecek bin yer arıyorum. Hay bu eve gelin 
geleceğime çift kapısına esir düşeydim! Gezdiğim kabahat, oturdu-
ğum kabahat, söylediğim kabahat, hep kabahat! Anan ama vallahi o 
kadının soyunda bir şey var. Kör olayım bir bozukluk var… Hâlime 
yalnız beniinsan11 değil, kurt kuş acıyor. Nedir çektiğim? İllallah 
artık! Pencikli12 esir olsa dayanmaz. Eve bir misafir gelse teklifli 
mi teklifsiz mi demez yakasından bir kenara çeker, beni çekiştirir. 
Hay mezarda kemikleri çekişsin! Son nefesinde ağzına suyunu ben 
akıtayım inşallah!

Bey – Hanım, iki gözüm. Bugün neye lazım bu lakırdılar? Ak-
şama bir şey kalmadı. Misafirler gelecek, efendibabam da ben de 
mahcup olacağız. Haydi bugün olsun birbirinize infiali13 bırakınız 
da…

Hanım – (Asabi bir kahkaha salıvererek) Hay Rabb’im esir-
gesin! Kaynanam odasında minder çürütsün de ben soyunayım 
mutfağa gireyim… Üstüme iyilik sağlık! Konuya komşuya, dediye 
koduya, ekşiye tatlıya, soğuğa sıcağa her şeye, hepsine eriyor, ye-
tişiyor, ev işini de görsün efendim… Yalnız öyle bört bört böğür-
mek para etmez. Sırası gelince kadınlığı kimseye vermez. Çıksın 
bakalım meydana da iş görsün. Ben bu evde olmasam onun hâline 
köpekler güler. Kıymetim biliniyor mu? Bugünlük de o yüz ağart-
sın. Haydi bakayım, göreyim hamaratlığını, kadınlığını! Sade çene 
para etmez. Yalnız ben değil, onun dilinden yedi mahalle elaman 

10   tabehulkum: boğazıma kadar
11   beniinsan: insanoğlu, insan
12   pencikli: sahiplik belgesiyle satılmış (köle)
13   infial: birine kızgın olma
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çekiyor14. Mahalleye yeni komşular geldi, “Muhasebecininkiler” 
diyorlar. İşte onların halaları mıdır, teyzeleri midir, o hanım dün 
buraya uğradı. Daha ikinci görüşüşümüz. Kaynanam, sen kadını 
daha merdivenden çıkarken çek odana al… Ama ben başıma gele-
ceği bildim, vaktiyle yetişemedim. Yoksa onu, misafiri, ben kendi 
odama alacaktım. Ah! Neyse… Olan oldu… Daha misafir peçesini 
kaldırır kaldırmaz gelini alır ele, gir yola. Bey, bu karıda ne din var-
dır ne iman… Gelini çekiştirmeye başlar, artık çenesi açılır. Ta ben 
bu eve gelin geldiğim günü yüz görümlüğünü beğenmemişim. Paça 
günü15 kaynanamın elini öpmek lazım gelirken hafif bir temenna ile 
geçiştirmişim. Ta oradan tutturur söylenir söylenmez, ağzına alınır 
alınmaz ne kadar esrarımız varsa daha iki defa gördüğü yabancı bir 
kadına mine’l-bab ile’l-mihrab16 sen hepsini anlat… Hizmetçi gel-
di bana, “Hanım, iş böyle böyle…” dedi. Kahve götürdüğü zaman 
işitmiş. Beynimden aşağıya bir kaynar sudur boşandı. Elim ayağım 
titreyerek hırkamı giydim. Bari hiç olmazsa sözü kısa kestirmek 
için yanlarına gittim. Kaynanam köpürmüş mü köpürmüş. Beni gö-
rünce sözü kesti ama kalbinden bir ifrite17 döndü. İkisi de et bent 
oldular18. 

Bey – Hanım, rica ediyorum yetişir artık… Vakit yok, akşam 
oluyor…

Hanım – Bey, sen benimle eğleniyorsun galiba. Daha dün sinir-
lerim oynadı, kendimi bulamadım. Bugün matbaha19 mı ineceğim? 
Vallaha elimi hiçbir şeye sürmem! İşte sana bir de yemin! 

Bey artık muhafaza-yı metanet edemeyerek20:
Bey – Senin zulmün anama değil, bana. Ne oluyorsa efendiba-

bamla bana oluyor. Siz birbiriniz ile dalaştıkça diliniz, vücudunuz 
14   elaman çekmek: bezginlik gösterip yakınmak
15   paça günü: eskiden düğünün ertesi cuma günü yakın akraba ve komşulara veri-

len paça yemeği ziyafeti
16   mine’l-bab ile’l-mihrab: (kapıdan mihraba kadar) baştan sona
17   ifrit: çok kötü ve zararlı kimse
18   et bent olmak: bağlanmak, tutulmak
19   matbah: mutfak
20   muhafaza-yı metanet edememek: dayanamamak
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çelikleşiyor. Kavga, dedikodu size bir gıda-yı manevi21 yerine ge-
çiyor, yarıyor.

Hanım – Daha neler, daha neler… Anandan işittiklerim yetiş-
miyormuş gibi bir de senin bu çekilmez hakaretlerine uğrayayım, 
öyle mi?

Bey – Hanım, bizim sizden gördüğümüz muameleye karşı bu-
nun neresi hakaret? Ne koca tanırsın ne kaynana ne kayınpeder…

Hanım – Bey, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Günahtır vallaha. 
Bana o ne diyor, bu ne diyor, bari sen etme… Fena oluyorum…

Bey – (Hiddetle) Kahrol! Geber!
Hanım “hay hay hay” diye bayılırken bey dışarı çıkar.
Bir müddet sonra hizmetçi kadın oda kapısından içeri bakarak:
– Nah işte bu da bayılmış… Vallaha yalan… Yapma bayılma… 

Bıktım ben bunların ayılmalarından bayılmalarından… Kısa günde 
iki defa… Aşağıda et, sebze ve ot her bir şey gelmiş duruyor. “Gi-
deyim yapayım” desen beğenmezler. Türlü kusur bulurlar. Kendile-
ri “sen yapacaksın, ben yapacağım” iddiasıyla bir şeye el vurmazlar. 
Aralarında bir zıtlıktır gider. Yazık günah değil mi canım bunların 
erkeklerine? Varsınlar bayıldıkları gibi yine kendileri ayılsınlar. 
Hay bıktım artık!

21   gıda-yı manevi: ruhani besin





Kadınlar Mebusu1

O gece nevbet-i ictima2, Yağlıkçı Beha Efendi’nin hanesindey-
di. Pek de büyük olmayan oda, bir mahalle kahvesi kadar doldu. 
Genç, ihtiyar, süslü, babayani3 türlü türlü hanımlar vardı. Bu kala-
balığın hemen bir sülüsünü de4 çocuklar teşkil ediyordu. Gürültü-
den başlarını kurtarmak için “Haydi orada kendi kendinize oynayı-
nız.” diye bu yaramazları diğer bir odaya doldurdular. Yalnız bir iki 
aylıktan iki, iki buçuk yaşına kadar olanlar kucakta, diz arasında 
bulunuyor. Muhabbetin en tatlı yerinde bir vızıltı, bir ağlama tuttu-
rarak lezzet-i mübahaseyi5 ihlal ediyorlardı. 

Herkes ahz-ı mevki etti6. O günün dedikosunun icmaline7 gi-
rişildi. Nöbet8 politikaya, idare-i hazıraya9 geldi. Bunun için kava-

1   “Kadınlar Mebusu” adlı bu hikâye, Boşboğaz ile Güllabi adlı mizah gazetesinin 
8 Ekim 1908 (25 Eylül 1324) tarihli 18. sayısında yayımlanmıştır. Elinizdeki 
metin, bu yayından sadeleştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel Güneş)
mebus: milletvekili

2   nevbet-i ictima: toplanma veya toplantı sırası
3   babayani: gösterişsiz, özensiz
4   sülüs: üçte bir
5   lezzet-i mübahase: karşılıklı konuşmanın tadı
6   ahz-ı mevki etmek: yer tutmak
7   icmal: özetlemek, ana hatlarıyla anlatmak
8   nöbet: sıra
9   idare-yi hazıra: şimdiki yönetim
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sın10 Zehra Hanım’la Nuriye Hanım’ın vücutları11 elzemdi12. Çünkü 
biri Babıali’den, öteki ahval-ı âlemden13 havadis getirirlerdi.

Nihayet cüzi14 fasılayla15 ikisi de söktü16. Aza-yı meclis17 ta-
mam oldu. Nuriye Hanım odaya girip elindeki küçük cam feneri 
üfleyerek bir köşeye koydu. Üzerine teveccüh eden18 enzar-ı teces-
süse19 karşı iki dudağını birbirine sıkıştırıp güya söyleyecek pek 
çok şey varmış da söylemekten çekiniyormuş gibi hımm diye bir 
ses çıkardıktan sonra başını sallayarak:

– Aman kardeşler, ortalığı pek fena söylüyorlar. Bir yiyelim de 
bin şükredelim. Allah cümlemizin erkeğini kazadan saklasın. Bi-
zimkinin söyleyişine göre iş fena. “Ağzını sıkı tut.” diye tembih etti. 

Köşede oturan ihtiyarca bir hanım söze atılarak:
– Benim rahmetli efendim bunu bana ölmezden kaç sene evvel 

haber verdiydi. Türbedarın20 vasiyetnamesi çıktı. Katırlar doğurma-
ya başladı. Bina, yapı çoğaldı. Erkeklerimizi, bütün âlemi hırs bürü-
dü. Birbirini jurnal etmek21, sürdürmek, öldürmekten âlemin ırzına 
musallat olmaktan başka iş kalmadı. Kadınlar azdı mı azdı. Neydi 
o guguruklar22? Neydi o ince peçeler? O düzgünler23, sürmeler? El-
bette o azgınlığın sonu böyle olur…

Bir genç hanım:

10   kavas: elçilik veya konsolosluklarda koruma memuru durumundaki özel kıya-
fetli kimse

11   vücut: varlık
12   elzem: çok lüzumlu
13   ahval-ı âlem: dünya hâlleri
14   cüzi: küçük
15   fasıla: ara, aralık
16   sökmek: çıkagelmek
17   aza-yı meclis: meclis üyeleri
18   teveccüh etmek: bir tarafa yönelmek
19   enzar-ı tecessüs: meraklı bakışlar
20   türbedar: türbe görevlisi
21   jurnal etmek: bir kimse hakkında gizli rapor vermek
22   guguruk: kadınların tepelerine taktıkları topuz
23   düzgün: sildin güzel ve gergin görünmesi için yüze sürülen sıvı madde
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– Hacı hanımcığım! Azıcık susunuz da bakalım kavasın Zehra 
Hanım ne söyleyecek…

Zehra malumatına24 müracaat edilmekten mütevellit25 bir gu-
rurla başını sallayarak:

– Bulgarlar ayaklanmışlar. “Bundan sonra kimseyi şimendifere 
bindirmeyiz” demişler.

Orta yaşlı bir hanım:
– Bulgarlar şimendifere ne karışıyorlar canım?
Bir diğeri:
– Bütün dünyadaki kara vapurları güya onlarınmış.
Bir başka hanım:
– Ay oşt! O da lakırdı mı?
Diğer bir hanım:
– Ben bizim evin altındaki sütçü Bulgar’ın karısına sordum. 

“Şimendiferler bizimdir.” dedi. Hem bütün bu gürültüler neden çık-
mış biliyor musunuz? Buraya Bulgarların başı gelmiş. Yemeğe ça-
ğırmamışlar. Al sana kuzum, öfkelenmiş mi öfkelenmiş!

– Acaba niçin çağırmamışlar?
– Sofrada yer yokmuş.
– Biraz sıkışa idiler a canım!
Zehra Hanım:
– Bizimkinin söylemesi, sofrada yer varmış ama elçilerden biri 

onunla dargınmış.
– Darılırsa darılsın. Sizin sütçü Bulgar ile mi başa çıkamaya-

cağız? Allah zeval vermesin. Geçen cuma günü çarşıya çıkmıştım. 
Dönüşte askerlere rast geldim. Hem öyle askerimiz var, öyle aske-
rimiz var ki bir ucu Beyazıt’ta bir ucu Koska’dan aşağıya gidiyor. 
Nerede olduğu görünmüyor. Maşallah mı maşallah… Hepsi kapı 

24   malumat: bilgi
25   mütevellit: kaynaklanan
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gibi babayiğitler… Hepsi birer tosun… Böyle cilasun cilasun26, at-
lara binmişler… Ah, Allah nazardan saklasın… Onları da ana do-
ğurmuş hanım… Mızıka da çalıyordu. Bilmem, asker çalgısı bana 
çok dokunur, içim bir garipsedi. Başladı peçemin altından gözyaş-
larım akmaya. Çocuk yanımda “Anne ne ağlıyorsun?” diyor. Bü-
yükbabam aklıma geldi. O ta eski muharebede şehit oldu ya… Set-
resiyle27 nişanlarını28 getirdilerdi. Oğluna kalırmış.

– Hanım sus, muharebe lakırdısı etme. O büyük Moskof Mu-
harebesi’nde ben çocuktum. Anneanneme bütün komşu hanımlar 
toplanırlar geceleri don, gömlek, hırka dikerler, tiftik diderlerdi.

– Canım artık dünya düzeliyormuş. Hiç merak etmeyiniz. Me-
bus efendiler intihap olunuyormuş29.

– Onlar ne yapacaklar hanım? 
– Ortalığı düzeltecekler. Her şeye karışacaklarmış.
– Aa… Karışsınlar karışsınlar…
– Bu marya30 etlere, sulu sütlere, fena yağlara, kadınların kıya-

fetlerine de karışacaklar mı?
– Hepsine.
– Aman karışsınlar…
– Muhsine Hanım nerede Allah seversen, kaç zamandır gözük-

müyor?
– Ah, sorma onun başına geleni… Erkeğini kaleminden31 çıkar-

dılar. Zavallı… Üç çocuk, ev kira… Hâlleri içler acısı oldu…
– Geçen akşam efendiye “Mebus efendiler, sizin işlerinizi dü-

zeltecekler fakat kadınların işlerini kim düzeltecek?” dedim, güldü. 

26   cilasun: yiğit kimse
27   setre: düz yakalı, önü ilikli bir ceket türü
28   nişan: gördükleri önemli işlerden dolayı kişileri onurlandırmak için devletçe 

verilen anmalık
29   intihap olunmak: seçilmek
30   marya: dişi hayvan
31   kalem: resmî dairelerde yazı işlerinin yürütüldüğü yer
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“Siz de içinizden birer mebus intihap ediniz de işlerinizi yolunuza 
koyunuz.” dedi.

Genç bir hanım lakırdıya atılarak:
– Ay haydi intihap edelim abla!
Hacı hanım:
– Aa… Bundan da al lafı, otur aşağıya…
– Ne var ya? Edelim…
– Sonra efendi “Öyle kadını nerede bulmalı?” dedi.
– Nasıl kadın olacakmış bu?
– Yaşı otuzdan aşağı olmayacak, kocadan boşanmış bulunma-

yacak. Dillenmiş, söylenmiş olmayacakmış.
– Böyle kadın bulunmaz değil ya? Haydi içimizden birini inti-

hap edelim.
– Ben Sabire Hanım’ı ettim.
Sabire Hanım hemen cevap vererek:

– Aa deli… Şunun zoruna bak! Benim yaşımı otuzdan yukarı 
diye sana kim dedi? Daha yirmi yedisindeyim…

– Aa darılma kardeş… Deme ile otuza girmedin ya hemen… 
İşte ağzımdan çıkıverdi. (Yanındakinin kulağına eğilerek) Büyük 
teyzemle yaşıttır vallahi… Sayıklamadan şimdi “Otuzunda yokum.” 
diyor.

Diğer bir hanım:
– Hadi içimizden birisi otuzundan yukarı olduğuna razı olsun 

da onu intihap edelim… Nelere karar vereceğiz?
Bir genç:
– Evvela beylerimiz geceleri Beyoğlu’na gitmeyecekler. 
Diğeri:
– Bunun da derdi yalnız beyiyle…
Diğer hanım:



234 | Hikâyeler

– Beyoğlu’na gelinceye kadar karar verecek şey çok. Bundan 
sonra erkekler kadınlarını değil, kadınlar erkeklerini boşayacaklar 
diye karar vermeli. Benimki geçen hafta bana bir iş etti. Kadınların 
erkekleri boşaması eğer olaydı o saate oradan “Elinde olsun” deyi-
verirdim vesselam…

Orta yaşlı bir hanım:
– Ben öyle çarçabuk boşamazdım. “Bundan sonra yemek pişir-

mek, çamaşır yıkamak, ev temizlemek, çocuğa bakmak hizmetleri 
erkeklere aittir.” diye güzelce bir karar verdikten sonra bizim beyi 
öyle bir kullanırdım ki, evde işi beğenmezdim ki öğrensin…



Sirkeci Lokantalarında İftar1

Ezana beş var. Lokantada bütün masalar dolmuş. Orada burada 
ayakta birkaç kişi bitabi-i savmdan2 mütevellit3 bir rehavetle otura-
cak yer araştırıyorlar. Garsonlar ellerinde çorba tabakları, mutfağın 
deliğinden müşterilerin yanına mekik dokuyorlar, birbirlerine çar-
parak koşuşuyorlar. 

Müşterilerin önlerinde bir ufak tabak reçel, zeytin, bir iki si-
mit çörek kırığı, pide, okkalık francala. Sigaralar alesta4, kimi kalıp 
kimi ağızlığı geçirilmiş. Ağızlar hafifçe aralık. Kulaklar topta. Baş-
lar ikide birde sokak tarafına teveccüh ediyor5. Her ağızdan bir söz 
çıkıyor. Birkaç nev yemeği ısmarlamak telaşını gösterenler de var. 
Ayaktakiler yerleşecek yer bulamıyor. Dışarıdan gelenlerin arkası 
kesilmiyor.

Saatlerin birer ikişer dakika ihtilafatı arasında top gümbürder. 
Eller zeytin tanelerine sunulur. Oruç bozduktan sonra tiryakiler si-
garalara saldırırlar. Her seferinde mavi duman helezonları tereffua6 
başlar.

1   Hikâye, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 12 Ekim 1908 (29 Eylül 1324) tarihli 
19. sayısında yayımlanmıştır. (Ahmet Koçak)

2   bitabi-i savm: oruç yorgunluğu
3   mütevellit: meydana gelmiş, ileri gelmiş
4   alesta: hazır durumda
5   tevcih etmek: yöneltmek, çevirmek
6   tereffu: yükselme
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İlk sigar nefeslerinin başlara verdiği o hoş dönme, o mest-i ka-
sir7 esnasında dışarıdan kuvvetli adım sedalarıyla karışık dik vakur 
sesler: 

– İlave! İlave! Yeni çıkan ilave…
Madeni kaşıkların çorba tabaklarına dalıp çıkmasından müte-

hassıl şakırtı vehleten8 duçar-ı tatil olur9. Herkeste bir merak. He-
nüz oruç sersemliği ile sallanan kafalar pür cüst ü cuy-ı hakikat 
sağa sola dönmeye başlar. Eller derceyb edilir, onluklar çıkartılır.

– Garson yetiş, ilaveciyi çevir. 
emirleri her taraftan tekerrür eder. İlaveler yetiştirilir. Birkaç masa-
dan birden cehrî10 kıraat11 başlar. Herkesin kulağı ilavede. Fakat ne 
olduğunu bir türlü anlamayan çok olur.

– Ne varmış? 
– Okuyorlar ama anlayamadım ki.
– Canım ne olacak, Bulgaristan ilan-ı istiklal etmiş!
Lokantaya gececi gelip de hâlâ bir şey anlamayanlardan biri 

garsona hitaben:
– Ne var? Ne olmuş? Çorba mı bitmiş?
– Hayır, Bulgaristan ilan-ı istiklal etmiş.
– Ah ah acayip şey… Bulgarlar ilan-ı istiklal edeli bir hafta olu-

yor. Gazetelerin rivayetine bakılırsa bu iş vuku bulalı bilmem kaç 
seneler oluyormuş.

– Şimdi ilave çıktı efendim.
– Çıksın. Vaka eski mevzular. Birkaç gün evvel ellerinde kalan 

ilaveleri sürmek için ahalinin aklı pek başında olmadığı böyle iftar 
zamanı gibi vakitleri kolluyorlar. Sokaklarda bir gürültüdür çıkarı-
yorlar.

7   mest-i kasir: kısa sarhoşluk
8   vehleten: ilk anda, önce
9   duçar-ı tatil olmak: kesilmek, ara vermek
10   cehrî: yüksek sesli
11   kıraat: okuma 
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Bu ilave gürültüsüyle yemek hitama erer, kahveler ısmarlanır. 
Suret-i kıraatleri okuduklarını, daha doğrusu hecelediklerini anla-
maya kâfi olan ve suret-i telebbüs12 ve şive-i tekellümlerine13 naza-
ran vilayet ihalesinden fakat tüccardan oldukları anlaşılan dört kişi 
oturdukları masada baş başa vererek politika bahsine girişirler.

İçlerinden şüphesiz en malumatlısı olacak elini yan cebine so-
kar, İkdam’ı çıkarır. Kulak arkasından takılır o iki kollu gözlük de 
kılıftan çıkarılır, göze takılır. Gazete ilk sütunundan aşağıya kadar 
bir süzüldükten sonra besbelli en ehemmiyetli nokta olarak tayin 
edilen mahalden kıraat başlar:

– Telgraf. Belgrat bu şehrin altısı. Bulgaristan vakayı-i hükûmet 
mahafilinde büyük bir teasir hasıl etmiştir.

– Ne etmiştir?
– Teasir.
– Nereye?
– Hükûmetlere.
– Elbette edecektir.
Devam ederek:
– Mahafil aidasında teamin edildiğine göre Sırbistan Hükûmeti 

mesail-i hazıranın herçibadabad14 bir neticeyi Ey Salin’a…
– Orası neresi arkadaş?
– Neresini soruyorsun? 
– Badabad?
– Kornebad’ın15 İstanbulcası?
– Ora da ne oluyor?
– Mesaili-i hazıranın icabı, orası Sırbistan’a isal olunuyor.
– Çok mühim keyfiyetler oluyor…

12   telebbüs: giyinme
13   tekellüm: söyleme, konuşma
14   herçibadabad: ne olursa olsun 
15   Bugün Bulgaristan’da kalan Karnobat şehri.
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Kıraate devamla:
– Sökünü ve intizam intizam hududundan harice çıkmamasına 

dikkat ediyor. Bugün içtima eden mitingi tertip eyleyen komutadan.
– Kimdir o? Hani okudun?
– Hangi?
– Metigi?
– Orada giden İngiliz memuru.
Gazeteyi bu suretle yukarıdan aşağıya kadar okuyup teati-i ef-

kar eyledikten16 sonra mesail-i hazıra hakkında peyda eyledikleri 
bu neşve-i siyasiye ile lokantadan çıkıp giderler.

16   teati-i efkâr eylemek: fikir alışverişi yapmak



Boykotajın Telakki-i Diğeri1

Yaşlı komşu hanımlar, genç Şemsi Bey’in etrafını alarak bin 
türlü garip sualler iradına2 girişmişlerdi. Şemsi Bey hangisine ce-
vap vereceğini şaşırarak nihayet dedi ki:

– Hanımlar siz susunuz, sırasıyla ben size hepsini anlatayım.
Rabia Hanım – Dinliyoruz evladım. Erkeklerimiz birdenbire 

niçin böyle keçe külahlı oluverdiler3? Bunun sebebini anlat.
Şemsi Bey – Bizim Rumeli kıtamızın ucunda, üst tarafta Bosna, 

Hersek namıyla iki kıtamız vardı. Ta geçen Rus Muharebesi’nde 
bilaicap4 bu iki kıtayı muvakkaten5 yani emaneten Avusturya’nın 
idaresine verdiler. Şimdi Avusturya bunları bütün bütün kabullen-
diğini geçen gün ilan ediverdi.

Rabia Hanım – Demek ki emanete hıyanetlik etti.
Şefika Hanım – Oğlum, lakırdını6 bal ile kestim… Bu iki kıta 

dediğin büyüklükçe Beykoz kadar var mı?
Şemsi Bey meyusane7 tebessümle:

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Boykotajın Telakki-i Diğeri” (Boykotun Farklı 
Anlaşılması) adlı bu hikâyesi, Boşboğaz ile Güllabi mizah gazetesinin 19 Ekim 
1908 (6 Teşrinievvel 1324) tarihli 21. sayısında yayımlanan ilk baskısından sa-
deleştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   irat: söyleme
3   keçe külah edilmek: ordudan çıkarılmak, görevden alınmak
4   bilaicap: gereği yokken
5   muvakkaten: geçici olarak
6   lakırdı: söz
7   meyusane: ümitsizce
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– Hanım teyze, Beykoz’un lakırdısı olur mu? Bunların büyük-
lüğü ne Beykoz ne İstanbul ne Ayastefanos8, Büyükçekmece ne Ha-
dımköyü… Elden giden bu iki kıta hemen hemen Sırbistan gibi bir 
krallık olur.

Nazime Hanım – Vah vah… Sus oğlum sus… Öyle ise beyaz 
fesler değil, siyah fesler giysen yine nafile…

Huriye Hanım – (Göğsünü döverek) Ah gördünüz mü olanla-
rı biz burada aramızda bir avuç yer için, beş on arşın arsa, birkaç 
dönümlük tarla için birbirimizi yeriz. Böyle dünyalar kadar yerleri-
miz gider de bunun nerede olduğunu, kaç dönüm geldiğini, içinde 
ne mahsulat9 yetiştiğini, ne kadar insan olduğunu, senede ne vari-
dat10 getirdiğini kadınlarımız değil ya, erkeklerimizden bile çoğu 
bilmez…

Nadire Hanım – Ya bu vilayetimiz kaç senedir o yabancı dev-
lette? Neden dolayı ise emanet etmiş de bunu bugüne gelinceye 
kadar geri almayı niçin düşünmemişiz?

Şemsi Bey – Bunları geri almak için çok şeyler lazımdı, onla-
rın hiçbiri bizde yoktu. Onları vücuda getirmeye uğraşmadık. On-
ları geriye almak fikrinde bulunmak değil, zaman-ı istibdadda11 bu 
iki vilayetin ismini söylemek, gazetelere yazmak bile yasaktı. Hatta 
hürriyet ilan olunduktan sonra bile bu iki büyük memleketin ismini 
söylemeyi biz kendi aramızda yasak etmiştik. Biz öyleyiz. Bir der-
dimiz olursa onu söylememeye, söyletmemeye uğraşmaktan başka 
onun için bir deva aramaya çalışmayız.

8   Ayastefanos: Yeşilköy’ün eski adı
9   mahsulat: gıda maddeleri
10   varidat: gelir
11   zaman-ı istibdad: baskı dönemi
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Mesela, bir insan hasta olur, akraba ve taallukatını12 müteessir 
etmemek13 ve bu hâlin işaasıyla14 zuhuru15 melhuz olan16 bazı fena-
lıklara meydan vermemek için bu hastalığını gizler, maraz17 artar. 
Hasta dişini sıkar. Gide gide iş o mertebeye gelir ki tahammüle im-
kân kalmaz. İşte o zaman her bir fenalık meydana çıkar.

Gizlemek, bir fenalığın izalesi18 için ciddi çareler ittihaz olu-
nup da19 işaadan bu tedabire20 nakısa21 arız olmak22 kaygısına meb-
ni23 muvafık24 maslahattır25. Yoksa diğer suretle gizlemek, o fenalı-
ğın anbean26 tezayüd-i vahamete27 sebep olmaktır.

Rabia Hanım – (Dövünerek) Aman ya Rab neler işitiyoruz? 
Yavrum bu vilayetlerimizi alan devletin adı ne idi?

Şemsi Bey – Avusturya. Yahut Nemçe yani Nemse dediğimiz.
Huriye Hanım – Ay Nemse mi? Eve gidince aşçıya söyleyeyim 

bir daha böreğini yapmasın. Nemse böreği diye yapılıp da yerdik.
Vedia Hanım – Ya süte koyup da pişirdiğimiz Nemse arpası! O 

da onun değil mi?

12   taallukat: yakınlar
13   müteessir etmek: üzmek
14   işaa: bir haberin herkese yayılması
15   zuhur: ortaya çıkma
16   melhuz olmak: muhtemel olmak
17   maraz: hastalık
18   izale: ortadan kaldırmak
19   ittihaz olunmak: düşünülmek
20   tedabir: tedbirler
21   nakısa: eksik, tam olmayan
22   arız olmak: ortaya çıkmak
23   mebni: kaynaklanan
24   muvafık: uygun, yerinde
25   maslahat: iş
26   anbean: giderek
27   tezayüd-i vahamet: korkulacak durumun artması
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Şemsi Bey konferansının mabadında28 hanım validelerini o ka-
dar müteessir29 ve müteheyyiç etti ki30 asıl validesi yani evi sahibesi 
hanım, evin içinde ne kadar Avusturya malı varsa cümlesini kırıp 
yırtıp parçalayıp sokağa atmaya yemin etti. Bu ahitlerini31 icra32 için 
ne kadar hanım varsa odaları dolaşmaya kalktılar. En mükellef33 
odadan başladılar:

Odanın halısı yerli malı; döşemeler, perdeler Şam kumaşıydı; 
ayna eski duble İngiliz aynalarından; billur sürahi atik34, maruf35 
fabrikalar mamulatından36, bardakların hemen cümlesi37 elmastı-
raş38 Saksonya imalatından, lambalar Amerikan’dı. Bu odada bir-
kaç sigara masasından başka atılacak bir şey bulunmadı.

İkinci odaya girdiler, keçeden tutunuz da döşeme yüzleri, kor-
nişler, perdeler, lambalar, bardaklar hemen hiçbir şey kurtulmadı. 
Diğer odada pek az bir şey kaldı. Yemek odasına indiler. Büfenin 
muhteviyatı39 hemen umumiyetle pencereden bahçeye fırlatıldı. 
Hizmetçi kadınlardan bir ikisi “Hanımcığım kullanacak bir tane ol-
sun bırakınız. Bu akşam iftarda çorbayı ne ile içecek, yemeği hangi 
tabaklarla yiyeceksiniz?”

Hanım – Hemen, bugün şimdi sahanları, tekmil bakırları kala-
ya gönderiniz.

Nevbet-i teftiş40 sandıklara, dolaplara geldi. Bohça bohça, adi 
ve pazen basması entariler, Pazartesi Pazarı Caddesi’nden tutturu-

28   mabat: sonra
29   müteessir etmek: etkilemek
30   müteheyyiç etmek: heyecanlandırmak
31   ahit: yemin
32   icra: yerine getirmek
33   mükellef: şatafatlı
34   atik: eski
35   maruf: bilinen, meşhur
36   mamulat: işlenmiş, imal edilmiş
37   cümle: hepsi
38   elmastıraş: üzeri elmas gibi yontulmuş olan kristal cam
39   muhteviyat: içindekiler
40   nevbet-i teftiş: denetleme sırası
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nuz da o Bahçekapısı civarındaki İslam, Hristiyan tüccaranın41 en 
maruf mağazalarından iştira edilmiş42 çamaşırlardan, eşyadan pek 
az şey kurtuldu. Hizmetçi kadınlar:

– Bunları yitirmeyiniz, atmayınız, bize veriniz…
istirhamlarında43 bulunuyorlardı. Fakat hanım artık hiç kimsenin 
arkasında görmek istemiyordu.

Misafir hanımlardan bazıları bu işte bazı mertebe ifrat44 göre-
rek:

– Hanım hepsini böyle yırtıp atarsak sonra ne giyeceğiz?
– Muhacir bezi, dokuma, alaca… İstimal etmediğimiz45 için he-

nüz isimlerini bilemediğimiz birçok yerli kumaşlarımız, mamulatı-
mız var… Onları istimal ederiz…

Bu hâl cüzi46 bir zamanda mahalleye sirayet etti47.
Keçe külah giymekten ibaret zannolunan bu “boykotaj”, ma-

halle halkına pek tuzluya oturdu48. Bu yeni kelimenin telaffuzunu 
pek beceremeyen bazı mahalle ihtiyarları kahvehanede birbirlerine:

– Nasıl? “Baykuş” sizin eve de girdi mi?
– Sorma birader… İğneden ipliğe kadar hep Avusturya malı… 

“Önümüz kıştır, birkaç şey bırakınız.” dedim, dinlemiyorlar…
– Bu baykuş bize Çırçır Hariki49 kadar ziyan ettirdi ya!
– Hayır, ziyanı bize etmedi. Avusturya malı satan mağazalara 

etti. İnsan diğer metalardan50 olmak üzere yavaş yavaş bir ev eşyası 

41   tüccaran: tüccarlar
42   iştira edilmek: satın alınmak
43   istirham: rica etmek
44   ifrat: aşırılık
45   istimal etmek: kullanmak
46   cüzi: çok kısa, az
47   sirayet etmek: bulaşmak
48   tuzluya oturmak: çok pahalı gelmek
49   Çırçır Hariki: Çırçır Yangını. 1908’de Saraçhanebaşı’nda çıkan büyük yangın.
50   meta: herhangi bir şekilde kullanılan eşya
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düzelebilir. Fakat bu iş böyle devam ederse o büyük fabrikaların, 
mağazaların zararları ancak iflasla nihayet bulur. Bir müddet sonra 
bu keyfiyet-i mühimmenin51 piyasalarda mucip olacağı52 hâl pek 
dehşetlidir. Baykuş bize ötmedi. O fabrikaların, o mağazaların sa-
kıflarında53 ref-i avaz-ı şetamet etti54.

51   keyfiyet-i mühimme: önemli durum
52   mucip olmak: sebep olmak
53   sakıf: dam, çatı
54   ref-i avaz-ı şetamet etmek: çirkin sesini yükseltmek



Muhtelif Bir Boykotaj1

“Grev” kelimesinin arkasından bir de “bayko” yahut “boykotaj” 
sözü çıktı. “Grev”i hâlâ “guruvu” okuyanlar olduğu gibi “boyko-
taj”dan da derhâl “baykuş” çıkarıveren zarafetperdazan da2 eksik 
değil.

“Lüks lambası”nı -suubet-i telaffuzuna3 mebni4- çarçabuk 
“öküz” yapan suhuletperestana5 gülmeli mi şaşmalı mı, bilmem ne 
yapmalı?

Biz ne kadar istemesek medeniyet, bu tehlikeli kelimeler ile 
beraber aramıza sokuluyor. “Ya beni kabul etmeli yahut hufre-i ik-
raza6 tekerlenip inmeli.” diyor. Vaktiyle gözlerini açmadıklarından 
dolayı taht-ı istila-yı ecanibde7 kalan bazı memalik-i İslamiye’yi8 
gösteriyor.

1   “Muhtelif Bir Boykotaj”, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin aynı sayısında yayım-
lanan “Boykotajın Telakki-i Diğeri” hikâyesiyle içerik bakımından bağlantılar 
içerdiği için buraya alınan bir metindir. (Aysel Güneş)

2   zarafetperdazan: kibarlar
3   suubet-i telaffuz: telaffuz güçlüğü
4   mebni: -den dolayı
5   suhuletperastan: kolaylık düşkünleri
6   hufre-i ikraz: ödünç alma çukuru
7   taht-ı istilayı ecanib: yabancıların istilası altında
8   memalik-i İslamiye: İslam’a göre yönetilen ülkeler
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“Grev”… Bu kelimenin henüz ahalimizce manası bilinmeden 
hükmü birkaç şirketin işçileri, amelesi tarafından mevki-i fi’le9 va-
zedildi10.

Şimdi de “boykotaj” çıktı. Bazı mahalle bakkalları, kasapları 
insafsızlıklarıyla ahaliyi gücendirirler ise ahali bu usulü tatbik ile 
bakkalı kaçırabilirler. Artık şimdi esnaf buna göre gözlerini açmalı.

Bazı hususi mekteplerde; pamuk bağıyla, talaş sirkesiyle ya-
pılmış fasulye piyazı, bayat ciğer kebabı, çürük zeytin ve bunlara 
mümasil11 mekûlatı12 fiyat-ı hakikiyelerinden13 birkaç kat pahalıya 
satanları bin talebenin boykotaj yapmaya yerden göğe kadar hakkı 
vardır.

Şimdi akla gelmeyen işte böyle pek çok mahaller var ki yavaş 
yavaş bu boykotajın oralarda kokusu çıkacaktır.

Dünyayı ıslah etmek14 için işte böyle her şeyin bir kolayı, daha 
doğrusu zıddı bulunuyor. İnşallah düzeleceğiz düzeleceğiz ama 
daha böyle ne kadar kelimeler öğrenip ne kadar sadmeler15 geçi-
receğiz?

9   mevki-i fi’l: eylem konumu
10   vazedilmek: konulmak
11   mümasil: benzer
12   mekûlat: yiyecekler
13   fiyat-ı hakikiye: gerçek fiyat
14   ıslah etmek: düzeltmek
15   sadme: ansızın başa gelen musibet, darbe



Çocuklara Yasak1

Hanım – Aşağıda bir gürültü var, nedir?
Hizmetçi kadın – Küçük bey ağlıyor, haykırıyor.
Hanım – Bu oğlan da ne kadar densiz oldu. Büyüdükçe akılla-

nacağına büsbütün çılgın oluyor. O, deminden beybabasıyla bera-
ber Şehzadebaşı’na sinema tarafına gitmedi miydi?

Hizmetçi – Gittiydi. Bilmem ne olmuş, geri geldi. Orada da bir 
huysuzluk etmiş olmalı.

– Beybabası nerede?
– O yok. Yalnız uşakla çocuk geldi.
– Şekip’i bana çağır bakayım. Ne olduğunu anlayayım.

*
Validesi – Şekip, niye geldin yavrum? 
Şekip – Beni oyuna koymadılar.
– Ay niçin?
– Koymadılar anneciğim.
– Neden canım?
– (Ağlayarak) “Bu gece içeriye çocukları koymayacağız.” diye 

bir kâğıda yazıp oyun kapısının önüne yapıştırmışlar.
– Kim bilir içeride ne kadar gürültü ediyorsunuz da âlemin başı 

dinç olmak için işte çocuk almamaya karar vermişler. 
1   “Çocuklara Yasak” hikâyesi, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 2 Kasım 1908 (20 

Teşrinievvel 1324) tarihli 24. sayısında yayımlanmıştır. Elinizdeki metin, bu ilk 
yayın esas alınarak eski harflerden yeni harflere aktarılmıştır. (Bünyamin Tan)
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– Öyle değil anneciğim. İçeriye giremeyen başka çocuklar da 
benim gibi ağlıyorlardı. Bizi niçin içeri koymadıklarını onlardan 
sordum. (Mahcubane2 önüne bakarak) Şey… Dediler ki…

– Ey ne dediler?
– (Sıkılarak) Nasıl söyleyeyim?.. 
– Söyle canım.
– İçeride ayıp şeyler gösteriyorlarmış da!
– Sus, kepaze ağzını yırtarım şimdi. O nasıl lakırdı öyle?
– …
– Böyle yalan uydurmaya utanmıyor musun?
– Yalan söylemiyorum vallahi.
Hizmetçi kadın, hanımın kulağına eğilerek:
– Çocuğun sözü doğru. Ben bunu başka yerden de işittim. Bi-

zim komşu efendi gitmiş de hanıma söylemiş.
– Zihnimi karıştırma kadın… Sen ne dediğini bilmezsin ki… 

Recep’i çağır, orta kapının önüne gelsin.
*

Hanım – Çocuğu niçin oyuna koymadınız? 
Recep – Bu akşam oyun çocuklara yasakmış. 
Hanım – Neden?
Recep – Neden olduğunu pek bildiğim yok. 
Hanım – Hiçbir şey duymadın mı?
Recep – …
Hanım – Söylesene..
Recep – Herkes bir guna3 laf söylüyor da. 
Hanım – Ne diyorlar?
Recep – İçeride pehlivan karılar varmış da birbirinin ümüğünü 

sıkıyorlarmış da.

2   mahcubane: utanarak
3   guna: çeşit



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 249

Hanım – Karıdan pehlivan olur mu?
Recep – Olur hanımefendi olur. Ahir zamana geldik. Artık her 

şey oluyor.
Hanım – Sen hiç içeri girip ne olduğunu seyrettin mi?
Recep – Hayır girmedim. Komşunun uşağı girmiş de o anlattı.
Hanım – Ey ne varmış içeride?
Recep – Pehlivan kadınlar dolaşıyorlarmuş da efendim.
Hanım – Daha…
Recep – Dahası efendi, girenin abdesti bozuluyormuş. Ne bi-

leyim ben…
*

Pencereden:
– Komşu hanım, hu!
– A canım?
– Efendin evde mi?
– Evde. Şehzadebaşı’na o maskaralar geleli bizimkini geceleri 

bir yere salıvermiyorum ki.
– Hay Allah senden razı olsun, ben de sana onu soracaktım. Bi-

zim bey bu gece orada. 
– Nerede?
– Şehzadebaşı’nda, oyunda.
– Ay kardeş niçin salıverdin?
– Ne bileyim ben… Odada yalnız mısın?
– Yalnızım. Sokağa salıvermediğim için bizimki suratını bir ka-

rış astı. İçeride oturuyor. Gazete okuyor.
– Oyunda ne varmış kardeş? Bizim çocuğu bu akşam içeri koy-

mamışlar. Geri eve göndermişler. Ağlayıp oturuyor..
– İsabet isabet… Çoluğun çocuğun gireceği şey değilmiş ma-

azallah4…

4   maazallah: Allah korusun
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– Ne imiş, imiş ne? Ne imiş bu canım?
– Her türlüsü, beyinizi bir daha oraya salıvermeyiniz. İşte o ka-

dar.
– Hele bu akşam eve gelsin de ben ona göstereyim.

*
Beyin sinematograftan avdetinden5 sonra:
Bey – Hanım nedir o suratınız? Hasta mısınız? 
Hanım – …
Bey – Bir cevap verecek kadar da hâliniz yok mu?
Hanım – …
Bey – Bilmeyerek bir kusurda mı bulunduk? 
Hanım – (Hanım büyük bir eda ile) Estağfurullah! Siz kusur-

da bulunur musunuz hiç! Siz erkekler ne yapsanız ayn-ı keramettir, 
kusur sâdır olsa olsa bizden, kadınlardan sâdır olur. Hemen benim 
azıcık levnimi6 dönük görseniz hemen hastalığıma yorarsınız. Ni-
çin bilmem ki? İnsanın biraz canı sıkılırsa hasta olması lazım gel-
mez ya!

Bey – Ne var, can sıkacak bir şey mi oldu? 
Hanım – Hayır size dair değil. Kadınca bir iş.
Bey – Can sıkıntısının kadıncası erkekçesi olur mu? Söyleyi-

niz ben de anlayayım.
Hanım – Bizim oğlan. Şekip canımı sıktı. Tutturdu ağladı ağ-

ladı.
Bey – Hay yaramaz hay.
Hanım – Sizinle beraber oyuna gittiydi. Niçin geri gönderdiniz 

bilmem ki?
Bey – İşte aksi olacak bu akşam oyuna çocuk almıyorlar.
Hanım – Neden?

5   avdet: dönüş
6   levn: beniz, renk
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Bey – Ben de bilmem. İşte münasebetsizlik bu ya… Gürültü 
etmesinler diye galiba…

Hanım – Sokaklara yapıştırdıkları ilanlarda bu gece içeri çocuk 
alınmayacağını yazmışlar da sebebini beyan etmemişler mi?

Bey – Hayır.
Hanım – Siz içeri girdikten sonra sebebi ne olacağını keşfede-

mediniz mi?
Bey – (Biraz tebessüm ederek) Hayır.
Hanım – Neye gülüyorsunuz?
Bey – Gülmek kabahat mi?
Hanım – Fakat manalı bir gülüş.
Bey – Haydi bakalım. Bu gülüşten de bir mana çıkarınız.
Hanım – (Tavrını vehleten pek ciddileştirerek) Bu gece sine-

matografta size ne gösterdiler Allah aşkına?
Bey – Hiç canım, saçma sapan şeyler. Kırlar, denizler, mem-

leketler.
Hanım – Bu saçma sapan şeyleri çocuk da sizinle beraber sey-

redemez miydi? 
Bey – Ederdi ama ne bileyim ben işte, onları koymadılar…
Hanım – Siz istediğiniz kadar saklayınız. Bizim komşu efendi 

gitmiş. Ne gördüyse eve gelince hanımına anlatmış. İşte bir daha 
erkeğini öyle yerlere salıvermiyor.

Bey, hanımın sebeb-i infialini7 şimdi anlayarak: 
– Çatkınlığınızın sebebi bu muydu?
Hanım – Bundan büyük bir sebep daha ne olabilir?
Bey – Hah izam ediniz bakalım.
Hanım – İzama lüzum var mı? Mert bir adam iseniz ne gördü-

ğünüzü anlatınız bakalım.
Bey – Her şey kadına anlatılır mı ya?

7   sebeb-i infial: sıkılma nedeni



252 | Hikâyeler

Hanım – Kadına anlatılmaz, çocuğa gösterilmez, kim bilir ne 
kepaze şeyler…

Bey – …
Hanım – Niye sükût ediyorsunuz?
Bey – Aman hanım sıkma beni.
Hanım – Sıkacağı mıkacağı var mı? Gördüğünüz kepazelikleri 

mutlaka bana anlatacaksınız. (Büyük büyük antlar verip yeminler 
ederek) Mutlaka söyleyeceksiniz! Bu ukde gönlümde kaldıkça si-
zinle yaşayamayacağım… Anlatınız, işime gelirse affederim…

Bey – (Şakaya buluşturarak) Ya gelmezse?
– O zaman ne yapacağımı ben bilirim.
– Haydi hanım haydi, çılgınlığın lüzumu yok, diyorum size.
– Bu kadar ant verdim. Yine söylememekte ısrar ediyorsunuz. 

Demek ki bulduğunuz hâl, gördüğünüz şey ağza alınır kepazelik-
lerden değil. Ben biliyorum biliyorum, saklama… Evvela pehlivan 
kadınlar, birbiriyle güreşmeler…

– Evet…
– Yarı çıplak hâlde kadınlar birbirleriyle alt alta üst üste güreşir-

ken siz seyrettiydiniz ha?
Bey gayet mahcubane:
– Evet.
– Hay Allah’tan korkmaz! (İhtizazlı8 bir seda ile) Daha ne gör-

dünüz?
– Aman hanım…
– Bey, işte görüyorsunuz ki fena oluyorum. Hepsini anlama-

dıkça benim için bu gece uyku, rahat hiçbir şey kabil olmayacağını 
anlayınız işte…

– Mademki bu kadar ısrar ediyorsunuz, ne gördümse dosdoğru 
söyleyeceğim.

Hanımın birdenbire benzi uçarak:
8   ihtizaz: titrek
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– Söyleyiniz.
– Sinematografta bir kadın soyundu, banyoya girdi. Bir erkek 

de paravanın üstünden seyretti.
Hanım bayılır gibi bir hâlde:
– Siz de seyrettiniz mi?
– Tabii.
– (Kıpkırmızı bir çehre ile) Tuvv utanmaz! (İki eliyle yüzünü 

örterek) Sus sus, yetişir artık! Fena oluyorum!
Hemen oda kapısından dışarı fırlar. Bey neye uğradığını bilme-

yerek alıklaşıp zevcesinin9 arkasından bakakalır.

9   zevce: eş, karı





Ters Konuşma1

Asım ile Kasım, isimleri işte böyle hemvezin2 iki arkadaştır. 
İkisi de alaycı, ikisi de sefa pezevengi3. İşleri güçleri şuna buna 
azizlik etmek4, insan kızdırmak, gülmek, eğlenmek. Bunlar yalnız 
tanıdıklarına değil, hiç tanımadıkları kimselere de şaka ederler. Za-
ten kendileriyle muarefeleri5 olanlar, şerlerinden6 çekinirler, uzak 
kaçarlar.

Asım’la Kasım bir gün yabancı bir semte gidip kalabalık bir 
gazinoya girerler. Birer kahve ısmarladıktan sonra musahabelerini7 
yanlarındaki kimselere işittirecek surette şöyle muhavereye8 baş-
larlar:

– Yeni aldığım potinler9 ayağımı sıkıyor. Ayakkabı darlığı da ne 
fena rahatsızlık imiş.

1   “Ters Konuşma”, 6 Kasım 1908’de (24 Temmuz 1324) Boşboğaz ile Güllabi 
mizah gazetesinin 25. sayısında yayımlanmıştır. Elinizdeki metin, bu gazetedeki 
baskı esas alınarak hazırlanmıştır. (Aysel Güneş)

2   hemvezin: uyaklı
3   sefa pezevengi: zevk ve eğlenceye düşkün kimse [Gazetede “sefa …” şeklinde-

dir, yazış özelliğine göre tahmin edilerek tamamlanmıştır.]
4   azizlik etmek: muziplik etmek, takılmak
5   muarefe: tanışıklık
6   şer: kötülük
7   musahabe: söyleşi
8   muhavere: karşılıklı konuşma
9   potin: bir tür ayakkabı
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– O bakkalın eksik vermek âdeti olduğunu ben çoktan tecrübe 
ettim. Herkese de söyledim. Bilmem ne hikmet, kör değneğini bel-
lemiş gibi10 alışveriş için yine oraya gidiyorlar.

– Birer saat fasıla11 ile alınabilir. Bir fincan suyun içine üç dam-
ladan ziyade12 konulmamasına dikkat etmelidir. Pek tehlikeli bir 
şey değildir ama miktar-ı tabibiyi13 tecavüz etmemek14 elbette daha 
muvafıktır15.

– Rengi atıyor. İngiliz kumaşlarının bile boyası bozuldu. Za-
man teceddüt ettikçe16 sanayinin de metanet17 ve safvet-i kadimesi18 
zail oluyor19. Fabrikalar yekdiğerinden20 gördükleri rekabete karşı 
kesret-i imal21 ve ucuzluğu her şeye tercih ediyorlar.

– Tutar tutar ama aşının zamanını bilmeli… Çelikler de müd-
det-i medide22 devirmiş olmamalı. Vah, bilmem ki bu aşı hususunda 
bazı zevatın23 ellerinde âdeta bir nevi mazhariyet24 vardır. Nereye 
daldırsalar hemen tutturuyorlar.

10   kör değneğini beller gibi: hep aynı biçimde davranıp hiçbir değişiklik yapma-
yacak biçimde

11   fasıla: ara
12   ziyade: fazla
13   miktar-ı tabibi: doktorların belirlediği ölçü
14   tecavüz etmek: aşmak
15   muvafık: uygun
16   teceddüt etmek: yenilenmek
17   metanet: dayanıklılık
18   safvet-i kadime: önceki saflık
19   zail olmak: yok olmak
20   yekdiğeri: ötekisi
21   kesret-i imal: üretim çokluğu
22   müddet-i medide: uzun müddet
23   zevat: kişiler
24   mazhariyet: başarılı olma
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– Vazgeç. Husuf25, küsuf26 mutlaka münhasıran27 ay intihasıy-
la28 bedir29 zamanında olur. Şimşek, küre-i arzın30, kamerin31 va-
ziyet-i felekiyelerini32 nazarıitibara33 alıp da öyle söz söyleyiniz. 
Şehr-i Arabi’nin34 yedisinde husuf. Bu saçma lakırdı a canım…

Bu muhavereye kulak misafiri olan kır sakallı bir efendi baş 
sersemliğiyle sözleri kendinin yanlış anladığına zahip olur35, ara 
sıra elindeki gazeteyi sağa, gözlerini de gözlüğün üstünden sola 
kaydırarak dikkatli dikkatli dinler fakat muhabbetin bir türlü birbi-
rini tutmadığını görür. Şaşkınlığından gözlüğünü yerleştirir. Palto-
sunun üzerine dökülen tütün küllerini süpürüyor gibi elleriyle üstü-
nü başını düzeltir. Nihayet kürek çeken bir kayıkçı gibi hiddetinden 
yerinden kalkıp kalkıp oturmaya başlar.

Asım’la Kasım’ın maksatları da zaten işte böyle safdil36 bir 
adamı dama düşürmekten37 başka bir şey değil. Biçare sakallının 
meraktan yerinde oturamaz bir hâle geldiğini fark edince işte daha 
ziyade germî vererek38: 

Asım – Aman ya Rab neydi o günler? Sansür zamanında en 
güzide muharrirlerimiz, alamanadan39, palamuttan, fesleğenden, 
saksıgüzelinden40 bahsederlerdi.

25   husuf: ay tutulması
26   küsuf: güneş tutulması
27   münhasıran: özellikle
28   intiha: sona erme
29   bedir: dolunay
30   küre-i arz: dünya
31   kamer: ay
32   vaziyet-i felekiye: astronomik durum
33   nazarıitibar: dikkat
34   şehri Arabi: Arap ayı
35   zahip olmak: bir zanna kapılmak
36   safdil: kolay aldanan
37   dama düşürmek: aldatmak
38   germî vermek: yoğunlaştırmak, hızlandırmak
39   alamana: bir çeşit kayık
40   saksıgüzeli: bir süs bitkisi
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Kasım – Güya turşu abdestsiz iken kurulursa bozulurmuş. Bu 
da lakırdı… Abdestsiz kurulmuş ne turşular bilirim ki misk41 gibi 
oldu.

– Parmak hesabıyla ben tentenni terelelliyi42 bir türlü uydura-
mıyorum. Parmak deyince beşi birden mi oynayacak, nasıl olacak, 
anlayamıyorum.

– Trenler, vapurlar hareket cetvellerine daima bir iki dakika 
temkin koymalıdır43. Mesela beşi üç geçe. İşte bu üç dakika bazen 
insanların çok işine yarar.

– Onu tahkik edemedim44. “Gamzella” kelimesi Farisî midir 
yoksa İtalyanca mı? “Ampreme abel”45 demek, Fransızca “içine su 
geçirmez” demekmiş.

Sakallı zat, birkaç defa gözlüğünü düzelttikten sonra iki üç 
kere de yerinden kalkıp oturur. Daha iyi işitmek için konuşanlardan 
tarafa meyleder46, âdeta çarpılır. Söyleyişlerine, tavırlarına dikkat 
eder. Latifeye47 delalet eder48 bir hâl yok. Suret-i mükemmelede49 
anlaşıyorlarmış gibi bir ciddiyet-i müdavele50 var.

Kasım – Ömrümde bir defa başıma geldi. İstanbul’a inmek 
üzere Fenerbahçe’den kayığa bindik. Hava birdenbire dönüverdi. 
Kınalıada açıklarına düştük. Aman ne çektik birader! Müthiş bir 
ölümden kurtulduk.

– Hayır karga, papağan kadar mükemmelen her lakırdıyı51 taklit 
edemez.

41   misk: mis
42   tentenni terelelli: (tennenni lelelelli) güfteli besteler içinde geçen, anlamı olma-

yan ama kulağa hoş gelen terennüm kısmındaki sözler
43   temkin koymak: tedbirli davranmak
44   tahkik etmek: araştırmak
45   ampreme abel: Fr. imperméable
46   meyletmek: eğilmek
47   latife: şaka
48   delalet etmek: göstermek
49   suret-i mükemmele: mükemmel bir şekilde
50   ciddiyet-i müdavele: karşılıklı konuşma ciddiyeti
51   lakırdı: söz
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Sakallı efendi, artık tahammül edemeyip beylere yaklaşarak:
– Affedersiniz. Benim mi zihnimde bir fenalık var yoksa sizin 

mi? Bu ikiden hali değil. Deminden beri boşa koyuyorum olmuyor, 
doluya koyuyorum olmuyor. Bendenize sözleriniz birbirini tutmu-
yor gibi geliyor. Tentenenni terelelli nerede, abdestsiz turşu kurmak 
nerede? Beyne’s-sema ve’s-semek52. Değil mi ya? Affedersiniz, şu 
merakımı defediniz.

Asım önüne bakıp derin derin düşündükten sonra:
– Tellalınız kim?
Sakallı – Efem?
Asım – Komisyoncunuz kim?
Sakallı – A, iki gözüm şimdi komisyoncuyu nereden çıkardı-

nız? Maksat latifeyse söyleyiniz de beraber gülüp eğlenelim.
Kasım – Amsterdam’a bir telgraf çekiniz, şimdi cevabını alır-

sınız.
Sakallı – Acayip! 
Asım – Tarator ile pek iyi kaçar!
Sakallı – Ha, anladım. Siz benimle alay etmek istiyorsunuz. 

Pekâlâ. Sorduğuma hata ettim. Yine siz tatlı tatlı konuşunuz.
Sakallı çekilir, gazetesini yine dest-i mütalaaya53 alır. Bu kadar 

yüz bulduktan sonra Asım’la Kasım biçare adamın biri sağına diğe-
ri soluna geçerek başlarlar. 

Asım – Bizim Feshane’nin Ankara tiftiği kullandığından emin 
misiniz?

Kasım – İki taşım kaynadıktan sonra altından odunları çek, 
aheste54 ateşte bir zaman öyle bırak.

Sakallı – Ben o kadar şakadan hoşlanmam. 
Asım – İçinde fıstık, üzüm olsa da olur olmasa da.

52   beyne’s-sema ve’s-semek: balıkla gök arasında
53   dest-i mütalaa: düşünerek okuma
54   aheste: yavaş
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Sakallı hiddetle gazeteyi yüzüne yaklaştırır.
Kasım – İnkâr etmeyiniz canım. Biz de şimdi demiyoruz ya, 

gençliğinizde… Bundan yirmi, yirmi beş sene evvel. Bunda sıkı-
lacak ne var?

Sakallı vehleten55 şaşırarak:
– Ne?
Asım – Tereyağı maddesi!
Sakallı – Nasıl tereyağı?
Kasım – “Bir taş attım cumbasına tık dedi” yok mu?
Sakallı var kuvvetiyle haykırarak:

– Tımarhaneci… Yetiş! Bunlar bozmuş!
narasıyla bir kıraathane halkını ayağa kaldırır.

55   vehleten: birdenbire



Sahte Doktor1

Tabip binbaşısı kıyafetindeyken tevkif edilen2 sarik3 Kazım’ın 
şu sergüzeşt-i garibi4 hakkında kendisiyle enterviyevde5 bulunmak 
üzere idarehanemizde hapishaneye muhbir-i mahsus6 göndererek 
tahkikat-ı atiyede7 bulunduk. 

Muhbir:
– Seninle enterviyev yapmaya geldim. 
Kazım:
– “Enterviyev” nedir? 
Muhbir:
– Gazete muhabirleri tarafından meşhur adamlardan talep olu-

nan mülakat. 
Kazım:
– Ben meşhur bir adam mıyım? 
Muhbir:
– Kaç gündür bütün gazeteler senden bahsettiler. Binbaşı kıya-

fetiyle Beykoz’da tevkif edilişin seni herkese tanıttı. İlan-ı hürri-

1   “Sahte Doktor”, ilk defa 9 Kasım 1908 (27 Teşrinievvel 1324) tarihinde Boşbo-
ğaz ile Güllabi mizah gazetesinin 26. sayısında yayımlanmıştır. Bu metin, sade-
leştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   tevkif edilmek: tutuklanmak
3   sarik: hırsız
4   sergüzeşt-i garib: garip bir hikâye
5   enterviyev: (Fr. interview) röportaj
6   muhbir-i mahsus: özel ajan
7   tahkikat-ı atiye: aşağıdaki araştırma
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yetten8 beri sahneler üzerinde sıçrayıp duran yeni aktörlerimizden 
ziyade iştihar ettin9. Başından geçeni anlat bakalım. 

Kazım:
– Hapishane-yi Umumi’den10 birkaç arkadaşla firar ettik. Kıya-

fet pek düşkün, cepte de on paralar yoktu. Biz kimseye görünmeden 
İstanbul’un barınacak yerlerini biliriz. Zihnimizde kaç gündür firar 
fikri bulunduğundan yemek için verdikleri ekmeklerin bir kısmını 
cebimize koynumuza sakladık.

O gece soluğu doğru İstanbul surlarında aldık. Kale beden-
lerinde öyle kovuklar, melceler11 vardır ki zabıta ne kadar taharri 
etse12 ihtifa edenleri13 bulamaz. Koynumuzdaki ekmeklerle kifaf-ı 
nefs14 ettik. Ertesi günü her birimiz bir tarafa dağıldık. Ben Eyüp, 
Defterdar İskeleleri tarafında bohça hamallığı ettim. Kendimi bir 
garibü’d-diyar15 gibi göstererek bir kahvehanede yattım. Kahveci-
ye su taşıdım. Kahvesini çektim. Dükkânı süpürdüm. Ertesi akşam 
Allah ne verdiyse birlikte yedik. Ertesi günü görecek hemşehrilerim 
bulunduğu bahanesiyle oradan savuştum. Beyoğlu’nda arkadaşlar-
la buluştuk. Girmek için gözümüze birkaç hane kestirdik. Tabip 
Binbaşısı Şakir Bey’in tehi16 hanesine girmek, en ziyade maksada 
tevafuk etti17. Girdik. O gece orada kaldık. Mutfakta bir âlâ yedik, 
içtik. Sabaha karşı evden çıktık. Emval-i mesrukadan18 benim his-
seme Şakir Bey’in binbaşı ceketi düştü. Hava soğuktu, giydim, ısın-
dım. Başıma da bir süvari kalpağı uydurdum. Fakat kılıcım yoktu. 
Pantolonum da sivildi. Gündüz saat ikiye doğru Firuzağa, Tophane 

8   ilan-ı hürriyet: hürriyetin ilanı 
9   iştihar etmek: şöhret bulmak
10   Hapishane-yi Umumi: 1831’de Sultanahmet’te kurulan cezaevi
11   melce: sığınak
12   taharri etmek: araştırmak
13   ihtifa etmek: saklanmak
14   kifaf-ı nefs: yaşamaya yetecek kadar yeme
15   garibü’d-diyar: memleketin yabancısı
16   tehi: boş 
17   tevafuk etmek: uygun düşmek
18   emval-i mesruk: çalınmış mallar
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taraflarındaki hurdacılardan bir de kılıç iştira ettim19. Bu kılıcın da 
formamla tevafuk etmediğinin farkına sonradan vardım. Yakayı ele 
vermeme işte bu da bir sebep teşkil etti.

Aşırdığımız mallardan da birkaç parçasını satmaya muvaffak 
olduk20. Cebime beş on kuruş girdi.

Beykoz’da görülecek işlerim vardı. Vapura binmek üzere Be-
şiktaş İskelesi’ne indim. Yolda formama verilen selamlara ustalıkla 
mukabelede bulunuyordum21.

Vapura girdim. Formamın şerefini muhafaza etmek için para-
ya kıyarak mevkide22 oturmak lazım geliyordu. Beni tanıyacaklar 
havfıyla23 kimsenin yüzüne bakamıyordum. Başımdaki kalpağım, 
binbaşı formam, yüzbaşı kılıcım, sivil pantolonum şüpheye dai24 
idi. Olacak bu ya, vapurda ihtiyarca soluk renkli zatın biri sancılan-
dı. “Aman doktor” ricasıyla hazakatime25 müracaat ettiler. Nabzına 
baktım, kalbini dinledim. Kapaklarını çekerek gözlerinin rengini 
muayene ettim. Vapurda eczane olmadığından kahveciye bir parça 
su ısıttırıp içine birkaç damla limon sıkarak hastaya içirdim. Pek iyi 
geldi. Ben de şaştım.

Beykoz’a çıktım. Zihnimde bir hatt-ı hareket26 planı tertip et-
mek üzere bir kahveye girdim. Meğerse doktor elbisesi ne kadar 
sedayı mucip27 bir kıyafetmiş. “Aman doktor” istimanıyla28 yine 
önüme bir nabz-ı marizane29 uzandı. Çarnaçar30 muayene ettik. İşin 
enini31 belli etmemek için hastaya:
19   iştira etmek: satın almak
20   muvaffak olmak: başarılı olmak
21   mukabelede bulunmak: karşılık vermek
22   mevki: toplu taşıma araçlarında hizmete ve konfora göre ücretine göre ayarlan-

mış bölüm
23   havf: korku
24   dai: sebep olan
25   hazakat: ustalık
26   hatt-ı hareket: davranış, hareket tarzı
27   mucip: getiren, gerektiren
28   istiman: aman dileme
29   nabz-ı marizane: hastalanmış nabız
30   çarnaçar: çaresiz
31   en: renk
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– Amelin var mı, iştihan32 nasıl, çarpıntı geliyor mu? kabîlin-
den birçok sualler sordum. Fakat keyfiyet reçete yazmaya gelince iş 
bütün bütün sarpa sardı. Fransızca reçete yazmamaya yemin etmiş 
mutaassıp33 bir doktor olduğumu beyanla mualecenamemi34 Türkçe 
yazdım. İşte sureti:

10 gram ma-i mukattar35

4 damla nane ruhu36

1 gram sarısabır37

2 öldürkahır38

1 aksırık otu39

½ türab-ı Yemeni40 hülasası41

Mırmırık boza42 hülasası
Bir fincan su derununa43 bu ilaçtan sekiz damla vazolunup44 

akşam sabah yemeklerinden evvel alınacak. 
Bu sahte doktorluktan yakayı kurtaramadık. Reçetenin altına 

attığım Doktor “Sabri-yi Lenfavi” imzası eczacının nazarıdikka-
tini45 celbetmiş46. Hele reçetedeki “türab-ı Yemeni” ve “mırmırık 
boza” hülasaları adamcağızı bütün bütün meraka düşürmüş. Niha-
yet yakayı ele verdik. Alt tarafı malum.

32   iştiha: iştah
33   mutaassıp: muhafazakâr
34   mualecename: reçete
35   ma-i mukattar: damıtık su
36   nane ruhu: nane yapraklarından çıkarılan esans
37   sarısabır: hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir madde
38   Bir tür bitki olan üdülkahır kastediliyor.
39   aksırık otu: bir bitki
40   türab-ı Yemeni: Yemen toprağı
41   hülasa: özüt
42   mırmırık boza: Tatar bozası, içine kımız atılan boza
43   derun: iç
44   vazolunmak: konulmak
45   nazarıdikkat: yoğun ilgi
46   celbetmek: kendine çekmek



Bir Muamma1

Kâmi Bey zihninden şöyle söyleniyordu:
– Evli olmak bir bela, metresi olmak iki bela, parasız bulunmak 

üç bela. Bu üç muğlak2 muammanın3 girdab-ı felaketi içinden insan 
kurtulmak için kıvrandıkça dibe çöker, çabaladıkça kar’a4 iner. Çır-
pındıkça daha ziyade batar. İnsanın bir davası olursa avukata müra-
caat eder, hastalanırsa tabibe gider. Aşk ile parasızlık için bir melce5 
tayin etmemişler6, bir deva göstermemişler. Acaba niçin kadınlar 
birbirinden güzel yaratılmış? Sokakta daha bir güzelini görünce in-
sanın canı evdeki bacının yanına gitmek istemiyor. Kabahat kimde? 
Bende değil, gönlümde. İnsanın gönlü acaba kendinden başka bir 
şey midir? İşte buna bir cevap vermek lazım gelirse ucu bulunmaz 
bir mesele açmış oluruz. Felsefeyi, psikolojiyi, metafiziği hiç sev-
mem. Filozof bir defa “İnsan nedir?” diye tutturdu mu maddiya-
tından evvel maneviyat-ı beşere7 girişti mi bu meselenin içinden 
çıkılmaz. Sözün kısası birçok mesuliyeti8 yüklenmek için kalp, gö-

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Bir Muamma” hikâyesi, Boşboğaz ile Güllabi 
gazetesinde 9 Kasım 1908’de (27 Teşrinievvel 1324) başlamak üzere 4 bölüm 
hâlinde tefrika edilmiştir. Elinizdeki metin, bu tefrikadan sadeleştirilmeden ak-
tarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   muğlak: anlaşılmaz, karışık
3   muamma: çözümü güç problem
4   ka’r: dip
5   melce: sığınılacak yer
6   tayin etmek: belirlemek
7   maneviyat-ı beşer: insan ruhu
8   mesuliyet: sorumluluk
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nül, vicdan namlarında9 birçok şeyler uydurmuşlar. Onların hepsi 
insanın yine kendisidir. “Vicdanım bunu bana böyle emretti.” ka-
bîlinden10 sözler bana manasız gibi gelir. “Bunu ben böyle istedim” 
demek daha doğrudur. Bu vadide de “garrı”11 pek uzatmaya gelmez. 
Herkesten başka türlü düşünmek diğerlerini kızdırmak demektir.

Kâmi Bey deruni12 böyle söylene söylene Parmakkapı semtin-
den Taksim Bahçesi’ne kadar yürüdü. Zihnindeki muğlak bir keyfi-
yeti13 halletmek14 için tenha bir yere çekilip huzur-ı bala15 ile uzun 
uzun düşünmeye ihtiyacı vardı. Taksim Bahçesi’nin kapısı önüne 
gelince bir tiyatro perdesi mürtesemanından16 gibi görünen ağaç-
ların, tarhların17, geniş yolların, yeşilliklerin arasından içeri baktı. 
Yaprakları üzerinde henüz jaleler18 parlıyor, sabahın rutubetli se-
rinliği âdeta insanın yüzüne vuruyordu. Dalgın dalgın duhuliye19 
ücretini verdi. İçeri girdi. Sağ tarafta yürüdü. Yol kenarlarına mev-
zu20 yeşil kanepelerin üzerinde kimi mütalaa21 kimi el işiyle meş-
gul genç, yaşlı birkaç kadın vardı. Çember çeviren üç dört çocuğun 
avaze-i lub u şevkleri22 bahçenin sükûn-ı sabahisini23 ihlal ediyor24, 
kucaklarındaki uzun etekli, dantela yakalı bebekler ağlamak mu-

9   nam: isim, ad
10   kabîlinden: türünden
11   garr: beyhude ve batıl şey
12   deruni: içinden
13   keyfiyet: durum
14   halletmek: çözmek
15   huzur-ı bala: en yüksek huzur
16   mürteseman: resimler
17   tarh: çiçek dikilmiş yer
18   jale: çiy
19   duhuliye: giriş
20   mevzu: konulmuş
21   mütalaa: düşünmek
22   avaze-i lub u şevk: neşe ve oyun sesleri
23   sükûn-ı sabahi: sabah durgunluğu
24   ihlal etmek: bozmak
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kaddematıyla25 yüzlerini buruşturdukça bunları avutmak için hafif 
hafif hoplatan bir iki sütana26 dolaşıyordu.

Artık reng-i hazan27 karışmış peride28 hayat yapraklarında, ru-
tubetle meşbu29, topraklarda, ağaçlar arasından meşhut olan30 sema-
nın31, deryanın32 levn-i kebudisinde33 akuarel34 resimlerde görülen 
bir sükûnet-i zimeal35, sanki bir letafet-i musanna36 vardı.

Kâmi yürüdü. Cesim37 kışlaların damlarından, dere içinden, 
bostanlar arasından kayarak Dolmabahçe Saraylarını da atladık-
tan sonra, henüz habında38, henüz nevcivani-i sabahisinde39 çin-i 
tehevvür40 peyda olmamış41 düz bir denizin safvet-i haririyesi42, in-
şirahbahş43 maviliği üzerinden seyran eden44 nazarını45 Çamlıca’ya, 
duradur46 ufuklara doğru sevk edebilecek bir nokta intihabıyla47 
oturdu. Tefekküre48 başladı.

25   mukaddemat: başlangıçlar
26   sütana: sütanne
27   reng-i hazan: sonbaharın renkleri
28   peride: soluk
29   meşbu: doymuş
30   meşhut olmak: gözle görülmek
31   sema: gökyüzü
32   derya: deniz
33   levn-i kebudi: mavilik
34   akuarel: sulu boya
35   sükûnet-i zimeal: anlamlı sessizlik
36   letafet-i musanna: sanatkârane bir güzellik
37   cesim: büyük
38   hab: uyku
39   nevcivani-i sabahi: sabahın tazeliği
40   çin-i tehevvür: (deniz dalgası için) köpürme kıvrımları
41   peyda olmak: ortaya çıkmak
42   safvet-i haririye: ipeksi saflık
43   inşirahbahş: ferahlık veren
44   seyran etmek: dolaşmak
45   nazar: bakış
46   duradur: uzun uzadıya
47   intihap: seçme
48   tefekkür: düşünme
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Evet, müteehhildi49, bir de metresi vardı. Fakat bu günahı işle-
yen dünyada yalnız bir kendisi midir? Hem müteehhil hem metresli 
hem parasızdı. Zevcesinden50 çalıp çırpıp metresine yediriyordu.

İşte üç gün evvel zevcesi namına bankadan almış olduğu sek-
sen beş lirayı eve götürecek yerde bu para cebinde iken doğru met-
resinin nezdine51 gider. Âşıkının cebinde para bulunduğunu karı 
sezer. Kâmi’ye birkaç kadeh içirir. Damarına girer. Zayıf tarafını 
bulur. Bu seksen beş lirayı son habbesine52 kadar sızdırır. Delikan-
lıyı üç gün de yanında kapalı tutar. Şimdi Kâmi iki nev yalan tertibi-
ne mecburdu. Birincisi paranın suret-i sarfını53 göstermek, ikincisi 
üç günlük gaybubete54 karşı bir guguk edivermek55. Zevcesi naza-
rında çoktan beri tezkiyeyi bozmuş56 olduğu için doğru bile söylese 
inandırmak kabil57 değil iken böyle kubbesi tamam gelmek ihtimali 
olmayan bir yalana o kadını ikna etmek nasıl kabil olacaktı?

Fakat herhâlde yalandan, tasniattan58 başka bir suretle bu işe 
bir cevap hazırlamak mümkün değildi. Zevcesinin parasını metre-
sini yedirmek, sonra da bu hakikati şekl-i diğerde59 göstermeye çare 
aramak. İşte bu husus Kâmi’ye garip, biraz da ağır geliyor, âdeta 
bir nevi can sıkıntısı veriyordu. Bu sıklet-i derunla60 kendi61 ken-
dine söylenerek: Deminden vücudunu inkâr ettiğim vicdan denilen 
işte bu hâl olmalı. Fakat bu vicdan azabı manevi bir su-i hazma62 

49   müteehhil: evli
50   zevce: eş (kadın)
51   nezd: yan
52   habbe: zerre
53   suret-i sarf: harcama şekli
54   gaybubet: göz önünde olmama
55   guguk etmek: hileli bir oyun düzenlemek
56   tezkiyeyi bozmak: kendisine güvenilmemek
57   kabil: mümkün
58   tasniat: gerçek olmayan hareketler
59   şekl-i diğer: başka türlü
60   sıklet-i derun: yürek ağırlığı
61   Hikâyenin burada biten ilk bölümü Boşboğaz ile Güllabi’nin 9 Kasım 1908 (27 

Teşrinievvel 1324) tarihli 26 numaralı sayısında yayımlanmıştır.
62   su-i hazım: sindirim bozukluğu
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benziyor. Adi63 hazımsızlıklar karbonatla, maden sularıyla nasıl ya-
tıştırılıyorsa bu vicdan bulantısı da bir metresin nevazişleri64, sıcak 
buseleri, akçenin, servetin tehiyye edeceği65 huzurlar, eğlenceler, 
zevkler ile tedavi olunabilecek. Benim gibi deryadil66 olanlarca pek 
o kadar endişe edilecek bir şey değil. Dünyadaki insanların yüzde 
ellisi sada-yı vicdanlarına67 tabiiyet gösterseydi68 şimdiye kadar bu 
keşmekeş69 cihan biraz düzelir. İnsanları adl u nısfete70 davet için 
jandarmalar, mahkemeler, mahbesler71 icat olunmaz, hükema72, uka-
la,73 ahlakiyun74, avukatlar, muharrirler75 kimseye söz anlatamamak 
aczi76 içinde bu kadar velvele etmezler77, bağırıp çağırmazlardı. Kâ-
mi’nin alelacele bir sania-i halas78 bulmaya uğraşması lazım gelen 
şu sırada vicdanıyla uzun uzadıya mücadeleye girişmesine lüzum 
var mıydı? İşlediği, işleyeceği günah ne idi? Zevcesini aldatmak. 
Şöyle etrafına bir göz gezdirse zevce aldatmak fiilinde kendiyle fa-
il-i müşterek79 kim bilir kaç bin suçlu bulacaktı. Bu kadar umumi 
olan bir kabahati kendine bu derece üzüntü etmek manasızdı.

63   adi: basit
64   nevaziş: okşayış
65   tehiyye etmek: hazırlamak
66   deryadil: gönlü geniş
67   sada-yı vicdan: vicdanın sesi
68   tabiiyet göstermek: uymak, uygun davranmak
69   keşmekeş: karışık
70   adl u nısfet: adalet ve hakkaniyet
71   mahbes: hapishane, cezaevi
72   hükema: hâkimler
73   ukala: akıllı kimseler
74   ahlakiyun: ahlakla uğraşan âlimler
75   muharrir: yazar
76   aciz: güçsüzlük
77   velvele etmek: gürültü patırtı etmek
78   sania-i halas: kurtulmak için bir hile düzmek
79   fail-i müşterek: suç ortağı
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Kâmi böyle düşünürken sokaklardan uzaktan uzağa kopan ve 
esma-i ceraidi80 birbiri ardınca da tadat eden81 müvezzi82 sedaları 
zihnini tazip eyleyen83 bu müşküle karşı -güya bir bilmecenin mif-
tah-ı halli84 gibi- kendine ani bir çare ilham etti.

Bulduğu çare şöyleydi: Cebindeki parayı ya sokakta düşürmüş 
yahut yankesicilere kaptırmış olabilirdi. Bu bir yalana benziyordu. 
Fakat vukuu85 da muhal86 denecek bir şey değildi. Bu gibi kazalar 
her gün yüzlerce kişinin başından gelip geçiyor. Böyle bir felakete 
ömründe bir defa da Kâmi Bey uğramış olabilirdi. Zevcesi bu sani-
aya87 inanmamış bile olsa bunu katiyen reddedebilmek için ne gibi 
bir bürhan88 istimal edebilecekti89? Zevcesini susturmak lazımdı, 
katiyen ikna değil.

Hemen cebinden kurşun kalemi kâğıdı çıkardı, bir gazete ida-
rehanesine gönderilmek üzere varaka-i atiyeyi90 tasni eyledi91:

“Derununda92 seksen beş adet Osmanlı lirasıyla iki İngiliz, bir 
Fransız dört mecidiye, altı mecidiye çeyreği, sekiz on kuruş mikta-
rında muhtelifü’l-cins93 bozuk para ile Ali Kâmi namına mahkûk94 
mühr-i zatım95 bulunan gümüş tel örme kesemi şehr-i hâlin96 on 
yedinci salı günü Osmanlı Bankasıyla Şişhane Karakoluna çıkan 
tramvay caddesi üzerinde kazaen zayi eylemiş bulunduğumdan her 
80   esma-i ceraid: gazetelerin isimleri
81   tadat etmek: sayıp dökmek, sıralamak
82   müvezzi: gazete satıcısı
83   tazip eylemek: azap vermek
84   miftah-i hal: çözüm anahtarı
85   vuku: olma, gerçekleşme
86   muhal: imkânsız
87   sania: hile ile yapılan düzme iş
88   bürhan: delil
89   istimal etmek: kullanmak
90   varaka-i atiye: aşağıdaki kâğıt
91   tasni eylemek: uydurmak
92   derun: iç
93   muhtelifü’l-cins: çeşit çeşit cinste
94   mahkûk: çelik kalemle kazılmış
95   mühr-i zat: kişisel mühür
96   şehr-i hâl: içinde bulunulan ay
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kim bulmuş ise *** nezaretinde97 *** kalemi mümeyyizi98 Kâmi 
Bey’e teslim eylediği hâlde kendisinin helalinden ve memulünden99 
ziyade bir meblağla memnun edileceği ilan olunur.”

Bu ilanın birer suretini kendi eliyle İkdam ve Sabah gazeteleri 
idarehanelerine bıraktıktan sonra memur bulunduğu nezarete gitti.

Kâmi Bey bu saniasıyla zevcesine karşı iki nevi cevap hazır-
lamış oluyordu. Birincisi: Paranın elinde ne suretle zıyaya uğramış 
olduğu, ikincisi de şu mahcubiyetinden dolayı üç gündür hane-i 
zevcesine gitmeye cesaret edemeyerek validesi nezdinde kaldığını 
beyanla gaybubetine karşı da bir mazeret-i muvafık100 tehiyye etmiş 
olmaktı.

Nebile Hanım, etine dolgun, renkçe pembe beyaz, boyu bosu 
orta, eli ayağı ufak yirmi beşlik bir kadındı. Fakat gözleri puhu 
kuşu gibi müdevver101, burnu pat,102 vechen103 yahni yanak, saçları 
kaşları bakır rengine çalar bir renkte kırmızı olması kendine o ma-
hallece “Nogay güzeli” namını verdirmeye sebep olmuştu.

Ağzı küçüktü. Fakat güya iri yarı birisi iki elinin en kuvvetli 
parmaklarını sokarak o küçük ağzı iki tarafa doğru son derece-i it-
tisasına104 kadar çekip gevşettikten sonra bırakmış gibi kaytanla105 
büzülen kese ağızlarının buruşukluklarına müşabih106 dudaklarında 
evvela bollanıp sonradan büzülmüşe müşabih107 bir hâl vardı. Alt 
dudağının ortası daima aşağıya doğru sarkık dururdu108.
97   nezaret: bakanlık
98   mümeyyiz: bir dairede kâtiplerin yazılarını ve evrakı inceleyip düzelten memur
99   memul: umulan, beklenen
100   mazeret-i muvafık: uygun bahane
101   müdevver: yuvarlak
102   pat: yassı ve basık
103   vechen: yüz olarak
104   derece-i ittisa: genişleme, bollaşma derecesi
105   kaytan: ipek veya pamuktan yapılmış sicim
106   müşabih: benzeyen
107   Hikâyenin burada tamamlanan 2. kısmı, Boşboğaz ile Güllabi’nin 12 Kasım 

1908 (30 Teşrinievvel 1324) tarihli 27. sayısında yayımlanmıştır.
108   Hikâyenin burasında “Geçen Nüshaların Hülasası” başlığıyla geçmiş bölümlere 

dair küçük bir hatırlatma yapılmıştır: “Bu hikâye 26 numaralı nüshamızdan ip-
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Büzülmüş gibi duran bu ağzın açılmasında bir suubet-i hulki-
ye109 var zannolunacak bir savtla110 tekellüm eder111, tarz-ı tefekkü-
ründe, telebbüsünde112, her hâlinde bir bataet113 görünürdü.

Başını misafirlikten misafirliğe tarar, yakasının iliği çözülse 
tekrar iliklemede dakikalarca müsamaha eder, bütün manasıyla 
tembel, hayalatperver114 bir kadındı. Yalnız kaldığı zamanlar pen-
cere önünden çenesini avucuna dayar, saatlerce düşünür fakat ne 
düşündüğünü kimseye söylemezdi.

Kendisi on, on iki yaşında iken valideynini115 kaybeylemiş, 
amcasının vesayeti116 tahtında117 kalmıştı. Bilverase118 mahiye119 
kırk beş, elli lira kadar irada120 malik121 olduğundan sinn-i izdiva-

tida ederek (başlayarak) yedi nüsha kadar hasbe’l-mazere (mazeret dolayısıy-
la) duçar-ı inkıta olduktan (kesintiye uğradıktan) sonra bugünden itibaren 
yine dercolunur (dergiye konur). Geçen nüshalardaki vaka şundan ibarettir: 
Ali kâmi bey isminde bir zat, zengince genç bir kız ile izdivaç ediyor (evleni-
yor). Kendisi hilkaten (yaradılışça) havaimeşrep (uçarı mizaçlı) olduğundan 
izdivacından bir müddet sonra hane-i ailesini ara sıra unutarak hovardalığa 
başlıyor. Birkaç gece kayboluyor. Zevcesi namına bankadan aldığı seksen beş 
lirayı metresiyle kapanarak sarf ediyor. Zevcesini aldatmak için paraları soka-
kta düşürmüş olduğunu ve her kim bulmuş ise falan mahalle getirdiği hâlde 
helalinden kendine ikram olunacağı hakkında gazetelere ilan vermek saniasına 
kıyam ediyor (kalkışıyor).”

109   suubet-i hulkiye: doğuştan gelen zorluk
110   savt: ses
111   tekellüm etmek: konuşmak
112   tarz-ı tefekkür, tellebbüs: giyim ve düşünce tarzı
113   bataet: tembellik, yavaşlık
114   hayalatperver: hayaller besleyen
115   valideyn: anne baba
116   vesayet: koruma
117   taht: alt
118   bilverase: miras yoluyla
119   mahiye: aylık
120   irat: gelir
121   malik: sahip
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ca122 geldiği zaman etraftan tümen tümen123 zuhur eden124 talipler 
miyanından125 tab-ı maksada126 tevafuk edecek127 bir hüsnühâl128 
sahibi intihap129 emrinde hayli uğraşılmış, nihayet Ali Kâmi Bey 
kısmet olmuştu.

Bade’l-izdivac130 aradığı zevcin Ali Kâmi Bey olmadığını anla-
mıştı ama iş işten geçmiş bulundu.

Kâmi Bey, teehhülünün131 ilk aylarında, küçükten beri meluf 
olduğu132 hovardalığa, gezginciliğe, zenperestliğe133 güç tahammül 
göstermiş, nihayet foyayı meydana vurmuştu. Güya hısım akraba-
da, teklifsiz arkadaşlarda geçirilen geceler yavaş yavaş çoğaldıkça 
çoğalmış, “Hanım, yarın on liraya ihtiyacım var.” kabîlinden talep-
lerde bulunmak yüzsüzlüklerine başlamıştı.

Nebile Hanım, zevcinin bu hercai ve havailiklerine karşı ip-
tidaları134 ketm-i teessür edememiş135, beynlerinde136 hayli gürültü 
ve patırtılar olmuş hatta bir defasında iş pek alevlenerek talak137 
bile vuku bulmuştu. Fakat bu ayrılıktan sonra zavallı kadın, gön-
lünün nakabil-i şikest138 bir rişte-i muhabbetle139 zevcine merbut140 

122   sinn-i izdivac: evlilik yaşı
123   tümen tümen: pek çok, yığın yığın
124   zuhur etmek: ortaya çıkmak
125   miyan: ara
126   tab-ı maksad: istenen mizaç
127   tevafuk etmek: uygun olmak
128   hüsnühâl: iyi hâl
129   intihap: seçme
130   bade’l-izdivac: evlendikten sonra
131   teehhül: evlilik
132   meluf olmak: alışık olmak
133   zenperestlik: kadına düşkün olma
134   iptida: başlangıç
135   ketm-i teessür etmek: üzüntüsünü saklamak 
136   beyn: ara
137   talak: boşanma
138   nakabil-i şikest: kırılması, kopması imkânsız
139   rişte-i muhabbet: sevgi, aşk bağı
140   merbut: bağlı
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bulunduğu hakikat-i müellimesini141 anlamış, va’d-i salah142 ve bir 
tazarru-ı nadimane143 ile tecdid-i nikâh144 teklifinde bulunan zevc-i 
bivefasını145 reddedemeyerek tekrar taht-ı izdivaca146 girmişti.

Bu tecdid-i nikâhtan cüzi müddet sonra Kâmi yine reviş-i ka-
dim147 hayatına atılmış, vadeylediği hâl-i salahta148 bulunamamış-
tı. Fakat ilk talakın meraretini149, zilletini150 bir türlü unutamayan 
Nebile Hanım, gönlünün zevcinden tamamıyla ve külliyen soğudu-
ğuna kanaat-i katiye151 peyda etmedikçe eski maceranın tekrarına 
meydan vermekten başka bir faydası görülmeyecek serzenişlere, 
sitemlere, kavgalara kıyamdan152 mücanebet153 lüzumunu hissetmiş, 
ileride zuhur edecek bir fırsattan, bir hâl-i fevkaladeden154 istifade-
ye terakkupla155 şimdilik âdeta hakk-ı sarih-i zevciyetinden156 fera-
gatle157 yaşamaya karar vermişti.

Nebile’nin Afet Kadın isminde bir Habeş dadısı var idi. Efen-
dileri berhayat158 iken vaktiyle kendisini çeyizleyip çimenleyip 
Uzunçarşılı Tevfik Ağa isminde beyaz bir adama vermişlerdi. Herif 
o kadar huysuz, o kadar hayırsız çıktı ki zavallı Afet’in çeyizini 
son habbesine kadar yiyip bitirdikten sonra işi gücü terk ederek ay-

141   hakikat-i müellime: üzücü gerçek
142   va’d-i salah: düzelme, iyileşme sözü
143   tazarru-ı nadimane: pişmanlıkla yalvararak
144   tecdid-i nikâh: nikâh yenileme
145   zevc-i bivefa: vefasız koca
146   taht-ı izdivaç: nikâh altı
147   reviş-i kadim: eski tarz
148   hâl-i salah: iyileşme hâli
149   meraret: tatsızlık
150   zillet: aşağılanma
151   kanaat-i katiye: kesin kanaat, ikna olma
152   kıyam: kalkışmak
153   mücanebet: çekinmek
154   hâl-i fevkalade: olağanüstü durum
155   terakkup: bekleme
156   hakk-ı sarih-i zevciyet: açık karı kocalık hakkı
157   feragat: vazgeçme
158   berhayat: hayatta
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yaşlığa vurmuş, bedmestliği159 her gece zevcesinin başını gözünü 
yarmak derecesinde azıştırarak nihayet bir gece işretten160 çatlayıp 
gitmişti. Afet Kadın’ın bu melalaver161 hatır izdivacından mahsul 
bir oğlu vardı: Kadri. Açık sütlü kahve renginde bir mahluk. Mek-
tebe verildi, okumadı. Sanata gönderildi, gitmedi. Uçarı, havaimeş-
rep, kabadayı mı kabadayı, laf dinlemez, söz anlamaz, sarfiyatına162 
para dayanmaz. Biçare validesinin başında bir bela-yı mübrem163… 
Kovulmaz, atılmaz, kesilmez bir derd-i ser164… İşrete bilverase in-
himakı165 vardı. Tevfik Ağa oğluna bıraka bıraka mürüvvet166, übü-
vvet167 namına bu âdet-i kerihesini168 ciro edip169 bırakmıştı.

Afet Kadın dul kalınca bu hayırsız oğluyla hanımının cenah-ı 
şefkat ü insaniyetine170 sığınmıştı. Nebile Hanım, dadısını küçük-
lüğünden beri pek sevdiğinden onu kendine âdeta bir valide-i sani-
ye171 ittihazıyla172 kendisi için biraz erken başlayan meraret-i haya-
ta173 karşı kalbinde bir kuvve-i makame174 bulabilmek için dadısıyla 
baş başa vererek onun dostluğundan, samimiyetinden bir nevi tesel-
liyet175 duyuyordu.

159   bedmestlik: sarhoşluk
160   işret: içki içme
161   melalaver: bıktıran, usandıran
162   sarfiyat: harcama
163   bela-yı mübrem: kaçınılmaz bela
164   derd-i ser: başağrısı, sıkıntı
165   inhimak: düşkünlük
166   mürüvvet: erkeklik
167   übüvvet: babalık
168   âdet-i kerihe: iğrenç alışkanlık
169   ciro etmek: bir işi veya bir şeyi üzerinden atıp başkasına devretmek
170   cenah-ı şefkat ü insaniyet: insanlık ve merhamet kanadı
171   valide-i saniye: ikinci anne
172   ittihaz: kabul etme
173   meraret-i hayat: yaşamın tatsızlığı
174   kuvve-i makame: kuvvetli yer
175   teselliyet: avuntu
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Bu iki felekzede176 kadın, Kâmi’nin binam u nişan olduğu177 
geceler, bunun çare-i salahı178 için uzun uzun düşünürler, Kadri’nin 
sarhoş olup da cam kırdığı, kafa yardığı günler oğlanı zabıta elinden, 
mahkemelerden kurtarabilmek için ne yapacaklarını bilemezlerdi.

Afet Kadın, üstü başı bir hanım kadar temiz hatta zarif terbi-
yesi, sözü sohbeti yerinde, Nebile Hanım’a cidden valideliğe layık 
bir kadındı.

İki kadın, geceyi Kâmi Bey’in üç günlük gaybubetinden müte-
vellit179 bir üzüntü, âdeta bir yeis180 ve nerede bulunabileceğine dair 
türlü ihtimalat181 içinde geçirdikten sonra sabahleyin kalkıp bahçe 
üzerindeki odada kahvelerini içerken küçük hizmetçi kız Servinaz 
dışarıdan uşağın vermiş olduğu İkdam gazetesini getirdi, minderin 
üzerine bırakıp çıktı.

Nebile Hanım pencereden bahçede ağaçların üzerinde cıvılda-
yan serçelere dalgın dalgın bakarken Afet Kadın182:

– Elhamdülillah bugün de sabah oldu. Ah Tanrı’ma yüz bin 
şükür. Günler geçiyor. Döşekten kalk, evin içinde gezin, söylen, 
yemek ye, akşam olsun, yine yemek ye, bir parça konuş, yat uyu, 
ertesi günü kalk, yine öyle. İşte böyle böyle vademiz doluyor habe-
rimiz yok. (Eliyle gazeteyi göstererek) Kızım şu koca kâğıdı al, oku 
bakalım. Biz evde otururken dışarıda neler olmuş, anlayalım.

Nebile Hanım gazeteyi alır, bir müddet orasına burasına göz 
gezdirir.

Afet Kadın:
– Neler yazıyor yavrum?

176   felekzede: talihsiz
177   binam u nişan olmak: adından ve kendinden bir iz bırakmadan ortadan kay-

bolmak
178   çare-i salah: iyileştirme çaresi
179   mütevellit: …-den ileri gelen
180   yeis: keder
181   ihtimalat: olasılıklar
182   Hikâyenin burada tamamlanan 3. kısmı, Boşboğaz ile Güllabi’nin 10 Aralık 

1908 (27 Teşrinisani 1324) tarihli 35. sayısında yayımlanmıştır.
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– Moskova’dan Kalküta’ya şimendifer yapılacakmış.
– Oraları nereleri kızım?
– Uzak yerler dadı.
– Uzak neme lazım. Bizim memlekette ne olmuş ondan haber 

ver.
– Frenkler bir parasız devriâlem183 yapıyorlarmış.
– İnanma yavrum inanma. Ben şuradan çarşıya gidiyorum da 

sekiz on kuruş yol masrafı oluyor. İki adımlık yol. Hiçbir parasız 
dünya dolaşılır mı imiş?

– Daha ne olmuş?
– Tatavla’da yangın olmuş.
– Allah kazasından saklasın. Dün akşam bekçi bağırıyordu. İs-

tanbul’da ev eksiksiz.
Nebile Hanım okuyarak:
– “Altışar Parmaklı Bir Adam”: Aydın’dan iki saat mesafede 

kâin184, Baklacık karyesi185 sakinlerinden Tabakoğlu Selim namında 
bir adamın gerek elleri gerek ayakları altışar parmaklı olduğu İzmir 
gazetelerinde okunmuştur.

Afet Kadın, ellerini yüzüne kapayıp iki tarafına sallanarak:
– Ah hikmetine kurban olduğum Tanrı’sı…
Nebile Hanım birdenbire haykırırcasına:
– Ah dadı dadı…
– (Vehleten186 şaşırarak) Ne var kızım? Bir kara haber mi oku-

dun? Betin benzin attı. Acıyacak bir şey ise birdenbire söyleme. 
Artık içim hiç acı götürmüyor. (Hâlsiz hâlsiz haykırarak) Kız Servi-
naz, bir iki yudum su koştur. Yine benim sarhoş oğlan kafa göz mü 
yarmış? Bir bela mı çıkarmış? Sen sakla ya Rabb’im benimkini de 

183   devriâlem: dünya turu
184   kâin: bulunan
185   karye: köy
186   vehleten: birdenbire
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cümleninkini de. Nerede böyle haylazlar, ataklar, hayırsızlar varsa 
cümlesine akıl, fikir ihsan et…

– Merak etme dadı, Kadri’ye dair değil.
– Ya kime dair? Eşten dosttan bir ölüm mü var?
– Hayır hayır… Ölüm mölüm…
– Oh öyleyse içime su serpildi… Ya sen kızım niye öyle birden-

bire fena oluverdin?
– Bizimkine, Kâmi Bey’e dair yazıyor.
– Hay sus, yine hafakan tutacak. Bak oğluma gelmedi idi…
– Bizimki benim namıma olan parayı, seksen beş lirayı, banka-

dan almış… Beyoğlu Tramvayı Caddesi’nden Şişhane Karakoluna 
doğru çıkarken güya parayı tel örme kesesi ile beraber sokağa dü-
şürmüş. Kim bulmuş ise getirip kendine teslim ettiği hâlde helalin-
den bol bol ikram edeceğini gazeteye yazdırmış.

Afet Kadın bir müddet gözlerini, ağzını açıp ne düşündüğünü 
bilemeyecek bir tavırla şaşkın şaşkın etrafına baktıktan sonra:

– Eee… Dünyada ne olmaz… Ne diyeyim bilmem ki!
– Ne diyeceğiz? Yalan deriz vesselam. Hiç onun gibi bir kurt 

cebindeki parayı sokağa düşürür mü? Gitmiş, bankadan parayı al-
mış, cebine koymuş. İstanbul tarafına geçse ya! Şişhane Karakolu 
cihetinde ne işi varmış? Beyoğlu’na ne yapmaya çıkıyormuş? Bizi 
kandırmak için bir yalan tertip etmiş ama acele ile ucunu kulpunu 
pek iyi uyduramamış.

– Belki düşürmüştür kızım.
– Vallah yalan billah yalan… İşte yemin…
– Ben bilmem evladım. Böyle şeylere senin aklın benden iyi 

erer.
– Peki parayı düşürmüş de üç dört gündür hangi cehennemde 

imiş?
– Zahir mahcubiyetinden, saklamasından gelememiş olmalı.
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– Dedim ya! Bize karşı bir oyun oynayayım demiş, demiş amma 
enini potunu düzeltememiş. Bak dadı, sana anlatayım. Parayı dü-
şürdükten üç gün sonra gazeteye ilan veriyor. Düşürdüğü gün aklı 
nerede imiş? Böyle bir para zıyaı187 işinde gazeteye ilan verilecekse 
üç günün müruru188 beklendikten sonra mı verilir?

– Benim aklım pek o kadar inceye ermez.
– Benimki erer. Bankadan paraları aldı. O murdar189 yerlere git-

ti. Pis karılar ile bir âlâ yedi içti. Bize karşı da bu yalanı kurdu. Bu 
guguku190 uydurdu.

Bu esnada hizmetçi kız gelip beyefendinin vürudunu191 haber 
verdi.

Beyefendinin haber-i vürudu192 üzerine, yirmi dakika kadar 
geçen bir müddet zarfında dadıyla hanımı arasında derin bir sükût 
hüküm sürdü. Nihayet Afet Kadın:

– Haydi kızım, çıksana beyinin yanına… Geleli epey oldu…
– Aman nesini çıkayım? Artık sahte muhabbet, müraiyane193 bir 

çehre görmeden, yalan dubara dinlemeden bıktım.
– Haydi haydi çık… Ne kötü olsa yine ayalindir194. Dünyada her 

şey olur yavrum… Bize195 uygarlık yaraşır…196

187   zıya: kaybolma
188   mürur: geçme
189   murdar: pis, temiz olmayan
190   guguk: oyun, hile
191   vürut: gelme
192   haber-i vürud: geliş haberi
193   müraiyane: riyakârca
194   ayal: eş
195   Hikâyenin burada “Mabadı (devamı) var” ibaresiyle bitirilen 4. kısmı, Boşboğaz 

ile Güllabi’nin 14 Aralık 1908 (1 Kanunuevvel 1324) tarihli 36 numaralı son 
sayısında yayımlanmıştır.

196   “Bize” kelimesinden sonra yarım bırakılan cümle, Gazetecilikte Son Yazılarım 
3: Yankesiciler Kulübü adlı kitaptan kontrol edilerek “uygarlık yaraşır” şek-
linde tamamlanmıştır. (bk. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Son Yazılarım 3: Yank-
esiciler Kulübü, haz.: Abdullah-Gülçin Tanrınınkulu, Özgür Yayınları, İstanbul 
2004, s. 56.)





Zavallı Şair1

İki nevreside2 şair, şimendifer3 gazinosunda birleşirler. Ahmet 
Bey isminde olan şair-i şirinmakal4, arkadaşına hitaben:

– Bir sone tertip ettim5. Aman okunmaya layık o ne diskripsi-
yonlar6, o ne pitoresk7 şeyler… Bir şi’r-i enfes… Süje8 gayet basit… 
Fakat tasvir ali9, parlak bir üslupla vakayı10 tasvir değil, tersim et-
tim11. Lamartineler, Hugolar bir şey değil.

– Aman efendim, siz zaten pek büyük şairsiniz. Ne çare ki 
devr-i istibdad12 sizin tecelliyat-ı fikriyenize13, şan ve şerefinize 
hizmet edemedi. (Gelen biralarla mezelere dalkavuklanarak) fakat 

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Zavallı Şair” adlı bu kısa öyküsü, ilk olarak 19 Ka-
sım 1908 (6 Teşrinisani 1324) tarihli Boşboğaz ile Güllabi adlı mizah dergisinin 
29. sayısında yayımlanmıştır. Elinizdeki metin, bu yayın esas alınarak sadeleşti-
rilmeden hazırlanmıştır. (Aysel Güneş)

2   nevreside: yeni yetme
3   şimendifer: tren
4   şair-i şirinmakal: tatlı sözlü şair
5   tertip etmek: düzenlemek
6   diskripsiyon: (Fr. description) tanım 
7   pitoresk: resmi andıran
8   süje: konu 
9   ali: yüce
10   vaka: olay
11   tersim etmek: resmini yapmak
12   devr-i istibdad: baskı yönetimi dönemi
13   tecelliyat-ı fikriye: düşüncelerin ortaya çıkması
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istikbalin en büyük şairi siz olacaksınız! Sizde bir deha-yı şiiriyet 
hasıl14 bir büyüklük hassası15 keşfediyorum.

– Fakat birader sizin de pek parlak manzumeleriniz var. Bu isti-
dat16 sizde de maaziyade17 mevcut.

Bunlar böylece yekdiğerini18 tebrik ederek, birbirinin sitayişha-
nı19 olarak içtikçe içtiler. Ahmet Bey elindeki koca şiir tomarını açtı. 
Vezinsiz20 ve manasız şiirlerinin ekser21 parçalarını okudu. Hiçbir 
kütüphanenin kabul etmediğine şüphe edilmeyen bu mecmua-yı 
eşarı22 tabettirerek23 büyük bir servet iktisabını24 düşündüler. Sonra 
bu kitabın hasılatıyla Avrupa’ya seyahate çıkmaya karar verdiler.

Böyle miskü’l-hitam bulan25 ayş u işretten26 sonra bu iki bülhe-
ves27 (ki vaktiyle bu kelime için matbuat28 çın çın ötmüş, Ebüzziya 
ile Ahmet Mithat Efendiler boğaz boğaza gelecek derecede atışıp 
tutuşmuşlardı) sokağa fırlamışlardı. Ortalık bembeyaz, şiddetle 
esen rüzgâr karları kaldırıyor, bunların boğazına tıkıyordu.

Bu iki sarhoş şair, karın içine düşe kalka Babıali yokuşunu çık-
mışlar ve Sultan Mahmut Türbesi önünde birbirinden ayrılmışlardı. 
Müstakbelin29 en büyük şair-i zivakuru30 Ahmet Bey, kıvrıla kıv-

14   hasıl: ortaya çıkan semere
15   hassa: bir kimseye has olan durum
16   istidat: yetenek
17   maaziyade: fazlasıyla
18   yekdiğeri: birbiri
19   sitayişhan: öven 
20   Metinde “uvensiz” şeklinde yazılan sözcükte yazım yanlışı olduğu düşünülmüş 

ve metnin devamındaki kullanıma göre bu şekilde düzeltme yapılmıştır.
21   ekser: birçok
22   mecmua-yı eşar: içinde şiirler yazılı kitap
23   tabettirmek: bastırmak
24   iktisap: kazanç
25   miskü’l-hitam bulmak: (hitamihu miskun) (sohbet) güzel sözle bitmek
26   ayş u işret: yeme içme, içki içme
27   bülheves: maymun iştahlı
28   matbuat: basın
29   müstakbel: gelecek
30   şair-i zivakur: ağırbaşlı şair
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rıla Koska’yı31 iniyor, kitabın hasıl edeceği kârın suret-i sarfını32 
düşünüyordu. Tam bu esnada güzelce bir sendeledikten sonra ayağı 
kayarak karpuz gibi kar içine bayılmış, şemsiyesi, kitapları, tomarı 
darmadağın olmuştu.

Şair-i biiştihâr33 zavallı Ahmet Bey, şiddet-i sadme34 ile bütün 
kemikleri kırılmış gibi evca35 içinde kalkarak şemsiye ve kitaplarını 
bile düşünmeye vakit bulamayarak güç bela hanesine gelmişti.

Ertesi sabah yatağın içinde “Aman! Bütün vücudum ağrıyor… 
Doktor doktor!” diye bağırıyor ve zayi olan36 tomarı düşündükçe 
ağlıyordu.

Zavallı şair cidden marizdi37. Evvela manasız, vezinsiz şiirler 
yazmak hastalığıyla, saniyen38 hayatını avare geçirmekle, salisen39 
dünkü ziyadece kaçırdığı işretin humarıyla40, rabian41 düşünmek su-
retiyle bütün vücudunda hasıl olan acılarla hasta, pek hastaydı.

Bu vakitsiz yağan kar, bu vakitsiz yetişen şairin tekmil42 heves 
ü amalini43 bir lahzada berheva etmişti44. Zavallı şair!

31   Koska: Laleli yakınlarında eski bir yerleşim yeri
32   suret-i sarf: harcama şekli
33   şair-i biiştihâr: meşhur olmayan şair
34   şiddet-i sadme: çarpmanın şiddeti
35   evca: ağrılar, sızılar
36   zayi olmak: kaybolmak
37   mariz: hastalıklı
38   saniyen: ikinci olarak
39   salisen: üçüncü olarak
40   humar: içki sersemliği
41   rabian: dördüncü olarak
42   tekmil: tüm
43   heves ü amal: arzu ve istekler
44   berheva etmek: havaya gitmek, kaybolmak





Hayvanat Mitingi1

Haklarının temin-i muhafazası2 zımnında3 her sınıf halkın mü-
teaddit4 yerlerde biliçtima5 ittihaz ettikleri6 bisemere7 mitinglere 
müşabih olmamak8 üzere geçen günü tekmil İstanbul şehri ve civarı 
hayvanatı, İlim Dağı’nın arka cihetindeki9 ormanda toplanarak ga-
yet heyecanamiz10 ve garip bir miting akdeylemişlerdir11. Bu mera-
kengiz12 mitingde gazetemiz namına hazır bulunan Karga Efendi, 
cereyan eden müzakeratı13 bervech-i zir14 gazetemize bildiriyor:

Dört aydan beri memalik-i Osmaniye’de15 cereyan eden ha-
reket-i ahraraneden16 bihaber olmayan hayvanatın da bir noktada 
toplanarak bir cemiyet tesis etmeleri ve bu cemiyette hukuklarına 
1   “Hayvanat Mitingi” ilk defa 23 Kasım 1908’de Boşboğaz ile Güllabi mizah ga-

zetesinin 30. sayısında yayımlanmıştır. Elinizdeki metin, bu yayın esas alınarak 
sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Aysel Güneş) 

2   temin-i muhafaza: korunma garantisi
3   zımnında: maksadıyla 
4   müteaddit: çeşitli
5   biliçtima: toplanarak
6   ittihaz etmek: kabul etmek
7   bisemere: sonuçsuz
8   müşabih olmak: benzemek
9   cihet: taraf, yön
10   heyecanamiz: heyecenla karışık
11   akdeylemek: sözleşme yapmak
12   merakengiz: merak uyandıran
13   müzakerat: görüşmeler
14   bervech-i zir: aşağıdaki gibi
15   memalik-i Osmaniye: Osmanlı toprakları
16   hareket-i ahrarane: hürriyetçilere yakışır tarzda hareketler



286 | Hikâyeler

ait birçok hususatı17 müzakere eylemeleri mukarrer18 idi. İşte bu 
müzakere-yi umumiye19 soğukların başlamasıyla gözükmez olan 
insanların tenhalığından bilistifade20 dünkü gün inikat eylemiş21, İs-
tanbul ve civarında yaşayabilen hayvanattan birçoğu bu mitingde 
hazır bulunmuşlardır.

Miting sabahleyin saat ikide başladı. Köpeklerden, kedilerden, 
kurtlardan, beygir, öküz ve eşeklerden, her cins kuşlardan hasılı 
hayvanat-ı fakriye22, zülmaişeyn23, zevahif24, tuyur25 gibi şuabatın26 
birçokları bu mitingde hazır bulunuyorlardı. Evvela, üryan27 ağaçlar 
üzerine dizilen kuşlar yekavaz28 olarak, ince perdeden taganniye29 
başladılar. Musiki aheng-i tabiatıyla30 bilimtizaç31 gayet latif nağ-
melerle terennümsaz32 oldu. Fart-ı meserretle33 kurbağaların kopar-
dığı gürültüler, horozların keskin sedaları34, eşeklerin yüksek perde-
den feryadı, ormanlığı çın çın öttürdü. Bu parlak konseri müteakip 
kürsi-yi müzakerata35 çıkıldı. Pek çok nutuklar irat edildi36. İrat 
olunan nutuklar medit37 alkışlara gark oldu38. Nutuklar öyle İstan-
17   hususat: meseleler
18   mukarrer: kararlaştırılmış
19   müzakere-yi umumiye: genel görüşme
20   bilistifade: yararlanarak
21   inikat eylemek: toplanmak
22   hayvanat-ı fakriye: âciz hayvanlar
23   zülmaişeyn: hem karada hem denizde yaşayan hayvanlar
24   zevahif: sürüngenler
25   tuyur: kuşlar
26   şuabat: şubeler, dallar
27   üryan: çıplak
28   yekavaz: tek ses
29   taganni: şarkı söyleme
30   aheng-i tabiat: doğal uyum
31   bilimtizaç: uyumlu şekilde
32   terennümsaz: öten
33   fart-ı meserret: çok sevinçli
34   seda: ses
35   kürsi-yi müzakerat: bir konu hakkında fikirlerin söylendiği kürsü
36   irat edilmek: söylenmek
37   medit: uzun süren
38   gark olmak: boğulmak
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bul sokaklarında bağrışan, bağıra bağıra sesleri kısılan ve yüz defa 
söylenmiş şeyleri yüz birinci defa tekrar, birçok şeylere karar verip 
de kararlarını mevki-i fi’le39 koyamayan natıkaperdazlarınkine40 
katiyen benzemiyordu. Bütün nutuklar bir sükût-ı mütevekkilane41 
ve ciddiyetperverane42 ile dinleniyor. Samiinden43 hiçbiri çılgınca-
sına ve müteheyyicane44 “Yaşasın hürriyet, yaşasın müsavat45!” gibi 
bağrışmalarda bulunmuyordu. Çünkü hayvanat; hürriyeti hürriyet 
için değil, hür yaratıldıkları, hür yaşadıkları için hürriyetin muha-
fazasından, adalet diye bağrışan insanların aralarında hüküm süren 
bunca adaletsizliklerden sarfınazar46, kendilerine birçok fevait47 te-
min eden hayvanlar hakkında reva gördükleri mezalim-i takatfersa-
dan48 bahsediliyordu.

Ezcümle49 köpeklerden biri başını kaldırarak:
– Bunca senelerden beri hür ve müstakil olarak yaşıyoruz. Ara-

mızda ne hırs-ı şan u şeref50 vardır ne de birbirimizin kahrına çalı-
şacak erazil51. Sokak başlarında tayin ettiğimiz hudut-ı tabiiyeye52 
tecavüz edilmedikçe53 aramızda bir niza-yı ciddi54 vuku bulmaz. 
Hudutlarımızda her köpek, hakka, adalete riayet eder55. Avusturya, 

39   mevki-i fi’l: iş
40   natıkaperdaz: düzgün konuşan
41   sükût-ı mütevekkilane: sessiz bir tevekkül ile
42   ciddiyetperverane: ciddiyetle
43   samiin: dinleyiciler
44   müteheyyicane: coşkuyla
45   müsavat: eşitlik
46   sarfınazar: dikkate almama
47   fevait: faydalar
48   mezalim-i takatfersa: güç bırakmayan zulümler
49   ezcümle: özetle
50   hırs-ı şan u şeref: şan ve şeref hırsı
51   erazil: adi kimseler
52   hudut-ı tabiiye: doğal sınırlar 
53   tecavüz edilmek: aşılmak
54   niza-yı ciddi: ciddi anlaşmazlık
55   riayet etmek: boyun eğmek
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Bosna, Rumeli-i Şarkî56, Sırp mırp gibi hudut boyu gürültüleri yok-
tur.

Tam dört asırdır İstanbul’un müzahrefatını57 temizlemekle 
meşgulüz. Sokağını asla kendisine mal etmeyen ve bütün pislik-
leri bu sokaklara yığmaya alışan bu halkın az süprüntülerini mi te-
mizledik? Eğer bizim vicdanımız olmasaydı İstanbul halkı sokak 
pislikleri içinde kokar, hastalıklardan kırılıp biterdi. Kolera, veba 
zamanında hidematımızı58 herkes takdir etmedi mi? Polis teşkila-
tından evvel ve hatta devr-i istibdadda59, sırf başka menafinin60 ha-
dimi61 olan eski polisler zamanında bir lokma ekmek için hanelerini 
hırsızların tecavüzatından62 meneden biz değil miydik? Devr-i inki-
labdan63 beri hâlâ sokaklarını temizleyemeyen, bilakis daha duçar-ı 
ihmal64 olan caddelerini yâr u ağyara65 karşı tathire66 çalışan yine 
biz değil miyiz? Bunlara her sabah bir hiss-i minnettarane67 ve sa-
dakatperverane68 ile selam veririz de çok defa sırtımıza mükâfaten69 
iri bir tekme yapıştırmaktan, haftalarca bizi aç yaşatmaktan çekin-
mezler. Vay adil insanlar vay! (Sürekli alkışlar)

Bu nutku müteakip70 hemen eşeğin biri atılır:
– İnsanlar için en faydalı hayvanattan biri de şu hakir71 eşek-

lerdir. Bu kadar faaliyetimize, hizmetimize mukabil72 her türlü ha-
56   Rumeli-i Şarkî: Doğu Rumeli
57   müzahrefat: süprüntüler, pislikler
58   hidemat: hizmetler
59   devr-i istibdad: baskı dönemi
60   menafi: menfaatler
61   hadim: hizmetçi
62   tecavüzat: saldırılar
63   devr-i inkılab: yenileşme dönemi
64   duçar-ı ihmal: ihmale uğramış
65   yâr u ağyar: dostlar ve yabancılar
66   tathir: temizleme
67   hiss-i minnettarane: minnet edercesine duygular
68   sadakatperverane: sadık bir şekilde
69   mükâfaten: ödül olarak
70   müteakip: takip eden
71   hakir: itibarsız
72   mukabil: karşılık olarak
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kareti bize reva görürler73. Kendi aralarında yaşaması bile muzır74 
bazı tembel, miskin, bilüzum75 herifleri bizim ismimizle yâd ede-
rek76 terzil ederler77. Ben Heybeli’den geliyorum. Orada bir aile-
nin tekmil78 nafakasını çıkarıyorum. Mehtaplı gecelerde sabahlara 
kadar koşuyorum. Bu kadar emeğime mukabil ne alıyorum biliyor 
musunuz? Hiç!

Çıplak kayalık adanın taşlar arasında bitmiş otlarını yemeye, 
çok defa bunu dahi bulamayarak, kâğıt ve paçavra gibi şeyler ekli-
ne79 mecbur kalıyorum. Bu bir hıyanet değil midir?

Bu şikâyetten fevkalade müteessir80 olan hemcins diğer bir 
eşek, hazıruna81 sırtını göstererek bir Acem sürücüsünün yed ü hış-
tıyla82 bütün vücudunda açılan yaraları gösterdi.

Öne atılan bir beygir de aynı şikâyatı83 tekrar ve ilaveten:
– Beygirler kadar insanlara hizmet eden hayvan var mıdır? Bü-

tün nakliyat bizim sırtımızla taşınmıyor mu? Harpte en mühim un-
surdan biri de biz bulunmuyor muyuz? Fakat heyhat! Bu insanlar 
bizim ne vakit kıymetimizi takdir edebildiler?

O vakte kadar küçük gagalarını yan çevirerek irat olunan nu-
tukları bir sükût-ı amik84 içinde dinleyen küçük kuşlardan bazıları 
hemen aşağı dallara inerek, içlerinden biri bervech-i zir ifadatta85 
bulundu:

73   reva görmek: layık görmek
74   muzır: zararlı
75   bilüzum: lüzumsuz
76   yâd etmek: anmak
77   terzil etmek: rezil etme
78   tekmil: bütün
79   ekl: yemek
80   müteessir: üzüntülü
81   hazırun: orada bulunanlar
82   yed ü hışt: el ve el mızrağı
83   şikâyat: şikâyetler
84   sükût-ı amik: derin sessizlikle
85   ifâdat: ifadeler
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– Büyük arkadaşlar! İnsanlara bizim ne gibi bir mazarratımız86 
dokunuyor? Onları pencereleri önünde en tatlı şarkılarla uyutmuyor 
muyuz? Tabiattın kendilerine bahşettiği saadetten istifadeyi bilme-
yen bu zavallı bedbahtların en gamlı zamanlarına bütün saffetimiz-
le87 iştirak etmiyor muyuz? Bunlar ise makam-ı teşekkürde88 bizi 
avlamak için ağaçlara ökseler89 kurmuyor mu?

Tarlalarında en muzır hayvanatı itlaf ettiğimize90 mükâfaten 
bizi öldürmek için az mı koşuyorlar, az mı barut sarf ediyorlar?

Bir yılan başını kaldırarak etrafa bakındı ve hemen kürsi-yi be-
lagate91 çıktı:

– Bizi pek mühlik92 ve müsemmim93 tanıyan insanlara şiddetle 
protesto ederim: Bize dokunmayan, ihanet etmeyen hiçbir insana 
zarar vermeyiz. Bilakis bu insanlar bize nispetle daha muzır ve 
daha mühliktir. Cerr-i menfaat94, hırs, şöhret için bunlar yekdiğe-
rine95 neler yapmıyor! Birbirinin mahvı için en yırtıcı bir hayvanın 
bile tenezzül etmeyeceği vahşeti icradan96 geri duruyorlar mı?

Derken bir güvercin ortaya atılarak:
– Yorulmayınız! Eğer siz de benim gibi onları pencereler önün-

de aram ederek97 içlerinde cereyan eden vakayı seyretseydiniz bun-
ların bu hayat-ı kedernakine98 teessüf eder99 ve insan olarak yaratıl-
madığınıza ne kadar memnun kalırdınız! (Alkışlar)

86   mazarrat: zararlar
87   saffet: saflık, temizlik
88   makam-ı teşekkürde: teşekkür yerine
89   ökse: kuş avlamakta kullanılan ucu macunlu değnek
90   itlaf etmek: öldürmek
91   kürsi-yi belagat: söz söyleme kürsüsü
92   mühlik: öldürücü
93   müsemmim: zehirleyici 
94   cerr-i menfaat: menfaat celbeden
95   yekdiğeri: bir diğeri
96   icra: yerine getirmek
97   aram etmek: dinlenmek
98   hayat-ı kedernak: kederli hayat
99   teessüf etmek: üzülmek
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Bunun üzerine güle güle mevki-i hitabete100 çıkan bir maymun 
şu yolda bir irad-ı makal101 eylemiştir:

– Arkadaşlar, pek nafile yoruluyorsunuz! Darwin, insanların 
esasını hayvanattan, daha doğrusu bir maymunun tekâmül-i tedricî-
sinden102 addediyor103. Fakat biz bunu daha o vakit şiddetle protesto 
etmiştik. Biz hayvanız fakat hür ve namusluyuz. İnsanlar arasında-
ki fesad-ı ahlak104 bizde yoktur. Hürriyetimiz, tabiatıyla tevemdir105. 
İnsanların ne kadar budala olduklarını şimdi anlıyorum, hür yara-
tılmış olan bu insanlar esareti kabul etmişler ve sonra bu esaretten 
kurtulmayı güya bir muvaffakiyet106 addeylemişler. Ne tuhaf! Bu, 
sizin hamakatinizden107 bilistifade tevekküllerinizi bulup da yine 
size iade eden bir cani ve zalime teşekkürler etmeye benzer. Hele 
bunların kopardıkları yaygaralara, meserretlere108 ne mana verece-
ğimi şaşırıyorum.

Boş bir hay ve huy içinde çalkanan, henüz bir yere toplanıp 
da istikballeri109 hakkında bir karar-ı kati110 veremeyen bu insanlara 
cidden acıyorum. Aramızda o kadar tabiî görülen hürriyet, müsa-
vat111 ve adalet onlar nezdinde112 koca bir şehrayin113 yapılmasına 
kadar varıyor. Garabeti114 bu kelimatın115 kâğıtlar üstünde kalışın-

100   mevki-i hitabet: konuşma kürsüsü
101   irad-ı makal: söz söyleme
102   tekamül- i tedricî: evrimleşme
103   addetmek: saymak, kabul etmek
104   fesad-ı ahlak: ahlak bozukluğu
105   tevem: benzer
106   muvaffakiyet: başarı
107   hamakat: budalalık
108   meserret: sevinç
109   istikbal: gelecek
110   karar-ı kati: kesin karar
111   müsavat: eşitlik
112   nezdinde: yanında
113   şehrayin: şenlik
114   garabet: gariplik
115   kelimat: sözcükler
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dandır. Bizim yazacak kâğıdımız olmadığı için hürriyeti tabiatın bir 
netice-yi zaruriyesi116 gibi telakkiye117 mecburuz.

Onlar esasen malik oldukları hürriyeti gazetelerle halka neşret-
mek istiyorlar. Tuhafı “Biz bina-yı istibdadı118 yıktık, hürriyeti istih-
sal eyledik119. Artık her hususta hür ve serbestiz.” diye bağırıyorlar 
da beri tarafta mahakim120 bu serbest gazeteleri bir bir mahkûm edi-
yor. Ellerini, ayaklarını biaman121 zincirle bağlıyorlar da gazeteler 
bu tezat karşısında ne yapacaklarını şaşırıyorlar.

Köpeğin biri derhâl atılıyor:
– İçimizden birine haksız tecavüz vuku bulsa derhâl hepimiz 

ayaklanırız değil mi?
Maymun:
– Şüphesiz komşusuna yapılan bir haksızlıktan sair122 komşular 

müteessir olmaz123 ve bu adaletsizliğe mâni olamayıp da lakayt bu-
lunulursa o mahalde124, o cemiyette fikr-i adaletin125 henüz takarrür 
etmediği126 anlaşılır. (Alkışlar)

Görmüyor musunuz? İnsanlar ne kadar terakki ederse127 etsin, 
ne kadar zengin olursa olsun neticede yine bizim gibi böyle orman-
lar, bahçeler, çiftlikler içinde yaşamak istiyor. Demek ki biz insan-
lara nispetle daha medeni, daha adil, daha hürüz. (Sürekli alkışlar)

(Vaktin geç olmasına mebni128 mitingde tekrar eden mevadı129 
gelecek nüshamda bildireceğim.)
116   netice-yi zaruri: zorunlu sonucu
117   telakki: kabul etme
118   bina-yı istibdat: baskı binası
119   istihsal etmek: elde etmek 
120   mahakim: mahkemeler
121   biaman: amansız
122   sair: diğer
123   müteessir olmak: etkilenmek
124   mahal: yer
125   fikr-i adalet: adalet düşüncesi
126   takarrür etmek: yerleşmek
127   terakki etmek: ilerlemek, yükselmek
128   mebni: dayanarak
129   mevat: maddeler



İki Külhani Arasında1 
– Oğlan Ahmet, buraya gel.
– Ne var be?
– Efendinin biri şurada konferans verdi, ne laflar söyledi, ne 

laflar! Çok aynalı şeyler söyledi ama hepsini çakamadım. İrfanca2 
söylüyor. İşin içine lügat3 karıştırıyor. Yanımdakine sordum, “Bu 
efendi sırf Türkçe söylese de hep anlasak olmaz mı?” dedim. O ya-
nımdaki adam “O söylenen lafların çoğunun Türkçesi yoktur.” dedi. 
Türkçe olmayan laf olur mu be? Bizim bakkalın sattığı ceviz gibi 
bu lafların ancak onda beşi dişime dokundu4. Öte tarafı benim ve 
benim gibiler için kof çıktı.

– Ne anlayabildinse bana da anlat bakalım.
– Efendim, biz medeniyet olmuşuz.
– Medeniyet nedir?
– Medeniyet hürriyetin kızıymış… Daha yeni doğmuş, onu iyi 

beslemek lazımmış… Gazetelerde eczacının birisi kaç senedir “Ço-
cuğum ne yesin?” diye bir ilaç ilan ediyormuş, işte ondan yedire-
ceklermiş.

1   “İki Külhani Arasında”, ilk defa 7 Aralık 1908 (24 Teşrinisani 1324) tarihli Boş-
boğaz ile Güllabi mizah gazetesinin 34. sayısında yayımlanmıştır. (Aysel Güneş)

2   irfanca: kültürlü
3   lügat: sözlük
4   dişe dokunmak: işe yarar olmak, anlamlı olmak
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– Andavallıya5 bak. Dinlemişsin ama lafı neresinden yutmuş-
sun oğlan… Sen de çakaralmaz6 soyundansın. Hiç hürriyet ilaç yer 
mi? Aval7! Hürriyeti medeniyet doğurmuş, ya babası kim imiş?

– Babası için bir laf etmedi.
– O etmediyse sormalı değil miydin?
– O kadar adam dinliyor. Hiçbiri sormadı da ben mi soracağım? 

Böyle bir biçimsizlik edeyim de sonra herkes bana gülsün, öyle mi?
– Müsavat8, Adalet, Uhuvvet9 diyorlar, bunlar kimlermiş? 
– Bunlar hep hısım akrabaymış.
– Daha neler söyledi?
– Dünya düzeliyormuş.
– Dağları devirip ortalığı dümdüz ova mı yapacaklarmış?
– Bilmem işte, “düzeliyor” dedi. Avrupa’dan Frenkler getirt-

mişler. Bütün eski evleri yıkıp yeni yapacaklarmış, sokaklar geniş-
leyecekmiş. Samatya’dan bakınca Sirkeci İstasyonu’nda bira içen 
müşteriler gözükecekmiş… Bayezit Kulesi’nden Galata Kulesi’ne 
telden bir köprü kuracaklarmış. Eminönü’ne inilmeden karşıya ge-
çilebilecek ve Eminönü’nden Galata’ya da bir tünel yapılacakmış. 
Artık Unkapanı, Galata Köprülerine lüzum kalmayacağından bun-
lar Adalara kadar yüzdürülüp yekdiğerine10 inilerek Büyükada ile 
Heybeli’nin arasına kurulacakmış.

Haliç-i Dersaadet’te11 işlemek üzere Avrupa’ya az müstamel12 
yani kelepir vapurlar sipariş olunmuş. Bu şimdiki eski vapurları 
Kumbarahane tarafına karaya çekerek hayvanat-ı maluleye13 hasta-
5   andavallı: ahmak, aptal
6   çakaralmaz: kalitesiz, işe yaramaz
7   aval: sersem derecesinde saf
8   müsavat: eşitlik
9   uhuvvet: kardeşlik
10   yekdiğeri: bir diğeri
11   Haliç-i Dersaadet Şirket-i Hayriyesi, Haliç Dersaadet Vapurları Şirketi adlarıyla 

bilinen Haliç’te yolcu taşımacılığı yapan bir şirket.
12   müstamel: kullanılmış
13   hayvanat-ı malule: hastalıklı hayvanlar
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ne yapılacakmış. Tontonun14 yandan çarklarını uskura15 tebdil ede-
cekler16 ve birkaç okka neft yağı17 süreceklermiş. Avrupa’dan celbe-
dilen18 Bahriye Mühendisi Mösyö Guravel’in kavlince19 tontonun 
bu suretle saatte otuz mil mesafe katedebilmesi kabil olacakmış20.

Neft yağının tontonda nefi21 sabit olduğu surette bu şimdiki 
tramvayların tekerleklerine yevmiye birkaç yüz kilo neft yağı sü-
rülecekmiş.

Memleketimizde konferansçının tabirince -batiü’l-hareke22- 
her ne varsa bundan sonra hep neft yağıyla işlettirileceklermiş.

Efendinin biri gelip bu külhaninin23 bu sözlerini dinleyerek 
“Oğlan anlatamıyorsun, sen sus ben anlatayım.” sözüyle bervech-i 
ati24 konferansa başlamıştır:

– Dersaadet’te işleyen kira arabacıları da neft yağından istifade 
etmek üzere bunun suret-i istimali25 hakkında daire-yi aidesinden26 
malumat27 talep etmek teşebbüsündeymişler28.

Birtakım lagar29 hayvanları aç karnına çalakırbaç30 yürütmeye 
uğraşan kira arabacıları hakkında ceza tayin olunacakmış31. Bun-

14   tonton: (Tonton-ı Bahri) bakımsız ve eski vapurlara verilen ad
15   uskur: pervane
16   tebdil etmek: değiştirmek
17   neft yağı: çoğunlukla boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir tür mineral 

yağ
18   celbedilmek: getirtilmek
19   kavlince: sözüne bakarak
20   kabil olmak: mümkün olmak
21   nef: yarar, fayda
22   batiü’l-hareke: davranış ve hareketi ağır
23   külhani: serseri
24   bervech-i ati: aşağıda olduğu gibi
25   suret-i istimal: kullanım şekli
26   daire-yi aide: kazanç dairesi
27   malumat: bilgi
28   teşebbüs: girişim
29   lagar: cılız ve zayıf hayvan
30   çalakırbaç: gelişigüzel kırbaçlama
31   tayin olunmak: belirlenmek
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dan sonra şehremaneti32 memurları alat-ı mahsusa33 ile beygirlerin 
işkembelerini muayene ile derununda34 arpadan eser görmedikleri 
surette arabacıları yolsuz edeceklermiş.

Mide muayenesi hakkında bu yeni ihtiradan35 dolayı züğürt 
şıkları büyük bir düşünce almış. Çünkü kılık kıyafet gayet yolunda 
olduğundan bunların midelerinin muayenesiyle yalnız zeytin ek-
mekten başka bir şey yemedikleri sabit olursa hile meydana çıka-
cak, fantazyalarına36 âlemi güldürmüş olacaklardır.

Bizde senelerden beri tuluatçı kumpanyalarının yed-i gayr-i 
sanatkâranesinde37 kalarak inkıraz bulmuş38 olan tiyatro fenninde 
vehleten39 artistler, aktörler, aktrisler yetişivermesi kabil olamaya-
cağından her noksana, her derde devacı olan Avrupalılar nihayet 
buna da bir çare düşünmüşler. İnsan cesametinde40 (zatü’l-hareke41) 
beyler icat etmişlerdir. Bunlar göğüslerine mevzu42 gramofonlar va-
sıtasıyla her sözü söyleyebilecek, yandan kurulu bir makineyle her 
tavrı irae edebileceklermiş43. Üdebamızdan44 birkaç zatın yazdıkla-
rı birkaç piyesin bunlara tatbiki45 için fabrikaya sipariş verilmiştir. 
Heveskâran46 cemiyetin bu koca bebeklerden sanat temeşşuk ede-
cekleri47 cümle-yi rivayattandır48. Oh ne âlâ ne! Bundan sonra aha-

32   şehremaneti: belediye
33   alat-ı mahsusa: özel aletler
34   derun: iç
35   ihtira: önceden keşfolunmamış, bilinmeyen bir şeyi keşfetme
36   fantazya: boş gösteriş
37   yed-i gayr-i sanatkârane: sanat dışı el, sanattan uzak el
38   inkıraz bulmak: batmak, yok olmak
39   vehleten: birdenbire
40   cesamet: irilik
41   zatü’l-hareke: kendi kendine hareket eden
42   mevzu: konulmuş
43   irae etmek: göz önüne koymak, göstermek
44   üdeba: yazarlar
45   tatbik: uygulama
46   heveskâran: hevesliler
47   temeşşuk etmek: öğretmek için çalıştırmak
48   cümle-yi rivayat: söylentilerde geçen cümleler
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limiz fen mahsusuna muvafık49 oyunlar seyredebileceklerdir. Hatta 
Boşboğaz İdarehanesi bu fırsattan istifadeye şitapla50 Mürebbiye 
piyesinin bir suret-i sanatkâranede vaz-ı sahne51 edilebilmesi için 
Avrupa’ya piyesin başlıca eşhastan52 olan bir Dehri Efendi ile bir 
Sadri Bey, bir aşçıbaşı sipariş eylemiştir.

Gazete muharrirlerimiz53 şu birkaç aydır tahammülfersa54 bir 
taba55 düçar oldular56. Bunlar için mütercim57, makaleci, muhbir, 
münekkit58, iftiracı makineleri icat edilse âlem-i matbuatımız59 çok 
müstefit olurdu60.

49   muvafık: uygun
50   şitap: koşarak
51   vaz-ı sahne: sahneye konma
52   eşhas: şahıslar
53   muharrir: yazar
54   tahammülfersa: dayanılamayacak şekilde
55   tab: baskı
56   düçar olmak: yakalanmak
57   mütercim: çevirmen
58   münekkit: eleştirmen
59   âlem-i matbuat: basın dünyası
60   müstefit olmak: yararlanmak





Sokakta1

Arkasında küfe, Yahudi:
– Eskilere tabaklar, kâseler, billur bardaklar…
Pencereden hanım – Yahudi! Yahudi!
Yahudi – Buyurun hanımefendim.
Hanım – Bir eski pantolon yelekle bir iki eski fes var. Bunlara 

kaç tabak verirsin?
Yahudi – Hanımefendim bir görelim. Bu pantolon yelek nasıl 

şey? Görmeden pazarlık olur mu?
Hanım – Öyle ise azıcık bekle.
Üç dört dakika sonra hanım kapının aralığından dediği eşyayı 

Yahudi’ye uzatır. Yahudi bunları elinde bir müddet müstağniyane2 
bir tavır ile evirip çevirdikten sonra:

Yahudi – Hanımefendi, bunlar bitmiş… Çürük mal… Ne ede-
cek? Kimse beğenip almaz. Bir küçük kâse ile bir sigara tablası 
vereyim.

Hanım – A, delinin zoruna bak. O koskoca pantolonla o canım 
yeleği, bu güzel fesleri bir küçük kâseye verir miyim hiç?

Yahudi – Eeh vermezsen sakla. Bayramda birine hediye eder-
sin.

1   “Sokakta” adlı hikâye, ilk olarak 7 Aralık 1908 (24 Teşrinisani 1324) tarihli ve 
34 numaralı Boşboğaz ile Güllabi gazetesinde yayımlanmıştır. Elinizdeki metin, 
bu yayından sadeleştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   müstağniyane: kayıtsız, ilgisiz
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Hanım – Hele musibete bak, hem “Eskilerle değişirim.” diye 
sokaklarda bas bas bağırıyor hem de mal beğenmiyor. Sana arka-
mızdan çıkarıp da yeni elbise mi vereceğiz?

Yahudi – Darılma hanımefendim darılma. Bir ufak reçel tabak 
da vereyim. O pantolonu kimse beğenmez, ben giyeceğim. Fesleri 
de çocuklarıma giydireceğim. Biz de fakiriz efendim. Çok laf ne 
lazım, ver gitsin… Başka Yahudi olsa buna bir tek kâse bile vermez.

Hanım – Haydi işine haydi… Bu yepyeni güzelim pantolonla 
beraber yeleği, bu fesleri sana bir kâse ile bir reçel tabağına verirler 
mi hiç? Ben daha çıldırmadım.

Yahudi – Allah esirgesin niye çıldıracaksın? Bir kâse, bir reçel 
tabak, bir de büyük tabak dedim.

Hanım – Olmaz olmaz…
Yahudi – Ne yapalım efendim… Tekmil küfenin içindekileri 

size mi verelim?
Güç hâl ile pazarlık uzar. Hanım eskilere mukabil kâse, tabak 

alacağı sırada karşıki komşu hanım pencereden:
– A komşum ne yapıyorsun?
Hanım – Birkaç eski verip Yahudi’den tabak, kâse alıyorum.
Komşu Hanım – Alma kardeş alma sakın! O tabaklar hep 

Avusturya malı…
Yahudi bu müdahaleye karşı hiddetle:
– Hanımefendi biz burada bir saattir çene yorduk, pazarlık bitti. 

Böyle iş bozmak günah değil mi?
Komşu hanım – Niçin günah oluyormuş? Biz Avusturya malı 

almamaya hep ahdettik, yemin ettik.
Yahudi – Bu benim mallarım Avusturya malı mı? (Küfeden bir 

kâse çıkarıp elinin tersiyle tın tın vurarak) Sese bak… Bu has Fran-
sız malı. Osmanlılar ne alırsa biz onu satarız.

Komşu – Oh kokmuş mıymıntı Yahudi… Baksana şuna, dur-
muş da adam aldatacak…
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Yahudi – Hanımefendi, ben kimseyi aldatmam… Bu mal Fran-
sız dedim, Fransız… Yalan yok…

Hanım – Sen onu benim eski papuçlarıma anlat.
Yahudi – Sen kendin laf anlamıyorsun da eski papuçların nasıl 

laf anlayacak?
Hanım – İnsanla eğlenme öyle… Şimdi eline odunu verip de 

aşçı kadını aşağıya gönderirsem malını görürsün sonra…
Yahudi – Yok efendim yok… Kavga ne lazım… Şimdi hürriyet 

var. Odun, sopa, o eski iş, eski lakırdı…
Hanım – Ben öyle eski yeni bilmem. Haydi defol insanı güna-

ha sokma.
Yahudi hiddetle:
– Efendim… Hanımefendim… Rica ederim. Benim tabak-

lar için sen Avusturya malı diyorsun… Fakat senin bana verdiğin 
o eski pantolon, yelek, fesler, ne malı? Avusturya değil mi? Ben 
bir yalancılık yapmıyorum. Avusturya malı alıyorum, onun yerine 
Avusturya malı veriyorum.

Hanım düşünerek:
– Essah3 öyle… Bu hazır elbiselere, bu feslere hep Avusturya 

malı diyorlar… Aman, musibetin malı evde duracağına varsın Ya-
hudi’ye gitsin…

Hanım eşyayı verir; kâseyi, tabakları alır.
Komşu hanım pencereden:
– Ne yaptın kardeş?
Hanım – Pantolon da Avusturya malı imiş, tabaklar da… Ver-

dim gitti…
Komşu Hanım – Hay çokbilmiş Çıfıt4 hay! Allem etti kallem 

etti nihayet kandırdı kardeş…

3   essah: gerçekten de
4   Çıfıt: Yahudi





Zıvanalı Av Köpeği1

Sabık İki Avcı Arasında
– Geçen gün Makrıköyü’nde2 kırda zıvanalı3 bir av köpeği gör-

düm, çok hoşuma gitti.
– Ne gördün ne gördün? Anlayamadım…
– Zıvanalı av köpeği.
– (Bir kahkaha salıvererek) Kaçıncı nevmdi4 dikkat etmedin 

mi?
– Alay etme canım, ciddi söylüyorum.
– Ciddi mi söylüyorsun? Köpeğe hiç zıvana takılır mı?
– Niçin takılmasın?
– Acayip! Köpeklere birer zıvana uydurmak lazım gelse nerele-

rine takılabilir? Düşünüyorum düşünüyorum da yalnız bir cihetleri5 
aklıma geliyor. İşte oralarından başka bir taraflarına zıvana vazedi-
lemez6.

– Sen hâlâ alay diye dinliyorsun. Ne hoş oluyor, görsen!

1   “Zıvanalı Av Köpeği” isimli bu kısa hikâye, Boşboğaz ile Güllabi gazetesinin 7 
Aralık 1908 (24 Teşrinisani 1324) tarihli 34. sayısında yayımlanmıştır. Elinizde-
ki metin, bu yayından sadeleştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   İstanbul’un Bakırköy ilçesi.
3   zıvana: iki ucu açık küçük boru
4   nevm: uyku, rüya
5   cihet: taraf
6   vazedilmek: konmak, yerleştirilmek
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– Bu yeni nev7 sigaranın müstehlikleri8 kimler? Zatıâliniz de bu 
nev icat sigaralardan mı kullanıyorsunuz?

– Şimdi bu usul avcılar beyninde9 çok moda.
– Şakayı bırak rica ederim.
– Şaka eden yok canım.
– Zıvanayı zavallı hayvanların nerelerine takıyorlar bari onu 

söyle.
– Boyunlarına.
– Hayvan boynuna tasma takılır. Zıvana nasıl uyar?
– Sen Fransızca bilmez misin?
– Pek az.
– İşte onun için sözümün farkına varamadın.
– Anlat bakalım. Merak ettim.
– Efendim, Fransızca malum-ı aliniz10 zıvanaya “tüp11” derler. 

Bu “tüp” kelimesi aynı zamanda lisan-ı şi’rde “tüfek” manasına da 
gelir. Geçen gün kırda bir avcı gördüm tüfeğini yani tüpünü köpe-
ğinin boynuna asmıştı. “Zıvanalı av köpeği” dediğim işte bundan 
ileri geliyor.

– Hay Allah cezanı vermesin! Ben bütün bütün başka türlü an-
ladımdı…

7   nev: çeşit
8   müstehlik: tüketici
9   beyn: ara
10   malum-ı aliniz: bildiğiniz üzere
11   Yazarın “tüp” olarak yazdığı kelime, Fransızcada “zıvana”nın karşılığı olan tu-

bulé’dir.



Zarafet ile Tekir1

Tekir – Mır mır mır…
Zarafet – Hadi oradan utanmaz! Düzenbaz!
Tekir – Mır zırr…
Zarafet – Ayak altına dolaşma Tekir! Şimdi şeytanları, cinleri 

hepsi başına toplanacak!
Tekir – (Gayet müsterihane2 bir seda ile) Mır mır zırr…
Zarafet – Aman ne doymaz hayvan bu! Sana bir düziye3 yiye-

cek nereden bulacağım ayol? Arsız! Kalfa odadan içeri girerek:
– Ne o Zarafet, yine Tekir ile mi konuşuyorsun?
– Nesini konuşacağımışım o musibetle, o utanmaz Tekir’len!
– A a aa… Hiç bunu da duymadım… Kedi kısmı utanmak bilir 

mi ayol? Bir yaşına daha girdim!
– Niçin bilmeyeceyimiş? Soy kedi pekâlâ utanmasını da bilir 

arlanmasını da… Ama bu soysuz!
– Kedi utanacak ne yaptı?
– Daha ne yapacak? Bunun yaptığı kepazeliği bizim beyefendi, 

hanımefendi duysa bu canavarı bir daha eve koymazlar… Hilekâr 
soysuz!

1   “Zarafet ile Tekir”, 10 Aralık 1908 (27 Teşrinisani 1324) tarihinde Boşboğaz ile 
Güllabi gazetesinin 35. sayısında yayımlanmıştır. Elinizdeki metin, bu dergiden 
sadeleştirilmeden aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   müsterihane: gönül rahatlığıyla
3   bir düziye: sürekli, her zaman
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– Ne yaptı? Bana da anlat kuzum Zarafet…
– Yapacağını yaptı… Söyletme beni…
– Ay üzme insanı… Ne yaptı? Anlat…
– Şu bizim bahçenin karşısındaki evde bir çapkın oğlan yok 

mu?
– Var… Ne olmuş?
– Bizim konağın bitişiğindeki evde öbür aşüfte kız yok mu?
– Ey var… Bu çapkın oğlanla aşüfte kızdan bizim kediye ne?
– Daha ne olacak canım! Bizim kedi oğlandan kıza, kızdan oğ-

lana haber getirip götürüyor! Senin anlayacağın âdeta pezevenklik4 
ediyor. Şimdi anladın mı?

– (Büyük bir istiğrapla5) Aman Zarafet ne iftiracısın… Hiç kedi 
haber götürüp getirmesini bilir mi?

– Ayol kalfam çatlatma beni… Nasıl bilmez? Senden benden 
daha âlâ biliyor…

– Bu hayvan böyle lakırdı götürüp getirmesini bileydi çoktan 
bu evin içinde dedikodu yapardı. Her odada başka türlü lakırdı dö-
nüyor. Haremden selamlığa taşınacak ne sözler var…

– Ayol bu kedi lakırdı götürdü ama ağzıyla götürmedi, diliyle 
söylemedi…

– Ya nasıl götürdü?
– Postacılık etti. Nektup6 götürdü.
– Kız, kedi mektup götürür mü?
– Oğlan bu kediyi tuttu. Bir nektup yazdı. Bez ile bu kedinin 

boynuna bağladı. Okşadı, sevdi. Kulağına dedi ki: “Bu nektubu sen 
karşıki Huriye Hanım’a götür. Sana ciğer alırım.” dedi. Bu soy-
suz doğru kızın evine gitti, nektup verdi. Kız da karşılık bir nektup 
yazdı onu da aldı, oğlana götürdü. Bunları bana oğlanın evindeki 
Menekşe anlattı.
4   Metinde üç nokta ile gösterilmiş.
5   istiğrap: şaşkınlık
6   “Mektup” kastediliyor.
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Kalfa elini alnına vurup bir müddet dalgın düşündükten sonra:
– Şimdi ben bu hayvana bir mektup versem yollayacağım yere 

götürür mü acaba?
Zarafet iki elini kalçalarına vurup kah kah gülerek:
– Götürmez, nafile verme, götürmez…
– Neden biliyorsun ayol?
Zarafet güle güle yerlere kadar eğilerek:
– Ayol senden lakırdı çıkmaz ya ben büyücü hocaya bir nektup 

yazdırttım, “Haydi bunu götür karşıki konaktaki Aşçı Osman’a ver” 
dedim de o musibet götürdü, arabacıya verdi…

Zarafet hiddetle gözleri dönerek Tekir’in üzerine maşayı fırla-
tınca biçare hayvan kapı dışarıya nasıl kaçacağını bilemedi.





Sonbahar Göçleri1

Birkaç haftadır sayfiyeden2 göçler başladı. Tepeleme dolmuş 
bir manda arabası borular, sandıklar, karyolalar, koltuklar, şilteler, 
iskemleler, tel dolaplar, kovalar, yatak bağları, kornişlerin üzerine 
dürülmüş perdeler, bu kabîlden daha birçok nev eşya, hanelerdeki 
mevki-i mahsusları3 hilafına4 bir nispetsizlik ve hercümerçle5 birbi-
rinin yanına üstüne yığılmış. Bu şapkalı, boncuklu, püsküllü man-
dalar başlarını bir aheng-i mahsusla6 sallayıp arabayı gacır gacır 
ettikçe o rehavetli veznine7 tebean bütün eşya güya inleyerek öne 
arkaya, sağa sola köpük ata köpük ata gider. Bu arabaların arkala-
rında ekseriya8 kırılmaktan sıyanet9 edilen eşyayı eline almış, koltu-
ğuna yerleştirmiş ağalar, aşçılar, bağcılar falanlar da görülüyor. İşte 
böyle bir araba, vapurdan çıkmış Sirkeci Yokuşu’ndan gidiyor. Ar-
kada aşçıbaşı, koynu koltuğu dolu. Elinde, tasması aynalı bir koyu-
nun ipi, yanında siyah Beşir. Onun koltukları hanımların uzun uzun 
mukavva mahfazaları derununda şemsiyeleriyle dolu. Bir elinde 

1   “Sonbahar Göçleri”, ilk olarak 2 Ekim 1908’de Boşboğaz ile Güllabi mizah 
gazetesinde yayımlanmıştır. (Yusuf Açıkgöz) 

2   sayfiye: yazlık
3   mevki-i mahsusa: kendine has yeri
4   hilaf: aykırı
5   hercümerç: kargaşa
6   aheng-i mahsus: kendine has ahenk
7   vezin: ağırlık
8   ekseriya: çoğunukla
9   sıyanet: koruma
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papağan kafesi, birtakım çocuklar, çocuk tabiatlı büyükler Beşir’in 
etrafını sarmış, papağana harfendazlık edip10 duruyorlar:

– Ooo… Lan papağana bak… Kuyruğu kırmızı be! Arkadaş, 
lakırdı söylüyor mu?

Beşir – Söyler ama şimdi söylemez. Kalabalıktan utanıyor.
Herifler gülüşerek:
– Ne acayip şey… Hiç papağan utanma bilir mi? (Beşir’e hita-

ben) Ne lakırdısı söylüyor?
Beşir – Çok… Türkü bile çığırıyor.
– Vay canına, deme be! Ne türküsü çığırıyor?
– “Aynalı pembe derler bana”, işte onu söylüyor.
– Arkadaş azıcık yalvarsa ki söylesin, dinleyelim. Hiç kuş şar-

kısı işitmedik.
Tosun:
– Beşir, önüne bak. Elin adamlarına söz ulaştırmaya uğraşma. 

Başa mı çıkar? Sokak bu… Her birine bir laf desen çenen ağrır 
oğlan.

– Ağa birader, müsaade et de şu kuşun şarkısını işitelim.
– Git işine birader ağa, haydi işine. O, terbiyeli kuştur. Sokak 

ortasında sözüm ona Çingene karısı gibi türkü çığırır mı? Beyefen-
di duyarsa akşama ne der?

Birtakım Rum çocukları takılarak:
– Ooo… Kuş laf bağırıyor!
Beşir, başını çevirir. Aşçı ciddiyetini takınır. Çocuklar haykırır. 
Tosun:
– Haydi, işinize varın. Günaha sokmayın insanı.
Papağan bu aralık kafesin içinde sağa sola biraz sallandıktan 

sonra: 
– Kaymaklı yoğurt!

10   harfendazlık etmek: söz atmak
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nidasıyla haykırır. Etrafını alan halk öyle sürekli bir gülme koparır 
ki kimi kendini alamayıp yere çömelir öyle güler. Kimi iki böğrünü 
tutarak kahkahalarını salıverir. Bu halk içinde en ziyade gülen kişi 
tablalı bir Silivri yoğurtçusudur. Şiddetlice tablayı bir ağaca çarpın-
ca bir teneke yoğurt:

– Tileyi, tileyi? Yoğurdu fonyazi…
diye gülmekten katılan pedilerin yüzlerinden aşağıya boşalır. Ço-
cuklar dillerini çıkarıp yüzlerindeki yoğurdu yalayarak yine kahka-
haya devam ederler. Fakat yoğurtçunun neşesi bozulur. Tosun Ağa, 
papağana yumruğunu uzatarak:

– Domuz! Sana “terbiyeli hayvan” dediysem çarçabuk lafımı 
yalana çıkarasın diye mi dedim?

O aralık birisi Tosun’a hitaben:
– Birader ağa, o kuzu Tekfur Dağı malı mı?
Tosun bir müddet:
– Haydi haydi… Şimdi seninle dalaşırım ha! Tekfur Dağı malı 

böyle mi olur ağa? Kuzudan anlamıyon da yine ne soruyon?
Papağan yine “Yoğurt!” diye bağırır. Kazaz da yoğurtçusu pa-

pağana bir defa gazap bir çehre ile bakıp:
– Zozik gopel sus gayrik!
Tosun, Beşir’e hitaben: 
– Şuna söyle sussun.
– O, benim lakırdıyı dinler mi hiç? 
Tosun:
– Dinler, o senin dilini anlıyor. İkiniz bir memleketlisiniz galiba. 

Konakta akşama kadar bıcır bıcır konuşursunuz. Bir daha “yoğurt” 
diye bıngırdarsa (eliyle göstererek) bak şu simitçiye, gülmeden tab-
layı çarptı… O da devirecek. Bu uşaklar fukaradır. Hepsi gündelik-
çidir. Kuşun “yoğurt” demesine böyle debeleninceye kadar gülecek 
ne var ya? İşte el uşağı bu, gülüyor…

Biraz daha giderler. Tablalı bir muhallebici yaklaşır. Tosun ona 
hitaben:
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– Hemşerim, sana bir insaniyetlik etmek isterim. Ya buraya 
yaklaşma yahut ki şu kuş “kaymaklıdır” diye yoğurt satmaya bu-
laşırsa kendini sıkı tut. Çünküleyim hep gülenler tablayı deviriyor. 
Muhallebilerin taze pişmiş acırım sana…

Bu kalabalığı görünce öteden bir lokmacı yaklaşır. Tosun:
– Buna da sen anlat. Ağzımda tükürüğüm kurudu.
Muhallebici, kendine edilen bu ihtar-ı hayırhahinin11 ne demek 

olduğunu henüz zihnine yatırmadan papağan:
– Kaymaklı yoğurt!
Muhallebici:
– Uşş aboo! Hele bak yoğurt satıyor…

diye iki elini birbirine vurup bir kahkaha salıverince zaten şiddetli 
bir rüzgâra maruz kalan bir ağaç gibi tablanın altına peyda eden 
lokmacı, artık kendini zapt edemediğinden iki tabla beyninde “küt” 
diye bir karambol vuku bulup derhâl bir dayak şakırtısıdır işitilir. 

Tosun:
– Tüh be! İşte şimdik gördün mü olanı? Beşir, bu fukaralara 

yazık. Daha biz köprüye varıncaya dek çok tabla devrilecek. Bu 
kuşu kafesten çıkarıp başka bir yere tıkalım. Ya cebimize ya kır 
sandığına, olmaz mı? 

Beşir:
– Sonra bunalır, olmaz. Beyefendi ne der bize?
Tosun Ağa, derhâl cebinden koca bir mendil çıkarıp bununla 

kafesin bir hayli kısmını öreterek papağana yaklaşana:
– Ne bakıyon hemşerim? Bu kuş değil? Hani ya mani bağıran 

makine yok mu, “grakokom” işte bu o. Frenk aklı bu ya… Bunu 
öyle borulu yapmamışlar da böyle kuş şeklinde yapmışlar. Bizim 
beyefendi bunu Beyoğlu’ndan Alapazar’dan aldı. Çok marifeti yok. 
Yalnız “Kaymaklı yoğurt!” diye bağırıyor. Eğer yine bağıracak 
olursa sakın aklını şaşırıp da yere yıkılmayasın...

11   ihtar-ı hayırhahi: yardımseverce uyarı



Menekşe Kalfa’nın Müdafaanamesi1

Yirmi Patlıcan Dolması Ücret-i Vekâlet
İtiraf ederim. Mekteb-i hukuktan mezun değilim. Fakat kari-

lerin2 huzuruna böyle nazik bir dava çıkarmak cüretinde bulunu-
yorum. 

Bu on bin, yirmi bin liralık meşhur davalardan değil. Lakin 
bu sene patlıcan dolmasının kıymetini onu yiyemeyenlerden sor-
malıdır. Dört beş sene evvel ola idi bu bati3 hazımlı dolmanın hu-
kuk işlerinde bir kıymet-i mübadele4 kesbetmesine5 şaşılırdı. Fakat 
şimdi öyle mi? Kirli patateslerin, kokulu soğanların en mutena6 
tuvaletlerle yüzleri silinerek Beyoğlu mağazalarının duble parlak 

1   Hikâye, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla 
basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hil-
mi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 
1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. 
Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi 
adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine 
bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense, Kadınlar 
Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizde-
ki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem Usta - 
Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   kari: okur
3   bati: ağır
4   kıymet-i mübadele: bir mal veya hizmetin başka mal veya hizmetle değiştirilme-

sinde kullanılabilme değeri
5   kesbetmek: kazanmak
6   mutena: seçkin, önemli
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camları arkasında birer meşher7, birer mevki-i ihtiram8 bulduklarını 
görmüyor muyuz? Bunlara nispeten klasik etimemizden9, lezzetli 
patlıcan dolması hazretleri tellenip pullanıp köşeye oturtulsa en ne-
zahetperverlerimizde10 itiraza kudret kalmaz zannederim. Çünkü bu 
sene patlıcan dolması “yenmek” mastarının tasrifat-ı adidesi11 ve 
medlul-i esahhıyla12 yenmiyor, mübarek âdeta mideler ile gerdeğe 
giriyor. Ve yine çünkü bir dolmanın kıymet-i rayicesi13 âdeta fa-
kirane bir yüz görümlüğüne muadil14 geliyor. Geçenlerde Beyoğlu 
Caddesi’nden gidiyorduk. Arkadaşım kolumu dürterek, âdeta birer 
kuyumcu camekânı ehemmiyet ve itibarını alan bu meşherlerden 
birini irae15 ile:

– Monşer, soğanların böyle sırma perçemleri bulunduğuna şim-
diye hiç dikkat etmemiştim, dedi.

Döndüm, baktım. Filhakika16 soğanlar mazgallanmış, meneviş-
li, altın renkli, temiz, değirmi çehreleri ve lepiska saçlarıyla şuh17 
ve pek istiğnakâr18 görünüyorlardı. Bu harp bize evvelce kıymetle-
rini takdir edemediğimiz pek çok şeylerin kadirlerini öğretti.

Davamıza gelelim. Mesele feci, mudhik19. İkdam’ın musahabe 
muharriri20 son makalesinde zülfüyâre dokunmuş21, keyfiyet benim 
başıma patladı. Musahabe şu cümle ile nihayetleniyor:

7   meşher: teşhir yeri, gösterme yeri, sergi yeri
8   mevki-i ihtiram: hürmet mevkisi
9   etime: yemekler
10   nezahetperver: incelik seven, incelik düşkünü
11   tasrifat-ı adide: pek çok çekim
12   medlul-i esahh: en doğru mana
13   kıymet-i rayice: geçerlilikteki satın alma değeri
14   muadil: denk
15   irae: gösterme
16   filhakika: hakikaten, doğrusu
17   şuh: neşeli ve serbest
18   istiğnakâr: nazlı, minnetsiz, yüz vermeyen
19   mudhik: komik
20   musahabe muharriri: söyleşi yazarı
21   zülfüyâre dokunmak: sıkıntı verecek, sorun olacak konulara girmek
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“Söyleyin bana bakayım ki şu Menekşe Kalfa’nın medeniyet ile 
münasebeti nedir? Terakki-i âleme22 patlıcan kızartmaktan başka 
kaç paralık hizmet etmiştir?”

Benim bir Menekşe Kalfa’m var. Musahabe muharriri bunu ne 
bilecek? O mazurdur23. Muzibin24 biri bizim Menekşe’ye musaha-
benin bu son fıkrasını, onu son derece iğzap edecek25 tefsiratla26 
okumuş. Kalfa fitili almış27, ta Samatya’daki hanesinden elinde ga-
zete ile Heybeli’ye bizim eve kadar gelmeye üşenmemiş. Karşıma 
çıkar çıkmaz bana gazeteyi uzatarak:

– Al bakalım, şunu oku. Bu ne kepazelik ayo! Bu gazeteciler 
benden ne isteyo? Şimdi bunun karşılık cevabını yazacaksın!.. Yok-
sa sana verdiğim emeklerimi helalühoş olmasın!
ültimatomuyla28 yaygaraya girişti.

Esas meseleyi anlamaya vakit olmadan Menekşe Kalfa koy-
nundan buruşuk mendilini çıkararak karşımda bir boşanıştır boşan-
dı. Şaşırakaldım.

Menekşe, on dört sene evvel bizde aşçılık etmişti. Giyinmesini, 
süslenmesini çok sever, pek vardakostadır29. Lavantaya, kolonyaya 
pek meraklıdır. Fakat ne hikmettir bilmem, hangi nev30 ıtriyata31 bu-
lansa mübarek kadın yine Mısır Çarşısı gibi keskin bir rayiha32 neş-
reder33. Onun cildinde, doğduğu memleketin pek har34 güneşinden 
yadigâr, kakule, zencefil, karabiber kokuları vardır ki ne sürünse 
22   terakki-i âlem: âlemin ilerlemesi
23   mazur: mazereti olan
24   muzip: insanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı 

huy edinmiş olan
25   iğzap etmek: öfkelendirmek
26   tefsirat: açıklamalar
27   fitili almak: birdenbire telaşlanmak, öfkelenmek
28   ültimatom: uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma
29   vardakosta: iri yarı ve gösterişli (kadın)
30   nev: çeşit
31   ıtriyat: sürülecek güzel kokular
32   rayiha: koku, güzel koku
33   neşretmek: yaymak
34   har: sıcak
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bu asli revayihi35 kapatmak kabil olmaz. Hâlâ kırmızı pelüş hırkası, 
mercan gerdanlığı, küpeleri, yüzükleri, bilezikleri bütün üzerinde 
idi. Mehmet Usta isminde bir yorgancı kocası, Samatya’da üç odalı 
bir hanesi vardır.

Onun pek ziyade kırılmış görünen izzetinefsini tamir icap edi-
yordu. Psikolojisini iyi bilirim. Ebülhevl36 heykeli gibi zaman, onun 
kaşını, gözünü, ağzını, burnunu ne kadar tahrip etse Menekşe yine 
ihtiyarlamak istemez. O yaşça otuz ile kırk arasına demir atmıştır. 
Hiç ilerlemez. Bizim eve aşçılıkla yeni geldiği zaman ocak başında 
uzun bir besmele çektikten sonra kaynar tencereyi ateşten çıplak el 
ile indirdiğini görünce şaşırarak:

– Abla, sen Rufai misin?
demiştim de o, bu sualimden biraz muğber olmuştu37. Sonra evden 
bir kadın eteğimden çekerek:

– Abla deme, kızıyor.
– Niçin?
– Evce umumun bu tabirine muhatap oluşu kendinin herkesten 

yaşlı olmasını icap ettiriyormuş da onun için.
– Ne diye hitap edeceğiz?
– Kalfa yahut sade Güzel Menekşe.
Kokusunu istisna eder isek kalfam müsemması38 olan menek-

şeye hiç benzemez değil. Empresyonist bir ressam bunun portresini 
yapsa kadifeye müşabih39 cildinin çok tarafını mutlak menekşenin, 
patlıcanın koyu morluklarıyla ifade eder.

Arap’ın yaygarası biraz evden taştı. Komşulardan yaşlı bir ha-
nım vakayı anlamaya geldi. Menekşe’nin tuvaleti, kıyafeti onun da 
hoşuna gitti. Macerayı dinledikten sonra:

35   revayih: kokular, güzel kokular
36   Ebülhevl: Mısır’da bulunan insan başlı aslan vücutlu heykelin adı
37   muğber olmak: darılmak, gücenmek
38   müsemma: ad verilmiş
39   müşabih: benzeyen
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– Sen âdeta gazete muharrirlerinden birine karşı bir dava açma-
ya kalkarak beyi tarafından tevkil etmek40 istiyorsun. Bu iş bedava 
olmaz. Ücret-i vekâlet41 ne vereceksin?
dedi. Menekşe, komşu hanımı dikkatlice bir süzdükten sonra:

– Fukarayım ama benim gönlüm ganidir42. Ne isterseniz evimi 
satar veririm.

Komşu Hanım:
– Yok. Evini sattıracak kadar seni zarara sokmak istemeyiz. 

Bize son turfanda patlıcan dolması pişirir misin?
– A ne demek… Başımın üstüne… İlik gibi pişiririm hanımcı-

ğım… Hem de patlıcanı, yağı, pirinci hepsi benden…
Komşu Hanım:
– Kalfa iyi düşün, şimdi büyük bir tencere patlıcan dolması beş 

yüz kuruşa çıkar.
Menekşe:
– İsterse beş bine çıksın. On beş okka âlâ şerbet gibi zeytinya-

ğım, yirmi okkadan ziyade de pirincim var.
Komşu Hanım susturmak için elini Menekşe’nin ağzına götü-

rerek:
– Kadın yavaş söyle, duvarların kulağı var. Şimdi bu kadar ser-

maye en maruf43 bakkal dükkânlarında bile yok. Sen nereden bul-
dun onları?

– Ah Rabb’ime bin şükür! Dört beş sene evvel “Kıtlık olacak.” 
dediler de bizim evin altında Cenevizlerden kalma bir mahzen var. 
İşte oraya vaktiyle sakladımdı.

Komşu Hanım:

40   tevkil etmek: vekil tayin etmek
41   ücret-i vekâlet: vekâlet ücreti
42   gani: zengin
43   maruf: bilinen
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– Benden sana nasihat Menekşe’m. Millî Banka hisse sene-
datın44, hazine bonoların varsa korkma, bağıra bağıra söyle. Fakat 
böyle yirmi otuz okka yağa, pirince, şekere malikiyet45 en mah-
rem-i razın46 olan dostlarının kulaklarına bile ihtiyatla fıslanacak 
esrardandır.

Menekşe:
– A merak etme, merak etme hanımcığım… Ben onları öyle 

sakladım ki kocam Mehmet Usta bile arasa bulamaz…
Menekşe’ye pek kıymamak için vekâlet ücretini yirmi patlıcan 

dolmasına kesiştik. Fakat ben mütereddit47, derin, istizahkâr48 bir 
nazar ile gözlerimi komşu hanımın yüzüne diktim. Menekşe’nin bu 
zahireyi49 vaktiyle aşçılık ettiği hanelerden azar azar aşırarak birik-
tirmiş olmasından şüpheye düşmüştüm. Kadın zekiydi. Maksadımı 
derhâl anlayarak şu cevabı verdi:

– Beyefendi şu zamanda elde edilen ganimetin haram yahut 
mübahlığına dair fetva çıkartmak kaydına düşülmez50. Bulduk bir 
nimet, yer, öbür tarafa geçeriz. Siz şimdi müvekkilenizi müdafaa-
ten51 yazacağınız makaleyi kaleme alınız. Evvela onu tatlı tatlı okur, 
üzerine de kemal-i lezzetle52 patlıcan dolmalarını yeriz.

Müvekkilemin ağzından tanzim ettiğim53 şu müdafaaname54 
bir müddet sonra komşu hanımın huzuruyla aile muvacehesinde55 
okundu:

44   senedat: senetler
45   malikiyet: sahiplik
46   mahrem-i raz: kendisine sır verilen
47   mütereddit: tereddüt eden
48   istizahkâr: izah isteyen
49   zahire: gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl
50   kaydına düşmek: kaygısında olmak, tasasını çekmek
51   müdafaaten: savunmak suretiyle, savunmak için
52   kemal-i lezzet: eksiksiz lezzet
53   tanzim etmek: düzenlemek
54   müdafaaname: savunmanın yazılı olduğu belge
55   muvacehe: ön, karşı
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Müdafaaname
Biz zenciler, bize ne talim ediliyorsa onu öğreniyoruz, hangi 

hizmete tayin olunursak onu görüyoruz. Faaliyet-i istidadımız56 her 
memleketin medeniyetiyle mütenasiben57 inbisat ediyor58. Âlimleri-
miz, artistlerimiz, siyasilerimiz, müteaddit59 sanayiyle60 geçinenle-
rimiz vardır.

Artistlerimizden bir numune ister iseniz Amerika ve İngiltere’de 
bir sanatkâr şöhretine malik olan meşhur komik Çikolata’yı göster-
mek kâfidir. Cihan-ı medeniyette61 bu ismi işitmeyen yok gibidir.

Fransa gibi medeniyetiyle mağrur62 bir memleket bile birkaç 
sene evvel erbab-ı hukuki63 meyanına64 bir zenci karıştırmaktan 
çekinmedi. Bu zenci, sabık65 Dahoma kralı Beanzen’in oğlu Prens 
Onanila’dır. Siyah yapağı saçlı, basık burunlu bu kuzguni prens Pa-
ris’te hukuktan icazet aldı66. Vekâlet-i hukukiye67 resm-i tahlifi68 icra 
edildi. Cildi siyah fakat alnı ak bir dava vekili oldu.

Bu zifirîlerin69 siyasilerine gelince, bu kara mahfazalı70 dimağ-
ların idarelerine en ziyade cilvegâh71 olan memleket Türkiye’dir. 
Bu hususta beni söyletmeyiniz. Tarihlerinizi açınız. Kadimden beri 
bir saray entrikası görülmez ki ona birkaç siyah çehre karışmış 
olmasın. Hemen denebilir ki Türkler vakit vakit zencilerin siyaset 

56   faaliyet-i istidat: yeteneğe bağlı faaliyet
57   mütenasiben: orantılı olarak
58   inbisat etmek: genişlemek
59   müteaddit: birçok
60   sanayi: sanat, zanaat, endüstri
61   cihan-ı medeniyet: medeniyet dünyası
62   mağrur: gururlu, gururlanan
63   erbab-ı hukuki: hukuk insanları
64   meyan: orta, ara
65   sabık: eski, önceki
66   icazet almak: diploma almak
67   vekâlet-i hukukiye: avukatlık 
68   resm-i tahlif: devlet memurlarına göreve başlarken yemin ettirilmesi
69   zifirî: çok koyu
70   mahfaza: değerli eşyaların saklandığı kutu
71   cilvegâh: cilve yeri, görünme yeri
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ve hâkimiyetleri altında zebun kalmışlardır72. Müdekkik73 müver-
rihimiz74 Ahmet Refik Beyefendi’nin o güzin75 külliyatına76 bir de 

“Zenciler Saltanatı” ilave etmediğini bir nakisa77 telakkisinde78 hak-
lıyız. Pek gerilere nazar ircaına79 ne hacet80, Darüssaade81 ağası 
Behram’ın bir Abdülhamid-i Sani olduğunu görenlerden aramızda 
henüz berhayat82 binlerce tarih şühudu83 yok mu? Vaktin vükela84 ve 
vüzerasından85, bu lostralanmış86 vidala87 suratlı ağanın huzurunda 
el pençe divan durmadık kaç tanesi gösterilebilir?

İmaratınızı88 tetkik ediniz89. Hakanlarınızın hayratı yanında bu 
ağaların da cisr90, çeşme, sebil meberratını91 görürsünüz. Bugün 
patlıcan kızartmakla medeni vecibesini92 ifa edemediğini söyledi-
ğiniz siyah ellerin bir zamanlar başlarınızda değirmen çevirmiş 
olduğunu unutmayınız.

Ekseriyetimiz size mama dadılık etmekle müteayyişiz93. Fakat 
içimizde baş alanlarımız, iyi saatte olsunlara birkaç yüz kuruşa da-
vet yaparak geçinenlerimiz de vardır. “Arap aklı bir incir çekirdeği 
72   zebun kalmak: güçsüz, zavallı kalmak
73   müdekkik: inceden inceye araştıran
74   müverrih: tarihçi
75   güzin: seçkin
76   külliyat: bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
77   nakisa: noksanlık
78   telakki: anlama, kabul etme
79   irca: döndürme, geri çevirme
80   hacet: ihtiyaç
81   darüssaade: saray
82   berhayat: hayatta olan
83   şühut: şahitler
84   vükela: bakanlar, vekiller
85   vüzera: vezirler
86   lostralama: cilalama, boyama
87   vidala: çanta ve ayakkabı yapılan tabaklanmış dana derisi
88   imarat: imaretler
89   tetkik etmek: incelemek
90   cisr: köprü
91   meberrat: hayır için yapılan işler
92   vecibe: borç hükmünde olan vazife
93   müteayyiş: geçinen
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doldurmaz.” hükmüyle bizimle eğlenirler. Biz, mesel-i sair94 olan 
bu beyinsizliğimizle, beyaz hanımların saffetlerinden istifade ede-
rek yaşıyoruz, kocalarını kıskanan hanımlar bizim büyücülükteki 
maharetimize can atıyorlar.

Bizim sokak artistlerimizi içinizde tahattur edenleriniz95 vardır. 
Başta bir tilkikuyruğu; yaka, göğüs katır boncuğu ve emsali kabuk-
larla donanmış; elde kuru kabaktan mamul, uzun saplı bir tambur:

“Ayşe kadın dolma pişirme burnuna sokarım,
Ayşe kadın aside96 pişir entari yaparım.”

güftesiyle kabağın zımbırtısını birbirine karıştırarak sokak sokak 
dolaşır.

Şarkta sanatkârlık sünuhatını97 bundan ileri vardırmayarak on 
paraya göbek atan bir zenci Garp’ta “Çikolata” gibi tatlı bir un-
vanla binlerce lira kazanır. Ah bu memlekette ne renk ve hilkatte98 
olur iseniz olunuz sanat ve sanatkâr pek hor ve hakirdir99.

Dişi zencilerin içinde seyyar mama dadılar da vardır. Dolma 
tenceresi başında, bir bohça ile sırtına bağlı, bir beyazdan kaza-
nılmış sütlü kahve renkli enciği semer gibi arkasında, Afrika’nın 
en içerilerinde mensup olduğu memleketin edasını gösterir bir yü-
rüyüşle sokaklarda dolaşır. Yapı önleri, cami kapıları vesair nas100 
mecmaı101 mahallerde başından yükünü indirir. Birer yeşil kundağa 
sarılmış birkaç aylık düşük cenin boyundaki yaprak dolmalarını 
tencere içinde sokağa yatırır. Tanesini beş paraya müşteri bekler. 
Yağı, pirinci, soğanı, tabhiyesi102, el emeği falanı… Bunun kârı ne-
rede? İnsan hayret eder. Fakat şaka değil. Yiyenin karnı doyar.

94   mesel-i sair: ağızdan ağıza dolaşan söz, hikâye, masal
95   tahattur etmek: hatırlamak
96   aside: bamya tozu, et suyu ile hazırlanan bir çeşit bulamaç
97   sünuhat: ilham, kalbe doğan manalar
98   hilkat: yaratılış
99   hakir: aşağı görülen, değersiz
100   nas: insanlar
101   mecma: toplanma yeri
102   tabhiye: pişirme
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Arap aşçılar, o fellahlar hırsız olur, derler. Fakat söyleyiniz kim 
değil? Merzukuyla103 kanaat eder kimse var mı bu dünyada? Esnaf 
müşteriden çalar. Müşteri, kesbini104 arttıracak helal haram yolla-
rı bulur. Her insan aklen kendinden bir gömlek aşağısını görünce 
kandırır. Birbirini soyar. Bu böyle gider.

Bunun adına yeni felsefede “mücadele-i hayat” denir. Yaşa-
mak için zayıf gördüğünün elindeki ekmeği kapmak sirkat105 değil, 
hikmettir. Bunu düzeltmeye uğraşanların akıllarına şaşarım. Hatta 
bu Harb-i Umumi106 ne için oluyor? Azıcık düşünseniz altından hep 
bu mesele çıkar.

103   merzuk: verilmiş (rızık); ihtiyaçları verilmiş (varlık)
104   kesp: kazanç
105   sirkat: çalma, hırsızlık
106   Harb-i Umumi: Birinci Dünya Savaşı, Dünya Savaşı



Bir Hafiyenin İtirafatı1

Gece saat iki, kar fırtınası burnumu donduruyor. İnce pardösü 
altında tiril tiril titriyorum. Bir iki kadehin verdiği hararetle ısınıyo-
rum, felaket felaket üstüne… Geçen senenin sonbaharı bu senenin 
en şiddetli şitası2 oldu. Bu soğukta köprüyü nasıl geçmeli? Geçen 
sene samur kürkle, havadan aldığım birçok masarif-i rahiya3 ile 
Beyoğlu’nda ne âlemler, ne eğlenceler yapardım. Heyhat! Hürriyet 
devr-i istibdadının4 o hayat-ı şaşaalarını söndürdü. Bugün her şey-
den mahrum bir serseri gibi dolaşıyorum. Kabahat bendeydi. Ben-
den kim jurnal istedi? Bunları yazıp götüren ben değil miydim? Bu-
nunla beraber her şeye alet olmak istidadıyla beni yetiştiren ailemin 
hiç kabahati yok değil. Sabavetimi5 avarelikle, tulumbacılıkla ge-
çirdim. Bu yolda terbiye gören genç neye müstait6 olmaz? Nagâh7 
hayatın acıları, gailesi başladı. İhtiyac-ı maişet8 yakamı yakaladı. 
Tabii birçokları gibi ben de kendime bir meslek etmek ihtiyacını 
hissettim. O vakit gördüm ki hafiyecilik en mergup9, en sehil10 bir 

1   “Bir Hafiyenin İtirafatı”, 6 Kasım 1908’de Boşboğaz ile Güllabi mizah gazete-
sinde yayımlanmıştır. Eski harfli metin sadeleştirilmeden Latin harflerine geçi-
rilmiştir. (Bünyamin Tan) 

2   şita: kış
3   masarif-i rayiha: koku masrafları
4   devr-i istibdad: II. Abdülhamid dönemindeki baskı rejimi
5   sabavet: çocukluk dönemi
6   müstait: kabiliyetli
7   nagâh: birdenbire
8   ihtiyac-ı maişet: geçim ihtiyacı
9   mergup: rağbet edilen
10   sehil: kolay
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meslek. Sermayesi, bir kıraathanede otururken, tiyatroda bulunur-
ken sokakta geçerken müsadif11 olacağın çehrelerden bir şeyler 
keşfederek dört satırlık bir kalem-i sadaka12 ile ait olduğu makama 
arz etmek. Evvela yazdığım jurnali kabil değil verememiştim. Bir 
hiss-i vicdan bu fena yola girmekten menediyordu. Fakat iktisap 
ettiğim13 ilim ve terbiyenin nekaisi14, arkadaşlarımdan bazılarının 
ikbal-i kalem ü vicdanını15 bu yola teşvikten geri duramıyordu.

Bir gün maksadımı gizlice arz ettim. Epeyce mazhar-ı iltifat16 
aldım. Büyük bir hafiye paşaya intisap ettim17. Verdiğim jurnalin 
kıymetli bir mükâfatını gördüm. Bundan sonra iş kolaylaştı. Yığın 
yığın para çekiyor, zevk sefa ile Beyoğlu âlemlerinde yaşıyordum. 
İnsan neye alışmaz? Ekseriya vicdanıma müracaat ederim ve yap-
tığım fenalıkların acaba bir gün cezasını çekecek miyim diye so-
rardım! Aldığım cevabı pek müphem18 bulurdum. Ekseriya19 kendi 
kendime derim ki bir metanın mademki alıcısı vardır, bayii niçin 
bulunmasın? Fakat bu bayiinin bilahare böyle rezaletle iflas ede-
ceğini hiç aklıma getirmemiştim. Her neyse, olan oldu! Şimdi bu 
parasızlığa nasıl bir çare bulayım? Adam sen de insanlar ne kadar 
tekâmül ederse etsin, yine ahmaklar, budalalar, akıllılara nispeten 
ziyadedir. Bununla beraber insanlar ne kadar zeki, kurnaz olursa 
olsunlar mutlaka hepsinin zayıf bir noktası vardır. İş, bu noktayı 
bulmaktır.

Yanımda şimdilik bir mecidiye20 var! Bir defa karşıya geçeyim. 
Elbette birisini yere vururum. Hey gidi felek hey! Geçen sene bu 
köprüyü araba ile geçerdik de arabanın içinde bir kaloriferin bulun-
madığına teessüfler ederdim. Şimdi bu arabadan vazgeçtik, keşke 
11   müsadif: tesadüf etmek
12   kalem-i sadaka: sadaka masrafı
13   iktisap etmek: kazanmak, edinmek
14   nekais: noksanlar
15   ikbal-i kalem ü vicdan: devlette görev alma şansı
16   mazhar-ı iltifat: iltifat edilmek
17   intisap: bağlanma
18   müphem: belirsiz
19   ekseriya: çoğunlukla
20   mecidiye: 1840 yılında basılmış, 20 kuruş değerinde gümüş para
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bir paltom bulunsaydı. Haydi, bir Tokatlıyan’a uğrayayım. Tokat-
lıyan’dan evvel şu Osmanlı Millî Tiyatrosuna gideyim. Tarık oyu-
nunun neşve-yi fevkaladesiyle21 sermest22 bulunanlardan belki bir 
şey sızdırırım. On kuruş gidiyor. Aman paranın dörtte üçü suyunu 
çekti. Allah kerim! Mademki fikr-i ticaretle23 işe girişiyorum. Mu-
vaffakiyet24 daima mevcuttur. Tiyatro hıncahınç. Ne âlâ! Fakat para 
koparmak için henüz bir usul bulamadım. Düşündüklerimin hepsi 
müşkül25… (Tarık oyunu biter. Ortalık alkışlara gark olur26. Herkes 
memnun. Antrakt27 esnasında birkaç kişi kart tevzi eder28.) Şu be-
dava tevzi olunan kartlardan birkaç tanesini elde ettim. Bu da çıkıp 
çıkıp da alkış tutturamayan haftalık gazetelerden birinin ilanıymış. 
Kartı da amma güzel yapmış! Ne yaparsa yap, bu halk o kadar gaze-
teyi hazmetmez. Bu mevzular henüz levhalara girmediler. Şunlar-
dan daha evvel bu kartları ben tevzi edeyim. Oh ne bahtiyarlık! Şu 
cemiyette ne budala adamlar var…

İnsan bir defa dolandırmayı zihnine koymasın. İnsanlar haki-
katle iknadan ziyade yalanla iğfale müstaittir. İşte şu baştaki levha-
da kalender bir beyin yanına gittim. Kartı uzattım. Memleketimiz-
de tiyatro hayatının ihyası için gazetemiz bir nüsha-yı fevkalade29 
çıkardı. Ben de kemal-i nezaketimle30 müteşekkiren31 mukabelede 
bulundum ve derhâl ismini deftere geçirerek ilan edeceğimi söyle-
dim. Şu usul-i basiti32 birkaç levhaya tatbik ederek sekiz lira çarp-
tım! Ah insanlar, insanlar! Çok defa bunlara acımak da budalalıktır. 
Eğer yalnız olsaydılar beş kuruş bile veremezdiler. Bu liraları tefa-

21   neşve-yi fevkalade: fevkalade neşe
22   sermest: sarhoş
23   fikr-i ticaret: ticaret fikri
24   muvaffakiyet: başarı
25   müşkül: zor
26   gark olmak: boğulmak
27   antrakt: iki perde arası
28   tevzi etmek: dağıtmak
29   nüsha-yı fevkalade: fevkalade nüsha
30   kemal-i nezaket: büyük bir nezaket
31   müteşekkiren: teşekkür ederek
32   usul-i basit: basit yöntem
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hür-i ilan33 maksadıyla vermediler mi? Mademki bugün bu oyunda 
pek kârlı çıkıyorum artık cihet-i felsefesini34 düşünmeye ne lüzum 
var? Muvaffakiyetle neticelenen bir işin esbabı aranmaz. Şimdi To-
katlıyan’a gider, güzel bir yemek yer, oradaki insanlara yan gözle 
bakarım.

Ben pek eminim ki bütün gün gazete idarehanelerinde yazı ya-
zan ahraran, bu gece benim kadar mesut değildir. Fakat nefsime 
karşı şunu da itiraf etmeliyim: Hafiyelik yalnız insanın terbiyesinde 
değil, kanında da mevcuttur. Fenalığa, hilekârlığa müstait bir kalp 
velev devr-i Meşrutiyett’e35 olsun yine vereceği mahsulü verebili-
yor… Bizden hayır bekleyenlerin şaşarım aklına!

33   tefahür-i ilan: övünmek amacıyla ilan
34   cihet-i felsefe: felsefi yön
35   devr-i Meşrutiyet: Meşrutiyet dönemi



Yeni Bir Gazetenin Çukur Düşünceleri1

Lülesinin dibi cazırdayan nargilelerin tıkırtısı, zarları hiddetle 
atılan, pulları şiddetle vurulan tavlaların takırtısı arasında iki ma-
sanın etrafını dolduran muhtelifü’l-lisan2 ve mütehalifü’l-fikr3 yedi 
sekiz gencin patırtısı, kadın misafirlerin vücuduna binaen kış oda-
sını onlara bırakıp çekilmeye ve yirmi para ile kıraathanede akşa-
mı etmeye mecbur olan ağırbaşlı, peyke4 çürüten müşterileri bizar 
ediyordu5. Bu gençler! Kalınlı, inceli, pürüzlü, nezleli, hayşumi6, 
hulkumi7, açık, kısık, kafadan, kalpten seslerle her bahisten, her 
makamdan, her perdeden bazen perdelerin fevkinde8 hemen hep 
birden konuşuyorlar, daha doğrusu söylemek yarışı ediyorlar, mu-
hatap addettiklerine omuz silkmek, kol dürtmek, yaka çekmek ya 
bastonla ayağa dokunmak, kibrit kutusunu masaya vurmak suretiy-
le lakırdı anlatmaya çalışıyorlardı. Bu nevzuhur9 konser, bu nevze-
min10 muhavere11 epeyce devam etti. Nihayet içlerinden birisinin 

1   “Yeni Bir Gazetenin Çukur Düşünceleri”, ilk olarak 13 Kasım 1908’de Boşboğaz 
ile Güllabi mizah gazetesinde yayımlanmıştır. (Yusuf Açıkgöz)

2   muhtelifül-lisan: farklı diller
3   mütehalifü’l-fikr: birbirine zıt fikirler
4   peyke: tahta sedir
5   bizar: rahatsız etmek
6   hayşumi: genizden gelen
7   hulkumi: boğazdan gelen
8   fevk: üstünde
9   nevzuhur: yeni çıkma
10   nevzemin: yeni tarz
11   muhavere: karşılıklı konuşma
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sair12 müşteriler gibi başı ağrımış olmalı ki elindeki saplı bastonu 
masanın mermerine hızlı hızlı vurup:

– Monşerler! Sizi sükûta13 davet ederim, dedi.
Gerek bastonun tarakalı14 sedası15 gerek emr-i sükûtun16 Frenk-

çe ve Türkçe itası17, masa başındakilere hüsn-i tesir gösterdi. Derhâl 
gözler, emr-i sükûtun dehanına18, kulaklar o dehandan zuhur ede-
cek19 sözlerin istimaına20 dikildi. Bu kâtib-i tedib21 diyordu ki:

– Canım susun da biraz ciddi konuşalım! Artık münasebetsiz-
likleriniz elverir… Necdet, gazeten nasıl oldu?

– İmtiyazını22 aldım azizim!
Etraftan sesler:
– Ne? Gazete mi çıkarıyorsun?
– Tebrik ederiz!
– Necdet sen mi?
– Bayılırım!
– Hayret monşer!
– Vous faites une grande faute! Vous ne savez rien!
– Yine gevezeliğe başladınız.
– O da ne?
– Silence!
– Gazete ne vakit çıkıyor?

12   sair: diğer
13   sükût: sessizlik
14   tarakalı: gümbürtülü
15   seda: ses
16   emr-i sukût: sus emri
17   ita: verme
18   dehan: ağız
19   zuhur: ortaya çıkacak
20   istima: dinlenilmek
21   kâtib-i tedib: terbiye eden kâtip
22   imtiyaz: kullanım hakkı
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Necdet Bey, bu son cümleyi hepsinden ziyade ehemmiyetli 
buldu. Cevap vermeye davrandı:

– Gazete ne vakit çıkıyor? İşte ben de bilmiyorum. Çok meş-
gulüm Orhan, çok… Gazetenin neşrinden evvel revacını23 temin 
etmeye çalışıyorum. Düşün monşer! Türkçe, Fransızca makalat24 
ile yirmi otuz resmî kırk lira sarf olunacak bir gazetenin sürümü 
olmazsa iflas muhakkak demektir. Onun için iptidadan25 homme de 
commerse gibi davranıyorum. Seyyar ilanlar, reklamlar tertibiyle 
uğraşıyorum.

Eller çırpılmak, ayaklar kıraathanenin tahta ruyuna26 vurulmak 
üzere alkışlar:

– Bravo, bravo, yaşasın Necdet! Necdet Bey, bilmukabele!
– Yaşasın derin düşünceler!
Tekrar sualler, tavsiyeler, itirazlar:
– Bakalım ne gibi reklamlar tasavvur ettin27? 
– Mutlaka tuhaf şeyler olmalı.
– Reklam dediğin âlâ28 Amerika’dan olmalıdır.
– Değil mi ya? Öyle olmalı ki nazarıdikkati29 celbetsin. Mesela 

yağlı lakin kalıplı bir fes, kirli bir yakalık, perde katyonundan lakin 
vurulmuş bir boyun bağı, önü beyaz ve kısa, arkası kırmızı ve uzun 
bir setre30 iktisa etmiş31 yarım düzine acayibü’ş-şekl32 herifleri mer-
kebe bindirip sokaklarda dolaştıracağım.

– Bari bu heriflerin burnuna kırmızı camlı, üzerine beyaz boya 
ile gazetenin ismi yazılmış birer fener de taktır.
23   revaç: kıymet
24   makalat: makaleler
25   iptida: baştan
26   ruy: yüzey
27   tasavvur etmek: düşünmek
28   âlâ: en iyisinden
29   nazarıdikkat: dikkatli bakış
30   setre: bir giysi çeşidi
31   iktisa: giyinme
32   acayibü’ş-şekl: acayip kılıklı
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– Hah, hah, hah, hih, hih, hih… Zaman rezalet monşer!
– Siz istediğiniz kadar gülün, tayip edin33. Bu seyyarların ön ta-

rafların Türkçe, arka taraflarına Fransızca olarak gazetemin ismini 
ve tarih istişarını34 kalın yazı ile yazdıracağım.

– Nafile Necdet! Bu bir şey değil. Hem yapıldı da… Herkesi 
güldürmekten başka bir şeyi temin etmezdi.

– Sade bu mu ya? Gazete idaresinin seyyar arabasına, İstanbul 
ve Beyoğlu tramvaylarına ilan levhalarını astıracağım.

– Şey… Necdet! Belediyenin süprüntü arabalarını da unutma. 
Onlar da dolaştıkları mahallelerde ilanlık ederler.

– Sakın ha Necdet! Süprüntü arabalarının ilanlarına kalırsa Ak-
saray’dan yukarı mahallerde bir sene sonra görülüyor.

– Bakalım şu yeni usul reklama ne diyeceksiniz?
Hep birden:
– Aman anlayalım…
– Üzerine gazetenin ismi, abone bedeli, mahall-i idaresi, sahib-i 

imtiyaz ve sermuharriri35 yazılmış müzeyyen bir zarf içine karbonat 
ile limon tozu biraz da toz şekeri ilave ederek ali36 bir sütlaç hazır-
ladıktan sonra meccanen37 tevzi ettireceğim38. Tabii sütlacı içenler 
gazetemi de alacaklar…

– Zarfın üzerine bir de ihtar yazıp birinci nüshasının matlaın-
dan39 hasıl olacak bulantıyı tadil40 için sütlacın bade’l-kırae41 içil-
mesini tavsiye et.

– Halt etmişsin.

33   tayip etmek: ayıplamak
34   istişar: yazı ile bildirme
35   sermuharrir: başyazar
36   ali: güzel
37   meccânen: bedava
38   tevzi: dağıtmak
39   matla: giriş
40   tadil: dindirme, yatıştırma
41   bade’l-kırae: okuduktan sonra
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– İkinci nüshanın çıktığını da birer şişe yanus tevzi42 ile ilan 
etmelisin ki intişarına daha ziyade hizmet etsin.

– Zaten sizinle ciddi bir şey konuşulmaz ki bahsi cıvıtırsınız…
– Sen onlara bakma Necdetçiğim! Beni dinle. Bunlar o kadar 

ehemmiyetli şeyler değil. Yapılmamış bir şeyi yapmalısın ki her-
kes baksın. Baksana Resimli Kitap bile tersi gibi baş aşağı bir ilan 
yaptırmış. Önümüzde karnaval mevsimi var, bu fırsattan istifade 
etmelisin.

– Maskara mı olacak?
– Daha şimdi değil. Gazete neşrinden sonra.
– Ey… Tecavüze43 başladınız…
– Canım kulak asma. Karnaval zamanı balolarda okkalarla kon-

feti sarf ediliyor. Sen soğuk bir damga yaptırır, allı yeşilli kâğıtlara 
gazetenin ismini bastırır, tiyatro kapılarında konfeti gibi dağıtırsan 
ne kadar celb-i nazar44 eder biliyor musun?

– Sahih be! Fena değil… Bu hatırıma gelmemişti. Şunu yaptı-
rayım. 

– Al sana bir mesele-yi kanuniye45…
– Ne gibi?
– Bunlara pul ilsakı46 lazım gelir mi gelmez mi?
– Neden? Lazım gelecek konfeti değil mi? 
– Neden? Lazım gelmeyecek ilan değil mi? 
– Ha… O da var. Yaptırmasak ne olur?
– Ceza-yı nakdi47 alırlar.
– Elbet.

42   tevzi: dağıtma
43   tecavüz: haddi aşmak
44   celb-i nazar: dikkat çeker
45   mesele-i kanuni: kanuni mesele
46   ilsak: yapıştırma
47   ceza-yı nakdi: para cezası
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– Lakin konfetiyi okka ile satarlar. Ben de okka başına bir pul 
yapıştırırsam? 

Umumi bir kahkahadan sonra:
– Pul nizamnamesinde okkalı ilanlara dair bir madde yok.
Adam, işine bak… Düyun-ı Umumiyesini48 tercim etmek ister-

se nizamnamede49 sarahat50 olmadığından bahsedersin. Davaya kal-
kışırlarsa muhakemenizi gazeteciler yazar. Beş on lira tediyesine51 
mahkûm olsan bile gazeten çıkmadan şöhret peyda eder.

Şu konfetiye aklım yatar gibi oldu.
– Bir şık ilan daha var. Bilmem yapar mısın?
– Nasıl ilan?
– Birkaç fonograf makinesi alırsın, okursun. Çalçene heriflerin 

omzuna verip ötede beride söyletirsin.
– Amma âlâ ha! Ben de akılane bir şey tavsiye edeceksin zan-

nettim. Hadi böyle bir şey yaptım. Fonograftan bedava dinleyenler, 
para verip de gazeteyi okur mu? Hem mündericatını52 okuduk diye-
lim, resimlerini de okuyamayız ya?

– Monşer! Bunun delicesi neresi! Mesela senin fonografla ilan-
cılar kahvelerde, kıraathanelerde sair kalabalık yerlerde makineyi 
kurup “Bakınız efendiler! Yeni çıkacak gazetenin mündericatını 
muharririn lisanından dinleyiniz. Gözleriniz yorulmadan hem ku-
laklarınız hem mefkûreniz53 mütelezziz olacaktır54. İşte başmakale 
kavaninini55 takıyorum. Bakın sahib-i imtiyaz bey mesleğini izah 
ediyor. Ne kadar gülünç değil mi? Sonuna kadar da böyledir. İster-
seniz hava değişmesin. İşte okunuyor. Rica ederim efendiler, gü-

48   düyun-ı umumiyye: genel borçlar
49   nizamname: kanunda
50   sarahat: açıklık
51   tediye: ödeme
52   mündericat: içindekiler
53   mefkûre: düşünce
54   mütelezziz olmak: hoşlanmak, zevk almak
55   kavanin: kanunlar
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lünüz, eğleniniz!” tarzında şarlatanlığa başladılar. Herkes gazeteyi 
görmeden kulaktan âşık olur.

Hep birden:
– Bravo Cemşit, bravo! Alimallah chef d’œvre, mon cher!
Necdet Bey bunu da kabul ve tatbik etmek hayaline kapıldığı 

sırada saatin on ikiyi çalması hakikaten vaktin geçtiğini, pek boşu-
na geçtiğini kendisine anlattı.





Lakırdı Beynimizde1

Tekrar ediyorum, lakırdı beynimizde2, Andelip Hanım yaşını 
kırk beşten otuz beşe resmen tenzile3 bir çare bulması için gizlice 
imama müracaat etmişti4. Kadın hafi5 olduğu kadar mühim6 saydığı 
bu maksadını ezile büzüle İmam Efendi’nin kulağına tevdi ettikten7 
sonra cevap bekledi.

İmam bu işte mahir8 idi. O, ilk defa olarak böyle bir teklife mu-
hatap olmuyordu. Bir eliyle başından sarığını arkaya devirdi. Diğer 
elinin ayasıyla çenesinin altından kır sakalını tersine tersine sıvaya-
rak derin bir mülahaza9 tavrı gösterdi.
1   Hikâye, Heybeliada’da 21 Teşrinisani 1333’te tamamlanmıştır. 1917’de İkdam 

gazetesinde basılmıştır. Daha sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafın-
dan Kadınlar Vaizi adıyla basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer 
almıştır. 1960 yılında Hilmi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan 
Kadınlar Vaizi adlı kitabın 1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleş-
tirilmiş baskısı yapılmıştır. Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan 
Sayfalar - Kadınlar Vaizi adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 
yılında Özgür Yayınları yine bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 
yılında Papersense, Kadınlar Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâ-
linde yayımlamıştır. Elinizdeki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak ha-
zırlanmıştır. (Çiğdem Usta - Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   beyn: ara
3   tenzil: indirme
4   müracaat etmek: başvurmak
5   hafi: gizli
6   mühim: önemli
7   tevdi etmek: vermek, bırakmak, emanet vermek
8   mahir: becerikli
9   mülahaza: dikkatle düşünme
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Andelip Hanım ümitsizlenmekten mütevellit10 ufak bir çarpıntı 
ile:

– İmam Efendi niye durdunuz?
– Eyyy hanım, bana, Allah’a ve kullarına karşı bir yalan ir-

tikâbını11 teklif ediyorsunuz ki bu, dünya ve ahiretçe gayet veballi 
ve hem de duyulur isek maazallah12 cezalı bir iştir.

– Sana hiçbir vakitte yalan irtikâbını teklif etmiyorum. Ben kırk 
beşinde var mıyım? 

– Varsınız yoksunuz, orasını bilmem. Ben tezkere-i Osmani-
ye’nizdeki13 kayda bakarım. 

– O kaydı melekler yapmadı ya? İnsanlar yazdı. İnsan elinden 
çıkan şeyler yanlış olamaz mı? Bütün resmî kayıtların dosdoğru 
olduklarına dair kitaba el basıp da yemin edebilir misin bakayım? 
Haydi uzun düşünme, nazlanma. İki şahit bul, ellerine ikişer çeyrek 
sıkıştıralım. Benim otuz beş yaşımda olduğuma hâkim huzurunda 
Allah için şehadet etsinler. Olsun bitsin.

– Bu keyfiyet14 Bab-ı Meşihat’a15 ait olsa o dediğin kolay. Fakat 
bu nüfus idaresinde görülecek bir iş. Zor dava hanım. Pek zor.

– İmam beni öfkelendirme. Antikacıların Vesile Hanım ellisin-
den otuzuna nasıl indi? Kadınninem yerindeki kınalı saçlı karıyı 
böyle bebecik yaptırtan sen değil misin? Şimdi bana gelince dün-
yayı, ahireti, vebali, cezayı, Allah’ı ve kullarını ne karıştırıyorsun? 
Siz, imamla muhtarlar ağız birliği ettikten sonra ihtiyarı genç değil, 
vallahi kadını erkek, erkeği kadın, ölüyü diri, diriyi ölü yaparsınız. 
Ah İmam Efendi senin ne dubaralarını16 bilirim… Söyletme beni… 
Kapı karşı komşum zavallı inmeli Ayşe Hanım öldüğü vakit vefatı-

10   mütevellit: ileri gelen, meydana gelen
11   irtikâp: (bir günah veya suç) işleme
12   maazallah: “Tanrı korusun, Tanrı esirgesin” anlamlarında bir söz
13   tezkere-i Osmaniye: Osmanlı Devleti’nde nüfus kâğıdı yerine kullanılan belge
14   keyfiyet: durum
15   Bab-ı Meşihat: şeyhülislamlık dairesi, fetvaların verildiği yer
16   dubara: aldatmaca, hile
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nı saklayıp cenazeyi tamam iki gün kaldırmadın. Ayşe’nin mallarını 
Kolcu Ali Ağa’nın üzerine etmek için bu hileyi irtikâp etmedin mi?

İmam Efendi biraz suratı asarak:
– Şimdi merhum17 Ayşe Hanım’ı, Kolcu Ali Ağa’yı söze kat-

makta mana var mı? Sen işine bak.
– Sen de sözüme doğru cevap ver. Karşımda ne sakız çiğneyip 

duruyorsun? Vesile Hanım ellisinden otuzuna inmedi mi? Bu haki-
kati inkâr edebilir misin?

– Evet indi, doğru.
– Kim indirdi?
İmam Efendi eliyle para işareti vererek:
– Kim indirecek? Sarı sarı liracıklar. Bu lafzen18 gençlenme o 

kadına kaça mal oldu biliyor musun?
– Hah şöyle söyle… “Bu işi yaparım ama parayı çokça alırım” 

de de ona göre konuşalım.
– Paranın hepsini ben alacak değilim.
– Çabucak söyle, bu işi kaça yapacaksın?
İmam Efendi liraların kıvamını getirmek için samimiyet tavrı 

alarak:
– Andelip Hanım, yabancı değilsin. Doğruyu saklamam. Bu 

tashih-i sinn19 keyfiyetinin icap ettirdiği masarifi20 ben bir bir he-
sapladım. Beher21 yaşın tenzili ancak bir liraya mümkün olabiliyor. 
Yani kaç altın verir isen o kadar yaş küçülürsün!

– A tuhaf şey! Şimdi ben kırk lira versem beş yaşına iner mi-
yim? 

17   merhum: rahmetli
18   lafzen: sözde, lafla
19   tashih-i sinn: yaş düzeltme
20   masarif: giderler
21   beher: her bir
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– Sen kırk lira ile beraber tezkere-i Osmaniye’ni bana getir, gö-
rürsün. Hak beni utandırmaz inşallah. Fakat beş yaşına inip de ne 
yapacaksın? Bu kadar küçülmekte ne sefa var?

İmamın bu mühim itiraf ve ifşası22 üzerine Andelip Hanım’a 
bir dalgınlık gelir.

İmam – Ne düşünüyorsun hanım?
– Şey! 
– Ney?
– Mademki insan bir liraya bir yaş küçülebiliyor imiş.
İmam merakla:
– Ey? 
– Otuz beşi kendim için kart buluyorum. Oldu olacak, şunu 

otuz yapsak nasıl olur?
– O senin bileceğin keyfiyet! Muameleye23 beş lira daha masraf 

biner, işte o kadar.
– Binsin, zararı yok.
Muzip24 imam, istihzasını25 samimiyetle setretmek26 için ve-

fakâr bir tavır alarak: 
– Hanım ben sana doğru doğru dosdoğru bir şey söyleyeyim 

mi?
– Buyur.
– Lakırdı mabeynimizde27…
– Şüphe yok.
– Ben senin niyetini anladım.
– Nedir?

22   ifşa: gizli bir şeyi açığa çıkarma
23   muamele: işlem
24   muzip: insanı şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy 

edinmiş olan
25   istihza: gizli veya kinayeli bir biçimde alay
26   setretmek: gizlemek, örtmek 
27   mabeyn: ara
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– İhtiyar kocandan çok çektin.
– Ey? 
– Rabb’im rahmet eylesin, Abdüllatif Efendi vefat etti. Şimdi 

bir gence varmak istiyorsun.
Andelip Hanım’ın buruşuk yüzü biraz kızararak:
– Allah’ın bildiğini kuldan ne saklayayım?.. Tastamam üstüne 

vurdun… İmam, kalbim misin Allah aşkına?
– Samimiyetimden söylüyorum.
– Söyle çekinme.
– Otuz yaşını da ben senin için biraz kartça buluyorum.
– Eğlenme hıyanet…
– Haşa! Eğlenmiyorum. Otuz yaşı bir kadın için dumanı üstün-

de bir gençlik değildir. Sinnen28 biraz daha in. Şu otuzun taravetsiz-
liği29, ağırlığı üzerinden gitsin.

– Yirmi dokuz?
– Otuzdan biraz daha uzaklaş.
– Yirmi sekiz?
– Korkma in.
– Yirmi yedi?
– Bir de benim hatırım için.
– Yirmi altı?
– Bir de merhum efendinin ruhu için.
– Yirmi beş?
– Eh, eh resid30…
– A İmam Efendi amma yaptın ha! Pek indin… Sonra âlem 

bana ne der? Gülerler vallahi…

28   sinnen: yaşça
29   taravetsizlik: ölgünlük
30   resid: Farsça “erişti, ulaştı, tamam oldu” manalarına gelen söz
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– Hanım bir liraya resmen bir yaş küçülmek imkânı elde edil-
dikten sonra ne için yirmi, yirmi beş yaş birden küçülmemeli. Böy-
le işte cimrilik olur mu? Biz eksilttikçe Rabb’im arttırsın. On sene 
sonra tekrar otuz beşine avdet ettiğin31 zaman yine böyle bir mas-
rafa daha girecek değil misin? İyisi mi şimdi küçülebildiğin kadar 
küçül. Yirmi sene sonra tezkere-i Osmaniye’ni bir daha tashih et-
tirirsin32. Bu suretle masrafın nısfı33 iktisat edilmiş olur ya hanım 
kızcağızım…

– Vallahi sen insanla apaşikâre eğleniyorsun.
– Hele iftiraya bak, niçin eğleneyim? Fındık kurdu gibi yumul 

yumul bir kadınsın. Ağzında bir diş eksiğin yok. Saçların kurum 
gibi simsiyah… Yürürken bıngıl bıngıl bir yanın inip öbür yanın 
biniyor. Abdüllatif Efendi o kadar uğraştı fakat seni ihtiyarlatama-
dan gitti.

– A a a… Dişime, saçıma, yanıma, belime ne çabuk dikkat et-
tin? Cingöz herif… Harama öyle keskin bakılır mı? Başındaki sa-
rıktan utanmıyor musun?

– Merak etme, kem34 nazarla bakmıyorum. Seni kendim için 
değil, başkaları için gençleştiriyorum. Yakında nikâhını kıyıp pilav 
zerdeni35 yiyeceğiz inşallah.

– Kısmet… Rabb’imin dediği olur.
– Hazırda bir şey var mı? Yoksa koca keyfiyetini de bana mı 

sipariş edeceksin? Elimin altında iyi şeyler var. 
– Ay sen öyle şey yapıyor musun?
– Ne demek, imam olur da…
– İmamlık başka, izdivaç36 tellallığı başka.

31   avdet etmek: dönmek
32   tashih ettirmek: düzelttirmek
33   nısıf: yarı
34   kem: kötü
35   zerde: düğünlerde pilavla beraber ikram edilmesi âdet hâline gelmiş olan, saf-

ranla koku ve renk verilmiş şekerli pirinç tatlısı
36   izdivaç: evlenme, evlilik
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– İmamlıkta hepsi dâhildir. Sen imameti küçük şey mi zanne-
diyorsun? Bir çocuk doğar doğmaz bu hayat âlemine duhulünün37 
ilk kaydını imam düştüğü gibi vefatında telkin ile onu ahirete teşyi 
edecek38 yine imamdır.

– Aman içim fena oldu. Ahiretten, ölümden bahsetme şimdi.
– Ne korkuyorsun canım? Allah’a emanet daha gençsin, fıkır 

fıkır yirmi beş yaşında… Ölümle aranızda daha çok seneler var. Az-
rail aleyhisselam karşına gelir gelmez nüfus tezkereni gösterirsin. 
O da elbette gençliğine merhamet eder.

– Evleneceklerden elinin altında neler var bakayım?
– Türlüsü!
– Nasıl?
İmam, Andelip Hanım’ın ümmi39 olduğunu bildiğinden eğlen-

mek için cebinden keyfemettefak40 bir defter çıkararak güya okuyor 
gibi şu suretle atmaya başlar:

– Abdülehat Efendi, sinn-i hakikisi41 altmış beş fakat tezkere-i 
Osmaniye’sindeki suret-i musahhahası42 kırk bir. Çünkü bunun da 
sinnini43 kayden44 elimle ben küçülttüm.

– A imam, senin de yapmadığın yok!
İmam göz ucuyla hanıma manidar bir nazar fırlattıktan sonra:
– Kafada saç mefkut45, bıyıklar boyama, dişler eğreti, ananet46 

berkemal47. Zaten müteehhil48 fakat bir kadın daha almak hevesin-

37   duhul: dâhil olma
38   teşyi etmek: uğurlamak
39   ümmi: okuyup yazması olmayan
40   keyfemettefak: rastgele
41   sinn-i hakiki: gerçek yaş
42   suret-i musahhaha: düzeltilmiş şekil
43   sin: doğumdan itibaren yaşanılan süre, yaş
44   kayden: kayıt yapmak suretiyle
45   mefkut: yok
46   ananet: cinsel ilişkide iktidarsızlık, güçsüzlük
47   berkemal: mükemmel
48   müteehhil: evli
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de. Sebebi, mart ve teşrinisanide49 romatizması ziyade örselediğin-
den kendini kaldırıp oturtmak ve diğer mahrem hususata50 yardım 
etmek için bir zevceye daha ihtiyacı bulunması.

Andelip Hanım yüzünü ekşiterek:
– Of, aman, geç bunu, içim bulandı…
– Defterimin birinci kaydında bu var da.
– Geç, geç. Kırktan aşağılara in. Benim merhum da bıyıklarını 

boyar, tarar, kozmetiklerdi. İçyüzünü ben bilirim. Yalnız tüy kabası 
bir erkekti. 

– Peki peki. Kırkları, otuzları geçiyorum.
– İyi edersin.
– Nevnadil Beyefendi.
– Nasıl? Nasıl? Hiç işitmedimdi. Hoş bir isim.
– Hoştur köftehor51. Dinle hanım. Başta tepesi dokuz kapsüllü 

şılık52 fes. Tepeden yanağın üstüne doğru tarakla terbiye edile edile 
yatırılmış altın kuş kanadı açık kumral saçlar. Zevaidi53 tamamıyla 
matruş54, burnun altında birer çimdik bırakılmış minimini, gıdı gıdı 
bıyıklar. 

– Aman sus içim gıdıklandı.
– Beyaz ablak çehre, pembe yanaklar, ateşli dudaklar. Şahane 

ela, sev beni seveyim seni, fıldır fıldır, cazip gözler. Tezkere-i Os-
maniye’sinde gayr-i musahhah55 natürel yaşı yirmi bire çeyrek var. 

– Ah pek körpe…
– Çok gevrek. Can eriği gibi kütür kütür.
– Ben ona denk olabilir miyim?

49   teşrinisani: kasım
50   hususat: işler
51   köftehor: sevgiyle karışık bir azarlama sözü
52   şılık: “şıllık” veya “şlık” adıyla da anılan bir fes çeşidi
53   zevait: fazlalıklar
54   matruş: tıraşlı
55   gayr-i musahhah: düzeltilmemiş
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– Olamazsan hafif gelecek tarafa biraz safra koruz. Zaten yaşça 
resmen aranızda ne kadar fark var? Sen yirmi beş, o yirmi bir. Bu 
dört yaş fark da sünnet-i seniyyedir56.

– Bu genci bir kere görebilir miyim?
– Hayhay. Az kalsın ki bana çeşnisi57 helal dedirtecektin.
– Hah görür görmez varacak değilim ya?
– Kısmet ise ne denir?
– Rabb’imin takdiri!
– Senden bir şey sormayı unuttum.
– Nedir?
– Senin merhum efendinin yedi sekiz bin lira kadar parası vardı.
– Aman aslı faslı yok. Öyle tevatür58 çıkardılar. Para nerede?
– Yok, yok inkâr etme. Merhum, her fırtına vukuunda59 bu para-

yı faizden bankaya, bankadan bedestene, bedestenden kasaya taşır 
dururdu. Efendinin vefatından az bir müddet evvel sen her ne yap-
tınsa yaptın, bu paranın üstüne oturdun.

– İmam mesele çıkarma. Kabzımalların çocuk düşürtme keyfi-
yetini biliyorsun ya? Mirası başka tarafa çevirmek için çocuğu dü-
şürttünüz. Senin de üstü yarım örtülmüş ne pisliklerin var. Vallahi 
ben de eşelerim.

– Eşeleme dişi horoz. İyiliğe kemlik mi? Nevnadil Bey’in tav-
sifinden60 yalnız bir ciheti61 unuttum.

– Hangi ciheti?
– Beyin dişleri pek sağlam, pek kuvvetlidir.
– Ay çürük mü olacaktı?

56   sünnet-i seniyye: Hz. Muhammed’in yüce sünneti
57   çeşni: yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık
58   tevatür: yaygın söylenti
59   vuku: olma, meydana gelme
60   tavsif: özelliklerini söyleme, nitelendirme
61   cihet: yön
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– Anlamadın. O keskin dişlerle senin yedi sekiz bin lirayı az 
vakitte öğütür, yok eder.

– Benim gönlümü hoş etsin de paralarım ona afiyet olsun.
– Ya?
– Para dediğin sarf olunmak için icat edilmemiş mi? Öylesine 

yedirmeyip kime yedireceğim?
– Haydi öyle ise yirmi lira ile beraber tezkere-i Osmaniye’ni 

getir. Şu liralardan siftahı ben edeyim.
– Fakat imam lakırdı beynimizde.
– Hiç merak etme.
Andelip Hanım gittikten sonra imam kendi kendine şöyle dü-

şünür:
– Tabip bir, hoca iki, papaz üç. İşte bu üç erkek, kadınlığın çok 

zaaflarına vâkıftır. Zaten tecrübe ile bilirim. Kırk beşlik her kadının 
kalbinde bir Andelip Hanım yatar.

21 Teşrinisani 333, Heybeliada



Hanımların Ökçesi Beylerin Öfkesi1

Bu ikisinin arasında ne münasebet2 var mı dediniz? Aman efen-
dim nasıl olmaz? Ökçeler yükseldikçe fiyatlar da fırlıyor. Moda 
muhasiplerinin3 hesaplarına göre beher4 santim irtifanın5 ücreti bir 
liraya yaklaşıyormuş.

İşte bundan dolayı bazı beylerdeki suratlar da hanımlardaki 
ökçeler gibi birer karış. En uzun boylu hanımlara malik6 olmak is-
teyen beyler para çantalarının ağızlarını açsınlar. Bu suni7 kamet8 
için senede birkaç defa böyle ağır bir moda vergisi vermek doğrusu 
her erkeğin harcı değil. Fakat sokakta kısa ökçeli genç bir hanıma 
tesadüf etmek9, bir burunsuza rast gelmek10 kabîlinden11 nadir12 bir 
hadise.

1   “Hanımların Ökçesi Beylerin Öfkesi” başlıklı hikâye 2 Ocak 1918’de İkdam 
gazetesinde tefrika edilmiştir. Buradaki metinde 1918 baskısı esas alınmıştır 
(Yasemin Bulut)
ökçe: topuk

2   münasebet: bağlantı, ilgi
3   muhasip: muhasebeci
4   beher: her bir
5   irtifa: yükseklik
6   malik: sahip
7   suni: yapay
8   kamet: boy
9   tesadüf etmek: rastlamak
10   rast gelmek: denk gelmek, karşılaşmak
11   kabîlinden: gibi, benzeri
12   nadir: çok az görülen
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Ökçe yükseldikçe yalnız fiyat artmıyor. Metanet de13 azalıyor. 
Bu sivri ökçelerin maruz kaldıkları14 kazalar da pek çok. Bozuk 
kaldırımların üzerinde muvazenesiz15 adım atanların topuklarından 
bu ökçeler bazen tamamıyla kopup karşıya fırlıyor. Arzani16, bazen 
tulani17 ikiye ayrılıyor. Bu parçalar çirişle yapışmaz, tutkal ile tut-
maz. Bunların mecmuunu18 birbirine, sonra hepsini birden topuk 
yerine yapıştırmak ameliyesine19 vâkıf20 henüz hiçbir aile içinde bir 
operatör yok.

Kazazede ayakkabı, aile efradı21 arasında elden ele geziyor. 
Herkes, elindeki iskarpine22, diğerindeki ökçeyi tecrübeten23 kuru 
kuruya yapıştırarak aklının erebildiği mertebe24 fikir dermeyan edi-
yor25. Hayır efendim, ne mümkün? Ne kadar söz sarf edilse ökçeyi 
oraya tutturmak kabil olmuyor26.

Nihayet ayakkabı kunduracıya gönderiliyor. Bu kopuk ökçenin 
yerine vazı27 bir liraya mümkün olabileceği haberi geliyor. Kun-
duracının bu insafsızlığına karşı aile efradı hep birden köpürüyor: 

“Çıldırmış mı bu herif!” istiğrabıyla28 beraber her ağızdan bir türlü 
teşniat29 fırlıyor. İskarpinin sahibi hanım:

– A, büyük sözüme tövbe… Yalın ayak gezerim de yine bir ök-
çenin yapıştırılmasına bir lira vermem!

13   metanet: sağlamlık
14   maruz kalmak: karşı karşıya kalmak
15   muvazene: denge
16   arzani: enine
17   tulani: boyuna
18   mecmu: topu, tamamı
19   ameliye: iş
20   vâkıf: bilen
21   efrat: fertler, bireyler
22   iskarpin: topuklu ayakkabı
23   tecrübeten: deneyerek
24   mertebe: kadar
25   dermeyan etmek: öne sürmek
26   kabil olmak: mümkün olmak
27   vaz: konma
28   istiğrab: şaşkınlık
29   teşniat: ayıplamalar
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sözleriyle ilan-ı hiddet ediyor30. Öfke ile savrulan sözlerin söylen-
meleri tatlı oldukları nispette31 fiilen32 icraları33 kabil değildir.

Ne evde mahpus kalınır ne de yalın ayak sokağa çıkılır… Kun-
duracıya bir haber daha gönderilir. “Fiyat maktu34” cevab-ı kati-
si35 gelir. Aile arasında bir ikinci hiddet sağanağı daha kopar. Yeni 
iskarpin iştirasına36 karar verilir. Fakat üç aydan beridir fiyatlarda 
nısıf37 derecede bir terfi38 görülür.

Kopuk ökçenin yerine vazı için bu defa diğer bir kunduracıya 
müracaat edilir. Ücret hep o: bir lira. Herifler sanki birbirlerinin 
ağızlarına tükürmüşler. Fakat bu seferki kunduracı İngiliz parla-
mento azaları39 gibi izahat40 itasında41 mümsik bulunmaz42. Şu taf-
silatı43 verir:

– Öyle birkaç parçaya ayrılmış ökçe, yekpare44 hâline getirile-
rek tekrar yerine yapıştırılamaz. Sağlam iskarpindeki ökçe numu-
nesine45 tatbikan46 bir yenisi yapılacak. Üzeri ayakkabının cinsine 
göre aynı renkte glase47, podösüet48 vesaire ile kaplanacak. Bu ökçe 
yapılıncaya kadar amil49 kaç defa acıkır? Vesika50 ile bin şükür, ek-

30   ilan-ı hiddet etmek: öfkesini göstermek
31   nispette: kadar
32   fiilen: gerçekte
33   icra: yapılma
34   maktu: pazarlıksız
35   cevab-ı kati: kesin cevap
36   iştira: satın alma
37   nısıf: yarı
38   terfi: yükselme, artma
39   aza: üye
40   izahat: açıklama
41   ita: verme
42   mümsik bulunmak: eli sıkı, cimri davranmak
43   tafsilat: ayrıntılı açıklama
44   yekpare: tek parça
45   numune: örnek
46   tatbikan: benzetilerek
47   glase: yumuşak deri
48   podösüet: süet deri
49   amil: yapan, işleyen, imal eden
50   vesika: az olan bir mal veya yiyeceğin halka eşit şekilde dağıtılabilmesi için 
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mek buluyoruz. Fakat doyuyor muyuz? Okkası yüz elliden aşağı 
katık var mı? Hani ya bu ökçenin kerestesi, çivisi, derisi? Hep bun-
lar ateş pahasına…

Herif haklı gibi. Yelkenleri suya indiren müşteri:
– Aman usta, bu defa iyice yapıştır da bir daha kopmasın…
Herif bu hususta teminat-ı kaviye51 vermez. Yalnız ökçenin na-

zik kullanılması tavsiyesinde bulunur.
Bu, ökçenin iktisadı52 ciheti53… Bunun bir de sıhhi54 tarafı var. 

Sanki bu ökçeler zavallı kadınların nazik ayaklarına işkence edil-
mek için düşünülüp de öyle icat olunmuş55…

Moda hazretleri iradesini56 ferman buyurunca buna karşı akıl 
ve mantık, zevkiselim57, her şey sükût ediyor58. Fakiri zengini, gü-
zeli çirkini hep onun esiri, haraçgüzarı59… Bu müstebit60, herkesi 
latif, acayip, istediği eşkâle61 sokmak cüretini62, kuvvetini haiz63… 
Bazen güzelleri bile çirkin etmek garabetlerini64 gösteriyor. Fakat 
önünde yine boyun eğiliyor, çoklarını müfelles65, bazılarını gülünç 
ediyor. İcat eylediği işkence aletlerini herkes başına, ayağına, vü-
cuduna memnuniyetle giyiyor. Ne fenn-i iktisad66 ne hıfzıssıhha67 
bunun önüne geçemiyor.

hükûmet tarafından verilen izin kâğıdı
51   teminat-ı kaviye: kesin güvence
52   iktisat: ekonomi
53   cihet: yön
54   sıhhi: sağlığı ilgilendiren
55   icat olunmak: bulunmak
56   irade: istek
57   zevkiselim: yüksek zevk
58   sükût etmek: susmak
59   haraçgüzar: haraç veren
60   müstebit: zorba
61   eşkâl: şekiller
62   cüret: cesaret
63   haiz: sahip
64   garabet: tuhaflık
65   müfelles: iflas etmiş
66   fenn-i iktisad: ekonomi bilimi
67   hıfzıssıhha: sağlığı koruma bilimi, sağlık bilgisi
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Birkaç asırdan68 beridir tevali eden69 moda eşkâlini insan bir 
müzede ibretle70 temaşa etse71 bunların çoklarındaki garabete gül-
meden kendini alamaz. Zamane modasının her gün durmayıp do-
ğurduğu sevimli sevimsiz tuhaf biçimlere kesret-i rüyetle72 göz alı-
şıyor da pek çok garabetleri fark edemez bir hâle geliyoruz.

Kadim bazı risale ve kitabelerde resimlerini görüyoruz. Ne 
imiş o kırk beş, elli sene evvelki malakof73 modası? O vaktin ka-
dınları pek şişkin fistanlarıyla âdeta dantelalı, kurdelalı, ictinah74 
sayvanlı75 rengamiz76 birer balona benziyorlar. Öyle patlayacak ka-
dar üfürüp şişmiş kıyafetli bir kadınla, bir değneğin üzerine sıkı 
sıkıya yarım top kumaş sarılmış gibi bugünün dar modasına tevfi-
kan77 giyinmiş bir madamı yan yana getirirsek eski ve yeni bu iki 
modanın tezadı78 karşısında insan ne diyeceğini, ne düşüneceğini 
şaşırır. Modanın yaraşırlık gözetmekten ziyade79 mucitlerinin garip 
tasarılarına uygun, vahi80 bir şey olduğuna bu şişkinlik, bu darlık, 
bu ifrat tefrit81, bu mantık dışı ve çirkin tezattan büyük bir hacet82 
olabilir mi? Gerçek güzellik uzmanlarının görüşüne göre modanın 
şu iki zıt şekli de birer nev83 karikatürden başka bir şey değildir. 
Otuz kırk senelik bir zaman farkı bunu pek barizen84 ispat ediyor.

68   asır: yüzyıl
69   tevali etmek: sürüp gitmek
70   ibret: ders alma
71   temaşa etmek: seyretmek
72   kesret-i rüyet: çok fazla görme
73   malakof: sepetli fistan; beli çok sıkı, eteği ters çevrilmiş sepet gibi kabarık 

elbise
74   ictinah: eğik
75   sayvan: kıvrım
76   rengamiz: renk renk
77   tevfikan: uyarak
78   tezat: zıtlık, karşıtlık
79   ziyade: çok
80   vahi: saçma
81   ifrat tefrit: aşırılık
82   hacet: gerek
83   nev: tür
84   barizen: açıkça
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İcad eylediği şeyler, iksa ettiği85 vücutlara yaraşsın yaraşmasın 
moda vasatta86 duramaz. Daima iki müntehaya87 fırlar bir kapristir88. 
Garabetperest89 insanların nazarındaki90 rağbet91 ve makbuliyeti92 
işte bundan ileri geliyor.

Bütün kavanine93 karşı irkilmiş duran beşeriyetin94 moda bo-
yunduruğuna bu kadar inkıyatla95 boyun uzatışına, onun işkencele-
rini birer zevk olarak kabul edişine şaşılır.

Çocukları gayrisıhhi96 sık kundaktan kurtarmaya uğraşan hıf-
zıssıhha, kadınlara korse aleyhindeki vesayasını97 dinletemedi. 
Korselerin vücuda mazarratları98 tadat99 ile bitmez. Tabii100 bir vü-
cutla, korse cenderesinde sıkılmış bir beden dâhilindeki101 azanın102 
bu tazyik103 ile ne şekil aldığını etibba104 türlü resimler, fotoğraf-
larla gösterdiler: “Cenab-ı Halik105 bu alatı106 bilasebep107 insanın 

85   iksa etmek: giydirilmek
86   vasat: orta
87   münteha: uç
88   kapris: ihtiyaca dayanmayan, geçici, yersiz, değişken istek
89   garabetperest: tuhaf olmaya düşkün, meraklı
90   nazar: göz
91   rağbet: istenme
92   makbuliyet: beğenilme
93   kavanin: kanunlar, yasalar
94   beşeriyet: insanlık
95   inkıyat: teslim olma, itaat etme
96   gayrisıhhi: sağlıklı olmayan
97   vesaya: öğütler
98   mazarrat: zararlar
99   tadat: sayıp dökme
100   tabii: doğal
101   dâhil: iç
102   aza: organ
103   tazyik: baskı
104   etibba: doktorlar
105   Cenab-ı Halik: Yüce Yaradan, Allah
106   alat: şeyler
107   bilasebep: sebepsiz
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sadrına108, batnına109 doldurmamıştır. Bunların idame-yi hayatı110 
emrinde ifa edecek111 pek mühim vezaifi112 vardır. Korse onların bu 
vazifelerini serbest görmelerine mâni oluyor113” itirazlarıyla bar bar 
bağırdılar… Bütün bu şikâyetler, nasihatler114 karşısında kadınlar 
korselerini birkaç numara daha sıktılar, gevşetmediler.

Sekiz on sene evveli, birer küçük kazgan115 şeklinde çirkin, gu-
dubet116 şapkalar moda olmuştu. Bunlar başlara, kebap şişleri kadar 
boylu ve birer uçları topuzlu, uzun iğnelerle tutturuluyor ve sivri 
müntehaları birkaç parmak şapkadan dışarıda duruyordu. Vapur, tü-
nel, tiyatro gibi kalabalık mahallere117 girip çıkarken bu moda mız-
rakları ne kadar kişinin burnunu, yüzünü, ağzını, gözünü şişledi? 
Ne müessif118 kazalara sebep oldu. Gazeteler neler yazdılardı… Ne 
yapalım ki fail-i cinayet119 kadın, alet-i cinayet de120 modadır. Bu 
ikisinin karşısında akan sular durur.

Ayakkabılarına ökçe vazı, miladi on beşinci asrın evahirine121 
doğru başlamış. Kadınların bu tek ayaklı nalın üzerine binmeleri 
yeni değil, pek eski ve tarihî bir hadise… Bu yüksek ökçe modası-
nın Lui Kenz122 yani Fransa krallarından On Beşinci Lui zamanına 
nispet edilmesine123 bakılırsa bunun yüz otuz, yüz kırk senelik bir 
garabet olduğu anlaşılıyor. Demek o vakitten beri bu moda vakit 
vakit parlamış, sönmüş. Lui Kenz zamanına kadar ökçeler mahru-

108   sadır: göğüs
109   batın: karın
110   idame-yi hayat: yaşamı devam ettirme
111   ifa edecek: yapacak
112   vezaif: görevler
113   mâni olmak: engellemek
114   nasihat: öğüt
115   kazgan: kazan
116   gudubet: yüzüne bakılmayacak kadar biçimsiz
117   mahal: yer
118   müessif: üzücü
119   fail-i cinayet: cinayeti işleyen
120   alet-i cinayet: cinayet aleti
121   evahir: son zamanlar
122   Lui Kenz: Fransa Kralı XV. Louis
123   nispet edilmek: götürülmek
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ti124 imiş, sonra o vaktin modasına mahsus125 şekli almış ve kim ne 
derse desin, bu hayat bütün facia ve gözyaşlarıyla beraber serapa126 
bir mudhikedir127. İnsan bedbaht128 ve püralam da129 olsa yine bu 
hayatın gülünçlüğü içindedir. Çünkü bedbaht olmayan tamamıyla 
arif130 olamaz.

Zamanı hayatında “Le bien aime” yani “Sevgili” unvanıyla 
yâd olunan bu hükümdarın 1774’te mevtinde131 seyyiat-ı idare-
den132 pek yılgın ve bizar133 kalmış ahalinin bu vefatı, bir bayram 
günü addedercesine134 sevindiğini tarih kaydediyor. Bütün Fransa 
türlü felaket içinde yüzer, vuku bulan135 muharebelerde136 memle-
ketin bazı aksamı137 elden giderken kralın hesapsız metresi ve ik-
balleri138 nihayetsiz israfat139 ve modalar icadıyla uğraşıyorlar, bu 
uzun ökçelerin üzerlerinde hıram140 ile Fransa’yı da hükümdarını 
da uçuruma yuvarlıyorlardı.

Fesat141 ahlak çirkâbının142 bir tuğyan-ı kaza143 gibi tahtın ilk kade-
melerine kadar çıktığını yazan zamanın Volter144, Monteskü145, Russo146 
124   mahruti: huni şeklinde, konik
125   mahsus: özel
126   serapa: baştan ayağa
127   mudhike: komedi
128   bedbaht: mutsuz
129   püralam: keder dolu
130   arif: bilgili
131   mevt: ölüm
132   seyyiat-ı idare: kötü yönetim
133   bizar: bezgin
134   addetmek: saymak, kabul etmek
135   vuku bulmak: gerçekleşmek
136   muharebe: savaş
137   aksam: kısımlar, bölümler
138   ikbal: cariye
139   israfat: gereksiz harcamalar
140   hıram: salınma
141   fesat: kötü
142   çirkâb: çirkef, pislik
143   tuğyan-ı kaza: tehlike, felaket taşkınlığı
144   Voltaire
145   Montesquieu
146   Rousseau
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gibi azamı147 On Beşinci Lui aleyhinde hep birden ıtlak-ı hame ediyor-
lar148. Fakat sonra kabak On Altıncı Lui’nin başına patlıyor.

Bir buçuk asır sonralara kadar beşeriyetin garabet iptilasın-
dan149 kurtulamadığı bu uzun ökçeler bize hakikaten On Beşinci 
Lui’den kalma bir yadigâr150 ise ben de ona tan eden151 güruha152 
iltihaktan153 kendimi alamayacağım.

Geçenlerde en hazık154 etibba ve mahir155 operatörlerimizden 
birinin elinde bir kroki gördüm:

– Paşam, bu nedir?
sualime156:

– Uzun ökçe ile nazeninane157 salınan hanımların vücutça teş-
rih158 noktainazarından159 peyda ettikleri160 gayritabii161 acayip şekil.
cevabını aldım. Ve tekrar sordum:

– Bu ökçelerin vücuda mazarratları var mı?
– Büyük… Tabiata162 ve tabiiliğe karşı olan her şey bir mazar-

rattır. Bunu biliniz… Topukları altında böyle çıkıntıya lüzum163 olsa 
idi tabiat orada birer kemik yetiştirirdi. Vücud-ı beşer164 hiçbir insan 
mühendisinin akıl erdiremeyeceği muğlaklıkta165 ince, pek ince bir 
makinedir. Halik’ın unuttuğu bir lüzumu modacının akıl etmesine 
147   azam: büyükler
148   ıtlak-ı hame etmek: kalemini serbest bırakmak, her şeyi yazmak
149   iptila: tutkunluk
150   yadigâr: hatıra, hediye
151   tan etmek: ayıplamak
152   güruh: kalabalık
153   iltihak: katılma
154   hazık: usta
155   mahir: becerikli
156   sual: soru
157   nazeninane: cilveli cilveli
158   teşrih: vücut yapısı, anatomi
159   noktainazarından: bakımından
160   peyda etmek: meydana çıkarmak
161   gayritabii: doğal olmayan
162   tabiat: doğa
163   lüzum: gerek
164   vücud-ı beşer: insan vücudu
165   muğlaklık: karmaşıklık
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ihtimal vermek166 budalaca bir küfürdür. Cenab-ı Kadir’in167 bizim 
reylerimize168 nazaran169 insan halk etmesi lazım gelse idi Avrupa-
lıları bazen korseli bazen malakoflu bazen uzun ökçeli; Çinlileri 
matruş bir kafa ortasında yalnız bir örgü saçlı; Afrikalıları kulakları, 
burunları, dudakları halkalı, küpeli, çivili, boncuklu yaratması ve 
her hafta hilkat170 faturasını insanların moda cinnetlerine171 nazaran 
tebdil etmesi172 icap ederdi173. 

Reyleri erişebildiği şeyleri hep çorbaya çeviren insanların mü-
dahalelerinden174 hilkiyetimizin175 masun kalışına176 ne kadar arz-ı 
şükran etsek177 azdır.

Tabiat elinin vücudumuzu tanzimdeki178 tarza razı olamayarak 
tebdil-i eşkâle179 uğraşanlardan birtakımları da böcek gibi kara kaş-
lı, kara gözlü iken saçlarını altın sarısına boyayan esmer kadınlardır. 
Boya ile, yaldız ile hiç hindi, tavus olur mu?

Doktorun önüme koyduğu kadın krokisine dikkatle baktım. 
Yüksek ökçe üzerinde duran bir vücut kameten180 tabii istikamet-i 
amudiyesinde181 değildir. Hemen hemen bizim dört rakamına mü-
şabih182 birkaç zaviyeli183 yılankavi184 bir şekil almıştı. Yüksek ökçe 

166   ihtimal vermek: olabileceğini düşünmek
167   Cenab-ı Kadir: her şeye gücü yeten Allah
168   rey: oy
169   nazaran: göre
170   hilkat: yaratılış
171   cinnet: delilik
172   tebdil etmek: değiştirmek
173   icap etmek: gerektirmek
174   müdahale: karışma
175   hilkiyet: yaratılış
176   masun kalmak: korunmak
177   arz-ı şükran etmek: şükürlerini sunmak
178   tanzim: düzenleme
179   tebdil-i eşkâl: şekil değiştirme
180   kameten: boy olarak
181   istikamet-i amudiye: yukarıdan aşağıya doğru duruş
182   müşabih: benzer
183   zaviye: köşe
184   yılankavi: dolambaçlı
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üzerine binen bacağın topuktan dize kadar olan ilk kısmı (sak)185 
öne doğru çarpılmış ve dizden yukarı tarafı (uyluk) geriye bükül-
müş, vücut bel kısmından sonra tekrar öne meyletmiş. Alınız size 
modanın “kambure186 vücut” namını187 verdiği bir insan kargacık 
burgacığı…

Modanın delice merakı, vücudun şeklen188 daima tabiiliğini189 
ihlaldir190. Sıhhi191 ökçe, alçak ve topuğun eğikliğiyle tevafuk ede-
cek192 genişlikte olmalıdır. Erkek ökçelerinin çoğu böyle ise de ka-
dınlarınkiler bunun zıddıdır193. Yüksek ökçe modasının nisvan194 
arasında bu derece makbuliyete ermesi kısa boylu kadınların çok-
luğundan ileri geliyor. Dikkat ediniz, en uzun ökçeleri en kısa ka-
dınlarda görürsünüz. Kadın ökçeleri topukların genişliklerine teva-
fuk edecek surette195 yapılsa upuzun birer üstüvane196 şeklinde pek 
biçimsiz birer manzara alacağından bunları inceltip zarifleştirmek 
ve sonra da Lui Kenz, yok Fransuva Prömiye197, Filip bilmem ne 
gibi isimler ile modadaki ehemmiyetlerine198 birer şatafat199 vermek 
lazım geliyor.

Bu yüksek ökçeler ayağı pek ziyade öne bastırıyor. Vücut mu-
vazenesini bulmak için eğri büğrü bir şekil alıyor. Beden inhina200 
peyda ediyor. Her sarsıntıda amudufıkari201 burkuluyor.

185   sak: baldır
186   kambure: kambur
187   nam: ad
188   şeklen: biçim olarak
189   tabiilik: doğallık
190   ihlal: bozma
191   sıhhi: sağlığa uygun
192   tevafuk etmek: uymak, uygun düşmek
193   zıt: ters
194   nisvan: kadınlar
195   suret: biçimde
196   üstüvane: silindir
197   Fransuva Prömiye: Birinci Fransua
198   ehemmiyet: önem
199   şatafat: gösteriş
200   inhina: eğrilik
201   amudufıkari: bel kemiği
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Diğer bir mahzuru da202 pek ziyade gerginleşen çorapların ça-
buk yırtılmalarıdır. Bisikletçilerin lastik patlaması kazasına karşı 
çantalarında tamir edevatı203 bulundurdukları gibi hanımlar da yan-
larında iğne iplik taşıyorlar. Çorap açılır açılmaz tramvayda, vapur-
da heman yırtığı kapatıyorlar.

*
Tarih haber veriyor ki bir zamanlar Avrupa saraylarında kırmı-

zı ökçe modası varmış. Bu bir alamet-i asalet204 sayılırmış. Bizim 
hanımların bundan haberleri yok. Onlar şimdilik ökçelerini değil, 
burunlarını kırmızıya boyuyorlar. Koyu koyu sürmelerle allı morlu 
bocuya205 dönüyorlar.

Uzun ökçe münasebetiyle206 cinsilatif207 hakkındaki tenkitle-
rimizde208 biraz ileri mi vardık? İşte onlardan birini, hem de pür-
hiddet209 birini karşımda görüyordum. Bu zarif iskarpinlerden bir 
tekini eline alıp sivri ökçesini suratıma doğru gazapla210 sallayarak:

– Görüyor musun bunu? Vallahi şimdi fırlatırım… Susacak mı-
sın?

– Aman efendim, merhamet. İşte susuyorum. Fakat çorabınızın 
yırtığı göründü…

Hüseyin Rahmi

202   mahzur: sakınca
203   edevat: aletler
204   alamet-i asalet: asillik işareti
205   bocu: küçük köpek
206   münasebetiyle: dolayısıyla
207   cinsilatif: hoş cins, kadınlar
208   tenkit: eleştiri
209   pürhiddet: öfke dolu
210   gazap: kızgınlık



Kedim Nasıl Öldü?1

Mukaddime
Altı sene evvel (1328) yazmış olduğum bu kedi hikâyesini bu-

gün maziden Ati sayfalarına naklediyorum. Hikâyenin bir kediye 
taalluku2, ciddiyetinden, hüznünden, tabiiliğinden hiçbir şey zayi 
ettirmemiştir.

Bu gayribeşerî tercümeihâl bazı noktalarda mukadderatça hay-
vanların insanlara ne kadar yakın olduğunu gösteriyor, adamı dü-
şündürüyor.

Bir kedi nedir? O da bir baba sulbünden gelme bir sevda mah-
sulü, bir ana yavrusu değil mi? Onlar da çocuk, genç, ihtiyar olmak 
gibi hayatın üç devrini yaşayarak ölmüyorlar mı? Laşelerinin ale-
lekser3 tanzifat arabalarıyla naklolunması, netice itibarıyla müşabe-
het esasını ihlal edecek bir ayrılık gayrılık değildir.

1   “Kedim Nasıl Öldü?”, 10 Şubat 1918’de Ati gazetesinde yayımlanmıştır. 1939 
yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan öykü kita-
bına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştirilerek 
1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ticareti’nde “Kedim 
Nasıl Öldü?” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım Şeyta-
nı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılır. 1997 yılında 
Kemal Bek, eseri sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür Yayınları ta-
rafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır. 
2007 ve 2014 yıllarında Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti 
ismiyle yayımlanır. Elinizdeki metin, tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas 
alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   taalluk: ilgi
3   alelekser: ekseriya, çok vakit
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Bu hangi hayvanın ailemizin maişeten4 refah ve zaruretinde iş-
tiraki yok mudur? Bir ev kedisi, mensup olduğu ailenin nevan bir 
gömlek dışarı azasından sayılmaz mı?

Bizimle dost yaşayan bu hayvancıkların ölümlerinde akraba-
mızdan birini zayi etmiş gibi bazen ağladığımız vaki değil midir? 
İşte bu dostlarımızdan birinin muhtasaran tercümeihâlini yazdım. 
Bu vazi5 hikâyeyi ihvandan birkaç zata okudum. Evvela birçok gül-
düler, sonra bir hayli düşündüler. Neticede gözleri yaşaranlar da 
oldu.

Bu naçiz eseri bugün umumun enzarına çıkarmak cüretinde bu-
lunuyorum. Belki bu hareketimi bir küstahlık addedenler, “İnsanlar 
bitti de artık kediler, köpekler mi kaldı?” diyenler olur. Fakat ser-
güzeşti okumadan hükümde istical6 buyurmamalarını rica ederim.

Hikâyenin yazıldığı tarihten bugüne kadar küre-i arzımız be-
her sene mihveri üzerinde üç yüz altmış bu kadar defa fırıldak gibi 
dönerek fezai mahrekinde7 altı kere dolandı. Bu daimî devirlerin 
bizde husule getirdiği cüzi, külli tebeddüle bu hikâyede bir miyar 
buluyorum. O da üslubumun o vakitten bu ana kadar uğradığı te-
beddüldür8. Bu mukayeseyi karilerime bırakmak için, hiçbir tashih 
tuvaleti yapmaksızın bu eserciği altı sene evvel doğduğu şekliyle 
mütalaa edeceklerin9 huzuruna çıkarıyorum.

Bu tağyire kim itiraz edebilir? Hayatın her nefesi, hissolunmaz 
birer inkılap hatvesidir10. O müddetten beri tahavvülden masun kal-
mış bir ziruhun11 tasavvuru kabil midir ki bundan dolayı ben mua-
haze olunayım?

Heybeliada, 6 Şubat 1918

4   maişet: geçim, geçinme
5   vazi: koyan, yerleştiren
6   istical: acele etme, sabırsızlanma
7   mahrek: yörünge
8   tebeddül: değişme, dönüşme, başkalaşma
9   mütalaa etmek: incelemek, anlayarak okumak
10   hatve: adım
11   ziruh: canlı
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Kedim Nasıl Öldü?
Cinsi, İstanbul’da doğmuş bir Ankara melezi, adı Nazlı idi. Ke-

dilerde ender tesadüf edilen açık krem tüyleri, gözleriyle renkçe 
ahenktar, henüz belirmiş goncaya benzeyen minimini pembe bur-
nu, top çehresi, kıvır kıvır ipeklere gömülmüş ufacık kulakları, toz 
gibi atılmış harire andırır kaba kuyruğu, hasılı heyet-i mecmuasıyla 
Nazlı, tabii bir kedi olmaktan ziyade âdeta nefis bir levha idi.

Birkaç sene evvel Avrupa’da açılan kedi meşherinde 25 bin 
frank kıymet takdir edilen bir hirre-i mesudenin12 resimli gazeteler-
de fotografisini gördüğüm zaman onu hüsnen Nazlı’nın dununda13 
bulmuştum. Fakat ne çare ki bu zavallı Şarklı, güzelliklere daima 
bigâne kalan gayrimukaddir muhitinin bikaydisi içinde iştihar et-
meden söndü gitti.

Bu en müzeyyen salonlara, düşes, kontes kucaklarına layık 
kedi, her sene sayfiyeye göç ettiğimiz vakit yağlı yemek dolabına 
tıkılarak yük arabasının gerisine talik edilirdi. Bedbaht hayvan o 
da memleketinin insanları gibi Şarklılığın bütün sefaletlerini çekti.

Bir sene manda arabacısı demişti ki:
– Beyefendi, Galata’dan geçerken tel dolabın içindeki bu hay-

vana bakmadık insan kalmadı. Bazıları bakmakla kanaat edeme-
yerek “Bu kedi midir yoksa başka cins bir mahluk mudur?” diye 
benden sormaya kadar vardılar.

Filhakika o, memeli hayvanlar ile tuyur14 arasında müstesna 
bir neviyete malik gibiydi. Kursaklarını şişirerek dem çeken gü-
vercinler gibi güzelliğinden mütehassisen zannolunacak bir gururla 
göğsünü çıkararak azametle bir duruşu, bir bakışı, sanki her şeyi 
hakir görürcesine bir seyredişi vardı.

Mağrur olduğu kadar da hırçındı. Pek samimi birkaç aşinasın-
dan başkasının uzanan dest-i nevazişine tahammül göstermez, he-

12   hirre-i mesude: mutlu dişi kedi
13   dun: alt, aşağı
14   tuyur: kuşlar



360 | Hikâyeler

men tırmalar, kaçar, kendini okşatmaz, hele çocuklardan hiç hoş-
lanmazdı.

Güzelliği esaretine sebep oldu. Çalarlar yahut kaçar endişesiy-
le onu evde mahpus tutar, bahçeye, sokağa salıvermezdik. Diğer 
kedilerin hakk-ı cevelanı olan duvarlara, ağaçlara tırmanmak, dam-
larda gezmek, mahalleyi dolaşmak hürriyetinden mahrumdu. Evle-
rimizin hanımları gibi haricî havayı pencereden teneffüs eder ancak 
kafes arkasından güneşlenirdi.

Kedilerin sergerm-i aşk oldukları mevsimlerdeki nevî ihtiya-
catını tatmin için elden geleni diriğ etmezdik. Kanunlarda serd-i 
şita ile ortalık donar iken bu nermin15, bu küçük mahluklar kızarlar. 
Damlarda sevda coşkunlukları, iştiyak vaveylası başlar.

İşte bu mevsimlerde bizim bahçe kapısının önü coşkun âşıklar-
la dolar. İtalyan sevdakârlarına reşkaver16 olacak serenatlar, senfo-
niler, alafranga gırtlak nağmelerinin envaı işitilir. Meyhaneden av-
dette semt-i cananesinden geçen hovardaların naralarına benzeyen 
taşkınlıklar duyulur.

Bu âşıkane nümayişin müsebbibi kendi olduğunu anlayan Naz-
lı, bahçe kapısının arkasına iner, perestişkârlarının bu davet avazla-
rına rakik17, tatlı, hafif, ruhnevaz18 mırıltılarla aralıktan cevap verir. 
Dışarıdaki babayiğitler arasında kapıya bir hücum kıyameti vuku 
bulur. Sıçrayan, yıkılan, siyen, dört ayağı üzerine gerilip boynunu 
çarpıtarak sadri do sedası salıveren, ayılan bayılan, bir arbede-yi 
sevda ki tarife gelmez.

Vuslata mâni olan o kalın kapı açılmayınca Nazlı’nın o iptidai 
nazik sedası galiz, samiahıraş19 bir feryad-ı tazallüme20 tahavvül 
eder21. İki tarafın bu akortsuz konseri mahalleyi bizar bırakacak bir 
raddeyi bulur.
15   nermin: yumuşak
16   reşkaver: kıskançlık
17   rakik: ince
18   ruhnevaz: ruh okşayan
19   samiahıraş: kulak tırmalayan
20   feryad-ı tazallüm: şikâyet etme, yakınma çığlığı
21   tahavvül etmek: dönüşmek
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Aşüfte kedi, kaçacak bir delik bulmak için birinci kat pencere-
lerine koşar. Üftadegân onun sesini yukarıdan işitince derhâl pen-
cere karşısındaki ayva ağacına tırmanırlar. Ağacın dallarında ho-
vardalıktan yüz, göz kir, tırmık içinde, her renkte hevenk hevenk 
kediler peyda olur. Nazlı’yı yüke, dolaba, kömürlüğe kapamak para 
etmez. Biçare hayvan kuru bir havuza dalmaya uğraşan ördek gibi 
baş salarak kendini yerlere atar, yuvar yuvar yuvarlanır, sırtını tah-
talara, taşlıklara sürterek kıvrım kıvrım kıvranır. Dalgalanır, çal-
kanır. Sonra kalkar, haykırır haykırır. İçi yanar, su arar. Aman ya 
Rabbi, ne ateş! Kâseleri boşaltır, harareti sönmez…

Evin içinden ve dışından bu teskini nakabil naleler mahallenin 
rahatını cidden selbeder. İş bir mesele şeklini alır. Komşu nineler-
den şikâyetler başlar. Çünkü kiminin Tekir’i, kiminin Tosun’u, ki-
minin Sarman’ı, Pamuk’u bizim Nazlı’ya abayı yakmış.

Karşımızda bir ihtiyar hanım vardır. Kediler damlarda gırtlak 
nağmesi salıvererek ortalığı birbirine katmaya başladılar mı o da 
hemen pencereden görünür, şikâyete girişir:

– Yandım a dostlar bu aznavur22 kedilerin ellerinden! Ne dam-
larda kiremit ne de mahalle halkında kafa beyin kaldı. Hep bu yay-
garalar, patırtılar komşunun o Nazlı’sı için olmuyor mu? Kedi değil 
mi, hay nerede varsa hepsi yerin dibine batsın! Tatlı uykuda iken 
gece yarıları penceremin önünde acı acı bir haykırma oluyor. Yan-
gın var zannıyla sıcak döşeğimden fırlıyorum. Bir de ne bakayım? 
Duvarın üstünde aygır gibi bir kızgın kedi haykırmıyor mu? Ma-
halle bekçisinden daha fasih, tane tane bir şeyler söylüyor amma 
uyku sersemliğiyle anlayamıyorum ki… Gündüzü öyle, gecesi 
böyle. Kulaklarımız beş dakika dinç olmak için artık bu musibet 
kedilerin ellerinden nerelere kaçalım? Bir dişi kedim vardı: Ebru. 
Kızdı. Erkek kediler dışarıdan, o içeriden acı acı, boğuk boğuk, çir-
kin çirkin haykırmalar… Artık bunlardan dad bir feryat iki kaldım23. 
Ebru’nun beline terlikle vurdum, nişadır içirdim, olmadı. Halaç Ho-
ca’nın kalp rahatlığı için bana verdiği yazılı kâğıdı suda ezip yut-

22   aznavur: azmış, azgın
23   dad bir feryat iki kalmak: zor durumda, çaresiz kalmak
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turdum, yine kâr etmedi. Mırnav da mırnav. Hay İlahi, seni mırnav-
lar götürsün kudurmuş kâfir! Kediler mutfak kapıma hücum ettiler. 
Çürük bir evim var. Başıma yıkacaklar. Siyme kokusundan bahçeye 
çıkılmıyor. O koca kafalı kızgınlar, kuyruklarını kaldırıp kaldırıp 
vücutlarını iki tarafa titreterek rast geldikleri yerlere arkalarından 
ince fıskiye gibi salıveriyorlar. Aman ne mundar ne keskin koku-
su var! Mutfak kapısının arkasına kazanı, leğeni, kıyma tahtasını, 
daha ne kadar ağır eşyam varsa dayadım. Yığdım. Başa çıkmak ne 
mümkün.? Kapıyı devirecekler. Artık canıma kâr etti. Bir gün Eb-
ru’yu tutup “Alınız, istediğiniz bu değil mi?” dedim, dışarı fırlattım, 
kurtuldum. Nazlı’nın sahipleri de böyle yapmalılar ki mahalle biraz 
dinlensin. Ah Rabb’imin emrine karşı gelinir mi hiç? Öyle buyur-
muş, öyle olacak…

İhtiyar hanım böyle söylenirken bitişik komşu Adviye Hanım 
da pencereyi açar. Muhavere başlar:

Adviye Hanım – Komşucuğum yine şikâyetin kedilerden mi?
İhtiyar Hanım – Sorma Adviye. Evimi başıma yıkacaklar. Beş 

dakika rahat ve huzurum yok.
– Ah hanım, kedi derdi kimin başında yok ki sende olmasın… 

Ahir zaman kedileri. Pek coştukları vakit bazen âdeta lisana geliyor-
lar. Geçen günü pencereden payladım da bana karşılık verdi. Fena 
fena lakırdılar. Kendi akrabamdan duymadığım pis sözleri kediler-
den işitiyorum. Fasih fasih öbür ismiyle bana “kötü karı” demesin 
mi? Muhtarın dudağı yarık kuyruksuz kedisi. Akşam bizimkine 
anlattım, inanmadı. “Evde kavga edecek kimse kalmadı, şimdi de 
kedilerle atışıyorsun, hiç kedi lakırdı söyler mi?” dedi.

– A, nasıl söylemez… Gelsin de bana sorsun… Geçen akşam 
bekçi o kubat24 diliyle yangını bir türlü anlatamadı da, “Acaba ne-
rede?” diye merak edip söylenirken kedinin biri damdan tane tane 

“Doğancılar’da, Doğancılar’da” diye tekrar tekrar haykırmasın mı? 
Hay hikmetine kurban olduğum Rabb’im! Aksaray’daki kedi Do-
ğancılar’ı nereden biliyor? Ben insan iken bekçinin ağzından anla-
yamadığımı o nasıl anladı? Saracın Hayriye kedisiyle kavga eder-
24   kubat: biçimsiz, kaba, görgüsüz
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di. Ben tahtaboştan dinlerde gülerdim. “Hiç kedi lakırdı anlar mı?” 
derdim. Hayriye, “Gülme hanım gülme… Allah kimsenin başına 
vermesin. Benim kedi lakırdı anlar, insana kürek kürek pay verir. 
Ah, o ne edepsiz tekirdir…” derdi. Meğerse sahi imiş. Senin Mes-
tan nerede hanım?

– Kim bilir hangi cehennemin dibinde… Hırsız kedi… Bana 
evladımdan hayır gelmedi de ondan mı gelecek? Bu eve yanaştığı 
vakit el kadar sıska bir kedi idi. Akladım pakladım. Helalühoş ol-
masın, baktım büyüttüm, başıma haydut kesildi. Bilirsin ki kaç se-
nedir mümeyyizinkilerle dargınım, benim yezit Mestan gider gider 
onların dişi kedisine et dolaş olur. Kör olası, mahallede başka oynak 
kedi mi yok? Muhtarın Pamuk’unun nesi var?

– A ilahi kardeş, kedi kısmı bir kere kızdıktan sonra dargınlık 
bilir mi hiç?

– Her şeyi biliyor da dargınlığı niçin bilmiyor! Hanım, bu ke-
dinin her hâli insana benzer. Hani bazı azgın hovardalar vardır. İşte 
onlar gibidir. Bir hafta, on gün ortadan kaybolur. Nihayet bir gün 
yüz göz bere, tırmık içinde, öyle mundar, öyle köpeklemiş bir hâlde 
gelir ki kokudan yanına varılmaz. Merhametim komaz, hâline acır, 
karnını doyururum. Mangal altına kıvrılır, yatar. Yirmi dört saat ölü 
gibi uyur. Ertesi gün haydi yine fertik, damdan dama uğurlar ola… 
A hanım, insanın evladı olsa bu çekilmez.

Komşu hanım böyle uzun uzun kedisinden şikâyet ettikten 
sonra yine şu nakaratı tekrar eder:

– Rabb’imin emrine karşı gelinir mi hiç? Öyle buyurmuş, öyle 
olacak…

Ben komşumuz hanımın bu hakimane olduğu kadar naçar gö-
rünen tavsiyesine tebean Nazlı’mı tüyleri ürpermiş, gözleri büyü-
müş, ağızları köpürmüş bir alay haydudun arasına atamazdım. Fa-
kat mesele de acilen tesviyeye muhtaç idi. İlk senelerde bir hayli 
tereddüt devreleri geçirdikten sonra nihayet işin kolayını bulduk. 
Bahçedeki nalekârlardan en yakışıklı, en gürbüz bir delikanlıyı ha-
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neye damat alarak bizim postal ile alt kata bir odaya kapamakla 
müşkül halloluyordu.

Nazlı müddet-i hayatı olan on iki sene zarfında dünyaya otuz 
altı yavru getirdi. Bu otuz altıdan bir tanesi yalnız anaya benzedi. 
Onun gibi tüylü ve güzel oldu. Diğerleri bayağı kedilerdi. Her se-
neki işimiz bu yavruları toraman bir çağa getirdikten sonra eşten 
dosttan münasip birer kapı bularak birer birer yerleştirmek olurdu.

Nazlı pek avcı, hele farelerin sulh kabul etmez amansız bir has-
mı idi. Vücudunda harekete kudret bulunduğu son dakikalarına ka-
dar onlarla cidalini kesmedi. Yavruları da bu hilkiyete25 tamamıyla 
vâris birer kahraman zuhur ettiklerinden kendilerini kapılandırdığı-
mız yerlerden bu cihetten daima şükrana mazhar olurduk.

Sekiz dokuz yaşından sonra kedide evvelki vücut taraveti kal-
madı. Tüyleri seyreldi. Âdeta kalın, kaba kıl hâline geldi. Gözle-
rinin tüylerle hemahenk26 olan rengine varıncaya kadar her tarafı 
soluyor, yıpranıyor, usare-yi hayatı çekiliyor, kuruyordu.

Kışın mangal altı, soba başındaki istirahatlerini boyuna temdit 
eder oldu. Bahar güneşine uzun müddet hissiz kalan ihtiyar ağaç-
lar gibi, sevda mevsimlerinde geç uyanmaya başladı. Bahçelerden, 
damlardan gelen davet nağmelerini işittiği zaman uyuduğu sıcak 
köşeden bazen başını kaldırır, etrafı dikkatle dinler, onlara ceva-
ben hafifçe bir iki homurdandıktan sonra ufak şiltesi üzerine yine 
kıvrılarak yatar, inzivayı, sükûneti, rahatı artık hava ve aşka tercih 
ettiğini anlatırdı.

Son senelerinde cinsî muhabbete rağbeti geç, ağır ve hemen 
iştahsız olurdu. Fakat tek tük, cılız mılız yine doğururdu.

Son gayret-i tenasüliye27 ile davrandığı, ragıplarına28 karşı şu-
hane tavırlar almaya uğraştığı zamanki hâline bakardım. Zavallıda 
tamamıyla geçkin fakat güzel bir kadının bakıye-yi anını29, perestiş 
25   hilkiyet: bir özelliğin yaradılıştan, doğuştan gelmesi
26   hemahenk: adım uydurmak
27   gayret-i tenasüliye: üreme gayreti
28   ragıp: istekli, isteyen, rağbet eden
29   bakıye-yi an: güzellik kalıntısı
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olunmakla geçirilmiş bir mazinin asar-ı gururunu30 bulurdum. Bir 
kadın için pek müthiş olan bu zeval-i hüsnünü hissettirmemeye uğ-
raşarak onu rikkatle okşamak isterdim. Elimi boynuna uzattığım 
zaman tüy ile örtülmüş deri ve kemikten başka sevecek bir şey bu-
lamaz, ondan ziyade ben mahzun olurdum. O minnettarane ince bir 
hırıltı ile gözlerini süzerek bu okşanmaya arz-ı vücud eder, dest-i 
nevazişime31 daha ziyade temas etmek için sırtını kubbelendirirdi. 
Çünkü onu artık benden başka sevenler azalmıştı.

On ikinci yılında yani hayatının son senesinde feyz-i sevda 
izhar edemedi. Tevlit kabiliyeti gösteremedi. O sene sıcak minde-
rini hiç terk etmedi. Âşıklarının davetlerine karşı tamamıyla hissiz 
kaldı. Yemek zamanlarında bile pek davranamaz oldu. İştihası da 
hayatı gibi günden güne sönüyordu.

O sene Yakacık’a nakledecek idik. Yolun uzunluğundan dolayı 
yük arabaları kırda geceleyeceklerdi. Nazlı’nın artık kadim tahtı-
revanı olan yemek dolabında nakline sıhhi ahvali müsait değildi. 
Onun için içi yumuşak minderli, üstü örtülü geniş bir sepet ihzar 
edildi. Bu suretle hayvan elde götürüldü. Onun hakkında âdeta aile 
azasından bir hasta ihtimamı gösteriyor idik. Cidden o bize karış-
mış, ailemizden bir fert sırasına geçmiş gibiydi. Ne vakit ailece 
mühim bir hususun müzakeresi için toplansak o hayvan da gelir, 
daireyi müşaveremizde bir mevki işgal eder, biz söyler iken dinler, 
bizimle beraber uzun uzun düşünür gibi dururdu.

Mevsim nisandı. Nazlı Yakacık’ın güneşinden pek hoşlandı. 
Evimizin önünde, set üzerinde geniş bir çardak vardı. Göz alabil-
diği kadar vasi, latif bir rüyet32 sahası. Nazar, Yakacık Dağı’nın 
eteğinden aşağı doğru serpilmiş bihad, açıklı koyulu yeşil tarlala-
rı, bağları, bahçeleri, kırları, bayırları, ovaları yer yer ağaçlıkları, 
servileri atladıktan sonra bahar güneşinin zerrin nukuşuyla33 şaşa-
adar34, nihayetsiz denizin müferrih maviliğine mülaki olur. Bazen 
30   asar-ı gurur: gurur belirtileri
31   dest-i nevaziş: iltifat, gönül alma, okşama
32   rüyet: görme, görüş
33   nukuş: resimler, nakışlar
34   şaşaa: parlaklık, parıltı
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Bozburun, Marmara afakına doğru beyaz bulutlarla tentenelenmiş, 
sayvanlaşmış yine lacivert, mütebessim bir sema bütün bu güzellik-
lerin üzerine azim bir şemsiye gibi açılmış görünür.

Nazlı, sabah sütünü (çünkü midesi artık başka yiyecek kaldır-
mıyordu) içtikten sonra bu çardağın altına gelir, uzun saatlerle ha-
reketsiz yatar, sonra biraz davranmaya uğraşarak, fersiz, dermansız, 
mahzun nazarını ufuklara diker, düşünür düşünür düşünür…

Bu ihtiyar, bu mariz kedinin, baharın ziyalar, renkler, neşeler 
saçan füyuzatına35 karşı o sabit, o bitap enzar ve öyle elim bir vaz-ı 
tefekkür ile duruşu beni müteessir ederdi.

Sonra bu seyrandan da yorulur. Besbelli yer değiştirmek, can-
fersa36 bir yeknesaklık peyda eden hayatının o müziç saatlerinde 
bir değişiklik görmek için kalkar, ağır, dermansız, dinlene dinlene, 
sarsak sursak adımlarla eve girer. Küçük odadaki şiltesine uzanır.

Bir sabah çardağın altında sütümü içtim. Güneş kırları, rebii37 
nurlara gark ediyor. Uzaklardan kuzu melemeleri geliyor, bayırın 
altındaki çayırda bir sürü kaz fart-ı neşelerinden o ağır vücutlarını 
havalandırmak isteyerek kanatları açık, bağıra bağıra yarı uçuşla 
koşuşuyorlar. Civcivlerinin ortasında guguklayan bir kuluçka, et-
rafına endişeli nazarlar fırlatarak ufak bir tehlike hissettiği anda 
kanatlarının altına topladığı ailesini bağın kenarında, çalıların ara-
sında dolaştırıyor.

Seherde zühreye karşı dem çeken bülbüllerden biri kuyu ba-
şındaki meşe ağacında hâlâ meşgul-i sürud38. Üst tarafımızdaki 
ormancıktan, aşağıdaki top ağaçlardan, kabristan meşceresinden39 
birçokları buna cevap veriyorlar.

Mehasinperestane40 bir istiğrakla etrafı dinler ve seyrederken 
karşıdan Nazlı göründü. Çardağın altına geliyor fakat yarı belinden 

35   füyuzat: feyizler, verimlilikler
36   canfersa: can dayanamayacak derecede
37   rebii: baharla ilgili
38   meşgul-i sürud: nağme söylemekle meşgul
39   meşcere: koru, ağaçlık
40   mehasinperestane: güzelliksevercesine
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aşağısını sürükler gibi âdeta yalpalayarak müşkülatla yürüyordu. 
Geldi geldi, mariz, melul karşıma oturdu, o da sütünü yeni içmiş la-
kin dermansızlıktan dudaklarının etrafını yalayıp temizleyememişti.

Tabiatın bu inşirah ve füyuzundan kuvvet, teceddüt istirham 
eder, hayatın bu amansız esrarından merhamet diler gibi ağır, sabit, 
medet arayan nazarını bana dikti. O yorgun, derin bakışıyla sanki:

– Bilirsin ki ben böyle değildim, neşeli oyunlarım, taklaklarım, 
şaklabanlıklarımla ev halkını saatlerce eğlendirirdim. Bunun bir 
çaresi yok mu? Bana gençliğimi, sıhhatimi, neşatımı iade edemez 
misiniz?
demek istiyordu. Okşamak için elimi uzattım. Parmaklarımın ara-
sında demet demet tüyler kaldı. Birbirimize meyusane41 bakıştık. 
Nihayet dedim ki:

– Vah kadınım… Ne oldu sana böyle? Hani ya o aşklar, cilveler, 
terennümler, neşeler, yavrular?

O, bu suallerimden hiçbir şey anlamayarak hâlâ hayat istirham 
eden mutazallim bir lisanıhâl ile:

– Kurtar kurtar, beni kurtar…
der gibi istimdat tavrıyla karşımda bekliyordu, beni de derin bir 
yeis aldı. Gözlerimi onun yağı bitip de sönmeye uğraşan bir kandi-
lin cansız, sönük, vapesin42, muhtazır43 şulesine benzeyen yarı ölü 
enzarına dikerek cevap verdim:

– O dertli, mürde44 nigâhınla45 benden istitafa46 uğraşma. İstir-
hamını isaf47 muhaldir. Ben anamı babamı, kardeşlerimi, en sevgili-
lerimi kurtaramadım. Zavallı kediciğim, bu intihai48 çukur başında 
en büyük kuvvetler acze mübeddel olur. Sükût nöbeti gelince ze-

41   meyus: üzgün
42   vapesin: son
43   muhtazır: can çekişen
44   mürde: ölmüş
45   nigâh: bakış
46   istitaf: yardım talep etme
47   isaf: (bir isteği) yerine getirme
48   intihai: sona ait, sonla alakalı
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vi’l-ervahın49 en velveledarları kemal-i itaat ü sükût ile bu karanlığa 
inip örtülürler. İşte orası insanların sanki kendi rahatlarını ihlal için 
aralarında ihtira ettikleri farkların, bütün nüfuzların, haşmetlerin, 
azametlerin söndüğü bir tesavi50 noktasıdır. Hazineler, lokmanlar 
burada tesirsiz kalır. Şah da geda da bir kedi gibi ölür. Senin şim-
di hululünü hissederek titrediğin “ölüm” denilen bu meçhule karşı 
beşeriyetin en büyük mütefekkirin ve hükeması da aynı tevahhuşla 
lerzenaktır51. Onun mahiyetini onlar da senden ziyade bilmezler. Bu 
hususta cehlen senden hiçbir farkları yoktur. Hayata gelmek ölmek 
midir? Ölmek dirilmek midir? Bu bilinmiyor. Bu daimî mübadele-
nin müspet menfi cihetlerinde bulunanlardan hangileri daha kârlı-
dır? Sen insandan dun derece-yi akliyede bir hayvan geldiğin için 
daha mı bedbaht veya bahtiyar oldun? Belki daha mesut yaşadın. 
Çünkü felsefe, ilim ve fen safsatasına hiç girmedin. Senden zeki, 
senden muvaffakları kıskanmak hasediyle yüreğin hiç cızırdamadı. 
Bunları tezyif, tahkir için kelime aramak, iftira icat etmek gayzıyla 
dimağını hiç zorlamadın. İrfanen senden çok dun kimselerin ilim ve 
ahlak namına koflukla mutalla ve menfaat, tarafgirlik ile mülemma 
pürhezeyan hikmetlerinin revacına şahit olmadın. Sen ilim ve fen 
zemininde küstahane nizalara ve iddialara kalkanların gülünç ak-
val-i âlimanelerine52 kulak verecek bir zihniyette değil iken yine 
ölüm denilen o siyah meçhuliyetten korkar görünüyorsun. Bunun 
için mahzun olma. Bu can acısı, bu geçit hepimiz için birdir. Bu 
emirde ben de senin kadar tesliyete53 muhtacım. İnsan doğaydın 
varlığını yıprandırarak, çiğneyerek geçen senelerin sıkletini, sefa-
letini yine böyle çekecektin. Bazı mezahibe54 salik, okumuş insan-
ların atlaslar, dibalar, sırmalar giyerek, şemalar yakarak ölülerini 
elhan ile çukur başına kadar teşyi ettiklerine bakıp da aldanma. Bu 
alayiş, mevtin mahiyetini zerrece tağyir edemez. Bu alaylar, ölüleri 

49   zevi’l-ervah: canlılar
50   tesavi: eşitlik
51   lerzenak: titrek, titreyici
52   akval-i âlimane: bilgece sözler
53   tesliyet: avutma, teselli verme
54   mezahib: mezhebler
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tekrimden ziyade, dirileri iğfal ve soymak içindir. Hayvaniyetiniz, 
bazı insanlar gibi mevti bile vesile-i temettü55 edecek ifrattan masu-
niyetinden dolayı şayan-ı tebriktir. Ölüler, dirilerin ellerinden işte 
ancak o çukurda kurtulurlar. Belki kurtulamazlar çünkü ölüler na-
mına tezviratla geçinen diriler çoktur.

Sen de kedi hayatına mahsus olan bütün devrelerini yaşadın. 
Sen de sevdin. Fakat aşk marazını kitaplarda tetkikle tecrübelerin-
le mezcederek rical nevinin başlarını ateşlere yakmadın. Kimsenin 
oğluna, kocasına nameler, şiirler yazmadın. Kendin varmak için 
kimseyi zevcinden boşatmadın, aileler söndürmedin. Hiçbir erkeği 
iğfale yeltenmeksizin yalnız vazife-i nesliyene çalıştın. Eğer hayat 
bir sari56 illet ise senden sirayeten otuz altı yavru vücutpezir oldu57. 
Kadınlığın vazife-i asliyesince gösterdiğin bu ikdam, bu otuz altı 
çocuk, evlad-ı gayrimeşruasını ıskatla58 katlederek ahlaka hizmet 
için otuz altı roman yazan Avrupa edibelerini utandırsa sezadır.

Sen yalnız zürriyetine mahsuldar oldun, hilki59 vazifene teba-
iyet ettin60. Hiçbir erkek menkûhu61 değildin. Kimsenin nikâh hak-
kını âşıklarına çiğnetmedin. Suni yaşamadın, tabii bir hayat sürdün.

Bahtiyarlığı daima hâlden hariç ve koştukça insandan kaçan 
mevhum bir istikbalde görerek hazıran malik bulunduğun nimet-
lerin tadını bu adimi62 yakalamak meşgale-i beyhudesiyle kaçırma-
dın. Yalan, riya nedir bilmedin. Hiçbir ferdin tezvirine alet olmadın. 
Sana kimse “Şöyle yap sevaptır. Böyle yapma günahtır.” demedi. 
Hiçbir şeyde cennet ümidi ve cehennem korkusuyla hareket etme-
din. Her fiilini tabii ihtiyacatın tayin etti. Hilkatin kanunlarıyla ya-
şadın.

55   vesile-i temettü: kazanç aracı
56   sari: bulaşıcı
57   vücutpezir olmak: ortaya çıkmak, meydana gelmek
58   ıskat: çocuk düşürme
59   hılki: yaradılıştan, yaradılış gereği
60   tebaiyet: bağlı kalma
61   menkûh: nikâhlanmış
62   adim: yok olan, bulunmayan
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Sen, nazarımda hakiki mesudiyeti tabiatı tağyirde arayan en 
nüfuzlu fakat en şaşkın hükemadan ve kaşlarını, gözlerini, yanakla-
rını, yüzlerini boyamak fennindeki maharetleri kadar rengin, ateş-
bar cümleler yazmak iktidarına malik edibelerden daha vazifeşinas, 
daha muvaffak, daha müeddep, daha muhteremsin. Ölürsen de gam 
yeme.

Sen, düzme kavanin-i beşeriye ile yaşayarak tabiattan ayrılma-
dın. Ahirette verecek hiçbir hesap ve sual cevabın yoktur. Bu husus-
ta çoğumuza gıptafermasın63. Sen yattıkça otuz altı necl-i gayurun64 
kedi ırkını ruy-ı arzda neşir ile sayısız adetlere iblağ edeceklerdir. 
Bahtiyar kadın, uyu. Böyle tadad-ı mahasiniyle65 kadınlara fazilet 
numunesi olacak bir tercümeihâle malik bir kedinin emsali nadirdir. 
Pek çok ehl-i faziletin tercümeihâlleri bir sahib-i hayrın himmet-
li kalemiyle beninevinin enzar-ı istifade ve ibretine vazedilmeden 
nisyan zulmetinde ebediyen gömülü kalmıştır.

Böyle söylendim. Nazlı karşımda dinler gibi durdu. Nihayet 
ikimiz de yorulduk. Hayvanı rahatına terk ettim. Güneşe uzandı.

*
Kedi ile olan bu hasbihâl meğerse son mülakatımız imiş. Bir 

iki gün geçti. Artık onu bahçede çardak altında görmüyor, ne oldu-
ğunu sormaya da korkuyordum.

Onun sofrası mutfağın methali olan aralıkta durur idi. Gelip 
geçerken yan gözle bakıyordum. Kırmızı basmadan küçük bir örtü 
üzerinde kenarı mavi tirfilli tabak, yeşil çanak bermutat orada, hep 
yerli yerinde duruyordu. Sofranın bu mevcudiyeti kedinin berhayat 
olduğuna alametti.

Bir gün Nazlı’nın bahçe kapısı arkasındaki küçük odasına gir-
meye cesaret ettim. Biçare hayvan duvar kenarında alacadan ufak 
şiltesi üzerinde yatıyordu. Üstüne yorgan makamında mor yünlü bir 
omuz atkısı örtülmüştü. Örtüyü bir az açtım. Ben görmeyeli daha 

63   gıptaferma: gıpta ettiren, imrendiren
64   necl-i gayur: gayretli evlat
65   tadad-ı mahasin: güzelliklerin, güzel eserlerin sayısı
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zayıflamış, âdeta iskelet kesilmiş, pek lagar66 beygirlerde olduğu 
gibi iki tarafının kalça kemikleri dışarı fırlamıştı, beni görmedi. 
Hemen hissiz denecek bir dalgınlıkla yatıyordu. Benimle beraber 
içeriye giren kadına sordum:

– Ne yiyor?
– Hiç. Süt bile içemiyor.

cevabını aldım.
Aralık duran gözleri artık bu hayat âlemine ait eşya ile meşgul 

olamayarak bizlerce gayrimeri67 bir cevv-i mutlaka68 dönmüş gi-
biydi. Yakında muntafi69 olacak faaliyet-i uzviyeye arız olan bata-
et-i külliyeden70 dolayı hayvanda tefessüh71 mukaddimesi başlamış 
zannolunacak fakat henüz hafif bir koku vardı. Bu dereceye gelmiş 
insan hastaları da görmüş olduğumdan müteessir bir hâlde iken içe-
riye başörtüsüyle Emine Hanım girdi. Bizde misafireten bulunan 
Anadolulu bir kadın. Gayet sofu ve musalli72 olduğundan başından 
namaz bezi, elinden tespihi eksik olmazdı.

Bu can çekişen hayvana o da benimle beraber müteessirane 
baktıktan sonra iki elini havaya kaldırarak:

– İki gözüm Tanrı’m, bu bir kedi… Ne günahı olabilir ki kaç 
gündür çektiriyorsun? İnsan gibi inim inim inliyor, yürek dayanmı-
yor… Ey azametine, hikmetine kurban olduğum Rabb’im, emane-
tini al artık! Zavallıya çektirme!
duasında bulundu.

O günü İstanbul’a indim. Akşam saat alaturka ona doğru Ya-
kacık’a eve geldiğimde settin üstündeki tahta kanepeye oturdum. 
Bedayi-i baharı73 kuş bakışı denecek bir şümul-i nazar ile temaşa 

66   lagar: zayıf, çelimsiz
67   gayrimeri: gözle görünmez
68   cevv-i mutlak: mutlak boşluk
69   muntafi: sönmüş, sönen
70   bataet-i külliye: genel tembellik, yavaşlık, ağırlık
71   tefessüh: bozulma, çürüme
72   musalli: beş vakit namazını sürekli olarak kılan
73   bedayi-i bahar: baharın güzellikleri
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etmekte iken kulağıma yanık yanık bir tilavet sedası geldi. Başımı 
çevirip dinledim. Emine Hanım hüzzam74 makamıyla gürül gürül 
Kur’an okuyordu.

Dikkat ettim. Evin alt katı silinmiş, bütün pencereler açılmış, 
her tarafa ada çayı tütsüsü verilmiş. Ha anladım, zavallı Nazlı kalıbı 
dinlendirmiş.

Çok geçmedi, Emine Hanım yanıma gelerek dedi ki:
– Beyefendi, Allah size ömürler versin, kedi öldü. O bir suçsuz 

hayvan iken kaç gündür can veremedi, neler çekti… Ne ise biçare 
nöbetini savdı, kurtuldu… Ah ah! Biz günahkârlar ne yapacağız? 
Cenabıhak cümlemizin imanımızı yoldaş, mevtimizi asan eyleye.

– Amin.
– Beyefendi, bilseniz, onu bir güzel kaldırdık ki…
– Nasıl?
– Bağcıyı çağırdık. Ta bağın öbür ucuna armut ağacının altına 

derin bir çukur kazdırttık. Nazlı’yı kolonyalı temiz bezlere sardık. 
Biz, evdekiler hep toplandık, birkaç da köylü komşu kadın geldi, 
cesedi götürdük, gömdük. Üzerine iri bir taş koyduk. Sanki aileden 
biri ölmüş gibi ağlaştık. Benim de memleketteki ölmüşlerim, gel-
mişlerim geçmişlerim, anam babam, kardeşlerim hep aklıma geldi. 
Bu akşam pazartesi gecesi, cem-i Müslimin’in ruhlarına okudum, 
gönderdim. Rabb’im kabul eyleye…

O akşam bütün evdeki kadınların gözleri birer kırmızı halka ile 
haledar75 idi.

*
Ertesi sabah bağın öbür ucuna Nazlı’nın metfenine kadar git-

tim. Kedim koca bir taşın altında uyuyor. Bu sade garip mezarın 
nigâhbanı76 armut ağacının rüzgârdan oynaşan sık yaprakları ara-
sından nüfuz eden güneşin ziya kırıntıları, yaldızlı kelebekler gibi 
oraya buraya uçuşuyorlardı.
74   hüzzam: segâh perdesinde bir makam
75   haledar: halkalanmış, halelenmiş
76   nigâhban: bekçi gözcü, gözleyen
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Etraftan bülbüller yeşil tarabhane-yi baharlarından77 sanki bu 
ölüye mersiye okuyorlardı. Bu güzel bestelerin güfteleri ne idi?

Hazret-i Süleyman gibi hayvanların lisanlarına vâkıf değilim. 
Fakat bana öyle geldi ki şöyle diyorlardı: – Bir kedinin, bir hâkimin, 
bir cihangirin, bir cihanın ufulü78 aynı hilkat kanununa tabidir.

Heybeliada, 14 Şubat, 1912

77   tarabhane-yi bahar: bahar coşkunluğu ve sevinci taşıyan yer
78   uful: ölüm





Kadınlar Vaizi1

Şeyh Küçük Efendi, enseden topuklara kadar cesim2, yekpare3 
bir üstüvane4 dolgunluğunda canlı bir sütuna benzer, kallavi5 bir 
zattı6. Bu büyük çapta adama neden “Küçük Efendi” deniyordu? 
Bu âlemde müsemma bi’z-zıdd7 garabeti8, yalnız Şeyh Efendi na-
mındaki bu kalın vaizde görülmüş bir cilve-i tali9 olsa idi buna bir 
sebep taharrisini10 düşünür idik.

1   Yazar, “Kadınlar Vaizi” isimli hikâyesini Heybeliada’da 11 Nisan 1334 (1918) 
yılında tamamlamış, 24 Nisan 1918’de Ati gazetesinde yayımlanmıştır. Hikâye, 
1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla basılan ki-
tapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hilmi Kitabevi 
tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 1966 yılında 
Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. Atlas Kitabe-
vi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi adıyla farklı 
bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine bu şekilde 
üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense, Kadınlar Vaizi’ni 
sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizdeki metin, 
hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır (Çiğdem Usta - Aysun Kan-
maz - Emre Türkmen)

2   cesim: büyük, iri
3   yekpare: tek parça, bütün
4   üstüvane: silindir
5   kallavi: çok iri, kocaman
6   zat: kişi 
7   müsemma bi’z-zıdd: zıttıyla isimlendirilen, isminin manası ile fiziksel veya ruh-

sal özellikleri uyuşmayan
8   garabet: tuhaflık
9   cilve-i tali: talih oyunu, kaderin cilvesi
10   taharri: arama, araştırma
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Fakat dünyadır bu. Nefsinde olmayan vasıflarla müştehir11 nice 
zevat12 var13. Sıfatın mevsufla14 daima mutabakatı15 yalnız kavait16 
kitaplarına mahsustur17. Bu hayat arbedegâhı18 sarf19 ve nahiv20 
sahaifi21 değildir. Hayatın amelî22 sahalarında pek kaideperest23 
olmaya gelmez. Akıl ve muhakemeden24 taşkın pürüzleri örtmek 
için hususi bir mantık icadından başka çare yoktur. İşte insanın bu 
dünyadaki muvaffakiyeti25 bu mantığı icattaki kiyasetiyle26 müte-
nasiptir.

Fakat Şeyh Efendi’den bahseder iken meseleyi büyütmeyelim. 
Boy kürkünü örten bol yenli cübbesinin içinde Şeyh Efendi o, direk 
kırması endamı ve salıntılı reftarıyla27 cami kapısından gözüktü mü 
kürsünün önüne yayılmış hep kadından ibaret28 cemaati bir meftu-
niyet29 cezbesi kaplar, ihtiyarında gencinde “Ah işte geliyor… İki 
gözüm, ne mübarek adamdır! İnsan değil, sanki bir nur…” kabîlin-
den30 fısıltılar hemen başlar. Şeyh Efendi’de yaş kırk ile elli arası. 
Beniz koyu buğdayi, yanaklar, dudaklar, Amasya elması gibi mü-

11   müştehir: meşhur
12   zevat: kişiler
13   “Muhitimizdeki şiirsiz şairler, ilimsiz âlimler, diplomasız diplomatlar, Türkçe 

bilmez edipler gibi…” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
14   mevsuf: sıfat tamlamasında tamlanan
15   mutabakat: uygunluk
16   kavait: kurallar
17   mahsus: özgü
18   arbedegâh: kavga yeri
19   sarf: biçim bilgisi
20   nahiv: söz dizimi
21   sahaif: sayfalar
22   amelî: uygulamalı
23   kaideperest: kurallara düşkün
24   muhakeme: düşünme
25   muvaffakiyet: başarı
26   kiyaset: akıllılık
27   reftar: gidiş
28   ibaret: oluşan
29   meftuniyet: tutkunluk
30   kabîl: gibi, türlü
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cella31 kırmızı, gözler siyah, iri, müdevver32. Kaş, bıyık, sakal gür 
ve kurum siyahlığında.

Bu iri Şeyh Efendi tabiatın kendine bahşettiği bu renkleri ezda-
dıyla33 açma fennine de vâkıftır34. Tunusvari geniş tablalı narçiçeği 
fes üzerine sarılmış taylasanlı35 tuti yeşili36 sarık, eflatun ipekli min-
tan37, turuncu gezi38 kürk kabı, açık barudi39 biniş40, kanarya sarısı 
çedik pabuç.

İşte bu vaiz için ölen dirilen, ayılan bayılan kadının hadd ü he-
sabı yok. Fakat efendinin bu çığırtkan renklerine mi, boyuna mı bo-
suna mı, çapına mı nesine bilinemez. Çünkü elgaz-ı tabiiye41 içinde 
kadın hâletiruhiyesinden42 muğlakı43 yoktur. Bu kadın cemaatin va-
ize meftuniyeti, cami avlularında, rakibeler44 arasında saç saça baş 
başa birkaç defa düellomsu hengâmeler45 vukuunu46 intaç etmişti47. 
Kendilerince müştehir bu vaizlere, mevlithanlara, hafızlara hanım-
lar ne isimler vermemişlerdi: “Cennet Tubası48”, “Gümüş Servi”, 

“Altın Direk”… Ah nasıl söyleyim, “Ayva Göbek”…

31   mücella: parlatılmış, parlak, cilalı
32   müdevver: yuvarlak
33   ezdat: zıtlar
34   vâkıf: bilen, farkında olan
35   taylasan: sarığın omuza sarkan ucu
36   tuti yeşili: papağan yeşili
37   mintan: yakasız, uzun kollu erkek gömleği
38   gezi: pamuk ve ipekle karışık dokunmuş hareli kumaş
39   barudi: koyu gri renk
40   biniş: cübbe
41   elgaz-ı tabiiye: tabiat bilmeceleri
42   hâletiruhiye: ruh hâli 
43   muğlak: anlaşılmaz
44   rakibe: kadın rakip
45   hengâme: patırtı, kavga
46   vuku: olma, meydana gelme
47   intaç etmek: meydana getirmek
48   tuba: cennette kökü gökte, dalları aşağıda olan ağaç
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Şeyh Efendi dudaklarında gezinen tebessümü örtmek için al-
maya uğraştığı beyhude49 bir ciddiyet ve temkin50 tavrıyla kürsüye 
çıkar. Koynundan göbeğine doğru sarkan bir kitabı çıkarır. Önüne 
kor. İpekli mendil ile hafif hafif yüzünün terini siler. Cübbesinin 
kollarını biraz geriye iter. Esmer, tüylü, iri bileklerini örten hilalî 
gömleğin geniş yenleri görünür. Hep bu el hareketlerinde parma-
ğındaki tek taşlı roza51 yüzük defaatle52 pırıldar. Anlatacağı men-
kıbeleri53, mevize54 zeminleri mahduttur55. Ekseriya56 ahlakiyat57, 
şuunat58, hafifçe siyasiyattan bir girizgâhla59 söze girişir. Bazen 
coşar, azab-ı cehennemle60 cemaati korkutur. İnsanlarda gördüğü 
günahkârlıklara cehennem bazen dayanamaz. Ateş zincirlerle bağlı 
bu ejder bağlarını koparır, günahkârları yutmaya atılır. O zaman ce-
maatte ağlamalar, hıçkırıklar, istiazeler61, istiğfar62, tövbeler işitilir. 
Sonra Eyüp aleyhisselamın vücudunu kurtlar yediğini ve üzerinden 
dökülen akilü’l-lahm63 böcekleri nebi-i sabirin64, tezyid-i ecr65 için 
yerden alıp tekrar vücud-ı mübareğine66 nasıl koyduğunu bertafsil67 

49   beyhude: yararsız, anlamsız
50   temkin: bir işin sonunu düşünerek ölçülü, tedbirli davranma
51   roza: pembe elmasla yapılan takı
52   defaatle: defalarca
53   menkıbe: din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve 

olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
54   mevize: vaaz, öğüt
55   mahdut: sınırlanmış, sınırlı
56   ekseriya: genelikle
57   ahlakiyat: ahlak ve terbiye ile ilgili ilim
58   şuunat: işler, olaylar
59   girizgâh: giriş
60   azab-ı cehennem: cehennem azabı
61   istiaze: besmele çekerek Allah’a sığınmak
62   istiğfar: tövbe etme
63   akilü’l-lahm: etle beslenen, et yiyici
64   nebi-i sabir: sabreden peygamber
65   tezyid-i ecr: mükâfatın artması
66   vücud-ı mübarek: mübarek vücut
67   bertafsil: etraflıca
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anlatır: Yunus aleyhisselamın balığın karnındaki ikametini68 anane-
siyle hikâye eder.

Fakat bu kıssaları bir vaazda itmam etmez69. Hep mabatlı70 bı-
rakır. Mesela Hazret-i Yusuf’u kardeşleri kuyuya atarlar. Hazreti 
kuyudan çıkarmadan vaazı keser. Vaaz Kızıltaş Camii’nde veriliyor 
ise mabadını Taştekneler’de tamamlayacağını söyler. O kadar ke-
sir71 hatun cemaati, haydi yürü ya şeyhin arkasından Taştekneler’e 
yollanırlar. Şeyh önde, bunlar arkada, sokaklar kadın almaz.

Bazen falan günü falan camide gayet meraklı olan falan kıssa-i 
şerifeyi72 hikâye edeceğini, binaenaleyh73 bu keyfiyet-i mühimme-
yi74 duyanların duymayanlara haber vererek bütün konuyu komşu-
yu işten agâh kılmaları75 kabîlinden kendine nevumma76 reklamlar 
yapar.

Vaizin sinirli bir günüydü. Kürsüye çıktı. Kadınların arasında 
mektebe, düğün evine benzer bir uğultu kesilmiyordu. Eliyle kürsü 
rahlesine vurdu:

– Susalım! Siz mi söyleyeceksiniz, ben mi? Kim kimi dinleye-
cek?

Uğultu birden kesildi. Fakat bir iki taraftan kursaklı kamış dü-
dük gevrekliğinde çocuk sesleri, ağlamaları işitildi. Şeyh Efendi 
celallenerek:

– “Buraya kundakta çocuk getirmeyiniz.” diye size kaç defa 
tembih ettim77. Burası Allah’ın evidir. Sabidir78, bilmez, anasının 

68   ikamet: bir yerde oturma
69   itmam etmek: tamamlamak
70   mabatlı: sonralı
71   kesir: çok
72   kıssa-i şerife: mübarek hikâye
73   binaenaleyh: bundan dolayı
74   keyfiyet-i mühimme: önemli durum
75   agâh kılmak: haberdar etmek
76   nevumma: bir derece, bir suretle
77   tembih etmek: uyarmak
78   sabi: küçük çocuk
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kucağına yestehler79, hades80 bırakır. Bu kadar müminatın81 ibadeti 
fasit olur82. Kucaklarında ufak çocukları olanlar dışarı çıksınlar.

Beş on kadın birden:
– A öyle ya… Şeyh Efendi’nin hakkı var. Burası veladethane83 

değil, Rabb’imin evi… Çocuklular dışarı çıksınlar.
Söylene söylene çocuklu kadınlardan birkaçı kalkar. Bir tanesi 

çocuğunu göğsünde çarşafının altına saklayarak şeyhin emrine al-
dırmaz. Fakat vaize yaranmak isteyen bir iki kadın:

– Hanım, sen niye kalkmıyorsun?
Kadın göğsünden çarşafının ucunu biraz kaldırır. Ağzında 

meme, mışıl mışıl uyuyan yavrusunu göstererek:
– İşte bakınız. Benimki uyuyor. Size ne zararı var?
Birkaç kadın birden:
– Şimdi uyanacak değil mi? Vaaz arasında gürültü olmadansa 

şimdiden çıkınız. Buraya “Hak Tealanın Evi” deniyor.
– “Hak Tealanın Evi” deniyorsa benim kucağımdaki de Rabb’i-

min bir meleği.
Kocakarının biri:
– Sus sus, günaha girme! Neden oluyormuş melek? Melekler 

yemezler içmezler. Onlarda erkeklik dişilik olmaz. Donlarını hiç 
kirletmezler. Sen hiç ilmihâl-i şerif84 okumadın mı hanım? İnanmaz 
isen Şeyh Efendi’ye sor.

Kadının biri yanındaki oğlan çocuğunu göstererek:
– Hanım, benimki altısını sürüyor. Rabb’im yetiştirir ise bu kü-

çük tövbede85 yedisine basacak. İşte uslu uslu oturuyor. Bir zararı 
var mı?
79   yestehlemek: büyük abdest yapmak
80   hades: pislik
81   müminat: mümin kadınlar
82   fasit olmak: (namaz, oruç, abdest vb.) bozulmak
83   veladethane: doğumhane
84   ilmihâl-i şerif: din kaidelerini bildiren kitap
85   küçük tövbe: kamer takviminin altıncı ayı, cemaziyelahir
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Kadının biri:
– Aa Şeyh Efendi’nin yerden göğe kadar hakkı var… Bugün 

camide mevlit var sanmışlar da fazla şeker almak için çocuklarını 
da beraber getirmişler. Bin tembih et, bu açgözlüler lakırdı dinlerler 
mi?

On beş, yirmi dakika böyle geçer. Nihayet vaaz başlar. Şeyh 
Efendi zemmamlık86 ve gıybet87 aleyhinde nasihate girişerek:

– Üç dört kadın bir araya geldiniz mi derhâl komşunuzu zem-
medersiniz88. Bugün Ayşe Hanım’ın evine gider, Fatma Hanım’ı 
çekiştirirsiniz. Yarın Fatma Hanım’ın evine gider, Ayşe Hanım’ı 
gıybetlersiniz. Gıybet etmek, insan eti çiğnemektir. Günahı büyük-
tür. Yarın ruz-ı cezada89 gıybetçilerin, zemmamların, mukallitlerin90, 
meddahların91, hanendelerin92, tiyatrocuların dilleri neuzübillah93 
zebanilerin kızgın maşalarıyla enselerine çekilecek…

Her taraftan istiğfarlar, tövbeler, ahlar, oflar, inlemeler. Vaiz 
efendi sözündeki tesirin kuvvetini karşısındaki çehrelerde memnu-
niyetle temaşadan94 sonra devamla:

– Nene lazım senin âlemin dedisi kodusu? Sen kendini düşün. 
Yarın kabız-ı ervah95 canını almaya geldiği vakit imanını kurtarabi-
lecek misin? Allah yolunu unuttuk. Hiçbir tarafta bet bereket kal-
madı diye şikâyet ediyoruz. Kendi günahımız, kendi kusurumuz. 
Farzı, sünneti terk ettik. Rabb’imize ibadet, büyüklerimize itaat96 
kalmadı. Küçük büyük bilinmez oldu. Sen arada bir cami-i şeri-

86   zemmamlık: ayıplayıcılık
87   gıybet: dedikodu
88   zemmetmek: ayıplamak
89   ruz-ı ceza: ceza günü
90   mukallit: taklitçi
91   meddah: taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı
92   hanende: şarkıcı
93   neuzübillah: “Tanrı’ya sığındık, Tanrı korusun” anlamlarında, tehlikeli bir du-

rumla karşılaşıldığında kullanılan bir söz
94   temaşa: seyretme
95   kabız-ı ervah: Azrail
96   itaat: söz dinleme, saygı
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fe97 şeyh dinlemeye geliyorsun ama o kocan olacak herifin secde-i 
Rahman’a98 baş koyduğu var mı? Oğlun tiyatroya gider. Gelinin o 
dar peştamal gibi çarşafın içinde uzun ökçeli potinlerle Kalpakçı-
larbaşı’nda fink atar. Kızın komşunun oğluyla nameleşir99. Besle-
men manavın çırağıyla cilveleşir. Daha ne deyip de Rabb’imden bet 
bereket arıyorsun?

Vaize hiç ehemmiyet vermeksizin üç kadın bir tarafta baş başa 
şöyle görüşüyorlardı:

L. Hanım ‒ Karı elli yaşına geldi, yüzünden pudrası, kaşından 
boyası, gözünden sürmesi eksilmedi.

M. Hanım ‒ A elbette kendinden yirmi yaş küçük bir delikanlı-
ya vardı… Her gün telli bebek gibi geziyor…

N. Hanım ‒ A duymadınız mı? Şimdi daha bir gencini, güzelini 
bulmuş. Bundan boşanıp ona varacakmış.

L. Hanım ‒ Gençler bu kadının nesine bayılıyorlar? 
M. Hanım ‒ Beyoğlu’ndaki apartmanına. Benim de öyle kırk 

odalı bir iradım100 olsa bana da bayılırlar. 
N. Hanım ‒ Aman, onlar öyle ar ve namusu kıt bir aile… Duy-

madınız mı, geçen sene küçük dul hemşiresi çocuk düşürdü.
Bir kaynana, yanındaki kadına kaynana zırıltısı şeklinde hiç 

susmayarak:
– Aman hanım, bu gelinim! Uğursuz karı, evimize geldiği gün-

den beri altüst olduk. Ah ne söyleyeyim? Ne desem benim adım 
kaynana, onunki gelin… Büyü ile yalnız oğlumun değil, kaynata-
sının da ağzını, dilini bağladı. Evin içinde hep onun dediği olur, 
meğersem ne soysuz karı imiş hanım… Kör olasıca şeytan beni ya-
nılttı, bilemedim, aldım. Evlerde kalmış, koca ağızlı, kart, kokmuş 
karıyı gelin diye getirdim, köşeye oturttum. Allah, oğlumun gönlü 
ne kadar da arsız imiş… Hanımcığım, bir görüşte hemen canıgö-

97   cami-i şerif: mübarek cami
98   secde-i Rahman: Allah’a secde
99   nameleşmek: mektuplaşmak
100   irat: gelir getiren mülk
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nülden vuruldu. Şimdi gittikçe daha ziyade çıldırıyor. Vaktiyle biz 
de karı koca olduk. Ben böyle şey görmedim. Bir soğukluk büyüsü 
bilsem yapacağım. Beceremiyorum ki… “Fena hayvanın yağını sür, 
kocasına domuz gibi görünür.” dediler. Ta Galata’daki kasaplara 
kadar gittim. Aradım. Rabb’imin bildiğini kuldan ne saklayayım? 
Ceketine, terliğine sürdüm. Hiç tesir etmedi. Eder mi ya? Çünkü 
karının kendi domuz. Her akşam oğlum bütün cepleri yemişler ile 
tıklım tıklım dolu gelir. Odalarının kapısını sürmeledikten sonra 
bademleri, üzümleri, fındıkları ince bir ahenkle türkü söyleyerek tı-
kınırlar. Bir iki tanecik de beni çağırıp veriniz, ne olursunuz? Sanki 
ben o hayırsız oğlanın anası değilmişim. Doğur, doku, büyüt. İşte 
sonu böyle… Eşime dostuma benden nasihatler olsun, kimse oğ-
luna çokbilmiş karı almasın. Allah’ın günü gusülhanenin semaveri 
ısınır. Oğlumun avurdu101 avurduna çöktü, yüzü verem rengi bağla-
dı, geberecek. Hangi birini anlatayım, hanımcığım? 

Öbür kadın:
– Şeriatimiz öyle buyurmuş, yıkanmasınlar mı?
Başka bir kadın:
– Burası cami-i şerif, hiç burada fena hayvan sözü olur mu?
Üç kadın arasında bu gıybet böyle devam ederken öte taraftan 

dördüncü bir kadın pek çatkın bir muaheze102 ve telin103 tavrıyla 
söze atılarak:

– Hanımlar, kürsüde Şeyh Efendi insan çekiştirmenin günahın-
dan bahsediyor, siz burada bilmem hangi kadının ayağına ip takmış 
sürüyüp duruyorsunuz…

L. Hanım ‒ Şeyh Efendi gıybet aleyhinde vaaz ediyorsa en ev-
vel kendi dilini tutsun. Çünkü o hepimizden ziyade çekiştiriyor. Be-
nim kocam namaz kılmaz imiş. Gelinim Kalpakçılarbaşı’nda fink 
atarmış. Kızım komşunun oğluna name104 yazarmış. Bilmem hiz-

101   avurt: yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
102   muaheze: azarlama
103   telin: lanetleme
104   name: mektup
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metçim manavın çırağını sever imiş… Ne vazifesi onun? Kürsüde 
söylenecek söz mü bunlar?

Şimdi dört kadın birbirine söz yetiştirmeye kalkarlar. Lakırdı 
büyür. Kürsüden vaiz efendi:

– Kadınlar, nedir o gürültü orada? 
Muahiz105 Hanım ‒ Ne olacak şeyh efendiciğim? Üç kadın bu-

rada baş başa vermişler, insan çekiştiriyorlar. Siz orada istediğiniz 
kadar sarığınızı sallayarak çene yorunuz. Hep beyhude.

L. Hanım ‒ Hay kemiklerin çekişsin inşallah! Sana ne? Seni bu 
camiye cemaatin üzerine kalfa mı koydular kadın?

Vaiz Efendi:
– İnnallahe maassabirin106… Allah cümlemizi ıslah eyleye…
Kadınlar hep bir ağızdan:
– Amin amin amin!

Heybeli, 11 Nisan 334

105   muahiz: azarlayan
106   innallahe maassabirin: “Allah sabredenlerle beraberdir” manasında olan, genel-

likle öfkeli hâllerde söylenen bir ifade



Lekeli Humma Şüphesi1

Servet Efendi otuz beşlik vardır. Fakat yaşından ihtiyar görü-
nüyor. Asabi, titiz, meraklı, kuruntulu bir zattır. Buluttan nem kapar. 
Hırçınlıktan et can tutmaz. Avurdu avurduna çöküktür. Çukurda 
kalmış gözleri daima dimağını2 kemiren derin, müziç3 bir fikrin 
elemiyle dalgın görünür.

Hemen her şeyden kendine bir üzüntü hissesi bulup çıkarır. 
Yolsuz ve haksız işlere, muamelelere4 kızar. İster ki herkes usul ve 
hukuk gözetsin. Kimse kimseye tecavüz etmesin. Kendi herkese 
nezaketle, hak ve hatırşinaslıkla5 muamele eder ve o yolda muka-
bele6 bekler.

Huy ve terbiyelerinden emin olamadığı kimselerle görüşmez. 
Kaba halk ve insanlarla temastan mümkün olabildiği kadar kaçar. 
Bazen kabaca bir muamele, nezaketsiz bir söz gecelerce uykusunu 

1   “Lekeli Humma Şüphesi”, ilk olarak 10 Haziran 1918’de Ati gazetesinde ya-
yımlanmıştır. 1934 yılında Tünelden İlk Çıkış isimli derlemede Hilmi Kitabevi 
tarafından basılmıştır. Kitabın ikinci ve üçüncü baskıları Atlas Kitabevi tarafın-
dan 1972 ve 1981 yıllarında yapılmıştır. Kitabın 4. baskısı Özgür Yayınları ta-
rafından yapılmıştır. Eserin Atlas Kitabevi tarafından yapılan üçüncü baskısında 
(1972) hikâye, “Lekeli Humma Kuşkusu” adıyla basılmıştır. Elinizdeki kitapta 
yayımlanan metin, ilk baskı (1934) esas alınarak yayıma hazırlanmıştır. (Sevda 
Kaman)

2   dimağ: zihin
3   müziç: bunaltıcı, tedirgin edici
4   muamele: davranış
5   hatırşinaslık: hatır sayma, saygılı olma
6   mukabele: karşılık
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kaçırır. Tecavüz, taarruz edenlerle7 düello etmeyi düşünür. Yerinde 
rahat duramaz. Yumruklarını sıkar. İnsanların terbiyece henüz pek 
iptidai8 hâlde bulunmalarından daima yanar yakılır. 

En ziyade korktuğu hastalık ve ölümdür. Memleketimize kole-
ra yayıldığı zamanlarda meraktan biter. Bir cehennem hayatı geçirir. 
Kaynatmadan ağzına bir habbe9 koymaz. Bir yere oturmaktan, kim-
seye sürünmekten ödü patlar.

Bu son senelerdeki korkusu lekeli hummadandır. Bu terkibi10 
işitince ürpermeler geçirir. Kendi telaffuza mecbur olursa dudakları 
titrer. Her sabah gazeteyi eline alınca gözlerinin en evvel aradığı 
şey lekeli humma vukuatını11 gösteren rakamlardır. Vefeyatta12 te-
nakus13 varsa biraz rahat nefes alır. Adet otuzdan kırka doğru yük-
seliyorsa rengi atar, gözleri büyür. Düşüneceğini, söyleyeceğini 
şaşırır. 

Bu hummanın bitten geldiğini fennî bir mütearife14 derecesin-
de şayi15. Bu haşereden sakınmaklığın çaresi, kirli yerler ve kimse-
lerden sakınmak. Fakat bu uzadıkça uzayan harp zamanında en pak 
ve nazif16 mahalleler bile birer birer levs17 şüphesi altında. Sokaklar 
temizden ziyade kirli insanlarla dolu, böyle hastalık merakıyla lü-
zumundan fazla titreyenler için üzüntüsüzce nefes alacak umumi 
bir yer hemen yok gibi. Ne yapmalı? Hiç sokağa çıkmamak, halk 
ile her nev18 temas ve münasebetten kaçmak kabil mi19? 

7   taarruz etmek: saldırmak
8   iptidai: ilkel
9   habbe: zerre
10   terkip: tamlama
11   vukuat: olaylar
12   vefeyat: vefatlar, ölümler
13   tenakus: azalma, eksilme
14   mütearife: kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayana-

ğı sayılan temel önerme, aksiyom
15   şayi: yaygın, yayılmış (söz veya haber)
16   nazif: temiz
17   levs: kir, pislik, murdarlık
18   nev: tür
19   kabil: olanaklı
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Servet Efendi imkân derecesinde bu sakınmaya itina ediyor, 
araba, tramvay, vapur, tünel gibi nakliye vasıtalarından çekiniyor. 
İzdihamlı yerlere girmiyor, bitin vücuda duhulü20 için birer kapı 
hükmünde olan yaka, yen ve paçalara ihtiyaten21 tülbentler içinde 
kâfuriler22 ve naftalinler bağlıyordu.

Mübrem23 bir keyfiyetten dolayı bir gün Büyükada’ya gitmek 
icap etti. Servet Efendi akşamdan kâfurilere, ispirtolara bulandı. 
Korkudan yüreği titreyerek vapura girdi. Birinci mevki döşemeleri-
nin böcek barınmasına pek müsait olduğunu duymuştu.

Hiçbir yere oturmadı. Ayakta durdu. Fakat vapur o kadar doldu, 
o kadar doldu ki ıskarça24 hâlini aldı. Birinci ve ikinci mevki yol-
cuları belli değil, hep karmakarışıktı. O pek korktuğu halk ile omuz 
omuza, göğüs göğüse, nefes nefese geldi. Burnunu izaç eden25 ağır-
ca bir koku, etrafındaki yolcuların nezafetlerinden26 kendini şüphe-
ye, âdeta büyük bir korkuya düşürüyordu.

Yüreği helecandan27 çırpınırken meraktan büyüyen gözleri, her 
yanını saran bu temizlikleri meşkûk28 kimselerin üzerlerinde bit arı-
yor, yakaları, kolları göğüsleri, arkaları dolaşıyordu. 

Bu tarif olunmaz izdiham içinde, yalın ayak, başı kabak, üzer-
leri lime lime ve bulantı verecek kadar pis kokulu dilenci çocuklar 
mundar29 ve uyuzlu elleriyle Servet Efendi’nin bacakları arasında 
dolaşa dolaşa elbisesinden çekerek kükürt rengine kaçmış çalık30 
benizleriyle para istiyorlardı. 

20   duhul: girme, giriş
21   ihtiyaten: her ihtimale karşı
22   kâfuri: kâfur ağacının zamkından elde edilen ve hekimlikte kullanılan madde
23   mübrem: çok gerekli olan, kaçınılmaz, vazgeçilmez
24   ıskarça: kalabalık liman; tıka basa dolma
25   izaç etmek: bunaltmak, tedirgin etmek, baş ağrıtmak
26   nezafet: temizlik
27   helecan: heyecan
28   meşkûk: şüphe uyandıran, şüpheli
29   mundar: kirli, pis
30   çalık: kendi renginden olmayan
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Bu sıkıntı yavaş yavaş bir işkence hâlini almaya, Servet Efen-
di’nin vücudunu soğuk bir ter sarmaya başladı. Zavallı adam hiçbir 
tarafa kımıldayamaz, kaçmak imkânsız, karar31 müşkül32, öyle bir 
azap içinde iken vücut vücuda en sıkı bir temasta bulunduğu panto-
lonlu fakat yarı rençper33 kıyafetli bir adamın yaka dikişi arasında 
beyazımtırak bir şeyin kıpırdadığını gördü. Bütün dikkatiyle gözle-
rini oraya dikti. Of hiç şüphesi kalmadı! Bu, iri bir bit idi. Arada bir 
kımıldadıktan sonra bir müddet bilahareket34 duruyordu. 

Servet Efendi’nin dehşetî35 bakışı önünde bu küçük mahluk bü-
yüdü, en korkunç bir canavar cüssesini aldı. Boğa yılanları, aslanlar, 
kaplanlar, filler, gergedanlar bunun yanında hiçbir şey değillerdi. 
Bu daha öldürücü, daha yırtıcı, daha müthişti. Herife tehlikeyi ih-
tar etmek36 istiyor fakat yürek çarpıntısından çeneleri birbirine vu-
ruyor37, sesi kısılıyor, bit kımıldadıkça Servet Efendi ölüm hâlleri 
geçiriyordu. Nihayet var kuvvet ve metanetini toplamaya uğraşarak 
herifi dürttü ve titrek bir seda ile: 

– Arkadaş yakanda bit var.
diyebildi. Bitli adam Servet Efendi’nin o kadar rengi kaçacak ve 
sesi kısılacak derecedeki korku ve telaşına şaştı. Büyük bir taaccüp-
le38 ağır ağır yüzüne baktı. Ve hemen fütursuzca39 mintanının yaka-
sını gözünün altına doğru çekti. Kıpırdamaya başlayan haşereyi bir 
fiske ile üzerinden defetti.

Servet Efendi, herifin bu hayvanca hareketine karşı var avazıy-
la bağırmak istedi. Fakat pek ağır bir kâbusa tutulmuş gibi bir iki 
boğuk ses çıkarabildi. Aman Allah’ım fiskenin sevkiyle o müstek-

31   karar: durma, dinlenme
32   müşkül: güç, zor
33   rençper: ırgat
34   bilahareket: hareketsiz
35   dehşetî: dehşetli, korku dolu
36   ihtar etmek: uyarmak
37   urmak: vurmak
38   taaccüp: şaşma
39   fütursuzca: önemsemeyerek, aldırmayarak
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reh40, o müthiş mahluk nereye uçmuştu? Zavallı adamı meraktan 
kaşınmalar aldı. O bit ihtimal ki lekeli humma mikrobunu hamildi41. 
Ve yine ihtimal ki bu katil hayvancık o anda Servet Efendi’nin üze-
rinde bulunuyordu.

Bu iki meşum42 ihtimal, efendinin aklını çileden çıkaracak rad-
deye getirdi. O saygısız, terbiyesiz herifin boğazına sarılmak te-
hevvürüne43 tutuldu. Fakat üzeri bit yuvası olan mundarı sarsmak, 
üstündeki o müstekrehiyeti44 her tarafa saçmak demekti. Böyle 
kirli adamları birinci mevkiye niçin bırakıyorlardı? Yol yarıyı geç-
ti. Hâlâ mevki memuru bilet zımbalamaya gelmedi. Gelse de artık 
olan olmuştu.

Bu dünyanın hâli ne acayip idi… İnsanın insana ettiği fenalığı 
en korkunç canavarlar etmiyordu. Çünkü insan bir canavara nadi-
ren tesadüf ederdi. Kendi neviyle ise her zaman beraber bulunmaya 
mecburdu. Bir cahilin düşüncesizliği yüzünden kaç masum insan 
ölüm tehlikesine maruz kalıyordu.

Servet Efendi, o vahşi herifin temasından kurtulmak için kala-
balığı itti. Biraz uzaklaşmaya muvaffak oldu45 fakat tehlikeden kur-
tulabilmiş miydi? Hayır, yüz defa hayır. Bitin humma mikrobunun 
ve kendisinin de o anda biti hamil olması ihtimali, bütün dehşetiyle 
cayır cayır aklını yakmakta devam ediyordu.

Çıldırmamak için zihnini teselli verecek ihtimaller aramaya 
sevke başladı. Belki müthiş haşere yere düşmüştü? Hayır o izdi-
ham46 içinde mümkün değil yere düşemezdi. Diğer bir zavallının 
üzerine gitmiş olabilirdi. Fakat o mundar herife kendisi en yakındı. 
Bitin şimdi hamili kendi olması yüzde doksan dokuzdu. Fakat ah 
fakat bu yüzde doksan dokuz ihtimali tahfif edecek47 diğer ihtimal-
40   müstekreh: iğrenç
41   hamil: üzerinde taşıyan
42   meşum: uğursuz
43   tehevvür: çok kızma, öfkelenme, köpürme
44   müstekrehiyet: iğrençlik
45   muvaffak olmak: başarmak
46   izdiham: aşırı kalabalık
47   tahfif etmek: hafifletmek
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ler de olamaz mıydı? Bu cehennem böceği kendi üzerinde de bu-
lunsa bile henüz ısırmamış, musabiyet48 zehriyle onu aşılamamış 
olabilirdi. Fakat ne müellim49 hâl! O kalabalık içinde soyunup da 
üzerini arayabilmek imkânı yoktu. Geçen dakikaların her biri tehli-
keyi büyüterek yaklaştırıyordu.

Ayakyoluna giderek kapıyı sürmeledikten sonra soyunmayı dü-
şündü. Bin meşakkatle50 izdihamı yardı. 

O taaffün etmiş51 yere geldi. Fakat buranın kapalı kapısı önün-
de birikmiş üç kişiyi nöbet beklemekte buldu. Kapı açılınca içeri 
girmek için kıdem cihetiyle kendisi sonuncu kalıyordu. Bu ne pis 
bir mülazemetti52… Bu toplanan zevata53: 

– Efendiler merhameten54 bana müsaade ediniz. Benim buraya 
can atışım her gelen gibi bir ihtiyac-ı tabii55 üzerine değildir. İçeride 
göreceğim iş büsbütün başkadır. Şu ufak müsaadeniz ile belki bana 
hayatımı bahşetmiş56 olacaksınız.
demek istiyordu. Fakat içeriye girmek lüzumunun tazyikiyle surat-
ları asık duran oradaki insanlar böyle bir ricanın manasını anlayabi-
lecek efendilere benzemiyorlardı.

Servet Efendi, bu nahoş57 mülazemette iken bekleyen üç kişiye 
üç daha inzimam etti58. İçeridekiler geç kaldıkça dışarıdakiler ağız 
dolusu sövüyorlar ve kapı açıldıkça kimse nöbetine razı olmayarak 
içeri girmek için birbirini itiyorlardı.

Servet Efendi bu yolsuzluklara şahit oldukça insanların bütün 
rahatsızlıkları terbiye noksanından ileri geldiğini anlıyor ve herkes 
48   musabiyet: bir musibete uğrama veya bir hastalığa yakalanma durumu
49   müellim: üzücü, acıklı
50   meşakkat: güçlük
51   taaffün etmek: kokuşmak
52   mülazemet: bir işle sürekli meşgul olma 
53   zevat: kişiler, zatlar
54   merhameten: acıyarak, merhamet ederek
55   ihtiyac-ı tabii: doğal ihtiyaç
56   bahşetmek: bağışlamak
57   nahoş: hoş olamayan 
58   inzimam etmek: katılmak
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hakkına, sırasına razı olsa dırıltısızca yaşanacağını görüyordu. Be-
şeriyet59 birbirinin hukukuna riayet etmek60 tekemmülüne61 ne vakit 
yetişecekti? Dünyada bu terbiyeye vasıl olabilmiş62 milletler var 
mıydı? Bu hususta neden biz bu kadar geri idik?

Sıra ve hakka hürmet edilmeyen yerde hak gözetmeye uğraşa-
nın tamamen mahrum kalarak hâli yaman olacağını gören Servet 
Efendi, boyuna nöbet beklemeden bıkarak hela kapısı açılınca mu-
hacimleri63 var kuvvetiyle itti, içeri girdi. 

Buranın taaffün64 ve pisliği mufassalan65 soyunup dökünerek 
uzun uzadıya böcek aramaya müsait değildi. Yalnız ceket, yelek 
ve yakalığı çıkarabildi. Bunların inceden inceye büyük bir dikkatle 
muayene etti. Bu meşguliyetle hemen yirmi dakika kadar içeride 
kaldı. Dışarıda nöbet bekleyenler arttıkça arttı. Türlü müstehcen 
hitaplar ve sabırsızlıklarla kapı yumruklanıyordu. Üzerinde bir şey 
bulamadı. Giyindi çıktı.

Hakikaten üzerinde bit yok muydu? Yoksa iç çamaşırına mı 
girip saklanmıştı bunu kestirmek kabil değildi. Tehlikeyi atlattığına 
dair kalbine biraz itminan66 geleceği sırada orası burası kaşınıyor, 
yine merakı artıyordu.

Büyükada’daki işini gördü. Avdette67 köprüye yaklaştığı esna-
da birdenbire ense kökünün biraz alt tarafına kızgın bir iğne girip 
çıkar gibi şiddetli bir yanma yapıştı. Kendini dağlayan bu ateş ev-
velki hafif kaşınmalara hiç benzemiyordu. Bunun bit ısırması ol-
duğuna şüphesi kalmadı. Sanki müthiş böceğin hançerini sapladığı 

59   beşeriyet: insanlık
60   riayet etmek: uymak
61   tekemmül: olgunlaşma, yetkinleşme
62   vasıl olmak: ulaşmak
63   muhacim: saldıran, saldırıcı
64   taaffün: kokma
65   mufassalan: ayrıntılı olarak, etraflıca
66   itminan: inanma, güvenme
67   avdet: dönüş
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beşere68 menfezinden69 derhâl vücuduna bir alev doluvermiş gibi 
her tarafını bir ateş sardı, solgun çehresi kıpkırmızı kesildi. Yüksek 
sesle:

– Hah bu defa sağlam aşılandım!
dedi. Bu teessürü70 gösteren nida, yanındaki zatların taaccüp nazar-
larını üzerine celbetti71. Servet Efendi elini ensesine götürdü. Bir 
şey bulamadı. Zavallı adam artık nerede olduğunu, nereye bastığını, 
ne yaptığını ve ne yapacağını bilmiyordu.

Vapurdan köprüye akan kalabalık cereyanıyla dışarı çıktı. O bir 
şey olmuştu, bir şeye tutulmuştu. Fakat elan72 bir şeyden kaçmak 
istiyordu. Şaşkınlıkla köprüyü karşıdan karşıya zikzak yürüyerek 
geçti. Neye uğradığını teşhis için arada bir kendini yokluyordu. O 
galiba yaralanmıştı. Cerihası73 ensesindendi. Gömleği oraya sürtün-
dükçe keskin bir kaşınma duyuyordu. Nereye gitmeli, ne yapma-
lıydı? Kuduz tedavihanesine koşsa aşı ile bu musabiyetinin önünü 
almak mümkün olabilir miydi? 

Bu tedavihanenin nerede olduğunu bilmiyordu. Birkaç kişiye 
sordu. “Köpek nerenizden ısırdı?” sualine muhatap oldukça ense-
sinin derinliğini işaret ediyor, cinneti hakkında âlemi şüpheye dü-
şürüyordu.

Hemen nereye gittiğini bilmeyerek, sırf ayak alışkanlığı ile 
Kumkapı taraflarındaki hanesini buldu. Renginin kaçıklığını çeh-
resindeki şaşkınlığı, gözlerinden akan yeis74 ve nevmidîyi75 gören 
zevcesi76, çoluğu çocuğu başına üşüştü. Fakat cümlesine77 eliyle 
geri çekilmelerini işaret ederek:

68   beşere: deri, cilt
69   menfez: delik, yarık
70   teessür: üzüntü
71   celbetmek: kendine çekmek
72   elan: hâlâ, şu anda
73   ceriha: yara
74   yeis: üzüntü
75   nevmidî: ümitsiz olma durumu, ümitsizlik
76   zevce: eş, karı
77   cümle: hepsi
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– Yaklaşmayınız, ben lekeli hummaya yakalandım, dedi.
Refikası78 zevcinin79 vehmine mağlubiyetini bildiğinden:
– Sen lekeli hummaya tutuldunsa bu hayatın bana da lüzumu 

yok.
cümlesiyle mukabele etti80. Birlikte ikisi de odalarına çıktılar. Ser-
vet Efendi vakayı muhtasaran81 anlattı. Kadıncağız, her bitin hum-
malı olmayacağını muktedir olabildiği82 kadar kanaatbahş83 sözler-
le ispata uğraştı. Efendisini soydu. Hakikaten ensesinde mercimek 
kadar kırmızı bir kabartı gördü. Orası hâlâ yanıyor ve kaşınıyordu. 
Çamaşırları birer birer gözden geçirirken iç fildekos84 fanilasının 
yaka pervazı kabartısı arasına doğru bir şey kıpırdadı, evet bu o idi. 
Bazıları, üzerlerine geldikleri kimselere ölüm getiren o müthiş kü-
çük canavar. Cüssesi nevine nazaran pek iri, olgun, doygun ve sır-
tının ortasına doğru kırmızıydı. Bu bedahet85 karşısında kadının da 
benzi attı. İntikam nazarlarının üzerine dikildiğini sanki hisseden 
bu müstekreh haşere, sağa sola istikamet seyrini değiştirerek kaça-
cak yer arıyordu. Eğer bu, humma mikrobunu hamil ise tabiat, bu 
küçücük ve pek iğrenç vücuda bütün beşeriyet ensalini86 aşılayarak 
ve küre-i arz87 sekenesini88 kıracak kadar büyük bir imha bitirecek 
kuvveti sığdırmıştı.

Bu minimini afet-i hilkat89, katil-i beşer90 büyük canavarlar 
gibi zincirlere vurulamaz, demir kafeslerde zapt olunmaz, insan-
ların keskin hançerlerinden kaçar, ağlarıyla, tuzaklarıyla tutulmaz. 
78   refika: eş, karı
79   zevç: koca
80   mukabele etmek: karşılık vermek
81   muhtasaran: kısaca
82   muktedir olmak: bir işi yapmaya veya yaptırmaya gücü yetmek
83   kanaatbahş: kanaat veren, inandırıcı
84   fildekos: çok sağlam ve ince bir pamuk ipliği çeşidinden yapılmış olan 
85   bedahet: besbelli, apaçık olma durumu
86   ensal: nesiller, soylar, kuşaklar
87   küre-i arz: dünya
88   sekene: bir yerde oturanlar, ikāmet edenler
89   afet-i hilkat: yaradılışı tehlikeli
90   katil-i beşer: insan katili
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En muhrip91 bombalar, toplar, tüfekler bu melunu92 nişanlayamazlar. 
Bu tabiatın istilai belasına93 karşı taştan kaleler, çelikli betonlu son 
sistem istihkâmlar94 para etmez. Bu, sessiz sedasız gelir, damarla-
rında taşıdığı mühlik95 maraz96 tohumunu üzerinde yaşadığı vücuda 
aşılar, şehirleri istila korkusuyla titretir, milyonları öldürür, hanu-
manlar97 söndürür, bu o kadar küçük ve o kadar azılı bir mahluktu. 
İki parmak arasında cüzi98 bir tazyikle ezilen fakat en kavi99 bünyeli 
vücutları deviren bu şeamet100 böceğine karşı, yaka, yen ve paça-
larında taşıdığı naftalinlerin hiçbir tebit101 tesiri olmadığını Servet 
Efendi anladı.

Kadın bu ziruh102 ölüm tohumunu evin içine kaçırmamak için 
elini uzattı. Fakat zevci onu tutmaktan men ile: 

– Sen dur. Bu menhusa103 elini sürme. Aşılandımsa aşılandım. 
Ben tutayım. Tutanı ısırması muhtemeldir, dedi.

Gömleğin aşağısına doğru firar yolunu tutan mundarı yakaladı. 
Baş ve salavat parmağı arasına aldı. Ölümü elinde tutuyormuş gibi 
bütün vücudu ürperiyordu. Zevcesine döndü:

– Bunu doktora göstermeden zayi etmeyelim104. Belki nevini 
tayin kabildir. 

– Peki ama onu diri diri nasıl saklayabiliriz? Evde çoluk çocuk 
var. Kaçırıverir isek pek fena bir şey yapmış oluruz. Sonra merak-
91   muhrip: yıkan, tahrip eden
92   melun: lanetli
93   istila-i bela: bela istilası, bela salgını
94   istihkâm: düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak ama-

cıyla düzenlenmiş yer
95   mühlik: öldürücü, tehlikeli
96   maraz: hastalık
97   hanuman: ev bark, ocak
98   cüzi: az, azıcık
99   kavi: kuvvetli
100   şeamet: uğursuzluk
101   tebit: uzaklaştırma, kovma
102   ziruh: canlı
103   menhus: uğursuz
104   zayi etmek: yitirmek, kaybetmek
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tan ölürüz. Uğursuzu diri iken hiçbir kap içinde muhafaza mümkün 
olamaz ki…

– Dolapta ilaç için sakladığımız bir parça ispirto vardır. Ondan 
bir fincana koy da getir. 

Kadın kocasının dediğini yapmak için dışarı çıktı. Ve o bir 
müddet sonra elinde ispirto dolu fincanla avdet etti. Hayyen105 der-
dest ettikleri106 şakiyi107 ispirtoya attılar. Korkunç hayvan, müstek-
reh bacaklarıyla mayiin108 sathında109 beş on dakika debelendi.

Karı koca, pek meraklı ve tehlikeli bir manzara karşısında 
imişler gibi gözlerini, gittikçe kımıldanması azalan küçük canavara 
diktiler. Az müddet sonra hareketi büsbütün kesildi.

Zevcesine yakından dikkatle bakarak:
– Acaba öldü mü? 
– Bilmem.
Başında böyle beklemeliyiz.
– Niçin?
– Fincanın kenarına yaklaşıp da dışarı kaçarsa…
– Evet. Gözümüzü üzerinden ayırmaya gelmez. 
Azılı bir mahpus bekler gibi gözleri fincana dikili hemen bir 

saat kadar durdular. Böcekte hiç hareket görülmedi. Hanım, fincanı 
sağa sola hafifçe salladı. İspirto sathı arza muvazi110 tesviyesini111 
bulmak için oynadıkça böcek üzerinde cansız bir şey gibi mayiin 
verdiği hareketle yüzüyordu. 

Hanım – Ölmüşe benziyor. 
Efendi – Bu sinsi hayvanın hareketsizliğine inanılmaz.

105   hayyen: diri olarak
106   derdest etmek: yakalamak
107   şaki: haydut
108   mayi: sıvı
109   satıh: yüzey
110   muvazi: paralel
111   tesviye: düz duruma getirme, düzleme
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Hanım – Bunun hummalı olup olmadığını anlamak için ala-
metleri112 varmış.

Efendi – Ne imiş onlar?
Hanım – Arkasında kırmızı bir çizgi, ayaklarının arasında bir 

çift kanadı olurmuş. Hem yürür hem uçarmış.
Efendi – Uçarsa işte o berbat. Nasıl zapt ederiz?
Hanım – Öyle dediler. 
Efendi – Bunlar hep kadın lakırdısı. Bitin humma nakline mah-

sus nevi var mıdır? Yoksa bildiğimiz alelade nevi hasta kanı emerek 
mi sirayet113 vasıtası oluyor?

İspirtonun üzerinde hareketsiz duran böceği inceden inceye 
muayeneye başladılar. Kanada benzer uzuv göremediler. Deminden 
kırmızımtırak duran sırtı şimdi esmerleşmişti. O da hat şeklinde 
değil, yayvandı. Adi vücut bitiyle bunun hiçbir farkını bulamadı-
lar. Bu temiz ailenin böyle pis kehle114 meselesinde zaten ihtisası115 
yoktu. O mundarın adını işittiler fakat kendini görmezlerdi. 

Şimdi ne tedbirde bulunacaklarının müzakereye giriştiler. Dok-
tora haber vermeli mi vermemeli mi? Eğer musabiyet vuku bulmuş-
sa doktora erken vakayı haber vermekle bunun vahameti116 tahfif 
edilebilir miydi?

Yoksa marazın tabii seyri ne ise ilaçsız iş olacağına mı varacak-
tı? Efendi tabibe117 müracaat reyinde118, hanım bu fikrin hilafında119 
bulundu. Şöyle konuştular:

Efendi – Bir tabip çağırmayı elzem120 görüyorum.
Hanım – Efendi başımıza zorla iş açmayalım.

112   alamet: belirti, işaret, iz, nişan
113   sirayet: hastalık başkalarına geçme, bulaşma
114   kehle: bit
115   ihtisas: uzmanlık, uzmanlaşma
116   vahamet: güçlük, korkulacak tehlikeli durum
117   tabip: doktor
118   rey: fikir
119   hilaf: aykırı, karşıt, ters
120   elzem: gerekli
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– Aklıselim121 bunu emreder.
– Her bir bit ısıranın hekime müracaatı lazım gelse dünyanın 

mevcut tabipleri bu hizmeti ifaya122 yetişemezlerdi.
– Tabibe müracaatta ne mahsur görüyorsun?
– Çok… Evvela hazakatine123 bizi inandırmak için birtakım faz-

la vesayada124 bulunarak merakınızı arttıracak, saniyen olmadık bir 
şeyden kendi de şüpheye düşer ise belki bizi sıhhiye heyetine haber 
verip sokak kapımıza “Bu evde lekeli humma vardır.” ibareli bir 
kâğıt yapıştıracak. 

– Hanım, beni bütün bütün meraka düşürüyorsun.
Uzun mücadeleler neticesinde çocukları akrabadan birinin ha-

nesine göndererek evde bir hizmetçiden başka kimse bırakmamaya 
karar verdiler. Efendide maraz alametleri baş gösterdiği vakit tabip 
celbedeceklerdi125. 

Bit ısırmasıyla hastalığın zuhuru arasındaki müddet için on iki, 
on dört ve hatta on altı gün diyen oldu. Marazın, soğuk algınlığı 
gibi bir vücut kırıklığı ve baş ağrısıyla başladığını öğrendiler. 

Kararları vechiyle hareket ettiler. Efendi pek bedbin126 kesildi. 
O âdeta evvela hastalığa, sonra ölüme intizarda idi. Meğer adi ah-
valde pek farkına varamadığımız tabiatin hikmetlerinde ne büyük 
isabetleri varmış… Ecelin hululü127 günü herkes için evvelce ma-
lum olsa dünyada çıldırmadık pek az insan kalacağı hakikati Servet 
Efendice sabit oldu128.

121   aklıselim: sağduyu sahibi olan
122   ifa: bir işi yapma, yerine getirme
123   hazakat: ustalık, maharet 
124   vesaya: vasiyetler
125   celbetmek: getirtmek, çağırmak
126   bedbin: kötümser
127   hulul: gelip çatma
128   sabit olmak: gerçekliği, doğruluğu ortaya konmak, ispatlanmak
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Tabiatin her sırrına vukufu129 saadete medar130 bilen zavallı ah-
mak insanlar, hilkatin sizden gizlediği öyle şeyler var ki onların 
künhüne erdiğiniz131 günü hayattan ve onun diğer şekli olan ölüm-
den kaçacak yer arayacak fakat bulamayacaksınız. Lakin korkma-
yınız, tabiat iğfalinde132 amansızdır. O daima aldatan ve siz daima 
aldanan mevkiinde kalacaksınız. Gelecek anın karanlıklarını yaşa-
dığınız günün ziyaları içinden hiçbir zaman fark edemeyeceksiniz. 
Ne kadar metin fikirli bir filozof, ne keskin bir fen adamı, ne derece 
itikatsiz bir münkir133 ve ne muti134 bir dindar olsanız gözlerinizin 
önünde mezarlarda çürüyen cesetler size istikbal numunesi olduk-
ça tevehhüm ettiğiniz135 saadetlerin sonu hep bu netice ile boğulup 
söndükçe, cennet ümidi, cehennem korkusundan başka ahlakınızı 
tasfiye136 çarelerinden mahrum bulundukça uydurduğunuz “bahti-
yarlık” kelimesi daima medlulsüz137 kalacak ve âlem-i imkânın138 
hiçbir köşesinde tahayyülen139 bile bir saadet yuvası kuramayacak-
sınız. “Ebediyet” lügatinin140 karşısında “fâni141” kelimesi daima 
titreyecek, tesellibahş142 bir meal143 olamayacaktır.

Servet Efendi’nin dimağından hemen her bir hatıra, her bir his 
silindi. O şimdi yalnız ölümle karşı karşıya kaldı. Uykusu azaldı, 
iştihası durdu, neşesi söndü. Emel yerine nevmidî kaim oldu144. “Bu 
dünya bir misarfirhanedir.” sözünün mealini şimdi anladı. Kendi-
129   vukuf: anlama, bilme, bilgi
130   medar: dayanak, yardımcı
131   künhüne ermek: bir şeyin özünü, aslını anlamak
132   iğfal: gaflete düşürüp yanıltma, kandırma, aldatma
133   münkir: Tanrı’nın varlığına inanmayan,Tanrı’nın varlığını inkâr eden
134   muti: yumuşak başlı, itaat eden
135   tevehhüm etmek: kuruntuya kapılmak
136   tasfiye: arıtma, ayıklama, temizleme
137   medlulsuz: anlamsız
138   âlem-i imkân: olabilirlik âlemi, dünya
139   tahayyülen: hayal ederek
140   lügat: kelime
141   fâni: ölümlü, gelip geçici, kalımsız
142   tesellibahş: teselli veren
143   meal: anlam
144   kaim olmak: yerine geçmek
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si artık bu âleme beş on günlük bir misafirdi. Evvelden ölümden 
korkmazdı. Hatta geçirdiği bazı asap145 buhranlarında onu şiddetle 
temenni ettiği146 anlar bile olmuştu. Mezarı bir istirahat-i mutlaka147 
döşeği bilirdi. O çukurda çürümekten şimdi niçin bu kadar hayvani 
bir korku ile ürküyordu?

Bu manevi ızdıraplar içinde bir hafta geçirdi. Elemleri daha 
ziyade arttı. Çünkü vade yaklaşıyordu. 

Kendi hesabınca hastalığın zuhuruna148 nihayet nihayet bir haf-
ta kalmıştı. Bazen o kadar sıkılıyor idi ki humma ateşinin beynini 
sararak müfekkiresini149 bu müthiş faaliyetinden menetmesini150 
hemen istiyor, “Fakat bir varlık nasıl adem olur151?”, bu sual meç-
huliyetinin verdiği sarsıntı ile gene çarçabuk zihni titriyor titriyor 
titriyordu.

Ölümle uzvi152 faaliyet işkencesinin nihayet bulunmasını arzu 
ettiği kısa anlarda vücuduna biraz kırıklık, başına ağrı gelse “lekeli 
humma başladı” korku ve yeisiyle ne yapacağını bilemiyor, ölümün 
kendini çektiği karanlık nevahinin153 zıddı kaçacak yerler, ufuklar, 
o dehşetten hali154 âlemler arıyordu. 

Üzüntü vücudunu kuvvetten düşürdü, zaafı155 arttıkça vehmi de 
büyüyordu. Onun hastalığı beklemesi artık abes156 gibiydi. Çünkü 
başının ağrıdan, vücudunun hummadan hali zamanı hemen yoktu.

145   asap: sinir
146   temenni etmek: dilemek 
147   istirahat-i mutlaka: mutlak dinlenme
148   zuhur: ortaya çıkma
149   müfekkire: düşünme yetisi veya gücü
150   menetmek: yasaklamak
151   adem olmak: yok olmak
152   uzvi: organik
153   nevahi: nahiyeler, etraflar
154   hali: uzak
155   zaaf: zayıflık
156   abes: gereksiz, yersiz, boş
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Ölmeden evvel tesviyesi157 lazım gelen işlerini, evrakını tan-
zime158 uğraştı. Vasiyetlerini bir bir zevcesine söyledi. Ne asılsızlı-
ğına ve ne de ciddiyetine hüküm vermekte de mütereddit159 kaldığı 
bu ölümün karşısında ne vaziyet alacağını zevcini ve ne suretle te-
selli edeceğini bilmeyen zavallı kadın kendini teessürlere kaptıra-
rak hüngür hüngür ağlamaya başlayınca Servet Efendi de hemen o 
gözyaşlarına tabi olarak:

– Ağlama karıcığım. Takdir-i Hüda160 böyle imiş. Küçük yav-
rucuklarımı iyi büyüt. Büyüklerinin tahsil ve terbiyelerine elden 
geldiği kadar itina et161. Ölen zevcin hatırasına sadık kalan zevceler 
enderdir. Bir diğerine varmak için türlü mazeretler icat ederler. Sen 
de arkamdan böyle yapacaksan ruhumu bütün bütün tazip etme-
mek162 için el herifine evlatlarımı hırpalatma.

– Rabb’im bana sizden başka koca yüzü göstermesin…
– Ölen ile ölünmez.
– Efendi, sizde lekeli humma zuhur ederse bana da bulaşacağın-

dan emin olunuz. 
Servet Efendi derin derin içini çekerek:

– Sonra çocuklarımızı kim büyütür?
– Küçük kız bana, ortanca oğlan da sana pek düşkündür. Bizden 

sonra onlar da sağ kalmazlar. 
Karı koca birbirine sarılarak hararetle, hüzünle, meraretle163 

ağlarlar. Servet Efendi misafirlik müddetinin sonuna gelmiş olduğu 
bu dünyayı, hayatı şimdi büsbütün başka bir gözle görmeye başlar. 
Ailesinden ayrılmak kendine pek feci ve müellim gelir. Evvelden 
güzelliklerini, saadetlerini pek seçemediği bu âlem şimdi orada 
geçireceği zamanın kısalması nispetinde, cazip, parlak, bir haz ve 
157   tesviye: bir işi halletme, sonuçlandırma
158   tanzim: düzenleme
159   mütereddit: kararsız
160   takdiri hüda: yazgı
161   itina etmek: özen göstermek
162   tazip etmek: üzmek
163   meraret: acılık
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emel fakat serap kadar seri füsunkâr164 renkler, ziyalar içinde şaşa-
adar165 görünür. Her şeyin kıymeti onu kaybetmek tehlikesi içinde 
takdir olunabileceği hakikatini anlar.

Kendi zannınca olan aşılanma müddetinin on ikinci akşamı 
vücuduna bir kırıklık, başına şiddetli bir ağrı gelir. Döşeğine yatar. 
Zevcesini baş ucundan ayırmaz: 

– Hanımcığım işte bu son yatışımdır… Artık ben bu döşekten 
sağ kalkmayacağım…
mukaddimesiyle166 uzun uzun sözler tutturarak vedaya girişir. Yine 
vasiyetlerini bir bir tekrarlar. 

Hekim celbinde tereddüt ederler. Hasta o geceyi maddi olmak-
tan ziyade manevi ızdıraplar içinde geçirir. Fakat ertesi gün kırık-
lık azalır. Baş ağrısı zail olur167 ve bu on ikinciyi takip eden diğer 
günlerde marizin168 hâlinde vahamete169 bedel170 bir hafiflik görülür.

Hastalık zuhuru müddetinin hadd-i azamisi171 olan on altıncı 
günü de merakı calip172 bir hastalık peyda olmaz. Günler on yedi, 
on sekizi bulur. Servet Efendi tehlikeden kurtulur. Ölüp de dirilmiş, 
dünyaya yeni gelmiş gibi olur. Hayata, ailesine kavuşur. Karı koca, 
çoluk çocuk hep sevinç gözyaşlarıyla sarmaş dolaş olurlar. 

Bu tecrübe efendiyi feylesoflaştırır. Hissini, fikrini inceltir. 
Hayatın kıymetini öğretir. Aile saadetini bir hikmet pertavsız173 ile 
gözlerinin önünde büyütür. Bu dünyada şimdiye kadar farkına va-
ramadığı lezzetler bulur.

164   füsunkâr: sihirli, çekici, büyülü, büyüleyici
165   şaşaadar: parıltılı, gösterişli
166   mukaddime: giriş, başlangıç
167   zail olmak: yok olmak
168   mariz: hasta olan
169   vahamet: korkulacak durum, tehlike
170   bedel: yerine
171   hadd-i azami: en yüksek derece
172   calip: celbeden, çeken
173   pertavsız: büyüteç
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Bu imtihanın sonunda Servet Efendi’yi yalnız bir cihet müte-
essir eder174. O da bu dünyadaki fenalıklardan pek çoğunun insanın 
gene insandan gelmesi hakikatidir. Ada vapurunda bu terbiyesiz 
herif bitini fiske ile Servet Efendi’nin üzerine fırlatmasa idi zavallı 
adam iki hafta zarfında kendini ölüm tehlikesine maruz görmek iş-
kencesini çekmeyecekti.

Medeniyetin kanun tanzimindeki mücadele gayesi hep insanın 
insana edeceği fenalıkları tahdit içindir. Çünkü canavarlar envaın-
dan hiçbiri kendi nevi hakkında benibeşer175 kadar bedhah176 ve 
merhametsiz değildir. Dünya kurulalıdan beri istatistikler tutulmuş 
olaydı pençelerini insan kadar nevinin kanına bulamış başka cins 
hayvan bulunmadığı sabit olurdu.

Servet Efendi’ye bit sıçratan, iyilikle fenalığı birbirinden ayı-
ramayan bir cahildi. Allah beşeriyeti, riya177 çicekleriyle örtülmüş 
ifsat178 çirkefini, fazl u edeb179 şeklinde insaniyete tüküren ahlaksız-
ların şerrinden saklasın.

Lekeli hummadan kurtulmak kabildir. Fakat öteki ahlak sem-
mi180 asırları, nesilleri zehirler. İçimizdeki bu nev maneviyat mariz-
lerini Cenabıhak şifayab etsin ki181 halasa erelim182.

Heybeliada, 10 Haziran 334

174   müteessir etmek: etkilemek
175   benibeşer: insanlar
176   bedhah: başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli
177   riya: ikiyüzlülük
178   ifsat: kargaşalık
179   fazl u edeb: ahlaki değer, erdem
180   sem: zehir
181   şifayab etmek: iyileştirmek 
182   halasa ermek: kurtulmak



Döşekten Bir Seda1

Pek azizim Celal Nuri Beyefendi’ye,
“Küllü nefsin zaikatü’n-nezle”2

Efendim, nihayet tutuldum. Fakat gözleri elaya değil. Anladı-
nız. İspanyol hastalığına3 tutulmayanları imrendirmek gibi olmasın, 
benimki pek sefalı4 ve şairane oldu.

Granada’da mı Elhamra Sarayı’nda mı cihana akın yaparak 
İspanya’nın bitaraflığını5 ihlal eden6 On Üçüncü Alphonse’un bu 
cilvekâr7 tabı8, olanca şiddetiyle beni ateşli aguşuna9 çekmek istedi. 
Ondaki İspanyol yosmalığıyla bendeki romancı kafası denk geldi. 

1   “Döşekten Bir Sada” hikâyesi, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası’nda 24 Ağustos 
1918’de yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim adlı öykü kitabının Atlas Ki-
tabevi tarafından yapılan ikinci baskısında (1973) Hüsamettin Bozok hikâyeye 

“Döşekten Bir Sesleniş” başlığını vermiş ve metni sadeleştirmiştir. Atlas Kitabevi 
daha sonraki senelerde Mezarından Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış’la bir-
likte Eti Senin Kemiği Benim adlı öykü kitabını aynı ciltte yayımlamıştır. Özgür 
Yayınlarının aynı düzenleme ile yapılan 1995 baskısında Kemal Bek, mevcut 
sadeleştirmeye dipnotlar eklemiştir. Elinizdeki metin, hikâyenin Edebiyat-ı 
Umumiye Mecmuası’ndaki yayını esas alınarak sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. 
(Aysel Güneş)

2   “Her nefis nezleyi tadacaktır.”
3   İspanyol hastalığı: İspanyol nezlesi, paçavra hastalığı
4   sefalı: eğlenceli
5   bitaraflık: tarafsızlık
6   ihlal etmek: bozmak
7   cilvekâr: hoşa giden şekilde davranan
8   tab: tabiat, yaradılış
9   aguş: kucak
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Birbirimizi kavradık, zaten kudumunu10 bekliyordum. Nazeninim11 
bana geç geldi ama pir12 geldi.

Birbirimize nasıl çattık, anlatayım:
Cumartesi sabahı yataktan neşesiz kalktım. Lakin birkaç saat 

bu nazlımın vaslıyla13 tutuşacağımı bilmiyordum. Dakikalar geç-
tikçe kanıma hararet14, sinirlerime rehavet15, beynime bir uğultu 
yayılıyor, gittikçe iştah da sönüyordu. Öğle yemeğinde ihtiyaten16 
yoğurttan başka şey yemedim. Gün yarısından sonra şakacı bir el 
tüylerimi ürperterek bedenimi dolaşmaya, affedersiniz, tatlı tatlı 
içimi gıdıklamaya başladı. Gitgide cilvesini azıttı. Kulunca17 oku-
yan üfürükçüler gibi mafsallarımı18 insafsızca ezerek ara sıra beni 
bağırtıyordu. İkindiüstü bütün ateşiyle beni sardı, şezlonga uzattı. 
Fakat söyleyeyim ki kâfir şey. Bunun işvelerine19 karşı gelmek her 
çürük vücudun harcı değil20… Avuçlarımın içine birer yumurta ko-
yaydılar beş dakika sonra hazırlop21 olurdu. Vücudumda hissiyatın 
henüz pişiremediği bazı aksam22 kalmışsa onları kıvamında kavur-
du. Şimdi, iaşe23 ekmeklerinden çok pişkin bir adam oldum.

*
Gözlerim biraz aralandı. Gördüm, lambalar yanmıştı. İkindiden 

yatsıya nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Baş ağrısıyla bütün damarla-
rımdaki yüksek çarpıntıdan çok rahatsız idim. Dakikada nabızların 
vuruşu yüzü geçkindi. Vücudu öyle tahammül olunmaz bir sıkıntı 
10   kudum: gelme, ayak basma
11   nazenin: nazlı
12   pir: adamakıllı, iyice
13   vasıl: ulaşma
14   hararet: ateş
15   rehavet: ağırlık, gevşeklik
16   ihtiyaten: ilerisini düşünerek
17   kulunç: şiddetli omuz ve sırt ağrısı
18   mafsal: eklem
19   işve: cilve
20   harcı olmamak: bir iş, birinin yapabileceği nitelikte olmamak
21   hazırlop: haşlanmış katı yumurta
22   aksam: kısımlar, bölümler 
23   iaşe: yedirip içirme
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sarıyordu ki ne tarafınıza yatsanız adalat24, asap25 ve kemiklerini-
ze beş saniyecik müddet bir vaziyet beğendirmek kabil olamıyor26. 
Başka türlü yatışta rahat tasavvuruyla27 bir taraftan öbürüne müte-
madiyen28 dönüyor, çırpınıyor çırpınıyorsunuz.

Tesadüfen bir de iyi piyano çalan bir misafir vardı. O da yirmi 
gün evvel İspanyol’un tecavüzüne29 uğramış. Gözlerimi açtığım za-
man sayıklıyormuşum. Misafirim biraz bana doğru eğilerek:

– Affedersiniz muharrir30 bey, saçmalayorsunuz, dedi.
Ne söylediğimi sordum. Yanımdakiler hep birden gülüşerek:
– Karilerinizin31 huzuruna çıkmak liyakatinden32 ari33 sözler.

cevabını verdiler. Misafirim elini şakağıma uzatarak:
– Vah zavallı Rahmi, Karaköy fırını gibi yanıyor…

deyince her şeyden tiksinen hasta burnuma derhâl ağır bir poğaça 
kokusu yayıldı.

Piyanist bey alayında devamla:
– İspanyol hastalığı seni tuttuğuna çok hata etti. Çünkü birkaç 

gün Nuruyezdan’ı, Vicdan’ı, Zişan’ı bırakıp onunla iştigal edecek-
sin. Kaleminin fassallığıyla34 o nazenin iki gün sonra bütün İstanbul 
halkına rezil olacak..

Ateşin şiddetinden yine birdenbire kendimi kaybederek sayık-
lamaya başlamışım. Babalı Araplar35 gibi sözlerime yine kendim 

24   adalat: kaslar
25   asap: sinirler
26   kabil olmak: mümkün olmak
27   tasavvur: beklenti
28   mütemadiyen: ara vermeden
29   tecavüz: saldırı
30   muharrir: yazar
31   kari: okur
32   liyakat: yaraşırlık durumu
33   ari: soyutlanmış
34   fassallık: dedikoduculuk
35   babalı Arap: Zaman zaman sara ve sinir nöbeti geçiren, tutaraklı kişiler için 

söylenir.
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cevap vererek güya İspanyol ile atışıyormuşum. Onunla ettiğim 
mücadeleyi kendime geldikten sonra bana anlattılar. Aramızda şöy-
le muhavere36 geçmiş:

İspanyol:
– Gıdasızlıktan kanları zayıflamışları götürüyorum. Dikkat et. 

Zeytin ekmekle çalışan muharrirleri, fikren yüksek, maişeten37 düş-
kün üdebayı38, şairleri temizleyeceğim.

– Aman etme!.. Matbuat39 kanunundan kurtulanlara şimdi sen 
mi kıyacaksın? Zavallılara pek acırım… Kabahatleri ne?

– Su-i tagaddi40 ile saçmalıyorlar. Fensiz, ilimsiz hatta lisansız 
çorak makalelerle vezinsiz şiirlere tahammül edemiyorum. Rakı 
pahaya çıkalı eskisi kadar istim tutamadıkları41 için kalemlerinde 
neşe kalmadı. Kafaları şirket vapurlarının soluğan42 makineleri gibi 
kuvvetsiz, ahenksiz işleyor. 

– Bunların iyi karın doyuranları yok mu?
– Var fakat onların birer ayakları matbaalarda, diğer mübarek 

kademleri43 mühim dairededir. Yedikleri fileyi44, bifteği, böreği 
ince şarap ve şampanya ile sularlar. Beylik sözlerden başka hayra 
ve şerre45 dair ne çene kımıldatırlar ne kalem. Bunun için memle-
ketin âlâ tabaka mütefekkirleri46 sayılırlar. En ziyade kovulan, dert 
peyda eden şeyin doğru söz olduğunu görmüyor musunuz? Takım 
takım Türkçüler peyda oluyor da niçin meydana bir de “doğrucu” 
çıkmıyor?

36   muhavere: iki kişi arasında konuşma
37   maişeten: yeme içme bakımından
38   üdeba: yazarlar
39   matbuat: basın
40   su-i tagaddi: kötü beslenme
41   istim tutmak: (islim) gerekli koşulların olgunlaşmasını beklemek
42   soluğan: soluk soluğa olan
43   kadem: ayak
44   file: (fileto?) kemiksiz lop etten elde edilen ince dilim
45   hayır ve şer: iyilik ve kötülük
46   müttefekkir: düşünür
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– Bugün zeytin ekmek yiyen muharrirler de âlâ tabakaya yük-
selmeye uğraşıyorlar. Memlekette başka meslek var mı? Üzüm 
üzüme bakarak kararır. Hepsinin kulakları kirişte. Ağızları havada. 
Eyyam47 kolluyorlar. Rüzgâr hangi taraftan sert eserse fırıl fırıl o 
cihete dönüyorlar. Muvazeneli48 kalem kullanıyorlar. Bu kıtlıkta o 
zeytin ekmeği kaybetmek tehlikesi de var.

– Bu zavallılar memurin49 lokantasından müstefit olamıyorlar 
mı?50

– Hayır, ara sıra bir matbuat haşlaması onlar için kâfidir.
– En ziyade hoşuma giden şey bunların birbirine “mesleksiz” 

tezyifiyle51 haykırmalarıdır.
– İçlerinde mesleksizleri yok mu?
– Haşa. Bir tane bulsam matbuatın eyvan-ı ibretine52 çelenk gibi 

takacağım.
Bu esnada humma53 ateşiyle gözüme memleketin hayat-ı husu-

siyesinden54 bazı acayip sahneler görünmeye başlamış. Sormuşum:
– Ay o nedir? Muharririn biri yazıhanesinin üzerine Frenkçe55 

bir kitap açmış. Önünde saçlarını yolarak dövünüyor!
– Anlayamadın mı?
– Hayır.
– Bu zamanın edebîlik56 sefaletlerinden57 bir levha.

47   eyyam: uygun zaman
48   muvazeneli: dengeli
49   memurin: memurlar
50   müstefit olmak: yararlanmak
51   tezyif: alaya alma, küçümseme
52   eyvan-ı ibret: ibret köşesi
53   humma: sıtma nöbeti
54   hayat-ı hususiye: özel hayat
55   Frenkçe: Fransızca 
56   edebîlik: edebiyatla ilgili olma
57   sefalet: düşkünlük
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– Kuzum İspanyol, anlat. Senin ateşinle bende sürat-i intikal58 
kalmadı.

– Fransızca ibarenin önünde dövündüğünü gördüğün o zat, şeh-
rimizin tanınmış üdebasındandır. Kütüphanesinde para eder ne ka-
dar kitap varsa açlıktan hepsini birer ikişer satmış. Bu meyanda59 
lügat kitaplarını da elden çıkarmış. Şimdi tercümede tesadüf ettiği 
müşkül60 hâlden âciz kaldığı için çırpınıyor.

– Vah zavallı… Ya şu öteki? Saçlar taralı, eller gentil61, suare62 
kıyafetinde yazan kim?

– Yeni ediplerden.
– Fakat üç saattir tek bir tabir üzerinde yorulduğunu görüyorum. 

Bu ne müşkülpesentlik63!
– Aman sus, “müşkülpesentlik” deme, şimdi kanına dokunur. 

Düello için eldiveni çıkarır, suratına atar.
– Neden?
– O şık edip terkipsiz64 Türkçe yazmaya uğraşanların elebaşı-

sıdır.
– Saatlerden beri bir kaleme dökemediği o tek tabir nedir?
– “Su-i istimal”i65 terkipsiz ifade için didiniyor, kafasını altüst 

ediyor, muvaffak olamıyor66.
– Bu o kadar zor mudur?

58   sürat-i intikal: kavrama hızı
59   meyan: ara 
60   müşkül: zor
61   gentil: kibar
62   suare: gece gösterimi
63   müşkülpesentlik: güç beğenir olma
64   terkipsiz: tamlamasız
65   su-i istimal: görevi kötüye kullanma
66   muvaffak olamamak: başaramamak



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 409

– Fransızca abus67 kelimesini Türkçeye tercüme zaruretinde68 
kaldığınız vakit ne yaparsınız? Terkip kullanması yeni üdeba cum-
huruyla şediden69 memnu70. Binaenaleyh71 “su-i istimal” diyemez-
siniz. Kelimelerin Arabi72, Farsi73 olmasında pek beis74 yoktur. Yal-
nız terkip yapılmayacak.

– Kolay. Emsali vechile75 hareket ederim.
– Nasıl?
– “Hâlet-i ruhiye”76 ve emsalini bozup “ruhi hâlet” vesaire yap-

tıkları gibi ben de “su-i istimal”i “istimali77 su etmek78” şeklinde 
kullanırım.

– A, hiç olur mu? Lisanı suistimal işte buna denir…
– Olamazsa başka türlüsünü bul bakalım…

*
– İçerisi kitap dolu bir bina dâhilinde iki kişi kavga ediyor. Ora-

sı neresi?
– Beyazıt Kütüphanesi.
– Onlar niye çekişiyorlar?
– Zamane kahtından79 dolayı yine kitaplarının çoğunu okutmuş 

ulemamızdan biri uğradığı bir müşkülünü hal için Beyazıt Kütüp-
hanesine gider. Hafızıkütüpten80 Büyük Ansiklopedi’nin bir cildini 

67   abus: suistimal, kötüye kullanma
68   zaruret: zorunluluk
69   şediden: şiddetli olarak
70   memnu: yasak
71   binaenaleyh: bununla beraber
72   Arabi: Arapça
73   Farsi: Farsça
74   beis: zarar
75   emsali vechile: benzer örnek üzerinden hareketle
76   hâlet-i ruhiye: ruh durumu
77   istimal: kullanım
78   su etmek: kötü etmek
79   kaht: kıtlık
80   hafızıkütüp: kütüphane memuru
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ister. Hafızıkütüp karinin eline kırmızı kaplı koca bir kitap tutuştu-
rur. O zat bu cildin dışına içine bakar, taaccübü81 artar çünkü bunun 
Londra kütüphanelerinden birine ait bir fihrist olduğunu anlar. Ara-
larında şu muhavere geçer.

– Ayol bu ansiklopedi değil… Bir İngiliz kütüphanesi fihristi-
nin ikinci cildi.

– Sen öyle zannedersin. Buraya lisan bilen ne âlim efendiler ge-
lir. Bu cildi ellerine sunarım. Akşama kadar okuya okuya bitiremez-
ler. Onun içinde neler vardır. Sen Frenkçe okumasını bilmiyorsun 
galiba… Gazetelerde, mecmualarda82, risalelerde83 tutuşan bahisler 
hep bu kitaba müraacatla fasledilir84.

– A efendim bu cildin içinde esami-i kitaptan85 başka bir şey 
yok.

– Ya ne olacaktı zannediyorsunuz! Bizde bahsi kazananlar hep 
kitap ismi sayarak kazanırlar. En çok kitap adı haber verenler en 
âlim sayılırlar. Bizim memlekette kitapların içini okuyanlar var sa-
nıyorsan aldanıyorsun. İsimlerinden bahsettiğiniz asarın86 münderi-
catından87 sizi kim imtihan edip de hakikati anlayacak? 

*
Memleketin hayat-ı irfan u maişetine88 ait levhaların kahra-

manlarına karışarak humma sıkıntısıyla abuk sabuk söylenirken 
misafirim:

– Bu hastalığa musiki nasıl tesir ediyor? dedi.

81   taaccüp: şaşkınlık
82   mecmua: dergi
83   risale: küçük kitap
84   fasledilmek: çözülmek
85   esami-i kitap: kitap isimleri
86   asar: eserler
87   mündericat: içindekiler
88   hayat-ı irfan u maişet: geçim ve kültür hayatı 
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Piyanonun başına geçti. Birden, parmaklarının altından billu-
ri89 asvat90 şelalesi fışkırmaya başladı. Kâh şiddet ve kâh rikkatle-
nen91 bu ses fıskiyesi yükselip yükselip tepemden aşağı semavi92 
ve şiirî93 bir duş gibi dökülür iken beynimde humma basları silini-
yor, asabım şifalaşıyor, hissim inceliyordu. Yine birdenbire tempo 
değişti. Hızlandı. Şimdi dimağım94 hafif bir fırtına gibi Corbin’in 
Santiago valsine tutuldu. Havalanan bir tayyarenin95 ilk hareketleri-
ni andırır latif96 sallantılar içinde mevcudiyetimi97 salıverdiğim es-
nada karşıma, kulağının yanı iri kıvrım zülüflü, halka küpeli, omzu 
atkılı, narçiçeği fistanlı, gül ve güler yüzlü bir Endülüs dilberi98 
çıktı. Beni valse davet ediyordu. Bütün humma ateşimin onun pek 
cazip iri gözlerinde parladığını gördüm. Demek tutulduğum o idi. 
Hemen beline sarıldım. Vals kasırgası bizi fezanın99 bilmem hangi 
esirî100 cennetlerine doğru uçuruyor, onun gözlerinin sihr-i tenviriy-
le101 önümüzde ufuklar açılıyor açılıyor açılıyordu.

*
Bu valsten baygın düştüğüm vakit piyanonun perdelerine re-

fakat eden102 benden daha baygın bir ses Carmen’den şu parçayı 
okuyordu:

L’amour est enfant de Bohême
Qui n’a jamais Connu de loi

89   billuri: billur gibi
90   asvat: sesler
91   rikkatlenmek: duygulu, yumuşak olmak
92   semavi: göke ilişkin
93   şiirî: şiirsel
94   dimağ: zihin
95   tayyare: uçak
96   latif: yumuşak, hoş
97   mevcudiyet: varlık
98   dilber: alımlı kadın
99   feza: gök
100   esirî: uçucu
101   sihr-i tenvir: aydınlatma sihri
102   refakat etmek: arkadaşlık etmek
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Si tu ne m’aime pas, moi je t’aime;
Et si je taime, prends garde à toi.103

Sabahleyin gözlerimi açtığım vakit karşımda ne Endülüs dil-
beri kalmıştı ne Carmen. Hummamı da beraber alıp götürmüşlerdi.

İspanyol hastalığı beni böyle sardı ve böyle bıraktı.
15 Ağustos 1334, Heybeliada

103   “Aşk, derbederin çocuğudur / ve asla kural tanımamıştır / sen beni sevmiyorsan 
ben seni seviyorum / ve seni seviyorsam gardını almalısın (kendini korumalı-
sın)”



Mırnav Mırnav1

Aha paşam… Aha tontonum… Ellerin var olsun… Senin için 
“yazıyor, çiziyor” diyorlar… A, küçüklüğünü hiç unutmam! Kayısı 
ağacına salıncak kurup da “Ah taralelli2” ile sallandığın bugünkü 
gibi gözlerimin önüne geliyor. Üzeri siyah bereli kanarya sarısı bir 
entarin vardı. Mevlevi dervişi gibi döne döne eteklerini kabartır-
dın… Ah ah, ne afacanlıkların da vardı! İçlerinden civciv çıkaraca-
ğım diye bir haftalık kuluçkanın altındaki bütün yumurtaları kırdı-
ğını hatırlamaz mısın? Ya muhtarın oğlu Küçük Hafız’ın kuyumun 
içine ettiği büyük kabahati bilirsin ya? Acaba kuyu mundar3 oldu 
mu diye merhum hacı baban danışmaya fetvahaneye4 kadar gittiydi. 
Sen de afacandın amma benim Süleyman gibi değildin. Sırası ge-
lince odanda kitaplarını açar, derslerine bakardın. Süleyman fırsat 
bulduğu kendi gibi küçük çapkınlar, haylazlarla tulumba kaldırma-
ya cami havalisine5 kaçardı. O kadar uğraştık, para sarf ettik. Ho-
casına gidip “Eti senin, kemiği bizim. Döv, adam olsun.” dedik. Ah, 
mümkün değil damarında olmayınca okumuyor vesselam. Ola ola 
kantar idaresinde kâtip oldu. Koçanların üzerine bir iki rakam yaz-
maktan başka bir

 
marifet öğrenemedi. Şimdi evlat ve ayal6 sahibi, 

1   “Mırnav Mırnav” adlı hikâye, Ati gazetesinde 31 Aralık 1918 yılında yayımlan-
mıştır. (Bünyamın Tan - Nurgül Yıldız)

2   tarallelli: bir terennüm sözcüğü
3   mundar: (murdar) kirli pis
4   fetvahane: şeyhülislam makamı
5   havali: çevre, civar
6   ayal: karı, eş
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saçı sakalı ağırdı. Böyle zamanda yedi yüz kuruş maaş. Ölmüyoruz, 
sürünüyoruz.

Amaan, eski dertleri bırakalım, yenilerine bakalım… Eski sür-
düğümüz ömür meğer sultanlıkmış. O zamanlar et, ekmek, kömür, 
soğan, zerzevat meğerse para ile değilmiş… Söyletme beni, gözle-
rimden yaşlar geliyor.

Bu mektubu sana torunum Seher’e yazdırıyorum. Pek iyi 
beceremiyorsa kusura bakma yavrum. Kala kala o çocuğun eline, 
idaresine kaldık. Anası yani gelinim Emine, öyle mankafa7 oldu ki 
adını çağırsan ne demek olduğunu anlamıyor. “Kuçu kuçu” desen 
köpekler gelir. “Pisi pisi” desen kediler koşar. Adını işitince bu aksi 
tarafa gidiyor.

Ah efendizadem, derdime neresinden başlayayım? Öyle bir 
mektuba, beş mektuba, üç kitaba dört kitaba sığmaz ki… Allah ne 
verir de kul götüremez?

Aksaray’da bahçe bahçe, duvar duvara komşu idik. Rabb’imin 
zulmü o yangın geldi, evimizi barkımızı, malımızı menalimizi8 sildi 
süpürdü, bizi çil yavrusu gibi dağıttı. Yine Aksaray’da nalıncı so-
kağında çukur, karanlık iki odalı bir kulübeye taşındık. “Taşındık” 
da lakırdı mı ya? Elde avuçta ne kaldı ki taşınacağız? Alevlerin ağ-
zından ne kapabildikse iki hırtı9 bir pırtı10. Bir kovuk11 bulduk, içine 
tıkıldık. Yangından o kadar canım yandı, gözüm korktu ki şimdi 
mesela Sultanahmet’te yangın var demiyorlar mı ben torunuma 

“Haydi Seher, çabuk ol yavrum, toplanalım!” diye haykırıyorum. 
Sultanahmet neresi Aksaray neresi ama şimdiki yangınlar havasını 
buldu mu, Rabb’im saklasın, pupasına gidiyor12 …

Ah, ahir ömrümde çektiklerim… Ben kırk yıllık tiryaki bir ka-
dınım. Evvelden sabahleyin kalkınca ufacık bakır mangalımı şöy-

7   mankafa: anlayışsız, aptal
8   mal menal: mal mülk 
9   hırtı: gereksiz, kalabalık eşya
10   pırtı: değersiz şey, eşya
11   kovuk: ancak sığınılacak kadar küçük yer
12   pupa gitmek: alabildiğine gitmek, ilerlemek
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le apışımın13 arasına çeker, cezveyi sürer, şekerini kahvesini salar, 
koyu koyu, köpüklü bir elimde fincan ötekinde cıgara höpürdetir, 
tellendirir, keyfimi getirirdim… Şimdi uyandım mı akşamdan ye-
diğim o kara kerpiçin ağırlığını midemin ortasında taş gibi duyu-
yorum. Benim gibi bed kocakarının kursağı onu hazmedebilir mi? 
Aman söylemeyeyim belki Rabb’imin gücüne gider. Onu bulama-
yıp da çoluk çocuk aç yattığımız geceler çok oluyor…

Sabahleyin başım kazan gibi şişer. Tekrar tekrarlarım: Hani 
mangal? Hani ateş? Hani kahve, cıgara? Kendimizi aldatmak için 
bu isimlerde birtakım şeyler kullanıyoruz. Ama hiçbirisi o değil… 
Bak dinle: Ahbaptan biri “Mezarlıktan kozalak toplayınız. Üç ko-
zalakla iki fincan kahve pişer!” dedi. Sabah karanlıkları kabristan-
lara gittim. Kozalak değil, mezarlıklarımızda yavaş yavaş servi bile 
bulamayacağız. En ufak ot parçasına kadar silmişler süpürmüşler.

Yine ahbaptan birisi salık verdi. Bir bütün gazeteyi ufak ufak 
yırtmalı. Sekize bölmeli. Birer birer kullanmalı. Bir gazetenin ale-
vi ile böyle bir fincan kahve pişiyor, dedi. Denedim, sahi maltız14 
ocağında, ispirtoda iyi, güzel pişiyor ama gazeteyi nerede bulmalı? 
Tanesi kırk paraya çıkmış. Her şey çıkıyor. Benden başka kıymeti 
on misli artmayan şey kalmadı ki. Bizim komşu Nezihi Bey vardır 
gümrük üzerinde tekaüt. Allah versin vaktiyle tutmuş. Kendisi İt-
tihatçıların düşmanıdır. İşte ona her sabah yirmi türlü gazete gelir. 
Her gün bir çeşidi çıkıyormuş. Ortalığı dedikoduya boğuyorlarmış. 
Kârlarına kesat… Kalemlerine kibrit suyu… Sabahleyin gazeteci 
türlü türlü isimler bağırarak kapının önünden geçer. Aklımda tuta-
mam ki… İçinde Alaman var, Toraman var, İstanbul var, Üsküdar 
var, Yeniköy var, Sabah var, Akşam var, Söz var, Karagöz var… Ne 
yok efendim?

Nezihi Bey bahçe üstündeki odasının penceresi önünde gazete 
okur iken bazı günler pek kızar. İttihatçılığın öğüdünü güdenlere 
hiddetlenir, parlar. Gazeteleri pencereden bizim bahçeye fırlatarak:

13   apış: üst bacakların iç yanı, butların iç tarafı
14   maltız: çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı 

ve taşınır ocak
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– Türker Hanım, al bunlarla kahve pişir. (İsimlerini söyler.) Şu 
falan filanla bulaşık tenceresi yıka. Ötekini de konaktaki torunzade-
nin beşiğinde bez kalmadı ise oraya oy. Bebeğe sübek15 yap.

Ben sevinir, gazeteleri toplarım. İşte ateşi böyle uydururum. 
Lakin hani kahve? Evvelleri hastalanınca eş dost ilaç salık verir-
lerdi. Şimdi birbirimizden yiyecek, içecek reçeteleri alıyoruz. Se-
petimde on türlü kahve tertibi var. Bakla kabuğu, zeytin çekirdeği. 
Daha böyle evvelden süprüntülüğe attığımız neler varsa kavrulup, 
dövülüp, çekilip kahve kutusuna konacak ve o niyete pişirilip içi-
lecek… Bunlar takatuka16 tertibi, içlerinde kahveden başka her şey 
var. Vaktiyle alışılmış… Cıgara müptelasıyım. Tütünlerin cinsleri 
bozuldukça fiyatları yükseldi. Dişimizden tırnağımızdan artırarak 
birkaç kuruş verip bir küçük paket, sözüm ona, fışkı17 alıyoruz. Tü-
tünü idare edeceğim diye cıgaraları incelte incelte süpürge teline 
çevirdim.

Sabahleyin o mide ağırlığı ile kalk. Süprüntü kabuklarından 
çekilmiş kahveyi o iplik gibi cıgaranın dumanı ile iç de keyif çat 
bakalım…

Her şeyin yine adı üstünde fakat asılları değişti. Mesela ek-
mek yerine o kara tuğlayı yiyoruz. Başka şeyler de bütün öyle… Ah 
efendim, isimleri söylenmez şeyler yiyoruz. Mutfak defterimizden 
yağ, et, pirinç, şeker gibi şeyler büsbütün kalktı. Akşam sabah sade 
suya bulgur çorbası… Bitecek diye korkumuzdan bulguru parmak-
larımızın ucunda şöyle beş on tane mücevher gibi el ölçeğiyle pi-
şiriyoruz. 

Çoluk çocuk hepimiz kuruduk kuruduk, takozlara döndük, 
hırtlamba18 olduk.

Ah zavallı benim Tekir’in hâlini sorma… Babasıyla halası aç-
lığa dayanamadılar. Sizler baki… Tekir yaşıyor amma bir deri, bir 

15   sübek: küçük çocukların yataklarını kirletmemeleri için kullanılan kamış
16   takatuka: gürültü patırtı
17   fışkı: hayvan tersi, taze gübre
18   hırtlamba: perişan, hastalıklı görünüşlü
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kemik kaldı. Evvelden biz onu ciğersiz, mancasız19 bırakmazdık. 
Şimdi sabahları ayaklarımın arasında dolaşır. Beraber mutfağa ka-
dar gideriz. Tel dolap tamtakır. Kalaysız tencereler simsiyah ağız-
larını açmış, öyle bomboş beklerler. Ekmek çömleğinden bir iki 
kırıntı bulur, kedinin önüne korum. Hayvan ocak sıvasından dövül-
müş zannolunan bu kara parçaları istemeye istemeye koklar koklar, 
sanki “Bu yenir mi? Benimle eğleniyor musunuz?”  manasında yü-
züme bakar. Ben bunun yenecek şey olduğunu kediye inandırmak 
için bir parça alır, ağzıma atarım. Gecenin ayazı ile hakikaten taş 
kesilmiş bu mübarek lokmayı açlığa karşı bir ilaç gibi çiğnemeden 
yutarım. Boğazım yırtılır.

Tekir evvelden karnını doyurmak için delik, kovuk başları bek-
ler, Rabb’im ne rızık ihsan ederse avlanırdı. Şimdi kıtlıktan ötekiler 
de kalmadı. Açlıktan birbirilerini mi yediler? Yoksa insanların elle-
rine geçmekten korktukları için mi çekildiler? Ne tavan arasında bir 
tıkırtı ne mutbakta20 bir gezinti.

Beyefendi, dikkat ediyor musun? Kanunlar geldi. Bu sene ke-
diler daha kızmadı. Bilmem, Aksaray’dakilerde sene başı naraları, 
dam cümbüşleri başlamadı. Adadakiler miyavlıyorlar mı? Ah, kırk 
yıl kıtlık ve kıran olsa bir güruh vardır ki senenin on iki ayında 
kızma zamanını bir dakika şaşırmaz… Kimler? Anladınız… Bu ha-
vada ajurlu21 çoraplar ile nim22 dekolte gezenler.

Zavallı parasız erkekler… Benim gibi dişsiz kocakarılar… 
Matbuat kanununda buna bir ceza yoktur ya? Onların yerine bari 
ben bağırayım:

– Yâr bana bir eğlence. Mırnav… Mırnav…
Heybeliada, 20 Kânunuevvel 1334

19   manca: kedi köpek yiyeceği
20   mutbak: mutfak
21   ajurlu: her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli
22   nim: yarı





Nurger Hanım’dan Mektup1

Nuruaynım2 efendim, seni özledim. Ada’ya gideyim, doya 
doya koca bir mavi deniz, dört çam göreyim, gözüm gönlüm açıl-
sın diyorum. Ne mümkün efendim? Ev bark gailesi. Her gün bir şey, 
her saat bir dırıltı3 çıkıyor. Sefalet yakamıza çöktü. Evvelden dört 
kırıntımız vardı. Çoğunu yangın aldı. Elimizde kalanı da açlıktan 
ölmemek için ekmeğe, bulgura, gaza, oduna verdik. İpipullah sivri 
külah4 böyle kuru tahtalar üzerinde kaldık. Mevla’ma bin şükür… 
Gücüne gitmesin… Haşa şikâyet etmiyorum… Yaşım sekseni çok-
tan geçti. Elim ayağım tutarken kimselere muhtaç olmadan artık 
gözlerimi yummak istiyorum. Amma Rabb’im onda verdiğini beşte 
almıyor. Hikmetine kurban olayım… Ne denir? Torunlarımı gör-
düm. Torunlarımın yavrularını sevdim. Ecel biraz daha aman verir-
se onların da miniminilerini öpüp koklayacağım galiba. Haza min 
fazli Rabbi5, haza min fazli rabbi… Merhum hacı baban Allah’ın 

1   “Nurger Hanım’dan Mektup” adlı hikâye, ilk olarak Ati gazetesinde 6 Ocak 1919 
tarihinde yayımlanmıştır. Hikâye, bu baskı esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
Hikâyenin adı daha sonra Eti Senin Kemiği Benim adlı hikâye kitabında “Türkân 
Hanım’dan Mektup” adıyla geçmektedir. Bu iki hikâye de aynı hikâyedir. Gür-
pınar Yayınlarında 1963 yılında çıkan baskıda hikâyenin dili sadeleştirilmemiştir 
ve başlığı dışında gazetedeki yayınla hemen hemen aynıdır. Daha sonraki bas-
kılarda hikâyenin dili sadeleştirilmiştir (bk. Atlas Yayınları 1972, 1973; Özgür 
Yayınları). (Şenol Korkmaz)

2   nuruaynım: gözümün nuru
3   dırıltı: bezdirici biçimde söylenme, dırdır
4   ipipullah sivri külah: elinde avucunda hiçbir şey kalmamış, yoksul, züğürt kimse
5   Haza min fazli Rabbi: “Bu, Rabb’imin lütfundandır.” (Neml, 40)
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cilvelerine karşı hep böyle söyledi. O gitti kurtuldu. Gaileyi6 bana 
bıraktı. Şimdiki gençler… Söyletme beni, hepsi kızım, torunum, 
geç… Ne ise, on deliye bir güllabici7 lazım. Dolabımızda şeker, 
soframızda tat tuz kalmadı. Çocuklarımı tatlı dil, güler yüzle idare 
etmek isterim.

Akşam olur. Sininin8 etrafına büyük küçük dizilirler. Sanki 
kaydırak oynayacakmışız gibi hepimizin önünde birer tuğla parçası. 
Esmer mi esmer, katı mı katı. Kimsenin kimseye hakkı geçmesin 
diye onu aramızda miskal9 ile taksim ederiz.

Ağzımızda bir tane diş kalmadı. On beş sene evvelisi iğreti10 
taktırmak için kürsü şeyhine danıştım.

– Küfürdür, şirktir… Sakın ha! Koca nene cehennemde yanar-
sın…
diye yüzüme bağırdı, korktum. Şeyh efendi on beş sene sonra ek-
meklerin bu hâle geleceğini bileydi belki izin verirdi. Şimdi verse 
de para nerede? Kibarlar11 beş yüz liraya taktırıyorlarmış.

Torunum Seher benim ekmeği köftün12 gibi iki üç saat evvel 
ıslatır. İki gözüm Rabb’im, onun da eksikliğini göstermesin. Ek-
mek kâsenin içinde sulanıp da olur mu bir Salıpazarı çamuru… Bir 
tutam ondan alırım. Bir kaşık bulgur çorbasını ona katık ederim. 
Yenir yutulur şeyler değil. Birbirimizin arkasını yumruklayarak tı-
kınırız. Torunumun oğlu Fazıl yemiş ister, şeker ister. Muhallebi, 
sütlaç ister. Onun ağlamasına burnumun direği sızlar amma Elden 
ne gelir ağlamadan gayrı bu hâle?

Ne akıllı oğlan bilmem ki… İki üç yaşındayken böyle nimetle-
ri birkaç defa yediydi. Hâlâ adlarını, lezzetlerini unutmamış. Alaca 

6   gaile: dert, sıkıntı, keder
7   güllabici: eskiden akıl hastanelerinde elinde kırbaçla hastaları terbiye eden gar-

diyanlara verilen isim
8   sini: üzerinde yemek yenilen büyük tepsi
9   miskal: 4,810 gram olan bir ağırlık ölçü birimi
10   iğreti: takma diş
11   kibar: zengin, soylu, köklü kimse ve aile
12   köftün: sığırlara verilen keten veya susam küspesi
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karanlıkta taamı13 eder, bitiririz. Allah’ın güneşi mağripte14 çekildi 
mi bizim evde artık göz gözü görmez. Damla gazımız kalmadı. Te-
nekesi yirmi dört, yirmi beş liraya çıkmış diyorlar. Bizim topumuzu 
esir pazarına götürseler o kadar para etmeyiz. Bu nasıl insafsızlık? 
Bunu bu fiyata kim çıkarıyor? Kim para yetiştirerek alabiliyor? Za-
hir15 alıcısı var ki böyle ediyorlar.

Evin içinde bir kargaşalık, bir körebe oyunudur başlar. Evimiz 
ana rahmi kadar küçük. Çoluk çocuk rahat durmazlar. Gezinirken 
birbirimizin orasını burasını çiğneriz. Bir gürültü, bir çığlıktır ko-
par. Kalabalığız. Bazen yediğimiz şeyleri hazmedemeyiz. İstifra-
lar16 başlar. O karanlığın içinde kopan kargaşalığı artık bir düşün. 
Hava ziyade soğuk olduğu akşamlar, hepimiz tir tir titreşiriz. Göz 
aldatmak için ortada bir mangal vardır. Fakat içinde ateş değil, bir 
kıvılcım bile yoktur. Üşüyüp hastalanmasın diye Seher beni döşeği-
me oturtur. Arkama, yanlarıma, önüme yorgan, yastık, halı, seccade 
ne varsa yığar. Ben böyle payandalara17 vurulmuş eski bir bina hâ-
linde o yığınların arasında kukumav gibi18 otururum. Torunzadele-
rim kuluçka altına sokulan civcivler gibi etrafımı alır. O karanlıkta 
ben onlara masal söylerim. Hepsini bir bir öper koklarım.

Derken küt küt küt… Komşu tarafından bizim sofanın kaplama 
tahtaları vurulur. Hani yine ne var, diye yüreklerimiz ağzımıza gelir. 
Çoluk çocuk koşarlar. Bitişik komşumuz Zehra Hanım haykırır.

– Allah rızası için… Bir limon kabuğunuz olsun yok mu? Da-
madım Bozdoğan Kemeri’nde bir eve güvey girmiş. Kızım Afife 
duydu, bayıldı…

Yediği naneye bak. Limon yirmi kuruşa çıkalı biz onun koku-
sunu değil, rengini bile unuttuk. Böyle günde bayılmanın bir çaresi-

13   taam: yemek, yiyecek
14   mağrip: batı
15   zahir: elbette, şüphesiz
16   istifra: kusma
17   payanda: bir şeyin sağlam olarak durmasını sağlamak için konan destek, daya-

nak
18   kukumav: tek başına
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ne bakmalı. Aman ya Rabbi, azametine19 sığındık. Harp, kıtlık, has-
talık, ölüm hiçbir şey. Hiçbir afet bu gençleri gönül azgınlığından 
durduramıyor. Sevişme, mektuplaşma, aşüftelik20, fingirti21 gırla 
gidiyor. Sen gül gibi karının üzerine git de bilmem nerede güvey 
gir. Cebi delik musibet! Ondan on para masraf istemediler. Hazır 
ev, hazır yiyecek, hazır giyecek, hazır karı. Kollarını sallaya sallaya 
gel, sallaya sallaya git. Yüz verdiler. Oğlanı şımarttılar şımarttılar 
şımarttılar, kendini matah22 zannetti. Gitti bir daha evlendi. O bir 
daha da evlenir, beş daha da evlenir. Lakin ona varan kadının aklı 
var mı? Fakat dünyanın hâli, düzeni değişti. Şimdiki zamanda erkek 
kalmadı. Kimya oldu, kimya. Karıdan bol ne var? Erkek olsun da 
kör olsun, topal olsun. Zürriyete23 kadir ya, bitti. Beş karı bir erkeği 
bulsalar öpüp başlarına koyacaklar. 

Geçen akşam yine böyle acı acı sokak kapımız çalındı. Mücel-
lidin kızı Nuriye üç gecedir menzil üzerinde ağrı çekiyormuş. Bir 
avazı yerde, bir avazı gökte. Rabb’im ruhsat vermeyince kurtul-
ması kabil mi? Ebe, hekim, lavta24 hiçbiri para etmemiş. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti25 için oğlum Süleyman Efendi’yi çağırıyorlar. Öyle 
zamanda bilmem hangi sure-yi şerife okunur ise Rabb’im suhulet 
ihsan edermiş26… Mahallenin hâline bakınız ki benim cahil oğlan-
dan başka okuyacak insan kalmamış. Şunu demek istiyorum ki kan 
tufanı olsa yine insanlığın bu gibi vukuatını durdurmak kabil olamı-
yor. Gençler sevişecek, erkekler evlenecek, kadınlar doğuracak, kü-
çükler büyüyecek, benim gibi kocakarılar hayzından27, feyzinden28 
kesilecek, çeneleri düşecek, böyle söylenecek, gençler eğlenecek. 

19   azamet: büyüklük, ululuk
20   aşüftelik: oynaklık
21   fingirti: cilveli ve şımarık gülüş
22   matah: değerli, kıymetli olmadığı hâlde öyle imiş gibi gösterilen şey veya kimse
23   zürriyet: nesil, soy sop, döl
24   lavta: ebe, erkek doğum hekimi
25   tilavet: Kur’an’ı güzel, yüksek sesle ve usulünce okuma
26   suhulet ihsan etmek: kolaylık vermek
27   hayız: âdet hâli, aybaşı
28   feyiz: bolluk, bereket
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İşte dünya böyle, bir devridaimdir29 gidiyor. Biz içinde bir kum ta-
neciği gibi sürükleniyoruz. Ben neler bilirim amma söylesem ko-
cakarı tandırnamesi30 diye zevklenirsiniz. Size lakırdı söyleyecek 
adamın başında ya bohça kadar sarığı olmalı yahut ki soba borusu 
uzunluğunda şapkası. Büyük kafadan çıkan lakırdı elbette büyük 
olur, dinlenir.

A, dur… Sahi, söyleyeyim… Kocakarı deyip de beni zama-
nın hâlinden haberdar değil mi sanıyorsunuz? Seksen yıl yaşadım. 
Amma o geçmiş ömrüm meğer hiçmiş. Bu son dört beş sene içinde 
görüp öğrendiklerim beni adam mı etti, adamlıktan mı çıkardı, bile-
miyorum. Herkes de benim gibi oldu.

Bir parça zeytinyağı bulabildiğimiz akşamlar pamuktan softa 
fitili yapıyorum. Kandil yakıyoruz. Güya evde donanma31 varmış 
gibi sevinçle çoluk çocuk etrafında toplanıyorlar. Baba Cafer Tür-
besi’nden daha loş amma her gece zifirî karanlıkta oturduğumuz-
dan bu bize şenlik gibi geliyor.

Çocuklarla başa çıkamıyorum. Hepsi aç. Torunumun bir tanesi 
geçen akşam eline bir dilim ekmek geçirmiş. Kandilin yağına batır-
dı batırdı yedi. Sesimizi çıkaramadık. Çünkü oğlanın yağlı yemek 
gördüğü yok ki. Utanmasam kandil yağını ekmeğe katık etmek na-
sıl oluyor, ben bile deneyeceğim. Benden böyle bir ders görürlerse 
sonra çocuklarla başa çıkamam diye korkuyorum…

Hey beyefendi hey! Biz alaküllihâl32 geçiniyorduk… İttihatçı 
çapkınları bizim gıdamızdan çaldıklarını bankalara yatırdılar. Ge-
celeri evlerimizde yakacak bir kör kandil bulamadığımız şu dem-
lerde hâlâ onların otomobillerine kullandıkları benzinlerin masrafı 
kim bilir kaça varıyor? Bizi bu hâle getirenlerin hicaptan33 nasipleri 
olsa öyle fort fort otomobil tantanasıyla34 değil, yüzü açık sokağa 
29   devridaim: durmadan dönüp dolaşma
30   tandırname: tandır etrafında anlatılan masallar gibi aslı faslı olmayan, saçma 

sözler
31   donanma: gece şenliği, eğlence
32   alaküllihâl: şöyle böyle, olduğu kadar
33   hicap: utanma
34   tantana: gürültü
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çıkmaktan bile ar ederler. Hangi suratla halkın yüzüne bakıyorlar? 
O servetin onlara babalarından kalmadığını ve kanuni, medeni bir 
ticaretle kazanılmadığını bilmeyen var mı? Rabb’im onların çeh-
relerine hisli35 deri yerine sahtiyan36 geçirmiş. Utanmayanın neden 
pervası37 olur?

35   hisli: duygulu
36   sahtiyan: tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış deri
37   perva: çekinme, korku



Kocasını Boşayan Hürmüz Hanım1

Hukuk-ı Aile2 Kararnamesi neşredildiği vakit kadınlar arasında 
hayli su-i tefehhümler3 ve gürültüler olmuştu. “Şark’ta kadın kafes 
içinde büyür, yemliğinden yer, suluğundan içer, tüneğinde sallanır, 
söylediğini bilmez allı yeşilli bir nev4 papağandır” diyorlardı. Onun 
hiçbir cemiyette mevkii, hakk-ı kelam u şikâyet5, umumi eğlence-
lerden hissesi yoktu. Zavallılar kapanık, mukassi6, bahçesiz evle-
rinde sıkıldıkları vakit civar bostanlara7, müteaffin8 birer mezbe-
le9 olan deniz kenarlarına çıkarlar, taşlara, topraklara otururlar, en 
adi satıcıların kirli ellerinden aldıkları bayat yemişleri geveleyerek 

1   “Kocasını Boşayan Hürmüz Hanım”, ilk olarak İkdam gazetesinde 1919’da 
yayımlanmıştır. Daha sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından 
Kadınlar Vaizi adıyla basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 
1960 yılında Hilmi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar 
Vaizi adlı kitabın 1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş 
baskısı yapılmıştır. Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfa-
lar - Kadınlar Vaizi adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında 
Özgür Yayınları yine bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında 
Papersense, Kadınlar Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde ya-
yımlamıştır. Elinizdeki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmış-
tır. (Çiğdem Usta - Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   hukuk-ı aile: aile hukuku
3   su-i tefehhüm: yanlış anlaşılma
4   nev: tür
5   hakk-ı kelam u şikâyet: şikâyet ve konuşma hakkı
6   mukassi: kasvetli
7   bostan: sebze bahçesi
8   müteaffin: kokuşmuş
9   mezbele: çöplük
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gevezelik ederler. Mutlak evlerinde yarım bıraktıkları işleri, ateşte 
yemekleri vardır. Yaptıkları bu acınacak kısa seyran10 için de akşam 
erkeklerinden türlü tekdirler11 işitirler. Zaten kolları, bacakları ara-
sındaki vırank vırank, boy boy çocuklardan hiçbir yerde rahat yüzü 
görmezler.

Filozof hanımlarımızdan biri öyle demiş:
– Allah, peygamber, teşriciler12 hep nev-i ricalin13 hamileri14. 

Davacısı kadı olana Hak yardım etmez ise vay onun hâline! “Saçı 
uzun aklı kısa” mahkûmiyetiyle alnımıza birer hamakat15 damgası 
vurmuşlar, bu meşum16 etiketin altında insanlığımız unutulup gidi-
yor. Büyük darü’l-irfanlarımızda17 felsefe tahsil eden hanımlarımız 
ne ile meşguller? Tesettür meselesinin makul ve insani bir şekil al-
ması endişesiyle bizi müdafaaya uğraşan genç muharrirlere18 ufak 
bir teşekkür etmek için bile hiçbir kıyıdan, bucaktan sesleri çıkmı-
yor.

*
Bir sabah Hürmüz Hanım koltuğunda üç dört gazete ile komşu-

su Naciye Hanım’ın evine gitti. Kapıdan girer girmez:
– Müjde kardeş, müjde! Bu hoyrat erkeklerin ellerinden artık 

kurtuluyoruz!
– Hayrola hanım, ne olmuş?
– Ne olacak? Hukukça erkeklerden üstün oluyoruz. Bundan 

sonra kocalarımız ile sen sen, ben ben. Ah ne idi o çektiklerimiz? 
İllallah19 efendim…

10   seyran: gezme
11   tekdir: azarlama
12   teşrici: kanun yapıcı
13   nev-i rical: erkek cinsi
14   hami: koruyucu 
15   hamakat: ahmaklık
16   meşum: uğursuz
17   darü’l-irfan: irfan kurumu
18   muharrir: yazar
19   illallah: usanç ve bezginlik anlatan bir söz
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– Kim söyledi? Yanlış bir şey olmasın?
– Artık bunun yanlışı manlışı yok, gazete yazıyor.
– Oh şükür Rabb’ime, bugünlere de yetiştik! Ah Hürmüz kar-

deşçiğim, benimkinin içimde öyle hicranları var ki dağlara kayalara 
anlatsam erir, tuzlan buz olur. Bugüne kadar sabır sabır sabır (çe-
nesini göstererek) artık işte buraya çıktı, hep yuttum yuttum ama 
verem kılığına girdim.

– Biraz daha sabret, yakında onlardan tekmil20 hınçlarımızı çı-
karırız. Birisine okutup da içindekileri anlamasın diye bizim efendi 
bu gazeteleri benden bucak bucak sakladı. Sebebini sordum: “Artık 
kadın erkek hukukça bir oluyorlar. Bakalım bundan sonra sizinle 
nasıl başa çıkacağız?” dedi.

– Oooh ağzını öpeyim Hürmüzcüğüm… Fakat ben okuma bil-
mem, sen bilmezsin. Gazetedekileri nasıl anlayacağız?

– Beslemeyi21 gönder. Gümrükçü’nün Şekure’yi çağırt. Karı 
gazeteyi saldır suldur, erkek gibi dürüst okur. Hem yanına okuma 
yazma bilen bir iki kadın daha alsın da gelsin. “Bizim evde bugün 
büyük bir meclis var” de.

*
Yirmi dakika sonra Hürmüz Hanım’ın alt katta bahçe üzerinde-

ki odası söylediğini bilir bilmez hanımlarla doldu. Gazeteler ortaya 
kondu. Kadınların erkek buyruğundan müjde-i halası22 verilince bir 
kıyamettir koptu. Kocasından memnun olanı yoktu. Bütün ağızlar 
şikâyetle açıldı. Her kadın talakati23 nispetinde birer yangınlıkla 
şimdiye kadar çektiklerini anlatıyor, hepsini söylüyor, hiçbiri din-
lemiyordu. Erkekler aleyhindeki bu içtima24, gürültüsüyle meşhur 
olan kadınlar hamamına döndü. 

20   tekmil: bütün
21   besleme: evlatlık olarak alınarak ev işlerinde çalıştırılan kız
22   müjde-i halas: kurtuluş müjdesi
23   talakat: kolayca düzgün söz söyleme durumu
24   içtima: toplantı
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Okuma bilen hanımlar gazeteleri dikkatlice süzdüler. Anlaya-
madıkları bazı fıkhi25 tabiratı26 zekâlarıyla tamamladılar. Kendile-
rince en mühim olan maddeler hakkında dilhahları27 vechile28 istih-
raç edebildikleri29 mealler şunlardı:

- Badema30 hakk-ı tatlikin31 kadınlara verilmiş olması.
-  Zevcin32 hanesinde gayrimümeyyiz33 veled-i sagirinden34 baş-

ka ekaribini35 zevcesinin rızası olmaksızın iskân edememesi.
-  Üzerine evlenmemek, evlendiği surette kendisini veya ikinci 

kadın boş olmak şartıyla bir kadını tezevvücün36 sahih37 ve 
şartın muteber olması38.

Ve daha bunlara mümasil39 maddeler… Okuyan hanımlardan 
biri ümmi40 refikalarına41 bu maddeleri şöyle izah etti:

– Bundan sonra boşamak hakkı kadınlara verildi. Efendilerini 
istemeyenler bırakabileceklerdir.

Hanımların arasında bir memnuniyet tufanı koptu. Birtakım-
ları kocalarını boşamak için nikâhlarını hesaplıyorlardı. Kimi “Bu 
akşamdan tezi yok!” diyor kimi “Bu genç yaşımda pinpon herifle 
gönlüm gözüm karardı. Şimdi bir sırma bıyıklısına varayım da o 
bunak da görsün!” gibi sözler ile pek çabuk intikama kalkışıyordu.
25   fıkhi: fıkıhla ilgili
26   tabirat: tabirler, ifadeler
27   dilhah: gönlün istediği
28   vechile: uyarınca, yönüyle
29   istihraç etmek: sonuç çıkarmak
30   badema: bundan sonra
31   hakk-ı tatlik: boşama hakkı
32   zevç: koca
33   gayrimümeyyiz: iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edemeyen
34   veled-i sagir: küçük çocuk
35   ekarip: yakın akrabalar
36   tezevvüç: evlenme
37   sahih: gerçek, doğru
38   muteber olma: itibar görme 
39   mümasil: benzeyen
40   ümmi: okuma yazma bilmeyen
41   refika: kadın arkadaş



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 429

Kadının biri, okuyan hanıma bağırdı:
– Kardeş, biz o kadar irfanca sözlerden bir şey anlamıyoruz. 

Ötekilerini de bize açık Türkçe ile tane tane anlat.
– Efendim, kocanız, sizden olmayan daha akı karayı seçemez 

pek küçük çocuğundan başka akrabasından hiç kimseyi yanınıza 
getirip sizinle birlikte oturtamayacak.

Yine kadınlar arasında bir sevinç alkışı patladı.
– Ah ne iyi!

vaveylasıyla42 el çırpıyorlardı. İtinalıca sabah tuvaleti yapmış, çatık 
kaşlı genç hanımın biri ayağa kalkarak:

– Şimdi eve gider gitmez kaynanamla görümcemi kovarım. 
Bana ne yeni gelinliğimi bildirdiler ne evliliğimi. Gece gündüz dır-
dır… Vara söylenirler, yoğa söylenirler… Ellerinden dat bir feryat 
iki43… 

Daha o oturmadan zayıfça, şaşı bir hanım yerinden fırladı:
– Bu akşamdan tezi yok üvey oğluma kapıyı açmam. O soysuz 

musibet beni babasına fitleye fitleye44 hayatımı bir avuç ağuya45 
çevirdi.

Kınalı saçlı kocakarının biri ıkına sıkına biraz diklenerek:
– Hep genç karılara mı hürriyet verildi? Yaşlı kadınların, kay-

nanaların hukukunu müdafaa46 için gazete bir şey yazmıyor mu? 
Evladı doğur, büyüt, yetiştir, eli ekmek tutar tutmaz eve gelin na-
mıyla bir dilazar47 karı getir. Karga gibi gözünü oysun. Bir de ahir 
vaktinde seni evden kovsunlar, sokak ortalarında kal.

Üç dört taze birden ayağa fırlayarak:
– A büyük hanım sus! Burada da mı kaynanalık?

42   vaveyla: çığlık
43   dat bir feryat iki: şikâyet bildiren bir söyleyiş
44   fitlemek: kışkırtmak
45   ağu: zehir
46   müdafaa: koruma
47   dilazar: kalp kırıcı
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– Kaynanalık zahir48… İyi ki gelinimi beraber getirmedim. Za-
ten edasından geçilmiyor. Burnu Kafdağı’nda. Bu sözleri işitirse 
bütün bütün şımarır. Oğlum onun ağzına bakar. Ne derse emri em-
riküm49. Bu yaştan sonra bizi sokaklara mı attırtacaksınız? Bu ne 
rezalet! Böyle kanunları kim uydurmuş? Vallahi Şeyh-i İslam kapı-
sına gider bir arşın kâğıdın üstünü altını doldurur da öyle arzuhâl50 
veririm!

Gürültü büyüdü. Bütün genç hanımlar sinirlendi. Kaynanaya 
hücum ziyadeleşti. Büyük hanımın iddiasına taraftar başka kayna-
nalar zuhur etti51. Odanın içi bir ihtilal komitesi şamatasıyla dol-
du. Hasmını yaralamak için toplu iğneye davrananlar bile oldu. Bu 
küçük vaka, müstakbelde52 kadın mebuslardan53 teşekkül edecek54 
Meclis-i Millî’nin55 alacağı hâle güzel bir numune idi.

*
Asıl kızılca kıyamet, hanımlar evlerine döndükten sonra zavallı 

kocaların başlarına koptu. O hafta mahallede tamam sekiz hanım 
zevçlerini boşadılar. Bu talaklardan56 işte bir numune57:

O akşam Hürmüz Hanım’ın efendisi eve biraz geç gelmişti. 
Hanım bir karış suratla karşısına çıkarak:

– Efendi efendi, artık haddini, vazifeni bil. Eski çamlar bardak 
oldu. Âlemin kocası gibi evine vaktiyle gel. Sonra ağzımdan kötü 
bir lakırdı çıkar. Karışmam ha!

Zavallı adam şaşırarak:

48   zahir: elbette, şüphesiz
49   emri emriküm: “emri yerine getirmeye hazır”, “emir büyük yerden” anlamla-

rında kullanılan bir söz
50   arzuhâl: dilekçe
51   zuhur etmek: ortaya çıkmak
52   müstakbel: gelecek
53   mebus: milletvekili
54   teşekkül etmek: oluşmak
55   Meclis-i Millî: Millet Meclisi
56   talak: nikâhlı eşini boşama
57   numune: örnek
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– Ne var? Ne oldu hanım? Eve adımımı atar atmaz böyle üst 
perdeden çıkışma ne demek?

– Ne demek olduğunu çok sürmez anlarsın.
– Lahavle.
– Lahavle’nin boncuğu ha?
– Çıldırdın mı kadın?
– Aklım Allah’a emanet… Niye çıldırayım? Sanki sen benden 

gazeteleri bucak bucak sakladın da işin ne olduğunu ben anlama-
dım mı?

– Ne olmuş?
– Bundan sonra kadınlar kocalarını boşayacaklarmış. Yeni ka-

nun yapılmış.
Efendi gülümseyerek:
– Evet. Maatteessüf58 öyle.
– Öyle ise artık ayağını tetik al efendi!
– O, dirliksiz karılar kocalar için. Ufak, ufak tefek kusurlarım 

vuku bulsa da sen beni boşar mısın hiç karıcığım?
– Ey kim bilir? Bir öfkeme rast gelirse…
– Allah göstermesin.
– Öyle büyük söyleme efendi.
O günden sonra efendinin en ufak bir kusurunda, zühulünde59 

hanım:
– Behey adam beni günaha sokma… Şimdi “iraden elinde ol-

sun” deyiveririm!
nakaratını tespih gibi dilinden düşürmüyor, biçare60 adam bütün bu 
taşkınlıklara sabr u sükûnetle61 mukabele62 gösteriyordu.

58   maatteessüf: ne yazık ki
59   zühul: iş çokluğu veya dalgınlık sebebiyle yanılma, geciktirme, ihmal etme
60   biçare: çaresiz
61   sükûnet: dinginlik, sessizlik 
62   mukabele: karşılık verme
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Efendi tahammül ettikçe hanımın tecavüzü, tekdirleri büyüdü. 
Nihayet bir gün ültimatom şeklinde birtakım metalip63 serdine64 gi-
rişerek:

– Bu yaz için beyaz ve ruganlı iki iskarpinle bir glase65 potin, 
kumaşlarını, biçimlerini kendim tayin etmek üzere biri hafif, öteki 
ağır iki kaşpusyer66. Şamlı’ya çarşaflık için pahalı taftalar gelmiş. 
Onlardan da iki çarşaflık.

– Sen evveli böyle şeyler bilmezdin, nereden öğrendin?
– Komşumuz kâtib-i mesulün67 hanımdan. Onun kocasına ıs-

marladığı şeyleri birer birer ezberledim. Ben de senden istiyorum.
– Hanımcığım o koskoca bir kâtib-i mesul. Ben iki bin kuruşluk 

bir mümeyyiz68 parçasıyım. Böyle zamanda bunları sana tedarike69 
kudretim yeter mi?

– Yetip yetmeyeceğini bilmem, ben isterim.
– Allah bana, ben de sana.
– Şimdi kesinkes cevap ver. Yapmayacak mısın?
– Gücüm yetmeyeceği bir şeyi nasıl yaparım?
– Sen yapmaz isen bana onları yapacak bulunur.
Efendi birden hiddetlenerek:
– O ne çirkin sözler! Terbiyesiz! Çekil karşımdan!
Hürmüz Hanım ani ve asabi bir galeyanla70 pencereyi açarak 

mahalleliye karşı var avazıyla71:

63   metalip: istekler
64   sert: birbiri ardınca düzgün bir şekilde söyleme, düşüncelerini ileri sürme
65   glase: yumuşak deri
66   kaşpusyer (cache-poussière): kaşpusiye, hafif üstlük
67   kâtib-i mesul: sorumlu kâtip
68   mümeyyiz: yazıları beyaz kâğıda çeken kimse, kâtip
69   tedarik: temin etme, edinme, elde etme
70   galeyan: coşma
71   avaz: yüksek ses
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– Komşular, işitiniz, şahit olunuz! Ben efendiyi talakıselase72 
ile bıraktım!

Efendi öfkeli bir istihza73 ile karısını yakasından odaya çeke-
rek:

– Çekil oradan! El âlemi kendine güldürme!
– Git karşımdan! Ne karışıyorsun? Ben seni boşadım.
Efendinin hiddeti birdenbire merhamete dönerek zevcesinin 

yüzünü okşaya okşaya:
– Sen beni boşadınsa ben seni boşamadım karıcığım.
– Ya o yeni kanun?
– Onu sana yanlış tefsir etmişler74.
– Eyvah!
– Boşama hakkı kadınlara verilse pek çabuk her ailenin altı üs-

tüne gelir. Allah’ın emri, peygamberin kavlindeki75 hikmeti şimdi 
anladın mı? Ben bırakmak için evlenmedim. Durup durup da karı 
boşayan erkekler de ahlak ve bünyece sizin gibi zayıf, mariz76, şa-
yan-ı merhamet77 zavallılardır. Sinirlerini yatıştır da, haydi evinin 
işine bak.

72   talakıselase: eşi boşadığını üç kez bildirerek boşanma 
73   istihza: gizli ve ince alay
74   tefsir etmek: yorumlamak
75   kavil: söz
76   mariz: hastalıklı
77   şayan-ı merhamet: acınacak durumda, acınmaya layık





Kocası İçin Deli Divane1

Pederi ulemadan2 lakin kendi ümmi3 idi. Hiç okuma bilme-
yenler için “Elifi görse mertek sanır.” derler. Bu tabir de Zihniye 
Hanım’ın cehlini4 ifadeden âcizdi5. Çünkü o zavallı ne lafzen6 ne 
şeklen merteği7 de tanımazdı.

Babası, koca sarığına rağmen kadınların tahsiline muterizdi8. 
“Onları okutmak, ilmin kadrini tenzildir9” demekten çekinmezdi. 
Fakat kızına çok para bıraktı. Hanlar, iratlar… İzdivacına sürü ile 

1   “Kocası İçin Deli Divane”, ilk olarak 1919’da İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. 
Daha sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla 
basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hil-
mi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 
1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. 
Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi 
adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine 
bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense Kadınlar 
Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizde-
ki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem Usta - 
Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   ulema: âlimler
3   ümmi: okuyup yazması olmayan
4   cehil: bilgisizlik
5   âciz: gücü bir işe yetmez olan
6   lafzen: sözle
7   mertek: yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca ağaç
8   muteriz: karşı gelen
9   tenzil: indirme, alçaltma
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talip zuhur etti10. Küçük hanımın sevda-yı nakdiyle11 hepsinin başı 
dönüyor, hiçbiri ilmini, terbiyesini sormuyordu. Nihayet Sünuhi 
Efendi isminde dörtlük bir kâtip, sevk-i tali12 ile en ileri giderek 
izdivaç borusunu çaldı. Düğün dernekle koyun koyuna girdiler. 
Birbirini o kadar sevdiler ki bu muhabbete gıpta etmedik kalmadı. 
Fakat maatteessüf13 gide gide erkeğin sevgisine itidal14 geldi, hanı-
mınki bütün bütün şiddetlendi. Kocasını bütün cihandan ve kendi 
gözünden kıskanıyordu. Saf insanların düşkünlükleri ne beladır… 
Arzularını yenemezler, hırslarını gizlemeyi bilmezler. Zavallı koca 
orsa boca15 hanımın bir taraftan bu iptilasını16, öbür taraftan parasını 
çekiyordu.

Zihniye Hanım’ın zihni hep efendisiyle meşguldü. Herkese 
karşı onun hüsnüyle, zekâsıyla, dirayetiyle17 övünürdü. Hakikatte 
ise Sünuhi Efendi ne sima ve ne de zekâca hiçbir şey değildi. Ağzı 
burnu tamamdı. Elifi görse mertek sanmazdı. İşte o kadar.

Zekâ hiç kimsenin suratında “İşte ben buradayım.” ilanıyla 
haykırmaz. Bazen onun nereye saklandığı da bilinmez. Fakat her-
kes ona malikiyet18 iddiasındadır. Onu izhara19 türlü türlü vesileler 
ararlar. 

Zevcesinin muhabbetinden20 bıkan Sünuhi Efendi kendi deha 
ve cemali hakkında ondan duyduğu medihlere21 henüz kanamamıştı. 
Onu söyletir, dinler ve bu sadetteki22 sözlerine hemen dinî bir iman 
getirirdi.

10   zuhur etmek: belirmek, ortaya çıkmak
11   sevda-yı nakd: paranın sevdası
12   sevk-i tali: talihin yönlendirmesi
13   maatteessüf: maalesef
14   itidal: aşırı olmama, ölçülülük
15   orsa boca: düşe kalka, bata çıka
16   iptila: bağımlılık
17   dirayet: zekâ, kavrayış
18   malikiyet: sahiplik
19   izhar: açığa vurma
20   muhabbet: sevgi
21   medih: övgü
22   sadet: konuşulan asıl konu



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 437

İş güç sahibi görünmek cakası ve gayet dun23 bir maaşla devam 
ettiği daire-i resmiyenin24 siciline kendini erbab-ı teliften25 kaydet-
tirmek için Vazife-i İnsaniye26 unvanıyla gayet yavan, saçma sapan 
otuz kırk yapraklık bir eser yazdı. Gazeteler ile parlak reklamlar 
yaptı. Tanıdıklarına kucak kucak bedava dağıttı. Halk artık akıllan-
mıştı. İlan edilen eserin methinde ne kadar mübalağa ve parlaklık 
varsa metninde o kadar zaaf ve sönüklük olacağını bittecrübe27 öğ-
renmişlerdi. Vazife-i İnsaniye’nin ilk sayfası arasına parmaklarını 
sokarak hoyratça, biintizam28, gedikli, pürüzlü yaprağı ikiye ayıran-
lar başsatırlara birer göz atar atmaz kimi “of” kimi “puf” bulantısıy-
la bir daha açmamak üzere kitabı bir tarafa fırlatıyorlardı.

Bedava edilen tevziata29 rağmen Vazife-i İnsaniye hiç sürüle-
medi. Karısının medihlerinden cüret alarak dehasının kariler30 üze-
rinde göstereceği mıknatıs kuvvetine itimaden31 eseri o kadar fazla 
miktarda tabettirmişti ki32 evdeki odaların birinde dört bin nüshanın 
yığıntısı âdeta bir duvar teşkil ediyordu. Koca meftunu zavallı Zih-
niye Hanım, bu yığıntıyı aynı nüshanın kesreti33 teşkil ettiğini34 bil-
miyor, efendisini böyle dağ yığınları kadar kitap yazmış bipayan35 
bir allame36 sanıyordu. Fena gözden muhafaza için kitapların üze-
rine beş pençeli çörek otlu bir nazar takımı astı. Her gelen misafiri 
oraya götürerek:

– Hanım bakınız, kocam ne kadar kitap yazdı… Maşallah aklı 
derya gibidir. Allah’ını seven maşallah desin…
23   dun: alçak, aşağı
24   daire-i resmiye: resmî daire
25   erbab-ı telif: telif sahibi, yazar
26   vazife-i insaniye: insanlık vazifesi
27   bittecrübe: tecrübe yoluyla
28   biintizam: düzensiz
29   tevziat: dağıtım
30   kari: okur
31   itimaden: güvenerek
32   tabettirmek: bastırmak
33   kesret: bir şeyin çoğunluğu, çokluk
34   teşkil etmek: oluşturmak
35   bipayan: sonsuz
36   allame: çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili
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ihtarıyla37 herkese ciltlerin üzerine “Maşallah tüh tüh!..” dedirtiyor-
du.

Zihniye Hanım’ın bu büyük saffetiyle kocasına olan o niha-
yetsiz muhabbeti mahalle halkına güzel bir istihza38 zemini oldu. 
Herkes ondan bahis ile gülüp eğleniyordu.

Mahalleye iffetleri39 şüpheli bir aile taşındı. Açık saçık pence-
relerden sarkıyorlar, tuvaletleri ve kahkahaları ile yolcuların gözle-
rini, kulaklarını yukarı celbediyorlardı40. 

Zihniye Hanım’ı büyük bir telaş ve keder aldı. Çünkü kocası 
oradan geçerken evde fazla gürültü oluyor yahut ki kıskançlık veh-
minden41 zavallı kadına öyle geliyordu.

Saf kadının bu yeis42 ve merakına vâkıf olanlar eğlenmek için 
onu fitleyerek43 büsbütün çıldırtmaya başladılar. Diyorlardı ki:

– Kocan o karılardan birini seviyor. Mahsus hep oradan geçiyor 
ve geçerken öksürüyor. Sonra işaretleşiyorlar.

Adamcağız akşam evine gelir gelmez kadın bulaşıyor. Sünuhi 
Efendi hep bu iftiraları reddediyor fakat her gece dırdır, rahatsızlık, 
kavga kıyamet kopuyordu.

Genç komşu hanımlar bu kadarla kalmayarak muzipliği ileri 
götürdüler. Erkekten kadına bir muhabbetname müsveddesi yaydı-
lar. Bunu yaldızlı, allı güllü bir kâğıda tebyiz ettikten44 sonra biça-
re45 kadına götürerek:

– Bak, muhabbetine emniyet ettiğin kocan ne haltlar etmiş…
Kadıncağız çırpına çırpına haykırarak:
– Ne yapmış? A dostlar şimdi yüreğime iner!

37   ihtar: uyarı
38   istihza: gizli veya kinayeli bir biçimde alay
39   iffet: namus
40   celbetmek: kendine çekmek
41   vehim: kuruntu
42   yeis: umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
43   fitlemek: birini, başkasına karşı kışkırtmak, fitnelemek
44   tebyiz etmek: bir yazı ile ilgili taslağı, müsveddeyi temize çekmek
45   biçare: çaresiz
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– Ne yapacak, bu nameyi yazmış, o karılara göndermiş. Onlar 
da âleme göstererek eğleniyorlar. Elimize geçti. Biz de sana getir-
dik. Erkeğe inan olur mu? Bak dinle, ne diller dökmüş!..
diye birtakım ahlı ateşli cümleler okuyarak zavallıyı zırdeliye çe-
virdiler.

Zihniye mektubu alır, o gece kocasına gösterir. Adam katiyen 
reddeder. O yazı kendinin olmadığını anlatır. Lakin kadın inanmaz. 
Boğaz boğaza gelirler. Ertesi günü Zihniye Hanım “Bundaki yazı 
bizim efendinin yazısı mı?” sualiyle mektubu göstermedik insan 
bırakmaz. Herkes güler fakat kimse merakını halle medar olacak46 
bir cevap vermez. Nihayet kadının biri der ki:

– Git, Laz Hoca’ya danış. Bu yazı sizin efendinin midir değil 
midir o sana kesinkes cevabını verir.

Zihniye Hanım çarşaflanır. Elinde mektupla doğru Laz Ho-
ca’ya koşar. Hocayı dükkânında elinde kitap, koca sarığının gölge-
sine gömülmüş mütalaa47 ile meşgul bulur. Bahtsız kadın, ağzından 
burnundan sulu sepken bir ağlama ile pek yanık bir perdeden başlar:

– Ah hoca efendiciğim… Sarığını seveyim… Gördün mü başı-
ma gelenleri? Bu yaştan sonra bizimki azdı… Kötü karılara name-
ler yazdı… Al bak işte oku…

Hoca okuyarak:
– Neuzübillah48… Bilur misin kadın? Bu dünya bir öküzün 

boynuzunda, öküz balığın üzerinde durur. Balık bir süt deryasında 
yüzer. Kaçan ki49 bir avratla bir er kişi harama uçkur çözer, süt der-
yasına cehennemden bir alev eser. Balık kızar, öküz sallanır, titrer. 
Dünya temelinden oynar.

– Ah hocam, balıktan, öküzden, dünyadan evvel benim yüre-
ciğim oynadı, titredi… Harap oldum… Bittim… Sana malumdur. 
Bana söyle, bu yazı bizim efendinin yazısı mı?

Hoca şaşırarak:

46   medar olmak: yardımcı olmak
47   mütalaa: herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme
48   neuzübillah: “Allah’a sığındık, Allah korusun” anlamında kullanılan söz
49   kaçan ki: ne zaman ki
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– Ben ne bileceğim? Sen bana dediğin ki bu yazı bizim efendi-
nindur. Ben de sana dedim ki zina günah-ı kebairdendur50. Yedi kat 
yerler sallanır. Arşıâlâ51 titrer. Melekler kaçar. Şeytanlar keyiflenir.

– Bunu bizim efendi yazmış diyorlar. Fakat kendine gösterdim, 
inkâr ediyor.

– İnkâr da ikrar52 da “if’âl” babından gelur. Bu baptan gelen 
mehmuzu’l-fa fiillerin53 tasriflerini54 bilur misin? Amene, yüminu, 
imanen, fehüve muminü ve ilaahirihi55 mazisinde amen, amena, 
amenü, amentü ve ilaahirihi. Dikkat eder misun ki fael fiiller bu 
sigalarda56 “if’âl”in hemzesiyle sakin olarak birleşmiş olduğundan 
vücup ile elife kalbedilerek57 tahfif olunmuştur58.

– Hocam, ben öyle derin lakırdılardan bir şey anlamam. Söyle, 
bu yazı bizim efendinin mi değil mi?

– Söz anlamaz misun behey kadın?
– Ben öyle sözleri anlayamam.
– Evde sizin efendinin başka yazısı var mı?
– Çok… Dağlar gibi…
– Öyle oluncak bir tanesini buraya getur. Bununla yan yana ko-

yalum. Bakalum bu mi ona benzer, o mi buna benzer? Bir kıyas-ı 
salim59 yapalum, ben sana diyeyim ki iş nedur.

– Ha şöyle, Allah razı olsun.
Zihniye Hanım eve gider. Vazife-i İnsaniye yığıntısından bir 

nüsha alır getirir. Laz Hoca kitabı açınca celallenerek:
– Ne der de beni günaha sokarsun? Bu kitap matbudur60…

50   günah-ı kebair: büyük günah
51   arşıâlâ: göğün en yüksek katı
52   ikrar: saklamayıp doğruca söyleme, kabul etme
53   mehmuzu’l-fa fiil: kökündeki üç asıl harften ilki hemze olan fiil
54   tasrif: çekim
55   ilaahirihi: ve diğerleri
56   siga: kip
57   kalbetmek: dönüştürmek, bir durumdan başka bir duruma çevirmek 
58   tahfif olunmak: hafifletilmek
59   kıyas-ı salim: sağlam karşılaştırma
60   matbu: basılı, basılmış
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– Nedir nedir, anlamadım?
– Matbudur.
– Ne demek o?
– Türkçesi “basılmış” demektir.
Kadın bir yaygara kopararak:
– A üstüme iyilik sağlık kocam mı basılmış?
– Sus bağırma. Ayıptur, günahtur.
– Hocasın, kocama iftira etmek sana yaraşır mı?
– Haşa, ben kocan için bir şey demedim.
– Ya basılan kim?
– Kitap.
– Oh yüreğime su serpildi. Ben yanlış anlamışım. Şimdi bu ki-

taptaki yazıya bir de mektuptakine dikkatlice bak da söyle. Yazı 
bizim efendinin mi değil mi?

Hoca koca başını hiddetle sallayarak:
– İnnallahe maassabirin61! Bu hatunun hiç aklı yoktur. Behey 

avrat, kitaptaki yazu senin kocanın yazusı değildur.
– İyalimin62 yazısı… Gözümün önünde yazdı. Gözüme mi ina-

nayım sana mı?
– Kadun beni divane edeceksun! Kitaptaki yazu senin zevci-

nin63 değildur.
– Vallahi onundur.
– Yemun etme veballenursun. Kitaptaki yazu huruf-ı matbua-

dur64.
Bu defa Zihniye Hanım topuklarından tepesine kadar hiddet 

kesilerek:
– Başındaki koca sarığa aldandım. Meğerse senin bir şeycik 

bildiğin, anladığın yokmuş. Hep sarıklılar böyle ise vay hâlimize!..
61   innallahe maassabirin: “Allah sabredenlerle beraberdir” manasında olan, genel-

likle öfkeli hâllerde söylenen bir ifade
62   iyal: eş
63   zevç: koca
64   huruf-ı matbua: basılmış harfler
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Kadın öfke ile kitabı, mektubu kaptığı gibi oradan çıkar. 
Bu macera da mahalleye yayılır. O semtin alaycı güruhu, bu 

derece şiddetli zevce muhabbetine nailiyetinden65 dolayı rast gel-
dikleri yerde Sünuhi Efendi’yi tebriklere boğarlar. Zihniye Hanım 
kıskançlık izacatını66, tahammülün fevkine67 çıkarır. Kocasının her 
hareketini kontrol altına alır. Zavallı adama serbest bir adım attır-
maz olur. 

Bir insan samimi ve hasbi68 sevdiği bir kimseyi muhabbetinin 
şiddetini vesile tutarak bu kadar rahatsız etmez, edemez. Buna gön-
lü razı olmaz. Sevdiklerini her dakika rahatsız, muzdarip edecek su-
rette sevenlerin muhabbetlerinde samimiyetten ziyade hodkâmlık69 
vardır. Karşısındaki sevgide ne derece samimiyet ve hodkâmlık bu-
lunduğunu anlamak için Sünuhi Efendi bir sania70 düşünür. 

Mahalle bekçisine, o akşam yatsıdan evvel evlerinin kapısını 
çalarak “Efendi, mahalleli camiye toplandı. Hükûmetin evamiri71 
okunacak, sizi de çağırıyorlar” demesini tembih eder. Filhakika72 
o akşam taamdan73 sonra bekçi baba çat çat kapıyı çalar, aynı ağzı 
kullanır. Acaba ne var? Zihniye Hanım’ı büyük bir merak alır. Efen-
di boy kürkünü giyer. Mendilini, tütün tabakasını cebine kor. 

“Hayırdır inşallah” temennisiyle evden çıkar, gider. Efendiye 
ait bir habbeyi kubbe yapan74 Zihniye Hanım onun avdetine75 kadar 
meraktan bir yerde duramaz. Pencereden kapıya, odadan sofaya ge-
zinir, durur. Nihayet kocası pek kederli bir karış suratla gelir.

Kadın helecanla:
– Efendi ne var?

65   nailiyet: erişme
66   izacat: bunaltmalar
67   fevk: üst
68   hasbi: karşılıksız 
69   hodkâmlık: bencillik
70   sania: hile 
71   evamir: emirler
72   filhakika: gerçekten
73   taam: yemek
74   habbeyi kubbe yapmak: önemsiz bir şeyi abartmak
75   avdet: dönüş
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– Sorma Allah aşkına.
– Yoksa seni bir yere mi sürüyorlar? Çabuk söyle, yüreğim sal-

lana sallana şimdi kopacak…
– Ah, keşke dediğin gibi olsa…
– Ondan daha fena bir şey mi?
– Fenanın fenası…
– Nedir? Bittim, çabuk söyle…
– Gittikçe memleketin nüfusu azalıyormuş.
– Ey?
– Buna bir çare bulmak için çok çocuk yetiştirmek icap ediyor-

muş.
– Ay aman yüreğim ağzıma geliyor.
– Evli olan erkeklerin birer daha evlenmeleri hakkında ferman 

çıkmış.
– Halt etmiş onu söyleyen. Evlenmeyenleri ne yapacaklarmış?
– İdam.
Zihniye Hanım saçını başını yolarak:
– Sakın ha evlenme kocacığım!
– İdam mı etsinler?
– Etsinler… Şehit olursun. Gelir, cennette yine seni bulurum…





Erkeğe Galebe Reçetesi1

Şehsuvar Bey kadın tabiri ile dalyan gibi bir delikanlı… Bos 
boy, vücut endam, kaş göz yerinde… Akıl, zekâ, görgü, tahsil par-
lak… İki senelik evli… Hanım da her cihetle beyin hemen küfvü2, 
dengi… İstanbul’da emsaline çok tesadüf olunmaz bir çift. Keyfi-
yetin dış yüzü böyle. Bir de bunun içyüzü var. Yekta Hanım ziyade 
asabi, kocasına düşkün ve kıskanç. Fakat mümkün mertebe renk 
vermemeye, derdini hazma uğraşıyor.

Kadının erkeğe galebesine dair kitaplarda, okuduğu yaşlı, tec-
rübeli hanımlardan işittiği düsturları3 topluyor, kendi izdivaç hayatı-
na tatbike çabalıyor. Şehsuvar Bey, karısının birçok garip ve esrarlı 
tavırlarına, gizli meşguliyetlerine, tuhaf tuhaf dalgınlıklarına dikkat 
ediyor lakin o da bu dikkatlerini sezdirmemeye itina gösteriyor.

Son zamanlarda üç şey Şehsuvar Bey’in ziyade dikkatini cel-
betmişti4. Masraf pusulasında gördüğü pırasa sarfiyatının5 çokluğu 
bir… Gece yatakta hanımın başı altına içi ot dolu küçük bir yastık 
koyması iki… Alçak ökçeli ayakkabı ile kendi başına köşkten çı-
karken tenha yerlerde bir iki saat dolaşması üç.

Beyefendi, bu üç merakını halledebilmek için başvurulması la-
zım gelen çareleri müracaattan geri durmamıştı. Uşağı çağırdı:

1   “Erkeğe Galebe Reçetesi” hikâyesi, İleri gazetesinde 15-16 Mart 1919 tarihinde 
yayımlanmıştır (Bünyamin Tan)

2   küfüv: denk
3   düstur: kural
4   celbetmek: çekmek
5   sarfiyat: harcama
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– Hasan, biz evde o kadar çok pırasa yemiyoruz. Pusulada gö-
rülen yevmiye6 bu okkalarla görülen pırasalar nedir?

Hasan kızardı bozardı, kekeledi. Nihayet:
– Efendim, sebebini arz edeyim. Amma laf aramızda kalsın. 

Hanımefendi duymasın.
– Peki, öyle olsun. Söz veriyorum. 
Uşak başını arkaya çevirdi. Oda kapısına baktıktan sonra iki 

adım daha beye yaklaşarak:
– Efendim, hanımefendi ısmarlıyor. Bu pırasa hesabının masraf 

pusulasında gösterilmemesini de emretmişti. Fakat nasıl olmuş da 
geçmiş, bilmem…

– Hanımefendi bu kadar pırasayı ne yapıyor?
– Galiba ilaç yapıyor efendim.. 
– Peki, hadi çık.
Okkalarla pırasadan ne ilaç yapılır? Acaba Yekta Hanım o zekâ 

ve tahsilile üfürükçülere, büyücülere mi devama başladı? Kadın 
aklı bu… En yüksek balaterinin7 ciddiliğine inanılmaz. 

Pırasa hakkındaki beyin bu küçük tahkiki, merakını def değil, 
büsbütün artırdı. Bir gece münasebet düşürerek yastık keyfiyetini 
de sordu:

– Hanım, başımızın altına koyduğumuz yastığın içi ne dolu?
– Ot.
– Ne otu?
– “Haşişetüddinar” dedikleri şerbetçi otu çiçeği.
– Neye iyi o?
– Sinire.
Beyin ikinci tahkiki8 burada durdu. Merakını halle muvaffak 

olamadı. Şimdi üçüncüsü kaldı. Hanım her gün yalnız başına en 

6   yevmiye: günlük
7   balater: pek yüksek
8   tahkik: soruşturma
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tenha yerlerde bir iki saat gezinti yapıyordu. Acaba sözleştiği bir 
âşığı mı vardı? Onu görmeye mi gidiyordu? Şehsuvar Bey, karısını 
uzaktan uzağa birçok defa takip etti. Hanımın en ücra yerlerde dal-
gın dalgın dolaşmasından başka bir şey göremedi. Bir sırrına ereme-
di. Lakin onun her gün, saatini şaşırmaksızın bu gezintilere çıkma-
sında elbette bir maksadı vardı. Şehsuvar Beyin halline muvaffak 
olamadığı üç merakı, üzerindeki asabiyetini her saat artırıyordu. Az 
vakit sonra bu üç merakına bir dördüncüsü de inzimam etti9. Yatak 
odalarında hanımın çekmecesi, dolaplı şık bir yazıhanesi vardı. Bu-
nun anahtarı başkasının eline geçecek korkusuyla Yekta’nın titredi-
ği, onu gizlemek için gösterdiği itina ve telaşlardan anlaşıldı. İçi bu 
kadar mahrem tutulan bu yazıhanede acaba ne esrar vardı? Tesadüf 
bir gün beyin bu meraklarını hep birden halle yardım etti.

Şehsuvar Bey hafif bir baş ağrısı bahanesiyle bir gün âdeti hi-
lafına10 kalemden11 erken avdet etti12. Karısını evde bulamadı. So-
yunmak için yatak odalarına çıktı. Nazarı13 öyle bir şeye ilişti ki 
gözlerine inanamayacağı geliyordu. Karısı, yazıhanenin anahtarını 
üzerinde unutmuştu. Küçücük, zarif anahtar, kırmızı kurdele bağı 
ile kilide sokulu kalmıştı. İnsan, en ziyade ihtiyatı14 iltizam ettiği15 
şeylerde bazen böyle dehşetli faka basar.

Şimdi zevç16, zevcenin17 bu esrar muhafazası önünde durdu. 
Evet, açmalı mı açmamalı mı? Karısının esrarına vukuf için fırsat 
bulmuş bir kocayı hangi vicdan endişesi bu araştırmadan menede-
bilirdi? Nikâh ile bağlanmış, yekvücut olmuş iki mahlukun biribi-
rine karşı kati ve ciddi mahremiyeti icap ettiren ne sırları olmak 

9   inzimam etmek: eklenmek
10   hilaf: ters, aksi
11   kalem: devlet kademesindeki memurluk
12   avdet etmek: dönmek
13   nazar: bakış
14   ihtiyat: tedbirli olma
15   iltizam etmek: gerekli kılmak
16   zevç: eş (erkek)
17   zevce: eş (kadın)
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mutasavverdi18? Dünyada karılık kocalıktan büyük ne mahremiyet 
olur?

Şehsuvar Bey, zihnine gelen bu yolda suallere hep kendi le-
hinde cevaplar buldu. Vicdanının pek derinini eşeleyerek anahtarı 
çevirdi, yazıhaneyi açtı.

Karısının bütün özel evrak-ı hususiyesini19 karıştırdı. Ta mek-
tep talebelik hayatından kızlık zamanına kadar olan birçok masu-
mane esrarına vâkıf oldu. Yazıhanesinin gizli bir gözü olması gere-
kirdi. Onu aradı buldu. Eline geçen kâğıtlardan işte bir tanesi:

“Gülfem Hanım tertibi:
Bütün Türk kadınları, hemşirelerim20, hitap ediyorum. Sizi is-

tibdatları21 altında tutmak için erkeklerin bin silahı vardır. Sizin ise 
onlara karşı galebe için alet ve müdafaanız yalnız gençliğiniz, gü-
zelliğinizdir. Yegâne meşguliyetiniz bu aletin pastan, halelden mu-
hafazasına masruf22 olmalıdır. Sabahleyin kalkınca hemen aynaya 
koşunuz. Çünkü ömrünüzün üzerinden geçen bir gece, senenin üç 
yüz altmış bu kadar günlük bir merhalesini daha yürümüş olmanı-
za delalet eder. Bir kadın için bir gün bayatlamak, ihtiyarlamaktır. 
Çünkü on dört yaşında körpecik bir kız, dakikaların terakümüyle23 
acuze olur. İnsafsız zamanın saniyeden saniyeye sizi uğrattığı mu-
harrib-i tahavvülü tamire şitapta bir an gecikmek, hüsnen intihar 
demektir. Bugün ayna yüzünüzde dün olmayan fazla bir çizgi gös-
terdiği vakit hemen onu yok etmenin çaresini aramalısınız.

Size verecek evamir-i aşerem24 yani on tembihim var. Bunlar 
bana güzellik tahtında senelerce saltanat sürerek hâkime-i cihan25 
olmuş bir kadından miras kaldı. Hepsini nefsinize tatbikte muvaf-

18   mutasavver: düşünülmüş
19   evrak-ı hususiye: özel belgeler
20   hemşire: kız kardeş
21   istibdat: baskı
22   masruf: harcanılmış
23   teraküm: birikme, yığılma
24   evamir-i aşere: on emir
25   hâkime-i cihan: cihan hâkimi
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fakiyet gösterirseniz dünyanın maşukası26, kocanızın mabudesi27 
olursunuz.

Birincisi: Hafif mide ile erken yatınız, içi şerbetçi otu çiçeği ile 
doldurulmuş bir yastığın üzerinde uyuyunuz.

İkincisi: Gece döşekte kitap okumayınız, gözlerinizi iklil-i me-
lik yani sarı yonca çiçeği ile yıkayınız.

Üçüncüsü: Kışın sabahleyin kalkınca altı portakalın suyunu ve 
sonbaharda bir bardak taze ve halis şıra içiniz.

Dördüncüsü: Bütün vücudunuzu pırasa suyu ile yıkayınız. Bu 
su, cilde zambak letafeti verir.

Beşincisi: Yüzünüzü çayır çiçeklerinden zehrürrebi (havza çi-
çeği) istihsal edilmiş su ile yıkayınız. Bu ilkbahar çiçeğinin suyu, 
renginize ince bir güzellik verir, yanaklarınıza ilk şebabınızın tara-
vetini getirir.

Altıncısı: Sıkıcı meşguliyetlerden kaçınız. Kalbinize keder sok-
mayınız. Dünya umurunuzda olmasın. Herkes sizi sevsin. Siz kimse-
nin muhabbetiyle üzülmeyiniz.

Yedincisi: Her gün yatkın ökçeli ayakkabı ile tenhalık içinde bir 
saat kadar gezinti yapınız.

Sekizincisi: Yüzünüzde buruşukluk eseri görünce hemen onları 
bir ipekli kâğıdın üzerindeki kat çizgilerini düzeltir gibi parmakla-
rınız ile vurarak, ezerek imhaya çalışınız.

Dokuzuncusu: Gözleriniz ile değil, dudaklarınız ile gülünüz. 
Yüzünüzün kısmı hülyası ile gülmek göz uçlarınızda kaz yağı denen 
çizgileri peyda eder.

Onuncusu: Haftada bir defa vücut idmanları yapınız.”
İKİNCİ REÇETE

“Güzide Hanım’ın tertibi:

26   maşuka: âşık olunan
27   mabude: ilahe
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Sevgili hemşirelerimlerim. Dört koca eskittim. Dördünün de 
kalpleri üzerinde bir güzellik kraliçesi ihtişamı ile hükümferma28 
oldum. Kendinizi kocalarınıza bir kere beğendirmiş olmak guru-
ruyla asla sermest kalmayınız. Erkek, her gün yeniden fethi icap 
eden bir kaledir. Firaş-ı zevciyetten29 yorgun, doygun kalkan bir er-
kek, dışarıda tesadüf edeceği hüsnen30 sizden aşağı kadınları daha 
cazip görmek tehlikesiyle yanınızdan uzaklaşır.

Erkek hercai31 gönlünü zapt altında tutmaya pek ince diplomat-
lık ister. Aşkınızı kocanıza belli etmeyiniz. Bittiğiniz gündür. Ülke-
leri idarede siyaset dehası göstermiş kraliçelerin bazen ruh gıdık-
layıcı bir çift kumral bıyığın cazibesi önünde terk-i silah32 ettikleri 
vakidir.

Erkeklerinizi kahren33 kullanınız. Saatlerce yalvarmadıkça ne-
vazişlerine34 teslimiyet göstermeyiniz. Nazlarınıza tahammül meta-
neti35 vermek için her gün onları muhabbetinizin zehriyle aşılamayı 
unutmayınız.”

Şehsuvar Bey reçetenin burasında:
– Vay, kâfir karı! dedi.
Bir sigara yaktı. Devam etti:

“Güzellik hep hulki36 olmaz. Onu kısmen de malikiyet kabildir. 
En güzel vücutlarda bile tabiatın ufak tefek hata ve feramuşlarını37 
tamir fennini bilmek bir kadına farzdır. Güzellik ve cazibenin esra-
rından birkaçını ifşa edeceğim:

28   hükümferma: hüküm sürme
29   firaş-ı zevciyet: birlikte olunan yatak
30   hüsnen: güzellikçe
31   hercai: kararsız
32   terk-i silah: silah bırakma
33   kahren: kahredercesine
34   nevaziş: yalvarma
35   metanet: dayanma
36   hulki: huyla alakalı
37   feramuş: unutkanlık
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Birincisi: Sabahleyin kalkınca aynada yüzünüzü muayene etti-
ğiniz zaman benzinizi bozuk, soluk bulursanız perdelerinizi indiri-
niz. Tekrar hemen döşeğinize girip uyuyunuz.

İkincisi: Saçlarınızı haftada bir defa ılık biberiye suyu ile yıka-
yınız. İpek gibi parlak ve yumuşak olur.

Üçüncüsü: Ağzınızın taravet-i şebabını38 muhafaza etmek için 
yüzünüzden dudaklarınızın uçlarına doğru uzanan bir hattı her gün 
masaj ile izaleye39 uğraşınız.

Dördüncüsü: Her gün yanaklarınızın etrafına masaj yapmak 
da çehrenizin letafetini arttırır.

Beşincisi: Yüzünüzü de masaj ediniz.
Altıncısı: Otuzuncu yaşınıza doğru yüzünüz kızarmaya başlar-

sa sıcak su ile kompres yapa yapa bu kızartıyı geçirebilirsiniz.
Yedincisi: Hafif gül suyu banyosu ile gözlerinizin genç, cazip 

ve parlak bakışını muhafaza ediniz.
Sekizincisi: Kocanıza kendinizi pek sevdirmeyiniz.
Dokuzuncusu: Çocuk için mümbit40 bir kadın olmayın.
Onuncusu: Kimseye gönül vermeyiniz. Zevcinize bile.”
Bu kadın doktorların birkaç reçeteleri daha vardı. Fakat karı 

koca arasındaki pek ince ve samimi hissiyata taallukları41 hasebiy-
le42 bunların dercinden sarfınazar ediyoruz43.

Şehsuvar Bey hemen hokkayı açtı. Kalemi aldı. Yazmaya baş-
ladı:

“Kadınları akıl ve hikmete irca44 reçetesi
Şehsuvar Bey tertibi:

38   taravet-i şebab: tazelik, ferahlık
39   izale: ortadan kaldırma
40   mümbit: verimli
41   taalluk: alaka
42   hasep: neden
43   sarfınazar: sakınmak
44   irca: döndürme
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Ey bütün müteehhil45 biraderlerim! Zevcelerinin muhabbet-i 
zehriyle46 aşılanarak her türlü naz ve cefaya tahammül metanetini 
peyda etmiş zavallılar! Kadınlarla ile muharibiz47. Sizi silah başı-
na davet ediyorum. Harp ilan eden onlardır. Cazibe ve melahat48 
silahlarının zaferine güveniyorlar. Bu iki yüzlü, kılağılı ve tabiatın 
en keskin alet-i katıasından49 kim korkmaz? Kadın, Âdem safiyul-
lahı50 bu silahı ile cennetten kovdurmadı mı? İlk evlad-ı beşerden51 
Kabil’in Habil’i katlinde sebeb-i cinayet yine bu silah değil mi idi? 
O zamandan beri insanların başlarından geçen kanlı maceraların 
hemen yüzde doksan beşinde bu müthiş silahın parıltısı görülmez 
mi? Babayı evladın, kardeşi kardeşin, dostu dostun kanına susatan, 
kadının bu mühlik52 güzelliği değil midir? Aşk şühedasına53 dair bir 
istatistik tutulsa bu mazlumların yekûnu insaniyetin şimdiye kadar 
bütün muharebelerde vermiş olduğu telefatın54 mecmuunu55 geçer.

Kadın sizi cazibesile zehirlemeden evvel kanınızı buna muka-
vemet edecek panzehirle aşılayınız. Onların silahlarına karşı siz de 
silahlarınızı çekiniz. Aynı aletle muharebe ediniz.

Güzide Hanım tertipgerdesi olan reçetede, ülkeleri idarede 
deha-yı siyaset56 dehası göstermiş kraliçelerin bazen cazip bir çift 
kumral bıyığın önünde bimukavemet57 kaldıklarını söylemiyor mu? 
İşte bu hanımın

 
kendi nevine verdiği dersten biz de bir hisse-i hik-

45   müteehhil: evlenmiş, evli
46   muhabbet-i zehr: zehirli sohbet
47   muharip: savaşan
48   melahat: güzellik
49   alet-i katıa: kesin alet
50   safiyullah: temiz yürekli
51   evlad-ı beşer: insan evladı
52   mühlik: öldürücü
53   şüheda: şehitler
54   telefat: can kayıpları
55   mecmu: toplam
56   deha-yı siyaset: politika dehası
57   bimukavemet: karşılık verememe
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met58 çıkaralım. Avrupa üdebasından59 biri diyor ki: ‘Kadın geri 
tabiatlıdır. Sevmek istediğiniz zaman sizden kaçar. İstemediğiniz bir 
anda gelir sürünür.’

Yüzlerce kadının gönülleri üzerinde sahipkırane sultanlık etmiş, 
âşıkane zaferler ile şöhretşiar60, tecrübekâr61 bir erkekten dinledik-
lerimi kendi felsefe-i zenanımla62 karıştırarak atideki63 evamiri64 
alakadarana65 arz ediyorum:

Birincisi: Teehülümüzün ilk günlerinde kadının üzerinize açtığı 
teshir66 ateşi ne kadar şiddetli olursa olsun mağlup görünmeyiniz, 
erkeklikçe vakar ve ciddiyetinizi muhafaza ediniz. Hatta cinsî ar-
zuya karşı elinizden gelebildiği mertebe perhizkâr67 durmaya uğ-
raşınız. Çünkü izdivacınızın ilk günlerinde kadınla karşı karşıya 
teessüs edecek68 münesabat-ı hissiyenizin69, teehhülünüzün eyyam-ı 
atiyesi70 üzerine tesiri büyük olur. Birinci günlerde kadına dandini 
bebek hoppalığı gösterir ve onun her arzusunu icra fedakârlığına 
hazır olduğunuzu anlatırsanız çok çekersiniz.

İkincisi: Kadına karşı daima siz savletkâr-ı rağbet71 olmayınız. 
Onun bu arzunuzu kabule hazır olduğunu gözlerinde okuduktan 
sonra buna cesaret ediniz. Ve bırakınız bazen nevazişlerinizi sizden 
o dilensin. Bazen de bu dilenciliğini anlamamazlıktan gelerek onu 
üzünüz. Hırçın ve arzusu zamanlarında kadının talib-i lütfu72 olmak, 

58   hisse-i hikmet: hikmet payı
59   üdeba: edebiyatçılar
60   şöhretşiar: şöhret sahibi
61   tecrübekâr: tecrübeli
62   felsefe-i zenan: kadın felsefesi
63   ati: aşağı
64   evamir: emirler
65   alakadaran: ilgili olanlar
66   teshir: büyüleme
67   perhizkâr: perhiz yapan
68   teessüs etmek: kurmak
69   münasebat-ı hissiye: hissi alakalar
70   eyyam-ı atiye: gelecek günler
71   savletkâr-ı rağbet: rağbet ederek saldırma
72   talib-i lutf: lütfuna talip olma
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onu şımartmak ve itaatsizliğe alıştırmaktır. Bir kere ru-yi redd73 gö-
ren erkek ikincisine maruz kalmamak için tedbir ittihaz74 etmezse en 
zayıf damarlarından yakalanmış, dizginlerini kadına kaptırmış olur.

Üçüncüsü: Onların densizliklerine meydan vermemek için ara 
sıra siz hiçten bir mesele çıkararak hırçınlanınız.

Dördüncüsü: Daima müşkülpesent75 olunuz. Size beğendirme-
ye uğraştıkları şeylere dudak bükünüz.

Beşincisi: Kusurlarını çabuk affetmeyiniz.
Altıncısı: Yalanlarını tuttuğunuz zaman hemen yüzlerine vuru-

nuz.
Yedincisi: Size yaltaklandıkları vakit bunu altından çıkacak ta-

lebi keşfe uğraşarak ona göre tedafüi76 vaziyet alınız.
Sekizincisi: Kadın arada küserek sizinle lakırdıyı keserse on-

dan evvel barışmak arzusunu izhar etmeyiniz77. Bu hareketten ne-
damet getirinceye kadar onun küskünlüğüne iki kat mukabelede 
musır78 olunuz. Dargınlığı ile sizi müteessir79 edeceğini anlarsa her 
gün bu fena hareketi âdet edinir.

Dokuzuncusu: Memuriyet veya ticaret umurunuzdan ona asla 
bahsetmeyiniz. Kasanızın mevcudiyetini bildirmeyiniz. Çünkü ve-
zaif-i resmiye80 veya kazanç işlerinize dair onunla dertleşirseniz 
size akıl öğretmeye kalkar. Sizi refikleriniz81 ve ferikleriniz82 ile 
bozuşmaya sevk eder. İhtaratını83 nazarıitibara almazsanız84 güce-
nir. Mevcut paranızın miktarını bilirse ona göre masraf kapısı açar. 
73   ruy-ı redd: ret yüzü
74   ittihaz: sağlamak
75   müşkülpesent: zor beğenen
76   tedafüi: savunmacı
77   izhar etmek: göstermek
78   musır: ısrarcı, inatçı
79   müteessir: üzmek, etkilemek
80   vezaif-i resmiye: resmi görevler
81   refik: arkadaş
82   ferik: amir, üst
83   ihtarat: uyarılar
84   nazarıitibara almak: dikkate almak
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Aranızda dırıltı eksik olmaz. Kendini size muktesit85 bildirmek için 
en ufak tefek şeylerde iltizami idare eder fakat yavaş yavaş bütün 
servetinizi kendi lehine istimale86 çareler arar. Eksilen parayı nere-
ye sarf ettiğinizi sorar, bütün sarfiyatınıza itiraz eder.

Onuncusu: Karısını idare edemeyen erkek, onun idaresi altı-
na girer. Tımarhaneye getirilen bir deliyi güllabiler ilk günü nasıl 
korkuturlarsa kadını da ilk saatinde öyle yıldırmalıdır. Erkeğe itaat 
olmayan bir eve saadet giremez.”

*
“Kadınlık fenni müderrislerinden87 muhterem Gülfem ve Güzide 

Hanımefendilere:
Reçetelerinizde aile saadetini kâfi müessir bir deva göreme-

dim. Karinize88 gençlik ve güzelliklerini kocalarına karşı silah gibi 
kullanmayı tavsiye ediyorsunuz. Silah, düşman için icat edilmiştir. 
Dosta tevcih edilmez89. Erkeklerin yalnız aşklarını değil, hürmetle-
rini de kazanmayı bilmelisiniz. Güzellik çabuk geçer. Kalp güzelliği 
daimîdir. Cemale olan aşk onunla beraber yıkılmaya mahkûmdur. 
Samimiyetten, hürmetten doğan hakiki aşk, kalp ile beraber yaşar. 
Her kadın otuzundan sonra zeval-i hüsn90

 

ile kocasının muhabbetini 
kaybedecek ise insaniyetin hâline yazık olmaz mı? Hanımlar, tinle-
riniz91 terakki edip de âlemin kayıtsızlığına maruz kaldıkça, yürek-
lerimiz fazla hırslardan temizlendikçe karı koca ruhunun birbirine 
samimiyet ihtiyacı o zaman artar.

Yıpratıcı, kahir92 senelerin yüzümüze yapacağı hatlar masajla 
kabil-i izale93 değildir. Aldanmayınız. Gözlerimizden sönen gençlik 
ateşini hiçbir gül suyu banyosu tekrar alevlendiremez. Çehreleri-
85   muktesit: tutumlu
86   istimal: kullanma
87   müderris: ders veren
88   kari: okuyucu
89   tevcih etmek: çevirmek, döndürmek
90   zeval-i hüsn: güzelliğini kaybetme
91   tin: ruh
92   kahir: ezici, kahredici
93   kabil-i izale: ortadan kaldırma
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mizden kaçan gençlik taravetini94 hiçbir daru-yı Lokman95 iade ede-
mez. Ağzınızın gülmesine iştirakten gözlerinizi ne kadar menetseniz 
vakti gelince onlar yine buruşur. Yaşayan ihtiyarlar. Tabiat kanunu 
böyledir. Bu âlemde aynı hâlde kalan hiçbir şey yoktur. Genç kal-
mak istiyorsanız nefes alınız.

Hanımlar, hayat bir vazifedir. Herkes bunun kendi uhdesine 
tertip kısmını hakkıyla ifaya çalışmalıdır ki dünya düzelsin. Sabah-
leyin döşeğinden kalkınca bir kadının ilk ve son meşgalesi, aynada 
yüzünü muayeneye hasr-ı zaman96 olursa aile işlerine kim bakar? 
Tuvaletin de sırası vardır.

Sabahleyin uyanan bir kadın aynadan evvel zevcinin ve çocuk-
larının yüzlerine bakmalı, o günkü hayatının yine kendine ne ağır, 
ne müşkül vazifeler ve fedakârlıklar yüklediğini görmeyi bilmeli, 
yaşamaya sıvanmalı ve etrafındakileri aile saadeti içinde yaşatma-
ya uğraşmalıdır.

Kadının mümbiti makbul, kısırı meşumdur97. Çünkü birisi men-
sup olduğu aileyi hareket-i tevlidiyesi98 ile şenlendirir, öteki akame-
ti99 ile söndürür. 

Aile kadınlığı ve analık, insan vazifelerinin en şereflisidir. Kuş-
lar yuvada küçüklerini besler, kuluçkalar civcivlerini kanatlarının 
himayesinde gezdirir. Kediler yavrularını şefkatle yalayarak emzi-
rirken gördüğümüz rikkat ve içinde kalıyoruz.

Analık büyüktür. Çünkü menşei kâinattır. Validemi düşündüğüm 
zaman daima bir minnet titreyişi ve hürmetle sarsılırım.

Ananın en iyisini ayna meraklısı boyalı kadınların içinde ara-
mak abestir. Ömür otu çiçeğiyle doldurulmuş yastıkta yatmak, se-
nelerin çehremize yazacağı hayat yorgunluğunu izale edemez. Gül 
kurusu döşekte yatsak son yatağımız yine kara topraktır.

94   taravet: tazelik
95   daru-yı Lokman: Lokman ilacı
96   hasr-ı zaman: zaman harcama
97   meşum: kötü
98   hareket-i tevlidiye: doğum yapma, doğurganlık hareketi
99   akamet: kısırlık
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Bu değişmez hakikat karşısında vazifemizi bilelim, birbirimizi 
sevelim, işte saadet budur.”

*
Şehsuvar Bey şiddetle başladığı mülahazatını100 rikkatle101 bi-

tirdi. Yazdığı diğer reçetelerin arasına karıştırarak yazıhaneye ki-
litledi. O gece karı koca evvela atıştılar, sonra barıştılar. Gençlik 
hükmünü icra etti. Aşk her şeye galip geldi.

100   mülahazat: değerlendirmeler
101   rikkat: yumuşaklık, incelik, şefkat





Fırkacı1

Meşime-i hilkatten2 kör, topal, zeki, ahmak gelenler var. Afif 
Necati de fırkacı3 doğmuştu. Lakin fırkacılık için evvela bir fikir, 
bir prensip sahibi olmak ve sonra bu kanaatlerini bir zemin-i ida-
re ve siyasette4 tatbike5 uğraşmak iktiza eder6. Afif Necati’nin mu-
karrer7 bir nazariyesi8 yoktu. O, fırkacılığı külah kapmak9 için bir 
dalavere meydanı olmaktan başka türlü telakki edemezdi10. O âde-
ta nazırlığı11 kurmuştu. Bu hırs-ı teali12 Afif Necati için bir fazilet 
1   “Fırkacı”, ilk olarak İkdam gazetesinde 1919’da yayımlanmıştır. 1336 (1920) 

yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla basılan kitapta dokuz 
küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hilmi Kitabevi tarafından 
sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 1966 yılında Atlas Ki-
tabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. Atlas Kitabevi, 1976 
yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi adıyla farklı bir baskı 
daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine bu şekilde üç eseri 
içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense Kadınlar Vaizi’ni sadeleştir-
meden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizdeki metin, hikâyenin 
1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem Usta - Aysun Kanmaz - Emre 
Türkmen)

2   meşime-i hilkat: yaratılışın döl yatağı
3   fırkacı: partici
4   zemin-i idare ve siyaset: siyaset ve yönetim zemini
5   tatbik: uygulama
6   iktiza etmek: gerekmek, gerekli olmak
7   mukarrer: kesin, kararlaşmış
8   nazariye: teori
9   külah kapmak: hileyle bir makamı ele geçirmek
10   telakki etmek: kabul etmek, öyle anlamak
11   nazırlık: bakanlık
12   hırs-ı teali: yükselme hırsı



460 | Hikâyeler

midir nakise midir13? Bunu anlamak için bir milletin sinesinde bu 
zihniyette adamların kesretle14 türedikleri buhranlı devirlerin psiko-
lojilerini tetkik etmek15 lazım gelir.

Her mesleğin müntesiplerinden16 istendiği birtakım evsaf17 
ve meziyetler vardır. Şüphesiz gaye-i meratib18 olan nazırlık için 
bu şerait-i ittisaf19 çoğalır, ağırlaşır, yükselir. On bin nüfusta bin 
mümeyyiz20 yetişebilebilir. Fakat sızırılmış evsafı haiz21 on nazır 
çıkmaz.

Afif Necati işte bu heveste mantarlardan biri idi. Bir zamandan 
beridir muhitin fesat için fışkılanmış22 toprağını bu arzusunun ne-
masına23 müsait buldu, maksadının husulüne24 koyuldu.

Kılık kıyafetçe düşkündü. Arkasında silinme ve ütülenmeden 
havı25 dökülmüş, ruganileşmiş siyah bir bonjur26, iri sarı düğmeli, 
kruvaze27, deve tüyü bir yelek, başında medit28 bir istimalden29 çü-
rümüş vişne rengi almış, yağları temizlenmeden kenarları ağarmış, 
tablası30 enli şılık31 bir fes… Koltuğunda fersude32 fakat şişkin bir 

13   nakise: kusur
14   kesret: sıklık
15   tetkik etmek: incelemek
16   müntesip: mensup olan
17   evsaf: vasıflar
18   gaye-i meratib: mertebelerin sonu
19   şerait-i ittisaf: vasıflanma şartları
20   mümeyyiz: kâtip
21   haiz: sahip
22   fışkı: gübre
23   nema: gelişme, büyüme
24   husul: oluşma
25   hav: kumaşın üstündeki ince tüy
26   bonjur: uzun siyah ceketle, çizgili pantolondan oluşan erkek giysisi
27   kruvaze: ön parçaları birbiri üstüne gelecek şekilde yapılmış olan ceket veya 

yelek
28   medit: devamlı
29   istimal: kullanım
30   tabla: bir şeyin düz ve geniş bölümü
31   şılık: “şıllık” veya “şlık” adıyla da anılan bir fes çeşidi
32   fersude: yıpranmış
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serviyet33, her gün onu Babıali Caddesi’nde, köprüde, Galata’da, Be-
yoğlu’nda görürsünüz. Muharebe34 müddetinden beri üstünü başını 
aşınmışlığına rağmen oldukça temiz tutabilmesindeki mahareti cid-
den bir mucizedir. Elbiseleri üzerinden boyacının, lekecinin, ütücü-
nün, örücünün tamirkâr elleri hiç çekilmez. Pençe ve bellisiz yama 
vurulmadan ayaklarının altında elaman çağıran35 potinlerinin yâr u 
ağyara36 karşı yaralarını kapatmak için her gün boyacılara verdiği 
meblağ37 pek fakir bütçesine müthiş bir rahne38 açar. Zavallı delikan-
lının ayaklarına yedirdiği para ağzına ettiği masraftan ziyadedir39.

Kısa boyu, enli omuzları, sarı esmer rengi, iri çakır gözleriyle 
diplomat görünmeye uğraşır. Memuriyeti yoktur. Kesret-i meşguli-
yetten40 şikâyet eder. Babıali divanhanelerinin41, kitapçı dükkânları-
nın, matbaaların yılmaz bir müdavimidir42. Bildik bilmedik, birkaç 
kişiyi konuşur görünce enli omzunun ucuyla bu insan kümesini 
yararak yengeçvari sokulur, dâhil-i musahabe olur43. Matbaalara gi-
dince herkesi ağzına baktırmak için sahnede büyük sözler fırlatma-
ya hazırlanan bir aktör tavrıyla ellerini ovuşturup gözlerini açarak:

– Aman monşer44, kapıyı örtünüz. İçimizde yabancı yok ya?
ihtarıyla45 enzar-ı dikkati üzerine celbettikten46 sonra kabinenin47 
icraatını bütün tehevvür48 ile tenkide girişir, söyler söyler. Saçma 
sapan iddiaları, ithamlarıyla dinleyenleri bıktırır. Ve nihayet:
33   serviyet (serviette): evrak çantası
34   muharebe: savaşma, savaş
35   elaman çağırmak: bezginlik göstermek, sızlanmak
36   yâr u ağyar: tanıdıklar ve yabancılar
37   meblağ: para tutarı
38   rahne: gedik
39   ziyade: fazla, daha fazla
40   kesret-i meşguliyet: iş yoğunluğu
41   divanhane: sofa, kabul salonu
42   müdavim: bir yere devamlı giden kimse
43   dâhil-i musahabe olmak: sohbete katılmak
44   monşer: “dostum, azizim” anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü
45   ihtar: uyarı
46   celbetmek: kendine çekmek
47   kabine: hükûmet, bakanlar kurulu
48   tehevvür: öfkelenme
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– Bu kabineyi düşüremez isek mahıv49 muhakkak…
cümlesiyle sözünü mühürler. Onun merakı daima kabine düşür-
mektir. Her kabine ıskatında50 gelen nazırların şerait-i tayin ü in-
tihablarını51 etüt eder. Nazırlık namzetliğine52, o kademeye ayak 
atmak için çıldırır. 

Tetkikatı53 neticesinde bu basamağa atlayabilmek için tutuna-
cak iki mesnet54 keşfetti: fırkacılık ve gazetecilik. Bu da pek derin 
bir zekâya mütevakkıf55, mühim bir keşif değildi. İttihat ve Terakki, 
üç devletten başka bütün dünyaya ilan-ı harb ederek56 memleketin 
nasiyesine57 yukarıdan aşağı silinmez kan sıvamak kuvvetini nere-
den aldı? Şüphesiz fırkacılıktan… Fırkanın çığırtkanları, mürevviç-
leri58, pohpohçuları, yardakçıları, müdafileri59, yalancı şahitleri, hık 
deyicileri, millete yağlı tuzlu dolma yutturucuları kimlerdi? Fırka 
gazeteleri… Onların rivayetlerine60 göre dünyada Talat’tan büyük 
diplomat, Enver’den müthiş cihangir mi61 vardı? Ellerimizdekile-
ri muhafaza etmek şöyle dursun, üç asırdan beri kaybettiklerimizi 
bütün geri alıyorduk. Buna iman etmeyen hain sayılıyor, Türkçülük 
namına davul çalarak parsa62 toplayanların menafiine63 göbek atma-
yanların hamiyetlerinden64 şüphe ediliyordu. (Tabir af buyrulsun) 
İttihat Cemiyeti burnumuza hırızmayı65 taktı. Senelerle koca mil-
49   mahıv: yok olma
50   ıskat: düşürme
51   şerait-i tayin ü intihab: seçme ve atama şartları
52   namzetlik: adaylık
53   tetkikat: incelemeler
54   mesnet: dayanak
55   mütevakkıf: bağlı olan
56   ilan-ı harb etmek: savaş açmak
57   nasiye: alın, yüz
58   mürevviç: değerini arttıran
59   müdafi: müdafaa eden, savunan
60   rivayet: söylenti
61   cihangir: fatih
62   parsa: gösteriden sonra seyirciden toplanan para
63   menafi: menfaatler
64   hamiyet: ulusseverlik
65   hırızma: burna takılan halka
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leti homurdana homurdana kanlı sopasıyla ayı gibi oynattı. Hep bu 
mucizeler bir fırkadan çıkmadı mı? Keyfiyet işte böyle bir fırkaya 
mabut66 olabilmektedir.

Afif Necati bu iman ve bu aşk ile işe girişti. Felah ve Saadet 
Cemiyetinin müessislerine67 karıştı. Cemiyet altmış maddelik, telli 
pullu bir program neşretti68. Bu program her hâlde milleti, devleti 
birkaç kere böyle hatardan69 kurtarmış tecrübeli dimağların mah-
sul-i tetebbuu70 değildi. Çünkü müessislerin71 içinde kırkını geçmiş 
kimseler pek az idi. Programa ithal edilecek72 en mühim madde 
maalesef unutulmuştu. Birbiriyle hüsn-i imtizac73 hususu… Birkaç 
içtimadan74 sonra çıngar başladı. Bu “Felah ve Saadet” arması altın-
da ne kavgalar ediliyor, ne çekişmeler, ne didişmeler oluyordu. Bir 
avuç müessislerinin arasında temin-i imtizac u felah edemeyen75 bu 
muhteşem unvanın hariçteki halka ne halaskâr76 tesiri olabilir?

Afif Necati, Samimiyet’in77 sermuharriri78 bulunduğu iddiasın-
da. Hâlbuki bu nam altında yazan beş kişi var. Hepsi de müessis, 
hepsi de matbuatta oldukça müştehir79. Hakiki başmuharrir hangi-
si? Bunların hiçbirisi öbürünün maiyetinde80 çalışacak kadar izzeti-
nefsini kırabilecek boydan değil.

Nihayet bu nazik mesele şu suretle halledildi: Birinci başmu-
harrir, ikinci başmuharrir ve ilaahirihi81.

66   mabut: ilah
67   müessis: kurucu
68   neşretmek: yayımlamak
69   hatar: tehlike
70   mahsul-i tetebbu: derinliğine inceleyip öğrenmenin ürünü
71   müessis: kurucu
72   ithal etmek: dâhil etmek
73   hüsn-i imtizac: iyi geçinme
74   içtima: toplantı
75   temin-i imtizac u felah etmek: geçinmek, selamette olmak
76   halaskâr: kurtarıcı
77   “Fırka gazetesinin ismidir.” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
78   sermuharrir: başyazar
79   müştehir: meşhur
80   maiyet: alt kademedekiler
81   ilaahirihi: “diğerleri de böyledir” anlamına gelen ifade
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Ve sonra hepsi “Felah ve Saadet” terkib-i muslihinin82 mülhe-
mi83 olmakla beraber fikren, içtihaden84 birbirinin zıdd-ı ekberi85. 
Birinin “simsiyah” dediğine öteki “bembeyaz” diyor.

Afif Necati tahsili meşkûk86 gençlerdendi. Onun kendi hakkın-
daki şahid-i irfanı87 yine kendi lisanıydı. Kendi rivayetince okuma-
dığı fen, bilmediği nazariye yoktu. Gazeteye arşın boyu makaleler 
yazardı. İfade açık, cümleleri hatasız, fikirleri muğlak88 değil fakat 
Allah’ım yazdığı şeyler o kadar ruhsuz, tatsız, yavan idi ki yarım 
sütunluk mütalaadan89 sonra kariinin90 beynine bir uyuşukluk, çene 
kemiklerine esnemeden çatırtı gelirdi. Ne tarih bilirdi ne ilim ne 
fen. Ne malumat-ı şettası91 vardı ne de dâhili, harici siyasi vuku-
fu92. Lakin yazar iken habbeyi kubbe yaparak93 cehlini94 indiyatla95 
setretmek96 isterdi. Daima bir kaşık yoğurda bir kova su katarak 
matbuat ayranı yapardı. Sözlerinde hiç cevher, öz yoktu. Gazetede 
onun imzasını görenler hemen sayfayı çevirirlerdi. Çok dokunaklı 
mevzular intihap etti. Fakat üslubunda cazibe, mülahazatında97 ilim 
olmadığından enzar-ı dikkati98 celbedemedi. Bu zavallının kalemi 
karıştığı gazetelerin sürüm barometresi derhâl düşerdi.

82   terkib-i muslih: terbiye eden, ıslah eden tamlama
83   mülhem: ilham olunan
84   içtihaden: anlayış, kavrayış olarak
85   zıdd-ı ekber: en büyük zıt
86   meşkuk: şüpheli
87   şahid-i irfan: kültürün şahidi
88   muğlak: karışık, belirsiz
89   mütalaa: bir işi etraflıca düşünme
90   kariin: okuyucular
91   malumat-ı şetta: çeşitli, farklı farklı bilgi (Genelde siyasete dair olanlar dışında-

ki bilgiler için kullanılır.)
92   vukuf: bir şeyi bilme, öğrenmiş olma
93   habbeyi kubbe yapmak: önemsiz bir şeyi büyük bir sorunmuş gibi göstermek
94   cehil: bilgisizlik, bilmezlik
95   indiyat: birinin kendince uydurduğu şeyler
96   setretmek: örtmek
97   mülahazat: düşünceler
98   enzar-ı dikkat: dikkatli bakışlar
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Bu muvaffakiyetsizliği karşısında Afif Necati’nin halka ve 
hükûmete olan gayzı99 büyüdü. O, herhâlde kendini göstermek, 
kendinden bahsettirmek istiyordu. Bir gün “ya herrü ya merrü100” 
dedi: “Ya beni tevkif ederler101 yahut bu köşe kapmaca oyununda 
ben de bir mevki kaparım.”

“Paşa” veyahut “beyefendi hazretleri” ile başlar, dâhiliye nazı-
rına102 karşı bir açık mektup kaleme aldı. Vaktin fevkalade nezake-
tinden103, hükûmetin fart-ı bataetinden104 bahis ile ateşler püskürdü. 
Diyordu ki:

“Asırların Türklerin aleyhine yığdığı felaketlerden teşennüç 
eden105 yaralarımızın tedavisine acilen çare bulmaktan âciz iseniz 
istifa ediniz. Bu emr-i mühimmi106 sizden daha sürat ve kiyasetle107 
ifa edecekler108 vardır. Atıl109 geçen dakikaların her biri yuvarlandı-
ğımız uçurumu derinleştiriyor. Fiilen isbat-ı liyakat edemeyenler110 
çekilmekle ibraz-ı hamiyet etmiş111 olurlar …”

Ve bu asırların yığdığı yaraların serian112 taleb-i işfası113 man-
tıksızlığına benzer daha başka saçmalar.

*
Bu açık mektup ertesi günü matbuat müdüriyetinden gelen 

üç satırlık bir tevbihnameden114 başka bir tesir yapamadı. Hâlbuki 

99   gayz: hiddet, öfke
100   ya herrü ya merrü: bir işe girişirken her türlü kötü olasılığın göze alındığını 

belirtmek için “sonuç ne olursa olsun” anlamında söylenen bir ifade
101   tevkif etmek: tutuklamak
102   dâhiliye nazırı: iç işleri bakanı
103   nezaket: hassasiyet
104   fart-ı bataet: tembellikte aşırılık (aşırı tembellik)
105   teşennüç etmek: (yara için) azmak
106   emr-i mühimm: önemli emir
107   kiyaset: akıllılık
108   ifa etmek: bir işi yerine getirmek
109   atıl: işe yaramaz, etkisiz
110   isbat-ı liyakat etmek: bir işe, makama layık olduğunu ispat etmek
111   ibraz-ı hamiyet etmek: ulusseverliğini göstermek
112   serian: acele, çabuk, tez elden
113   taleb-i işfa: iyileşme için çeşitli çarelere başvurma talebi
114   tevbihname: azarlama yazısı
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Afif Necati, nazırı makamından koparıp atacak bir bora zuhuruna115 
muntazırdı116. 

Bu mektubu, bazı devaire117 isnat edilen bir iki ihtilas118 ve 
umur-ı hükûmette119 suiistimal makaleleri takip etti. Böyle dediko-
dular olduğu günü gazete birkaç nüsha fazla satılıyor fakat sonra 
büsbütün sürümden düşüyordu. 

Nihayet “Nazırından Birkaç Sual” unvanlı biedebane120 bir 
hücum cüretinde bulundu. Gazete kapandı. İki gün sonra gazete-
ler Afif Necati’nin Felah ve Saadet Cemiyetinden istifasını yazdı-
lar. Bir hafta geçmeden “Müsalemet-i Umumiye”121 namıyla yeni 
bir cemiyetin tesisi ilan olundu. Afif Necati yine müessislerdendi. 
Yine uzun bir program, yeni maddeler, halka yeni vaatler, yeni temi-
nat122… Hemen bir maddesinin hükmü icra edilmeden bihüküm123 
kalan eski programın kabahati ne idi? Bu yenisinin ahkâmına124 ria-
yet edileceğini mütekeffil125 ortada itimada şayan126 hangi hüccet127 
vardı?

*
Birkaç ay sonra Afif Necati arkasındaki hamal kıyafetinde iki 

adama birtakım emirler vererek Galata Rıhtımı’ndan geçiyor ve he-
rifler bu evamiri128 temennalarla129 telakki ediyorlardı. 

Biraz ötede iki genç arasında:

115   zuhur: ortaya çıkma
116   muntazır: bekleyen
117   devair: daireler, resmi işlerin görüldüğü yerler
118   ihtilas: hırsızlık, zimmete para geçirme
119   umur-ı hükûmet: hükûmet işleri
120   biedebane: edepsizce
121   müsalemet-i umumiye: genelin huzuru
122   teminat: güvence
123   bihüküm: hükümsüz
124   ahkam: hükümler, esaslar
125   mütekeffil: kefil olan
126   şayan: münasip, layık
127   hüccet: delil
128   evamir: emirler
129   temenna: öne doğru eğilerek verilen selam
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‒ Herif çalıştı çalıştı nihayet oldu…
‒ Ne oldu?
‒ Balıkhane nazırı.
‒ “Müdürü” desene.
‒ Orası eskiden beri “nezaret” namıyla maruftur130.

*
Bizde gittikçe adetleri çoğalarak cüretleri artan ayak politikacı-

larına, Afif Necatilere birer balıkhane nezareti bulunmadıkça kabi-
neler hafif mizaçların şiddetli tenkitlerinden kurtulamazlar.

130   maruf: bilinen





Aferin Hayrullah1

Vahdet Bey, Sirkeci Birahanesi’nde kafayı tuttu. O, sert rakının 
beynini kaynatan şiddetinden ziyade2 siyaset mücadelesiyle sarhoş 
olmuştu. İttihatçı-itilafçı dava-yı müebbedi3, ispirto buharıyla da-
marlarında yine tutuştu. O teessürle4 birahaneden çıktı. Bulaşacak 
adam arıyordu. Caddede göğüs göğüse birkaç kişiye çattı. Bereket 
versin ki macera “Kör müsün be herif!” tahkirinden5 ileriye varma-
dı. Tramvayda biletçi ile yırtık para kavgasını da tehlikesiz geçirdi. 
Ah, bu ne memleketti… Adımbaşında bir vesile-i münazaa6, muda-
rebe7, belki de mukatele8 hazırdı, Allah koruyordu.

1   “Aferin Hayrullah”, ilk olarak İkdam gazetesinde 1919’da yayımlanmıştır. Daha 
sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla 
basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hil-
mi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 
1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. 
Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi 
adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine 
bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense, Kadınlar 
Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizde-
ki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem Usta - 
Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   ziyade: çok, daha çok
3   dava-yı müebbed: ebedî dava 
4   teessür: etkilenme; üzülme
5   tahkir: aşağılama
6   vesile-i münazaa: ağız kavgası vesilesi
7   mudarebe: vuruşma, dövüşme
8   mukatele: birbirini vurma, öldürme
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Vahdet Bey, hanesine kadar çok şükür biarıza9 geldi. Çıngıra-
ğı neşelice çekti. Methali10 sarsan bir çıngırtıdan sonra kapı açıldı. 
Hane karanlık ve sessizdi. Elinde bir kör lamba ile karşısına siyah 
cariye Karanfil çıktı. Bey biraz taaccüple11 sordu:

– Hanımlar nerede?
– Sokağa çıktılar, daha gelmediler efendim.
– Kurt kuş inine, yuvasına çekildi, meyhaneler boşaldı, hâlâ ha-

nımlar sokakta… Başımıza gelen bu ne bela-yı medeniyettir12 ya 
Rabb’im?

Karanfil, şuh bir kırıtma ile boynunu büktü, cevap vermedi.
Hakikaten Vedia, kaç zamandır kelimenin bütün su-i manasıy-

la13 havalanmıştı. Artık hanımın ne evinde gözü vardı ne kocasında 
ne çocuğunda. Tekmil14 meşgalesini15 tuvaletine vermiş, olanca zih-
nini, fikrini sokaklara dökmüştü. Tiyatrodan, müsamereden, konfe-
ranstan, seyirden, seyrandan16 hiçbirini kaçırmıyordu. Ezanlara ka-
dar dışarıda kalmaması için ona edilen son sıkı tembihin üstüne bu 
itaatsizlik, gece yarılarını bulan bu sürtüklük ne idi? Kendisinin pek 
sadık bir koca olmasına rağmen karısından gördüğü bu havailik17, 
serkeşlik18, mühimsememezlik; zevçlik19 izzetinefsine20 dokundu. 
Gönlünü, muhabbetini21 kanattı. 

9   biarıza: arızasız, sıkıntısız
10   methal: giriş
11   taaccüp: şaşırma 
12   bela-yı medeniyet: medeniyet belası
13   su-i mana: kötü mana
14   tekmil: bütün
15   meşgale: uğraşı
16   seyran: gezme
17   havailik: uçarılık, hoppalık
18   serkeşlik: kafa tutma, dikbaşlılık
19   zevç: koca
20   izzetinefis: öz saygı, onur
21   muhabbet: sevgi
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Vedia’yı böyle pervasızlığın22 son tabakalarına uçuran sebepler 
acaba ne idi? Düşündü, beynine bir alev fışkırdı.

“Ah intikam!” galeyanıyla23 dişlerini gacırdattı. Sarhoşluk, bu 
fikrini son derece teşdit24 ile kendini hemen, o gece, belki o saat, o 
dakikada teşeffiye25 teşvik, tahris ediyordu26.

Karanfil, yol göstermek için elinde lamba ile öne düştü. Henüz 
on sekizini pek tecavüz etmeyen27 bu Afrika nevcivanının28 reftarın-
daki29 kırılma dökülme beyefendinin yalnız dikkatini değil, biraz da 
iştahını celbetti30. Körpe zenci, kırmızı saten ceketini giymiş, aynı 
renkte kurdeleden kıvırcık saçlarının üzerine geniş bir fiyonk kon-
durmuş, sahte yakut küpelerini iki yanına sallandırmış, savaklı bi-
leziklerini kollarına geçirmiş. Bu tuvalet hazırlığı, bu şuhluk edaları 
ne olacak? Acaba Karanfil, hanım evde yokken beyefendiye şirin 
görünmek için mi böyle yapmış yakıştırmış, takmış takıştırmıştı? 
Arap’ın bu işvekârlığı31 ispirto neşesiyle beyin rikkatine32 dokundu.

Alt katta ilk odaya girdiler. Vahdet kendini sedirin ortasına bı-
raktı. Ayağını uzatarak:

– Çıkar, dedi.
Karanfil, beyin ayakkabı bağlarını çözmek için onun iki baldırı 

arasına lüzumun tayin ettiği33 hadden biraz fazlaca girdi. Halayık34 
sakit35 bir cilve ile öyle kaynıyordu ki bu simsiyah genç afetle ka-
rısından intikam almak fikri, Vahdet’in zihninde birdenbire parladı.
22   pervasızlık: korkusuzluk
23   galeyan: coşma
24   teşdit: sağlamlaştırma, şiddetlendirme
25   teşeffi: intikam alma
26   tahris etmek: hırslandırmak
27   tecavüz etmek: geçmek
28   nevcivan: genç, delikanlı
29   reftar: yürüyüş
30   celbetmek: kendine çekmek
31   işvekârlık: işvelilik
32   rikkat: incelik
33   tayin etmek: belirlemek
34   halayık: kadın köle, cariye
35   sakit: sessiz
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Beyaz karısının meşru36 muhabbetine karşı bu kara hıyanetten 
büyük hakaret ve intikam olamazdı. Hemen, işvekârın ciladar37 bir 
abanoz38 güzelliği saçan yüzüne el attı. Taş gibi sıkı, gergin, yu-
varlak yanaklarını kopara kopara mıncıkladıktan sonra onu koltuk 
altlarından aguşuna39 doğru çekti. Karanfil, beyin iki kolu arasına 
mukavemetsizce40 seriliverdi.

Bey, sarhoşlukla irtikâp ettiği41 bu kara sevda kâbusunda ne 
kadar müddet sızıp kaldığını bilmiyordu. Hanenin hava-yı sükû-
neti42 içinde çalkanan kapı çıngırağının şangırtısıyla gözlerini açtı. 
Hanım gelmişti.

*
Bu intikam gecesi üzerinden beş ay kadar geçti. O vuslat43 ak-

şamından Vahdet Bey’in meşamm-ı zevkinde44 taze Arap’ın bayat 
çikolataya benzeyen kokusundan başka bir hatıra kalmamıştı.

Bir gün zevcesi45 telaşla karşısına çıkarak:
– Bey, tuhaflıktan haberin var mı?
– Hayrola?
– Bizim Karanfil, yıkamak için götürdüğü kahve fincanlarının 

içinde ne kadar telve varsa hepsini yalayıp yutuyormuş.
– Vay pisboğaz vay!
– Buna pisboğazlık değil, “aş yerme”46 diyorlar.
Vahdet Bey biraz bozularak:
– Ne demek o?

36   meşru: yasal
37   ciladar: parlak
38   abanoz: koyu, parlak siyah mobilyalar üretilen bir ağaç cinsi
39   aguş: kucak
40   mukavemetsizce: direnmeksizin
41   irtikâp etmek: (bir günahı, suçu) işlemek
42   hava-yı sükûnet: sessizlik havası
43   vuslat: kavuşma, sevgiliye kavuşma
44   meşamm-ı zevk: zevk burnu 
45   zevce: kadın eş
46   aş yerme: aş erme
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– Gebelere arız47, kül, kömür yediren acayip bir iştah. Bu tabiri 
hiç duymamış gibi tecahülden gelmene48 şaşıyorum.

– Tecahülden gelmiyorum. Zihnim bir türlü almıyor.
– Neyi?
– Karanfil’in gebe olmasını.
– Olamaz mı?
– Kimden?
– Her hâlde Ruhu’l-Kudüs’ten49 değil. Evin içindeki erkeklerin 

birinden.
– Neuzübillah50…
– Bu habaseti51 irtikâp eden herif eğer beyaz bir erkekse hakikat 

tebeyyün ettiği52 günü o midesizin şarkadak suratına tüküreceğim.
Vahdet Bey, dili dolaşarak:
– Karanfil cürmünü53 itiraf ediyor mu?
– Kendini daha sıkıştırmadım. Hele zamanı gelsin, ben onu 

bülbül gibi söyletmenin yolunu bilirim. Fakat bey, çehren renkten 
renge giriyor, dilin dolaşıyor. Niye telaş ediyorsun?

– İftiradan korkuyorum hanımcığım.
– Korkma, üzerine böyle bir adilik yoracak kadar seni hakir 

göremem54. Bu cinayetle bütün dünya seni itham etse55 hatta sen 
kendin itiraf-ı hıyanette56 bulunsan yine ben şiddetle reddederim.

– Ağzını öpeyim meleğim.

47   arız: bulaşan, yapışan
48   tecahülden gelme: bilmezlikten gelme
49   Ruhu’l-Kudüs: Mukaddes Ruh, Cebrail
50   neuzübillah: “Tanrı korusun” anlamında bir ifade
51   habaset: kötülük, pislik
52   tebeyyün etmek: belli olmak, ortaya çıkmak
53   cürüm: suç
54   hakir görmek: küçük görmek
55   itham etmek: suçlamak
56   itiraf-ı hıyanet: ihanet itirafı
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– Bana meşru melce57 olmuş bir aguşa kokmuş bir zenci kızı 
nasıl girebilir? Bunu akıl kabul eder mi? Of…

– Sus güzelim sus. Fena oluyorum. Ne tabiatsızlık! Eğer heyet-i 
teşriiyeden58 buluna idim siyah kadına tenezzül eden59 beyaz erkek-
ler için en ağır cezalar tayin ederdim.

– Bizim sümüklü Arap’a imrenecek kadar tabiat düşkünü beyaz 
erkek tasavvur edemiyorum60. Musibet61 fellah62, mutlak yine kendi 
renginde bir sevdakâr bulmuş olacak.

– Ah, Havva’nın kara kızı!
– Ah, yezit kahpe!
– Ah, siyah fahişe!

*
Vahdet Bey, zevcesi nazarında tebriye etmek63 için şerik-i 

cürmü64 zavallı Karanfil aleyhinde şiddetle atıp tutuyordu. Fakat 
müdafaa-i nefs65 için Arapcağız da ağzını açtığı günü iş ne olacak? 
Evde, mahallede ne hengâmeler66 kopacak, bütün İstanbul’da ne de-
dikodular patlayacaktı. Vahdet Bey, nur gibi beyaz karısının üzerine 
Karanfil’e göz koymuş… Tüh, ne müstekreh67 gönül!..

Bu dalaletkâr68 koca, o kazaya uğradığı bedmestlik69 gecesini 
tahattura70 uğraşıyordu. Gayet sıkı doldurulmuş bir yün yastık tıkız-

57   melce: sığınak
58   heyet-i teşriiye: kanun yapan heyet
59   tenezzül etmek: kendi durumuna, düzeyine aykırı düşen bir şeyi veya işi kabul 

etmek
60   tasavvur etmek: zihinde canlandırmak, göz önüne getirmek
61   musibet: bela
62   fellah: arap
63   tebriye etmek: suçsuzluğunu meydana çıkarmak, aklamak
64   şerik-i cürüm: suç ortağı
65   müdafaa-i nefs: nefsi müdafaa
66   hengâme: gürültü, patırtı
67   müstekreh: iğrenç
68   dalaletkâr: sapkın
69   bedmestlik: sarhoşluk
70   tahattur: hatırlama



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 475

lığındaki Arap’ın vücuduna sarıldığı anı düşündü. Hatırası uyandı. 
Burnuna ağır bir meşin kokusu doldu. Dudaklarından aşağı zifirler 
akıyor, vücuduna katranlar bulaşıyor gibi oldu. Tiksinme titreme-
leri geçirdi. Büyük bir nedamet71 cezasıyla uzun uzun pufladı ve 
inledi.

Heyhat! Ceza bundan ibaret değildi, Karanfil’in siyah karnın-
da, bu ihsan-ı ilahi72 birkaç ay sonra dünyaya çıkmak için devre-i 
tekâmülünü73 geçiriyordu. Mücerrep74 emsaline75 nazaran bu sütlü 
kahverenginde melez bir yavrucak olacaktı.

Bu çocuğun doğması babasının mensup olduğu ırk-ı ebyaza76 
karşı bir küfran77 sayılacak, zavallı Vedia’nın kadınlık gururuna ne 
müthiş bir darbe indirecekti! Zevcesi bu cezaya katiyen müstahak78 
değildi. Bir zamanlar fazlaca gezmiş tozmuş ise de bu havailiğinde 
masumane tenezzühlerden79 başka hiçbir kabahati, sadakatsizliği 
görülememişti.

Vahdet Bey yemiyor, içmiyor, uyumuyor, Karanfil’in karnın-
daki bu canlı felaket dünyaya gelmezden evvel, vicdani olamasa da 
suri80 def-i mesuliyete81 bir çare arıyordu. 

Nihayet buldu. Uşak Hayrullah’ı para ile itma ederek82 kaba-
hati ona yükletecek, herife bu mesuliyeti kabul ettirmek için hiçbir 
fedakârlıktan geri durmayacaktı.

*

71   nedamet: pişmanlık
72   ihsan-ı ilahi: Allah’ın lütfu
73   devre-i tekâmül: gelişim devresi
74   mücerrep: tecrübe edilmiş
75   emsal: benzerler
76   ırk-ı ebyaz: beyaz ırk
77   küfran: nankörlük
78   müstahak: hak etmiş
79   tenezzüh: gezinti
80   suri: görünüşte
81   def-i mesuliyet: sorumluluğu defetme
82   itma etmek: (maddi, manevi hediyelerle) kandırmak, hırslandırmak
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Bir gün bu maksatla hizmetkârı tenha bir odaya çağırdı. Esrarlı 
bir tavır ile kapıyı örttü.

Bey, uşaktan göreceği suret-i telakkiyi83 merak ederek titriyor, 
uşak beydeki bu garip hâlden ürkerek eziliyor, büzülüyor, sararı-
yordu.

Nihayet bey nasıl bir tarz-ı ifade84 alacağını tayin edemez bir 
şaşkınlık, rolünü unutmuş bir aktör tuğyanı85 ve hemen tehditkâr bir 
vaz86 ile gözlerini açarak bağırdı:

– Hayrullah!
Bu gürleme karşısında uşak titreyerek:
– Efendim…
– Biliyor musun? Karanfil?
Hayrullah, bu “Karanfil” ismine bir kelime daha ilavesine 

meydan vermeden sıcak gözyaşlarıyla derhâl beyin ayaklarına ka-
panarak:

– Cinayetimi biliyorum efendim! Merhamet, merhamet!..
Bey şaşırdı. Şimdi uşak coştu:
– Ben mert bir adamım efendim. Suçumu inkâr etmem. Bir ka-

zadır vuku buldu87. Bir felakettir oldu. Gençlik, cahillik…
O anda, Vahdet Bey’in ayakları suya erdi. Karanfil’i ilk dera-

guş eden88 kendi olmadığını, Hayrullah’ın bu meselede hakk-ı ta-
kaddümü89 bulunduğunu anladı. Geniş geniş birkaç nefes aldı. Oh, 
ferahlaya ferahlaya birbirinden yüksek üç nida-yı tahsin90 ile:

– Aferin Hayrullah. Aferin Hayrullah. Aferin Hayrullah!
şabaşını91 salıverdi. 

83   suret-i telakki: karşılama biçimi
84   tarz-ı ifade: ifade tarzı
85   tuğyan: taşkınlık
86   vaz: hâl
87   vuku bulmak: meydana gelmek
88   deraguş etmek: kucaklamak
89   hakk-ı takaddüm: öncelik hakkı
90   nida-yı tahsin: beğenme nidası
91   şabaş: alkışlama, aferin
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İsminin bir makam-ı müzeyyifte92 “aferin” kelimesiyle beyin 
ağzında köpüre köpüre dalgalandığını gören Hayrullah bunu müt-
hiş bir şekl-i takbih u tekdir93 sayarak:

– Efendimiz, ocağınıza düştüm… Her kararınız, her emriniz ba-
şım üzerine… Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yaptığım fenalığın 
tamirine hazırım…

Bu bir hakikat mi komedya mıydı? Keyfiyeti bütün vuzuhuy-
la94 anlamak için Vahdet Bey ilk şaşkınlıktan mütevellit95 takdirkâr-
lığını şimdi tashihe96 uğraşarak ağır bir tavır ile sordu:

– Hayrullah bu iş nasıl oldu? Anlat.
Biçare uşak göbeğine kadar kızararak:
– Efendim aslını sorarsanız billahi kabahat bende değil. O kara 

fettan zor ile beni günaha soktu.
– Nasıl?
– Haşa huzurunuzdan utanıyorum efendim…
– Bu gibi mesail-i şeriyede97 utanmak olmaz. Yarın hâkimin di-

vanına çıktığın vakit her şeyi açıktan açığa anlatmaya mecbur ola-
caksın.

Hizmetkâr başını sağa sola çevirerek:
– Tüh tüh… Bre yağız şeytan bah beni ne derde sohdu… Efen-

dim ben söylemesem de size her şey malumdur. Bir gün çarşıya 
işe varmıştım. Konağa döndüm. Odama girdim. Yatağımın içinde 
bir kabartı gördüm. Ucundan yorganı kaldırdım. U ulan o ne be? 
Karanfil siyah bir kedi gibi çöreklenmiş döşeğimin içinde yatıyor. 
Hafif bir tekme indirerek “Kız burada işin ne? Haydi defol baka-
yım!” dedim. Arap beyaz dişleriyle sırıtarak nazlı nazlı kalktı. “Ağa 
dokunma, bugün çok yorgunum. Buradan geçerken düşmüş kalmı-

92   makam-ı müzeyyif: alaycı makam
93   şekl-i takbih u tekdir: beğenmeme ve azarlama şekli
94   vuzuh: açıklık
95   mütevellit: doğan
96   tashih: düzeltme
97   mesail-i şeriye: İslami meseleler
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şım.” dedi. Allah bilir içimde kötülük yoh, bu lafa inandım. Ama 
iki gün sonra Arap’ı yine döşeğimde buldum. Tekmelerim, bu defa 
meret98 uyanmaz. Ne ise güç bela o gün de defettim. Kapımın kilidi 
yok ki kapayım efendim. Artık Arap her gün bizim döşekte… Gece-
leri yatağıma girince içi ekşi ekşi Arap kokar. Lahavle vela kuvve-
te… Bir gün yine döşekte yakaladım. Yumruğumu kaldırdım. “Seni 
geberteceğim.” dedim. Yalvarmaya bulaştı: “Ağacığım bana kıyma. 
Ben sana gonul verdim. Cayır cayır yanıyorum…” dedi. “Benim 
ateşimle mi böyle marsık gibi karardın kaldın?” dedim. Cilveli 
cilveli güldü. Efendim, ben de delikanlı bir erkeğim. Nefistir bu, 
kabardı. “Dur Arap kızı, ateşini sulayayım.” dedim, üzerine çullan-
dım. Haşa huzurunuzdan gonlunu yerine getirdim. İki buçuk sene-
dir böyle gizli sevda ile karı koca gibi yaşıyorduk. Ona artık alıştım. 
Ekşiliği gitti, bana tatlı geliyordu. Bir şey olmadı, olmadı da aksi 
şeytan, birkaç aydan beridir Karanfil’in karnı domalmaya başladı…

Uşağın bu birkaç aydan beridir kaydıyla izah ettiği99 müddet 
Vahdet Bey’in Arap’ı sinesine çektiği sarhoşluk gecesiyle hemen 
tamamı tamamına tevafuk ediyordu100. Karanfil’in batnını101 şişiren, 
nameşru102 semerenin103 kendi sulbüne104 aidiyeti ihtimal-i kavisi105, 
beyin yüreğini cızlattı. Saf uşak son itirafatından106 mütevellit hi-
capla107 kan terlere batmıştı.

*
O hafta Hayrullah ile Karanfil’e nikâh kıyıldı. Vedia Hanım, 

ahdini108 yerine getirmek için üç defa uşağın yüzüne tükürdü. Fakat 
ikisini de haneden ayırmadılar, beş ay sonra siyah gelin dünyaya 
98   meret: uğursuz
99   izah etmek: açıklamak
100   tevafuk etmek: uygun gelmek, rast gelmek
101   batın: karın
102   nameşru: meşru olmayan, kanunsuz
103   semere: meyve
104   sulp: soy sop, döl
105   ihtimal-i kavi: güçlü ihtimal
106   itirafat: itiraflar
107   hicap: utanma
108   ahit: ant, yemin
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pek tatlı, sütlü kahve renkli, kıvırcık saçlı, tombul yanaklı şirin bir 
oğlan getirdi.

Ah o ne maskara şeydi… Bu siyah bebeği, hanım kucağından 
hiç indirmiyordu.

Sevişme, sevdalanma hep bahane… Ne renkte olursa olsun 
maksat zürriyettir109. İnsanlar tabiatın bu galebesini110 aşk sanmak 
vehmiyle111 yaşarlar.

109   zürriyet: soy sop, döl
110   galebe: üstünlük
111   vehim: kuruntu





Ada Vapurunda1

Şu geçen meşum2 muharebe3 zamanında, vüsatinin4 fevkinde5 
çalışanların arasında ada vapurlarını zikretmemek büyük bir insaf-
sızlıktır. Bunlara yetişip binmek için sabah karanlığında kalkmaya 
mecbursunuz. Bu patpat-ı bahriler6 o ihtiyarlıkları, o maluliyetle-
riyle7 beraber sabahleyin herkesten evvel uyanırlar. Kalkacakları 
iskeleden o hım hım sedalarıyla müşteri davet ederler:

– Kazanım yandı. İstimim geldi8. Kalkıyorum. Yetişemeyenin 
vay hâline. Çünkü işi yirmi dört saat sonraya kalır.

1   “Ada Vapurunda”, ilk olarak 9-10 Aralık 1919’da İleri gazetesinde yayımlan-
mıştır. Daha sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi 
adıyla basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında 
Hilmi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı ki-
tabın 1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapıl-
mıştır. Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar 
Vaizi adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayın-
ları yine bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense, 
Kadınlar Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. 
Elinizdeki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem 
Usta - Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   meşum: uğursuz
3   muharebe: savaşma, savaş
4   vüsat: genişlik
5   fevk: üst
6   “Terkibe ilişmeyiniz. Lisan günde bin hata ile hırpalanıyor, elbette bizim de ona 

bu kadarcık nazımız geçer.” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
7   maluliyet: sakatlık
8   istimi gelmek: (buharlı araçlar için) kalkışa hazır duruma gelmek



482 | Hikâyeler

Evet, her biri birer memleket sayılan dört ada halkı bir iki kış, 
akşam sabah bir tek vapur ile inip çıkmak mecburiyetinde kaldı.

İstanbul’a ineceğiniz sabah lamba ile kalkar, tutuşturulmuş 
sobanızın karşısında giyinirsiniz. İzmit Körfezi’nin arkasından tan 
yeri ağarır. Pencerenin önünde küçük bir kahvaltı edersiniz. Elleri-
niz lokmaları ağzınıza götürmekle meşgul iken gözlerinizi Büyüka-
da iskelesinden ayıramazsınız. Nihayet patpat-ı bahri denize açılır, 
veçhe-i nazenini9 Heybeli’ye döner. Onun, biraz sola yaslanarak 
karşıdan yampiri bir gelişi vardır. Kısık nezleli sesiyle iskeleye ta-
karrübünü10 ilan eder. Zavallı patpat, Büyükada’dan o kadar istiabı-
nın11 fevkinde bir yükle gelir ki iğne atsanız yere düşmez. Heybe-
li’nin uzun iskelesini bir uçtan öbür ucuna dolduran mahaşerallah12 
o halk nereye sığacak?

İşte bu mucizeye ne bahri13 inşaat mühendislerinin, ne erbab-ı 
fenn ü zekâdan14 hiçbir ferdin aklı ermez. Çünkü bu makulata15 te-
mas edemeyen havarıktandır16. Evliya Çelebi menkulatı17 gibi, bu 
harikanın izahında “bihikmetullahi teala” tahayyürüyle18 beyanı 
acizden başka çare yoktur.

Vapurun cesim19 bir lastik torba gibi ağzı açılır. Birbiri üzeri-
ne halk içeri dökülür dökülür dökülür. Siz de insanlığınızdan çıkar, 
paket, balya gibi bir şey olursunuz. O siyah cereyanın20 içine karış-
tıktan sonra artık ayaklarınızın maliki21 değilsiniz. Yürümezsiniz, 

9   veçhe-i nazenin: nazik, ince yüz
10   takarrüp: yaklaşma
11   istiap: içine alma, sığdırma, kapasite
12   mahaşerallah: mahşer kalabalığı
13   bahri: denizle alakalı
14   erbab-ı fenn ü zekâ: fenni ve teknik ilimle uğraşanlar
15   makulat: aklın idrak ettiği hususlar
16   havarık: harikalar
17   menkulat: nakledilenler
18   tahayyür: hayran olma, hayret etme
19   cesim: büyük
20   cereyan: akıntı
21   malik: sahip, iye
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sizi yürütürler. Her tarafınızdan bir muşta22, bir yumruk, bir itme, 
bir kakma ile götürülürsünüz. Benibeşer23 denilen insan kardeşleri-
nizin ne kadar haşin ve hoyrat olduğunu bu geçitte anlarsınız. Tarif 
olunmaz bir tazyikle24 itile kakıla nihayet kıyma makinesinden dö-
külür gibi hemen pelte hâlinde bir köşeye tıkılırsınız. Orada da bir 
işkence dolabı içindesiniz. Oturmak nerede, eğilmek bile ihtiyarı-
nızda değildir. Yine o siyah cereyan sizi sürükleyip köprü dubaları 
üzerine atıncaya kadar o elim25 hâlde kalırsınız. Mekteplerde haşarı 
çocuk mücazatı26 olan bu ayakta durmak azabı ne kadar sürer? Ar-
tık o patpat-ı bahrinin keyfine tabidir. Müzmin27 hastalıklarından 
biri depreşip de makine tembelleşirse iki saat de sürer, üç de. Bu 
teehhürden28 ne Seyr-i Sefain İdaresi29 mesuldür30 ne kaptan ne ma-
kinist… Biçare yolcular bu hâle o kadar alışkındırlar ki bundan bir 
mesul aramak kimsenin aklına gelmez. Transatlantik seferlerini bu 
idareye verseler kim bilir eski dünya ile yenisinin arası kaç aylık 
yol olurdu? Biz zannederiz ki cihan-ı medeniyette31 meşiyet-i umu-
miye32 hep böyledir.

Erişir menzil-i maksuduna33 aheste34 giden
Tizreftar35 olanın payine36 damen37 dolaşır.

22   muşta: yumruk
23   benibeşer: insanoğlu
24   tazyik: sıkıştırma
25   elim: acıklı
26   mücazat: ceza
27   müzmin: kronik, süreğen
28   teehhür: gecikme
29   Seyr-i Sefain İdaresi: Denizcilik İşletmesi
30   mesul: sorumlu
31   cihan-ı medeniyet: medeniyet dünyası
32   meşiyet-i umumiye: genel irade
33   menzil-i maksud: varılmak istenilen yer veya gaye
34   aheste: yavaş, ağır
35   tizreftar: çabuk yürüyüşlü, acele ile giden
36   pay: ayak
37   damen: etek
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Edirneli Hatemî merhum, bu mısraları besbelli ricalimizin38 
uzun etekli elbise giydikleri bir zamanda yumurtlamış olmalı. Biz 
pantolon giyeli asrı geçti. Lakin bu şiirin hükmüne ittiba39 modası 
hâlâ geçmedi.

*
Rabb’im sağlık versin, Seyr-i Sefain İdaresi eşya ile insanı 

pek ayırmaz, hemen yan yana yığarak taşır. Üst güvertenin birinci 
mevkiinde kibirli hararlar40, müteaffin41 çuvallar, içlerine hangi nev 
hastaların girip çıktığı namalum42 çinko banyolar arasında yolculuk 
ettiğimiz çoktur.

Muharebe senelerinde bir sonbahardı. Vapurlar insandan zi-
yade yükle doluyordu. Orta kat salonunda pencere önünde oturu-
yordum. Kadınlar kendilerine mahsus dar aralığa tıkıldılar. Birbiri 
üzerine yığıldılar. Hepsinin elinde, koltuğunda, kucağında ya bir 
sepet, bir bohça veya bir çocuk vardı. Arada bir nezaketsizce söy-
lenmelerle müzdehim43 bir mektep gibi o yegâne44 sıranın üzerine 
dizildiler. Tanıdık tanımadık, birbirleriyle çabuk muhabbete koyul-
duklarından nasıl bir cendere45 içinde oturduklarını unutuyorlar.

Iskarça46 hâlinde vapur hareket etti. Burgaz’a yanaştık. Ora-
dan binecek yolcular nereye sığacaklardı? İşte zihnin alamayacağı 
bir sual. Artık yer olmadığını herkes gibi kaptan bilirdi ama öbür 
iskelelere uğramak tarifede47 vardı. İskelenin üzeri karınca yuva-
sı kaynaşmasıyla insan dolu idi. İskele atıldı, halk vapura akmak 
istedi. Fakat hücumlar faydasız kaldı. İskele kalabalığın ayakları 
altında çatırdıyor, kimse bir adım ileri gidemiyordu. Çünkü içeriye 

38   rical: erkekler
39   ittiba: tabi olma
40   harar: büyük çuval
41   müteaffin: kokuşmuş
42   namalum: bilinmeyen
43   müzdehim: kalabalık
44   yegâne: biricik
45   cendere: manevi baskı
46   ıskarça: tıka basa dolu
47   tarife: taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge
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beş kişinin daha sığması ihtimali yok gibiydi. Birkaç yolcu ancak 
girebildi. Halkı tekrar iskele üzerine dökerek vapur hareket etti. Ta-
rife hükmüne ittibaen48 şimdi de Kınalı’ya uğrayacaktık. Burgaz’da 
kalan yolcuların yumruklarını sıkarak bağrışmaları olur facialardan 
değildi. Çünkü sabah seferini tek bir vapur yapıyordu. Yer bulabi-
lene ne mutlu.

Bu esnada salon penceresinin önünde tesadüfün ibda ettiği49 
en gülünç komedyalardan biri başladı. Gerisi koltuklu arkalığı ka-
dar enli, şişman, kırk beşlik bir madam elinde yine öyle tıkız bir 
buldoğun zinciriyle içeri girdi. Arkasında kucağı çocuklu genç bir 
kadınla eli sepetli, koltuğu bohçalı bir hizmetçi kız vardı.

Bu üç kadın, sıra üzerine oturanlarla küpeştenin50 önüne sıra-
lananların arasından yürüyebilmek için epey lakırdı işittiler. Dirsek 
yediler. Fakat buldoklu madam uğradığı her kakıştırmaya aynı su-
retle mukabele ederek51 ilerliyordu. Nihayet bir noktaya geldiler ki 
öndekileri çiğnemedikçe bir adım daha atmak ihtimali kalmadı.

Şişman madam, iskeleye davlumbaz rampa eder gibi geniş ar-
kasını oturan kadınlar tarafına dayadı. 

Bu harar gibi vücudun havalesi altında ezilen bir kadın haykı-
rarak:

– A ne yapıyorsun madam?
– Oturazayim.
– Nereye oturacaksın?
– Sen nerde oturdu, ben de orda oturazayim.
– Nereye sığacaksın ayol?
– Sığmayazayim ne yapazayim? Sığazayim.

48   ittibaen: tabi olarak
49   ibda etmek: yaratmak
50   küpeşte: geminin kenarlarındaki tahta siper
51   mukabele etmek: karşılık vermek
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Gürültü büyüdü. Haykırışmalar sıranın bir başından öbürüne 
sirayet etti52. Bu vaveylaya bigâne53 kalamayan buldok, sahibesinin 
hesabına, bacaklar arasından keskin keskin havlıyordu.

Diğer kadın:
– Kokona, köpeğini çek, bacağımı ısıracak!
Madam, hiddetle zinciri çekerek:
– Sopa bre gayduri54!
Çocuğun biri bütün avazıyla:

– Anneciğim anneciğim, simidimi köpek kaptı!
Anası:
– İlahi geber. Ona şimdi beş kuruş verdim. Niye kaptırıyorsun?
Diğer bir kadın:
‒Yavrucak ne yapsın hanım. Aznavur55 gibi köpek… Gözleri-

ne bak. Üstüme atılacak sanıyorum. Yassı burunlu ne sakil56 şey… 
Rabb’im neler yaratıyor? Aman baktıkça ruhuma sıkıntı basıyor…

Başka bir kadın:
– Hanım, bu, köpeklerin en maskara57 cinsidir. Rabb’im böyle 

şey yaratmaz. Anasından doğar doğmaz bütün suratını kalıba korlar 
da böyle burnu çökük, gözleri çıkık olur.

– Ay yetişmesinler… Hayvancağızı frengili58 surata benzetmiş-
ler…

– Madam, bu köpeğin suratını siz mi kalıba koydunuz?
Şişman Madam:
– Ne kalip zanim? Bu boyle doğmis…
– Domuz cinsi galiba.

52   sirayet etmek: bulaşmak
53   bigâne: ilgisiz
54   “Sus be eşek!”
55   aznavur: heybetli; azgın 
56   sakil: çirkin, sıkıntılı
57   maskara: sevimli
58   frengili: cinsel yolla bulaşan frengi hastalığına yakalanmış olan 
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– İyi söyledin kardeş. Köpeğe benzemiyor ki.
– İçimizde hamile varsa bu gudubet hayvana bakmasın sakın. 

Sonra çocuğu böyle olur.
Üç kadın aşırı bir hanım çırpınarak:
– A baktım gitti hanım! Alnımın kara yazısı, şimdi ben bunun 

gibi mi doğuracağım?!
Buldoğun sahibesi sinirlenerek:
– Ah kale59, bu ne lakirdi! Köpek baska, adam baska… (Genç 

kadının kucağındaki çocuğu göstererek) Bu zozuk ne vakit doğmis 
köpek evde beraber. Simdi bu onu benzedi hiç. (Çocuğu okşayarak) 
Yorgo ah pedakimu…60

– Burnuma fena bir koku geliyor. Nedir o?
Kadının biri etrafını aranarak telaşla:
– A kardeş çarşafını çek, çarşafını çek!
– Ne var? Ne olmuş?
– Ne olacak, yassı suratlı domuz yavrusu şurayı kirletmiş.
Kadın bakınarak:
– A musibet… Ne çabuk… Gelir gelmez bu marifeti mi yaptı? 

Madam, ne terbiyesiz köpeğin var!
– Ne yapazak? Ne vakit geldi disarida bırakazak… Hayvan bu…
– Aman kardeş, dikkat edelim, üstüne basmayalım.
O aralık acı acı kedi miyavlamaları işitilir:

– A a a bu da ne?
– Kediler.
– Nerede hanım?
– Altınızda.
– A üstüme iyilik sağlık, şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım. 

Altımda kediler mi var?

59   “Ah kardeş”
60   “Yorgo, ah yavrucuğum…”
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– Evet oturduğunuz sıranın altında.
Biraz öteden kadının biri:
– Hanımcığım sepette bizim Mestan’la Ceylan… Bir şey yap-

mazlar. Üzerlerini bez ile sıkı sıkıya diktim. Büyük hanımın kıy-
metli kedileri, göçle göndermeye emniyet edemedi de “Hüda’nın 
birliğine emanet.” dedi, bana teslim etti.

Buldok sert ve sık havlamalar ile kedi sepetine saldırır. Sepe-
tin muhafızı61 kadın, elinin beş parmağını yelpaze gibi açıp köpeğe 
göstererek:

– Bak beşkardeşe! Bir indirirsem senin o yamyassı maskara su-
ratını dağıtırım alimallah! Seni gidi nuhuset62 seni!..

Bütün sermayesini kucağındaki tahta kutuya sığdıran yek-
çeşm63 kahveci çırağı, kadınlar arasından kendine yol açmaya uğ-
raşarak: 

– Menta, çikolata, kurabiye, simit, peynir…
Kadının biri:
– Ha sen eksiktin… Nereden geçeceksin?
– Geçelum hanumefendi. Geçelum. (Rum kadınlarına bakarak) 

Orea mentes…64

Hanımın biri bağırarak:
– A kardeş dediğin oldu…
– Ne oldu hanımcığım?
– Simitçi tam üstüne bastı.
Simitçi yere bakmaya uğraşarak:

– Nerede bastım?
Köpeğin sahibi şişman madam kazanın farkına vararak uzun 

bir kahkaha ile:

61   muhafız: koruyucu
62   nuhuset: uğursuz(luk)
63   yekçeşm: tek gözlü
64   “Güzel şekerler…”
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– Hah poli orea ine!65

Yekçeşm kahveci, bastığı şeyin nevini66 gözünden ziyade bur-
nu ile anlayarak potininin altını küpeşteye sürte sürte temizlemeye 
başlayınca birkaç kadın birden:

– Terbiyesizin zoruna bak. Yapma oralara ayol. Şimdi geçerken 
hepimizin üstüne sürülecek.

Vapurun kıç tarafında bir çığlık kopar:
– Bir limon yetiştirin! Kadın bayıldı!

sesleri işitilir. Herkes birbirinden sorar:
– Ne olmuş hanım, ne olmuş?
– Ne olacak, iki ortak birbirine tesadüf etmiş.
– Ey ne var bayılacak?
– Herif yenisini eski karısından gizliyormuş. Nasılsa şimdi va-

purda tanışmışlar. Birisi yirmi bir, yirmi iki yaşında, delikli çorap, 
tango çarşaf, sürmeli gözler, çıtır pıtır sözler, incili gerdan, bilezik 
saat, fıkır fıkır, kırım kırım bir içim su… Öteki zavallı, kırk beşlik 
ebkemçüş67 bir kadın.

– Hangisi bayıldı?
– A sormak abes68 hanım… Genci fıkır fıkır gülüyor. Öteki za-

vallıcağız. Hani ya sözüm ona Çingene ayı oynatırken “kocakarılar 
hamamda nasıl bayılır” diye hayvanı yere uzatmaz mı, işte öyle 
kendinden geçti.

Şişman madam kahveciden sorar:
– Ti ine?69

Kahveci çırağı Rumca macerayı anlatır. Madam dövünerek:
– Ah kale, ne fena bu sizin erkek adamlar? Bir kari almis, ustun-

de bir tane daha… Daha ustunde bir daha. Bu hiç olur?

65   “Hah çok güzel!”
66   nev: çeşit, cins
67   ebkemçüş: dilsiz, hiç konuşmayan
68   abes: gereksiz, boş
69   “Nedir?”
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Kadının biri kahveci çırağına:
– Haydi koş, limon istiyorlar.
– Bir limon kırk kuruş.
– A bu ne insafsızlık! Ne günlere kaldık! Bayılmamalı, artık 

ölmeliyiz! Hiç kırk kuruşa limon olur mu?
Kahveci çırağı büfe tarafına doğru koşarak:
– Ne yapalum hanumefendi? Biz de böyle alıyoruz.
Kadının biri güle güle çırağın arkasından:
– Haydi yürrrü paçası boklu!
Vapur inleye sıklaya böyle mudhikesiyle70, faciasıyla sinesinde 

taşıdığı izdihamı Kınalı açıklarına getirdi. Fakat adaya uğramadı. 
Üzerine yolcular birikmiş iskeleyi tozlu kömürünün kesif71 duma-
nına boğarak geçti. Çünkü vapura fazla bir fert almak belki bütün 
yolcuların hayatı için bir tehlike olacaktı.

Tarife hükmüne bu muhik72 riayetsizliğinden73 dolayı kaptanı 
tebriken hep el çırptık. Bu gürültü arasında buldok mütemadiyen74 
havlıyordu. Kınalıada iskelesi üzerindeki halkın protesto feryatları 
arkamızdan incele incele sivrisinek vızıltısına döndü. Sonra söndü.

70   mudhike: komedya
71   kesif: yoğun
72   muhik: haklı 
73   riayetsizlik: uymazlık
74   mütemadiyen: sürekli olarak



Hatt-ı İstiva1

Korkmayınız. Coğrafya dersi vermeyeceğim. Küre-i arz2 üze-
rinde kaç dağ, nehir, memleket vesaire varmış. Bu karışık günle-
rimizde böyle sınıf dersleriyle canınızı sıkacak değilim. Geçenki 
makalemde mürettip3 efendilerin cilvelerine uğradım. Hatt-ı istiva4 
terkibindeki “istiva”yı “ıstıva” şeklinde dizmişler. Nasılsa tashihte5 
de dikkat edilememiş. Terkip6 o bozuk imla ile gazete sütunlarına 
geçmiş. Bereket versin ki coğrafya ıstılahınca7 kelime mütearif8. 
Harita ile meşgul olan çocuklar bile tekerrür-i rüyetle9 bunun im-
lasını bilirler.

1   “Hattı İstiva”, ilk olarak 5 Ocak 1920’de İleri gazetesinde yayımlanmıştır. Daha 
sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla 
basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hil-
mi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 
1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. 
Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi 
adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine 
bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense, Kadınlar 
Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizde-
ki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem Usta - 
Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   küre-i arz: dünya
3   mürettip: dizgici
4   hatt-ı istiva: ekvator
5   tashih: düzeltme
6   terkip: tamlama
7   ıstılah: terim
8   mütearif: meşhur, bilinen, bilinir
9   tekerrür-i rüyet: görmenin tekrarlanması 
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Bu yanlışlık vaktiyle mektepte geçen tuhaf bir hatt-ı istiva va-
kasını tahatturuma10 vesile oldu. Bu hatt-ı istiva meselesi sınıfta 
bizi hayli güldürmüştü. Ve birkaçımıza da dayak yedirmişti. 

Sınıfta, sol tarafımda Mehmet Ali, Kadayıfçı Rıfat, Hasan Ce-
vat isminde üç şakirt11 bir sıraya oturuyoruz. Mehmet Ali zeki, ça-
lışkan bir çocuk. Kadayıfçı Rıfat, haylazın haylazı. Neden kadayıf-
çı? Babası mı bu sanatta, kendisi mi bu tatlıyı çok sever? Bu ciheti12 
de bilmiyorum. Fakat Kadayıfçı Rıfat çok maskaradır. Gülmeden 
bizi kırar geçirir. Tekerlek tekerlek siyah gözleri, minimini burnu, 
çıkıkça çenesiyle, hayat mikyasında13 insandan bir derece aşağı 
olan o tuhaf hayvana pek benzer. Kara gözlerini fıldır fıldır çevi-
rir. Çenesini sağa sola, ileriye geriye oynatarak bu müşabehetini14 
evzaıyla15 da tezyit eder16. Hasan Cevat orta zekâda bir çocuktur. 
Alayı, azizliği sever.

Müzakere17 esnasında bazen pencereden caddeye bakarız. Ak-
şam sabah sırmalar18 içinde atlı bir liva19 geçer. Biz onun parıl parıl 
elbisesine, haşasına20 imreniriz. Onu ne zaman görsek “Atlı liva 
geçiyor.” telaşıyla mürurunu21 birbirimize haber vererek pencere-
lere koşarız. 

Bir gün coğrafya dersindeyiz. Hocamız barut gibi sert bir adam. 
Rıfat sıranın altında bir maskaralık yaptı. Hepimiz gülmemek için 
dudaklarımızı ısırıyoruz. Fakat bizim suratlarımızda bir şeyler dal-
galandı. Hoca farkına vardı. Fesadın başı Rıfat’tan koptuğunu da 
anlayarak birdenbire:
10   tahattur: hatırlama
11   şakirt: öğrenci
12   cihet: taraf, yön
13   mikyas: ölçek, ölçü
14   müşabehet: benzerlik
15   evza: hâller
16   tezyit etmek: arttırmak
17   müzakere: ders çalışma
18   sırma: rütbe gösteren şerit
19   liva: paşa
20   haşa: eyer örtüsü
21   mürur: geçiş
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– Rıfat Efendi, ayağa kalk!
Rıfat kalktı. Oğlancağızın korkudan suratı o kadar maymun-

laştı ki yaptığı mimiklerle bizi gülmeden durulmaz, bitahammül22, 
tehlikeli bir hâle getirdi. Hoca öfkesinin derecesini kaşlarının çatık-
lığında göstererek:

– Hatt-ı istiva nereden geçer? Bana söyle!
Zavallı Kadayıfçı Rıfat’ın, arz23, tul24, nısfınnehar25 ve hatt-ı 

istiva daireleriyle o ana kadar hiç meşgul olmamış bulunan avare 
zihni hemen atlı livaya giderek:

– Aksaray’dan gelir, Beyazıt’a doğru gider.
Hoca’nın gözleri parladı. Biz, ateşte derece-i galeyanı26 bulup 

da taşan cezveler gibi boğazlarımızda fıkır fıkır kaynayan kahkaha-
ları yutmak için boğulmalar geçiriyorduk. 

Hoca:
– Behey hayvan oğlu hayvan!27 Sana Aksaray’dan, Beyazıt’tan 

bahseden var mı?
– Hocaendi, vallahi atlı liva her gün Aksaray’dan geçer…
– Atlı liva kim?
– İşte o sırmalı paşa…
– Melun28! Ben sana şimdi sırmalı paşayı gösteririm. Mehmet 

Ali Efendi sana soruyorum. Harita üzerinde hatt-ı istivayı göster…
Mehmet Ali Efendi gösterdi. Hoca yine Rıfat’a tevcih-i hitab-

la29:

22   bitahammül: katlanamaz
23   arz: enlem
24   tul: boylam
25   nısfınnehar: meridyen düzlemi
26   derece-i galeyan: kaynama noktası
27   “Evet maatteessüf o zaman muallimler talebeye böyle muamele ederlerdi.” (Hü-

seyin Rahmi’nin notu)
28   melun: lanetli
29   tevcih-i hitab: sözü yöneltme
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– Hatt-ı istivayı gördün mü maymun?
– Gördüm efendim.
– Şimdi söyle bakayım, hatt-ı istiva küre-i arzı kılıç gibi kesi-

verse ne olur?
Rıfat afalladı. Bütün aza-yı vechiyesi30 sualin zorluğu karşı-

sında türlü gülünç evzayla oynadı, birbirine karıştı. Sağına soluna 
melul melul31 bakındı. Etrafındaki arkadaşlarından imdat bekliyor-
du. Nihayet usullacık32 Cevat’ın omzuna dokunarak pek hafif mı-
rıltılarla:

– Söylesene be! Kılıç gibi keserse küre-i arza ne olur?
Cevat mahir33 bir suflör fısıltısıyla:

– Ne olacak? Bağırsakları dışarı dökülür.
Rıfat, Cevat’tan aldığını biraz tereddütle hocaya satmak iste-

yerek:
– Efendim şey… Ba ba… bağırsakları.
– Neleri?
– Bağırsakları.
– Kimin bağırsakları?
– Şey, kü kü… küre-i arzın!
– Ulan yezit! Küre-i arzın bağırsakları olur mu?
Rıfat yanlış anlamış bulunmak korkusuyla yavaşça yine Ce-

vat’ı dürterek:
– Söyle be, küre-i arzın bağırsakları olur mu?
Cevat yine suflör gibi:

– Olur.
Rıfat bu defa biraz daha emniyetle:
– Olur efendim.

30   aza-yı vechiye: yüze organları
31   melul: boynu bükük, zavallı bir biçimde
32   usullacık: usulcacık
33   mahir: usta
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– Sübhane men tahayyere34… Ey bağırsakları neresinde durur?
Rıfat, yine telaşla Cevat’a:
– Ulan çabuk söyle, neresinde durur?
Cevat pek hafif fıslar:

– Karnında durur. Kılıçla kesilince tabii dışarı dökülür.
Rıfat işittiğini aynıyla tekrar eder.
Hoca ateş kesilerek:
– Ulan iblis, bunu sen kendi zekânla mı buluyorsun, yoksa et-

raftan bir fıslayan mı var?
– Vallahi değil hocaendi, kimse fıslamıyor. Ben kendim söylü-

yorum.
– Ben sana şimdi küre-i arzın bağırsaklarını anlatırım, habis35!
– Mehmet Ali Efendi sen söyle. Hatt-ı istiva küre-i arzı kılıç 

gibi keserse ne olur?
Zaten Rıfat’tan sonra sualin kendine teveccüh edeceğini36 bilen 

Mehmet Ali Efendi cevaba hazırlanmış bulunduğundan:
– Hatt-ı istiva kılıç gibi keserse, küre-i arzı beyne’l-kutbeyn37 

iki müsavi38 kısma ayırır.
Rıfat bu cevabı işitince parmaklarının bütün kuvvetiyle Ce-

vat’ın omzunu çimdikleyerek:
– Vay babanın aşık kemiğine… Beni faka bastırttın, hapı yut-

tum. Şimdi falakaya uzatacaklar. Alacağın olsun ulan, seni de bera-
ber uzattıracağım… Vallahi şimdi görürsün!

Hoca o zamana kadar zor zapt ettiği hiddetini izhar39 ile:
– Bana Ahmet Ağa’yı çağırınız.

34   Sübhane men tahayyere: “yarattıklarıyla akıllara hayret veren” anlamında bir 
şaşkınlık ifadesi

35   habis: uğursuz, kötü
36   teveccüh etmek: yönelmek
37   beyne’l-kutbeyn: iki kutup arası
38   müsavi: eşit
39   izhar: açığa çıkarma, gösterme



496 | Hikâyeler

Ahmet Ağa bevvap40. Falaka tutmaktaki mahareti mektepçe 
müsellem41. Onun nasırlı eliyle tuttuğu o işkence aleti altında kıv-
ranmamış çocuk yok.

Rıfat ağlayarak Cevat’a:
– Gelmişine geçmişine üfürdüğümün Cevat’ı… Gördün mü ye-

diğin …u?
Hoca gazapla:
– Ulan Rıfat ne dırlanıyorsun?
Rıfat ağlama perdesini yükselterek:
– Hocaendi vallahi doğru söyleyecektim ama beni Cevat şaşırt-

tı…
– Peki söyle, doğru cevap verirsen falakayı affedeceğim. Hatt-ı 

istiva nedir? Haydi, tarif et.
Rıfat yine mimiklerle düşünmeye başlar. Bu defa Mehmet 

Ali’ye fıs geçerek:
– Ayağını öpeyim Mehmet Ali, deminden ne dedindi? Söyle be 

söyle. Vallahi falakadan kurtulacağım.
Hoca birden parlayarak:
– Ulan Kadayıfçı köpeği, yanındakine ne fısıldıyorsun? Şöyle 

ortaya çık bakayım? 
Ahmet Ağa müthiş muavini42 Bekir ile beraber gelir. Falaka-

bedest43 olarak alargada dururlar44. Rıfat bir falakaya bir de başını 
çevirip bütün kalbinin hıncıyla Cevat’a bakarak hasbi45 kantarlıyı 
okur46. 

Hoca – Bekliyorum. “Hatt-ı istiva”yı söyle.

40   bevvap: kapıcı
41   müsellem: inkâr edilemez, doğruluğu şüphesiz tasdik edilmiş
42   muavin: yardımcı
43   falakabedest: falakayı elinde (hazır) tutan 
44   alargada durmak: yanaşmadan, açıkta durmak
45   hasbi: karşılıksız, gelişigüzel
46   kantarlıyı okumak: argoda ağır biçimde sövmek
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Kadayıfçı son yeisiyle47 etrafına bir nazar-ı istimdad48 gezdirir. 
Fakat kimseden imdat ihtimali olamayacağını anlayınca kendi zekâ 
ve malumatının eltafına49 sığınarak herçi bad abad50 cevap verir:

– Efendim hatt-ı istiva, Rabb’imin öyle keskin bir kılıcıdır ki 
bir kere dünyanın üzerine inerse elma gibi ortasından ikiye ayırır.

Hoca – Ahmet Ağa getirin falakayı. Yatırın habisi.
Rıfat, gırtlağının muktedir olabildiği51 şamatayı birden kopa-

rarak:
– Yanıldım hocaendi! Yanlış söyledim! Ayırmaz… Vallahi ayır-

maz… Kılıç değildir. O başka bir şeydir ama aklımdan çıkmış… 
Gelecek derste su gibi ezber ederim!

47   yeis: üzüntü
48   nazar-ı istimdad: yardım dileyen bakış
49   eltaf: lütuflar
50   herçi bad abad: “her ne olursa olsun; battı balık yan gider” manasında bir söz
51   muktedir olmak: gücü yetmek





Varda İspanyol Geliyor1

Bu fena marazın2 başlangıcından ve seyrinden, neticesinden, 
vahametinden3 bahsedecek değilim. Üdeba-ı etibbamız4 hasebü’l-a-
laka5 bu vazifeyi6 hakkıyla eda ettiler7, biraz öte tarafa bile geçtiler. 
Çünkü son haftada yazılan İspanyol makale-i tıbbiyesinde bundan 
bir hafta evvel yazılandan, kelimelerde biraz rötuş, biraz takdim 
tehir8 ve ancak bir iki cümleden başka büyük bir fark görülemedi.

Bu usul, gazetecilerin eskiden beri takip ettikleri bir kurnaz-
lıktır. Herhangi bir mesele “şimdilik” çerçevesine girerse geveleye 
geveleye ancak onun posasını çıkarırlar. Ama dikkat ederseniz hep 
odur, o hep aynı kanava9 üzerine işlenmiş sözler.

1   “Varda İspanyol Geliyor” hikâyesi İkdam gazetesinde 12 Ocak 1920 tarihinde 
yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim adlı öykü kitabının Atlas Kitabevi tara-
fından yapılmış ikinci baskısında (1973) Hikâye Hüsamettin Bozok tarafından 
sadeleştirilmiştir. Atlas Kitabevi daha sonraki yıllarda Mezarından Kalkan Şe-
hit ve Tünelden İlk Çıkış’la birlikte Eti Senin Kemiği Benim adlı öykü kitabını 
aynı ciltte yayımlamıştır. Özgür Yayınları aynı düzenlemeyi sürdürürken 1995 
yılında yapılan yayında Kemal Bek, mevcut sadeleştirmeye dipnotlar eklemiştir. 
Elinizdeki metin, hikâyenin İkdam gazetesindeki yayını esas alınarak sadeleştir-
meden hazırlanmıştır. (Seda Ünlü - Dilek Koçak)

2   maraz: hastalık
3   vahamet: güçlük, korkulacak tehlikeli durum
4   üdeba-ı etibba: tıp yazarları
5   hasebü’l-alaka: ilgi nedeniyle
6   vazife: görev
7   eda etmek: yapmak, yerine getirmek
8   takdim tehir: çeşitli amaçlarla cümledeki ögelerin yerlerini değiştirme
9   kanava: el işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
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Erbab-ı salahiyenin10 yalnız sername11 değiştirerek makaleden 
makaleye tekrar ettikleri sözleri bir de şimdi ben temcit pilavı12 gibi 
ısıtıp ortaya korsam ne tadı olur efendim?

Benim size anlatacağım vaka13, peynirli börek, şekerli simit ol-
duğu gibi İspanyollu bir hikâyedir.

*
Hani ya bazen gökyüzü kapkara bulutlarla sıvanarak guruptan14 

iki saat evvel gece olan kasvetli15 günler vardır. İşte öyle bir akşam. 
Bulutlardan yağmur yağmıyor, çatlak küpten sızar gibi ince bir ru-
tubet pulverize oluyor16. Ahmakıslatan… Ah bu şemsiye pahalılı-
ğında ne kadar akıllılar sırılsıklam oldu. O da başka bir macera…

Seyr-i Sefain hırdavat vapurlarından iki tane tıknefes, köprü 
dubasında karın karına ince bir hırıltıyla uyuyorlar. Memur efendi 
kalkacaklarını ihtaren17 bunların düdük kordonundan çektiği vakit 

“Bırak uykum var” diye ağlayan nezleli ihtiyarlar gibi beş dakika 
salya döktükten sonra ancak ses çıkarabiliyorlar.

Makine dairesi başında iki kişi arasında “Kazanın hangi borusu 
istim18 kaçırıyor” gibilerden bir fısıltı. Tornistanı19 tammış değilmiş 
vadisinde tehlikeli bir iddia. Fakat varak-ı mihr-i vefayı kim okur, 
kim dinler?20 Kalabalık çamurlu kara bir nehir gibi bu ecel beşikle-
rine akıyor akıyor akıyor… Güverte salonu lebalep21. Alt kat kama-
ra merdiven basamaklarına kadar yine öyle. İnsan oturması değil, 

10   erbab-ı salahiye: yetki sahibi
11   sername: başlık
12   temcit pilavı: bıktırırcasına tekrar edilen söz
13   vaka: olay
14   gurup: güneşin batması
15   kasvet: iç sıkıntısı
16   pulverize olmak: küçücük zerreler hâlinde püskürmek
17   ihtaren: uyararak
18   istim: gücünden yararlanmak için elde edilen buhar
19   tornistan: geminin pervanesini ters çevirme
20   Varak-ı mihr-i vefayı kim okur, kim dinler: “Artık kimsede dostluk vefa ve 

sadakat kalmadı. Kimse bunları önemsemiyor.” anlamında
21   lebalep: tıklım tıklım dolu
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muntazam22 eşya istifi23 de değil, birbiri üzerine yığıntı. “Altında 
kalanın canı çıksın.” kavline24 bir misal-i muad25.

Hava soğuk. Dışarıda titreyen titreyene. Fakat alt kat kamarada 
ellerde mendiller, gazetelerden, kitaplardan yelpazeler. Halk buram 
buram ter içinde. Çünkü menfezi26 merdiven insan tıkacıyla sımsıkı 
mesdut27. Lombozlar28 açılırsa kapanmaz, kapanırsa açılmaz. Islak 
elbiselerden kabaran hava, nefes, ter kokularına karışarak ağır bir 
taaffün29 beyninizi ezer, kanınızı bozar, midenizi bulandırır. İnsan-
lara temiz ahırlarda oturan hayvanların hayatına gıpta ettirtecek 
bezginlik verir. Bayılıyorsunuz, ölüyorsunuz, nezleye, İspanyol’a 
daha fenasına razısınız. Dışarı çıkacaksınız. Üstünüz başınız yır-
tılmadan, kaba insanlarla aguş aguşa30 sürtünmeden, nezaketsiz 
sözler işitmeden, ah belki de sövüşüp sayışmadan tıkıldığınız yeri 
terk edemezsiniz. Bağırsakları mukavemetsiz31 mariz32 insanlarda 
pantolon içinde mestur33 kalan ne kazalar vuku bulur34… Her li-
sandan “Anne artık dayanmayacağım” ültimatomlarıyla feryat eden 
çocukların şaşıran velileri köşe bucak araştırırlar. Kedi kabahatini 
örter gibi al peluş minderlerle kapatılmış pisliklerin adedini vapur 
müstahdemlerinden35 sormalı…

22   muntazam: düzgün
23   istif: eşyaların üst üste konarak düzenlenmesiyle oluşan yığın
24   kavil: söz
25   misal-i muad: hazırlanmış örnek
26   menfez: girecek veya geçecek yer
27   mesdut: kapalı, tıkalı
28   lomboz: kamaralarla alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve güverteler-

den açılan yuvarlak pencere
29   taaffün: kokuşma
30   aguş aguşa: kucak kucağa
31   mukavametsiz: dayanıksız
32   mariz: hastalıklı
33   mestur: örtülü, kapalı, gizli
34   vuku bulmak: meydana gelmek
35   müstahdem: odacı
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Kamaranın havasını ağırlaştıran bu ifsadattan36 masum yol-
cuların çoğu haberdar değildir. O biçareler tertemiz kadife minder 
üzerinde oturuyoruz sanırlar.

Salıntılı, bulantılı lodos havalarda yanı başınızdaki zat mide-
sinin muhteviyatını37 gürül gürül üstünüzden aşağı salıverirse ni-
zamen38 bir şey lazım gelmez. Bu bir taallümdür39. Kanun-ı cezada 
yeri yoktur. Kusan da zavallıdır, üzerine kusulan da… Fiilde taam-
müt40 görülemez. Üstünüz o pek müstekreh41 serpintilerden masun42 
kalsa da gözünüzün önünde, ayağınızın ucunda, her lahza midenizi 
aynı makûs43 fiiliyata44 teşvik eden müteaffin45 bir havzacık teşkil 
eder. Her yalpada o size daha yaklaşır, daha sürtünür, daha bulaşır 
fakat nereye kaçacaksınız?

*
Ada’nın son postası kibrit kutusu sıkışıklığıyla doldu doldu. 

Sona kalanlar oturacak değil, ayakta sıkışarak dikilecek yer bula-
mıyordu. Fakat kalabalığın ardı kesilmiyor, halk yine birbirini çiğ-
neyerek hücum ediyordu. İskele alındığı esnada vapura üç delikan-
lı atladı. Üçü de pürsilah idiler. Lakin taşıdıkları silahlar revolver, 
kama nevinden46 değildi. Hepsinin cepleri yarımşar okkalık birer 
şişe düz, kutu balığı, peynir, francala47, mandalina, fıstık vesair me-
zelerle tıklım tıklım doluydu. Beyler yalnız oturmak için değil, ra-
hat rahat çakıştıracak hususi bir yer arıyorlardı. Kahveciden bir şişe 
rakı, bir karafa48 su isteyecekler, bardaklardan, kadehlerden, çatal-
36   ifsadat: bozguncular, karışıklık çıkaranlar
37   muhdeviyat: içerik
38   nizamen: düzen, kural olarak
39   taallüm: öğrenme, öğrenilme
40   taammüt: tasarlayarak yapma, kasıt
41   müstekreh: iğrenç
42   masun: korunmuş
43   makûs: uğursuz, kötü
44   fiiliyat: eylemler, yapılanlar, edilenler
45   müteaffin: kokuşuk, pis kokulu
46   nev: çeşit
47   francala: ince, uzun ekmek
48   karafa: uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
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lardan, meze tabaklarından boyuna istifade edeceklerdi. Değirmi49 
çehreli tıknaz M.’nin narin kuru yüzlü refiki50 T. Bey’e:

– Ne yapacağız? Haydi üst kata çıkalım.
– Tente yok, bir şey yok. Bu rüzgârda, bu İspanyol mevsiminde 

baca dibinde ben çivi kesemem.
Üçüncü arkadaş A. Bey lafa atıldı:
– Telaş etmeyiniz. Biraz durunuz. Vapur Sarayburnu’na açılsın 

ben size tenha bir yan kamarası bulurum.
T. Bey – Yan kamarası sayıklama birader. Üç kişilik yere sekiz 

on kişi tıkılmış. Vapurun içi öyle komple ki helalara girenler bile 
rahat nefes almak için dışarı çıkmıyorlar. Hem sana bir şey…

T. Bey göğsüne şiddetli bir dirsek yedi. Vücudunun uğradığı 
sarsıntıdan sözünü tamam edemedi. Bir kenara çekilip durmak ihti-
mali yok gibiydi. Herkes olduğu yerde kalmıştı.

A. Bey kendinden iki adam aşırı ihtiyar bir zatın51 omzuna do-
kunarak:

– Baba efendi keyifler?
– Elhamdülillah.
– Siz enfiye52 cümbüşlenir misiniz?
– Eyvallah evlat.
– Bana bir tutam lütfeder misiniz?
– Başüstüne.
İhtiyar, hayli müşkülle53 elini cebine soktu. Kutuyu çıkardı. 

Kapağını açarak gence uzattı. A. Bey bu siyah tozdan bir çimdik 
aldı. Bir küçük kâğıdın içine katladı, cebine soktu. Onun enfiye kul-

49   değirmi: yuvarlak
50   refik: arkadaş
51   zat: kişi
52   enfiye: kurutulmuş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici, aksırtıcı toz, 

burun otu
53   müşkül: zor
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lanmak mutadı54 değildi. Kendisi gayet şakacı, hilkaten55 sanatkâr 
bir gençti. Bu enfiyeden bir oyun çıkacaktı. Arkadaşları işi anlamak 
için merakla yüzüne baktılar. O gülerek:

– Şimdi görürsünüz.
cevabını verdi. Biraz daha beklediler. Vapur Sarayburnu açıkların-
da iri dalgalar üzerinde sallanıyordu. A. Bey ağzını iki refikinin 
başları arasına sokarak:

– Ben şimdi bu kalabalığı bir burgu gibi delmeye uğraşacağım. 
Arkamdan siz de ilerleyiniz.

Filhakika56 A. Bey başıyla denizi yaran yunus balığı gibi izdi-
hamı57 ite ite evvela yerini değiştirdi. Sonra kalabalığın nispeten58 
daha az kesif olduğu bir mevkiye sokuldu. Üç arkadaş yan kamara-
lardan birinin önüne kadar geldiler. 

A. Bey, kapı penceresini örten fes rengi perdenin aralığına gö-
zünü uydurarak içeriye baktı. Kudemadan59 biri sarıklı, diğeri sa-
mur yakalı iki zatla bunların her dediklerine:

– Keramet buyurdunuz60 evet efendim, tasdikkârlığıyla61 yağ 
çeken birkaç genç oturuyorlardı.

A. Bey arkadaşlarına:
– Siz burada bekleyiniz, dedi.
Süklüm püklüm bir tavır alarak kapıyı açtı. İçeri daldı. Kama-

rada oturacak yer yoktu. Hatta bir kişi de ayakta duruyordu. A. Bey 
kapının yanına dikilerek itizaren62 içi titreye titreye:

– Rahatsız ettim. Affedersiniz. Çok hastayım. Soğukta durmak-
tan korktum da.
54   mutat: alışılmış, alışılan
55   hilkaten: yaradılış olarak
56   filhakika: gerçekten
57   izdiham: aşırı kalabalık
58   nispeten: oranla
59   kudema: eski insanlar, ileri gelenler
60   keramet buyurmak: “çok doğru söylediniz” anlamında bir söz
61   tasdikkâr: onaylayan
62   itizaren: özür dileyerek
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Orada oturanlar bu yeni gelenin marazını teşhisen gözlerini en-
dişeli birer istical63 ile hep ona diktiler. Samur kürklü ağır zat sordu:

– Ne zamandan beri rahatsızsınız?
A. Bey gittikçe derecesi artan bir titreme ile cevap verdi:
– Deminden vapura girerken bir şeyim yoktu efendim. Birden-

bire fırtınaya yakalanır gibi tutuldum. Bir titreme, aynı zamanda 
pek yüksek bir ateş, yanıyorum, donuyorum, ne olduğunu bilmi-
yorum…
dedi ve gayet ustalıkla iki çenesini birkaç dalga takır takır birbirine 
vurdu. Sarıklı zat gözlüğünü düzelterek en nafiz64 nazarını65 hastaya 
diktikten sonra:

– Evet! İşte o hain hastalık, İspanyol… Gazeteler işte tıpkı böy-
le yazıyorlar. Maazallah66, birdenbire fırtına gibi geliyormuş. Hara-
ret son derecede ve aynı zamanda titreme.

Kamaradakiler arasında “odur, değildir” iddiası meydan al-
makta iken A. Bey cebinden mendilini çıkardı. İhtiyardan aldığı en-
fiyeyi arasına silkerek, burnuna götürdü. Ortaya doğru geniş geniş 
bir aksırdı. İkinci defa aksırmak için gözlerini kapadı. Açtığı vakit 
kamarada kendinden başka kimse kalmamış olduğunu gördü.

Arkadaşları oynanan komedyanın farkına vararak içeri girdiler. 
T. Bey zeki refikinin seri muvaffakiyetini67 tebriken:

– Aşk olsun sana! Adaptasyoncu68 darü’l-bedayi69 heyeti bu 
muhteşem unvanın altına sığındığı günden beri böyle millî bir ko-
medya oynayamadı!

Kahveci çağrıldı. Bir küçük tepsinin içinde sözüm ona iki ta-
bak meze, ekmek kırıntısı, üç ufak çatal, kadeh, bardak bir karafa 
su geldi.
63   istical: acele etme
64   nafiz: delip geçen
65   nazar: bakış
66   maazallah: “Tanrı korusun, Tanrı esirgesin” anlamında bir söz
67   muvaffakiyet: başarı
68   adaptasyon: edebî eser uyarlaması
69   darül-bedayi: tiyatro kurumu
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M. Bey tepsiye bir göz atarak:
– Şu takımın pisliğine, mezelerin enayiliğine bakınız… Bir ka-

pana koysalar bu kıtlıkta fareler bile bunlara diş dokundurmaya te-
nezzül etmezler70 sanırım…

Üçü de ellerini ceplerine daldırdılar. Top mermisi gibi yarım 
okkalık şişeler meydana çıktı.

– Hepimiz birden neye davranıyoruz? Birini çektikten sonra 
ötekileri sıra ile çıkarsak olmaz mı?

– Malum birader, okkası iki yüz elliye… Herkes kendi helalin-
den.

Kapının anahtarını içeriden çevirdiler. Pencerenin fes rengi 
perdesini aralıksız örttüler. Birincileri yuvarladılar. Kadehler ka-
dehleri takip ediyordu. Üç arkadaş zom71 yolunu tuttular. Arada bir 
dışarıdan kapının tokmağı karıştırılıyordu. Fakat içeriden hiç aldır-
mıyorlardı.

Bir defasında yumruklandı, ses vermediler. Lakin darbelerin 
şiddeti arttı, yine sükûtu72 bozmadılar. Ama yumruk sahibi inadını 
ispat için darbelerine ağırca küfürler ilavesine girişti. O zaman A.’yı 
minder üzerine yatırdılar. Üzerine tepesine kadar bir palto çektiler. 
Kapıyı açtılar soğuktan morarmış iki çehre göründü. Gelenler içeri-
ye ilk adımlarını atar iken T. Bey ayağa kalkarak:

– Söylemek bizden, dinleyip dinlememek sizden, zavallı arka-
daşımız İspanyol’dan yatıyor. Doktorun emriyle biz buraya girdik. 
Men-i sirayet73 için içeri kimse bırakmamamız da ayrıca tembih 
edildi. Söyleyelim de günah bizden gitsin ister iseniz buyurunuz.

– Orta yerdeki o işret74 tepsisi nedir? İspanyol’un şerefine mi 
içiyorsunuz?

70   tenezzül etmek: alçak gönüllülük göstermek
71   zom: çok sarhoş
72   sükût: sessizlik
73   men-i sirayet: hastalığın yayılmasını engelleme
74   işret: içki içme
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– Arkadaşımızı bu hâlde bırakıp da gidecek değiliz ya. Biz bir 
kere bulaştık. Bakalım rakıyla İspanyol’u ürkütebilirsek ne âlâ. Ür-
kütemezsek hiç olmazsa sarhoş sarhoş yakalanırız da hastalığın ilk 
şiddetini duymayız.

– Fakat İspanyol sarhoştan hoşlanıyormuş.
– Eksik olmasın. Sarhoştan taassup75 hoşlanmaz, ahlak hoşlan-

maz, tıp hoşlanmaz, bari İspanyol hoşlansın birader…
Laf uzayınca palto altında yatan artist zangır zangır titreyerek:
– Donuyorum… Üzerime bir palto daha örtünüz. Hasan Efendi 

kaç… Otomobil geliyor… Çiğneneceksin.
– Elmasım içimizde Hasan Efendi yok. Vapurdayız. Burada 

otomobil ne arar?
– Sayıklıyor galiba?
Hasta ağlar gibi bir sıkıntı içinde dilene dilene haykırarak:
– Bekçiye söyleyiniz, o teneşirle tabutu geri götürsün…
Bu iki cenaze levazımının76 soğuk isimleri kapı önündekile-

ri derhâl kaçırdı. İspanyol nezlesi nöbetiyle inleyerek sayıklayan 
hasta hemen kalktı. Yan cebinden çıkardığı defterin bir yaprağını 
kopardı. Üzerine mürekkepli kalemle iri iri şu ibareyi77 yazdı.

“İçeride İspanyol nezlesinden musap78 vardır. Kendinizi sakı-
nınız.”

Dört köşesinden birer posta puluyla bu mühim79 ihtarı80, yüzü 
harice81 gelmek üzere kapı penceresinin ortasına yapıştırdılar. Ka-
pıyı ziyadece82 zorlayanlar olursa içeriden:

75   taassup: bağnazlık
76   levazım: araç gereçler
77   ibare: birkaç cümlelik söz
78   musap: yakalanmış, tutulmuş
79   mühim: önemli
80   ihtar: uyarı
81   hariç: dış
82   ziyade: çok, fazla
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– Bir kibrit yak da ihtarname-i resmîyi83 oku!
diye bağırıyorlardı.

“İspanyol nezlesi” tabir-i muvahhiş u mühliki84, işin aslını tetki-
ke85 hacet86 bırakmadan her okuyanı ikinci kelimede kaçırmak için 
kuvvetli bir efsun87 tesiri gösteriyordu. Bu kurnazlıkla içeriye mev-
ki memurini88 bile sokmadılar.

Beyler attılar attılar. Yarım okkalıkları kolayladılar. Üçü de bu-
lut kesildi. A. Bey rakının ağırlığından kapakları düşen gözlerini 
aralayarak güldü güldü. Sarhoşluğun beyninde parlattığı felsefeyi 
dudaklarından saçarak:

– Talat’ın, Enver’in, Cemal’in dört beş sene süren muvaffa-
kiyetlerine, bu müddet89 zarfında sürdükleri saltanata şaşıyorduk. 
Meğerse halkı aldatması ne kolaymış!

Bu suhulet-i iğfalden90 cesaret alarak vapur adasına yanaştığı 
esnada M. ile T. sahte hasta A.’nın koltuklarına girerek “Varda İs-
panyol nezlesi geliyor!” narasını savurdular. Önlerinde ahali91 çil 
yavrusu gibi dağıldı. Herkesin havf u ihtirazı92 arasından rahat rahat 
geçip gittiler.

83   ihtarname-i resmî: resmî uyarı yazısı
84   tabir-i muvahhiş u mühlik: tehlikeli ve korkutucu ifade
85   tetkik: araştırma
86   hacet: ihtiyaç
87   efsun: büyü
88   memurin: memurlar
89   müddet: süre, zaman
90   suhulet-i iğfal: kolay aldatma
91   ahali: halk
92   havf u ihtiraz: korku ve çekince



Asansör1

Mansur Paşa’nın konağına satıldığı vakit miniminicik bir Çer-
kez kızıydı. Sekiz dokuz yaşında pek güzel ayak ve bel ovması-
nı öğrenmişti. Ona talim etmişlerdi, Paşa Efendi’nin romatizmalı 
ayaklarını ovarken “Aman efendim ne güzel, ne mübarek kademle-
riniz var…” riyakârlığıyla2 eğilir eğilir, o şiş uzuvları3 öperdi. Bü-
yük hanımefendinin parmaklarını incitmeden kulunçları birer birer 
hep Dilpesent kırardı.

Bu küçük kız büyüdükçe çirkinleşiyordu. Ayak öperek yaptığı 
bu hakir4 masörlüğü bile giderek ona çok gördüler. Bu ince hizmete 
bir güzelini tayinle onu zahmetli, süfli5 işlere attılar. Artık en ağır 
eşyayı o kaldırıyor, en pis şeyleri o temizliyordu. Seneler geçtikçe 
idman temrinleri6 gibi Dilpesent’in de vazifesindeki zorluk ve me-
şakkat7 büyüyordu.

Talihsizliğinden başka bir cürmü8 olmayan bu masum kız ta-
mam otuz sene hayatın hidemat-ı şakkasına9 mahkûmiyetle yaşadı. 
1   “Asansör” hikâyesi, Orhaniye Matbaasından çıkan Hikâye Külliyatı adlı haftalık 

derginin yedinci sayısında (1920?) yer almaktadır. Metin sadeleştirilmeden La-
tin harflerine aktarılmıştır. (Aysel Güneş)

2   riyakârlık: ikiyüzlülük
3   uzuv: organ
4   hakir: değersiz
5   süfli: pek aşağıda bulunan
6   temrin: egzersiz
7   meşakkat: güçlük
8   cürüm: kusur 
9   hidemat-ı şakka: taş taşımak, toprak kazmak gibi, mahkûmlara yaptırılan ağır 

hizmetler
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Vaktinden çok evvel buruştu, karardı, sersemleşti, bunadı. Henüz 
kırkında yokken yüzüne bakılmaz ellilik bir kadın hâlini aldı. De-
mirbaş eşya gibi evlattan evlada miras kalıyordu. O konakta tamam 
üç batın10 gördü. Hep çocukları o büyütüyor, bezlerini o yıkıyor, 
birer damla veletler yetişip insan olunca dayaklarını yiyordu.

Bir gün konağın en kıymetli hanımı ağır bir hastalığa tutuldu. 
Şifayab11 olması için Hazret-i Halid’e kurbanlar, türbelere paralar 
adandığı sırada Cenab-ı Şafii-i hakiki12 deva-yı acil13 ihsan buyur-
duğu anda Dilpesent’in azat edilmesine ahdolundu14.

Bu nezirleri15 indillahta16 makbul oldu17. Küçük hanım kurtul-
du. Emektar Dilpesent azat oldu. O şimdi kafesten çıkarılmış kanat-
ları müfliç18 bir kuşa benziyordu. Nereye gidecekti?

Aile serveti evlattan evlada intikal ede ede19 erimiş, meydanda 
viran20 bir konakla Mansur Paşa’nın kuru bir namı kalmıştı. Efen-
dileri hizmeti otuz seneyi geçen bu emeklilerine çeyiz namına bir 
iki kırıntıdan başka bir şey vermiyorlardı. Bu kakavan21 Çerkez’i 
kuru kuruya yutacak bir koca zuhur etmedi22. Bir iki sene de öyle 
geçti. Nihayet şaribü’l-leyli ve’n-nehar23 bir talip çıktı. Bu sarhoş 
herifin küçük bir evi, yatalak, inmeli24 bir anası vardı. O eve bir 
gelin hanımdan ziyade bir hasta bakıcı, bir hizmetçi lazımdı. Çırak 

10   batın: kuşak
11   şifayab: iyileşme
12   Cenab-ı Şafii-i hakiki: asıl şifacı Allah
13   deva-yı acil: acil deva
14   ahdolunmak: söz verilmek
15   nezir: adak
16   indillah: Allah tarafından
17   makbul olmak: beğenilmek
18   müfliç: felçli
19   intikal etmek: miras olarak kalmak
20   viran: yıkık
21   kakavan: sevimsiz
22   zuhur etmek: ortaya çıkmak
23   şaribü’l-leyli ve’n-nehar: gece ve gündüz içki içen
24   inme: felç
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çıkarılacak bu kalfanın işini, terbiyesini, dirayetini25 methediyorlar-
dı26. Binaenaleyh27 erkek tarafı bu izdivaca28 pek hahişkerdi.29 Bu 
hususta Dilpesent’i istimzaç ettiler30:

– Ben bilmem, efendilerim ne emrederlerse öyle olur, dedi.
Efendileri bu azatlı dadılarına dünya evi lezzetinden tattırmak 

istiyorlardı. Söz kesildi. Bir yatak takımı, kırmızı gaz boyamasına 
bağlanmış iki tencere, bir mangal ile Dilpesent gelin gitti. İzdivacı-
nın ilk haftasında herif ona:

– Yüzüne bakılacak yerin yok, ben seni bu eve hanım diye al-
madım, anama hizmetçi getirdim, dedi.

Bu hakareti yeni gelin gizli odalarda birkaç damla mendiline 
içirdi, ses çıkarmadı. Eski Dilpesent Kalfa, şimdi Emine Dilpesent 
Hanım olmuştu. Bu hanımlığına rağmen biçare kadın yeniden işe 
sıvandı. Yatalak kaynanasına yukarıdan yediriyor, aşağıdan temiz-
liyordu. Bütün ev işi üzerinde idi. Sü pürmek, yıkamak, pişirmek. 
Hanımlığı neye yaradı? Esareti zamanından ziyade şimdi hizmetten 
bunalıyordu. Konakta iken hiç olmazsa el ulakları vardı. Şimdi bu-
rada yalnızdı. Her şey, her iş onun eline bakıyordu.

Sarhoştan bilakabahat31 ilk dayağı yediği vakit, izdivacının 
henüz ikinci ayını doldurmamıştı. Pek gücüne gitti, üç gün ağladı. 
Konu komşu ona:

– Ağlama zararı yok, kocandır, hem döver hem sever, diyorlardı.
Vakıa32 öyle idi. Bu pek fena muameleler arasında zevci33 ona 

dünya evi lezzetinden tattırmıştı. Gelinliğinin sekizinci ayında iz-
divacının yemişini karnında hissetti. Ayı günü tamam oldu. Büyük 

25   dirayet: beceriklilik
26   methetmek: övmek
27   binaenaleyh: bundan dolayı
28   izdivaç: evlenme
29   hahişker: istekli
30   istimzaç etmek: fikrini sormak
31   bilakabahat: suçu olmaksızın
32   vakıa: gerçi
33   zevç: koca
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ızdıraplar, ağrılarla ölüm tehlikeleri arasında bağıra çağıra bir kız 
doğurdu. Lohusalığının kırkı çıkmadan mutfağa indi. Şimdi kayna-
nasının kirli donlarına bir de çocuğun bezleri inzimam etmişti34. Bu 
analık lezzetinden de bir şey anlayamadı. Zaten kendini vüsinin35 
fevkinde36 yoran ve hiç aman aralık vermeyen ev hizmetine ilave, 
şimdi zavallıyı fazla işe davet için her lahza37 haykıran küçük bir 
ağız da açılmıştı. Her iş arasında çocuğuna da erip yetişiyordu.

Doğurduktan sonra daha makhur oldu38. Ne kadar çalışsa kıy-
meti bilinmiyordu. Bazı akşamlar, sarhoşun rakı başına vuruyor, is-
pirtonun dimağına39 verdiği bu cinnet nöbetini karısını öldüresiye 
dövmekle yatıştırabiliyordu. Bu hakaretler, dayaklar altında ağlaya 
ağlaya sütü kaçtı. Hastalandı. Evin içinde zorla dolaşıyordu. Artık 
işlerin hepsine yetişememeye başladı. Sarhoş herif hizmette görü-
len zerrece40 bir kusuru affetmez, ifrit kesilirdi41.

Bir akşam hazırlanan mezelerin taze olmadıklarını ve o gün 
yatalak validesinin altı çabuk değiştirilmemiş ve haykırmalarına 
hemen koşulmamış olduğunu bahane etti. Söylendi söylendi. Hid-
detle sokağa fırladı. İki saat sonra eve bulut gibi42 olgun avdet etti43. 
Rakıdan kan çanağına dönmüş, iri hain gözlerini açtı, Dilpesent’i 
tekmeledi tekmeledi. Kadın komşulara kepaze olmamak44 için, ha-
riçten45 işitilmez ufak iniltilerle bu dayaklara tahammül ediyordu. 
Nihayet sarhoş öfkesini alamadı. Cebinden dolu bir revolver çıkar-
dı.

34   inzimam etmek: eklenmek
35   vüs: güç
36   fevk: üst
37   lahza: an
38   makhur olmak: hakaret görmek
39   dimağ: beyin
40   zerrece: en ufak
41   ifrit kesilmek: çok öfkelenmek
42   bulut gibi: çok sarhoş
43   avdet etmek: dönmek
44   kepaze olmak: gülünç duruma düşmek
45   hariç: dışarı
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– Senin gibi kokmuş, gudubet46 bir karıya bedava ekmek yedi-
remem. Bari geberteyim de kurtulayım!
hakaretiyle üzerine dört el ateş etti.

Bu ispirto mecnununun47 eli titredi kurşunlar kapıyı, duvarı 
deldi, hedefe isabet etmedi. Bedbaht kadın bu ateşlerin önünden 
kaçtı. Kendini sokağa attı. Komşulardan biri içeri aldı. Dünya evi 
tabir edilen o menhus48 izdivaçhaneye49 bir daha avdet etmedi. Ço-
cuğunu aldı, efendilerinin konağına sığındı. İçeri girerken eğildi, 
gözyaşlarıyla ıslata ıslata üç defa sokak kapısının eşiğini öptü:

– Bundan sonra koca istemem, burası saadethane50 imiş ben bi-
lemedim, efendilerim beni kabul ediniz. Yeni baştan esiriniz olayım 
artık azat istemem.

*
Dilpesent böyle acıklı bir iltica51 ile canını kurtardı. Fakat çalış-

madan artık yıpranmış, güçten kuvvetten kalmıştı. Şimdi kucağında 
bir de çocuğu vardı. Efendilerinin hâl ve vakitleri eskisi gibi değildi. 
Onu yine baş göz etmek bahanesiyle üzerlerinden savmak istiyor-
lardı. Çünkü gençliğindeki gibi tuttuğu işi beceremiyor, yapıştığını 
koparamıyordu. Günler geçtikçe ona turşu suratlar dönüyor, söz-
ler değişiyor, istiskaller52 artıyordu. Biçare, evin içinde yaşamıyor, 
çocuğuyla beraber sürünüyor, gözlere batıyor, nerede gezinse, ne 
tarafa otursa suç oluyordu.

Üç sene böyle acı bir sıkıntı hayatıyla yaşadı. Konakta kalama-
yacağını anladı. Lakin bu defa sarhoş koca istemiyor, “Dini, insafı 
bulunsun” diyordu. Üç sene sonra izdivacına bir talip çıktı. Onu 
çocuğuyla beraber kabul ediyordu.

46   gudubet: sevimsiz, çirkin
47   mecnun: deli
48   menhus: uğursuz
49   izdivaçhane: evli olarak yaşanılan ev
50   saadethane: mutluluk yuvası
51   iltica: sığınma
52   istiskal: soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belirtme
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Zavallının talihle eğlenir gibi kızının adını Saadet koymuş lardı. 
Saadet’i kucağına aldı. Yine birkaç kırpıntı ile ikinci zevcinin evine 
gitti.

İstanbul’a en amudi53 istikamette, aksettiği54 yaz mevsimlerin-
de bile güneşin beş dakikadan ziyade55 uğramadığı dar, dolambaç, 
yosunlu bir sokakta, arka pencereleri mescidin baldıranlı56, ısırganlı 
mezarlığına bakan, evden ziyade viran bir türbeye benzeyen küçük 
bir hane… Altmışlık, esmer, kır, çember sakallı fakat suistimal57 
bilmeyen bünyesinin58 kuvveti, gözlerinin feri59 yerinde, kellesi 
matruş,60 ensesi kalıp gibi, mümessek61, mutaassıp62 bir adam.

Üç aylarda vaaz eder; ramazanda fitre, zekât toplar; cenazeye, 
ıskata63, devir hatmine64 gider; yele, kulunca, baş ağrı sına, iç sıkıntı-
sına, havaleye okur; karnını doyurur, ev besler. İlk zevcesi bir zenci 
çıraktı. Sefaletten65 vefat etti. Şimdi beyazını almıştı.

İshak Efendi, teehhülünün66 ilk gecesi, zevcenin zevce itaati 
hakkında uzun bir nutuk verdi. Zevce aç kalsa, dayak yese, ne türlü 
sıkıntı çekse of demeyecek, her muameleye67 tahammül göstere-
cekti68. Bir kadının ehlini69 memnun etmesinin yarın ahirette ecri70 

53   amudi: dikey 
54   aksetmek: yansımak
55   ziyade: fazla
56   baldıran: ağı otu
57   suistimal: kötüye kullanma
58   bünye: vücut yapısı
59   fer: parlaklık
60   matruş: tıraşlı
61   mümessek: misk kokulu
62   mutaassıp: bağnaz
63   ıskat: ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka
64   devir hatmi: her cüzü bir kişi tarafından okunarak yapılan Kur’an-ı Kerim hatmi
65   sefalet: yoksulluk
66   teehhül: evlenme
67   muamele: davranış
68   tahammül göstermek: katlanmak
69   ehil: karı kocadan her biri
70   ecir: sevap



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 515

büyük, dilgir71 eylemesinin günah ve azabı pek elimdi72. Kocaları-
nın şefaatlerine73 nail olmayan74 kadınlar ilanihaye75 yanacaklardı.

Bu adamın fikrine göre süs, nizam, ziynet76, doyuncaya kadar 
ye mek, şarkı, çalgı, her nev zevk, eğlence günah. Fakra77, sefalete, 
zarurete, açlığa, hastalığa, dayağa, hakarete tahammül sevap. Bu 
dünya bir cife78, onun alayişine79 kapılanlar hep ehl-i nâr80. Setri-
avret81 edecek ve üşümeyecek kadardan fazla giyinmek ve sedd-i 
ramaktan82 ziyade yemek haram. Evde pişen yemeklere ve rama-
zanlarda kibar komşulardan gönderilen tatlılara kocasından evvel 
el sokmak mekruh83.

Zevcesinin midesini has ekmeğe alışmak günahından sakın-
mak için eve imaretten fodla84 getirir. Cuma akşamları pilav zerde, 
sabahları sade suya çorba… Alt tarafı zerzevat haşlaması.

İshak Efendi evin iaşesini85 böyle yarı yarıya imarete86 rap-
tettikten87 sonra kendi ahbaptan ahbaba, davetten davete dolaşır. 
Cenaze, hatme-i hacegân88 ziyafetlerini hiç kaçırmaz. Beyazıt’taki 

71   dilgir: kırgın
72   elim: acı veren
73   şefaat: bir suçun bağışlanması veya dileğin yerine getirilmesi için aracı olma
74   nail olmak: ulaşmak
75   ilanihaye: sonsuza kadar
76   ziynet: süs
77   fakr: yoksulluk
78   cife: iğrenç
79   alayiş: gösteriş
80   ehl-i nâr: cehennemlik
81   setriavret: İslam dinine göre görünmesi sakıncalı olan yerleri örtme
82   sedd-i ramak: açlıktan ölmeyecek kadar yiyip içme
83   mekruh: İslam dininde, dinî bakımdan yasaklanmadığı hâlde yapılmaması is-

tenen
84   fodla: çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye 

benzer bir ekmek türü
85   iaşe: yedirip içirme
86   imaret: yoksullara yiyecek dağıtma yeri
87   raptetmek: bağlamak
88   hatme-i hacegân: Nakşi tarikatı mensuplarının topluca belirli dua ve zikirlerini 

sonuna kadar okumaları
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Türk aşçısında terbiyeli düğün çorbasına, et kızartmasına, yassı ka-
dayıfına müdavimdir89. Verdiği nasihatlerin90 hamiyet91 ve kanaat92 
cihetlerini93 nefsine94 hiç tatbik etmez95, onun için evdeki karı zayıf-
ladıkça onun ensesi kalınlaşır, kallavileşir96.

Emine Pesent Hanım, bu ikinci izdivaçtaki hanımlığından da 
bir şey anlayamadı. O daima Mansur Paşa Konağı’ndaki halayıklı-
ğına arzu çekiyordu. Bu küçük evin hizmeti o büyük konağın işin-
den hafif değildi. Orada yerdi, içerdi. Burada imaret fodlası, bulgur 
çorbasıyla çalışıyordu. Seyir yok, seyran yok… Dost yok, ahbap 
yok… Komşuya bile çıkmak yok. Her mahrumiyete katlandı, her 
şeye razı oldu. Yalnız efendinin mestlerinin kokusuna alışamıyordu. 
Onları nereye koysa orayı âdeta hafif bir taaffün97 sarıyordu.

İshak Efendi, zevcesinin her hâlinden memnun, küçük kız Sa-
adet’ten hoşlanmıyordu. Bu zavallı çocukcağız nerede gezinse ter-
biyesizlik, itaatsizlik, gü nah sayılır, elini neye dokundursa mekruh 
olurdu.

Bir gün eve geldi. Karısını elinde mendil ağlar buldu. Sebebini 
anlamak için:

– Behey kadın ne ağlıyorsun? Karnın tok, sırtın pek. Bir evin 
bir hanımısın.

– Efendi, kaç zamandır yüreğimde bir darlık var. Biraz müsaa-
de etseniz de sokağa çıksam.

– Yok… Olamaz, kadın kısmına sokak haramdır.
– Yabancı yere gidecek değilim. Bir günceğiz gideyim efendi-

lerimi göreyim.

89   müdavim: gedikli
90   nasihat: öğüt
91   hamiyet: gayret
92   kanaat: yetinme
93   cihet: yön, taraf
94   nefis: öz varlık
95   tatbik etmek: uygulamak
96   kallavileşmek: irileşmek
97   taaffün: kötü koku
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– Senin efendilerini ben biliyorum. Beynamaz, ahlaksız, alaf-
ranga… Paşa’nın torunları sokağa kokona gibi bir kılıkta çıkı yorlar. 
Oraya gidip, maazallah, boyunca günaha girecek ve ahlakını bozup 
geleceksin.

– Efendi, bilmiyorsun içimde öyle bir sıkıntı, tahammül olun-
maz bir ağırlık var ki çatlayacak gibi oluyorum.

– Ah sh… Kim bilir ne günah işledin? Belki fazla yedin içtin, 
ziyade rahat ettin, nefsin kabardı, içine şeytan girdi. Gel bir nefes 
edeyim. Kalbine dünya arzuları geldikçe cehennemi düşün. Yüreği-
ne sıkıntı bastıkça git aşağı pencereden mezarlığa bak. Ölümü, ahi-
reti tefekkür et. Anlıyorum büyük bir günah işledin. Tövbe istiğfar 
eyle… Melun iblis üzerinden defolsun!

*
Pesent Hanım’ın yürek sıkıntısından boğulduğu bir gün efendi 

evde yokken çat çat kapı çalındı. Mansur Paşa’nın hafideleri98 geldi. 
O kadar alafranga, şık ve serbest idiler ki öyle türbeye benzeyen 
bir sofu evine böyle açık saçık, havaimeşrep99 mahlukatın100 bu kı-
lıkta yaratıkların girmesi İshak Efendi’nin mübarek hayatına karşı 
bir hürmetsizlik101, âdeta bir tecavüz gibi telakki olundu102. Konu 
komşu pencerelere doldu.

Küçük hanımlardan biri:
– A dadıcığım, ne fena olmuşsun! Niye bu kadar bozuldun?
Dilpesent boşandı:
– Ah küçük hanımcığım, ben bozulmayayım da kimler bozul-

sun? Ölmediğime çok şükür. Gün güneş gördüğüm yok. Bu evin 
içinde bittim.

– A… Vah vah! Bir kere gelip gözükmüyorsun a dadı!
– Salıveriyor mu yavrum? Ah, efendimin gülü!

98   hafide: kız torun
99   havaimeşrep: hoppa
100   mahlukat: yaratıklar
101   hürmetsizlik: saygısızlık
102   telakki olunmak: sayılmak
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– A zavallı Saadet’e bak, kızcağız sarartma103 olmuş, iğne ipliğe 
dönmüş. Gel kızım seni öpeyim.

Saadet tevahhuşla104 kaçarak:
– Bunlar pek süslü hanımlar, öptürmem! Günah günah! Cehen-

nem var, cehennem! Yarın ahirette yanacağız!
– A, küçük kızın ağzından çıkan sözlere bak!
– Her gün, her saat vaaz dinlemekten yavrucak böyle oldu ha-

nımcığım… Masumcuk günah diye su içmeye bile korkuyor.
Küçük hanım etrafına bakındı. Ayrı ayrı yokladıktan sonra:
– Sokak dar, kapanık, pencereler sık kafeslerle sıvama örtülü… 

Ev değil, mezara benziyor. Büyük sözüme tövbe, ben burada otura-
mam. Ruhuma sıkıntılar basıyor. Haydi, kalk dadı beraber bir parça 
sokağa çıkalım. Seni arabaya bindireyim. Biraz hava alırsın, için 
açılır.

– A izin almadan nasıl giderim kadıncığım? Bana bundan da mı 
dayak yedirteceksiniz?

– Sokağa çıkmak kabahat miymiş kuzum? O kocansa biz de 
senin efendilerin değil miyiz?

Pesent Hanım’ı çarşafladılar, zorla sokağa çıkardılar. Araba 
köşebaşında bekliyordu. Bindiler, Divanyolu’na çıktı lar. Beyazıt, 
Sultanahmet meydanlarını dolaştılar. Bahçekapısı’na doğru indiler, 
Orosdi Back (Orozdibak) Ömer Efendi Mağazasına105 girdiler. Kü-
çük hanımların alacakları şeyler vardı, üst katlara çıktılar. Asansöre 
binerlerken mahalleliden Hacı Numan Efendi görmüş, yanındaki 
küçük Saadet’ten İshak Efendi’nin zevcesini tanımıştı. Bu küçük 
tenezzühten106 sonra Pesent Hanım’ı yine getirip evine bı raktılar.

103   sarartma: solmuş sararmış kimse
104   tevahhuş: korkmak
105   Orosdi Back Ömer Efendi Mağazası: 1855 yılında Bahçekapı’da Avusturyalı 

bir subay olan Adolf Orosdi’nin açtığı büyük, çok katlı mağaza
106   tenezzüh: gezinti
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O akşam hanesine avdet ederken107 İshak Efendi’yi köşebaşın-
da Hacı Numan Efendi yakaladı. Derin bir ah ile onu duvar kena-
rına çekerek:

– Efendi çok şükür ikimiz de iman ehlindeniz108…
– Çok şükür elhamdülillah… Elhamdülillah… Haza min fazli 

Rabbi109…
– Bugün bir hâle müsadif oldum110. Söylemesem maazallah111 

boynumda vebal kalacak…
– Söyle efendi… Söyle kardeş… Vebal tutma, söyle…
– Bugün sokakta zevceniz hanıma rast geldim. Yanındaki ufak 

kızdan tanıdım.
– La vallah112 benden izinsiz çıkmaz!
– Çıkmış… Çıktı, bütün komşular gördü.
– Çıktı ha? Ya melun113 avrat! İblis aleyhillane114!
– Hem nerede gördüm sormazsınız?
– Nerede gördün, söyle kardeş vebal kalmasın?
– Bir büyük, azim, cesim115 Frenk116 mağazasında.
– Euzubillahimineşşeytanirracim. Benim karı orada ne yapıyor-

du? Söyle efendi, söyle!
– Başları açık birtakım delikanlı zevcenizin koltuklarına girdi-

ler, dört tarafı billur bir küçük bir köşke çıkardılar.
İshak’ın şah damarları ok gibi atmaya başlayarak:
– Neuzubillah117… Neuzubillah… Söyle kardeş vebal kalmasın.

107   avdet etmek: dönmek
108   iman ehli: iman sahibi
109   Haza min fazli Rabbi: “Bu, Rabb’imin bir lütfudur”
110   müsadif olmak: rastlamak
111   maazallah: tanrı korusun!
112   La vallah: “Allah’a yemin ederim hayır!”
113   melun: lanetli
114   aleyhillane: “lanet üzerine olsun”
115   cesim: büyük
116   Frenk: Avrupalı
117   neuzübillah: Allah korusun!
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Hacı Numan Efendi, elini göğsüne iman tahtası üzerine götü-
rerek:

– Mine’l-bab ile’l-mihrab118 hikâye-yi hâl edeceğim119, vebal 
istemem.

İshak Efendi hiddet ve şiddetini teskin120 için mırıldadığı dua 
arasında:

– Söyle ya Müslüman, söyle…
– Birtakım mahbuplar121 zevcenizi billur köşke oturttuktan son-

ra semaya122 çektiler.
– Ne söylersin Hacı Numan? Ve mine’l-acaib ve’l-garaib…123

– Vallahi hilafım124 yok kardeş!
– İnnallahe meassabirin125! Ya sonra zevcem nereye kayboldu?
– O yukarı yükselirken ben aşağıdan baktım. Birinci kat… İkin-

ci kat… Üçüncü kat… Hep çıktı çıktı çıktı… Altıncı kat… Yedinci 
kat… Nihayet billur köşk küçüldü kü çüldü, görünmez oldu.

– Euzibillahi mine’l-insi ve’l-cinni126… Nereye gitti benim karı 
şimdi?

– Ya İshak ben de merak ettim. Yanımda bir şabb-ı emred127 
peyda oldu128. Kâfir129, dilber mi dilber. Hani şair demiş: “Kız mısın 
oğlan mısın kâfir?” İşte tıpkı öyle… Ona sordum: “Bu billur köş-
ke binen hanımlar nereye gittiler?” Çünkü zevceniz yalnız değildi. 
Yanında yüzleri çıplak, kolları çıplak, göğüsleri çıplak genç genç 
kadınlar vardı.
118   mine’l-bab ile’l-mihrab: başından sonuna kadar
119   hikâye-yi hâl etmek: durumu anlatmak
120   teskin: acı, öfke gibi duyguları yatıştırmak
121   mahbup: sevilen erkek
122   sema: gök
123   Ve mine’l-acaib ve’l-garaib: “Acayip, tuhaf”
124   hilaf: yalan
125   İnnallahe meassabirin: “Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir”
126   Euzibillahi mine’l-insi ve’l-cinni: “İnsan ve cinlerden Allah’a sığınırım”
127   şabb-ı emred: delikanlı
128   peyda olmak: ortaya çıkmak
129   kâfir: sitem için kullanılan bir seslenme sözü
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– Neuzübillah… Neuzübillah..
– Canım dedim söyle nereye çıktı bu kadınlar?
– Fi cehenneme zümera…130

– Herif güldü: “Efendi” dedi, “Niye sorarsın? Burası neresi, ne-
reye çıktılar, niçin çıktılar malum131.”

– Eyvah, lanet! Lanet! Namusum, ırzım bitti… Haysiyetim bit-
ti… Kemnam132 oldum… Bednam133 oldum… İnde’n-nas134 mah-
voldum…

*
O akşam İshak Efendi karısının fuhşunu mahalleye ilan etti. 

İsbat-ı iddia135 için de Hacı Numan’ı şahit tuttu. Bi çare Pesent Ha-
nım’ın böyle bir dalalete136 müsait bir sin137 ve cemalde138 bulunma-
dığını kimse nazar-ı insafa139 almadı. Bütün o semt halkı, kadının 
bu azgınlığına parmak ısırdı.

Talihsiz kadın talakıselaseye140 terdifen141 üç tekme ile hane-i 
zevcinden142 sokağa atıldı. Yine efendilerinin konağına sığındı fa-
kat kara bahtının bu son darbesine tahammül edemedi. Yedi sekiz 
ay sonra dünyasını değiştirdi. Hayatta bir faydasızlık, bir boş luktan 
başka bir maksat143, bir mana göremeyen filozofların bu garip fi-
kirlerini bileydi şüphesiz onlara: “Cahiller! Boş dediğiniz bu haya-

130   Fi cehenneme zümera: “Cehenneme sevk edilirler”
131   malum: bilinen
132   kemnam: kötü bilinen
133   bednam: kötü tanınmış
134   inde’n-nas: insanların önünde
135   isbat-ı iddia: iddianın ispatı
136   dalalet: sapkınlık
137   sin: yaş
138   cemal: yüz güzelliği
139   nazar-ı insaf: adaletli değerlendirme
140   talakıselase: kocanın üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen bo-

şanma
141   terdifen: katarak
142   hane-i zevç: koca evi
143   maksat: amaç
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tın zulümle, gadirle144, adaletsizlikle, hıyanetle145, belahetle146 dolu 
olduğunu görmüyor musunuz?” tenkit147 ve şikâyetiyle haykırırdı. 
Arkasından kalan zavallı öksüze bir şey bırakmadı sanmayınız. Hep 
ölenler çocuklarına mal terk etmezler. Evlad-ı beşerin148 çoğu; ana 
babadan bedbahtîye149, zarurete, sefalete, cinnetlere, illetlere150 vâ-
ris olur. Bu felaketler batından batına böyle sürüp gitmiyor mu?

Efendileri küçük Saadet’i ayak ovmaya, kulunç kırmaya, etek 
öpmeye, divan durmaya151 alıştırdılar. Zayıfların hayatı ancak kavi-
lere152 tabasbusla153 kabil olabileceği154 kanun-ı menfurunu155 çocuk 
o yaşta öğrendi.

Heybeliada, 15 Kânunusani 1336 

144   gadir: haksızlık
145   hıyanet: ihanet
146   belahet: alıklık
147   tenkit: eleştiri
148   evlad-ı beşer: insan evladı
149   bedbahtî: mutsuzluk
150   illet: hastalık
151   divan durmak: saygı gösterilen kimse karşısında el kavuşturmuş bir biçimde 

durmak
152   kavi: güçlü
153   tabasbus: yaltaklık
154   kabil olmak: mümkün olmak
155   kanun-ı menfur: iğrenç kanun



Yankesiciler1

Naehiller2 çoğaldı. Her sanatın usulü, nizamı3 bozuldu. Her 
ne olursa olsun bir kaideye, bu kanuna raptedilmeyen4 kesplerde5 
bet bereket olmaz. Her şeyin bir cihet-i hukukiyesi6, riayeti7, zaruri 
prensipleri vardır.

Mişon, Mıstık, Niko, Vartan bu dört gözü açık yankesici Gala-
ta’da rıhtım, tünel taraflarında çalışıyorlardı. Muharebe zamanında 
vurgun çoktu. Erkekler kazandıklarını kadınlara veriyorlar, onlar da 
gösteriş yapmak için bütün servetlerini ellerinde gezdirdikleri altın-
dan, gümüşten örme keselere dolduruyorlardı. Herkes kâr peşinden 
koşuyor, zihinler binlerce liraları aktar döndür etmekle meşguliyet-

1   “Yankesiciler”, ilk olarak İkdam gazetesinde 1 Şubat 1920’de yayımlanmıştır. 
Daha sonra, 1336 (1920) yılında, İbrahim Hilmi tarafından Kadınlar Vaizi adıyla 
basılan kitapta dokuz küçük hikâyeyle beraber yer almıştır. 1960 yılında Hil-
mi Kitabevi tarafından sadeleştirilmiş olarak basılan Kadınlar Vaizi adlı kitabın 
1966 yılında Atlas Kitabevi tarafından yine sadeleştirilmiş baskısı yapılmıştır. 
Atlas Kitabevi, 1976 yılında Mürebbiye - Hayattan Sayfalar - Kadınlar Vaizi 
adıyla farklı bir baskı daha gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Özgür Yayınları yine 
bu şekilde üç eseri içeren bir yayın yapmıştır. 2015 yılında Papersense, Kadınlar 
Vaizi’ni sadeleştirmeden, müstakil bir e-kitap hâlinde yayımlamıştır. Elinizde-
ki metin, hikâyenin 1920 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Çiğdem Usta - 
Aysun Kanmaz - Emre Türkmen)

2   naehil: işten anlamayan
3   nizam: düzen
4   raptetmek: bağlamak
5   kesp: kazanç
6   cihet-i hukukiye: hukuki yön
7   riayet: uyma, boyun eğme
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ten pek dalgındı. Yankesiciler sokaklarda ulvan satan8 bu fantazya-
cı kadınları, milyonları düşünerek giden bulgurcuları kolay kolay 
tarıyorlardı.

Mütarekeden sonra kazançlar mecralarını tebdil etti9. Mai-
şetler10 değişti. Zaruret arttı. Açlık çoğaldı. Herkesin gözü açıldı. 
Yankesicilere evvelki suhuletle11 mal kaptırmıyorlardı. Hem hırsız, 
dolandırıcı vesair çapulcu güruhunun12 envaı her tarafı sardı. Bir 
dalgın adamın arkasından dördü beşi birden dolaşıyordu. Umum13 
çapulcuların kârlarına kesat14 geldi.

Mişon, Alyanse Mektebinde bulunmuştu. Ticaret kavaidinin15 
esasına vâkıftı16. Mıstık cahildi. Hacı Kadın Mahalle Mektebine bir 
müddet devam etmişse de bir türlü heceyi sökememiş, vaktini ders-
ten kaçarak cami avlularında ceviz, birdirbir oynamakla geçirmiş-
ti. Yankesiciliğin hile ve hurdalarıyla tevafuk etmeyen17 saffetleri18, 
aptallıkları hatta mertlikleri vardı. İnce düşünemez, lüzumuna göre 
hissini gizleyemezdi. Ekseri19 ahvalde20 yumruğuna tükürür, öte ta-
rafa geçerdi. 

Niko, hezarfendi21. Pangaltı Mektebinden mükâfat bile almış-
tı. Birkaç lisan karıştırırdı. Yakışıklı ve gençti. Şık giyinir, avını ta 
kalbinden vururdu. Onun sanatı bir iki değildi. Her telden çalardı. 

Vartan çalışkan fakat kabaca idi. Hemen her işte elinin izini 
bırakırdı. Sulu Manastır Mektebinde, hocanın gümüşlü bastonunu 
8   ulvan satmak: kendini övmek
9   tebdil etmek: değiştirmek
10   maişet: geçim
11   suhulet: kolaylık
12   güruh: değersiz görülen topluluk
13   umum: bütün
14   kesat: durgun(luk), kıt(lık)
15   kavait: kurallar
16   vâkıf: bilen
17   tevafuk etmek: denk gelmek, uygun olmak
18   saffet: temizlik
19   ekseri: çoğu
20   ahval: durumlar, hâller
21   hezarfen: çok bilen, elinden çok iş gelen
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çalarken yakalanarak kovulmuş ve bu matrudiyeti22 yankesiciliğe 
süluküne23 sebep olmuştu.

*
Yahudi bir gün Türk, Rum, Ermeni refiklerini24 bir kenara çekti. 

Cerbezeli25 bir nasih26 tavrı alarak: 
– Arkadaşlar kesatlık var. Osmanlılarınki yetmiyormuş gibi 

yedi devletin polisleri İstanbul’a toplandı. Fransız mı istersiniz, 
İngiliz mi, İtalyan mı? Elimizi nereye uzatsak enseliyorlar. Şaka 
yok. Haydi dayak… Haydi hapis… Bunlara karşı bir orostopoğlu-
luk27 düşünmeliyiz. Ticaret ayıp değil. Ben çarparım, o çarptırma-
sın. Dünyanın alışverişi böyledir. Herkes birbirinden çarpar. Kimin 
gözü daha açıksa o kazanır. Muharebe, ticaret, piyasa, komisyon-
culuk, iratçılık28 hepsi böyledir. Daima biri aldatır, biri aldanır. Biri 
zengin olur, öbürü fakir düşer.

Mıstık ağır bir tavırla söze atılarak:
– Ulan Mişon bizimki yankesicilik… Haram bir iş ama nasılsa 

işte bir defa alıştık. Buna “Ticarettir.” demeye sıkılmıyor musun?
Mişon ince bir istihza29 ile:
– Mıstık Ağa, sen sus. Böyle şeye aklın ermez. Cahil bir adam-

sın. Beni dinle, akıl öğren, nakafa30 Türkoğlu Türk… Bu böyle git-
mez artık. Şimdi dünya değişti. Çok katakulli var. Yutturmazsan 
yuttururlar.

Mıstık – Canım şeriata uyan şeye ticaret derler. Bizde böyledir.

22   matrudiyet: kovulma
23   süluk: bir yola girme
24   refik: arkadaş
25   cerbezeli: kolaylıkla ve inandırıcı konuşan
26   nasih: nasihat eden
27   orostopoğluluk: kurnazlık, dalavere
28   iratçılık: taşınmaz mülklerin geliriyle geçim sağlanılan meslek
29   istihza: alay
30   nakafa: kafasız
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Mişon – Haydi sen de balkabağı… Yankesicilik yapmak için 
gidip hocadan, papazdan, hahamdan tezkere mi31 alacağız? Divane 
oğlu divanesi…

Niko – O mankafayı bırak. Biz dinliyoruz. Haydi aklını ver, 
alalım.

Mişon – Aklımı size vereyim, ben divane kalayım. Bravo be 
Hacıoğlu!

Vartan – Ulan Mişon Çiçekçioğluluğu lazım değil. Haydi ça-
buk, it.

Mişon – Allah rahmet eylesin, Çiçekçioğlu benim büyükba-
bamla akraba idi. Ne menşur adamdı bu. Kendisi öldü, adı kaldı. 
Nerede böyle hokkabaz şimdi?

Vartan – Sen niye hokkabaz olmadın ulan? 
Mişon – Haydi oradan ham Ermeni sen de… Bu bizimkisi hok-

kabazlık değil mi? Asıl gözbağcılık bizim zanaattadır.
Mıstık – Göz bağcılık mı?
Mişon – Sen sus Hacı Mıstık… Sen ince zanaat ne bilirsin? 

Üç defa yakalandın. Bodrumda baklava yedin. Nasıl, tatlı mıydı? 
Allah bu Osmanlı Devleti’ne zeval32 vermesin. Yakalar yine bırakır. 
Yankesici olsun, ne olursa olsun. Herkes işini yorsun. Ekmek parası 
kazanacak. Çoluk çocuk var.

Niko – Haydi ne teori söyleyeceksen çabuk söyle…
Mişon – Ah kardeşim Niko. Moiz33 de hak Jezükri34 de hak. 

İkisi de büyük profet35, biri ne dedi, öteki de onu dedi. Ben Yahudi 
sen Rum, nedir bu patırtı? Haham, papaz ikisi beraber yoruşsunlar. 
Biz şimdi zanaatımıza bakalım. Ben mektepte ticaret kaide okudum. 
Ticaret işinde üç eleman vardır: alıcı, satıcı, bir de mal. Hep öteki 

31   tezkere: izin belgesi
32   zeval: yok olma
33   Moiz: Musa
34   Jezükri: İsa
35   profet: peygamber
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işler bu üçünün üzerinde gider. Alıcı biz, satıcı ceplerini taradığı-
mız o adam, mal da aşırdığımız şey.

Mişon, yankesiciliğin hurdaları ve ticarete tatbiki hakkında ar-
kadaşlarına ders verir, dördü beraber bir şirket akdetmelerinin36 şid-
detle lüzumundan bahseder. Ne çarpabilirlerse getirecekler, hamur 
edip satarak esmanını37 paylaşacaklar. 

Yahudi bu fikrini arkadaşlarına kabul ettirmeye muvaffak olur. 
Birkaç ay böyle şirket hâlinde çalışırlar. Mıstık’la Vartan ne çarpar-
larsa tamamıyla getirip ortaya korlar fakat Niko yarı yarıya ihtiyat 
eder38. Mişon aşırdığının ancak onda ikisini gösterir. Türk ile Erme-
ni bir müddet saffetlerinin zararını çektikten sonra hakikati anlar-
lar. Hile ile yuttuklarını kusturmak için Mıstık Mişon’un ümüğüne 
yapışır. Niza39 büyür. Vartan köpürür. Vukuuna40 ramak kalan bir 
cinayetin önünü almak için Niko araya girer. Onun kendi çetrefil 
Türkçesiyle uzun uzadıya söylediğini biz de kendi lisanımızla şöyle 
hülasa ediyoruz41.

– Yankesicilikten münbaistir42 fakat bu da bir hukuk davasıdır. 
Bunda evvela emniyeti suiistimal, saniyen43 kaç zamandır Mıstık’la 
Vartan’ın hisselerine tefriki44 lazım gelen paraların tazmini45 me-
selesi var. Şehremaneti46 henüz bizi esnaf tanıyarak icra-yı sanat47 
için yedimize ruhsat tezkeresi vermedi. Binaenaleyh aramızda zu-
hur edecek48 bu nev nizaların faslı için mehakim-i mevcudeden49 

36   akdetmek: sözleşme yapmak; icra etmek
37   esman: bedeller
38   ihtiyat etmek: gereğinden fazla olan şeyi saklamak
39   niza: kavga
40   vuku: olma, meydana gelme
41   hülasa etmek: özetlemek
42   münbais: kaynaklanan
43   saniyen: ikinci olarak
44   tefrik: ayırmak
45   tazmin: zararı ödeme
46   şehremaneti: belediye, belediye başkanlığı
47   icra-yı sanat: sanat icrası
48   zuhur etmek: ortaya çıkmak
49   mehakim-i mevcude: mevcut mahkemeler
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hiçbirine resmen müracaat edemeyiz. Fakat tanıdığım bir Avrupalı 
yankesici vardır. Sanatın piridir. Öyle Galata’da, köprüde, rıhtımda 
cep karıştırmaya tenezzül etmez. Büyük dalavereler ile meşguldür. 
Bu üstat âdeta yankesiciliğe kanun koymuştur. Gidelim ona teşrih-i 
dava edelim50. Ne hüküm verirse o suretle uzlaşırız.

Niko’nun bu tensibi51 kabul olunur. Kulekapısı tarafında bir 
ebniyenin52 en üst kat apartmanında üstadı bularak ihtiramen53 eli-
ni öperler. Fakat pir, telsiz telgraf cihazı üzerinde mühim haberler 
sirkatiyle54 meşgul olduğundan misafirlerine sükût ve intizar55 işa-
reti verir. Kâh telefona koşar. Kâh telgraf manipülatörü56 gibi bir 
makinenin üzerinde işler. Kâh piyano dişlerine müşabih57 numaralı 
perdeler üzerinde bir şeyler çalar. Bir yerden aldığı haberi hemen 
başka bir tarafa yetiştirir. Ve arada büyük bir ajandanın sayfaları-
nı karıştırır. Kayıtları yürütür. Bazen memnuniyetle tebessüm eder. 
Bazen yumruklarını sıkarak bizim dört yankesicinin anlamadıkları 
bir lisandan öfkeli sözler püskürür. Duvarda termometre, barometre 
gibi birçok mikyasatın58 ibrelerini havi59 on sekiz akrep ve yelko-
vanlı karışık bir saate bakarak misafirlerine davalarını teşrih60 için 
on dakika müsaade verir. Niko, meseleyi muhtasar61 müfit62 anlatır, 
üstat gülerek bu dört şakirdin63 kulaklarına birer ikişer kelimecik 
fıslar. Fısıltıyı alan kudurmuş gibi hemen öteki arkadaşlarının üze-
rine hücum eder. Mıstık, Vartan, Niko, Mişon boğaz boğaza gelirler. 
50   teşrih-i dava etmek: meseleyi, davayı açıklamak
51   tensip: uygun görme
52   ebniye: bina(lar)
53   ihtiramen: saygıyla
54   sirkat: hırsızlık
55   intizar: bekleme
56   manipülatör: telgraf işaretlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte 

veya yeniden vermekte kullanılan araç
57   müşabih: benzer
58   mikyasat: ölçü aletleri
59   havi: kapsayan, içeren
60   teşrih: açıklama
61   muhtasar: kısa, kısaltılmış
62   müfit: ifade eden, meramı güzel anlatan
63   şakirt: talebe, çırak
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Dördü böyle tortop olarak alt alta, üst üste yerde yuvarlanıp birbi-
rini paralamakta iken birkaç saniye kadar vücutlarından şiddetli bir 
elektrik cereyanı geçmiş gibi birer sadme64 duyarlar.

On dakika istima-ı dava65 mühletinin hitama erip de66 henüz 
boğuşmanın bitmediğini gören üstat apartman kapısını açar, bu dört 
akuru da67 tekmelerle kapı dışarıya merdivenin sahanlığına atar, ka-
pıyı kapar. 

Dört mütehevvir68, birkaç dakika da dışarıda dövüşürler. Niha-
yet Mişon, tehlikeyi hissederek:

– Haydi artık mayna69. Şimdi bu patırtıyı başka apartmanlardan 
duyacaklar. Polis çağıracaklar. Haydi, hepimizi deliğe tıkacaklar.

Bu “polis” ve arkasından “delik” sözü birdenbire hepsinin ak-
lını başına getirdi. Kavga yumağı çözüldü. Zaten o sahanlık üze-
rinde bulunan apartmanlardan gürültü, hırıltı, sövüntü işitilerek 
kapılardan mütecessis70 kafalar uzanmaya başlamıştı. Dört refik, 
merdivenlerden aşağı yangın kulesi köşklüleri71 süratiyle süzüldü-
ler. Caddeyi buldular. Tekke Sokağı’nın merdivenli kaldırımların-
dan sekerek iniyorlardı. Mişon üzerini yoklayarak birdenbire:

– Ah soyuldum!
narasıyla arkadaşlarını şaşırttı.

Mıstık derhâl parladı. Mişon’a yumruğunu kaldırarak: 
– Ulan Yahudi kimden şüpheleniyorsun?
Mişon:
– Mıstık Ağa, sen kızma. Senden şüphem yok. Beni kim soydu, 

ben bilirim.
64   sadme: sarsıntı, vuruş
65   istima-ı dava: davayı dinleme
66   hitama ermek: sona ermek
67   akur: azgın, kudurmuş
68   mütehevvir: kızgınlıkla neticeyi düşünmeden saldıran
69   mayna: (argoda) “dur, bırak, bitir” anlamında
70   mütecessis: meraklı
71   köşklü: Osmanlı’da yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka 

uygun yerlerde bekletilen gözetleyici
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Vartan tokadını tükürükleyip çağanozvari72 Mişon’a yaklaşa-
rak:

– Ulan ondan şüphen yok da ya benden vardır?
Mişon:
– Bu kaba insanlarla çattık belaya. Sus be, sana lafım yok. Hep 

üstünüzü arayınız, ne eksik bakalım.
Üçü de ellerini ceplerine, oralarına, buralarına daldırırlar. Hep-

sinin beti benzi atar. Gayet mahir bir el bu dört yankesicinin ceple-
rini, koyunlarını öyle mükemmel bir taramış ki üzerlerinde zırnık 
bırakmamış.

Birbirinden yine şüpheye düşerek cadde ortasında gırtlak gırt-
lağa atılacakları sırada Mişon:

– Durunuz, kavga yapmayınız. İçimizde kimsenin kabahati 
yok. Bizi o Avrupalı yankesici tırtıkladı. O çok usta, bize benzemez. 
Mıstık Ağa hani senin kulağına eğildi, ne dedi?

Mıstık:
– Bu Mişon, Niko, Vartan bir olmuşlar seni keşe boğuyorlar73. 

Payını doğru vermiyorlar. Hakkını onlarda bırakma.
Vartan:
– Bana da bunun tıpkısını söyledi.
Niko:
– Bana da böyle dedi.
Mişon:
– Böyle dedi mahsus ki biz kavga yapalım. O da üstümüzü ta-

rasın. Bize elektrik koydu, ne yaptı? Bizi soydu mükemmel. Vay hi-
noğluhin! Yankesicinin de yankesicisi var, yoruyorsunuz. Bir altın 
kordon, saat, yirmi lira da para beraber bir çıkın yaptım. Koydum 
pantolon içinde, en gizli yerime. Ama öyle bir yerde koydum ki ben 

72   çağanozvari: yengeç gibi
73   keşe boğmak: (argoda) ahmak yerine koymak
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bile utanırım oradan alayım. Bu markacıoğlu74 nasıl anladı ki orada 
mal vardır? Ve ne ustalıkla çarptı. Bir şey duymadım.

Mişon pantolonunun ağında koca bir delik göstererek:
– Hani ya “operasyon” yaparlarken hastalara kloroform koklat-

mazlar mı? İşte bu usta Avrupalı bize elektrik koydu. Bir delik açtı. 
İçerde babam olsa çalacaktı, duymayacaktım.

Diğer üç yankesici de vücutlarında kasa ittihaz ettikleri75 en 
mahrem yerlerinden mühimce şeyler kaptırmışlardı. Hepsinin de 
pantolonlarında birer iri falya deliği76 açılmıştı.

Mişon elim bir tebessüm ve yanık bir seda ile:
– Ah ah, biz ne budalayız… Ne vakit aramızda bir kaşkariko77 

var, ne için gidelim Avrupalı’ya ki bize bir akıl öğretsin. Nah öğ-
retti. Kıçımıza böyle koskoca birer delik açtı. Bundan sonra elime 
geçerse bir mal daha içerde saklayacağım. Ey, ne dersin Mıstık Ağa, 
akıllandın mı?

74   markacıoğlu: (argoda) dolandırıcı
75   ittihaz etmek: kabul etmek, saymak, olarak kullanmak
76   falya deliği: topları ateşlemek için ağızotunun konulduğu delik
77   kaşkariko: (argoda) oyun, dolap, düzen, yalan





Ahlak Humması1

– Hanım, birbirimizi sevdik de aldık…
Hanım derin bir göğüs geçirmesiyle:
– Ah… Evet öyle oldu…
– Bu ah ve vah neden? Sanki fena mı oldu?
Hanımda çatık bir surat, ezgin bir bakış, dalgın bir sükût…
Bey galeyanlı2 adımlarla odanın enini boyunu arşınlayarak: 
– Cevap vermiyorsun?
– …
– Fakat efendim, sükût ikrardan gelir…
Hanım uzun bir puflama ile:
– Aman her gün bu istintaklar3…
– Haşa soru sual değil, kocalık adına sizden bir iki şey soramaz 

mıyım?
– Nasıl bir iki şey efendim? Her gün bu dırdır…
– Benim büyük hulus4 ve ciddiyetle söylediğim şeyler demek 

size dırdır geliyor?
1   “Ahlak Humması” hikâyesi, 28 Mart 1336’da (1920) Heybeliada yazılmış ve 

İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. 1943’te Melek Sanmıştım Şeytanı derleme-
sinde Hilmi Kitabevi tarafından, 1972’de yine Melek Sanmıştım Şeytanı derle-
mesinde sadeleştirilerek Atlas Kitabevi tarafından basılmıştır. Yukarıdaki metin, 
1943 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.

2   galeyanlı: coşkun
3   istintak: nutuk çekme, sorgu sual
4   hulus: temiz kalp
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– Of Allahım of!.. Eğer dirlik kabil olmayacaksa sen bizi birbi-
rimizden kurtar…

Bey kollarını çapraz göğsü üzerine kavuşturup aktör gibi: 
– Demek iş bu pereseye5 geldi… “Dirlik kabil olmayacaksa?” 

istifhamıyla6 ile ayrılmamıza dua ediyorsunuz. Tuhaf şey… Hatta 
pek tuhaf… Kadın aklı, kadın mantığı, kadın muhakemesi, kadın 
hevesi, kadın cinneti, kadın…

– Elverir… Kısa yollar dururken sözü böyle uzatıyorsunuz? 
Kadın aklı, kadın mantığı bozuk oluyorsa erkeğinki sağlam oldu-
ğunu ispat ediniz.

– Edeceğim fakat siz de sorularıma doğru cevaplar vereceğini-
ze yemin eder misiniz?

– Yemine ne hacet, her şeyi dosdoğru itirafa söz veriyorum. 
Fakat siz de bu doğru sözlerimin ağırlığına tahammül edeceğinize, 
Asyalı bir koca gibi beni tahkire7, tezlile8 kalkmayacağınıza söz ve-
riyor musunuz?

Bey sersemlemiş gibi alnını avucu içinde sıkarak:
– Pek anlayamadım?
– Evet anlayamazsınız. Çünkü sözlerim fetihten beri bu mem-

lekette cari olan9 alaturka karı koca kafasına uymuyor. Çünkü siz 
beni aldatıp gizleyeceksiniz, ben sizi aldatıp inkâr edeceğim. Böyle 
yalanla dolanla, riya10 ile, iğfal11 ile kurulmuş bir karı koca düzeni 
içinde yaşayacağız. Evlilik hâlinin alelekser12 içyüzü bu değil mi? 
Bir zevç karısına sadakatsizlik eder, bunu âlem bilir, yalnız zevce 
bilmez. Bir kadın zevcini aldatır, bu iffetsizliği çokları duyar lakin 
bedbaht koca hakikatten haberdar olamaz. Daha doğrusu pek çok 

5   perese: nokta, durum
6   istifham: soru
7   tahkir: hakaret etme
8   tezlil: aşağılık
9   cari olmak: geçerli olmak
10   riya: ikiyüzlülük
11   iğfal: kandırma
12   alelekser: çoğu kez
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kocalar bu gibi hakikatlere karşı biraz göz yummaya, kulak tıka-
maya mecburdurlar. Çünkü zevahiri13 kurtarmak gerektir. Her koca 
karısının, her kadın kocasının sadık olmadığının sırrını tamamıyla 
koyu koyu bilse, veyahut müsaadenizle söyleyeyim ki sezdiğini, 
bildiğini büsbütün dışarı vursa pek çok evler barklar gürül gürül 
yıkılır. Dünyada pek az evli çift kalır. Beyefendi, biz bu âdet yo-
lundan, bu ahlak gereğinden çıkalım. Geleneğe uyarak birbirimizi 
aldatmayalım. Görünüşü değil, ruhlarımızı bu sıkıntıdan kurtarma-
ya uğraşalım.

– Peki hanım dediğiniz gibi olsun. Ben Asyalı bir koca olmama-
ya uğraşacağım. Fakat siz de son kıyım Avrupalı bir nazenin zihni-
yetine girmeyiniz. Sözüm söz fakat damarım Türk damarıdır. Şimdi 
cevap veriniz. Birkaç zamandır aramızda karılık kocalık sevgi ve 
samimiyetimizi bulandıran bazı esrar dönüyor sanıyorum.

– Evet hakkınız var.
– Bu itirafınıza bravo hanım… Teşekkür ederim.
– Bir şey değil.
– Zaten ben sizden cihet cihet şüphelenmekte vicdanımı haklı 

bulurum.
– Affedersiniz bu cihetlerden bir tanesini öğrenebilir miyim?
– Ben sizi sevdiğim zaman siz başka bir zatın zevcesi idiniz.
– Evet öyle idi.
– Bana varmak için o adamdan boşandınız.
– Bu da bir hakikat.
– Şimdi benim nikâhım altında iken diğer bir erkeği sevebilir-

siniz.
– Olabilir ya.
Beyin dudaklarında başlayan raşe14 bir anda ellerine, bacakla-

rına sirayet ederek üşüyor gibi bir telaffuzla:
– “Olabilir” mi diyorsunuz?

13   zevahir: dış görünüş
14   raşe: titreme, ürperme
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– Evet… Olabilecek bir şeye niçin “hayır” diyeyim efendim?
– Bak hanım, çok sevdiği zevcesinin ağzından böyle müthiş 

bir tasdik işiten bir erkek Asyalı olsun, Avrupalı olsun, Amerika-
lı, Afrikalı, Avustralyalı dünyanın hangi kıtasından olursa olsun bu 
çirkin itirafı kocalık hissi ve haysiyeti ile kaynatamaz. Bunu yetmiş 
iki buçuk milletten hiçbirinin aklı almaz. İşte hep belAlar buradan 
çıkar.

– Dünyadaki milletleri böyle kesir ile yetmiş ikiye taksim eden 
hangi istatistiktir bilmiyorum. Fakat siz deminden “kadın mantığı 
bozuk oluyor” demiştiniz. Ben de sizin bu sözlerinizde hiç sağlam-
lık göremiyorum. Ben size varmak için kocamdan boşandımsa siz 
de beni almak için karınızı boşadınız. Eğer birinden ayrılıp diğeri 
ile izdivaç etmek büyük bir günah ise bu hareketin bir erkek veya-
hut bir kadın tarafından sâdır oluşu mahiyetini değiştirebilir mi? 
İki taraf için de günahkârlık derecesi müsavi15 olmaz mı? Birinci 
kocamın üzerine sizi sevmiş olduğum için sizin üzerinize de bir 
başkasıyla sevişmemden endişeye düşüyorsunuz. Fakat sizin hak-
kımzda aynı endişe bana da gelmez mi? Birinci karınızın üzerine 
yaptığınızı bana da yapmanızın ihtimali yok mudur? Böyle iki başlı 
bir meselede beni şüpheli gösterip kendinizi daraya çıkaramazsı-
nız16. Aynı şüphe her ikimiz hakkında da varittir17. Binaenaleyh18 bu 
cihetten fit oluruz19. Fiilin vukuundan evvel birbirimize muaheze-
ye20 hakkımız olamaz.

– Rica ederim hanım, ilk sualime karşı verdiğiniz müthiş cevabı 
yani bulunduğunuz o hafsalayı yakan itirafatı başka meseleler ara-
sında iğlak etmeyiniz21. 

15   müsavi: denk
16   daraya çıkartmak: değer vermemek
17   varit: geçerli
18   binaenaleyh: onun için
19   fit olmak: ödeşmek
20   muaheze: kınama, paylama, çıkışma
21   iğlak etmek: karışıklığa getirmek, bulandırmak
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– Benim hiçbir şeyi iğlak ettiğim yok. Bahsimiz basit. Sözleri-
miz meydanda. Söylediğimi tahrife22, inkâra tenezzül etmem beye-
fendi.

– Of… Zevcinden boşatıp da bir kadın almak ne felaketmiş!
– Ay aman, karısını bıraktırıp da bir erkeğe varmak ne bela imiş 

ya Rabb’im!
– Hanım deminki itirafınızı bir daha tekrar eder misiniz? 
– On defa, yirmi defa, yüz defa… İstediğiniz kadar… 
– Demek benim nikâhımda iken diğer bir erkeği sevmeniz muh-

temeldir. 
– Hayhay…
– Bu nasıl olur?
– Basbayağı. Pek tabii bir şey. Yüz binlerce emsali var.
– Fakat kocanızın hukukunu, muhabbetini, haysiyetini, namu-

sunu bu derece nasıl hakir görebiliyorsunuz?
– Kocamın hukukunu hakir gören ben değilim. 
– Bu nasıl söz? Ya kim?
– Başka bir erkek…
– Anlayamadım.
– Anlamayacak ne var bunda canım. Kocam varken siz beni 

sevdiğiniz vakit başka bir erkeğin meşru hukukuna tecavüz etti-
ğinizi düşündünüz müydü? Şimdi sizin zevciyet hukukunuza aynı 
tecavüzde bulunabileceklere niçin bu kadar kızıyorsunuz. Bu âlem 
men dakka dukka23 dünyası değil mi?

Bey, bütün tüylerini ürperten bir raşeyle:
– Hanım, bugün her zamandan ziyade cüretkârsınız. Cesareti-

nizi biraz daha ileri götürerek son sualime doğru ve kati bir cevap 
verir misiniz?

– Gayret ederim efendim.

22   tahrif: değiştirme, bozma
23   men dukka dukka: “eden bulur” anlamında bir deyim



538 | Hikâyeler

– Benim üzerime başka birini sevmeniz ihtimali varmış. Bu ih-
timal bir hakikat şekline girdi mi?

– Hayır.
– Saklamayınız.
– Saklamam, emin olunuz. 
– Yalan söylüyorsunuz.
– Hiçbir vakitte…
– Deminden “Size söyleyeceğim doğru sözlerimin ağırlığına 

dayanacağınıza söz verir misiniz?” diyordunuz. Bu pek ağır itiraf-
larınızı bekliyorum.

– Edecek hiçbir ağır itirafım yok.
– Ya biraz önce niçin öyle söylüyordunuz?
– Ne yapayım, efendim? Kaç zamandır hep bu dırdır. Eski ko-

camın meselesi ve daha birçok kıskançlık davaları… “Yapmadım, 
etmedim” desem inanmıyorsunuz. Mutlaka bana bir şey ikrar ettir-
mek istiyorsunuz. Ben de öfkeyle öyle söyledim.

– Hayır hanım hayır… Deminden coşkunlukla o kadar ileri git-
tiniz ki artık şimdi ne derece ihtiyat etseniz büsbütün geri dönemez-
siniz.

– Ne istiyorsunuz? Sizi memnun etmek için kendime büyük bir 
iftira mı atayım?

– Hayır iftira değil, hakikati söyleyiniz. 
– İşte hakikat bu.
Bey, yarısı aynalı etajer, dört gözlü şık dolabı göstererek: 
– Hakikat bu dolabın içinde kilitli. Anahtarları veriniz…
– Aldanıyorsunuz beyefendi, hakikat dolaba kilitlenmez. 
– Anahtarları veriniz… Ben onu mahpusiyetten24 kurtararak 

şimdi çırılçıplak göz önüne atarım.
– Ben böyle kelime şaklabanlığıyla adama anahtar vermem.

24   mahpusiyet: hapsedilme
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– Zevcemsiniz. Namusumu taşıyorsunuz. Şüphe ettiğim anda 
bütün kilitli yerlerinizi aramak hakkıını haizim. 

Hanım, anut25 ve muhakkir26 bir şiddetle yerinden fırlayarak:
– Artık beni namusunuzun hamallığından kurtarınız! Onu taşı-

mak zilletine27 tahammül edebilecek bir ahmak kadına yükletiniz!
– Fakat bu, tahammül olunmaz, pek müthiş bir tahkir28…
– Ya sizinki beyefendi? Kaç zamandır iffetimden şüphelere düş-

tüğünüzü yüzüme karşı söylüyorsunuz. Bir kadına bundan büyük 
hakaret olur mu?

– Kaç zamandır hakikate karip29, pek kuvvetli şüpheler için-
de döner kebabı gibi çevrile çevrile yanıyorum. Veriniz anahtarları, 
hakikat anlaşılsın, ikimiz de rahat edelim.

– Lakin benim iffetten, namustan hariç, sırf nefsime ait, size 
göstermek istemediğim bazı sırlarım var.

– Bir kadının kocasına gösteremeyeceği hiçbir sırrı olamaz. Ve-
riniz anahtarları…

– Veremem veremem… Nafile uğraşmayınız, vermeyeceğim.
– Fakat onları cebren30 almaya bir kocanın salahiyettar31 oldu-

ğunu bilmiyor musunuz?
– Hep bu zevciyet salahiyetleri, hakları sizin, erkeklerin midir? 

Bize, kadınlara, ne Allah’tan ne peygamberden ne kanundan bir 
nebze32 şefaat düşmez mi?

– Hanım, şimdi kadın erkek hukukunu mukayese edecek zaman 
değildir. Veriniz anahtarları…

– Kaç defa söyleyeyim efendim, vermeyeceğim vermeyeceğim!

25   anud: inatçı
26   muhakkir: aşağılayıcı
27   zillet: adilik
28   tahkir: hakaret
29   karib: yakın
30   cebren: hileyle
31   salahiyettar olmak: hakkı olmak
32   nebze: parça
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– Benim tahammülüm ile bu kadar oynamayınız. Aşağıdan şim-
di keseri getirtir, bu aynalı, raflı şık hazine-i evrakınızı33 çatır çatır 
kırarım.

– Siz cidden hakkaniyet, adaletperver, vicdanlı bir adam mısı-
nız?

– Şüphe mi ediyorsunuz?
– Ben söze bakmam, fiile bakarım. Adil, muhik34, vicdanlı oldu-

ğunuzu şimdi bana ispat etmelisiniz.
– Peki her ne suretle isterseniz.
– Size dolabın anahtarını bir şartla teslim ederim.
– Şartınızı söyleyiniz.
Hanım, beyin vicdan derinliklerini iskandile35 uğraşır derin, 

nafiz36, mıknatıslı bakışlarla onu süze süze:
– Mukabeleten siz de bana kütüphanenizin alt gözünün anahta-

rını vereceksiniz.
Bu şart karşısında bey evvela şaşırır, sonra kızarır, sonra sararır.
Hanım, bu galebe mukaddimesiyle mütebessim, müstehzi: 
– Ne oluyorsunuz beyefendi? Neden öyle renkten renge giri-

yorsunuz?
Beyefendi bir cevap bulmak için olanca kiyasetini37 zorlayarak: 
– Erkek esrarı kadınınkine benzemez.
Hanım, istihzasını arttırarak:
– Evet erkek esrarı kadınınkine benzemez. Onun zevciyet huku-

ku, ailece olan imtiyazları büyüktür, bambaşkadır. İsterse şeran dört 
karı alır, beşincisine, altıncısına da bir memnuiyet38 yoktur. Arzu 
buyurursa zevcesini döver, keserle baltayla ona ait kilitli eşyayı kı-

33   hazine-i evrak: evrak dolabı
34   muhik: hak sever
35   iskandil: işin içyüzünü öğrenme, bilgi toplama, sorup soruşturma
36   nafiz: içe işleyen
37   kiyaset: zeka
38   memnuiyet: yasak
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rar, ne isterse yapar, yapabilir. Bütün hüküm, bütün kuvvet onun-
dur. Kadının kocasına karşı bir sırrı olamaz. Fakat kocanın kadına 
karşı olur. Biri bütün manasıyla hâkim, öteki esirdir. Ben bu Ku-
run-ı Vusta39 âdetlerinden nefret ediyorum. Bu fikirlerden tecerrüt 
etmiş40, beynini, zihnini temizlemiş, izdivacın, insanlığın manasını 
anlamış bir koca istiyorum. Aradığım faziletleri bulmak ümidiyle 
size vardım. Şimdi aldandığımı anlıyorum. Hangimiz daha sadık, 
daha afif, faziletkâr, alicenap, bu hakikat şimdi anlaşılacak. Ben 
size dolabımın anahtarlarını vereceğim lakin taharrinizi41 yaptıktan 
sonra siz de kütüphanenizin anahtarlarını verir misiniz?

Bey telaşla:
– Veririm.
– Parol donör42 mü?
– Evet…
Hemen cebinden çıkaradığı anahtar halkasını odanın ortasına 

fırlatır. Bey hemen anahtarları kapar. Birer birer dolabın dört gö-
zünü açar. Eski tabiriyle muşikafane43 taharride44, tetkikte bulunur. 
Ziynete ait birtakım kadın eşyasıyla hanıma muhibbelerinden45 
gelmiş masumane birkaç mektuptan başka ithama46 medar47 hiçbir 
şeycik bulamaz.

Gözleri yine kapar. Mahcubane bir teşekkür ile anahtarları iade 
edince hanım söz, şaka götürmez bir ciddiyet ve ağırlıkla:

– Haydi bakalım ben emrinizi ifa ettim. Şimdi siz de sözünüzü 
yerine getiriniz. Veriniz kütüphanenin anahtarlarını…

Bey ezilip büzülerek:

39   Kurun-ı Vusta: Orta Çağ
40   tecerrüt etmek: sıyrılmak
41   taharri: arama
42   parol donör (parole d’honeur): namus sözü
43   muşifakane: kılı kırk yararcasına, dikkatle
44   taharri: arama
45   muhibbe: kız arkadaş
46   itham: suçlama
47   medar: vesile olan
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– Hanımcığım deminden galeyanla ne dediğimi bilmeden bir 
sözdür verdim. Fakat maalesef şimdi hükmünü icra edemeyeceğimi 
anlıyorum. 

Hanım acı, muhakkir bir kahkaha ile:
– Hani ya parol donörünüz nerede kaldı?
– Kütüphanemde kilitli vazifeme, esrar-ı devlete ait evrak var-

dır. Bunları hiçbir ferde göstermeye mezun değilim.
– Bunu namusunuz üzerine söz vermezden önce düşünmeliydi-

niz. Bu mukaddes kelimeyi oyuncak zanneden erkeklerden olduğu-
nuz nazarımda sabit oldu. Bundan sonra benden nefretten, hakaret-
ten başka bir şey beklemeyiniz.

Bey müthiş bir fırtına kopacağını anlayan bir kaptan isticaliyle 
hemen odadan sofaya fırlar, merdivenleri ikişer üçer atlayarak ken-
dini sokağa dar atar.

Hanım böyle mağlup, naçar münhezimen48 firar eden zevcinin 
arkasından birkaç sağanak muzafferiyet kahkahası salıverdikten 
sonra yatak odasına çekilir, kapıyı kilitler. Ufak şık yazıhanesini 
açar, narin, nazik, beyaz, yumuşak parmaklarının bütün asabiliğiyle 
kalemi sıkarak şu mektubu tesvide49 başlar.

“Şahin bakışlı Fazılcığım!
Bugün sana havadis havadis… Oh, dur ne yapacağımı şaşırı-

yorum… Bu hâlime güleyim mi kızayım mı vallahi ne yapacağımı 
bilemiyorum. Kocam olacak budala herif şimdi karşımdan, hayır 
âdeta huzur-ı şehametimden, sahibinden yılgın bir köpek gibi kuy-
ruğunu bacakları arasına sıkıştırarak kaçtı. Yuf onun ervahına! Ne 
hezimet Fazıl, göreydin gülmeden çatlardın… Bu hebennekadan50 
boşanacağım, bu muhakkak. Senin olmaya, Allah’ın emri, peygam-
berin kavli, gönlümün meyli, imamın duasıyla senin olmaya söz 
verdim. Fakat kocam o kadar bayağı bir mahluk ki kendisinden bo-
şanmak hususundaki kati azmimi anlarsa ve hele o hantal kolları 

48   münhezimen: yenik olarak
49   tesvit: yazma
50   hebenneka: idraksiz, ahmak
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arasından senin pürşebap kaynar ağuş-ı safana geçeceğimi hisse-
derse beni bırakmamakta çok inat gösterecek. Evet uzun bir ısrarla 
bizi üzecek. Bütün kocaların kullanacakları en son, en barbarca 
intikam tedbiri bu değil midir?

Vah zavallı şaşkın, benim gönlüm onu terk ettikten sonra onun 
beni bırakmamasından hüsrandan başka ne çıkar? Bekle bekle, 
mutlak boşanıp senin olacağım. Allah ile böyle ahdettim. Bir tası-
mına51 getirip nikâh zincirini koparacağım…

O mesut dakikaya kadar hayli üzüntü çekeceğiz, fena mı? Böy-
le engeller, mâniler, teehhürler52, tahassürler53 aşkı besler, birbiri-
mizin ateşiyle bizi daha ziyade yakar, çıldırtır. Nazarlarımızda kıy-
metlerimiz daha büyür. Arş-ı âlâya çıkar. Âşık Kerem ilk hamlede 
Aslı’ya malik olsaydı öyle cayır cayır yanar mıydı?

Son mektubunda artık tahammülün kalmadığını, iftirakımdan54, 
ateşimden âdeta eridiğini, iki ay evvelki yakalıkların boynuna bol 
gelmeye başladığını yazıyorsun. Benim için böyle yandığını öğren-
dikçe ne kadar memnun oluyorum bilsen… Bilakis ben semiriyorum, 
yüreğim karış karış yağ bağlıyor.

Evet boşanmak için işi bir tasımına getireceğim. Bugün kocamı 
o kadar ağır tahkirler altında ezdim ki hemen hemen akdimizin çö-
zülmesine ramak kaldı. Menhus herif, bütün bu hakaretlerimi buzlu 
bir şerbet gibi içti, hazmetti. Havsalası tanzifat mavunası gibi içine 
ne boşaltsan alıyor. Bekle bekle, çoğu gitti azı kaldı. Elbette ben 
bu herifin kanatacak, koparacak bir hodbinî55 damarını bulurum. 
Dikkat ediyor musun? İzzetinefsi demiyorum. O zavallıda böyle bir 
şey yok. Olsaydı bugün beni bırakırdı. Bundan sonra ikinci, üçüncü 
kavgalarımızda onu muradıma erinceye kadar kızdıracağıma emin 
ol.

51   tasım: kıyas noktası
52   teehhür: gecikme
53   tahassür: hasret
54   iftirak: ayrılık
55   hodbinî: bencillik
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Ah Fazıl, bilsen kaç zamandır kocamla karşı karşıya ne açmaz-
lar oynuyoruz. O kendini benden kurnaz sanıyor. Ve her ahmak, işte 
bu zan ile kaybeder.

Ona etajerli dolapta mühim esrarım bulunduğu zannını vermek 
için yapmadığım tuhaflık kalmadı. Zevcim odadan içeri girerken 
aynalı dolaba tehlikeli evrak saklıyormuşum gibi telaşlar, etbent 
olmalar gösterdim. Şüpheli, korkak, helecanlı tavırlar aldım, dola-
bın önünde âdeta sarardım, titredim. Herifi kapana koydum. Benim 
orada âşıkane mektuplarım bulunduğu zehabına onu aşıladım. Bu 
aşı kanına yayıldı kuvvet buldu, damarlarını yakmaya başladı. Ni-
hayet dayanamadı. Benden anahtarları istedi, arzu ettiğim neticeye 
erdim. Çünkü mukabeleten ben de ondan kütüphanesinin anahtar-
larını isteyecektim. Kütüphanede ne olduğunu bilmiyor değildim. 
Kaç defa anahtar uydurup açmıştım. Kocamın maşukasının fotog-
rafisiyle arada teati olunan muhabbetnameler var. Bir minderin 
üzerine tahin helvası gibi yayılmış, şişman, ablak, pat burun, fino 
gibi salkım saçak kıvırcık saçlı, otuzluk, avami, yağlı, ballı esnaf işi 
bir kadın. Bizim bey de yanı başında el pençe divan duruyor. Öö ko-
camın midesine! Bu kancık finoya yazdığı aşk muhabbetnamelerin 
müsveddeleri de var. Ne diller dökmüş bilsen… Ne soğuk, ne safde-
runane, eblehane cümleler, ayılışlar bayılışlar… Herifi rüşdiye ta-
lebesinden on dört yaşında toy bir sevdazade sanırsın… Ya karıdan 
gelen kenarları dantelalı, yaldızlı, allı güllü çiçekli, ahlar vahlar 
oflarla donatılmış, yazıcı mecmualarından istinsah edilmiş cevap-
ları görsen hangisine bayıla bayıla güleceğini şaşırırsın. Kocamın 
bu kadar bayağı, tabiatsız, affedersin eşek olduğunu bilmiyordum. 
Zaten sevmezken şimdi alık musibetten buz gibi soğudum.

Erkeklere canlarının istediği kadınlarla muaşaka56 mübahmış. 
Fakat bize, zavallı diş ehletilere kocalarından başkalarıyla gönül 
eğlendirmek memnuymuş57, en büyük cinayetmiş. Oh, nah sana gu-
guk!.. Beyinsiz herif, tuzlayayım da kokma…

56   muaşaka: aşk, sevişme
57   memnu: yasak
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Fazıl, sana kadınlar, erkekler yani Allah’ın birbirine eş ve en 
büyük düşman olarak yarattığı bu iki cins hakkında ufak bir felsefe 
dersi vereyim kulağına küpe olsun.

Erkekler âleme karşı mertlik taslarlar. Kadınlara kahpelik is-
nat ederler. Biri ne gülünç tefahür58, öteki ne insafsızca iftira.

Evvela mertlik iddia eden erkekler birbirlerine hiç dost değil-
dirler çünkü biz kadınlar erkekten öcümüzü diğer bir erkeğin vası-
tasıyla alırız. Kadının aşk cinayetlerinde şerik-i cürmü59 her vakit 
bir erkektir. Dal60 bizden ise mudil61 sizdendir.

Siz bize her ağır iftirayı attıktan sonra gönlümüzü avlamak için 
“cins-i latif” diyorsunuz. Biz de size bütün o erkekçe böbürlenme-
lerinize, recüliyet iddia ve tefehhürlerinize rağmen “cins-i zayıf” 
diyeceğiz. Çünkü her yerde polat62 kesilen erkek, kadın karşısında 
sıfırı tüketir. Böyle olduğunu inkâr et bakayım. Ha vallahi hakikati 
sonra pek acı derslerle beynine sokarım…

Erkeklerin kadınlara zekâca tefevvukları63 meselesine gelince 
bunun aksini şimdi sana parlak bir misal ile ispat edeceğim. Ko-
cam benden şüphelendi. Salondaki dolabın içinde beni itham ede-
cek âşıkane evrak arıyor. Aklına turp sıkayım ben onun… O yoldaki 
mektuplarımı ben hiç dolaba kilitler miyim?

Fazıl, sana yazdığım mektupların müsveddeleri ve senden ge-
lenlerin çoğu büyücek bir bisküvi kutusunun içinde saklı. Kâğıtların 
üzeri dökülen saçlarımın yumakları, birtakım kurdeleler, firketeler, 
kırık taraklarla örtülü. Bu kutu da nerede duruyor biliyor musun? 
Yattığımız karyolanın altında… Herif nasıl bir sevda bombasının 
üzerinde uyuduğunun hiç farkında değil. Şimdi kocamın benden 
zeki olduğunu hangi akıllı iddia edebilir? Zavallı hımbıl şellaki… 
Gönlümün anahtarını kaybetmiş de dolabınkini arıyor…

58   tefahür: övünme
59   şerik-i çürm: suç ortağı
60   dal: yoldan sapan
61   mudil: saptıran
62   polat: çelik
63   tefevvuk: üstünlük
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Of, bekle yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, bu sefer herife aç-
tığım hengâmede çıbanın başını kopardım, gelecek kavgada bütün 
özünü deşip kurtulacağım. Ben senin olacağım, sen benim…

Fazıl, sen beni seviyorsun. Kocamın üzerine ben seni seviyo-
rum. Zevcim hem beni seviyor hem şişman karıya çıra gibi yanıyor… 
Bu ne hayat, ne arbede Allah aşkma?

Fazıl, işte buna ahlak humması derler. Sende de var bende de… 
Kocamda da… Ve bütün âlemde de.

Fazılcığım al sana yanağımı uzatıyorum, öp… Ah bu hayalî 
öpücükler… Lezzetini bilenler indinde sahiciden daha tatlıdır. Sen 
de yüzünü bana ver, oh… Kocamın kulakları çınlasın…

Ebediyen seninki”
Heybeliada, 28 Mart 1336



Katil Buse1

Bu küçük sergüzeştin hitam-ı naklinde2 Nefî Bey’in teessür3 
membalarından4 kaynayan birkaç sakit5 ve sıcak damlaya iştirak-
ten6 gözlerimi menedememiştim. Vakanın7 hüznü hâlâ onu her ta-
hatturumda8 kalbimde kaynar, gözlerimi sulandırır.

Bir sonbahardı. Altında oturduğumuz çınar ağacının yaprakları 
vadeleri eren hastalar gibi tek tük havada çırpınarak toprağa düşer-
ken sahib-i sergüzeşt9 şöyle başlamıştı:

Teehhülümün10 dördüncü yılıydı. Karım güzeldi. İzdivacımı-
zın11 ilk zamanlarında pek sevişirdik ve hâlâ da sevişiyoruz sanı-

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar, Katil Buse adlı hikâyesini ilk defa Kurtuluş Savaşı 
şartları altında 30 Mart 1920’de İkdam gazetesinde yayımlamıştır. Hikâye, 51 yıl 
aradan sonra 1971’de Öldüren Öpücük adıyla Atlas Yayınlarınca kitap hâlinde 
ilk defa kısmen sadeleştirilerek yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda hikâye 
Özgür Yayınlarınca 1996 ve 2016 yıllarında, Everest Yayınlarınca 2012 yılında 
Hüseyin Rahmi’nin diğer hikâyeleriyle birlikte sadeleştirilerek yayımlanmıştır. 
Elinizdeki metin, hikâyenin 1920 yılındaki tefrikası esas alınarak sadeleştirilme-
den hazırlanmıştır. (Halis Emrah Bingöl)

2   hitam-ı nakl: anlatımın sonu
3   teessür: kederli ve üzüntülü olarak içlenme, hislenme
4   menba: kaynak, pınar
5   sakit: düşen, düşmüş
6   iştirak: ortak olma, ortaklık
7   vaka: olay, hadise
8   tahattur: hatırlama, hatıra getirme
9   sahib-i sergüzeşt: hikâye sahibi
10   teehhül: ehlileşme, evlenme
11   izdivaç: evlenme, birbirine eş olma
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yorduk. Fakat artık bu turfanda bir sevgi değildi. Bu uzun dört sene 
muhabbetimizi bayatlatmış, birbiri üzerine kesret-i temastan12 kalp-
lerimizi aşındırmış tat verici heyecanlarımızı uyuşturmuştu. Ben 
kendi hesabıma bu histeydim. Karı kocalığın kati13 ve ebedî ma-
likiyet ü memlukiyet-i mütekabilesi14 beni âdeta ürkütüyordu. Hiç 
kanamayacak bir zülal-i aşk15 ararken her lahza16 beni ta hassasiye-
timin derinliklerine kadar işbaya17 getiren bir şelaleye tutulmuştum. 
Artık ister istemez asabımı soğuk tesirine daima arza mecbur oldu-
ğum yevmî18 bir duş hükmüne girmişti. 

Saadet-i izdivac19, saadet-i beytiye20, ecmaiye21 vesaire gibi sırf 
insanı teselli için uydurulmuş bazı kof terkipler22 vardır. Manala-
rı amelî23 tecrübelerle hiçbir kimse nazarında24 sabit olamayan bu 
kelimelerin arkasında koşan koşanadır. Herkes birbirini işte bun-
lar için çiğner, hep haksızlıklar bu mevhumata25 vusul26 için irtikâp 
olunur27. Hayat içinde o bir kemiyettir ki28 herkes diğerlerinin za-
rarına olarak onun çok kısmına el atmak için uğraşır. Saadet belki 
işte bu cidaldedir29. Fakat daima başkalarının saadet-i hisselerini30 

12   kesret-i temas: çok temas etmek
13   kati: kesin
14   malikiyet ü memlukiyet-i mütekabile: karşılıklı kölelik ve sahiplik ilişkisi
15   zülal-i aşk: saf, tatlı, hafif aşk
16   lahza: göz ucu ile bir kere bakıncaya kadar geçen zaman
17   işba: doyma, doyma noktasına gelme
18   yevmî: günlük
19   saadet-i izdivac: evlilik mutluluğu
20   saadet-i beytiye: ev mutluluğu
21   saadet-i ecmaiye: toplu mutluluk
22   terkip: birleştirme
23   amelî: işleme suretiyle, pratik
24   nazar: bakma, göz atma
25   mevhumat: kuruntuya dayanan, zihinde kurulmuş, vehim ve hayal kabîlinden 

olan şeyler
26   vusul: ulaşma, gelme, varma, yetişme
27   irtikâp olmak: beklemek, gözlemek
28   kemiyet: sayı, nicelik
29   cidal: karşılıklı kavga, savaş
30   saadet-i hisse: mutluluk payı
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kendisinde ceme31 çabalamak hodbinliğiyle32 refah-ı ictimaiye33 
olamayacağı hakikati düşünülemez. 

Saadete nispi34, lafzi35 bir şekil verilse ve faraza36 buna vusul 
imkânı temin edilse yine tamamıyla maksat husul bulmuş37 sayıl-
maz. Çünkü vusulden sonra saadetin istikrarı meselesi vardır. Bu 
fâni âlemde ise hiçbir şey müstakar38 değildir ve olamaz. Daima 
huzuzatla39 mezahimin40 tebadül olduğunu41 görüyoruz. Biri diğe-
rini intaç ediyor42. Biraz uzayan saadet felaket oluyor. Ben işte bu 
hâldeydim. Zengin ve mana-yı avamiyle43 mesut bir aileye damat 
olmuştum. Zevcemin kalbi benim için nihayetsiz bir aşkla çarpıyor-
du. Melek gibi bir yavruya baba olmak saadetine de bekâm44 idim. 
İzdivacımızın saadet-i şartnamesinde sureta45 hiçbir eksiğimiz yok-
tu. Fakat ben bu sıcak aile yuvasında bir kalp boşluğuyla üşüyor, 
bikes46 bir hayat geçiriyordum. Her cihetten47 tam görünen bu aile 
bahtiyarlığı beni sıkıyor, bazen âdeta muzdarip ediyordu. Gönlüm, 
gözlerim hayatın yeknesaklığını48 giderecek, ruhumu yeni hisler, te-
lezzüzler49, hararetlerle dolduracak başka eğlenceler arıyordu. 

31   cem: toplama, biriktirme
32   hodbinlik: kendini beğenmişlik, bencillik
33   refah-ı ictimaiye: toplum huzuru
34   nispi: göreceli
35   lafzi: sözel
36   faraza: farz edelim ki, ola ki
37   husul bulmak: üremek, türemek, çıkmak
38   müstakar: dengeli, istikrarlı
39   huzuzat: insanın hazzettiği hoşuna giden şeyler
40   mezahim: eziyetler, sıkıntılar
41   tebadül olmak: birbirine bedel olmak, birbirinin yerini tutmak, değiştirmek
42   intaç etmek: sonuçlanmak
43   mana-yı avam: halk arasında kullanılan söz
44   bekâm: arzusuna erişen, mutlu
45   sureta: görünüşte
46   bikes: kimsesiz, çaresiz
47   cihet: yan, yön, taraf
48   yeknesak: monoton, tekdüze
49   telezzüz: lezzet, tat alma, hoşlanma, hoşa gitme
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Zevcem50 kıskançtı. Konaktaki hizmetçiler hep kırkını müte-
caviz51, gülmez, söylemez, maazallah yüzlerine bakılmaz gudubet 
karılardan intihap olunurdu52. Ellerinden bir bardak su içmeye tik-
sinirdim. Bu kıskançlık, aile hanımlarınca ceddani53 ve ananevi54 
bir hastalıktı. Altmış yaşındaki kayınpederim de aynı muameleye 
mahkûmdu. Zavallı adam, hanede kızlarından başka kadın çehresi 
göremezdi. 

Kayınvalidemin, zevcemin bu tedbirleri55, bu ihtiyatları56 na-
zarımda gülünç bir hamakatten57 başka bir şey değildi. Bir erkek 
böyle bir niyet besledikten sonra onu bu gibi çocukça zecirlerle58 
maksadından alıkoymak mümkün olur mu? Evi istediğiniz kadar 
çirkin, kart hizmetçilerle doldurunuz. Hariçteki genç güzel, cazip 
kadınların şuhluklarına, tebessümlerine, imalarına, davetlerine kar-
şı hep birden duvar öremezsiniz ya?

Zevcemin bu belaheti59 beni asap ve fi’l-i memnuya60 bütün 
bütün tahris eder61, ben ondan hınçlarımı hariçteki sessizce, sinsice 
sadakatsizliklerimle çıkarırdım. O yalnız beni böyle dâhilî ve ana-
nevi eski usul bir kıskançlık kontrolüne tabi tutmakla iktifa eder62 
ve hariçteki bu çapkınlıklarımdan hemen hiçbir şey sezemezdi. Her 
sadakatsizliğimde onun bu budalaca tedbirlerine karşı gülerdim. 

“Oh” teşfiyesiyle63 yüreğim bir karış yağ bağlardı.

50   zevce: nikâhlı kadın, eş
51   mütecaviz: tecavüz eden, geçen, aşan
52   intihap olmak: seçmek, seçilmek
53   ceddani: atadan gelen
54   ananevi: geleneksel
55   tedbir: bir şeyi önleyecek yol, çare
56   ihtiyat: ilerisini düşünerek, görerek davranma
57   hamakat: ahmaklık, beyinsizlik, bönlük
58   zecir: engel, yasak, zorlama
59   belahet: bönlük, alıklık, kalınkafalılık
60   fi’l-i memnu: yasak davranış
61   tahris etmek: hırslanmak, hırslandırılmak
62   iktifa etmek: yeter bulmak, yetinmek
63   teşfiye: şifalandırma, iyileştirme



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 551

Bir erkeğin gönlünü aile döşeğine bağlamak için onu haricî 
meyil ve arzulardan cebren64 mene uğraşmak pek gülünç ve adi bir 
harekettir. Kadın, kocasının kalbine hissen hâkim olmayı bilmeli-
dir. Maatteessüf65 bu nazik fennin aşinası bint-i Havvalar66 zevceler 
arasında pek azdır. 

Nihayet konaktaki ihtiyar amelmande67 hizmetçilerin huysuz-
luk, geçimsizlik, dermansızlık, çalçenelik ve tembelliklerinden ha-
nımlara o kadar yılgınlık gelmiş ki evin içini kirden, pastan, tozdan 
kurtarmak için güçlü, kuvvetli birkaç genç kadın göstermek mecbu-
riyetine karşı duramamışlar. Bu mübrem68 ihtiyaçla haneye tüvana69 
iki üç hizmetçi alınmış, hâlleri nakabil-i tahammül70 olan eskiler-
den bazılarına yol verilmiş.

Biz evin erkekleri bu genç hizmetçilerin yüzlerini gördüğümüz 
yok. Ara sıra yalnız isimlerini işitiyoruz: Saffet, Nedime, Dilnüvaz. 
Bizim hizmetimize mahsus yine bir iki acuze71 bırakılmış. 

Bu üç kızın içinde bilhassa Saffet’in dirayet, hamaratlık ve çe-
vikliğinden memnuniyet gösteriliyor. Hatta zevcem yanımda birkaç 
defa ağzından kaçırdı:

– Kadın değil pervane… Hiç durmuyor, dinlenmiyor. O kadar 
da eli işe yaraşıyor ki…
dedi. Yaşından ve simaca evsafından72 bahsetmeyerek sustu. Kadın 
namıyla gökten melek indirseler zevcem mutlaka onun bir kusuru-
nu bulur. Nasıl olup da Saffet’i velev o kadarcık olsun methedebildi. 
Bu cesaretine ve şu ilk hulusuna73 şaştım. Bu pervaneyi görmek için 
bende garip bir merak uyandı. 

64   cebren: zorla
65   maatteessüf: ne yazık ki, maalesef
66   bint-i Havvalar: Havva kızları
67   amelmande: iş yapmaktan kalmış, iş göremez durumda olan
68   mübrem: kaçınılmaz, vazgeçilmez, önlenemez
69   tüvana: güçlü, kuvvetli
70   nakabil-i tahammül: dayanılmaz 
71   acuze: kocakarı
72   evsaf: sıfatlar, kaliteler
73   hulus: halislik, safilik, gönül temizliği
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Bir gün karım sokağa çıkmıştı. Evde de çamaşır yıkanıyordu. 
Benim hanede ahlakımı kontrole memur kocakarının meşguliyetin-
den bilistifade74 haremden çamaşırlığa nazır bir pencerenin önüne 
gittim. Tül perdenin arkasından aşağıyı gözetlemeye başladım.

Çamaşırlığın içi görünmüyordu. Fakat üstünde tahtaboş75 vardı. 
Yıkanmış çamaşırları sepet sepet getirip oraya asıyorlardı. Kolları 
arasında çamaşır dolu bir sepetle bir genç kadın çıktı. Kırmızı saçlı, 
kaşları, gözleri hep o renkte, çil yüzlü, etine dolgun iri yarı bir taze. 
Lakin neden bilmem ben tabiatın insanlara vurduğu bu koyu turunç 
renginden hoşlanmam. Onu gönlüm çekmedi. Bu genç kız çamaşır-
ların yarısını tellere astıktan sonra aşağıya seslendi:

– Hu kardeş Saffet! İkinci sepeti çabuk yetiştir. Güneş tahtaboş-
tan kaçacak! 

Aşağıdan:
– Geliyorum…

cevabı işitildi. Çok sürmedi. Saffet de kocaman bir sepetle tahtabo-
şa çıktı. Vücuduna yakası geniş, kolsuz dizlerini örtemeyecek ka-
dar kısa bir gömlek vardı. Ben öyle billur sine, mütenasip76 kol ve 
bacağı o ana kadar rüyamda bile görmemiştim. Derbeder, mebzul77 
salkım saçak siyah saçların çerçevesi ortasında solgunca kamelya 
renkli, duru beyaz bir sima, çekik kara gözler, düz iki çizgiyi andı-
ran küçük kaşlar, minimini burun. Hele dudağın sol ucunda, yanağa 
doğru kaçık, inadına siyah bir ben işimi bitirdi. Bu kara lekecik kıv-
rak bir musiki parçası üzerindeki, tatlı tatlı sinirleri titreten bir tril 
işareti gibi asa-yı vecihenin78 güzelliğine bir şah-ı ahenk79 vermişti. 
Saffet’in yüzünden hakikaten melekâne80 bir masumiyet ve bakir 
bir letafet81 akıyordu.
74   bilistifade: yararlanarak 
75   tahtaboş: taraça
76   mütenasip: her bakımdan birbirine uygun, denk
77   mebzul: bol, çok
78   asa-yı vecihe: yüz, sima, çehre
79   şah-ı ahenk: muhteşem uyum
80   melekâne: melek gibi, meleğe benzer
81   letafet: güzellik, hoşluk
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İlk nazarda bu hüsnün sehmiyle82 vurulmuşa döndüm. Ne ya-
pacağımı şaşırdım, oradan çekilemiyordum. Fakat o şimdi çamaşır-
ları asıp aşağı inecekti. Birdenbire kendimi ona göstermek ve hele 
aleve düşmüş bir pervane gibi aşkına tutulmuş olduğumu anlatmak 
istedim. Dimağımı saran bir cinnetle perdeyi açtım. Mendilimi 
gözlerime götürerek bir ağlama işaretiyle gözüktüm. Benimle göz 
göze gelince o da şaşırdı. Solgun çehresi birdenbire pembeleşti. İlk 
istiğrap83 hareketi çıplak koluyla yüzünü örtmek oldu. Henüz yarısı 
asılmamış çamaşırları sepetle bırakarak aşağıya kaçtı.

Pek fena hareket ettiğimi anladım. Fakat olan olmuş, tedbirsiz-
liğimin tamir imkânı kalmamıştı. Saffet şimdi aşağıda vakayı refi-
kalarına84 anlatacak, ağızdan ağıza söz yayılacak, zevcemin kula-
ğına kadar gidecekti. Aman ya Rabbi! O zaman belalar mübareği… 
Kocakarıların birbirine yetiştirmek, türlü sallamalarla süslemek 
için diş biledikleri bu ne güzel bir dedikodu sermayesiydi…

*
Süt dökmüş kedi gibi süklüm püklüm odama çekildim. Derin 

derin lakin ümitsiz düşünüyordum. Bir müddet sonra zevcem so-
kaktan geldi. Çehresinde bir asıklık yoktu. Her zamanki gibi gülü-
yor, söylüyordu. Karım bu gibi hususlarda pek sabırsız ve saygısız-
dır. Huyunu bilirim. İçimden kendi kendime:

– Ah… Ah! Henüz kabahatimi duymamış, duyunca kıyamet 
kopacak…
diyordum. Lakin gece oldu. Ertesi sabahı bulduk. Gün akşama yak-
laştı. Hâlâ benim pencereden Saffet’in nâgihani85 sevdasıyla tahta-
boşa karşı ağladığıma dair konağın hiçbir tarafından bir kelimecik 
en örtülü bir imacık bile tereşşuh etmedi86. Acaba karım bana aman-
sız bir darbe indirmek için tertibatta mı bulunuyordu? Bu yaşsız 
kuru sıkı ilanıaşk faciası üzerinden kırk sekiz saat, nihayet bir hafta 

82   sehm: ok
83   istiğrap: garip bulma, şaşma
84   refika: kadın arkadaş
85   nagihani: ansızın, birdenbire
86   tereşşuh etmek: sızmak, sızıntı yapmak
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geçti. Şaşılacak şey, hâlâ ortada en ufak bir sızıltı, dırıltı yok. Bizim 
hanımın hâlini bilirim. Çocuktan beterdir. Onda bu kadar metanet87 
ne gezer! Hissiyatını, infialini88 yarım saatçik saklayamaz. Çenesi 
dursa gözleri söyler, çatlar, patlar. Mutlak bir emare verir. Hafta 
ikileşti. Elan89 zevcem bifütur90, bermutat91 söylüyor, gülüyor hatta 
hiç tuhaf olmayan şeylere de kahkahalar salıvererek beni sıkıyor, 
belahetine acındırıyordu. 

Maahaza92 karımın her hareket ve tavrını nazar-ı tedkikten93 
kaçırmamak ihtiyatından da hali kalmıyordum94. Nihayetü’n-niha-
ye95 onun vakadan hiçbir rüzgâr alamamış olduğuna kanaat-ı kami-
le kesbettim96. Hayır duymamıştı. Katiyen bir şey bilmiyordu. 

Vakanın duyulmamasındaki esbabı97, garabeti98 günlerce dü-
şündüm. Kerameti Saffet’te buldum. O melekhaslet99 kız kimseye 
hiçbir şeyi sızdırmamış olacak. Fakat bu ketumluk100 neden? Ter-
biyesi, insaniyeti muktezası mı101? Bu ani ilanıaşkı ifşadan ziyade, 
gizlemekte menfaat buluyor. Neden acaba? Meraktan bitiyordum.

Bir muhakeme mekiği zihnimde birçok faraziyeler, ihtimaller 
dokumaya başladı. Artık hep Saffet’in aşkıyla, hayaliyle yaşıyor-
dum. Benim ilan-ı muhabbetime karşı kızda ne his hasıl oldu? Bunu 
anlamak için ömrümün nısfını102 fedaya hazırdım. Başka çamaşır 

87   metanet: dayanıklılık, dayanma gücü
88   infial: gücenme, darılma
89   elan: henüz, hâlâ
90   bifütur: kedersiz
91   bermutat: alışıldığı, âdet olduğu, her zaman olduğu üzere
92   maahaza: böyleyken, bununla beraber
93   nazar-ı tedkik: irdeleyen, inceleyen bakış
94   hali kalmak: boş durmak, geri kalmak
95   nihayetü’n-nihaye: akıbet, en sonunda
96   kanaat-ı kamile kesbetmek: eksiksiz tahmin yürütmek 
97   esbab: vasıtalar, araçlar, lazımlar
98   garabet: gariplik, tuhaflık
99   melekhaslet: melek huylu, melek yaradılışlı
100   ketumluk: gizlilik
101   mukteza: gereği gelmiş, lazımı gelmiş
102   nısıf: yarım, yarı
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günlerini bekledim. Türlü türlü fırsatlar düşürmeye başladım. Hayır 
hayır, onunla bir dam altında yaşıyor fakat bir daha yüzünü görme-
ye muvaffak olamıyordum…

Nihayet mesut bir hastalık beni bu fırsata erdirdi. Kış iptida-
sında103 evcek enflüanzaya104 tutulduk. Haremde Saffet’ten başka 
ayakta kadın kalmamıştı. Hepsi sergin yatıyordu. Ortada bir o ge-
ziniyor, bütün yatanların hizmetlerine erip yetişmeye uğraşıyordu.

Biz odamızda karı koca karşı karşıya ayrı ayrı karyolalarda 
yatıyorduk. Zevcem nöbetten kendini kaybedinceye kadar Saffet’i 
odaya sokmadı. Ölüyor, bayılıyor her işi kendi görmek istiyordu. 

Nihayet o sıfırı tüketince ilaç vermek, odada saçılan, dökülen 
şeyleri düzeltmek, toplamak, hastalık icabı her işimize yetişmek 
için genç hizmetçinin içeri girmesine kati lüzum görüldü. 

Ben nöbetler içinde yatarken onun melekü’s-sıyane105 gibi kar-
şımda gezindiğini ilk gördüğüm zaman hastalıktan müthiş başka bir 
ateşe düşmedim. Nöbetin harareti hiçti hiç… Genç kızın alevi, di-
mağımı, kalbimi, asabımı sardıkça sarıyordu. Saffet tahtaboşta gör-
düğümden daha güzeldi. Pek güzeldi. Bakışlarının cazibesi altında 
hem yanıyor hem titriyordum. Ta içimden tatlı tatlı ürpermeler ge-
liyor, bütün sinirlerim hoş bir ihtizazla106 gerilip gerilip gevşiyordu.

Bu tatlı hastalıktan reha107 istemiyor, ne yalan söyleyeyim 
hususuyla zevcemin ifakatini108 hiç arzu etmiyordum. O, kıskanç 
gözlerini açınca benim bu saadetlerim hep bitecekti. Ölmesin fakat 
Allah ona bir uyku hastalığı versin, öyle senelerce gözleri kapalı 
yatsın diyordum. Karımın yalnız nefesi benim için kâfiydi. Haya-
tında başka faaliyete ne lüzum vardı?

103   iptida: başlangıç, başlayış
104   enflüanza: grip
105   melekü’s-sıyane: melek gibi, meleğe benzer
106   ihtizaz: titreme, deprenme
107   reha: kurtulma, kurtuluş
108   ifakat: iyi olma, iyiliğe dönme
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Hastalığımın hummasına, ateşine inzimam eden109 bu aşk, ara 
sıra bana cinnet nöbetleri, hezeyanları getiriyordu. Hemen döşek-
ten fırlayıp Saffet’e sarılmak kuruntuları beynimi sarıyordu. Böy-
le alaca delilikler içinde kendimi kaybedip yine buluyordum. Bir 
defasında bilmem ne kadar süren bihuşiden110 gözlerimi açıncaya 
kadar bütün mevcudiyetimi111 okşayan nazik sedasıyla:

– Beyefendi ilaç vakti geldi. Kaşenizi112 alır mısınız? 
– Alırım meleğim fakat sen bana kaşe yerine zehir versen daha 

iyi olur.
– Allah esirgesin… Niçin böyle söylüyorsunuz? 
– Pek rahatsızım.
– Biliyorum beyim.
– Neden? 
– Çünkü çok sayıklıyor ve inliyordunuz.
– Neler sayıkladım acaba? 
Saffet cevap vermedi. O eltaf113 simasından ince bahar bulutu 

gibi bir pembelik geçti. Uyanıkken söylemediklerimi sayıklama-
larımla ona anlatmış olduğuma şüphem kalmadı. Gözlerimi onun 
füsunkâr114 nazarlarına dikerek:

– Oh dedim, bu ne cesur bir hastalık… Bana itiraf zahmeti bı-
rakmadı. Kalbimin en gizli, en tehlikeli esrarını sahibine tevdi etti115.

Saffet bir elinde kaşe kutusu, ötekinde bir bardak su, karşımda 
süzüle süzüle duruyordu. Kaşlarını şerm116 ve hicap dolu bir leta-
fetle117 çattı. Gözlerini önüne indirdi. Ellerinin hafifçe titrediğini 
109   inzimam etmek: zam olunma, katılma, eklenme
110   bihuşi: şuursuzluk, kendinden geçmişlik
111   mevcudiyet: mevcut olma, varlık
112   kaşe: içine toz hâlindeki ilaçlar konulup yutulan nişastadan mâmul kapçık, gül-

laç
113   eltaf: çok güzel
114   füsunkâr: sihirli, çekici, büyüleyici
115   tevdi etmek: teslim etmek, emanet etmek, vermek
116   şerm: utanma
117   letafet: hoşluk, güzellik
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görüyor, yüreğinin gümbürdediğini işitiyor gibiydim. İkimiz de 
sari118 bir heyecanla sarsılıyorduk. Kaçmak ister gibi telaşlar yaptı. 
Savuşamadı. Eziliyor büzülüyor, kâh solup kâh kızarıyor, bir türlü 
rahat duramıyordu.

Önüne eğerek benden kaçırdığı gözlerinde bana anlatmak iste-
diği derin esrar bulunduğunu hissettim. Evet, Saffet aşkıma, ateşi-
me pek bigâne119 değildi.

Sevincimden bana bir ağlama geldi. Kaynar gözyaşlarıyla de-
dim ki:

– Saffetçiğim, kadınlık izzetinefsini120 incitecek hezeyanlarda 
bulundumsa beni affet! Kabahat bende değil, hastalıkta. Bazen ne 
söylediğimi bilmiyorum. Yaptığımdan da haberim olmuyor. 

O anlaşılır anlaşılmaz bir:
– Estağfurullah estağfurullah…

mırıldadı. Ahiretteki makamını gören bir can çekişen bitkinliğiyle 
hummalı, sevdalı, müstarhem121, bayık nazarlarımı diktim. Onun 
letafetini sanki bir iksir-i şifa gibi içime çekerek yana yana içmeye 
uğraşıyordum.

Saffet bu müşkül vaziyetten kurtulmak için kaşeyi hemen uzat-
tı. Ben ilacı onun elinden elimle değil, ağzımla almak istedim. Bay-
gınca bir ufak tereddütten sonra, hararetten kurumuş iki dudağımın 
arasına bıraktı. Kaşeyi yutmak için icap eden suyu da onun elinden 
içtim. Bardağı ağzımdan çekerken bir elimle bileğinden diğeriyle 
belinden kavradım:

– Aaa! Ne yapıyorsunuz?..
şermiyle bu ani deraguşumdan122 sıyrılıp kaçmaya çabaladı. Bar-
dakta kalan suyun bir kısmı aramıza saçıldı. Nöbet ateşinin verdi-
ği şiddetle onu döşeğe çektim. Kollarımın çemberinden kurtulmak 

118   sari: birinden diğerine geçen, bulaşan
119   bigane: yabancı, aşina olmayan
120   izzetinefis: öz saygı
121   müstarhem: merhamet dileyen, yalvaran
122   deraguş: kucaklama, sarma
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için var kuvvetiyle gerildiği esnada ufak bir sarsıntı aksülamel123 
getirdi. Bütün bütün üzerime düştü. Dudak kenarındaki beninden 
ilk buseyi124 aldım. Bu savlet125 ve sükût126 esnasında odanın camla-
rı hafifçe şangırdadı. Saffet bütün vücut ve kalbiyle beraber ağzında 
çırpınan kelimelerle:

– Bırakınız Allah aşkına! Şimdi hanımefendi duyacak…
korkusuyla kıvranıyordu. Hakikaten zevcem o anda nöbet dalgın-
lığı arasında, hıyanetim kendine malum olmuş gibi, iki defa derin 
derin inledi. Sofadan ayak sesleri geldi. Bütün damarlarım şah 
ahenginden atıyordu. Ateşli dudaklarım mafevka’l-hayal127 lezzeti 
tarif olunmaz, asabı hazdan eriten, insanı fezanın şiir tabakalarına 
uçuran bir cinnet meyvesiyle temasa gelmişti. Bu Kevser-i aşkın 
verdiği mestî128 ile kollarımın arasındaki şikâr-ı garamı129 bıraktım. 
Ölmeden canın vücuttan çekildiği azabını öğrendim. Lezzetinin bü-
yüklüğü nispetinde müddeti küçük olan bu busenin dudaklarıma bı-
raktığı şekeri, pek sevdiği bir lokmayı ilk hamlede yuttuktan sonra 
yalanan kediler gibi dilim ağzımda oynayıp durmaktayken zevcem 
hararetten kan bürümüş gözlerini açtı. Nerede olduğunu anlamak 
ister gibi etrafına ürkek, mütecessis130 nazarlar gezdire gezdire:

– Neredeyim? Burası evim mi? Bey, neredesin? 
– Buradayım hanımcığım.
– Zelzele mi oldu? Şangır şungur oda sallandı.
– Bir şey olmadı. Sana öyle gelmiş. Nöbetin şiddetinden insan 

vücudu olmadık şeyler hissediyor.

123   aksülamel: karşı hareket, aksi tesir, tepki, reaksiyon
124   buse: öpme, , öpücük
125   savlet: bütün gücüyle saldırma, şiddetli hücum, saldırı
126   sükût: susma, konuşmama, sessizlik
127   mafevka’l-hayal: hayallerin üstünde
128   mestî: mest olma, sarhoşluk
129   şikâr-ı garam: aşk avı
130   mütecessis: gizli şeyleri öğrenmeye çalışan, meraklı



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 559

Saffet deraguşun yüzüne vermiş olduğu perişanlığı seri bir iki 
el darbesiyle tamir ettikten sonra yine elinde kaşe kutusu ve bir 
bardak su ile hanımın karyolası önünde durarak:

– Efendim vakti geldi. İlacınızı alır mısınız? 
Zevcem sert bir çehre ve arzu-yı intikamla yanar gibi parlayan 

gözleriyle hizmetçiyi süzerek:
– Kız nedir bu? Üzerine su mu döküldü? Önün yaş. Hizmet 

elbisesiyle hasta odasına gelinir mi? Kutuyu öyle beş parmağınla 
kavrama. Belki elin kirlidir. İğrenirim ben.
tekdirinden131 kendini alamadı. Saffet’in üstü başı, hele beyaz elleri 
o kadar tertemizdi ki kızcağız tepeden tırnağa canlı, latif, kokulu 
bir çiçeğe benziyordu. Karım onun o letafetiyle karşımda salındı-
ğını çekemeyerek böyle tahkir132, tezlil133 ile güya onu nazarımdan 
düşürmekten teşeffi arıyordu134.

O gece nöbetim hafifledi. İçtiğim sevda iksiri damarlarımdan 
azalttığı ateşi ruhuma yaydı. Dudaklarımı terk etmeyen o busenin 
lezzetiyle uyudum. Rüyalarımda ağzım daima Saffet’in yanağı 
ucundaki o siyah noktayı arıyordu.

Ertesi gün oldu. Bana kaşe vermek için yine karımın derin bir 
dalgınlığı zamanında kızın odaya girmesine intizaren135 gözlerimi 
kapıdan ayırmıyordum. İlaç vakti oldu. Sabırsızlıktan, tahassür-
den136 canım ağzıma geliyor fakat canan gözükmüyordu.

Üzücü, öldürücü, heyecanlı, uzun saatlerden sonra nihayet oda 
kapısı gıcırdadı. Hafize Hanım’ın namaz bezli kart başı gözüktü. 
Karımın benim üzerime gözcü, müfettiş, casus, hafiye137 tayin etti-

131   tekdir: azarlama, paylama
132   tahkir: hakaret etme
133   tezlil: hor ve hakir görme, aşağılama
134   teşeffi aramak: öç alarak içi rahatlamak
135   intizaren: nazaran, bağlı olarak
136   tahassür: hasret çekme
137   hafiye: gizli şeyleri araştırıp haber veren kimse
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ği cadı. Ben bir meleğin hübutuna138 intizardayken139 içeriye böyle 
dişi bir ifrit girmesi beni o kadar hiddetlendirdi ki:

– Defol oradan! Allah belanı versin menhus140 cadı! 
narasıyla odayı sarsmamak için döşeğin içinde kıvılcımlar saçan bir 
çarkıfelek süratiyle birkaç defa döndüm. Karyolamın zangırtısın-
dan zevcem yine şaşkın şaşkın gözlerini açarak:

– Ne oluyoruz? Yine oda sallanıyor.
Artık kendimi tutamadım:
– Hiçbir şey olduğumuz yok! Hanımefendi rahatsız olacak diye 

döşekte bir yanımdan öbürüne dönmeyeyim mi?
Hafize Hanım kutuyla yanıma gelerek:
– İlacınızı almayacak mısınız?
– Ben ilacımı aldım. Bak, sor, istiyorsan hanıma ver! 
Hafize Hanım infialini gizlemeye uğraşarak:
– Beyefendi, hastalığınız pek huysuz oluyor. Bendeniz de rahat-

sızım. Hüda bilir. Merdivenleri zorla çıktım.
– Çıkmayaydın efendim! Seni buraya davet eden mi var? 
– Size kim bakacak efendim? Saffet de tutuldu. Ateşler içinde 

yatıyor…
Bu ismin telaffuzu müsekkin141 bir duş gibi sinirlerimi birden 

taltif etti142. Fakat çok sürmedi. Eyvah! Beynimi büyük bir neda-
met143 azabı sardı. Çünkü onun ağzına hastalığı ağzımla ben ver-
miştim. O bana cennet hazları tattırdı, ben ona zehir aşıladım. 

*

138   hübut: inme, iniş
139   intizar: bekleme, bekleyiş
140   menhus: uğursuz
141   müsekkin: sakinleştirici, yatıştırıcı
142   taltif etmek: yumuşatmak, gönlü hoş etmek
143   nedamet: pişman olma, pişmanlık
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Ertesi günü, biz karı koca ikimiz de haylice iyileştik. Lakin 
karımın kurbiyeti144 bana dokunuyor. Onun nefes alıp verdiğini 
duydukça yaşadığına hiddet eder gibi tarif olunmaz sinir hâlleri 
geçiriyor, hep Saffet’in, hep Saffet’in hayaliyle yaşıyor, hastalığın, 
hayatın bütün elemlerine yalnız bu merhem kuvvetiyle mukavemet 
edebiliyordum145.

Ben onu birden feveran eden146 aşkımın bütün cinnetiyle, ate-
şiyle yanan sineme çekmiş olduğum döşekten çıkmak istemeyerek 
bir yanımdan öbürüne yuvarlanıp duruyordum.

Karım ilaç kutusuyla yanıma geldi:
– Kaşe almayacak mısınız?
– Hayır.
– Hastaysanız ilaç alınız, değilseniz döşekten kalkınız.
Hemen öfkem parladı:
– Bu da tuhaf emir! Enflüanza delisi mi oldunuz yoksa? 
– Bana bir şey olmadı. Ne olduysa size oldu!
– Acayip!
– Evet o kadar acayip ki bütün acayipler bunun yanında pek 

tabii kalır beyefendi!
Karımın beyninde hemen hemen kopacak bir fırtına birikintisi 

olduğunu keşfetmek büyük bir kiyasete147 muhtaç değildi. Acaba 
bir şey mi sezinlemiş veya görmüş veyahut ki maazallah hakikate 
ermiş miydi? Bu merakımı halletmek için karımı deşmek lazım gel-
diğine hükmettim. Bütün bütün damarına basmak üzere dedim ki:

– Keyif benim değil mi? Ne ilaç alırım ne de döşekten kalkarım. 
Ne yapacaksınız hanımefendi? 

– O tatlı ümit ile bir sene daha bu döşekte yatsanız beyhudedir 
beyefendi. Çünkü…

144   kurbiyet: yakınlık
145   mukavemet etmek: dayanmak, direnmek
146   feveran etmek: kaynayıp fışkırmak
147   kiyaset: uyanıklık, anlayışlılık, akıllılık
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Karım pek müstehzi148 bir tebessümle sustu. Bu istihzanın149 
zehrini üzerimden silkmeye uğraşır gibi yatağımın içinde depreşe-
rek:

– Tamamlayınız. Ey çünkü? 
– Çünkü o hastadır. Pek hastadır. Artık ilacınızı vermeye gel-

meyecek. İki günde müzaif-i zatürre150 taze ciğerlerini sardı. Kan 
kusuyor. Nefes alamıyor. Pek yakında Allah’a can borcunu ödeye-
cek. Ve hatta…

– Ey ve hatta… Çabuk söyleyiniz! 
– Doktorlar “sabaha çıkamaz” diyorlar. Neme lazım, ben doğ-

ruyu söylerim. Yazık oldu. Güzel kızdı. Sizin için de pek hakikat-
liymiş. Hummasının en ateşli, en şiddetli zamanlarında hep sizi 
sayıklamış durmuş. İsminizi vird-i sübhani151 gibi hiç ağzından dü-
şürmüyormuş.

Karımın bu sözleri hayatımı boğacak bir felaket dalgaları gibi 
birbirinden daha büyük, daha kara, daha hevlnak152 savletlerle bey-
nimi eziyordu. Bir taraftan Saffet’in hayatı tehlikede olduğu, diğer 
cihetten zevcemin zavallı kızın hastalığıyla, ölümüyle benden mün-
takimane153 o tarzda söyleyişi beni bitirdi. İrademi kaybettim. Göz-
yaşlarım benden ruhsatsız154 ilkin hazin hazin sızdı, sonra boşandı, 
coştu. Karımı rüyete155 tahammül edemiyorum. Yüzünü görmemek 
için yorganı başıma çektim. Hıçkırıklarımın arasında onun bütün 
birikmiş hınçlarını şöyle boşalttığını duyuyordum:

– Âşık, âlemi kör, dört tarafını duvar sanırmış. Burada, şuracık-
ta bir meşru karınız hummalar içinde inim inim inlerken, ona, yaba-
nın kaltağına sarıldınız! Deraguşlarınızın şiddetinden oda sarsıldı. 
148   müstehzi: alaycı
149   istihza: biriyle ince ince alay etme, eğlenme, birini eğlenceye, maskaralığa 

alma
150   müzaif-i zatürre: zatürre hastalığı
151   vird-i sübhani: Allah’ı zikretme, anma
152   hevlnak: korkunç, korkulu
153   müntakimane: öç alırcasına
154   ruhsat: izin, müsaade
155   rüyet: görme, bakış, görüş



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 563

Camlar titredi. Böyle bir cinayet, arş ve kürsü oynatsa yeri vardır. 
Tahammül ettim. Fakat teessürümden tıkanıyordum. Ses çıkarsam 
o kahpenin yanında beni tahkir edeceğinizi biliyordum. Allah’a 
havale ettim. O güzel yapar. Sabrımın mükâfatını156 göreceğimden 
eminim…

Sabrının mükâfatı Saffet’in ölümü müydü? Bunalmamak için 
yorganı üzerimden attım. Karı koca yüz yüze geldik. Bu ne elim157 
bir muvacehe158 idi. Günahımı inkâra imkân yoktu. Bu bedahet159 
onu da beni de eziyordu. Bu müthiş hakikatin önünde şimdi ikimiz 
de ağlıyorduk. O müddei160 idi, ben müttehem161. Söz onundu, hak 
onundu. Zevcem devam etti:

– Eski âdet, eski usül, eski terbiyelerimize itiraz edersiniz. Gü-
zel hizmetçi kızları erkeklerimizinden kaçırmaya hakkımız var 
mıymış yok muymuş? Şimdiki erkeklerde, aile, zevce hukukuna 
riayet edecek162 ahlak metaneti nerede? Beyaz bir gerdan, yanak 
üzerinde bir ben, biraz alımlıca kaş göz gördüler mi evlerini barkla-
rını, çocuklarını, insaniyetlerini, her şeylerini unuturlar, bütün saa-
detlerini kirli hevesin ihtilaçları163 içinde boğarlar.

Ben bu sözleri mahkeme huzurunda, mahkûmiyet kararına bo-
yun eğen bir müttehem tevekkülüyle dinlemekteyken, Hafize Ha-
nım kaçık bir beniz, müteessir164, telaşlı bir çehreyle girmek istiyor, 
pek yalvarıyor.

Bu rica karşısında zevcem artık sabrını, metanetini, insaniyeti-
ni Hafize Hanım’ın huzurunda hep kaybederek:

– Mümkün değil helal etmem! Kahpe, huzur-ı Rabbü’l-âlemine 
o yüz karasıyla gitsin! 
156   mükâfat: bir başarının, iyi ve güzel bir davranışın karşılığı olan şey
157   elim: çok ıztırap veren, çok acıklı, çok üzücü, çok elem verici
158   muvacehe: yüz yüze gelme, yüzleşme
159   bedahet: ispatı gerektirmeyecek kadar açık ve belli olma, apaçıklık
160   müddei: davacı
161   müttehem: zanlı, suçlanan
162   riayet etmek: uymak, itaat etmek
163   ihtilaç: sarsıntı, çırpınma
164   müteessir: üzüntülü, kederli, üzgün
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merhametsizliğiyle bağırdı. 
Hafize Hanım o gençlik düşmanı, katı, sağır yürekli karı bile 

imana gelerek:
– Aman efendim! Günahı ne kadar büyük olursa olsun böyle 

günde affetmelisiniz. Hanımlığın, büyüklüğün şanı budur.
Zevcem:
– Hayır Hafize Hanım, ne haddime, ben affedecek değilim, Al-

lah affedecek… Rica ederim beni daha fazla söyletme!
O anda içeriye küçük besleme Pertev girerek matem yaşlarını 

akıta akıta pürteessür ve heyecan tıkana tıkana:
– Zemzem-i şerif istiyorlar. Dolabın anahtarı küçük hanımefen-

dideymiş. Aman çabuk efendim, hasta gidiyor!
Hastalık ve üzüntüyle pek bimecal165 gibi duran zevcem hâ-

linden memul edilmez166 bir şiddetle yerinden fırlayarak başındaki 
bütün saçları ürpermiş bir galeyanla:

– Zemzem vermem! Öyle günahkar ağza o mübarek suyu akıt-
mak vebaldir. Onun ağzının pasını cehennem temizleyecek!

Ben kendi vicdanım nazarında mazur bir suçluydum. Fakat 
zevcem kadınlık damarının en kindar bir yarasıyla, en vecanak bir 
sızısıyla cinsilatife mahsus şefkat ve rikkat167 hududunu değil, en 
iptidai168, en kaba, en hissiz, en taş yüreklilerin insafsızlığını da ge-
çiyordu. Karımın huzur-ı galeyanında hemen zilletkâr169 bir tavr-ı 
istirhamla170 boynumu bükerek:

– Hanım, dedim, Hepimizin akıbetimiz olan hakikatin esrara 
karıştığı bu büyük dakikada kanlı bıçaklılar yüreklerinden en de-
rin kin ve husumetlerini silerler. Ayaklarınızı öpeyim. Gidiniz helal 
ediniz. Allah da bunu emreder, peygamber de din de insaniyet de… 

165   bimecal: takatsiz, mecalsiz, güçsüz
166   memul etmek: ummak, beklemek, ümit etmek
167   rikkat: acıma, şefkat, merhamet
168   iptidai: gelişmemiş, ilkel
169   zilletkâr: hakirliğe sahip olan, aşağılık
170   tavr-ı istirham: merhamet isteyen tavır
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Haydi durmayınız gidiniz. Helal ediniz. Mezardan bir çift müstar-
hem gözün ta bu mahşere kadar üzerinize dikilip kalması rahatsız-
lığından kurtulunuz.

Zevcem şaşkın, asabnak171 durdu. Birkaç dakikada cevap ver-
medi. Ne diyeceğini bilmiyor gibiydi. Kalbi o sönmez kıskançlık 
kin ve ateşiyle insaniyet ve kadınlık şefkati arasında bocalıyordu. 
Onun bu küçük vakfe-i za’fından172 istifadeyle173 hemen istirham-
larımı tekrar ettim:

– Haydi hanımcığım! Azrail özür dinlemez. Saniye-i kabzını174 
tehir etmez175. Haydi elmasım, hanımlığın şanını ila176, insaniyet 
icabını icra et!
dedim ve daha zelilane177 yalvardım. Hep bu tezellül178 ve istirham-
larım, zevcemin nazarında benim Saffet’e olan aşkımın büyüklüğü-
nü ispat ediyordu. O, bütün kindarlığıyla ve derin yarasının acısıyla 
gözleri parlayarak bir facia sanatkârı gibi karşımda serpilip dikildi. 
Coşkun ve müntakim179 bir eda aldı. Gözlerini açıp dişlerini gıcır-
datarak:

– Hayır, gitmem! Helal etmem!
kelimat-ı reddiyesini180 fasılalı181, haşin, boğuk bir telaffuzla yüzü-
me savurdu.

O zaman ben de insanlığımdan çıktım. Kışrını182 bir anda fırla-
tan bir volkan gibi gayzlarımı183 saçmaya başlayarak:

171   asabnak: sinirli
172   vakfe-i zaaf: duraklama
173   istifade: yararlanma
174   saniye-i kabz: süre, geçen saniye
175   tehir etmek: ertelemek, sonraya bırakmak
176   ila: yükseltme, yukarı kaldırma
177   zelilane: aşağılık bir şekilde
178   tezellül: kendini hor ve hakir gösterme, kendini aşağı kabul etme
179   müntakim: öç alan, intikam alan kimse
180   kelimat-ı reddiye: kabul edilmeyen kelimeler
181   fasıla: ara, aralık
182   kışr: kabuk
183   gayz: öç alma arzusu ile bilenmiş öfke, kızgınlık, hiddet, hınç, gazap
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– Ya! Helal etmez misin? Ben de o masumu ahirete mahcup 
göndermemek için şimdi imamı, muhtarı çağırtıp nikâh kıydırta-
cağım! Hâleti184 kötü de olsa onun göz ucuyla vereceği bir işaret, 
kabul ve rıza akit185 için kâfidir!
dedim ve hemen dışarı fırladım. Karım bu muhkem186 sözlerimden 
kurşunla vurulmuşa döndü. Eski cerihası187 üzerine şimdi daha elim 
bir yara almış gibi bir sayha kopararak188 arkamdan koştu. Bir muh-
tazırla189 değil, bir ölüyle bile izdivacımı istemiyordu. Anladım ki 
buna mâni olmak için her ne yapılabilirse yapacaktı. Fakat heyhat! 
Hastanın odasına girdiğimiz vakit Azrail emanetini almış, her şey 
olmuş bitmişti. 

*
Ortada başı kıbleye çevrilmiş bir döşekte, üzerine boylu bo-

yunca çarşaf örtülü bir ceset yatıyor, köşede başörtülü ihtiyar bir 
kadın Yasin-i Şerif’in son ayetlerini yüreksiz, titrek bir ses ve hazin 
bir makamla okuyordu. 

Hemen yürüdüm. Ölünün yüzünden çarşafı çektim. Kadınlar 
hep bir ağızdan:

– Açma beyefendi, namahremdir! 
itirazıyla bağrıştılar. Onlara cevap verdim:

– Cenabıhak ve vicdanım huzurunda o benim zevcemdir. Na-
mahrem olamaz. 

Bağrışmalar tekrar etti:
– Zevceniz de olsa öldükten sonra namahrem sayılır. Siz şeriatı 

bilmiyor musunuz? 

184   hâlet: hal, nitelik, keyfiyet
185   akit: evlenme muamelesi, nikâh kıyma
186   muhkem: kuvvetli, metin
187   ceriha: yara
188   sayha koparmak: haykırmak, çığlık atmak
189   muhtazır: ölmek üzere olan, can çekişen
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Ben artık onları dinlemiyor, en büyük sanatkâr-ı hilkatin190 her 
eserine vurduğu gibi son reng-i fenanın hüznünü, şiiriyetini, leta-
fetini, fecaatini191 seyrediyordum. Azrail onun canını almış fakat 
onun gençliğine, güzelliğine hürmet etmişti. Onun yüzü şimdi uh-
revi192 bir nurla yine letafetler saçıyordu. Artık o hakikatti. Biz etra-
fında fâni, yalancı insanlardık. Bilmediğimiz o maverai193 cihanın 
esrarı onun yüzünde bize gülüyor, sakit194 dudakları anlamadığımız 
bir lisanla bize derin, gizli şeyler söylemeye uğraşıyordu.

Genç ölünün çehresi ince bir tülbentle bağlıydı. Derleyip top-
lamak istedikleri gümrah195 saçları alından ve yanlardan birer siyah 
dalga gibi yastığa taşmış, o pek sevdiğim küçük kaşların melul196 
irtisamında197 hayatı biten çiçekler gibi bir ifade-i zeval198 var. Ka-
rası kaymış aralık gözlerdeki mütehaccer199 durgunluk ebediyetin 
hayata derin bakışını gösteriyor. 

Dünyadan heva200 ve hevesini alamayarak talepkâr201 kalmış ve 
son ihtilaçlarda202 cüzi bir tarafa kaymış ağzında hâlâ hanımından 
helallik diler gibi nadim203, sakit bir mana-yı istirham204 var. 

Öpmeye doyamadığım yanak kenarındaki ben yine öyle siyah, 
yine öyle güzel, yine öyle cazip, füsunkâr beni çekti. Yatağın kena-
rına diz çöktüm. Susuz kalan bir zambak gibi sararmış bu ölü kız 
çehresine kapanarak:

190   hilkat: yaratılış, yaratma, yaratılma
191   fecaat: çok acıklı, yürek parçalayıcı durum
192   uhrevi: ahirete ait, öbür dünyayla ilgili
193   maverai: mavera ile ilgili, öteki aleme ait
194   sakit: ses çıkarmayan, konuşmayan, susan
195   gümrah: bol, gür
196   melul: boynu bükük, üzgün, mahzun
197   irtisam: resmi çıkma, düz bir yüzey üzerinde şekli görünme
198   ifade-i zeval: yok olmuş ifade
199   mütehaccer: taşlaşmış, taş kesilmiş
200   heva: istek, arzu, heves, meyil
201   talepkâr: istekli, arzulu
202   ihtilaç: çırpınma
203   nadim: pişman olan, nedamet getiren kimse
204   mana-yı istirham: acıma isteyen bir anlam
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– Sana verdiğim ölümü bana iade et!
niyazıyla205 ağzımı onun hayatsız, nefessiz, hararetsiz dudaklarına 
yapıştırdım. Öptüm öptüm öptüm…

Ben cesedin üzerinde kendimden geçmişim, karım biraz ötede 
bayılmış.

*
Muhattım206 gençliğinin bu müellim207, hatırasuz208 dakikala-

rını tekrar yaşayarak nemli gözlerle mazinin hâl içinde canlanan 
safhalarına bir müddet daldı. Saffet’in soğumuş dudaklarından al-
dığı son buselerin zevk-i melaliyle209 titremeler geçirdikten sonra 
devam etti:

– Azizim bugünkü zevcem hâlâ o kadındır. Vaka üzerinden yir-
mi sene geçti. Dalgalar sahil boylarını nasıl temizlerlerse, güneş 
arzın bütün ufunetlerini210 nasıl emerse günler de bizim karı koca 
kalplerimizin adavetlerini211 öyle sildi. Şimdi birbirimize düşkün, 
müşfik212, sadık yaşıyoruz. 

Eğer gençlik havailiğiyle213 bazı anlar için zevciyet vefakârlı-
ğından inhiraf214 rencidesiyle215 bozuşmuş zevç zevceler varsa biz-
den ibret alarak barışsınlar, unutsunlar, geçinsinler. Yılların güze-
ran216 ve tesellisi en bereli sinelere şifa ve tahammül veriyor. 

Heybeli, 21 Mart 1920

205   niyaz: yalvarma yakarma, rica
206   muhattım: biten, sona eren
207   müellim: üzücü, elem veren, acı veren
208   hatırasuz: zihni yakan
209   zevk-i melal: hüzünlü zevk
210   ufunet: çürümüş bir şeyden yayılan pis koku 
211   adavet: düşmanlık, hasımlık, husumet
212   müşfik: şefkat gösteren, şefkatli
213   havailik: ciddi şeyleri umursamayıp keyfine göre hareket etme, uçarılık
214   inhiraf: değişme, bozulma
215   rencide: incinmiş, gönlü kırılmış
216   güzeran: geçme, geçiş



Ölü Diri Getirir1

Bir yaz sabahı, hava latif, bütün ağaçların taze yaprakları rüz-
gârın mültefit2 tahriki3 altında, güneşin kabz-ı ibtisamı4 ile yeşil at-
las gibi parlıyor. Gün bayramın ilki, mevki mezarlık.

Kaymakam5 üniformalı, vakur, boylu boslu, dalyan gibi fakat 
mahzun bakışlı kırklık bir zabit, sekiz dokuz yaşında pek sevimli 
bir kızcağızın elinden tutmuş, mezarların, çalıların, cesim6 enginar 
fidanları gibi fışkırmış deve dikenlerinin, baldıranların arasından 
ağır ağır yürüyorlar. Otlu ve arızalı zemin üzerinde çocuk ikide bir-
de sendeliyor. Pederi, elinden onu biraz havaya kaldırarak adımla-
rını düzeltiyor.

Kızın arkasında sarı Bursa bürümcüğünden7, gayet fena, çapa-
çul8 biçilmiş elbisesinin yakası bir tarafa sarkmış, kolları bir yana 
çarpılmış, kulakları arkasından esvabının9 rengi kurdele ile boğul-
1   Hüseyin Rahmi Gürpınar, bir babanın, ölen karısı için kızıyla beraber bir bayram 

sabahı yaptıkları mezarlık ziyareti sırasında tıpkı kendisi gibi eşini kaybetmiş 
dul bir kadınla tanışmasını anlattığı “Ölü Diri Getirir” adlı hikâyesini 13 Nisan 
1920 tarihinde tamamlamıştır. Hikâye, 1338 (1920) yılında İkdam gazetesinde 
yayımlanmıştır. Elinizdeki yayın, hikâyenin ilk baskısına uygun şekilde sadeleş-
tirilmeden hazırlanmıştır. (Yunus Sayıner)

2   mültefit: iltifatkâr
3   tahrik: yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
4   kabz-ı ibtisam: gülümseme kavrayışı
5   kaymakam: yarbay
6   cesim: büyük, geniş
7   bürümcük: bükülmüş ham ipekten dokunan ince kumaş
8   çapaçul: düzensiz, dağınık kılık kıyafet
9   esvap: giyecek, elbise
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muş kumral saçları iyi düzeltilmemiş, diz çoraplarından biri bağın-
dan kurtulmuş.

Peder, ikide birde tevkifle10 bu sarkan, çarpılan, çözülen şeyleri 
tanzime11 uğraşıyor. Fakat acemice, usulsüz iliştirdiği şey birkaç 
adım sonra yine rabıtasından12 kurtuluyor. Mümkün değil kızın kı-
yafetini bir nizamına koyamıyordu.

Kaymakam Hıfzı Bey, dört sene harbin en ateşli ve tehlikeli 
cephelerinde dolaştıktan sonra İstanbul’a avdetinde13 sevgili zevce-
sini hanesinde değil, kabristan servilerinin matemli gölgeleri altın-
da, müebbet uykuda bulmuştu.

Bu ebedî iftirakı14 şimdi, bıraktığından dört yaş daha büyümüş 
bir tanecik kızı Nuriye’nin muhabbetiyle tahfife15 uğraşıyor, masu-
mu deraguş ettiği16 vakit onun minimini yanaklarını hazin damla-
larla nemlendiriyor, böyle sevgi şetareti17 arasında bu ince yaşların 
niçin döküldüğünü pek anlamayan çocuğa da bir yeis18 çöküyor, o 
da gam katrelerini19 bilaihtiyar20 babasınınkilere karıştırıyordu.

Evde ihtiyar zenci Ferah Bacı’dan başka kadın yoktu. Pişiren, 
silen, süpüren, düğüm düğüm nasırlı elleriyle Nuriye’nin tuvaletini 
yapan, kalın camlı gözlüğüyle söküklerini diken, her hizmeti gören 
oydu.

*
Baba kız kandillerde, bayramlarda her akrabadan evvel bu ka-

bir ziyaretine gelirlerdi. Kuşların cıvıltısı, otların hışırtısı arasından 

10   tevkif: durdurma, durdurulma 
11   tanzim: düzenleme, nizama koyma 
12   rabıta: bağ 
13   avdet: dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme 
14   iftirak: ayrılık, ayrılma, hicran
15   tahfif: hafifletme
16   deraguş: kucaklama, sarma
17   şetaret: sevinç, neşe, şenlik 
18   yeis: şiddetli üzüntü, keder
19   katre: damla
20   bilaihtiyar: katlanılmış, razı olunmuş keder
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yürüdüler, yürüdüler. Pehlesinin21 üzerinde ufak bir kuş yalağı bu-
lunan yeşil yazılı bir kadın mezarının önünde durdular.

Çocuk gele gide anasının bu uhrevi22 mermer evceğizini öğren-
mişti. Durur durmaz:

– Beybabacığım, işte annemin mezarı! dedi.
İki ihtiyar servinin arasına sokulmuş bu taze mezarın önünde 

Hıfzı Bey iki avucunu kaldırdı. Merhumun ruhuna üç İhlas, bir Fa-
tiha-yı Şerife ihdasından23 sonra huşu24 ile eğildi, müebbet25 tahas-
sürle26 yanan dudaklarını mermerin serin sathına27 yapıştırdı, derin 
bir göğüs geçirmesiyle ağır bir buse aldı.

Nuriyecik de babasını takliden minimini, beyaz ve tombulca 
ellerini kaldırdı. Ciddi bir dua vaziyeti almaya uğraştı. Pes pes bir 
şeyler okudu, okudu. Avuçlarını yüzüne sıvadı. Masum, mütehas-
sir28 eğildi. Kırmızı gonca, körpecik dudaklarıyla taşı birkaç defa 
öptü.

Baba kız, bu kısa fakat pek kalbî ve samimi dua ve çok ha-
zin bayram takbilinden29 sonra taşın derin sükûn ve gamlı esrarı 
önünde bir müddet sanki o teessürlerine cevap beklediler. Mermer 
söylemiyor, mezar sır vermiyordu.

Peder, bütün hayatın akıp geldiği bu içi kara mansıba30, hiçliğe 
karışan bu gayeye daldı. Lakin bu duymaz, ses vermez katı taşların 
altında şefkatli, yumuşak bir ana kalbi uyuduğuna kail olan31 ma-
sumcağız küçük aklının sade ve saf sualleriyle onu uyandırmaya 
uğraşarak:
21   pehle: taş sandukalı mezarlarda sandukanın yan taşı 
22   uhrevi: ahirete ait, öbür dünya ile ilgili
23   ihda: hediye etme, gönderme
24   huşu: korku, heybet ve cazibeye kapılma
25   müebbet: sonsuz, ebedî, daimî
26   tahassür: hasret çekme
27   satıh: yüzey
28   mütehassir: özleyen, hasret çeken
29   takbil: öpme
30   mansıp: makam
31   kail olmak: inanmak, kabul etmek
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– Beybaba…
– Yavrucuğum…
– Annem şimdi bizi görür mü?
– Görür kızım.
– Ya biz onu niçin görmüyoruz?
– Kızım, onun cesedi burada yatıyor, ruhu cennet bahçelerinde 

geziyor.
– Ruh nedir beybabacığım?
– Ah kızcağızım, o en büyük akılların eremediği bir sırr-ı ali-

dir32. Bu yaşa kadar anlayamadığım bir şeyi sana nasıl anlatayım?
– Annemi pek göreceğim geldi. Ya onu alalım, eve götürelim ya 

biz cennet bahçesine onun yanına gidelim.
– Ölmeden onun yanına gidilmez.
– Biz de ölecek miyiz beybaba?
– Öleceğiz kızım.
– Oh, ben ölmek istemem. Ne vakit öleceğiz?
– Ne vakit ömrümüz biterse.
– Benim ömrüm daha çok var mı?
– Sen henüz çocuksun. Daha altmış, yetmiş yıl yaşayacaksın.
– Beybabacığım, siz daha kaç yıl yaşayacaksınız?
– Allah bilir kızım.
– Beni bırakıp da siz de annemin yanına gitmeyiniz. Sonra ben 

evde Ferah Bacı’yla yalnız ne yaparım?
*

En küçük yaşlarımızdan beri zihinlerimizi saran lakin en geç-
kin zamanlarımızda da bilinemeyen, tabiatın hallolunamaz33 müeb-
bet bilmeceleri karşısında yine peder fikre vardı.

32   sırr-ı ali: büyük sır
33   hallolmak: çözülmek
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“Ömür, ölüm, mezar, ahiret” gibi kelimelerin kasvetli34 ağır-
lıklarıyla sade ve körpe aklı bunalan kızcağız, etrafına bakınarak 
sağdan soldan biraz hava, biraz inşirah35, eğlence ararken karşıda, 
mezarlar arasında ve hemen kendi yaşında bir çocuk gördü. Bu, be-
yaz, değirmi36 çehreli, kırmızı gül yanaklı, fıldır fıldır zeki bakışlı, 
tosun gibi güzel bir oğlandı.

İki çocuk biraz sıkılgan birer tebessümle birbirine bakıştılar. 
Oyun cazibesi ikisini de çekti. Kız, o tarafa birkaç adım yürüdü. 
Oğlan, daha cüretli davranarak hemen kızın yanına geldi. İkisi de 
alamet-i tefessüh37 olarak salavat parmakları ağızlarında bir müddet 
masumane birbirini oğlan tombul yanaklarının bütün sordu:

– Senin adın ne?
– Nuriye. Ya senin?
– Ali Muzaffer.
– Buraya yalnız mı geldin? 
– Annemle geldim.
– Niçin geldiniz?
– Beybabam öldü de bayram diye onun mezarına ağlamaya gel-

dik.
İki masumun tebessümleri söndü, bakışlarına bir hüzün çök-

tü. Şimdi kendi pek tıflane38 muhakemelerince39 dünyayı, ahireti, 
ölümü, hayatı düşünüyorlardı. Ufacık kalpleri matemle şişiyor, mi-
nimini gözleri elemle sulanıyordu. Dünyadan gidenlerin, sağ ka-
lanların yüreklerine nasıl derin ayrılık sızılan bıraktıklarını o yaşta 
anlıyorlardı.

34   kasvetli: sıkıntılı, sıkıcı, sıkıntı veren
35   inşirah: iç açılması, gönülde duyulan ferahlık
36   değirmi: yuvarlak
37   alamet-i tefessüh: bozulma işareti
38   tıflane: çocukça
39   muhakeme: düşünme
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Dalgın dalgın bir müddet yürüdükten sonra acıklı sergüzeştle-
ri40 birbirine hikâye etmek için karşı karşıya bir mezarın kenarına 
oturdular. Oğlan parmağıyla ufkun üzerinde münhaniler41 çizerek 
tıknaz42 yanaklarından boşanan tokça bir sesle anlatıyordu:

– Beybabam cenkten43 ta uzaktan uzaktan yaralı geldi. Beni ilk 
öptüğü vakit göğsünden kırmızı kırmızı kan akıyordu. Bana bulaştı.

Küçük nâkilin44 gözlerinden birkaç pırlanta yuvarlandı. Bu te-
essür derhâl kıza da sirayet etti45. Nuriye cebinden ipekli küçücük 
bayramlık mendilini çıkardı, kendi gözlerini sildikten sonra Ali 
Muzaffer’in yaşlarını da kuruttu.

Oğlan karşısında kendi gibi küçücük bir dert ortağı bulunca 
coştu. O gece yaralı babasının nasıl inleyerek vefat ettiğini, ölünün 
başı ucunda anasının ne kadar ağladığını ve sonra ertesi günü bey-
babasının tabutunu kocaman bir al bayrağa sararak alıp götürdükle-
rini masumiyetin bütün hakiki fesahatiyle46 anlattı.

Nuriye de ona annesinin yatakta yata yata nasıl sarardığını, 
beybabasından mektup gelmediği için gece gündüz ağladığını, ni-
hayet bir gün artık hiç kımıldamadığını, yüzüne bir tülbent örttük-
lerini, komşu hanımların baş ucunda Mushaf47 okuduklarını, ertesi 
günü evin avlusuna kalabalık erkekler dolduğunu, annesini alıp 
götürdüklerini, o zamandan beri artık hiç hiç onun sevgili yüzünü 
görmediğini yüreciğinin bütün acısıyla nakletti.

*
Hıfzı Bey dünyanın fâniliği, ölümün müebbet iftirakı, ahiretin 

siyah meçhuliyeti ve bu maddi cihandan öteki manevi âleme ge-
çerek ne kadar insanın yoktan var, vardan yok olduğunu ve daha 

40   sergüzeşt: macera, serüven
41   münhani: eğri çizgi
42   tıknaz: toplu, kısa boylu ve kalın yapılı, etine dolgun
43   cenk: savaş
44   nâkil: anlatıcı
45   sirayet etmek: yayılmak, geçmek
46   fesahat: güzel konuşma, etkileyici söz söyleme
47   mushaf: Kur’an-ı Kerim
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hesapsız insanın istikbalden hâle48, hâlden maziye durmaz, dinlen-
mez ebedî bir cereyanla akıp gideceğini düşünmek dalgınlığı içinde 
Nuriye’nin yanından savuştuğunu fark edememişti. Etrafına bakın-
dı. Çocuğunu göremeyince onu aramak için beş on adım ilerleyerek 
oraya buraya bakındı. Nihayet, kızın kendi yaşında pek sevimli bir 
oğlan çocukla harap bir kabrin kenarına oturarak dalgın, samimi 
konuştuğunu gördü.

İki masumun muhaverelerini49 dinlemek merakıyla ağır ağır 
ilerledi. İri gövdeli bir servinin arkasına sinerek kulağını çocuklara 
verdi.

Aynı hâl, Ali Muzaffer’in validesi Ulviye Hanım’da da vaki 
olmuştu50. O da bir mezar taşını siper alarak yavrucukların sözlerini 
işitmeye gelmişti.

Valide, masumeynin51 bu derin elemli52 hasbihâlini53, tesir hıç-
kırıklarıyla yüreği katıla katıla dinledi. Nihayet kız, bayramlık ipek 
mendiliyle oğlanın hüzün yaşlarını silince kadında sabra tahammül 
kalmadı. Yetimlerin yanına koştu. Kendi yaşlarını onlarınkine kata-
rak ikisini de sevdi, büyük bir şefkatle öptü. Şimdi bu acıklı valide, 
öksüz Nuriye’nin de dertli sergüzeştini biliyordu. Onu defaatle54 
bağrına bastırdı. Başının fena bağlanmış kurdelesini çözdü, saçları-
nı düzeltti, kendi üzerinden birkaç agraf55 çıkardı. Kızın elbisesinde 
çulpa56 duran yerleri tanzim etti, iliştirdi.

Servi arkasındaki peder, bu levha karşısında gözyaşlarını tuta-
madı. Mendiliyle ağır ağır gözlerini silerek bu sahne-yi tesire57 çıktı. 
Nuriye, pederini görünce içini çekerek:

48   hâl: yaşanmakta olan zaman, şimdi
49   muhavere: karşılıklı konuşma
50   vaki olmak: meydana gelmek, vuku bulmak
51   masumeyn: iki masum
52   elemli: üzgün, üzüntülü, kederli, gamlı, tasalı, hüzünlü
53   hasbihâl: sohbet
54   defaatle: defalarca
55   agraf: kopça, kanca
56   çulpa: yamuk, sakat
57   sahne-yi tesir: etki sahnesi
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– Aaa beybabam, dedi.
İki çocuk el ele valide ve peder karşı karşıya bir müddet sakit58, 

pürtesir59 durdular.
Hıfzı Bey, uzun kirpikleri pırlanta jaleli60 bu genç ve güzel va-

lidenin önüne doğru ihtiramla61 birkaç adım yürüyerek:
– Hanımefendi, şimdi şurada kızım Nuriye bayramlık mendi-

liyle mahdumunuz62 Ali Muzaffer’in ağlayan gözlerini sildi. Ma-
sumun bu hareketine mükâfaten Cenabıhak dertli bir pederin elem 
yaşlarını kurutmak için gökten sizin gibi bir melekü’s-sıyane63 in-
dirdi.

Kadın hazin bir sükûtla64 başını önüne eğdi. Bu, bir ifade-yi 
kabul demekti.

Heybeli

58   sakit: ses çıkarmayan, konuşmayan, susan, sessiz
59   pürtesir: etki dolu, etkileyici
60   jale: su damlası, çiy
61   ihtiram: saygı, hürmet, tâzim
62   mahdum: erkek evlat, oğul
63   melekü’s-sıyane: koruyucu melek
64   sükût: susma, konuşmama, sessizlik



Taharet Meraklısı1

Bilmem nedendir, bizde avam2 zekâyı vezinle mukayese eder3. 
Onlarca tam akıl “bir okka4” itibar olunur5. “Filan zat yüz dirhem6 
eksiktir.” demekteki noksanın onun sıklet-i dimağına7 aidiyetini 
hep biliriz. Avamca elli dirhem, yüz dirhem, yarım okka eksikler 
vardır. Kimilerine de “büsbütün beyinsiz” denir. Miktarca tam ok-
kadan sıfıra kadar olan tefavüt8 insanların zekâ mikyasında9 hayli 
çeşit düzer. Binaenaleyh10 “el cünunu fünun akalluha erbaun” diyen 
hakim, cinnet-i envaiyi11 mikdar-ı hakikisinden12 çok tahlil etmiş13 
1   “Taharet Meraklısı”, ilk olarak İkdam gazetesinde 20 Nisan 1920’de yayım-

lanmıştır. Elinizdeki metin, bu baskıyı esas almıştır. Hikâye daha sonra yazarın 
Katil Puse adlı hikâye kitabında yayımlanmıştır. Katil Puse, ilk olarak 1933’te 
Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanmış, aynı yayınevince 1945 yılında ikin-
ci defa basılmıştır. 1971’de Atlas Kitabevi tarafından Öldüren Öpücük adıyla 
tekrar yayımlanan kitap, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştirilmiştir. Son 
olarak Özgür Yayınları tarafından 2015’te Atlas Kitabevinin sadeleştirmelerine 
ek olarak kitapta yer alan öykülerin başlıkları da sadeleştirilerek yayımlanmıştır. 
(Ayşe Erbay)

2   avam: halk, umum, herkes
3   mukayese etmek: karşılaştırmak, değerlendirmek, kıyaslamak
4   okka: bir ağırlık ölçüsü birimi
5   itibar olunmak: farzedilmek
6   dirhem: bir ağırlık ölçüsü birimi
7   sıklet-i dimağ: beyin ağırlığı, beyin gücü
8   tefavüt: iki şey arasındaki fark, farklılık
9   mikyas: ölçü, nispet, derece
10   binaenaleyh: bundan dolayı, bunun üzerine
11   cinnet-i envai: çeşitli delilikler
12   mikdar-ı hakiki: bir şeyin gerçek miktarı
13   tahlil etmek: incelemek
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oluyor. Kırk değil, elli değil, yüz değil. Birkaç bin türlüsü vardır 
sanırım. Aklın tamamını gösterir bir mikyas bulunarak herkese tat-
bik edilse14 idi zeki geçinenlerden çoğunun foyası meydana çıkardı. 
Böyle bir alet icadına muvaffak olacak adam, insaniyetin mazhar-ı 
becili olur. Çünkü o zaman, ilel u emrazdan15 selamet16 ve aşı şe-
hadetnamesi17 gibi ba’de’l-muayene18 herkesin eline bir de derece-i 
akl19 raporu verilirdi. Bu raporlara bakarak çok kimselerden kendi-
mizi sakınırdık.

Siz kendi başınıza ne kadar akıllı, fikirli, durbin20, müdebbir21 
bir zat olsanız etrafınızdakiler o melekâttan22 mahrum bulununca 
sizin tedbirleriniz, cehd ü gayretiniz para etmez. Nice akıllılar dai-
ma akılsızların günahını çekerler. İnsaniyetin birçok fenalıklardan 
reha bulamamasının23 birinci sebebi budur. Mesela siz yangından 
korkarsınız. Ocağınıza, mangalınıza, sobanıza, lambanıza, dikkat 
edersiniz. Fakat komşunuz bir gün doğuş rüzgârı eserken çatı ara-
sında maltız mangalında24 çalı çırpı ile patlıcan kızartmak tedbirsiz-
liğinde bulunur. Yahut lambayı, şamdanı tül perdenin yanına bırakır 
gider, yedi mahalleyi yakar. Tahkik etseniz25 çok yangınların böyle 
pek sersemce tedbirsizlikten ileri geldiğini anlar, belahet-i beşeri-
yeye26 şaşar ve acırsınız. Bir memlekette kolera, veba gibi emrazın 
ve daha türlü türlü beliyelerin27 esbab-ı zuhur u tusı28 hep böyle 

14   tatbik etmek: uygulamak
15   ilel u emraz: hastalıklar ve sakatlıklar
16   selamet: ruh ve beden yönünden sağlıklı olma, esenlik
17   şehadetname: diploma, sertifika, bröve
18   bade’l-muayene: muayeneden sonra
19   derece-i akl: akıl derecesi
20   durbin: ileriyi gören, uzak görüşlü
21   müdebbir: tedbirli
22   melekât: melekeler
23   reha bulmak: kurtulmak
24   maltız mangalı: taşınabilir, yemek pişirmeye yarayan bir tür mangal
25   tahkik etmek: araştırmak, soruşturma
26   belahet-i beşeriye: insanın alıklığı
27   beliye: bela, musibet
28   esbab-ı zuhur u tus: doğuşu ve ortaya çıkaran sebepleri
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ahmakça29 dikkatsizliklerdendir. Otomobiller, tramvaylar her gün 
sokaklarda adam çiğniyorlar. Daima kabahat çiğneyenlerde midir? 
Çiğnenenlerde hiç yok mudur? Kalabalık tehlikeli caddelerde yaya 
kaldırımlarından inenler niçin sağlarına sollarına, önlerine arkaları-
na bakmamalıdırlar? Köşebaşlarında ve bazı karşıdan karşıya geçit 
yerlerinde münasip, müsait bir an gözetilmeden adım atılmaz. Bu 
gibi izdiham şehirlerde yaşamak zaruretinde kalınca insan bu nev 
tehlikelerden nefsini korumak tecrübesini iktisap etmelidir30.

İnsanın hiç dahli olamayacak, sırf su-i tesadüfün31 tevlit ettiği32 
kazaların vukuu da inkâr olunamaz. Eceli gelince insan bir kaşık 
suda boğulur, derler. Fakat bunlar enderdir. Çoğu pek çoğu tedbirde 
kusur beliyesindendir.

Muharebeden evvel bir gün Şişli tramvayında bulunuyordum. 
Karşıma başı kalotlu33, beli zünnarlı34 bir Fransız papası oturdu. 
Elindeki küçük dua kitabına daldı. Dirseğini pencereden hayli dışa-
rı çıkardı. Onu dalgınlığından uyandırarak kendi lisanıyla dedim ki:

– Kardeş oradan kolunuzu çekiniz, tehlikelidir.
Rahip bu ihtarımdan35 pek memnun olmadı. Bir müddet dik dik 

yüzüme baktı. Fakat mırıltı nevinden hafif bir “mersi” ile nihayet 
kolunu çekti. Tesadüfe bakınız ki iki mevkıf36 sonra tramvayda bir 
gürültü koptu. Aynı tedbirsizlikte bulunduğundan dolayı bir şişman 
adamın kolu kırılmıştı. Biçare ayılıp bayılıyordu. Tramvayı durdur-
dular. Mecruhu37 bir eczaneye indirdiler. Papaz kendi gözüyle şahit 
olduğu bu elim kaza üzerine ellerime sarılarak:

– Allah beni böyle bir kazadan muhafaza için sizin gibi bir ada-
mın karşısına oturttu, dedi.
29   ahmak: bön, budala
30   iktisap etmek: kazanmak, edinmek
31   su-i tesadüf: kötü raslantı
32   tevlit etmek: sebep olmak, oluşturmak
33   kalot: takke
34   zünnar: keşişlerin bellerine bağladıkları kıldan uzun kuşak
35   ihtar: uyarma
36   mevkıf: duracak yer, durak yeri, durak
37   mecruh: yaralı
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Hararetli teşekkürler birbirini takip etti.
İnsanlar ekseriya düşüncesiz, ahmak kardeşlerinin günah be-

lahetlerini çekerler. Yoksa hepimiz akıllı fikirli, tedbirli kimseler 
olsak bu dünyadaki müessif38 hâllerin çoğu eksilir.

*
Tımarhanenin haricinde bulunanlarda dâhildekilere parmak 

ısırtacak ne akıl uyuzları vardır. İşte size bir numune:
Bundan yirmi sene kadar evvel Aksaray tramvay mevkıfı civa-

rında Rumelili bir perukar39 vardı. Berberin ihtiyar pederi Mustafa 
Ağa, ekseriya40 dükkânda bulunur, müşterilerle görüşürdü. Bu za-
tın temizlik merakı bunun kendini tanıyanlara bir eğlence olmuştu. 
Çünkü bu hâli aşırılığı da geçmiş pek gülünç bir iptila41 şeklini al-
mıştı. Gücünün yetebildiği dikkatlerle bidüziye42 yıkanır, temizlenir 
ve yine hep abdestinden şüphe ederdi. Mütemadiyen43 dalan gözleri 
zavallı dimağının hep bu şüphe ile rahatsızlığını gösterirdi. Acaba o 
gün temizlenmeden kalan mafsalları44 hangisidir? Hep bu düşünce, 
hep bu merak.

İnsanlar kendilerinden akılca bir gömlek noksan gördükleri 
kimselerle istihza etmek45 zaafına meraklıdırlar. Âleme eğlence, 
alay lazım. Muzibin biri bir gün Mustafa Ağa’ya suret-i haktan gö-
rünerek46:

– Ağam ben de senin gibi temizlik merakıyla pek rahatsızım. 
Hele bir hususta senden de ileri varmaktayım.

Mustafa Ağa taaccüple47:

38   müessif: üzücü
39   perukar: berber
40   ekseriya: çok zaman, çoğunlukla
41   iptila: aşırı düşkünlük, tutku
42   bidüziye: tekdüze
43   mütemadiyen: durmadan, sürekli olarak
44   mafsal: eklem
45   istihza etmek: gizli veya kinayeli bir biçimde alay etmek, alaya almak
46   suret-i haktan görünmek: iyi niyetliymiş gibi görünmek
47   taaccüp: şaşma, hayret etme
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– Hangi hususta?
– Bir insan elini, ayağını, kolunu, bacağını, hasılı vücudunun 

harici kısımlarını istediği gibi temizleyebilir. Fakat tathire48 eli er-
mediği pis yerlerini nasıl paklayacak? Asıl mundarlık bizim içimiz-
dedir.

Bu mühim mesele üzerine birdenbire nazarıdikkati49 açılan 
Mustafa Ağa büyük bir merakla:

– Sahi söylersin abe Müselman… Şimdiyecek benim akılsız 
kafam düşünmediydi bu nazik meseleyi. Öyle ya, için pis kaldıktan 
sonra dışını temizlemek kaç para eder?

– Ya… Mesele naziktir… Hem senin zannettiğinden çok ince 
ve derindir.

– Şüphe etmem ona… Bir gün cami-i şerifte vaaz dinler iken 
şeyh söylediydi böyle bir lakırdı. Şeyhten hatırlıyorum. Hani o 
koca sarıklı Eğinli Osman Efendi… Dedi ki: “Behey Müselmanlar, 
yalnız öyle yıkanmak, temiz giyinip kuşanmak para etmez. Biraz da 
içinizi temizlemeye uğraşmalısınız. Kalplerinizi pak tutmalısınız.”

– Eh işte gördün mü şeyh de söylemiş…
– Allah razı olsun şimdi de sen söyledin. Elhamdülillah50 dışı-

mı temizlemeyi öğrendim. Fakat ayıp değil a, bu yaşa geldim hâlâ 
bilmem nasıl temizleyeyim içimi… Bunun için sen biliyorsan bir 
usul tarif et bana işte öyle yapayım. Bunun sana da çok sevabı olur. 
Bilen bilmeyene öğretmeli. Müselmanlıkta yol böyledir.

Berber dükkânının önünde, caddede bir tahta tulumba vardı. O 
aralık bitişik kahvehanenin tabii51 gelmiş, bir ince değneğin ucuna 
bağlamış olduğu yün çorap parçasıyla nargile temizliyormuş. Mus-
tafa Ağa’yı içini temizlemeye teşvik eden zat, kahveci tabiinin nar-
gile şişesini suret-i tathirini52 göstererek:

48   tathir: temizleme, paklama
49   nazarıdikkat: ilgi
50   elhamdülillah: Allah’a hamdolsun, şükürler olsun
51   tabi: çırak
52   suret-i tathir: temizleme biçimi
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– İşte böyle olacak. En güzel usul budur.
Zavallı Mustafa Ağa istiğrapla53:
– Nasıl böyle? Birdenbire kavrayamadı zihnim… Ayıp değil a, 

sözünü alamadı aklım…
– İnsanın en ziyade taharete muhtaç en pis yeri neresidir, bilir-

sin…
– Bilirim onu. İşte orasıdır.
– Aşk olsun! Anladın.
– Artık anlarım… Onu taharetlemeyi küçük yaşta bir kızanken 

öğrettiydi bana rahmetli anam. Onun bana “Gıcırdamayınca temiz-
lenmez.” dediği hâlâ dün gibi aklımdadır.

– Oh, hafızası çok kuvvetli adamsın…
– Kuvvetlidir. İşitirsem bir lafı unutmam onu gayrık. Hiç merak 

etme. Sen söyle nasıl olacağını.
– Bulursun kavice54 bir değnek. Bağlarsın ucuna bir parça yün 

çorap eskisi. 
Kahveci çırağının nargileyi nasıl temizlediğini şimdi gördün. 

Arife bundan ziyade tarif lazım mı?
Mustafa Ağa derin derin düşünerek pek garip bir tavr-ı istizah-

la55:
– Bu değneği içime mi salacağım?
– Hayhay.
– Bunun başka şartı şurtu yok mu? Kaç defa salınacak?
– Çorap parçası temiz çıkıncaya kadar.

*
Birkaç gün sonra berber dükkânına gittiğimiz vakit Mustafa 

Ağa’nın oğlunu telaş içinde bulduk. Babasına Gülhane Seririyatın-

53   istiğrap: garip bulma, şaşma, hayret, şaşkınlık
54   kavi: dayanıklı
55   tavr-ı istiza: alaylı tavır
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da56 ameliye-i cerrahiye57 yapıldığını söyledi. Meğerse safderun58 
ihtiyar bu latifeyi59 tamamına dinleyerek tatbikatına girişmiş. Fakat 
maalesef ilk salışta çorap eskisi içerde kalarak değnek boş çıkmış.

Bu zavallı taharet meraklısı, insanın içi nargile suhuletiyle60 
temizlenemeyeceğini anlamış ama o yaşta gerisine çomak girdikten 
sonra…

56   Gülhane Seririyatı: Gülhane Kliniği
57   ameliye-i cerrahiye: cerrahi ameliyat
58   safderun: kolayca aldatılan, saf
59   latife: şaka
60   suhulet: kolaylık





Namusla Açlık Meselesi1

Harpten2 evveli3 kendi bin beş yüz, oğlu dört yüz, damadı yedi 
yüz kuruş maaş alıyorlar, müzayakasız4 geçiniyorlardı. Muharebe5 
esnasında Semi Efendi, tahdid-i sinn6 felaketiyle tekaüde7, oğluyla 
damadı askere sevk edildi8. Birdenbire aile maişet9 değirmeninin 
suyu kesildi. Birkaç ay sonra kerimesi10 bir oğlan, gelini bir kız 
doğurdu. Evden eksilen delikanlıların baba yurdunda birer filizleri 
sürdü.

Allah rezzak-ı âlemdir11. “Gönderdiği bu meleklerin elbette rı-
zıklarını verir” tesellisi vardı. Lakin muharebedekilerden hiçbir ha-
ber alınamıyor, ihtiyarın tekaüt maaşı idareye kifayet etmiyordu12. 
Açlıktan emziklilerin sütleri kesildi. Ana kucağındaki zavallı yavru-
cukların bacakları pösteki gibi sarkıyor, dizlerine derman, gözlerine 
fer gelmiyordu.

1   “Namusla Açlık Meselesi”, 18 Mayıs 1920 tarihinde İkdam gazetesinde tefrika 
edilmiştir. Buradaki metinde 1920 baskısı esas alınmıştır. (Yasemin Bulut)

2   harp: savaş
3   evvel: önce
4   müzayakasız: yokluk çekmeden, sıkıntısız
5   muharebe: savaş
6   tahdid-i sinn: yaş haddi
7   tekaüt: emeklilik
8   sevk edilmek: çağırılmak, gönderilmek
9   maişet: geçim
10   kerime: kız evlat
11   rezzak-ı âlem: bütün evrenin ihtiyacını veren, rızık verici
12   kifayet etmek: yetmek
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Cenabıhak acıdı. Bu darlıkta dünyaya zamansız gelen masu-
mun birini, Mehmet Hadi’yi sekiz ay sonra geri aldı. Ayşe Sümbüle, 
o, anasının kucağında, zayıf kemiklerini örten buruşuk derisi, soluk 
benziyle yaşıyor, söylemiyor, yürümüyor, anasının kuru memesini 
çekip çekip de gıdasını bulamayınca öfkesinden cılız bir sesle ba-
ğırıyor, vızıldıyor, mızmızlanıyor, susturmak için pencereden dah-
dahları gösterdikleri vakit, dünyaya niçin geldiğini anlamak ister 
gibi her şeye derin, mütehayyir13, kasvetli14, meyus15 bir nazarla16 
bakıyor, durup durup yine ağlıyordu.

Dünyaya gönderip de en uslu kullarına bile birçok günahlar 
işlettikten sonra geri çağırmaktaki murad-ı ilahi17 ne idi? Çocuk ne 
bilsin? Bu, en büyük hükemanın18 bile keşfedemedikleri bir hik-
metti. O zavallı masumcuk hazine-yi hilkatten19 bir varlık olarak 
bu uzviyet20 âlemine düşmemiş olaydı şimdi böyle ağlamayacak, 
sızlamayacak, bir hiçlik içinde rahat kalacaktı.

*
Ne kadar iktisat etseler21 ihtiyarın tekaüt maaşı aileyi bir haf-

tadan ziyade besleyemiyordu. Satıp yemeye başladılar. Zaten pek 
varlıklı değillerdi. Velime22 cemiyetlerinde23, lohusalıklarda eşten 
dosttan hediye gelmiş gümüş kupa, kaşık gibi şeyler ilk ağızda gitti.

İhtiyar kadınların sandıklarında saklı ipekli kumaşlar, bürüm-
cükler, gençlerin gelinlik, paçalık, yedilik elbiseleri, ufak tefek 
küpe, yüzük, bilezik, iğne gibi ziynet takımları onları takip etti. 
Daha sonra, misafir döşekleri, matbah24 bakırları hep pazara dökül-
13   mütehayyir: şaşkın
14   kasvetli: sıkıntılı
15   meyus: üzgün
16   nazar: bakış
17   murad-ı ilahi: ilahi maksat
18   hükema: bilginler, âlimler
19   hazine-yi hilkat: yaratılış kaynağı
20   uzviyet: canlılık
21   iktisat etmek: kısıtlı harcamak
22   velime: düğün
23   cemiyet: toplantı, tören
24   matbah: mutfak
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dü. Ot, yün minderler, halı seccadeler, perdelere varıncaya kadar 
hep o yola gönderiliyor. Artık en lüzumlu25 eşyasından her gün bir 
parça soyulan hane26 gitgide tamtakır kalıyor fakat mide denilen o 
dipsiz kuyu doymak, dolmak bilmiyor, her sabah yeni gıda ihtiya-
cıyla ağız açıyor, sızlanıyor, kendini tatmin ettirmek27 için sahiple-
rini akıllara gelmedik hareketlere, fedakârlıklara icbar ediyordu28.

Pahada ağır, yükte hafif ve pahada hafif, yükte ağır hemen her 
şey gitti. Şimdi sıra eşyasız kalan haneye geldi. Onu bin beş yüz 
liraya bir sarrafa vefaen ferağ ettiler29. Fakat işin içinde öyle fahiş30 
bir murabaha31 hilesi vardı ki muamele32 bin beş yüz lira üzerine 
yapıldığı hâlde ellerine ancak dokuz yüz lira geçebilmişti. Bu mik-
tarın da nısfı33 sağa sola edilmiş olan borçlara verildi. Yedi sekiz ay 
sonra elde avuçta bir şeycik kalmadı. Vadesi hululünde34 borçlarını 
ödeyemediler. Meskenleri35 de o suretle gitti. Şimdi bunca zaruret-
lerine36 bir de hane icarı37 bindi.

Kiralar seneden seneye zihinleri durduracak, evsizleri yeisten38 
çıldırtacak bir gala39 peyda ettikçe40 hane değiştire değiştire niha-
yet41 bir buçuk odalı bir bostan kulübesine kadar düştüler. Gece 
tavanının aralıklarından yıldızlar sayılan bu tamtakır son melcele-

25   lüzumlu: gerekli
26   hane: ev
27   tatmin ettirmek: doyurmak
28   icbar etmek: zorlamak
29   vefaen ferağ etmek: rehin bırakmak, ipotek etmek
30   fahiş: aşırı yüksek
31   murabaha: faiz
32   muamele: işlem
33   nısıf: yarı
34   hulul: gelip çatma
35   mesken: oturulan yer, ev
36   zaruret: zorunlu giderler
37   icar: kira
38   yeis: üzüntü
39   gala: pahalılık
40   peyda etmek: ortaya çıkarmak
41   nihayet: sonunda
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rinde42 sefalet43 ağır ağır eriterek öldürücü bütün siyahlığıyla üzer-
lerine çöktü.

Ayşe Sünbüle’nin validesi, hanenin gelini Düriye Hanım bir 
gün ortadan kayboldu. Birkaç ay sonra onu otomobillerde, ipekler, 
samurlar içinde gördüler. Bir bulgurcuya metres olduğu söyleni-
yordu. Bu darbe, oğlunun hayat ve mematından44 haber alamayan 
kayınpederi pek fena sarstı. İki gün ağzından hiç lakırdı45 çıkmadı. 
Nüzule46 uğradı zannedildi. Yavaş yavaş açıldı.

*
O kadar kirlendiler, paslandılar ki evde çamaşır yıkamak değil, 

haftada bir defa yüzlerini temizlemek için bile sabun bulamıyorlar-
dı. Çarşafsız yorganlar, örtüsüz yastıklar murdar bir muşamba cila-
sını aldı. Artık çamaşır değiştirmiyorlar, üzerlerindekileri çürüyüp 
lime lime dökülünceye kadar kullanıyorlardı. Maişetleri insaniden 
hayvaniye döndü. Artık muayyen47 zamanlarda taam etmiyorlar48, 
ellerine her ne geçerse hemen o anda yiyerek açlıklarını teskine49 
uğraşıyorlardı. Birkaç defa yirmi dört saat katıksız kuru ekmeği 
bile bulamadılar. Hele bir keresinde açlık müddeti50 otuz saatten zi-
yade51 uzadı. Ayşe Sümbüle, dedesiyle büyükanasının kucaklarında 
sefaletin bu uzun oruçlarını onlarla birlikte tutuyor, zayıflıyor, ku-
ruyor, gittikçe büyüyeceğine küçülüyor fakat ölmüyor, ağlaya sız-
laya yaşıyor, zaruretin52 elim53 icabatına54 alışarak, aşılanarak sanki 

42   melce: sığınılan yer
43   sefalet: yoksulluk
44   hayat ve memat: ölüm kalım
45   lakırdı: söz, laf
46   nüzul: inme, felç
47   muayyen: belirli
48   taam etmek: yemek yemek
49   teskin: yatıştırma
50   müddet: süre
51   ziyade: fazla
52   zaruret: yoksulluk
53   elim: çok acı
54   icabat: gerekler
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mukavemet55 peyda ediyordu56. Fakat bir gün bu zaruret savmı57 
otuz beş saati de aşınca talihsiz yavru açlıktan haykırdı haykırdı, 
katıldı. Nihayet bayılmış gibi sustu. Büyükana torununu partal bir 
kırpıntı minderinin üzerine uzatarak ihtiyar kocasına:

– Bakınız yavrucuğun soluk yüzü nasıl büsbütün sarardı süzül-
dü. Bu gidiyor efendi…

– Ah, ne yapalım hanım?
– Süt. Yüz dirhemcik ılık süt şimdi bu masumu diriltir.
– Yüz dirhem süt için on iki buçuk kuruş para lazım. Bende bir 

kirli onluk bile yok…
Büyükana gözlerinin yaşını elinin tersiyle sildikten sonra koy-

nunun derin taraflarını karıştırarak:
– Böyle bir ihtiyaç saati için saklamıştım. Beş kuruşluk bir kâ-

ğıdım var.
– Ey, üst tarafını nereden bulayım?
– Nereden mi bulacaksın?
Kocakarı bu sefalet muammasına58 çarçabuk bir anahtar uydur-

mak için buruşuk çehresinin kasvetini arttıran iri gözlerini odanın 
loşluğu içinde birkaç defa dolaştırdıktan sonra söyleyeceği sözü 
duymaktan kendinin bile ürktüğünü gösterir bir tevaşşuhla59 ihtiya-
rın kulağına eğilerek yavaşça:

– Şuraya köşebaşına çık dilen. Ne toplayabilirsen…
Büyükbaba şaşırarak:
– Ama?
– Aması maması yok. Dakika kaybetmeyelim. Belki kurtarırız. 

Haydi…

55   mukavemet: dayanıklılık
56   peyda etmek: geliştirmek
57   savm: oruç
58   muamma: bilinmezlik
59   tevahhuş: korku, ürküntü
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Dilenmek için kıyafetini tebdile60 lüzum61 yoktu. Zavallı adam 
zaten tamamıyla bir dilenci kılığı almıştı. Pek hazin bir dalgınlık ve 
ağır adımlarla sokağa çıktı. Tenha yolları yürüdü yürüdü, caddeye 
geldi. İşlek bir köşebaşı intihap etti62. Kaldırıma çömeldi. Arkasını 
duvara verdi. Gözlerini yumdu. Başını önüne eğdi. Acemi bir tavr-ı 
teseül63 ve bir dilsiz sükûtuyla64 elini havaya uzattı. Gelen geçen 
erbab-ı hayrın65 mürüvvetlerine66 avuç açtı.

*
Büyükbabanın dilenmeye çıkmasından on beş, yirmi dakika 

sonra sokak başında güzel bir otomobil durdu. İçinden arkasında 
bir hizmetçiyle şık, genç bir kadın indi. Gitti gitti, harap kulübenin 
kapısını çaldı. Büyükana açtı. Bu zengin ziyaretçiyi tanımayarak 
sordu:

– Kimsiniz hanımefendi?
– Ah haminne, beni tanıyamadın mı?
– A dur… Şey… Sen…
– Ben Düriye değil miyim?
İhtiyar kadın ani bir hafakanla67 düşmemek için kapının söve-

sine68 yapıştı. Gözlerini gelinine dikti. Nefesi nefesine yetişmiyor, 
boğulacak gibi soluyordu. Düriye ne kadar toplamış, renklenmiş, 
güzellenmişti. Sefil kaynana, haram helal, nasıl olursa olsun, ser-

60   tebdil: değiştirme
61   lüzum: gerek
62   intihap etmek: seçmek
63   tavr-ı teseül: dilenme tavrı, hâli
64   sükût: sessizlik
65   erbab-ı hayr: iyiliksever, hayırsever
66   mürüvvet: insanlık
67   hafakan: kalp çarpıntısı
68   söve: çerçeve
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vetteki69 bu mucizeye şaşıyordu. Kadın bütün metanetini70 topladı. 
Bağrına taş bastı. Gelinin cinayetini71 kale almayarak72 dedi ki:

– Kızım, tamam73 vaktinde yetiştin. Çocuğun içeride açlıktan 
ölüyor.

Düriye ince bir çığlık kopardı. Hemen koştu. Çocuğuna sarıldı. 
Derhâl otomobil ile hizmetçilerini koşturdu. Doktor, ilaç, yiyecek, 
içecek her şeyi getirtti. Küçük Sünbüle biraz canlandı. Nameşru74 
zenginliğe eren bu gelin, giderken kayınvalidesine yüz lira bıraktı. 
Yine geleceğini ve onları harçlıksız koymayacağını söyledi. Kapı-
dan çıkarken Rasiha ile birbirine sarıldılar. Gelin, genç görümcesi-
nin kulağına bir şeyler fısladı. Mahremane75 beş dakikacık görüşe-
rek ayrıldılar.

*
O tantanalı76 otomobillin sokağı terk etmesinden beş on dakika 

sonra büyükbaba zuhur etti77. İhtiyar dilenci yeni sanatının bu ilk 
gününde üç saatte ancak yetmiş para toplayabilmişti.

O sefaletgâhın78 kapısından içeri adım atınca şaşırdı. O ne? 
Ocak tütüyor, evin içinden misk79 gibi et kokusu geliyordu. Üçüncü, 
dördüncü adımında hayreti80 daha arttı. Sümbüle’nin bir tarafında 
kâse ile süt ve ilaçlar, öbür yanında şekerlemeler, bonbonlar, biskü-
viler. Önünde birkaç tane Beyoğlu oyuncağı.

Büyükbaba şaşkınlık ve açlıktan yutkuna yutkuna gerçeği an-
lamak isteyerek:

69   servet: zenginlik
70   metanet: güç
71   cinayet: işlenen günah
72   kale almamak: dikkate almamak, önemsememek
73   tamam: tam
74   nameşru: uygunsuz
75   mahremane: gizlice
76   tantanalı: gösterişli
77   zuhur etmek: görünmek
78   sefaletgâh: yokluk yeri
79   misk: mis, güzel
80   hayret: şaşkınlık
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– Bu ne?
Kocakarı ani bir cevap bulmak istimdadıyla81 kızı Rasiha’nın 

yüzüne baktı. Ufak bir şaşalamadan sonra:
– Cenabıhak hâlimize acıdı, bu nimetleri gönderdi, diyebildi.
Büyükbaba bu nimetlerin nasıl ve nereden geldiğini sormak 

külfetiyle82 zihnini yormaya kendinde kuvvet bulamadı. Hemen 
yastık üzerinde gördüğü tütün paketine el attı. Kalın bir cıgara sar-
dı. Günlerden beri tiryakilik keyfini yerine getirmek lezzetinden 
mahrum kalmıştı. Büyükana hemen mangala cezveyi sürdü. İkinci 
cıgaranın refakatinde83 bir iri fincan köpüklü koyu kahve yetiştirdi.

O akşam tatlısıyla, tuzlusuyla yediler içtiler. Midesine tatlı bir 
doygunluk, sinirlerine kahve, tütünle latif84 bir rehavet85 geldikten 
sonra ihtiyar adam inamkâr-ı hakikiye86 şükranını87 eda88 için iki 
elini kaldırdı. Gözlerinden hazin89 katreler90 dökülerek yana yana 
bir dua etti. Bu müessir91 niyaz92 karşısında kocakarı ile Rasiha tit-
rediler.

*
Ertesi günü büyükbaba biraz adımları kuvvetli, gözleri ferli93, 

beyni neşeli olarak sokağa çıktı. Bir çalçene bildiğe tesadüf etti. O 
adam kaba bir istihza94 ile:

81   istimdat: yardım isteği
82   külfet: zahmet
83   refakat: yan
84   latif: hoş
85   rehavet: gevşeme
86   inamkâr-ı hakiki: gerçek nimet veren Allah
87   şükran: şükürler
88   eda: yerine getirmek
89   hazin: hüzünlü
90   katre: gözyaşı
91   müessir: etki eden, tesirli
92   niyaz: yalvarma
93   ferli: ışıklı
94   istihza: alay
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– Allah versin Semi Efendi, dünden beri evinizin bacası tütü-
yor…

– Minnet95 Hüda’ya… Çok şükür Rabb’ime.
– Bu nimetlerin sizin eve kimin eliyle girdiğini bilmiyor mu-

sunuz?
Bu garip istifhama96 ihtiyar adam derin bir tavr-ı istizahla97 mu-

kabele edince98 o herzegû99:
– Dün gelininiz Düriye Hanımefendi buraya otomobil ile geldi. 

Ne saltanattı görmeliydiniz… Sizin eve avuç avuç para bıraktı gitti. 
Allah versin, kazanıyor… Böyle zamanda gençlikten, güzellikten 
iyi sermaye mi olur? 

Bu pek elim sözlerin önünde ihtiyarın yüzü buruştu. Gözleri 
karardı. Kulakları çınladı. En nihayet zelzeleden100 yıkılan kağşa-
mış101 bir bina gibi yere devrildi. Müsinlere102 arız103 o beyin yıl-
dırımına uğramıştı. Zavallıyı yarı ölü bir hâlde viran104 kulübesine 
naklettiler105.

*
Artık para vardı. Bir taraftan yine Düriye’den imdat geliyordu. 

İyice bir haneye taşındılar. Doktorlar, tedaviler, yarı tarafı tutmaz 
bir hâlde menzul106 kendine geldi. Yiyor içiyor, nebati107 bir hayatla 

95   minnet: şükür
96   istifham: soru
97   tavr-ı istizah: açıklama isteyen, sorarcasına tavır
98   mukabele etmek: karşılık vermek
99   herzegû: boş, saçma sapan konuşan
100   zelzele: deprem
101   kağşamak: eskimek
102   müsin: yaşlı
103   arız: çatan, musallat olan
104   viran: yıkık dökük
105   nakletmek: taşımak
106   menzul: inmeli, felçli
107   nebati: bitkisel
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yaşıyor, etrafına melul melul108 bakınıyor. Bu sarfiyatın109 nereden 
geldiğini sormaz bir kaygısızlık gösteriyor. Bazen kelimelerin he-
celerini çeviremeyen ağır dilinin altında sözleri ezerek yarı anlaşılır 
bir şeyler mırıldıyordu.

Birkaç gün sonra evden Rasiha da kayboldu. Menzul adam me-
lul gözleriyle kızını araştırırken kocakarı cevap verdi: 

– Arama arama. Para kazanmaya gitti. On beş, yirmi gün sonra 
ondan da yüz lira umarım.

Sabah sütünü hastanın önüne koydu. Ağzına kaşık kaşık ve-
rirken menzulün gözlerinden kâseye yaşlar dökülüyordu. Karısı 
mendil ile kocasının yeisini kurutmaya uğraşarak sözünde devam 
ediyordu:

– Ağlama, ağlama… Kimsede merhamet110 kalmadı. Üç dört 
saat dilendin, eline yetmiş para koydular. Bir tiyatro şanosu111 üs-
tünde göbek ata idin yedi yüz kuruş kazanırdın. Halkı eğlendirmeli, 
aldatmalı, ziyana, günaha sokmalı ki ceplerin dolsun. Efendi, ahir 
zaman oldu, ahir zaman… Şimdi günah işlemeden kimsenin kar-
nı doymuyor. Gazetecisi, bakkalı, çakkalı, tüccarı, bulgurcusu hep 
öyle yapmadılar mı? Neler vaat ettiler, bak sonra bizi ne hâle ge-
tirdiler. Onlar alyon112 oldular, biz dilenci. Herkes nesi para ederse 
onu satıyor. Damadımız, oğlumuz kalmadı. Sen kazanamazsın, ben 
çalışamam. Kızlarımız da para getirmezlerse açlıktan ölürüz. Sütü-
nü iç. Şimdi sana kıvırcık etinden ince kıyılmış köfte getireceğim. 
Arkasından bir tabak tatlı. Bu, namusla açlık meselesi. Çokları bi-
zim gibi oldular. Keyfine bak.

Hüseyin Rahmi

108   melul melul: acıklı acıklı
109   sarfiyat: harcamalar
110   merhamet: acıma duygusu
111   şano: sahne
112   alyon: çok zengin



Kanlı Eldiven1

Bütün memleket harp havadisiyle2 her saat hamaset3 titremele-
ri geçirirken Rasime Hanım’ın kalbi vatanperverane duygulara ka-
tılmış bir de şiddetli sevda ile inliyor, çırpınıyordu. Çünkü nişanlısı 
Hüsnü Bey esnana4 dâhil olup harbe gitmişti. O iftirak5 anı ne hazin, 
ne müesser olmuştu… Bütün aile efradı evin alt kat merdiven ba-
samaklarına dizi lerek kabalağını6 giymiş, fişekliğini kuşanmış, do-
laklarını7 sar mış Hüsnü Bey’in bu askerî kıyafetiyle almış olduğu 
vakur ve delirane vazı8 temaşaya doyamıyorlardı. Evvelki sivil elbi-
sesi içinde narin, nazik, çelimsiz gibi görünen bu delikanlı şu askerî 
kisve altında şimdi nasıl kıvrak, ceri9, ce sur bir kahraman mehabe-
ti10 almış, büsbütün değişmişti. Uzak bir zaferin şaşaadar ümitleri-
ne kapılarak parlayan uzun kirpik li iri siyah gözleri merdivenin en 
alt basamağında kendini valihane11 bir hüzün, sararmış bir benizle 

1   “Kanlı Eldiven” hikâyesi”, 1920’de İkdam gazetesinde tefrika edilmiş, 1933’te 
Hilmi Kitaphanesinin yayımladığı Katil Puse derlemesinde basılmıştır. Eliniz-
deki metin, 1933 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Onur Akçan)

2   havadis: haber
3   hamaset: yiğitlik
4   esnan: askerlik çağına girenlerin yaş grupları
5   iftirak: ayrılık
6   kabalak: başlık
7   dolak: kuşak gibi uzun kumaş parçası
8   vaz: vaziyet
9   ceri: yürekli
10   mehabet: heybet
11   valihane: şaşkınca
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temaşaya dalmış Rasime’ye baktıkça hadekalarından12 saçılan gu-
rur lemaları13 daha ateş leniyor, sanki gözleriyle nişanlısına “Bekle, 
bekle! Zaferden sonra izdivaç!” mana-yı samimisini kalbinin derin 
sıcaklığından fışkıran bir eda ile anlatmaya uğraşıyordu. Sevda ile 
dolu bu iki nazarın telaki-i şerareleri14 arasında Rasime’nin solgun 
ben zi birden pembeleşiyor, bakirane bir utangaçlıkla evvela önü-
ne bakıyor. Sonra gözlerini loş havlu tavanının gölgeli köşelerinde 
dalgın, meyus15 dolaştırarak kararsız nasibinin sanki oralara çizmiş 
olduğu meçhul16 mukadderatı17 hall ü kıraate18 uğraşıyor. Kendine 
edilen nihayetsiz tesellilere rağmen nikbin olamıyordu19.

Hüsnü Bey validesiyle, hemşireleriyle konuşurken Rasime 
Hanım, onu olanca ruh galeyanıyla yine temaşaya kapılıyor, göğ-
sündeki fişekliğe20 bakıyordu. Orada bir sıraya gördüğü hartuçlar21 
düşmanın melun22 göğsünde patlayacak, kim bilir onlardan kaçı nı 
ölüm toprağına serecek? Şimdi dolak içinde daha mevzun23, da ha 
güzel duran baldırlar, karlar, taşlar, çalılar, bataklıklar, ateşler ara-
sından ne kadar kilometre mesafeler yürüyecek; o in ce bel, harbin 
yükleteceği yorgunluklara, meşakkatlere mukavemet, tahammül 
gösterecekti? Kurşun yağmuru, top yıldırımları içine giden bir ince 
kumaşla örtülü bu narin, bu sevgili vücut memleketin müdafaasına 
nezrolunmuş24, manevi kuvvetlerle resanet25 bulmuş bir seyyar kale 
demekti. Vatana gelecek taarruz tanelerine siper olacaktı.

12   hadeka: göz bebeği
13   lema: parıltı
14   telaki-i şerare: kıvılcımların karşılaşması
15   meyus: ümitsiz
16   meçhul: bilinmeyen
17   mukadderat: kader
18   hall ü kıraat: çözümleme ve okuma, yorumlama
19   nikbin olmak: iyimser olmak
20   fişeklik: üstüne fişeklerin yerleştirildiği kemer
21   hartuç: barut
22   melun: lanetli
23   mevzun: düzgün
24   nezrolunmak: adanmak
25   resanet: sağlamlık
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Veda zamanı geldi. Hüsnü Bey evvela anasına sarıldı. Dünya-
ya geldiği ilk masumiyet senelerinde süt ile beslendiği bu şefakat 
kayna ğı üzerinde kısa bir baygınlık geçirdi. Oğul ve ana muhabbet 
sıcak lığı birbirine karıştı. Kadın göğsünde fıkırdayan ağlama sar-
sıntılarını yenmek için son kudret ve metanetini göstermeye uğraş-
tığı hâl de gözlerinden akan ateşli yaşları zapta muktedir olamıyor-
du26. Oğlu:

– Ağlama anneciğim. Bugün için evlat yetiştirmiş bulunmakla 
iftihar et. Analık şeref ve kutsiyetini anlamaya medar27 olacak en 
büyük saat işte bu andır, dedi.

Sonra iki hemşiresine sarılarak vedalaştı. Nihayet ku caklaşma 
nöbeti Rasime’ye geldi. Kızcağız hicap28 ve hüzünle karışık tavsiri 
kabil olmayan bir tesirle solarak merdi ven parmaklığına dayanmış 
titreyerek bekliyordu. Karşılıklı açılan dört kol iki vücuda dolana-
rak sanki bir anda birbirle rine kaynayıp kenetlendi. Sırr-ı hilkatin29 

“aşk” namıyla or taya icat ettiği amansız kuvvetin sahiriyetini30 bir-
birlerinin vücu dundan anlayarak inliyorlardı. Hüsnü Bey, sevgili-
sinin göğsün de diğerlerininkinden ziyade durdu. Hissen bu mad-
di âlemden de rin ve yüksek bir rüyaya geçmiş gibiydiler. Bu bir 
hakikat ten ziyade bir rüya-yı garama31 benziyordu. Bir anda hem 
tasavvurun fevkinde32 leziz hem acı bir sermestî33 ile başları dön-
müş, kendilerini kaybetmek raddesine gelmişlerdi. Çünkü bir sene-
den ziyade müddetten beri başlamış bir muhabbetin bu ilk belki de 
sonuncu deraguşuydu34. Naçar kollar çözüldü. Fakat hafi35 bir cazi-
be bu iki vücudu yine birbirine çekti. Bir daha, bir daha sarmaştılar. 
Metanetini kaybettirecek bir teessür hafakanına düşeceğini anlayan 
26   muktedir olmak: güçlü olmak
27   medar: vesile
28   hicap: utanma
29   sırr-ı hilkat: yaratılışın sırrı
30   sahiriyet: büyü
31   rüya-yı garam: büyük aşkın rüyası
32   fevk: üst
33   sermestî: sarhoşluk
34   deraguş: kucaklama
35   hafi: gizli
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Hüsnü Bey, hemen avlusunun ortasına çekilerek bütün hazıruna 
seri bir veda temennası36 savurduktan sonra kapı dışarıya fırladı. 
Anası arkasından bağırıyordu:

– Aman yavrum, mümkün olabildiği kadar mektubunu eksik 
etme…

Yolcunun çabuk dönmesi için arkasından sokağa birkaç kova 
su boşalttılar… Kadınlar alınlarına matem alameti olan çatkıları-
nı çatarak hepsi melul, muzdarip birer köşeye çekildiler. Rasime 
evvela merdivenin alt basamağında camit37 bir kütle gibi yığılmış 
duruyor, bir yere kıpırdayamıyordu. Nereye gide cekti? Evin hangi 
köşesinde elemini azaltacak, inşiraha medar bir yer bulabilecekti? 
Onun için artık her yer aynı tahammülsuz kasvetle kararmış, gecesi 
gündüzü bir renk matem rengine boyanmıştı. Etrafını korkunç bir 
boşluk sardı. Sanki Hüsnü Bey bu kızın kalbinde ona hayat kuv-
veti veren feyizli bir güneşmiş. Onun uzak, meçhul, tehlikeli, kan-
lı ufuklar arkasından gurubu38 Rasime’yi gönül sıkıcı bir zulmet 
içinde bıraktı. Yalnız gözleri önünde Hüsnü’nün adımlarını takiben 
münevver39, ince bir iz uzanı yor. Kızcağız bir manyetizmalı hâlinde 
bu ize mütemadiyen40 göz lerini gezdirerek müntehasında41 alaylar, 
taburlar, tüfekler, toplar, mecruhlar42, maktuller görerek çırpınıyor, 
bir meleğin tiz kanatlarıyla oralara kadar uçarak düşenlerin yara-
larını sarmak, memleketlerinde analar, babalar, kardeşler, zevçler, 
oğullar, kızlar, nişanlı lar bırakmış olanları şehadetlerinde aileleri-
nin semtlerine doğru ebedî bir veda ile açık kalmış hasretli, süzgün 
gözlerini sıvamak istiyordu. 

*
O günden sonra Hüsnü Bey ailesi onun gittiği askerî kıtaya dair 

haber almak helecanından başka bir meşgale ile yaşamıyordu. Bü-
36   temenna: selam
37   camit: donuk
38   gurup: batma
39   münevver: nurlu
40   mütemadiyen: devamlı
41   münteha: son
42   mecruh: yaralı
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tün hayati faaliyetleri bu haber etrafında dönüyor. Sabahları ilk işler 
gazeteciyi beklemek ve her görüştüklerinde ilk istifsarları43 hep bu 
oluyordu.

O semtte evladı askere gitmiş birkaç komşu daha vardı. Ka-
dınlar ellerinde muhtelif gazeteler ile her gece bir evin mangalı ba-
şında toplanıyor. Geçler okuyor ihtiyarlar dinliyordu. Gazetelerin 
ıstılahlı yazıları bunların çoğuna çetrefil bir kuş dili gibi geliyor, 
hemen çok bir şey anlayamıyorlardı. Hristiyan devletlerden hangi-
siyle dost, müttefik ve hangisiyle düşman olduğumuzu ayırmakta 
henüz sağlam bir fikir edinemeyenler bunlar için edilecek dua ile 
inkisarın hataen lazımın zıddına masrufiyetinden korkuyorlar. Me-
sela İtalya denince “Hanım, şimdi o bizim dostumuz mu düşmanı-
mız mı?” suali ağızdan ağıza dolaşıyor, müspet cevap erişinceye 
kadar şüphe devreleri geçiriyorlardı. En ziyade hoşlarına giden şey, 
alınan esirlerin çokluğuydu. Otuz bin esir… Bu adet çok luğu ilm-i 
hesabı hiç bilmeyen zayıf dimağlara hazmettirebilmek için on par-
mağını üç defa havaya kaldırarak:

– On defa bin, yirmi defa bin, otuz defa bin.
dedikten sonra bu çokluğun zihinlerine doldurduğu kalabalığın 
kaynaşmasıyla sersemleşerek:

– Aman ya Rabbi, insan bunları beşer kuruşa satsa ih ya olur. 
Hanım bu kadar esiri hangi devlet almış?

– Almanlar.
– Maşallah Almanlara… Aferin Almanlara… Rabb’im kı-

lıçlarını keskin etsin. Moskof zalimini pırasa gibi doğrasınlar… Ah, 
o ne haindir… Kardeş, düşününüz, içimizde ecdadından Mos kof 
muharebesinde hiç şehit düşmemiş olanımız var mı? İki gözüm Al-
lah’ım kimseciğin ahını kimsede bırakmaz…

Medlulüne44 intikalinde en ziyade zorluğa düştükleri bir şey de 
“kırk ikilik toplar” tabiriydi. Kırk iki topun birden patlaması ihtima-

43   istifsar: araştırma
44   medlul: anlam
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liyle her bir topun ağzı kırk iki arşın cehennemi genişlikte olması 
tahmini arasında mütehayyirdiler.

*
Birkaç gün sonra Hüsnü Bey’den gayet ince yontulmuş kurşun 

kalemiyle yazılmış şukartpostal” geldi:
“Muhterem anneciğim, muazzez hemşirelerim, sevgili nişanlım,
Muharebeye gidişte azimetten45 evvel zannolunduğu gibi yor-

guluk ve kasvet verici şeyler yok. Bütün vatan kardeşleriyle birlik-
te olan bu yolculuğum ömrümde ettiğim seyahatlerin en neşe lisi 
olduğunu size temin ederim. Önümüzden muzafferiyet müjdeleri, 
gerimizden birbiri arkasına bizi takviye46 için yardımcı askerler 
geldiği haberlerini alıyoruz. Sakın ağlamayınız, gözyaşı cihadın ul-
viyetine47 karşı bir isyan demektir. Gece gündüz beş vakit namazda 
dua ediniz. Sizin saf kalplerinizin samimi niyazları Allah nezninde 
şüphesiz müstecap olur48. He pinizi kucaklarım.”

Kartın hamişinde Rasime’ye hitaben şu sözler vardı:
“Bana örmüş olduğun yün eldivenleri koynumda, ta kalbi min 

üzerinde taşıyorum. Onlar orada beni daha çok ısıtıyor. Nazik par-
maklarından o örgülerin emmiş olduğu vefa ve muhabbet kokusu 
her lahza49 bana büyük bir zevk ve metanet veriyor. Seni orada bı-
raktım. Fakat yanımda hayalin var. Melekü’s-sıyane50 gibi yanımda 
dolaşıyor. Ağlama, yalnız değilim.”

Bu yazılardaki “Ağlamayınız” nasihatine rağmen kartpostal, 
mübarek eşyadan biri huşuyla teessürden salyalanmış ağızların he-
sapsız takbillerine51 uğrayarak sıcak gözyaşlarıyla ıslatıldı. Artık 

45   azimet: yola çıkma
46   takviye: güçlendirme
47   ulviyet: büyüklük
48   müstecap olmak: kabul edilmek
49   lahza: an
50   melekü’s-sıyane: koruyucu melek
51   takbil: öpme
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onu koyacak, saklayacak, onun ulviyetiyle mütenasip52 bir mahall-i 
ihtiram53 bulamıyorlardı.

Akşam oldu. Komşu hanımlar geldiler. O gecenin ilk sohbetin-
de en evvel kartpostal çıkarıldı. Okuma bilenler bil meyenler hep 
bunu ellerinde evirdiler çevirdiler. Oğulları askere gidip de henüz 
mektup alamamış olanların gözleri yaşardı. Yanındakilerin kulakla-
rına fısıldıyorlardı:

– Bak hanım, onunkinden var da daha benimkinden bir haber 
yok.

– Ağlama hanım, seninkinden de gelir inşallah.
Biraz ötede bir kocakarı yanındaki orta yaşlıya:
– Hanım, kart okunurken dikkat ettin mi? Hüsnü ana sına şöyle 

böyle lakırdılar yazmış da nişanlısına ne diller dök müş, ne diller… 
“Hayalin yanımdan hiç ayrılmıyor” diyor. Em zir, besle, büyüt de 
sonra el kızlarına tapınsınlar. Hüsnü’ye bir hâl olsa Rasime yine 
birkaç nişanlı bulur ama anası başka evlat bulabilir mi? Hey gibi 
cahil çocuk hey… Ağlarsa anam ağlar, küsuru yalan ağlar.

Rasime, nişanlısına ördüğü eldivenin koncuna yeşil iplikle 
bulundukları hanenin semt, sokak ve numarasını ve altına Rasime 
imzasını işlemişti. Kendisi, sevgilisinin koynunda onun hararetiyle 
ısınan bu eldivenler kadar bahtiyar olamamıştı. Zavallı kız, Hüsnü 
Bey’in hanede bırakmış olduğu eski bir cekete ayrılığın teskini54 
için gizli gizli gidip sarılıyor, onu öpüp koklaya rak duyduğu tarifi 
nakabil55 bir telezzüz56 ile dalgınlıklar geçiriyordu.

Bu ilk karttan sonra bir ay geçti. Başka bir mektup gelmedi. 
Her tarafa sorup soruşturuyorlar, mümkün değil bir haber alamıyor-
lardı. Bu elim intizarın57 ağır bir can sıkıntısıyla gün ler kendilerine 

52   mütenasip: uygun
53   mahall-i ihtiram: saygın yer
54   teskin: sükûnete erdirme
55   nakabil: imkânsız
56   telezzüz: hoşlanma
57   intizar: bekleyiş
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asırlar kadar uzun geliyor, her günün müruruyla58 keder ve ızdırap-
ları büyüyordu.

Nihayet bir gün kapı çalın dı. İçeriden “Kimdir o?” sualine 
dışardan “Posta!” cevabı geldi.

Hepsi sapır sapır merdivenlerden aşağı döküldüler. Müvezzi-
nin59 eli içeriye küçük bir paketle bir kartpostal uzattı. Evet, hiç 
süphe yok. Paketteki bu ufak hediye, bu kart Hüsnü Bey’dendi. Se-
vinç gözyaşlarıyla sarmaş dolaş olarak birbirini tebrik ettiler. Bu ilk 
sevinç sıkıntısını geçirdikten sonra Rasime en evvel karttaki imza-
ya baktı. Bu Hüsnü değil, Kemal idi. Kemal kim? Pa ketin mazrufu 
olan60 hediye nedir? Bir yanlışlık mı var?

Rasime Hanım parmakları arasında titreyen kartın ilk sa tırlarını 
süzdü. Muhteviyatını bitiremedi. Kâğıt elinden bir tarafa fırladı. 
Kendi avluya düştü, bayıldı. Hüsnü Bey’in hemşireleri bayılanın 
ayıltılmasına koşmadan evvel hemen paketi açtılar. İçinden bir çift 
kanlı eldiven çıktı. Kartı okuduk tan sonra onlar da yüzüstü yerlere 
kapandılar. Zavallı ana felaketi anladı. Melul melul etrafına bakı-
narak bir söz işit mekten hem korkuyor hem meraktan bayılıyordu. 
Kart, Rasime’ye hitaben yazılmıştı. İçindeki yazılar şu idi:

“Hemşire Hanım,
Taziyet mi edeyim, tebrik mi bilemiyorum. Nişanlınız henüz bi-

zim nail olamadığımız ulvi mertebeye erdi. Şehit oldu. Sağlara ha-
yat hakkı kazandırmak için ölenler irtihal etmiş61 sayılmazlar. Belki 
cavidani62, muzaaf63 bir ömre mazhar olurlar. Onlar şimdi manevi 
hamasetleriyle64 dünya ve ahirette muammer oluyorlar65. Şüheda 
mezarları bir memlekette vatanı için ölebileceklerin adetlerini gös-

58   mürur: geçiş
59   müvezzi: mektup dağıtıcısı
60   mazruf olmak: zarf içinde olmak
61   irtihal etmek: göç etmek
62   cavidani: kalıcı
63   muzaaf: kat kat
64   hamaset: kahramanlık
65   muammer olmak: uzun ömürlü olmak
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tererek adâya66 korku verirler. Kendi din kardeşlerine cesaret nu-
munesi olurlar.

Hüsnü Bey’in ruhu, mecruhiyetinden67 yirmi dakika sonra cen-
netteki makam-ı şehadetine uçtu. Tekellüm68 iktidarı kalma mıştı. 
Yalnız sönmeye hazır baygın gözleriyle ellerindeki eldi venleri ve 
sonra İstanbul’u işaret ediyordu. Anladım ki yadigâr şehadeti ola-
rak eldivenlerin tarafınıza irsali69 arzusunu izhar ediyor70. Konçla-
rındaki adresi okuyarak bunları tarafınıza gönderdim.

Şehidin silah arkadaşı Kemal.”
Üç gün sonra Rasime Hanım’ı nişanlısından kalan ceket, pan-

tolon ve kanlı eldivenleri giyerek sokak kapısından fırla mak üze-
reyken yakaladılar. Bu kıyafetle nereye gitmek iste diğini sordular:

– Hüsnü’nün yanına, dedi.
Fırsat bulunca hemen erkek kıyafetine giriyor, sokağa uğ ruyor 

ve bu hâl günde birkaç defa tekerrür ediyordu. Nasihat, tedavi hiç-
bir şey kâr etmedi. Gittikçe cinneti arttı. Artık başa çıkılmaz oldu. 
Nihayet biçareyi götürdüler. Onun yanına götürüyorlar zannıyla 
yolda sevinç kahkahaları koparıyordu. Heyhat! Gittiği yerde Hüs-
nü yoktu. Orası Hüsnülerini kaybetmiş birçok zavallılarla doluy-
du. Onlar kendisi gibi ağlanacak şeylere kah kahalarla gülüyorlardı. 
Onlara katıldı. Kimi oğlunu kimi kardeşini kimi zevcini kimi sevgi-
lisini ararken karanlıklara ba ğırıyorlar, yıldızlarla görüşüyorlar, aya, 
güneşe yalvarıyorlardı. 

Rasime karanlık bir gecede pencereden zifirî zulmetlere71 baktı 
baktı, o da uğradığı sevdanın yeisinden çıldırmış genç bir refikası-
nın72 kulağına eğilerek şu sırrını tevdi etti73:

66   adâ: düşmanlar
67   mecruhiyet: yaralanmış olma
68   tekellüm: konuşma
69   irsal: gönderme
70   izhar etmek: aşikâr etmek
71   zulmet: karanlık
72   refika: zevce
73   tevdi etmek: emanet etmek
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– Sen bana pantolon, ceket ve kanlı eldivenimi getir. Ben gider 
onu bulurum. Şu nurani izi görmüyor musun? Doğru onun yanına 
gider.

Ve mevhum74 bir yol gösterdi. İki deli birbirine sarıldılar. Kah-
kahalarla güldüler.

74   mevhum: vehmedilen, hayalî



Bir Açın Ruznamesinden Birkaç Yaprak1

Uyanmamak istediğim bir uykudan, maalesef pek erken göz-
lerimi açtım. Yine bir uzun günün beynimin içinde sızlanan ihti-
yaçları beni pek fena ürkütüyor. Aman ya Rabbi, hayat ne kadar 
pahalılaştı? Nefes almaktan başka her şey para ile…

Zamanın ahlaksızlığından şikâyet ediliyor. Ahlaklı veya ah-
laksız olmak birçok sebeplere bağlıdır. Kaza ve kader dediğimiz 
gözükmez, işitmez o müstebit2 kuvvet bizi hangi tehlikelere ata-
cak? İhtiyaçla ahlak bir arada uzun müddet imtizaç edemezler3. Biri 
şiddetini arttırdıkça öteki zayıflar zayıflar. Nadiren çelimsiz, hasta 
yaşar, çok defa ölür.

Her şeyde ihtiyacın emirleri evvel dinlenir. Hayatın diğer te-
ferruatı4 sonraya kalır. İşte bundan dolayı, herkesin rehber-i umur u 
harekâtı5 menfaat-ı zatiyesidir6. Ara yerdeki “vicdan” sözü ekseriya 
bir nev7 zinet-i kelam8 ve alayişten9 ibarettir…

1   Hikâye, ilk olarak 25 Mayıs 1920’de İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. Yukarı-
daki metin, bu yayın esas alınarak eski harflerden Latin harflerine geçirilmiştir. 
Hikâyenin adı, 1963 baskısında Eti Senin Kemiği Benim adlı kitapta “Bir Açın 
Günlüğünden Birkaç Yaprak” şeklinde geçmektedir. (Esma Baralı Çiçekler)

2   müstebit: zorba
3   imtizaç etmek: anlaşma, uyuşma
4   teferruat: ayrıntılar
5   rehber-i umur u harekât: iş ve hareketlerin yol göstericisi
6   menfaat-ı zatiye: kişisel çıkar
7   nev: tür
8   zinet-i kelam: ifadenin süsü
9   alayiş: tantana. gösteriş
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Hayır sahibinin biri, hanesinin bodrumunda bana lütfen bir 
kovuk tahsis etti. Bilmem kaç arşın10 toprağın içine oyulmuş bir 
kabirde yatıyorum. Tarih-i inşasından beri rüzgâr geçmemiş, güneş 
değmemiş bir çukur. İçerdeki mahpus11 hava kesafetten12 sulanıyor, 
o derece ağırlaşıyor ki duvarları, taşları kemiriyor, eritiyor, gece 
sabaha kadar rutubetten alnımın üzeri güherçile13 tutuyor. Kemik-
lerim sızlıyor. Vücudumun bazı yerleri şişiyor. Bu siyah delikte 
yavaş yavaş çürüyorum. Mezardan farkı, içine ihtiyarımla14 girip 
çıkmamdan ibaret kalıyor. Bu ahiretle dünya arasındaki inin icarı15 
var. Bunu nakden değil, bedenen tediye16 ediyorum. Çeşmeden evin 
suyunu taşıyan, bakkala, kasaba, fırına giden, düzcesi evin uşak-
lığını eden hep ben. Yaşamak için diploma değil, vücutta kuvvet, 
biraz da utanmamak lazım.

İşe biraz ağır davransam “Tahir, sen de amma tembelleştin! 
Sana insaniyeten kutu gibi mahfuz17 bir oda tahsis ettik18. Ayda beş 
lira icarla19 oraya birkaç talip var. Gözlerini aç, sonra sokakta ka-
lırsın ha!” tehdidi hazırdır. Bu “sokakta kalmak” sözünün dehşetini 
ancak onu maddeten tecrübe etmiş olanlar bilirler. Yıldızları saya-
rak sema tavanı altında yattığım geceler çok oldu. Ne kadar namus-
lu olsalar böyle bimeva20 kalanların hâllerinden zabıta ve herkes 
şüphelenir. Namus, kıymetli mücevherler gibidir. O, mahfazalar21, 
kılıflar içinde saklanır, açıkta kalınca itibarı bozulur. Onun sıhhati-
ne itimat kalmaz. Açıkta kalanlar, kovuğun haricinde uyumuş yılan-

10   arşın: mimaride ortalama 75,8 cm’e denk gelen bir ölçü birimi 
11   mahpus: bir yere kapatılmış
12   kesafet: bulanıklık
13   güherçile: potasyum nitrat
14   ihtiyar: tercih etme
15   icar: kira
16   tediye: ödeme
17   mahfuz: gizlenmiş
18   tahsis etmek: ayırmak
19   icar: kira
20   bimeva: yersiz yurtsuz, meskensiz
21   mahfaza: saklanmak ve korunmak istenen bir nesnenin içine konulduğu kutu
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lar gibi muzır22 sayılırlar. Onları herkes yakalamak, tepelemek ister. 
Sizi takip edecek nazarlardan23 gizlenmeli, kaçmalı. Tilki, sansar 
gibi tetikte olmalı.

Ben bu maişet-i umumiye24 içinde haric-i kısmet25 gibi kaldım. 
Her tarafta hayatın pahalılığından şikâyet ediliyor. Fakat az çok he-
men bütün ailelerin ocakları tütüyor. Tencereleri kaynıyor. Lokan-
talar müşteri almıyor. Bu yenen, içilen, giyilen şeylerden benim ve 
benim gibilerin hissemiz yok.

Bu rızıksızlığımızdan dolayı kimden ve ne davasına hakkımız 
olabilir? “Kısmetimiz yok” tevekkülü26 ile ağzımızı kapamalı. Fa-
kat içerden mide durmuyor, bağırıyor, ema27 açlıktan sızlıyor. Vü-
cudun muhtaç olduğu gıdayı, türlü icbarlarla28 beni ezerek, ölüm-
le tehdit ederek istiyor. Onun bu talebe salahiyeti29 var da benim 
bu davayı harice ismaa30 ve taksim-i maaşa31 muktedir olanlara 
dinlettirmeye neden hakkım olmasın? İhtiyaçlarından fazla maaş 
alanların değerleriyle benim ehliyetim32, istikametim mukayese 
edilse, noktası noktasına hakkın tevazünü33 gözetilerek bir müsa-
baka meydanı açılsa kazanacağımdan yüzde doksan eminim. Fakat 
sureta böyle konkurlar34 açıldığı vakit bunların etrafı derhâl bir sürü 
mahmiler35 ve mültemislerle36 kuşatılır. Muvaffakiyetinizi37, iktidar 

22   muzır: zararlı
23   nazar: bakış
24   maişet-i umumiye: yaşantı
25   haric-i kısmet: kısmetsiz
26   tevekkül: Allah’a güvenme
27   ema: bağırsaklar
28   icbar: zorlama
29   salahiyet: yetki
30   isma: işittirme
31   taksim-i maaş: maaş dağıtımı
32   ehliyet: yeterlilik
33   tevazün: denklik
34   konkur: yarış
35   mahmi: korunan
36   mültemis: kayıran
37   muvaffakiyet: başarı
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ve istihkakınız38 değil, haminizin39 kuvvet ve nüfuzu40 temin eder. 
Böyle müsabakalarda mağdur olanlar bir divan-ı ali41 huzurunda 
söyletilseler iltimasın42 hakka galebesi43 vicdanları ağlatır.

Maarif Nezaretinin44 tasdikini haiz45, o on sekiz mühürlü alela-
li46 şehadetnamem47 döküntü sefil eşyam arasında benimle beraber 
bodrumda çürüyor. Onu istihsali48 için sarf ettiğim seneleri bir kun-
duracı çıraklığında geçirmiş olsaydım bugün aç kalmazdım.

Müracaat etmediğim nezaret49, çalmadığım kapı kalmadı. Ay-
larca gitgelden sonra kayırılacak yer olmadığını öğrendim. Benim 
gibi ali50 bir mektepten51 mezun, birinci derecede şehadetnameli bir 
gencin aç, biümit52, bodrumlarda çürümesine belki şaşarsınız. Hiç 
mübalağam53 yok. İnanınız. Bu İstanbul hayatı içinde yegâne54 şaz 
da55 değilim. Orada burada emsalimin56 çokluğuna da vâkıf oldum57. 
Hamimiz yok. İstihkakımızı58 cidden tasdikle59 icabına bakacak er-
bab-ı insaf60 yok. Ve böyle bir vazifeyle nefsini alakadar bilecek 
38   istihkak: kazanılan, hak edilen
39   hami: koruyan
40   nüfuz: sözü geçme
41   divan-ı ali: yüce divan
42   iltimas: kayırma
43   galebe: galibiyet
44   Maarif Nezareti: Millî Eğitim Bakanlığı
45   haiz: sahip, taşıyan
46   alelali: yüce, yüksek olan
47   şehadetname: diploma
48   istihsal: üretme
49   nezaret: bakanlık
50   ali: büyük, yüce
51   mektep: okul
52   biümit: ümitsiz
53   mübalağa: abartma
54   yegane: tek
55   şaz: müstesna
56   emsal: eş, benzer
57   vâkıf olmak: haberdar olmak
58   istihkak: hak etme
59   tasdik: onay
60   erbab-ı insaf: insaf sahipleri
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hamiyetliler61 yok. Nüfuzlarından himaye beklediğimiz zevatın62 
bu dava ile karşılarına çıkınca, bizi yukarıdan aşağıya dikkatle sü-
züyorlar. Herhangi bir hizmete tayinimizden kendilerince olacak 
menfaati yani yüzümüzden edebilecekleri istifadeyi düşünüyorlar. 
Bazı dolambaçlı işlere vasıta alet olabilmekteki istimdadımızı63 tet-
kik ediyorlar. Emniyetli adam arıyorlar.

Hamisiz, tavsiyesiz iş olmuyor. Nüfuzlular, tavsiyelerini ken-
dilerine mensup kimseler için saklıyorlar. Bizim gibi bikesler64 ne 
kadar müstait65 ve müstahak66 de olsalar şayan-ı himayet ü tavsiye67 
görünmüyorlar. Hem tavsiyeler karşılıklı oluyor. Bugün bir tavsi-
yeyi isaf eden68 sırası gelince mukabeleten o da tavsiyeciye tavsiye 
gönderiyor, ödeşiyorlar. Benim gibi bir avare için bu lütfunu israf 
yahut sarfu’l-insaniyet69 yoluna sarf edecek inayetkârı70 nerede bu-
layım?

İnsan; muhtaç, aç, zelil71 kalınca günden güne adamlığını kay-
bediyor. Beşeriyetle72 hayvaniyet arasında bir sınıfa ayrılıyor. Her-
kesi kendinden kuvvetli görüyor. Bir fenalığa uğramaktan korkuyor. 
Ve bazı çehrelerde ümid-i menfaat73 arıyor. Kendini çok kimseler-
den hakir74 tutuyor. Mütevazı, çekingen, müdahin75, riyakâr, müte-
basbıs76 oluyor. Tufeyli77 bir hayata alışıyor. Dalkavuklaşıyor. Lütuf 
61   hamiyetli: milletinin şerefini koruma gayesinde olan
62   zevat: saygıdeğer kimseler
63   istimdat: yardım isteme
64   bikes: kimsesiz
65   müstait: yetenekli
66   müstahak: hak etmiş
67   şayan-ı himayet ü tavsiye: koruma ve yol göstermeye layık
68   isaf etmek: yapmak, yerine getirmek
69   sarfu’l-insaniyet: insanlığa harcama
70   inayetkâr: iyilik sahibi
71   zelil: aşağılanan
72   beşeriyet: insanlık
73   ümid-i menfaat: istenilen fayda
74   hakir: değersiz
75   müdâhin: dalkavuk
76   mütebasbıs: dalkavuk
77   tufeyli: asalak
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memul ettiği78 kimselere müdahene ile hulul etmek79 için onların 
zihinlerinde dolaşan fikirleri keşfe uğraşıyor. Dudaklarında beliren 
her bevatıl80, hakikat diye tasdike atılıyor. İşte insan, böyle böyle 
mesleksiz81 ve ahlaksız oluyor.

Daima hak yerini bulsa haklılar emin ve müsterih82 yaşarlar. 
Haksızlar, hakka taarruz etmek83 küstahlığına cüret edemezler. Her 
yerde encam-ı kâr84 hakkın galebe edeceği söyleniyor. Doğru amma 
milyonlarca haklılar, haksızların zulümleri altında ezildikten son-
ra…

Zaruretimden yanıp yakılarak hâlime acındırmak istediğim 
kimseler bana şaşıyorlar. İstanbul gibi bir memlekette, yirmi sekiz 
yaşında, güçlü kuvvetli ve şehadetnameli bir delikanlı hiç aç ka-
lır mıymış? Ben de işte bu tuhaf hayrete taaccüp ediyorum85. İs-
tanbul’da bulunmak, genç, dinç ve diplomalı olmak sefalete karşı 
bir sigorta mıdır? Zaruretçe bana yakın bulunan diplomalı, yüksek 
fikirli aç gençler nerdesiniz? Müzayakanızı86 gizlediğiniz sefa-
let kovuklarından benim bu feryatlarıma iştiraken87 bağırsanıza… 
Vücutlarınızdan şüphe edenlere diplomalı, genç, zeki fakat aç ol-
duğunuzu ve bu üç faydanın size verdiği imtiyazı def-i zaruret88 
için nasıl istimal edeceğinizi89 bilemediğinizi çünkü bu memleket-
te hüma-yı itibar90 ve servetin hemen daima diplomasız, adi fikirli 
veya büsbütün fikirsiz ahmakların başına konduğunu ve her işte bu 

78   memul etmek: umut etmek, beklemek
79   hulul etmek: içine girmek
80   bevatıl: boş ve yaramaz şeyler
81   mesleksiz: yolsuz, dönek
82   müsterih: huzurlu
83   taarruz et-: saldırmak, sataşmak
84   encam-ı kâr: işin sonunda
85   taaccüp etmek: şaşırmak
86   müzayaka: darlık, sıkıntı
87   iştiraken: katılarak
88   def-i zaruret: ihtiyaç gidermek
89   istimal et-: kullanmak
90   hüma-yı itibar: yüksek saygı
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gayrimüstahaklardan91 müstahaklara92 yer kalmadığını, bugünkü 
sükûtumuzu ihzar eden93 sebeplerden başlıcası da işte bu illetimiz 
olduğunu ispat etsenize…

Yalnız iki kelimesini tebdilen94 şehadetnamemin altına Sabit’in 
şu beytini yazdım:

Nüshan elem-i cû’a ilâç eylemedi hiç
Ey şeyh-i kerâmetfürûş ez de suyun iç95

91   gayrimüstahak: hak etmeyen
92   müstahak: hak eden
93   ihzar etmek: hazırlamak
94   tebdilen: değiştirerek
95   “Muskan susuzluk kederine çare olmadı hiç / Ey keramet sahibi şeyh, ez de 

suyunu iç”





İlk Orucum1

Ancak iki buçuk yaşında vardım. Bazı şeyleri bulanık ve bazı-
larını hemen vuzuhla2 hatır ediyordum. Ailece geniş bir iftar sofra-
sının etrafına dizilmiştik. Ben annemin kucağındaydım.

Susamlı, bademli, yağlı simitler latif kokularıyla yakut, kehri-
bar, zümrüt reçeller hoş manzaralarıyla iştahlarımızı okşuyorlardı. 
Ortada çıt yoktu. Herkes birbirine küsmüş gibi, gözler yarı aralık, 
yüzler somurtkan, ağızlar samit3, bekliyor, yalnız bazı dudakların 
kıpırdadıklarını görüyordum.

Ben neye intizar edildiğini4 bilmediğimden yahut çocukluk iş-
tahıma galebe5 edemediğimden olmalı ki parmağımı en yakın reçel 
tabağına teklifsizce banıverdim. Babam derhâl elime sertçe bir ka-
şık tersi indirdi. Bunun ne demek olduğunu anlamak için döndüm, 
annemin yüzüne baktım. Onun şefkatli gözlerinden iki iri damla 

1   “İlk Orucum” hikâyesi, İkdam gazetesinde 1 Haziran 1920 tarihinde yayımlan-
mıştır. Daha sonra Gürpınar Yayınlarınca 1963 yılında basılan Eti Senin Kemiği 
Benim kitabı içerisinde sadeleşmiş olarak yer almıştır. Hüsamettin Bozok’un 
sadeleştirdiği hikâyenin ikinci baskısı, Atlas Kitabevi tarafından 1973’te yayım-
lanmıştır. Özgür Yayınları Eti Senin Kemiği Benim hikâye derlemesini Mezardan 
Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış hikâye derlemeleri ile birleştirerek yayım-
lamıştır. 1995 yılında yapılan yayında Kemal Bek, mevcut sadeleştirmeye dip-
notlar eklemiştir. Elinizdeki metin, hikâyenin İkdam gazetesindeki yayını esas 
alınarak sadeleştirmeden hazırlanmıştır. (Mediha Sena Özcan)

2   vuzuh: açık, aydınlık
3   samit: sessiz, suskun
4   intizar edilmek: beklenmek, gözlenmek
5   galebe: yengi
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yuvarlandığını gördüm. Harabe-yi tedibi6 bendim fakat anneciğim 
benden önce ağlıyordu. Onun bu hazin yaşları elimin acısından zi-
yade bana tesir etti. Babamın yaptığı fenalığın benim kabahatimden 
daha büyük olduğunu anladım. İşte o zaman yüzüm buruştu, du-
daklarım büküldü. Ayaklarımla siniyi döverek vaveylayı kopardım.

Validem beni hemen sini başından kaçırdı. İki hanım ninem, 
halalarım, teyzem, hepsi hepsi peşi arkamızdan koştular. Pederim 
sofra başında yapayalnız kaldı. Önüme tabak tabak reçeller, tatlılar, 
yemişler getiriyorlar, istemiyor ter ter tepinerek bir avaze katılıyor-
dum.

Babam tiryakilik titizliğiyle yaptığına nadim oldu ve de beni 
susturmak için yalvaranlara iltihak etti7. Ama iftarın tadı kaçtı. Top 
patladı. Ahali oruç bozmasını unutarak benimle uğraşıyorlardı.

Anamın, babamın benden evvelki zürriyetleri8 hep havale ille-
tinden gitmiş oldukları için ben pek kıymetliydim.

İşte bu ilk dayak, bana hatırlayabildiğim birinci ramazanı zih-
nimde tutmaya sebep oldu.

Bu vakadan altı ay kadar sonra, annemi ebediyen kaybettim. 
O, pek sevdiği oğlunu başkalarının kucaklarına terk ederek hayat 
denilen bu muammanın mavera-yı esrarındaki9 gittikçe uzaklanan 
ve gidenlerden hiçbirinin ne olduğu bilinmeyen tevelluya karıştı.

*
Altı yedi yaşına geldim. Her sene ramazanı ne büyük sabırsız-

lıkla beklerdim. Hiç sevmediğim mektep bu ayda hafifler, yarım 
azat olurdu. Her tarafın kandillerle donandığı bu mah-ı mübarek10 
benim için zenginlik, bereket, israf, sefahat, eğlence, oburluk, ziya-
fet ayı idi.

6   harabe-yi tedib: terbiyenin enkazı
7   iltihak etmek: katılmak
8   zürriyet: soy, evlat
9   mavera-yı esrar: esrarın ötesi
10   mah-ı mübarek: mübarek ay
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Bu hayatta ilk tattığım zevk, sanat, küçük kalbime infirah 
eden11 edebiyat, bizim köşebaşındaki Karagöz’dü. Biz bir evde üç 
oğlan bir kız, dört çocuk, kapısı önündeki feneri yanar yanmaz bu 
Şeyh Küşteri meydanının ilk safına sıralanırdık. O, saçakları ka-
rarmış isli perde, bizim için elektriklerle münevver12 bir Grand 
Opera’nın zevk ve neşe saçan şaşaadar13 sahnesi demekti. Onun 
arkasında icrayı ahenk eden bir hımhım hanende14 ile bir pörsük 
teften ibaret orkestra, masum ruhlarımızı sefa ile doldururdu. Biz 
bir cehl-i tıflane15 ile gülmeden kırılırdık. Fakat efendim, bizim o 
köşebaşındaki Karagöz, o ne ağzı bozuk, o ne herzegû16 bir küfür-
baz, bir utanmazdı. O bir kez külahını oynatıp kel başını göstererek, 
yumruğunu sallayarak:

– Yürrrrrü bre anacağızını…
vadisinden dalıp da edebiyatını kıvamlandırmaya başladı mı karşı-
sında insan değil, çocuk değil, taş olsa utancından kızarırdı.

Bilmiyorum o zaman edepsizlikle tuhaflık niçin birbirinden 
ayırt edilmiyordu? Bahusus biz yaşta yavrucukların huzur-ı is-
metlerinde17. O galiz18, o biperva19, o pek iğrenç sövüp saymalara, 
kabalıklara, perde-yi biruyane20 zeminlere, Karagöz’ün bilatefrik21 
kadına erkeğe koyu koyu sulanmalarına nasıl müsaade ediliyordu? 

“Karagöz’ün Ağalığı” oyununda, halayığı Cemalfer’e diz ovdurma-
sını terlemeden seyretmek mümkün müydü? İki delikanlının müs-
tehcen22 bir konuşmayla tavla oynamaları ve bütün rezaletin, tasvi-

11   infirah etmek: ferahlık vermek
12   münevver: aydınlatılmış
13   şaşaadar: görkemli
14   hanende: şarkıcı
15   cehl-i tıflane: çocukça cahillik
16   herzegû: boş ve saçma sözler söyleyen
17   huzur-ı ismet: dürüstlüğün huzuru
18   galiz: kaba ve çirkin
19   birperva: çekinmez, sakınmaz
20   perde-yi biruyane: yüzsüz, edepsiz bir oyun
21   bilatefrik: ayırmaksızın
22   müstehcen: açık saçık
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re ruh, renk, sıhhat vermek için ıslatılan o nim şeffaf23 bez arkasında 
tamamıyla cereyanı… Ve daha… Ve daha…

O zaman resmî gayriresmî kimsede sansür fikri olmadığını 
şimdi anlıyordum. Biz küçük seyirciler, yalnız oğlanlardan ibaret 
değildik. Aramızda irili ufaklı kızlar da vardı.

Musibetle rezaleti tefrik edecek24 bir yaşa gelip de Karagöz’ün 
bu iğrenç yönlerinden yakındığım vakit benden daha yaşlı olanla-
rın:

– A çocuk, sen ne gördün? Birkaç yıl daha evvel doğaydın her-
kesin setre25 mecbur tutulduğu bir organın umumi26 kaide-yi mestu-
riyetinden27 Karagöz’ü muaf bulacaktın. Ve bu imtiyaz onun tuhaf-
lığına o kadar büyük bir tesir ilave ederdi ki gülmekten bayılırdık…

Oh, ne mutlu bana ve daha göremeyenlere… Millî sanatımızın 
bu ananesini rüyetten28 mahrumiyetime29 hiç müteessif değilim.

Abdülmecit zamanında İstanbul’a gelmiş olan, Fransa’nın ser-
firaz30 üdebasından31 Theophile Gautier, Constantinople unvanlı 
eserinde bu rezaletten üstü kapalı, pek temiz bir tenkitle32 bahse-
diyor. 

Gözleri taze açılmış siyah çiçeklere benzeyen kızların, güzel 
melekceğizlerin bu biar33 perdenin tuhaflığı önünde el çırparak gül-
düklerini hayretle kaydediyor.

*

23   nim şeffaf: yarı saydam
24   tefrik etmek: ayırt etmek
25   setr: örtünme
26   umumi: genel
27   kaide-yi mesturiyet: örtünme kuralı
28   rüyet: görme
29   mahrumiyet: yoksunluk
30   serfiraz: seçkin, başta gelen
31   üdeba: yazarlar, edipler
32   tenkit: eleştirmek
33   biar: edepsizlik
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İlk orucumu dokuz yaşında tuttum. Bu da ömrümde hiç unuta-
mayacağım günlerden biridir. Oruç, ben yaşta çocukların ifasına34 
tahammül edemedikleri büyük bir sevaptı. Eğer bir gün tutmaya 
dayanabilirsem hacı ninem, büyükbabamın anası, bu orucu benden 
bir mecidiyeye satın alacaktı. Çünkü küçüklerin oruçlarını büyük-
lerinkinden daha makbul35 olduğunu söylüyordu.

Ben yirmi kuruşun, bu büyük kazancın tamahıyla36 tutmaya 
karar verdim. Fakat büyük validemle teyzem, “Zayıftır, dayana-
maz” itirazında bulunuyorlardı. Yalvarıyordum yakınıyordum, beni 
sahura kaldırmıyorlardı. Kaldırsalar da elimden tutup sofra başına 
götürünceye kadar tekrar uyuyormuşum. Nasılsa bir akşam hacı ni-
nemle mukaveleyi37 sağlamladık. Sahur yemeye muvaffak oldum38. 
Sofradan kalktık. Beni kıbleye karşı durdurdular, yarının orucunu 
niyetlendirdiler. Ben o günü iftar topu patlayıncaya kadar bir şey 
yememeye, Allah’a ve kullarına karşı söz verdim. 

Bu taahhüdün ifası benim gibi midesi zayıf, çelimsiz bir çocuk 
için ne müşkül39, ne müthiş olduğunu bilmiyordum.

Bu sevaplı niyetten sonra büyük bir sevinçle döşeğe yattım, sa-
bah oldu. Büyükler oruçlarının yarısını uykuya tutturmak için hep 
yatıyorlardı. Ben bermutat40 erkenden tab-ı tavr kalktım. Oyuncak-
larımla oynadım. Aşağı yukarı indim, çıktım. Bahçede gezindim. 
O şen, velveleli41 ramazan gecesinin bu sessiz sabahı o kadar kas-
vetli42, sıkıntılı oluyor. Yavaş yavaş sahurun tokluğu geçerek içim 
ezilmeye başladı. Öğleye doğru sabrım tükendi.

34   ifa: yerinde bırakılma
35   makbul: kabul edilen, beğenilen
36   tamah: açgözlülük
37   mukavele: anlaşma
38   muvaffak olmak: başarılı olmak
39   müşkül: zor
40   bermutat: alışıldığı üzere, her zamanki gibi
41   velveveli: gereksiz telaşlı, gürültülü, heyecanlı
42   kasvetli: iç sıkıcı, sıkıntılı
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Gitgide açlığım dayanılmaz bir tahammülfersa43 raddeyi bul-
du. Aç kedi gibi önünde dolaştığım dolaptan ne güzel kokular geli-
yordu. Her sabah orada karnımı doyururdum. Dolabı açtım. Kapısı 
gıcırdadı. 

İftardan kalma reçeller, sucuklar, sahur artığı köfteler, el sürül-
memiş kâselerde hoşaflar vardı. Hepsinin kokusu misk gibi burnu-
ma doldu. Baygınlığını arttı. Allah’a verdiğim sözü düşündüm. Nal 
gibi mecidiyeyi gözlerimin önüne getirdim… Hayır hayır, midemin 
ızdırabı her şeye galip geliyordu. Üç dört köfte ile bir pide parçası 
aşırarak gidip bahçenin kuytu bir köşesinde yemeye karar verdim. 
Büyük, pek büyük bir günah işlediğimi biliyordum. Helecanlar 
içinde elimi sahana uzattım. Arkamdan menhus44 bir ses çıktı:

– Huu küçük bey, ne yapıyorsun orada ayol? Bugün sen oruçlu 
değil misin?

Döndüm, baktım ah sesi kısılasıca Fellah45 Nezahet, arkamda 
simsiyah, upuzun duruyor… Arap’la zıtlaşacak dakika değildi. En 
tatlı sada-yı istirhamımla46:

– Dadıcığım, ayaklarını öpeyim, kimseye söyleme.
– A, olur mu hiç? Günah değil mi?
– Akşam hacı ninemden bir mecidiye alacağım.
– Yarısını bana verirsen söylemem.
Mecidiyeyi bütün bütün kaybetmektense yarısını kazanmak 

her hâlde kârlıydı. Parayı bölüşeceğimi Arap’a vadettim.
*

Nezahet oda kapısının önünde gözcülük etti. Dolaptan köfte, 
pastırma, reçel, ne buldumsa sıkı sıkıya tıkındım. Üstüne de bir 
kâse hoşaf diktim.

*

43   tahammülfersa: tahammül edilemez
44   menhus: uğursuz
45   Fellah: Arap
46   sada-yı istirham: yalvarıcı ses
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O akşam orucumun şerefine iftarda çerkeztavuğu, kaymaklı 
güllaç vardı. Hacı ninem hususi47 dolabından bir kutu devaimisk48 
çıkarmış, bitişik Mustafa Paşa’nın hanımefendi, orucumun sevabı-
na iştirak49 için beni tatminen kocaman bir maden tabakla ince has 
baklava göndermişti.

İftar zamanı yaklaştı. Sofraya dizildik. Ben hacı ninemin yakı-
nındaydım. Bu doksanlık kadının gözleri iyi seçmezdi. Bütün şef-
katiyle yüzüme baktı baktı:

– Oğlanın benzi limon gibi sararmış. Yavrucak hiç de şikâyet 
etmedi, dedi.

Gözlerim karşımda, ayakta duran Nezahet’e kaydı. Arap iri du-
daklarını yutacak gibi ağzının içine alarak boynunu yana çarpıttı. 
Kahkahalarını birer birer içine sindiriyordu.

Top gümledi. Hacı ninem zemzem fincanını ilkin benim du-
daklarıma uzattı. Sonra kendi ağzına götürdü.

*
Üç gün sora küçük kadın nineme on kuruşa bir oruç daha sat-

tım. Giderek mübarek orucum ucuzluyordu. Birincisi gibi ikincisi-
nin bedelini de Nezahet’le paylaştık. Çünkü artık sahtekârlık sırdaş-
lığı ikimizi birbirimize bağlamıştı.

*
Masumcasına bu küçük vakanın içinde emniyeti suistimal ile 

bir raşi50, bir de mürteşi51 vardı. Bozuk oruç satmak ne tatlı bir gü-
nah işlemekti… Ah, bu hayatın ifsad-ı ensabı52 ne küçük yaşta baş-
lıyor…

47   hususi: özel
48   devaimisk: bir tür şekerleme
49   iştirak: katılma
50   raşi: rüşvet veren
51   mürteşi: rüşvet yiyen
52   ifsad-ı ensab: soyları bozması





Şıllık ile Züppe1

İşte size can ile canan2, affedersiniz, kısrak3 ile küheylan4 gibi 
bir çift… Bu ikisini size kendi gözlüğümün altından takdim etmek5 
isterim. “Gülü tarife ne hacet6? Ne çiçektir biliriz.” diyenler olabilir. 
Fakat efendim şimdiki verdler7 bildiğimiz o eski has bahçe gülleri 
değildir. Pek çok aşılar karışarak bunların nevleri8 arttı. Frengisi9 
var, yerlisi var. İsfahanisi10, Yemanisi11, yalın katı12, katmerlisi13 var. 
Ve daha daha çok çeşitleri peyda oldu14. Umumi15 tenevvülerin16 
kesreti17 içinde her şeyin aslını bulup çıkarmak güçleşti. Vakıa18 

1   “Şıllık ile Züppe”, 8 Haziran 1920 tarihinde İkdam gazetesinde tefrika edilmiştir. 
Buradaki metinde 1920 baskısı esas alınmıştır. (Yasemin Bulut)

2   canan: sevgili
3   kısrak: dişi at
4   küheylan: erkek at
5   takdim etmek: 
6   hacet: gerek
7   verd: gül
8   nev: tür
9   Frengi: Frenk’e, Avrupa’ya ait
10   İsfahani: İran’da eski bir şehir olan İsfahan’a ait
11   Yemani: Yemen’e Ait, Yemenli
12   yalınkat: kırlarda kendi kendine yetişen, çiçeği tek katlı gül
13   katmerli: bahçelerde yetiştirilen, çiçeği çok katlı gül
14   peyda olmak: ortaya çıkmak
15   umumi: genel
16   tenevvü: çeşitlilik
17   kesret: çokluk
18   vakıa: gerçi
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çoklarının saffeti19 bozulalı altından çapanoğlu çıkar20 korkusuyla 
kimsede inceden inceye hasep nesep21 aramak merakı, daha doğ-
rusu cesareti kalmadı. Devr-i esbakta22 ırkımız nasıl hafiyeler, si-
lahşorlar, jurnalcilerle23 bozuldu ise şimdi de suyuna bir ittihatçı24, 
ihtikârcı25, bulgurcu26 karışmamış halisüddem27 bir aile bulmak mu-
halleşti28. İlahi bir ıstıfa29 ile bizi ıslah30 için Cenabıhak yeryüzüne 
meleklerini indirse yine beyhudedir31. Çünkü onlarda erkeklik ve 
dişilik olmadığını çocuk iken ilmihâllerde32 okuduk. İktisadiyatı-
mız33 her ay biraz daha bozuluyor. Geçinmek dertlerin en büyüğü 
oluyor. Giderek aile idare edebilecek babalar kalmıyor. Vesikalı34 
nazeninlerden35 hayırlı bir nesl-i ati36 bekleyecek kadar da nikbin37 
olamayız. Ne yapacağız bilmem…

*
Dalalet38 fena şeydir. Sapıtmayalım. Yine “Şıllık”la “Züppe”-

mize gelelim. Türkçemizde teşdit39 caiz40 olmadığından aynı harfin 
19   saffet: saflık
20   altından çapanoğlu çıkmak: girişilen işte başa dert olacak bir durumla karşılaş-

mak
21   hasep nesep: soy sop
22   devr-i esbak: eski dönemler
23   jurnalci: ihbar eden, ele veren
24   ittihatçı: Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlısı olan
25   ihtikârcı: vurguncu
26   bulgurcu: hırsız
27   halisüddem: safkan, katışıksız
28   muhalleşmek: olanaksızlaşmak
29   ıstıfa: seçme, ayıklanma, seleksiyon
30   ıslah: düzeltme
31   beyhude: boşuna
32   ilmihâl: din kurallarını öğretmek için yazılmış kitap
33   iktisadiyat: ekonomi
34   vesikalı: belgeli, genelevde çalışması için belgesi olan
35   nazenin: işveli kadın
36   nesl-i ati: gelecek kuşak
37   nikbin: iyimser
38   dalalet: doğru yoldan sapma
39   teşdit: şeddeleme, bir sesi çift okuma
40   caiz: uygun
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tekrarıyla telaffuz olunan41 ne güzel, ne şakrak, ne tannan42 iki ke-
lime… “l”leri “p”leri çiftleştirerek haydi bir kere daha söyleyelim: 
Şıllık’la Züppe. Bu eş saçak altında guguklayan iki kumruya, bir-
çok nesilleri hikâyelerine hayran eden Leyla ile Mecnun’a, belki de 
şöhretçe Pol ve Virjini’ye benzerler.

Gülhane Parkı’nda, Ramazan geceleri Şehzade43 piyasasında, 
hassaten44 arka sokaklarda hiç ikisini kol kola gezerlerken gördü-
nüz mü? Görseniz bu ömrü manzara45 karşısında, tencere yuvar-
lanmış kapağını bulmuş mu yoksa eli tekerlenerek havanına uymuş 
mu dersiniz? Yahut ki ifade-yi hakikat46 içeren daha realist47, tuzlu 
biberli bir söz mü ararsınız bilemem…

O manzaraya can dayanmaz. Bizde komedyanın48, facianın49 
daniskası50 duhuliye51 ile girilen o salaş antrepolarda52 değil, so-
kaklarda, açıkta cereyan eder53. Komik-i şehir54, vücudunun bütün 
kaynaklarından tuhaflıklarını şelaleler gibi akıtarak sulansa yine o 
ayarda züppelenemez. Hiç asıl ile taklit bir olur mu? İnsan o çiftin 
karşısında katıla katıla kahkahalar koparır. Besbedava, meccanen55, 
fisebilillah56 güler. Öyle serbest, öyle ferah bir gülüş ki duhuliyesi, 

41   telaffuz olunmak: söylenmek
42   tannan: tınlayan, çınlayan
43   Şehzade: eskiden ramazan eğlencelerinin yapıldığı semt, Şehzadebaşı
44   hassaten: özellikle
45   ömrü manzara: hayat manzarası, görüntüsü
46   ifade-yi hakikat: gerçeği anlatan söz
47   realist: gerçekçi
48   komedya: komedi
49   facia: felaketler, korkunç olaylar
50   daniska: en iyi, âlâ
51   duhuliye: ücretli giriş, bilet
52   antrepo: ambar, ardiye
53   cereyan etmek: gerçekleşmek
54   komik-i şehir: ünlü komedyen
55   meccanen: ücretsiz olarak
56   fisebilillah: karşılık beklemeden
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darülaceze57 hissesi58, şehremaneti59 mührü60, pulu, kontrolü, hiçbir 
sual61 cevap ve zırıltısı yok.

Hay Allah müstahaklarını62 versin Şıllık’la Züppe! Tef gibi 
öten, zil gibi şıkırdayan bu iki vasıf63 acaba bize nereden geldi? 
Anadolu’dan mı? Arabistan’dan, Acemistan’dan64, Frengistan’dan 
mı65? Ayıp değil a, iştikak-ı elfazla66 hiç iştigalim67 yok. Bu iki ko-
puk söz için mübarek günde ne yorulmak ve ne de yormak isterim. 
Nereden geldilerse hoş geldiler, sefa geldiler. Merhum68 Yeni Mec-
mua sağ olaydı şimdi bunlar için kırk bir sütun doldururdu. Netice-
de yine ne kendi bir şey anlayabilirdi ne de okuyanlar.

Meseleyi Ziya Gökalpvari çetrefilleştirip derinleştirmemekle 
beraber yine ufak bir tahkik69 lazım. Bu iki kelime lügat70 kitapları-
mızda var mı? Hepsini karıştırdım. Çoğu sükût ediyor71. Sami Bey72 
merhumla Ali Seydi Bey73 lügatlerine “züppe”yi kabul etmeyerek 
yalnız “şıllık”ı almışlar. Ah ne büyük haksızlık! Hiç onlar birbi-
rinden ayrılır mı? Hiç Arzu içeride, Kamber dışarıda yaraşır mı? 
Çomaksız çelik ne işe yarar?

57   darülaceze: düşkünlerevi
58   hisse: pay
59   şehremaneti: belediye
60   mühür: damga
61   sual: soru
62   müstahak: layık olduğu ceza
63   vasıf: nitelik
64   Acemistan: İran
65   Frengistan: Avrupa
66   iştikak-ı elfaz: köken bilgisi
67   iştigal: uğraşma
68   merhum: ölmüş
69   tahkik: araştırma
70   lügat: sözlük
71   sükût etmek: susmak
72   Sami Bey: Kamus-ı Türki’nin yazarı Şemsettin Sami
73   Ali Seydi Bey: Resimli Kamus-ı Osmani’nin yazarı
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Sami Bey, bu tabiri74 “pek bayağı bir surette75 süslenip sürtük 
gezen karı” tarif-i muhtasarıyla76 başından savmak istemiş. Ali Sey-
di Bey de “şıllık”ın önüne “kapı kapı dolaşan sürtük kadın” kaydını 
çizmeyi kâfi77 görmüş.

Vakıa ölü ve diri iki lügatçimiz de eserlerinde “şıllık”a bundan 
ziyade78 yer tahsis edememekte79 haklı iseler de insaf ediniz. “Şıllık” 
demek bu demek midir? Bu pek kısa ve pek üstünkörü tarifler onun 
yüz bir evsafından80 biri bile değildir. “Şıllık”ın bir de küçük hem-
şiresi81 vardır: “Şırfıntı” Hanım. Bu yosmayı da lügat kitaplarında 
bulamazsınız. Şehzadebaşı piyasasında belki… Fatih Parkı’nda 
züppesiyle beraber mutlak82.

*
Sıcak havalarda “Şıllık”ı düzgünü83 allığına, sürmesi rastığı-

na84 karışmış görürsünüz. Her kalabalık yerde tozlu, yorgun, sırıt-
kan döner dolaşır. Baygın gözleriyle muttasıl85 bir iltifatkâr86 arar. 
Bir pare87 diyenin üstünde kalır. Yüz yüze tesadüf edince88 boş bu-
lunup da sırıtmaya gelmez. Suratı asıp hemen geçmeli. Horozla-
nan89 tavuklar gibi erkeklere harfendazlık eder90. İnfiali91 kabardığı 
zamanlarda şemsiye kaldırarak:
74   tabir: kavram, söz
75   suret: biçim
76   tarif-i muhtasar: kısa kesilmiş açıklama
77   kafi: yeterli
78   ziyade: fazla
79   tahsis etmek: ayırmak
80   evsaf: özellikler, nitelikler
81   hemşire: kız kardeş
82   mutlak: kesin
83   düzgün: eskiden, bugünkü fondöten gibi kullanılan ürün
84   rastık: kaş ve saç boyası
85   muttasıl: hiç durmadan
86   iltifatkâr: iltifat eden, güzel sözler söyleyen
87   pare: parça
88   tesadüf etmek: karşılaşmak
89   horozlanmak: kabadayı tavrı takınmak, çalım satmak
90   harfendazlık etmek: laf atmak
91   infial: kızgınlık, güceniklik
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– Ay zibidi herif ben senin layığın mıyım?
tekdiriyle92, hoşlanamadığı ufak tefek zendostların93 üzerlerine bir 
yürüyüşü vardır.

Peçesi pürüzlü, çarşafı pul pul üzüntülü94, etekleri hava ve 
mevsimine göre zifoslu95, tozlu ve tarazlıdır96. Siyah etekliğiyle 
pelerininin arasından Arap dili gibi sırıtan kırmızı kostüm tayyörü 
bitpazarından düşürme lekeli, kirli, güveli bir antikadır. Eldiveninin 
daha o sabah büzük büzük taze iliştirilmiş parmak uçları anasına 
babasına pay veren çiçeği gibi her harekette esner. Kirlice tırnakları 
görünür. İç etekliği pire tersinden97 püskürme benlidir. Daha içe-
rilere sevk-i nazara98 cesaret edenlere hafif bulantı gelir. Şarapnel 
isabet etmiş gibi kalburlaşarak99 siyah tire100 ile yeni tamir görmüş 
benek benek şeffaf çoraplarının içindeki az çarpık baldırları dolgun 
kemer patlıcanları mukavvesiyetiyle101 içeriye dönükçedir. Beyaz 
iskarpinlerinin102 üstübeçleri103 siyah çoraplarına taşar. Modadan 
geri kalmaz. Fakat moda bayatladıktan ve âdeta ekşidikten sonra 
ona ram olur104. Bu nazeninin üstünde gerilir, şerha şerha105 açılır, 
yayılır, pörsür. Biçimini, rengini, aslı asaletini, letafetini106 kaybe-
der. Tamamıyla şıllıklaşır. Bambaşka, cemcenabet107 bir şey olur. 

92   tekdir: azarlama
93   zendost: zampara
94   üzüntülü: bozulmuş, kırışık
95   zifos: yerden sıçrayan sulu çamur
96   tarazlı: iplikleri yer yer çıkmış, sökülmüş
97   ters: dışkı
98   sevk-i nazar: bakış yönlendirme
99   kalburlaşmak: delik delik olmak
100   tire: dikiş ipliği
101   mukavvesiyet: kavisli, eğri olma
102   iskarpin: topuklu ayakkabı
103   üstübeç: boya malzemesi
104   ram olmak: uymak
105   şerha şerha: dilim dilim
106   letafet: güzellik, hoşluk
107   cemcenabet: çok pis
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Yüksek ökçeleri108 iri, çarpık burunlar inatçılığıyla dargın ve 
rah-ı istikametten109 münhariftir110. Her adımda nalı bozuk kira bey-
giri gibi topuk çalar, aksar, kösteklenir. Huylu hayvan ürkekliğiyle 
densiz ve dalgalı yürür, kuyruk sallar. Zannedersiniz ki hemen he-
men bir tasımına getirip de111 size çifte atacak. Hüsnünün112, tuva-
letinin113 füsunkârlığına114 büyük bir itimatla115 şen ve mağrur116 yü-
rür. Camide vaaz, salonlarda konferans dinler. Semtinde dedikodu 
yapar. Mahalleyi birbirine katar. Övünmeyi, ulvan satmayı117 çok 
sever. Hep vazifesi118 haricinde119 şeylerle meşgul olur. Kavgacı, 
şirret120 ve fındıkçıdır. Yapar, yakıştırır, kabahatini121 inkâr eder122. 
Her şeyde zeytinyağı gibi üste çıkar.

“Fındıkçıdır” dedik. Evet fakat niçin bademci, fıstıkçı değil de 
fındıkçı? Türkçemizin de ne anlaşılmaz, derin nükteleri123 vardır… 
Fındık, pek masum kuru bir meyvedir. Bundan su-i mana124 çıkar-
mak, acaba ukalamızdan125 hangisinin eser-i zekâsıdır126? Fındık 
satanların içinde pek ağırbaşlı kimseler vardır. Bu ticaretle meşgul 

108   ökçe: topuk
109   rah-ı istikamet: doğru yol
110   münharif: sapmış
111   tasımına getirmek: hazırlamak, yolunu bulmak
112   hüsn: güzellik
113   tuvalet: giyinme, süslenme
114   füsunkârlık: büyüleyicilik
115   itimat: güven
116   mağrur: gururlu
117   ulvan satmak: kendini övmek
118   vazife: görev
119   hariç: dış
120   şirret: hırçın
121   kabahat: suç
122   inkâr etmek: kabul etmemek, yapmadım demek
123   nükte: ince anlam
124   su-i mana: kötü anlam
125   ukala: akıllılar
126   eser-i zekâ: zekâ ürünü
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olanların iffetlerine127 hiffet128 isnadı129… Ne tuhaf hüküm!.. Zama-
nımızda bulgurculuk da hemen buna yakın bir şey oldu. “Bulgurcu” 
demek şimdi neler neler demektir, anlıyorsunuz ya? Izmama130 lü-
zum yok. Aman ya Rabbi ne fındığın zerre kadar kabahati var ne 
bulgurun… Günah hep bizde…

*
Şıllık sabahleyin yüzünün birkaç renk ıstampasını131 geçtikten 

sonra çarşaflanır. Daha kalem efendileri vazifelerine gitmezden ev-
vel sokağa çıkar. Eski lügatçilerimizin “şıllık”ı “sürtük” tabiriyle 
izahlarında132 artık pek isabetleri133 kalmadı. Kadınların uzun etek-
leri varken bu tarif mülayim134 düşebilirdi. Lakin şimdi örtü etek 
kalmadı. En sıkılgan, en ehl-i perdeleri135 çemrendiler136, sıvandı-
lar137. Söz aramızda, işitmesinler, âdeta sipsivri baldırı çıplak gibi 
bir şey oldular. Kadınlığa yaraşık, ağırlık ve haşmet138 veren o ta-
vus139 damenler140 nerede? Artık etekler değil, ahlaklar sürünüyor.

Şıllık sokakta sağına güler, soluna sırıtır. O günün macerasına 
etraftan bir iptida141 arar. İki şıllık karşı karşıya geldiler mi cadde 
ortasında, ayak üstünde birbirine bir aylık sergüzeştlerinin142 icma-
lini143 yazarlar.

127   iffet: namus
128   hiffet: hafiflik
129   isnat: yakıştırma
130   ızmam: üzerine bir şey katma 
131   ıstampa: kalıp, boya
132   izah: açıklama
133   isabet: doğru bir saptama yapma
134   mülayim: uygun
135   ehl-i perde: örtülü, namuslu kadın
136   çemrenmek: kol ve paçaları sıvamak, eteğini toplamak
137   sıvanmak: kolları bacakları sıvamak
138   haşmet: gösterişlilik, büyüklük
139   tavuş: tavus kuşu
140   damen: etek
141   iptida: başlangıç
142   sergüzeşt: yaşanan olaylar, macera
143   icmal: özet
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– Kardeş, böyle acele nereye?
– Postaya mektup vereceğim. Kunduracıda tamirde ayakkabıla-

rım var. Çarşı kapısında mezada144 uğrayacağım. Bir çift ince çorap 
düşürmek istiyorum.

– A hiç işitmedim, mezatta çorap olur mu?
– A niçin olmasın? Orada senden benden gayrı145 her şey mezat 

oluyor.
– Seninkiyle ne yapıyorsun?
– Hangisini soruyorsun? Afvan’ı mı? İzzet’i mi? Yusuf’u mu?
– A a üstüme iyilik sağlık. Ben seni iki ay evvel Hüsnü ile bırak-

tımdı. Bu sonrakiler de nereden çıktı?
– Hepsi de yerin dibine batsın… Gazete gibi bunun yalnız bir 

tekine abone olacak değilim ya?
– Benim şimdikini biliyor musun?
– Yoooo.
– Bak bak karşıya, fırının önünde duruyor. Güvez146 boyun bağ-

lı.
– Ha gördüm.
– Nasıl?
Birinci şıllık, parmaklarının uçlarıyla saç döküntülerini düzelte 

düzelte ince ince göz süzerek:
– Allah bağışlasın, güzel.
– O tarafa bakarken niye kırıtıp süzülüyorsun. Göz atayım 

deme, vallah gözlerini çıkarırım…
– Bakarsam ne lazım gelirmiş. Göze yasak olur mu?

144   mezat: arttırma ile yapılan satış
145   gayrı: başka
146   güvez: mora çalan kırmızı renk
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– Bin baksan nafile147… O sana tenezzül etmez148 ki…
– Ay neden? Hah hah hay! Sana gönül veren bana haydi haydi-

dir ayol…
– Aman şu şıllığın zoruna bak!
– Karı, kendi namını149 bana mı veriyorsun?
Bütün ağzının şırfıntılığıyla bağırarak:
– Şuradan geçen ümmet-i Muhammed’den soralım. Acaba han-

gimiz şıllık?
Beli bükük ihtiyar efendinin biri dua vazıyla150 ellerini havaya 

kaldırarak:
– İkiniz de. İkiniz de şıllığın şıllığı. Yere batın inşallah! Boyacı 

kedisi gibi böyle allı morlu sokağa çıkıp da delikanlıları birbirine 
katıyorsunuz. Kapayınız yüzlerinizi menhuslar151! O nedir öyle? 
Şeftali tabağı gibi apaçık…

İkinci şıllık:
– A bu bunağa da nereden çattık! Sen bize ne karışıyorsun? Se-

nin karına kızına hükmün152 geçer…
İhtiyar, boğazından öksürüklerle beraber çözülen gıcırtılı bir 

telaffuzla153:
– Seni gidi mekare154 seni! Ne hayâ155 kaldı ne iman ne edep 

kaldı ne erkân156…
Kocakarının biri kendine gençlik çeşnisi vererek: 

147   nafile: boşuna
148   tenezzül etmemek: kendine layık görmediği, aşağı gördüğü için hiç ilgilenmemek
149   nam: ad, lakap
150   vaz: duruş
151   menhus: uğursuz
152   hüküm: emir, söz
153   telaffuz: söyleyiş
154   mekare: kira ile tutulan yük hayvanı
155   hayâ: utanma
156   edep erkân: yol yordam
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– Efendibabacığım. Üzülme, yüreciğine yazık. Yaşlı adamsın, 
hiddetle157 bir tarafına bir şey olur. Baksana Deccal katırına benzi-
yorlar. Onlar “ya Mevla”larını almışlar, söz kâr etmiyor. Onlarla ne 
Paşakapısı başa çıkabiliyor ne Şeyhülislam kapısı. Aman ya Rabbi 
ne günlere kaldık!.. Çok şükür başımıza taş yağdırmıyorsun Tan-
rı’m…

Orta yaşlı, esnaf kılıklı adamın biri:
– Taş değil, başımıza bu kadar gülle yağdı.
Kocakarı biriken birkaç kişiyi fitillemek158 için:
– Bakın bakın şunların kıyafetlerine… Hani ya eskiden çengi-

ler159 vardı böyle kat kat, renk renk fistan160 giyerlerdi. A yavrum, 
bacaklarınla yüzünü gerdanını saklamadıktan sonra orta yerini ört-
müşsün kaç para eder? Harama açmayın, kocanıza saklayın. Aman 
Allah’ım dünyada ne geniş mezhepli kocalar var. Bu karılar mantar 
gibi yerden bitmedi ya? Elbette bunların dölleri döşleri, babaları 
kardeşleri olacak…

İkinci şıllık, sokaktaki teşnikârlarına161 çene yetiştirmekte iken 
birinci şıllık, fırının önündeki güvez boyun bağlı ile işaretleşmeye 
başlar. İkinci şıllık, bu hıyanet162 pandomimasının163 farkına varır 
varmaz hemen şemsiyesini rakibesinin başına indirerek:

– Al işte gözümün önünde sevgilimi ayartmayı öğren!
Birinci şıllık, aldığı darbeyi kendi şemsiyesiyle aynen iade 

ederek:
– O kadar kıymetli ise sevgilini sandığına kilitle. Sokağa ne 

çıkarıyorsun?

157   hiddet: öfke
158   fitillemek: kışkırtmak
159   çengi: dansçı
160   fistan: elbise
161   teşnikâr: ayıplayan
162   hıyanet: hainlik, ihanet
163   pandomima: sözsüz, yalnızca hareketlerle sahnelenen tiyatro oyunu
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İki kadın saç saça baş başa gelir. Halk toplanır. Ayırmaya uğra-
şırlarken dövüşe sebep olan güvez kravatlı da miyancıların164 arası-
na karışarak birinci şıllığın usulca kulağına:

– Rezaleti kesin. Seni de içim çekti… Nerede görüşelim?
– Gülhane Parkı’nda. En üst sette. Saat dörtte.
Züppenin hikâyesi gelecek haftaya.

Hüseyin Rahmi

164   miyancı: ortayı bulan, ara bulucu



Yanık Dolma1

Sofra başında koca:
– Hanım, hiç senin insafın, insanlığın, aklın, anlayışın yok mu?
Kadın:
– Allah’a şükür, hepsi var… Ne olmuş? Sofra başında daha ağ-

zıma bir lokma koymadım, çoluğun çocuğun yanında beni haşla-
maya başladın.

– Canım yalancı dolma istiyor diye kaç zamandır sana yalvarı-
yorum, “Bugün yapacağım, yarın yapacağım” diye avutup bir aydır 
beni savsakladın durdun…

– Allah sana insaf, merhamet versin… Hizmetçim yok, aşçım 
yok. Evde bir tek kadınım. Her iş benim elime bakıyor. Hangi biri-
sine erip yetişeyim? Kapı çalınır, koş. Ocakta yemek suyunu çeker, 
koş. Beşikte çocuk ağlar, koş. Bin parça olacak değilim ya! Dolma 
istedinse işte yaptım, önüne koydum.

1   “Yanık Dolma”, Gürpınar’ın İki Hödüğün Seyahati adlı hikâye kitabının Özgür 
Yayınları tarafından 1995 yılında yapılan baskısında yer almaktadır. Yukarıdaki 
metinde 1995 tarihli bu baskı esas alınmıştır. Şerif Şenol Zümrütkal, Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme başlıklı yüksek lisans te-
zinde “Yanık Dolma” hikâyesinin 12 Haziran 1920 tarihli İkdam gazetesinde 
yer aldığı bilgisini vermiştir (s. 198). Ancak İkdam’ın bu tarihli sayısında yazı 
bulunmamaktadır. Alev Sınar Hikâye ve Romanımızda Çocuk (1872-1950) adlı 
kitabında “Yanık Dolma” için kaynak olarak İki Hödüğün Seyahati (Hilmi Kita-
bevi 1933) baskısını kaynak göstermiştir (s. 125). Ancak bu kitabın 1933 baskı-
sında da, 1995’e kadarki baskılarında da yazı bulunmamaktadır. (Yasemin Bulut)
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– Böyle dolmayı sağlık selametle yapmaz olaydın! Bu dolma 
pişmemiş, çatır çatır yanmış. Kapkara kesilmiş ama pirinçleri hâlâ 
içinde kaskatı, çiğ duruyor.

– Teşekkür edeceğine, nimete bin kusur bul bakalım! Kuzum 
kuzum, babamın adı Hıdır, elimden gelen budur! İşine gelirse.

– Yine tekrar ederim. Ne insanlığın var ne insafın ne de zerre 
kadar terbiyen… Yalnız kürek kadar dilin var. Eski zamanlarda se-
simi çıkarmaz, böyle şeyleri hep hazmederdim. Ama şimdi öyle mi? 
Bugün zeytinyağının dirhemi2, pirincin tanesi kaç paraya geliyor, 
biliyor musun? Odun, kömür pahasını da geçti. Cehennemlik bir 
fiyat aldı. Çoluğum çocuğum aç kalmasın diye anlatılmaz zorluklar 
içinde her şeyi bulmaya çalışıyorum. Ama sen, hâlâ bolluk zama-
nındaki gibi davranıyorsun. Bin söyle, boş… Hiç lakırdı3 anlamaz 
ve hiç mi hiç idare4 bilmezsin! Bugün bir tencere yalancı dolma 
kaça çıkıyor? Bunun asla farkında değilsin. Böyle kıymetli, böyle 
mübarek5 bir tencerenin başından yarım dakika ayrılmaya gelir mi? 
Nasıl oldu da bu dolmayı böyle çatır çatır yaktın? Cevap ver.

– Ne yapayım ben? Ateş çokça gelmiş. Bir parça geçmiş.
– Bir parça geçmiş mi? Bu kapkara kömür olmuş… Sen bunu 

ateşte bırakıp bir yere savuşmuşsun. Nereye gittin? Söyle bakalım.
Fehime Hanım, on yaşındaki büyük kızı Cemile’nin yüzüne 

“sus” der gibi keskin ve sert bir bakış fırlatarak:
– A, nereye gideceğim? Evdeydim!
Efendi, karısının çocuğa verdiği “sus” işaretinin farkına vara-

rak:
– Cemile, kızım, sen söyle. Annen bugün yemeği ocakta bırakıp 

nereye gitti?

2   dirhem: bir ağırlık ölçüsü
3   lakırdı: laf, söz
4   idare: yetinme
5   mübarek: kutsal
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Cemile kararsız bakışını nöbet nöbet6 babasıyla annesinin yüz-
lerinde gezdirerek pek zor bir hâlde:

– Efendibaba, annem bugün… şey…
Fehime Hanım iki öfkeli bakışını çocuğun göz bebeklerine di-

kerek:
– Cemile, hı… Seni gidi fitne kumkuması, yılan seni, sus! Şim-

di iki elimi ağzına sokarsam bir yandan bir yana ayırıveririm valla! 
Bu yaşta ananı babanı kovalamayı7 ben sana gösteririm!

Efendi:
– Hanım, sus. Engel olma, çocuğu söyleteceğim.
Hanım:
– Söylet. Bu yaşta anasını babasını fitnelemeyi kızına öğret… 

Ahlaksız et çocuğu…
Efendi:
– Onu ahlaksız eden sensin… Her gün benden gizli neler yapı-

yorsun, “Akşam baban gelince sakın söyleme” diye seksen tembih 
ve korkutmayla kızın zihnini, ahlakını bozup berbat ediyorsun…

İki buçuk yaşındaki Veysi sırıtarak:
– Efendibaba…
Efendi:
– Ne var oğlum?
Veysi:
– Anne bugün atta…
Efendi:
– Ha, sen söyle yavrum… Annen bugün nereye gitti?
Veysi:
– Atta ditti…
Fehime çocuğa tokat kaldırarak:

6   nöbet nöbet: sırayla
7   kovalamak: izlemek
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– Ah, soysuz yumurcak!
Efendi öfkeyle:
– Hanım, ağzını topla!
Hanım:
– Nesini toplayayım ağzımın? Ben bu çocuğa ne güzel lakır-

dılar öğretmeye uğraşıyorum. Hiçbirini söylemiyor da beni sana 
çekiştirmek gerekince nasıl bülbül gibi beceriyor. Koca oğlan oldu, 
hâlâ altını kirletiyor. Her gün sepet dolusu bezini yıkıyorum. Eyvah 
benim emeklerim… Daha bu boyda böyle, biraz büyürse bana sen-
den dayak yedirtecek. Gidi kâfir piç seni!

Efendi, hanımın üzerine gözlerini açarak:
– Kadın, ağzından çıkanı kulakların işitsin. Söylediğin kelime-

nin anlamını biliyor musun? “Piç” ne demektir?
Hanım:
– Ne bileyim? Küçükken anam babam bana öyle derlerdi. Ben 

de kızınca çocuğuma elbette bunu söyleyeceğim. “Piç” demekle 
öyle oluvermez ya!

Efendi:
– Hangimizin soysuz, terbiyesiz olduğunu şimdi anladın mı? 

Vaktiyle annen baban sana hiç iyi bir şey öğretmediler mi? Çocuk-
ların yanında ne patavatsız8, ne izansızca9 lakırdılar yumurtlarsın… 
Düşünce, muhakeme10 denen şeylerin rüzgârı bile senin yanından 
geçmemiş…

Hanım:
– Sen böyle şeyleri öğrenmişsin de maşallah başın göğe ermiş, 

baksana…
Bu sırada çat çat sokak kapısı çalar.
Efendi:
– Haydi kapıya bak. Kimdir o bu vakit?

8   patavatsız: saygısız
9   izansızca: düşüncesizce
10   muhakeme: akıl süzgecinden geçirme
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Hanım kapıyı açmak için sofradan kalkarak:
– Kim olacak? Anneniz hanım.
– Nereden anladın?
– Kapı çalışından. Bir kere tokmağı eline aldı mı tarator11 ha-

vanı gibi durmaz, dinlenmez, biteviye12 vurur. Kaynanam sinirlidir. 
Sen de ona çekmişsin. Ne kadar kötü huyları varsa ananın karnın-
dan alıp dünyaya öyle çıkmışsın!

– Haydi, dırlanma, kapıyı aç.
Fehime gider. İki dakika sonra kaynanasıyla birlikte odaya gi-

rerler.
Efendi:
– Anne… Hayrola bu vakit?
Kaynana:
– A, ne vakit geleyim? Gündüz geldim. Çaldım çaldım, kapı 

duvar.
Fehime Hanım telaşla:
– Mutfaktaydım, işitmedim.
Kaynana alaycı bir biçimde:
– O kadar çaldım ki parmaklarım acıdı. İnsan kuyuda olsa, yedi 

kat yerin dibinde bulunsa yine duyar.
Fehime Hanım:
– Evdeydim ama duymadım işte. Ne yapayım?
Kaynana:
– Telaş etme, nerede olduğunu anladım.
Fehime Hanım:
– Evdeydim diyorum, niye inanmıyorsun?
Kaynana:
– Gittiğin yeri şimdi söyleyeceğim.

11   tarator: bir çeşit sos
12   biteviye: sürekli
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Fehime Hanım:
– Allah’tan korkmadan bir iftira yama bakalım…
Kaynana:
– Ben iftira kabul etmem. Sözümü yedi mahalleye ispat ede-

rim13.
Fehime Hanım:
– İstersen Şeyhülislam Kapısı’ndan şahit getirt. Hüccet14 çıkart.
Efendi annesine dönerek:
– Bizim hanım bugün neredeymiş?
Kaynana:
– Nerede olacak? Oğlanı komşu Hacı Ali Ağa’nın evine emanet 

etmiş. Küçücüğü beşikte, dolma tenceresini ateşte bırakmış da Cin-
ci Meydanı’na geline bakmaya gitmiş. Kız okuldan gelmiş, kapıda 
kalmış, sonra komşu eve almış.

Efendi başını sağa sola sallayarak:
– İnnallahe maassabirin15… Yananın dolma olduğuna bin şük-

redelim! Ya maazallah bir yangın çıkaymış çocukcağız beşikte ca-
yır cayır yanacakmış. Bu nasıl şefkat? Nasıl analık? Hiç yalnız ba-
şına çocuk evde bırakılır mı? Yaşın otuz ikiyi geçti. Kadın, ne vakit 
akıllanacaksın?

Fehime Hanım ağlayarak:
– Ay, benim ne kabahatim var? Kavafın Fitnat geldi. “Şuracıkta 

pek meşhur bir düğün var. Haydi geline bakmaya gidelim.” dedi. 
Şuracık, buracık derken Kadırga, Cinci Meydanı’nı bulduk. 

Efendi:
– Fitnat’ın da boyu altında kalsın, senin de! Kadını dinlemeyi-

niz. Tevekkeli16 atalarımız size “saçı uzun, aklı kısa” dememişler…
Fehime Hanım gözyaşlarını astarının yenine silerek:

13   ispat etmek: kanıtlamak
14   hüccet: tanık
15   İnnallahe maassabirin: “Tanrı’m bana sabır ver”
16   tevekkeli: boş yere
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– Biraz da anana darılsana. Çocuklara söyletmediğimi o geldi 
tamamladı.

Kaynana:
– Anası kadar başına taş insin, ilahi!
Efendi:
– Kadın değil misiniz, şerrinize17 lanet. Anam da o, büyükanam 

da, daha büyüğü de.
Kaynana sofradan bir havlu alıp:
– Gözlerim kör olaydı, ayaklarım kırılaydı da senin gibi bir nu-

huseti18 gelin diye bu eve getirmez olaydım.
Fehime Hanım:
– Bu duan kabul olur da inşallah, bir daha bu eve gelmez olur-

sun.
Kaynana:
– Gözümün önünde beni oğluma fitneleyip de o zavallıyı da 

boyunca günaha sokuyorsun. Ana kalbi kırması büyük günahtır. 
Rabb’im affetmez.

Fehime Hanım:
– Senin gibi ana değil.
Kaynana:
– Sen de evlatlarından çek inşallah. Kenar mahalle soysuzu! 

Bilmeyerek oğlumun başını da kendi başımı da ateşlere yaktım!
Fehime Hanım:
– Sen ateşte yarın ahrette de yanacaksın, cehennem kütüğü!..
Efendi:
– Susunuz artık, yetişir! Şu iki yanık dolmayı da kulağım dinç 

olarak yedirmiyorsunuz!

17   şer: kötülük
18   nuhuset: uğursuzluk





Büyük Bir İbret Dersi1

Biz, bütün mahlukat2, hayvan, insan hayatın aynı kanunlarına 
tabiyiz. Bu basit hakikata vukuf3 için Lafonten gibi hayvanları in-
sanların diliyle konuşturmaya hacet4 yok. Onları kendi hilkiyet5 ve 
âdetleri üzre tetkik ediniz6. Aramızda müşterek çok noktainazarlar7 
görürsünüz. Bazen hareketlerinde o kadar fesahat8 vardır ki beşerî9 
lisan tekellüm etmekten10 ziyade bize büyük hakikatler anlatırlar. 
Hatta numune-i ibret11 olacak hikemiyat12 dersleri gösterebilirler.

Bir akşam İstanbul köpeklerinin bana verdikleri derin felsefe 
dersini hiçbir büyük feylesofun13 sahaif-i tefekkür ü tetebbuunda14 

1   “Büyük Bir İbret Dersi”, ilk olarak 25 Haziran 1920’de İkdam gazetesinde ya-
yımlanmıştır. Bu hikâyede jurnalcilere ve istibdada dair ağır eleştiriler mevcuttur. 
Daha sonraki baskılarda bu ilk metinde yer alan eleştiriler yani hikâyenin büyük 
bir kısmı çıkarılmıştır. Elinizdeki metin, İkdam gazetesindeki metin esas alına-
rak sadeleştirmeden ve sansürlemeden yayıma hazırlanmıştır. (Sevda Kaman)

2   mahlukat: yaratık
3   vukuf: bilme, biliş, anlama
4   hacet: ihtiyaç
5   hilkiyet: bir hâlin, bir huyun yaratılıştan olması, fıtri olma durumu
6   tetkik etmek: incelemek
7   noktainazar: bakış açısı, görüş
8   fesahat: kurallı, etkileyici, heyecan verici, inandırıcı, sanatlı söz söyleme
9   beşerî: insana ait ve mahsus, insan oğlu ile ilgili
10   tekellüm etmek: konuşmak
11   numune-i ibret: ibret örneği
12   hikemiyat: felsefî konular
13   feylesof: filozof
14   sahaif-i tefekkür ü tetebbu: inceleme ve düşünme sayfaları
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okumadığımı itiraf ederim. Vakayı okursanız sözümü tasdik eder-
siniz15.

Bir ramazan içinde idik. İkdam’da Metres romanı tefrika edili-
yordu16. İftarı Sirkeci lokantalarından birinde ettik. Birkaç arkadaş 
tashihlerimizi17 yapmak için matbaaya döndük. Rüfeka18 beyninde 
merhum Babanzade Hakkı Bey, Ali Reşat Bey, büyük Şinasi’nin 
mahdumu19 Hikmet Şinasi, İzmirli Şefik Bey isminde pek sevdiğim 
zeki bir zat ve daha sairleri20 vardı.

Şefik Bey birkaç defa mabeyn-i hümayuna21 celbolunmuş22, 
mudhik23, feci24 istintaklar25 geçirmiş. Defaatle26 bab-ı zaptiyeyi27 
boylamış, hayli tehlikeler atlatmıştı.

İkdam sahibi Cevdet Bey muharrirler odasına “Akademik 
mebahis28 memnudur29.” mealinde30 bir levha talik ettirmişti31. Bu 
memnuuna rağmen şifahi32, siyasi sergüzeştlerini33 bize tatlı tatlı 
anlatır, hepimizi ağzına baktırırdı. En tuhafı, ekseri34 zaman Cevdet 

15   tasdik etmek: onaylamak
16   tefrika edilmek: roman vbni gazete ve dergilerde bölümler hâlinde yayımlanmak
17   tashih: düzeltme
18   rüfeka: arkadaşlar
19   mahdum: oğul
20   sair: diğer
21   mabeyn-i hümayun: sarayda padişahın hükûmet işlerini gördüğü, vekilleri, el-

çileri kabul ettiği daire
22   celbolunmak: getirilmek, çağrılmak
23   mudhik: komik
24   feci: acıklı, trajik
25   istintak: sorgu
26   defaat: defalarca
27   bab-ı zaptiye: eskiden emniyet müdürlüğü vazîfesini gören daire
28   mebshis: üzerinde araştırma ve tartışma yapılan konular, yazılar, tartışma ko-

nuları
29   memnu: yasak
30   meal: anlam
31   talik ettrmek: astırmak
32   şifahi: sözlü
33   sergüzeşt: macera
34   ekseri: genellikle, çoğu
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Bey’in de samiler35 ve mebahisler hakkında bulunmasıydı. O da bi-
zimle beraber güler söyler, biz ondan bu kadar yüz bulup da yâran-
lığı36 ilerletince sahib-i ceride37, ciddi olmaya uğraşan bir mektep 
kalfası tavrıyla yüzünden tebessümü pek silmeyerek:

– Efendiler yetişir artık çalışalım, derdi. 
Matbaalar, genç muharrirler için ikinci mektep demektir. Ora-

da da ne samimi, ne kıymetdar ihvanlar38 tesis eder39… Tatlı bir 
hayat geçer. Orası da bir tahsil âlemidir. Matbaalara irfanen […]40 
gelenler istidatları41 varsa oralardan olgun […]42 çıkarlar.

Şefik bir gün Saadet Matbaasında her nasılsa şöyle bir fıkra 
anlatmak cesaretinde bulunmuş:

– Maneviyet-i uluhiye43, küre-i arz44 üzerindeki insan gruplarını 
seyrederken manzuru45 olan bazı ahvalden46 iştibaha47 düşerek me-
leklerden birini huzuruna celp ile:

“Aşağıya, şu İstanbul şehrine bak. Her tarafta karınca gibi in-
san geziniyor. Bunlar benim mahlukatım, hepsini tanıyorum. Ancak 
onların aralarında sinsi, mütecessis48 bakışlı, her deliğe girip çıkan, 
kapı pencere dinleyen, onun bunun arkasından giden, kâğıtlara dai-
ma bir şeyler kaydeden, gözleri eşikte, kulakları girişte alelacayip49 
kimseler var. Onlar kimdir? Ben böyle şey yaratmadım.”

35   sami: işiten
36   yâranlık: yakın arkadaşlık
37   sahib-i ceride: gazete sahibi
38   ihvan: yakın dostlar, arkadaşlar
39   tesis etmek: kurmak, oluşturmak
40   Metinde silik çıktığı için okunamamıştır.
41   istidat: yetenek
42   Metinde silik çıktığı için okunamamıştır.
43   maneviyet-i uluhiye: Allah
44   küre-i arz: dünya
45   manzur: bakılan, görülen, görülmüş
46   ahval: durumlar, hâller, vaziyetler
47   iştibah: şüphe etme, şüphelenme
48   mütecessis: meraklı
49   alelacayip: pek acayip, pek garip, şaşılacak nitelikte
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Melek işaret buyurulan yere bakar. Fakat cevabı veremez. İti-
raf-ı cehl50 ile susar. Daha âlim bir melek celbolunur. Aynı sükût-ı 
aczle51 “Bunları tanısa tanısa iblis tanıyabilir.” der. Şeytan çağrılır. 
Meleklerin eski hocası yukarıdan aşağı bakar. Hemen büyük bir 
havf u ihtiraz52 ile geri çekilerek:

“Hüviyet-i acibeleri53 merak buyurulan bu mahlukat, Sultan 
Hamid’in hafiyeleridir54. Aman ya Rabbi… Çekiliniz… Sizi görür-
lerse şimdi jurnal ederler55!” der. Telaşla oradan kaçar.

Şefik’in bu müthiş fıkrası matbaada hazır bulunan bir şair tara-
fından derhâl jurnal edilir. Nâkil56 sıcağı sıcağına zaptiye nazırının57 
huzuruna celbolunur. Cesur Şefik ilk isticvabda58 hiçbir şey inkâr 
etmeyerek jurnalcilik ihbar-ı namıyla vaki59 ve sahih60 olduğunu 
itiraftan perva61 göstermez. Fakat sırf zekâveti62 sayesinde felaket-
ten yakasını kurtarır. Şevketmeab63 efendimizi iğzap edecek64 böyle 
bir fıkra naklinden veya icadından maksadı ne olduğu sorulur. İblis 
hikâyesinin şeytani kaili65 şu cevabı verir:

– Ben bu fıkrayı bir zevzeklik olarak söylemedim. Mühim bir 
maksadın izahı sadedinde hikâye ettim.

– Ne idi o mühim maksadın?

50   itiraf-ı cehl: bilgisizlik itirafı
51   sükût-ı acz: âcizliğin verdiği sessizlik
52   havf u ihtiraz: korku ve çekinme
53   hüviyeti acibe: garip kimlik
54   hafiye: dedektif
55   jurnal etmek: bir kimse aleyhinde gizli rapor vermek
56   nâkil: anlatıcı, aktaran
57   zaptiye nazırı: güvenlik kuvvetlerinin bağlı olduğu teşkilatın en üst görevlisi
58   isticvap: sorguya çekme, sorup cevap alma, söyletme
59   vaki: olan, olmuş
60   sahih: gerçek, doğru, sağın, hakiki
61   perva: çekinme, sakınma, korku
62   zekâvet: çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik
63   şevketmeab: “şevketin, büyüklüğün bulunduğu yer” anlamında, Osmanlı padi-

şahları için kullanılan bir unvan sözü
64   iğzap etmek: çok kızdırmak
65   kail: söyleyen
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– Efendim bugünlerde her ne yazsak sansür namıyla budanır. 
Yazılması memnu olmayan şeyler nedir? En müdekkik66 ve en muh-
terizlerimiz67 bile artık bunu tayinden âciz kaldık. Saadet Matbaa-
sında konuşulurken bahis bu vadide cereyan ediyordu. Bendeniz 
o fıkrayı bir misal olmak için arz ile “İşte böyle bir şey yazılırsa 
sansürler tayyetsinler68. Suya sabuna dokunmaz yazılarımızdan ne 
istiyorlar?” dedimdi.

*
Ramazanın on beşine yakın ve padişahın Hırka-i Saadet ziya-

reti münasebetiyle bütün zabıta, bütün hafiyeler, silahşorlar, jur-
nalciler faaliyete başlarlar. İstanbul’u kasıp kavururlar. Nefiyler69, 
hapisler, tazyikler70, takayyütler71 çoğalır. Sansürlerin şiddeti akıl 
almaz bir raddeye varır. Ne derece munis72, yumuşak, tabasbuskâr73, 
sadıkane74 sözler yazsanız her kelimesinden zat-ı akdes-i hümayun-
ları75 aleyhinde bir hıyanet76, bir fesat, bir fena niyet kokusu alınır.

Matbaada yine o akşam istibdattan77, hükûmeti teşkil edenlerin 
cehaletlerinden, hodbinliklerinden78 rütbe ve para kazanmak için 
sansürlerin siyah canavar pençeleriyle memleketin ilim ve irfanını 
bişuurane79 bu gammazlarından, fazl u intibah-ı umumiyeye80 vuru-
lan yular, dört cahil herifin cinayetkâr ellerine bırakılmış olduğun-

66   müdekkik: dikkatle inceleyen, araştıran
67   muhteriz: çok ince düşünmek yüzünden aşırı derecede ölçülü hareket eden
68   tayyetmek: ortadan kaldırmak, çıkarmak
69   nefiy: sürgün etme, sürme, uzaklaştırma, sürgüne gönderme
70   tazyik: baskı
71   takayyüt: bağlı olma, kayıtlanma, mukayyet olma
72   munis: cana yakın
73   tabasbuskâr: yaltaklanma ifadesi taşıyan
74   sadıkane: sadıkça 
75   zat-ı akdes-i hümayun: mukaddes şahıs
76   hıyanet: ihanet
77   istibdat: uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despot-

luk
78   hodbinlik: bencillik
79   bişuurane: şuursuzca
80   fazl u intibah-ı umumiye: genel uyanış ve erdem
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dan böyle daima matbuata münevvim81 verilerek ağır bir uykuda 
yaşatılan bedbaht82 bir milletin akıbeti ne olacağından, fazılları83 
nefy ü tağrib84, bedmayeleri85 takdir ü taziz86 yüzünden gide gide 
bu diyarda insan vasfına isbat-ı liyakat edecek87 bir fert kalmayaca-
ğından bahsettik durduk.

Matbaadan çıktım. Sultan Mahmut türbesinden tramvaya bin-
dim. Zihnim hep istibdat heyulasının88 kâbusu altında eriyor, hep 
matbaadaki sözler kara yılanlar gibi kıvrım kıvrım beynimi zehir-
liyor. Aksaray’da bizim sokağın önünde tramvaydan atladım. Vakit 
yatsıya yaklaşıyor. İğciler Cami sırasına geldim. Köşebaşında vü-
zeradan89 bir zatın konağı var. Tamam oradan geçerken konak kapı-
sının iri kanatlarından biri açıldı. Başında koca bir tabla ile ayvaz90 
çıktı. Tabla tepeleme sofra artıklarıyla dolu. Kemik, ekmek, tatlı, 
ekşi, sebzevat91, makarna, pilav, çorba hepsi var. Bu maidenin92 
davetlileri yirmi beş otuz kadar alışkın köpek, imaretlerin önünde 
duran acezelere93 müşabih94 bir sabırsızlıkla kulaklar dikik, gözler 
müterakkıp95 süzgün bekliyorlar. Kapının önünde kuvvetli berrak 
bir hava gazı feneri var. Bir sahaya kadar etraf gündüz gibi aydınlık.

Köpekler kuyruklarını sallayarak ufak ufak, sevinç ulumalarıy-
la tablalı ayvazın etrafını sardılar. Ben de ne olacağını görmek için 
karşıki duvarın önüne çekildim, duruyorum.

81   münevvim: uyuşturucu, uyutucu ilaç vb.
82   bedbaht: bahtsız
83   fazıl: faziletli, erdemli
84   nefy ü tağrib: memleketinden uzaklaştırma, başka bir yere sürme
85   bedmaye: mayası, yaratılışı bozuk olan, sütü bozuk, soysuz
86   takdir ü taziz: yüceltme, ululama, saygı ile anma
87   liyakat etmek: başarmak
88   heyula: korkunç hayal
89   vüzera: vezirler
90   ayvaz: büyük konaklarda alışveriş, mutfak işleri gibi hizmetlere bakan uşak
91   sebzevat: sebzeler
92   maide: yemek, ziyafet
93   aceze: güçsüz, düşkün ve zavallı kimseler, âcizler
94   müşabih: benzeyen, benzer
95   müterakkıp: gözleyen, gözeten, bekleyen, uman, ümit eden
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Ayvaz tablayı indirdi, fenerin altına döktü. Orada yemek kırın-
tılarından bir tepecik peyda oldu. Horrrr… Aç köpekler hep birden 
saldırdılar. Fakat içlerinde tohuma kaçmış, kelle kulak yerinde bir 
azman var. Mübalağasız hemen sıpaya yakın bir müfrit96. İri azı 
dişlerini göstererek korkunç bir hırıltıyla etrafına bir atıldı. Kimi-
ni dişledi, kimini öldürürcesine bağırttı. Hele ufak tefekleri ağzına 
alıp alıp silkerek top gibi ta karşılara fırlattı. Müthiş bir tırpanla bü-
tün köpekleri çil yavrusu gibi dağıttı. O zavallı dendanzedeler97 can 
acısından boğuk boğuk avavelerle98 ağlarlar iken bir tek yalnız ken-
disi geçti. Ganimet tepesinin başına, en iyi parçaları başladı gövde-
ye atıştırmaya. Lokmayı kapıyor, bir iki seri göz kırpması ve baş 
silkmesiyle hemen indiriveriyordu. O canavar kuvvetin fütuhatını99 
tıkınır iken yine etraftan memnu100 ziyafete yaklaşmak cesaretini 
gösterenler olursa kötü kötü soluyarak hırlıyor. Müthiş bir homurtu 
ile onları yine ürkütüyordu.

Mahaza101 etrafa saçılan birkaç parçayı kaparak uzaklara ka-
çanlar oldu. İri köpek yalnız başına yedi yedi yedi, tepeyi biraz in-
dirdi. Yığının en âlâ kısmını, bütün kaymağını sömürdü102. Çatlaya-
cak gibi doydu. Yalanarak ağır ağır çekildi. Şimdi ziyafetin başına 
umumi bir hücum daha oldu. Yine bir gürültülü hırlaşma, dalaş-
ma ile birbirini öldüresiye dişlediler. Kuvvette pata gelen beş altı-
sı kaldı. Zorbalara mağlup düşen zayıflar, topallayarak, titreyerek, 
kuyruklar bacaklarının arasına sokup acı acı cavlayarak, inleyerek 
çekildiler. Fakat bütün bütün uzaklaşmadılar. Açıkça bir daire teş-
kil ettiler. Yiyintiye atılmak için kuvvetlerinin müsait olacağı sırayı 
bekliyorlardı. Oburlar tıkınırken seyirciler de onlara imrenmeden 
gözlerini yumarak ağızlarının salyalarını yutuyorlardı.

96   müfrit: aşırı
97   dendanzede: dişlenen
98   avave: havlama
99   fütuhat: zaferler
100   memnu: yasak
101   mahaza: bununla birlikte, böyle iken, böyle ise de
102   sömürmek: yiyecek içeceğin hepsini birden yiyip bitirmek, silip süpürmek
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İkinci zorbalar da doydu, çekildi. Döküntü yerinde, etten ke-
mikten bir şey kalmadı. En mugaddi103 kısım sömürülmüştü.

Üçüncü hücum da oldu. Buna ihtiyarlar, hastalar, yavrular hep 
katıştılar. Lakin yine nispeten azılılar etrafa duman atarak birer yay-
lım ısırma ile saldırdılar. Köpeklerde hemcinsine hiç merhamet yok. 
Isırdıklarını parçalasıya dişliyorlar. İnceli kalınlı canhıraş avaveler 
ile bütün aceze yine alargaya çekildi104. Yavrunun birini pek fena 
daladılar105. İnce feci fasılalı bir inilti ile hâletineze106 geldi. Debe-
leniyordu.

Avurtları sarkmış, tüyleri dökülmüş, gözlerinin feri sönmüş, 
kuyruk sokumu yumruk gibi dışarı fırlamış. Yaralı, bir deri bir ke-
mik kalmış bir dermandeyi107 hainler dişleriyle o kadar tartaklamış-
lardı ki titreye titreye hilkatinden şikâyet eder gibi başını havaya 
kaldırıp ızdırabını108 cansız cansız ifadeye uğraşıyordu.

Dördüncü ve beşinci nevbet-i hücum109 oldu. Fakat sarası 
tutmuş gibi hâlâ titreyen, gözlerinden açlık ve ölüm akan ihtiyar 
köpek, bir daha maideye yaklaşmaya, hırıltıya karışmaya cesaret 
edemedi. Bir kenarda muzdarip110, melul111, ümitsiz bekliyordu. Bir 
iniltili dermansızlığıyla yavaş yavaş başını kaldırdı. Mükerrer112 
hücumlarla köpeklerin hepsi sıra ile kuvvetinin payını aldı, çekildi. 
Lakin yağma yerinde ufacık bir kırıntı bile kalmadı. Ne var ise son 
döküntüsüne kadar yutup yalayıp temizlemişlerdi. Yağ içen toprak, 
cilalı bir parke gibi fenerin ziyası altında parlıyordu.

103   mugaddi: besin maddesi fazla olan, besleyici
104   alargaya çekilmek: uzaklaşmak
105   dalamak: (köpek, kurt vb. hayvanlar) ısırmak, dişleyip koparmak
106   hâletinez: can çekişme hâli
107   dermande: âciz, çaresiz, güçsüz
108   ızdırap: acı, keder
109   nevbet-i hücum: saldırı sırası
110   muzdarip: acı çeken, ızdırap içinde kıvranan
111   melul: üzgün
112   mükerrer: tekrar eden
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Malul113 köpek, hüzünlü, korkak, yılgın gözleriyle sağına baktı, 
soluna baktı. Haydutların hep dağılmış olduklarına iyice emniyet 
peyda ettikten114 sonra arka ayaklarından birini sürüyerek sarsak 
sursak yiyinti yerine yaklaştı. Biraz evvelki ziyafetin şimdi düm-
düz, mücella115 boş sofrasının önüne oturdu. Kalemle, fırça ile ifa-
desi nakabil116, derin bir elemle kara toprağa baktı baktı. Nihayet 
uyuz titrek başını uzattı. O mücella sathı nargile içer gibi içine çeke 
çeke, ağır ağır, geniş geniş dört beş defa yaladı, çekildi. Onun da 
kısmeti bu idi.

*
Şimdi ben bu canlı levha-i ibret117 karşısında pek müteesir ol-

dum118. Temaşa119 sanatının medarıiftiharı120 en büyük artistler bana 
bu derin tesiri veremezlerdi. Çünkü tabiatla karşı karşıya idim. 
Bunu hiçbir fennin, hiçbir tercümanın vasıta-i ihsasıyla121 duymu-
yordum. Bu faciayı ruhumla gördüm, anladım.

İşte, dedim, hayat… İşte rızk-ı maksum122… İşte insanların 
şimdiye kadar tesis edebildikleri usul-i adalet123…

Etrafı dişleyerek hemcinsinden birçoklarının hakkını yiyen en 
azılı canavarın, istibdadın hangi müessir124 paşası olduğunu zihnim-
den tayin ettim. İkinci, üçüncü, dördüncü derecede müstefit olanla-
rın125 isimlerini, mevkilerini saydım.

113   malul: sakat
114   peyda etmek: elde etmek
115   mücella: cilalanmış, parlatılmış, cilalı, parlak
116   nakabil: imkânsız
117   levha-i ibret: ibret tablosu
118   müteessir olmak: etkilenmek
119   temaşa: oyun, temsil, piyes
120   medarıiftihar: övünülen
121   vasıta-ı ihsas: hissetme vasıtası
122   rızk-ı maksum: bölünmüş, kısımlara ayrılmış, taksim edilmiş rızık
123   usul-i adalet: adalet yöntemi
124   müeessir: tesirli, etkili
125   müstefit olmak: yararlanmak
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Fakat en sonra yalnız kuru toprak yalayan o biçare, kimleri 
mümessildir126? Bunu söylemeyeceğim, siz keşfediniz.

126   mümessil: temsilci, temsil eden



İmrenilecek Bir İntihar1

Evvelden beri yüksek maişete2 mahsus aristokratik sofralarla 
orta hâlli ve daha dun3 halkın taamları4 arasında nevce5 büyük fark-
lar olmakla beraber fakirler de et, tatlı, meyve, yemek fırsatlarından 
bütün bütün mahrum değillerdi. Fakat şimdi maişet mikyasının6 de-
receleri altüst oldu. Tabakaların asalet sıraları bozuldu. Şimdi ma-
işet-i umumiyedeki7 refah ve zaruretlerine nazaran sınıflara birer 
kıymet tayini lazım gelirse kime zengin kime fakir diyeceğimizi 
şaşıracağız. Günde ancak iki lira alan bir kalem mümeyyizi8 ile yedi 
sekiz yüz kuruş kazanan bir hamalın maişetleri mukayese olunursa 
mesleken adi olanların kisben9 yükseldikleri görülüyor ki bu muva-
zene-i ictimaiyece10 büyük bir hercümerçtir11. Kazançlarda nispet-
siz bir fark var ve sonra hamalın ipiyle semerinden başka sırtında 
1   “İmrenilecek bir İntihar” hikâyesi, İkdam gazetesinde 19 ve 22 Temmuz 1920 

tarihinde (no.: 8406 ve 8408) tefrika edilmiştir. Hikâye, 1933’te Hilmi Kitabevi 
tarafından yayımlanan Katil Puse hikâye derlemesinde yer almıştır. Hikâyenin 
1933 ve 1972 yıllarındaki baskılarında adı, “İmrenilecek Bir Ölüm” şeklindedir. 
Elinizdeki yayın, hikâyenin İkdam gazetesinde yer alan neşri esas alınarak sade-
leştirilmeden hazırlanmıştır. (Esma Baralı Çiçekler)

2   maişet: geçim
3   dun: alçak
4   taam: yemek
5   nev: tür
6   mikyas: ölçü
7   maişet-i umumiye: halkın geçimi
8   mümeyyiz: seçkin
9   kisben: kazanç olarak
10   muvazene-i ictimaiye: sosyal denge
11   hercümerç: kargaşa
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bir derdi, kendi boğazından maada12 bir doyuracağı yoktur. Zavallı 
mümeyyiz beyin başında ev kirasından evlat tahsiline kadar günde 
iki lira varidatla13 tesviyesine14 hiçbir imkân mucizesi tasavvur olu-
namayan15 bir aile yükü var. Şimdi bunların hangisi hakiki hamal, 
hangisi beyefendi? Biçarenin16 kalemi kadar vücudunda da kuvvet 
olsa hısım ve akrabasının itirazlarından çekinmese mümeyyizliğin 
şerefini hamallığın bayağılığına çoktan tercih edecek, “Ar değil, kâr 
yılları işte bu senelerdir” diyecek ama ne yapsın?

İşte Nâsıh Bey içtimai17 derin felsefelerden sonra şimdi bu adi 
fikir kıyılarına düşmüş, zavallı elemdide18 başını taştan taşa vuru-
yordu. Her dakika altında ezildiği maişet barının19 bezdirici fakat 
görünmez ağırlığına nispeten hamalın taşıdığı yükün zahmeti la-
şey20 demekti. 

Harpten evvel Nâsıh Bey pekiyi yer içerdi. Fakat birçoklarına 
umulmaz, inanılmaz büyük varidat temin eden bu meşum21 muha-
rebe, kendi geçim membalarını hemen bütün bütün kuruttu, elde 
avuçta bir şey bırakmadı. Taayyüşlerini22 kut layemutun23 en müel-
lim derecesine indirdi. Nâsıh Bey İstanbul’un hatırı sayılan şikem-
perverlerinden24 ve daha mektepte iken arkadaşları arasında açılan 
iddia üzerine kırk beş kâse onluk aşure yemekle partiyi kazanan 
mide kahramanlarındandı.

Kaleme çırak olunduktan sonra bu oburluk zaferlerinden şöh-
reti artmıştı. Çarşıkapısı’ndaki ince ve kaymaklı baklavadan bir bu-
12   maada: -den başka
13   varidat: gelirler
14   tesviye: ödeme
15   tasavvur olmak: zihinde canlanmak
16   biçare: çaresiz
17   içtimai: toplumsal
18   elemdide: kederli, keder gören
19   bar: yük
20   laşey: çok önemsiz
21   meşum: uğursuz
22   taayyüş: geçinme
23   kut layemut: ancak ölmeyecek kadar yiyecek
24   şikemperver: boğazına düşkün



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 653

çuk tepsiyi içine sindirerek temaşagerlerini25 hayretlere düşürmüştü. 
Bir Hünkârsuyu ziyaretinde birbiri üstüne midesine on beş patlıcan 
dolması indirerek etraftan alkışlara gark olmuş fakat bu defa su-i 
hazmdan26 bir hafta hasta yatmıştı. Hey gidi vakitler hey! Şimdi bu 
geçmiş zamanın tatlı yâdlarıyla avunmaya uğraşıyordu.

Nâsıh, boyca orta lakin ence hürmetliydi. Geniş omuz, kalın 
pazı ve baldırları, bekçi davulu şişkinliğindeki karnıyla bazı mey-
hanelerde görülen Baküs tasvirlerine benzerdi. Fakat harp kıtlığı 
evvela onun kırmızı rengini soldurdu. Sonra koca vücudunu eritti 
eritti, zavallıyı tanınmaz bir hâle getirdi. Öteberi yiyecekle doya-
madığından bir zaman kendini iaşe ekmeğiyle bulgur pilavına ver-
di. Bağırsak iltihaplarına, nefes darlığına uğradı. Şiddetli sancılar 
çekti. Hele bir gece az kalsın tıkanıyordu. Arada bir ayakları şişiyor, 
koluna ağrılar geliyor, elinin parmak uçları karıncalanıyordu. Bu 
alametlere hiç aldırmadı. Lakin bir baş dönmesine tutuldu.

Sokakta giderken birdenbire kendini kaybederek düşüyor, beti 
benzi uçuyor, tıkanma geliyordu. Nihayet hekime müracaata mec-
bur oldu. Dikkatli muayeneden sonra doktor ona batiü’l-hazm27 
şeyler yemekten, mide doldurmaktan, sokakta hızlı yürümekten, 
yokuş çıkmaktan, helecana28 mucip29 şeylerden katiyen içtinap30 
tavsiye etti. Ama hanede midesi, bağırsakları, kalbi bozuk olan yal-
nız kendi değildi. Yaşça aralarında çok fark olmayan refikası da 
sıhhaten aynı hâlde gibiydi. Kızı, torunları hep hasta hep tedaviye, 
hep besleyici şeyler yemeye muhtaçtılar. İaşe ekmeği, bulgur pilavı, 
yağsız, etsiz, taş gibi ağır yemekler bütün aile efradının sıhhatlerini 
berbat etmiş, kanlarını bozmuş, vücutlarını bitirmişti. Büyük küçük 
hepsi su-i hazımdan, gıdasızlıktan bitik birer hâlde iken kendisi yal-
nız nefsini düşünerek beyaz etler, boyunlar, sütler, yoğurtlar, taze 

25   temaşager: seyirci
26   su-i hazm: sindirim bozukluğu
27   batiü’l-hazm: hazmı güç, sindirimi ağır
28   helecan: çarpıntı
29   mucip: gerektiren
30   içtinap: sakınma
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yumurtalar, tatlılar, meyveler, francalalarla31 nasıl beslenebilirdi? 
Ya hep birden aynı şeyleri yiyecekler veya hep birden öleceklerdi. 
İçlerinden biri ziyade hastalandığı zaman onu marazın icabı vechile 
iyi beslemek için gösterilecek ihtimam ancak üç gün sürebilirdi.

Açlıktan ölmek… İşte Nâsıh Bey’in uykularını kaçıran nazar-ı 
endişesi32 önünde korkunç, simsiyah mezarlar kazan bir terkip… 
Bu müthiş sözün kara meşumiyetinden kaçmak için o her şeyi göze 
aldırmaya razıydı. Her şeye, her şeye… Tek açlıktan ölmesin… Her 
musibet, her fenalık açlıktan ölmenin yanında büyük bir felaket de-
ğildi. Ölüm herkes için mukadderdi.

Nâsıh Bey bu mukaddere haşa itiraz etmiyor, ölümden de kork-
muyordu. Onun titrediği şey açlıktı. İşte onun getirdiği işkenceli 
ölümü istemiyordu.

Muharebenin en alevli bir devresinde benizleri kükürt sarısı 
kesilmiş, gözlerinin karaları kaymış, salyaları akarak açlıktan ih-
tizar33 kıvranmaları içinde İstanbul sokaklarında kaldırım üzerinde 
can verenleri çok görmüştü. Böyle müthiş bir akıbete uğramaktan 
pek korkmuş ve hâlâ da korkuyordu. Ve âdeta bu ızdırapla merak 
getirdi.

İstanbul’un kadim, sefil köpekleri gibi ayakaltlarında çiğne-
nerek can çekişme harharaları34 otomobil homurtularına karışarak 
ölenlerden başka, evlerinde aynı elemden dünyalarını değiştiren 
zavallıların haddi hesapları yoktu.

O, sokakta bazen veremin son ümitsiz devresine gelmiş bir sol-
gunluk ve süzgünlükle bir deri bir kemik kalmış adım atacak hâli 
yok ahbaba rast geliyor, birkaç gün sonra bu bedbahtların35 vefatla-
rını duyuyordu. Açlıktan ölmemek için türlü türlü çareler düşündü. 
Fakat ne kadar düşünse dünyanın en büyük muktesitlerini36 âciz 

31   francala: has undan yapılan, yumuşak, beyaz ekmek
32   nazar-ı endişe: endişeli bakış
33   ihtizar: can çekişme
34   harhara: horultu
35   bedbaht: talihsiz
36   muktesit: tutumlu
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bırakan bu meselenin içinden çıkılacak bir tarafını bulamıyor, gıda 
mahrumiyeti her gün daha ziyade tehdidini arttırıyordu.

Böreklere, kebaplara, tatlılara, kaymaklara, tavuklara, balıkla-
ra veda edeli hayli vakit olmuştu. Bir gün Bahçekapısı civarından 
geçerken lokanta camekânlarının önünde durup durup mostradaki37 
yemeklerini seyre daldı.

Ağızlarında yeşillik kuzu başları, yumuşak filetolar, büyük 
kayık tabaklara uzatılmış süzgün bakışlı, pembe tenli barbunyalar, 
etli kalkan parçaları, piliç kızartmaları, yalancı dolmalar, kaymaklı 
baklavalar, elma, kayısı kompostoları, bağrı yanık sütlaçlar, saltalar, 
türlü meyveler…

Nâsıh Bey, ağzını sulandırarak bu küçük yemek sergilerini 
seyretti seyretti. Boş midesi iştihadan38 bütün ifrazatını39 salıverdi. 
Bulantılar, sızılar duydu. Gözleri karardı. Düşmemek için tutuna-
cak bir yer aradı. Midesinden kabaran iştiha, zehirli bir yel gibi 
vücuduna yayıldı. Topuklarından beynine kadar her tarafını müthiş 
bir bedbinlik kapladı. Zenginlere, toklara karşı yüreğinden büyük 
bir nefret, bir kin parladı.

Harp kıtlığı kimler içindi? Memlekette açlıktan ölenlerin öbür 
tarafında tokluktan su-i hazma uğrayanlar vardı. Ağızları sulana-
rak, canları çekerek, içleri titreyerek, gözleri dönerek bu camekân-
ların önlerinden geçecek parasızların elemlerini hiç düşünmeden 
yemekleri böyle teşhir etmek ne büyük insafsızlıktı… Yerden bir 
taş alıp bu camekânları kırmak, o süslü mostraların üzerine çamur, 
müzahrefat40 atmak istedi. Fakat bu hiddeti, bu hücumu neye yara-
yacaktı? Mecnun zannıyla kendini tevkif edecekler, o, merkezden 
merkeze posta edilir iken yine bu lokantaların müşterileri iştihaları-
nın bütün zevki ile lezzetiyle karın doyurmakta devam edeceklerdi. 
Öfkesini yenmeye uğraşarak yine yemeklerin nefasetini temaşaya 
daldı. Bunlardan oburca yiyebilmek için kim bilir kaç lira lazımdı? 

37   mostra: sergi tezgâhı, vitrin
38   iştiha: arzu, istek
39   ifrazat: vücuttan dışarı atılan salgılar
40   müzahrefat: süprüntü, çer çöp
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Üzerinde ancak elli, altmış kuruş kadar bir para vardı. Lokantadan 
dişlerini kürdanla karıştırarak bir iki kişi çıktı. Yüzlerinden sıhhat, 
hayatlarından memnuniyet akıyordu. Onlar doyuncaya kadar ye-
mişlerdi. Şimdi toklara mahsus birer neşe ile işlerine gidiyorlardı. 
Kendi yememeye mahkûmdu. Niçin talih insanları böyle “aç” ve 

“tok” olarak ikiye ayırıyor ve bu haksızlığa da “kader” deniyordu? 
Bu mahrumiyet yine beynini sızlattı.

O esnada iki dilenci çocuğu geldi. Salyalarını dudaklarından 
aşağı iplik gibi akıtarak baygın gözlerini yemeklere diktiler. Biri 
kirli parmağıyla mayonezli börek41 tabağını göstererek:

– Ahmet, kim bilir bunun yemesi ne kadar lezzetlidir? dedi.
Öteki birbiri arkasına birkaç defa yutkunduktan sonra cevap 

verdi:
– Cama bir yumruk vursam da bundan bir avuç kaparak kaçsam 

lezzeti nasıl olduğunu anlardık.
O aralık Nâsıh’ın kalbinde fakr u sefalete karşı da şiddetli bir 

nefret kaynadı. Yumruğunu sıka sıka çocukların üzerlerine saldıra-
rak:

– Ulan piçler!.. Dölünü fışkıya bırakan hayvanlar gibi sizi böy-
le sefalet tarlasına eken anaya babaya lanet… Siz bu yemeklerden 
tatmadan gebereceksiniz… Sizi yaratan öyle buyurdu. Haydi gi-
diniz, pazar yerlerinde köpeklerle beraber döküntü, süprüntü yiyi-
niz. Niçin kısmetinizin fevkine çıkmak istiyorsunuz, yumurcaklar? 
Hele bu haramlardan bir parmak tadınız da bakınız. Sizi döve döve 
yediğinizi kustururlar. Niçin bir bulgurcudan doğmadınız eşşoğlu-
eşekler!
tekdir-i garibiyle42 bağırdı. Küçük dilenciler, Nâsıh’ı deli sanarak 
ürkmüş birer çehre ile kaçtılar.

Sefil çocuklar, korkmuş gözlerle arkalarına baka baka kaçarken 
Nâsıh onlara kaldırmış olduğu yumruğunu kendi başına indirerek:

41   “Mayonezli börek”, anlatımın devamında “mayonezli levrek” şeklinde geçmek-
tedir. Doğrusu da bu olmalıdır.

42   tekdir-i garib: tuhaf azarlama
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– Sanki benim bunlardan büyük bir farkım mı var? Onlar da aç, 
ben de… Onlar mayonezli levreğin lezzetini hiç bilmiyorlar. Kaç 
zamandır ben de unuttum gitti…

Gözleri yemeklerde, zihni bu müellim açlık meselesinin muğ-
lakıyeti içinde boğularak düşündü düşündü. Muharebeye, hayata, 
ölüme, servete, sefalete her şeye lanet etti. Kendisi açlık ölümünden 
korkuyordu. Henüz bütün bütün de aç değildi. Fakat öyle lapa ile 
sade suya pırasa ile o kerpiç iaşe ekmeğiyle ağır ağır kaşeksiden43 
ölenin, doğrudan doğruya kestirme tarikiyle açlıktan gitmeden farkı 
ne idi? Birincisi daha müellim, daha azaplı bir ölüm değil miydi? 
Hayır! Ne suretle olursa olsun Nâsıh açlıktan ölmek istemiyordu. O 
tok ölecekti. O tatlıların, yalancı dolmaların, kuzuların, balıkların, 
piliçlerin, bütün bu muhterem maktullerin huzur-ı nefasetlerinde44 
tok ölmeye büyük bir vect45 ile yemin etti.

En zor karar, ölmeye razı olabilmektir. Bunu göze aldırdıktan 
sonra dünyada insanın yapamayacağı şey kalır mı?

Ağır ağır Yerebatan’daki evinin yolunu tuttu. Bastığı yeri fark 
edemeyecek bir dalgınlıkla yürüyor, zihninden meselenin icrası 
müşkül cihetlerini halle uğraşıyordu. Hanesine girdi. Bir saat kadar 
odasına kapandı. En temiz elbiselerini giyindi. Teheyyüçler46 için-
de bunalarak bir kâğıt yazdı. İhtimamla cebine koydu. Yanına hiç 
para almadı. Maksadını belli etmeksizin çoluk ile çocuk ile öpüştü. 
Sokağa çıktı yine aheste adımlarla Bahçekapısı’na indi. En mükel-
lef47 bir lokantadan içeri girdi. Kuytu bir yer intihap etti48. En nefis 
yemekleri tıkanıncaya kadar yiyecekti. Bir gün lapa, bulgur pilavı-
nın şişkinliğiyle şehit düşmedense bu suretle ölümü âdeta artistik 
buluyordu.

Listeyi ezberlercesine bir dikkatle beş altı defa okudu.
43   kaşeksi (cachexie): bütün beslenme işlevlerinin bozulmasıyla oluşan ileri dere-

cede zayıflık
44   huzur-ı nefaset: lezzetlerin önü
45   vecit: kendinden geçme
46   teheyyüç: heyecanlanma, coşma
47   mükellef: gösterişli
48   intihap etmek: seçmek
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Hindi dolmasıyla bir uvertür yaptı49. Müteaddit50 salatalar ıs-
marladı. Şampanya açtırttı. Buza koydurttu. Koyun, kuzu, piliç, ba-
lık gibi et nevlerinden hiçbirini bırakmadı. Sade yahut zeytinyağlı 
sebzelerden hepsini sıraladı. Pilav ve makaronyaya varıncaya kadar, 
liste hanelerinden bir tekini boşlamadı. Son zamanlarda çekilmez 
bir raddeye gelen hayat ızdıraplarından kurtulmak için hekimlerin 
kendinde vücudunu tasdik ettikleri kalp illetinden istifade edecekti. 
Yiyecek yiyecek, midesi şişecek, kalbini tazyik edecek, kazanı pat-
layan bir makine gibi hayat birden duracaktı. Fakat yedikçe inanıl-
maz bir genişleme ile midesi açılıyordu. Eski oburluğu aklına geldi, 
gençliğinde ne neşeli yerdi… O iddialı oburluklarındaki eğlenceler 
başka idi. Şimdi ölmek için yiyordu. Artık nadim de51 olsa bu ka-
rarını değiştiremezdi. Çünkü ceplerinde on para bulunmadığından 
bugün lokantadan sağ olarak rezaletsiz çıkamazdı. Bakalım han-
gi katil, daha doğrusu mukaddes tabak, hayatına hatime52 çekerek 
onun yakasını polislerden evvel Azrail’e teslim edecekti?

Garsonlar hayretler içinde bir düziye yemek taşıyorlardı. Masa 
üzerinde hesap pusulası kabardıkça kabarıyordu.

Büfenin arkasında müşterilerine soğuk yemekler, tatlılar ayı-
ran patron bu doymaz oburu ara sıra şüpheli, endişeli bakışlarla 
süzüyordu.

Nâsıh Bey şimdi büyük merakla kendine dikilen nazarların is-
tiğrapları53 altında tatlılara başladı. Ne sütlaç bıraktı, ne puding ne 
krema… Kaymaklı baklavada karar kıldı. En çok hoşuna o gitmişti. 
Buna bir türlü doyamıyor porsiyon porsiyon üzerine getirtiyordu. 
Şişti şişti, yedikçe vücudu lastik torba gibi açıldı. Enine boyuna 
kabardı. Kendini mandalaştı sandı. Yıllarca süren uzun bir açlıktan 
sonra böyle şampanyalarla sulanmış nefis yemeklerle şişmekten bir 
nevi gurur duydu. Hekimler muayenelerinde ne kadar aldanmışlar… 
Hani ya kalp illeti niçin varlığını belli etmiyordu? Ah bu küstah fen 
49   uvertür yapmak: başlamak, giriş yapmak
50   müteaddit: birçok
51   nadim: pişman
52   hatime: son
53   istiğrap: şaşkınlık
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adamları kim bilir ne kadar zenginleri hastalıkla korkutarak doyun-
caya yiyip içmekten menediyorlardı… Fakat tabipler teşhislerinde 
aldanmışlarsa? Kendinde hakikaten kalp hastalığı yoksa bu yemek-
ler kendini öldürmeyecekse iş rezalete varacaktı.

Canı daha yemek istiyor muydu? Bunu pek tayin edemiyordu. 
Fakat böyle bir fırsata ermiş iken yemeliydi. Onun bugünkü kah-
ramanlığı çatlayıncaya kadar yemekte idi. Ne kadar geç çatlarsa 
lokanta sahibini o kadar zarara sokmuş olacaktı. Bundan kendi bir 
ziyan etmiyordu. Listeye, büfeye göz gezdirdi. Gönlünün istedikle-
rinden yine getirtti.

Gırtlağına kadar üfüren dolgunluğun tazyikiyle sıkışmış bir 
sünger gibi bütün mesamatından54 terliyor, pek derin bir kuyudan 
çıkıyor sanılacak bir zorlukla nefes alıp veriyordu. Ufak geğirtiler, 
hıçkırıklarla yemekler tatlılı, ekşili, tuzlu, biberli ağzına geliyordu. 
Artık doyduğunu anladı. Fena tıkanmıştı.

Uyanık iken kâbusa tutulmuş gibi rüya sıkıntıları geçiriyor, bir 
rehavet içinde ara sıra kendini kaybedip edip yine buluyordu.

Doymaz dedikleri kör nefis işte nihayet doymuştu. Bütün ir-
tikâplar55, sirkatler56, cinayetler daima böyle çatlayıncaya kadar tı-
kınmak için mi yapılıyordu? Her gün acıkmak ve sonra böyle lez-
zetli yemeklerle tıka basa doymak, yaşamak bu muydu? Eğer zevk-i 
hayat her şeyde böyle tokluğa ermekten başka bir şey değilse kaç 
zamandır şiddetle arzu edip durduğu bu doygunluğun şimdi o kadar 
dağdağaları57, didinmeleri, boğuşmaları, fenalıkları çekmeye pek 
değerini bulamıyordu. “Aç doymayacağım, tok acıkmayacağım 
sanırmış” darbımeselini58 hatırladı. Doymayacağım sanırken işte 
doymuştu. Sağ kalırsa elbette yine acıkacaktı. O anda vaslına doy-
mayacağım zannettiği maşukasıyla59 işbaa60 gelmiş bahtiyar bir âşık 
54   mesamat: gözenekler
55   irtikâp: kötülük yapma
56   sirkat: çalma
57   dağdağa: gürültü, patırtı
58   darbımesel: atasözü
59   maşuka: aşkla sevilen
60   işba: karnını doyurma
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hâlinde idi. İnsanların ciddi mesudiyetleri hep arzu etmelerinde idi. 
Arzular tatminle söndürüldüğü vakit hayatta lezzet kalmıyordu.

Şimdi, o saatte İstanbul’da o kadar çok aç vardı ki kendini 
bugün onlardan beş altı kişinin yiyeceğini yalnız başına karnına 
doldurmuş olmak cinayetiyle müttehem61 görüyordu. İnsanların en 
insaflısı, en adili her şeyde böyle son derece işbaa geldikten sonra 
mı hemnevinden muhtaçların ızdıraplarını düşünebiliyordu? Acaba 
ömründe bir kere olsun böyle sevdiği yemeklerle doymak fırsatına 
ermemiş bir adam var mıydı? Varsa bile işte kendisi bu nev mah-
rumlardan bugün ayrılıyordu. Her tarafını saran rehavetten zihni-
ni kurtarmaya uğraşarak niçin o kadar yemiş olduğunu düşünmek 
istedi. Ölmek için yemişti. Fakat neden hâlâ sağdı? İlk kurşunda 
maksadına eremeyen müntehirler62 gibi bir tabak daha kaymaklı 
baklava ısmarladı. Ağır ağır bir lokma aldı. Güçlükle yuttu. İştiha-
sının son hadlerini zorlamak için yarım kadeh şampanya içti. İkinci 
lokma bir gülle ağırlığıyla boğazında durdu. Pek çok açların ha-
yalatını dolduran taamıyla şöhretşiar63 bu nefis yemek, şimdi ona 
yutulmayacak kadar ağır ve bulantılı geliyordu. Bu son lokmanın 
yüküne midesi tahammül edemedi, yüzü morardı. Gözlerinin önün-
de bütün eşya vuzuhunu64 kaybetti. Göğsünün içinden bir şey yırtı-
larak sıcak bir mayiin65 taştığını duydu. Tatlı bir kayışla bir boşluğa 
uçar gibi oldu. Ufak bir sadme66 ile sessiz sedasızca tatlı tabağının 
üstüne devrildi. Avurtlarının içi kaymaklı baklava ile dolu ve du-
daklarının etrafı şampanya köpükleriyle haledar olarak ağız tadıyla 
bu fâni dünyanın yoksuzluk, ahlaksızlık, açlık alamına67 veda etti. 
Sarılığıyla ölüm çehresini sardı. Nâsıh Bey şimdi içi yemek dolu 
bir kadavra olmuştu. Böyle kıtlık yıllarında bu kadar yağlı ballı bir 
ölüm her kula müyesser olamayan saadetlerdendi.

*
61   müttehem: suçlanan
62   müntehir: intihar eden
63   şöhretşiar: şöhretli
64   vuzuh: açıklık
65   mayi: sıvı
66   sadme: hızla vurma, çarpma 
67   alam: işaretler
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Zabıtaya haber gitti. Polisler, doktorlar geldi. Bilmuayene mü-
teveffanın68 sekte-i kalbiyeden69 gittiğine rapor verildi. Vakanın bir 
intihar olduğunu evvela kimse anlayamadı. Hüviyetini tayin için 
cesedin ceplerini yokladılar. Kıymettar hiçbir şey ve bilhusus on 
para bulamadılar. Yalnız bir varaka70 çıktı.

Lokanta sahibi, uğradığı zararın kimin tarafından tazmin edile-
ceğini71 anlamak telaşlarıyla çırpınarak şöyle diyordu:

– Canım efendim! Bu acayip adam masa başında sekteye uğ-
ramayaydı yemek hesabını nasıl tesviye edecekti72, merakım bu…

Üzerinden çıkan varakada şu satırlar vardı:
“Hele çok şükür açlıktan ölmedim. Kimseye su-i misal73 olmak 

istemem fakat bu ölümün letafetini nasıl inkâr edeyim? Yıllarca sü-
ren bir açlığı böyle tımtıkız74 ve nefis bir toklukla tedricen75 ahireti 
boylamak Amerikalıları bile fikr-i icadıma hayran edecek bir yeni-
liktir.

Haram yemeklerle karın şişirerek öbür dünyaya gitmekteki 
ukubeti76 düşünen kaba sofular bulunabilir. Bu mühim husus, sual 
cevap melekleriyle benim aramda faslolunacak bir davadır. Münke-
reyn’in beni isticvaplarından77 evvel benim onlardan soracak öyle 
ince suallerim var ki cesaret edebilirlerse karşıma çıksınlar. Bu 
ganimet, bu çapul, bu kapan kapana hengâmesinde ‘helal, haram’ 
ne kelime? Ben ömrümde bir defa beleşten karın doyurdum. Buna 
mukabil de hayatımı diyet verdim. Bu fiilin tekerrürüne de artık 
imkân kalmadı. Bütün ömürlerindeki meşgaleleri haram yemekten 
başka bir şey olmayan bunca insan var. Onlara bakınız. İşte hep 

68   müteveffa: ölü
69   sekte-i kalbiye: kalp krizi
70   varaka: bir tek yaprak
71   tazmin etmek: zararını karşılamak
72   tesviye etmek: ödemek
73   su-i misal: kötü örnek
74   tımtıkız: çok doldurulmuş
75   tedricen: yavaş yavaş, derece derece
76   ukubet: öbür dünya
77   isticvap: sorguya çekme



662 | Hikâyeler

o vicdansızlar helalleriyle kanaat edenlerin rızıklarını çalıyorlar. 
Doğru hesap edersek benim onlardan daha o kadar çok alacağım 
çıkar ki hayatımın bu son maidesine78 ‘haram’ demeye utanırlar.

Lokanta sahibiyle mutlak istihlal79 lazımsa ona söyleyiniz beri 
gelsin. Şu anda gözlerimden maddiyet perdeleri kalktı. Berrak bir 
billur şişe gibi her şeyin içini görüyorum. Patronun kalbini de 
önüme açılmış bir kitab-ı tezvirat80 gibi ayanen okuyorum. Onun 
şimdiye kadar cemettiği servetin guguklarını hep birden ortaya dö-
keyim mi? Oğullarına tedarik ettiği sermayelerin, kızlarına verdiği 
cihazların81, Beyoğlu’ndaki apartmanların nasıl kazanıldıklarını 
anlatayım mı?”

Bu satırları mütezayit82 bir helecanla dinleyen ihtiyar lokantacı, 
bir ikinci sekteye de kendi uğrayacak gibi mosmor kesilerek: 

– Artık yetişir, okumayınız. Yedikleri bu adama benden yana 
katbekat helalühoş olsun. Böyle bir zata haram etmeye nasıl dil va-
rır ki… Yalnız şunu rica ederim, bu iş gazetelerle tevatür olunmasın. 
Çünkü böyle vakitte bu türlü intihara imrenenler çok olur. Bütün 
lokantacıların başları derde girer. Öyle ya, âlâ kaymaklı baklava 
dururken niçin kızgın kurşun yiyerek veyahut tuzlu deniz suyu içe-
rek ölmeli?

Heybeliada

78   maide: sofra
79   istihlal: helaleşme
80   kitab-ı tezvirat: yalanlar kitabı
81   cihaz: çeyiz
82   mütezayit: çoğalan



Büyükana1

Yakup Kadri Bey’e:
Geçen sabah döşeğimden yüreğimde bu “Büyükana” hikâyesi-

nin ilhamıyla uyandım. Bütün sinirlerim bu faciayı doğurmak için 
titriyordu. Mevzu belki daha ihtimam2, itina isterdi fakat ben bunu 
rüyada görülmüş bir vaka gibi hemen sıcağı sıcağına yazıverdim. 
Yine bilmem nasıl bir sevk-i maneviyle3 kalbimde bu küçük eseri 
size ithaf etmek arzusu peyda oldu. Tuhfem4 naçiz5 olduğu kadar 
samimidir. Kabulünü rica ederim.

Aksaray’da Horhor civarında, geçirdiği kırk beş yılın artık yor-
gunluğunu çekemeyerek bir mesnet6 arar gibi eğilmiş, kağşamış 
bir hane, silinmiş aşı boyası, pervazları, yelkovanları kopmuş ekli 
saçaklarıyla, sokağın hüzünlü boşluğu içinde bir türbe manzarası 
almıştı. Sık, tozlu, kıskanç kafeslerinin arkasında gizlediği uzun bir 
1   “Büyükana”, ilk defa 26 Temmuz 1920’de İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. 

Hikâye, 1933’te Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan İki Hödüğün Seyahati 
adlı kitap içerisinde yer alır. Kitabın, aynı yayınevi tarafından 1943 ve 1960 
yıllarında yapılan baskılarında kitapta herhangi bir değişiklik olmamıştır. Atlas 
Kitabevi tarafından 1966 yılında yapılan baskıda, öykülerin dili Zahir Güvem-
li tarafından sadeleştirilmiştir. Özgür Yayınlarının 1981 baskısında Kemal Bek 
tarafından yeni bir sadeleştirme ve dipnotlama çalışması yapılmıştır. Burada ya-
yımlanan metin, ilk baskı esas alınarak sadeleştirmeden yayıma hazırlanmıştır. 
(Ezgi Nil Özgören).

2   ihtimam: özen
3   sevk-i manevi: manevi yönlendirme
4   tuhfe: hediye
5   naçiz: önemsiz
6   mesnet: dayanak
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facianın elemleri7 biraz dikkat edilirse ihtiyar simasında okunuyor 
gibiydi. Bahçesinin yarım asırlık ağaçları, acılarını tesliye8 için onu 
iki yanından sarıp kucaklamışlardı.

Şimdi hiçbir menfezinden9 nefes almayan, hiçbir tarafından 
ses vermeyen, geceleri hiçbir penceresi ışıklanmayan, tamamıy-
la mezar sükȗtuna10 bürünmüş duran bu ev bir zamanlar ne kadar 
şendi… Her köşesinden vıcır vıcır hayat kaynar, şetaret11 fışkırır-
dı. Bugün ağır bir kasvetin kâbusları içinde susan odalarında ne 
düğünler, dernekler, zifaflar12, ahenkler, hayhuylar olmuştu. Mazi 
neler yutuyordu neler! Elemlerimizi götürdüğünden ziyade sürur-
larımızı13 gömüyordu. En büyük filozoflarımız bile mazi ile istik-
bal cereyanları arasında bizi sürükleyen hâlden doğacak saadetleri 
bekleyerek yaşamıyorlar mı? Hayatın iğfalinde14 öyle bir sihir var 
ki istikbal bize çektireceği bütün felaket ve şeametlerini15 müessir16 
bir natıkıyetle17 yüzümüze bağırsa yine müthiş kastını anlamak is-
temeyeceğiz.

On beş kişilik bir aileden nihayet bu hanede yetmişlik büyük 
bir ana ile beşikte bir torun kalmıştı. Beşiklerin büyüttüklerini, ge-
lin arabalarının getirdiklerini tabutlar mezarlığa taşıya taşıya ecel 
hayata galebe18 ederek evi ıssızlattı. Ölümün hanedeki genç hayat-
lardan birine her hamlesinde kapıdan cenaze çıkarken büyükana 
bağrını yumruklayarak:

7   elem: keder
8   tesliye: avutma
9   menfez: delik
10   sükût: sessizlik
11   şetaret: sevinç
12   zifaf: gerdek
13   sürur: sevinç
14   iğfal: kandırma
15   şeamet: uğursuzluk
16   müessir: tesir eden
17   natıkıyet: düzgün ve güzel konuşma
18   galebe: üstün gelme
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– Sıra benimdi ama ecel yavrumu aldı!.. Ölüm yol, erkân19 bil-
miyor. Ah kara toprak, onu bırak beni al!
figanlarıyla dövünürdü. Fakat insafsız, sağır ecel kimseden rey20 
sormuyor, senesi geçmeden aile bahçesinden bir taze çiçeği daha 
soldurup kavrıyordu. Hepsi gitti, hepsi gitti, işte nihayet bir kütükle 
cılız bir filiz kaldı: Ali Lütfullah.

Dertli büyükana, hiç kazaya bırakmadığı beş vakit namazında 
Allah’ına yalvarıyordu:

– Ulular ulusu Tanrı’m bunu bana bağışla! Acısını gösterme! 
Artık o beni gömsün…

Bu viran evin acıklı tarihini bütün civar halkı bilirdi. Onun 
matemli kapısı önünden geçerken büyükananın her nefhasında21 bir 
başka şefkat titreyen yorgun, hâlsiz sesiyle torununa söylediği nin-
niyi işitenler, teessürden22 gözyaşlarını tutamazlardı. Şimdi o koca 
boş evin meşum23 sakfına24 biri mezardan, biri semadan gelir gibi 
yalnız iki zayıf enin25 aksediyordu: Ali Lütfullah’ın ağlamaları, onu 
susturmak için büyükananın pek hazin terane-i şefkati26.

Ana kokusu arayan masum, bazen emzikle pek memnun ola-
mayarak huysuzlanırdı. O zaman büyükana pörsük memesini çı-
karır, yavrucağının ağzına verir, çocuk onu içini çeke çeke emer, 
avunur uyurdu.

Hayatın iki müntehasında27 fakat birbirine ezelî bir irade ile 
merbut28 bu iki vücudu, uzun gecelerin gamlarını dağıtmak için her 

19   erkân: yol, yöntem
20   rey: oy
21   nefha: üfleme, nefes
22   teessür: üzüntü
23   meşum: uğursuz
24   sakıf: tavan
25   enin: inleme
26   terane-i şefkat: şefkatli ses
27   münteha: son
28   merbut: bağlı



666 | Hikâyeler

köşesi çın çın öten hali29 sofalarda, kucak kucağa gezerken bir gö-
ren olsa perili, metruk30 harabelerde hayalat31 cilveleniyor sanırdı.

Mehtap karanlıkları beyaz nüvazişiyle32 sarmaya uğraştığı ılık 
gecelerde büyükana pencereyi açar, ayın büsbütün gümüşlediği 
ak saçlarının ihtizazları33 arasından torununa yedi kat göklere, her 
yıldızın dünyadaki insanlardan birine ait olduğuna, ineğin boynu-
zunda duran bu cihana dair mahalle vaazından dinlediği hikmetleri, 
dersleri tekrar ederdi. Her ikisi de ellerini kaldırarak aydedeyi se-
lamlarlar, masum, saf kalplerinin dileklerini ona bir bir söylerlerdi.

Çocuğun tahsil34 zamanı geldi. Onu en yakın bir mektebe verdi. 
Kimseye emniyet35 edemeyerek torununu kendi götürüp getiriyor-
du. Ali Lütfullah’ı sıkmamaları ricasıyla bayramlarda, kandillerde 
hocalara mendili, şekeri, parayı, kurbanı eksik etmezdi. 

Gece çocuk uyurken büyükana elinde şamdan saatlerle torunu-
nun yüzüne bakar bakar doyamaz, nereden geldiğini pek bilemediği 
bir hüzünle gözyaşlarını tutamazdı. 

Sokağa, haşarılığa alışır korkusuyla evin birkaç odasını oyun-
cakla doldurdu. Kulağından çevrilir makineli at, boy boy arabalar, 
şimendiferler, havuzda yürüyen vapurlar, yelkenliler, kazlar, ördek-
ler, sandıklı çalgılar, gramofonlar, oyuncak envaından36 hemen her 
şey.

Ali Lütfullah on üç yaşına kadar büyükanasının koynunda yat-
tı. Munis37, vefakâr, hakikatli, mahçup bir çocuktu. Ceddesini38 hiç 
üzmezdi. Hemen onun dizi dibinden ayrılmadı. Yaşına göre İstan-

29   hali: boş
30   metruk: terk edilmiş
31   hayalat: hayaletler
32   nüvaziş: okşama
33   ihtizaz: titreme
34   tahsil: öğrenim
35   emniyet: güven
36   enva: çeşitler
37   munis: sıcakkanlı
38   cedde: nine
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bul’daki tahsil devrelerini takip ediyordu. Üç yüz on dört tevellüt-
lüler39 gazeteler, davullarla askere çağrıldı.

Mahalle delikanlıları toplandılar. Merkeze kayıt olmaya gittiler. 
Ali Lütfullah da beraberdi. Büyükanayı pek heyecanlı bir telaş aldı. 
Torununu askerden kurtarmak için, padişaha arzuhâl40 verecekti. “O 
pek toy ve nazik büyüdü. Pek çelimsiz ve merhametlidir. Kurşun 
atamaz, kimseyi öldüremez. Şimdiye kadar hiçbir gece evinin hari-
cinde kalmadı. O bensiz olamaz, ben onsuz edemem. Ak saçlarıma, 
yalnızlığıma merhameten onu bana bağışlayınız.” diyecekti.

Lütfullah elbise giydi. Karargâhta talime gidip geliyordu. Bir 
akşam haneye avdet etmedi41. Ertesi günü perişan bir zihinle büyü-
kana sokaklara düştü. Arabalara, şimendiferlere bindi. Karargâhtan 
karargâha gezdi. Lütfullah’ını bir yerde bulamadı. Nihayet ona to-
rununun Irak cihetine42 sevk olunduğunu söylediler. Zavallı kadın 
Irak’ın iklimini, İstanbul’a mesafesini bilmezdi. Bu meçhuliyet43 
karşısında kendini kaybetti. Yüzüne su serptiler. Gittiğinden daha 
perişan bir zihinle evine o tenha, o meşum darü’l-azabına44 döndü.

Ali Lütfullan’ın gaybubeti45 üzerinden birkaç hafta geçti. İh-
tiyar kadının sinesinde tutuşan hasret ateşi her gün daha artan bir 
şiddetle pırpır yanıyor, tahammülsuz bir acı bütün varlığını sızlatı-
yor, eritiyordu. Dolaplardan, sandıklardan torununa ait eşyayı, ça-
maşırları çıkarıyor, tarif olunmaz bir tahassür46 ve şefkatle onları 
birer birer seviyor, okşuyor, uzun uzun koklayarak öpüyor, ağlıyor 
ağlıyor lakin yüreğinde tutuşmuş volkanı bu gözyaşları bir türlü 
söndüremiyordu.

39   tevellütlü: doğumlu
40   arzuhâl: dilekçe
41   avdet: geri gelme
42   cihet: taraf
43   meçhuliyet: bilinmezlik
44   darü’l-azab: cehennem
45   gaybubet: göz önünde olma
46   tahassür: hasret çekme
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Eski zaman masallarında ay, yıldız ve bulutlarla konuşan âşık-
lar gibi o yalnızlığını içinde tabiatla dertleşiyor, hasbihâl ediyor47, 
torununa selamlar, buseler yolluyordu. Gitgide bütün kâinat, bütün 
eşya, nazarında o gaibe48 ait birer rumuz49 kesildi. Nereye baksa 
onu görüyordu. Sevgili Lütfullah’ını… Zavallının zihnini kaplayan 
bu cinnet-i vahide50 öyle müstemir51 bir raddeye geldi ki o harap, o 
ıssız evin meşum sükȗtu içinde peyda olan bir can yoldaşı, bir peri, 
Ali Lütfullah’ın hayali yanı başından hiç ayrılmıyordu. Torunu ona 
ta beşikten askere gittiği güne kadar olan hayatının muhtelif52 saf-
halarında görünüyordu. Bazen bedbaht kadının boş beşiğin başında 
söylediği gamlı, titrek baygın ninniyi,

Gül dudaklar büzüldü
Kara gözler süzüldü
Lütfullah’ım uyusun
Uyusun da büyüsün

teranesini53 işiten konu komşu derin teessürlere düşüyorlardı.
Aylar geçti. Ali Lütfullah’tan ne bir mektup ne bir haber var. 

Fakat büyükana mutlak bir gün torununa kavuşacağı imanıyla mut-
maindi54. Ve onu hâlâ Irak çöllerinin pek çok Türk gencine mezar 
olan kızgın ufuklarında değil, İstanbul civarında sanıyor, arıyordu. 
Sokakta torunu yaşta genç bir askere tesadüf ettiği zaman:

– Hu aslanım dur! Ali Lütfullah’ı hiçbir yerde görmedin mi? 
O da senin gibi kara gözlü, güzel yüzlü narin yapılı bir yavrucaktı. 
Oğlumun oğlu. Ah hasretinden yüreğim nasıl yanıyor bilsen… Ka-
rargâha gittim. Gittim bulamadım. Oğlum aralık ayının yedisinde 
kayıp oldu. “Irak’a gitti.” dediler. İç fanilasını beraber götürmedi. 

47   hasbihâl etmek: dertleşmek
48   gaip: göz önünde olmayan
49   rumuz: sembol
50   cinnet-i vahide: benzersiz çılgınlık
51   müstemir: kesintisiz
52   muhtelif: çeşitli
53   terane: ezgi
54   mutmain: rahatlamış
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Ya oralarda soğuk alırsa. Kendine bakmayı bilmez ki… Ben ya-
nında olmalıyım. Yaşı on sekiz oldu ama hâlâ çocuktur. Irak neresi 
evladım? İzmit’in yanında mı?

Bir akşam ezan üstü büyükananın matemhanesinden acı feryat-
lar koptu. Zavallı kadın:

– Allah aşkına yetişiniz! Kurtarınız! Vurdular! Öldürüyorlar!
istimdadıyla55 bağırıyordu. Bu figanların56 tekerrürü57 mahalleliyi 
meraka düşürdü. Kapıyı çilingire açtırdılar. İçeri doldular. Yürek 
delen bir manzara karşısında bulundular. Göğüs bağır açık, ak saç-
lar perişan büyükana gaip torununun ta bir yaşında iken giydiği 
en küçük patiklerinden en son çamaşırlarına kadar bütün eşyası-
nı meydana dökmüş bu acıklı dekorun ortasında, iştiyak58 ateşiyle 
kararmış gözlerini, bigâneler59 için nameri60, maverai61 bir cihan-ı 
tahassür ü esrara62 dikmiş, figanlarında devam ediyordu:

– Vurdular vurdular… Müslümanlar, görmüyor musunuz? Çö-
lün kızgın kumları yavrumun kanını emiyor. Analar, büyükanalar, 
ablalar, kardeşler, haydi koşalım! Daha ne sülün yapılı yaralı genç-
ler can veriyorlar. Bakınız bakınız, sırma başlıklı yeşil develer, al 
tabutlar içinde şehit taşıyorlar! İşte a… Ah yavrumun beyaz alnı-
na bir kurşun daha gömüldü. Keman kaşlarını, üzüm gözlerini al 
kanlar bürüdü. Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz efendim! 

“Su” diyor. “Allah rızası için bir yudumcuk su” diyor. Analar, ablalar 
koşalım! Saki63 meleklerle beraber civan şehitlere su taşıyalım. Çöl 
güneşi… Ana hasreti dudaklarını kurutmuş. Yüreklerini yakıyor…

55   istimdat: yardım isteme
56   figan: feryat
57   tekerrür: tekrarlanma
58   iştiyak: özleme
59   bigâne: yabancı
60   nameri: görünmez
61   maverai: öteki âleme ait
62   cihan-ı tahassür ü esrar: sır ve özlem âlemi
63   saki: su dağıtan kimse
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Büyükana bu feryatları arasında bir hayale sarılmak için aguş 
açarak boşluğa atıldı. Gözyaşlarına karışan pek hazin kahkahalar, 
hıçkırıklarla tıkana tıkana:

– Ali Lütfullah, sana su vermeye… kanlarını silmeye geliyo-
rum… Yumma gözlerini… Bak bana, büyükanana… Bilemedin 
mi? Ah yavrumun yavrusu!

Bu son müellim64 eninler65 akabinde büyükana yere düştü. Kal-
dırmak istediler. Lakin firkatzede66, muzdarip67 ruhu, sırma başlıklı 
yeşil develerin al tabutlarda şehit taşıdıkları kızgın harp çöllerine 
uçmuştu.

Birkaç zaman sonra, garip tesadüfler cümlesinden olarak büyü-
kananın vefat ettiği günün aynı saatinde Lütfullah’ın vuku-ı şeha-
deti68 tahakkuk etti69.

En imansızların bile les manifestations télépatiques des mou-
rants dedikleri bu anlaşılmaz esrar ve kuvvet nedir?

Dünyada cüda70 düşen bu iki ruhun birbirini teselli için ahirette 
birleştiklerine insanın imanından şehadetler71 fışkırıyor gibi oluyor.

Allah’ım, sen de biz de, hayat da ölüm de hep hep mevcudat72, 
birbirine girift73, hallolunmaz, muğlak74 ve ali birer muammayız75…

64   müellim: üzücü
65   enin: inleme
66   firkatzede: ayrılık çeken
67   muzdarip: acı çeken
68   vuku-ı şehadet: şehit olma
69   tahakkuk: gerçekleşme
70   cüda: ayrı düşmüş
71   şehadet: şehit olma
72   mevcudat: bütün varlıklar
73   girift: kompleks
74   muğlak: anlaşılmaz
75   muamma: anlaşılması güç şey, bilmece



Mübareğin Kuyruğu1

Çoğunuz bilirsiniz meşhur bir hikâye vardır: Köylünün biri 
merkebini2 çalıştırır, geçinirmiş. Bütün mameleği3, medar-ı taay-
yüşü4 o hayvandan ibaretmiş. Bir gün bir kasabadan diğerine yük 
naklederken5 yolda eşek sancılanmış. Kulağından kan almak, tuzla 
sarmısak yutturmak gibi sahibinin icaleten6 ettiği tedavilere rağmen 
zavallı hayvan yol ortasında nalları dikmiş. Hareketsiz cesedin feci 
manzarası karşısında köylü nevmit7, mütehayyir8 bir düşünceye 
dalmış. Bu ye’s ü tahayyürü9, mavera-yı hayattan10 aldıkları hafi11 
ber avna12 lebbeykzen-i icabet olmakta13 hayvanların da insanlar-
la nasibedarlıklarındaki14 ayniyete15 ait feylesofane16 bir tefekkür17 
1   “Mübareğin Kuyruğu” hikâyesi, 5 Ağustos 1920’de İkdam gazetesinde tefrika 

edilmiştir. Buradaki metinde 1920 gazete baskısı esas alınmıştır. (Yasemin Bulut)
2   merkep: eşek
3   mamelek: varı yoğu, tüm mal varlığı
4   medar-ı taayyüş: geçim kaynağı
5   nakletmek: taşımak
6   icaleten: aceleyle
7   nevmit: ümitsiz
8   mütehayyir: şaşırmış şekilde
9   ye’s ü tahayyür: üzüntü ve şaşkınlık
10   mavera-yı hayat: hayatın bütünü
11   hafi: gizli
12   ber avn: ilahi emir
13   lebbeykzen-i icabet olmak: uygulamaya hazır ve razı olmak
14   nasibedarlık: pay alma
15   ayniyet: aynılık
16   feylesofane: filozofça
17   tefekkür: düşünce
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değildi. O, hizmetinden ebediyen mahrum kaldığı bu sadık, sabir18, 
gayur19, kanaatkâr20 emektarından en son edebileceği istifadeyi21 
düşünüyordu. Hayvanın canı insanların zalimane22 istimal23 ve is-
tibdatlarından24 kurtulmuş, ortada yalnız laşesi25 kalmıştı. Lakin 
mahkum-ı tefessüh26 o biruh27 ceset, kemiklerinin içindeki iliklere 
kadar hâlâ sahibine aitti.

Herif düşünür düşünür… Laşenin nallarını sökmek, derisini 
yüzmek gibi istifadeleri pek ehemmiyetsiz28 bulur. Nihayet aklına 
iyi bir sania29 gelir. Oraya, yolun kenarına bir çukur kazar. Merke-
bi gömer. Bulabildiği kerestelerle üzerine bir türbe yapar. Etrafına 
ağaçlar diker. Orasını serin, ruhani bir makam hâline kor30. Kendi 
başına da koca bir sarık sarar. Türbedar31 olur. 

Meraktan kime ait olduğunu soran yolculara karşı “Erenlerden 
Uzunkulak Baba’nın bir memleketten diğerine sefer buyurur iken 
bu makamda göçmüş olduğu” masalını uydurur.

Çok geçmez, pirin maneviyatı32 etraftan duyulur. Şebeke-yi 
mübarekesinin33 üzeri hacet34 düğümleriyle donanır. Az vakitte 

18   sabir: sabırlı
19   gayur: çok çalışkan
20   kanaatkâr: azla yetinen
21   istifade: fayda
22   zalimane: zalimce
23   istimal: kullanma
24   istibdat: baskı
25   laşe: leş, hayvan ölüsü
26   mahkum-ı tefessüh: çürümeye mahkum
27   biruh: cansız
28   ehemmiyetsiz: önemsiz
29   sania: hile
30   komak: koymak
31   türbedar: türbe bekçisi
32   maneviyat: imandan gelen kuvvet
33   şebeke-yi mübareke: mübarek türbe parmaklığı
34   hacet: dilek
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himmeti35 zahir36, kerameti37 bahir38 bir şöhrete eren Uzunkulak 
Baba ziyaretgâh-ı enam39 olur. Şefaatiyle40 körlerin gözleri, dilsiz-
lerin dilleri açılır. Her gelen şifa bulur. Her taraftan hesapsız nezi-
reler41, adaklar yağar. Türbedar-ı evvel42 refah içinde vefat eder, ye-
rine ikincisi geçer. Türbe giderek bir dergâh ehemmiyetini alır. Bu 
meşale-yi maneviyat43 etrafına pervaneler44 dolar. Bu hankâhtan45 
bir köy doğar. Kasabalaşır. Binlerce nüfus pirin saye-i velayetinde46 
geçinir. Namı, “Kutbüzzaman47 Tavilülüzn48 Baba” terkib-i Arabi-
sine49 tahvil olunur50. Kitabe-i merkadı51 “Diyarı Horasan’dan52 
semt-i Rum’a53 hicretleri54 esnasında ol55 makam-ı mübarekte56 ir-
tihal buyurmuş57 oldukları” suretinde58 tashih edilir59. Ve tercüme-i 

35   himmet: mübarek birinin yardımı
36   zahir: görünür
37   keramet: Allah’ın lütfuyla gösterilen büyük bir marifet
38   bahir: apaçık
39   ziyaretgâh-ı enam: halkın ziyaret ettiği yer
40   şefaat: Allah katında yardım
41   nezire: adak
42   türbedar-ı evvel: ilk türbedar
43   meşale-yi maneviyat: manevi ışık
44   pervane: ışık etrafında dönen kanatlı tür böcek
45   hankâh: tekke
46   saye-i velayet: korunaklı gölge
47   Kutbüzzaman: Zamanın Ermişlerinin Başı
48   Tavilülüzn: Uzun Kulak
49   terkib-i Arabi: Arapça tamlama
50   tahvil olunmak: döndürülmek
51   kitabe-i merkad: mezar kitabesi
52   diyar-ı Horasan: Horasan memleketi
53   semt-i Rum: Rum semti
54   hicret: göç
55   ol: o, bu
56   makam-ı mübarek: mübarek yer
57   irtihal buyurmak: ölmek
58   suret: şekil
59   tashih edilmek: düzeltilmek
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hâl-i alilerine60 daha nice nice rivayat-ı mütebayine61 ve menakıb-ı 
şerife62 karıştırılır.

*
Sureta63 bir eşek masalından ibaret görünen bu kıssadan alına-

cak büyük bir hisse vardır. Merkep sırtından geçinen insanlar çoktur. 
Lakin öyle bir hayvanı haşa mertebe-yi velayete64 çıkararak istifa-
de etmek amiyanenin65 fevkinde66 bir kurnazlıktır. Zaten insanların 
akıllıları, akılsızlarını çalıştırarak geçinmek, bu suretle milyonlar 
kazanmak yolunu bulanlardır. Bu hususta67 daima safvet-i enamla68 
muvaffakiyet69 temin olunur70. Safvet-i enam şimdiye kadar hüke-
maca71 çare-yi tedavisi72 bulunamayan umum-ı milletlerin73 taba-
ka-yı avamına74 müstevli75 bir hastalıktır.

Her hastalıktan şarlatanlar müstefit olurlar76. İnsanlar arasında 
bu saffetle bu iğfal77 devam ettikçe dünyanın düzeleceğine inanma-
yınız.

*
Çocukluğumuzdan beri çoğumuzun dinlemiş olduğumuz 

Uzunkulak Baba hikâyesinin noktası noktasına derece-yi sıhhati-

60   tercüme-i hâl-i ali: üstün hayat hikâyesi
61   rivayat-ı mütebayine: farklı farklı rivayetler
62   menakıb-ı şerife: şerefli hikâyeler
63   sureta: görünüşte
64   mertebe-yi velayet: evliyalık derecesi
65   amiyane: adilik, bayağılık
66   fevk: üst
67   husus: konu
68   safvet-i enam: halkın saflığı
69   muvaffakiyet: başarı
70   temin olunmak: sağlanmak
71   hükema: âlimler, bilginler
72   çare-yi tedavi: tedavi çaresi
73   umum-ı millet: milletlerin geneli
74   tabaka-yı avam: halkın okuma yazması bile olmayan en alt tabakası
75   müstevli: yayılmış
76   müstefit olmak: yararlanmak
77   iğfal: aldatma
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ni78 temin79 müşküldür80. Lakin ortada bahir bir hakikat var. O da 
böyle kıssaların her milletin zihniyetine81 göre tertip olunmasıdır82. 
Bu masalın kaili83 muhitinin84 psikolojisine vukufunu85 ispat ediyor. 
Bu bir efsane olabilir. Lakin şimdi nakledeceğim86 ikinci merkep 
hikâyesinin sıhhatini temin edenler87 var. Bu da eşekten keramet 
uman bir kasaba ahalisinin88 saffetine dairdir89.

*
Anadolu’nun hücra90 bir karyesinde91 Hacı Ömer namında 

jandarma çavuşluğundan mütekait92 bir pir-i fâni93 varmış. Birçok 
torunları ve onların evlatları dünyaya gelmiş. Efrad-ı ailesi94 çoğal-
mış ve iradatı95 masarifine96 kifayet etmemeye97 başlamış. Dayyık-ı 
maişetle98 ihtiyarı büyük bir düşünme almış. Anadolu’nun bazı kar-
yelerinde jandarma çavuşluğu vazifesi hemen hemen valiliğe teka-
bül edecek99 bir ehemmiyet alır. Öyle bir saha-yı tecrübede100 çekir-

78   derece-yi sıhhat: doğruluk derecesi
79   temin: elde etmek
80   müşkül: zor
81   zihniyet: anlayış
82   tertip olunmak: düzenlenmek
83   kail: anlatan
84   muhit: birlikte yaşanan insanlar, çevre
85   vukuf: kavrama, bilme
86   nakletmek: anlatmak
87   temin etmek: sağlamak
88   ahali: halk
89   dair: ilgili, hakkında
90   hücra: uzak, ücra
91   karye: köy
92   mütekait: emekli
93   pir-i fâni: yaşlı adam
94   efrad-ı aile: aile fertleri
95   iradat: gelirler
96   masarif: harcamalar
97   kifayet etmek: yetmek
98   dayyık-ı maişet: geçim darlığı
99   tekabül etmek: karşılık gelmek
100   saha-yı tecrübe: tecrübe alanı
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dekten yetişmiş Hacı Ömer, ahalinin ahval-i ruhiyesini101 tetkikte102 
peyda ettiği103 mümareseye104 tatbikan105 maişetini tevsi106 için bir 
fırıldak çevirmek ister. Binaenaleyh107 bir macera aramak niyetiyle 
boz merkebine biner, birkaç köy ileride bir kasabaya gider. O ci-
vardaki marufiyetine108 mebni109 Hacı, büyük bir hürmet ve hara-
retle110 hüsnükabul görür111. Sıra ile mübarek eli öpülerek başsedire 
oturtulur. Civardan bu piri ziyarete, âdeta tavafa112 gelirler. Nargile, 
kahve, şerbet, hoş ve beş113 sohbetten sonra Ömer Ağa köy halkının 
benizlerindeki solukluğa dikkat ederek sorar:

– Hayrola, suratlarınız sapsarı kesilmiş, boyunlarınız armut sapı 
gibi incelmiş, ne var?

– Hâlimizi sorma babacığım. Birkaç aydır bu köye yavuz114 bir 
ısıtma115 bulaştı. İhtiyarımızı, gencimizi kırıp geçiriyor. Hiçbir ilaç 
kâr etmiyor. Medet Allah, ne yapacağımızı şaşırdık…
cevabını alır. İhtiyar jandarma, beyaz sakalını avuçlar, düşünmeye 
başlar. Bu saf adamların ısıtmalarından şeytanca bir istifade kapısı 
açmayı tasarlar. Nihayet kanaatbahş116 bir tebessümle:

– Öyleyse bir şey değil.
– Aman Ağa, ocağına düştük…

101   ahval-i ruhiye: ruh hâli
102   tetkik: inceleme
103   peyda etmek: elde etmek
104   mümarese: beceriklilik
105   tatbikan: dayanarak
106   tevsi: genişletmek
107   binaenaleyh: bunun üzerine
108   marufiyet: tanınmışlık, şöhret
109   mebni: sebebiyle
110   hararet: coşkunluk
111   hüsnükabul görmek: memnuniyetle karşılanmak
112   tavaf: kutsal bir yerin etrafını dolaşma
113   hoş ve beş: hal hatır sorma, hoşbeş
114   yavuz: çetin; fena
115   ısıtma: sıtma hastalığı
116   kanaatbahş: inandırıcı
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– Merak etmeyiniz, evellallah ısıtmanın en keskin ilacı bende-
dir.

Ahaliye çayırda otlayan eşeğini göstererek:
– Benim şu bozgunu gördünüz mü?
Hep birden:
– Evet.
– İşte bu hayvana iyi dikkat ediniz. Çünkü o Battal Gazi’nin 

merkeb-i mübareğinin117 sülalesindendir. Onun kuyruğundan bir kıl 
koparıp tütsülenende ısıtma kalmaz. Mücerreptir118. Bir kılın nezri 
beş paradır.

Bütün ısıtmalıların gözleri keramet-i ifakat119 arayan birer se-
vinç ve derin imanla hayvanın şifalı kuyruğuna dikilir. Eşeğin ge-
risinden beş on kıl koparılır. Büyük bir kuvvet-i kalb u itikatla120 
marizler121 tütsülenir. Nöbet zamanı gelir. Hastalarda ne titreme 
görülür ne ateş.

Kuyruğun şifa hassası122 dairenmadar123 bütün civar karyele-
re yayılır. Müracaat edenler o kadar çoğalır ki Hacı Ömer, nezir 
fiyatını zamanın gazeteleri gibi sekiz on misli arttırdığı hâlde rağ-
betkârların124 hücumlarından kurtulamaz. O kasabada üç dört gece 
eğlenir. Bir sabah kalkar bakar ki ne görsün? Mübareğin kuyruğu 
cascavlak, yalnız koçan kalmış. Kiliselerin sim ü zerini125 çalan, ca-
milerin çinilerini söken, sandukaların sırmalı puşide126 ve şallarını 

117   merkeb-i mübarek: kutsal eşek
118   mücerrep: denenmiş
119   keramet-i ifakat: iyileşme mucizesi
120   kuvvet-i kalb u itikat: iman ve inanç gücü
121   mariz: hasta
122   hassa: etki
123   dairenmadar: çepeçevre
124   rağbetkâr: istekli
125   sim ü zer: gümüş ve altın
126   puşide: örtü
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aşıran, mukaddesata127 bihürmet128 kalan melun129 eller bu kıymet-
tar130 kuyruğa da ermiş, yetişmiş. Fakat kurnaz Hacı Ömer bu sir-
katten131 çok meyus olmaz132. Kılları koptuysa, ne kadar yolsanız 
yine sürmek bereketine malik133 koçan elde değil mi? Hasat vaktini 
bekleyen zürra134 gibi mübareğin kuyruğundan yeni kıllar bitmesi-
ne intizar eder135. Kıllar tütsülük olur olmaz yeni mahsulü pazar-ı 
revaca136 çıkarır. Hem Türklerde fikr-i ticaretin137 mahdudiyetini138 
iddia edenlerin sözlerini tekziben139 merkebin postundaki şifa has-
salarını140 vücudunun bazı aksamına141 taksim eder142. Mesela kuy-
ruk kıllarının ısıtmaya, sağrı tüylerinin ağrıya sızıya, yele kıllarının 
saraya, kısırlığa nefini143 ilan eder, ihya olur144.

Ah bilseniz, revacın145 ruhu halkın saffetini gıcıklayan, şarla-
tanca ilanlarda, reklamlardadır. Bu sihir kuvvetiyle ahaliye öyle adi 
ve hatta muzır146 şeyler yutturulur ki mübareğin tüyleri bunlara nis-
peten147 hakikaten pek kıymettar, hassalı ve şifalı kalır.

*

127   mukaddesat: kutsal şeyler
128   bihürmet: saygısız
129   melun: alçak
130   kıymettar: kıymetli
131   sirkat: hırsızlık
132   meyus olmak: üzülmek
133   malik: sahip
134   zürra: tarımla uğraşanlar, çiftçiler
135   intizar etmek: beklemek
136   pazar-ı revac: isteklilere satmak için pazar
137   fikr-i ticaret: ticaret fikri
138   mahdudiyet: sınırlı olma
139   tekziben: yalanlarcasına
140   hassa: özellik
141   aksam: bölümler
142   taksim etmek: bölüştürmek
143   nef: yarar, fayda
144   ihya olmak: çok iyi duruma gelmek
145   revaç: değerli olma, herkes tarafından istenme
146   muzır: zararlı
147   nispeten: göre
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Eşek dedim de aklıma geldi. Bu yaz günlerinde, berrak meh-
taplı gecelerde bizim ada merkepleri pek kârlı birer irat148 ehemmi-
yetini aldı.

Geçenlerde meraklı zatın biri, netice-i tahkiki149 olarak da-
kik150 bir hesapla söylüyordu: En lagar151 eşek, sahibine yevmiye152 
sıvırya153 beş lira varidat154 getiriyormuş. Birçok insanların karın 
doyurmak için kâfi155 bir kesp156 yolu bulamayarak aç kaldıkları ve 
hatta zaruretten157 intihar ettikleri böyle bir kaht158 zamanında bir 
merkebin ayda yüz elli lira kazanması pek büyük bir hayret ve ib-
retle dinlenecek işitilmedik tarihi bir garibedir159. Bilatatil160 bütün 
ay mütemadi161 pür gayret ü zahmetle162 türlü yoksuzluklar içinde 
çalışan muharrirler acaba ne kazanıyorlar? Oh, pek elim163 bir mu-
kayese164 fakat hakikat…

Eşeklere bu kadar lütufkâr165 olan bu meşum166 kaht yıllarının 
erbab-ı fikr ü dehaya167 gösterdiği abus168 çehre169, feleğin çekilmez 

148   irat: gelir getiren, yatırım
149   netice-i tahkik: araştırmaların sonucu
150   dakik: ince
151   lagar: cılız
152   yevmiye: günlük
153   sıvırya: sürekli olarak
154   varidat: kâr, kazanç
155   kâfi: yeterli
156   kesp: kazanç
157   zaruret: yoksulluk
158   kaht: kıtlık
159   garibe: tuhaflık
160   bilatatil: tatil yapmadan
161   mütemadi: sürekli olarak
162   pür gayret ü zahmet: çok çalışma, çabalama
163   elim: acı
164   mukayese: karşılaştırma
165   lütufkâr: cömert
166   meşum: uğursuz
167   erbab-ı fikr ü deha: akıl ve fikir sahipleri, düşünürler, aydınlar
168   abus: asık
169   çehre: surat
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sitemlerindendir. Beşerî170 sayları171 ada merkepleri kadar makbu-
liyet172 göremeyerek aç kalan “hayvan-ı natık”ları173 gözyaşlarıyla 
taziyete174 seza175 bulurum.

Hüseyin Rahmi

170   beşerî: insanca
171   say: çalışma
172   makbuliyet: beğeni
173   hayvan-ı natık: konuşan hayvan
174   taziyet: acıyı paylaştığını ifade etme, başsağlığı dileme
175   seza: layık



İstanbul’un Esareti Günlerinden Bir Hatıra1

O, müellim2 anların tahatturu3 hâlâ vücudumu derin derin ür-
pertir. Türk, kendi memleketinde zavallı bir diyar4 garibi, hakir5, her 
tarafta müsteskal6, her davada haksız, medeni7, insani8 bütün hak-
lardan sakıt9.

Sokaklarda ubuseti10 vakar11 zanneden, soğuk, hain bakışlı, 
gülmez suratlı İngiliz zabıta memurları, Polişinel şapkalı İtalyan 
polisleri.

Müttefiklerin donanmalarına bir talim12 yeri olan Marmara her 
tarafa meşum13 gümbürtüler saçan top tarakalar14 ile inim inim in-

1   “İstanbul’un Esareti Günlerinden Bir Hatıra” hikâyesine ilk olarak 1933 yılında 
Hilmi Kitaphanesi tarafından yayımlanan Katil Puse adlı yayın içinde yer veril-
miştir. Buradaki metinde 1933 basımı esas alınmıştır. (Yasemin Bulut)

2   müellim: acı veren
3   tahattur: hatırlama
4   diyar: memleket
5   hakir: değersiz
6   müsteskal: kendisine kovarcasına davranılan, terslenmiş
7   medeni: uygar
8   insani: insanca
9   sakıt: düşen, düşmüş olan
10   ubuset: surat asıklığı
11   vakar: ağırbaşlılık
12   talim: öğretme, çalışma 
13   meşum: uğursuz
14   taraka: gümbürtü
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liyor. Mütareke15 tariki16 ile boğazdan geçen harp17 namusuna bigâ-
ne18 Yunan zırhlıları, torpidoları19 müdafaasız20 sahilleri cayır cayır 
yakıyorlar. Suları altın iltimalı21, mavi kubbeli bu küçük deniz, bu 
cennet havuzu, bu şiir gölü şimdi bir matemzara22 dönmüş. Dalga-
larının şıkırtılarında birer nevha23 hüznü var. Yalova, Karamürsel 
kıyılarında düşman gülleleriyle tutuşan köylerin beyaz dumanları 
Allah’tan intikam dileyen birer niyaz24 tütsüsü gibi döne döne gök-
lere yükseliyor. Türk’ün yurdu, bağrı sessiz, çaresiz yanıyor. Hey-
beli tepelerinde bu manzaraya karşı yüreğimin sızılarını ellerimle 
bastırarak ağlardım, ağlardım.

*
Vapurlar İstanbul’a mevaşi25 ıskarçası26 izdihamında27 taşıdık-

ları Rus muhacirlerini28 kaldırımlara döküp döküp gidiyorlar. Yine 
dolu avdet ediyorlar29. 

Sükna30 kolerası31 yangınlarıyla geniş bir viraneye32 dönen İs-
tanbul’un kendi sekenesi33 başlarını sokacak bir dam altı bulmakta 
güçlük çekerken bu ecnebiler34 nereye yerleştirilecekler?

15   mütareke: karşılıklı anlaşıp silah bırakma
16   tarik: sebep, vasıta
17   harp: savaş
18   bigâne: kayıtsız, aldırış etmeyen
19   torpido: hücum botu
20   müdafaa: savunma
21   iltimalı: parıltılı, ışıltılı
22   matemzar: üzüntü yeri
23   nevha: ölüye ağlamak
24   niyaz: yalvarma, yakarma
25   mevaşi: davar, koyun, keçi
26   ıskarça: gemi yükünün pek sıkı olarak istif edilmesi
27   izdiham: kalabalığın çokluğundan doğan sıkıntı
28   muhacir: bir memleketten başka yere yerleşen
29   avdet etmek: dönmek, geri gelmek
30   sükna: oturacak yer, mesken
31   kolera: bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
32   virane: harabe, yıkılmaya yüz tutmuş yer
33   sekene: sakinler, bir yerde devamlı oturanlar
34   ecnebi: yabancı
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İmam, muhtar önde, arkada müttefiklerin polisleri, zabitleri35 
kapınızı çalıyorlar. İçeriye kadın erkek beş altı kirli Rus muhaciri 
tıkıştırıp gidiyorlar. Heybeli’de evler, pencerelerinde birçok başlar 
kaynaşan Karaköy tramvayları gibi doldu. Sokaklarda herkes birbi-
rinden soruyor:

– Sizde kaç tane?
– Dört.
– Bizde bir ziyade36, beş.
– A duymadınız mı? Hacı Muhittin’in yedi odalı evine yirmi 

sekiz erkek Rus koymuşlar. Dizlerine kadar meşin37 çizmeli, dört 
metre mesafeden kızgın teke gibi kokan mundar38 herifler.

– Bilirim o evin iki helası vardır. Bu kadar can nereye gidiyor?
– Düşündüğünüz şeye bakınız her odanın müşterek39 bir gaz 

tenekesi var. Her şey işte onun içinde olup bitiyor.
– Desenize ki ihtilal40 aleyhtarı41 Ruslar, burada yalnız bu cihet-

ten42 komünist olmuşlar.
*

Bu tenekeleri Ruslar pencerelerden bahçeye, sokağa destur-
suz43 boşaltıverirlerdi. Piyango gelip geçenlerden hangi bedbahtın44 
başına isabet ederse45…

Bir gün bitişiğimizdeki evde acı bir çığlıktır koptu. Diğer kom-
şudan soruyorlar:

– Yaşar Hanım ne var? Niçin öyle yırtıla yırtıla bağırıyorsun?
35   zabit: belli rütbedeki asker
36   ziyade: fazla
37   meşin: deri
38   mundar: kirli, pis
39   müşterek: ortak kullanılan
40   ihtilal: devlete ayaklanma
41   aleyhtar: aynı fikirde olmayan, karşıt
42   cihet: sebep
43   destursuz: izinsiz
44   bedbaht: zavallı, şanssız
45   isabet etmek: denk gelmek
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– Ah keşke yaşamaz olsaydım… Talihsiz başıma bu da geldi. 
Ruslar başıma …tılar. Bir gaz tenekesi pisliği başımdan aşağı giy-
dim. Ah ne terbiyesiz, ne patavatsız insanlar! Mundarlıklarını gül 
suyu serper gibi âlemin üzerine döküveriyorlar. Evin içinde su yok, 
ne yapayım şimdi? Gidip kendimi Değirmenburnu’ndan denize mi 
atayım? Gâvur46 pisliği bu, yedi deryanın47 suyu temizlemez…

*
Adada muhacir oteline dönmedik ancak birkaç hane48 kaldı. Bi-

zim ev de bu muvakkat49 masuniyetle50 bahtiyar51 kalanlardan. Fa-
kat bir muhacir sürüsünün önünde imamın sarığını, Fransız polis-
lerinin formalarını görünce pencerelerin önünde titreşiyoruz. Hatır 
yok, gönül yok, iltimas52 yok. Bir emir veriliyor. Hükmü katiyen53 
icra olunuyor54. Dediklerini değiştirmeyi nüfuzlarının55 kırılması 
suretinde56 telakki ediyorlar57.

Bir gün bu kafile58 bizim eve doğruldu. İmam ile muhtar yok. 
Önde bir Fransız zabiti ile bir polis, bir de Rum tercüman var. O sa-
atte erkek olarak yalnız ben bulunuyorum. Birdenbire bana muvak-
kat59, cinnet gibi bir hâl geldi. Alelade60 zamanlardaki teennilerin61, 
mülahazaların62, muhakemelerin63 hepsi aklımdan silindi.
46   gâvur: kendi milleti ve dininden olmayan
47   derya: deniz
48   hane: ev
49   muvakkat: geçici
50   masuniyet: eminlik, sağlamlık
51   bahtiyar: mutlu
52   iltimas: kayırmak, tutmak
53   katiyen: kesin olarak
54   icra olunmak: uygulanmak, yapılmak
55   nüfuz: sözü geçmek, güç
56   suretinde: şeklinde
57   telakki etmek: kabul etmek, saymak
58   kafile: birlikte yola çıkanlar
59   muvakkat: geçici
60   alelade: normal, her zamanki
61   teenni: önlem alarak, dikkatli ve akıllıca davranma
62   mülahaza: iyice düşünüp doğruyu bulma
63   muhakeme: karşılaştırarak düşünme
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Onlar bahçenin demir kapısından girerlerken ben revolveri64 
doldurdum. Kadınların benizleri65 uçtu. Soruyorlar:

– Ne yapacaksınız?
– Yapacağımı bilmiyorum. Fakat gelen düşmandır. Her hâlde 

hazırlıklı bulunmalı.
O zaman oturduğumuz kira evi on odalı, bir de uzun koğuş gibi 

kırk elli yatak alır geniş çatı arası var, tamam onların aradıkları yer. 
Alt kat pencereleri demir parmaklıklarla mücehhez66. Kapı sağlam.

Zihnimin teşevvüşü67 anında aklıma gelen tedbir68 şu oldu. Ka-
dınlara:

– Alt pencerenin önüne ininiz, “Erkeklerimiz evde yoktur. Ka-
pıyı açamayız.” deyiniz.
dedim. Ben de onlarla birlikte inerek kafesin arkasına gizlendim. 
Kapının önündeki taş merdivenlere kadar geldiler. Bir sommation69 
şeklinde:

– Kapıyı açınız!
emrini verdiler. Kadınlar kendilerine öğrettiğim surette mukabele 
ettiler70.

Bu cevap üzerine çatıdan bodruma kadar evi nazar-ı teftişten71 
geçirerek aralarında ufak bir müzakerede72 bulunduktan sonra zabit, 
Rum tercümana, her harfi hâlâ kulaklarımda çınlayan şu kısa cüm-
leyi homurdandı:

– Dites a cette dame que nous reviendrons demain.
(Bu hanıma söyleyiniz, biz yarın yine geleceğiz.)
Sonra defoldular.

*

64   revolver: bir tür silah
65   beniz: yüz
66   mücehhez: donanmış
67   teşevvüş: bulanık, karma karışık olma
68   tedbir: önlem
69   sommation: uyarı
70   mukabele etmek: karşılık vermek
71   nazar-ı teftiş: inceleyici bakış
72   müzakere: konuşma, görüşme
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Bir Mülazım73 Kare var. Adanın hükümdarı. Bütün davalar 
onun iki dudağı arasından çıkacak tek sözle faslolunuyor74. Bu ka-
rarların icra75 memurları zenci neferler76. Hayvanlardan daha vahşi 
mahluklar77. Aldıkları emirleri canavarcasına icra ederler.

İskele gazinosu, askerî depo ittihaz edildi78. İçeride çalınmaz, 
yerinden kalkmaz birtakım hurda, ağır döküntü eşya var. Ne haddi-
ne ki hariçten79 geçenlerden biri dalgınlıkla bu deponun cidarına80 
sürtünsün… Derhâl nöbetçi zebaniyi81 karşısında bulur. Kesafeti82 
zifirî83 bir gecede yanan kırmızı kandiller gibi Malgaş’ın84 iki kanlı 
gözü önünde parlar. Süngünün sivri ucu göğsünüze dayanır. Şive-
si, telaffuzu85, terkibi86 bozuk bir Fransızca ile şu tehdide muhatap 
olursunuz87:

– Animal, on ne passe pas d’ici. Va t’en, ou bien je t’ assomme.
(Hayvan, buradan geçilmez. Defol yoksa seni gebertirim.)
Mülazım Kare’den bütün Ada halkı Allah’a sığınıyor. Genç za-

bitin bir de metresi88 var. Piyanolu, lüks bir salon arıyor. Haneniz 
beğenildi mi bir cıgara tablasını bile kımıldatmaksızın bütün eşyayı 

73   mülazım: yüzbaşıdan düşük asker, teğmen
74   faslolunmak: çözümlenmek
75   icra: yürütme
76   nefer: asker
77   mahluk: yaratılmış olan
78   ittihaz edilmek: kabul edilmek
79   hariç dışarı
80   cidar: duvar
81   zebani: cehennem nöbetçisi
82   kesafet: yoğun, koyu, bulanık
83   zifirî: çok karanlık
84   Malgaş: Afrika yakınlarında Hint kökenli bir halk
85   telaffuz: söyleyiş
86   terkip: tamlama
87   muhatap olmak: karşılaşmak, duymak
88   metres: evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın
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hâliyle89 bırakıp bir aile halkı, çoluk çocuk elleriniz böğrünüzde 
hemen meskeninizi90 terk edeceksiniz.

*
Arka cihetimizde91 bir bahriye92 zabitinin evi var. Kaynana ge-

lin, terbiyeli temiz bir aile. Gelin hamil93, vakti yakın.
Sokakta bir gürültü başladı. Biz hemen pencerelere koştuk. 

Kafeslere yapıştık. Bahriyelinin küçük hanesi önünde bir kalabalık 
gördük. Fransız mülazımı, iki zenci nefer, ellerinde bavulları, erkek 
dişi iki Rus. Zabit bu muhacirleri eve yerleştirmek istiyor. Fakat 
içeriden:

– Erkeğimiz burada yok.
nakaratı ile kapıyı açmıyorlar, dışarıdan mütezayit94 bir şiddetle 
tekrar edilen “Açınız!” emirleri, içeriden büyük bir ısrarla reddedil-
dikçe sesler yükseliyor, seyirciler çoğalıyor. İş meraklı bir arbede95 
safhasına giriyor. Mütecavizler96, mutlak içeriye girecekler. Fakat 
kapıyı mı kıracaklar, ne yapacaklar? Biriken halk, heyecanla facia-
nın neticesine97 intizarda98.

Erkek Rus elindeki yükünü kaldırımın üzerine bıraktıktan son-
ra Fransızca şöyle bir nutka başladı:

– Kapıyı açmamaktaki ısrarınız beyhudedir99. Mutlak açacaksı-
nız. Memleketimizde biz de sizin gibi ev bark sahibi idik. Her şeyi 
bıraktık. Can kaygısı ile kaçtık. Bugün eski kanunlardan hiçbirinin 

89   hâliyle: olduğu gibi
90   mesken: oturulan yer, ev
91   cihet: taraf
92   bahriye: deniz
93   hamil: hamile, gebe
94   mütezayit: gittikçe artan
95   arbede: patırtı, kavga
96   mütecaviz: saldıran, tecavüz eden
97   netice: sonuç
98   intizar: gözleme, bekleme
99   beyhude: boşuna
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hükmü cari100 değildir. Bu hanenin mutasarrıfları101 sıfatı ile sizin 
bize kapıyı kapamanız gülünçtür. Bugün tasarruf102 hakkı yoktur. 
Bugün yalnız kuvvet hakkı vardır. Yarın sizin de bizim gibi kurşun-
ların, güllelerin önüne düşerek diyar diyar kaçıp can kurtarmaya 
uğraşmayacağınız ne malum?

Rus, idarelerinden kaçtığı Bolşeviklerin nazariyatını103 başka 
bir memlekette garip bir talakatle104 tatbike105 uğraşıyordu.

Bir ecnebi lisanda söylenilen bu meşum106 cümleler tabii ha-
nımlara hiçbir mana ifade etmedikleri için kapı aynı sebatla107 ka-
palı kalıyordu.

Rus, burada tekrarından içtinap ettiğim108 hayli müellim109 he-
zeyanlar110 savurduktan sonra sustu. Şimdi zabit başladı:

– Bir Fransız askeri verdiği emri geri almaz. Kapıyı açmazsanız 
açarız.

Ve sonra zenci neferlere döndü, kendi dilinden şu kumandayı 
verdi:

– Kiki, Allons… Gobo’nun omzuna sıçra. Pencereden eve gir. 
Sokak kapısını bize aç.

Kiki, Afrika’da beraber büyüdüğü çevik maymunlar gibi der-
hâl arkadaşının omzuna atladı. Birinci kata yetişecek bir irtifayı111 
buldu. Pencerenin kafesini sürdü. İçeri saldırdı. Lahzada112 kapı 

100   cari: geçerli
101   mutasarrıf: sahibi
102   tasarruf: müdahale etme, karışma
103   nazariyat: görüş, düşünce
104   talakat: akıcı konuşma
105   tatbik: uygulama
106   meşum: uğursuz, bedbaht
107   sebat: kararlılık
108   içtinap etmek: çekinmek
109   müellim: acı veren
110   hezeyan: kötü söz
111   irtifa: yükseklik
112   lahza: en kısa zaman, bir an
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açıldı. Evden cenaze çıktığı anlardaki canhıraş113 vaveylaya114 ben-
zer çığlıklar boşandı. Bütün mahalle bu feryatların aksiyle115 inler-
ken zabit, Ruslar, nefer hep içeri daldılar, kapı tekrar kapandı.

Biz kafeslerin arkasında sapsarı kesildik. Ben en hazin116 se-
simle:

– Mösyö Kare, şu kafesin arkasından tarihin gözü sana baktığı-
nı bilmiyorsun.
dedim. Ve bunu demekle bilmem nasıl garip bir teselli117 aradım. 

“Tarih, kanun, hak, adalet, insaniyet”… Oh, naçar118 zamanlarımız-
da imdatlarına119 sığınmak istediğimiz ne hoş sözler…

İnsanlar kanunsuzluğu ne kadar seviyorlar. Zaten pek zorlukla 
ahkâmına120 münkat121 oldukları bu baskı üzerlerinden kalkınca be-
şerin122 hayvani vahşetleri derhâl sırıtıyor. Harp, milletlerin birbir-
lerine karşı canavarlıklarını göstermek için bir fırsat.

Harp, bu dahiye123, bazı filozofların124 temennileri125 üzere bir 
gün dünyadan kalkacak mı? Hayır hayır, hiçbir vakitte… Bu, be-
şerin vücudunda vakit vakit teraküm eden126 bazı marazi127 zehirler 
gibi bütün milletlerin bünyelerinde biriken bir ufunettir128. Vakti 
gelince mutlak deşilecektir. Ceyyit129 havalarda saklanan elektrikli 

113   canhıraş: çok acı veren
114   vaveyla: çığlık, feryat
115   akis: yankı
116   hazin: hüzünlü, kederli
117   teselli: avunma
118   naçar: çaresiz
119   imdat: yardım
120   ahkâm: kanunlar
121   münkat: bağlı
122   beşer: insanlık
123   dahiye: bela
124   filozof: düşünür
125   temenni: dilek, istek
126   teraküm etmek: birikmek, yığılmak
127   marazi: hastalıklı
128   ufunet: cerahat, çıbanda oluşan irin
129   ceyyit: güzel, hoş
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müthiş fırtınalar gibi en medeni, en şefkatli görünen insanların tıy-
netlerinde130 mündemiçtir131.

Hüseyin Rahmi

130   tıynet: huy, yaratılış
131   mündemiç: içinde toplanmış



Nasıl Dolandırıcı Oldum?1

Safter Bey’in anlattıkları:
Efendim, kırlarda, ormanlarda yaşayanlar avcı; sahil sekenesi2 

balıkçı; iratları3 masraflarına kifayet etmeyenler4 de yavaş yavaş 
ya borçlu veya dolandırıcı olurlar. Muhitin5 daima ahlak, meşrep6, 
meslek üzerine tesiri vardır.

Dolandırıcılığa arzumla başlamadım. Bu o kadar gayriihtiyari7 
ve tedricî8 oldu ki o hâle nasıl geldiğime ben de şaştım. Şunu da 
itiraf edeyim ki musikide, aktörlükte yani sanayiinefisede9 olduğu 
gibi bunda da istidat10 lazım. Bazılarını kızdırmayacağını bilsem 
buna da güzel sanatlardan bir şube diyeceğim. Çünkü bunda da pek 

1   “Nasıl Dolandırıcı Oldum?”, ilk olarak 21 Ağustos 1920 tarihinde İkdam ga-
zetesinde tefrika edilmiştir. Hikâye daha sonra 1933 yılında Hilmi Kitaphanesi 
tarafından yayımlanan Katil Puse adlı hikâye kitabında yer almıştır. Elinizdeki 
yayın, hikâyenin İkdam gazetesindeki ilk baskısı esas alınarak sadeleştirilmeden 
hazırlanmıştır. (Ahmet İnce)

2   sekene: bir yerde oturanlar
3   irat: gelir
4   kifayet etmek: yeterli olmak
5   muhit: çevre
6   meşrep: karakter, huy
7   gayriihtiyari: istemeksizin
8   tedricî: yavaş yavaş
9   sanayiinefise: güzel sanatlar
10   istidat: kabiliyet
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ince imalat-ı fikriyeye11, nefaset-i tabiyeye12 ve pek artistliğe lüzum 
var.

Beş yüz kuruş bakkalı dolandırmak, kasabı üç yüze kafese koy-
mak… Bunlar, sanatın elifbası13 olmakla beraber kaba cihetidir14. 
İnsan simaca sevimli, lakırdıda15 sahir16, tabiaten17 mizaçgir18 olma-
lıdır. Adam kandırmak fennini iyi tahsil etmiş bulunmalıdır. Dikkat 
ederseniz bu dünyada her şeyin insanın insana tahakkümü19 zinci-
rine bağlı olduğunu anlarsınız. Bu tahakküm de iki suretle olur: ya 
açıktan açığa cebren20 veyahut tatlılıkla kandırarak aldatarak. Emin 
olunuz cebr ü şiddetten ziyade tatlı dil, güler yüz ile can yakılır ve 
iş görülür. Şöyle çenenizi elinize dayayıp da bir düşünürseniz mert 
hısımlarınızdan21 ziyade yüzü başka içi başka dostlarınızdan zarar 
gördüğünüzü anlarsınız.

Ben dolandırıcılığa ufak tefek istikrazlarla22 başladım. İlkin 
borçları hüsnüniyetle23 yani katiyen ödemek üzere ettim. Şu son 
ahval24 malum. Ayıplamayınız. Bazen aldığımı veremedim. Da-
yinlerimden25 epey ağır muhakkir26 muameleler gördüm. Şedit27 
tezkereler28 aldım. Mahkemelere çağırıldım. Bazen bu tahkirlere29 

11   imalat-ı fikriye: düşünce üretme
12   nefaset-i tabiye: taktik güzelliği
13   elifba: bir şeyin başlangıcı
14   cihet: taraf
15   lakırdı: konuşma
16   sahir: etkileyici
17   tabiaten: huy bakımından
18   mizaçgir: nabza göre şerbet veren
19   tahakküm: baskıyla hükmetme
20   cebren: zorla
21   hısım: akraba, yakın
22   istikraz: borçlanma
23   hüsnüniyet: iyi niyet
24   ahval: durumlar
25   dayin: alacaklı
26   muhakkir: hakaret eden, aşağılayan
27   şedit: şiddetli
28   tezkere: küçük mektup, not
29   tahkir: hakaret
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çok meyus oldum30. Borçlarımı ödemeye uğraştım. Lakin kabil ol-
mayınca31 ne yaparsınız? Yüzsüzlüğü ele almaya mecbur kaldım. 
Leyte lealle32 iş, “On param yok. Kendimi öldürecek değilim ya? 
Allah bana, ben de size.” sözlerinde karar kıldım.

Her sanatın bidayetindeki33 güçlükler gibi dolandırıcılıkta da 
ilk sıkıntılara alıştıktan sonra çekilen açlıklara mukabil34 bir tatlılık 
başlıyor. O da hiçbir iş görmeden başkalarının hesabına yaşamak 
sefası. Bir dereceye kadar terbiye-i nefs35 için işte bundan mühim 
bir mesele-i ictimaiye36 çıkarıyorum. Birkaç yüz bin liralık iradı 
olanları, ufak bir borsa muamelesi ve eziyetsiz bir ameliye-i tica-
riye37 ile milyonlar kazanananları kendimle biraz meslektaş bulu-
yorum. Çünkü bir tarafın her kazanışında diğer taraflar için zarar 
vardır. Fakat bu ziyan birçok kimselere taksim olduğundan38 acı-
sı pek hissolunmaz. Bütün cihan medeniyetinin borsalarını sarsan 
piyasa oyunları ne demektir? Milyonlarca zavallılar kaybederler, 
birkaç kişi kazanır. Ve o kaybedecekleri, kapana düşürmek için ne 
hileler, ne iğfaller39 irtikâp olunmaz40… Tüccarların desiselerini41, 
ihtikârlarını42 küçük esnafın envaı saymakla bitmeyen hilelerini 
düşünsen bu dünyada her şeyin aldatmak ve aldanmaya cereyan 
ettiğini anlarız.

İnsanların ekseriyeti aldanmak ve aldatmak için iki sınıf üze-
rine yaratılmışlardır. Bunların mutavassıtları43 da vardır. Hem al-

30   meyus olmak: üzülmek
31   kabil olmak: mümkün olmak
32   leyte lealle: “bakalım bugün, yarın” gibi sözlerle oyalama
33   bidayet: başlangıç
34   mukabil: karşılık
35   terbiye-i nefs: kişilik terbiyesi
36   mesele-i ictimaiyye: sosyal sorunlar
37   ameliye-i ticariye: ticaretle ilgili işler 
38   taksim olmak: bölüşülmek
39   iğfal: aldatma, hile
40   irtikâp olunmak: kötülük yapılmak
41   desise: hile
42   ihtikâr: vurgunculuk
43   mutavassıt: aracı
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datırlar hem aldanırlar. Aldatanları pek çok aldananları az olan bir 
idare-yi ictimaiyede hilekârlar müstesna bir grup teşkil ile prensler 
gibi yaşarlar. Ahali harap olur. Bunlar halkı daima vadederek do-
landırırlar.

Üstümü başımı düzdüm. Daima tramvayda, vapurda ticaret-
haneme yetişmek için pek acul44 ve telaşlı görünürüm. Fakat ida-
rehanemin nerede olduğunu kimse bilmez. Her günün fonda45 ve 
zahire46 piyasaları defterimde kayıtlıdır. Etraftan bir soran olursa 
hemen cevap yetiştiririm. Ramazan ve bayram arifeleri pek işime 
yarar. Balık pazarında dolaşırım. Balık almakla meşgul bir tanıdığa 
tesadüf edersem beş on lira vururum. Onu sızdırmak için aramızda 
ufacık bir göz aşinalığı bulunmak, birkaç selamlaşmış olmak kâ-
fidir. Onun alışverişe dalmış olduğu ve bahusus47 elinde para bu-
lunduğu bir zamanda yanına giderim. Yirmi beş liralık bir kaime48 
tuttuğum elimle birkaç dükkan aşağısı bir mahal göstererek “şimdi 
şurada ahzüita49 ederken para uymadığını, beş lira lütfedilirse yirmi 
beşliği bozdurur bozdurmaz hemen iade edeceğimi” söyler, parayı 
çarpabilirsem derhâl sıvışırım. 

Daire-i resmîyelerde50 maaş alındığı günlerde tahsildarlar gibi 
bazı saf kimselerin arkalarından dolaşırım. Bir tasımına getirir51 ge-
tirmez birkaç liralarını boğarım. Zavallıları böyle tırtıklamak için 
birkaç usulüm vardır. Sırasıyla tatbik ederim. Felaketzede ihtiyarlar, 
hasta dullar, aç kalmış şehit çocuklarına ait ceplerimden iane52 def-
terleri çıkarır, adamına göre bir veya iki liraya imzalatırım. Koruma 
cemiyetlerine müteallik53 sahte makbuzlar dağıtırım. 

44   acul: sabırsız, aceleci
45   fonda: geminin demir attığı yer
46   zahire: erzak
47   bahusus: özellikle
48   kaime: kâğıt para
49   ahzuita: alışveriş
50   daire-i resmîye: devlet dairesi
51   tasımına getirmek: düzen kurmak
52   iane: yardım
53   müteallik: ilişkin
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Bir gün Galata birahanelerinden birinde bir şaşkından üç yüz 
lira vurdum. Vurgun sahalarımdan biri de defterhane54 sofalarıdır. 
Birkaç bin lirayla oradan çıkanların peşlerine takılırım. Böylele-
ri çoğu kez paraların bir kısmı ceplerindeyken ya sıcağı sıcağına 
sefahat55 yerlerine kaçarlar yahut oldukça gülünç ticaret projeleri 
kurarlar. Bütün hebennekalarda56 küçük bir sermaye ile çarçabuk 
milyoner olmak hülyası vardır. Piyasada en büyük sermayedarların 
hep böyle küçükten pek ehemmiyetsiz bir parayla başlamış olduk-
larını iddialarına delil gösterirler.

Sermayeye nispetle bir kazancın bir haddi ve vicdaniyesi var-
dır. Herkes namusludur fakat bire on, on beş kazanç arkasından ge-
zer. Bu derece fahiş bir istifade için kaç kişi aldatmak ve ne kadarı-
nın canlarını yakmak lazım geleceğini ve bu soygunculuğun insafla, 
namusla pek tevafuk edemeyeceğini57 düşünmez. Ne kadar kazansa 
doymaz ve kendi kazandıkça halk ne kadar soyulsa acımaz. Böyle-
lerini yüze beş yüz temettü58 göstererek avlarım.

Bunlardan biri bir gün çantasında üç bin lira ile defterhane-
den çıktı. Derhâl etrafını dört beş dalkavuk sardı. Galata’da bir bi-
rahaneye düştüler. Ben de arkalarından ayrılmadım. Hemen yanı 
başlarına damladım. İşret muhabbeti kuruldu. Edilen laflara bütün 
dikkatimle kulak misafiri oluyordum. Kadehlerin adediyle beraber 
sözler de parlıyor, herkes yanındakine derdini yanıyordu. 

Dalkavuk alayından biri tefeci sokağında atmış iki numaraya 
henüz örselenmiş, dumanı üstünde pek cici sermayeler olduğunu 
ballandıra ballandıra anlattı. Arkasından kısık bir kahkaha, boğuk 
bir ah ile kadehini dikti ve yine üç bin liranın sikâlinden59 biri diğe-
rinin kulağına “Beyefendiden elli lira istikraz için münasebet göz-
lüyorum.” dedi. 
54   defterhane: Osmanlı Devleti’nde araziye ait bütün kayıtları içine alan defterlerin 

saklandığı ve bu topraklara ait işlemlerin yürütüldüğü daire
55   sefahat: eğlence
56   hebenneka: kendini akıllı sanan kimse
57   tevafuk etmek: uyuşmak
58   temettü: kazanç
59   sikâl: düşünce
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Ta karşı masada belki defterhaneden beri para kokusu almış iki 
şık yankesici ara sıra bu tarafa hırsızlama nazarlar atarak fiskosla-
rını geçiyorlardı. Oh, bu servetin dostundan çok düşmanı bulundu-
ğunu görmek bana paradan biraz ürkeklik getirdi. Fakat mirasyedi 
bey hiç oralarda değildi. O, kadeh kadeh üzerine atıyor ve attıkça 
ispirtonun hararetiyle liraların neşesi gözlerinde parlıyordu. 

Söz ticarete intikal etti. Herkes beyefendiye bir türlü akıl öğ-
retiyordu. O, dolu bir kadehin arkasından mezeli ağzını sildikten 
sonra neşeden taşan gür bir sesle: “Ya bu üç bin lirayı elli bin yapa-
cağım yahut batıracağım.” dedi.

Karşıki yankesicilerin yüzlerinde bir sevinç tebessümü dalga-
landı. İçkiye karşı imsakten60 ayrılmazlarken bu defa birbiri üze-
rine ikişer kadeh ısmarladılar. Lakırdı, kazançların envaı üzerinde 
dolaştıktan sonra tütün ticaretinde karar kıldı. Tütünden birdenbire 
parlayanların çokluğu söyleniyordu. Artık sahne-i kelama girme-
nin vakti geldiğinde hüküm ile söze karıştım. Bu ticaretten son za-
manlarda zengin olanlar hakkında pek kıymetli ve nafi61 tafsilat62 
verdikten sonra kendimi piyasada ve her tarafta maruf63 bir ticaret-
hanenin ajanı ve âdeta eli ayağı olmak üzere takdim ettim. Kartımı 
gösterdim. Bir saatlik tatlı sohbet neticesinde bey ile kaynaştık. Üç 
bin lirayı bir iki haftada yirmi beş bin, otuz bin liraya iblağ64, ufak 
bir şans oyunu olduğuna beyi inandırdım. Arzu buyurduğu hâlde 
üç yüz lira gibi ufak bir kapora mukabilinde şimdi Samsun’a Hacı 
Efendi’ye telgraf çekerek tütünü tarlasında satın alabileceğimi ve 
mütebaki65 akçesinin malın hin-i tesliminde66 alınacağını söyledim. 
Bey, kadehlerin hızıyla iğfale kapıldı. Üç yüz lirayı sevinçle verdi. 
Mukabilen67 muntazam bir makbuz tanzim ettim. Savuştum. O tica-

60   imsak: cimrilik
61   nafi: faydalı
62   tafsilat: ayrıntılar
63   maruf: bilinen
64   iblağ: ulaştırmak
65   mütebaki: geriye kalan
66   hin-i teslim: teslim zamanı
67   mukabilen: karşılık olarak
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rette beyefendi üç yüz liralık bir zoka yuttu. Sonra etrafındakilere 
ne kadar soyuldu, yankesicilere ne kadar? Elli bin liraya iblağını 
tasmim ettiği68 o üç bin liradan cebinde o gün elli lira kaldıysa beyi 
her hâlde şayan-ı tebrik69 bulurum. 

Heybeliada

68   tasmim etmek: kesin olarak kararlaştırmak
69   şayan-ı tebrik: tebriğe layık





Ecir ve Sabır1

Çocuğun cenazesi evden çıkarılırken validesi Behiye Hanım 
“Ah yavrum, Cemal’im! Ananı babanı bırakıp da nerelere gidiyor-
sun?” feryat ve figanıyla avazı çıkabildiği kadar bağırdı bağırdı. 
Izdırabının aksi duvarlara tesir eden bu canhıraş feryatlar ana kal-
binde çıra gibi yandı tutuştu. Fakat o ebedî firkat yarasına devasaz2 
olamadı. Şuursuzca bir şiddetle etrafına saldırarak birkaç cam kırdı. 
Haykırmaktan sesi kısıldı, nihayet yere düştü bayıldı.

Behiye’yi o elim hâl içinde gören validesi Şekûre Hanım, artık 
torununun yeis-i mematını3 biraz unutur gibi olarak hemen kızının 
yanına koştu. Gelen bir iki komşunun, aşçı kadının muavenetiyle 
Behiye’ye limon koklattı. Ağzına çiçek suyu döktü. Göğsünü çöz-
dü, kollarını ovuşturdu.

1   “Ecir ve Sabır”, İkdam gazetesinde 26 Ağustos 1920’te yayımlanmıştır. 1939 
yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan öykü ki-
tabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştirilerek 
1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ticareti’nde, “Ecir 
ve Sabır (Başsağı)” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım 
Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirilerek bası-
lan kitapta yer alır ve öykünün ismi “Ecir ve Sabır (Başsağı)”dır. 1997 yılında 
Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür 
Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle 
yayımlanır, öykünün ismi “Ecir ve Sabır (Başsağı)”dır. 2007 ve 2014 yıllarında 
Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek 
yayımlanan kitapta öykünün ismi “Ecir ve Sabır (Başsağı)”dır. Elinizdeki metin, 
tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   devasaz: çare bulan
3   ye’s-i memat: ölümün verdiği üzüntü
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Bedbaht ana azıcık gözlerini açtı. Etrafına toplananlara göğ-
sünü gösteriyor, evet işte orada, eliyle işaret ettiği yerde sönmesi 
nakabil4 bir ateş feveran ettiğini anlatmak istiyor. Şallar içinde bay-
ramlık kırmızı fesi başında şimdi kapıdan çıkarılan, omuzları üze-
rinde kuş gibi uçurulan o küçük tabutun arkası sıra koşmak, onunla 
beraber toprağa gömülmek arzusunu kısık sesiyle anlatmaya uğra-
şıyordu.

O nevhaları5 arasında diyordu ki:
– Vah Cemal’im! Ah yavrum! Bu sene büyük tövbenin6 on seki-

zine kadar yaşaya idi beşini bitirip altısına basacaktı…
Ne oldu bilmem ki? Kimlerin nazarı değdi? İlahi, gözleri çık-

sın! Yavrucuğum bir hastalığa uğradı. Bir ateş, bir nöbet, hekim, 
ilaç, hoca, nefes deyinceye kadar a dostlar, uçtu elimizden gitti… 
Ah cennet kuşu, yavrum, Allah bana ayan etti… Benim içime apa-
şikâre doğdu… Amma ben dedim… Mektebe başlandığı günü ba-
şına elmasları taktım, göğsüne şalı bağladım. Ne yaraştı! Ne güzel-
lendi!..

Hanım, o ahu gibi gözler, kıvır kıvır kirpikler, pembe pembe, 
ebru ebru yanaklar, o günü yavrumu öpüp koklamaya doyamadım. 
(iki tarafına sallanarak) İşte o zaman dedim: “Bu oğlan bu güzel-
liğiyle, bu aklıyla yaşamaz.” dedim. Yavrumu o süsü ile o şanıyla 
amin günü faytonun içinde görenler hep “Maşallah!” dediler. Şu 
yukarıki odada hocanın önüne diz çöktüğü vakit Rabbiyessir’i7 ez-
berden su gibi bir yanlışsız okudu idi.

Komşulardan biri:
– Sus kardeş. O çocuk değildi, artık8 bir şeydi. Büyüyeydi akıl-

da Eflatun’u geçecekti. İşte öyle akıllılar yaşamaz ki… Hani bir 
gün elmasım aklına geliyor mu? Basma değiştirmek için çarşıya 
gitti idik. O yavrucuğumuz da beraberdi. Biz bir türlü dükkânı bula-
4   nakabil: mümkün olmayan
5   nevha: ölünün arkasından sesle ağlama, matemle feryat etme
6   büyük tövbe: ay takviminin beşinci ayı, cemaziyelevvel
7   Rabbiyessir: bir dua
8   artık: daha fazla
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madıydık, canına bin rahmet. Rahmet de ne ya, o zaten cennet kuşu 
makarrına gitti bile… Cemal’im basmacı Rum’u görünce bizden 
evvel “İşte anne bu!” demedi miydi?

Diğer bir kadın:
– Akıllıydı akıllıydı a… Yok hanım çok akıllıydı… Aklımdan 

hiç çıkmaz. Ben bir gün evin kapısı önünde küfeciden çalı fasulye-
si alıyordum. Herife çeyrek bozdurdum. Nasıl oldu bilmem, hesa-
bı karıştırdık. Galiba ben heriften yetmiş para istiyordum. O bana 
doksan para veriyordu: “Ayol hile etme, benim senden alacağım 
yetmiş para, bana niçin doksan para veriyorsun?” diye haykırdım. 
Fasulyeci de “A hanım, hiç aklın yok mu? Yetmiş para ile doksan 
paranın hangisi ziyade?” dedi. Benim de zihnim karıştı, doğrusunu 
birdenbire bulup çıkaramadım. O aralık kapının önünden yavrum, 
ah Cemal’im (altı yedi kadın hep bir ağızdan ah Cemal’im) geçi-
yordu. Yavrumu çağırdım. “Oğlum, şu herif beni aldatacak. Yetmiş 
para ile doksan paranın hangisi büyüktür?” dedim. O küçücük göz-
lerini yüzüme dikti, biraz düşündü, “Yetmiş para büyüktür” cevabı-
nı verdi, sonra ben de “Ben bilmiyorum zahir, şu çocuk olmasa beni 
aldatacaksın” tekdiriyle herifi savdım.

En yüksek ses, bu vaveylanın (tabirim af buyrulsun) primadon-
nası9 sayılan firkatzede10 validenin olmak, komşu hanımların ince-
li kalınlı ağlama sesleri buna karışmak üzere bir saat kadar böyle 
Cemal’in mehasinini11 tadatla12 yaş döküldü, feryat edildi. Biraz 
sedalara hiffet13, gözyaşlarına sükûnet gelmek üzere iken beş altı 
yaşındaki çocuğunu elinde tutmuş bir komşu hanım daha zuhur etti. 
Odaya girer girmez hazır bulunanlardan bir kadın yeni gelene elin-
deki çocuğu işaret ederek:

9   primadonna: başoyuncu
10   firkatzede: ayrılıktan dert yanan
11   mehasin: iyilikler
12   tadat: sayım
13   hiffet: vakarlı olmamak
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– Ayol Mehmet’i niçin beraber getirdin? O, Cemal ile kırklı de-
ğil mi? Şimdi Behiye Hanım görecek, meraklanacak. Yine feryadı 
ayyuka çıkacak. Zavallı kadın biraz susar gibi olduydu…

Yeni gelen kadın:
– Ne yapayım kardeş, kime bırakayım? Evde kimse yok ki… 

Bizimki (eliyle cenazeyi işaret ederek) oraya gitti. Kaynanam evde 
amma o artık insandan sayılmıyor ki… Yerinden kalkamıyor. Sahih 
midir, inadına mı yapar, bilmem ki… Yine bu gece ne döşek kaldı 
ne yorgan… Başıma geleni anlatsam kırk yıl bitmez…

Öteden Behiye Hanım, Mehmet’i görerek validesinin elinden 
çekip alır. Bağrına bastırarak yine üst perdeden:

– Ah yavrum, Cemal’im, bununla kırklıydı!
Çocuğu öper. Bütün ana yeisi kuvvete inkılapla kollarına ce-

reyan etmiş gibi Behiye bağıra bağıra Mehmet’i göğsü üzerine 
sıkıştırınca neye uğradığını bilmeyen biçare çocuğun bütün kanı 
çehresine hücum eder. Gözleri fincan gibi büyür. Behiye Hanım’ın 

“Ah Cemal’im!” figan-ı nevmidanesine14 kucağındaki Mehmet’in 
şiddet-i tazyikten “Aman anne, ben de ölüyorum!” feryadı karışır. 
Behiye yine matem kametini azıştırır. Bayılmak derekelerine gelir. 
O aralık ne yaptığını bilmez bir hâlde kucağındaki Mehmet’i bohça 
gibi kaldırıp karşıya fırlatarak:

– Benimki benden gitti… Besleyemedim öldü… Allah’ın emri 
böyle imiş ne yapalım? Ellerinki yaşasın… Vallahi haset etmem… 
Güle güle büyüt kardeş!

Mehmet fırlatılınca başını mindere çarpar. Kadının tazyik-i 
mateminden kurtulduğu için çocukcağız artık sevincinden kafası-
nın acısını hissetmeyerek annesine sokulup sorar:

– Anne, Behiye Hanım’a ne oldu böyle?
Validesi usulca çocuğun kulağına:
– Cemal öldü de.
– Cemal öldü mü? Öldüyse onu nereye götürdüler?

14   figan-ı nevmidane: ümitsiz haykırış



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 703

– Sus canım, mezarlığa götürdüler.
– E? Orada ne yapacaklar?
– Şimdi ağzını koparırım. Mezarlıkta ölüyü ne yaparlar? Gö-

merler.
Mehmet bir ağlama tutturarak:
– Anne, ben ölürsem beni gömmesinler, istemem, istemem!
Karşıdan muhavereyi işiten Behiye Hanım avazı çıkabildiği 

kadar üç dört defa haykırarak:
– Ah! Eşlerim, dostlarım, benimkini gömdüler! İşte ah kara top-

raklara soktular! O pamuk gibi oğlan nerelerde? Yerlerin altında! 
Hay hay hay!

İhtiyar bir kadın:
– Kızım Behiye, kendini o kadar harap etmek iyi değildir. Al-

lah’ın emrine razı değil misin? Cenabıhak onu senden ziyade sevi-
yormuş aldı. Ne yapalım, elden ne gelir?

Diğer bir kadın:
– A hanım! Dokunmayınız ağlasın. Ağlamak iyidir. İçinin zehri 

akar. Naciye’m öldüğü vakit ben tıkandım, bir türlü böyle ağlaya-
madım da sonra Hüd Dağı gibi karnım şişti. O zaman bizimki Ha-
laç Hoca’ya gösterdi. Hoca bana “Gözlerinin zehri karnına akmış.” 
dedi. A! Anadır, canı yanıyor! Şimdi onun yüreciği çıra gibi parlar 
şöyle… A lakırdı mı bu? Bağır kardeş! Bağır, içinin zehiri boşan-
sın… Sonra kütükler gibi şişersin…

Diğer bir kadın:
– A hanım! Ağlama öğüdü verme öyle… Ölüye ağlamak gü-

nahtır. Bunun kitapta yeri var. Kızıltaş’ta sen hiç Gümüş Servi’nin 
vaazını dinlemedin mi?

Bu matemzede valideyi teselli için “Allah ecir sabır versin” 
demeye gelen kadınların üç dört gün arkası kesilmez. “Ecir” ve 

“sabır” kelimelerinin medlullerine bakılırsa gelenlerin taziyet va-
zifesi, ağlayanı susturmak olacağına şüphe yokken, bilakis ah u 
figana teşvik edenler görülür. Her yeni gelenin yeniden taziyetiy-
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le Behiye Hanım’ın teessür yarası tazelene tazelene biçare kadın 
bir hafta zarfında o kadar gözyaşı döker ki artık göz guddelerinde 
akıntı sermayesi kalmaz. Gözleri kurur fakat gelen kadınların tarz-ı 
taziyetlerine karşı ağlamamak mümkün değil ki… O yürek yakan 
suallere, müebbet fırkata uğramış bir valideyi çıldırtacak nevden 
tesellilere mukabil, ağlamamak kabil olamayacağını, kabil olsa da 
ayıp olacağını görür.

Bu birinci haftada konunun komşunun taziyeti biter. Şimdi ço-
cuğun vefatını geç haber alan uzaktaki ahibbaya15 sıra gelir. Uzak 
semtlerden, hatta denizaşırı yerlerden her gün bir iki kafile kadın 
zuhur eder. Her ne kadar çocuğun vefatı üzerinden sekiz on gün 
geçmiş ise de son gelenler vakayı yeni duymuşlar. Onlar için hadise 
taze demek. Ne kadar bağırır çağırırlar, teessür izharında ne derece 
şiddet gösterirlerse kendilerini o nispette meveddetlerini16 ispat et-
miş sayarak daha sokak kapısından girer girmez:

– Gelemediğimiz için bizi affedin… Vallahi yeni duyduk! Ah 
kardeş! O tombul oğlan. Şuralarda koşup gezen o güzel Cemal… 
Gitti ha? Aman… Aman sus… Söylemeye insanın dili varmıyor… 
Vah yavrum!..

Bu şiddetli teessürün kalplerde uyandırdığı derin bir rikkatle 
hanım hanımın, hizmetçi hizmetçinin boynuna sarılır. Gelenlerin 
hususiyet ve samimiyetlerinin derecelerine göre evvela bir matem 
öpüşmesidir başlar. Müteakiben gözyaşları birbirine karışarak va-
veylaya girişilir. Bu sokak kapısı faslı. Bunun müessir mabadı yu-
karı katta itmam edilir. Birkaç gün de bu suretle geçer. Fakat artık 
Behiye Hanım’da ağlayacak hâl kalmaz. Avurdu avurduna çöker. 
Biçarenin sıhhatinden validesi, zevci endişeye düşerler, etibbaya 
müracaat olunur. Doktorlar Behiye’nin katiyen ağlatılmamasını, 
gezdirilmesini, teessürünün tahfifine uğraşılmasını, hasılı, çocuğun 
acısını unutması esbabına tevessülü tavsiye ederler. Şekûre Hanım, 
elan ardı arası kesilmeyen ecir ve sabırcıların önüne çıkarak, Behi-
ye’nin yanında artık “ecir” ve “sabır” sözü etmemeleri, ölen çocuk-

15   ahibba: dostlar
16   meveddet: dostluk, sevgi
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tan asla bahsolunmaması lüzumu doktorlar tarafından şiddetle ihtar 
edildiğini söyler. Bu tembihin hilafında harekette bulunacakların 
Behiye’nin yanına çıkmamalarını rica eder. Fakat kadınların hep-
sine söz anlatmak kabil mi? İkisi rica, istirham dinlerse üçü kulak 
vermez, yine bildiğini söyler. Böyle bin tembih, istirham ve ihtar ile 
Behiye’nin, artık hasta düşen o zavallının yanına çıkarılan kadınlar, 
Şekûre Hanım biraz odadan ayrılır ayrılmaz evvela birbirlerine:

– Yavrucuk tosun gibiydi. Acaba ne oldu? Hangi hastalığa tu-
tuldu.? Ah, sormaya da bir türlü dilimiz varmıyor ki… Ah, nasıl 
varsın kardeşler? Öyle gürbüz çocuk… E… Bir varmış bir yokmuş 
dünyası bu… Hastalık gelince cılıza, gürbüze bakar mı?

Behiye, kurumuş dudaklarıyla bu suallere cevap vermeye uğ-
raşarak:

– Evet, tosun gibiydi. Şuralarda gezip koşuyordu. Bir akşam 
mektepten geldi. Başcağızını dizime dayadı. Baktım, yavrumun 
neşesi yok. Önce yemek yemedi. “Anne üşüyorum.” dedi. Örttük, 
bastırdık. Sonra vücudunu bir ateş sardı, gaseyanlar başladı. Nesi 
varsa hanım başcağızındaydı. Yavrucuk hep başını, alnını gösteri-
yordu. Gözleri çakmak çakmak oldu. Aklımız başımızdan gitti. He-
kim, hoca, buzlar, karlar, ilaçlar. Hastalığının haftasında mıydı ne 
idi, kardeş bir akşam ağzına ilaç veriyordum… Ah, analar başından 
ırak! Dostlarıma Allah göstermesin… Düşmanlarıma da yazık… 
Yavrumun çehresi değişti. Ben ilacı içiyor zannediyordum. Meğer 
o çene atıyormuş. Uçtu hanım… Gitti yavrum… Ah Cemal’im…

Hikâyenin bu noktasında güya Cemal o dakikada yeniden ruh 
teslim etmiş gibi yine vaveyla başlar. Şekûre Hanım odaya koşar 
ama ekseriya kızını bayılmış bulur.

Behiye’nin annesi böyle rica ve istirhamla kadınlara söz anlat-
mak kabil olamayacağını görerek son tedbir olmak üzere gelenleri 
Behiye’nin yanına sokmazdan evvel, ölen çocuktan bahsetmeye-
ceklerine dair birer ikişer defa yemin ettirmek çaresine başvurur 
fakat maalesef bu tedbiri de fayda vermez.
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Böyle yeminler, ahitlerle takyiden17 Behiye’nin yanına salıve-
rilenler meyanında18 ahitşikenane19 harekete cüret edenler, yeminini 
bozanlar eksik olmadığı gibi, sözünü tutacak kadar metanet göste-
renler de ölen çocuğa dair cehrî20 değil fakat zımni21 teellüm22 be-
yan etmekten, kaşla gözle olsun o ecir ve sabır manasını ifhamdan23 
kendilerini bir türlü alamıyorlar, her hâlde Behiye’yi ağlatıyorlardı. 
Bakınız, nasıl?

Vefat hadisesini en geç haber alanlar, “Ecir ve sabır versin” 
demeye şitapta teahhur etmiş olduklarını ahbaplık, dostluk şanına 
bir türlü vermeyerek bu teahhurlerini affettirecek bir isticalle tazi-
yete koşuyorlar. Sokak kapısından girince bunların istikbaline çı-
kan Şekûre, felaketdide Behiye’nin keyifsizliğinden, binaenaleyh 
cennet kuşu Cemal’in hatırası fart-ı tesirini mucip olduğu için artık 
onun yanında çocuğunun vefatına dair tek bir kelime ağıza alınma-
ması hakkındaki etibbanın mükerrer tenbihlerinden katiyetle bah-
sederek gelenleri yeminle birer birer zapt-ı lisana icbardan sonra 
kızının yanına girilip de Behiye bu kadınlarla karşı karşıya gelince 
misafirler şu ziyaretten maksatları “Allah ecir ve sabır versin” de-
mek olduğunu kalen değilse de hâlen pekâlâ anlatıyorlardı. Behi-
ye’ye dikilen ilk nazarlarıyla:

– Vah zavallı kadın, ne kadar bozulmuşsun? Hani yavrucuğun? 
Çocukcağız şimdi senin yumuşak kucağına bedel siyah katı toprak-
lara mı gömüldü?

Evet, sakit birer çehre ile bu müthiş meali pekâlâ ifham edi-
yorlardı. Behiye onların, onlar Behiye’nin yüzüne bakarak manidar, 
mağmumane nazarlarla bir kere bu tefhim ü tefehhüm vuku buldu 
mu firkatzede valide artık dayanamıyor, ağlamaya mukaddime olan 
ufaktan bir “hu hu” salıveriyor, bu “hu hu” misafirler tarafından 
17   takyiden: şart koşularak
18   meyan: ara
19   ahitşikenane: sözünden dönercesine, yemini bozarcasına
20   cehrî: görünür şekilde, alenen
21   zımni: kapalı olarak
22   teellüm: elem duyma
23   ifham: bildirme
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“uhu uhu uhu”larla mukabele ediliyor. Sonra mendiller çıkıyor, iş 
fitili alıyor, bayağı küçük bir matem ediliyor. Artık limonlar, çiçek 
suları, kordiyaller24 ye’s ü helecanın teskini hususunda tesirsiz ka-
lıyordu. Hem bu matem, bir matem-i zımni sayılıyor, sarihî değil. 
Çünkü Cemal’in ismi hiç kale alınmadı. Güya misafir hanımlar 
nakz-ı ahd etmediler, yeminlerini bozmadılar. “Allah ecir ve sabır 
versin” sözü alenen söylenmedi. Fakat ölmüş çocuğun bütün meha-
sini25 ahval ve efali yegân yegân yine tadat oluna idi kederli validesi 
işte ancak bu kadar ağlayabilirdi.

Şekûre Hanım, bu suretle de matemin önünü almak kabil 
olamadığını görünce gelenlere kapıyı açmamaya karar verir. Aşçı 
kadın, küçük hizmetçi kız ve evde bulunan sairlerine, evvela pen-
cereden bakarak gelenlerin ecri sabırcı olmadıkları anlaşılmayınca 
kapıyı açmamalarını sıkı sıkıya emir ve tembih eder. Fakat küçük 
evlerde böyle bir emrin infaz hükmü ne kadar müşküldür… İçeride 
cıvıl cıvıl kalabalık kaynarken kapıyı çalana o evi boş zannettirmek 
kabil olur mu? Aşçı, hizmetçi makulesi kadınlar bu emrin hükmü-
nü yerine getirebilmek için bir iki defada kiyaset eseri gösterirlerse 
üçüncüsünde emri de, tembihi de yerli yerince unutarak bakmadan 
kapıyı açıverirler. Korkulan şeyin vukuundan sonra akılları başları-
na gelir, “A, ben kapıyı açmayacaktım amma unuttum!” derler. En 
büyük medar-ı mazeretleri de işte bu sözlerden ibaret olur.

Biçare Şekûre Hanım, ne yaptı nasıl hareket ettiyse kızını bu 
ecir ve sabırcıların teselliyet derdinden kurtaramadı. Behiye’nin her 
gün ayıla bayıla hâli gittikçe vahamet peyda elti. Nihayet çocuğun 
vefatından bir buçuk ay kadar sonra o evden bir ikinci tabut daha 
çıktı ki bu da ecir ve sabrını yavrucuğunu lahdi yanında aramaya 
giden, daha doğrusu taziyetçilerin ağlata ağlata öldürdükleri bed-
baht valide idi.

Cenaze evden çıkar çıkmaz Şekûre Hanım odunluğa iner. Kızı-
nın vefatından dolayı kendine en evvel ecir ve sabra gelecek en ha-

24   kordiyal: rahatlatıcı bir ilaç
25   mehasin: iyilikler
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tırşinas dostunun başında acısına sabrolunmaz bir yara açmak için 
boylu boslu bir meşe sopası intihap eder.

– Hani senin Behiye’n? Anasını, kocasını bırakıp da nerelere 
gitti? Ah kara toprak neler alıyor! Zavallı Şekûre! Ne talihsiz ba-
şın varmış? Dayanılacak şey değil. Allah sana sabırlar versin! Ağla 
ağla, içinin zehiri aksın!
taziyet feryadıyla kapıdan içeri girenlerin başına gözüne indirerek 
birkaçını ağırca yaralar.

Torununun, müteakiben kızının gaybubeti fart-ı teessüriyle26 
Şekûre Hanım’ın çıldırdığına hükmolunur. Ertesi günü mahallece 
lazım gelen ilmühaber tanzimiyle biçare kadın darüşşifaya27 gön-
derilir.

Şekûre Hanım’ın darbe-i intikamından tadacak kadar erken 
davranmaya muvaffak olamayan uzaklardan gelen taziyetçiler o ha-
nede “Allah ecir sabır versin” diyecek, uzun uzadıya ağlatacak kim-
seyi bulamadıklarına çok meyus olurlar, mahzunen avdet ederler.

Henüz Behiye’nin vefatını işitemeyerek hâlâ Cemal’in ecri 
sabrı için gelenler vardı. Bunlardan Behiye’nin de vefatını, Şekû-
re’nin felaketini haber alanlar:

– Vah vah! Behiye ölmüş, anası da acıdan tımarhaneye git-
miş… Acaba evde başka kimse yok mu? Bari aileden birini bulup 
da “Mevla ecir ve sabır versin” diyeydik…
zemininde beyan-ı teessüf edenler de çok oldu. Elan taziyecilerin 
arkası kesilmediğini zavallı Şekûre Hanım, tımarhaneden duyarak 
fart-ı hiddetle sonradan sahihan28 çıldırdı. Buna da kimse şaşmadı. 
Herkes hatuna hak verdi.

1908

26   teessür: üzülme
27   darüşşifa: akıl hastanesi
28   sahihan: doğru olarak, cidden



Nergis Hanım’la Fehmi Bey1

Doktor Saffet Bey’in hatıra defterinden:
Aksaray’da bir eczanede yeni nöbete başladım. Fakat benden 

evvelki tabip, civar halkının pek ziyade teveccühünü2 kazanmış. 
Onun nöbetinde şimdi beni görünce âdeta yüzler ekşiyor, ağızdan 
kulağa aleyhimde fısıltılar ediliyordu. Hele bazı kocakarılar hoş-
nutsuzlukla dudaklarını bükerek:

– O eski doktorumuz nereye gitti? O bizim naturamızı3 iyi öğ-
renmişti. Hem pek anlayışlıydı pek. Bazen bize ev ilaçları salık 

1   “Nergis Hanım’la Fehmi Bey”, ilk olarak İkdam gazetesinin 30 Ağustos 1920 
(1336) tarihli 8439. sayısında yayımlanmıştır. Hikâyeyi Heybeliada’da kaleme 
almıştır. Hikâyenin sadeleştirilmiş ilk baskısı, 1972’de Atlas Kitabevi tarafından 
yapılmıştır. Meyhanede Kadınlar adını taşıyan kitabın içerisinde “Meyhanede 
Kadınlar”, “Büyük Günah”, “Mübareğin Kuyruğu”, “İğneli Fıçı”, “Zavallı Ka-
til” adlı kısa hikâyelerle beraber “Nergis Hanım’la Fehmi Bey” hikâyesi de yer 
almıştır. Kitabın içindeki öykülere, 1972 yılında yapılan bu baskıdan itibaren bir 
ekleme veya çıkarma yapılmamıştır. Kitaptaki öykü sayısı değişmemiştir. Atlas 
Kitabevi, daha sonraki senelerde Meyhanede Kadınlar’ı Nimetşinas ve Hakka 
Sığındık ile birlikte aynı ciltte yayımlamaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda 

“Nergis Hanım’la Fehmi Bey” yine sadeleştirilmiş olarak ve yine Meyhanede 
Kadınlar isimli derlemede Atlas Kitabevi tarafından 1981’de, Everest Yayınları 
tarafından 2012’de, Özgür Yayınları tarafından 1995 ve 2016’da basılmıştır. Bu 
kitapta sunduğumuz metin, hikâyenin İkdam gazetesindeki ilk neşrine uygun 
şekilde sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Sevde Doğan Sebetçi)

2  teveccüh: yakınlık duyma, hoşlanma, sevme
3  natura:  insanın yaradılış özelliği
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verirdi4: havacıva5, havlıcan6, karahalile7, öldürkahır8, şeftali çekir-
deği. Aktardan al, kaynat, iç, sür, ov, bir şeyciğin kalmaz… Hem 
hocaya nefese gidene, tütsüye kızmazdı. A öyle ya… İçimizden 
gelen hastalık var. İyi saatte olsunlar. Onlardan bulaşan dertler var. 
Hekim de lazım hoca da. Rabb’im muhtaç etmesin… Ayak teri9 ne 
versek ses çıkarmazdı. A gözü tok adamdı… Muayeneye ayağına 
geldiğimiz zaman iki çeyrek verdiğimiz, hiç vermediğimiz de oldu. 
Aldırmazdı. Hem öyle göğüslerini dinleyeceğim diye sıkı sıkıya ku-
lağını yapıştırıp da içini çekerek gözlerini süze süze genç kadınların 
kalpleri üzerinde kendinden geçmezdi. Kaç defa her bir tarafımı 
ona inandım. Kötü gözle bakmazdı. Hekimdir bu, icap edince her 
yanımızı görecek. Şeriat da öyle buyurmuş. Otuz senedir kocamdan 
sakındığım yerlerimi hep o gördü. Yalan mı söyleyeceğim? Hekim-
lerin de kabahatleri yok. Ben yıl görmüş kadınım, bilirim. Şimdiki 
tazeler süslenip süslenip lavantalara bulanarak doktora öyle gidi-
yorlar. Erkeklere kabahat bulmuyorum a… Nefistir bu, dayanılır 
mı?

Hekim, “Şuranı göreyim” dese onlar her taraflarını birden açı-
yorlar. Ahir zaman… Edep kalmadı. Nerede o eski erkekler, ka-
rılar? Yirmi yıl evveli komşumuz Hacı İsmail’in karısı, dört gün 
dört gece iskemlede menzil üzerinde kaldı. Ebe kadınlar uğraştılar 
uğraştılar nihayet “Biz doğurtamayız” diye zavallıdan el çektiler. 
Erkek lavta10 getirmek lazım geldi. Kocasına söylediler. Herif her 
bir gözünü böyle lokma gibi açarak bağırdı: “Karımın orasını bura-

4  salık vermek: tavsiye etmek
5   havacıva: sığırdiligillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı 

boya elde edilen, çok yıllık otsu bir bitki
6   havlıcan: zencefilgillerden, aynı adla anılan kök sapları baharat olarak kullanılan 

güzel kokulu bir bitki
7   karahalile: Doğu Hindistan’da yetişen bir bitkinin olgunlaşmadan önce toplanan 

ve kurutulan 1-3 santimetre uzunluğunda, iğ biçiminde siyah renkli, sert, koku-
suz taneleri

8   öldürkahır: tropikal ve sıcak iklimlerde kendiliğinden yetişen bir ağaç, nezle otu 
kökü, ödül kahr, akır-ı kahra

9   ayak teri: hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret, ayak kirası
10   lavta: erkek doğum hekimi
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sını namahrem11 erkeklere karıştırtmaktansa bırakınız bağıra bağıra 
ölsün!” dedi. Gördünüz mü hacıyı? Gördünüz mü namuslu koca-
yı? Zavallı Ayşe feryatlar içinde öldü. Lohusa şehidi diye tabutunu 
allı pullu şeylere sardılar. Yirmi yedi yaşında toprağa düştü. Altı 
ay geçmeden hacı bir daha evlendi. Bu defaki Hayriye kolay kolay 
doğurdu. Dört beş yılın içinde Bahariye çömlekçisi gibi renk renk, 
boy boy çocukları bir sıraya dizdi. Ne diyordum, bizim eski dok-
tor Nasrullah Efendi, sancımı iki tertipte kesti. Hiç uğramamış gibi 
pirüpak12 oldum. Hemşirenin ishalini durdurdu. Huriye’nin âdeti-
ni söktürdü. Bir defa insanın nabzını tutunca her derdini anlardı. 
Nasrullah Efendi nereye gittiyse Allah işini asan13 ve her tuttuğunu 
altın eylesin. Ne tatlı ilaçlar verdi… Bir kerecik acı şey verdiğini 
bilmem. İşte ben öylesine hekim derim… İnsan dediğin senin bir 
kapalı kutu. İçini görmeden neresinde ne fenalık olduğunu nasıl bi-
leceksin?

İşte size müşterilerimden bir numune14. Buna yakın çenesi 
düşük, sinirli, çetin, ihtiyar erkekler de var, türlü fantazya15 hasta-
lıklara uğramış gençler de.

Mahalle doktoru biraz hoca, kurşuncu, falcı, yerine göre uysal, 
şarlatan, aldatıcı, çok lakırdıcı ve tahammüllü olmalı. Her nabza 
göre verilecek şerbeti bilmeli. Yalnız fenden, tıptan, doğruluktan, 
ciddiyetten muavenet16 beklerseniz yaya kalırsınız. Şöyle entipüf-
ten17 bir tasdikname18 ile çıkmış bir tımarcı19 size, birinci derecede 
şehadetnameli20 bir tabibe galebe eder21.

11   namahrem: el, yabancı
12   pirüpak: tertemiz, lekesiz
13   asan: kolay
14  numune: örnek
15  fantazya: fantezi, fantastik
16  muavenet: yardım
17  entipüften: değeri olmayan
18  tasdikname: verilen onayı gösteren belge
19  tımarcı: pansumancı
20  şehadetname: diploma, sertifika
21  galebe etmek: üstün çıkmak, baskın çıkmak
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O mahallede meşhur, muteber22 bir doktor olmak için sele-
fim23 Nasrullah Efendi’nin eserine, fennine tabiiyet24 lazımdı. Bi-
naenaleyh25 kocakarının abuk sabuk söylenmelerini tandırname26 
zevzekliği olarak dinlemedim. Her cümlesinden bir hikmet dersi 
çıkarmaya uğraştım. Kocakarıları bazı kendi ilaçlarıyla tedavi et-
mek, ağrıları sızıları birer müsekkin27 ile şıpadak kesmek, reçete-
lerde çokça şurup kullanmak, vizite ücretinde aza çoğa bakmamak, 
hocaya, nüshaya, tütsüye muteriz28 olmamak, bazı hastalıklarda iyi 
saatte olsunların birer amil29 bulunduklarını inkâr etmemek… İşte 
ben bu yolu tuttum. Birkaç kocakarının muvakkat30 bir zaman için 
ağrılarını kestim. Şöhret-i hazakatim31 beş altı mahalleye yayıldı. 
Çünkü onlardan birinin itimat32 ve teveccühünü kazanmak, sekiz 
gazeteye ilan vermekten müessirdi33. Çünkü bu büyük hanımlar, si-
zin bir Lokman-ı sani34 olduğunuz hakkında bütün dünyayı antlar, 
yeminler, gülünç şehadetler, deliller ile iknaya uğraşmayı iş güç 
edinirler. Fakat uğradığım münasebetsiz, tuhaf muamelelere alışın-
caya kadar hayli güçlük çektim.

Bir gün eczaneye mor yeldirmeli35, orta yaşlı bir kadın geldi. 
Doktor Nasrullah Efendi’yi sordu. Onun yerine beni gösterdiler. 
Kadın, mühimsemez bir bakışla beni süzdükten sonra:

– Onun anlayışı bunda var mıdır? 

22  muteber: saygın, hatırı sayılır
23  selef: bir görevde kendinden önce bulunan ve yerine geçilen kimse, halef karşıtı
24  tabiiyet: tâbi olma, bir kimseye mensup bulunma
25  binaenaleyh: bundan dolayı
26   tandırname: bilgisiz kimselerin inandığı saçma fikirler ve bu fikirlerin yazıldığı 

sanılan kitap
27  müsekkin: yatıştırıcı
28  muteriz: itiraz eden (kimse)
29  amil: etmen, etken, sebep
30  muvakkat: geçici
31  şöhret-i hazakat: (hekimlikte) ustalık şöhreti
32  itimat: güven
33  müessir: etkili
34  Lokman-ı sani: ikinci Lokman
35   yeldirme: kadınların çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen 

hafif üstlük
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Eczacı cevap verdi:
– Bu daha ustadır. Merak etmeyiniz. Yine kim hasta, Dadı Kal-

fa?
– Malum ya… Fehim Bey’le Nergis Hanım.
Eczacı çırağı kahkahayla gülmemek için iki eliyle ağzını kapa-

yarak laboratuvara kaçtı. İşin içinde bir tuhaflık olduğunu anladım.
Dadı Kalfa hâlâ beni süze süze:
– Mademki ustalığınız hakkında eczacı söz veriyor, buyurunuz 

gidelim efem, dedi.
Sordum:

– Uzak mı?
– Hayır şuracıkta.
Bu davette bir garabet36 var ama her münasebetsizliğe taham-

mül etmek mesleğini tutmamış mıydım?
Dadı Kalfa’nın arkasına düştüm. Bir iki sokağa girdik çıktık. 

Hakikaten beş dakika sürmeden harapça bir konağın önünde dur-
duk. Büyüklüğüne rağmen ıssızlığı anlaşılan hanenin önünde Kalfa 
koynundan revolver37 kadar hürmetli bir anahtar çıkardı, çatır çatır 
kapıyı açtı.

Hayli vakitten beri süpürge görmemiş tozlu, loş sofalardan yü-
rüdük. Hasırları eskimiş merdivenlerden çıktık. Nihayet Dadı Kalfa 
kırmızı bir perde kaldırdı. Beni küçük bir odaya soktu. Kış olmak 
münasebetiyle ortada hem soba hem mangal vardı. Soba yanıyor, 
mangal dolu idi. İçerinin harareti şüphesiz santigratla yirmi beşi 
aşmıştı. Bütün deliği deşiği tıkanmış bu sıcak odanın havası o kadar 
fesada38 uğramıştı ki bana âdeta öğürtü geldi. Hemen pencerenin 
biriyle kapıyı açmaları tavsiyesinde bulundum. “Pencere kâğıtlıdır, 
açılmaz.” dediler. Kapıyı açmaya da soğuktan korkuyorlardı. So-
ğuktan ziyade bu pis havanın insanı öldüreceğini anlattım. Neyse 
kapıyı biraz aralık etmeye razı oldular.

36  garabet: gariplik, tuhaflık
37  revolver: altıpatlar
38  fesat:  bozukluk
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Yumuşak battaniyeler serilmiş bir erkân şiltesi39 üzerinde, 
önünde mangal, kırk beşlik, ellilik ve diyabetik bir kadın oturuyor-
du. Biraz hâline dikkat edince fitizi40 başlamış olduğunu anladım. 
Zavallı kadın hastalığından hemen haberdar değildi. O, kendinde 
uzun bir nezleye tutulmuş olmaktan başka bir vahamet41 görmü-
yordu. Sobanın, mangalın etrafına uzanarak sıcaktan ölü gibi yatan 
birkaç kedi gördüm. Kadının tavrından bir eski hanımefendi olduğu 
belliydi. Kime bakacağımı sordum. Hanım ince bir tebessümle dedi 
ki:

– Oğlum, ayıplama. Hekimlerin havsalaları42 genişçe olmalıdır. 
Dünyada insanın başına her şey geliyor. Ben bir paşa kızı ve yine 
büyük bir paşanın zevcesiydim. Karşımda sıra ile halayıklar43 divan 
dururdu. Kırk odalı konaklara sığmazdık. Düşmez kalkmaz bir Al-
lah, hepsi yalancı, her şey fâni. Ana baba, aile, evlat, servet hep bir 
varmış bir yokmuş oldu. İşte bu Dadı Kalfa ile kaldım. Eşten dost-
tan, kimseden de hayır görmedim. Hepsi çekildi. Artık beni arayan 
soran yok. Ben de şimdi muhabbetimi bunlara verdim. Kerimem-
le44 damadım hasta. Nergis’le Fehmi.

Akrabadan kimsem kalmadı dedikten sonra kerimesiyle dama-
dından bahsetmesi bana garip göründü. Fakat hiç bozmayarak:

– Görebilir miyim efendim? dedim.
Hanımefendi, önünden battaniyeyi kaldırdı. Koyun koyuna 

uyuyan biri sarı, biri sincabi45 Van azması46 iki kedi gösterdi ve şef-
katli bir tebessümle:

– Sarısı Nergis, sincabisi Fehmi’dir. Çok ızdırap çektiler. Yeni 
uyudular da rahatsız etmeye korkuyorum, efendim.

– Rahatsızlıkları nedir efendim?

39   erkân şiltesi: ev ve konaklarda seçkin konukların oturması için yapılmış yer 
minderi

40  fitizi: fitizis, tüberküloz lezyonu
41  vahamet: güçlük, korkulacak tehlikeli durum
42  havsala: zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi
43  halayık: kadın köle, cariye
44  kerime: kız evlat
45  sincabi: sincap renginde olan
46  azma: melez, kırma
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– Kızıma eskiden beri sara gibi bir hâl gelir. Sinirleri gerilir, 
çarpılır. Kendini yerden yere atar. Doktor Nasrullah Efendi ona bir 
toz verirdi. Ekmek içine falan karıştırır, yedirirdik, iyi gelirdi.

Buna bir facia deyiniz, bir komedya deyiniz. Bir kere ben oyu-
nun içine girmiştim. Sona kadar gitmeye mecburdum. Gülmemek 
için bütün metanetimi toplayarak:

– Kerime hanımın hastalığını anladım. Damat beyin nesi var 
efendim?

– Onunkisi inkıbaz47. Ben bu hayvanları yani bu ikisini şu sofa-
dan öteye salıvermem. Orada, ayakyolunda, tenekelerin içinde kül 
vardır. Oraya gider, abdest bozarlar. Damadım haşarıdır, dışarı sa-
lıversem kızımın üstüne hıyanet eder. Bana bunu Nasrullah Efendi 
söyledi. Hayvanlar odada kapalı dura dura bağırsakları hiç hareket 
etmediğinden inkıbaza uğruyorlarmış. Onların damdan dama at-
lamak, ağaçlara tırmanmak haklarıymış. Sıhhatleri için lazımmış, 
haklarıymış. Ama ben onları dışarı salıvermem. Kızımı bir defa çal-
dılar. Buluncaya kadar ağlamaktan gözlerime kan geldi.

– Ya öteki kediler?
– Onlar Çakır, Dilaver, Ebru. Bunların dalkavukları48, köleleri, 

halayıklarıdır. Onlar bahçeye gidip gelirler.
Kedilerin hepsi uyandı. Etrafıma dizildiler. Uyuşuk gözleriyle 

bana bakmaya başladılar. Fakat garip hâl, hanımefendiyle beraber 
hepsi tısır tısır, köhür köhür salyalarını saçarak öksürüyorlardı. Ha-
nımın veremi hayvanlara da sirayet etmişti.

– Fakat bunların göğüsleri de bozuk, dedim.
– Ah doktor bey ah, zavallılara nezlem geçti. Bu odanın içinde 

sabaha kadar hep birden öksürürüz. Biz içler acısı olduk.
– Cesaretimi affediniz hanımefendi. Siz bunlardan ziyade teda-

viye muhtaçsınız.
– Ben kaç senedir böyleyim. Ölmem, merak etmeyiniz. Siz 

bunlara bakınız.

47  inkıbaz: kabızlık
48  dalkavuk: saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse
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Kerime hanımla damat beyi kısa bir muayeneden sonra birine 
müsekkin bir toz, ötekine bir müleyyin49 yazdım. Bu havasının her 
yudumu zehirli evden hemen kaçtım.

*
Ben artık Nergis Hanım’la Fehmi Bey’in tabib-i mütedavileri50 

oldum. Çok geçmeden diyabetli kadın vefat etti. Kediler de birer 
birer hanımlarını takiben veremden gittiler.

Bu hikâyede, kediden kerime ve damat edinerek aile boşluğu-
nu doldurmaya uğraşan hanımefendinin cinnetine51 acımak veya 
gülmekten daha çok mühim bir nokta var ki o da en müthiş52 illet-
lerin53 insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara sirayeti54 
hakikatidir.

Heybeliada, Hüseyin Rahmi

49  müleyyin: bağırsakları boşaltan, dışkının çıkmasını kolaylaştıran ilaç
50  tabib-i mütedavi: tedavi eden doktor
51  cinnet: delilik
52  müthiş: korkunç, korkuya düşüren
53  illet: hastalık
54  sirayet: bulaşma



Bugün Ne Yiyeceğiz?1

Nasuhi Bey sabahleyin döşeğinden pek sessizce sıyrıldı. Bir 
hırsız gibi kimseye görünmeden evden kaçmak istiyordu. Bir ta-
rafa atılmış gömleği, yakalığı kimsenin karşısına çıkamayacak bir 
rençper2 kiriyle mülevvesti. İskemle üzerinde dünkü siyah tozlarıy-
la duran partal3 elbiselerini acele acele hokkabaz süratiyle giyindi. 
Delik deşik, bu sıcakta birkaç günlük istimalden4 kolalanmış gibi 
bir katılık almış murdar5 çoraplarının kokularından kaçmak için ba-
şını yana çevirerek hemen üzerlerine potinlerini çekti. Kravatını el 
yordamıyla bağladı. Çünkü kendini aynada görmekten iğreniyordu. 
Parmaklarının ucuna basarak oda kapısından zıvlayacağı anda, ka-
rısı döşekte gözlerini açarak:

– Bey, nereye savuşuyorsun? 
– Eyvah uyandın mı?
– Ah ne insafsızsın bey… Yine usulca sıvışacaksın…
– Bana hâlâ “bey” demeye sıkılmıyor musun hanım? Şu kıyafe-

timle beni temiz bir evden uşaklığa bile almazlar. Kendi kokumdan 
kendim iğreniyorum. 

1   “Bugün Ne Yiyeceğiz?” hikâyesi, 2 Eylül 1920’de İkdam gazetesinde tefrika 
edilmiştir. Daha sonra 1933 yılında Hilmi Kitaphanesi tarafından Namusla Açlık 
Meselesi isimli hikâye derlemesinde yer almıştır. Elinizdeki metin, İkdam gaze-
tesindeki yayın esas alınarak sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Elvirah Dönmez)

2   rençper: ırgat, ağır iş gören gündelikçi
3   partal: çok kullanılmış, yıpranmış
4   istimal: kullanma
5   murdar: kirli, pis
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– Sen de bana “hanım” demeye utanmıyor musun?
– Benim gibi beyin hanımı da elbette senin gibi olur.
– Şimdi beyliği hanımlığı bir tarafa bırakalım. Bu cici tabirler6 

çoktan senden de gitti benden de. Dil alışmış da söylüyoruz, yok-
sa… Şimdi beni dinle pek mühim söyleyeceklerim var.

– Benim dinlemeye tahammülüm yok.
– Ay neden?
– Çünkü hepsini biliyorum. Bildiğim şeyleri niye dinleyeyim? 

Senin ağzına, benim kulaklarıma yazık değil mi?
– Olmaz, mutlaka dinleyeceksin.
– İnnallahe meassabirin7. 
– Canım ben bu evin dertlerini, ihtiyaçlarını kime söyleyece-

ğim? Mahalle bekçisine mi?
– Allah’a yalvar Allah’a! Başka yerden ümidimiz kalmadı.
– Ben onu bunu bilmem, dinleyeceksin. Bir çaresini de bu-

lacaksın. Evin içinde ot yok ocak yok. Başımda dört tane çocuk. 
Bunak kaynanam, aptal görümcem. Sabahları usullacık evden sı-
vışıyorsun. Hepsi “Yiyecek!” diye beni didikliyorlar. Ne bulup da 
vereceğim? Kendimi yedirecek değilim ya! (Ağlayarak) Ne talihsiz 
başım varmış!..

– Ağlama, yüreğim yufkadır. Açlıktan da pürrikkat8 kesildim. 
Sinir zaafına uğradım. Gülünecek şeylere şimdi ağlıyorum. Geçen 
akşam komik-i şehire9 gittim de, ağlamadan içim katıldı.

– Biz burada evcek aç oturalım da sen komik-i şehire git…
– Vallahi parasını ben vermedim.

6   tabir: yorum
7   İnnallahe meassabirin: “Allah sabredenlerle beraberdir” (Bakara, 153)
8   pürrikkat: incelik, naziklik dolu
9   komik-i şehir: tuluat tiyatrosunda diğer bütün komiklerden üstün olduğu kabul 

edilen sanatkâr
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– Dinle, fazla lakırdı10 istemem. Aşağıda bir kıymık odun yok. 
Kömür tozlarının içinden elmas arar gibi kırıntılarını seçtim. Çoluk 
çocuk hepimiz koktuk. Bakla kadar sabun yok.

– Yağ yok. Pirinç yok. Şeker yok. Kahve yok. Gaz yok.
– Sus canım lakırdımı kesme.
– Sözün çabuk bitsin diye sana yardım ediyorum. Senin söy-

leyeceğin de bunlar değil mi? Her sabah dinleye dinleye bu açlık 
diskurunun11 hafızı oldum.

– Ah, sözü hokkabazlığa getirme! Dört çocuk, kaynanam, gö-
rümcem bugün ne yiyeceğiz?

– Hanım sen genç yaşında bunadın. Ben bizim evin nüfusu-
nu bilmiyor muyum? Niye döne döne sayar dökersin? Ah, vaktiyle 
ahmaklık ettim. Martta kabakta yavrulayan bizim Tekir’in zürriye-
tini12 kesmek için hayvana nişadır13 içirir, terlikle beline vururduk. 
Ah, pek yanlış hareket etmişiz. Meğerse o nişadırı sana içirmeli, 
sonra da bir güzel sopa çekmeliymişim…

– Utanmaz! Söylediğin lakırdıya bak. Sopayı sana çekmeli, be-
nim ne kabahatim var? Ben onları doğurduğum zaman ekmeğin ok-
kası kırk paraydı.

– Ah şöyle biraz insafa gel, feylesof14 ol karıcığım. Ben de o 
ucuzluğa aldandım da bu haltı ettim. Bundan sonra helalinden ço-
cuk imaline15 cesaret edecek erkeğin ben alnını karışlarım. 

– Allah verince ne yapacaksın?
– Sus, ağzını hayra aç. Yoksa öyle bir şey mi hissediyorsun?16

10   lakırdı: söz, laf
11   diskur: söylev, nutuk
12   zürriyet: döl, soy sop
13   nişadır: amonyak
14   feylesof: filozof
15   imal: yapma, üretme
16   İkdam’da verilen bilgiye göre bundan sonraki beş satır sansürlenmiştir. Sansür-

lenen metnin mahiyeti hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
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– İttihatçılar hangi şeyi memleketin bütçesine, zaruret-i hakiki-
yesine17, aklıselime18 uydurarak yaptılar?

– Nüfus çoğalmalıymış. Hükûmet öyle istiyormuş19.
– Çocukların ne ayaklarında var ne başlarında…
– Benim de hemen hemen orta yerim görünecek.
– Oğlanların başlarına kaynanamın güve yemiş eski kürkünden 

birer kalpak yaptım. Zavallılar fukara çoban çocuklarına döndüler.
– Vah vah vah! Aç, çıplak oturuyoruz da hâlâ fukaralığı üzeri-

mize konduramıyoruz.
– Küçük oğlan evde otura otura arsız oldu.
– Ötekiler mektebe gidiyorlar da âlim oldular mı? 
Büyük oğlan soluk beniz ve pejmürde20 kıyafetle odaya gire-

rek:
– Beybaba…
– Sus! Biliyorum.
Aynı düşkün hâl ile ortanca çocuk görünerek:
– Beybaba, ona var da bana yok mu?
– Ulan ona ne var da sana yok? Sus!
Küçük kız sefalet içinde bir neşeyle koşarak:
– Beybabacığım ben de isterim!
En arkadan değneğini kakıştıra kakıştıra valide gelerek titrek 

sesiyle:
– Rabb’im cümlenizin eksikliğini göstermesin. Eyy yavrum, 

onlar karı, evlat, ben ana… Evvela onları düşüneceksin, sonra 
beni… Sağ ol da zararı yok…

17   zaruret-i hakikiye: gerçek ihtiyaçlar
18   aklıselim: sağduyu
19   İkdam’da verilen bilgiye göre bundan sonraki üç satır sansürlenmiştir. Sansürle-

nen metnin mahiyeti hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
20   pejmürde: eski püskü, yırtık
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– Ah anacığım böyle bilir bilmez kinayeyle21 niye söze başlar-
sın? Hiçbirinize on kuruşluk fazla masraf edecek bir hâlde bulun-
madığım hakikatini size anlatamadım gitti.

– Evladım, fazla masraf değil, çamaşırlarım kirli, vücudumu 
ısıtmıyor. Eh ne yapalım böyle olduk… Düşmez kalkmaz bir Al-
lah… Yırtık yamalı, ne ise yarı aç yarı tok… Ona da sesimi çı-
karmıyorum. Fakat yavrum belimin sızısına tahammülüm kalmadı. 
Eczacıdan hazır bir ilaç alırdık, fanila parçasıyla onu gelinim belce-
ğizime sürerdi. Kutusu elliye çıkmış. Senden istemeyip de kimden 
isteyeceğim? İradem yok, kocam yok, dostum yok, oynaşım yok. 
Artık bundan sonra yüzüme bakan kaldı mı?

– Ah valide, bunlar ne münasebetsiz sözler! Bir hakikate yüz 
yave22 katarsın. Her gün karşımda böyle manasız, mantıksız bir di-
van kurulmazdan evvel bu evden kaçmak isterim. Her türlü acele-
me rağmen yine yakalanırım.

Hanım:
– Boş lakırdı lazım değil. Bugün ne yiyeceğiz?
Nasuhi Bey:
– Aynı sual cevap, aynı nakarat.
Hanım:
– Bugün lakırdı değil, para istiyorum.
Efendi:
– Peki… (Büyük oğluna hitaben) Al şu kâğıtla kurşun kalemi. 

Bak bu büyük küçük hanımlara beylere sor. Ne istiyorlarsa kaydet.
Hanım:
– Eğlenme! Yazdırıp da ne yapacaksın? 
Bey:

21   kinaye: düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz
22   yave: saçma
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– Makam-ı mahsusuna23 müracaat edeceğim. Lütfen, inayeten24 
Darü’l-anül Umumiye25 idaresi teşkil etsinler. Bundan sonra evle-
necekler şöyle dursun, evlenmiş olanların talaklarına26 mâni olmak 
için böyle mübarek bir heyetin vücuduna katiyen ihtiyaç vardır. 

Bey, pencereye gidip gözlerini havaya dikerek: 
– Çocuklar çocuklar, bakınız kocaman bir tayyare27 gidiyor. 
Hepsi pencereye üşüşerek:
– Nerede nerede? 
Onların bu dalgınlıklarından bilistifade28 bey yaydan fırlayan 

ok gibi kendini sokağa atar. Nabedit olur29.
Hanım dövünerek:
– Hay kurnaz hay! Bugün de elimden kurtuldu…
Çocuklar hep birden:

– Anne, biz bugün ne yiyeceğiz? 
– Ziftin pekini!
Kocakarı baygın baygın geğirerek: 
– Ziftin pekini mi? Onu da bulamayız kızım… Şimdi kim bilir 

okkası kaçadır?
Heybeliada

23   makam-ı mahsus: bir yer için ayrılmış yer
24   inayet: iyilik, ihsan, lütuf
25   Darü’l-anül Umumiye: Genel Yardımevi
26   talak: evliliğin sona ermesi
27   tayyare: uçak
28   bilistifade: yararlanarak
29   nabedit olmak: görünmez olmak



Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur mu?1

Zavallı Ayşe Hanım kocasının taassubu2, huysuzluğu kayna-
nasının dırdırı, ahlaksızlığı, işte bu iki işkence arasında söndü git-
ti. Rabia Hanım, gelininin kıymetini nihayet bildi ama kadıncağız 
kara topraklara girdikten sonra… Merhume3 sabırlı idi, idareciydi, 
ağzı var dili yoktu. Süs, nizam bilmezdi, bir gaz boyamasıyla4 bay-
ram ederdi.

Ooo şimdiki gelini Safinaz, maazallah ne kocaya itaat biliyor 
ne kaynanaya hürmet… Her modaya özeniyor, her şeye yelteniyor. 
Kocasını avucunun içine almış, evi kasıp kavuruyor. Evvelden bir 
tarafta bir toz görse, bir gün ayakkabısı silinmemiş olsa kıyametleri 
koparan Nuri Efendi şimdi bu yeni karısının tembelliği karşısında 
ağız açamıyor. Kokmuş Safinaz öğlelere kadar döşekten çıkmıyor, 
kaynanasına iş buyuruyor. Kocasının ağzını dilini nasıl keskin bir 
büyüyle bağladığına kimsenin aklı ermiyor. Bütün konu komşu:

– Oh mahaldir… Ölenin âhı çıkıyor…
1   “Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur Mu?”, ilk kez 10 Eylül 1920’de İkdam 

gazetesinde yayımlanmıştır. Hikâye, 1933’te Hilmi Kitabevi tarafından yayım-
lanan İki Hödüğün Seyahati adlı kitap içerisinde yer alır. Kitabın, aynı yayıne-
vi tarafından 1943 ve 1960 yıllarında yapılan baskılarında kitapta herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. Atlas Kitabevi tarafından 1966 yılında yapılan baskıda, 
öykülerin dili Zahir Güvemli tarafından sadeleştirilmiştir. Özgür Yayınlarının 
1981 baskısında Kemal Bek tarafından bir sadeleştirme ve dipnotlama çalışması 
yapılmıştır. Burada yayımlanan metin, ilk baskı esas alınarak sadeleştirmeden 
yayıma hazırlanmıştır. (Ezgi Nil Özgören)

2   taassup: bağnazlık
3   merhume: ölmüş olan Müslüman kadın
4   gaz boyaması: başörtüsü
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diyorlardı. Nuri Efendi şimdiki genç karısına şirin görünmek için 
kassamdan5 evkafa6 geçti. Sarığı çıkardı, sakalı küçülttü. Evvelden 
domuz derisi var diye lastikli potin7 giymezken şimdi kıyafetçe her 
yeniliği irtikâptan8 çekinmiyordu. Babasının kisvesi9 mintanın yeri-
ne kolalı Frenk gömleği bile giydi. Boyun bağı bağladı. Anası ona 
kaç defa ağlayarak söylemişti:

– Oğlum boynundaki o Frenk icadını çıkar. Yarın ahrette zeba-
niler onu çekerek ilmiği içinde seni boğacaklar…

Nuri Efendi gülerek bu itirazlardan kaçıyordu. Kendi kılığın-
ca bazı yeniliklerden çekinmedi. Fakat moda hususunda zevcesine 
gösterdiği müsaade mahduttu10. Şeffaf çoraba, uzun ökçeye, kısa 
eteğe katiyen izin vermiyordu. Anası oğlunun zaafı, taassup ve kıs-
kançlık cihetinde11 olduğunu bilirdi. Gelinini mağlup etmek için hü-
cumlarını hep o taraftan yapardı. Her gün gelini aleyhinde uzun bir 
fezleke-i cinayet12 tertip ederek akşam oğlu gelir gelmez onu bir ta-
rafa çeker, tıkar doldururdu. Nuri Efendi, anasının bu ithamlarını13 
büyük bir kayd-ı ihtiyatla14 dinlemekle beraber “Bir fit, bin büyü 
yerine geçer” hakikatinin hükmünce bazen acı acı zehirlenmekten 
nefsini menedemezdi15. Gelinini batırmak için olan dedikoduları 
ekseriyetle16 şunlardı: Pencerenin önünde sokaktan geçenleri yu-
karı baktıracak kadar yüksek sesle türkü söylüyor. Kafesi kaldırıp 
yarı beline kadar dışarı sarkıyor. Benden izinsiz komşuya gidiyor, 
saatlerle gelmiyor. İyi örtünmeden saçları, gerdanı bütün meydanda 
şuna buna görünüyor, satıcılardan kaçmıyor.
5   kassam: miras işleriyle ilgilenen şeri memur
6   evkaf: vakıf mallarını yöneten kuruluş
7   potin: ayakkabı
8   irtikâp: kötülük yapma
9   kisve: kıyafet
10   mahdut: sayılı
11   cihet: taraf
12   fezleke-i cinayet: cinayet özeti
13   itham: suçlama
14   kayd-ı ihtiyat: temkinli davranma
15   men: engel olma
16   ekseriyet: çoğunluk
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Bu fitlemeler karşısında oğlunun benzi attığını görerek bütün 
dünyalar kendinin oluyordu. Bir gün oğlu eve mutadından17 erken 
geldi. Gelin evde yoktu. Komşuya gitmişti. Bu fırsattan büyük bir 
istifadeye18 kalkarak güya evde kalabalık varmış gibi Nuri’sini 
köşeye çekti. Damarlı buruşuk ellerini kâh yüzüne götürerek kâh 
göğsüne bastırarak baygınlıklar geçire geçire iki yanına sallanıyor 
heyecandan bir türlü sözün başlangıcını bulamıyordu. Nihayet oğlu 
sordu:

– Ne var anne? Ne oluyorsun?
– Sus… Hafakanlar boğuyor beni… Şimdi tıkanacağım… Ba-

şıma gelenleri sorma… Karın azdı… Azdı ya Mevla’sını aldı… 
Artık onunla başa çıkılmaz. Şimdiye kadar ırzımıza namusumuza 
“kötü” diyen olmadıydı. Bu karı her sözü söyletecek, başımıza her 
belayı getirecek!

Nuri Efendi renkten renge girerek:
– Ne oldu anne? Çabuk söyle.
– Oğlum, sen evden çıktıktan sonra kaltak sabahleyin hiçbir işe 

el sürmeden savuştu gitti. Beklerim gelmez, beklerim gelmez. Başı-
mı örttüm, anahtarı aldım. Aramaya çıktım. Mehmet Ali Efendi’nin 
evine giderim, yok… “Buradaydı şimdi Hüsniye Hanım’a gitti” 
derler, Hüsniye’ye koşarım, o evde de yok… Sorarım:

– A senin gelin cıvaya benzer. Hiçbir yerde beş dakika durur 
mu? Buradan gideli çok oldu. Kim bilir nerededir?
derler. A bu sızılı bacaklarımla seksen kapı dolaşarak kahpeyi ne-
rede bulsam beğenirsin? Koltukçu karıların evinde. Yukarı çıktım. 

“Hani gelinim?” dedim. “İşte” derler. Baktım karşımda Galata ba-
lozlarından19 çıkmış gibi allı morlu boyalı bir karı. Bacaklarına o 
tül gibi çorapları geçirmiş. Diz kapaklarının üstünde zibidi20, düt-

17   mutat: alışılmış olan
18   istifade: yararlanma
19   baloz: içkili, danslı yer
20   zibidi: kısa ve dar giyinmiş olan
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türü Leylâ21 bir çarşaf. Şam nalını22 gibi ayaklarında yüksek ökçeli 
iskarpinler. Koltuk altlarına kadar kollar, göğüs, bağır açık. Ah ah! 
Yaradan’a sığındım, memelerinin uçları görünüyor. Artık kendimi 
tutamadım. Suratına üç defa “Tüh maskara, tüh şebek, tüh kepaze!” 
diye bol bol tükürdüm. Merakım kalktı. Çarpıntım tuttu. Fıkır fıkır 
az daha gidiyordum. Limon koklattılar, çiçek suyu içirdiler, oramı 
buramı ovmaya başladılar. Ah yavrum, dikiş kaldı yüreğime ine-
cekti…

– Büyük hanım kendine gel… Şaka yaptık. Üzülme, gelinin o 
kıyafetle sokağa çıkmadı. “Nasıl oluyor bakalım” diye evin içinde 
giydirdik. Üzülme…
tesellileriyle beni kandırmaya, avutmaya uğraştılar. Fakat benim bir 
kere merakım oynadı. Her tarafım par par titriyordu.

İşte böyle türlü mübalağalar ile oğlanı tıktı, doldurdu. Nuri 
Efendi işin içinde kaynanalık adaveti23 olduğunu bilmekle beraber 
bu iğva24 ile zehirlenmekten nefsini kurtaramadı. Zevcesi eve gelin-
ce kavga parladı. Üçü birbirine girdiler. Gürültüden komşular pen-
cerelere üşüştüler. Hiddetine mağlubiyetle ağzından fena bir söz 
kaçırmamak için Nuri Efendi hemen sokağa fırladı. Zavallı adam 
ağzında müteselsil25 bir lahavle tespihiyle sokaklara girip çıkıyor, 
nereye gittiğini bilmiyordu.

Şimdi kaynana gelin karşı karşıya yeke yek kaldılar. İkisi de 
köpürdükçe köpürüyorlar birbirine bir söylemediklerini bırakmı-
yorlardı.

Gelin derin bir tavr-ı tahkirle26 ağzını çarpıtarak:
– Benim gülüşmek için ev içinde, şakadan girdiğim kıyafeti oğ-

luna yetiştirdin de bir karış boyun mu uzadı, cadı?

21   düttürü Leylâ: tuhaf, dar ve kısa (giysi)
22   nalın: takunya
23   adavet: düşmanlık
24   iğva: baştan çıkarma
25   müteselsil: zincirleme
26   tavr-ı tahkir: aşağılayıcı tavır
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– İlahi çatlasın kemiklerin! Kemeraltı rezalethanelerinden so-
kağa fırlamış gibi o kıyafete gülünür mü? Ah ne günlere kaldık! 
Şimdiki tazeler oralarını buralarını açıp gülüyorlar. Ah ağlanacak 
hâller! Hayâ27 kalmadı. Kıyamet alametleri… Kopsa da bari kurtul-
sak! Koltukçunun oğlan, Şahinde’nin kardeşi o cingöz çapkın seni 
o maskara kıyafette kapının aralığından bir âlâ seyretmiştir…

– Seyretmişse ne olurmuş? Âlemin kadınları o kıyafette sokağa 
çıkıyorlar. Onların kocaları yok mu? Kaynanaları yok mu?

– Onlarla beraber yedi kat yerin dibine giriniz, yok olunuz in-
şallah! Başımıza nuhuset28 yağıyor… Dünyada bet bereket kalma-
dı… Azgın karılar, bütün bu belaları başımıza siz getirdiniz. Biz 
vaktiyle hiçbir tarafımızı helalimize, ayalimize29 bile göstermedik. 
İnce bulut içinden seçilir gibi tombul baldırlar. Dirseğinin çukur-
larına fındık sığar pudralı, duru beyaz süzme kollar, bıngıl bıngıl 
göğüs, daha bilmem neler… Her malınız meydanda… Öyle sokağa 
çıkılır mı? Yine Erhamürrahimin bize acıyor… Daha tufan olmadı… 
Başımıza ateş yağmadı…

– Çıkılır işte… Senin gibi cadılar çatlasın patlasın! İşte ben de 
yarın öbür gün o kıyafette çıkacağım…

– Çıkamazsın rezil! Ben öyle kepaze geline kapı açmam!
– Çıkacağım işte, çıkacağım! Ne yapacaksın bakayım? O püf-

ten ipek çorapları, narin ökçeli iskarpinleri, kolsuz yakasız bluz-
leri oğluna aldırtacağım. Saçlarımı kanarya sarısına boyayacağım. 
Başıma pırlantalı taraklar takacağım. Dizimden yukarı ince ipekli 
çarşafla tiyatrolara, sinemalara, konferanslara, seyirlere seyranlara 
gideceğim…

– Oğlumun ağzını dilini bağladın. Hangi büyücülere gidiyor-
sun? 

27   hayâ: utanma
28   nuhuset: uğursuzluk
29   ayal: eş
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– Bağladım. Daha sımsıkı bağlayacağım. Büyücülerin en kuv-
vetlilerine gidiyorum. Seni de böyle öfkeden, hasetten30 çatlataca-
ğım! Kıskıvrak kötürüm edip bir köşeye oturtacağım!

– Hoşşt, hoşştt… Allah’a benim özüm doğrudur. Bir şeycik 
yapamazsın. Bu sefer elimden kurtuldun. Fakat inşallah bir başka 
defada ben seni oğlumdan çatır çatır boşatacağım. İşte etrafımdaki 
melekler, şeytanlar bütün şahit olsunlar!

– Boşatamazsın. Oğlun beni çıldırasıya seviyor. Gece ayakları-
ma kapanıp sıcak gözyaşları döküyor. “Senden ayrılırsam ölürüm” 
diyor.

– Çenen tutulsun, sus! Şimdi bayılacağım a dostlar… Bana nis-
petine öyle söylüyorsun. Oğlum seni ne yapacak? Kaşsız, kirpiksiz, 
hayâsız karı… Seni boşatıp da bir güzelini, temiz etekli bir ırzlı, 
namuslu alayım da gör.

– Haydi bakayım dişsiz, densiz cadı! Hangimizin dediği ola-
cak?

– Görürüz şırfıntı görürüz…
– Elinden geleni arkana koyma!
Bu gürültü bir hafta sürdü. Nihayet gelin kaynana arasında suri 

bir barışıklık oldu. Lakin her ikisi de derunîi31 birbirine diş biliyor-
lar, bir intikam fırsatı bekliyorlardı. Gelin şimdi kaynanasını eski-
sinden ziyade saymıyor. Sokağa biraz açık saçık çıkıyor, istediği 
yerlerde dolaşıyor. Saatlerle konuda komşuda gecikiyor. Kocası 
üzerindeki nüfuzunu daha bariz bir surette kaynanasının gözüne 
sokuyor. Komşularla kah kah kah, kih kih kih, üstü örtülü türlü nis-
petler ile kocakarıyı yeisinden, kıskancından öldürüyordu.

Rabia Hanım, bütün kiniyle bir ikinci fırsata müterakkıptı32. 
O da gecikmedi. Arka taraftan bahçe bahçeye bitişik karşıki kira 
evine alelacayip bir aile taşındı. Kadınların kuyruklu sürmeleri, ko-

30   haset: kıskançlık
31   deruni: içten
32   müterakkıp: umut eden, bekleyen
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kulu, elvan sabunlar gibi galibarda33 yanakları, didilmiş yün gibi 
kabarık saçları; erkeklerin eski kart köçeklere, hamam tellakları-
na andıran tıraşlı suratları görülecek şeylerdendi. Bunlarda ne kaç 
vardı ne göç, ne edep ne terbiye. Ön kafeslerini fora sürdüler. Her 
köşe pencerelerden etrafa yakası açılmadık, işitilmemiş, hezeyan-
vari34 renk renk sözler, salkım salkım kahkahalar yağıyordu. Bu 
nuhusetler geldi geleli Rabia Hanım’ın gelinine bir şey oldu. İşini 
gücünü seriyor, her gün pencereden onları seyre dalıyordu. Zaten 
huyu terelli idi. Onları göre göre büsbütün ahlaksız olacaktı. Bir 
gün kocakarı öyle bir şeye tesadüf etti ki heyecanından gözlerine, 
kulaklarına inanamayacak bir hâle geldi. Artık muhakkak gelini-
nin boşanmak vakti ve saati çatmış olduğu için yüreğinden sevinç 
dalgaları kabarıyor, fakat ar ve hicabından da35 yerlere geçiyordu. 
Karşıki bıyıkları yoluk herif, pencereden pencereye gelinine ne işa-
retler etmiyor ne hayâsızca lakırdılar atmıyordu ya Rabbi… Gelini 
bu edepsizliklere kahkahalarla gülüyordu. Ah soysuz kaltak ah! Bu 
müthiş hakikati oğluna nasıl anlatmalı? Ne kadar ağır ve çarpılacak 
büyük yeminlerle temin36, tahkim37 ederek söylese mümkün değil 
inandıramayacağını biliyordu. İspat etmek lazımdı, ispat. Ah bu da 
nasıl olabilirdi?

Ertesi günü oğluna “Kaleme38 gidiyorum” diye bir bermutat39 
evden çıktıktan sonra usullacık tekrar içeri girerek aşağıki odanın 
yüküne saklanmasını teklif etti. Kendisine akıllar almayacak ka-
dar mühim, müstekreh40 bir manzara seyrettireceğini söyledi. Nuri 
Efendi, anasının talimatı vechile41 hareketle yüke kapandı.

33   galibarda: mora çalan kırmızı
34   hezeyanvari: sayıklar gibi
35   hicap: utanma
36   temin: sağlama
37   tahkim: sağlamlaştırma
38   kalem: resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüşüldüğü yer
39   bermutat: alışıldığı gibi
40   müstekreh: iğrenç
41   vechile: şekilde
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Zavallı adam, iki saat müddet yükün karanlığı içinde, şiltelerin, 
yorganların arasında mahpus kaldı. Kocakarı ara sıra kapıyı arala-
yarak:

– Oğulcağızım biraz daha dişini sık, bak şimdi neler göreceksin 
neler!
teminatıyla oğluna metanet42 vermeye uğraşıyordu.

Oh nihayet manzara başladı. Acuze43 yine yük kapısına gelerek 
yavaşça:

– İşitiyor musun? Karın yukarıda fıkır fıkır gülüp kaynıyor? 
Gel şimdi pencereden bir de karşıyı seyret.

Nuri Efendi bütün ihtiyatıyla44 sessizce yükten çıktı. Karşıki 
evin penceresine baktı. Hakikaten gördüğü pek elim45 manzara, 
bütün damarlarındaki kanını hemen parlayan bir yangın şiddetiyle 
birden tutuşturdu. Bıyıkları tıraşlı karşıki delikanlı, kafesleri sürülü 
iki pencerenin ortasına geçmiş kâh bir taraftan kâh öbür yandan 
etmediği işaret, yapmadığı rezalet, maskaralık bırakmıyordu. Ya o 
havsalasuz46 harfendazlıkları47, namuskâr kulaklara birer zehirli ok 
acısıyla işliyordu. Ciddi, terbiyeli insanlara yaraşmaz yılışık, tuhaf 
tavırlarla odanın ortasında kırıla döküle dolaştıktan sonra iki pence-
renin arasına geliyor, Nuri Efendi’nin evine doğru:

– Ah elmasım, seni görünce sayyad-ı aşkın48 biaman49 tanesiyle 
hemen vuruldum. O dakikadan beri bütün zamanım ahlar vahlarla 
ve gecelerim uykusuz geçiyor. Sevdanın ateşli zemini üzerinde ya-
narak hayalatla50 dolaştım durdum. Ah bilseniz neler neler… İspan-
ya’da ne şatolar yaptım… Hemen sizinle izdivaç ediveriyordum. 

42   metanet: dayanıklılık
43   acuze: huysuz, yaşlı kadın
44   ihtiyat: sakınma
45   elim: acıklı
46   havsalasuz: beyin yakan
47   harfendazlık: sözle sataşma
48   sayyad-ı aşk: aşk avcısı
49   biaman: merhametsiz
50   hayalat: hayaller
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Ne bileyim ben, meğerse aptal bir kocanız varmış. Of… “Koca”… 
Ne çirkin bir tabir… Koçan51 gibi bir şey…

Uzun bir kahkaha ve odanın ortasında pek densizce tebessüm-
lerle dolaşarak, asabi parmaklarının uçlarıyla karşıya buseler yolla-
dıktan sonra:

– Varsın kocanız olsun ne zararı var. Allah’ın aptalı, koca bir 
kapı mandalı. Mahşeker’in zevci52 yok muydu? Madam Bovary evli 
değil miydi? Şuh53 kadınlara koca olanların vazifeleri doğacak ço-
cuklara belediyede baba kaydolunmaktır. Kocanız sizi çok kıskanır 
mı? Benim de merakım kıskançların zevcelerini54 ayartmaktır. Oh 
oh… Bu iğfal55 o kadar tatlıdır ki lezzetine doyulmaz. Moliere’in 
dehasına revnak56 veren budala zevçlerin oynak, güzel karıları değil 
miydi? Tiyatroda, romanda, resimde sanatın membaı57 budur. Hep 
büyük sanatkârlar ilhamlarını oradan alırlar. Fakat ah efendim, ilk 
visalimiz58 nasıl olacak? Sakit59, karanlık bir gecede herkes derin 
uykudayken cumbanıza “tık”, minimini bir taş… Usullacık aşağıya 
iner kapıyı açarsınız. İki kanat arasından nazik muhteriz60 bir ses:

“Kimdir o?”
“Benim.”
“Parola ver.”
“Fitil.”
“Gir içeri…”
“Canımın içi, kocanız zıbardı mı?”
“Horul horul… Ses etme… Yavaş gel…”

51   koçan: mısır püskülü
52   zevç: koca
53   şuh: neşeli ve serbest (kadın)
54   zevce: karı
55   iğfal: baştan çıkarma, aldatma
56   revnak: parlaklık
57   memba: kaynak
58   visal: kavuşma
59   sakit: sessiz
60   muhteriz: çekingen
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Haydi vızz içeri… Taşlıkta birinci sarmaş dolaş. Bu alatur-
kanın klasik zamparalığıdır. Ne yaparsınız. Ayağınızı denk almak, 
basılınca tavan arasına, yüke, dolaba, sandığa saklanmak, dayağa, 
tahkire61 katlanmak. Ananemize riayet62 lazım. Gelin hanım, âşık 
koynuna girer; kaynana, odasında tespih çeker. Alafranga galan-
teri’de63 madam, zevci evde yokken kabul günlerinde istediğiyle 
vuslatyab olabilir64…

Bu kaba ve koyu sırnaşıklık ve sulanmalara gelin hanım yuka-
rıda gülmeden kırılıyordu. Bu ne zihinlerin almayacağı bir kepaze-
lik, bu ne akıllara sığmaz bir ahlaksızlık, ne vicdansız bir cinayet. 
Nuri Efendi’nin yüzünü bir kızıl ateş bürüdü. Nefretten gözleri bü-
yüdü. Galeyandan65 nefesi sıklaştı. Dudakları ve bazı adaleleri sert 
bir rüzgârda çırpınan yapraklar gibi titriyordu. Kocakarı kalbinden 
bir umman-ı memnuniyet66 içinde boğulacak gibi olmakla beraber 
haricen67 büyük bir istikrah68 tavrıyla istiazeten69 salavat getiriyor-
du. Bıyığı kazınmış küstah herif, her sözünü el, kaş, göz, ağız ha-
reketleriyle tuhaflaştırarak aşıkâne hezeyanlarında70 şöyle devam 
ediyordu:

– Söyle cicim ne vakit geleyim? Akşam sular karardıktan sonra 
iki ezan arasında mı? Sabaha karşı bülbüller nevaya71 başlarken mi? 
Kocanın döşeğine bir avuç ölü toprağı at. Gel, sevdakâr kollarımın 
hararetleri içine yat.

61   tahkir: aşağılama
62   riayet: uyma
63   galanteri: nezaket
64   vuslatyab olmak: birleşmek, kavuşmak
65   galeyan: coşku
66   umman-ı memnuniyet: sevinç okyanusu
67   haricen: dıştan
68   istikrah: tiksinme, iğrenme
69   istiazeten: Allah’a sığınarak
70   hezeyan: sayıklama
71   neva: nağme
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Bu saçma sapan sözler masum zevcin dimağını72 ateşten bir yı-
lan akurluğuyla73 soktu, yaktı. Ta beyninden topuklarına kadar bü-
tün vücudu tannan74 bir cisim gibi inledi. Aklını, fikrini, muvazene-
sini75, varlığını hep kaybetti. Ve hemen nameri76 bir amir, kulağına:

– Koş karını da karşıki edepsizi de öldür! Haydi, durma!
diyordu. Merdiven basamaklarını ikişer üçer atlayarak üst kata fır-
ladı. Dolaptan revolverini aldı. Zevcesi onun böyle evde nagehani77 
zuhurundan78 şaşırdı. Kocakarı aşağıda oğlunun katilde79 muvaffa-
kiyeti80 için kurban bayramı gibi tekbirler getiriyordu. Fakat efendi 
silahı kılıfından çıkarıncaya kadar tehlikeyi anlayan zevcesi merdi-
venlerden kendini aşağıya attı. Örtüsüz sokağa uğradı. Bir komşu 
evine sığındı. Mütehevvir81 koca, firarinin arkasından birkaç el bey-
hude82 ateş etti. Sonra tabancasını güpegündüz el âleme karşı, karı-
sına evbaşça83 ilanıaşk eden o misal-i avret84 tüysüz çapkına çevirdi:

– Al! Sen iki ezan arasında gelmezden evvel işte bunu iki kaşı-
nın ortasına!
dedi, tetiği çekti. Karşıda şangur şungur camlar indi. Çığlıklar kop-
tu. Mahalleli sokaklara döküldü. Polisler geldi. Nuri Efendi’yi aşa-
ğıya çağırdılar. Zabıta memuru ona sordu:

– Efendi ne yaptın? Hiç insan karşıki komşusuna pencereden 
revolver atar mı?

72   dimağ: beyin
73   akurluk: yırtıcılık
74   tannan: tınlayan, çınlayan
75   muvazene: denge
76   nameri: görünmez
77   nagehani: ansızın olan
78   zuhur: meydana çıkma
79   katil: öldürme
80   muvaffakiyet: başarı
81   mütehevvir: kızgın, sinirli
82   beyhude: boşuna
83   evbaşça: çapkın bir biçimde
84   misal-i avret: edep örneği
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Nuri Efendi bütün bakiye-i tehevvür ve teessürüyle85:
– Revolver değil, top bile atarım. O edepsizi öldüremedimse 

teessüf ederim86.
– Hayır öldüremediniz. Kabahati neydi?
– Daha ne olacak? Pencereden karıma türlü edepsizliklerle ila-

nıaşk etti.
Etraftan sürekli kahkahalar koptu. Nuri Efendi’nin bu safderu-

nane87 hiddetine, şiddetine herkes gülüyordu.
Kalabalık içinden biri:
– O bıyıksız genç, aktördür. İki pencere arasına koymuş olduğu 

aynanın önünde Kıskanç Koca piyesindeki rolünü ezberliyor.
Nuri Efendi fena hâlde şaşaladı. Fakat bu büyük hayreti, hidde-

tini teskin edemedi88. Hâlâ vücudu ürpermeler geçirerek:
– Müslüman mahallesinde bu iş olur mu?

dedi.
Bu defa da meramına89 eremeyen kaynana, gelinin galebesine90, 

kendi talihsizliğine ağlıyordu.

85   bakiye-i tehevvür ü teessür: kalan öfke ve üzüntü
86   teessüf: yasaklanma
87   safderunane: safça
88   teskin: yatıştırma
89   meram: amaç
90   galebe: üstünlük



Kadını Müdafaa Etmenin Cezası1

Sabah, Süleymaniye’deki Çınaraltı Kahvesi’nin önü sulanmış, 
taflanların2 arasına tahta kanepeler uzatılmış, iskemleler atılmış, ze-
mine ağacın dallarını, yeşil yapraklarının şekillerini tersim eden3 
gölgelerin serinliğine sığınmış birkaç müşteri kahve içiyor, sigara 
tellendiriyor, nargile guruldatıyorlar. Rıfkı ile Abidin, bu iki genç 
oradan geçerken biri:

– Haydi birader, şuraya oturalım, sabahleyin bir mahalle kahve-
si keyfi çatalım, dedi.

Öteki kabul etti. Fesleri, kıvırcık bıyıkları, yumuşak yakaları, 
bilezik saatleri, hasılı4, kıvrak, şen, titiz kıyafetleriyle, kibarca ta-
vırlarından her zaman hamal camalla5 karışık o kadar adi kahvelere 
iltifat eder boydan olmadıkları anlaşılıyordu. İkisi burada şimdi bir-
birilerine tesadüf etmişlerdir. Okkalı birer kahve ısmarladılar. Rıfkı, 
kalıp sigarasının altın bilezikli güherbar6 ağızlığına yavaş yavaş ge-
çirirken pek düşünüyordu. Abidin sordu:

– Seni dalgınca görüyorum.
– Sorma hâlimi.
– Nereye gidiyordun?

1   “Kadını Müdafaa Etmenin Cezası”, ilk defa Eylül 1920’de İkdam gazetesinde 
yayımlanmıştır. (Aysel Güneş) 

2   taflan: karayemiş ağacı
3   tersim etmek: resmini yapmak
4   hasılı: kısacası
5   hamal camal: hamal vb. kimse
6   güherbar: değişken
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– Vallahi ben de bilmiyorum?
– Yeni evli bir adamsın. Böyle nereye gittiğini bilmez bir dal-

gınlıkla sabahleyin sokaklara düşmendeki manayı anlayamadım.
– Yeni evli mi? Altı ay oldu birader. Bu müddetin ne kadarı gün, 

hafta, saat, dakika ettiğini bilir misin? Altı ay bir asrın iki yüzde 
biridir. Birbirinden bıkan iki mahluk, izdivacın7 böyle bir ömürlük 
ebedî saatleriyle âdeta bağlı kalıyorsa.

– Birbirinizden bıktınız demek?
– Hayattan bu kadar tecahül etme8 birader!
– Benim canım yok mu? Sekiz senedir huysuz bir kadınla yaşı-

yorum.
– Fener’deki metresinden kimsenin haberi yok, buna dua et. 

Ancak onun inşirahıyla9 birinin kahrını çekebiliyorsun. En kaynar 
izdivaçlar altı ayda turşu olur. Bir müddet geçirmiş karı kocaların 
dudaklarından çıkan riyakâr10, zaruri11 tasdikler12, muhabbette bak-
ma. Altı ay eskiyen bir izdivaç artık bir lezzet değil, uzun bir ta-
hammüldür.

– Affedersin birader, lakırdını13 kestim. Karşıya bak kim gidi-
yor?

– Bizim ihtiyar Hamdi Efendi.
– Çağıralım, felsefesinden istifade ederiz. Bu muhterem zat, 

cinsilatife14 karşı gayet hürmetkârdır15.
Hamdi Efendi, altmışla yetmiş arasında zayıf, esmer, çiçek bo-

zuğu16 yüzü, kulaklarına kadar geçmiş derin fesinin içinde yarı ya-
7   izdivaç: evlenme
8   tecahül etmek: bilmez gibi görünmek
9   inşirah: ferahlık
10   riyakâr: ikiyüzlü
11   zaruri: zorunlu
12   tasdik: onaylama
13   lakırdı: söz
14   cinsilatif: güzel, alımlı kadın
15   hürmetkâr: saygılı
16   çiçek bozuğu: çiçek hastalığından iz kalmış yüz



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 737

rıya kaybolmuş, iri tümsek burunlu, köse, kır sakallı, çıkık omuzlu, 
karagöz göstermeliğini andırır gudubet17 bir zattır. Ona da kahveyi, 
sigarayı sundular. Bahis iki gençle ihtiyar arasında ateşlendi. Ham-
di Efendi, kocaman yüzünün zaviye18 kemiği üzerine tutturduğu 
gözlüğünü düzelterek:

– Yuvvv… Beyefendiler, kadınlar aleyhinde ağır tenkitlere19 
tahammül edemem. Hiç insan annesini, hemşiresini20, kızını çe-
kiştirir mi? Hepimiz bir Allah’ın mahlukuyuz21. Niçin Halik22 teala 
hazretleri bizi mükemmel yaratıp da kadınları nakıs23 halk etmiş24 
olsun? Bu erkekliğin gururundan doğan bir vehimdir25. Bu noksan 
ne hilkatte26 ne kadınlardadır. Ancak bizim görüşümüzde ve muha-
kememizdedir27. Hilkatte birbirinin eşi olan kadın, erkek niçin iki 
sınıfa ayrılarak dalaştırılır? Bu iki cinse dostluk yaraşır, muhabbet, 
büyük sevgi, aşk yaraşır.

Rıfkı Bey, karıştırmak için elini bıyığına beyhude28 götürdük-
ten sonra sinirlice bir ifade ile:

– Ah! Hamdi Efendi, üstadımız… Geliniz de benim kayna-
namla dost olunuz bakayım. Yaş elli. Vücut seksen okkalık29. Fakat 
mizacen30 bu kadar hafiflik serçe kuşunda bulunmaz. Topuklarında 
şiddetli bir romatizma olmasa yüksek ökçeyi31 ayağından çıkarma-

17   gudubet: sevimsiz, çirkin
18   zaviye: köşe, açı
19   tenkit: eleştiri
20   hemşire: kız kardeş
21   mahluk: yaratılmış
22   Halik: Allah
23   nakıs: noksan, özrü olan
24   halk etmek: yaratmak
25   vehim: kuruntu
26   hilkat: yaradılış
27   muhakeme: yargılama
28   beyhude: yararsız, boşuna
29   okkalık: bir ağırlık ölçüsü birimi
30   mizacen: yaradılış, huy bakımından
31   ökçe: ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü



738 | Hikâyeler

yacak, soğuktan korkmazsa şeffaf çoraplarla iktifa edemeyerek32 
büsbütün çıplak kalacak. Pudrayı, allığı, lavantayı yüzüne paylaş-
tırırken daima kavga çıkarır. Kayınpederim öleli dört sene olmuş. 
Bu süs, bu nizam33 kimin için? Benimle konuşurken derin derin bir 
göz süzüşü vardır. Artık söyletmeyiniz beni… Elli yaşındaki böy-
le, bunun yirmiliği nasıl olur, tasavvur34 buyurunuz. Benim onlarda 
görüp çektiklerim buyurduğunuz gibi bir vehim35 değil, öyle bir fe-
lakettir ki…

Hamdi Bey, zihnine bir muvazene36 vermek için birkaç defa 
yutkunarak:

– Telaş etmeyiniz, sinirlenmeyiniz. Kerem buyurunuz37. Mü-
lahazada38, tefekkürde39 telaş iyi değildir. Hakikatin kısa yolu iti-
daldedir40. Kadının nazını çekmeyi bilmeyen erkek, vazife-i recu-
liyetinden41 gafil olandır42. Pek geçkin zamanlarına kadar süsten 
vazgeçmeyen kadınların bu merakları ayıp değil, takdire sezadır43. 
Çünkü mezara yaklaşıyorlar da hâlâ kendilerini erkeğe beğendir-
mek sevdasından vazgeçmiyorlar. Kadınların hayatındaki en büyük 
zühulleri44 yaşlandıklarını bilmemelerindendir. Kayınvalideniz ki-
bar bir hanım, gün görmüş, saltanat sürmüş, giyinmiş, kuşanmış, 
kayınpederinizin gönlü üzerinde fermanferma45 olmuş, her sözü ruh 
bulur, her nazı çekilirmiş. Bugün size göz süzmesi, o eski nakabil-i 

32   iktifa etmek: yetinmek
33   nizam: düzen
34   tasavvur: zihinde tasarlamak
35   vehim: kuruntu
36   muvazene: denge
37   kerem buyurunuz: “izin verin, beni dinleyin” anlamında kullanılan bir nezaket 

sözü
38   mülahaza: düşünce
39   tefekkür: düşünüş
40   itidal: ılımlılık
41   vazife-i reculiyet: erkeklik vazifesi
42   gafil olmak: haberi olmamak
43   seza: yaraşır
44   zühul: ihmal etme
45   fermanferma: emir veren
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tashih ü feramuş46 itiyadından47 bir sarhoşluk eseridir. Bunu diğer 
bir manaya almaya sizin ne vicdan ne de terbiyeniz elbette müsait 
değildir.

– Kayınvalidemden kayınpederim ne çekmişse çekmiş. Şim-
di kızına gelelim. Benim başımdaki belaya. Bu yirmi yaşında bir 
kadındır. Fakat densizliği beş yaşındaki sinirli bir çocuktan fark 
olunmaz. Kendisini hiçbir şeyle avutmak ihtimali yoktur. Çok mu 
sever? Benden şiddetle nefret mi eder? Bu muammayı48 elan49 hal-
ledemedim. Akşam eve geç gitsem bir karış surat asar. Sabahleyin 
havayı tetkik etmek50 için ağır davransam kovarcasına muamele-
de51 bulunur. Her daim beni daha ziyade ezmek için, içinde sükût 
bulmaz bir hınç vardır. Daima hiddet, şiddet, tekdir52, tazir53. Bazen 
bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak coşar, boşanır. Tüm sinirini 
dışarı vurur. O zaman en büyük kabahatim, cinayetimin54 ne oldu-
ğunu anlarım. Kendisini kâfi55 derecede sevmemişim. Onu arzusu 
nispetinde56 sevmek nasıl olurmuş biliyor musunuz? Her sabah kal-
kınca bir mabude57 huzurunda gibi secdeye vararak, onun ateşiyle 
alevlendiğimi, muhabbetine58 bir türlü doyamadığımı en büyük ye-
minlerle, peymanlarla59 tecdid-i teehhül ederek60, hakaretle kavga 
etmesem de onun azat kabul etmez bir kölesi olduğumu söyleye-
rek… Beni bazen döşeğinden tardetmesi61 hakiki nefretinden değil, 
46   nakabil-i tashih ü feramuş: unutulması ve düzeltilmesi mümkün olmayan
47   itiyat: alışkanlık
48   muamma: bilinmeyen şey
49   elan: henüz 
50   tetkik etmek: araştırmak
51   muamele: davranma
52   tekdir: azarlama
53   tazir: tehdit etme
54   cinayet: adam öldürme derecesinde ağır suç
55   kâfi: yeterli
56   nispet: oran
57   mabude: tanrıça
58   muhabbet: sevgi
59   peyman: ant
60   tecdid-i teehhül etmek: evliliği yenilemek
61   tardetmek: uzaklaştırmak
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yalvarıp yalvarmayacağımı anlamak için tecrübe merakıyla yapılan 
sahte bir istiğna62 olduğunu ve bu esnada en büyük azabı kendisinin 
çektiğini kıvranarak anlatır.

– Demek bu densizlikleri size olan taşkın muhabbetinden ileri 
geliyor. Allah, kadını erkeğin zevki, hazzı için nazik, mütehassis63 
yaratmıştır. Onun bu hâlinin nezaketini64, za’f-ı icabetinden65 affıy-
la nazlarını çekmeyi bu sırr-ı hayata66 vâkıf67 bir erkek, bir azap 
değil, büyük bir zevk telakki etmesi68 lazım gelir.

– Efendi hazretleri, izdivaç evi tiyatro sahnesi değildir. Bir er-
kek aşkından, kalbinden ne verebilirse kadın onunla iktifa etmeli. 
Üst tarafını aramamalıdır. Çünkü “Beni iktidar-ı aşkından69 fazla 
sev” tazyikinin70 sonu iyi bir neticeye çıkmaz.

– Ben yirmi yaşındayken de güzel bir delikanlı değildim. Lakin 
beni o hâlimle kabul eden kadınlar bulundu. Aile teşkil ettim. Allah 
affetsin hovardalıklarım da oldu. Şimdiye kadar cinsilatiften ağır 
bir muamele görmedim. Onlara karşı daima minnettar ve bu şük-
ranla müftehirim71. Ah kadınlar… Kadınlar melektir, efendi… Ona 
Hak da tabiat da âşıktır. Onun en hırçın muamelesi, kendini bilen 
erkeğin en büyük gönül eğlencesidir.

62   istiğna: nazlanma
63   mütehassis: duygulanmış
64   nezaket: incelik
65   zaaf-ı icabet: razı olma zayıflığı
66   sırr-ı hayat: hayatın sırrı
67   vâkıf: bilen
68   telakki etmek: öyle kabul etmek
69   iktidar-ı aşk: aşkın kudreti
70   tazyik: zorlama
71   müftehir: övünen



Allah Gönlüne Göre Versin1

Sabih Bey, *** köyünde, ta tepede Boğaz’a nazır münferit2 gü-
zel köşkün sahibidir. Tereffüh3 içinde yaşar. Fakat ismi hakiki dere-
cesinden ziyade zengine çıkmıştır. Rehinli rehinsiz, senetli senetsiz 
ve iane suretleriyle her şekilde para istemeye gelenlerin izaçların-
dan4 artık pek usanmıştı.

Bir yaz günü erkenden kalktı. Yeni doğmuş güneşin yamaçlara, 
zirvelere, korulara vurduğu körpe renklerin tatlı çeşitlerini, denizin 
müferrih5 mavisi üzerine saçtığı pırlanta kümelerinin kamaşmaları-
nı seyrederek sabah kahvesi içiyordu. Uşak içeri girerek:

– Efendim misafir geldi.
– Oh, bu vakit… kim?
– Derviş Efendi.
– Ama o da artık kabak tadı verdi, illallah… 
Çatkınca bir duruştan sonra:

– Söyle gelsin, dedi.

1   “Allah Gönlüne Göre Versin”, 16 Ekim 1920’de İkdam gazetesinde (8481) 
tefrika edilmiştir. 1943’te Melek Sanmıştım Şeytanı derlemesinde Hilmi Kita-
bevi tarafından, 1972’de yine Melek Sanmıştım Şeytanı derlemesinde Atlas Ki-
tabevi tarafından yayımlanmıştır. Hikâye, “Geçen İlk Cihan Harbi Günlerinde 
Yazılmıştır” üst başlığını taşımaktadır. Yukarıdaki metin 1943 baskısı esas 
alınarak hazırlanmıştır. 

2   münferit: tek başına
3   müreffeh: bolluk içinde
4   izaç: rahatsızlık verme
5   müferrih: iç açıcı
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Bu Derviş Efendi, Sabih Bey’in fakir düşmüş bir mektep ar-
kadaşıydı. Ne kadar istiskal6 görse aldırmaz, işi alaya bozardı. Sa-
bih de onun suratını görünce dayanamazdı. Misafir, göreceği her 
muameleye karşı pervasızlığını gösterir bir yılışıklıkla içeri girdi. 
Birbirine senli benli hitap ederlerdi. Sabih, eski refikini görünce 
gülümsemeden kendini alamayarak:

– Ne var, yine betin benzin pek uçuk?
– Malum ya, açlık…
– Sabahleyin erkenden buraya damlamandan iyi bir mana çıka-

ramıyorum. Arsız, ahlaksız herif.
– Teveccühüne teşekkür ederim, çok ferasetli bir zat-ı şerifsin. 

Zaten sende bu zekâvet7 olmasa böyle zengin ve ahlaklı kalabilir 
miydin?

– Uzatma ne istiyorsun? Söyle.
– Canım söyletme işte. İstediğim kirli bir yüzlük kâğıt. 
– Eski aldıklarını iade etmeden yenisini istemeye hiç sıkılmaz-

sın yüzsüz herif.
– Hakkın var, sen her zaman böyle mukriz8, ben müstakriz9 

mevkiinde bulundukça senin ahlaklı, benim yüzsüz, ahlaksız ola-
cağıma şüphe yoktur.

– Yağmur yağarken küpünü doldurmadın.
– Bırak Allah’ını seversen şu köhne lakırdıyı… Benim damıma 

ne yağmur yağdığı var, ne de dolduracak küpüm…
– Bugün bulduğunu bugün yersin, yarını hiç düşünmezsin. 
– Ah ne beylik, ne soğuk nasihatler!
– Sen evvelden beri nasihat almaz beyinsiz kafanın dikliğine 

gidersin.

6   istiskal: hoşnutsuzluğunu belli ederek soğuk davranma
7   zekâvet: çabuk kavrama
8   mukriz: borç veren
9   müstakriz: borç alan, isteyen
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– Ah, sabahleyin aç karnıma ben bu bayağı hikmetleri hiç din-
lemem ama şu vereceğin bir liranın hatırı var.

– Neden herif? Neden?
– Neden olacak… Şimdi bana vereceksin bir lira, onun beher 

kuruşu ile kapanacak yüz delik var. Bundan yarın için ne artabilir? 
Ailem evde aç bekliyor, işte her zaman böyle.

– Tuhaf şey… “Vereceksin” mutlak sıgasıyla10 işi öyle bir sağ-
lıyorsun ki. Vereceğim ne malum?

– Yok birader işin hiç şakaya, tehire11, alaya tahammülü yok. 
Ayaklarını öpeyim, üzme.

İçeriye önü kavuşuk bir uşak girerek beyefendiye:
– Bir zat geldi, zatıalinizi görmek istiyor efendim.
– Nasıl zat?
Uşak hafif bir gülümseme ile misafiri göstererek:
– Biraz işte Derviş Efendi’ye benziyor.
Derviş Efendi: 
– Bana benziyorsa, aynı maksatla gelmişse iş fena, konağa bir 

ahlaksız daha çöktü. Beyefendimiz bendenizin mesulümü12 isaf bu-
yursanız da13 o gelmeden savuşsam iyi olur. Zavallı adam benden 
belki sıkılır. Efendimizle görüşmek ister. Tavuklar bilmem nelerini 
gagalamadan deminden buyurduğunuz gibi böyle erkenden damla-
yışta ben de iyi mana göremiyorum.

– Hayır, olmaz. Otur, o da gelsin, bakalım ne istiyor?
– Ne isteyecek efendim? Böyle güneşle beraber süklüm püklüm 

doğuşun hikmeti belli.

10   mutlak sıgası: emir kipi
11   tehir: geciktirme
12   mesul: istenilen, talep edilen
13   isaf buyurmak: yerine getirmek



744 | Hikâyeler

– Onun da talebi para ise birer birer ikinizin de derece-i müza-
yakanızı14 dinlerim. Hanginizi hürmete ve muavenete15 daha layık 
bulursam ona veririm. Çünkü benim müracaat edene yetiştirecek 
hazinelerim yok.

– Aman efendim müzayakam size malum. Sabahleyin bir lira 
ödünç koparmak için huzur-ı alinizde zaruretten imtihan mı vere-
ceğim? Evvelki akşam ailece yalnız birer parça kuru ekmek yedik. 
Dün gece bütün bütün aç yattık. (Uşağın yanında hep saygılı dil 
kullanarak) Bu sabah bomboş bir karınla o kadar taban teperek bu-
raya geldim, bu bayırlar yürümekle bitmiyor. (Ayaklarını göstere-
rek) çürük potinlerimin altı yollara döküldü. Şimdi ikinci gelen bu 
zat savm-ı zaruretinin16 üçüncü gününde bulunduğunu ispat ederse 
demek bendenize tipota17, on para yok.

– Yirmi dört saat aç duranla yetmiş iki saat hiçbir şey yemeyen-
den hangisi daha şayan-ı merhamettir, sen söyle. 

– Ya vaka-i dilsuz-ı sefaletimizi18 takdirde ikimiz pata gelir-
sek19?

– O zaman bir liranın yarısını sana, yarısını ona veririm. 
– Beyefendi, mübalatsızlığın da20 bir haddi vardır. Her şeyle 

alay edilmez. Mesela sefaletle, sefille, ölümle, ölü ile.
– Sen sabahleyin para istemeye mi geldin? Felsefe dersi verme-

ye, ukalalığa mı?
– Mübadeleye geldim.
– Ha para alıp hikmet vereceksin.
– Evet, bende olmayanı siz bana, sizde olmayanı ben size. 

14   derece-i müzayaka: sıkıntı derecesi
15   muavenet: yardım
16   savm-ı zaruret: mecburi oruç
17   tipota: hiçbir şey
18   vaka-i dilsuz-ı sefalet: yürek yakan sefalet durumu
19   pata gelmek: berabere kalmak
20   mübalatsızlık: özensizlik, vurdumduymazlık
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– Demek benim param var da aklım yok, öyle mi?
– Estağfurullah. Bunu da söyleyen sizsiniz. Zenginin yüreği 

katı olur, sefilinki yufka. Sokak köpeği kurnaz olur, konak köpeği 
ahmaklaşır.

– Sen benimle düpedüz eğleniyorsun, sana bugün para verme-
yeceğim.

– Beni öldürünüz, bu sözünüzü tekrar etmeyiniz. Buradan para 
almadan gitmek benim için ölümden beterdir.

– Vallahi vermeyeceğim, billahi vermeyeceğim, tallahi verme-
yeceğim!

Bu mükerrer21 yeminlerin manevi hayluleti22 Derviş Efendi’nin 
beynine ağır birer darbe gibi indi, gözleri karardı, şakaklarından 
soğuk ter taneleri sızıyor, zavallı adamcağız bütün mesamatıyla23 
ağlıyordu. Bu büyük yeis içinde en melul24 sedasıyla: 

– Ya beyefendi benim harap, derviş kalbimi çok kırdınız. Al-
lah’ı bırakıp da size yalvardığıma hata ettim. İşte cezasını görüyo-
rum. Belki siz de bu muamelenizin şeametine25 uğrarsınız.

Sabih Bey yumuşamaya bedel26 daha sertleşerek:
– Benden para iste, alamayınca Hakk’a dön, keramet taslamaya 

başla. (Uşağına hitaben) Söyle o adama, içeri girsin.
Bir ihtiram eseri olmaktan ziyade kirli, üzgün çamaşırlarının 

ayıplarını kapatmak için yol yol ensiceleri27 sırıtmış, havsız ceketi 
yukarıdan aşağı ilikli, milliyeti başındaki Acem’le Rus, Bulgar, res-
minde şeklini kaybetmiş eski kalpakla örtülmüş hamhalat, otuz beş-
lik, iri bir adam içeri girdi. Kırpılmış sakal mı eskimiş tıraş mı işte 
böyle belirsiz tüylü kirli bir surat. Ürkek hayvan emniyetsizliğiyle 
21   mükerrer: tekrar edilen
22   haylulet: kibir
23   mesamat: gözenekler
24   melul: zavallı
25   şeamet: uğursuzluk
26   bedel: yerine
27   ensice: dokuma
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bakan bir çift çukur, küçük göz odadakilerin dikkatlerini celbetti. 
Muntazam bir eve hiç girmemiş olduğunu anlatır bir çolpalık ve 
salaklıkla oturdu. Mahalle kahvelerinde peykeden peykeye edilen 
tarzda selam verdi. Herif ilk defa saraya girmiş bir köylü alıklığıyla 
duvarlara, tavana, döşemelere ayrı ayrı bakıyordu. Onun bu tema-
şasına meydan vermek için bir müddet sükûtla geçti. Nihayet hane 
sahibi sordu:

– Hemşehri ben seni tanıyamadım.
Herif mütereddit ve kaba bir telaffuzla:
– Nerden tanıyacaksın ki? Siz kibar efendi, ben bir işçi. 
– Ne istiyorsun?
Bu soru karşısında, ziyaretçinin ağzı yayıldı, söyleyeceği müş-

kül sözün ilk kelimesini arıyordu. Nihayet:
– Ne olduğunu ben de bilmiyorum, dedi.
Herifin aklından bir zoru olup olmadığını anlamak için Sa-

bih Bey uşağına baktı. Hizmetkâr öyle mütehayyir28 durdu. Derviş 
Efendi başı göğsüne düşmüş derin bir teveccüh vazında idi.

Sabih Bey biraz sinirlice:
– Demek buraya niçin geldiğini bilmiyorsun?
– Anlatacağım efendim. Erkenden köye varıyordum. Şurada 

önüme dört adam çıktı. Azgın kişilere benziyorlardı. Bana “Eğlen!” 
dediler, durdum. Biri cebinden bir mektup çıkardı. “Bunu aha şu 
tepedeki beyaz köşke götürüp beyefendinin eline teslim edeceksin.” 
Parmağı ile sizin köşkü gösterdi. Ben de omuzlarımı silktim. “Neme 
gerek benim, ben postacı mıyım ki mektup götürem?” dedim. Herif 
bir yalın kama gösterdi: “Sabahleyin aç karnına bunu yer misin? 
Biz seni de köyünü de iyice tanıyoruz. Elimizden kurtulamazsın, bu 
mektubu götürecek ve kimseye de bir laf demeyeceksin. Sözümüze 
gitmez isen ne zaman olsa senin işini bitiririz.” dedi mektubun için-
de ne olduğunu bilmiyorum, elçiye zeval yoktur.

28   mütehayyir: şaşırmış
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Herif mundar, perişan göğsünden buruşuk bir zarf çıkardı, 
beye uzattı. Bey de bu menhus29 kâğıdı almaya da almamaya da 
korkuyordu. Kısa fakat elim bir tereddüt anı geçirdi. Hissedilen bir 
tehlikeye karşı göz yummamak lüzumunu düşündü, zarfı aldı. He-
men yırttı. İkiye katlanmış ve üzerinde mektep karalaması gibi eğri 
büğrü birkaç satır bulunan bir kâğıt çıktı. Bozuklukta imlası hema-
henk30 ifadesinin hülasası şuydu:

“Üç bin lira feda-yı necat gönder, canını kurtar.”
Bu manasız tabirin haydut ıstılahında fidye-i necat31 demek 

olacağını anlamak büyük bir ferasete muhtaç değildi. Sabih Bey va-
hametini çehren anlatarak etrafına istimdatkâr bir nazar dolaştırdı. 
Derviş Efendi teveccühün derinlerine varmış, uşağın ağzı korkudan 
açık kalmıştı. Hüviyeti meçhul, kalpaklı herif “elçiye zeval olmadı-
ğı” mazeretini tekrarlıyordu. O sırada içeriye kâhya Nedim Efendi 
girerek büyük bir telaşla:

– Paşabahçesi’nde Kutbüddin Efendinin başına gelen felaketi 
duydunuz mu?

Sabih Bey:
– Ne olmuş?
Kâhya:
– Eşkıya ağır tehditlerle dolu ve üç bin lira talebini havi32 bir 

mektup göndermiş. Kutbüddin Efendi ehemmiyet vermemiş.
– Sonra ne olmuş?
– Beş gün sonra bir baskın, Kutbüddin Efendi şehit, ailesinden 

iki genç mecruh33.
– Aman ya Rabbi, şimdi ne yapacağım?

29   menhus: uğursuz
30   hemahenk: denk
31   fidye-i necat: kurtulmak için verilecek fidye
32   havi: içeren
33   mecruh: yaralı
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Derviş Efendi ağır ağır istiğrakından34 uyandı:
– Deminden sen bana acıyarak o tek lirayı vereydin zekât ye-

rine geçer, Allah da sana merhamet ederdi. Şimdi üç bin lirayı mı 
verirsin, canını mı düşün… Bir yerine üç bin vermek pek ağır bir 
cezadır lakin bazen Allah’ın cilvesi o kadar zamanında zuhur eder 
ki… “Allah gönlüne göre versin.” dedi, çekildi gitti.

34   istiğrak: dalgınlık



Misafir1

Onlar geleli tam on dokuz gün ve o kadar gece olmuştu. Karı 
koca, iki de çocuk. Dört can. Şimdi her gün iki okka ekmek fazla 
alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Zaten ev dardı, bu karı 
kocaya ayrı bir oda verebilmek için aile daha sıkışmaya mecbur 
oldu.

Ne havsalası geniş2, ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi 
bunlar… Ne surattan anlıyorlardı ne rumuzdan ne kinayeden. En 
açık istiskallere karşı sinik bir tebessümle mukabeleden3 hiç sıkıl-
mıyorlardı.

Misafir Halil efendi akşamcıydı, ev sahibi İzzet Efendi ise işre-
tin damlasından kaçan, kokusundan boğulan, sofu, musalli4 bir zat.

Halil Efendi, her akşam bir cebinde dolu küçük bir şişe, öte-
kinde kâğıda sarılı birkaç zeytin tanesi nevalesiyle gelir, yatsılara 
kadar ağır ağır ziftlenir, İzzet Efendi’yi yemeğe bekletir, içtikçe 
zevzeklenir. Dinletir dinletir. Zavallı adamcağızı bitahammül bıra-
kır, sıkıntıdan öldürürdü.

Beş altı akşam bu işkenceye tahammülden sonra sonra nihayet 
hane sahibi bir gece dayanamadı, asık bir suratla:
1   “Misafir”, 15 Ekim 1920 tarihinde tamamlanmış, 19 Ekim 1920’de İkdam 

gazetesinde (8484) tefrika edilmiştir. 1943’te Melek Sanmıştım Şeytanı derle-
mesinde Hilmi Kitabevi tarafından, 1972’de yine Melek Sanmıştım Şeytanı der-
lemesinde sadeleştirilerek Atlas Kitabevi tarafından yayımlanmıştır. Yukarıdaki 
metin, 1943 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.

2   havsalası geniş: yüreği geniş
3   mukabele: karşılık verme
4   musalli: namazında niyazında
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– Efendim, bu olur mu? Her akşam cebinizde rakı ile geliyor-
sunuz, dedi.

Yüzsüz misafir, bu muhik5 itirazı hemen diğer suretle tefsire 
atılarak:

– Efendim misafirseverliğinizin cidden mahcubuyum, çoluk 
çocuk ailece kaç gündür bar6 olup duruyoruz. Rakımı beraber ge-
tirmeyeyim de onu da mı size aldırayım efendim? Lütufkârlığın bu 
derecesiyle her türlü ulüvv ü semahatin7 fevkine8 çıkıyorsunuz. Yok 
artık bu kadarcığına müsaade buyurursunuz, içki masrafımı olsun 
kendim ödeyeyim…
deyince misafirin bu pek nikbinane9 tefsir ve telakkisine karşı hay-
retlere düşen ev sahibi, maksadı böyle demek olmadığını izah için 
birkaç söz kekelemeye uğraşmış ise de birbirine taban tabana zıt bu 
anlatışla anlayış arasında hakikat zayi olup gitmişti. 

Halil Efendi, Anadolu Kavağı’nda ufak bir memurdu. Ailece 
düştükleri müzayakaya bir çare bulmak için Irgat Pazarı’nda muta-
sarrıf oldukları bir dükkânı vefaen ferağ ederek10 biraz para almak 
üzere İstanbul’a gelmişlerdi.

Gazetelere “Nakdiniz varsa işletelim, yoksa teminat üzerine 
ehven şeraitle istediğiniz kadar hemen para verelim” tarzında iba-
reler ve türlü namlarla ilanlar vererek müşteri celbeden idarelere 
Halil Efendi birer birer başvurdu. Bu işleticilerden çoğunun müs-
takrizlerin canlarına işlettiklerini anladı. En muvafık şartla işi bi-
tirinceye kadar İzzet Efendi ailesi nezdindeki müsaferetleri zaruri 
uzayacaktı.

*

5   muhik: haklı
6   bar: yük
7   ulüvv ü semahat: yücelik ve cömertlik
8   fevk: öte, üst
9   nikbinane: iyimser şekilde
10   vefaen ferağ etmek: rehin bırakmak, ipotek etmek
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Bir gün hane sahipleri bir odaya toplandılar, kapıyı sıkıca ört-
tükten sonra bu müziç misafirlerden kurtulmak çarelerini aralarında 
müzakereye giriştiler. Büyük hanım diyordu ki:

– Kilere gidip zahireye bakmaya korkuyorum. Bin türlü sıkın-
tılar, fedakârlıklar, üzüntülerle kış için biriktirdiğim, sakladığım 
öteberiden habbe kalmayacak. Böyle günde tencere doluları yemek 
pişiyor, yine doymuyorlar. “Ya Rabbi şükür.” dediklerini işitmedim. 
Aman o çocuklar, maşallah, büyüklerden çok yiyorlar…

Zarafet:
– Nesine maşallah hanımcığım! Boğazlarına kurt düşsün. Sa-

kın kilere bakma, yüreğine iner… Ne sağ yağ kaldı ne zeytinyağı 
ne pirinç ne şeker ne fasulye… Kiler tamtakır oldu. Sokağın kö-
pekleri doyar, damların kedileri doyar, bu iki yumurcak doymaz. 
Tencereler daha ateşteyken karşıma dizilip de “Dadı yemek pişti 
mi? Acıktık, içimiz bayılıyor, körükle körükle de çabuk pişsin” de-
yişlerini bir işitseniz kendinizi zapt edemezsiniz. Bazen öfke benim 
de tepeme çıkar, bağırırım: “Hadi bakayım oradan, ben mutfağa 
gelen çocukları sevmem. Çekiniz arabanızı, şimdi sizi bir güzelce 
körüklerim haaa!” Bir gün arkalarından ucu ateşli odunla koştum 
da anaları bana surat etti. Aaa çekilir mi bu? Kaç defa daha so-
ğumadan imambayıldının içine kirli parmağını sokarken gördüm. 
Ağzına götürüyor emiyor, tekrar yine sokuyor. Afacanlar fıstık gibi 
tostombay oldular, anaları karı semirdi, beti benzi yerine geldi, oda-
larına çekildikten sonra sarhoş herif gecenin bir yarısında pence-
renin önünde türkü söylüyor. Bitişikte ağır hasta var. Ne saygısız 
maymun! Bütün sahanlara, tabaklara rakı kokusu siniyor. Ben işret 
sevmem, övvvv… Ya onlar ya ben. Bunun bir çaresine bakınız…

Evin kızı Cezalet Hanım dışarıya kulak kabartarak:
– Yavaş söyle dadı, merdiven başında bir pıtırtı var, karı geldi 

galiba bizi dinliyor.
Zarafet köpürerek:
– Umurumda değil, dinlesin. Korkum yok. Ben ona taşlıkta kaç 

defa başa kakarak söyledim de anlamamazlıktan geldi. Ben de ol-
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sam öyle yaparım. Hazır ev, hazır yemek, hazır yatak, işret, türkü, 
keka… Her zevkleri yerinde… Bu rahatı bırakıp da giderler mi hiç?

Cezalet Hanım:
– Dadı sus, azıcık da ben anlatayım.
– Anlat yavrum, anlat gülüm, anlat elmascığım. Yedi mahalle 

bir araya toplanıp da kırk gün kırk gece anlatsak bu dert yine bit-
mez. Sen anlattığın kadar anlat, ben de yine anlatırım.

Cezalet Hanım: 
– Misafir geldiğinin ikinci günü sokağa çıkacağını söyledi, ben-

den bir çarşafla bir ayakkabı istedi. Kendi potinleri ayaklarını sıkı-
yormuş. Fakat kendi çarşafını niçin giymek istemiyor bilmem.

Zarafet:
– Aaa… Neden olduğunu anlamadın mı? Alacaklılar sokakta 

onu çarşafından tanıyorlar da onun için başka çarşafa giriyor, yü-
zünü de sımsıkı örtüyor. Irz ehliliğinden değil, çokbilmişliğinden, 
kaltak!

– Dadıcığım bir parçacık sus…
– Sustum sustum. Ha sen söylemişsin yavrum, ha ben söylemi-

şim. İkimiz canciğer, birbirimizden farkımız var mı? 
Cezalet Hanım: 

– Artık her sokağa çıkışında âdet edindi. Çarşaf bizden, ayak-
kabı bizden. Ahh anneciğim, yeni iskarpinlerimin ne hâle geldiğini 
bir görsen gözlerin dolar, içi oyulmuş kavun dilimine döndüler…

Zarafet: 
– Senden ayakkabı, çarşaf istemiş. Ya benden ne istedi bilsen… 

İç donu. Söyletme beni, kendininkini kirletmiş… Ta Kavaklar’dan 
buraya bir donla gelinir mi? Benim de yok ayol, küçük beyin yastık 
örtülerini eski fistolarını söktüm de iki tane yaptımdı. Birini aldı 
kullandı, getirdi kiriyle pasıyla başıma attı. Söylemesi ayıp, âdet 
kirlerini çitiledim çitiledim de bir türlü çıkartamadım. Kokmuş 
karı…
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Büyük hanım başı ağrıyormuş gibi şakaklarını avuçlarının ara-
sında sıkarak:

– Bu beladan ne vakit kurtulacağız, başımızdan ne zaman defo-
lup gidecekler?

Zarafet:
– Onlar buraya ödünç para bulmaya geldiler, buluncaya kadar 

oturacaklar. Şimdi para nerede?
Dışardan küt küt kapı vurulur. Odadakiler şaşalayarak birbir-

lerine bakarlar.
Büyük Hanım: 
– Kim o?
Zarafet: 
– Kim olacak misafir hanım.
Büyük Hanım: 
– Duyduysa pek ayıp oldu.
Dışardan: 
– Lütfen kapıyı açınız efendim.
Zarafet kapıyı açar. Misafir hanım çarşaflanmış, koltuğunda 

iri bir bohça, iki çocuğunun ortasında, ağlamaktan gözleri kızarmış 
mahzun bir çehreyle gözükerek:

– Allah’a ısmarladık hanımlar. Affedersiniz, böyle günde çok 
rahatsız ettik efendim. Haftalarca sayenizde yedik içtik. Misafirse-
verliğinizin şükrünü edadan âciziz hanımlarım. Helal ediniz efen-
dim.

Misafirin ağlamış mahzun yüzü, af dileyici mahcubane sözleri 
ev sahiplerine çok dokunur. Yufka yürekli büyük hanım:

– Aaa hanımcığım niye rahatsız olalım? Başımızın üstünde ye-
riniz var. Böyle birkaç hafta değil, kırk yıl otursanız yüksünmeyiz. 
Böyle birdenbire ne oldunuz efendim?

Cezalet Hanım: 
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– Kusur mu ettik, gücendirdik mi kardeş? Böyle birdenbire niye 
kalktınız? Vallahi salıvermeyiz, haydi soyununuz. Bırakmayız, na-
file…

Zarafet büyük bir vaveylayla çırpınarak:
– Olur mu hiç? Bırakır  mıyız sizi biz? Yağma yok kuzum, yağ-

ma yok. Gelmesi sizden, gitmesi bizden. (mendilini çıkarıp ağla-
yarak) Aaaa can ciğer gibi alıştım, evin içi tısss… sessiz kalacak. 
Mümkün değil salıvermeyiz. (Çocukların yanaklarını okşayarak) 
Aha benim tontonlarım. Hadi geliniz mutfağa, bakınız dadınız bu-
gün size neler pişirecek…

Heybeliada, 15 Ekim 1920



Açlıktan Ölmemenin Çaresi1

L. Bey:
– Bonjour, monşer.
V. Bey:
– Bonjour, şer ami2.
– Sabahleyin böyle saçlar taralı, potinler yamalı, ahlak kanunu 

keşfine çıkmış bir filozof dalgınlığıyla ne tarafa?
– Hayır hayır. Teşbihini hiç muvafık bulmadım. İnsana derin bir 

sefalet hissettiren bu kasvetli, kirli sokaklarda sabahleyin aç karnı-
na ahlak kanunu keşfine çıkılmaz. Hem en büyük filozofların şim-
diye kadar buldukları kanunların iflas ettiği böyle bir günde zavallı 
insaniyet, senin benim gibi ahlaksızların keşfedecekleri düsturlara 
muhtaç kalırsa vay olur onun hâline! Benim aramaya çıktığım şey 
bütün bütün başka.

– Nedir?
– Yüzümün sarılığına, şu dermansızlığıma bak da anla. 
– Ha anladım, une aventure d’amour3 aramaya çıkmış olacak-

sın…

1   Hikâye, ilk olarak İkdam gazetesinde 23 Ekim 1920’de yayımlanmıştır. Yukarı-
daki metin, bu yayın esas alınarak Latin harflerine aktarılmıştır. Daha sonra 1925 
ve 1947 yıllarında Meyhanede Hanımlar adlı hikâye derlemesine dâhil edilmiş-
tir. (Esma Baralı Çiçekler)

2   şer ami: sevgili arkadaşım
3   une aventure d’amour: bir aşk macerası
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– Ah dostum, maksattan ne kadar uzaksın. O senin dediğin, tok 
karnına edilir haltlardandır. Ben sabahleyin parasız karın doyurma-
ya çıktım.

Muhattabının koltuğuna girerek:
– Oh, bu sözün beni çok enterese etti. Parasız karın doyurmak… 

Buna bir imkân keşfedebilinse hemen makam-ı aidinden4 bir ihtara 
beratı alalım, keşfimizi ilan edelim. Hem âlemin karnı doyar hem 
biz ihya oluruz.

– Yok yok. Bu oldukça mühim bir keşiftir. Fakat ilan etmeye 
gelmez. Bu karın doyurma yolunu başkalarına gösterirsek sonra biz 
yine aç kalırız.

– Ne? Öyle ise bir sen bil, bir ben bileyim.
– Karnın aç mı?
– Zil gibi. Böyle bir suali ferasetine5 veremedim.
– Niçin?
– Benim aylıkla geçinir bir zavallı olduğumu bilirsin. İşte bu 

salı tamam on beş gündür ki maaşın müddeti geçti. Zaten geçen 
ayın on beşini bulmadan paralar tamamıyla suyunu çekmişti. Bir 
aydır bilamangır6 yaşıyoruz.

– Kredi ile?
– Adam sen de. Dünyada kimin itibarı kaldı ki kasabın bakkalın 

yanında benim kredim olsun?
– Nasıl yaşıyorsun?
– Avrupalı belediye reisini elli gündür açlıktan öldürmeyen Al-

lah bizi de muhafaza ediyor. Fakat uzun söz dinlemeye tahammü-
lüm yok. Fiemanillah7 açlıktan tın tın ötüyorum. Şu senin parasız 
karın doyurmak sırrına hemen ermek isterim.

4   makam-ı aid: ilgili makam
5   feraset: çabuk kavrama
6   bilamangır: ücretsiz, parasız
7   fiemanillah: Allah’ın himayesinde
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– Öyle ise gel beraber. Ben ne yaparsam sen de onu yap. Lakin 
öyle bitik, meyus8 durma. Tok bir adam kuvvet ve neşesini göster ki 
esnaf bizden şüphelenmesin.

– Ne o? Adam dolandırmaya mı gidiyoruz?
– Evet ama gayet küçük mikyasta9.
– Tutulur isek rezil oluruz.
– Bu öyle masumane bir sirkat10 ve dolandırıcılıktır ki mal 

sahibinin müsaadesiyle ve onun gözü önünde olur. Mütecasirler11 
takibat-ı kanuniyeye12 ve tan u teşnie13 ve uğramak tehlikesinden 
tamamıyla masun kalırlar14.

– Acayip…
– Haydi gel gel.

*
İki arkadaş Balık Pazarı’na inerler. Dar, çukur, karanlık ve en 

nihayetinde ayazma gibi lamba yanan bir bakkal dükkanından içeri 
girerler. Sırtındaki gömlek enva-ı şahmdan15 empermeabl yani su 
sızdırmaz bir muşamba hâline gelmiş, koca karınlı, içi dışı yağlı 
Bodosaki, iki üç müşteriyle meşgul. V. Bey alçak, tozlu tavana ka-
dar her yanı istif istif, salkım salkım, tıklım tıklım dolduran malları 
aç bir kedi sinsiliğiyle gözden geçirmekte iken yeni gelenlerin ha-
reketlerine dikkatten hali kalmayan bakkal çırağına:

– Peynir isterim.
Çırak:

– Verelim. Kaç okka?

8   meyus: ümitsiz, üzgün
9   mikyas: ölçek
10   sirkat: hırsızlık
11   mütecasir: bir işe yeltenen
12   takibat-ı kanuniye: yasal takip
13   tan u teşni: kınama ve ayıplama
14   masun kalmak: korunmak
15   enva-ı şahm: türlü yağlar
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V. Bey:
– Dur bakalım. Evvela malı beğenelim okkası sonra.
Çırak:

– Bakınız, işte çok türlü peynir var. Hoşlandığınızdan alınız.
V. Bey:
– Kes bakayım şu peynirden bir parça.
Çırak kestiği peyniri bıçağın ucuyla müşterilere uzatır. V. Bey 

bir parçasını kendi yer, bir kısmını da refikine16 tattırırarak: 
– İyi değil, pek tuzlu.
Çırak:

– Tuzsuzu da var.
V. Bey:
– Görelim.
Çırak yine bıçağın ucuyla her iki müşteriye tuzsuzdan tattırır. 

Müşterilerde çeneler hafifçe bir iki defa oynar. Yüzlerinde adem-i 
hoşnudi17 hatları belirir. Çırak mal beğendirmekte ısrar gösterir, 
dört, beş çeşni daha takdim eder. Fakat bu müşkülpesentleri18 mem-
nun edemez. Müşteriler beyaz peynirden vazgeçerek kaşara karar 
verirler. Onun da birkaç nevinden tadarlar. Çeşnileri yuttuktan son-
ra hep yüz ekşitirler, beğenmezler vesselam. Dükkândan çıkarlar.

V. Bey:
– Nasıl, biraz safra bastırdın mı?
L. Bey:
– Şüphesiz on dirhemden ziyade peynir yedim. Fakat bir parça 

ekmek olaydı.
– Ekmek olmaz. O vakit hilemiz anlaşılır. Hele gel bakalım, 

daha neler yiyeceğiz…

16   refik: arkadaş
17   adem-i hoşnudi: hoşnutsuzluk, beğenmeme
18   müşkülpesent: zor beğenen
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Bir ikinci dükkâna girerler. Bu defa zeytin isterler. Yeşil, siyah, 
iri, ufak, orta taneli her cinsinden yerler. Pazarlık uymaz, çıkarlar.

V. Bey arkadaşından sorar:
– Kaç zeytin yedin? 
– Dokuz.
– Ben on bir.
Beş on dükkân aşırı bir bakkala daha dalarlar. Şimdi de pas-

tırma, sucuk kestirirler. Eski mal, yeni mal, kuşgömü, iftariyelik. 
Tatmadık hiçbir nevini bırakmazlar. Tabii pazarlık uymaz. Lakin bu 
pastırma, sucuk muayenesi, tuzlu, baharlı, gevrek gevrek hoşlarına 
gider. Bu nefis çeşnigirliği sekiz on dükkan uzatırlar. V. Bey hep 
sorar:

– Nasılsın?
– Bir parçacık ekmek olsa bayağı tımtıkız doyacağım.
– Bu parasız ziyafetin mahzuru da19 işte bu ekmeksizliktir.
– Daha yemeye iştahın var mı?
– Bilmem, âdeta tuzlandım.
– Gel şimdi de tatlılanalım.
Bu defa bal, bulama, pekmez, kabak reçeli çeşniciliğine çıkar-

lar. Yürekleri yanıncaya kadar parmak parmak yerler. Sonra üzüm 
küfelerinden rızık toplarlar. “Baba, kaça veriyorsun?” sualini mü-
takiben salkımların altından, üstünden çimlenmek20. Böyle arı gibi 
her küfeye kona kalka iki üç cadde takip edince bedavadan yüz 
dirhem üzüm yemek muhakkaktı.

V. Bey sıkı sıkıya yemişe doğru yürürken refiki sordu: 
– Nereye?
– Kuru yemişçilere. Daha ceviz, fındık, badem, kuru üzüm, hur-

ma, incir muayenesi var.

19   mahzur: engel, mâni
20   çimlenmek: azar azar yemek
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– Kuru yemişçileri başka bir güne bırakalım. Vallahi çok doy-
dum.

– İşte birader, parasız doymanın sırrına erdik. Fakat her sanatın 
bir püf yeri vardır. Bununki de bugün dolaştığımız dükkânlara uzun 
müddet uğramamaktır. İstanbul pek geniştir efendim. Bugün Ba-
lık Pazarı’ndan nevale toplarsan, yarın Galata’ya, Tophane’ye geç. 
Öbür gün Kumkapı, daha öbür gün Samatya’ya git. Dolaş dur. Bizi 
yaratan Rezzak-ı âlem21, şüphesiz hepimizin kısmetini bol bol ver-
miş, halk etmiştir. Fakat onu arayıp bulmalı, binaenaleyh22 kabahat 
kimsede değil, aç kalanların kendilerindedir. Bak, bugün tanemizi 
kaç muhtelif yerden azar azar toplayarak doyduk. Ya Rab şükür… 
Haza min fazli Rabbi23… Haydi birader sana öyle bir ders verdim ki 
bacaklarında birkaç sokak dolaşacak kuvvet oldukça bundan sonra 
açlıktan ölmezsin. Vebalden de korkulmaz. Çünkü ananece24 bizde 
çeşni helaldir.

21   Rezzak-ı âlem: dünyanın rızkını veren, Allah
22   binaenaleyh: bundan dolayı
23   “Bu, Allah’ın fazlındandır” manasındaki ayet (Neml, 40)
24   anane: gelenek



Bakkal Bodosaki’den  Hüseyin Rahmi Bey’e Mektup1

Efendi,
Sen bir muharrir2 adammışsın. Hegbede3 otururmuşsun. İster 

muharrir ol ister mahrir ol, ister hegbede otur ister çuvalda; ondan 
bağa bir keder yoh4. Fahat5 şu ne deyi açlara ahıl6 örgetirsin7? Ahlı 
çok olan, az olan hep gelir bize çatar. Bahhal8, bahhal, bahhal. Âle-
min gozi9 bahhalda. Nazara geldih10 kardaş. Bahhal çoğaldıhça ge-
lir azaldı. Çünküleyim11 hası, efendisi, beği12, paşası, Müslüman’ı, 
Hristiyan’ı, Yehudi’si13, sözüm oğa14 Çingane’si hep bahhal oldu. 
Açlıh15 salgınlaşalı ahıllar sivrildi. Müşterinin gozi açıldı. Ivıra zı-
vıra yer kalmadı. Evvelden biz müşteriyi aldatırdıh, şimdi o bizi 
kafese koyur. Beş bin lira sermaye koy. Bir mağaza aç. Malın bozu-
1   “Bakkal Bodosaki’den Hüseyin Rahmi Bey’e Mektup”, 2 Teşrinisani / 2 Kasım 

1920 tarihinde İkdam gazetesinde tefrika edilmiştir. Buradaki metinde 1920 bas-
kısı esas alınmıştır. (Yasemin Bulut)

2   muharrir: yazar 
3   hegbe: heybe (Heybeliada ismine gönderme)
4   yoh: yok
5   fahat: fakat
6   ahıl: akıl
7   örgetirsin: öğretirsin
8   bahhal: bakkal
9   gozi: gözü
10   geldih: geldik
11   çünküleyim: çünkü
12   beğ: bey, nüfuslu, ileri gelen, sözü geçen
13   yehudi: yahudi
14   oğa: ona
15   açlıh: açlık
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lanı var. Kohanı16 var. Kurudukça tartıda eksileni var. Hele piyaça17 
oynak karı gibi beş dakika yerinde durmaz. Onun cilvesinden kaç 
bahhal topu attı18. İflasa vardı. O şanlı, kazançlı muharebe19 yılla-
rında ohhasını20 üç yüze sattığımız gaz yağının şimdi tenekesini o 
fiyata veriyoruz. Malı üç yüze, beş yüze al mağazaya yığ. Piyaça 
tepe aşağı elli guruşluh21 bir tahlah22 atıncas23 bavuuu efendi kıç 
üstü oturun gayrık24… Bu biçim üç zoka yiyen25 bahhal, dükkânın 
önündeki türlü çeşit bandıralara26 bir de iflas bayrağı karıştırır ves-
selam.

Mal üste koydukcas27 zenaat28 inceldi, kuyumculuh çalımı 
aldı29. Peynir, tereyağı, havyar elmas gibi dirhemden30 kırata31 bin-
di. Malın böyle nadirlih32 ve kıtlıh33 zamanında sen ne deyi birtahım 
aç kimseleri çaşni34 yemekliğe benim başıma saldırıyon? Zaten bu 
otlahcılardan35 ben bıhtım, usandım. Dükkândan içeri girerkene biz 
müşterinin gozinden ne çeşit adam olduğunu şıpadah ağnarız36. Ge-
çenlerde açlıhtan kursağı kursağına geçmiş hafiflerden37 biri geldi. 
16   kohanı: kokanı
17   piyaça: piyasa
18   topu atmak: iflas etmek
19   muharebe: savaş
20   ohha: okka bir ağırlık ölçüsü
21   guruşluh: kuruşluk
22   tahlah: takla
23   atıncas: atınca
24   gayrık: gayrı, bundan sonra
25   zoka yemek: kandırılarak zarara uğratılmak
26   bandıra: geminin ait olduğu devleti gösteren bayrak
27   koydukcas: koydukça
28   zenaat: zanaat, el ustalığı isteyen işler
29   çalım almak: gibi olmak, benzemek
30   dirhem: ok bir ağırlık ölçüsü
31   kırat: değerli taşların tartısında kullanılan bir ağırlık ölçüsü
32   nadirlih: nadirlik, çok az olma
33   kıtlıh: kıtlık
34   çaşni: çeşni, tadımlık
35   otlahcı: otlakçı, satın almayıp sürekli başkalarının sırtından geçinen kimse
36   ağnarız: anlarız
37   hafif: ağırbaşlı olmayan, otlakçı



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 763

Daha fiyat ney38 sormadan etrafındaki çuvaldan kutudan kuru fasul-
yeye varıncaya kadar, ne bulursa ağzına atmaya bulaştı.

– Efendi çeh elini, dedim.
– Sen geçen gunki gazateyi ohumadın mı? Çaşnisi helaldır, deyi 

cevap etti.
– Çaşni mal alacak adam için helaldır. Senin alışverişte gozün 

yoh. Sen bunun burasına yalnız otlahcılığa gelmişsin.
deyinceh yazıhanenin öğündeki39 iskemleye yıhıldı40. Melul41 hay-
ran sıfatıma42 baharak: 

– Bahhal lafın doğrusu iki gundür açım. Ah ne olurdu insan ola-
cağıma bir fare doğaydım da birkaç gece senin dükkânında misafir 
kalaydım.

– Kapanım var. Kedim var. Seni yahalar, alimallah gaza bular 
çayır çayır yahardım.

Can çehişir gibi gozleri döndü ak oldu: 
– Aman bahhal, malından yedirmiyorsun, bırah biraz dükkanın-

dan kohu alayım. Sağa bir zararı olmaz a, belki açlıha faydası vardır.
dedi. Oraya yıhıldı. Geberir deyi korhtum. Ağzına bir parnah43 bu-
lama urdum. Memedeki yavru çocuh gibi yalandı yuttu. Yalandı 
yuttu. Çırah dedi ki:

– İki gunluk aç adam bir parnah bulama ile canlanmaz. Bir par-
nah daha çal usta.

Çırağın lafa uydum. Baygının ağzına bir parnah daha bulama 
çaldım. Bavuu efendi tatlının kuvvetiyle aç canlandı. Parnağımı 
ısıracahtı. Ağzından zor kurtardım. Gozlerini açtı. Hep ol hayran 
bahurdı44:

38   ney: falan
39   öğündeki: önündeki
40   yıhıldı: yıkıldı
41   melul: üzgün
42   sıfat: yüz
43   parnah: parmak
44   bahurdı: bakıyordu, bakardı
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– Dirildinse başımdan kalh git.
– Eyice canlanmadım.
– Daha ne yistiyon45?
– Çevriş46, sade, zeytün yağı ne bulursan durma, ağzıma çal.
– Oğlum bulama üzerine zeytün yağı içilmez, mideni bozar.
– Kuzum bahhal yaptın bir sevap tamamla. Ohhası beşe altıya 

iken zeytün yağı mide bozardı. Fahat şimdi yüz yirmiye çıhdıh-
layın47, kimyalaştı. En büyuh48 hasseli49, şifalı bir ilaç yerine geç-
ti. Açım aç. İçim onu sünger gibi çeher. Sen ağzıma bir ohha döh. 
Eyerleyim50 bir dirhemi geri çıhardırsam51 yüzüme tühur52. Üzerine 
pastırma, havyar, sucuh, ne bulursan mezelih53 ver.

Çoh yalvardı. Dayanamadım. Kandillih için süzgüne tortu koy-
muştum. Vebalin54 boynuma koyu koyu boza gibi elli dirhemliği 
doldurdum. Ağzına dayadım. Efendi sözüme inan şampanya gibi 
içti.

– Daha yoh mu? Aman kurbanın olam bahhal efendi ağzıma bir 
ölçehlih55 daha döh… dedi.

Bahtım ki ağzına yirmi ohhalıh tulumu dayasam bütün gunah-
ların sırtıma olsun ki geri çeh demeyeceh. Vay babağın canına bir 
de üstüne mezelih havyar sayıklıyor.

– Haydi oğlum işine. Benim dükkânımda senin kısmetin bu ha-
dar.
dedim. Çırağımla kotulguna56 girdik, caddeye çıhardıh.

45   yistiyon: istiyorsun
46   çevriş: yemek suyu
47   çıhdıhlayın: çıkınca
48   büyuh: büyük
49   hasseli: kuvvetli
50   eyerleyim: eğer
51   çıhardırsam: çıkardırsam
52   tühur: tükür
53   mezelih: mezelik
54   vebal: günah
55   ölçehlih: ölçeklik
56   kotulguna: koltuğuna
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Artıh düştü mü gitti mi? O tortu zeytün yağı aç midesinde ne 
fesat57 çıhardı, bilmem.

Gazateye yazıldığı gunden beri çaşni otlahçıları çoğaldı.
– Bahhal, kuşgöni58 pastırman var mı? 
Bu suali duyuncah müşterinin bir yol59 sıfatına baharım. Alıcı 

mı? Çaşnici mi? Kardeş bazan da ağnaşılmıyor. Efendi kılığında 
kâmil60 adamlar otlahçılığa çıhıyorlar. Tövbeler ola, zamane61 çoh 
acayip. Öyle benzi çalıh62, urbası63 soluh64, ayahları yırtıh biri gelip 
de mal sordu mu artıh dükkâna sohmuyorum. Ayılır bayılır, Allah’a 
sığındıh geberir bir şey olur. İnsanı istingata65 çağırırlar. Adliyeye 
celbederler66. Kırk bir sivale67 cevap ver gayrıh.

“Bahhallar hilekâr olur” derler. Piyaçadan kaybeder. Veresiye68 
gider. Çaşniye gider, hırsızlığa uğrar. Bahhal bu ziyanları69 bizden 
çıharacah? Söz aramızda elbette kantara, teraziye hile koyacah. Ek-
sik vereceh. Sadeye70 patates karıştıracah. Zeytün yağı deyi pamuk 
yağı yuttıracah. Boyuna ıvır zıvıra kaçacah.

Aman efendi ocağına düştüm. O gazateye bir mahale71 daha 
çizıktır72. “Mal almayacah bir adam için bahhalın çaşnisini yemek 
haramdır vebaldir” de… “Yarın ahret gunünde palamut tavası gibi 
çızır çızır yanarsınız” de…
57   fesat: kötülük
58   kuşgöni: kuşgömü, sığırların omurgasından çıkan, yağsız pastırmalık et
59   bir yol: bir kere 
60   kâmil: olgun
61   zamane: devir, dönem, bu zaman
62   çalıh: çalık, doğal renginde olmayan, soluk
63   urba: elbise
64   soluh: soluk
65   istingat: istintak, sorguya çekme 
66   celbetmek: çağırmak
67   sival: sual, soru
68   veresiye: bedeli sonradan ödenmek üzere (yapılan alışveriş)
69   ziyan: kayıp
70   sade: sade yağ
71   mahale: makale
72   çizıktır: çiziktir, yaz
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Şimdicim73 öbür dünyadan, yanmadan falandan korhan74 kal-
madı ya… İşte ne dersen de… Bu çaşnici alayından bizi kurtar. Ga-
zatelerde bahhalların avukatlığını edersen seni kuş sütüyle besleriz. 
Ağnadın mı muharrir efendi? Hele bir yol Balıh Pazarı’nda bizim 
dükkâna uğra, sağa çaşni tattırayım da bir gor. Senin için helaldır 
korhma. Zatınıza75 bol bol dualar ederih efendi. Biz sizin gibi ince 
kıyım nazik laflar bilmezih. Bahhal nektubudur76 bu, kusura kalma.

Balık Pazarı 28 Teşrinievvel77

*
Cevap
Bodos Efendi,
Mektubunuzu okurken âdeta neşelendim. Ne kadar samimi ve 

tabiisiniz78. Gazeteleri dolduran arşın79 boyu ciddi makaleler, bir-
birini ısıran edebî sütunlar, gammazlıklarla80 dolu ahlaki sayfalar 
arasında sizin bu Balık Pazarı mektubu hoş kaçtı. Sözleriniz fazlaca 
pastırma, sucuk kokuyor ama şimdi böyle şeylerden tiksinilmiyor. 
Herkes bu kokuları meşamm-ı cana81 çekiyor. 

Ne kadar saf ve hoşayende82 bir ifadeniz var… Mağrur83 zama-
ne üdebası84 gibi üslubunuzda85 kimseyi ağlatmak veya güldürmek 
iddiası yok. Sanatkârlık, fahriyegû86 lügatten87 şemme88 hissolun-
73   şimdicim: şimdi
74   korhan: korkan
75   zatınıza: kibarca “size”
76   nektub: mektup
77   teşrinievvel: ekim
78   tabii: doğal
79   arşın: bir uzunluk ölçüsü
80   gammazlık: birine iftira atarak zarar verme
81   meşamm-ı can: can burnu, iç
82   hoşayende: hoşa giden, beğenilen
83   mağrur: gururlu
84   üdeba: edipler, yazarlar
85   üslup: söyleyiş biçimi
86   fahriyegû: övgüler düzen
87   lügat: sözler
88   şemme: en ufak şey, zerre
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muyor. Hikmetfüruşluğu89 aklınıza getirmeksizin feylesof90 olmuş-
sunuz. Zavallı aç bihuşa91 yalattığınız bulamadan daha tatlı bir zat92 
olduğunuzu anladım. İstanbul’a indiğim günü ziyaretinize koşmak-
ta kusur etmeyeceğim efendim.

Heybeliada
Hüseyin Rahmi

89   hikmetfüruşluk: hikmet satma, bilgiçlik taslama
90   feylesof: filozof
91   bihuş: baygın
92   zat: kişi





Zavallı Katil1

Sabahleyin kameriye2 altında karı koca kahvaltı ediyorlardı. 
Mahire Hanım pek tatsız gelen lokmaları ağzında dakikalarıyla 
evire çevire ancak yutabiliyordu. Çünkü kocasını hiç sevmezdi. 
Onunla karşı karşıya yapılan şeyler haddizatında3 büyük bir zevk 
mahiyetinde de olsa yine kendisine derin bir azap verir, âdeta ta-
hammülsuz birer işkence gelirdi. Ah, iki başlı olmayan muhabbet-
ler… Seven ve sevmeyen için de ne müthiş felakettir…

Bilakis, Nadi Bey de her sözünü dakikasında icra için4 dene-
yimli bir fino taat5 ve zilletiyle6 karısının göz bebeklerine bakar, 
onun huzur-ı aşkında7 tiril tiril titrerdi.

1   “Zavallı Katil”, Heybeliada’da 3 Kasım 1920 tarihinde tamamlanmış ve 3, 4, 5, 
6, 7, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde İkdam gazetesinde yedi gün süreyle tefrika edil-
miştir. Hikâye, sadeleştirilmiş olarak Meyhanede Kadınlar hikâye derlemesinde 
Atlas Kitabevi tarafından 1969, 1972 ve 1981’de, Everest Yayınları tarafından 
2012’de, Özgür Yayınları tarafından 1995 ve 2016’da Hüseyin Rahmi’nin başka 
hikâyeleri ile birlikte yayımlanmıştır. Elinizdeki yayın, hikâyenin İkdam gazete-
sindeki tefrika metnine uygun bir şekilde sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Ezgi 
Taylan - Yusuf Açıkgöz)

2   kameriye: çardak
3   haddizatında: aslında
4   icra için: yapmak için
5   taat: emredileni yapma
6   zillet: hakirlik
7   huzur-ı aşkında: aşkının huzurunda
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Mahire, bu kahvaltı işkencesine nihayet vermek için hiç işti-
hası8 olmadığını izahla tepsi başından çekildi. Hizmetçinin oraya, 
masanın kenarına bırakmış olduğu Gayret gazetesini aldı. 

Şimdi bedbaht Nadi de yemeği bıraktı. Çünkü sevgili Mahi-
re’sinin iştahsız bulunduğu bir anda kendisinin kahvaltıya rağbet 
göstermesini günah-ı kebairden9 sayar. Binaenaleyh10 o da makûs11 
bir azap ile teessür12 olurdu. Mahire Hanım, kocasıyla kendi arasına 
gerdiği gazete perdesinin arkasından uzun uzun oflamalar puflama-
lar ile renkten renge girerek türlü sinir hâlleri geçirmekte iken Nadi 
masa başından kalktı. Karısının bu asabi ızdırablarına sebep kendi 
vücudu olduğunu hisseder bir meyus13 ile:

– Hanımcığım bu sabah göğün mavisi o kadar müferrih14, ru-
hefza15, güneş pürşaşaa, yapraklar yeşil, tabiat mütebessim ki etra-
fımızı saran bu yaz sabahının letafetinin neşesinden hissedar olma-
mak kabil değil. Hâlbuki ah siz…

Hanım soğuk bir etabla gazete perdesini biraz yüzünden sıyı-
rarak:

– Bey, Darülbedayi’ye sıkça devamla hemen her hafta aynı 
piyesleri mükerreren16 seyrede ede öyle tatbiki soğuk aktör türleri 
aldınız ki böyle yapma edalarla söze başladığınız zaman kendimi 
sahne önünde sanıyorum. Göğün müferrih, ruhefza rengi, pürşaşaa 
güneş, yaz sabahı letafetinden hissedar-ı neşe olmak… Hep bunlar 
sabahleyin karı koca münasebeti arasına girebilecek sözler midir? 
Erkenden benim canım bir şey yemek istemiyor. Siz buyurunuz, 
afiyet olsun. Böyle mavili, yeşilli, şaşaalı uzun nazma ne lüzum var 
efendim? Buyurunuz, çok rica ederim.

8   iştiha: arzu
9   günah-ı kebair: büyük günahlar
10   binaenaleyh: bundan dolayı
11   makûs: uğursuz
12   teessür: üzülme
13   meyus: ümitsizlik
14   müferrih: ferahlık veren
15   ruhefza: ruhu canlandıran
16   mükerreren: tekraren
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– Emriniz başım üzerine fakat siz yemedikten sonra benim mi-
dem nasıl alır? 

– Alır alır. Zevciyet hissiyle midenizin arasında bir bağ olmadı-
ğını pek iyi bilirim.

– İşte vallahi tıkandım. Canım istemiyor.
– Hâlâ aktörlükte devam ediyorsunuz beyefendi. Şimdi bana 

gösteriş yapmak için burada hiçbir şey yememiş olsanız bile bugün 
İstanbul’a gidince lokantada iki kat acısını çıkaracağınızı biliyorum. 
Cidden yemeyen, günden güne eriyen harap olan yalnız benim. Za-
vallı Mahire. Ben hakikatperest bir kadınım. Riyadan, yalandan 
hoşlanmam. Böyle yapma iştihasızlıklara ne lüzum var? Yiyiniz. 
Beni de rahat bırakınız. Birkaç satır gazete okuyayım.

– Büsbütün tıkandım. Niçin inanmıyorsunuz?
– Beni daha ziyade söyletmeyiniz. Siz tıkanmazsınız. Yiyecek-

siniz. Mutlaka yiyeceksiniz. Sizinle meşgul olunuz ki ben de birkaç 
dakikalık huzura ereyim.

Hanımın emri hilafına17 ısrarın vereceği fena neticeyi bilen bey 
melul18 bir sükûtla tepsi başına oturur. Ağır ve hemen cebrî19 bir 
yiyişle meşgul olarak kendini avutmaya uğraşır.

Hanım, beyin sıkıcı istirhamlarından kurtulunca gazeteye dalar. 
Başkalarından hoşlanmaz. Avrupa’dan aleyhimize gelen havadis-
lerden sinirlenir. Göz ve kulaklarımıza sıkıntı veren, imla ve telaf-
fuzumuza uymayan ecnebi20 isimleriyle dolu mütercim romanlar-
dan tüyleri ürperir. Gerçek hikâyenin ilk satırlarına göz atar. Bunun 
küçültülerek sinemadan gayet adapte edilmiş bir şey olduğunu an-
lar. Gazeteyi elinde evirir çevirirken nihayet son sayfanın ilanla-
rında bir meşguliyet ararken gözüne otuz altı punto ile dizilmiş şu 
başlık ilişir:

İzdivaç ve Talak İdarehanesi21 
17   hilaf: zıt
18   melul: üzgün
19   cebrî: zoraki
20   ecnebi: yabancı
21   İzdivaç ve Talak İdarehanesi: Evlendirme ve Boşandırma Kurumu
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Bu tuhaf unvanı takip eden aşağıdaki satırları bütün dikkatiyle 
okur:

“Zevç veya zevcelerinden memnun olamayıp da talak için ailevi 
ve içtimai22 bazı mahzurlara mebni bir sebep cesaret edemeyerek 
duzahi23 bir hayata mahkûm olan bedbaht ile konsültasyon yapılır. 
Şeri ve hukuki vekâletler deruhte olunur24. Her hâlde muvaffakiyet-i 
talak25 temin edilir. İzdivaç isteyenlere her nev26 şeraite muvafık su-
huletler27 gösterilir. 

Muhtac-ı himmet28, bedbaht-ı tali29, asi hanımlara ve beyefen-
dilere manevi tedavi edilir. 

Talipleri zuhur etmeyen kızın kısmetleri açılır.
Tevdi eden en mühim ve hatta en müthiş aile esrarı kari bir 

kuyuya atılmış gibi ebediyen mazi ve meskût kalır.
Kitapçılar, Çınar Sokağı, Defterdar Hanı 65. Telefon: 751.”
Oh oh, ne iyi. Mahire Hanım gece gündüz kocasından ayrılma-

yı düşünür fakat ailesinin itirazlarına karşı gelemiyor, binaenaleyh 
rey-i hilafına30 düşürüldüğü bela-yı izdivacdan arzusuna aykırı ge-
len hissiyle kendini büyük tesellilere, manevi tedavilere muhtaç bu-
luyordu. İlanı tekrar tekrar okudu ve her okuyuşunda o satırlardan 
muzdarip ruhuna şifa çareleri arıyordu. Zavallı hastalar istedikleri 
her ilaçtan nasıl büyük şifa ümitlerine düşerlerse o da her cümlesin-
de bir efsun31 varmış gibi bu sözlerin şarlatanlıklarıyla büyülendi. 
Ve bilhusus esrar muhafazasında vadedilen sözlerin büyüsüne ka-
pıldı. İllah yorgun düşmüş zamanlar her şeyini kendi hislerine göre 

22   içtimai: toplumsal
23   duzahi: cehennem gibi
24   deruhte olunmak: üstlenilmek
25   muvaffakiyet-i talak: başarıyla boşanma
26   nev: çeşit
27   suhulet: kolaylık
28   muhtac-ı himmet: yardıma muhtaç
29   bedbaht-ı tali: talihsiz
30   rey-i hilaf: farklı görüş
31   efsun: sihir
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tefsir etmek eğiliminde olduklarından dolayı iğfal32 olunmaya çok 
elverişlidirler.

Mahire Hanım İzdivaç ve Talak İdarehanesine müracaata ka-
rar verdi. Emeline ermek için kudreti yetebildiği mertebe nakdi fe-
dakârlıktan geri durmayacaktı.

Kahvaltı başında dalgın, meyus elini tabaklara götürüp getiren 
zevcesinden aldığı emire niyetle bir gibi görünür. Fakat karısının 
ilan üzerinde aynı satırları mükerrer ve hatta ketum olunamayacak 
küçük bir heyecan solgunlukları içinde okuduğuna dikkatinden de 
hali kalmıyordu. Gazetede Mahire’nin bu derece merakını celbede-
cek nasıl bir ilan bulunabilirdi? Bu hakikate ermek için o da kurnaz 
davranmaya karar verdi. Zevcesinin bütün dikkat nazarıyla devam 
ettiği bu mükerrrer okuyuşun hiç farkında olmamış gibi göründü. 
Saatine bakarak:

– Ooo vakit geçmiş. Treni kaçıracağım. Koşmalıyım.
isticaliyle33 ayağa kalktı. Suratı saf ve müsterhim34 bir bakışla karı-
sının önünde durarak:

– Müsaadenizle gidiyorum. 
– Allah selamet versin.
– Bir emriniz? İstanbul’dan bir siparişiniz?
– Hiç.
– Barıştık mı?
– Darıldık mı ki?
– Mahire, hiçbir gün şu köşkün babından35 müsterih36, neşeli bir 

yürekle çıktığımı bilmiyorum. Ayrılırken daima ruhumu yaralarsın. 
Akşama kadar tekrirlerinin acılarıyla zehirlenir dururum.

– Haydi haydi, trene yetiş. Kalemde jurnali imzalayamazsan 
maaşından kesinti yaparlar.
32   iğfal: kandırma
33   istical: acele etme
34   müsterhim: yalvaran
35   bab: kapı
36   müsterih: huzurlu
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– Müdürler jurnal imzalamaz.
– O… Müdür… Doğrusu yüksek rütbe. Bu mevkiinle övünmek 

onu namın için hiç fırsat kaçırmazsın. Ne yalan söyleyeyim müdür 
karısı olduğumdan dolayı içime hiç gurur gelmiyor. 

– Ah ne söylesem beni en keskin istihzalarınla37 kavrarsın.
– Haydi haydi… Sinirleniyorum. Muhaveremiz38 kör bir kavga 

şeklini almadan selametle trene yetiş.
– Ah… Ah bugün kalemi, vazifeyi her şeyi savarak akşama ka-

dar yanında kalmayı ne kadar canım istiyor bilsen…
– Allah esirgesin. Şimdi “Yangın var!” diye bağırırım.
– Gidiyorum iki gözüm üzülme.
Nadi Bey, karısının sıkı sıkıya elinde tuttuğu devrede bükül-

müş gazeteye göz kuyruğuyla nazar39 fırlatarak kameriyeden çıkar. 
O biraz uzaklaştıktan sonra genç kadın üzüntüden bayılıyormuş 
gibi başını derin bir süzgünlükle iskemlesinin arkalığına dayayarak: 

– Ama Allah’ım, beni ve daha sevmedikleri kocalarıyla yaşa-
mak azabından sıkıntı ve ne kadar Havva’nın kızı varsa cümlemizi 
hayırlısıyla bu işkenceden kurtar. 

Nadi Bey’in duraktaki ilk işi bir Gayret gazetesi almak oldu. 
Tren gelmişti. Kompartımanda bir yer bulur bulmaz hemen ilan 
sahifesi çevirdi. Koca puntolu mahut40 sertama ilk nazarıdikkatini 
celbetti. O satırları içer gibi merakla baştan nihayete kadar okudu. 
Şarlatanlığın memleketimizdeki genel saflığı kötüye kullanmada 
vardığı şaşkınlıkla beraber teessüründen şakaklarını ince, soğuk bir 
ter tabakası kapladı.

Böyle kapanlara en ziyade sinirli kadınların, hiçbir ciddi sıkın-
tıları yokken kendilerine türlü türlü dertler icat eden hayalperest, 
işsiz güçsüz hanımların kolayca düşebileceklerini biliyordu. Kendi 
zevcesi de işte bunlardan biriydi.
37   istihza: biriyle ince ince alay etme
38   muhavere: karşılıklı konuşma
39   nazar: bakış
40   mahut: malum
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Kendine göyen ihtisas ediyordu41. Evvela zevcesi, sonra dola-
yısıyla kendisi bu madrabazlığın kurbanı olacaklardı. Hemen o gün 
bir sonraki trenle Mahire’nin İstanbul’a ineceğinden şüphelendi. 
Köprüye çıkınca muhallebicilerden birinin kuytu bir köşesinde giz-
lenerek bekledi. Vapur geldi. Müşterilerini köprüye döktü. Pirinç 
ayıklar gibi kalabalığı gözleriyle bir bir seçmeye uğraşarak karısını 
arıyordu. Oh, tahmininde yanılmamıştı. Dubayı dolduran o insan 
seli arasında Mahire’yi fark etti. Yüzü kalın bir peçeteyle örtülüydü 
fakat ne kadar örtünse boyundan bosundan endamından, tanımakta 
güçlük çekmedi. Şimdi ne yapmalı? Açıktan açığa takip etse görün-
ce karısı kızacak, iş falsolaşacaktı iyi tesadüf o aralık eski, sadık 
dostlarından Osman Efendi isminde biri muhallebiciden içeri girdi. 
Onu küçük bir işaretle yanına çağırdı. Parmağıyla izdiham arasın-
daki karısını göstererek:

– Kardeşim Osman, şu yüksek tüylü mor setreli42 madamın ya-
nından giden yüzü sımsıkı örtülü çarşaflı hanımı görüyor musun?

– Evet.
– Bugün her ne kadar mühim işin varsa bile yok ederek bu ka-

dının arkasından gideceksin. Girdiği çıktığı yerleri adım adım öğre-
nip bana sağlam haber getireceksin.

Osman bakışı şaşkın bir tebessümle: 
– Gül gibi zevcen varken böyle karı kovalamaktan utanmıyor 

musun? Bana da o kadar güzel bir vazife yüklüyorsun ki…
– Osman, uzun lakırdılara vaktin tahammülü yok. Bu ne bir 

eğlence ne bir başka kadın meselesidir. Başımda müthiş bir fela-
ket dönüyor. Takip edeceğin kadın yabancın değil. Haydi kardeşim 
çabuk. Sonra gel beni köprü başındaki Valide Kahvehanesinde bul. 
Hakikati anlatırım. Takibini mümkün olduğu kadar hissettirmeme-
ye uğraş.

41   ihtisas etmek: hissetmek
42   setre: bir ceket türü
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Nadi Bey’in yüzündeki derin teessürden Osman Efendi mace-
ranın ehemmiyetini anladı. Uzunca bir ara ile peçeli kadının peşine 
düştü.

Mahire köprü başından bir arabaya bindi. Kitapçılar Çınar 
Sokağındaki Defterdar Hanı’nın önünde arabadan indi, doğru 65 
numaraya çıktı. Kapının üzerinde “İzdivaç ve Talak İdarehanesi” 
levhasını gördü. İçeri girdi. Kendini dört kapıya ithal olan yerlice 
bir koridorda buldu. Bir kenarda küçük bir iskemle üzerinde kır sa-
kallı, uşak kıyafetli tıknaz bir adam uyukluyordu. Onu biraz yüksek 
sesle kendine getirmeye mecbur oldu. Ona söz anlatıncaya kadar 
sağdan bir kapı açıldı. Saçları gayet itinalı taranmış, gözlüklü esmer 
bir genç gözükerek:

– Ne istiyorsunuz efendim?
Mahire, delikanlının mütecessis43, dik nazarı altında biraz sı-

kılarak:
– İlanınızı okudum. Konsültasyon için geldim. 
– Pekâlâ efendim, buyurunuz.
Uyuklayan sakallı, gözlerini ovuşturarak bir kapı açıldı. Zaire-

yi44 tenha bir odaya aldılar.
Burası yeşil muşambası mürekkep lekeli eski yazıhanesi. Kırık 

bir hokka45, duvarda “Tevekkeltü tealallah” levhası, Hilal-i Ahmer 
duvar takvimiyle Babıali Caddesi’ndeki dava-yı kübera dükkânla-
rına benziyordu. Mahire bir inkisar-ı hayal46 iğbirarıyla47 etrafına 
bakındı. Bulunduğu mevkiin yüreklere şifa bahşedecek bir ruhani-
yette olmadığını anladı.

Yandaki odadan bir kapı açıldı. Şapşal redingotunun yakası sol-
muş, geniş pantolonunun dizleri çıkmış, koca kafalı uzun sakallı, 
koyu vapur duman gözlüklü, sarığı yeni çıkarmış bir yobaz eskisine 
benzer bir adam içeri girdi. Kürsüye çıkan ağır bir vaiz temkiniy-
43   mütecessis: meraklı
44   zaire: ziyaretçi
45   hokka: kapaklı küçük kap
46   inkisar-ı hayal: hayal kırıklığı
47   igbirar: kırılma, gücünme
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le yazıhanenin önüne kuruldu. Mahire’ye de yazı başında, kıtıkları 
çıkmış bir koltuklu gösterdi.

Geniş kadınla bu köhne erkek bir müddet birbirlerini süzdü-
ler. Başı kalıpsız bir fesin içine gömülmüş, gözlerinin hilesi koyu 
camlar ile örtülmüş, kır düşmüş sakalı göğsünü doldurmuş bu ada-
mın huzurunda Mahire derin bir feylesofluk seçemedi. Olsa olsa bu 
adam bir kaba sofu olabilirdi. Fakat İzdivaç ve Talak İdarehanesi-
nin kurnaz müdürü birkaç bakışta müşterisinin hâl ü şanını, kalbini 
keşfetti. Çünkü zavallının peçeden kurtulan solgun, güzel yüzünde 
bütün teessürü okunuyordu. Onda koca aramaya gelen bir kız sıkıl-
ganlığı yoktu. Hem o kadar cazip ve lütuf yer bulmak müracaatıy-
la gelmedi. Onun hazin, asabi simasında bilakis nefretiyle beraber 
kalacağı bir erkekten kurtulmak isteği vardı. Tabib-i manevi48 zair 
nazarında vehmini49 ispat için ağır ağır söze başlayarak:

– Zannederim ki müzdeviçsiniz. Fakat erkeğinizi hiç sevmiyor-
sunuz ve buraya talak talebi için geldiniz.

Bu ani keşif karşısında Mahire şaşırdı. İzdivaç ve talak madra-
bazı50 sandığı bu adamda bir bakıcılık kanı da vardı. Binaen titrek 
bir sedayla:

– Evet…
ile muhatabının nazarını tasdik etti. Sakallı, bu sevinci ile: 

– Çehrenizden kalbinize intikamı kerametime atfetmeyiniz. 
Haşa evliyalık taslamak istemiyorum. Ben de her insan gibi âciz bir 
mahlukum. Çok yaşamak, çok görmek, her gördüğünden bir ders, 
bir hisse çıkarmak. İşte keramet budur. Hanımefendi, bu idareha-
neyi açalıdan beri talak için müracaat eden kadınların çokluğuna 
şaşıyorum. Sizi görünce onlardan biri olduğunuzu derhâl tanıdım. 
İzdivaç için gelenler de var. İzdivaç serbest bir akittir51. İsteyen iste-
yeni alabilir. İyi parçaların talipleri çoktur. Bizim aracılık etmemize 
hacet kalmaz. Bize müracaat edenler talihleri kendi kendilerine yü-
48   tabib-i manevi: manevi doktor
49   vehim: şüphe
50   madbaraz: hileci, dolandırıcı
51   akit: sözleşme
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rüyemeyen biçarelerdir. Kadından, erkekten bu nev müşterilerimiz 
çabuk bir kısmet bulmak için kendilerini medihte mübalağa ederler. 
Misalen şöyle şöyle mükemmel tahsil ü terbiye gördüğünü, ayda 
yüz lira kazandığını iddia eden bir erkeğin sözleri yüzde on dahi 
hakikat değildir.

Kadınlardan çoğu, imamların hemişleriyle imaniyelerinden 
başlarından onar yılı tezeyyün edilmiş52 kart şeylerdir. Bu zaval-
lı hanımlar âlemde evvela kendi kendilerini aldatırlar. Çünkü nü-
fus varakasından53 çıkarılan senelerin asarını54 çehrelerden silmek 
mümkün değildir. Buna ne imamın ne lokmanın kudreti yetebilir. 
Her yıl eskittiği yüze damgasını vurur. Böyle birbirini aldatarak 
evlenenlerin beş on gün sonra karşı karşıya foyaları meydana çı-
kar. Binaenaleyh geçim olmaz. Kendisi ciddi olmayan bir insan 
karşısındakinden ne yüzle samimiyet ve doğruluk ister? Başınızı 
ağrıtmayayım hanımefendi, asıl davamıza gelelim. Talak talebinde 
misiniz? Fakat bu bapta55 bir iki şey daha söyleyeceğim. Müsaade-
nizi rica ederim.

– Estağfurullah.
– İyi bir dişçi, ücret alacağım diye sağlam bir dişi çıkartamaz. 

Kocadan boşanmak bir kadının sergüzeşt-i hayali56 değildir. Bu ci-
heti57 güzelce düşündünüz mü hanımefendi? Vazife-i insaniyem58 
size hakiki söylemektir. Ücreti vererek nasihatimle amiliyetle bura-
dan gidersiniz. Bir ev bark tamir ettiğimden dolayı bende memnun 
kalırım. Karı koca ayrılığından gelecek para yerinde dursun.

Bu garip nasih59, yazıhane üzerindeki fersude60 bir cilt ile oy-
nayarak istedi.

52   tezeyyün etmek: süslenmek
53   varaka: üzerinde yazı bulunan kâğıt
54   asar: belirtiler
55   bap: husus
56   sergüzeşt-i hayal: hayal kurmak
57   cihet: taraf
58   vazife-i insaniye: insanlık vazifesi
59   nasih: kopya eden
60   fersude: eskimiş
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– Talak ücreti fazlacadır kızım…
– Tecrübedide derin bir zat olduğunuzu sözlerinizden anlıyo-

rum. Hayırhahlığınıza61 teşekkür ederim. Fakat kararım katidir62 
efendim. Bendeniz evvelce her ciheti düşünerek geldim. Kesinlikle 
canımı kurtarmak istiyorum. Para pul gözümde yok.

– O hâlde bazı sözlerime cevap vermeniz icap ediyor.
– Buyurunuz.
– Beyinizden bu kadar tiksinmenize sebep nedir? 
– Hiç hoşlanmıyorum efendim. Ayıp değil ya.
– Sebebi dermeyan ediniz.
Mahire gözlerinde incelenen yaşlarını kurutmak için, ince, za-

rif kokulu bir mendil çıkararak:
– Hulkiyetime63, kalbime, kadınlığıma ait bazı sebepler.
– İzah buyurunuz.
Mendil ile yüzünü örterek küçük asabi iki hıçkırık arasında:
– Bunlar hissiyatımın, gönlümün, mizacımın derin gizlilikleri-

dir. Nasıl söyleyeyim? 
– Canım kızım beni bu gibi iç dökmeleri dinlemeye alışkın bir 

emraz-ı ruhiye64 mütehassısı, bir tabib-i manevi addediniz. İnanınız 
bu oda sizden evvel pek çok kadının hıçkırıklarına makûs olmuştur. 
Kadın dimağlarında büyüyen öyle hastalıklar bilirim ki talakla te-
davi kabil65 değildir. Derdi anlayalım, devayı ona göre tertip edelim. 
Sözlerinizin ebediyen bu dört duvar arasında unutularak benimki-
lerden başka insan kulağına değmeyeceğine emin olunuz. Zevceniz 
sizi seviyor mu? 

– Çok… Hadden aşırı.

61   hayırhah: iyiliksever
62   kati: kesin
63   hulkiyet: ahlak
64   emraz-ı ruh: ruhun sırları
65   kabil: mümkün
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– Hazmedilemeyen aşklar, mide bozan kuvvetli yemekler gibi 
iki tarafında kanlarını fesada uğratır. Ah bazı tedbirsiz erkekler iç-
lerinin ateşlerini bütün kavurucu alevleriyle zevcelerinin yüzlerine 
fışkırtırlar. Kadın da derhâl bir zuhiyat imtilası başlar. Behey ahmak 
kocalar, karılarınıza ne kadar ateşli iseniz hararetinizi o kadar örtü-
nüz. O ölçüde metin belki de soğuk görünmeye çalışınız ki sevilesi-
niz. Kadın daima istemeyene meyleder.

Bu ruh tabibi, fersude cildi ortasında açıp bir iki cümle okur 
gibi epeyce bir sükûttan sonra:

– Beyiniz ile aranızdaki yaş farkı? 
– Ben henüz yirmi birine bastım. O bol bol kırk beş. Ah hem de 

aman Allah’ım nasıl kırk beş… Kaba yapılı, sahtiyan66 kadar esmer, 
fino gibi tüylü, koca kulaklı bir herif. Bana genç görünmek için 
yapmadığı delilik yok. Daima yanında bir cep aynasıyla bir cım-
bız taşır. Tenha odalarda, affedersiniz hele aralıklarında saçlarının 
bıyıklarının ağaran tellerini yolar. Benimle akran yaşamak için ne 
hoppalıklara kalkışır bilseniz…

– Bu söyledikleriniz sizin hissiyatınıza ait şeyler. Bunların hiç-
biri talak için şeri kanuni bir sebep teşkil edemez.

– Benim ondan hiç hoşlanmadığım, kendisiyle yaşamaya ta-
hammül edemeyeceğim ayrılmamız için kâfi sebepler değil midir? 
Bir mide bir yemeği kabul edemezse hastayı kusturuncaya kadar 
zorlamayı hangi fen, hangi hikmet, hangi adalet emreder? Onun 
yaratılış teşekkülü67 benimle tevafuk etmiyor. Cildinin, nefesinin 
kokusu beni boğuyor. Ne kadar temizlense, kolonyalansa ayakla-
rında tabuttan gelen bir kadavra kokmuşluğu var yahut bana öyle 
geliyor. Teni tenime temas edince nefretten tüylerim ürperiyor. İl-
tifatları bana dayak azabı veriyor. Sizi bir şeriat ve kanun adamı 
tanıyarak müsaadenize iğtiraren68 söylüyorum. Dudakları iştihadan 
titremeye başlayıp da şehvet ihtirasıyla üzerime gözlerini açtığı 
vakit ağlayarak kaçacak yer arıyorum. Efendim tavuklar bile hoş-
66   sahtiyan: boyanmış deri
67   teşekkül: oluşum
68   iğtirar: gururlanma
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lanmadıkları horozdan kaçarlar. Onun kolları arasına düşmektense 
vücudumu tramvaylar ezse… Otomobiller çiğnese billahi memnun 
olurum. Gönlümü ben halk etmedim. Onu da Hakim yarattı. Bana 
haz ve istikrah hissini Allah verdi. Bigünah bir kadının böyle mü-
ebbet bir işkenceye mahkûmiyetini hiçbir vicdan kabullenemez. Ta-
bib-i ruh69 önüne bir kâğıt parçası çekti. Birkaç kelime kaydettikten 
sonra mıknatıslı bir derinliğe malik gözlerini Mahire’nin yüzüne 
çekerek:

– Kızım, bir maraz ne kadar derinden derine teşhis edilirse teda-
visi o kadar kolay başlar. Bir mühim sualim daha var. Doğru cevap 
vermenizi rica ederim. Çünkü kadınların kocalarından nefretlerini 
mucip70 bazı hastalık belirtilerini bilirim. Ehemmiyetine mebni71 o 
ciheti tenvir72 lazım geliyor.

– Peki efendim. Sorunuz doğru söylerim.
Emraz-ı ruhiye mütehassısı muhatabının göz bebeklerini ara-

yarak:
– Sevdiğiniz bir delikanlı var mı? 
Gözlerinin akına kadar kararan genç kadının tam can nokta-

sından vurulduğunu gösterir bir baygınlıkla başı önüne düştü. İnilti 
nevinden “Evet efendim…” itirafı duyuldu.

Mütehassıs:
– Tabii genç, güzel, zeki, hassas. 
– Ne kadar latifi varsa Cenabıhak zatında toplamış efendim.
– O da sizi çıldırasıya seviyor?
– İkimiz de aynı ateşle kavruluyoruz. Sanki Halik ikimizi birbi-

rimiz için yaratmış. Gönlümde bu meşale varken düştüğüm izdivaç 
zindanı içinde nasıl yaşayabilirim? Adalet-i ilahiye73, vicdan-ı in-

69   tabib-i ruh: ruhun doktoru
70   mucib: şaşkınlık veren
71   mebni: dolayı
72   tenvir: ışıklandırma
73   adaleti-i ilahiye: ilahi adalet
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san namına sizden istirham ederim74. Şeriatte75, kanunda ruh ilmin-
deki bütün ihtisasınızı göstererek beni kurtarınız efendim… Bana 
yazıktır… Gencim, masumum. Tabiatın gönlüme verdiği ateşli arzu 
ile seviyorum. Sanki bir tarafım cennet, öbür tarafım cehennem. 
Ayaklarımın altına kazılmış mezarlar görüyorum. Aman efendim 
ne olursa sizden olur…

Dertli hanım şiddetle dişi tutmuş gibi çenesini avuçları arasına 
alarak iki tarafına sallana sallana gözyaşı musluklarını açtı. Satırları 
arasında, bu meseleye bir çare arar gibi hep o fersude cildi karıştı-
ran ihtiyar:

– Kızım, teessüre kapılmayınız. Muvaffakiyetin anahtarı meta-
nettir76. Daha çok gürültü geçireceksiniz. Kibar bir aileye mensup-
sunuz, valideniz pederiniz var.

– Evet efendim.
– Şimdi onlar dehşetli itirazlarla karşınıza çıkacaklar. Zevceniz-

le beraber sizi mağlup etmeye uğraşacaklar.
– Bu mülahazalarınız77 hep doğru fakat uzmanlığınızdan çok 

ümitvarım. İnayetiniz78 ile her müşküle çare buluruz inşaallah.
– Bu işte gayret-i istical79 lazım. Demiri tavında dövmeliyiz.
– Bu dakikadan tezi yok efendim. Her emrinizi ifaya ve her 

fedakârlığa hazırım.
– Bu belalı işi ancak iki yüz liraya halledebilirim. Neler çeke-

ceğimi göreceksiniz.
– Sevinerek takdim ederim. Fakat bugün yanımda elli liradan 

fazla yok.
– Mevcudu teslim eder üst tarafı için de bir gün temin buyurur-

sunuz.

74   istirham etmek: rica etmek
75   şeriat: şartlar
76   metanet: sağlamlık
77   mülahaza: düşünce
78   inayet: yardım
79   gayret-i istical: acil gayret
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Mevcut teslim olunur. Mütebaki80 paranın da hemen yarın tas-
fiyesine söz verilir.

İzdivaç ve talak mütehassısı, kifayetin kendince pek mühim 
olan ciheti böyle sağlama bağladıktan sonra:

– Hanımefendimiz şimdi besmele ile işe başlayacağız. (Tak-
vime bakarak) Mizan81 burcundayız. Bu menzil semavi cesurlara 
muvaffakiyet temin eder. Bu ne âlâ bir tesadüf… Pek mutlu insan-
mışsınız. Mizan, bir burc-ı talaktır. İlk izdivaçtan felakete uğrayan-
ları ikincisiyle mesut eder. Yürekten sizi tebrikle işe olmuş bitmiş 
nazarıyla bakabiliriz.

– Ettiğiniz iyiliğin büyüklüğüne mukabil kendimi aciz, şükran 
içinde buluyorum.

– Bendeniz için itimadınız kâfi bir lütuftur efendim. İtikadınızı 
tam, kalbinizi ferah tutunuz. Önümüze çıkacak güçlüklerden sorun 
etmeyiniz. Ümitsizlik davanın birinci kaybıdır. Sualimi buyurunuz. 
Sevdiğiniz delikanlının ismi nedir?

İnce bir ahtan sonra:
– Şadan.
– Oh ne ferah isim… İkinizde yakında şad olursunuz inşallah…
– Himmetiniz82 bereketiyle.
– Şadan Beyefendi’nin hâl ü şanı? Mevkii, memuriyeti? 
Mahire Hanım, bu kadar inceden inceye tahkik lüzumunun 

gereğini anlamak ister. Durgun bir bakışla muhatabını süzer. Zeki 
adam derhâl hakikate intikal ile:

– Hanım kızım, tetkikimin83 derinliğine acep etmeyiniz. Ben 
vazife ettiğim işi esasından kavramak isterim. Her şeyi evvelden 
bilmeliyim. Öyle insanlar, öyle memuriyetler vardır ki onlar ile 
böyle bir macera kapısı açmak, kendi başına âdeta büyük bir bela 
satın almak demektir.
80   mütebaki: geriye kalan
81   mizan: terazi
82   himmet: yardım
83   tetkik: araştırma
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– Efendim, hiç çekinmeyiniz Şadan Bey ne resmi ne gayriresmi 
kimseye bu yolda bir ürküntü verecek büyük bir şahsiyet değildir. 
Memuriyeti yoktur.

– Ne ile geçinir? 
– İdarehane sahibidir. Burada taşrada şerikârı84 vardır. İş görür-

ler.
– İdarehanenin ismi? Semti? 
– Teshil-i Umur İdarehanesi… Galata, Perşembe Pazarı, Mah-

zen Sokağı 32.
İhtiyar bu sözleri büyük bir dikkat ve ehemmiyetle kayıt ede-

rek:
– Teşekkür ederim hanımefendi. Şimdiki zevciniz beyefendi 

hakkında aynı izahatta bulunmanız lütfunu rica ederim.
– Münakalat-ı Dâhiliye müdürü Nadi Bey. Kendi meskenimiz, 

Erenköyü Ebegümeci tarlası. Zehabi Efendi Köşkü.
– Pekâlâ efendim. Kâfi, şimdi teşrif edebilirsiniz. Yarın yahut 

kabul olmazsa öbür gün mütebaki para ile avdet buyurduğunuz 
vakit görüşürüz. Zevciniz aleyhine bir talak davası açmak üzere 
bendenizi tarafınızdan vekil tayin edersiniz. Ben yarına, öbür güne 
kadar işin enini boyunu hesaplar, şeri85, kanuni, talak esbabını ha-
zırlarım. Şimdi itimatla devlethanenize dönebilirsiniz. Fakat dikkat 
buyurunuz, zevcinizin sizi takip etmesi veya arkanıza gözcü koy-
ması mümkündür.

Genç zaire henüz Defterdar Hanı’nın kapısından dışarı çıkma-
dan tabib-i manevi telefon defterini karıştırarak genç muavinine

– Basri Efendi, Galata 5-0-2 telefon başına çağır. Bana haber 
ver.

Bir dakika sonra Basri Efendi:
– Efendim buyurunuz.
Dediğiniz numara açıldı. Tabib-i manevi telefon başında: 

84   şerikâr: ortak
85   şeri: şeriatle ilgili
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– Neresi efendim? 
– Perşembe Pazarı, Mahzen sokağı, Kabil-i Umur İdarehanesi.
– Kiminle müşerref oluyorum86?
– Ali Behzat.
– Şeriklerinizden Şadan Bey ile görüşmek isterim. Orada ise 

lütfen haber veriniz.
– Bekleyiniz buradadır.
Birkaç dakika tuttuktan sonra cevap:
– Buyurun.
– Şadan Bey? 
– Efendim.
– Gayet mühim ve istical bir meseleye dair sizinle hemen gö-

rüşmek isterim.
– Ne meselesi efendim? 
– Mahire Hanım, Nadi Bey meselesi.
– Rica ederim yavaş söyleyiniz. Bu benim için pek belalı bir 

sırdır. Nereye geleyim efendim? 
– Kitapçılar, Çınar Sokağı, Defterdar Hanı, İzdivaç-Talak İda-

rehanesi 65.
– Geliyorum efendim, hemen şimdi… Şimdi… Şimdi… Şim-

di…
Bir sıraya bu dert “şimdi” dünyada icat edilebilen söz ve mü-

sebaki ölçülerinin en serimi bir acele ile söylendi. Telefon kapandı. 
Eğer Şadan Bey Perşembe Pazarı’ndan Kitapçılar’a kadar bu tem-
po ile koşacaksa tabib-i manevi onu beş dakika sonra karşısında 
bulacağına şüphe etmiyordu. Ve düşündüğü gibi oldu. Otomobille 
mi geldi, tayyareyle mi uçtu, nasıl oldu, filhakika birkaç dakika 
tarafında, uzun boylu, hoş semalı, tatlı bakışlı, narin, latif, cazip, 
sülün gibi bir delikanlı idarehaneden içeri girdi. Telaşlı, heyecanlı 
gözleriyle etrafına bakıp kendini çağıran çehreyi arayarak:

86   müşerref olmak: tanışmak
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– İşte geldim. Ben… Şadan, dedi.
Tabib-i manevi onu gözleriyle süze süze odanın bir köşesine 

çekerek:
– Hanımefendi şimdi burada idi.
– Hangi hanımefendi? 
– Mahire Hanımefendi.
– Ha evet affedersiniz kafam pek dalgın da…
– Zevci Nadi Bey’den mutlak ayrılmak sevdasında. Bu emeline 

erişmek için her fedakârlığı, her hareketi göze aldıracağını söylü-
yor. Bu yolda şeri, kanuni esbabı tehyie etmem için ihtisasıma mü-
racaat etti.

– Nadi Bey’den mutlak ayrılmak sevdasında olduğunu biliyo-
rum. Lakin bu hususta zatıalinize müracaat edeceğine dair bendeni-
ze bir şey söylememişti.

Tabib-i manevi, Mahire’nin ismi geçtikçe yürek çarpıntılarına 
uğrayan genç beyin hâlini en hafif, en belirsiz hareketlerine kadar 
tetkik ederek:

– Evet size söylememiş olabilir. Fakat kadınlar his ve arzuları-
nın esiridirler. Her şeyde musip gayrimusip87 hemen feveran eder-
ler88. Neticeyi düşünmeksizin herhangi bir taşkınlıktan kendilerini 
alamazlar. Bu meseleye dair sizinle inceden inceye istişare etmeksi-
zin89 girişimde bulunmak istemedim. Teşrifinizi rica ile sizi buraya 
kadar yorduğumun sebebi bu efendim.

Şadan Bey renkten renge girerek dudaklarını ısıra ısıra düşünü-
yordu. Talak ve izdivaç mütehassısı biraz bekledikten sonra devam 
etti:

– Hanım zevcinden ayrıldıktan sonra sizinle izdivaç edeceğini 
de saklamadı.

87   musip gayrimusip: isabetli isabetsiz
88   feveran: coşma
89   istişare etmek: fikir alışverişinde bulunmak
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Şadan Bey ağzıyla yüzüyle büyük bir teslimiyetle omuzlarını 
kaldırarak:

– Demek bütün macera malum. O hâlde gizlenecek bir şey kal-
madı.

– Evet oğlum. Zaten bence maceranın her lahzası malum ol-
madık bir işe girişmem. Kadını kocasından ayırmak pek belalı bir 
keyfiyettir. Zevce zevcini istemiyor ama erkek kadını hadden aşırı 
bir muhabbetle seviyorsa, bahusus adamcağızın vecihen karısının 
hoşuna gitmemekten başka bir kabahati de yoksa böyle bir talaka 
vesatet etmek maddi manevi büyük bir vebaldir.

Gittikçe derinleşen mesele karşısında iki taraf küçük bir müd-
det sükûta90 vardı. Hak ile nahak aranıyor gibi gözler ağır bir te-
fekkür91 boşluğuna döndü. Talak mütehassısı, Şadan Bey’in Mahire 
Hanım’a nasıl amansız bir muhabbetle tutuşmuş olduğunu anlamış-
tı. Lakin bu hakiki sevdazadenin kendini itiraf ettirmek için dedi ki:

– Mahire Hanım’ın zevcinden ayrılarak size varmak için vermiş 
olduğu karar zatıalinizce de musip görülüyor mu? Bu ciheti iyi an-
lamak isterim. Yanlış bir iş görmeyelim.

Şadan Bey, o yakışıklı delikanlı, gözyaşlarını zor zapt eder bir 
dikkatle inleyerek:

– Aman efendim o nasıl sual? Musip görünmek ne demek? 
Onun en ufak bir arzusu yoluna gençliğimi, servetimi, bütün varlı-
ğımı düşünmeksizin fedaya hazırım. Onun emirlerini mantık, akıl, 
menfaat terazilerine vurmaksızın bile mülahaza92 ve bilamuhake-
me93 hemen ifa etmeyi en büyük saadet bilirim.

Şadan Bey’in maşuku94 kafasına muhatabına ispat için herif is-
tediği ateşli cümleler içinde yalnız küçük bir söz mütehassısın dik-
katini celbetmişti: “bütün servetimi” tabiri.

90   sükût: sessizlik
91   tefekkür: düşünce
92   mülahaza: düşünce
93   bilamuhakeme: düşünmeden
94   maşuk: âşık olunan
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Mahire’nin âşıkı sine sine öter iken birden hava alarak parla-
yan ateş gibi devam etti:

– Efendim bu işte sözünü ettiğiniz günahtan, vebalden eser 
yoktur. Bilakis büyük bir sevap işlediğinizi biliniz. Mahire gibi cis-
men, ruhen bir melek, bir nadire-i hüsn, Nadi yaşta o çirkinlikte 
bir hamhalatla yaşayamaz. Düşünülmeksizin nasılsa bir felaket-i 
izdivaca sebebiyet verilmiş. Fakat bu tamiri muhal bir keyfiyet de-
ğildir. Şeriatimizde varmak da hak, ayrılmak da. İkimiz, kalpleri 
birbirine bağlayan mazuriyeti, vicdan salahiyetiyle birbirimizin 
olmaya yemin ettik. Bu yeminimizin husulune mâni alacak bütün 
engelleri kanımız canımız pahasına bertaraf etmeye katiyen karar 
verdik. Eğer her nev fedakârlıkla mukabelede maksada ulaşmak 
olmayacaksa bu macera bizim, evet, iki masum gencin ölümüyle 
neticelenecektir. Ve daha başka ne müessif95, ne müthiş hâlleri vuku 
bulacaktır. Orasını kestirmek de mümkün değildir. Mutak96, mutal-
lak Mahire ile ebediyen tevhid-i cism edeceğiz. Dünyada olmazsa 
ahirette. Efendim, sizi sevmeyen ve sevmek ihtimali olmayan bir 
kadını kahren izdivacınız altında tutmakta ne sefa vardır? Böyle 
sahte vasiyetlerde kanun size bazen müzahir97 gibi görünebilir. La-
kin keyfiyeti vicdana tatbik edince bu ısrar bir canavarlık mahiyeti-
ni alır. Uzmanlığınızla bütün zembereklerini kurarak bizi kurtarınız. 
Bizim lehimize söyletmek için konunun püf noktasını bulunuz.

Talak mütehassısının kendi menfaati yönünden yürüttüğü mu-
hakeme-i mantıkiyesi şu söz oldu:

– Evladım, ben bu ağır vebali işi ancak bin lira ücret mukabi-
linde dava edebilirim. Çünkü bu davada ben yalnız değilim. Parayı 
tattıracağım, serpiştireceğim yerler var. Zaman icabı bazı davaların 
hakikati para ile ispat alabiliyor.

Şadan Bey bu mühimce meblağ karşısında hiç göz kırpmaksı-
zın:

95   müessif: üzücü
96   mutak: azat edilmiş
97   müzahir: yardım eden



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 789

– Kabul ediyorum. Lakin şart-ı tediyeniz98 tabii dakikten veri-
lemez.

– Yarısı peşin.
– Peki efendim.
Şadan Bey cebinden bir banka karnesi çıkardı. Çekin üzerine 

rakam ve yazı ile “beş yüz lira” kaydını yapar iken odadan içeri biri 
girdi. Şadan arkası kapıya dönük ve yazı ile meşgul olduğundan 
geleni göremedi. Fakat sesini işitince bütün vücudunda yukardan 
aşağıya bir titreme geçirdi. Şaşırdı. Ellerinin raşesi99 elinde kalem 
okunmaz şeyler karalıyordu.

İçeriye gelen taşkınlığını zar zor zapt ederek boğuk kesik ne-
fesli kelimeler ile mahsusa hitaben:

– Efendim, İzdivaç ve Talak İdarehanesi müdürü siz misiniz? 
Tabib-i manevi çatkın bir suratla:
– Evet.
– Şimdi ben kendimi takdim edeyim. Münakalat-ı Dâhiliye mü-

dürü Nadi Bey.
Zairin, dünyaları göremeyecek bir dalgınlık içinde vahşileşen 

gözleri birdenbire Şadan’a kayarak:
– Vay Şadan, sen burada ne arıyorsun?
Yüzü yeşile kaçan limoni bir renk alan Şadan:
– Dayı bey affedersiniz, sizi birdenbire göremedim. 
– Beni görüp görmediğini sormuyorum. Burada ne arıyorsun? 
– Kahve, şeker komisyonculuğu için efendi ile görüşmeye gel-

dim.
– Demek burada izdivaç-talak dalavereleri haricinde başka işler 

de oluyor…
Şadan teessürünün şiddetinden önündeki karneyi bir türlü ka-

çırıp cebine sokamamıştı.

98   şart-ı tediye: ödeme şartları
99   raşe: titreme
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Dayısı eğilip rakamlara bakarak: 
– Ooo… Beş yüz liralık bir çek. Sen ticareti pek ilerletmişsin de 

bizim haberimiz yok…
Bu rastlantı önünde idarehane müdürü dudaklarını ısırmaya 

başladı. Çünkü aynı kadına yanan bu iki efendinin dayı-yeğen ol-
ması meseleyi başkalaştırıyordu.

Bu işin korktuğundan ziyade belalı olduğunu anladı. Mahire 
Hanım’ın zevci Şadan Bey’in hem dayısı hem gönül rakibi olan 
bu güçlü kuvvetli, mütehavvil100 adama karşı vaziyetin tehlikesi-
ni mümkün mertebe tamir edebilmek için ne tedbir icat edeceğini 
düşünüyordu. Gittikçe öfkesine mağlup düşen meyus koca her ke-
limede sedası sarsılarak:

– Şimdi beş on dakika evvel buradan siyah çarşaflı genç bir 
kadın çıktı gitti.

– Buradan bir kadın da çıkar, on kadın da… Burası umuma kü-
şade101 bir idarehanedir.

– O kadın benim zevcemdir.
Nadi Bey, odayı sarsacak bir şiddetle duvara bir yumruk indi-

rerek:
– Halt etmişsin. Hayır, olamaz olamaz!
– Efendim, buraya gelecek kadınları buyur etmeden kimin zev-

cesi, kimin kızı olduklarını tahkike imkân yoktur. Gelenlerin soy 
soplarını sormak vazifem haricidir. Onlarla burada yalnız sebeb-i 
müracaatları olan iş için görüşülür. Biraz evvel burada çıkıp giden 
hanımın zevceniz olduğunu söylüyorsunuz. Fakat öyle mi değil mi 
ne bileyim efendim? 

– Ben sana şimdi hepsini öğretirim. (Yeğenine hitapla) Şadan, 
yengen on beş, yirmi dakika evvel buradaydı. Görmedin mi? 

– Hayır.
– Sokakta? Kapıdan girerken? Merdivenden çıkarken? 

100   mütehavvil: değişen, değişmiş
101   küşade: açık
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Şadan iki çenesi birbirine vurarak asabiyetle:
– Hayır hayır hayır…
– “Hayır hayır hayır…” Ama bu geçirdiğin sinir nöbeti nedir? 

Niçin çenelerin çarpacak gibi birbirine vuruyor? Neyse, seninle 
hesabımı daha sonra görürüm. Şimdi şu herifle kozumu pay ede-
yim. (Mütehassısa hitaben) Zevcem bugün buraya geldi. İçeride bir 
saat kadar kaldıktan sonra gitti. Bunu ispat için elimin altında hazır 
birkaç şahidim var. Hakikati itiraftan başka senin için bir kaçamak 
yolu yoktur.

– Efendim, farz edelim ki iddianız bir hakikattir. Fakat zevce-
nizin buraya gelip gitmiş olmasından ihtimama fazıl102 bir kabahat 
tertip eder?

Nadi Bey sözünün tesirini kuvvetlendirmek için ikinci bir 
yumruğunu yazıhanenin üzerine indirerek:

– Farz edelim ki değil. İşimin içinde kuşkuca bir hakikat var. 
Zevcem buraya geldi.

– Aman efendim ne yapalım geldiyse geldi… Eğer gelmesi si-
zin için bu kadar üzüntüyü mucip hareket idiyse menetmeliydiniz. 
Siz buna kadar olamadıktan sonra bana söz söylemeye ne hakkınız 
olabilir?

– Hah hele şükür, zevcemin buraya geldiğini itiraf cesaretini 
gösterebildin. Şimdi mütalaanın103 ötesine bakalım.

– Beyefendi deminden buraya genç, güzel, kibar, terbiyeli bir 
hanım geldi. Fakat ilk defa gördüğüm bu kadının kimin nesi olduğu 
bence meçhuldür.

– Sebeb-i müracaatı ne idi? Sizi hangi nev104 bir davaya tarafın-
dan vekil için geldi? Bir saat burada ne konuştunuz? 

102   fazıl: faziletli
103   mütalaa: konuşma
104   nev: çeşit
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– Affedersiniz beyefendi, zevceniz olduğu bence henüz meçhul 
bulunan bir kadının bana tevdi ettiği105 bir meseleye dair izahat106 
talebine hakkınız yoktur.

– Bugün biraz evvel buraya gelip giden kadının zevcem oldu-
ğunu şimdi hemen şimdi birkaç muteber şahitle ispata hazırım, di-
yorum. Niçin sözü uzatıyorsun? 

– Eğer o kadın hakikaten zevceniz ise buraya sebeb-i müraca-
atını gidip ondan sorabilirsiniz. Böyle bir mesele için gayrikanuni 
ve hemen tehditkâr tavırlarla beni ihbar salahiyetini107 nereden alı-
yorsununuz? 

– Efendi ben böyle şarlatanlıklara, avukat ağızlarına pabuç bı-
rakan adam değilim. Eğer o kocaman ve kır sakalının altında insan 
vasfına seza bir cevher taşıyan isen açık görüşelim. O kadının be-
nim zevcem olduğunu ispata lüzum göstermeyecek bir kesinlikle 
biliyorsunuz. Buraya sebeb-i müracaatını da sormadan anlamak 
büyük bir kehanet değildir. Çünkü buranın neresi olduğunu kapının 
üzerindeki levha pek güzel anlatıyor: “İzdivaç ve Talak İdarehane-
si”. Zevcem bugün nikâhımda bulunuyor. Buraya gelmesi olsa olsa 
bir rabıta-ı izdivacı108 koparmak olur. Bu yoldaki maharet-i kanuni-
yeninize müracaat için gelebilir.

– Hakikat tamamıyla buyurduğunuz şekilde farz edilse bundan 
bana ne günah yükleyebilirsiniz? Ağrıyan bir diş için müracaat 
eden bir dişçi mesul tutulabilir mi?

– Her karı koca davası diş ağrısıyla kabil-i izah değildir. Bütün 
çabalarımla soğukkanlılığımı korumaya uğraşıyorum. Fakat nasıl 
sarsıldığımı görüyorsunuz. Meselenin esası malum. Lakin en mü-
him ve müthiş kısmını bilmek istiyorum. Karımı benden boşattık-
tan sonra kime vereceksiniz? Ve kaç liraya pazarlık ettiniz? (Yine 
Şadan’ı süzerek) Bu saatte senin buradaki mevcudiyetin zihnimi 
yakıyor. Fakat senden böyle bir şüpheye düşecek kadar insanlığı 

105   tevdi etmek: bırakmak, emanet vermek
106   izahat: açıklama
107   salahiyet: yetki
108   rabıta-ı izdivac: evlilik bağı
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hakir göremem. Hayır, ne kadar alçak olursan bu kadar alçalamaz-
sın Şadan… Hayır hayır, ben sayıklıyorum… Bu müthiş şüphem-
den dolayı beni affet çocuğum…

– Dayıcığım, vallahi ben buraya başka bir iş için geldim. Eğer 
yengemi bugün bu idarehanede gördümse bütün mahlukatın en al-
çağı olayım.

Mütehassısa dönerek:
– Efendi, on iki sene evvel buraya hürriyet namıyla bir fela-

ket girdi. Üzerinden sırmalı al mantosunu sıyırdı attı. Altından eli 
tırpanlı bir ölüm iskeleti çıktı. Türk’ün mülkünü, nüfuzunu, dinini, 
ahlakını maddi manevi bütün varlığını budamaya girişti. Bunun so-
nunda elbet bir iyilik çıkacağına ümit ederek biz şaşkın şaşkın bek-
liyorduk. Fakat her gün bir gün evvelkinden daha fenaya gittiğimizi 
görerek bu inkılaptan bir şey anlayamıyor, bunun hayrı neresinden 
olduğunu birbirimizden soruyorduk. Muharebe, yangın, hastalık, 
açlık musibeti bizi bir an rahat bırakmıyor, mütemadiyen süpürüp 
götürüyordu. Bu tekerlendiğimiz uçurumun sonu neresidir? Bunu 
hâlâ bilmiyoruz. İşte bu hercümerç109 ve nuhusetler110 arasında her-
kes uydurabildiği mertebe bu garip harptan bir hisse-i zevk bulup 
çıkarmaya uğraşıyordu. O güne kadar kafes arkasında güneşleyen 
kadınlar birdenbire şapka giydiler, birahaneye gittiler. Münevver111 
simalarımızdan zengin paşalar, beyler, zevcelerini, kız kardeşleri-
ni kollarına taktılar, Avrupa seyahatine çıktılar. Bunların birçokları 
Frengistan’a ilim ve sanat öğrenmeye gittiklerini, mülküne büyük 
atılımlarla döneceklerini söylüyordu.

Bu yanda İstanbul’da birçok sanatkâr meslekler türedi. Sizin 
açmış olduğunuz bir işte bunlardan biridir. Efendi “İzdivaç ve Talak 
İdarehanesi” demek ne demektir? Siz bu dam altında ne alıp sa-
tarsınız? Memleketimizde şimdiye kadar bir beraberi görülmemiş 
bu nevzuhur112 mesleğinizi, sanatınızı ilan için gazete sütunlarına 

109   hercümerç: altüst, karmakarışık
110   nuhuset: uğursuzluk
111   münevver: aydın, entellektüel
112   nevzuhur: yeni türeyen
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geçirttiğiniz o hezeyanlarınızı113 insaflı mülahazalı bir göz ile bir 
kerede kendiniz okusanıza… Biribirinden memnun olamayıp da 
aileleri ve içtimai114 bazı mahzurlara mebni115 talak hususunda müş-
külde kalanlara şeri, kanuni suhuletler116 vaadi temin ediyorsunuz. 
Bu teminatınızın nihayesinden çıkacak fenalıkları, zaten sarsılmış 
olan ahlak-ı umumiyeye bu suretle ettireceğiniz darbe-i fesadı, ede-
ceğiniz büyük hıyaneti niçin düşünmüyorsunuz? 

– Efendim, siz pek mahdut117 fikirli bir zata benziyorsunuz. 
Dünyadan haberiniz yok. Lisana aşina değilsiniz galiba. Avrupa 
gazeteleri mütalaa etmiş olsaydınız bunlardan en kalitelilerin son 
sayfalarında bu yolda ilanlar görürdünüz. “Talak için esbab-ı mu-
cibe118 hazırlamaktan âciz kalanlar bize müracaat etsinler. Derhâl 
davalarını lehine bin delil ve esbap119 icat ederiz.” gibi ilanları ne 
görmüş ne işitmiş olacaksınız…

– Efendi, aklını başına topla… Avrupa başka, burası büsbütün 
başkadır. Bu iki mülkiyetin kanun metinlerindeki “talak” kelimele-
rinin manaları birbirinden pek ayrı ayrıdır. Meşrutiyet ilan etmekle 
dinî, ahlaki birtakım tabiatımıza ve soyumuza, geleneklerimize uy-
gun gerçeklerden soyunarak hemen Avrupalı safına geçemeyiz. Ge-
çeriz sandığımız için böyle olduk. Bu hatamızı anlatmakta ne kadar 
gecikirsek o kadar kaybederiz. Bu ilanınızla ahlak-ı umumiyeye120 
bütün kanlarını, irinlerini deşecek bir yakı vurmuş oluyorsunuz. Bu 
İstanbul’da zevcinden gayrimemnun, ahlak hastası kaç sinirli kadın 
vardır biliyor musunuz? Hep bunlara “Bana geliniz, sizi bıktığı-
nız kocalarınızdan ayırtayım, sevdiklerinize kavuşturayım. Ve hiç 
korkmayınız. Tevdi edeceğiniz121 en müthiş aile esrarı122 dipsiz bir 
113   hezeyan: saçma sapan konuşma
114   içtimai: topluma ait
115   mebni: dolayı
116   suhulet: kolaylık
117   mahdut: sınırlı
118   esbab-ı mucibe: gerekli şartlar
119   esbap: sebepler
120   ahlak-ı umumiye: umumi ahlak
121   tevdi etmek: bırakmak, vermek
122   esrar: sırlar
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kuyuya atılmış gibi ebediyen meskût123 kalır.” diyorsunuz. Her ka-
dının zevcinden şikâyeti muhik124 değildir. Sırf densizliktir. Bunlar, 
tarafınızdan vadedilen suhuleti görünce ayda bir koca değiştirmek 
faciasına kalkarlar. Bu tutturduğunuz yol pek menfurdur125. Namus-
la, vicdana tevafuk etmeyen126 bu saygısızlığın sebep olacağı vahim 
neticeler önünde benim gibi bazı zevçlere hesap vermeye mecbur-
sunuz. Söyleyiniz bakayım zevcemle ne görüştünüz? Elbette o bu-
raya sadece sizin hatırınızı sormaya gelmedi.

– Bana tevdi olunan esrarın bir kuyuya atılmış gibi mahfuz127 
ve mahrem kalacağını ilan ettiğimi şimdi siz söylüyordunuz. Bunun 
zıddını teklife beni ahdimi nakza128 nasıl icbar ediyorsunuz129? 

– Zevcem sizinle görüşüyor. Birbirinizin mahremi oluyorsunuz. 
Bu hakikati bana söylemek sır ifşa etmek130 sayılıyor, öyle mi? Ah, 
çıldırmak bir şey değil… İşte insan böyle böyle ifrit olur, katil olur 
ve her şey olur! Sonra kabahat öldürende mi ölende mi gel de ayır 
bakalım!..

– Burası bir iş yeridir beyefendi. Gelenle görüşülür. Tevdi olu-
nan iş tedvir edilir. Başka şey bilmem efendim.

– Söyle, karımı benden boşatıp kime vereceksin? Ve bu menhus 
izdivaçla işi kaça pazarlık ettin? Yoksa ben senin bu idarehaneni 
şimdi başından aşağıya geçiririm!

– Bir şey yapamazsınız. Mahkeme ve hâkim olan bir memleket-
te kimse kuvvet-i pazusuyla hall-i dava edemez.

– Seni adalet huzuruna çağırdığım vakit bu dediklerini nasıl ta-
havvül edeceksin? 

– O zaman görürsünüz.

123   meskût: söylenmemiş, hakkında konuşulmamış
124   muhik: doğru, haklı
125   menfur: kötü
126   tevafuk etmek: uyuşmak, bağdaşmak
127   mahfuz: korunmuş
128   nakz: bozma
129   icbar etmek: zorlamak
130   ifşa etmek: açığa vurmak
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Bu sırada içeri şakakları zülüflü, parmakları yüzüklü, korseli, 
endamlı, genç bir adam girdi. İdarehanenin köşe bucağında âşıkane 
maceralar aramaya alışmış fırıl fırıl dönen gözleriyle oradakileri 
alaycı bir bakıştan geçirdikten sonra:

– Tabib-i manevi hayli zaman var ki sen benim hasta yüreğime 
merhem vurmadın. Artık ateşim taştı. Sevda baştan aştı. Beni ne 
vakit gül yanaklı, gonca dudaklı bir afetle gerdeğe koyacaksın? 

İzdivaç ve talak mütehassısı suratını asarak:
– Dirayet Beyefendi, otuzuna yaklaştınız, hâlâ çocukluktan kur-

tulamadınız. Şakanın da bir sırası vardır.
Dirayet Bey, odadakileri nazar-ı istihzasıyla birer birer bir daha 

ölçtükten sonra:
– İçimizde yabancı var mı? Kimden çekiniyorsunuz? İllallah 

bugün de akitperverliğin mi tuttu? Sana pek konforlu bir iş tekli-
fine geldim. Hani benim zengin halam vardı. Evini bahçe önü Hi-
sar’daki yalısından Cennet’teki köşküne nakletti. (Cebinden yüksek 
kıymetli koca bir deste kaime çıkararak) Dumanı üstünde mirasa 
kondum. Ben bunu canla cananla afiyetle yiyeceğim. Bana bir iş 
gör de param büsbütün yabancılara gitmesin. Bir miktarı da sana 
kısmet olsun.

Tabib-i manevi bu pek hürmetli destenin huzur-ı füsununda131 
bir sıraya beş altı lahavle çekerek acayip bir sırıtış sırıttı. Dirayet 
Beyefendi kelimenin bütün kuvvetini yalnız isminde toplanmış ol-
duğunu gösterir bir basiretsizlikle132:

– Ben öyle ömre sürer izdivaç istemem. Bana birkaç günlük bir 
nikâh kıyacaksın. Şimdi sana böyle hararetle gelişimin sebebi var. 
Demin bu odadan siyah çarşaflı bir nazenin çıktı. Oh, öylesine ca-
nımla beraber bütün servetim feda olsun… Kuyruk sallaya sallaya 
gitti… Benim bütün irademi içimde beraber aldı götürdü. Arkasın-
dan kollarımı ölçtüm, ince beline tam üç buçuk defa dolanır. Ah 
canım… Küçük hanım…

131   huzur-ı füsun: büyülü huzur
132   basiret: ileriyi görme
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Nadi Bey sapsarı kesildi. Sarası tutmuş gibi dudağın ucundan 
aşağı bir salya sicimi salıvererek:

– Beyefendi, siz o hanımı tanır mısınız? 
Dirayet Bey, içine düştüğü durumun tehlikesine hiç dikkat et-

meyerek:
– Evet tanırım.
– Nereden? 
– Erenköyü’nden.
– Nasıl tanırsınız? 
– Onu bütün âlem tanır.
– Nasıl? Ne surette? Ne gibi? 
– Amma da tuhafsınız beyefendi… Nasıl olacak? O kadar güzel, 

çekici bir kadın on binde bir bulunmaz… Geçtiği yerlerden bütün 
tutkulu bakışları üzerine celbeder…

Boğucu bir hıçkırığa tutulmuş gibi Nadi Bey’in iri vücudu 
birkaç defa sarsıldı. Bu heyecan içinde nasıl müthiş bir hazırlıkta 
bulunduğunun kimse farkına varamadı. Heyecanlı suallerinde de-
vamla:

– O kadınla hususi bir aşinalığınız133 var mıdır?
Dirayet Bey pek dirayetsizce süzülerek:
– O bana ait bir mesele.
– Hayır sizden ziyade bana aittir.
– Acayip…
– Acaip macayip bilmem, hemen cevap ver.
– Ne salahiyetle gönül esrarımı şimdi benden sual edebiliyor-

sunuz efendi? 
Nadi Bey’in şimdi bir akı turuncuya dönerek gözlerinin akla-

rını kan bürüdü. Hemen arkalığından yakaladığı bir koltukluyu ta-
vana fırlatmak ister bir şiddetle birkaç defa yerinden kaldırıp yine 
bırakarak:
133   aşina: tanışıklık
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– O kadının iffetçe en ufak şüpheyi davet eden bir hareketini 
gördün mü? 

Dirayet Bey kampanaları andıran dolgun, mevzun, altı sekizlik 
bir kahkaha salıvererek:

– Amma da tuhaf şey… Hüsnünü bir sermaye gibi işletmek 
üzere buraya müracaat eden bir kadının iffetinde şüphe aramak… 
Efendi, galiba siz de bu izdivaç idarehanesine o kadın için gelen ya-
nıklardan birisiniz. Çok kıskanca benziyorsunuz. Suratınız kızılcık 
şerbetine döndü. Ne var bu kadar üzüldünüz canım? Bir gece benim, 
bir gece sizin aramızda pay ederiz olur gider…

Nadi Bey beşer öfkesinin son perdesinde bir galeyan ile elini 
beline saldırdı. İri, siyah bir tabanca çıkardı.

– İşte al payını katır!
cümlesiyle gürleyerek bedbaht Dirayet Bey’e çevirdiği namlunun 
tetiğini tıkır tıkır işletmeye başladı.. Bütün vücudunu öyle şiddetli 
bir titreme almıştı ki elinde silah kuvvetli bir suyun zorbalığıyla 
sarsılan tulumba hortumu gibi aşağı yukarı sallanıyor, çıkan kur-
şunlar hasmının bedeninde pek muhtelif yerlere gömülüyordu.

Tabib-i manevi menedemediği bir mâni ve ani felaket karşısın-
da şaşırdı. Elinden silahı almak için Şadan Bey’le birlikte müşterek 
üzerine varmak istediler. Lakin müthiş namlu bazen sağa bazen sola 
pek aykırı çarpıldığından kurşunlara göz göre göre hedef olmamak 
için ikisi de en emin buldukları birer köşeye sindiler.

Tabanca, tanelerinin hepsini bam bam kustu. Fakat Nadi Bey 
boş sallamakta, tetiğini hâlâ çekmekte devam ediyordu. Zavallı 
adam, karısının bela-yı aşkıyla âdeta manyetizmalanarak ne yaptı-
ğını bilmez bir hâle gelmişti. Odadakiler tetiğin boşa hareket edip 
durduğunu görmekle beraber belki şeytan doldurur korkusuyla 
sindikleri yerlerden çıkamıyorlardı. Dirayetsizliğinin kurbanı olan 
bedbaht Dirayet Bey ise tesadüfen pek amansız yerine yediği iki 
katil tane ile al kanlar ve hırıltılar içinde çoktan halasına kavuşmuş-
tu. Ah, bu ne boşuna bir ölüştü… İdarehanenin adamları koşuştular. 
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Hanın diğer odalarındaki kimseler silah sesine gelerek kapının önü-
ne biriktiler. Zabıtaya haber gitti.

Tabib-i manevinin şaşkınlığı esaslı değil, geçiciydi. Geçen 
saniyelerin ehemmiyetini anlayarak hemen aklını başına topladı. 
İçeriye kalabalık basmadan, güya vücudunu muayene için maktule 
yanaştı. Orasına burasına bakar gibi yaptı. Elini cesedin yan cebine 
soktu. Yalnız birkaç tanesini bırakarak kaime134 destesini maharetle 
aşırdı. Şadan Bey’den başka hiç kimse bu hırsızlığın farkına varma-
dı. Canla cananla yemek istediği uğursuz mirasın ahirette de sual ve 
cevabından zavallı maktulü135 kurtardı. 

İçeriye dolmak isteyen halk, boş tabancanın tehditkâr namlu-
sundan ürkerek bir türlü ilerleyemiyordu. Nihayet birdenbire koşup 
katilin kolların arkasından kavrayacak bir cesaretle bulundu. Zabıta 
yetişti. Tahkikat-ı ibtidaiye başladı. Nadi Bey’in yüzünde, düştüğü 
felaketin dehşetini anlamayan, hayvanca bir şuursuzluk vardı. Göz-
lerini içeriye girenler ile yerde yatan kanlı cesedin üzerinde vahşi, 
intikamcı bir tebessümle dolaştırıyor, hep gelenlerden yaptığı iş 
için nazar-ı takdir136 bekliyor gibi görünüyordu.

Zaten cinayeti birçok şuhut137 ile sabit olan katil cürmünü138 
inkâr etmiyor:

– Yerde yatan şu katırı ben öldürdüm. Şimdi dirilip kalkmış olsa 
bir daha öldürürüm.
diyordu. Katil, tahte’l-hıfz139 merkezine naklolunurken tabib-i ma-
nevi, Şadan Bey’i bir kenara çekerek: 

– Talihliymişsiniz…
– Ne cihetle? 
– Muradınıza erdiniz.

134   kaime: üstten alta yazılan yazı
135   maktul: öldürülen
136   nazar-ı takdir: takdir edilme
137   şuhut: şahit olanlar
138   cürüm: suç
139   tahte’l-hıfz: gözetim
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– Nasıl? 
– Bin lirayı getiriniz. Adeti hitamında140 Mahire Hanım’la hela-

linden gerdeğe giriniz.
– Nadi Bey zevcesini bırakmadı ki…
– Bırakmasın. Artık onun zevç sıfatıyla bizce ehemmiyeti kal-

madı. 
– İdamına mı hüküm olunacak?
– Hayır o kadar ileri varmayalım. Bu cinayette taammüt141 ol-

madığını ispata uğraşarak Nadi Bey’i idam cezasından kurtarırız. 
Bize onun ölümü değil, karısı lazım. Mahire Hanım sizin olduktan 
sonra eski zevci varsın hapishanede yaşayabildiği kadar yaşasın. 
Kendi çıkarını temin ederken insan kardeşlerine az zarar vermeyi 
düşünen kimse işte dünyada en iyi adamdır. İyilikten ayrılmayalım 
azizim… Bazı feylesoflar beşerin vahşetini tarif ederken pek ileri 
varmışlardır. Onları okurken insan insan olduğuna sıkılır. Bu âlem-
de herkes saadeti, serveti birbirinden çalmakla meşguldür. Kavli-
ni142, fiilini âdeta, kanuna uydurarak en becerikli davranan, “refah” 
denilen mecmun mühim bir kısmına malik olur. O kadar ki bir insa-
na bütün tab-ı hazineleriyle143 küre-i arzı144 malikâne ve meskenini 
esir alarak bahşetseler, yine doymaz. Yıldızlardan tasarruf imkânı 
arar. Biz o kadar ileri varmayalım oğlum. Maksada vusul145 ile ik-
tifa edelim146. Hayırlı insan olmak isterseniz bu nasihatımla amil147 
olunuz. Size faydası olmadıkça kimseyi ızrar etmeyiniz148. İnsanları 
kurtaracak en büyük ahlak prensibinin zübde-i makali budur. Her 

140   hitam: son, bitim
141   taammüt: kasıtla, tasarlayarak yapma
142   kavil: söz
143   tab-ı hazine: hazinelerin basımı
144   küre-i arz: yeryüzü
145   vusul: ulaşma, erişme
146   iktifa etmek: yetinmek
147   amil: amel eden, işleyen
148   ızrar etmek: zarara uğratmak
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şeyi ithamda pek ileri varan cüretkâr feylesofların bu iddialarını da 
bu hareketimizle kalen ve kısmen tekzip etmiş149 oluruz.

Bu garip felsefe dersi önünde bir sükût-ı kabul ile Şadan başı 
eğdi. Ama zatı için insanlara yapılacak zararlarda âdeta bir muva-
zene150 yani had gözetilmesi suretiyle olacak hak ve hikmetten pek 
bir şey anlayamadı. Nadi Bey’e edilecek fenalığa bir adalet ölçüsü 
sıkıştırılması şaşılacak bir şeydi. Maahaza kocası diri iken karısını 
elinden almak kabil olduktan sonra zavallı adamı öldürmekte ne 
mana vardı? Tabib-i manevi bir münzevi de151 olsa tezvir152 anında 
şerri intihap eden153 mesleğinin mahiri iyi bir adamdı.

Nadi Bey’in muhakemesi İstanbul’da epeyce merak uyandırdı. 
Kabahatinde taammüt görülemediğinden zavallı katil on beş sene 
kürek hükmü giydi. Âdeta Mahire Hanım’ın Şadan Bey’le nikâh-
ları kıyıldı. Nadi Bey hapishanenin demir parmaklıkları arasında 
bu izdivaç havadisini gazetelerde okuduğu vakit istiğrap, istikrah154, 
nefret ve yeisinden155 çıldırarak bütün avazıyla bağrıyordu:

– Bu ne alçaklık Allah’ım! Benim nikâhımdaki bir kadın başka-
sına nasıl tezevvüç olunur156? 

Hapishane arkadaşları onun bu mecnunane bağırmalarına, pro-
testolarına gülerek:

– Koca katil, idamdan kurtulduğuna şükret de bu delice saçma-
ları bırak. Cinayet günü senin zevceni tatlik ettiğine dair ortada dört 
muteber157 şahit var.

– Haşa yalan! Uydurma! Düzenbazlık! İşitilmedik melanet158!.. 
Ben karımı bırakmadım! Hiçbir zaman! Asla! Kata!..
149   tekzip: yalanlama
150   muvazene: ölçü
151   münzevi: içine kapanma
152   tezvir: yalanlama
153   intihap: seçen
154   istikrah: iğrenme
155   yeis: ümitsizlik
156   tezevvüç olunmak: evlendirilmek
157   muteber: itibar gören, güvenilir 
158   melanet: kötü iş ve davranış
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– Sen vaka esasında ne yaptığını bilmez müthiş bir tehevvür159 
hâlindeymişsin. Şuhudun içinde muteber kimseler var. Talak vaki 
ve sahih olmasa böyle bir vebal-i azamı160 kim üzerine alır? 

Biçare zevç bu büyük yeisinin hüngürtüleriyle sarsıla sarsıla:
– Öyle söylemeyiniz… Hilkat161 çeşidi içinde insandan müt-

hiş canavar olmadığını biliniz. Ben karımı boşamadım. Şu saatte 
Mahire benim şeri zevcem ve Şadan uğursuzunun metresidir. Ben 
böyle bir vakayı rüyamda görsem çıldırırdım, ölürdüm, biterdim! 
Fakat şimdi böyle cehennemî bir hakikat içinde nasıl yaşıyorum? 
Beni katil yaptılar, bir zindana tıktılar! Nikâhlı karımı elimden al-
dılar! Ben burada kürek cezası, cani hayatı geçirirken menkûham162 
gayrimeşru bir aguşta yatıyor. Ben bunu biliyorum. Fakat nasıl ta-
hammül edeceğim? Ah heyet-i ictimaiye163 içinde bazı masumların 
düştükleri öyle elim vaziyetler oluyor ki cehennem cennet gibi kalır. 
Bana ne yaptıysa bana o tabib-i manevi yaptı. 

Bedbahtın etrafından şöyle itirazlar yükseliyordu:
– Hayır hayır… Aldanıyorsun. İyiliğe kemik olarak lanetlediğin 

o adam bilakis senin en büyük halaskârındır. Mahkeme esnasında 
seni kurtarmakla son maharet-i kanuniyesini sarf etti. Bu hakikati 
âlem gördü, biliyor.

Zavallı katil, kafasını zindanın sağır, soğuk, taş duvarına vura-
rak danalar gibi bağıra bağıra:

– Bu havsala164 yıkıcı korkunç bir hakikat! Bir caninin bir bir 
günahla hayattaki mevkilerini değiştirmesi, mecruhun165 serbest 
gezmesi, onun gireceği hücre-i cezada166 bir masumun yatması ve 
sonra aldanarak, bilmeyerek efkâr-ı umumiyenin167 melunlara zahir 
159   tehevvür: çok kızma, öfkelenme
160   vebal-i azam: büyük vebal
161   hilkat: yaratılma
162   menkûha: nikâhlı eş
163   heyet-i ictimaiye: toplum
164   havsala: anlama, kavrama
165   mecruh: yaralı
166   hücre-i ceza: ceza hücresi
167   efkâr-ı umumiye: kamuoyu
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olması… Hakikatin reddi, melanetin alkışlanması… İşte cemiyet-i 
beşeriye içinde ebediyen tekrarla insanları bedbaht eden hayat faci-
aları… Her cinai vakada insanlara bir müteaddi168 lazımdır. Adam 
bazen insaniyenin şerefi için, selameti için cani olur. Fakat işte 
bunu anlamazlar, anlatamazsın. Ah ah, tiyatrolarda oynanan düzme 
dramlar bu hakiki sahnelerin yanında ne kansız, ne cansız, ne renk-
siz sanatkârlıklardır… Ben şimdi gaza bulanıp yakılan bir hayvanın 
ızdırabını çekiyorum. Ah aldanmışım… Ne müthiş aldanış! Masum 
Dirayet Bey’e tevcih ettiğim namluyu melun Şadan’a çevirmeliy-
mişim! Ah o zavallı maktul! Ah ben zavallı katil!..

Heybeliada, 24 Teşrinievvel 1336

168   müteaddi: saldırgan





Horoza Ses Talimi1

Maltepe’de, kır ortasında tek bir köşk, dört çevreli bir hayli 
uzaklara kadar etrafta başka mesken yok. Sesten sedadan, âlemin 
velvelesinden o kadar azade2 bir sayfiye ki3 etraf köylülerden, diğer 
köşklerden bir horoz avazı bile buranın hazin4 sükûnunu5, müessir6 
sessizliğini bozmuyor. Bu ıssızlıkta rüzgâr civar dağlara aksettik-
çe tabiat kendi eninine7 kulak dikiyor, derin derin tesir feryatları-
na, elemli hitaplara dağlardan, tepelerden, çimenlerden, derelerden 
iniltili cevaplar alıyor zannolunur. Kuşların ötüşleri, o sessizlik ve 
tenhalık içinde yalnızlığın aşka okuduğu o sevda teraneleri8, seviş-

1   Kaynaklarda bu hikâyenin ilk baskısının 10 Aralık 1920 tarihli İkdam gazetesin-
de yapıldığı bilgisi mevcuttur. Ancak gazete incelendiğinde o sayıda hikâyeye 
tesadüf edilmemiştir. 1934 yılında Hilmi Kitabevi tarafından “Tünelden İlk Çı-
kış” başlıklı hikâye derlemesinde basılmıştır. Kitabın ikinci ve üçüncü baskıları 
Atlas Kitabevi tarafından yapılmıştır (1972, 1981). 1972 yılında Mustafa Nihat 
Özön tarafından sadeleştirilen eserin 4. baskısı, Özgür Yayınları tarafından ya-
pılmıştır. Hikâyenin Atlas Kitabevi tarafından yapılan üçüncü baskısında (1972) 
bu hikâye, “Horoza Ses Eğitimi” adıyla basılmıştır. Elinizdeki kitapta yayım-
lanan metin, 1934 yılındaki baskı esas alınarak yayıma hazırlanmıştır. (Sevda 
Kaman)

2   azade: kurtulmuş, serbest
3   sayfiye: şehre yakın kır kesimi
4   hazin: hüzünlü
5   sükûn: durgunluk, dinginlik
6   müessir: etkili
7   enin: inleme, inilti
8   terane: ezgi, nağme
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miş mütehassis9 kalplerde tabiatın gizlenmiş yerlerinden akseden 
bin türlü yüksek incelikler uyandırıyor. 

Mevsim mart iptidası10. Yer yer çimenler toprağın çıplak göğ-
süne kudretin tezgâhından çıkmış yeşil dibalar11 yayıyor, zemin 
zemin renkli çiçekler vadileri, bayırları mineliyor12. Hasılı13 bütün 
tabiat baharın feyziyle renk renk gülümsemeye başlıyor.

Hilkatin14 bütün bu güzelliklerine, letafetine15 bina edilmiş zan-
nolunan o tek köşkte on dört, on beş oda var. Büyükçe bir bina fakat 
içinde oturanlar az. Dört beş kişiden ibaret, onlar da orada bekçi 
olarak oturuyorlar. Köşke bir kiracı gelecek olursa çıkacaklar.

Bekçilik eden bu ailenin reisi iki yüz kuruş maaşla devlet hiz-
metinden mütekait16 Vacip Efendi isminde yaşlı, ak sakallı bir zat. 
Ailesi efradı da17 seksenlik bir kaynanası, bir zevcesi18, bir hemşire-
si, bir de on altı yaşında kızından mürekkep19.

Vacip Efendi haluk20, saf bir adam. Hemşiresi Hasene Hanım 
da saflıkta, iyi huyda, yumuşaklıkta kardeşinin bir benzeri. Fakat 
öteki kadınlar öyle değil. Büyükana, kız, torun ahlak garabetine21, 
kalp kırmakta, şerirlikte22 imtihana çekilseler hiçbiri diğerinden kı-
rık numara almaz. Üçü şöyle ulu orta not kazanır.

Vacip Efendi’nin kayınvalidesi Nesibe Hanım, vakıa23 yaşça 
seksenlik var. Kulakları ağır işitir. Bazı helecanlı zamanlarında 
9   mütehassis: duygulu
10   iptida: başlangıç
11   diba: bir çeşit kumaş
12   minelemek: ince ve parlak ile süslemek
13   hasılı: sözün kısası
14   hilkat: yaradılış
15   letafet: hoşluk, güzellik, incelik
16   mütekait: emekli
17   efrat: bireyler, fertler
18   zevce: bir erkeğin nikâhlı eşi, karısı
19   mürekkep: oluşmuş
20   haluk: iyi huylu, herkesle hoş geçinen, geçimli
21   garabet: gariplik, tuhaflık
22   şerirlik: kötülük
23   vakıa: gerçi, her ne kadar, filvâki
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bedeni ifrazattan24 birkaçını tutamaz. Baş sallanır. El ayak titrer. 
Tirit25 gibi ihtiyar ama çene sağlam… Hem öyle bir çene ki eski 
yapı. Birkaç beygir kuvvetinde bir makine gibi durmaz işler. Nesibe 
Hanım’ın kızı Sadberk Hanım da fıtraten26 o da anasının süzülmüş 
mayası, yirmi beş, otuz yaş genci. Hilkat o hilkat. Huy o huy. Çene 
o çene. Beynlerindeki fark yalnız bu ikincisinin başı sallanmama-
sı, eli ayağı titrememesi, kulaklarında rehavet27 bulunmamasından 
ibaret.

Bunun kızı Binnaz da büyük ve küçük analarının süzmelerin 
süzmesi. İkisinin birer hilkat numunesi, hık demiş Sadberk Nesi-
be’nin, Binnaz da Sadberk’in burnundan düşmüş. Üçü de aynı fıt-
rattan, yalnız başlar muhtelif28. Hilebazlık, fitnekârlık, çalçenelik 
gibi ahlak çirkinliği büyükanadan toruna doğru hayret verici bir 
benzeyiş ile tevarüs etmiş29. 

Binnaz’ın halası Hasene Hanım, küçükken uğradığı bir illet 
eseri olarak ağzı sağ kulağına doğru birkaç santim çekilip çarpık 
kalmış. Bu kusurundan dolayı kocaya varmayıp evde kalmış kırk 
beş yaşında bir kızoğlankızdır. Biçare30, ağzı dili yok denecek ka-
dar sessiz sedasız, safdilliliği31 budalalık derecesine varan sabırlı, 
tahammüllü bir kadındır.

Zavallının çarpık ağzı, evin içindekilere bitmez tükenmez bir 
istihza32 sermayesi olmuştu. Kendisini kızdırmak için yapmadıkları 
kaba latife33 bırakmazlar. Hasene her taarruza34 sükûtla mukabele 
eder35. Ağzının çarpıklığı, çehresine “Adam o da benim umurum-
24   ifrazat: vücuttan çıkan salgılar
25   tirit: yaşlı ve zayıf (kimse)
26   fıtraten: karakter, huy ve mizaç bakımından
27   rehavet: gevşeklik, ağırlık
28   muhtelif: çeşit çeşit
29   tevarüs etmek: kalıtım yoluyla birinden diğerine geçmek
30   biçare: çaresiz
31   safdillilik: saflık, bönlük
32   istihza: alay
33   latife: şaka
34   taarruz: saldırı
35   mukabele etmek: karşılık vermek
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da mı?” mealinde daimî36 kayıtsız bir şekil verdiği için bu sükûtu 
da gülmeye vesile olur, ötekilere “Hasene’nin ağzı düzelmedikçe 
kızdığı belli olmayacak ki… Ne yapsan çehresinde kayıtsızlıktan 
başka hiçbir işaret görülmez.” dedirtirdi.

Köşk sahibi, bunları oraya her terafı güzelce silip süpürmek, 
gezmek için kiracı geldikçe her ciheti37 göstermek için göndermişti. 
Fakr-ı hâlleri38 hasebiyle39 şimdiye kadar hiçbir sene sayfiyede bu-
lunmamış olan bu ailenin ilkbahar ile kırların peyda eylediği letafet, 
o çayırlar, o çiçekler, o temiz hava pek hoşuna gitmişti. Hüda neger-
de40 köşke bir kiracı çıkıverirse İstanbul’da Sulukule’de o çıkmaz 
sokakta dört duvar arasındaki iki oda hanelerine avdete41 mecbur 
olacaklarını düşünüyorlar, düşündükçe kocakarı, kızı, torunu, hepsi 
ağlamaklı oluyorlardı. Uzaktan bir atlı veya araba gelse “Köşkü 
gezmeye kiracı geliyor.” Helecan-ı şedidine42 düşerek evin içinde 
büyük bir kavga kopuyor, gelene köşkü gezdirmemek için ne vesile 
bulacaklarını, ne sebep ihdas edeceklerini43 bilemeyerek birbirine 
giriyorlardı. Bir gün Binnaz Hanım kadınninesiyle validesine der 
ki: 

– Canım, her gün bu helecan çekilir mi? Kapının önünde bir 
ayak sesi duysak kiracı geldi diye baygınlıklar geçiriyoruz. Üçü-
müz de beynimizde44 karar verelim. Her kim gelirse gelsin köşkü 
gezdirmeyelim vesselam45… 

36   daimî: sürekli
37   cihet: yön
38   fakr-ı hâl: yoksulluk durumu
39   hasebiyle: dolayısıyla
40   Hüda negerde: Allah göstermesin
41   avdet: dönüş, geri dönme
42   helecan-ı şedid: şiddetli çarpıntı
43   ihdas etmek: ortaya çıkarmak
44   beyn: ara
45   vesselam: “işte o kadar, son söz şudur” anlamlarında kullanılan bir söz
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Kocakarı ne kadar olsa tecrübeli. Bu gibi desiselerde46 kaşar-
lanmış. Buruşuk yüzünü müteemmilane47 bir tebessümle büsbütün 
buruşturarak: 

– Yavrum! Hiç öyle şey mi olur? Gelenlere köşkü gezdirme-
diğimizi sahibi duyarsa bizi ertesi gün buradan dışarı atar. Gezdir-
memek olmaz. Başka türlü hile bulmalı gezdirmeli fakat tutturma-
malı. İlk çıkacak kiracıyı bir hile ile savmayı ben taahhüt ederim48. 
İkincisine sen bir maval uydur. Üçüncüsüne de Binnaz bir guguk49 
bulsun. Bir dördüncü müşteri ya zuhur eder50 ya etmez…

Kocakarının bu reyi51, kızıyla torunu tarafından fevkalade bir 
alkışla kabul edilir. Bu karar üzerine hanımnine doğru köşkün bod-
rumuna iner, büyücek bir fener bulur çıkarır. Fenerin içine ufarak 
bir cam bardak, onun içine de biraz su biraz zeytinyağı ortasına 
pamuktan bir softa fitili koyar. Kızını çağırır. Köşkün sağ tarafın-
daki serviye mutavassıt52 irtifada53 ağaçtan bir kol mıhlatır54. Onun 
ucuna feneri astırır. Servinin etrafını güzelce süpürtüp temizletir. 
Bahçeden bir hayli saksı toplatır. Bunları fenerin altına mezar şek-
lini andırır bir surette dizdirir. Servinin üzerine birçok çivi mıhlatır. 
Çivilerin üzerine ufak ufak bez parçaları bağlatır. Hasılı orasını ma-
kamsı bir hâle koyar.

Gelecek kiracıların ne yolda ürkütüleceğini kocakarının bu ter-
tibatından55 pekâlâ anlarlar. Evvela müşteri vürudundan56 korkar-
larken şimdi:

46   desise: hile, entrika
47   müteemilane: dikkatle ve etraflıca düşünürcesine
48   taahhüt etmek: yapacağına dair söz vermek
49   guguk: dalavere
50   zuhur etmek: ortaya çıkmak
51   rey: fikir
52   mutavassıt: orta derecede
53   irtifa: yükseklik
54   mıhlatmak: çiviletmek
55   tertibat: düzen
56   vürut: geliş
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– Ah bir kiracı zuhur etse de bakalım bilgiç anamız oynayacağı 
oyunu ne yolda itmam edecek57?
diye sabırsızlıkla beklemeye başlarlar.

Aradan bir hafta geçmeden köşkün bağ kapısı önüne güldür 
güldür iki araba yanaşır. Kadın ve erkekten mürekkep yedi sekiz 
kişi. Birtakım şık beyler, süslü hanımlar bağdan içeri dökülürler. 
Köşktekilerde hiç telaş yok. Yalnız kocakarı yeldirmesini58 giyer, 
yeşil başörtüsünü örter. Gelenleri istikbale çıkar59. “Hoş geldiniz 
kademler getirdiniz!60” yolunda gelenlere birçok çene sallar. Önle-
rine düşer. O titrek bacaklarıyla köşkü yukarıdan aşağıya kadar gez-
dirir. Yüklere, dolaplara, ahıra, kümese varıncaya kadar her deliği, 
her kovuğu gösterir. Mevkiin suyu ve havasını kendine mahsus mü-
balağalı tabirlerle metheder61. Kendilerinin artık orada oturmaktan 
usanmış olduklarını, İstanbul’daki evlerine gitmek için can atmak-
ta iseler de köşk sahibinin hatırı kırılmasın diye dişlerini sıkmaya 
mecburiyet gördüklerini anlatır. “Ah hayırlı bir kiracı zuhur etse de 
biz de şu dağ başı yalnızlığından kurtulsak” sözlerini o kadar bir 
suziş62 ifade ile söyler ki o tesirle gözlerinden akan birkaç damla 
yaşı yeşil başörtüsünün ucuna silmeye mecbur olur. Nihayet sıra 
mürettep63 komedyanın mevki-i icraya konması64 gelir. Hanımnine 
buna da şu mukaddime65 ile girişir: 

– Beyler hanımlar! Yorulmuşsunuzdur şuraya sergi altına bu-
yurunuz da tenezzülen66 bir acı kahvemizi içiniz, buranın suyundan 
tadınız. 

57   itmam etmek: tamamlamak
58   yeldirme: kadınların çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen 

hafif üstlük
59   istikbale çıkmak: karşılamak
60   kademler getirmek: gelişiyle uğur getirmek
61   methetmek: övmek
62   suziş: içe işleme, tesir
63   mürettep: tertiplenmiş
64   mevki-i icraya konmak: oynamak, gerçekleştirmek
65   mukaddime: giriş, başlangıç
66   tenezzülen: alçak gönüllülük göstererek
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Müşterileri doğru servi altına, o musanna67 makama götürür. 
İskemleler takdimiyle her birini bir tarafa oturttuktan sonra maka-
mına münasip söze başlar. 

Der ki: 
– Beyler, oğlum olsunlar. Hanımlar, siz de kızım olunuz. Al-

lah’ın inayetiyle68 çok ömür sürdüm. Çok gün gördüm. Artık va-
dem yaklaştı. Bir ayağım çukurda demektir. Şu köşkün sahibi iyi 
bir adamdır. Kendisini severim. Sevmek başka, doğruluk yine baş-
ka. Öyle değil mi evlatlarım? Doğruluk, hakkaniyet deyince akan 
sular durur. Vebal istemem. Hile sevmem. Allah bana yarın ahrette 
öyle şeyler sormasın. Öyle değil mi ya canım? Her şeyin doğrusunu, 
hakkını söylemeli, ev sahibinin hatırı var diye sizin de başınızı ate-
şe yakmak reva-yı hak mıdır?69? (Birkaç defa geğirerek) Bu köşkün 
havasına da, suyuna da doğrusu söz yok… Allah sahibine bağış-
lasın. Benim bile sabahları kalkınca için ezim ezim ezilir. Hani ya 
o İstanbul’da yarım dilim ekmek yiyemeyen Nesibe, burada döşe-
ğimden kalkar kalmaz bu kocakarılığımla bir somunu yiyorum da 
yine kâr etmiyor… Hava ile su insanın karnında bir şey bırakmıyor. 
O saat eritiyor. Bunların hepsi âlâ fakat yavrularım bu köşkün bir 
kusuru var. Estağfurullah kusuru değil, hani ya dikkat olunacak bir 
ciheti var. Yok yok. İki elim yanıma gelecek. Nasıl saklayım? (Eliy-
le saksıları ve feneri göstererek yavaşça bir seda ile) Burası tekin 
değil evlatçıklarım…

O aralık bir elinde kahve tepsisi, diğerinde su testisi, arkasında 
yeldirme, başında örtüsüyle Hasene gelir. Kocakarı Hasene’nin çar-
pık ağzını titreterek eliyle hazıruna70 bilirae71:

– Görüyor musunuz bey oğullarım, hanım kızlarım? Hase-
neciğimin ağzı biz buraya gelmezden evvel sizinki benimki gibi 

67   musanna: uydurma, düzme
68   inayet: lütuf, ihsan, iyilik
69   reva-yı hak: yerinde, layık
70   hazırun: hazır olanlar, bir yerde bizzat bulunanlar
71   bilirae: göstererek
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dosdoğru idi. Geçen akşam burada destursuz72 gezinmiş, işte böyle 
sarhoş zembiline73 döndü…

O günkü müşteriler kahvelerini yarı içip yarı içmeden oradan 
savuşup giderler. Bir hafta, on beş gün fasıla ile birkaç kiracı daha 
gelir, kocakarı hepsine aynı saniayı74 kullanır. Bir cam fener ile bir-
kaç saksı, bir de Hasene’nin çarpık ağzı sayesinde kiracıların arkası 
kesilir.

Sadberk’le Binnaz’ın kullanacakları hileye mahal kalmadan o 
sene köşk bol bol kendilerine kalır. Köşk etrafında yer yer tarlalar 
ayırıp fasulye, patlıcan, domates dikerler. Bir taraftan da kuluçka-
nın çıkardığı piliçleri büyütmekle eğlenirler. Vacip Efendi ailesinde 
bir zevk, bir sefa ki deme gitsin… Binnaz, günde birkaç defa hala-
sı Hasene’ye sarılıp sarılıp ağzını öper. “Senin ağzın bizimki gibi 
doğru olaydı belki bu sene biz bu köşkte kalamazdık. Bak çarpıklığı 
nasıl işe yaradı?” der.

Mevsim ilerler. Haziranı, temmuzu bulur. Oh ne âlâ! Kiracılar-
dan eser yok. Martta çıkardıkları piliçler büyür. İçinden üçü horoz 
çıkar. Tüyleri parıldamaya başlar, başlar ama neme lazım… Hiçbiri 
ötmüyor ki… Ötmeyen horoz neye yarar? Binnaz horozların niçin 
ötmediğini merak eder. Biraz daha bekleseler öterler ama kızın tabi-
atı acul75. Horoz oldu mu Binnaz’ın kavlince76 hemen ötmeli. Ötme-
diği hâlde bir yolunu bulup öttürmeli. Binnaz hemen her müşkülü77 
halletmekte mahir olan78 büyükanasına müracaat eder. Der ki:

– Kadınnineciğim piliçler büyüdü. Üçü koskocaman horoz oldu. 
Fakat hiçbirisi ötmüyor. Bunları öttürtmek için ne çare bulalım?

72   destursuz: izinsiz
73   zembil: torba
74   sania: hile ile yapılan düzme iş, uydurma, tertip, tuzak
75   acul: acil 
76   kavlince: sözünce, sözüne göre
77   müşkül: zorluk
78   mahir olmak: becerikli olmak
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Kocakarının zihninde bir horoz, tavuk fıkrası gençlik eyyamın-
dan79 hazin hatıralar uyandırmış olmalı ki derin derin düşünüp bir-
kaç defa içini çektikten sonra:

– Ötmezler zahir80… Baban bula bula bir kuluçka ile birkaç 
yumurta bulup getirmiş. Sade kuluçka ile olur mu? Babaç büyük 
bir horoz ister. Piliçler etraftan horoz sesi işitmiyorlar ki ötsünler. 
Fakat sen hiç merak etme. Ben bir kolayını bulup horozları öttürü-
rüm. Hey gidi günler hey! Ben gençliğimde az horoz mu alıştırdım. 
Senin büyükpederin Abdullah Efendi merhum, kalıplı kıyafetli bir 
erkekti. Lakin tabiaten böyle ötmez horoza benzerdi. Ben onu adam 
edinceye kadar az mı uğraştım? İyi mi ettim sanki? Sonra çifter 
çifter üstüme evlendi.

– Hanımnine bu horozları nasıl öttüreceksin?
– Dedim ya! Horoz sesi işitmedikleri için ötmüyorlar. Yanları-

na gitmeli, horoz gibi ötmeli. İşite işite onlar da ötmeye başlarlar. 
Daha doğrusunu sorarsan bu piliçler cins horoz değil. Cins olsalar 
talime ne hacet81? Kanatlarını küt küt birbirine vurup da tavuklarla 
böbürlene böbürlene öyle bir öterler ki görüp işitenin de sefası artar.

– Şimdi bunları alıştırmak için kim ötecek?
– Hepimiz! Baban geceleri birkaç defa ötsün. Ben sabahleyin 

öterim. Annen, sen, Hasene de öğle ve ikindi vakti ötünüz. Horozlar 
da alışırlar giderler.

Kocakarının bu fikri ailece tasvip edilir82. Yalnız biçare ak sa-
kallı Vacip Efendi o yaştan sonra horozlara ses talimi avaz edeme-
yeceğini83, kayınvalidesinin hatırı için ötmeye her ne kadar gayret 
eylese de sesi buna müsait olmadığını itizaren84 beyan eder85 ise de 

79   eyyam: günler
80   zahir: elbette
81   hacet: ihtiyaç
82   tasvip edilmek: onaylanmak
83   avaz etmek: bağırmak, feryat etmek
84   itizaren: özür dileyerek
85   beyan etmek: açıklamak
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hiç o çifteli kocakarının ısrarından yakayı kurtarmak kabil mi86? 
Koca nine “Eğer Vacip Efendi ötmezse eşime dostuma karşı ben 
ona damadım demeye vallahi utanırım.” istihfafkâr87 cümlesiyle 
yemini bastırır. Naçar88 Vacip Efendi’ye ötmek düşer.

Akşam olur, ihtiyarı genci ailece kümesin önüne giderler. İlk 
nöbet avazı zavallı peder efendiye düşer. Ahir ömründe89 horoz gibi 
ötmeye mecbur olacağını hiç aklına getirip de şimdiye kadar asla 
o yolda bir talimde bulunmamış olan zavallı adam tekmil90 kudret 
avazını gırtlağına toplayarak acemi Kıpti91 eline düşmüş çatlak zur-
na gibi bir öter ama o ötüş o kadar falso düşer ki92 horoz avazına 
değil, insan sesine bile benzemez.

Kargalar duysa kaçar avazını dedirtecek bu bitkin çirkin nağ-
meyi işittikleri gibi karısı, kaynanası, kızı, kız kardeşi hep yerlere 
yatıp öyle gülerler.

Horozlanmak nöbeti kocakarıya gelir.
– Horoz gibi öten tavuğun başını kesmeli derler derler ama ben 

bu söze rağmen ötüyorum!
diye “idgamı meal gunne”93 ile bir “üürüüü” salıverir amma salıver-
diği şeyin yalnız “üürüü”den ibaret kaldığı şüpheden kurtulamaz. 

Sadberk’le Binnaz keskin ince bir seda ile oldukça horozva-
ri düzgünce öterler. Hasene çarpık ağzını büsbütün çarpıtarak bir 

“kukuriko”94 da o basar. Günün gecenin muhtelif saatlerinde aile 
efradına ayrı ayrı ötmek nöbeti tayin olur. Bir ay müddet herkes 
horozluk vazifesini şayan-ı takdir95 bir suretle ifa eder96. 
86   kabil: mümkün
87   istihfafkâr: küçümseyen, küçümser bir şekilde
88   naçar: zavallı
89   ahir ömründe: ömrünün sonunda
90   tekmil: bütün
91   Kıpti: Çingene
92   falso düşmek: bir parçayı çalar veya söylerken nota yanlışlığı yapmak
93   idgamı meal gunne: sesi genizden getirerek şeddeli gibi okuma
94   kukuriko: horozun çıkardığı ses
95   şayan-ı takdir: takdir edilmeye, beğenilmeye layık
96   ifa etmek: icra etmek, yapmak
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Vacip Efendi handeyi97 mucip olan98 o ilk ötüşünden sonra ağ-
zını epeyce düzeltir. Üürüüleri biraz daha ahenkli çıkarmak mele-
kesini peyda eder. Kayınvalidesinin tebrikine mazhar olur. Bir ay 
sonunda da horozlar boğuk boğuk, kesik kesik acemi acemi ötmeye 
başlarlar. 

Bütün aile azası99 koca ninelerinin bu ikinci muvaffakiyetini100 
tebrik ettikleri sırada Binnaz der ki: 

– Horozlar ötmeye başladılar amma ne yapayım babam gibi çir-
kin ötüyorlar.

Kocakarı cevap olarak:
– Merak etme yavrum, sana güzel sesli bir horoz buluruz.

dedikten sonra ilaveten: 
– Haydi çocuklar, ailemizin saadeti için hep birden ötelim! der.
İnceli kalınlı üürüü, kukuriko sedaları ayyuka çıkar101. O gün-

den sonra durup durup horoz gibi ötmek bu aile için tabiat-ı saniye 
hükmüne girer102. 

Bu köşkte oturup eğlenedursunlar, o servi altındaki makam 
keyfiyeti sahib-i hanenin103 kulağına gider. 

Bir gün adamcağız uşaklarını toplayıp köşke gelir. Vacip Efendi 
ailesinin iki hırtı bir pırtısını bağdan dışarı attırıverir. Yaz ortasında 
İstanbul’a avdet etmek Sadberk ile Binnaz’ın ve hele kocakarının 
pek güçlerine gider ama bu hâl, yaptıkları gugukun bir mukabele104 
bilmisli105 olduğu için seslerini çıkaramazlar.

Eşyalarını, tavuklarını, ötmeye alıştırdıkları horozlarını bir ara-
baya yerleştirip kendileri de bindikten sonra araba köşkün önünden 
97   hande: gülme
98   mucip olmak: gerektirmek
99   aza: üye
100   muvaffakiyet: başarı
101   ayyuka çıkmak: çok yükselmek
102   tabiat-ı saniye hükmüne girmek: âdet olmak, alışkanlık hâline gelmek
103   sahib-i hane: ev sahibi
104   mukabele: karşılık
105   bilmisli: misilleme
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hareket etmezden evvel cümlesi birden birkaç defa yüksek sesle 
horoz gibi öterler. Köşk sahibi bu hâle hiçbir mana vermez. Malte-
pe’ye ininceye kadar boyuna ötüştükleri için yolda, köyde kendile-
rine tesadüf edenlerin cümlesinde fevkalade bir merak hasıl olur106. 

Köşk sahibi servinin üzerindeki bezli çivileri söktürür. Feneri 
kaldırtır. Saksıları toplatır ama köşkün bir defa adı “Tekin değil-
dir”e çıkmış ve içinde bekçilik eden ailenin orada ikamet yüzünden 
horoz gibi ötmek illetine107 müptela olduğu108 bütün Maltepece şayi 
olmuş109 bulunduğundan o sene değil ya onu takip eden senelerin 
hiçbirisinde köşkü kiralayacak bir kiracı çıkmaz.

106   hasıl olmak: ortaya çıkmak
107   illet: hastalık
108   müptela olmak: alışmak
109   şayi olmak: yayılmak



Horoz Ailesi Sinirli Hanımın Mektubu1

Efendim, söylenmesi, hele yazılması sinirime pek fena doku-
nan bir söz vardır. Helecanımı2 kabartmamak için, onun yerine bu 

“Horoz Ailesi”ni başlık yapıyorum. İddia edildiği gibi ikisinin birbi-
rinden farkı yok gibidir. Azıcık düşünseniz benzetmeden neyin kas-
tedildiğini çarçabuk keşfedersiniz. Horoz, çok karılı bir hayvandır. 
Poligami3 için ne güzel, ne uygun bir sembol olur.

Tanrı bütün erkekleri kadına karşı horoz hercailiğinde4 ve iş-
tahında yaratmış ama ne yazık ki erkeğin bu sadakatsizliğine karşı 
kadını tavuk beyni duygusunda yaratmış. Şeriat dört ve daha faz-
la kadını nikâhla birbirine bağlıyor. Ama tabiatta bir tavuğu dai-
ma aynı horoza bağlanmaya zorlayan bir kanun yoktur. Tavukların, 
komşudan kaçamak yapan horozları da geri çevirmediklerini gö-
rüyoruz. İşte horozları, birbirinin canına susamışçasına dövüştüren 
sebep budur.

Çok evlenmek geleneği üzere yaşayan erkeklere Avrupa’da 
“Horoz hayatı sürüyor.” derler. Poligami sözcüğünü ağzımıza al-

1   Hikâyenin ilk baskısına ulaşılamamıştır. Çok kadınla evlenen erkekleri eleştir-
diği ve “modern ahlakın böyle kokuşmalara dayanamayacağı”nı söylediği bu 
hikâyesinde Hüseyin Rahmi, Şeyhülislam Kapısından bahsetmektedir. Şeyhülis-
lam Kapısı, 1920 yılında Şeriye ve Evkaf Vekâleti adıyla bakanlık olmuş, 1924 
yılında bu bakanlık kaldırılmıştır. Hikâyenin yazım tarihi 1920’li yılların başı 
olarak düşünülebilir. (Yasemin Bulut) Elinizdeki metin, Eti Senin Kemiği Benim 
adlı hikâye kitabının Gürpınar Yayınları tarafından 1963’te hazırlanan ilk baskısı 
esas alınarak hazırlanmıştır. (Aysel Güneş)

2   helecan: kalp çarpıntısı
3   poligami: çok eşlilik
4   hercailik: aşkta değişkenlik
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madansa onu böylece anlatmakta daha incelik, terbiye ve medeni-
yet vardır. “Poligami” sözcüğü kibar salonlarda erkekler arasında 
ağızdan kulağa söylenir. Kadınlar arasında, yelpaze siperi altında 
tekrarlanır. Bizde ise bu söz kadınların kulak sinirlerini yakan bir 
emirdir. Her emirde buyuran ve buyrulan vardır. Emreden, o emri 
yerine getirmek zorunda olanın önceden rızasını almaya gerek duy-
maz. Ondan, ister istemez, boyun eğme ister. Poligami de böyledir. 
Bu yargının alınmasında oyu alınmak üzere kadın da toplantıda bu-
lunmuş olsaydı kendisine dünyada ve ahirette ne kadar sevap ve 
armağan vadedilirse edilsin, hiçbir kadın aile ocağına, kendisinin 
bütün haklarına yarı yarıya sahip bir ortak getirilmesine rıza gös-
teremezdi.

Kalbini üç dört kadın arasında parçalayarak bölüştürmeye uğ-
raşan bir erkekten nasıl aile samimiyeti beklersiniz? Erkeğin sevgi-
sini çoğaltmadaki sebebi nedir? Çoğunlukla sırf

 
şehvani5 zevkidir. 

Bu gerçek bütün açıklığıyla görünüyor. Bütün teviller6 boşunadır. 
Bunda, erkeğin zevkini oburca tatminden başka aile saadetini sağ-
layacak bir fayda, bir hikmet seçemiyorum.

Bir çiftlik sahibinin seksen ineği olabilir. Aile örgütü büyük-
baş hayvanlar hesabı üzerine yürütülemez. Bir aile babasının sekiz 
karısı olmamalıdır. Böyle horoz yaradılışında bir kocaya eş olan 
mutsuz kadınların dişilik kıymetince kümesteki tavuklardan ne 
farkları kalır? Erkeğe oranla kadını bu derece bol sayışta hak ve 
adaletle ilgili hiçbir nokta görünmüyor. Dünya yüzünde erkeğin 
sayıca kadından dörtte bir oranında az olduğunu hangi istatistikle 
ispat edebilirsiniz? Dört beş kadınla evlenmek sünnet-i seniyesine7 
uyarak, eğer her erkek kesesini müsait bulaydı, ey erkekler, sizden 
sorarım, sayıca eşit olarak doğduğunuz kadınları aranızda nasıl bö-
lüşeceksiniz?

Kıskançlığınız pek aşırıdır. Yüzyıllarca pencereleri sık kafesler, 
haremleri kale duvarlarıyla örerek kadını dünyadan ayırdınız. Ka-

5   şehvani: şehvetle ilgili
6   tevil: bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme
7   sünnet-i seniye: peygamberin yüce buyruğu
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rılarınız, kâşanelerinizde8, altın kafeslerde çırpınan kanaryalardan, 
gözleri gönülleri eğlendiren o süs kuşlarından farkları yoktur. Ka-
dın; hayatı bileydi, özgürlüğü elinde olaydı, o yaldızlı hapishaneler-
de acaba bir saat durur muydu?

Siz bu kadar kıskançsınız da kalbinizin dörtte, beşte, onda bi-
rini sunduğunuz kadından ne vicdanla tam bir sevgi ve samimiyet 
isteyebilirsiniz? Kıskançlık, erkeğinki kadar kadının da yüreğini 
yakan bir ateştir. Niçin kendi nefsinizle ölçmüyorsunuz? Kadının 
göğsüne böyle bir pehlivan yakısı9 vurduktan sonra aile saadetini 
beklemek ne manasız bir dilektir! Kocanız, meşruluk10 döşeğinde 
öteki karılarından biriyle yatarken sizin başka odalarda, onurunuzu 
boğarak kadınlığınızın yaralarından taşan saralar içinde, dört beş 
gecede bir düşecek kabul sıranızı beklemek ve o gözünüzün önün-
de ortaklarınızdan artan doygun dudakların, yorgun kolların okşa-
yışlarına yer vermekteki felaketi, zilleti11 bilir misiniz? Bu azabı 
ancak o zehirli şurubu saadet adına dikmiş olanlar bilirler. Kap çok 
defa yaldızlıdır ve zehre şeker karıştırılmaya uğraşılmıştır. Ama 
içen mutluluk bulamaz.

Poligami, bugünden ve daha sonraları ölüme mahkûmdur. Eko-
nomi alanında ortaya çıkan bu modern kargaşalıktan sonra tek ka-
dını refah içinde besleyebilecek erkeğin alnını karışlarım. Bir anne, 
bir karı, iki üç çocuk, bugün en kahraman erkeklerin omuzlarını 
çökertecek bir yüktür. Göz korkutan olaylarını bize müthiş büyük 
bir yangınla açan bu yüzyılda zihniyetleri ister istemez bazı yönlere 
yöneltecek bir kuvvet, bir zorlama var. İnsanlar arası hukukun ma-
kul12 temellere dayandığını gördüğü ve kendini bildiği gün kadın, 
dört karılı bir erkeği yedi başlı ejderhalar cinsinden bir garip yaratık 
sayacak, saldırısından kaçacaktır.

Türklüğün mirasyedilik çağı ve geçmiş hayatında çok karı al-
maktan kimler yararlanmışlardır? Kervansaraylar kadar büyük ko-

8   kâşane: büyük, süslü ev
9   pehlivan yakısı: keskin yakı
10   meşruluk: geçerli olma durumu
11   zillet: aşağılanma
12   makul: akıllıca
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naklara sahip vüzera13. Sofalarında at oynatılabilen büyük aile kış-
lalarının hesapsız odaları, kadınla, cariyeyle, çeşitli benzerleriyle 
doluydu. O mutluluğa ancak altmışından, yetmişinden sonra eren 
paşaların birçok nikâhlı karıları, keyif ve adetçe sayılarına sınır ol-
mayan odalıkları vardı. Zenginlik ve mevki gibi erkekliklerinin de 
gayesine varmış bu muşmulalar bazen divanhanelerde14 rast geldik-
leri kendi öz çocuklarını tanımayarak “Buncağız da kimin?” soru-
suyla bunaklıklarından çok aileleri hakkındaki ilgisizliklerine çev-
resindekileri şaşkın bırakırlardı. Fertleri yüze varan aileler içinde 
baba, evladını tanıyamayacak kadar bir yabancılık, bir düzensizlik, 
bir samimiyetsizlik hüküm sürerdi. Ayda bir defa yüzlerini okşama-
ya bile vakti ve gücü olmayan bu ihtiyarın kocalık baskısı altında 
hacizli yaşatılan genç kadınlar kendi özgürlüklerine bırakılsa yani 
kendi isteğiyle evlenebilselerdi nüfus çoğalmasıyla memleket hesa-
bına faydalı olmaz mıydı?

Kazançları çok karı almak konusundaki heveslerini tatmine 
pek elverişli olmayan güçlü kuvvetli erkeklere gelince, bunların 
içinde bu mahalledeki karısını gereğine göre boşayarak ya da boşa-
mayarak çoluk çocuğuyla sefalet içinde bırakıp ikide birde birkaç 
mahalleaşırı evlenmeyi âdet ve eğlence edinenler vardır. İlk nikâh-
lı ya da nikâhlılar ayaklarının bağlarını çözdürmek ve baba sağlı-
ğında yetim kalan çocuklara nafaka bağlatmak için gözyaşlarıyla 
kapı kapı dolaşırlar. Bu konuda en içler acısı belgeleri, Şeyhülislam 
Kapısı15 kayıtlarında görebiliriz. Çok karı almanın suistimalleri16, 
faciaları sayılmakla bitmez.

Efendi, evlenmekten maksadın aile saadeti ise alın yazın yar-
dım ettiği takdirde bu meşru isteğe ancak bir tek kadınla ulaşabilir-
sin. İki kadınla ne başın dinç olur ne de vücudunda kuvvet, ailende 
samimiyet ne kesende bereket kalır. Üçü dördü, maazallah toplum 
içindeki payını bütün bütün aşmak ve ortaya artık modern ahlakın 
kokuşmasına dayanamayacağı bir yara açmaktır.

13   vüzera: vezirler
14   divanhane: geniş sofa
15   Şeyhülislam Kapısı: şeyhülislamların görev yaptığı resmî daire
16   suistimal: kötüye kullanma



Hayat ve Ölüm1

Yok iken var olan bizler, var iken yok olmadan niçin korkuyo-
ruz? Yeni tabiatında hayat şuursuz başlıyor, onun nereden ve nereye 
geldiğinden hiç haberi yok. Hislerimizin hayatla temasından sonra 
bu dramın üzerine perde inerken derece derece sönen şuurumuzun 
bizde bıraktığı menfi2 intibalar tesiri ile titriyoruz. Tıpkı bir çocu-
ğun mevhum3 bir umacıdan korkması gibi. Bu istihale4 nedir, iyiden 
kötüye mi gidiyoruz, kötüden iyiye mi? Hayat ve ölümden hangisi 
bizim için daha muvafık, daha müşfik5? İşte bilmediğimiz hakikat. 
Bunu bilsek doğuma sevinmek, ölüme yerinmek gafletiyle üzülme-
yiz. Ölüde ölümü hissedecek uzviyet kalmamış olduğu için o ken-
dinin öldüğünü bilmez. Ölüm ancak dirilere dehşet veren objektif, 
acıklı bir manzaradır. Şuurun serabından büsbütün kurtuluncaya 
kadar bu vehmin6 ızdırabı ile eziliyoruz.

Tabiat, hayatta en büyük lezzet heyecanını verdiği şehvete en 
mühim rolü oynatıyor. Fiiliyatından bahsetmeyi kanunun müsteh-
cen saydığı “şehvet”in adını değiştirerek şairler ona “aşk” diyorlar. 
Şimdiki riyakâr ahlak, ondan ancak bu nam altında bahse tahammül 

1   “Hayat ve Ölüm” hikâyesi, Gürpınar Yayınları tarafından 1963 yılında İstan-
bul’da basılmıştır. Elimizdeki metin, bu ilk baskıdan alınarak hazırlanmıştır. 
(Sevda Akyavaş - Ahmet Koçak)

2   menfi: olumsuz
3   mevhum: kuruntu
4   istihale: imkânsızlık
5   müşfik: şefkatli
6   vehim: kuruntu
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edebiliyor7. Küçümser milletlerin tarihlerinde gördüğümüz şehvani 
Licence’lere bakılınca bir gün bu ayıbın da tavsayacağına hükme-
dilebilir.

Doğmak bazı filozoflara göre acıklı bir kaza, bazılarına göre 
büyük bir talih. Telkinimiz ne olursa olsun, tabiatın elinde pasif bir 
oyuncağız. Bir yandan selviler altında çukurlar kazılırken, öbür ta-
rafta ebe sandalyelerinde ağrı çekenler boşluğu dolduruyorlar.

Haddizatında ölüm nedir? Hiçbir ölü bize onun en küçük ger-
çek bir tarifini yapmamıştır. Ölüme dehşet izafe eden biziz. Ondan 
korktukça o daha korkunç olur. Onu unutmaya çalışmakla vukuun-
dan kaçılabileceği gafletiyle avunuyoruz. Onu hiç üzerimize yor-
mayız. Sözünü bile etmek istemeyiz. Tabiatın bu en büyük hadisesi 
üzerine gözlerimizi açacak yerde bilakis yumuyoruz. Vücudumuzu 
teslim alacağı dakikaya kadar onu akla getirmeyi uğur saymayız. 
Ölümden bu ifrat korkumuz onu hiç tanımamaktan geliyor. Büyük 
filozof diyor ki:

“Hayatı bilmek için ölümle istişare etmeliyiz8. Biz ise tekrar 
dirilmek hülyasıyla içinde hiç yaşayamaycağımız bir ahiret âlemi 
icadı vesilesine kapılıp gidiyoruz.”

Bir diğeri de “Ölüme bu dehşet, nekabeti9 getiren hekimlerle 
papazlardır” diyor. Onu muhayyilemizin10 korkunçlaştırdığı deh-
şetlerden soyarak incelemeliyiz. Vukuundan önceki can çekişme 
ızdıraplarından ölüm mes ul değildir. Bütün hastalıklar gibi bu son 
işkenceler de tamamıyla hayata aittir. Ölüme yenilmemek için sır-
naşıp duruverir. Bizi dehşetlere düşüren işte bu mücadelenin te-
maşasıdır. Can çekilince ızdıraplar birden kesiliverir, ondan öteye 
bir şey yok. Bazı çaresiz vahim olaylarda acı çekenleri kurtarmak 
için öldürmek istemiyorlar mı? Ölümün icabından halaskârlığına11 
müracaat edilen bir kuvvet olduğunu görüyoruz. Çok ızdırapla can 

7   tahmil: yükleme
8   istişare etmek: danışmak
9   nekabet: ululuk
10   muhayyile: hayal âlemi
11   halaskâr: kurtarıcı
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verenlere “kurtuldu” demiyor muyuz? Çekilen bu en son, bu en za-
lim işkencelerle ölmek hassası yoktur. Hep bu dayanılmaz acılar, 
bakılmaz manzaralar ona takaddüm12 eden azaplardır. Yine tekrar-
layalım ki bu ihtizar13 hâlleri ölmek kelimesinden değil, ona yerini 
vermek istemeyen hayatın gitmemesinden ileri geliyor. Çok yorgun 
zamanlarımızda bizi rüyasına, hiçliğine alıp götüren derin uykuya 
suç bulabilir miyiz? Kaymakta olduğumuz bayıra tırnaklarımızı ge-
çirerek tutunuyoruz.

Bir filozof söylüyor: Devasız hastalıkların sonunda işkenceyi 
uzatan bugünkü tıp ile tabipler. Çünkü “çıkmadık canda ümit vardır” 
misaline takılarak sönmesi yaklaşmış hayat ocağına hâlâ kömür atı-
yorlar. Bilgiler ilerledikçe condamne hekimle sona ermiş hastalık-
larda, belki tıp uzattığı işkenceyi kısa kesecek çareler düşünecektir.

Erhamerrahimin’in, sevgili kulları için reva gördüğü hastalık 
işkencelerinin çeşitleri saymakla bitmez. Kuduzdan, kansızdan baş-
layarak pathologie sayfalarına bir göz atınız. Bunlarla musapların14 
ölüme kavuşuncaya kadar çektikleri can acısına hiç şahit oldunuz 
mu? Veremin kurbanını ne elim çırpınmalarla boğduğu faciasında 
bulundunuz mu? Tanıdığım bir ana, devasız bir dertle debelenerek 
hırıldayan yavrusu için döşeği başında eller havada şöyle haykırı-
yordu: 

– Allah’ım, bu masumun ne günahı var ki çektiriyorsun? Yetişir 
artık al emanetini!..

Tabiat küskütük bir kör müdür? Görüp de aldırmayan bir mer-
hametsiz midir? Bazı işlerinde büyük zekâ seçilir. Bazılarında öğ-
renilecek bir hamakat. Yaptığını yine kendi yıkan bu mimar her iki 
işinde de zahmetsiz görünüyor. Bazan onda ne mantık vardır ne 
insaf. Kul aklı ile Halik15 işini incelemek kabil olmuyor. Bir mundar 
biti, bir sıska sivrisineği doyurmak için bir şehir halkını ölüme aşı-
lamaktan, bir orduyu zehirlemekten çekinmez. İçinde gafletle bo-

12   takaddüm: öne geçme 
13   ihtizar: sakınma, çekinme
14   musap: yakalanmış, tutulmuş
15   Halik: Yaratan
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caladığımız hesaba gelmez, akla uymaz bu esrar nedir? Künhüne16 
eremediğimiz meçhullere yalan yanlış birer kulp takıyoruz. Bilme-
diğimizi, hoşumuza giden masallarla donatıyoruz. Cennet vaadi, 
cehennem korkusu ile asırlardır insanları ıslaha uğraşıyorlar. Dün-
yanın şu şekline bakınız, bu vaat ve tehditlerin şifahi tesirlerindeki 
makûsiyete17 ne deneceğini düşününüz.

Hakiki normal varlığının dıştan gelen vaatlerden, tehditlerden 
almayarak sırf zati vicdanı tertemiz şuur, kaynaktan fışkırandır. Bu-
nun için her türlü hurafelerden silkinmiş erkin bir ruhun aldanmaz, 
aldatmaz kudreti lazımdır. Dünyada ahireti yaşayan milletlerin ec-
nebi mandaları altındaki acıklı durumları büyük bir ibret dersidir. 
Fakat kör yaratılışlara ışıktan bahsetmek ne fayda verir?

Gizli kuvvetin iki cinsi, şiddetle tenasül18 hizmetine zorladığı-
na göre onda dünyayı mahlukları ile doldurmaya çalışır bir maksat 
seçiliyor. Ve yine neden sayısız ölüm unsurları ile ekin biçer gibi 
bu yetiştirdiklerine tabii ömür haddine varmadan tırpan atıyor? Bu 
densizliklerin acısını biz zavallı kullar çekiyoruz. Onda ne mesuli-
yet ne de acıma kaydı var. Çünkü o birini öldürürken birini yarat-
mak kudretinde muazzam dinamodur. Bu yaratma bolluğu içinde 
bizim ferdî hayatımızın bir karınca kadar ehemmiyeti yok. Halik 
aynı hüviyeti tekrar diriltmek ihtiyacında değildir. Bu batıl zan 
bizim için tabiata, hakikate zıt bir ısrardır. Ebediyen yaşamak is-
tediğimizin bir delilidir. Böyle bir hükme kapılmak kabiliyetinde 
olmayan hayvanlar bu noktada bizden üstündür. Doğanlar nereye 
gideceklerini düşünmeden ölürler.

Şahsi, ferdî hayat için kâinatta bir ebediyet örneği göremiyo-
ruz. Umumi hayat, evet, bu ezelî ve ebedîdir. Fakat ferdîlikte beka 
Halik kudrete mahsustur. Madde kuvvetin isterseniz maneviyatın 
elinde demirbaş eşya gibidir. Ebed3i tekevvünlerinde19 daima şekil 
değiştirirse türlü tecelliler gösterir. Fakat maya hep odur. Bir ka-

16   künh: bir şeyin aslı hakikati
17   makûsiyet: terslik
18   tenasül: üreme
19   tekevvün: meydana gelme
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davranın dağılan eczasından20 yeni hayatlar fışkırır. Şu anda vücut-
larımızı teşkil eden unsurlar bu kâinat fabrikasinda bize gelinceye 
kadar kim bilir ne çeşit imalatta kullanılmıştır. Yaratan’a şöyle bir 
soru varit olabilir21:

– Aman Allah’ım ölüleri çürütüp dirileri bu cifeden mi22 yaratı-
yorsun? Biz göçmüşlerin vârisiyiz. Fakat onlar hüviyetleriyle bizde 
yaşamıyorlar, biz de bu kalıbı terk ettiğimiz zaman eczasına vâris 
olacaklarda tekrar hüviyetimizi bulamayacağız. Maya bir fakat ha-
yatın identite’i başka. Ne onlar bizdirler ne biz onlarız. Tabiatın 
bize nasip ettiği hayat hissesi bir defalıktır. Biz gitmez isek gele-
ceklere nöbet düşmez. Ölünün enkazı diriye dönüyor. Diri aldığını 
tekrar ölüme iade ediyor. Kâinat fabrikası bu ebedî mübadele23 ile 
işliyor. Bu devr-i daimi24 herhangi bir safhasında durdurmak kabil 
değildir. Bu tabii değişmez sebebiyle dünya ve ahirette aynı hüvi-
yetin kesimsiz ebedî hayat sürmesine imkân yoktur. Tabiatın küt-
leden ayrı imtiyazları ile mübeşşer25 bilinen peygamberler, ilahlaş-
maya yeltenen cihangirler ölümün umum için mukadder şeklinden 
başka türlü istisnai surette can vermemişlerdir. İçinde yaşadığımız 
şu müspet âleme kazık çakan fert görülmüyor. Aynı hüviyetin ikinci 
hayatta dirilmesi bahsine gelince nakilden ziyade akla inananları 
kandırmak zor oluyor. Ruh bahsi ise bu küçücük makaleye değil, 
kütüphanelere sığdırılamayacak bir muammalıktadır26. Yalnız uz-
viyetsiz ruhun ne teşrih27 masasında ne de mezarda hiçbir tebeyyün 
şekli görülmediğini kısaca söylemekle iktifa edebiliriz.

Aynı kalıpta ebedîleşmek hülyasında ısrar edenlerin tabiat şeri-
yetinden zerrece nasipleri yok. Ruhi hüviyetini kaybeden enkazımı-
zı yaratıcı kudret ebedî değişikliklerinde dilediği şekiller ve renk-

20   ecza: parça
21   varit olmak: yöneltmek
22   cife: leş
23   mübadele: değiş dokuş
24   devr-i daim: daimi dönüş
25   mübeşşer: kendisine müjde verilmiş
26   muamma: bilinmezlik
27   teşrih: ameliyat
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lerde kullansın, niçin aynı vücut kafesinde sonsuz bir mahcubiyete 
mahkûm kalalım?

Büyük bilgin Camille Flammari tabiatın bu alışverişini şöyle 
tarif ediyor:

“Bütün mahluklar arasında duraksız umumi ve ebedî bir mü-
badele hükmü sürüyor. Ölüm hiçbir şeyi saklayarak dinlendirmi-
yor. Asırların yıktığı ihtiyar bir meşe ağacının çürümüş enkazından 
saçılan oksijen molekülü yeni doğan bir çocuğun körpecik sarışın 
başının teşkiline karışıyor. Ölüm döşeğine uzanmış bir muhsarın28 
sıkışık göğsünden dağılan asit karbonik molekülleri has bahçenin 
güzel tarhında kırmızı gül olup açılıyor. Hayat kanuniyeti böyle-
ce bir birlik, bir kardeşlik idare ediyor. Ebedî hayat ebedî ölüm-
le uzuvlanıyor. Gubar29 yine gubara dönüyor. Sonsuz fezalardaki 
dünyalar bu ebedî hayatın nur ve neşesi ile durmayıp yenilenerek 
dolaşıyorlar.”

28   muhsar: etrafı kuşatılmış
29   gubar: toz



Ölülerin Dirilere Bıraktıkları Hasret Acısı
Ölümün en can eritici acısını ölenler değil, geriye kalan diriler 

çeker. Ruhumuzun bütün kaynar ateşi ile üzerine titrediğimiz sevgi-
li bir vücudun göz önünde toprakla örtülüşü. Beşerî tahammüle is-
yan ettiren bu ne büyük faciadır. Hayatın yıldırıcı çekilmez cilvele-
rine ancak onun varlığı ile katlandığımız tek neşe işte birden söndü.

Bir daha yüzünü göremeyeceğiniz bir ebediyetle kayboluverdi.
İçinize küllenmez bir kor bıraktı. Bu matem ateşinin dinmez 

sızısı ile artık bütün ömrünüzce malul1 bir zavallısınız.
*

Denizin hırçınlandığı bir gündü. Ada sahilinden dalgaların he-
yecanını seyre dalmıştım. İki eleman çarpışıyor. Toprak sessiz, katı, 
dalgalar heyecanla hışır hışır, köpüre köpüre karalara saldırıyor-
lar. Fakat her hücumlarında ezilerek dağılarak perişan, muzmahil2 
geriye atılıyorlar. Bütün hamlelerinde sanki işlenmiş bir günahın 
nedameti3 ile bağırlarını taşlara, topraklara çarpa çarpa af dileyen 
bir yalvarış iniltisi sezer gibi oldum. Toprak bu niyazkâr savletleri4 
merhametsiz bir inatla daima geri reddediyor. Bu sahne nedir? Can-
sız sandığımız elemanlarda gizli bir ruh tezahürü mü? Hareket var. 
Ses var. Beni derin düşünceye daldıran ifade var. Yazık ki tabiatla 
konuşacak bir erginlikte değiliz. Onlar her şeyi söylüyorlar gibi, biz 
anlamıyoruz.
1   malul: illetli, hastalıklı
2   muzmahil: darmadağın olmuş
3   nedamet: pişmanlık
4   savlet: saldırma, hücum



828 | Hikâyeler

Gözlerimiz, kulaklarımız hayatın sır saklayan kâbusu ile bula-
nık dalgaların bu çırpıntılarında belki geçirdikleri sayısız istihale-
lerin5 binbir menkıbesi var. Kendini yerlere çarpa çarpa yayılan bu 
matem ayini belki işlenmiş bir günahın kefaret ibadetidir. Bugün şu 
görünen bu dalgalar belki işte odur: Hakk’ı, kullarını gücendirmiş 
günahkâr.

5   istihale: başkalaşım



İki Lohusa1

Hesabın başını pek iyi bulamıyorlardı ama beliren alametlere2 
bakılırsa Nevres Hanım’ın ayı günü tamam gibiydi. Benzi soldu, 
gözlerinin etrafı halelendi, boynu incelerek uzamış gibi görünüyor, 
vücudunun vasatı3 geniş elbiselerden taşıyordu. Bütün hareketle-
rine bir ağırlık çöktü. İlki olduğundan pek merak ediyordu. Nasıl 
olacak? Gece gündüz düşünerek kendi kendine şöyle diyordu: 

– Karnımın içinde çırılçıplak küçücük bir insan var. Bu mukas-
si4 hilkat5 imalhanesinin pek dar kapısından bu geniş âlem-i imkâ-
na6 nasıl çıkacak? Akıl alacak şey değil… Çıldıracağım…

Doğurmuş, dokumuş kadınlarla görüştükçe soruyordu: 
– Hanımcığım, kaç çocuk validesisiniz?
– Üç.
– Maşallah. Kolay mı doğurdunuz?
– Rabb’im izin verdikten sonra bir şey değil kardeş.

1   “İki Lohusa” hikâyesi, 4 Mart 1921’de İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. 
1933’te Hilmi Kitaphanesi Namusla Açlık Meselesi derlemesinde basmıştır. 
Hikâye’nin ikinci baskısı, Hilmi Kitaphanesi tarafından 1945’te, üçüncü baskısı 
Atlas Kitabevi tarafından 1972’de yapılmıştır. Özgür Yayınları hikâyeyi birçok 
defa basmıştır. Elinizdeki metin, İkdam gazetesi esas alınarak sadeleştirmeden 
hazırlanmıştır. (Gizem Çolak Çelik)

2   alamet: işaret
3   vasat: orta
4   mukassi: dar
5   hilkat: yaradılış 
6   âlem-i imkân: kâinat
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– Geçen hafta komşumuzda vuku buldu. Biçarenin menzil7 üze-
rindeki feryatlarına dayanamadım. İşitmesin diye beni uzak odalara 
kaçırdılar. (Gözlerinden sızan damlaları minimini mendiline içire-
rek) Sonra nasıl oldu bilmem? Hâlâ sormaya korkuyorum. 

– A kardeşçiğim, merak etme, üzüntü iyi değildir. Bak etrafına 
dünya insan dolu, hepimiz o yoldan geldik, kurtulursun inşallah…

*
Akşamüstü Zihni Bey gelince karısını dünkünden biraz daha 

ağır ve solgunca buldu. Zevcini yanına oturttu. Hummalı8 başını 
onun omzuna dayayarak:

– Zihni?
– Efendim?
– Tabiatın bu hususta kadınlar için ne kadar haksızlık, insafsız-

lık ettiğini biliyor musun? Bütün ızdırapları bize çektiriyor. Size 
düşen his ise yalnız telezzüz9.

– Evet fakat bunda benim dahlim, günahım? Emin ol canı-
mın içi Nevresçiğim, sana bir saniye ızdırap çektirmemek için her 
elem-i tahammüle büyük bir sevinçle hazırım. Ah bu hakikati fiilen 
ispat kabil olsa10…

– Doktora sordun mu?
– Neyi?
– Hani ya sen evvelden karnımı dinlerdin de çocuğun kalbi 

vurduğunu duyardın. Bu darabanlar11 bazı dinleyişlerinde muhtelif 
noktalardan işitilirdi. Şimdi iki aya yaklaşıyor ki (parmağıyla na-
hiye-i batniyesinden12 bir nokta göstererek) en kuvvetli olarak hep 
buradan işitiliyor. Oradan etrafa dağıldıkça hafifliyor. Sonradan 
olan bu sabitlik neden acaba?

7   menzil: ev
8   hummalı: ateşli
9   telezzüz: tat ve zevk alma
10   kabil olmak: mümkün olmak
11   daraban: vuruşlar
12   nahiye-i batniye: karın çevresi
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– Sordum sordum merak etme. Bir şey değil. Çünkü hamileli-
ğin sekizinci ayına kadar ceninin sabit bir makarrı13 olmaz, oraya 
buraya oynarmış. Fakat bu aydan itibaren muayyen14 bir vaziyet 
alırmış.

– O hâlde dokuzu dolduruyorum demek. Belki de doldurup geç-
tim. Belki yarın, ah belki bu akşam.

Zihni Bey zevcesinin hafif ve soğuk bir ter ile tanelenen şakak-
larını okşaya okşaya alnından öperek:

– Üzülme Nevres, ben senden ziyade bitiyorum…
– Annem, Hazret-i Halid’e kurban, yedi evliyaya mum adadı.
– Sen kurtul da türbelere sandık sandık mum taşımak bana ma-

nevi bir borç olsun. Şimdi ne duyuyorsun?
– Belimden doğru ağrılar vurup vurup geçiyor. Karnım yukarı 

taraftan sağa doğru çarpıldı. Serbest nefes alıyorum fakat yürümem 
o kadar ağırlaştı ki… Bir düzine idrar defi15 ihtiyacı. Of Zihni of… 
Tabiatın geçmek için kadını tavzif ettiği16 o tehlikeli geçide geliyo-
rum.

– Nevresçiğim hep bu merak ve sıkıntılarını gül yanaklı bir yav-
runun tesellisiyle unutacaksın.

Konakta telaş ve hazırlıklar başladı.
*

Evin içinde vaz-ı haml17 saati gelmiş küçük bir gebe daha vardı. 
Lakin buna kimse dikkat etmiyordu. Şirin’de de bütün alametler baş 
göstermişti. Şirin, gözleri sürmeli, alnı elifli, sırtı beş pençe koyu 
tekir fıstık gibi dolgun fakat ufak tefek pek sevimli bir kediydi. O 
da genç, onun da ilk hamileliği, ilk ağrısıydı. O gün hayvancağızın 
karnı dolgun bir torba gibi sarktı, içeride vıcır vıcır bir şeyler kımıl-
dadığı hissolunuyordu.

13   makar: durulan yer
14   muayyen: belirli
15   def: giderme
16   tavzif etmek: görevlendirme
17   vaz-ı haml: doğum 
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Şirin, derin, istimdatkâr18 bir ifade ile rast geldiği insanın yüzü-
ne bakarak köşe bucağı koklaya koklaya ağır, terazili adımlarla do-
laşıyor, doğuracak yük içi, dolap, merdiven, karyola altı gibi kuytu, 
yarı karanlık bir yer intihabına19 uğraşıyordu. 

Birkaç defa Nevres Hanım’ın oda kapısından içeri baktı. Ora-
daki büyük dolabın altını içi pek çekiyor fakat kovulmaktan kork-
tuğu için cesaret edemiyordu. Nevres Hanım, hizmetçiden sordu: 

– Bu hayvanda ne var? Gözleri büyümüş, bir şey ister gibi gelip 
gelip yüzüme bakarak çekiliyor.

– Hanımcığım galiba vakti tamam. Geziniyor, iki bacağının 
arasından bir su akıyor. Merdivenleri kirletiyor. Gözü sizin dolabın 
altında.

– Çabuk, çabuk. Bir çamaşır sepetinin içine eski pamuklar, hır-
ka parçaları falan koyup getiriniz. Emredilen surette hazırlanmış bir 
sepet getirdiler. Dolabın alt gözü köşesine yerleştirilir. Şirin ince hı-
rıltılarla sepetin her tarafını koklaya koklaya birkaç defa içine girip 
çıkarak bu lohusa döşeğinden pek memnun olduğunu anlatır.

*
Nevres Hanım’ın vücudunda duyduğu ağrılar yine seyreldi, ha-

fifledi. O şimdi kendini unutmak için her tavrıyla etrafına bir şey 
anlatmaya uğraşır gibi dolaşan kedinin hareketlerini tetkikte20 bir 
eğlence arıyordu. O gün erken gelmesi için tembih etmiş olduğu 
beyi geldi. Karı koca kanepenin üzerinde yan yana, her ikisinin dört 
eli birbirinin avucunda Şirin’i seyrediyorlardı.

Hayvan birkaç defa dolaba girdi çıktı. Melul melul oda kapı-
sına, tavana, hanımının beyinin yüzlerine bakıyor, içinde bir daki-
ka bir yerde aramına21 müsaade etmez bir dert olduğunu anlatıyor, 
bundan kurtarılması için sanki yardımlarını rica ediyordu. Kedi bir-
denbire odanın ortasında dört ayağı üzerine gerildi. Gözleri dışarı-

18   istimdatkâr: yalvarırcasına
19   intibah: uyanma
20   tetkik: inceleme
21   aram: dinlenme
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ya fırlayacak bir havl-i canla büyüyerek iki üç defa dolgun dolgun 
haykırdı. O ne derin bir ızdırabı tercüme eden miyavlamalardı.

Nevres Hanım bütün asabiyetiyle beyinin ellerini sıkarak:
– Of Zihni, ne zor… Kedi ölüyor. Hayvancağıza nasıl yardım 

edelim? Söyle, söyle bir çaresini bul!
*

Şirin ezgin, bitik sustu. Bütün vücudu bir titreme geçiriyordu. 
İki yanına sallana sallana arka ayaklarını yarı sürükler bir sarsak-
lıkla ağır ağır dolaba girdi. Tabiatın hazine-i esrarından dünyaya 
mahluklar göndermesi hadisesini sanki nazarlardan gizlemek için 
karanlığa çekildi. Yürüdüğü yere sarımtırak bir mayi22 akıtarak 
gitti. İçeride aynı can yangınlığı ve ızdırap dolgunluğuyla yırtıla 
yırtıla bir iki nöbet daha haykırdı. Nevres Hanım kedinin çektiği 
bu tevlit23 acısını bütün şiddetiyle kendi sinirlerinde duyarak inim 
inim inliyordu. Sonra ses kesildi. On beş, yirmi dakika beklediler. 
Dolaptan artık çıt işitilmiyordu. Zihni Bey merakla dolabın kapısını 
araladı. İçeriye bakarak:

– Hanımcığım müjde, Şirin valide olmuş, dedi.
Şimdi Nevres Hanım da kalktı. İkisi yanak yanağa aralıktan 

sepete bakıyorlardı. Şirin, bacaklarının arasında sivrisinek gibi ince 
vızıltılarla kaynaşan ıslak, şekilsiz bir şeyler yalıyordu.

Hayvanı rahatsız etmemek için çekilip kapıyı örttüler. Nevres 
Hanım hâlâ ürpertiler geçirerek avuçlarının içinde tuttuğu zevcinin 
ellerini bütün hıncıyla eziyor, eziyordu. 

Zihni Bey:
– Şirin kurtuldu. Darısı senin başına. 
Nevres Hanım:
– Böyle bir iki nara ile kurtulacağımı bilsem…
– Ne var ya? Doğurmak işte bundan ibarettir.

*
22   mayi: sıvı
23   tevlit: doğurma
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Bir iki saat sonra dolaptaki lohusaya bir daha baktılar. Şirin, 
yavrular birer birer geldikçe göbeklerini kesmiş, meydanda son24, 
kordon hiçbir şey bırakmamış, her şeyi yalamış, temizlemiş. Kendi-
si de geçen senenin yavrusu olduğu hâlde birinci derecede şehadet-
nameli25 bir kabile26 maharetiyle bütün bu pek mühim ve fennî işleri 
nasıl becermiş? Şimdi ağızları memelerde ana aguşuna27 sıralanmış 
üç yavru ile sepet içinde bir aile, sessiz uyuyor.

*
Ertesi günü hemen aynı saatlerde birkaç acı haykırıştan sonra 

Nevres Hanım da dünyaya tombul bir oğlan getirdi. Şirin’in sepe-
tini kendi lohusa döşeğinin yanına koydurdu. Ona da al kurdeleden 
bir rozet üzerinde şap mazili bir nazar takımı astılar.

Zevcine:
– Oğlumuzun tarih-i veladeti28 yazarken Şirin’in yavrularından 

yirmi dört saat sonra doğduğunu kayıt etmeyi unutmayınız, dedi.
Göz aydınına, hatır sormaya gelen hanımlar her iki lohusaya da 

“Maşallah” diyerek çıkıyorlardı.
Heybeliada

24   son: meşime, eş, doğum sonrasında çocuktan sonra çıkan zar
25   şehadetname: diploma
26   kabile: kadın ebe
27   aguş: kucak
28   tarih-i veladet: doğum tarihi



Kedi Yüzünden1

Saadet Hanım pencere önünde ütü yapıyor, validesi Müride 
Hanım mangal başında çocukların yıkanmış eski çoraplarını yama-
lıyordu.

Saadet Hanım ütünün burnunu bir ince gömleğin kırmaları ara-
sında yürüterek:

– Anne hiç aklım başımda değil. Gülfem bu akşam eve gelmedi. 
Hâlâ da meydanda yok.

Gülfem, geçen martın yavrusu, Van azmanı, gözlerinin içi 
mandalina renginde, samur kuyruk, kaba kulak, altın sarısı bir dişi 
kediydi.

Validesi kızını teselli için parmaklarını dikişin üzerinde tevkif-
le2 gözlüğünün üstünden bakarak:

– Merak etme Saadet. Gülfem geçende de iki gün iki gece gel-
mediydi. Şimdi kızgınlık zamanları. Görürsün. Nerede ise bir taraf-
tan çıkar gelir.

Bu esnada bahçeden inceli kalınlı acı acı kedi sesleri duyuldu. 
Gırtlak nağmeleriyle dolu kulakları yırtan bir konçerto3.

1   “Kedi Yüzünden”, ilk olarak 25 Mart 1921’de İkdam gazetesinde yayımlanmış-
tır. 1934 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Tünelden İlk Çıkış başlıklı hikâye 
derlemesinde basılmıştır. Kitabın ikinci ve üçüncü baskıları, Atlas Kitabevi ta-
rafından yapılmıştır (1972, 1981). Elinizdeki kitapta yayımlanan metin, İkdam 
gazetesindeki metin esas alınarak yayıma hazırlanmıştır. (Sevda Kaman)

2   tevkif: durdurma
3   konçerto: bir veya birkaç çalgı için yazılmış müzik eseri
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Saadet Hanım ütüyü bırakarak cüzi4 bir müddet kulak kabart-
tıktan sonra:

– Hah işte… Gülfem’in sesi… Kediciğimi boğuyorlar…
– Kebapçıların o aznavur5 kedisi Kaplan daima bizimkinin ar-

kasından gezer. Gülfem’i en evvel o berbat etti. Ötekilere yol gös-
terdi. A dişi kedi istemem. Mahalle şırfıntısı oldu. Uyuzu, körü, 
mundarı6, ne kadar erkek kedi varsa hepsi bizimkinin arkasında. 
Duvardan duvara, ağaçtan ağaca, damdan dama birbirini kovalaya-
rak ne sağlam kiremit bırakıyorlar ne de insanda kafa beyin. Tıpkı 
Şehzadebaşı’nın piyasa kızgınlarına benziyorlar. Aman ya Rabbi. 
İstanbul’umuzun insanındaki, hayvanındaki bu azgınlık nedir? Sen 
bizi ıslah eyle7, cümlemize hayırlar ver…

– O kebapçı olacak herif Halepli midir, Şamlı mıdır nedir? Ba-
şında bafur8 dumanı fes, yanağının üstünde karabiber kadar yapma 
gibi bir ben. Ortasına kalay gibi bir elmas iğne sokulu güvez boyun 
bağı, ruganlı potinler. İki dirhem bir çekirdek amma ne kadar nazik 
olsa nazeninim olamıyor. Yerli gülü olmadığı renginden, çalımın-
dan, her hâlinden besbelli.

– Ne olursa olsun kızım. Böyle günde renge çalıma bakılmaz. 
Evini öyle besliyor, öyle besliyor ki her akşam iki eli tıklım tıklım 
gelir. O aznavur kedi hep et kırpıntısıyla besleniyor. Onun için azılı. 

“Et pahalı” diyorlar. “Para yok” diyorlar. A, o bize göre… Bizim 
gibiler için yok. Geçen akşam damadım söylüyordu. Kebapçı dük-
kânlarında lokantalarda oturacak yer bulunmuyormuş. Danalar gibi 
insanlar boğazlandı. Topraklarımız kanlara bulandı. Ahmetçik öldü, 
Mehmetçik öldü. Ben donumu sattım, sen gömleğini. Elde avuçta 
kalmadı. Kül kömür yedik. Fakat olanlar da var. Vaktiyle küplerini 
dolduranlar doldurmuşlar.

4   cüzi: pek az, azıcık
5   aznavur: iri yarı
6   mundar: murdar, kirli, pis
7   ıslah eylemek: düzeltmek
8   bafur: vapur
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Tizden pesten bozuk ahenk gayretle velveleli bir kedi operası 
daha duyuldu. Saadet Hanım, validesinin zamaneden şikâyeti hak-
kında daima ıtnaba9 varan diskurunu10 dinlemeyerek hemen tahta-
boşa11 koştu. Komşunun bahçesine doğru uzanarak:

– A işte… Gülfem orada. Mutfağın damında. (Validesine haykı-
rarak) Koş anne koş! Tavan süpürgesini al da koş!

Kocakarı, kollar sıvalı, havanın serinliğine rağmen biraz de-
kolte iş kıyafetiyle, uzun tavan süpürgesini yerlerde sürüyerek ko-
şar. Kızının parmağıyla gösterdiği cihete12 bakarak:

– Ah kör olasıcalar! Duvarlara bacanın arasına Gülfem’i sıkış-
tırmışlar. Canavar gibi kediler etrafını almışlar. Makbule Hanım’ın 
sincabi kedisi, imamın kuyruksuzu, muhasebecilerin tekiri, a a a 
daha tanımadıklarım yedi mahalleden toplanma renk renk, boy boy, 
nursuz pirsiz, kirli kediler!.. Hepsi orada hepsi… Aman hanım bu 
kızgınlık ne fena şey. Suratları pislik, tırmık içinde. (Var avazıyla 
haykırarak) Mahallede bizimkinden başka dişi yok mu? Bu kadar 
hovardanın hangisine yetişecek? İlahi seni Gülfemler götürsün! 
Namussuz kahpe. İnsanın pek fenasına gidiyor. Elcağızımla evden 
büyüttüm. Dosta düşmana bizi rezil rüsva etti bıraktı. Kedinin az-
gınlığından bile insana büyük bir ar geliyor. Kızları, karıları böyle 
terelelliye çıkanlara Allah imdat eylesin… Tahammül olunur şey 
değil… Bak bak, kebapçının Kaplan en önde oturuyor, bizim kedi-
ye bakıp bakıp yutkunuyor…

Evvela Kaplan ve arkasından bir iki kedi daha Gülfem’e hücum 
ederler.. Saadet Hanım gözleri büyümüş bir sinir hâliyle bağırarak:

– A gözümün önünde ben böyle şeye dayanamam… Anne sırığı 
indir! Hangisinin kafasına gelirse paralansın!

Kocakarı tavan süpürgesini aşk ile şevk ile bir kaldırıp indirir. 
Tangır tungur kiremitler yuvarlanır. Kırılır. Kediler hurrr bu köşe-

9   ıtnap: sözü uzatma, gereksiz ayrıntıya boğma
10   diskur: öğüt vermek veya birini azarlamak için yapılan uzun konuşma
11   tahtaboş: teras
12   cihet: yön
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den öbür köşeye akarlar. Mutfağın penceresinden bir az nezleli, bir 
az gunneli13 bir sesle bir beddua yükselir.

– İlahi elin kırılsın! İki yanında upuzun teneşirlere gelsin. Kala 
kala bir çürük mutfağım kaldı onu da başıma mı yıkacaksınız karı-
lar? Allah’ın zorbaları… Bu nedir tangır tungur tepemde? 

Müride Hanım:
– Ay Emine Hanım kızma kadınım kızma. Ben dama vurmadım, 

kediye vurdum.
Emine Hanım:
– O nasıl vuruş izansız?14 Tepemden aşağı yağmur gibi toprak-

lar döküldü. Dama vurmamış hanım, kediye vurmuş. A… Bunak 
lakırdısı… Kediye inen sopa dama dokunmaz mı? İmansız karılar, 
kiremitleri daha yeni aktarttım. Etek dolusu para verdim. Ben dul 
karıyım. Sizin gibi kocam yok, oynaşım yok, alakalım yok, belalım 
yok.

Müride Hanım:
– A çenen tutulsun çirkef… O ne kadar lakırdı? Kimin oyna-

şı, alakalısı, belalısı varmış bakayım? Ağzından çıkanı kulakların 
işitsin… Ben adamı kapı kapı sürüklerim! Namusuma lakırdı söy-
letmem!

Emine Hanım:
– Ay aman güleyim bari… Yetmiş yaşındaki karı namusuna la-

kırdı söyletmiyor. Ayol sen başını açıp da ulu orta Divanyolu’na 
çıksan yüzüne bakan olmaz. Sana mundar sümüğünü kimse atmaz. 
Keçiboynuzu karı!

Kediler boyunlar çarpık, gözler hasma15 dikik, kuyruklar müte-
harrik16 hep bir ağızdan bozuk arganun17 gibi muhtelif perdelerden 
bir korodur tuttururlar. Bu gürültü arasında Müride Hanım:

13   gunneli: genizden gelen
14   izansız: anlayışsız
15   hasım: düşman
16   müteharrik: hareketli
17   arganun: org
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– Senin oynaşın, sırdaşın yok da bir sıraya dişlerini neye yal-
dızlattın? Puhu kuşu gibi o kuyruklu kuyruklu sürmeleri kimin için 
çekiyorsun? Mahmutpaşa’da saç boyası bırakmadın, sarısını, kum-
ralını hepsini tecrübe ettin. Geçen gün Hürmüz’e “Bir gence vara-
cağım, bütün malımı yedireceğim.” demişsin. Artık senin başına ne 
genci kusar ne ihtiyarı. Hırtlamba18 yelloz19! 

Emine Hanım bu tecavüzlere koyu koyu cevaplar verir. Kavga 
kedilerin vaveylalarına20 karışır. Müride Hanım süpürge sırığını bu 
kızgın nağmekârlara indirerek:

– Susunuz bakayım azgınlar! Düşman ne söylüyor anlayayım.
Diğer komşu Fikriyar Hanım pencereye gelerek: 
– Susunuz hanımlar! Ele güne karşı bu ne kepazelik? Kocam 

evde, yerin dibine geçiyorum. Konu komşu pencerelere üşüştü, sizi 
dinliyorlar. 

Saadet Hanım:
– Ah Fikriyar kardeşim, kedi yüzünden kavga… Kebapçıların 

kedisi, bizim Gülfem’in kanına girdi. Burada damın üstünde gözü-
müzün önünde olmadık rezalet yok…

Kebapçıların pencereleri açılarak hımhımca bir ses: 
– Kebapçılar kadar başınıza taş düşsün! Kuzum kuzum, bizim 

Kaplan erkektir. Hangi dişi kuyruğunu sallarsa ona gider. Kedinizi 
zapt ediniz.

Müride Hanım bütün hıncıyla süpürge sırığını birbiri arkasına 
kedilere indirip kiremitleri tarru (?) ederek21 kısıla kısıla bağırdı:

– Vallahi aleyhinize de dava açacağım! Sandığımda sepetimde 
ne var ise satıp savıp apukatlara22 vereceğim! Hakkınızdan gelece-
ğim!

18   hırtlamba: perişan, derbeder kılıklı (kimse) 
19   yelloz: hafifmeşrep kız veya kadın
20   vaveyla: çığlık
21   tarru (?) etmek: tarumar etmek, dağıtmak
22   apukat: avukat
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Akşamüstü Şevki Efendi eve gelince kayınvalidesini örtü dö-
şek hasta buldu, zevcesi Saadet’ten sordu:

– Annene birdenbire ne oldu böyle?
– Bugün açık saçık tahtaboşa çamaşır astı da soğuk aldı.



Arzın Yuvarlağına İnanmıyor1

Yirmi sene kadar oluyor. Bir gün akşam yemeğinden sonra idi. 
Aksaray’daki evimde, ihtiyar bir zatın beni görmek istediğini söyle-
diler. “Buyursunlar” dedim.

Odadan içeri altmış beşle yetmiş arasında, kır sakallı, gözlüklü, 
ufak tefek fakat sinnine2 nispetle hareketleri çevik bir adam girdi. 
Gözlüğünün altından asabi bir telaş saçan hadekalarını3 bana dike-
rek:

– Affedersiniz, siz osunuz değil mi?
– Kim?
– Muharrir4.
– Evet.

1   “Arzın Yuvarlaklığına İnanmıyor”, ilk defa 25 Ağustos 1921’de İkdam gazete-
sinde yayımlanmıştır. Hikâye, 1933’te Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan İki 
Hödüğün Seyahati adlı kitap içerisinde yayımlanmıştır. Kitabın, aynı yayınevi 
tarafından 1943 ve 1960 yıllarında yapılan baskılarında kitapta herhangi bir de-
ğişiklik olmamıştır. Atlas Kitabevi tarafından 1966 yılında yapılan baskıda, öy-
külerin dili Zahir Güvemli tarafından sadeleştirilmiştir. Özgür Yayınlarının 1981 
baskısında Kemal Bek tarafından yeni bir sadeleştirme ve dipnotlama çalışması 
yapılmıştır. Burada yayımlanan metin, ilk baskı esas alınarak sadeleştirmeden 
yayıma hazırlanmıştır. (Ezgi Nil Özgören)

2   sin: yaş
3   hadeka: göz bebeği
4   muharrir: yazar
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Muhatabımın5 tavırlarında uzun bir dikkate hacet6 kalmaksızın 
apaşikare görülen asabilik garabetleri7 vardı. Kim olduğunu bilme-
diğim bu nagehani8 misafirin kapısını açık bulduğu bir tedavihane-
den dışarı fırlayarak bir su-i tesadüfle9 soluğu bizde almış olması 
ihtimali zihnimi gıcıkladı. Binaenaleyh10 oda kapısıyla kendi aram-
daki hadd-i ricatımı11 temin eder bir vaziyet aldım. Küçük ihtiyar, 
hiddet karışık bir istihza ile beni süzerek:

– Siz geçen günü arzın küreviyetini12 ispat sadedinde uzun bir 
makale yazmışsınız.

– Olabilir.
– Okudum. Çok güldüm.
– Komik bir şey değildi.
– A bundan daha komik ne olur? Ayaklarımızın altında dümdüz 

uzanan dünyanın yuvarlaklığını iddia etmek, “Süleymaniye Ca-
mi’nin kubbesi düzdür” demekten farklı bir saçma değildir. Çünkü 
göz önünde duran hakikati zıddı ile tarife kalkışıyorsunuz.

– Efendi, yazdığım makalelerin hiçbirinde arzın küreviyetini 
ispata uğraştığımı bilmiyorum. Çünkü bu asırlarca evvel sabit ol-
muş bir hakikattir. Benim gibilerinin ispatına muhtaç olmayan bir 
bedahettir13.

– Bedahet midir? Galiba siz hiç mantık14 okumamışsınız.

5   muhatap: konuşulan kişi
6   hacet: gerek
7   garabet: gariplik
8   nagehanî: zamansız
9   su-i tesadüf: yanlış tesadüf
10   binaenaleyh: bundan dolayı
11   hadd-i ricat: geri çekilme sınırı
12   küreviyet: yuvarlaklık
13   bedahet: apaçıklık
14   mantık: felsefenin doğru düşünmenin usûl ve kurallarından bahseden kolu
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Küçük ihtiyar karşımda Arabi tarifatla15 evvela mantığı, sonra 
bedaheti izah etti. Derin bir bakışla dinledim. Muhatabım bu sükȗ-
tumdan büsbütün cesaretlenerek:

– Sizin mantıktan, ilm-i kelamdan16, bedii17 ve beyandan18 değil, 
sadece sarf ve nahivden19 haberiniz yok. Bu cehaletinizi bilmeden 
muharrirliğe yelteniyorsunuz. İndi20 türlü müddeayat-ı batıla21 ile 
ezhan-ı enamı22 iğfal23 ve taklide uğraşıyorsunuz. Dünya yuvarlak-
mış… Yok ananın örekesi24… “Dünya yuvarlakmış” haltını sana 
kim etti? Bu hata-yı fahişi25 budala Frenk’in biri irtikap etmiş26 olsa 
bile elhamdülillah Müslüman evladısın sen buna inanmalı mısın? 
Senin zihnini dalalden27 kurtarmak için işimi gücümü bırakıp bu 
akşam buraya geldim. Bak oğlum, eğer bi’l-farz ve’t-takdir28 ma-
azallah dünya karpuz gibi yuvarlak olsa üst tarafa gelenler rahat 
otururlar. Fakat alt tarafta kalanlar sapır sapır aşağı dökülmezler 
mi? Bu kadar sade bir şeyi niçin akıl etmiyorsunuz?

Kendimi tutamayarak ince bir tebessümle dedim ki:

15   tarifat: tanımlamalar, tarifler
16   ilm-i kelam: allah’ın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret gibi ıman esasların-

dan bahseden, bu esasları akll ve nakll delillerle islam inançlarına uygun olarak 
ispat etmeyi amaç edinen ilim

17   bedii: estetik
18   beyan: belagatın teşbih, mecaz, kinaye, istiare gibi anlatım yollarını, sanatlarını 

gösteren bölümü
19   sarf ve nahiv: dil bilgisi
20   indi: kendi görüşüne göre olan
21   müddeayat-ı batıla: çürük iddialar
22   ezhan-ı enam: halkın zihinleri
23   iğfal: aldatma
24   öreke: ebelerin doğum yapan kadını oturttukları iskemle
25   hata-yı fahiş: büyük yanlış
26   irtikâp etmek: kötülük yapmak
27   dalal: sapıklık
28   bi’l-farz ve’t-takdir: söz gelimi, varsayım olarak
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– Dalalet-i fikriye29, galatıhis30 bende değil, sizde var. Feza31 
içinde aşağı yukarı tabirleri medlullerini32 kaybederler çünkü kâi-
natta alt üst yoktur.

– Allah Allah… Ne mantıksızlık! Bizim evin alt katı, üst katı 
yok mu? Bizim ev kâinatın haricinde midir?

– Of efendi baba, size nasıl anlatayım? Tam bir ıtlak-ı fikr ü 
nazarla33 farzen, küre-i arzdan34 ayrılıp semaya çıkabilir misiniz?

– Haşa haşa, istiğfar eyle, küfrettin… Uçmak melaike mahsus-
tur… Ben hakir35 bir abd-ı günahkârım36. Semaya çıkmak ne had-
dime kalmış!..

– Siz çıkmayınız peki… İtilaya37 hahişger38 bir genç şair tasav-
vur ediniz ki39 semada gördüğü yıldızlardan birine çıkmak hayaline 
kapılmış olsun.

– Ya, cinnet! 
– Onun bu hayali vücut bulsa?
– Ne dersin ey herzehar40?
– O şair küre-i arzdan bir yıldıza nakl-i mekân41 etmekle feza 

dâhilinde bir bud-i mücerred42 katetmiş olmaktan başka ne yüksel-
miş olur ne alçalmış. Yani ne yukarı çıkmış sayılır ne aşağı inmiş.

29   dalalet-i fikriye: düşünce sapkınlığı
30   galatıhis: yanılsama
31   feza: uzay
32   medlul: anlam
33   ıtlak-ı fikr: düşünceyi bırakma
34   küre-i arz: dünya
35   hakir: değersiz
36   abd-ı günahkâr: günahkâr kul
37   itila: yükselme
38   hahişger: istekli
39   tasavvur etmek: zihinde canlandırmak
40   herzehar: boş konuşan
41   nakl-i mekân: yer değiştirme
42   bud-i mücerred: soyut
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– Ve mine’l-garaib43! Şimdi ben yangın kulesine çıkmış olsam 
yükselmiş sayılmaz mıyım?

– Siz sath-ı zemine44 nispetle söylüyorsunuz.
– Ya nereye nispetle söyleyeceğim? Zemin daima aşağısı, sema 

yukarısıdır. Bu iki lafzın45 manaları değişir mi hiç?
– Küre-i mücesseme46 gördünüz mü?
– Gördüm. Koca karpuz gibi bir yuvarlak. Üzerine harita çiz-

mişler. Denizler, karalar… Haşa sümme haşa, üzerinde yaşadığımız 
dünya güya böyle imiş…

– Küre-i mücessemenin bir tarafında eski dünya vardır, öbür 
cihetinde yeni dünya. Yani Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının muka-
billerinde47 Amerika bulunur.

– Eski dünya, yeni dünya işte bu da saçma. Cenabıhak bunları 
hep birden halk etmedi mi?

– Demek bu yuvarlak dünyanın nısıf48 küresinde biz bulunuyo-
ruz, öbür nısfında Amerikalılar bulunuyorlar. Binaenaleyh onlarla 
taban tabana yürüyoruz. Yani bizim ayaklarımızın altından bir hat 
temdit etsek49 dosdoğru onların ayaklarının altına gidecek. Şimdi 
bu şekil ve vaziyeti zihnen kavrayarak her iki nısıf küreden de se-
maya birer cisim fırlatınız. Bunlardan hangisi için “uçtu” ve hangi-
si için “düştü” diyeceğiz? Yani “yükselmek, alçalmak” tabirlerini 
hangisine tahsisen50 kullanabileceğiz?

– Oğlum, sen batılı müspet51 bir esas itibarıyla onun üzerine 
bina-yı mesele52 ediyorsun. Ben bu dünyanın karpuz gibi yuvarlak 

43   ve mine’l-garaib: “çok garip”
44   sath-ı zemin: yer yüzeyi
45   lafız: kelime
46   küre-i mücesseme: yer küresi
47   mukabil: karşı
48   nısıf: yarı
49   temdit etmek: uzatmak
50   tahsisen: özellikle
51   müspet: doğru
52   bina-yı mesele: konu binası
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olduğuna ve üzerindeki insanların taban tabana zıt birer mukabilde 
gezindikleri latifesine inanmadım ki buradan ve Amerika’dan hava-
ya fırlatılan iki cismin birbirine nispetle suut53 veya sukut ettikleri54 
bir hüküm çıkarayım.

– O hâlde ben sizinle münazarada bulunamam.
– Bulunamazsın zahir… Bu cehaletle sen benimle münazaraya 

çıkabilir misin? Sen Risalet fi Sınaat Batlamyusü’l-felekiyet oku-
dun mu? 

– İtiraf ederim ki hayır.
– Risalet fi Nakz Mesailü’l-mülhidin’i mütalaa ettin mi55?
– İsmini bile işitmedim.
– Malum malum… Risalet fi Esrar Takaddümetü’l-marifet’i 

gördün mü? 
– Asla.
– Ha şöyle… Ha şöyle itiraf-ı cehl56 etmeli. Bilmediğini öğren-

meli, sonra makale yazmalı. Sen bu kütüb-i şerifeyi57 ve emsalini58 
okumadıktan sonra ne cüretle arzın şeklinden bahsedersin? 

– O yuvarlak olanlar, bu abes iddiada bulunanların beyinsiz ka-
falarıdır, dünyanın şekli değil.

– Efendi peder, affedersiniz, bu sizin saydığınız kitaplar sekiz, 
on asırlık kütüb-i kadimeye59 benziyor.

– Olsun. On asırlık olsun. Eskimekle hakikat değişir mi? Ben 
buraya senden ders almaya gelmedim. Ders vermeye, fisebilillah60 
hakkı söylemeye geldim.

53   suut etmek: yükselmek
54   sukut etmek: düşmek
55   mütalaa etmek: okumak
56   itiraf-ı cehl: bilgisizlik itirafı
57   kütüb-i şerife: kutsal kitaplar
58   emsal: benzer
59   kütüb-i kadime: eski kitaplar
60   fisebilillah: hiçbir karşılık beklemeden
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– Teşekkür ederim. Fakat sizin okuduğunuz kitapların tarifle-
rince dünyanın şekli nasıldır?

– Cibal61 nevinden arızalardan62 sarfınazar63 dünya düzdür.
– Bu düzlük nereye kadar devam eder?
– İlanihaye64.
– Dünyanın sonu yok mudur?
– Dünyanın sonu ölümdür.
– Bu toprağın son haddi neresidir?
– Dünyanın gayeti65 yoktur. Şarka git, garba git, şimale git, ce-

nuba git. Git git bitmez.
– Ama şimdi devriâlem yapıyorlar. Dünyayı dolaşıyorlar, yine 

aynı noktaya avdet ediyorlar.
– Bir hayale kapılıp aldanıyorlar. O gafiller devr-i tamm yapı-

yoruz zannıyla geri dönüyorlar. Bundan haberleri olmuyor.
– Kamer, güneş, seyyareler66 şarkımızdan doğup garbımızdan 

batıyorlar. Mademki bu toprak her istikamete doğru bilahudut67 ila-
nihaye devam ediyor. Bu ecram68 nereden geçiyorlar?

– Şarkta, garpta nihayetsiz birer okyanus vardır. Güneşi bir altın 
tepsiye korlar. Yetmiş bin melek, (muhatabım bir vakfe-i tefekkür-
den69 sonra kendi kendini tekzip70 ile) hayır, yedi yüz bin melek bu 
tepsiyi okyanuslardan çıkıp batarak dünyanın etrafında dolaştırırlar.

Yaşı büyük aklı küçük bu efendiyle bahiste devamı artık abes 
gördüm. Onun sinnine71 hürmeten merdiven başına kadar teşyi 
61   cibal: dağlar
62   arıza: bozulma
63   sarfınazar: hesaba katmama
64   ilanihaye: sonsuza kadar
65   gayet: son
66   seyyare: gezegen
67   bilahudut: hudutsuz
68   ecram: gök cisimleri
69   vakfe-i tefekkür: düşünme duraklaması
70   tekzip: yalanlama
71   sin: yaş



848 | Hikâyeler

ederken72 içimden “Aramızda bu izan73 maluliyetle74 musap75 bir 
sen olaydın şükürle beslenmeye seza76 görünürdük. Ne yapayım ki 
muhitimizde bu akılda nakabil77 iltiyam78 çok kimse var.” dedim.

72   teşyi etmek: uğurlamak
73   izan: anlayış
74   maluliyet: sakatlık
75   musap: başına kötülük gelmiş olan
76   seza: yaraşır, uygun
77   nakabil: imkânsız
78   iltiyam: iyileşme



Kılıbık1

Bu lafzen2 acayip sıfatın karılarından korkan, onların sözleriy-
le oturup kalkan, emirleri altında yaşayan kocalara verilmiş tuhaf 
bir unvan olduğu malumdur. Zaten karı kocalığın esası galibiyet, 
mağlubiyetten başka bir şey değildir. Kadın ve erkekten herhangisi 
ötekini yıldırabilirse tagallüp3 düdüğünü çalar. Biçare mağluba4 ar-
tık silah teslimi meskenetinden5 gayri yapacak şey kalmaz.

Bir hanede dirlik düzenlik saadet-i ailenin6 tesisi için zevç7 
veya zevceden8 hangisinin galebesi9 şayan-ı temennidir10? Bu sual 
karşısında mahkeme huzurunda olduğu gibi tarafeyn11 teşekkül edi-
yor12. Kadınların davayı kendi lehlerine yontmaya kalkışacaklarına, 
erkeklerin de aksi iddia ile meydan okuyacaklarına şüphe yoktur. 
1   “Kılıbık”ın ilk bölümü 1 Eylül 1921’de, ikinci bölümü 5 Eylül 1921’de İkdam 

gazetesinde tefrika edilmiştir. 1934 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Tünelden 
İlk Çıkış başlıklı hikâye derlemesinde basılmıştır. Kitabın ikinci ve üçüncü bas-
kıları, Atlas Kitabevi tarafından yapılmıştır (1972, 1981). Elinizdeki kitapta ya-
yımlanan metin, İkdam gazetesindeki metin esas alınarak yayıma hazırlanmıştır. 
(Sevda Kaman)

2   lafzen: sözün gelişine, söylenişine, yapısına göre
3   tagallüp: zorbalık
4   mağlup: yenik
5   meskenet: âcizlik
6   saaadet-i aile: aile saadeti, ailenin mutluluğu
7   zevç: koca, eş
8   zevce: bir erkeğin nikâhlı eşi, karısı
9   galebe: galip gelme
10   şayan-ı temenni: istemeye, temenniye uygun
11   tarafeyn: her iki taraf
12   teşekkül etmek: oluşmak
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Şimdi bu pürüzlü, muğlak13, müşkül14 meseleyi hakça fasıl15 için 
bitaraf16 bir heyet-i hâkimeyi17 nereden bulalım?

İki cinsten mürekkep18 muhtelit19 bir mahkeme teşkil etsek ka-
dın söyler, erkek söyler, söz uzar. Lahey Müebbet Sulh Konferan-
sı20 gibi bu mühim davanın bir neticeye iktiranı21 mümkün olmaz. 
Hakikati görmek için tabiatı tetebbudan22 başka bir tetkik usulü 
bulamıyorum. Münasebetsiz, müstebit23, huysuz, haşin, çetin, hoy-
rat, nadan24, çekilmez kocalar vardır. Amenna tasdik ederim. Fakat 
sinirli, cadaloz, densiz, insafsız, muhakemesiz, şımarık gemi azıya 
almış bir kadının eza25 ve cefası altında yaşamanın bir erkek için ne 
müthiş bir azap olduğunu da bilen bilir.

Kadın erkeğe nispeten her suretle zayıftır. Lakin tabiat, müda-
faa ve galebe için çelimsiz mahlukatına birtakım uzuvlar ve hassa-
lar26 vermiştir. Kadının da bu hilkî27 zaafına28 mukabil29 sahiriyeti30 
vardır. Bununla erkeğe çok defa galebe eder.

En yavuz bir hakana:

13   muğlak: belirsiz
14   müşkül: güç, zor
15   fasıl: çözme, halletme
16   bitaraf: tarafsız, yansız
17   heyet-i hâkime: yargıç kurulu
18   mürekkep: oluşmuş
19   muhtelit: karma
20   Lahey Müebbet Sulh Konferansı: Lahey şehrinde Rus çarı Nikolay II’nin tek-

lifiyle 1889’da yapılan konferans. İkincisi de 1907’de yapılmış olan bu konfe-
ransların amacı, uluslararası silahsızlanma konusunu görüşmek ve gerçekleş-
tirmektir.

21   iktiran: erişme, ulaşma
22   tetebbu: inceleme
23   müstebit: zorba, despot
24   nadan: kaba, kötü
25   eza: üzme, sıkıntı verme
26   hassa: özellik
27   hilkî: yaratılıştan, fıtri
28   zaaf: eksiklik, yetersizlik
29   mukabil: karşılık
30   sahiriyet: büyüleme
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Şîrler31 pençe-i kahrımdan32 olurken lerzân33

Beni bir gözleri âhûya34 zebûn etti35 felek 
dedirten aşk incizabı36, erkekten ziyade kadının elinde müthiş bir 
alet-i galebedir37.

*
Şehri Bey’in ismi, ahbabı arasında kılıbığa çıkmıştır. Bir paşa 

konağında damattır. Kendisi vechen38 güzel, tahsili güzel, nazik ve 
kibar yapılı bir gençtir. Hayatı zevcesinin tanzim etmiş olduğu iz-
divaç39 kanununun ağır pençesi altında ezilerek geçer. Allah kadına 
fırsat vermesin. Aile hâkimiyeti mutlakiyetle onun eline geçerse 
zevcini esaretin en acınacak derekesine40 indirir.

Şehri Bey evden müsaade41 ile çıkar. Akşam mutlak ezandan 
bir saat evvel avdete42 mecburdur. On dakika geç kalsa uzun istin-
taklara43 ve ahire44 itirafı nakabil45 elim46 cezalara uğrar. Semtleri 
Şehzadebaşı’dır. Fakat zavallı genç, İstanbul hayatının kahve, gazi-
no, ziyaret-i ahbab47 gibi zaten pek mahdut48 olan eğlencelerinden 
büsbütün mahrumdur. Eline çocuk gibi gündelik verilir. Bu cüzi 
harçlığın da her akşam on parasına kadar hesabı sorulur.

31   şir: aslan
32   pençe-i kahr: kahır pençesi
33   lerzan olmak: titremek
34   ahu: ceylan
35   zebun etmek: güçsüz duruma getirmek, âciz, karşı koyamaz duruma getirme
36   incizap: cazibeye kapılma, tutulma
37   alet-i galebe: üstünlük aleti
38   vechen: yüz bakımından, yüzce 
39   izdivaç: evlilik
40   dereke: aşağı derece
41   müsaade: izin
42   avdet: dönüş, geri dönme
43   istintak: sorgu
44   ahire: sonra, en sonunda
45   nakabil: mümkün olmayan
46   elim: acıklı, çok üzücü
47   ziyaret-i ahbab: dost, tanıdık ziyareti
48   mahdut: kısıtlı, sınırlı
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Şehri Bey’in bu zavallılığına vâkıf olan ihvanı49 onunla daima 
alay, bazen de zevcesi hanımı kuşkulandıracak muzipliklerde bu-
lunurlar.

Hele bir defa, en aziz arkadaşlarından Selim, Sadık, Nuri Bey-
ler, bu bedbaht50 kocayı ailesine karşı müthiş bir vaziyete düşürerek 
densiz hanımın engizisyon mahkemesinde günlerce inletmek iste-
mişlerdi.

Vaka şöyle cereyan etmişti:
Bir gece bu üç refik51, Şehri’yi ziyarete giderler. Kapının zilini 

çekerler. Uşak gelir. Ne istediklerini sorar. Damat beyefendiyle gö-
rüşmeye geldiklerini söylerler. İçeriye haber gider. Küçük hanıme-
fendi derhâl köpürerek bağırır:

– Allah Allah bu ne terbiyesizlik! Evli adama hiç misafir gelir 
mi? Bey onların yanlarına gitsin, ben burada tek başıma yapayalnız 
kalayım öyle mi? Bu ne küstahlık! (zevcine hitaben) Sen burada 
otur, bir yere kımıldama. Ben kendim aşağıya pencereye ineyim, bu 
saygısızları kapı önünden nazikâne52 kovayım.

Küçük hanımefendi hiddetten etekleri kabara kabara merdi-
venlerden iner. Sokak kapısına en yakın olan pencerenin kafesine 
yapışarak: 

– Kimdir o? Ne istiyorsunuz.
– Şehri Beyefendi’yle görüşmeye geldik.
– Evde yoktur efendim. Sokağa çıktı.
Sesinde titreyen infialden53 kafes arkasındaki hanımın bizzat 

Şehri’nin zevcesi olduğunu dışarıdakiler anlarlar. Biçare54 zevcin 
gece hanesinden gayrı bir yerde bulunamayacağı da kendilerince 
müberhen55 bir hakikat. Bu kabul olunmamak hakaretinden dolayı 
49   ihvan: candan dostlar, samimi arkadaşlar
50   bedbaht: talihsiz
51   refik: arkadaş
52   nazikâne: nazikçe
53   infial: içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
54   biçare: çaresiz, zavallı
55   müberhen: delille ispatlanmış olan, delilli ispatlı
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o densiz kadından derin bir hınç almak için üç refik baş başa verir-
ler. Aralarında fısıltı kabîlinden fakat herhâlde kafesin arkasındaki-
ne işittirecek bir perdeden şöyle esrarlı bir muhavere56 başlar.

Selim Bey:
– Öteki karısının evine gitmiştir.
Sadık Bey:

– Zannetmem. Öteki evine gece gidemez. Bu zevcesinden kor-
kar. Oraya daima gündüzleri gider.

Nuri Bey:
– Puh! Adam sen de! İlk zevcesinden korkan ikincisini alır mı?
Sadık Bey:

– Bir gönül kazasıdır olmuş. Birbirleri için çıldırıyorlar. Fena 
hâlde sevişmişler.

Selim Bey:
– Fakat doğrusu sevilmeyecek de kadın değil. İstanbul’da bir 

naziri57 daha bulunmaz.
Muzipler58 böyle söylenerek ağır ağır kapı önünden çekilirler. 

Bu muhaverenin her kelimesi zehirli birer ok gibi hanımın beynine, 
kalbine, can evine sapır sapır saplanır. Şımarık kadın, bazı sözlerde 
böyle kurşundan müessir59 yaralamak tehlikesi olduğunu bilmiyor-
du. O, kocası lehinde ne işitse inanmaz lakin aleyhinde söylenilen-
leri bilamuhakeme60 derhâl kabul ederdi.

Hanım birdenbire tutulduğu bir baş dönmesi, göz kararması, 
diz titremesi anında düşmemek için etrafında dayanacak bir yer 
arar. Sonra mektep çocuğu gibi başını duvara kollarının üzerine 
yapıştırarak, uzun uzun, densiz densiz, tepine tepine bir ağlama 

56   muhavere: karşılıklı konuşma
57   nazir: benzer
58   muzip: şakacı
59   müessir: tesirli, etkili
60   bilamuhakeme: muhakeme etmeden, düşünmeden
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tutturur. Başına anası, halası, dadısı, hizmetçiler dolarlar. Sebeb-i 
ıztırabını61 soranlara:

– Allah hepinizin belasını versin! Sormayınız! Çekiliniz başım-
dan! Ah sinsi melun62 ettin mi bana edeceğini! İntikam… İntikam…
gibi müphem63 cümleler ile ters ters anlaşılmaz cevaplar verir. Bu 
hiddet, bu yeis64, bu matemden kimse bir şey anlayamaz. Herkes 
hayretle, hüzünle birbirine bakışmakta iken küçük hanım öyle sulu 
sepken gözyaşlarıyla ok gibi merdivenlerden yukarı fırlar, doğru 
zevcinin karşısına çıkar. Saniyesi gelmiş tapalı bomba dehşetiyle 
patlar:

– Kocaların en soysuzu, en alçağı, en canisi!..
Şehri Bey, bu feci hakaret infilakı65 önünde birdenbire fevkala-

de büzülüp şaşırarak: 
– Ne var? Ne olmuş? 
– Ne olmuşu ben sana gösteririm! Bunca vakittir bana oynadı-

ğın komedya yetişmiyormuş gibi hâlâ bu gizli hıyanetinde devam 
mı etmek istiyorsun? Rabb’im teala hazretleri bana bir tesadüfle 
hakikati ayan etti66. Çünkü kalbimde zerrece eğrilik yoktur. Hak 
doğruların yardımcısıdır. 

– Hangi hakikati ayan etti?
– Haydi haydi, tecahülden67 gelmek artık para etmez. Senin gibi 

nankör bir herifle çene yarıştırmaya tenezzül etmem68! Haydi ça-
buk, ne eşyan varsa topla, defol karşımdan! Bu evde sana edilen 
izzet, ikram, rahat, saadet kıçına battı… Ceplerin para gördü, sırtın 

61   sebeb-i ıztırab: üzüntü sebebi
62   melun: lanetlenmiş kimse
63   müphem: belirsiz
64   yeis: üzüntü
65   infilak: güçlü bir biçimde patlama
66   ayan etmek: ortaya koymak, aşikâr etmek
67   tecahül: bilmezlikten gelme
68   tenezzül etmek: kendi durumuna, düzeyine aykırı düşen bir şeyi veya işi kabul 

etmek
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esvap, miden yemek. Fakat soysuza yaranılır mı hiç? Cibilliyetin69 
ne ise elbette onu icra edeceksin!..

Küçük hanımın arkasından merdivenlerden koşuşan ev halkı, 
oda kapısı aralığından bu ekstra fakat muammai70 karı koca muha-
veresini dinliyorlardı. 

Şehri Bey’in bu hakaret oklarına hedef olan çehresi bir anda 
solup sararıyor, kızarıp bozarıyor, renkten renge giriyor, zavallı 
delikanlı ne söyleyeceğini ne yapacağını bilemiyor, budalalaşmış, 
acınacak bir suratla etrafına bel bel bakınıyordu.

Refikası şiddeti gittikçe artan tahkiratında71 devamla: 
– Hayvan gibi ne bakınıyorsun? Git diyorum! Seni evimden, 

kalbimden, kocalığımdan kovuyorum! Gözüm görmesin! Git git 
git!

Şehri Bey şaşkın şaşkın:
– Nereye gideyim?
– Öteki evine! Hani ya şu geceleri gidemeyip de yalnız gün-

düzleri devam edebildiğin gizli evine… İki evli, sahtekâr koca! Na-
mussuz!..

Biçare koca, bu son sözlerden hakikati biraz anlayarak azıcık 
aklını başına topladı. Kendisinin bir daha evlenmiş olduğu hakkın-
da her nasılsa zevcesinin bir iğfale72 uğramış bulunduğunu hissetti. 
Fakat üzerine bir dolu şiddetle yağan hakaret sağanağından bunal-
mış, zevçlik haysiyeti paralanmış, bu karı istibdadı73 artık canına 
tak demişti. Karşısında refikasının74 ne elim kıskançlık ıspazmoz-
ları75 geçirdiğini, binaenaleyh76 kendisinin ne kadar şiddetle sevil-

69   cibilliyet: huy, yaradılış
70   muammai: anlaşılması zor, esrarlı
71   tahkirat: hakaretler
72   iğfal: kandırma, aldatma
73   istibdat: despotluk
74   refika: eş, zevce
75   ıspazmoz: aşırı titreme, kasılma
76   binaenaleyh: bundan dolayı, bunun üzerine
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diğini gördü. O da intikam almak için çarçabuk elbiselerini giydi. 
Oda kapısına yürüyerek:

– Hanım artık gönlün ferah olsun. Sevin. Bayram et. İşte öteki 
evime gidiyorum. 

Zevce, bu ittiham77 karşısında kocasını yalvaracak, ayaklarına 
kapanarak her şeyi inkâr edecek sanıyordu. Fakat hiç öyle olma-
dığını görünce bütün bütün sinirlenip kendini kaybederek derhâl 
tebdil-i makamla78 beyinin arkasından saldırdı: 

– Nereye?
– Öteki evime.
– Sus, dayanamıyorum! Şimdi bayılacağım… İnkâr et! “Aslı 

yoktur” de! Söyle! Çabuk!
– Doğru bir şeye nasıl “Aslı yoktur” diyebilirim? Bu hakikati 

şimdiye kadar senden sakladığım büyük bir cinayet olmuş. Artık 
niye inkâr edeyim?

– Fakat Şehri, bu hicran79 beni öldürür. Arkandan ağlaya ağlaya, 
yana yana erir giderim…

– Eri! Öl! Kocaları üzerlerine çifter çifter evlenen kadınların 
canları yok mu? Sen geberir isen Allah ikinci karıma ömür versin…

Şehri Bey oda kapısından fırlar. Bir anda merdivenlere atılarak 
gözden kaybolur. 

Damadın süratle kaçmasından sonra sofadaki ev halkı Semiha 
Hanım’ın odasına dolar. Onu yaşlarını mendilsiz avuçlarına akıta-
rak şiddetle dayak yemiş sinirli bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlar 
bulurlar.

Validesi Rabia Hanım aklı başından gittiğini gösterir bütün şef-
kati taşmış bir telaşla:

– Kızım, yavrum, Semiha’m ne oldu?
– Sorma, bayılıyorum anneciğim…

77   ittiham: suçlu kabul edilme, bir suç isnadı altında bulunma
78   tebdil-i makam: yer değiştirme
79   hicran: ayrılık
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– Canım, güzel güzel geçinip gidiyordunuz. Beyin bugün if-
rit kesilmiş80. Sofada yolunu kesenlere birer kuvvetli dirsek vurdu. 
Merdivenlerden aşağı su gibi aktı gitti. Ne oldu? Çabuk söyle. Ben 
çok merak kaldıramam, fena olurum.

Semiha Hanım tıkana tıkana:
– Söylemeye bir türlü dilim varmıyor. İşitsen benim gibi bir deli 

olursun. 
– Ferah Kadın gel. Merak yellerimi ov. Nefesime darlık geliyor. 

(Kızına hitaben) A canım evvelden senin nazını çekerdi, bir dediği-
ni iki etmezdi. Bugün neden böyle firavunluğu tuttu?

– Yalancıktan beni sever gibi göründü. Göründü, nihayet işte bu 
marifeti yaptı, çıktı gitti. 

– Ne yaptı kuzum? Çatlayacağım, söyle.
Uzun bir nevha81 ile: 
– Ah ne yapacak? Üzerime evlenmiş!
Rabia Hanım, şişman vücuduyla iki hizmetçinin kolları arasına 

yayılarak:
– Evlendiyse evleri barkları çatır çatır beyinlerine yıkılsın! Gör-

dün mü şimdi başımıza gelenleri! Ah ah hâlinden hiç umulmazdı. 
Sinsi canavar! Yere bakan yürek yakan! El âleme82 kepaze olduk! 
Ben artık eşimin dostumun yüzüne nasıl bakacağım? Helalühoş ol-
masın. Yedirdik içirdik, giydirdik kuşattık. Ayranı kabardı. Defol-
sun gitsin. Artık ben ona bir daha bu konaktan içeri adım attırmam! 
Öyle hayvan gibi besleyip de cebine de deste deste para koyduktan 
sonra bize damat, sana koca mı bulunmaz. Ettiğiyle kalsın, sürüm 
sürüm sürünsün inşallah!

– Ah anneciğim, öyle deme… Evvelden her ezamı çekerken 
sevmiyordum amma üstüme bu hıyaneti ettikten sonra gönlüm de-
ğişti, yanmaya başladım. 

80   ifrit kesilmek: çok kızmak
81   nevha: matemle feryat etme
82   el âlem: herkes, yabancılar
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– Kızım öyle söyleme. Kendini tut, dişini sık öğ de83 o musibe-
tin sevdasını kusuver. 

– Artık elimde değil anneciğim. O hakareti edip de giderken 
kocam bana o kadar güzel, o kadar alımlı, o kadar emsalsiz gözüktü 
ki…

– A böğürlerine tavşan başı!.. Seni efsunladılar…
*

Semiha Hanım pek ızdıraplı müthiş bir gece geçirdi. Bu gönül 
derdi, kıskançlık ateşi, ruh sızısı cismani84 ağrıların hiçbirine ben-
zemiyor her acı, her ateş buna nispetle yedi defa zemzemle yıkan-
mış gibi hafif kalıyordu. Bu, dakikasına tahammül olunamayan ta-
rife gelmez bir azaptı. İntihar edenlerin bu güneşli âlemden ölümün 
soğuk, renksiz, adsız hiçliğine atılmaya karar verinceye kadar neler 
çektiklerini anlayacak tecrübe anları yaşadı.

Kocasını bu kadar şiddetle sevdiğini niçin bilmiyordu? Ona et-
tiği densizliklere, cefalara nadim oldu85. Bu cehl ü hatasını86 şimdi 
pek müthiş bir ceza ile ödüyordu. 

Her ızdırabın bir seyri, bir gayesi vardır. Bir hafta kadar bu 
azap içinde yaşadı. Şehri’den hiçbir haber, bir ses çıkmadı. Nihayet 
bütün nahvetini87 kırarak görüşmek için onun ayağına gitmeye ka-
rar verdi. Bu niyeti validesine açtığı vakit Rabia Hanım teessüfle88 
haykırarak: 

– Olmaz olmaz, salıvermem! Ayağına gidersen büsbütün burnu 
büyür. Hem ortak üzerine, onun üzerine, onun nikâhı altında kal-
mak zilletine89 katlanacak mısın?

– Gidip yalvaracağım. Kabahatim varsa affettirmeye uğraşaca-
ğım. “Ben ettim. Sen etme.” diyeceğim. Onu ikimizden birini ter-
83 öğmek: kusmak
84   cismani: bedenle ilgili
85   nadim olmak: pişman olmak
86   cehl ü hata: cahillik, bilmezlik
87   nahvet: gurur
88   teessüf: üzülme
89   zillet: hor görülme
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cihe davet edeceğim. Yüreğime elbette beni tercih eder gibi geliyor. 
Böyle zannetmesem yeisimden çıldırırım.

– Yavrum, telaş etme. Musibetin90 burnunu Kafdağı’na kaldı-
racaksın. Dur bakalım. Anlayalım hakikat nedir, kendini naza mı 
çekiyor, ne yapıyor…

– Hayır tahammül edemiyorum… Gideceğim… Bir ayak evve-
li ne olacaksa olsun!..

*
Nihayet damadın anası Hasibe Hanım’ın evinde karı koca gö-

rüşürler. Kaynana, gelinini pek soğuk kabul eder. O güne kadar Se-
miha’nın şımarıklık ve tekebbürü91 yüzünden çektiklerini çıkarmak 
için önüne açılan galebe zemininden istifadeye kalkarak daha oğ-
lunun yanına girmezden evvel bütün istihzasıyla92 gözlerini süzüp 
ağzını büzerek:

– Buyurunuz efendim gelin hanım. Siz de bizim fakirhanemize 
ayak atmaya tenezzül eder miydiniz acaba? Ey dünyadır bu, büyük 
lokma yemeli de büyük söz söylememeli. Konağınızda bu ana ka-
dar ne ben kaynanalığımı bildim ne de oğlum damatlığını. Sanki 
evladını oraya iç güveyliğine değil, küçük hanımefendinin gönül 
hizmetkârlığına, köleliğine vermişim gibi Şehriciğime bir yaptığı-
nız kalmadı. Zavallıyı karşınızda el pençe divan durdurdunuz. Ohh 
erkektir bu güvenilir mi? Bir sabreder, iki sabreder, üçüncüsünde 
böyle gider, azametli karısının üzerine evleniverir. Şimdi benim 
oğlum gibi kaşlı gözlü, civanlığının tamam kaynar çağında erkek 
nerede? Karı dedin mi sokak dolusu, hanımı, şırfıntısı, sözüm ona 
fahişesi… Delikanlıları ayartmak için göbeklerine kadar göğüsleri-
ni, diz kapaklarına kadar baldırlarını açıyorlar. Oğlumun kıymetini 
şimdi mi bildin küçük hanım? Erkektir bu kuzum… Bir de evlenir, 
üç de beş de. Senin sözün mü olur?

90   musibet: uğursuz
91   tekebbür: kibirlenme, çalım
92   istihza: gizli ve kinayeli bir biçimde alay
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Semiha sarara bozara bu zehirli saparnayı93 son yudumuna ka-
dar bilacevap94 içti. Sonra Şehri’nin bulunduğu odaya girdiler. Kay-
nana ikisini de yalnız bıraktı.

Zevç de anasının yaptığı gibi Semiha’yı müntakimane95 bir so-
ğuklukla kabul etti. Bir müddet sükûtla96 bakıştılar. Zevcenin elin-
de mendil, gözleri boşanacak bir sağanakla dolu, bütün vücudun-
dan bir tesir-i elektrikî97 geçiyor gibiydi. Dayanamadı. Bu, boğucu 
sükûtu en evvel o yırtarak: 

– Bey, kendimi tanımadığım bir erkeğin huzurunda sanıyorum. 
Az vakitte neden bu kadar birbirimize yabancı olduk? Eski samimi-
yetimize avdet çaresi var mıdır yok mudur onu anlamaya geldim.

– Bu ana kadar ettiğiniz huysuzluklara, hakaretlere ciddi bir ne-
dametle mi98 buraya geldiniz?

– Evet Şehri. Eğer kabul ederseniz ciddi nedametle geldim. 
Çünkü bir haftada bir asırlık cehennem azabı çektim.

– Sizin arzunuzca olan eski samimiyetimize avdet çaresi nedir?
Semiha tıkana tıkana:

– Ötekinin tatliki99.
– Ne günahı var? Ötekinin mağduriyetini niçin hesaba katmı-

yorsunuz? Sizi kurtarmak için ona kıymak reva-yı hak mıdır100?
– Şehri… Sıhhati101 tebeyyün etmedikçe102 sana söylememeye 

karar vermiştim. Vücudumda izdivacımız semeresini103 taşıyorum. 
Dünkü muayenesinde ebe üç aylık olduğunu söyledi. Huzur-ı Ba-

93   saparna: eskiden kökü hekimlikte bir bitki
94   bilacevap: cevap vermeden
95   müntakimane: intikam alırcasına
96   sükût: susma, sessizlik
97   tesir-i elektrikî: elektrik etkisi
98   nedamet: pişmanlık
99   tatlik: boşama
100   reva-yı hak: yerinde, layık
101   sıhhat: doğruluk
102   tebeyyün etmek: belli olmak, ortaya çıkmak
103   semere: meyve
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ri’de104 ve senin vicdanının önünde ben şimdi iki canlıyım. Bak ar-
tık tek hayatı mı tercih edersin çift mi? Bu senin insafına kalmış bir 
meseledir. Haydi, söyle. Ben…

Semiha sözünü bitiremeden boşandı. 
Nasıl olduğunu bilmeden iki saniye sonra karı koca kendilerini 

birbirlerinin aguşunda105 buldular. Sıcak gözyaşları içinde sine si-
neye ıslanıyorlardı.

Kaynana geldi, kapı aralığından baktı:
– Bu benim oğlum da hiç hicran bilmez… Aman ya Rabbi ne 

çabuk barıştılar!..
hayretiyle haykırmaktan kendini alamadı.

Şehri Bey, ikinci mevhum106 karısını boşadı. Konağa avdet et-
tiler.

*
Vakaya sebep olan Nuri, Sadık, Selim Beyler barış görüşten bir 

ay sonra bir gece gene Şehri’ye misafir gittiler. Bu defa başodaya 
kabul olundular. Kahveler, tatlılar, limonatalar izzetüikramın107 hiç 
ardı arası kesilmedi.

Refikler Şehri’den sordular:
– Şimdi nasılsın?
O, gülerek cevap verdi;

– İç güveysinden hallice.
– Halt etme, muamele büsbütün değişmiş.
– Doğrusunu söyleyelim mi? Bugünkü rahat ve saadetim paşa-

larda yok.
Sadık Bey bir kahkaha kopararak:

– Şehri iki elini kaldır da bize dua et. Seni kılıbıklıktan kurtar-
dık.
104   huzur-ı Bari: Cenabıhakk’ın her şeyin üstünde olan katı
105   aguş: kucak
106   mevhum: gerçekte olmayıp var sanılan, hayalî
107   izzetüikram: ağırlama
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Nuri müstehzi108 bir bakışla:
– Dizginlerini karılarına kaptırmış zavallı zevçler böyle senin 

gibi birer defa şahlanır ise kocalık şerefine ererler. Şehri, bütün 
böylelerine müessir bir ders verdik. Senden ibret alsınlar.

108   müstehzi: alaycı



Er Kişi Niyetine1

Evli misiniz? Nasıl geçiniyorsunuz? Kâh fırtına kâh sükûnet. 
Birkaç defa darıldınız barıştınız. Bizim de öyle oldu. İyi hava, fena 
hava. Nihayet büyük bora koptu, ikimizi birbirimizden ayırdı.

Size onu anlatacağım. Ah! Felaketim çok garip, korkarım bana 
ahmak diyeceksiniz. Lakin bedbahtlık ayıplanmaz. Ya tabiaten ya 
bilicap2 ahmak olmayınca karı ile geçinilmiyor. Dikkat buyurunuz, 
hoşça geçinenler hep dediğim gibidir.

Hayatımın bu pek mudhik3 saatini anlatırken yüreğim sarsı-
lır. Kendi kendime hem güler hem ağlarım. Çünkü ömrümde ne 
bu kadar gülünç bir komedya seyrettim ne de bu kadar feci bir 
dram. Zevcem biraz geçimsiz, müstağni, nazlı, kendini ağır satan 
bir kadındır. Fakat hangi güzel ve zeki kadın böyle değildir? Onun 

1   “Er Kişi Niyetine”, 7 Eylül 1921’de İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. 1939 
yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan öykü ki-
tabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştirilerek 
1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ticareti’nde, “Er 
Kişi Niyetine” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım Şey-
tanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirilerek basılan 
kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 yılında Kemal Bek, 
Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür Yayınları ta-
rafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır, 
öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest Yayınları 
tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayımlanan kitap-
ta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tefrika edilen 
hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   bilicap: gereklilikle
3   mudhik: güldürücü, güldüren
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istiğnaları kendini daha güzelleştirdiği için hoşuma giderdi. Hüsün-
lerine kıymet vermeyi bilen zevceler: işte evlilik âleminin büyük 
sanatkârları… İzdivacın bedbahtlığı ikidir: ya çok sevmek ya hiç 
sevmemek. Orta kararda hiçbir lezzet yoktur.

İlk geçimsizlik annemle karımın arasında başladı. Validem ter-
biyece ananeperver, klasik bir Türk kadınıdır. Oğlan anası olmak 
gururuyla de başkaca şişkindir.

Ne Refia kaynanasının faziletlerini beğendi ne de annem ge-
lininin güzelliğini. Birisi kendini saydırmaya uğraştı, öteki say-
mamakta ısrar etti. Mümkün değil geçinemediler. Ara yerde ben 
ezildim, berbat oldum. Nihayet annemin evinden çıktık. Refia’nın 
validesi nezdine taşındık. Bu sefer de ben kaynanamla dalaşmaya 
başladım. Ne kadar inadında pek, diline kavi, acuzeliğinde insafsız 
bir karı…

Bu suretle de geçinmek kabil olmadı. Erenköy’ünde tenha bir 
mevkide kendi başımıza bir köşke taşındık. Karım öyle istedi. Ona 
yavaş yavaş bir inziva hastalığı geliyordu. Komşuların hiçbirine 
gitmedi, sefa geldinize gelenleri kabul etmedi. Bana:

– Oh Şevket, dırdırdan, dedikodudan bıktım. Artık başımı din-
lendireceğim. Ne kimse bana gelsin ne ben kimseye gideyim.

Bu da karımın bir fantazyası. İhtimal ki beş on gün sonra bu 
fikrini de değiştirir. Neme lazım? İstediği kadar yalnız otursun… 
İnsandan kaçmak, sinir hastalıklarının en hafif nevi olsa gerek.

Biz ev halkı; bir hanım, bir ben, yukarı hizmetçisi, aşçı kadın, 
bir de uşak, beş candan ibaretiz. Ara sıra da zevcemin akrabasından 
Hala Hanım namıyla orta yaşlı bir kadın gelir gider.

Refia’nın sinirli bir mahluk olduğunu anladınız. O mutlaka 
dalaşacak birini arar. Ben erken savuşup gidiyorum. Akşamları da 
yorgun gelip yemekten sonra hemen yatıyorum. Bu suretle onun da-
lacanlığından4 kurtuluyorum. Karım bazı gecelerde ısırgan otu gibi 
gigiştirici5 sitemlerle kavgaya çanak açsa da aldırmayıveriyorum.

4   dalacanlık: hırçınlık, canı tezlik
5   gigiştirici: yakıcı
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Şimdi onun için sinirlerinin bulaşma ihtiyacını hizmetçilerle 
tatmine uğraşmaktan başka çare kalmadı. Ayda üç dört hizmetçi 
değiştiriyoruz. En sabırlısı bir haftadan ziyade tahammül edemiyor.

Bir akşam eve geldim. Refia’yı yapayalnız buldum.
– Bu ne karıcığım?
– Ne olacak? Terbiyesizlerin bugün topunu birden kovdum. 

Dilleri kürek gibi, burunları Kafdağı’nda, aylık beğenmezler. Valla-
hi hiçbiri yoluyla bir su vermesini bilmiyor. Defettim edepsizleri… 
Oh kurtuldum!

– Böyle sapa, tenha bir mevkide, koca köşkte, bir sen bir ben 
nasıl otururuz? Hele gündüzleri sen tek başına kalacaksın.

– Kalayım, oh daha iyi…
– Mutfak işini, sokak işini kim görecek?
– Ben hepsini düşündüm. Halam bir yerde genç bir kız sağlık 

almış. Pek halim selim bir çocukmuş. Onu getirecek, istediğim gibi 
kendim terbiye ederim. O benim huyumu alır, ben onunkini alırım. 
Çekime göre yetiştiririm. Artık o bana candan bir şey olur, mutfağa 
girer, ikimiz pişiririz. Halam da bizi bırakmaz. Kıza yemek gösterir.

– Ey bakkala, kasaba kim gidecek? Sokak işi bana mı kalacak?
– Bir uşak tut. İhtiyar olsun, sağır olsun, gözleri pek seçmez 

olsun, bunakça olsun.
– Böylesini gidip Darülacezeden aramalı. Orada bile bulabi-

leceğimiz şüphelidir. Bir hizmetkâr için bu şartları sayıp dökünce 
herkes bana güler. Bu arzuna tamamıyla tevafuk edecek bir uşak 
bulsak bile o bize iş göremez, biz ona hizmet etmeliyiz.

– Ben dediklerimi düşünür taşınır da söylerim. İtirazdan hoş-
lanmam. Böylesi her şeyi görmez, her şeyi duymaz, vazifesi hari-
cinde işlere karışmaz. O, delik deşik dinleyen cingöz heriflerden 
çok yangınım.
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– Peki, üzülme, dediğin gibi olsun. Bakalım, araştıralım. Tali-
hin varsa hassasiyetinin onda sekizini kaybetmiş böyle bir amel-
mande6 belki bulunur.

O gece köşkte Refia ile yalnız yattık. Ertesi akşam avdetimde 
karımı taşkın, uçarı bir neşe içinde buldum. Sevincinden âdeta sar-
hoş gibiydi. Boynuma sarıldı. İki yanağımdan dudaklarının telaşlı 
hararetiyle öptükten sonra:

– Ah beyim, ne kadar bahtiyarım bilsen!
– Hayrola?
– Halam kızı getirdi.
Bir hizmetçi kızın gelmesiyle karımın böyle kaynar bir şetaret7 

içinde fıkırdaması bana biraz durgunluk getirdi. Refia şimdi serze-
nişli bir tavır alarak:

– Bey niçin sevinmiyorsun? Ah bilirim… Beni mesut eden bir 
şey seni kederlendirir…

– Dur karıcığım, yorgunum, nefes alayım. Sevinecek vakit ol-
madı ki…

*
– Hanım, kızın adı ne?
– Bir acayip köylü ismi vardı, Şehnaz’a çevirdim.
– Çağır, göreyim.
– Ah bir kusuru var. Aşırı derece utangaç, bir çöl gazalı kadar 

vahşi, senin karşına çıkmaya sıkılıyor. Ben de hâline acıdım, çok 
zorlamadım.

– Güzel mi?
Bilmem bu sual nasıl bir tedbirsizlikle ağzımdan çıktı. Derhâl 

yüzüne bir infial pembeliği yayılan zevcem bir dudak büküşle ba-
şını çarpıtarak:

– Eh yakışıklıca…

6   amelmande: ihtiyarlıktan veya sakatlıktan dolayı iş yapma gücü kalmamış olan
7   şetaret: sevinç
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Refia’nın velev böyle tasgir edatıyla olsun bir Havva kızının 
güzelliğini tasdik etmesi onun müstesna bir hüsne malikiyetine şüp-
he bırakmazdı. Şehnaz’ın çok güzel bir kız olduğunu derhâl anla-
dım. Binaenaleyh görmek ısrarına kalkışamadım. Böyle bir arzuyu 
karıma ihsas etmenin benim için büyük bir tehlike olacağını bili-
yordum.

Yalnız sordum:
– Yaşı ne kadar?
– On altı, on yedi.
Artık lakırdı burada kesildi. Karım kendisini bana Şehnaz’dan 

bahsetmedikçe benim bu ismi ağzıma almam âdeta bir cinayet sa-
yılırdı.

*
Karımın bu coşkun sevincine onu sezdirmeden ben kıs kıs 

gülüyorum. Ben malımı bilmez miyim? Hüsn-i imtizac duasıyla 
Baba Cafer’den başlayarak bütün İstanbul’un evliyalarına mumlar, 
kurbanlar adasam yine Refia’nın Şehnaz’la on günden ziyade geçi-
nemeyeceğini biliyorum. Bir akşam köşke avdetimde Şehnaz’ı ko-
vulmuş ve zevcemi yine yapyalnız bulacağım. Buna hiç şüphe yok.

Bu hizmetçi kız evimize geldiği akşam Refia onu methede ede 
nasıl göklere çıkardıysa kovduğu günü de zemm ü telinle8 yerin 
dibine sokacak. Pek kısa bir zaman içindeki zevcemin bir kutuptan 
diğerine akan bu mübalağalı zıt galeyanlarındaki televvününü hak-
lı bulmaya mecbursunuz. Onun sözlerinde zerre kadar bir tenakuz 
bulmak gafletini gösterenlerin başlarına derhâl kıyamet kopar.

Beş hissi onda beş fena işleyen bunak bir uşak da bulduk. Hala 
hanım geliyor, bizimkilere birkaç gün yemek gösteriyor, gidiyor. 
Artık zevcemin neşesine payan yok. Bir ay, iki ay, üç ay hep böyle. 
Refia’nın inşirahı artıyor, eksilmiyor. Evde Şehnaz’ın methinden 
başka bir şey işitilmiyor. Bu defa aldanan benmişim. Ben bu aldanı-
şıma çok memnunum. Çünkü bunun benim için faydası var. Zararı 
yok. Evin işleri tıkırında gidiyor. Akşamlara kadar can sıkıntısından 
8   zemm ü telin: yerme ve lanetleme
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esneye esneye, gerine gerine ona buna bulaşmaktan başka meşgale-
si olmayan tembel karıma şayan-ı hayret bir hamaratlık geldi.

Altı ay oldu. Hâlâ hiçbir sızıltı yok. Köşkte aynı intizam, aynı 
dirlik düzenlik. Yalnız, şaşılacak, fazla şaşılacak bir şey var. Ben 
daha Şehnaz’ın suratını adamakıllı görmedim.

Zevcem ona kendi kullanılmış bluzlarını, etekliklerini giy-
diriyor. Köylü Rum karıları gibi başından çenesinin altına daima 
büyük bir yemeni sarıyor. Boylu poslu, iri kemikli, tıkız, gürbüz 
bir kız. Ezkaza taşlıkta, sofada bir yerde rast gelsem derhâl geniş 
yemenisiyle yüzünü örtüyor. Bana arkasını dönüyor. Bu apaçık bir 
saygısızlık, terbiyesizlik, bana hürmetsizlik, ben sokakta bile lü-
zumundan ziyade örtünen kadınlara kızarım. Evimin içinde böyle 
bir komedyaya nasıl tahammül edeyim? Fakat başka çare yok. Bu 
talimatı ona karım vermiş olmalı.

Refia ile altı senelik karı kocayız. Çocuğumuz olmadı. Kaba-
hat kimde? Bunu tayin için doktorlara gitmiş, tıbbi birtakım usuller 
takip etmiş lakin bir fayda görmemiştik. Bugünlerde büyük bir se-
vince de uğradık. Karımın tavsiyesiyle mütehassıs bir tabibe müra-
caat olundu. Bu defaki tedavi semere verdi. Oh artık gebelik tahak-
kuk etti. Koca olmak kolay lakin asıl şeref baba olabilmekte. Bazı 
vücutlar izdivacın gayesi olan bu vazifeyi ifada görünmez bir ma-
luliyetle akim kalıyorlar. Ne felaket… Yavrusuz yuva neye yarar?

*
Refia’nın ayı günü tamam oldu, ağrılar başladı. Artık öyle bir 

günde dargın barışık bütün akraba bize toplandılar. Sinirli kadının 
doğurması da bir hengâme. Yalnız o dünyaya çocuk getirmiyor. 
Hep biz de beraber doğuruyoruz. Ezgin baygın feryatlar birbirini 
takip ediyor. Ben alt kattayım. Kulaklarımı tıkıyorum. Yine duyu-
yorum. Kilerde bir şişe rakı buldum. Çekmeye başladım. Kendimi 
kaybetmek istiyorum.

Kadehler altıyı yediyi geçtikten sonra ağzım kızıştı. Biraz daha 
rakı bulmak için yine kilere gittim. Kapıyı açtım. İçeri girdim. Bir 
de ne bakayım? Şehnaz orada da, dipte kutuya şeker dolduruyor. 
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Yine koca yemeni ile yüzü örtülü. O yalnız erkeklerden değil, gali-
ba köşke dolan kadınlardan da kaçıyor.

İşte cinayetimi itiraf ediyorum. Hep beşer evladıyız. Kendimi-
ze buyuramadığımız anlar oluyor. Karım gebeliği bahanesiyle uzun 
aylardan beri beni insafsızca bir perhize mahkûm etti. Acıktım. 
Kuduza döndüm. Kızın öyle gelişmiş omuzlarını çıkarıp boynunu 
çarpıtarak yine bana arka dönmesi bütün tahammülümü cayır ca-
yır yaktı. Sarhoşlukla irademi kaçırdım. Gözlerim karardı. Dünyayı 
görmez bir hâle geldim.

Kiler kâgir, ufak tek pencereli kuytu, sağır bir yer. Hemen kapı-
yı kapadım. Bir aygır gibi Şehnaz’a hücum ettim. O, bu gayrimun-
tazır taarruzdan şaşırdı. Bir genç kızdan memul edilmez bir kuvvet, 
bir şiddet ve çevik hareketlerle kendini müdafaaya başladı. Benim-
le göğüs göğüse güreşiyor fakat dışarıdan istimdaden9 hiç ses çıkar-
mıyor, vık demiyordu. Yalnız ikimiz de soluyarak boğuşuyorduk. 
Fakat gittikçe ben daha boğalaşarak kıza sülük gibi yapışıyordum. 
Nihayet vaziyet pek tehlikeli bir devreye girdi. İşte o zaman kulağı-
mın dibinden şöyle davudi bir ses koptu:

– Amca yaslanma bağa! Giri var! Ben de sencileyin erkişiyim…
Yangın kulesi bütün sıklet ve tecemmülatıyla10 üzerime dev-

rilmiş olsaydı belki bu kadar ürküp kaçmazdım. Bir anda ayıldım. 
Hemen kiler kapısını açtım, taşlığa fırladım.

Merdivenlerden şakır şukur terlik sesleriyle bir gürültü boşan-
dı:

– Beyefendi… Müjde müjde… Tosun gibi bir oğlunuz oldu.
Rakıdan ayıldım. Fakat bu müjdenin kulaklarımdan beynime 

doldurduğu ateşle çılgına döndüm. Ne yaptığımı bilmez bir şuur-
suzluğun dalgaları içinde boğula boğula:

– Er kişi niyetine!
avazıyla etrafımı çınlatarak sokaklara saldırdım. Lakin ne kadar 
koşsam, nereye kaçsam bütün ruhumun açlığıyla sarıldığım Ana-
9   istimdaden: yardım istemek üzere
10   tecemmülat: eşya, levazım
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dolu delikanlısının mayhoş kokusu burnumdan, davudi sesi kulak-
larımdan gitmiyordu.



Balık Pazarı - Bakkal Bodos’tan Mektup1

13 Eylül 337
Muharrir2 efendi sağa3 geçen sene tatlı sert bir nehtup4 yaz-

dıydım. Bilmem ki neden muharrirlik5 piyacasında6 bu nehtuba bu 
hadar7 ehtibar ettiler8? Kuskunı, kulağı düşük9 muharrirler hep etra-
fıma dolandılar. “Bodos bir nehtup da bağa10 yazsağa. Sağa beş lira 
verelim, on lira verelim.” Yirmi beşe, otuza hadar11 çıhdılar12. İnnel-
lah sabirin13 canım ne günlere kaldıh! Hiç bahhal14 nehtum yazar mı 
ki? Elimin çervişiyle15 gaz yağıyla beni mutlahı cebbar16 edeb17 işle-

1   “Balık Pazarı - Bakkal Bodos’tan Mektup”, 15 Eylül 1921 tarihinde İkdam ga-
zetesinde tefrika edilmiştir. Bu metinde 1921 baskısı esas alınmıştır. (Yasemin 
Bulut)

2   muharrir: yazar
3   sağa: sana
4   nehtup: mektup
5   muharrirlik: yazarlık
6   piyaca: piyasa
7   hadar: kadar
8   ehtibar etmek: itibar etmek, değer vermek, dikkate almak
9   kuskunı, kulağı düşük: değersiz, gücünü yitirmiş, etkisiz
10   bağa: bana
11   hadar: kadar
12   çıhmak: çıkmak
13   innellah sabirin: innallahe meassabirin (Allah sabredenlerle beraberdir)
14   bahhal: bakkal
15   çerviş: iç yağı
16   mutlahı cebbar: mutlak-ı cebbar, zorla
17   edeb: edebiyat
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rine mi karıştırtacahlar? Hele bir yol18 baha19 bah20… Şu orostopoğ-
luluğa21 bah… Benim imlalarıma22 gülecehler23… Karamanlı ağzı 
laflarımla alay edecehler… Geç canım geç… Gulecehseniz kendi 
imlalarınıza gülünüz. Kaç senedir ki imlalarınız bir dürlüme24 im-
laya gelmiyor. Turhçedir25 deyi kiminiz Frenk26 gustosunda27 kimi-
niz Arap çalımında28 kiminiz Acem29 çaşnisinde30 cilvesi31 bozuh32 
laflar yumurtlayursunuz. Tavuğun yumurtası fiyatça her gun üste 
koymakta sizinki dayima ihtibarını33 gaybetmekte. Çunkuleyim34 
tavuğunkinden omlet olur, salça olur, terbiye olur, şu sizinkinden 
ağız tadıyla hiçbir matah35 olmaz.

Bir de ortalıh36 yere çıharah37 “Rüstem Bey eyi38 yazamaz da 
ben yazarım” deyi çalımlanır39, oğunur40 turur.41 Kaça alırım seni? 

18   bir yol: bir kere
19   baha: bana
20   bah: bak
21   orostopoğluluk: orostopolluk, kurnazca iş, dalavere
22   imla: yazma şekli
23   gülecehler: gülecekler
24   bir dürlüme: bir türlü, hiçbir şekilde
25   Turhçe: Türkçe
26   Frenk: Avrupalı
27   gusto: beğeni, özenti
28   çalım: karşıdakini etkilemek için yapılan abartı, caka
29   Acem: İran
30   çaşni: çeşni, farklılık
31   cilve: ortaya çıkma
32   bozuh: bozuk
33   ihtibar: itibar, değer
34   çunkuleyim: çünkü
35   matah: değerli şey (küçümseme, alay yollu)
36   ortalıh: ortalık
37   çıharah: çıkarak
38   eyi: iyi
39   çalımlanmak: gösterişli, afralı tafralı davranmak
40   oğunmak: övünmek
41   turur: durur
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Ehh haydi canım bir laf di42 de guldür beni bahayım43. Şöyle “ya-
vuuuh yavuuuh yavuuh” deyi kahkahalatıncas44 ta gobeyimden iş-
kenbeme gadar her yanım gumbur gumbur depreşmeli45, tiril tiril 
titremeli. Altımda iskemle46 gacır da gacır, gacır da gacır vay aman 
çağırmalı47 ki guldigimi48 ağnayayım49…

Senin böyle karnına lodos furtunası50 kaçmış gibi dalgalı, kö-
pühlü51 guldüğün var mı? Gulerkene insanın içine hava girmeli çıh-
malı52. Bahhal Bodos işte böyle guler.

Şimdiki komih53 muharrirler tuhaflığın gustosunu mu gaybet-
tiler? Yohsa54 biz gulüneceh55 şeyi ağnayamaz mı56 olduh57? Bu işe 
ahlım58 ermedi getti… Zamanenin59 derdiyle acıhlı60 mı olduh61? 
Gulemiyom vesselam62… Her şey tersine döndü getti, sen şu işe 
bah! Bahhal mahale63 yazıyor, kâtip efendiler bahhallık ediyor. 
Bahhal bıçağını, terazüsünü64 bırah, eline kalemi al. Sonram65 kale-
42   di: de, söyle
43   bahayım: bakayım
44   kahkahalatıncas: kahkaha atınca
45   depreşmek: hareket etmek
46   iskemle: arkalıksız sandalye
47   çağırmak: bağırmak, haykırmak, güçlü ses çıkarmak
48   guldigimi: güldüğümü
49   ağnayayım: anlayayım
50   furtuna: fırtına
51   köpühlü: köpüklü
52   çıhmalı: çıkmalı
53   komih: komik
54   yohsa: yoksa
55   gulüneceh: gülünecek
56   ağnayamaz mı: anlayamaz mı
57   olduh: olduk
58   ahlım: aklım
59   zamane: içinde bulunulan dönem
60   acıhlı: acıklı, üzgün
61   olduh: olduk
62   vesselam: işte bu kadar, son söz budur anlamında bir ünlem
63   mahale: makale
64   terazüsünü: terazisini
65   sonram: sonra
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mi bırah, yine bahhal tezgâhına otur. İşte gulünecek şey… Düşün-
dükçes66 kendi kendime sıhılıyom67. Bunca edib68 ve üdeba69 iflasa 
mı vardı ki gazateler bahhallara, laf ve edeb bilmeyenlere kaldı?

Edeb işlerinin de mengenesi70 bozuldu. Mekiği71 çarpıldı. Gay-
rık72 torgu73 işlemiyor. Aksataların74 tadı kaçtı. Her iş ıvır zıvıra75 
vardı. Bu gülle-i arz76 tabanı yuharı77 tepesi aşağı ters döndü. So-
kağa çıh78 âlemin79 hâlinden bir şey ağneyamazsın80. Hangisi karı 
hangisi erkeh81 bellisiz. Çunguleyim82 ikisi de bıyıhsız83, sahalsız84. 
Kıyametten bir alamet85 canım. Hepsinin baldırlarında et göstür-
ten86 fantazya87 ince çorap. Erkehının88 da dişisinin de elinde baston. 
Karılar erkeh işi gorüyorlar, erkehler kadın işi. Suratlarına bah da 
gel bunların cinsini ayırt et gayrık…

66   düşündükçes: düşündükçe
67   sıhılıyom: sıkılıyorum
68   edib: edebiyatla uğraşan
69   üdeba: yazarlar
70   mengene: sıkıştırıp sabit tutmaya yarayan bir alet
71   mekik: dokuma tezgahlarında kullanılan bir çeşit alet
72   gayrık: gayrı, artık, bundan böyle
73   torgu: doğru
74   aksata: alışveriş
75   ıvır zıvır: önemsiz, gereksiz
76   gülle-i arz: dünya, yeryüzü
77   yuharı: yukarı
78   çıh: çık
79   âlem: herkes
80   ağneyamazsın: anlayamazsın
81   erkeh: erkek
82   çunguleyim: çünkü
83   bıyıhsız: bıyıksız
84   sahalsız: sakalsız
85   alamet: belirti, iz
86   göstürten: gösteren
87   fantaziye: gösterişli
88   erkehının: erkeğinin
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Bahhallar çahhallar89, manavlar, hamallar bütün kâtipleşüp 
de90 bu dünyanın şimdiki hâlini çalakalem91 çızıkdırsalar92 yine bu 
zamanın derdini ağnatup93 tüketemezler. “Cümle âlem kâtip olduk-
tan kelli94 yazılan bu hadar95 zırlavatı96 kim ohuyaçah97?” dirsen. 
Sözüne asla itilazım98 yoh99. Lafın bekçi sopası gibi tostorgu100… 
Fahat101 efendim sözüm oğa102 biz böyük103 muharririz deyi104 or-
tada çalımlananların zırlavatlarını kim ohuyor ki sanki? Yazılan 
mahalelerin, kitapların, gazatelerde en çoh patırtılar ile rehlam105 
yapılanları ohha106 ile bizlere, bahhallara gelir. Bunların birkaç yü-
zünü birden bir kantara ururum107. Yarım ohha kohmuş108 çerviş109 
fiyatına İstanbul’un en nazih110 yazan, en kalantor111 muharrirleri-
nin yazılarını toptan satun112 alırım. İçlerine pasdırma113, sucuh114, 
89   bahhallar çahhallar: bakkallar çakkallar, bakkal ve benzeri küçük işlerle uğra-

şanlar
90   kâtip: yazan, yazıcı
91   çalakalem: gelişigüzel biçimde durmadan yazarak
92   çızıktırmak: çiziktirmek, baştan savma yazmak
93   ağnatup: anlatıp
94   kelli: sonra
95   hadar: kadar
96   zırlavat: zırvalar, saçma sapan sözler
97   ohuyaçah: okuyacak
98   itilaz: itiraz, karşı çıkma
99   yoh: yok
100   tostorgu: dosdoğru, çok doğru
101   fahat: fakat
102   sözüm oğa: sözüm ona, sanki, sözde
103   böyük: büyük
104   deyi: diye
105   rehlam: reklam
106   ohha: okka, bir ağırlık ölçüsü
107   kantara urmak: kantara vurmak, tartmak
108   kohmuş: kokmuş
109   çerviş: eritilmiş hayvan yağı, içyağı
110   nazih: nazik, güzel, zarif
111   kalantor: gösterişi seven
112   satun: satın
113   pasdırma: pastırma
114   sucuh: sucuk
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salamura115 gibi guzel kohulu mal sararım, boş vahıtlarımda da116 
bunların en keskinlerini mutalaa ede ede117 işte kalemim bu hadar 
yazıya yattı. Kendimden baha biçerek118 ağnadım ki bu memlehette 
en guzel yazanlar nehtep119 gormeyenler, kayde120 bilmeyenlerdir. 
Çunguleyim efendim Türkçede imla yohtur. Nasıl istersen öyle yaz.

Madem ki bir kerek121 edeb işlerine karışdım, malumatımı122 
dinle gayrık. İstanbul’da kaç çeşit muharrir vardır bilir misin? Bil-
mezsen dur ki ben sağa diyeyim. Bunların en menşurları123 üç dür-
lüdür124: payandalı125 muharrirler, salçalı muharrirler, piyazlı mu-
harrirler. 

Egerleyim126 bir muharrir senede üç yüz altmış mahale yazarsa 
onun kafası cıvır127 gayrık. Ne yazdığını bilir ne lafını. Döner dola-
nır, yine eski didiğini128 tekrarlar. Çunguleyim ahlının sivrisi korle-
nir129. Serhoş130 gibi olur. Kendi başına ayahta131 duramaz. O zaman 
arhadaşları132 kalemleriyle oğa133 birkaç yandan payanda ururlar134. 
Derler ki bizim başmuharrirlerin başmuharriri yahni kapan düm tek 

115   salamura: bazı yiyeceklerin bozulmaması için tuzlu suda bulundurulması
116   vahıt: vakit
117   mutalaa etmek: iyice incelemek
118   baha biçmek: paha biçmek, karşılaştırarak bir şeyin değerini tahmin etmek
119   nehtep: mektep, okul
120   kayde: kaide, kural
121   kerek: kere
122   malumat: bilgi
123   menşur: meşhur, tanınmış, ünlü
124   dürlü: türlü
125   payanda: destek
126   egerleyim: eğer
127   kafası cıvımak: doğru düşünememek
128   didiğini: dediğini
129   ahlının sivrisi körlenmek: aklının sivrisi körlenmek, keskin zekasını kaybetmek
130   serhoş: sarhoş
131   ayahta: ayakta
132   arhadaşları: arkadaşları
133   oğa: ona
134   payanda urmak: payanda vurmak, destek olmak
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beyi bilir misin? Zurna gibi çiftetelli yazar. Çaponya’yı135, Amali-
ka’yı136 dolaşsan dünyanın ardına varsen gelsen içi bu hadar137 ilim 
dolu azgın kafalısına rastlanamazsın. Bunların en finosu138, âlim 
uleması139 bizde yani Türkiye’de çıhar140. Hind horosu141 gibi yıl-
maz gayetle142 gavgacı143 olurlar. İnatları inat işte oraları iki kanattır

Bir muharrir senelerce ahlının144 kıvamını halka tattırup da 
Vefa’nın bozası gibi menşur olduktan kelli145 gayrık bunu methe146 
luzum kalır mı ki? İşte buğa147 payanda derler. Büyuh bir muharrir 
ahlının ağırlığıyla yıhılacağı148 vahit149 oğa sağdan soldan Ayakapı-
sı’ndaki çıfıt150 evi gibi mertek ururlar151. Payandalı muharririn ne 
olduğunu ağnadın mı şimdicik? Bu payanda badava152 urulmaz. Bu 
ödünç para almak gibidir. Bugun o seni methederse yarın da sen 
onu goklere çıhartırsın153. Biri birinizi destekleyerek ödeşirsiniz. 
Bırah ki bu İstanbul’un ohuyıcıları154 benim de senin de onun da 
ötekinin de berikinin de ne mal olduğumuzu bilirler a…

135   Çaponya: Japonya
136   Amalika: Amerika
137   hadar: kadar
138   fino: küçük bir köpek türü
139   âlim ulema: en bilgililer
140   çıhar: çıkar
141   horos: horoz
142   gayet: pek çok, aşırı biçimde
143   gavgacı: kavgacı
144   ahlının: aklının
145   kelli: sonra
146   meth: methetme, övme
147   buğa: buna
148   yıhılacağı: yıkılacağı
149   vahit: vakit
150   çıfıt: hileci düzenbaz
151   mertek urmak: mertek vurmak, yapıların tavanlarına destek ağaç dayamak
152   badava: bedava
153   çıhartırsın: çıkartırsın
154   ohuyıcıları: okuyucuları
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Şimdicik155 gelelim salçalı muharrirlere. Bunlar bal kabağı ka-
falı şeylerdir. Bir kitap yazarlar. Oğa gayetle cici bir ad taharlar156. 
Bu yalancı adının guzelliğiyle ondan beş on dane satılır, bir ohuyan 
pişman bir ohumayan. Ohuyanlar ohumayanlara söylerler:

Namı157 şatapatlı158 amme159 içinde insanın ahlını gıdıklaya-
cak160 zırnıh161 yoh.

Uzun senelerle bu kitap camekânlarda güneşlenereh162 bayatlar, 
solar. O zaman muharririn dostlarından biri beyaz bir salça yapa-
rah163 tazelemek için bu kohmuş matahın üzerine serper. Gazateler-
de ohursun gayrık… İngıltere’de, Fransa’da, Alamanya’da, Ameli-
ka’da böyle cin ahıllı, böyle orostopoğluklu bir kitap yazılmış mıdır 
acep164?

O bayağıların bayağısı165 zırlavatın böyle metholunduğunu 
görünces hırsından yirmi parnağının tırnahlarını birden kemirirsin. 
Fahat yine içinin ateşini söndiremezsin.

Piyazlı muharrire gelinces… Bu da yazıcıların en gerisidir. Adı 
sanı malum166 değildir. Amme o kendini büyuhlardan büyuh sanır. 
Yazar, beğenmez bozar. Bir daha yazar. Dünyada kimsenin dime-
diği lafları dimeye savaşır. Kimsenin yiyemediği naneyi yimeye 
uğraşır. Üç senede üç yaprak donatır. Hinci167 var168. Al ohu. Kim-
senin dişi altında ezilecek helva değil. Çiğnesen tadı ağnaşılmaz169. 

155   şimdicik: hemen şimdi
156   taharlar: takarlar
157   nam: ad
158   şatapatlı: şatafatlı, görkemli
159   amme: ama
160   gıdıklamak: harekete geçirmek
161   zırnıh: zırnık, en küçük bir parça
162   güneşlenereh: güneşlenerek
163   yaparah: yaparak
164   acep: acaba
165   bayağıların bayağısı: adinin adisi, basitin basiti
166   malum: bilinen, belli
167   hinci: şimdi
168   varmak: gitmek
169   ağnaşılmaz: anlaşılmaz
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Yutmak istesen boğazından gitmez. Gargara edüp bırahmalı. İşte 
bunu da arhadaşları piyazlarlar170. Aldanarah kitabı alanlar sonra o 
piyazcılara bol bol beddua ederler.

Halk poletihadan171 yılmış, goşulu ipince hasta, sıska laflar din-
lemehten bıhmış172

Behlül Nihavend Bey bulutların aşka tesiri173 hakkında bir ki-
tap düzmüş dimiyorlar mı herkes başını öbür yana çeviriyor. Fahat 
Bahhal Bodos, Balıh Pazarı’ndan174 bir nehtup175 imlalamış176 ha-
berini alıncah177 “yavuuuh yavuuuh yavuuuh” herkesin elinde yüz 
para: 

– Aman gazateci bir dane de bağa ver bahalım koca bahhal ne 
demiş?
deyi koşan koşana, çünküleyim ötekilerin kaç defa yalanları çıhtı. 
Bahhal Bodos havyar gibi lafı dirheminden çekirdeğine hadar tartar 
da öyle söyler. Kaba söyler emme178 torgu179 söyler. Allah bir gayrık 
herkes ince yalandan, nazih ıvır zıvırdan bıhtı180, marazlandı181.

Müstensihi182 
Hüseyin Rahmi

170   piyazlamak: çıkar amacıyla birini aşırı övmek
171   poletiha: politika
172   bıhmış: bıkmış
173   tesir: etki
174   Balıh Pazarı: Balık Pazarı
175   nehtup: mektup
176   imlalamak: yazmak
177   alıncah: alınca
178   emme: ama
179   torgu: doğru
180   bıhtı: bıktı
181   marazlanmak: hastalanmak
182   müstensih: el yazısıyla yazılmış bir yazının kopyasını hazırlayan





Kadının Erkeğe Galebesi1

Hazret-i Âdem’in Havva validemize2 karşı gösterdiği zaafın3 
neticesidir derler. Fakat Âdem babamızı mazur görmelidir. Çünkü 
Havva’yı tatlik edeydi o zaman alacak başka kadın yoktu. Dünya 
yüzündeki bu bir tek cinsilatifin4 nazını çekmeye mecburdu. Şimdi-
ki bazı ahmak erkeklere ne diyelim ki dünyada milyonlar ile kadın 
sürüleri varken bunlardan yalnız bir tanesine esir oluyorlar. Hayat 
terazisinin bir gözünde bu tek kadın, öbüründe bütün dünya. Daima 
bu yegâne nazeninin5 kefesi ağır basıyor. Onun için bütün akraba 
ve taallukattan6 her şeyden her şeyden vazgeçiyorlar, iflas ediyorlar. 
Namus sarsıntılarına uğruyorlar. Âlem nazarında itibarsız belki de 
menfur kalıyorlar7. Hasılı her felaket ve zillete8 katlanıyorlar.

Acaba kadın, erkeği bu kadar amansız bir sihirle nasıl cezbede-
biliyor9? Kadında bütün böyle diğer saadetlere10, hazlara11 muadil12, 

1   “Kadının Erkeğe Galebesi” adlı hikâye, İkdam gazetesinde 6 Ekim 1921 tarihin-
de yayımlanmıştır. (Bünyamin Tan - Yusuf Açıkgöz)

2   valide: anne
3   zaaf: zayıflık
4   cinsilatif: güzel cins, kadın
5   nazenin: nazlı
6   taallukat: hısımlar, akrabalar
7   menfur kalmak: nefret edilmek
8   zillet: hakirlik, horluk
9   cezbetmek: ilgisini çekmek
10   saadet: mutluluk
11   haz: sevgi
12   muadil: eş
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hayır, faik13 gelecek ne tat, ne lezzet var? Rica ederim, sualime14 
gülmeyiniz. Anlatmak istiyorum:

Bir kış gecesi C., L., M. Hanımlar İ. Hanım’ın hanesinde lam-
banın etrafına toplanmışlar, el işleriyle meşgul oluyorlardı. Arala-
rında şuradan buradan birkaç defa lakırdı açıldı. Fakat muhabbet 
kızışamadı. Çeneleri söndü gitti. Hepsinin zihinleri ellerindeki iğne 
ve kuruşaların uçlarıyla beraber dalıp çıkmada iken hane sahibi İ. 
Hanım birdenbire başını işten kaldırarak ortada bulunan biri kız, di-
ğeri oğlan iki çocuğa:

– Haydi, yavrularım öteki odaya gidiniz. Dadınız sobada kesta-
ne pişiriyor. Hem siz yiyiniz hem de bize getiriniz, dedi.

Çocuklar sevinçle kalkıp gittiler. Misafirler, İ. Hanım’ın mah-
remane15 bir muhabbet açacağını anladılar. Çünkü ne vakit öyle bir 
şey söyleyecek olsa çocukları odadan savmak âdetiydi. Şimdi hep 
nazarlar iğnelerin ucundan İ. Hanım’ın dudaklarına dikildi. O ince, 
süzük bir tebessümle birer birer misafirlerinin yüzlerine göz gez-
dirdikten sonra:

– Şimdi şurada dördümüz de kocalı kadınlarız. Affederseniz 
sizden bir sual soracağım. Allah rahmet eylesin büyükvalidem “Er-
keğini kollamasını bilmek bir kadının en büyük hüneridir.” derdi. 
Fakat maalesef bu fennin mektebi yok. Zevceniz16 hiddetlendiği 
zaman onun öfkesini nasıl yatıştırıyorsunuz?

L. Hanım – Kardeşçiğim keramet gibi söyledin. Bizimkiyle 
daha bu akşam çekiştik. O söyledi, ben söyledim; o bağırdı, ben 
bağırdım. Başımı örtünce hemen kendimi buraya attım. Bak dinle, 
ben sana bu husustaki kendi taktik ve tecrübemi söyleyeyim. Bir 
erkek evin içinde öyle vara yoğa hiddetlenmeyi bir kere huy etti mi 
çekiver kuyruğundan, artık orada tat kalmaz, geçim olmaz.

13   faik: üstün
14   sual: soru
15   mahremane: gizli
16   zevce: eş
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C. Hanım – Erkeklerin çoğu celalî17, cebbar18, öfkesi barut 
meşrepli19 mahluklardır. Ben babamdan, biraderimden biliyorum.

L. Hanım – Kendi keyiflerine bırakırsanız elbette öyle olur.
C. Hanım – Ya ne yapmalı?
L. Hanım – Erkek parlamadan evvel anlamalı, onun öfkesini 

hiç edivermeli.
C. Hanım – Aaa bu nasıl olur?
L. Hanım – Nasıl olacak? Basbayağı… Bakarsın ki erkeğin 

gözlerinde hemen patlayıverecek fırtına alametleri var, sen ondan 
evvel davranıp sunturlu bir şey tutturursun. Onu yıldırtıncaya kadar 
çeneni işletirsin. Mağlup olmaya gelmez. Sonra işin bitiktir. Karı 
koca muharebesinde20 ya gazi olmalı ya şehit. Erkeğin en serti, en 
huysuzu bile dırdırdan yılar. Kadının en müthiş galebe aleti çene-
sidir. Bu asır maişet21 mübarezesinde22 kadınlar için yeni meslekler 
arıyorlar. Bizim için avukatlık biçilmiş kaftandır vallahi. En tem-
kinli, en sabırlı hâkimleri ortalarından çatadak çatlatır, davayı ka-
zanırız.

C. Hanım – Sizin beyin en ziyade kızdığı şey nedir?
L. Hanım – Yalan… Aman Allah’ım yalana pek tutulur. Sokağa 

çıktığımı saklarsam, onun daha menettiği23 birkaç şey vardır, onları 
yapıp da isticvaba24 çekildiğim vakit inkâr edersem ifrit olur ifrit…

C. Hanım – Hiç yalansız ev döner mi? Ufak tefek hususlarda 
erkeği aldatmadan olur mu? Her şeyi olduğu gibi dosdoğru söy-
lesen meram anlatamazsın. Erkektir, burnunun doğruluğuna gider. 

“Vay beni dinlemedin” diye kalkar. Onun izin verdiği şeyler var, 
vermedikleri var. İkisini birbirine karıştırırsan ölürsün. O seksen 

17   celalî: öfkeli, sert mizaçlı
18   cebbar: zorba
19   meşrep: yaratılış
20   muharebe: savaş
21   maişet: yaşam
22   mübareze: savaş
23   menetmek: yasaklamak
24   isticvap: sorgu
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defa döne döne aldanır da ancak bir ikisinde evde tesadüfen ipucu 
yakalayabilir.

L. Hanım – Yalanın tutulduğu vakit uğrayacağın en şiddetli 
mücazat25 nedir?

C. Hanım, elindeki keten bezinin üzerine pamuğa saracağı 
iğneyi bir müddet havada tutarak pırıl pırıl içleri gülen gözleriy-
le genç misafirlerinin manalı manalı yüzlerine baktı. Bu tebessüm 
hepsinin çehrelerine sirayetle26 büyüye büyüye kahkaha derecesine 
vardı. Bu gülüşme nöbetini geçirdikten sonra C. Hanım devam etti: 

– Benim de zevcimi yapmaktan mene uğraştığım bazı şeyler 
var. Ara sıra da o beni aldatmaya uğraşır. Ben onun yalanını tuttu-
ğum vakit onun yüzüne vuruvermem, saklarım. O benim bir yalanı-
mı yakaladığı zaman köpürmeye başlar başlamaz “hah işte dakikası 
budur” diye ben de onun hilesini meydana atarım. Karı koca yata 
geliriz, dava biter.

İ. Hanım hiç söze karışmayıp yalnız dinlemekle meşgul görü-
nen M. Hanım’a hitaben:

– Kardeş, sen niçin bir şey söylemeyip de dinliyorsun? Beyinle 
senin aranda hiçbir sıkıntı olmaz mı?

M. Hanım – Ne haddine!
– Ay niçin?
– Benimki karşımda terbiyeli maymun gibidir de onun için. Ben 

ona hiçbir vakitte yalan söylemek mecburiyetinde kalmam. Çünkü 
yalan korku saikasıyla27 söylenir. Ben korkmam. Ne yaptımsa ne 
yapacaksam dobra dobra yüzüne söylerim. Canı isterse…

– Onu bu raddeye kadar itaate nasıl getirdin?
– Her zevce benim gibi zevcini idare etmeyi bileydi bu son 

zamanlarda dünyayı sarsan kadın erkek meselesi ortadan kalkardı. 
Senin erkek dediğin nedir kuzum? Erkeğin adı büyüktür. En akıllısı 
çocuk gibidir. Katiyen yüz vermeye gelmez, şımarır. Onu gayetle 
25   mücazat: karşılık, ceza
26   sirayet: yansıyarak
27   saika: sebep
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sert kullanmalı. Seksen defa yalvarmadıkça dediğini yapmamalı. 
Daima terslemeli, onu kumanda altına almalı. Terbiyeli fino gibi 
gözünün içine baktırmalı. Erkeğin kadına karşı zaaf dakikaları var-
dır. Bunlardan hakkıyla istifade etmeyi bilmeli. Becerikli bir kadı-
nın elinde erkek, oyuncaktan başka bir şey değildir.

C. Hanım – Onlar nizamnamelerine28 “Kadın erkeğe itaat ede-
cektir” diye yazmışlar.

M. Hanım – Yazsınlar… Ben de kendi nizamnameme bu mad-
denin aksini yazarım. Erkek kısmı, kadından hazzını istifade ettik-
ten sonra böbürlenir. Ben onu onun öyle bir burnundan getiririm ki 
böbürlenmek şöyle dursun ayaklarıma kapanır durur…

C. Hanım – Ah ne çok biliyorsun kardeş… Bu karı kocalık 
fenninden bize biraz ders ver bari…

M. Hanım – Vereyim fakat bu sade dersten talimlen29 olmaz, 
buna istidat lazımdır. Erkeği mağlup etmek talimnamesinin baş 
bendi şudur: Zevcelerinizin yüzünde en ufak bir arzu eseri hisseder 
etmez hemen suratlarınız asınız. Öteki odaya kaçınız. Kapıyı sür-
meleyiniz. Ona tamamı ile esaretiniz altına girecek ağır bir muahe-
dename30 imza ettirmeden kabul yüzü göstermeyiniz.

Hep birden gülüşerek:
– Ah hanım, kadınlar meclis-i mebusanı açılaydı, hemen sizi 

reis intihap eder31, erkeklere galebeyi çalardık32!
İ. Hanım – Bizimkiyle hemen bir haftaya yaklaşıyor ki dargın 

duruyor, hiç lakırdı etmiyoruz. Yalnız bu sabah sokağa çıkarken 
para cüzdanını yukarıda unutmuş. Aşağıdan bağırdı bana, cüzdanı 
götürdüm. Verirken eli elime dokundu, o güldü ben de sırıttım san-
ki. İşte böyle birbirimizle barışmış gibi olduk.

O esnada oğlan elinde bir tabak kestane ile odaya girerek:

28   nizamname: kanun kitabı
29   talim: ders
30   muahadename: antlaşma
31   intihap etmek: seçmek
32   galebe çalmak: yenmek
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– Anne, araba ile beybabam geldi. Sana paket paket neler ge-
tirmiş, görsen… Lütfiye ile bana da yemişler, şekerlemeler verdi…

İ. Hanım – Ey sonra ne yaptı?
Çocuk – Odasına çıktı. Sonra hizmetçi Ayşe Kadın’ı çağırdı.
İ. Hanım – O kirli karıyı odasına çağırıp da ne dedi?
Çocuk – “Ayşe Kadın, yarın sabah erkenden kalk, biz uyanma-

dan gusülhaneyi33 ısıt.” dedi.

33   gusülhane: banyo



Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Mütehassıs1

Sözümü latife sanmayınız. Avrupa lisanlarında namlarına “len-
güist” denilen lisan âlimlerinin tetkik sahaları şimdiye kadar beşerî 
dillere münhasır kalmıştı. Dere kenarlarında kurbağaların çağırdık-
ları şarkıların güfteleri nedir? Ilık yaz gecelerinin uykusu arasından 
kırlara ninni söyleyen ağustos böcekleri ne mealde dırlanıyorlar? 
Kanlarının kızgınlık zamanlarında dam üzerlerinde ve hemen bazı 
harflerin mahreçlerini hissettirecek ve fesahatle2 burun buruna gırt-
laktan söyleşen kediler o kadar hararetle ne konuşuyorlar? Bağrını 
yırtarak ta yürekten anıran eşek, bu canhıraş3 feryadıyla ne anlat-
mak istiyor? Her nev hayvanın kendine mahsus konuşma tarzı var.

Bunların seslerini işitince yüzlerini görmeden nevlerini4 ta-
yin edebiliriz. “Hah işte bülbül ötüyor, at kişniyor, köpek havlıyor, 
çakal uluyor.” deriz. Birkaç seyyahın5 maymunlar ile konuşmaya 
muvaffak olduklarını6 gazetelerde okudum. Fakat bu pek şerefli 
mülakat ve muvaffakiyetin sonu çıkmadı. Maymunların dili elsi-

1   “Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Mütehassıs” hikâyesi, İkdam gazetesinde, 10 
Ekim 1921’de yayımlanmıştır. Hikâye 1933’te Hilmi Kitaphanesinin yayım-
ladığı Katil Puse derlemesinde basılmıştır. Sonraki sadeleştirilmiş baskılarda 
hikâyenin başlığı “Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Uzman” şeklinde verilmiştir. 
Elinizdeki metin, 1933 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Onur Akçan - Yusuf 
Açıkgöz)

2   fesahat: açıklık, anlaşılırlık 
3   canhıraş: yürek parçalayan
4   nev: tür
5   seyyah: gezgin
6   muvaffak olmak: başarmak
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ne-i Turaniye7, Aramiye ve daha bilmem lisanların binbir sınıfından 
hangisine dâhil olacaktır? Lehçeleri kaç kelimeden ibarettir? Ya-
kında Türklerden evvel bir akademi yapabilecekler mi? Bu mühim 
meseleleri tetkik8 için bütün darülfünunlarda hayvanlara ait şubeler 
açılacak mı? Bizden de murahhaslar9 gönderilecek mi? Ehil olarak 
iltimassız10 içimizden kimler intihap edilecek11? Dilimin ucunda bu 
emirde mütehassıs fuzalamızdan12 birkaç kişinin adı var. Lakin de-
dikodu mucip olur korkusuyla söylemekten çekiniyorum.

Bu terakkiye13 erdikten sonra orangutanlar, şempanzeler, goril-
ler, jibonlar beynelmilele14 dâhil olabilecekler mi? Bu bahiste hiç 
tetkikim yok fakat “orangutan”ın manası, Male lisanında “orman 
adamı” demek olduğunu işitmiştim. Gönül ister ki memleketimiz-
de pek az bir kısmı Kıptilerin ellerinde terbiye görebilen ayılarda 
terakki nimetinden mahrum bırakılmasın.

Meşhur İngiliz natüralisti Darwin, maymunları insanların bü-
yükbabalığı payesiyle15 yükseltmişti. Fakat o günden bugüne kadar 
ayıların hiçbir müdekkik ü müdafi-i fennîleri16 çıkmadı. Bu biçare 
hayvanlar, cahil Çingenelerin mütedenni17 mektep marifetlerinde 
asri18 terbiye görmekten çok uzak kaldılar. Öğrendikleri hünerler 
alaturka göbek atmak. (Bu yakınlarda gördüm, biraz vals, polka 
da öğrenmişler.) çubuk içmek, kocakarı taklidi yapmak, sahibiyle 
güreşmek ve sopa korkusundan hatır için yenilmek. İnsan ayıca an-
lasa da bu hayvanla görüşse kim bilir nasıl dert yanar, acaba ne der? 
Düşünüyorum da bana şöyle söyleyecek gibi geliyor:
7   elsine-i Turan: Turan dilleri
8   tetkik: araştırma
9   murahhas: delege, elçi
10   iltimas: kayırma
11   intihap etmek: seçmek
12   fuzala: faziletli, erdemli kişiler
13   terakki: yükselme
14   beynelmilel: milletler arası
15   paye: unvan
16   müdekkik ü müdafi-i fennî: bilimsel araştırmacı ve savunucu
17   mütedenni: gerileyen, aşağılayan
18   asri: çağdaş
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– Seyirci efendiler, bu güreşi adilane bir nazar ile seyrediniz. 
Benim bu Çingene’ye yenilmem, ırkımın namına büyük bir zül-
dür19. Ben onu yarım dakikada yere sererdim ama ne yapayım? 
Sopa onun elinde, dişlerim sökük, burnumda hırızma. Seyirciler 
hep onun cinsinden, hepsi onun yardımcısı, duacısı. Ah benim hü-
nerimden geçinmeye, karın doyurmaya uğraşan bu aç Çingene, ben 
hâl-i tabiimde20 iken ormanda bir elime geçmiş olsa benimle boy 
ölçüşmeyi ona öğretirdim…

İşte bu ayıdan ibret almalı. Öteki hayvanları da dinlesek hep-
sinin insanların zulmünden elaman çağırdıklarını anlarız. Çünkü 
içlerinde insanlar ile münasebette ve onların hizmetinde bulunup 
da şikâyet etmeyeni yoktur. Hâl ü mevkilerine nazaran tazallümle-
rinin21 derece ve nevlerini sıhhate karip22 bir vuzuhla23 keşfetmek 
mümkündür. Âcizin fikrince ruhlardan evvel hayvanlar ile konuş-
mak usulünü temine uğraşmalıdır. İlm ü hünerimize pek mağrur ol-
mayalım. Biz insanlar, hayvanlardan daha çok şeyler talime muhta-
cız. Haşarattan saydığımız pire ve tahtakuruları yani insanlar ile bir 
döşekte yatan bu hayvancıklar evin beyinden, hanımından ziyade 
en ince aile esrarına24 vâkıf yaşarlar.

Evlerimizde terbiye gören hayvanlar çok defa bizim arzu ve 
emirlerimizi anlayarak hemen ifaya25 koşarlar. Bizim onların dille-
rini anlamayışımız, insanlığımız için büyük bir şeyn26 değil midir?

Mesela pek tuhaftır, bakınız hayvanların bağrışmalarında mana 
aramak fikri bana nereden geldi? Heybeliada’da Bernardo isminde 
bir filozof dostum var. Yaşı altmışı geçkin fakat milliyeti Rum mu 
İtalyan mı yoksa daha başka türlü mü belli değildir. Bazen sorarım:

– Mösyö Bernardo, ne millettensin?
19   zül: alçalma
20   hâl-i tabii: doğal hâl
21   tazallüm: zulüm, işkence
22   karip: yakın
23   vuzuh: açıklık
24   esrar: sırlar
25   ifa: bir işi yapma
26   şeyn: kusur, ayıp
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İstihzalı27 küçük bir göz kıpıştırmasıyla yüzüme bakarak cevap 
verir:

– Niçin soruyorsun? Aramızda milliyet araya araya işte böyle 
olduk ya… Hepimiz de bir Allah’ın mahluku, bir iklimin evladı, 
Hazret-i Âdem’in ahfadıyız28. Ben de senin gibi bir insanım işte 
vesselam.

– Bakıyorum kiliseye gitmezsin. Rum papazlarından kaçarsın. 
Onların birçok âdet ve ahlaklarından uzak yaşarsın.

– Oh beyefendi, benden ne olduğumu sorma… Milliyetçe ben 
biraz karışığım, doğrusunu söylesem anamın babamın kabahatleri 
meydana çıkacak. Onlar çoktan öldüler. Hiçbir suçum yokken bu 
kadar sene evvel işledikleri günahtan şimdi ben utanacağım. Çok 
tuhaf bir şey ama işte dünyada âdet böyle…

Onu sıkmamak için susarım. Kâh mösyö ve kâh efendi ihtira-
mıyla hitap ettiğim Bernardo filozof, kalender, rintmeşrep29, hane-
berduş30, mest ü medhuş31 ve Türkçede daha zat-ı arifi32 tavsifen33 
kullanılabilecek ne kadar tabirat varsa bunların cümlesine layık bir 
şahsiyettir. İyi havalarda ben ona ekseri Çamlık’ın pek tenha yeşil 
bir köşesinde rast gelirim. Elinde bir kitap, insanların velvelelerin-
den uzak, tabiatın sükûtundan bir tefekkür34 huzuru arayarak mü-
talaa ile meşgul bulurum. Ne okur? Elindeki eserler otuz kırk sene 
evvele ait Rumca, İtalyanca, Fransızca yağlı pejmürde sahifelerdir.

İrfanından35 istifade ederim. Bana bazen yedi şehrin ona vela-
det36 mahalli olmak şerefini paylaşamadıkları Homer’in şiirlerinden 

27   istihza: alay etmek
28   ahfat: torunlar
29   rintmeşrep: kalender, dünya işlerinden uzak duran kimse
30   haneberduş: serseri
31   mest u medhuş: sarhoş
32   zat-ı arif: arif kişi
33   tavsifen: vasıflandırılmak
34   tefekkür: düşünme
35   irfan: bilme, anlama
36   veladet: doğma
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parçalar tercüme eder. Tas’tan mısralar okur. Kadim37 filozofların 
asırlarca evvel tasavvur ettikleri dünyanın hâlâ vücut bulmadığını, 
felsefenin hayatı değil, hayatın felsefeyi yaptığını söyler.

Uzunca kır saçlarının su ve sabunla ülfetleri38 az ve kılık kı-
yafeti harapçadır. Ekseri oturduğu yer caddede müşteri bekleyen 
merkeplere mahsus bekleme yerinin köşesindeki meyhane çarda-
ğının altıdır.

Bir akşam köşeyi dönerken Bernardo’yu setin üstündeki mer-
kep sürüsüne karşı atıştırırken gördüm. Babalık hayli olmuştu. O da 
beni gördü, çağırdı. Biraz ağır davrandım. Hararetle ricaya başladı. 
Yanına giderek sordum:

– Bu zavallı yorgun hayvanlara bakarak rakı içmekten ne zevk 
duyarsın?

– Bendeki yeni merakı bilmiyorsun.
– Hayır.
– Eşekçe tahsil ediyorum.
– Eşeklerin konuştukları bir dil var mıdır?
– Muhakkak.
– Adam, etme…
– İnan vallahi. Bu eşek dilini hall ü tefsir etmek, hiyeroglif, 

hatt-ı mıhi39 gibi pek kadim yazıları deşifre etmeye uğraşmaktan 
daha kolay ve faydalıdır. Hayli zamandır ben bununla meşgulüm. 
Ve epeyce ilerledim. Biraz gürültülü konuşurlar fakat ne dediklerini 
şimdi yarı yarıya anlıyorum.

– Neler anlıyorsun?
– Bir erkek eşek, kancığa nasıl ilanıaşk eder40? Ötekinin ne yol-

da muvafakati vuku bulur? O anırışmalar, göz süzüşmeler, tepiş-
melerden çıkardığım manaları nazik birer şiir gibi defterime kay-

37   kadim: eski
38   ülfet: alışma, kaynaşma
39   hatt-ı mıhi: çivi yazısı
40   ilanıaşk: aşk ilanı
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dettim. Aşağıda patırtı kopunca ben buradan bağırırım: “Ulan Niko 
sen kancığını şu tarafa çek, bre Yani sen de palikaryanı bu tarafa 
al. Şimdi ortada belediye nizamnamesine41 muhalif şeyler olacak!”

Ben güldüm. Bernardo bir kadeh diktikten sonra:
– İstersen eşek dilinin harflerini sana da öğreteyim.
Ben bir tahsil hevesi göstermeden o başladı:
– Her lisanda olduğu gibi eşekçenin birinci harfi elif yani “a”dır. 

“A” diye başlar. Sonra “i”ye atlar. Bu dili doğrusu hurufatça42 pek 
zengin bulmadım. Onlarda bulunan bazı keskin harfler de bizde 
yok. Latin harflerinin hiçbiriyle bunları ifade kabil değil. Musikiye 
vukuf dereceleri hayrete şayandır. Hep kemal-i muvaffakiyetle43 do 
majörden anırıyorlar. İçlerinde ne gür tenorler, baritonlar, baslar var 
ya Rabb’im… Kreşendo ve diminuendolardaki maharetlerini tes-
lim etmeyecek bir musiki hocası tasavvur edilemez. Aşağıda mer-
kep sürüsünün içinde bir sıpa var. Bilmem ki kaç aylık? Sevimli 
bir mahluk. Bu eşek yavrucuğu, bütün ada halkının mahbubudur44. 
Hele Rus kadınları, gözlerinden yanaklarından tatlı tatlı öpmeden 
yanından geçemezler. Gözlerinin etrafı sanki kudretten sürmeli gibi 
siyah tahrilli, burnu ufacık fakat kulakları cinsine çekmiş o yaşta 
yine hürmetli. Koyu sincabi postu henüz ana tüylerini dökmemiş, 
yumuşacık. Öyle cana sokulacak bir keratacık ki okşamayla do-
yulmaz. Hele anasıyla sevişmeleri, sahnelerde bazı kaba komikleri 
temaşadan ziyade ruha sefa verir. Ana oğul muhabbetini bunlarda 
görmeli. Burun buruna öpüşürler, koklaşırlar, yalaşırlar. Sonra sıpa 
neşesinden havaya bir iki çifte atar. Ana dünyaya böyle bir tosun 
evlat getirmiş olmak iftiharıyla alt üst dudaklarını sıyırarak başını 
yukarı diğer bir eda-yı mahsusla45 sağa sola çevirir. Dişleri iridir. 
Asla Odol’la fırçalanmamıştır. Fakat hiçbiri iğreti ve yaldızlanma-
mış değildir.

41   nizamname: kanun
42   hurufat: sesler
43   kemal-i muvaffakiyet: tam bir başarı ile
44   mahbup: sevilen
45   eda-yı mahsus: kendine ait bir eda



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 893

Hayvanın böyle dişlerini göstermekten maksadı ne olduğunu 
Bernardo’dan sordum:

– Eşekçe tebessüm işte buna derler, dedi.
O akşam yine ana oğul burun buruna seviştiler. Kancık cezbeye 

geldi. Aşkla, şevkle bir anırdı. Bütün erkek eşekler primadonnanın 

sanatkârlığını takdiren burunlarını havaya dikerek mahzuziyetlerini 
anlattılar. Sıpa, anasının etrafında sıçradı, hopladı, çifteler attı. Eşek 
değil mi, anasına imrendi. O da körpe sesiyle anırmak istedi. Fakat 
henüz talim, temrin46 görmemiş. Tutturduğu “a”yı bir elif miktarı 
bile çekemedi. Hıçkırır, ağlar, güler, içini çeker gibi bir şeyler yaptı. 
Yavrusunun bu muvaffakiyetsizliğine ana eşek içlendi. İşte o böyle 
olur makamında harıl gürül bir daha anırdı. Ana evlat yine burun 
buruna zırlaştılar.

Ne konuştuklarını Bernardo’dan yine sordum. Şu cevabı verdi:
– Yavru “Eşek anacığım.” dedi, “şu eşek alayının içinde babam 

hangisidir? Söyle de gidip yüzünden öpeyim.” Ana bu suale biraz 
hiddetlenerek oğluna şu nasihati verdi: “Yavrucuğum seni kuca-
ğımda yatırıyorum. Sütümle besliyorum. Bütün şefkatimle yalayıp 
seviyorum. Bu ana kadar seni hiç aramamış olan hayırsız babanı ne 
yapacaksın? Çok hayvanlarda baba evlat arasında muhabbet görül-
mez. Filozof ol, tabiata uy. Hizmetlerinde bulunduğunuz insanlarla 
beraber biz de temeddün etmeliyiz47. Babalar hakkında derinden 
derine tahkik, tetkik kaygısı onların arasında bile yavaş yavaş eski 
şiddetini kaybediyor. Asri ol oğlum…”

Heybeliada

46   temrin: alıştırma
47   temeddün etmek: medenileşmek 





Sigarayı Nasıl Terk Ettim?1

Hikmet Sadık Bey bir gün şöyle anlattı:
Tütün, hayatımın en mühim bir hadisesidir. Hiçbir maşukam-

dan ayrılırken bunu terk ettiğim zaman çektiğim kadar ye’s ü ız-
dıraba uğramadım. Lehü’l-hamd2 nihayet kurtuldum. Bu iptiladan 
kurtulmak isteyenlerin cümleten darısı başlarına…

Bu kadar dumana küçük yaşımda müptela oldum. O, beni daha 
mektep sıralarında iken esareti altına aldı. Tütünü gizli din kullanır 
gibi hayli zaman kimsenin göremeyeceği yerlerde içtim. Daha iyiyi 
kötüyü fark edemediğim çocukluğumun masum senelerinde, o be-
nim damarıma girdi. Ve daha sonra az kalsın kanıma girecekti.

İnsanların kendilerine muzır olan şeylere son derecede düşkün-
lükleri hayretlere sezadır. Böyle kötü itiyatlara ekseriya cumhuren 
teslim-i nefs edildiği için bunların mazarratları, fenalıkları bilmem 
nasıl oluyor da aramızda birbirimize karşı mazeret buluyor, mafüv 
tutuluyor3.

Bu belaya pek küçük iken uğradığımı söyledim. Nasıl uğrama-
yayım? Babam içer. Annem içer. Dayım, halam, teyzem, ağabeyim, 
aşçı, uşak hepsi tütün tiryakisi. Bu siyah dumanla meşbu4 muhitin 
içinde bulunup da ona bigâne kalmak mümkün mü? Hanemizde 
en güzel eşya tütüne ait. Sigara iskemleleri, yaldızlı, billur türlü 

1   “Sigarayı Nasıl Terk Ettim?” hikâyesi, 17-20-24 Ekim 1921’de İkdam gazetesin-
de yayımlanmıştır. (Nagehan Uçan Eke) 

2   lehü’l-hamd: çok şükür, “Övgü O’na aittir.”
3   mafüv tutulmak: istisna tutulmak
4   meşbu: tok, kanmış
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nevden süslü tabakları, gümüş tabakaları, altın bilezik ve markalı 
kehribar kıymettar ağızlıkları, altından kurulunca çalgı çalar siga-
ralıklar…

Annem babam ellerindeki sigaraları layenkatı5 fosurdatarak 
bana bu menhusun6 mazarratından bahsederler. Alıştığımı istemez-
ler. Lakin bu tütün vebası mektebe de müstevli. Orada da ekseri 
arkadaşlarım ceplerinde gizli paketler, tabakalar taşırlar. Mektepte 
tütün için şediden memnu7 fakat her şeyde olduğu gibi bu memnui-
yeti aramızda onun gizli gizli büsbütün revacını arttırıyor. Hep des-
tur mahallerine çekilerek kapıları sürmeleyip oraları dumana boğu-
yorlar. Koridorlarda fırsat düşürebilirsek bir iki nefes çekmek için 
sigaraları birbirimizin ağzından kapıyoruz. Onlardan gördüğüm 
gibi tehalükle bir iki nefes ben de çekiyorum. Biraz başım dönüyor. 
Bulantı geliyor, başka büyük bir haz, lezzet anlamıyorum. Bunun 
gizli bir tadı, sefası olacak ama ben niye keşfedemiyorum? İşte ona 
tutuluyorum.

Bu merakımı halletmek için bir gün evde babamın mahsusan, 
iri kalıp sigaralarından bir tane çaldım. Helaya kapandım. Mektepte 
bir nefesten ziyade çektirmiyorlar. Burada doya doya içip onun lez-
zet-i sekrine8 ereceğim. Sigarayı ağzıma aldım. Kibriti çakıp ateşle-
dim. Kuvvetlice bir çektim. Ayaklarım yerden kesildi. Kolanı uzun 
bir salıncağa binmişim gibi bir boşluğa doğru gittim geldim. Oh, ne 
pek iyi ne pek fena… İkinci nefeste baş dönmesi arttı. Düşmemek 
için tutunacak yer aradım. İtiraf ederim bu sefer lezzetten ziyade 
bir fenalık duydum. Lakin onun gizli sefasını bulmak için inat et-
tim. Uzun bir çekişle bütün ciğerlerimi dumana boğdum. Fakat ne 
oldum? Bende sekre-i mevt9 başladı sandım. Tekmil damarlarıma, 
iliklerimi kesen, uyuşturan, öldüren bir seyyale yayıldı. Beynimin 
içi açılıp kapanıyor, sinirlerim büzülüp uzanıyor, boğazım kuruyup 
yanıyor, yüreğim çarpıyor, kendimi kaybeder gibi olup yine bulu-
5   layenkatı: durmaksızın
6   menhus: uğursuz, kötü
7   şediden memnu: sıkıca yasak
8   lezzet-i sekr: sarhoşluk lezzeti
9   sekre-i mevt: ölüm sarhoşuğu
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yordum. Bütün manasıyla ölüp ölüp yine diriliyorum. İki dünya 
arasında çabaladığım bu ihtizarım10 anında vücudumdan soğuk bir 
ter boşaldı. Elimden sigarayı hemen kubura fırlattım. Ölürsem bari 
şehadet getirilemeyen öyle bir yerde can vermemek için kendimi 
sofaya attım. Bir gaşeyanla11 beraber gözlerim karardı, yere düş-
müşüm. Hizmetçiler, annem, halam hep koşuştular. Benzim o kadar 
uçmuş, öyle fena sararmış ki onlar da beni hakikaten ruh teslim 
ediyor sanmışlar. Evin içini büyük bir telaş aldı. Ne olduğumu so-
ruyorlar. Kabahatimi söylemiyorum. Zaten ağız açacak hâlim de 
yok. Hekimler çağırıldı. Beni ariz ü amik12 muayene ettiler. Yalnız 
nabızlarıma değil, üstümü soyup her tarafıma baktılar. O gün ne ye-
diğimi, ne içtiğimi, nerelerde dolaştığımı, nerede oturduğumu sor-
dular. Hep aklımın erebildiği kadar onları hakikatten uzaklaştıracak 
cevaplar verdim. Kati bir şey anlayamadılar. İdrarımın, kanımın 
tahliline karar verdiler, hepsi oldu. Kabahatim keşfolunamadı. Uğ-
radığım bu hâl, nikotin ile ilk tesemmümüm13 idi. Körpe vücudum 
zehre karşı isyanla onu istimalden beni tahzire uğraşıyordu. Niko-
tin kendini nabzımdan doktorlara, idrarımdan kimyagerlere göster-
medi. Onunla müttefikan sırrımızı sakladık. İki gün sonra vakayı 
mektepte tiryaki arkadaşlarıma anlattım, gülüştüler. “Başlangıçta 
birer ikişer defa hepimize böyle oldu. Bu fenalıklar geçer. Ondan 
sonra tütün insana o kadar tatlı gelir, o kadar tatlı gelir ki…” teşvi-
kiyle beni de kendilerine benzetmek için ne lazımsa söylediler.

Çok geçmedi benzedim. Şeytana uymak kadar tatlı, dünyada 
ne vardır? Şık tabaka, ağızlık, kibrit kutusu takımı düzdüm. Biz 
yeni heves acemi tiryakiler fırsat bulunca bir sıraya diziliyor, si-
garalarımızı ateşleyerek burnumuzdan duman çıkarmak müsaba-
kasına girişiyorduk. En ziyade tüttüren, ötekilerinin hayretleriyle 
alkışlanıyordu.

İşte bu belaya bu kadar erken bulaştım. Hayatın türlü sıkıntıları 
içinde tamam yirmi beş sene bu siyah dumandan bir nevi tesliyet 
10   ihtizar: can çekişme
11   gaşeyan: bayılma
12   ariz ü amik: enine boyuna 
13   tesemmüm: zehirlenme 
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zevki aradım. Evet, inkâr edemem. Kasveti, ataleti bize renç veren14 
ömrümüzün bazı demlerinde tütün beni avutuyordu. Ona mukabil 
vücudumu türlü türlü suretlerle zehirlediğini gördüm. Tütünün ma-
zarratlarından muaf bazı kimseler var. Fakat ekseriyete dokunuyor. 
Herkesin zayıf bulduğu tarafına su-i tesir15 ediyor. Kulağa, boğaza, 
göze, göğüse, asaba, mideye fenalıklar veriyor. İhtinak-ı sadr16 gibi 
bazı vahim emraza17 yol açıyor. Derece derece insana dertler kazan-
dırıyor. Nikotin nihayet müptelasını şehit ediyor. Öyle bir şahadet 
ki ne dünya için bir şerefi ne ahiret için bir ecri var…

Evet, tamam yirmi beş sene bu düşmanı sineme çektim, kanı-
ma karıştırdım. Ona gittikçe iptilam artmaya, günde iki paket sigara 
bana kifayet etmemeye başladı. Bu düşkünlüğümün şükranesi ola-
rak o da beni artık boğmaya kalkıştı. Nefes alamıyor, tıkanıyordum. 

Doktora müracaat ettim. Muayeneden sonra: 
– Sigarayı hemen şimdi bu dakikadan itibaren terk edeceksiniz. 

Üzerinizde tabaka, ağızlık ne varsa atınız. Size bu dumanın zerresi 
muzırdır, zehirdir.

– Aman doktor, ben sabahleyin gözlerimi açar açmaz bu zık-
kımdan birbiri üzerine sekiz on tane içmez isem mümkün değil ka-
fam yerine gelmez. Kendimi bulamam.

– Beyefendi, hayatınız ile bu iptilanız arasında bir muvazene 
yapınız. Sizin için hangisi daha kıymettar ise onu tercih ediniz. 
Çünkü bu ikisinin artık bir arada barınmaları ihtimali kalmamıştır.

– Mesela günde altı yedi sigaraya müsaadeniz yok mu?
– Hayır.
– Üç dört taneye?
– Hayır hayır…
– Yalnız bir tekine?

14   renç vermek: sıkıntı vermek
15   su-i tesir: kötü etki
16   ihtinak-ı sadr: göğüs sıkışması
17   emraz: hastalıklar
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– Size hayatınızın selameti ve fen namına söylüyorum. Bir siga-
raya değil, yarım nefesine müsaadem yoktur.

Doktorun bu şiddetli memnuiyeti karşısında başım önüme düş-
tü. Meyus, nevmit düşünceye daldım. Doktor devam etti: 

– Tütün içmek değil, bu meretin içildiği odada, salonda, trende, 
vapurda katiyen oturmayacaksınız. 

Yeisim arttı, âdeta gözlerim dolarak dedim ki:
– Maşukasından müebbet iftirak18 mahkûmiyetine uğramış bir 

bedbaht hâlindeyim. Ne söyleyeceğimi, ne düşüneceğimi bilmiyo-
rum. Çünkü o kâfir dumanı içime çekmek aşkıyla şu saniyede kav-
rulduğum kadar ömrümün başka bir elim anını tasavvur, tahattur 
edemiyorum. Bu memnuiyetinize itaat edip edemeyeceğimi kesti-
rerek bu hususta size huzur-ı fikr ile bir cevap verebilmek için şimdi 
şurada, karşınızda on, on beş belki daha ziyade sigara içmek ihtiya-
cındayım. Bu sigaraları içmeden vereceğim sözlerin hiç ehemmi-
yetleri yoktur. Çünkü ben tütün dumanıyla kafamı cilalamadıkça te-
fekkür kudretine malik bir insan sayılmam zira ben onunla düşünür, 
onunla söyler, onunla muhakeme eder, onunla karar veririm. Hasılı 
ben onsuz adam değilim. Hiçbir şey değilim vesselam…

Doktor:
– Beyefendi, abartıyorsunuz. Önce ana sütünden ve sonra zo-

runlukla daha nelerden nelerden kesiliyoruz. İnsan azmetmeyi bil-
dikten ve azmettikten sonra her şey olur. Şu anda tütün bütün sinir-
lerinizin hâkimi. Beyniniz, sinirleri, onu şiddetle istiyor ve size bu 
yanık âşık sözlerini söylettiriyor. Öğürürken, balgam ifrazlarından, 
ara sı ra gelen çarpıntılardan baygınlığa benzer durumlardan, tı-
kanmalardan şikâyet ediyorsunuz. Yirmi beş yıllık bu uzun iptila, 
ciğerlerinizi, kalbinizi pek fena bozmuş. Bu organlarınız iyi işle-
miyorlar. Şüphe yok, yarın bugünkünden daha yorgun, daha hasta 
bir duruma geleceklerdir. Eğer bunlardaki tehlikeyi benim gibi bir 
doktor gözü ve kulağı ile görüp dinleyebilseniz bir nefes sigaranın 
sizi tıkayabilmesi ihtimali karşısında bulunduğunuzu anlarsınız. Bu 

18   iftirak: ayrılma
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ze hr-i katili19, dudaklarınıza götürmek cesaretini gösteremezsi niz. 
Bu direnmeniz bir çeşit kendinize kıymadır. Bilirim ki bir doktor, 
meslek gereği bir hastasına karşı bu kadarını söylemeye izinli de-
ğildir. Fakat siz benim yalnız hastam değil, aynı zamanda kıymetli 
bir dostumsunuz. Vazife icabı susması gereken bu mühim noktalar-
da, dost kendini tutamayarak söylüyor. Sizin gibi bu iptila yüzün-
den hayatları tehlikeye düşmüş olanlara keşke böyle aşikâre söy-
lense. Bu doğru sözün zararından çok, faydası görüldü ğüne şüphe 
yoktur. Size son nasihat olarak bir misal vereyim. Bazı tiryakilerin 
ramazanda iftar tepsisi başında çektik leri sigara nefesinden hemen 
sonra öldüklerini, şundan bundan işitmiş, belki de gazetelerde oku-
muşsunuzdur. Has talığınız işte o dereceye gelmiştir. Hakikati bili-
niz. Şimdi istediğinizi yapınız.

– Doktor, hazakatiniz, dostluğunuz, doğruluğunuz karşısında 
yeniğim. Lakin bir soruma cevap vermenizi rica ederim. Şimdi şu-
rada içeceğim bir sigara ile ani bir zehirlenmeye veya boğulmaya 
uğrayacağım sizce tıp cihetinden olumlu ve tabii bir hakikat midir?

– Hayır… Bir iki sigara ile ölmezsiniz. Yalnız tütü nün her bir 
yudumuyla tehlikeye bir nefes daha yaklaşmış olursunuz.

– O hâlde bu memnuiyetle ilgili şiddetinizi değiştirerek, bu nu 
azar azar bırakmama izin verseniz…

– Hayır… Çünkü belayı azar azar bırakmaya uğraş makta başarı 
ümidi yüzde seksen azalır. Bu hususta tecrübelerim vardır. Böyle 
tütünün miktarını azaltarak bırak maya çabalayanların içinde, kur-
tulanlardan ziyade sonradan sigaraların adedini arttıranları çok 
gördüm. Büsbütün ters bir sonuca uğradılar. Bu zararlı şeyi hemen 
bırakıvermelidir.

Güçlü bir azim sayesinde bu iptiladan kırk yıllık tiryakilerin 
kurtuldukları görülmüştür. Bazen yüzleri gözle ri, oraları buraları 
şişer. Fakat sonra hepsi geçer.

*

19   zehr-i katil: öldürücü zehir
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Doktorun muayene kabinesinden sarhoş gibi sallana rak, sen-
deleyerek çıktım. Çünkü bir saatten beridir sigara içmemiştim. On-
dan bu kadar kısa bir zaman ayrı kalışım beni bu hâle getirmiş, söz 
anlamaz bir sersem etmişti. İptila dedikleri bu yirmi beş yıllık yâ-
renimden ebediyete kadar nasıl ayrılacaktım? Hayır, bu mümkün 
değil di…

Rast geldiğim ilk kahvehaneye girdim. İçeride sekiz on müş-
teriden ikisi nargile, ötekiler fosur fosur sigarala rını tüttürüyorlardı. 
Onlar içsinler de ben bu zevkten niçin kendimi mahzun bırakayım? 
Bir kahve ısmarladım, sigara mı ağızlığa taktım. Onun memnuiyeti 
zihnimdeki lezzetini on kat arttırmıştı. İçtim. O sigarayı bitirdim 
attım, bir daha yaktım. Zannediyordum ki şimdi gelip üzerimi ara-
yarak bütün sigaralarımı alacaklardı. Tütüne müptelam, hır sım, iş-
tahım o kadar arttı. Birbiri arkasına içtim. Daim içiyordum. Doktor 
yalan söylemişti. Zehirlenmiyor, utan mıyor, ölmüyor, bir şey olmu-
yordum.

Doyuncaya kadar gürültü ile ve tiksinti duyup onu elimden 
atıncaya kadar içecektim.

Eve geldim. Sigaralara devam ettim. Boğazımdan ciğerlerime, 
mideme doğru bir ateş yapıştı. Ağzım nikotin pası ile doldu. İşta-
hım kapandı. Tütün kokusu bana nefret, bulantı getirmeye başla-
dı. Öksürük gıcıkları arttı. Sıska tıknefes yaşlılar gibi ohu ohular 
içinde tıkanıyor, hışıl hışıl öten göğsümün balgamlarını söktürüp 
temizlemeye bü tün hançeremin gücü yetmiyordu. O hâle geldim ki 
tütünün iğrenç bir zehir olduğuna inanmak için kimsenin is patına 
lüzum kalmadı. Bu hakikate, ciğerlerimin tıkanmış, nefes boruları, 
ağzımın acılığı, midemin bulantısı, sinirle rimi gevşeten tembellik, 
zihnimi saran bellek zayıflığı ve uykusuzluk tanıklık ediyordu. He-
men çoluğumu çocuğumu çağırdım:

– İşitiniz, dedim. İşte ben tütüne tövbe ediyorum. Bir daha ağ-
zıma koymayacağım.

*
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İyi bir şeye azmedenlerdeki bir iç rahatlığı ile o gece yi ge-
çirdim. Yutmuş olduğum çok miktardaki nikotin, birkaç saat için 
kendini bana aratmıyordu. Bu geçici doygun luğu ebedî bir nefret 
sanarak kurtulduğuma karar veri yordum.

Ertesi gün ilk iş olarak, ellerim bir düziye etrafımda tabaka, 
ağızlık, kibrit arıyor. O dalgınlıklar arasında tütünü bıraktığımı ha-
tırlayarak kendi kendime “Ben ona tövbeliyim, artık içmeyeceğim.” 
diyordum. Fa kat yavaş yavaş bana bir avarelik, bir sersemlik ge-
liyor. Hayat ne kadar tatsız, çevremdeki eşya ne kadar anlam sız, 
sevimsiz. Her şeyde usanç ve sıkıntı veren, hatta gözlerimi rahatsız 
eden sıkıntılı bir görünüş var. Nereye git sem avunamıyorum. Ne 
tarafa baksam eğlenemiyorum. Ne söyleseler sinirime dokunuyor. 
Öfkemi kabartıyor. Zavallı hizmetçi kız, elime su bardağını verir-
ken “çat” su ratına bir tokat. Kabahati? Ya bardağı çarpık tutmuş ya 
eğri basmış. İşte öyle püften bir şey.

Zevceme yukarıdan aşağı bir çıkışma. Niçin? Çünkü aynanın 
önündeki lambalar karşılıklı mütenazır noktalara konmamış. Evin 
içini böyle kasıp kavuruyorum. Sokakta ki ahvalim daha fena. Tram-
vayda biletçi ile kavga. Eli me verdiği yırtık, yama tutmaz paraları 
biletle beraber parça parça edip herifin suratına savurarak şirkete, 
mü düre ağzıma geleni veriştirmek.

Esnafla alışverişteki hesaplara hiç aklım ermiyor. Gü ya ben, 
iki basamaklı kara cümle bile görmemişim. İki kere iki ne eder? Bu 
en basit hesabı bilmek için zihnim işlemiyor. Taş kesilmiş bir inatla 
duruyor. Bir şey söyleyemiyorum.

Kendimi yokluyorum. Ben, bende eski hâlimi bulamıyorum. 
Ben, evvelki ben değilim. Zihnim açılmış, bütün bel leğim, hatıra-
larım bilmem nerelere saçılmış. Kafamın içi bomboş. Bildiklerimi 
bütün unutmuşum. Yeniden bir şey öğ renebilmek imkânsız.

Resmî görevimi yapmak mümkün değil. Acıklı, gülünç hata-
lar yapıyorum. Görenlere parmak ısırtacak potlar la beraber, büyük 
küçük hatırlar kırıyorum. Bir hafta böyle, iki hafta böyle, üç hafta 
böyle.
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Herkese benim bu tiryakiliğimden usanç, belki nefret geldi. 
Başımın sersemliği gitmiyor. Ne yapacağım? Bu iptiladan kurtul-
mayı başarmış bazı kimselerle dertleşerek soruyorum:

– Siz nasıl bırakabildiniz?
– Basbayağı. Sersemliği üç dört gün kadar sürdü. Cebime fındık 

kebabı, badem şekeri koydum. Tütün aklıma geldikçe bunlardan bir-
kaç tane ağzıma atarak avundum. Sigarayı unuttum gitti. 
cevabını alıyorum. Aman ya Rabbi, şaşkınlıktan, kızgınlıktan çıl-
dıracağım. Tütünün beyin sinir leri üzerine büyük tesiri var. Hiç 
badem şekeri onun yeri ni tutar mı? Bu adamların sinirleri halattan 
mı? Benim uğra dığım bu zihinsizlik, sersemlik, taharrüş ve asabi 
bunalım ların hiçbirini onlar duymamışlar.

Aynı güçlü elin meydana getirdiği insandan insana, yaradılış-
tan yaradılışa ne büyük fark var.

Bazıları da diyorlar ki birkaç gün veya bir iki hafta içemedim. 
Baktım ki tahammül edilir şey değil. Gene başladım. Boş yere 
kendini üzme. Aylarca dişini sıksan, sonuçta yine içeceksin. Bu 
hakikatin yüzlerce, binlerce misali var. Kendi kendime tefekkür 
ediyorum. Çoğunluk böyle fakat bırakmayı başarmış bir azınlık da 
var. Bırakalı bir aya yak laşıyor. Fakat bende aynı taşkınlık, titizlik 
ve tütün için aynı arzu devam ediyor. Bu bir ayın hiç önemi yok, 
daha dün belki yarım saat önce bırakmış gibiyim. Allah’ım nasıl 
olacak? Nasıl kurtulacağım? Diğer hususlarda ince, daya nıklı ve 
inatçı bir adamım. Bu kara dumana tekrar yenilecek miyim? Belki 
dayanamam korkusu ile odamda, elimin kola yına erişebileceği yer-
lerde tütün bulundurtmuyorum. Hâlâ devam eden yoğun sersemli-
ğe, dayanılmaz şiddetli isteğe karşılık duyduğum iyilikler de var. 
O boğucu öksürük nö betleri pek seyreldi. Hemen hemen kalmadı 
denecek bir hafiflik meydana çıktı. Balgam ifrazları azaldı. Sabah-
ları mus luk başında kusar gibi göğüs temizleme işinden kurtul dum. 
Fakat hâlâ gelen ifrazatta tütün kokusu duyuyorum. Beş altı ay bu 
koku kesilmedi. Nefes borumun tütünle bulaşma derecesi bundan 
anlaşılıyor. Gıcıklar, gece öksü rüklerim artık hiç yok. Ah fakat dal-
gınım, alığım, beyinsi zim. Hâlâ kendimde değilim. Bir baş dönmesi 
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var. Şurada burada yerlere kapanacak gibi oluyorum. Kendimi zor 
topluyorum. Kâfir sigara, o kadar gözümde tütüyor ki bir nefe si 
için canımı fedaya kadar vardığım anlar oluyor. Bu ölümlü dünya-
nın neye tahammülü var? Nefesime bu işkenceyi niçin yapıyorum? 
Ölümden kurtulmak için mi? Ölümden kurtulmak deyiminde, ya-
radılışın öyle acı bir istihzası vardır ki. Bugün tütünden ölmesem 
yarın namlarını tıp kitapları yazmayan kötü hastalıkların kim bi-
lir hangisi yakama yapı şarak beni mezara sürükleyecek. Ve taşrayı 
dolduran asır lık mezarlıklara ibret gözü ile bakınız. Bundan yüz 
elli yıl önce Hafız Mehmet Efendi’nin, Hacı Ali Efendi’den otuz 
yıl sonra ölmesindeki fazla hayat sürme kârından, bugün her iki 
ölü için de eşittir. Sıfırdan başka ne fark kalmıştır? Determinizm 
felsefesi, kesin bir hakikat gibi gözlerim önünde parıldamaya baş-
ladı. İşte zorla olmuyor. Benim tütüne olan müptelam, onu bırakma 
hususundaki kararıma üstün geliyor. Üzerinden bir ay geçti hâlâ ka-
fam yerine gelemedi. Hâlâ ben eski benliğimin, fikrimin, bilincimin 
ve ihtiyarı mın önceki kuvvetli görünen varlığına dönemedim. Ben 
ben olamadım. İşte o ka dar. Emin olunuz ki bu bir aylık savaşım 
kendimce hemen hemen büyük ve insanüstü sayılacak bir gayretle 
devam edebilmiştir. Bu babayiğitliğimin on beş gün daha sürmesi-
ne ihtimal veremiyorum. Çünkü bittim, tahammül kuvvetim sı fıra 
indi.

İşte yine tekrar ediyorum, bazı kimselerin bunu başardıklarını 
söylüyorlar. Peki ama benim bünye ve sinirlerimin onların vücutla-
rına nakli şartı altında, bu kimselerdeki ira denin sıfıra düşeceğine 
şüphem yok. Yenilen pehlivanın yenenin önünde pes demesi gibi, 
ben de tütün tabakasının önünde boyun kırarak artık sigarayı tellen-
dirivereceğim ama çoluğun çocuğun karşısında savurduğum tövbe-
nin utancını, babalık şerefi ile nasıl bağ daştıracağımı düşünüyorum.

Üzerimdeki huysuzluk, terslik nöbetleri gibi pek bayağı baha-
nelerle haşlıyorum. Bütün evdekiler benden yılgın, bıkkın. Densiz-
lik ve haksızlıklarımdan illallah çağırıyorlar.

Ben tövbeyi bozmak için müsait bir vesile aradığım bu sıralar-
da yine karımla bir gün hiç yoktan bir dırıltı çıkardım, çaresiz kadın 
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bezginlikle kalktı. Dolabı açtı önüne bir tabaka, iyi nevden beş altı 
sigara, ağızlık, kibrit koyduk tan sonra, zoraki bir tebessümle:

– Beyefendi, tövbeyi bozunuz. Zevceniz olduğum için bir aydır 
çektiğiniz işkenceyi biliyorum. Bozunuz. Günahı varsa bana gelsin. 
Bir aydır yalnız siz çekmiyorsunuz. Bü tün ev halkı sizinle beraber 
ızdırap içinde. Sizinle beraber tütün tiryakisi, sizinle birlikte zihin-
siz, neşesiz. Metanetse, tahammülse, gayretse işte bu kadar olur. 
Gördük erkekli ğinizi, takdir ediyoruz. Fakat gücünüz artık bundan 
öteye gidemeyecek. İçiveriniz şunu, hep birden azaptan kurtulalım.

Zevcemin bu sözleri ne haklı fakat ne acı hatırlatma, bir ikaz 
idi. Evet yalnız ben çekmiyor, onlara da çektiriyorum. İşte fırsat bu 
fırsattı. Sigaraların önünde kalbime tat lı bir çarpıntı, ellerime hafif 
bir titreme geldi. Zevcem kuvvetsizliğimin nihayetinde olduğumu 
anladı. Ağızlığa geçirdiği sigarayı bana uzatarak:

– Bunu tövbe ile bırakıp da tekrar başlayan yalnız siz değilsiniz. 
Tövbenizde Rabb’im esirgesin ağır şartlar yok tur. Bir sigara içiniz 
bakalım ne olacak?

Ağızlığı dudaklarımın arasına verdi. Sigarayı ateşledi. Bende 
küçük ve büyük irade dama demişti. Tütün kokusu beni tamamıy-
la büyüledi. Sigaranın ilk nefesini çeken ben değildim. Benliğime 
girip isyan eden sanki bir şeytandı. Benim önlemelerime rağmen 
içiyordu. Birinci nefes beni esirî bir zevk dünyasına uçurdu. İkinci 
çekişte zihin, bütün sinir ve damarlarımdaki tortulaşmış, donmuş, 
katılaşmış bir şeyler yumuşuyor, çözülüyor, zihnim hislerim açılı-
yor. Kendimi biliyor gibi oluyordum. Fakat üçüncü nefeste aklım 
başıma geldi. Ben ne yapıyordum? Uçmaktaki yasak meyve olayı 
gibi karımın aldatmasıyla tütüne tekrar başlamıştım. Birdenbire bir 
nedametle sarsıldım. İnsanlığımdan utan dım. Şakaklarımdan terler 
boşandı. Gözlerim bulandı. Siga rayı pencereden dışarı fırlattım. 
Tütün gibi bir bitkinin ka nımda, beynimde, sinirlerimde gösterdiği 
tesir, benim insanca azmimi yensin. İrademi öldürsün. Bir ot du-
man, beni tut sak etsin. Onun uğruna sağlığımı feda edeyim. Töv-
bemi bo zayım. Ciddiyetimden, erkekliğimden, insanlığımdan çıka-
yım. “Hayır” dedim, “hayır”. Kararlı büyük insanların, yenilmez 
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sebatları sayesinde olan mucizeleri düşündüm. Bir insanın güç-
süzlüğünü yenme suretiyle insan olabileceğini, bu par lak misal ile 
gözlerimin önüne getirdim. Benim gibi bu iptila ile mücadele edip 
onun en ince sinirlerimize kadar saplanan zehirli pençelerinden 
kurtulmuş bunca karar sahipleri var. Elbette bunlardan bazıları da 
benim geçirdiğim şu bunalım devrelerini aynı hastalık ve aynı uzun 
titizlikler, elemler le atlatmışlardır. Bunlardan hiçbirinin tütünü bı-
rakmakta gösterdikleri sebatları yüzünden malul kalmış olduklarını 
işitmedim. Onlardan kalkan hastalık, elbette benden de kalkacaktır. 
Fakat kurtuluş dakikasına kadar tahammül lazım.

Bir daha ağzıma sigara koymadım. Yavaş yavaş aza lan sersem-
lik ve fenalıklarım tamam dokuz ay devam etti. Sonunda büsbütün 
kurtuldum. Öksürükten, tükürükten hiç eser kalmadı. Sinirlerim, 
midem, uykum düzeldi. Belleğim yerine geldi. Neşem geriye dön-
dü. Kendimi buldum. Allah’a hamdederim. Ben ben oldum. Eli-
nizde tuttuğunuz o zehirli dumanın bazı bünyeler üzerinde işte bu 
kadar derin ve müthiş bir tesiri vardır. İçki kullanmaktan kötüdür. 
İn sanlığın büyük kısmını tutsak etmiş. En fakirlerimiz ekmek para-
sından evvel, tütün parasını ayırıyorlar.

Bu yavaş yavaş zehirlenmeden kurtulmak isteyenler, gün saat 
belli etmeksizin hemen ellerinden sigaraları atmalıdırlar. Çünkü her 
an dudaklarınızla kutladığınız bu du man, zannınızdan bin kat güçlü, 
hain, sinsi ve tehlikelidir. Nezaketten anlamaz. Onun hemen bütün 
istiskal ve azmi niz ile evinizden, cebinizden, ciğerlerinizden, aklı-
nızdan, fikrinizden, kalbinizden dışarı kovuvermelisiniz.

Hüseyin Rahmi



Tövbeler Tövbesi1

Poyraz Ağa Meydancığı’nı yürü. Turşucuyu geç. Beş on adım 
git. Sağa yılan gibi dar bir sokak kıvrılır. Bu güngörmez loş kıvrım-
ların içine gir. Dön, dolaş, eğril, büğrül. Yol o kadar daralır ki adı-
mını biraz sağa, sola çarpık atsan omzun duvara dokunur. Böyle iki 
taraftan birine sürtüne sürtüne gidersin. Nihayet yandan tünel gibi 
bir delik görünür: Şeftali Çıkmazı. Hasibe Hanım’ın evceğizi bu 
çıkmazın ta dibindedir. Ben ne kadar söylesem sergüzeşt2 sahibinin 
kendisi gibi tatlı hikâye edemem. Evine gidelim de başından geçeni 
kendi anlatsın, bak dünyada neler oluyor.

Muharebe3 senelerinde Hasibe Hanım uğradığı gülünç bir fe-
laketle tuhaf bir vakanın kahramanı olmuştu. Hikâye ağızdan ağı-
za İstanbul’a pek çabuk yayıldı. Dar bir çıkmaz sokak kuyusunda 
yaşayan bu kadın velveleli filmlerin büyük artistleri gibi çabucak 
tanındı. Meşhur oldu. Hikâyeyi dinlemek için gelen kadın kalabalı-
ğıyla her gün evi dolup boşalıyordu.

1   “Tövbeler Tövbesi” ilk olarak 1 Ocak 1923’te Yeni Mecmua dergisinde yayım-
lanmıştır. Hikâye, 1933’te Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan İki Hödüğün 
Seyahati adlı derleme içerisinde yer alır. Kitabın aynı yayınevi tarafından 1943 
ve 1960 yıllarında yapılan baskılarında kitapta herhangi bir değişiklik olmamış-
tır. Atlas Kitabevi tarafından 1966 yılında yapılan baskıda, öykülerin dili Zahir 
Güvemli tarafından sadeleştirilmiştir. Özgür Yayınlarının 1981 baskısında Ke-
mal Bek tarafından yeni bir sadeleştirme ve dipnotlama çalışması yapılmıştır. 
Burada yayımlanan metin, ilk baskı esas alınarak sadeleştirmeden yayıma hazır-
lanmıştır. (Ezgi Nil Özgören)

2   sergüzeşt: macera
3   muharebe: savaş
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Yine bir gün Hasibe Hanım’ın küçük odası doldu. Düğün evi 
gibi kalabalık, sofaya, merdiven başına kadar taştı. O, eline kahve-
sini, sigarasını aldı, bu iki mükeyyifenin4 dumanları arasında süzüle 
süzüle samilerini5 sabırsızlıkla ağzına baktırıyordu. Anlatacaktı fa-
kat biraz nazlanmak mutadıydı6. Bu tuhaf sergüzeştini tekrar tekrar 
hikâyeye doyamaz, sanki kelimelerin tatlı şekeriyle herkesten ziya-
de kendi mütelezziz7 olurdu. Dumanların münhanileri8 içinde genç-
liği tahattur9 ile süzüm süzüm süzülürken Hasibe Hanım asabi bir 
gülme ile birden fıkırdadı. Sanki on sekiz yaşının sedasını, edasını 
bulmak için kırıldı döküldü. Ah şimdi buruşuk yüzüne, kart sesine 
hiç yaraşmayan şuhluklarla10 başladı:

– Bu yaştan sonra bana teklif ettikleri şeye bakınız. Hay 
Rabb’im razı kılmasın. Olur şey mi hiç? Sen şeytana uydurma Al-
lah’ım. Hanımlar söylemeye hacet var mı? Hepimizin başında. Bu 
muharebe bizi ne hâle getirdi. Çekmediğimiz yoksulluk, cezire11 
kalmadı. Şimdi bomboş gördüğünüz bu ev akşamüstü dolar. Oğul-
larım, kızlarım, torunlarım vardır. Kimi kazanca gider kimi mek-
tebe. Hanımlar bu kadar kişi gündüz çalışırız. Yine layıkıyla kar-
nımızı doyuramayız. Onlar sokağa giderler. Ben ev işine bakarım. 
Bu çarpık merdiveni belki yüz defa iner çıkarım. Sokaktan alıp ge-
tiren ben, pişirip de akşama önlerine koyan ben. Ne yapayım? İşte 
elimden geldiği kadar çalışıyorum. Bana en zor gelen iş nedir bilir 
misiniz? İaşe-i umumiyenin12 küçük küçük vesika defterleri var. 
Bunları her gün belediyeye götür. Tasdik ettirmek, mühürletmek 
için bilmem hangi efendiye götür. Hepsinden bir türlü tekdir13, azar 
işit. “Siz bu kadar nüfussunuz da”, “şu kadar fazla yazdırtıp yalan 
4   mükeyyif: keyif verici
5   sami: dinleyen
6   mutat: alışkanlık
7   mütelezziz: lezzet bulan
8   münhani: eğri
9   tahattur: hatırlama
10   şuhluk: işve, cilve
11   cezire: sıkıntı, çile
12   iaşe-i umumiye: yiyecek işleriyle uğraşan kurum
13   tekdir: azarlama
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söylüyorsunuz da” daha bilmem ne gibi bin çeşit tazirler… Önle-
rinde suçlu gibi olurum. Süklüm püklüm kalırım. Ne söyleyeceğimi 
bilemem. “Vallah değil efendi ben çok şükür Müslüman’ım. Ehl-i 
imanım. Yalan kabul etmem.” diye yeminler ederim. A a, ne içleri 
bozuk herifler… Bir türlü inandıramam. Tamam işimizi bir parça 
düzeltiriz. “Eski vesikaları getiriniz. Onlar değişecek, yenilerini ve-
receğiz.” diye bir emir çıkar. Hay ilahi işkembeniz, bağırsağınız de-
ğişsin. Bunlardan bir tanesini kazara kaybedecek olursan yenisini 
vermezler. Sıkı sıkı saklasan eskisine itibar etmezler. Hükûmet işi 
mi dedin, hanım geç. Beceremiyorlar vesselam. Bu vesika defter-
ciklerinin üzerlerinde ince oya gibi gözle seçilmez yazılar, kenarları 
zımbalanmış pul pul bir şeyler. Arkalarında kırmızı, siyah rakamlar 
var. Benim okuyup yazmam yok. Yaşım o kadar ileri değildir ama 
gözle, mihnetle14 vaktinden evvel çökmüş bir kadınım, bu defterleri 
imama götürürüm. O ayırır. Üzerlerine işaret kor. Bana verir. Bizim 
imam pek cingöz, pek beceriklidir. Elinden uçanla kaçan kurtulmaz. 
İaşe memuruyla uyuştu. Tamam üç ay ev sahibi oldu. İş becerenin, 
kılıç kuşananın demişler. Aleyhinde daha birçok şeyler söylüyor-
lar ama neme lazım, günahı üstünde kalsın. O yaşta imam olmuş. 
Genç herif. Bir kere erkeklik damarı oynadı mı? Elbette her fenalığı 
yapacak. Ha bakınız kötülüğü varsa iyiliği de vardır. Güler yüzlü, 
şakacı adamdır. Vesika falan münasebetiyle bazen giderim de başı 
boş olursa biraz görüşür gülüşürüz. “İmam efendi bu pahalılıkla 
hâlimiz ne olacak?” derim de “Hakkın var Hasibe Hanım, şimdi 
kocakarılardan başka her şey para ediyor. Her mal ateş pahasına 
çıktı.” cevabını verir. Bir gün yine böyle imama gittim. Lakin herif 
yerinde yok. İçine bakmadığım dükkân, aramadığım sokak kalmadı. 
Her tarafı fellim fellim dolaştım. Başka uzak semtlere gittim. Bu-
lamadım. Yer yarılmış dibine geçmiş vesselam. Ben böyle alık alık 
dolaşırken baktım, kapısı açık koca bir daire. Temiz pak genç genç 
polisler duruyor. Güzel güzel, şık şık yosma bir sürü karı fıkır fıkır, 
fingir fingir, alay alay içeri girip çıkıyorlar. Baktım baktım. Bir şeye 
benzetemedim. Orası ne cami ne hamam ne düğün evi. Böyle süslü 
karı kalabalığı nedir? Merakım arttı. Gittim. Şöyle kapıdan içeri 
14   mihnet: sıkıntı
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başımı soktum. Allah sizi inandırsın hanımlar, lavanta kokusundan 
başım döndü. Ya karıların merdivenden çıkarken birbirini gıdıklaya, 
çimdikleye, şakalaşarak gülüşmeleri bana pek acayip geldi. Daha 
doğrusu betime gitti. Kendi kendime “Acaba içerdeki genç kadın 
sergisi mi var?” dedim. A öyle ya, bu zamanda her türlüsü görülüp 
işitiliyor. Usullacık bir genç polise yaklaşarak sordum:

– Baksana oğlum, burası neresi? 
“Bilmem ne daire-i dairesi” dedi anlayamadım. Bir daha sor-

dum cevap vermedi, suratla öbür tarafa yürüdü. A merakım daha 
ziyade arttı. Orta yaşlı bir polise yaklaştım:

– Efendi düğün evi gibi niçin buraya dolup dolup boşalıyorlar? 
İçeride yüz yazısı mı var? Görülecek bir şeyse müsaade ediniz de 
ben de göreyim. 

Polis geldi. Beni tuhaf bir nazarla süzerek:
– Büyük hanım haydi işine. Üstüne vazife olmayan şeyleri an-

layıp da ne yapacaksın? dedi. 
O da yanımdan savuştu, gitti. Şimdi aldı mı beni büsbütün kı-

zılca merak. Bu işin ne olduğunu kimden anlayayım? Üzüntüden 
çatlayacağım. Orada adam çok. Babayani bir efendinin yanına git-
tim:

– Efendi sen pek Müslüman bir zata benziyorsun. Beni merak-
tan kurtar.

Adamcağız taaccüple:
– Hangi meraktan?
– Bu taze karılar gülüşe oynaşa niçin buraya girip çıkıyorlar?
Bu Müslüman efendi derin derin içini çekerek:
– Ne yapsınlar hanım. Allah’ın takdiri böyle imiş. 
– Niçin öyle derinden ah ediyorsunuz? İçeride cenaze mi var?
– Cenaze yok. Şu kadınların alınlarındaki çirkin yazıya teessüf 

ediyorum. 
– Efendi, ben size onların alınlarındaki yazıyı sormuyorum. Ne 

yapıyorlar içeride?
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– Vesika alıyorlar. 
– Ne vesikası?
– Artık sorma canım, haydi işine…
– Niye sormayacakmışım? Onlara var da bana yok mu? Bulgur 

mu veriyorsunuz, şeker mi? Fakirlikse ben onlardan çok düşkünüm. 
Bir benim kıyafetime bak, bir onlardaki süse, fanteziye bak. Mut-
laka bir vesika ben de isterim. Yerini gösteriniz bana. Nereden ve-
riyorlar?

– İnnallahe maassabirin. 
– Ya efendim, bana gelince sabır, onlara gelince vesika. Çünkü 

ben kocakarıyım. Onlar gibi fingirdeyemiyorum. Göğsümü, kol-
larımı, bacaklarımı göstermiyorum. Nazırlara15 değil, sizi şikâyet 
için vaktin padişahına kadar çıkarım. Mutlaka bir vesika da bana 
vereceksiniz. 

Adamcağız lahavleler çekerek karşımdan savuştu fakat şimdi 
sardı mı beni bir hiddet. Aldım başımı, dairenin içine yürüyüver-
dim. Önüme geniş çifte merdiven geldi. Yukarı çıktım. Genç karılar 
fıkır fıkır divanhanelerde kol kola piyasa ediyorlar. Bir tanesinin 
yanına gittim:

– Kızım burada ne dolaşıyorsunuz?
– Vesika almak için nöbet bekliyoruz.
– Ne vesikası yavrum? Erzak değil mi?
– Evet. 
– Ne veriyorlar hanım kızım?
– Yağ, pirinç, şeker, irmik ne isterseniz. Hem de en âlâsını. 
– Hangi odadan veriyorlar?
– Bu sofadan sağa doğru yürüyünüz. Bakınız orada bir kapının 

önünde kadınlar birikmiş, o, loşça koridorun içindeki kalabalığa siz 
de karışınız. “Muayene odasına gireceğim, ben de vesika almaya 
geldim.” deyiniz. 

15   nazır: bakan
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– Hay Allah senden razı olsun güzel kızım. O, minimini gonca 
ağzını öpeyim, dedim yürüdüm. Arkamdan bayıla bayıla gülüştüler. 
Ben doğru tarif ettikleri yere gittim. Genç karıları ite kaka ta önün-
de beklenilen kapıyı buldum. Orada duran hademeye:

– Söyle içerideki efendilere vesika almaya geldim. Çok bekle-
meye vaktim yok. Çabuk versinler. 

Etrafımda bir kahkaha sağanağı koptu. Odacı:
– Haydi işine git hanım sana vesika vermezler, dedi.
Ben öfkeden köpürdüm. Kapının önünde bir velvele kopardım. 

İçeriden kasaplar gibi boyunca beyaz gömlek giymiş bir delikanlı 
çıktı:

– Nedir bu gürültü? dedi.
– Vesika istediğimi söyledim. Bir dolgun kahkaha da o salıver-

dikten sonra:
– Sana vesika veremeyiz.
– Ay niçin?
– Allah için. 
O zaman yumdum gözümü, açtım ağzımı:

– Sizi gidi devlet, millet hainleri sizi! Genç, güzel, oynak karı-
lara verirsiniz de bana vermezsiniz, öyle mi? Nedir kusurum? Onlar 
gibi cilveleşemiyorum diye ben açlıktan mı öleyim? 

Bu sözlerim tesir etti. Gömlekli delikanlının yüzü kıpkırmızı 
kesildi. Nihayet imana gelerek:

– Mademki böyle söylüyorsun. Gel içeriye sana da verelim, 
dedi.

Beni odaya aldılar. Beyaz gömlekliler etrafımı sardılar. Gülüşe 
gülüşe aralarında fiskos konuştular. Nihayet biri:

– Vesika verilecek kadınların tahdid-i sinnleri16 hakkında bize 
bir emir yok ya. Mademki bu hanım mutlaka ben de alacağım diye 
ısrar ediyor, ona da verebiliriz. 

16   tahdid-i sinn: yaş sınırı
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Ben bu lakırdıları can kulağıyla dinliyor, her sözü ayrı ayrı ez-
berliyordum. Bana orada ufak karyola gibi bir şey göstererek:

– Bunun üzerine arka üstü yat, dediler. Bu teklif bana pek aca-
yip geldi:

– A uykum yok, bir şey yok, böyle vakitsiz niçin yatayım?
– Yat hanım seninle uğraşacak değiliz. Dışarıda nöbet bekleyen 

bu kadar kadın var. 
Şaşırdım. Basiretim bağlandı. Alıklaştım. Bir şeyler oldum. Ah 

ne yapayım hanımlar? Zahar dedim, bu vesikanın da kefareti böyle. 
Geçinme dünyası bu. En âlâ cinsinden yağ, şeker, pirinç zahirenin17 
hepsini almak için gösterdiklere yere upuzun yattım. Yüreğim güm 
güm atıyor. Çünkü ne olacağını bilmiyordum.

Sonra elinde parıl parıl bir aletle biri yanıma yanaşarak:
– Aç! dedi.
– Neremi?
– İşte oranı. 
– A… Aa… Aa… 
– Bağırma, aç. 
– Ay niçin?
– Muayene edeceğiz. “Bu kadın illetten18 salimdir19.” diye eline 

bir vesika vereceğiz. Hangi umumhanenin20 sermayesi isen orada 
müşteriye çıkacaksın.

Ah hanımlar bütün sinirlerim boşandı. Bir haykırış haykırdım. 
Odanın camları şıngırdadı. Yattığım yeri de bir âlâ ıslattım. Uçkur-
larım elimde kapı dışarıya bir fırlayış fırladım. Merdivenlere doğru 
kaçarım ama ne kaçarım. Arkamdan genç fahişeler gülmeden kırılı-
yorlar. Gidi kahpeler sizi! Bu yaşıma geldim, harama uçkur çözme-
dim. Dikiş kaldı, ırzım lekelenecekti. 

17   zahire: tahıl
18   illet: hastalık
19   salim: sağlam
20   umumhane: genelev
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Hasibe Hanım bu tuhaf sergüzeşti o anda tekrar yaşıyormuş 
gibi asabi bir hicapla21 iki avucunu yüzüne kapadı. İki kat eğildi. 
Mülahham vücudunun her noktası titreye titreye güldü güldü. Par-
maklarının arasından boğuk boğuk:

– Ah ah, orospu dubarasına uğradım. Yaşlandım diye büyük 
söylememeli. Bir kadın için her zaman tehlike var. Rabb’im kaza-
sından esirgesin. Bir daha vesika mı? Tövbeler tövbesi…

Sonra helecanını teskin22 için durdu. Durdu. Nihayet baygın bir 
bakış, ezgin23 bir telaffuzla:

– Irzımı zor kurtardım, şükür Rabb’ime! dedi.

21   hicap: utanma
22   teskin: yatıştırma
23   ezgin: üzüntülü



Rafia Hanım’ın Köftesi1

Birkaç sene evvel bu namda2 bir küçük hikâye yazmıştım. Fa-
kat mevzu3 hanımlar için pek dokunaklı idi. O aralık yine feminizm 
meselesinden dolayı birkaç Havva kızıyla aramızda gül pembesi bir 
münakaşa4 tutuşmuştu. Tepemden aşağı imzalı imzasız nazikâne5, 
tehditkâr6 mektuplar yağıyordu. Yangını bastırmak için hikâyeyi 
tehire7 mecbur oldum. Fakat bugün tabiat8 bana hak verdi. 5 Mayıs 
339 Cumartesi tarihli İkdam’ın ikinci sahife9 ve üçüncü sütununda 
şu havadis10 okunuyor. İşte aynen:

“Kıskanç Bir Kadın
Alaşehir’in Kazgani mahallesinde Mustafa Oğlu Abdullah, ge-

celeyin hanesinde uyumakta iken zevcesinin bir kıskançlığı yüzün-
den feci bir cinayete kurban olacakmış. Abdullah’ı diğer bir ka-
dından kıskanan zevcesi eline geçirdiği bir bıçakla uyku esnasında 
zevcinin alet-i tenasüliyesini11 tamamıyla kesmeye teşebbüs etmiş12 
1   “Rafia Hanımın Köftesi”, ilk olarak 15 Mayıs 1923’te Yeni Mecmua, 4. cilt, 76. 

sayı, sayfa 215-216’da tefrika edilmiştir. (Ümit Topuz)
2   nam: isim
3   mevzu: konu
4   münakaşa: tartışma
5   nazikâne: ince ve saygılı biçimde
6   tehditkâr: tehdit eden
7   tehir: erteleme
8   tabiat: yaradılış
9   sahife: sayfa
10   havadis: haber
11   alet-i tenasüliye: cinsiyet organı
12   teşebbüs etmek: girişmek
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ise de zevcinin derhâl uyanmış olmasına binaen13 bu emeline pek 
az muvaffak14 olabilmiştir. Mecruhun15 ahval-i sıhhiyesi16 mucib-i 
endişe17 değildir.”

*
Bu olmuş bir vakıa18. Şimdi cinsilatife19 hürmeten20 bu hakikati 

saklayalım mı? Biz buna gözlerimizi, kulaklarımızı kapasak da bu 
gibi vakayi21 yaratmakta pek yaman22 olan tabiatı faaliyetinde dur-
duramayız. Yarın aynı şekilde bir dava mahkeme huzuruna çıkabilir. 
Yalnız, böyle canavar tıynetli23 bir mahlukun vücudundan24 diğer 
kadınlara bir şeyin gelmeyeceğini bilmeli ve her ne suretle olur-
sa olsun bunu müdafaya, inkâra, tevile25, tahfife26 kalkışmamalıdır. 
Vicdanlı bir kadının bu vakadan gocunmasına hiçbir makul sebep 
göremiyorum.

Bu nev27 canavarların erkekler arasında daha azılıları, daha şe-
nileri28 bulunduğunu elimi göğsüme koyarak tasdik ederim29. Böyle 
vahşilerin nevlerine mensubiyetimden30 dolayı hiç utanmam çünkü 
ben kendim erkeğim. Lakin her ne türlü gönül faciasına uğrasam 

13   binaen: dolayı
14   muvaffak: başarılı
15   mecruh: yaralı
16   ahval-i sıhhiye: sağlık durumu
17   mucib-i endişe: endişe gerektirici
18   vakıa: olay
19   cinsilatif: kadın
20   hürmeten: saygı olsun diye
21   vakayi: olaylar
22   yaman: becerikli
23   tıynet: huy
24   vücut: var oluş
25   tevil: görünenden farklı yorumlama
26   tahfif: hafifletme
27   nev: tür
28   şeni: utanç verici
29   tasdik etmek: onaylamak
30   mensubiyet: ait olma
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hiçbir hanımı bir suretle31 yaralamayı aklıma getirmem. Yemine de 
hacet32 görmüyorum. İşte hikâyem:

Rafia Hanım; zengin, zeki, güzel, yalnız kocadan bedbaht33. 
Bu da bir kadın için en büyük felaket. Herifin çapkınlıktaki su-i 
şöhreti34, artık her ölçüyü geçmişti. Hüsrev Bey, zevcesini sevi-
yordu fakat onun dünyada sevmediği kadın yoktu ki… Bu kadın 
orduları içinde ve hep onlarla beraber Rafia’nın da bir muhabbet35 
hissesi vardı. 

Hüsrev, mahremlerine gizlice öyle derdi:
– Kadınların güzellerine bayılırım. Lakin zenci olmasın, elliyi 

geçmesin. Hiçbirini ötekinden ayırmam. 
Rafia Hanım, kocasının her gün diğer bir suretle tekerrür eden36 

gülünç zamparalık maceralarıyla âleme destan, dedikodu meraklı-
larına bir parmak bal oluyordu. Yine Hüsrev Bey dün gece bir genç 
kızın bahçe duvarından aşmış, görülmüş, sonra rezaletle kaçmış. 
Kocalı bir kadının koynunda iken herif bastırmış, iki katlı bir bina-
dan sokağa atlamış. Kadın kıyafetiyle ehl-i perde37 bir ailenin ha-
remine girmiş. Daha neler de neler… En mahsuldar38 hikâyecilerin 
hayallerinden geçmeyen ne hayretefza39 vakalar…

Yine bir gece horozlar öttü. Şafak söktü. Hüsrev Bey gözük-
medi. Konak halkı uykuya daldı. Biçare kadın, yalnız o uyuyamı-
yor, mansur ahengine çekilmiş gibi gerilen sinirlerinin azabı içinde 
kıvranıyor, vakit geçirmek için kâh lambanın önünde bir kitap açı-
yor fakat mümkün değil okumaya çalıştığı satırların bir kelimesini 
anlayamıyor, nihayet eseri iki arşın öteye fırlatıyor, kâh pencere 
önünde yıldızları sayıyor kâh boş karyolanın kenarına yüzüstü ka-
31   suretle: şekilde
32   hacet: gerek
33   bedbaht: talihsiz
34   su-i şöhret: kötü tanınmışlık
35   muhabbet: sevgi
36   tekerrür etmek: yinelenmek
37   ehl-i perde: peçeli kadın
38   mahsuldar: verimli
39   hayretefza: şaşkınlık artıran
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panarak hüngür hüngür ağlıyordu. Bu meşru döşeği hali40 bırakan 
o hercai41 vücut, şimdi acaba hangi fahişenin koynunda günahkâr 
olup duruyordu?

Rafia Hanım meçhul bir semte42 doğru yumruklarını sıkarak:
– “İntikam… Ah intikam!” dedi. Öyle bir intikam istiyordu ki 

bütün sefih43 kocalara müessir44 bir ibret ve Hüsrev için de bir daha 
sadakatsizliğe imkân bırakmayacak son bir tedip45 olsun.

Bedbaht zevce tadacağı büyük intikamın muhayyel46 lezzetiyle 
gözlerini açıp dişlerini gıcırdatırken sokaktan bir otomobil homur-
dadı. Pencereye koştu. Kapının çığırağı gecenin siyah sükûtunu47 
delerek taşlıkta akisler yaptı. Evet, o idi. Kocası, çapkın Hüsrev. 
Çok geçmedi, beyefendi zilzurna sarhoş, her koltuğunda birer hiz-
metçi, yukarı çıkarıldı. 

Ayrı bir yastık gibi kanepenin üzerine dayatıldı. Ağız eğri, göz 
şaşı, hebenneka48, gayrişuuri49 bir tebessümle karısının yüzüne bak-
tı. Rafia Hanım, müthiş bir tekdir50 tavrıyla iki kolunu göğsüne ka-
vuşturarak sarhoşun karşısına bir heykel-i gazab51 gibi dikildi ve 
bütün tehevvürüyle52 boşandı. Ağzına gelen en ağır, en muhakkir53 
sözleri birbiri arkasına savuruyordu. Fakat bu çıkışmalar beye ninni 
gibi geldi. Behimî54 bir iki sırıtışla gözleri süzüle süzüle nihayet 
bütün bütün kapandı. Adına sızmak denen sarhoş ölümüne daldı 

40   hali: boş
41   hercai: vefasız
42   semt: bölge
43   sefih: zevk ve eğlenceye düşkün
44   müessir: etki eden
45   tedip: haddini bildirme
46   muhayyel: hayal edilen
47   sükût: sessizlik
48   hebenneka: aptal
49   gayrişuuri: bilinçsizce
50   tekdir: azarlama
51   heykel-i gazab: öfkeli heykel
52   tehevvür: öfkelenme
53   muhakkir: hor gören
54   behimî: hayvanca
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gitti. O takbihlerin55, tahkirlerin56 hepsine bir taş kadar bihis57 kaldı. 
Lakin kadın bir defa bütün galeyanıyla58 coşmuştu. Karşısındaki taş 
olsun, toprak olsun o söylüyordu.

– Ah vicdansız, ailemizin altın namını mundar balçığa çevirdin! 
El âleme rezil, rüsva olduk! Artık kepazeliklerin Kazanova’nın ser-
güzeştlerini59, Bukas’ın kahramanlarını gölgede bıraktı. Don Juan’ı, 
çapkın Gustav’ı geçtin. On ikilere rahmet okuttun. Arımdan60 kim-
selerin yüzüne bakamaz oldum. Evde eli ayağı düzgün bir hizmetçi 
kız görmesin, komşuda, sokakta, güzelce bir kadına tesadüf etme-
sin. Her rezaleti göze aldıracak, mutlak çeşnisinden tadacak. Bir 
senede beş izale-i bikr61, iki hamil62 davası. Bu tahammül olunur 
bela mıdır? Şimdi ceplerini karıştırsam neler bulurum neler. Yaldız-
lı nameler, kokulu ipek mendiller, kurumuş çiçekler, fahişe ağzıy-
la çiğnenmiş sakızlar, uçları yanık hanım cıgaraları. Onun cepleri 
birer aşk bedestenidir63. Koca değil, ibret ibret… Yerin dibine bat 
inşallah!

Sızmışa yaklaşır. Ceplerini aramaya başlayarak:
– Offf! Ne fena kokuyor. Rakı, şarap, bira, şampanya, tütün, 

tömbeki64, meyhane, kerhane, orospu, pezevenk, hasılı65 üzerinde 
fuhşun binbir çeşit taaffünü66 tütüyor.

Birdenbire mavi kurdele ile boğulmuş bir küçük demet sarı saç 
çıkararak:

55   takbih: kınama
56   tahkir: hakaret etme
57   bihis: hissiz
58   galeyan: coşma
59   sergüzeşt: serüven
60   ar: utanç
61   izale-i bikr: kızlığı bozma
62   hamil: gebe
63   bedesten: çarşı
64   tömbeki: nargile tütünü
65   hasılı: sözün kısası
66   taaffün: kokuşma
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– Hah, işte! Ay ay ay… Ben bu saçı, bu buya67 ma-i zaferan68 
rengini tanıyacağım. Ay, dur. İşte buldum! Şahende’nin saçı, vallah 
onun saçı, billah onun saçı! (bir de mektup çıkararak) İşte nişan 
beratı gibi mektubu da beraber… (renkten renge girerek nameyi69 
sonuna kadar deruni70 okuduktan sonra) Karı hiç sıkılmamış, süt bi-
raderine mektup yazar gibi altına gayet okunaklı imzasını da atmış. 
Tu!.. Reziller, hayâsızlar! Kahrol Hüsrev, dişi domuzlar ile sevişe 
idin de üzerime bu karı ile hıyanet etmeyeydin. Menhus71, kepaze 
karı. Bir dost gibi yüzüme gülersin, arkadan da kocamla sevişirsin, 
öyle mi? Durunuz ben sizin ikinize de gösteririm… Ah intikam in-
tikam! İşitenlerin dehşetten tüylerini ürpertecek bir intikam!

Rafia Hanım, yaralı kalbinde kaynayan kıskançlık gayzının72 
bütün ateşleriyle düşünüyor. Beş on sene evvel zevci Hüsrev gibi 
bir haşerenin bir müntakim73 el ile uzv-ı sevdası74 budanmış oldu-
ğunu, evet böyle müthiş bir vakayı bütün tafsilatıyla75 gazetelerde 
okuduğunu tahattur eder76. En ince elyafına kadar macerayı zihnin-
de canlandırmaya uğraşır. Mecruhun ebediyen77 malul78 fakat elan79 
berhayat kaldığını düşünür. Kadınlığının mülahazasız80, ani bir 
feveranıyla81 kalkar, bir ustura bulur. Sızmış kocası üzerinde aynı 
ameliyeyi82 şaşılacak bir sürat ve maharetle icra eder. Sarhoş, tarif 
olunmaz bir ızdırap ve al kanlar içinde kendine gelir. Feryadı ayyu-
67   buya: güzel kokulu
68   ma-i zaferan: safran suyu
69   name: mektup
70   deruni: içinden
71   menhus: uğursuz
72   gayz: kızgınlık
73   müntakim intikam alan
74   uzv-ı sevda: cinsel organı
75   tafsilat: ayrıntı
76   tahattur etmek: hatırlamak
77   ebediyen: sonsuza kadar
78   malul: sakat
79   elan: şu anda
80   mülahaza: düşünce
81   feveran: bağırıp çağırma
82   ameliye: faaliyet
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ka çıkar83, derhâl şehrin en benam84 operatörlerine otomobiller koş-
turulur, yaraya ilk pansuman yapılır. Mecruhun yaşayacağına dair 
teminat85 verilir. Hüsrev Bey’in bu reculi86 intiharıyla erkeklikten 
ebediyen istifasına şaşanlara karşı zevcesi şu cevabı bulur:

– Efendim, kocam işret87 delisi oldu. Söylediğini, yaptığını bil-
miyordu. Odadan dışarıya çıkmıştım. Bilmem nereden eline geçir-
diği bir ustura ve nasıl müthiş bir nedamet88 sevkiyle böyle kendi 
kendine kıydı.

Bu vahşi cüretkârlıktan fena hâlde ürken zavallı zevç, karısının 
ifadesini tekziben89 karmakarışık bir şeyler söylüyor fakat bütün 
lakırdıları çektiği can acılarının şiddetinden mütevellit90 marazi91 
birer hezeyan92 telakki ediliyordu93. 

O günü, al bir vençiğe94 sarılmış, kapaklı saksonya tabak için-
de Şahende Hanım’a pek nefis pişirilmiş köfte gönderildi. 

Bu mutantan95 taam96 şöyle bir tezkire97 ile takdim ediliyordu98:
“Hanımefendi,
Dostluğumuzun ne kadar kadim, samimi, hakiki olduğunu iza-

ha99 hacet var mı? Sizi kanı kanımıza karışmış aile efradından bili-

83   ayyuka çıkmak: çok fazla çıkmak
84   benam: tanınmış
85   teminat: güvence
86   reculi: erkeklikten
87   işret: içki
88   nedamet: pişmanlık
89   tekzip: yalanlama
90   mütevellit: doğan
91   marazi: hastalıklı
92   hezeyan: sayıklama
93   telakki edilmek: anlaşılmak 
94   vençik: kumaş
95   mutantan: gösterişli
96   taam: yemek
97   tezkire: not
98   takdim edilmek: sunulmak
99   izah: açıklama
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riz. Tabahat100 feninde emsalsiz, sanatkâr bir aşçı bulduk. Pişirdiği 
yemeklerin lezzeti sözle değil, ancak yemekle anlaşılır. Bilhusus101 
uzun köfte tabhında102 sanatının uç nefasetine103 varıyor, sizsiz bo-
ğazımızdan geçmedi. Bir tabak takdim ediyoruz, etin nevi için me-
rak buyurmayınız. Halis104 erkek kıvırcıktır105.

Âşıklar Köyü denilen şairane bir beldenin sevda tarlasında çok 
otlamış bir cins. Makbul ve azgın koçun pek lezzetli filetoluğundan 
çıkarılmıştır. Afiyetle yiyiniz efendim.”

*
İki gün sonra pansumanı yeni yapılmış Hüsrev Bey, karyola-

sında sünnet çocuğu vaziyetinde oturuyor, Rafia Hanım karşısında 
bir el işiyle meşgul oluyordu, zevç derin bir kin ile yumruklarını 
sıkarak:

– Karı, bu cinayetinin intikamını sende bırakmayacağım.
– Cinayet değil büyük sevap işledim. Şimdi sen ne erkeksin ne 

kadın, artık cins-i selaseye106 mensup107 bir mahluksun. Ben seni in-
sanlıktan melekliğe yükselttim. Bir çırpıda kurtardım, evvela bana 
çok çok teşekkür ve sonra da bütün ömrünce rahat et, otur.

O esnada hizmetçi kadın, hanıma yeni gelmiş bir zarf uzattı. 
İçinden şu tezkirecik çıktı:

“Hemşireciğim,
Gönderdiğiniz köfteyi büyük bir iştihayla108 yedim. Tadı da-

mağımda kaldı. Ömrümde bu kadar leziz, enfes bir taamın ağzıma 
girmemiş olduğunu itiraf ve bu ilahi109 koçun tatlı etinden bizi uzun 

100   tabahat: aşçılık
101   bilhusus: özellikle
102   tabh: pişirme
103   nefaset: nefis olma durumu
104   halis: saf
105   kıvırcık: bir koyun ırkı
106   cins-i selase: üçüncü cins
107   mensup: ait
108   iştiha: iştah
109   ilahi: çok güzel
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müddet mahrum bırakmamanızı istirhamla lütufkârlığınıza karşı en 
samimi teşekkürlerimi takdim ederim.

Şahende”
Cehren110 okunan bu satırların zehirli tesiriyle biçare Hüsrev 

Bey, döşeğinde duramaz bir hâle geldi. Bütün nefretiyle haykırdı:
– Dur Rafia, ben sana yapacağımı bilirim!.. Hem senden intika-

mımı Şahende ile el ele vererek alacağım!
Rafia Hanım bütün gözlerinin süzgünlüğü ve kalbinin ezginli-

ğiyle uzun bir istihza111 taşırarak:
– Bey, otur oturduğun yerde… Kımıldama, şimdi bir seyelan-ı 

dem112 başlarsa hayatın tehlikede kalır. Vah zavallı, bana hâlâ Şa-
hende ile mi nispet veriyorsun? Güleyim bari hadım ağası…

Heybeliada

110   cehren: yüksek sesle
111   istihza: alay
112   seyelan-ı dem: kanın akması





Garip Kaldığımız Günlerde1

Balkan ve onu takip eden harpte şimdi hatırlaması insana bo-
ğucu hıçkırıklar getiren ne anlar yaşadık. Türk kendi yurdunda 
kimsesiz, meskensiz2, her meselede haksız ve hakirdi. Çoluğumuz 
ve çocuğumuzla kapı dışarı edildiğimiz evlerimize haddinden çok 
fazla harp muhacirleri, işgal ordularının fazla askerleri doldurulu-
yordu. Galiplerin insaf ve insaniyeti aşan polis tazyikleri3 altında 
inliyorduk. Sokaklarda hızlı aksırmak, yan basmak, dalgın yürü-
mek, eldeki bir paketi çarpık taşımak, ayaklarından bağlı kümes 
hayvanlarını baş aşağı götürmek polis merkezlerine sevk olunacak 
suçlardan sayılıyordu. Türklere âdeta kolonilerdeki yarı vahşilere 
yapılan bir terbiye sistemi uygulanıyordu. Bu baskılar altında kıpır-
danamayan Türk’ün millî onur ve haysiyet damarları dayanılmaz 
ızdıraplarla kanıyordu. Aramızda sinsi duran yerli düşman artık 
yüzünden maskeyi attı. O zamana kadar gizli gıcırdattığı dişlerini 
gösterdi. Türk’ün canına okumak için hariçten gelenle el ele verdi.

Türk’ü tahkir için her muameleden bir vesile çıkarılıyordu. 
Bahçemizde çalışan Lambo adlı bir rençper4 işi yarı bıraktı, gelmez 
oldu. Bir gün sokakta rastlayıp sordum:

– Lambo niçin gelmiyorsun?
1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Garip Kaldığımız Günlerde” adlı hikâyesi, ilk 

olarak 10 Kasım 1963 tarihinde Her Gün gazetesinde yayımlanmıştır. Hikâye, 
yazarın sağlığında yayımlanmamıştır. Hikâye, bu baskı esas alınarak yeniden 
düzenlenmiştir (Her Gün gazetesi, 10 Kasım 1963, S 5472). (Şenol Korkmaz)

2   mesken: oturulacak yer, ev
3   tazyik: baskı, zorlama
4   rençper: çiftçi, ırgat
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Dik bakış ve inatçı bir süzüşle cevap verdi:
– Gelmeyeceğim. Türk’ün kendisine de, parasına da lanet olsun. 

Türk işi görmeyeceğiz artık.
– Neden bu?
– Allah evinden öyle talimat aldık.
Anlayınız, Allah evi patrikhane. Vahdettin hükûmetinin sıkça 

sıkça ültimatom telakki ettiği o zamanın patrikhanesi. Allah’a nis-
pet edilen Fener’deki bu çatı etrafa fesat, nifak tohumları saçıyordu.

Kadıköylü bir tanıdığım, bakkalın verdiği bozuk yağı değiş-
tirmek için uşağı ile geri gönderiyor. Bakkal iki elini kalçalarına 
dayayarak küstah tahkir5 vaziyetiyle:

– Yağ bozuk mu? Etme canım. Ne kadar bozuk olsa Türk’ten 
daha berbat olamaz. Türk’ün ağzına bundan daha iyisi yakışmaz. 
Bunu götür efendine öpsün de başına koysun. Koklaya koklaya te-
şekkürle yesin. Yarın öbür gün bunu da bulamayacağını söyle.

*
O devirde bir akşam Ada’ya dönüyordum. Vapurda Türk yol-

cu azalmış, hemen hemen birkaç fesli görüyordum. Ötekiler hep 
şapkalı. Çok neşeli konuşuyorlar. Kahkahaları salonu dolduruyor. 
Fesliler üzerine çöken kötü rüyanın üzüntüsü altında oraya buraya 
sinmişler. Sessiz, bezmiş, bıkmış düşünüyorlar. Ben de kapı dibi-
ne büzüldüm. Her kahkaha bir acı dalgası tesiriyle beynime çarpa-
rak geçiyor. Durumun çaresizliği içinde böyle bitik bir hâlde iken 
ara sıra üzerimize dikilen yarı öfkeli ve alaylı bakışların acılığı ile 
bütün bütün eriyoruz. Kendi yurdumuzda o kadar yabancı, kendi 
evimizde o kadar iğreti, kendi muhitimizde o kadar yüz bulamaz ol-
muşuz ki, her dakika başımıza kopacak bir felaketi görüp de savaşır 
bir asabiyetle Türklük varlığımızı her gün biraz daha yutarak kara 
gölgenin karşımızda kanlı pençelerini bilediğini görüyoruz.

Bir aralık yanımda gayet sempatik dokuz on yaşlarında bir ço-
cuk peyda oldu. Bir Türk yavrusu sıcak bir sokulganlıkla dizlerini 
dizlerime dayadı. Gözlerini gözlerime dikti.
5   tahkir: aşağılama
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– Amcacığım saat kaç? dedi.
Bu melek gibi saf yüzde, Türklüğün felaketini sezmiş bir hüzün 

geziniyordu. Bu yavru kendine kötü bakan gözlerin incitmelerin-
den kaçarak bir şefkat yüzü bulmak için bana sığınmıştı. Ben onun 
öz amcası idim. O benim has yeğenimdi. Bir candan, bir kandan 
idik. Gelişigüzel zamanlarda derinliğini pek fark etmediğimiz bu 
sevginin samimiyet tadını ancak tek vücut olmak lüzumu önünde 
duyuyoruz. İkimizin de göz pınarlarımızdan birer damla yuvarlan-
dı. Damarlarımızdaki ırk kanı hemen kaynadı. Şimdi kucak kucağa 
idik. Irk cazibesi duygusu ile Türk’ün Türk’ü candan sevmesi ne 
kadar tatlı oluyor. Yalnız böyle felaket günlerine ait kalmaması la-
zım gelen bu sevginin ateşini daima yüreklerinde bulan milletler 
ruh birliğinden aldıkları kuvvetle asla mağlup olmazlar.

Biz çocukla bu samimiyette duyduğumuz Türklük benliğimi-
zin hüzünlü ateşini gözlerimizden sızdırırken o zamanın hanımları-
na mahsus bölmeden çıkan çarşaflı bir kadın yanımıza yaklaşarak: 

– Oğlum Salim, nereye kayboldun? Haydi gel, dedi.
Çocuk cevap verdi:

– Anne merak etme. Buradayım. Amcamın yanında.
Oğlunun bir an yokluğu ile düştüğü merakın hâlâ korkusu par-

layan gözleriyle bize bakarak:
– Eh, dedi. Otur burada amcanın yanında.

*
Bir senedir yaman bir konferansçı yetişmişti. Hitabesi ateşli 

bir genç: Salim Tırpan. Bu Salim adı zihnimi gıcıklıyordu. Yirmi 
yedi yıl evvel vapurda rastladığım yeğenim sevgili çocuk olmasın 
bu? Bu merakımı gidermek için bir konferansına gittim. Ön sırada 
bir kenara büzüldüm. İlk bakışta tanıdım, o idi. Gelişmiş, otuzunda 
gürbüz bir genç olmuş, bu yirmi yıl onu gençleştirdiği kadar beni 
de çökertmişti.
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Salon doldu. Daha bir taraftan gelenler de sıkışacak yer arıyor-
lardı. Hatip6, dinleyicilerin son safhalarına kadar bir göz gezdirdik-
ten sonra kâh önüne kâh halka bakarak ağır ağır tartılı kelimelerle 
başladı:

“Cemiyet7 dediğimiz insan birikintisinin fertleri arasında fikir 
ve zihniyetçe tam ahenk bulunmuyor ve bulunmayacağa da benzi-
yor. Daima ihtilaflardan8 doğan mücadelelerin didişmeleri içinde 
yaşarlar. Bu başkalıkları başlıca ikiye ayırabiliriz. Birinciler göre-
neklerin, ananelerin, ecdattan gelme âdetlerin çizilmiş yollarından 
ayrılmayanlardır ki bunlar dün ne idiyseler yarın da onu tekrarla-
maktan başka bir şey yapamazlar.

Yalnız ilerlemek değil, belki daha gerilemek sevdasıyla maziye 
bükülüdürler. İkinciler değişenler, icada, terakkiye9 atılanlar, yeni-
liğe aşkları kadar eskiden nefret edenlerdir.

Aklen, fikren, fiilen, siyaseten kıpırdayamaz, yerinde sayan, 
inmeli, statik hükûmetlerden biri de Osmanlı devleti idi. Padişah 
hilafet cübbesinin manevi himayesine büründükçe, halk kırmızı 
fesin kerametini başında taşıdıkça, beş vakitte kıbleye karşı yatıp 
kalktıkça millî saadet, selamet ve asayişin yolunda gideceği kana-
atine sımsıkı bağlanılmıştı. Hilafet, ibadet, kırmızı fes, devlet ve 
millet bu üç tılsımın ve daha bunlara benzerlerin sigortası altında 
yaşıyordu.

Cumhuriyet, büyük önderin münevver halka emanet ettiği kıy-
metli bir evladıdır. Bütün vecizelerinde onun düşmanlarından sakı-
nılarak beslenmesi şartlarını bize anlatır.”

Hatip daha sonra:
“Ey Türk” dedi, “Büyük kurtarıcısının mucize serileri imdada 

yetişmeseydi bugün sen ne idin? Yurt ne olacaktı? İstiklalimizin her 
nefes ve hürriyetini ona borçluyuz.”

6   hatip: konuşmacı
7   cemiyet: toplum
8   ihtilaf: anlaşmazlık, çekişme
9   terakki: ilerleme, yükselme, gelişme
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Bu acı soruların önünde minnet ve şükran heyecanlarıyla çırpı-
nırken konferansını bitirdi.

Hatibe yaklaştım. Kulağına eğilerek yavaşçacık:
– Amcacığım saat kaç? dedim.
Zeki genç, büyük bir dikkatle birdenbire irkildi. Beni süzdü, 

hemen tanıdı. Yirmi yıl önce geçen bu saat sualinin nerede sorul-
muş olduğunu hatırladı. Yine hemen kucaklaştık. Yine göz pınarla-
rımız sızdı. Fakat bu gözyaşlarımızın o zamanki akışıyla bugünkü 
dökülüşleri arasında ne büyük bir fark vardı! Cehennemle cennet 
kadar.

10 Kasım 1963





Hangisi Daha Zevkli?1

Bu katil vakası ortalıkta günlerce heyecan çalkandırdı. Aldatı-
lan koca, aldatan kadını öldürdü. Macera banal, hemen her günlük 
hadiselerden biri. Hıyanet ve intikam. Katil koca hâkimlerin hu-
zurunda beraat kazanıncaya kadar asabı buhranlar, ruhi galeyanlar 
içinde çok titredi, terledi, terletti. Mücrimleri cürüm anında yakala-
mak için tamam bir buçuk yıl gizlice bu hıyanetin peşinden dolaştı-
ğını tıkayıcı hıçkırıklarla sarsıla sarsıla anlatıyor, kendini kaybedip 
tekrar bulmaya uğraşırken uzun fasılalarla sözü kesiyor, hâkimleri 
bekletiyordu.

O sadakatsiz kalbe kurşunu sıkınca sevgili karısı:
– Kıyma bana Haşim! Ah bilmezsin… Ruhum senin, vücudum 

bu adamındır.

1   “Hangisi Daha Zevkli?”, 14 Ağustos 1923’te Yeni Mecmua dergisinde yayım-
lanmıştır. 1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayım-
lanan öykü kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından 
sadeleştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ti-
careti’nde, “Hangisi Daha Zevkli?” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Me-
lek Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sade-
leştirilerek basılan kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 
yılında Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser 
Özgür Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı 
ismiyle yayımlanır, öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında 
Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek 
yayımlanan kitapta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, 
tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)
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diye amant’ını2 işaretle can vermişti. Peyman’ın bu son sözü katil 
kocanın dimağına ateşten bir muamma damgası yakıcılığıyla işle-
mişti. Bu ne demek olacaktı? Haşim Ulvi ruha inanmıyordu. Bu, 
son bir aldatıştı. Ona verilen bu blöf ruh şimdi neredeydi? Fakat ni-
çin aldatıyordu? Ölürken bile aldatıyordu. Bedahet karşısında bile.

Haşim Ulvi, bu hıyanetin bariz izleri üzerinde dolaşırken ka-
rısının aldığı yalancı muhabbet, sahte sadakat tavırlarındaki fev-
kalade iğfalkârlık3 maharetine şaşıyor, içten öyle hileli bir hıyanet 
yüreği taşırken dıştan o kadar sıcak bir samimiyet yüzü gösterebil-
mesindeki şeytani kabiliyeti karşısında aklı çileden çıkıyordu. Bu 
bir buçuk yıllık tahammülünün azabı içinde yanarken intikam hır-
sıyla yüzü ateş kesiliyor, gözlerini kan bürüyor, dişleri gıcırdıyordu.

Haini öldürmekle yüreğinden hıyanet acısını söndürememişti. 
Izdırabını gideremeyen bu ölümün ne faydası olmuştu sanki? Dü-
şüne düşüne hisleri, muhakemeleri yavaş yavaş başkalıyor, eski şid-
detlerini kaybederek ölünün lehine dönüyor, yüreğinde Peyman’a 
karşı merhamete, iştiyaka benzer bir şeyler uyanıyordu. Karısının 
sıcak bakışlarıyla onu okşayan kumru göğsü menevişli gözlerin-
de büsbütün muğfil bir sihirbazlık kuvveti olamazdı. Bu iğfallerin 
sevgiyle karışıklığını şimdi seziyor, bu hakikati kalpten kalbe akan 
hile sığmaz derin bir ifadenin samimiyetiyle anlar gibi oluyordu. 
Fakat o hâlde aman ya Rabbi o hâlde bu koca muhabbetini kendi-
sini başka bir erkeğe vermekle niçin kirletiyordu? İki zıt sevgi tek 
bir gönlüne sığar mıydı? Haşim Ulvi bu çetin muammanın önünde, 
karısının can verirken etmiş olduğu son itirafını düşünüyordu: “Ru-
hum senin, vücudum onun.” Bu sözden doğru bir hakikat çıkarmak 
ne kadar güçtü. Düşünüşlerinin labirentleri içinde aklı dolaşarak 
pusulayı şaşırıyordu.

Peymanı birkaç defa rüyalarında gördü. Affetti. Barıştı. Göğ-
sü üzerinde onu ruh ile mezcedecek şiddette helecanlarla sıktı. Bu, 
Haşim Ulvi’yi hayat kâbusundan uyandıran garip bir rüyaydı. Ölü 
kadınla diri kocanın sevine, bahtiyarlık yaşları birbirine karışmıştı. 

2   amant: sevgili.
3   iğfal: aldatma, baştan çıkarma
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Yürek çarpıntılarıyla kan terler içinde gözlerini açtı. Niçin uyandı? 
Keşke bütün ömrü bu kısa rüyadan ibaret kalaydı. Peyman’ı öldür-
memiş olaydı rüyadaki bu af, bu barış, bu kaynaşma bahtiyarlığı ha-
yatta da böylece bir hakikat olabilecek miydi? Ağladı ağladı. Onu 
rüyalarında görmekle bahtiyarlık duyduğu Peyman şimdi neredey-
di? Gömüldüğü yeri bile bilmiyordu.

Haşim Ulvi varlığını törpüleyen bu ruhi hâletin işkencesiyle 
ezilirken tuhaf bir mektup aldı. Meçhul bir kalemin mahsulü. Ken-
dini tanımayan bu hüviyet ona yüreğinin en derin, en işkenceli es-
rarını acı bir samimiyetle açıyordu.

Mektup:
“Haşim Ulvi,
Zavallı koca. Cinayetinizin elemini, ızdıraplarınızın derinlikle-

rini aynı şiddetle kendi ruhumda duydum. Muhakemenizi dinlerken 
içimde çöreklenmiş aynı yılan en hassas damarlarımdan döne döne 
beni sokuyordu. Sanıyordum ki manevi bir radyo benim gönlüm-
dekileri size söyletiyor. Çünkü ben de bugün aldatılan bir kocayım. 
Ölmüş karınız, yaşayan karımın aynı yaradılıştaki kız kardeşidir. 
Ben de öldüreyim, macera bitsin, öyle mi? Hayat imtihanlarıyla 
kafaları olgunlaşmamış hakikate bigâne acemi şairlerin ona gök-
lerde mekân verdikleri aşk insan yüreğinin en süfli bir marazıdır. 
Müptelalarını yükseltmez, alçaltır. İşte ben alçaldım. Esfel-i safi-
lin’e4 iniyorum. Bu süfliyetimin5 hikâyesi köpekten insana kadar 
olan aşk kanunlarında işitilmemiş bir inkılaptır. Karımın aşkı beni 
en ince damarlarıma kadar cin tutmuş bir şiddetle zaptına almıştır. 
Cesedimi lime lime etmeden ruhumu ondan kurtaramam. Karıma 
sıkacağım kurşun onu bitirmeden beni öldürür. İkimiz birden öle-
lim. Bu bir marifet değil. Cehennemin dibinde neler var? Hüner bu 
derinliğe inmektedir.

Azizim Haşim Ulvi, ben bu sevda tekkesinin çilekeşliğiyle bü-
yük hakikatlere erdim. Ölümü aşka deva yapmak ahmaklığından 
kurtuldum. Söyleyeceklerimden tiksinerek yüz buruşturma. Eski 
4   esfel-i safilin: cehennemin dibi
5   süfliyet: aşağılık
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stoicien’ler6 gibi karı kocalıkta nefis ezasını sefa yapan bir nevi fel-
sefenin mucidi ve tek müridiyim. Belki bu hıyanet mabedinde gizli 
din kullanan başka kocalar da vardır. Biliyorum Haşim Ulvi, dert 
ortağım Haşim Ulvi biliyorum. Ruhunda deşilen aşk ufunetinin7 
kanlı cerahatlerde şu anda yüreğinin sızladığını biliyorum. Izdırap-
ların en müthişi. Bu ejderin öldürücü dişlerine mukavemet etmek 
için ne yapmalıyız? Tedriçle vücutlarını en katil zehirlere alıştıran-
lar yok mu? Koleradan kurtulmak için koleraya, tifodan kurtulmak 
için tifoya, kuduzdan kurtulmak için kuduza aşılananlar yok mu? 
İşte ben aşk intanının bu serumunu buldum. Aşılandım. Onun kur-
banları sürü sürü ahmaklar gibi ben bu dertten ölmeyeceğim. Ve 
kimseyi öldürmeyeceğim. Büyükbabalarımız sadakatsiz aşüfteyi 
öldürürlermiş. Bu atavisme’in8 vahşetinden yüreklerimizi temiz-
lemeliyiz. Mürai fikirlerin sakatlıkları üzerinde musır9 olmak eski 
asırlara dönmektir. İnsaniyetse yenilenmek cinnetiyle çırpınıyor.

Ben karımı seviyorum. O da başkasına gönüllü. Ama günahını 
sezdirmemek için bütün şeytani maharetiyle beni de idare ediyor. 
Bırakayım da büsbütün sevgilisine gitsin. Hayır. Öldüreyim de aş-
kım toprağa gömülsün. Hayır. Sevmek hayatın en büyük lezzetidir. 
Sevgiyi şiddetlendiren kıskançlık bu lezzeti de son mikyasta büyütü-
yor. Cinsî hisleri işbaa10 gelmişlerin karı kocalıklarında ne tat ka-
lır? Karım bana hıyanet cehenneminin alevleri arasında cennetin 
gülistanlarını gösteriyor. En bayıltıcı güllerini koklatıyor. Cennetin 
lezzetlerini cehennemin alevlerde karıştırarak beni öldürüp öldü-
rüp diriltiyor. Ben bu anlatılmaz zevkin humması içinde Âşık Kerem 
gibi tüterek yanıyorum.

Dikkat ederim. Amant’ıyla buluşmaları uzun fasılalara uğra-
dığı zamanlarda sinirlenir. Bu iştiyakla âdeta hastalanır. Hissiya-
tında bana karşı olan nefrete yakın doygunluğunu bildirmemeye 
çalışarak kendini kollarımın arasına cansız bir bırakışı vardır. Bu 
6   stoicien: stoacı
7   ufunet: kötü koku
8   atavisme: soya çekim
9   musır: ayak direyen
10   işbaa: doyurma
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fedakârlığının aksülamelini11 gösteren bir iki hıçkırıkla sarsılır. 
Beni de titretir. Sorarım:

– Ne oluyorsun karıcığım?
İnler:
– Sinir hâli.
O anda benim sinirlerim de şah ahenge gerilir. Kollarımın ara-

sında bütün şiddetimle sıkar, hırpalar, didikler, dişlerim. Onun yü-
reğinden bu hıçkırıkları koparan şüphesiz o hain sevdadır: teskini 
bir müddet uzamış o günahkâr sevda. Bu hakikati benim bildiğim 
kadar karım da kendisini aç bir canavar hırsıyla niçin ısırdığımın 
sebebini anlar. İşte böyle geçiniriz.

Azizim Haşim Ulvi, öyle zehir tiryakileri vardır ki alıştıkları 
semlerin hiçbir nevi artık onları tutmaz olur. Nihayet avuçla arse-
nik yalarlar. İşte ben hayata tahammülü aşkın bu zehir dolu kadehi-
ni çekerek sızmakta buluyorum.

Dert ortağınız”
Haşim Ulvi kendini bir boşluğa çeken bulantılı baş dönmeleri 

arasında düşündü düşündü. Muammayı halledemedi. Yılanı öldür-
meli mi? Zehrine mi aşılanmalı?

Hangisi daha zevkli?

11   aksülamel: tepki





Tehlike Karşısında Keçi Fil Oluyor1

İstiklal Harbi’nin ateşli günlerinde İstanbul gençliği bir kitap 
neşretmek ve onu orduya hediye etmek istiyordu. Bunun için bütün 
muharrirler2 müracaat eyledi3. Ve yazılar toplandı lakin bazı sebep-
ler bu işe mâni olmuştu. Kitap neşredilemedi.

Bu yazıların içinden üstat Hüseyin Rahmi Beyefendi’nin yazı-
sını mecmuamıza dercetmekten4 kendimizi alamadık. O zamana, o 
şeraite göre yazılan bu yazıyı olduğu gibi neşrediyoruz.
1   “Tehlike Karşısında Keçi Fil Oluyor” adlı öykü, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 

mütareke yıllarında kaleme aldığı bir öyküdür. İki hatıra ve bir çevirinin yer aldı-
ğı üç anekdottan oluşmaktadır. Öykünün adı, üç metnin ana fikrini vermektedir. 
Üç metnin de asıl anlatmak istediği ordumuzun büyük zorlukları yenebilecek 
kuvvette olduğudur.
 Öykü ilk defa Yeni Mecmua dergisinde 16 Ağustos 1923 yılında yayımlanmış-
tır. Daha sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Namusla Açlık Meselesi adlı öykü 
kitabında Hilmi Kitabevi tarafından 1933 yılında yayımlanmıştır. İkinci baskısı 
da yine Hilmi Kitabevi tarafından 1945 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu baskı-
larda öykülerin diline müdahale edilmemiştir. Üçüncü baskısı Atlas Kitabevi 
tarafından 1972 yılında yapılmıştır. Özgür Yayınları ise eseri birçok kez yayım-
lamıştır. Ayrıca “Tehlike Karşısında Keçi Fil Oluyor” başlıklı yazı, Meyhane’de 
Hanımlar (Hilmi Kitabevi, 1947) kitabında “Üç Misal” adıyla tekrar basılmış-
tır. Muzaffer Gökman, Hüseyin Rahmi Bibliyografyası kitabında “Üç Misal”in 
Namusla Açlık Meselesi kitabında da yer aldığını yazmaktadır ancak Namusla 
Açlık Meselesi kitabının baskılarında “Üç Misal” adıyla yer almamış, “Tehlike 
Karşısında…” başlığıyla yer almıştır. Yukarıdaki metin, hikâyenin Yeni Mecmua 
dergisindeki sadeleştirilmemiş şekli esas alınarak hazırlanmıştır. (Deniz Altun - 
Nurgül Yıldız - Yasemin Bulut)

2   muharrir: yazar
3   müracaat eylemek: başvurmak
4   dercetmek: almak, toplamak 
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Üç Misal
Birinci misal:
On iki yaşında vardım. Lakin cılız bir çocuktum. Şeker Bayra-

mı’nın üçüncü gecesiydi. Bütün ev halkı derin uykudayken mahal-
lede acı çığlıklar koptu. Döşeklerimizden hep fırladık, pencerelere 
üşüştük.

Karşımızdaki sırada, köşebaşındaki evin cumba saçağından, 
arasına kan karışmış kesif bir duman sütunu kıvrıla kıvrıla semaya 
yükseliyordu.

– Ümmet-i Muhammed, yanıyoruz! 
feryatları da beraber. Beş, on dakika içinde sokaklar mahşer kesildi. 
Uzaktan, yakından gelen tulumbacı naraları bu uğursuz şenliğin ha-
zin bir musikisi gibi kalplerimizi titretiyordu.

Bizim evin içi karıştı. Hızlı hızlı kapımız çalınıyor, eşya kur-
tarmak için eş dost imdada koşuyordu. Nemiz varsa bitpazarı gibi 
ortaya döküldü, herkes buradan eline bir şey alıyor, öteki odaya 
götürüp bırakıyordu. Şaşırmıştık, ne yaptığımızı bilmiyorduk.

Benim de birdenbire kitaplarım aklıma geldi. Ders defterlerim-
den başka en kıymetli ciltlerim şunlardı: Monte Kristo, Lord Hope, 
Hasan Mellah, Paris’te Bir Türk. Hepsini topladım, küçük bir se-
pete doldurdum.

Asılıp asılıp pencerelerden çatır çatır perdeleri koparıyorlar, 
şangır şungur camlar kırılıyor, aynanın önündeki lambalar, bardak-
lar yerlere dökülüp tuzla buz oluyordu.

Arada bir pencerelere koşuyorduk. Kızıl alevin ziyası altında 
kaynaşan halk, sokaklara uzatılmış kara hortumlardan sızan sular, 
eli kırbaçlı memurlar, koltuklarına girilip ateşten uzaklaştırılan bir 
kocakarı, elindeki sepetin içinden kediler haykıran ve nereye gide-
ceğini bilmez bir kızın telaşı… Daha neler neler… Ne acıklı, gü-
lünç manzaralar…
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Yangın ilerledi. Bu mahalleleri yutan kızıl ağızlı ejder ta kar-
şımıza gelmiş, cehennemî soluğuyla camlarımızı patlatıyor. Kapla-
malarımızı alazlıyordu5. Saçaklara ıslak halılar asıyorlardı.

Etrafıma bakındım. Kendimi yapyalnız buldum. Üst katta ben-
den başka kimse kalmamıştı. Galiba unutulmuştum. Bilmem ne 
için, sandık odasına koştum. Orada üzerleri siyah meşin kaplı iki 
büyük sandık gördüm. Şüphesiz bunlar da unutulmuştu. Çağırdım 
bağırdım. Sesime cevap veren olmadı. Bu kara sandıkların içinde 
büyükvalidemin en kıymetli eşyası bulunduğunu biliyordum. Yan-
gının nefesi odalarımızı hamam halvetine6 benzetmişti. Tehlikenin 
bu kadar yaklaşması bana ani bir heyecan getirdi. Vücudum ürperdi. 
Gözlerim büyüdü. Asabıma, uzletime7 belki on misli fazla kuvvet 
geldi. Bir şeyler oldum. Hemen sandıklardan birinin kulpuna yapış-
tım. Bütün gayretimle çektim. Mabeyin8 odasına kadar sürükledim. 
Orada tıkanıyordum. Yarım dakika nefes aldıktan sonra tekrar sü-
rükleyerek selamlık sofasına çıkardım. İkinci sandığa koştum. Onu 
da ötekinin yanına getirdim. Fakat ben de bittim.

Yangın, evimizin cephesinden birçok hasar ikaından9 sonra 
söndü. Kapıları kapadık. Hepimiz yorgun, bitap birer tarafa serildik.

Sabahleyin uyandık. Tekrar yerleşiyorduk. O iki dolu sandı-
ğı selamlık sofasına kadar kimin çekip getirmiş olduğunu herkes 
birbirinden sorarken büyük bir kahraman böbürlenmesiyle ortaya 
çıkarak:

– Ben, dedim.
Derhâl bir kahkaha sağanağı içinde kaldım. Sözüme kimse 

inanmıyordu. Nihayet amcam:
– Rahmi, senin yalana alıştığını hiç istemem, bahusus10 böyle 

kubbesi tamam gelmeyen yalan.

5   alazlamak: aleve tutmak
6   halvet: hamamlarda çok küçük yer
7   uzlet: yalnız başına yaşama
8   mabeyin: eski konaklarda harem ile selamlık arasındaki daire
9   ika: meydana getirme
10   bahusus: özellikle
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Gözlerim sulanarak tekrar ettim:
– Amcacığım, billahi ben getirdim…
– Sus, yemin etme. Şu sandıkların birinin kulpundan tut. İki 

adım öteye sürükle. Sözüne inanayım. 
Hemen sandığın kulpuna yapıştım. Var kuvvetimle asıldım. Kı-

mıldatmak ne mümkün. Yere perçinlenmiş bir kurşun kütlesi. Sinir-
lerimin, bütün mahcubiyetiyle kıvranan izzetinefsimden11 aldığım 
son kuvvet ve gayretimle bir daha yapıştım. Hayır hayır… Yangın 
kulesi belki yerinden oynatılabilirdi, bu sandık kıpırdamıyordu.

Bu beceriksizliğimin karşısında yalanımın büyüklüğüne gülen 
amcamın yüzüne bakarak artık onu inandırmak için ağız açmak de-
ğil, gece bu koca sandıkları sürükleyen acaba ben miydim? Kendi 
kendimden şüpheye düştüm. 

*
Şimdi mukaddes vatanın bağrında ateş tütüyor. Düşman her 

tarafa od koymuş… Bundaki tehlike mahalle yangınına hiç ben-
zemez. Kaybedeceğimiz şeyler hane, mal değil, bütün varlığımız, 
Türklüğümüz, dinimiz, imanımız, ecdadımızın mezarlarına kadar 
bütün mukaddesatımızdır12.

Tehlikenin büyüklüğü ruhumuzu sarsarsa kudretimizin on kat 
fevkinde mucizelere atılır, Allah’ın inayetiyle muvaffak oluruz. 
Çünkü çelimsiz bir çocuk ateşin karşısında bütün ruhuyla heyecana 
gelince iki hamalın işini tek başına görebiliyor. Cenabıhak13, hu-
zurunda imanla titreyen ruhun dileğini reddetmez. Kalplerimizi bu 
ilahi raşeye14 kadar yükseltmeliyiz. Bizi kurtaracak ibadet budur.

İkinci misal:
Bir gün Heybeli’deki evimin penceresi önünde oturuyordum. 

İlkbahar, karşımızdaki arsaya yeşil renginin taravetine15 numune 

11   izzetinefis: öz saygı
12   mukaddesat: kutsal sayılan inanç ve davranışlar
13   Cenabıhak: Allah, Tanrı
14   raşe: titreyiş, ürkme
15   taravet: tazelik
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olacak bir halı sermiş. Gözleri, gönülleri okşuyor. Üzerinde analı 
yavrulu koyunlar, keçiler otluyor. Sekiz on civcivli bir kuluçka pür-
vakar gutgutlayarak ailesini gezdiriyor.

Orada bu mesut ananın saadetine göz diken iri bir köpek peyda 
oldu. Aç köpek hain, vahşi bakışlarıyla yavaş yavaş civcivlere yak-
laşmaya başladı. Kuluçka derhâl tehlikeyi hissetti. Bir iki gut gut 
kumandasıyla dağınık yavrularını etrafına topladı.

Şimdi köpekle tavuğun karşı karşıya aldıkları hücum ve müda-
faa vaziyetlerini görmeli. Yırtıcı düşmanın gözleri ateş gibi parlıyor, 
aralık ağzından iştaha16 salyaları akıyor. Tavuğun ibiği kızardı, tüy-
leri kabardı. O bildiğimiz korkak hayvan mehip17 bir kartal kesildi. 
Âciz bir tavuk kendisinden daha kuvvetli bir düşmana karşı koyu-
yordu.

Ana şefkatinin bu galeyanı sinirlerimi sarstı. Pencere önünde 
titriyordum. Fakat aramızdaki mesafeye nazaran imdada koşmak 
muhaldi18. Çünkü ne olacaksa birkaç saniye içinde olacaktı. Niha-
yet köpek bir hamlede civcivin birini ağzına aldı. Bir de ne göre-
yim… Kuluçka iki kanat darbesiyle hasmının başına sıçradı. Çır-
pınıp haykırarak mütecavizin19 kafasına, gözüne, gagasını çivi gibi 
batırıyordu.

Bu çok gayretamiz20 mücadele hemen yarım dakika sürdü. Ne-
ticede köpek ağzından lokmayı bıraktı, kaçtı. Vakıa21 civciv bitmiş-
ti. Düştüğü yerden artık kımıldamıyordu. Lakin fedakâr ana, akılla-
ra hayret verecek o büyük cesaretiyle öteki yavrularını kurtarmıştı.

Üçüncü misal:
Bunu yedi sekiz yıl önce Fransızca bir risalede okudum. Pa-

ris’te hayvanat bahçesindeki boalara on, on beş günde canlı bir keçi 

16   iştiha: iştah
17   mehip: görünüşü çekinme, ürperme, hayranlıkla birlikte saygı uyandıran, pek 

heybetli
18   muhal: olması, gerçekleşmesi olanaksız
19   mütecaviz: saldırgan
20   gayretamiz: gayret taşıyan
21   vakıa: gerçi
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verirlermiş, boynuzları çıkmış iri bir oğlak. Ziyafet günü kafesin 
önü seyircilerle dolarmış. Bu iri yılan keçiyi nasıl yiyecek, medeni 
halk sürü sürü bunu görmeye gelirmiş.

Seyircilerden biri gördüğünü şöyle tarif ediyor:
Zavallı keçi kafese salıverilip de yılanla karşı karşıya gelince 

pek ziyade korkarak raşeler içinde feryada başlıyor. Yılan, evvela 
amansız cazibesiyle avını mıknatıslamak22 için gözlerini ona diki-
yor. Sonra çatal dilini oynatarak ağır ağır üzerine yürüyor. Yutkuna 
yutkuna sanki keçinin lezzetini keşfe uğraşıyor. Fakat birdenbire 
geri çekiliyor. Bir müddet hareketsiz duruyor. Yine defaten23 atılı-
yor. Korkunç ağzını açıyor. Oğlağı yakalıyor. Müthiş halkalarıyla 
sarıyor. Çatır çatır kemiklerini kırarken biçare hayvan sönen haya-
tın ızdıraplarıyla hazin meliyor. Son ihtilaçlarla24 ayaklarını titrete 
titrete boğuluyor.

Boa, avının öldüğünü anladıktan sonra katil kangallarını çözü-
yor. Onu yukarıdan aşağı kokluyor. Nihayet baş tarafından yutmaya 
başlıyor. Fakat yılan ölü keçinin başını buluncaya kadar tamam elli 
dakika uğraştı. Koca yılanın bu bataeti25 zekâca sönüklüğünü gös-
teriyor.

Yine bir gün bu kanlı ziyafeti görmek için halk kafesin önüne 
yığılır. Oğlağı içeri salıverirler. Boa başını diker, müthiş ağzını açar. 
Avının üzerine yürür. Lakin hayret… Keçide ne titreme ne haykır-
ma… Hiçbir korku izi görülmez. Kahraman hayvan sırtını kafesin 
münasip bir yerine vererek bir tedafüi26 bir vaziyet alır. Hasmını 
bekler. Boa titreme veren bütün dehşetiyle çatal dilini oynata oyna-
ta yaklaşınca çevik oğlak gerilir gerilir, düşmanın avurduna27 şid-
detli bir boynuz yerleştirir. Kangalları allak bullak olarak koca yı-
lan geri çekilir, büzülür. Avı karşıdan bir müddet öfkeyle süzdükten 
sonra ikinci hücuma atılır. Keçi bu defa evvelkinden şiddetli, seri 
22   mıknatıslamak: mıknatıs özelliği vermek
23   defaten: aniden
24   ihtilaç: çırpınma
25   bataet: ağır hareket etme, süratli davranmama
26   tedafüi: savunma, kendini korumayla ilgili
27   avurt: yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
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birkaç boynuz darbesiyle hasmını zedeler. Yılan bu defa mesafelice 
çekilir. Fakat aç boa kısmetini yutmak için bir müddet sonra yine 
atılır. Aynı sert ve çevik mukavemeti28 görür.

Vahşi ormanlarda aslanların, kaplanların kemiklerini kıran boa-
yı oğlak tamam üç saat uğraştırır, kendini yedirmez. Kapalı kafesin 
içinde gayrimüsavi29 iki kuvvetin mücadelesini nefes nefese bir he-
yecanla takip eden halk bağrışmaya başlar:

– Yetişir artık. Keçi, hayatını inanılmaz bir mukavemet ve ce-
saretle kazandı.

Memurlar gelir. Oğlağı kafesten alırlar. Boynuna bu harikula-
de kahramanlık menkıbesini natık30 bir madalyon asarak bahçeye 
salıverirler.

Oğlak, günün en meşhur mücadeleleri sırasına girer. Artık halk 
boalardan ziyade bu şayan-ı hayret31 keçiyi görmeye koşar. Bu mi-
salsiz kahramanın resmi mecmualara dercolunur. 

Evvela nefse itimat, saniyen32 sebat.
Bütün mucizeler işte bu iki güzel hasletten33 doğar.

28   mukavemet: dayanma, karşı durma
29   gayrimüsavi: eşit olmayan
30   natık: bildiren
31   şayan-ı hayret: şaşılacak, hayret edilecek nitelikte olan
32   saniyen: ikinci olarak
33   haslet: huy





Eşkıya Oyunu1

En büyüğü on dört, en küçüğü yedi yaşında altı yaramaz koca 
yalıyı hop kaldırır hop oturturlar. Sigara mı içmezler, kiler kapısını 
açık buldukça meze mi çalmazlar, konyak, rakı, şarap mı tatmazlar, 
civar bahçelere çapula mı çıkmazlar, oraya buraya para, yemiş sair2 
ufak tefek şeyler bırakanların dalgınlıklarından istifade3 mi etmez-
ler… Yedi mahalleyi susa durduran ufak bir çete vesselam.

Hemen hepsinin kapsüllü tabancaları4 vardır. Hatta en büyük-
leri Azmi’nin gizli taşıdığı sustalı çakısı. Bu cerh5 aletinin adını ga-
zetelerdeki zabıta vukuatında okuya okuya merak etmiş, İstanbul’a 
indiği bir günde Galata’dan bir tane satın almayı becermişti.

Bu küçük çete efradından6 ikincisi Talât’tır. On ikisinde. Sa-
rışın, çakır gözlü, gürbüz bir çocuk. Üçüncüsü yine ok iki yaşında 
Nedim. Esmer, kalın dudaklı, siyah kartal gözlü, koca kafalı, inatçı 
bir yaramaz. Dördüncüsü, beşincisi, Şevket, Nihat. Altıncısı Ulviye, 
dokuzunda bir kız. Bu küçük hanım çeteye dâhil değildir. Lakin 
daima oğlanların peşlerinden gezer. Onların yaptıklarını seyir ile 
iktifa eder7, kavga gürültü pek kızıştığı anlarda korkar, hemen sı-

1   “Eşkıya Oyunu”, 5 Eylül 1923’te tamamlamıştır. Hikâye Hilmi Kitabevi tarafın-
dan 1933’te basılan Namusla Açlık Meselesi hikâye derlemesinde yayımlanmış-
tır. (Özgür Nomer)

2   sair: başka, öteki, diğer
3   istifade: yararlanma
4   kapsüllü tabanca: altıpatlar
5   cerh: yaralama
6   efrat: kişiler 
7   iktifa etmek: yetinmek
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vışır. Bu afacanların ikisi Ali İzzet Paşa’nın kendi evladı. Diğerleri 
biraderinin, hemşiresinin8 çocukları.

Paşa, devr-i Hamidî vükelasından9. O göçen zamanın son nu-
munelerinden10. Sırmalı formalara, büyük kordonlara pek tazim11 
nazarla12 bakmayan bu son vakitlerin acılıklarını ikbal13 zamanında 
aldığı rütbelerin, nişanların14, imtiyazların15 fermanlarını okumak 
iftiharıyla16 tatlılaştırmaya uğraşan bir maziperest17.

Yalı, soluk yüzlü kırık, yırtık kanepeleri, topal koltuklarıyla 
temelden saçağa kadar haraba18 yüz tutmuş, çürüyen eski tantana-
nın19 mezarı şeklini almış. Geçmiş devletin yadigârı20 ihtiyar, ma-
lul21 birkaç hizmetçiyle hemen bomboş. Geniş sofalarında cinler 
top oynuyor. Koca binanın köşe bucağını çığlıklarla, gümbürtülerle 
dolduran o beş altı yaramaz olmasa yalı metruk22, perili eski zaman 
hanlarına benzeyecek.

Kapsüllü tabancaların patladığı, patlangıç taşlarının kaldırımlı 
yollarda gümlediği zaman ortalığı bir çatırtıdır alır. Yalıda ateş tali-
mi oluyor sanırsınız.

Bu haylazlara bazen komşu çocukları da iltihak eder23. O za-
man bahçede, sokakta bir taş selasıdır24 gider. Yumruk gibi kayaları 

8   hemşire: kız kardeş 
9   vükela: vekiller 
10   numune: örnek 
11   tazim: hürmet 
12   nazar: bakış
13   ikbal: yüksek bir makama erişme ya da iyi bir duruma gelme 
14   nişan: onurlandırmak için verilen madalya
15   imtiyaz: ayrıcalık
16   iftihar: övünme
17   maziperest: geçmiş düşkünü 
18   harap: yıkık, ıssız
19   tantana: gösteriş 
20   yadigâr: hatıra 
21   malul: sakat
22   metruk: terk edilmiş 
23   iltihak etmek: katılmak
24   sela: bela, afet 
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birbirlerinin kafalarına fırlatırlar. Bazen yolunu şaşıran taşlar kom-
şuların kiremitlerini hurdahaş eder25, camlarını patlatır. Mahallenin 
köpekleri topal, kedileri kör, tavukları yoluktur. Etraftan her gün 
şikâyet yağar.

Çocuklar mektepsiz, terbiyesiz ve yaşlarını icabı26 bütün haşa-
rılıklarının27 serbestîsi28 içinde yaşarlar.

Büsbütün okumaz değillerdir. Basılmış cinai29 romanların ço-
ğunu dikkatle takip ederler. Hele gazetelerde gördükleri zabıta va-
kalarını büyük bir merak, helecanlı30 bir hevesle içleri titreye titreye 
okurlar. Mesela filan efendiyi çiftliğinden eşkıya dağa kaldırmış, fi-
lanca bakkalın dükkânına akşamdan sonra meçhul31 üç şahıs girerek 
tabancalarını çekip “Çıkar paraları!” demişler. Azmi gazeteyi eline 
alır. Etrafına dizilen ötekilere el kol, yüz işaretleriyle vakayı32 can-
landırarak, haydutluğa bütün belagatini33 vererek yüksek sesle okur. 
Küçükler hayran, müteheyyiç34 dinlerler. Böyle vakalara kahraman 
olmak hevesi yüreklerini tatlı tatlı gümbürdetir.

Yalıda eski emektarlardan35 bir Hayriye Bacı vardır. Romatiz-
malı36, ağrılı sızılı, atmışlık bir kadın. Odasındaki köşe minderine 
mıhlanmış37 gibi yer değiştirmeyip oturan bir malul. Yanı başında 
kâr-ı kadim38 yeşil boyalı kocaman bir servi sandık durur. Bu, onun 

25   hurdahaş etmek: kırıp dökmek 
26   icap: gerek 
27   haşarılık: yaramazlık
28   serbestî: serbestlik 
29   cinai: cinayetle ilgili 
30   helecan: heyecan 
31   meçhul: bilinmeyen 
32   vaka: olay 
33   belagat: düzgün ve yerinde söz söyleme 
34   müteheyyiç: coşkun 
35   emektar: bir işe yıllarını veren kimse 
36   romatizma: bir tür hastalık 
37   mıhlanmış: olduğu yerde kalakalmış 
38   kâr-ı kadim: eski zaman işi 
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kasası, kileri, hasılı39 bütün varlığının mahfazasıdır40. Yalıdan çok 
kimse bacının romatizmasına inanmazlar. Kasasının başından ayrıl-
mamak için bu ağrıları sızıları bahane ettiğini söylerler.

Bacının mevcut nakdi41 hakkında da rivayet42 muhteliftir43. Ki-
mine göre altın para iki yüz lira ve kimine göre üç yüz ve daha ziya-
de44. Hayriye Bacı’nın Anadolu’da akrabası vardır. Mevsimine göre 
kendisine kuru üzüm, pestil, dut, elma, armut kurusu yuvarlak tahta 
kutularla hediye gelir. Kadın boğazına düşkündür. İstanbul’a inen-
lere daima çikolata, kurabiye, badem ve sair nevlerden45 şekerler, 
pastalar ısmarlar. Ağzına bir sıraya yaptırdığı inci dişlerle, oturdu-
ğu köşede bunları tatlı tatlı kemirir. Hep bu lezzetli şeyler yeşil san-
dıkta kilitlidir. Hasis46 kadın kimseye bir lokma tattırmaz. Yalnız 
saatlerinde kendi kendine öğütür. İşte bunun için hasımları47 çoktur. 
Odaya biri girince hemen ağzındakini çiğnemeden yutar. Elindeki-
ni saklar. Bilhassa48 çocuklar, nefsini beslemekten başka kimseye 
bir yararlığı olmayan bu hodbin49 kocakarıya çok garazdırlar.

Azmi bir gün küçük çete efradını başına toplar. Hayriye Bacı’yı 
dağa kaldırmak, sandığın içindekilerini paylaşmak teklifinde bulu-
nur. Küçük haydutların sevinçten gözleri parlar. Teklifi alkışlarla 
kabul ederler.

Yalının tenha bir gününde kömürlüğe inerler. Yüzlerini kömür 
tozuyla karartırlar. Kimi elbisesini ters giyer. Kimi başına bir keçe 
külah geçirir. Kimi eski bir kalpak. Mutfaktan, kilerden bulabil-
dikleri bıçakları bellerine sokarlar. Kapsüllü tabancalarını ellerine 

39   hasılı: sonuç olarak 
40   mahfaza: küçük kutu 
41   nakit: para olarak bulunan servet 
42   rivayet: söylenti 
43   muhtelif: çeşit çeşit 
44   ziyade: çok, daha çok
45   nev: tür
46   hasis: cimri 
47   hasım: düşman 
48   bilhassa: özellikle 
49   hodbin: bencil 



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 949

alırlar. Hayriye Bacı’nın avurtları50 dolu olduğu bir zamanda odaya 
baskın ederler.

Kadın şaşırır. Evvela51:
– Aaa bu ne? Karnaval mı var? Maskaralığa mı52 çıktınız?
Azmi hemen belinden ekmek bıçağının sıyırıp bacının iki gözü 

ortasında parıldatarak:
– Sus! Teslim ol! Ver sandığın anahtarını!
Bacı kısık sesinin en kaba perdesinden en tizine kadar bir gram 

yaparak:
– Yetişin imdadıma a dostlar! Beni öldürüyorlar!
Azmi bıçağını zedeleyecek surette kadının yüzüne yaklaştıra-

rak:
– Bağırma diyorum sana! Şimdi işini bitiririm. Söyle altınların 

nerede?
Bacı titreyerek:
– Böyle oyun yaraşır mı size? Vallahi paşa efendimize söylerim. 

Hepinizi tanıdım. Yüzleriniz boyamışsınız, başlarınıza külahlar 
giymişsiniz ama boyunuz bosunuz, her hâliniz meydanda. Sen Az-
mi’sin. İşte öteki Talât. Öbürleri Nedim, Şevket, Nihat. Hep elimde 
büyüdünüz. Sizi tanımaz mıyım?

Nedim tabancasının namlusunu kadının burnuna yapıştırır, se-
sini korkunç bir surette53 kalınlaştırıp umacılaştırmaya54 uğraşarak:

– Ver anahtarı! Biz Azmi, Nedim, Şevket, Nihat değiliz. Biz 
eşkıyayız!

Şevket aynı kabadayılıkla:
– Ver yemişleri. Kurtar canını!
Bacı:

50   avurt: yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü 
51   evvela: öncelikle 
52   maskaralık: soytarılık 
53   suret: şekil 
54   umacı: küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş düşsel yaratık 
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– Aman Allah’ım ne günlere kaldık. Sekiz yaşındaki çocuklar 
haydut oldu. Biz küçüklüğümüzde körebe, saklambaç, köşe kapma-
ca, misafirlik oynardık. Şimdikiler eşkıyalığa özeniyorlar.

Nihat:
– Bu oyun değil bacı. Şimdi seni ateşte kızartıp külleme yapa-

rız! Çikolata tabletlerin, tatlı pestillerin nerede?
Azmi:
– Sus! Reis dururken küçükler lafa karışmaz. Pazarlığı ben ya-

pacağım. Bizi hükûmete haber vermemek şartıyla iki yüz lira fid-
ye-yi necat55 isteriz.

Bacı:
– Benim param yok. Pestilim yok. Bu kadar haydutun önünde 

ben sandık açamam. Anahtarı kaybetmişim.
Azmi mehip56 bir kumanda tavrıyla:
– Bu karıyı karga tulumba edip koruya kaldıralım. Sonra san-

dığını kıralım. Ne varsa paylaşalım. (Kapının önünde duran Ulvi-
ye’ye) Kız sen de ileriyi gözet. Etrafta jandarma olmasın.

Bu kumanda üzerine çocuklar üşüşür. Her biri o hasta, ihtiyar 
vücudun bir tarafından kavrar. Biçare57 bacıyı dışarıya sürüklemeye 
başlarlar.

Bu küçük lakin hoyrat58 ellerde fena hâlde tartaklanan kadın 
avaz avaza bağırır:

– Can kurtaran yok mu? Bu çocuklar dağ haydutlarından daha 
berbat olmuşlar. Hepsi silahlı. Ay ay ay… Kollarım, kalçalarım, be-
lim, bacaklarım bitti…

Çete reisi Azmi:
– Çabuk mendillerinizi çıkarınız. Ağzını bağlayalım. Bağırma-

sın, teslim olsun!

55   fidye-yi necat: serbest bırakma ücreti 
56   mehip: heybetli, cüsseli, korkunç 
57   biçare: çaresiz 
58   hoyrat: hırpalayıcı 
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Hepsi mendillerini çıkarırlar. Bir tanesini kadının ağzı üzerine 
yerleştirdikten sonra ötekileri birbirine ekleyerek kulaktan kulağa 
biçarenin yüzünü sararlar.

Hayriye Bacı çırpına çırpına, boğuk boğuk mosmor suratla fer-
yatta59 devam ederken Nedim:

– Ben bilirim anahtar bir siyah şeritle onun boynunda asılıdır.
Bu küçük eller bacının boynunu, koynunu, göğsünü alan taran 

ederek60 anahtarı bulurlar, sandığı açarlar. Çikolatalar, pestiller, ku-
rabiyeler, armut, elma, dut kuruları, şekerlemeler, pastalar ortaya 
saçılır. Haydutlar hep birden yemişlere hücum ederler. Gözler par-
layarak çeneler oynar. Bu ilk vurgunun neşe ve lezzetiyle sermest 
olurlar61.

Etrafı boş kalan Hayriye Bacı elleriyle ağzının bağını açarak 
istimdada62 başlar:

– Ümmet-i Muhammed63 koşunuz!.. Vücudumu harap, sandığı-
mı yağma ettiler… Ne varsa bitirdiler…

Kapı önünde duran Ulviye, bu yaşlı feryatlara tahammül ede-
mez. Koşar vakayı yalı halkına anlatır. Her taraftan yetişirler. Lakin 
çete efradı ceplerine, koyunlarına doldurabildikleri çapullar64 ile 
yalının korusuna firar ederler.

Keyfiyeti65 paşa duyar. Elinde kırbaçla hadise mahalline66 iner. 
Can çekişir gibi yarı baygın bir hâlde yatan zavallı bacının hatırını 
sorar, gönlünü alır.

Bütün vaktini “teceddüt”67 kelimesinden şikâyetle geçiren bu 
eski zaman adamı ellerini havaya kaldırır:

59   feryat: çığlık 
60   alan taran etmek: altüst etmek 
61   sermest olmak: kendinden geçmek 
62   istimdat: yardım istemek 
63   ümmet-i muhammed: Müslümanlar 
64   çapul: yağma 
65   keyfiyet: bir şeyin esası ve iç yüzü 
66   hadise mahalli: olay yeri 
67   teceddüt: tazelenme, yenilenme 
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– Çocuklarımız bütün medeniyet cihanından68 münadim69 olan 
terbiye, hak, adl ü dad70, fazl u kemal71 yerine bu zamanın şuunuy-
la72 haşrolarak73 kitaplardan, gazetelerden, sinemalardan şekavet74 
dersi alıyorlar. Daima su-i misal75 görüyorlar. Torunlarımın bir gün 
beni dağa kaldırmayacaklarından emin değilim! Bu yirminci asır, 
birkaç sene sonra şekaveti elzem76 bir spor şeklinde programları-
na ithal edeceğe benziyor. Hayriye Hanım, biz o günleri görmeden 
ölelim. Zaten çok yaşadık. Kurtların içinde ceylan masumiyetiyle 
ömür sürülmez. Bundan sonra tırnakları bileyip dişleri sivrilterek 
sağa sola sırtlan gibi kabararak, saldırarak yaşanacak.

Zihni eski zaman ürkekliğiyle alude77 bu Sultan Hamit paşası, 
ziyade söylemiş olmak korkusuyla etrafına bakınarak muhteriz78 
adımlarla odasına çekildi.

Heybeliada 5 Eylül 1923

68   cihan: dünya 
69   münadim: yok olan 
70   adl ü dad: adalet, hak, doğruluk 
71   fazl u kemal: üstünlük ve olgunluk
72   şuun: olaylar, işler 
73   haşrolmak: bir yere toplanmak 
74   şekavet: her çeşit kötülük içinde olmak 
75   su-i misal: kötü örnek 
76   elzem: çok lazım 
77   alude: karışık
78   muhteriz: sakınan, çekinen



İğneli Fıçı1

Size o bildiğiniz eski Yahudi masalından söz edecek değilim. 
İğneli fıçı nerededir, bunu hiç tahmin edemezsiniz.

Bizim Heybeliada’daki köşkümüz birkaç gün böyle bir işkence 
fıçısı hâlini aldı.

Bir sabah saat ona doğru pencereden baktım ki dışarısı görün-
müyor. Evin önünü bir kara bulut kaplamış. Havada binlerce bir 
şeyler kaynaşıyor. Bunlar ne? 

Hepimiz pencerelere üşüştük, anlamaya çalışıyoruz. Kaynaş-
ma o kadar yoğun ki ne olduğu anlaşılamıyor. İçimizden Anadolulu 
bir kadın haykırdı:

– Arı, arı! Bir yerden kovan yahut kovanlar boşanmış!
Hemen panjurları, camları, kapıları kapadık. Kaynaşma gittik-

çe azalarak iki üç saat kadar devam etti. Nihayet meydanda otuz 
kırk tane kadar arı kaldı. Biz bu kadara razıyız. Ama ertesi gün bana 
haber verdiler:

– Arılar gitmemiş, balkonun altına toplanmışlar.
Aşağıya inip bir de baktım ki ne göreyim? Balkonun alt köşesi-

ne kocaman, siyah bir duvar yastığı gibi birbiri üzerine birikmişler, 
birkaç yüz tanesi de çevrede geziniyor. Artık bahçeye serbest çıkı-
lamayacağı gibi balkonda oturmak da mümkün olmayacak.

1   “İğneli Fıçı” hikâyesi, 1340’te (1924) Meyhanede Hanımlar hikâye derleme-
sinde Kitaphane-i Hilmi yayınevi tarafından İstanbul’da basılmıştır. (Elvirah 
Dönmez)
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Şimdi ne yapacağız? Arıcılıktan anlayan bir komşumuz var: 
Mustafa Efendi… Ona haber gönderdim.

Şu cevabı vermiş:
– Aman ürkütmesinler, ürkütmesinler. Hücum ettikleri adamı 

bitirirler.
Biz bu cevaptan bir şifa beklerken büsbütün telaşa düştük. Ar-

tık bahçeye çıkmaktan, pencere açmaktan ödümüz kopuyordu.
Şimdi asıl mesele kovanların nereden boşanmış olduğunu araş-

tırıp anlamaktı. Allah razı olsun, bu işi de Mustafa Efendi halletti. 
Sormuş, soruşturmuş, arıların sahibini bulmuş. Muratoğlu adında 
biri.

Mustafa Efendi, yanına birçok araç gereç almış olduğu hâlde 
Muratoğlu, uşaklar ve bahçıvanlarla birlikte bize geldi. Bu felake-
tin bizim evden defedilmesi meğer öyle kolay bir iş değilmiş. Bir-
çok külfetlere katlanmayı gerektiriyormuş.

Altı metrelik bir merdiven, şekerci külahı biçiminde büyük 
sepetler başa geçirilecek. İnce tel örgülü şapkalar, yüzlükler yüzü 
koruyacak. Elleri korumak için de kalın meşinden eldivenler giyi-
lecek.

Üç kişi bütün bunları kullanarak zırhlandı. Balkonun altına 
merdiven dayatıldı. Sepetlerin içine şekerli sular serpildi.

İşin tehlikeli bir pürüzü var. Yemek salonunun balkonun altına 
tesadüf eden penceresini tamamıyla açmak gerekiyor. Oradan sırık-
larla merdivendekilere yardım edilecek.

İlk atılımlarda arılar tamamıyla sepetlere alınabilirse iyi. Ama 
alınamadılar mı felaket… Çünkü açık pencereden evin içine saldır-
maları işten değil.

Sepetler, tel örgüden maskeler, meşin eldivenlerle arılara karşı 
zırhlanan üç adamdan başka biz, kadın erkek, yedi sekiz kişi ko-
runma araçlarından yoksunuz. Ellerimiz, yüzlerimiz açık. Maske-
lerimiz yok.
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Ben, ne olur ne olmaz, tedbirli olayım diye başıma panamayı 
geçirdim. Üzerine geniş bir tül parçası sardım. Kalın eldivenlerle 
ellerimi de muhafaza altına aldım.

Bu hazırlığımı gören Mustafa Efendi şu ihtarda bulundu:
– Beyefendi, yenlerinizi de kapamalısınız.
Yenlerimi de bağladım. Ameliyat başladı. Ama ne o? Yine 

bahçeyi bir kara buluttur kapladı. Arıların yarısı sepetlere alınmış, 
yarısı alınamamıştı. Bu iğneli ordunun bir bölümü de açık pence-
reden evin içine saldırdı. Şimdi evin içinde koptu mu bir kızılca 
kıyamet… Hazırlıksız bulunanların hâlleri harap. “Vay canım! Vay 
ensem! Vay yanağım! Vay burnum!” Acı acı sesler, sızlananlar, ora-
dan oraya koşturanlar, bir telaş, bir heyecandır gidiyor. Tepesinde 
bir alay arı ile o odadan o odaya kaçan kaçana. Ama arıların elinden 
kurtulmak ne mümkün?

Öyle öfkeli, öyle hızlı hayvanlar ki boş bir odanın kapısını açıp 
da kaçacağımız zaman kırkı ellisi birden bizden önce içeriye dolu-
şuyorlar.

Zavallı Mustafa Efendi’nin yüzü gözü mosmor kesildi. Elleri 
somun gibi şişti. Akşamüstü bize uğrayan sütçü, yoğurtçu neye uğ-
radıklarını bilemeden şaşkınlık içinde kâselerini devirerek, sütlerini 
dökerek haykıra haykıra kaçıyor ama arkasından arıların yirmisini 
otuzunu da birlikte götürüyor.

Rahatları bozulmuş olduğu için kızgın arılar rastladıklarına 
fena hâlde salıyorlar. Artık bizim eve selam vermek hangi babayi-
ğidin harcı?

Bahçe mi daha tehlikeli, evin içi mi belli değil. Gerçek şu ki 
evin hiçbir kesiminde sığınacak yer kalmamıştır.

Şimdi herkes birbirinin yarasının içindeki iğneyi çıkarmak 
işiyle uğraşmakta. Bu önemli işte kadınlara o kadar ustalık geldi ki 
hemencecik şıp diye iğneleri alıveriyorlar.

Ortada dönen sorular: 
– Seni kaç arı soktu? 



956 | Hikâyeler

– Beş.
Öteden karışık sesler… 

– Beni sekiz.
– Beni on bir.
Baygın bir inilti:
– Beni tamam on yedi.
Daha ezgin bir şikâyet: 
– Kıvılcımlı mangala düşmüşüm gibi her yanım cayır cayır ya-

nıyor. Sayısını Allah bilir…
Tecrübeli bir sesin ihtarı: 
– Sakın yaralarınızı kaşımayınız.
Evdeki kolonya şişeleri boşaldı. Komşulardan yardım isteme-

ye gidildi. Kâse kâse su, sirke bezler batırılıp batırılıp kompres ya-
pılıyor.

Eczaneye şu reçete gönderiliyor:
Ammoniaque 15 gr. 
Collodion 5 gr.
Acid salicylique 0,50 gr.

*
Şimdi de arılardan intikam almak sırası bize geldi. Hepimiz si-

lahlandık. Tavan süpürgesi, adi süpürge, meydan süpürgesi, çalı sü-
pürgesi, soba süpürgesi, tüy süpürge, tel süpürge, sırıkların uçlarına 
bağlanmış bezler, havlular, ağaçlardaki böcekleri öldürmeye mah-
sus eczalı şırıngalar. Böylece korkunç bir savaştır başladı. Arılar 
tarafından on beş, yirmi defa sokulmuş olanların artık onlardan ne 
korkusu vardı? Bu sopaların saldırıları altında kornişler çarpılıyor, 
perdeler sökülüyor, büfeden bardaklar, tabaklar dökülüyor, vücut-
lar ateş gibi yandıkça gözler kızışıyor, gerçek bir savaş coşkunluğu 
içinde buram buram terliyoruz.

Oh, nihayet üstünlük insanlarda kaldı. Yerler düşman leşleriyle 
doldu. Artık ölüleri süpürgelerle faraşlara alıyoruz. Ama daha şura-
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ya buraya, perde kıvrımlarına falan sinmişler var. Onların da hesa-
bını göreceğiz.

Bu ateşkes sırasında Mustafa Efendi anlatıyor:
– Bir köyden başka bir köye iki atlı yük arabasıyla arı kovanları 

götürülüyormuş. Yolda nasılsa kovanlardan birinin kapağı açılarak 
arılar boşanmış. Derhâl arabacıya ve atlara saldırmışlar. Bu zehirli 
iğnelerden canları yanan hayvanlar almışlar mı gemi azıya? Bo-
zuk yollarda otomobili hızıyla koşan arabanın sarsıntısından bütün 
öteki hayvanlar da boşanmışlar. Arabacı tulum gibi şişmiş. Atlar-
dan biri ölmüş. Nasılsa bir dere kenarına gelmişler. Arabacı arabayı 
suya sürmüş. Böylece kendisini ve tek kalan hayvanını arıların sal-
dırısından kurtarabilmiş.

*
Neyse pansumanlar iyi geldi. Ama ertesi gün evcek savaş yor-

gunuyuz.
– Tövbeler olsun bundan sonra bir parmak bal yemem. 
– A niçin yemeyecekmişim kuzum? Bu azgın hayvanları çalış-

tırıp da ürününe ortak olmak insanlar için zevktir.
– Ne Şam’ın şekeri ne Arab’ın yüzü… Ben de bunu söyleyenle 

beraberim.
*

Arılar seni sokmadılar mı diye sorabilirsiniz.
Beni tülden zırhım korudu. Ama üç gün sonra Avnüssalah’ın2 

konferansını yazarken ensemden hançerlendim. Bunu da Utanmaz 
Adam’ın maneviliğinden gelen bir intikam darbesi sayıyorum.

2   Hüseyin Rahmi’nin Utanmaz Adam adlı romanındaki kahraman.





Meyhanede Hanımlar1

Sol gözü biraz şehla fakat tatlı. Saçlar siyah astragan kıvırcık-
lığında. Kirpikler ince bir teyelden sökülmüş ibrişim gibi büküm 
büküm. Beden beyaz, uzun, narin, asabi. Kocasını zeklendiği2 vakit 
dilini çıkarmak âdetidir. Şehrî Bey bu hakarete idmanlıdır. Hazin 
bir tebessümle mukabele eder3. Fakat kaynana köpürür, kendinden 
geçer.

Kızgın bir yaz gününün fırınlanmış nefesi ara sıra P. karyesini4 
yalarken ikindiye doğru karı koca biraz serinlik bulmak için bahçe-
nin sulanmış gölge bir köşesine çekildiler.

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kurtuluş 
Savaşı şartları altında 1920 yılında çıkarılan Men-i Müskirat yani içki yasağı ka-
nununu eleştirdiği “Meyhanede Hanımlar” adlı uzun hikâyesini Heybeliada’da 
18 Haziran 1924 tarihinde tamamlamıştır. Hikâye 1341 yılında Kitaphane-i Hil-
mi tarafından (Bab-ı Âli caddesi) Orhaniye Matbaasında yayımlanmıştır. Ese-
rin sadeleştirilmiş ikinci baskısı, 1947’de Hilmi Kitabevi tarafından yapılmıştır. 
Kapak resmi “Münif Fehim” imzalı olan ve Meyhanede Kadınlar adını taşıyan 
kitapta Büyük Günah, Nergis Hanım’la Fehim Bey, Mübareğin Kuyruğu, İğneli 
Fıçı, Zavallı Katil adlı kısa hikâyeler yer alır. Daha sonraki yıllarda hikâye yine 
sadeleştirilmiş olarak ve yine “Meyhanede Kadınlar” adıyla Atlas Kitabevi ta-
rafından 1969, 1972 ve 1981’de, Everest Yayınları tarafından 2012’de, Özgür 
Yayınları tarafından 1995 ve 2016’da Hüseyin Rahmi’nin başka hikâyeleri ile 
birleştirilmiş hâlde yayımlanmıştır. Elinizdeki yayın, hikâyenin ilk baskısına uy-
gun şekilde sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Hilal Oytun Altun)

2   zeklenmek: alay etmek
3   mukabele etmek: karşılık vermek
4   karye: köy
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Uzun bir öğle uykusundan yeni kalkan kaynana evin içinde re-
havetle dolaşırken bahçeden hararetli hararetli bir söylenme duydu. 
İşitmek için binanın en müsait penceresine yanaşarak kulak verdi. 
Kendi kendiyle konuşmak garabetiyle5 maluldü6. Bir ikinci şahıs 
mevcutmuş gibi kendi istifhamlarına7 yine kendi cevap verirdi. 

Derin bir inilti ile: 
– Ah, dedi, biri burgu, öteki tahta. Yine oğlumu vır vır yiyip 

bitiriyor. Ne tahammüllü erkek bilmem ki… Geçen günü kocasına 
iskarpinlerini bağlatıyordu. Öteki bir lostracı8 zilletiyle9 bu hakir10 
işi görürken karı “Aman, fena yaptın. Çöz, bir daha bağla.” emriyle 
küt küt oğlumun arkasına yumrukluyor. Ana ol da gel buna dayan 
bakalım. Kızınca arsız mahalle karıları gibi dilini çıkarır. Edepsizin 
ekmekçi küreği gibi (eliyle işaret ederek) nah işte bu kadar uzun 
dili var. Görseniz iki dudağının arasından bir yılan fırladı sanırsı-
nız. Bunun zehri uzun hayvanınkinden çok dehşetlidir. Soktuğunu 
öldürür. Gelin değil, canlı bir felaket. Her şeye üstelik, şimdi koca-
sıyla beraber işret ediyor11. Erkek içsin de kadın niçin içmesinmiş? 
Her maslahatta12 kadın erkekle boy ölçüşebilir mi? Ben yanlarına 
gidince hemen lakırdıyı değiştiriverirler. Olsun. Gideyim bakayım. 
Oğlumu bir parçacık dırdırdan kurtarmış olurum.

Büyük hanım, şişman vücudunu ağır adımlarının üzerinde tarta 
tarta asık bir suratla bahçeye iner.

Kaynanasını görür görmez gelinin nevri döner13, lakırdıyı14 ke-
ser. Başını öbür yana çevirir. İhtiyar kadın bu açık istiskale15 karşı 

5   garabet: tuhaflık
6   malul: hasta, sakat
7   istifham: soru
8   lostracı: ayakkabı boyacısı
9   zillet: aşağılanma
10   hakir: değersiz
11   işret etmek: içki içmek
12   maslahat: önemli iş
13   nevri dönmek: çok sinirlenmek
14   lakırdı: söz
15   istiskal: hoşlanmadığını belli etmek
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bozulur. Kavgaya hazırlanan dudakları titremeye başlar. Şehrî Bey 
parlayacak ağız dalaşını bastırmak için validesiyle zevcesi arasında 
acayip bir vaziyet alır. 

Kaynana:
– Dır dır ne görüşüyordunuz? Ben gelir gelmez şıppadak lakır-

dıyı kestiniz. 
Gelin put gibi anut16, haşin haşin sükûnetini muhafaza eder. 
Şehrî Bey müsademeyi17 hafifleştirmek için iki cisim arasına 

konan balon gibi söze atılarak:
– İçki yasağına dair konuşuyorduk.
– İnsan karısıyla içki lakırdısı eder mi?
Gelin iskemle üzerinde fırradak dönerek: 
– Eder. Bundan sonra kadın her meseleye karışacaktır. Her şey-

de, her şeyde onun reyi18 alınacaktır… Koca vücudunla, kalın ka-
fanla salapurya19 gibi sen söze yanaşma öyle.

Kaynana:
– Mademki kadın her şeye karışacakmış, neden susayım?
Gelin:
– Doğurmak feyzinden20 kaldıktan sonra kadın kadın değildir.
Kaynana:
– Kadın değildir de ya nedir?
Gelin:
– Oğullarının, kızlarının, gelinlerinin, torunlarının üzerine baş 

belasıdır.
Kaynana:
– Sivri dilli edepsiz!..

16   anut: inatçı
17   müsademe: çarpışma
18   rey: oy
19   salapurya: 10-15 tonluk ticaret gemisi
20   feyz: verimlilik
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Gelin (dilini çıkararak):
– Nah işte sivri mi yassı mı, gör.
Kaynana:
– Şeytan görsün… Yılan karı!..
Şehrî Bey:
– Karıcığım, anneciğim, Allah aşkına susunuz… Ne yapıyorsa-

nız bana yapıyorsunuz. Ara yerde ben eriyorum, bitiyorum…
Kaynana:
– Karının bana öfkesi nedendir, biliyorum. Meliha ailece bura-

ya taşınmışlar. Sefa geldinize gittim. Kabahatim bu.
Gelin:
– Bana nispet olsun diye gittin.
Kaynana:
– Onunla sana niçin nispet yapayım?
Gelin:
– Benden evvel oğluna Meliha’yı alacakmışsın. 
Kaynana:
– Öyle bir söz olduydu. Fakat kısmet değilmiş. Oğlum seni aldı. 

O da başkasına vardı. Artık şimdi bunu uzatacak ne var?
Gelin:
– Çok arzu etmişsin, çok uğraşmışsın ama olmamış.
Kaynana:
– Allah’ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Pek istedimdi ama 

işte benim talihsizliğim, oğlumun bahtsızlığı… Bir türlü olmadı…
Gelin:
– Oğlunun bahtsızlığı mı?
Kaynana:
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– Öyle. Meliha senden güzel, zeki, edepli, dirayetli21, iyi huylu 
asil bir kızdır. Senin gibi vara yoğa dilini çıkaran kenarın dilberi 
değil. Talihimiz olaydı işte ona düşerdik. 

Şehrî Bey:
– Anne… Anne… Böyle münasebetsiz sözlerle niçin dirliğimi-

zi bozuyorsun? Ben karıcığımdan memnunum. Talihime bin defa 
müteşekkirim.

Kaynana:
– Annen olduğum için senin gönlünü kendiminki gibi bilirim. 

Memnun değilsin ama ne yapalım, bu yılan tabiatlı karıya bir defa 
düştük. Namus belası, şerrine lanet!22 diyerek çekip gidiyorsun.

Bir fırtına gibi yerinden kabaran Bahriye Hanım, iki yumru-
ğunu kalçalarına dayadıktan sonra gözlerinin alevlerini kocasının 
suratına saçarak:

– Söyle bakayım Şehrî, öyle mi diyorsun?
Şehrî Bey:
– Vallahi değil karıcığım. Haşa benim ağzımdan böyle bir söz 

çıktı mı?
Bahriye Hanım:
– Çıkmadı da bunak anan senin tarafından bilvekâle23 bu yolda 

saçmalar savurmaya nasıl cesaret ediyor?
Kaynana:
– Cesareti mesareti yok. Oğlumu büyüledin. Ağzını, dilini bağ-

ladın. Zavallıcık bir mektep çocuğu gibi karşında kem küm edip 
duruyor. İçindekini söyleyemiyor ki… Ben oğulcuğumun kalbini 
bilirim diyorum sana… Ben onun anasıyım. O benim yüreğimden 
koptu. Sen kim oluyorsun?

Bahriye Hanım:

21   dirayetli: yetenekli
22   şerrine lanet: kavga çıkarmak isteyen bir kimseyle uğraşmak istenmediğinde 

söylenir
23   bilvekâle: vekili olarak; birinin yerine, adına
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– Karısı.
Kaynana:
– Oh el kızı… Bir sözle yakın, bir sözle uzak.
Bahriye Hanım:
– Aman yavaş gel cadı! Hâlâ Sultan Aziz zamanı zihniyetiyle 

yaşıyorsun. Bundan sonra kocalar karılarını değil, isterlerse karılar 
kocalarını boşayacaklar. (Zevcinin24 arkasına iki yumruk indire-
rek) Kadınlar erkeklerini dövecekler. Kadınlar, asırlarca çektikleri 
asiya-ı esaretin25 aksülameli26 devrindeler. İntikamlarını alacaklar. 
Paşalar, beyler, efendiler Ankara’da değil, arşıâlâda27 meclis kursa-
lar Havva kızlarıyla baş edemeyecekler. Muharebeden sonra erkek 
azalmış, kadın çoğalmışmış. Daha iyi ya… Demek ki kemiyeten28 
erkeklere galibiz. Bizim dediğimiz olacak. Şehrî, ananın terbiyesini 
vereceksen ver. Veremeyeceksen aczini itiraf et. Yapacağımı ben 
bilirim…

Kaynana:
– Ay merak ettim. Söyle bakayım. Ne yapacaksın?
Bahriye Hanım:
– Kocamla şimdi şurada deniz kenarındaki Apostol’ün mey-

hanesine gideceğim. (Baş parmağıyla ağzına doğru içki işareti ya-
parak) Atacağım atacağım atacağım, bir güzelce kafayı tuttuktan 
sonra gelip seni pataklayacağım.

*
O akşam Bahriye Hanım, zevciyle birlikte Apostol’ün gazi-

nosuna giderler. Gaz tenekelerine dikilmiş boru, kahkaha çiçekleri 
arasında denize karşı otururlar. Tabakların, bardakların temiz olma-
sı mükerrer29 tembihiyle mezeler, biralar ısmarlanır.

24   zevç: eş, koca
25   asiya-ı esaret: esaret değirmeni
26   aksülamel: reaksiyon, tepki
27   arşıâlâ: gökyüzünün en üst katı
28   kemiyeten: sayısal olarak
29   mükerrer: tekrar eden
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Halka müsaadesi30 büyük bir lütuf şeklinde yeni tebşir olunan31 
bu soğuk içki ile serinlemekte iken meykedeye32 tanıdık bir çift 
daha gelir. Bu ikisi de karı koca. Ferdî Bey’le Adalet Hanım. Bunlar 
da bitişik masaya otururlar. Bardak bardağa tokalarla konuşmalar, 
gülüşmeler başlar. 

Cadaloz kaynanasının hücumlarıyla kanı dönen, sinirleri ge-
rilen Bahriye Hanım hiddetini bira ile yudum yudum söndürürken 
neşeli bakışmalarla söze girişir:

– Bugünleri gösteren Hüda’ya33 bin hamd ü senalar34… Kadın-
ları kafesten azat eden35 cumhuriyete binihaye36 şükranlar… Oh 
hele Türk kadını boza içmekten kurtuldu. Ahirette va’d-i Kevser37 
ile dünyadaki bütün içkileri tahrim eden38 bol çakşırlı39 sofu, kalın 
kafalı bütün mürtecileri40 etrafına topla da Vefa’nın mırmırık41 dolu 
mermer küpleri içine dalıp çıkınız. Ayranla, şerbetle neşesiz karnını 
şişiren bir millet hiçbir vakitte şampanya ile düşünenlere yetişemez.

Tokalar, kahkahalar, matufu42 pek belli olmayarak “Yaşasın” 
sedaları.

Adalet Hanım:
– Şimdiye kadar kadının hiçbir yerde sesi, hakk-ı tenkidi43 yok-

tu. 
Bahriye Hanım:

30   müsaade: izin
31   tebşir olunmak: müjdelenmek
32   meykede: meyhane
33   Hüda: Allah
34   hamd ü sena: şükür ve övgü
35   azat etmek: özgür bırakmak
36   binihaye: sonsuz
37   va’d-i kevser: cennet çeşmeleri sözü
38   tahrim etmek: haram etmek
39   çakşırlı: şalvarlı
40   mürteci: gerici
41   mırmırık: ekşimiş boza
42   matuf: yönelik
43   hakk-ı tenkid: eleştirme hakkı
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– Hakk-ı tenkid herhangi bir meselede biperva44, en doğru ve en 
açık söyleyenindir. 

Adalet Hanım:
– Hükûmetin bir zamandır içki hakkındaki memnuatına45 ne 

dersiniz? 
Bahriye Hanım:
– Hükûmet bu hareketiyle men değil, içkiye herkesi teşvik, tah-

riş etti46. En pis, muzır47 rakılar üç dört yüze satıldı. Bütün meyha-
nelerde küp dibi tortularına kadar bayat sermayeler48 sürüldü. Hiç 
kullanmayanlara bile iştah geldi. Her tarafta yeniden imbikler ıs-
marlandı. 

Ferdî Bey:
– Bir şeyi neşretmek49 istiyor musunuz? Menediniz50.
Adalet Hanım:
– Gayrisarih51 bir memnuiyet52. Hükûmet kapalı şişe, açık şişe, 

dam altında, damsız yerde içenlerle, kendini bilecek bilmeyecek 
kadar sarhoş olanlar, bir okkadan53 fazla kesik gibi miyarsız54, mik-
yassız55, vezinsiz56, tartısız, nakabil-i tatbik57 muammalarla oynar-
ken sokaklar ayyaş naralarıyla inliyor, zabıta her gün birbirini vu-
ran, öldüren en müthiş sarhoş vukuatı58 kaydediyordu.

44   biperva: çekinmez 
45   memnuat: yasaklar
46   tahriş etmek: kaşındırmak
47   muzır: zararlı
48   sermaye: anamal
49   neşretmek: yaymak
50   menetmek: yasaklamak
51   gayrisarih: açık olmayan
52   memnuiyet: yasaklama
53   okka: bir ağırlık ölçüsü
54   miyarsız: ölçüsüz
55   mikyassız: ölçüsüz
56   vezinsiz: ölçüsüz
57   nakabil-i tatbik: uygulanması imkânsız
58   vukuat: olay 
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Ferdî Bey:
– Haklısın karıcığım. Bir şey ya menedilir ya edilmez. Teşri-

cilerle59 beraber ya hepimiz ellerimizi göğüslerimize koyarak bu 
menhusa60 sıdk ile tövbe etmeliyiz. Yahut ki içenlerin keyiflerine 
dokunmamalıyız. Suistimale müsait yarım tertip kanun olmaz. Nü-
fuz ve haysiyetini kırdıracak surette kanun yapmak vebaldir. Mem-
nu61 bir günde bağıran sarhoşu çalyaka etmeli62. En ağır cezaya 
çarpmalı, kanunun nüfuzu amasız olunca ve daima ruh bulunca tıss 
ses kesilir. Mütemadiyen63 aflarla iptal edilmek için kanun yapıl-
maz. Sonra halk hükûmetle yüz göz ve zabıtaya karşı itaatsiz olur. 
Memnuiyet esnasında zabıtanın kendi eliyle kendi vukuat defterine 
sarhoş polislerin halka tecavüzünü64 kaydetmesi ne elimdir65…

Adalet Hanım:
– Bey, bilirsin ki memnuiyetten evvel boğazıma bir damla içki 

girmemişti. Sen evde yalnızca içerken iç sıkıntısıyla beni de zorlar-
dın. Şöyle böyle bir iki defa tattım. Hoşuma gitti. Şimdi içiyorum. 

Bahriye Hanım şıkır şıkır iki bardağı biri birine vurarak:
– Garson, gel mezeleri tazele. Bira getir… Ah ne iyi, ne iyi… 

Hayatımın elemlerini66 ara sıra bu kadehlerin dibinde boğmak. 
Kaynanamın cadalozluğunu unutur gibi oldum. 

*
Birkaç şişe daha atıldıktan sonra kafalar tatlı bir neşe ile du-

manlandı. Hanımlar masaların mermerleri üzerinde usul tutarak67 
hafiften okumaya başladılar.

59   teşrici: yasa koyucu
60   menhus: uğursuz
61   memnu: yasak
62   çalyaka etmek: sıkıca yakalamak
63   mütemadiyen: sürekli
64   tecavüz: saldırı
65   elim: üzücü
66   elem: üzüntü
67   usul tutmak: tempo tutmak
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Köşeye sıkışmış ihtiyar ayyaşın biri önüne göstermelik bir şişe 
bira koydurduktan sonra koltuğunun altındaki pencere sövesine68 
fincan içinde rakı taşıttırıp duruyordu.

Garson, dolusunu getirip boş fincanı aldıkça:
– Getir yavrum getir… Dünyada bu memnu rakı kadar lezzetli 

bir şey tatmadığımı söylersem inan. Nur olsunlar. İçkinin kıymetini 
duble eylediler. İçen zevkini duyuyor. Satan ihya oluyor69. Dam al-
tında içilirmiş de hariçte içilmezmiş. Yan cebime koyuver bu lafları. 
Evvelden bir sakıf70 altında gizlenen şeyler şimdi hep açıkta oluyor. 
Yavrucuğum Niko şimdi rakı nerede içilmiyor? Sen bana söyle. Şir-
ket vapurlarında mı? Seyr-i Sefain tontonlarında71 mı? Trende mi? 
Tayyarede72 mi? İzmir’de mi? Ankara’da mı? Günde on bin, yirmi 
bin kişi içiyor. İki kişi tutuluyor. O da enayice hareket ettikleri için… 
Selatin73 meyhanelerin imbikleri74 dolup dolup boşalıyor. Ayda yıl-
da bir yakalanan ya oluyor ya olmuyor. Evde malını sigorta etme-
sinin yolunu bilmediği için… (Fincanı işaret ederek) Bu mayiinin75 
önünde ısrar edebilecek kuvvet âlemde mutasavver midir76? Rakı-
nın içmesi memnu, yapması memnu, satması memnu, ithali memnu. 
Söyle bana yavrum, sizin bodrumdaki küplere, damacanalara bu 
namübarek77 şey yağmur borularından mı akıyor? İşret, memnui-
yet namına böyle bir revaç78 devresine girdi. Zavallı Mazhar Os-
mancığım, Hilâl-i Ahdar’ın79 remzi80 yeşil dudusu gibi tünediğin 
kürsülerde sen çırpına çırpına haykır dur. Sen içkili kafaların bo-

68   söve: pencere kasası
69   ihya olmak: çok iyi duruma gelmek
70   sakıf: çatı
71   Seyr-i Sefain tontonları: Denizcilik İdaresi vapurları
72   tayyare: uçak 
73   selatin: sultanlar
74   imbik: damıtıcı
75   mayi: sıvı
76   mutasavver: hayal edilebilir
77   namübarek: mübarek olmayan
78   revaç: sürüm
79   Hilâl-i Ahdar: Yeşilay
80   remz: sembol
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zulmuş dimağlarına81 dokundurduğun hazık82 parmağını halka kal-
dırarak nefretli bir şefkatle tehlikeyi haber veriyorsun. “Zehirden 
şifa beklenemez, onunla zevk edilmez. Eğer bu muvakkat83 cennet 
bir zevk sayılabilirse emin olunuz taht-ı tedavimde84 bulunan biça-
relerin içinde bu tazavvukta85 size kat kat tefevvuk edenler86 vardır.” 
diyorsun. Ah fennin hayırhah87, faal88 evladı… Sözün çok doğru 
lakin ben akıllı zamanlarıma bu muvakkat cenneti tercih ediyorum. 
Darüttedavinde89 bana bir hücre hazırla. Beni nasıl iyi edeceğini 
sana söyleyeyim. Hasta dimağımın üzerine birkaç kova ispirto dök.

Garson Niko yarıdan ziyadesini anlamadığı bu saçma sapan 
sarhoş sözlerini açık ağızla dinler iken karşıdan hanımlar ezgili ma-
kamdan aheste aheste şarkıya girişirler. 

İç bâde90 güzel sev varsa akl u şuûrun 
Dünyâ vâr imiş yâ ki yoğımış ne umûrun
Sarhoş:

– Vay anam babam buna can dayanır mı? Haydi Niko böyle 
fincan fincan başa çıkılmayacak… Yarım okkalığı doldur, getir is-
kemlemin altına koy. 

Niko:
– Yasaktır beybaba, sonra hepimiz ceza veriyoruz.
Sarhoş:

– Getir oğlan… Anasını sattığımın dünyası… Polis mi gelecek, 
jandarma mı? Birkaç tek ikramla gönüllerini alırım. Tenezzülen91 

81   dimağ: zihin
82   hazık: usta
83   muvakkat: geçici
84   taht-ı tedavi: tedavi altında
85   tazavvuk: zevk almak 
86   tefevvuk etmek: üstün gelmek
87   hayırhah: iyilik isteyen
88   faal: aktif
89   darüttedavi: tedavi yeri
90   bade: içki
91   tenezzülen: aşağı durumu kabul ederek
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İstanbul valisi [sabık92 vali zamanında yazılmıştır] teşrif buyursalar 
bir iki toka ile işi geçiştiririm. Her zaman ziyafetlerde şampanya 
içilmez ya! Yasaktan sonra rakılar ne hâle geldi. Tatsın da anlasın. 
Vazifesidir. Bu soyucu zamanın resme93 tabi kılmadığı94 yalnız karı 
koca arasındaki gizli muamele95 kaldı. Bu zuhul de96 kontrolün zor-
luğundan dolayı olsa gerek. Haydi bre fiya…

Garson gider.
Hanımlar şarkıyı değiştirirler:
Çekme elem-i derdini bu dehr-i fenânın97

Al destini98 bûs eyle99 hemân100 pîr-i mugânın101

Sunsun sana bir bâde ki râhat bula cânın
Anlarsın o demde nicedir zevki cihânın 
Nakarat
Zevk ister isen mey ile meyhânede vardır
He ne var ise hâlet-i mestânede102 vardır
Sarhoş:

– Kimdir bu manasız yasağı çıkaran? Rakı asıl bundan sonra 
içilecek. Zaman-ı evvelde varını yoğunu feda etsen meyhanede 
böyle genç güzel hanımlara türkü söyletemezdin. Bu zevki kırk 
çıplak dilberle hamama giren sakalları mücevherli sultanlar bile 
sürememişlerdir. Mazhar Osmancığım observation defterini aç. 
Bundan sonra işitilmemiş şeyler kaydedeceksin. Evvelden yalnız 
babalar sarhoştu. Şimdi analar da dünya gamını ispirto içinde erit-
92   sabık: önceki
93   resim: vergi
94   tabi kılmak: bağlamak
95   muamele: ilişki
96   zuhul: yanlışlık
97   dehr-i fena: geçici, sonlu dünya
98   dest: el
99   bus eylemek: öpmek
100   heman: şimdi
101   pir-i mugan: meyhanecibaşı
102   hâlet-i mestane: sarhoşluk hâli
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meye başladılar. Bir çift alkoliğin kanından teşkil edecek cenini dü-
şün. Eczane camekânlarında103 şişe kavanozlara konmuş türlü türlü 
emraz104 numuneleri105, suiteşekkül106 turşuları seyredeceğiz. Ah ah 
hanımlar ne güzel okuyorlar. Ömrüm artıyor. Fakat şimdi onların 
burada tatlı tatlı gülüp eğlenmelerine bakmamalı. Evdeki hâlleri 
pek geçimsiz, dalacandır107. Dört karı aldım, bıraktım. Şeri108 çilemi 
doldurdum. Artık beşinciyi tecrübe etmek istemem. Şimdi kiralık 
nazeninlerle109 yaşıyorum. Yalnız Arnavutköyü’nde çilek, Çamlı-
ca’da kiraz, Yedikule’de marul yetişmez. Bu memleket sinirli kadın 
fideliğidir. Benden yana paso. İmamın duasıyla artık başıma telli 
pullu bir bela almak arzusunda değilim. Ortada yarı gizli bazı laflar 
dönüyor. Nikâhla beraber bütün içtimai110 kanunlar lağvedilecek-
miş111. Bunun için her diyarda el altından çalışan hafi112 cemiyetler 
varmış. Oh ne âlâ… Masraftan korkarak karılarını boşayamayan 
birçok biçareler sevinecek. (Haykırarak) Ulan Niko, hani ya?

Niko acayip bir sırıtışla gelerek:
– Ne istiyoruz?
– Ne mi istiyoruz? Şimdi açarım ağzımı ha! Şişe ile getirmedin. 

Bari fincanlara devam et… İşitmiyor musun be domuz? Hanım-
lar Suzinakten113 okuyorlar. Rakısız rakısız durulur mu burada? Bu 
bülbüller birkaç gün daha böyle şakırlarsa bu memnuiyet zama-
nında vallah müşterilere rakı yetiştiremezsiniz. Banker olursunuz. 
Haydi ligora bre!114…

– Usta söylüyor ki yasaktır.
103   camekân: vitrin
104   emraz: marazlar
105   numune: örnek
106   suiteşekkül: kötü oluşmuş
107   dalacan: kavgacı
108   şeri: yasal
109   nazenin: nazlı
110   içtimai: sosyal
111   lağvedilmek: kaldırılmak
112   hafi: gizli
113   suzinak: klasik Türk müziğinde bir makam
114   Haydi ligora bre: “Haydi gidelim be!”
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– Uuulan! karşıda hanımlar oluyor115. Öbür köşedeki şu efendi-
ler olmak üzere. Ben oldum. Bundan sonra mı yasak çıkarıyorsu-
nuz? Rakının okkasını bin beş yüze satmak istiyorsunuz, maksat bu. 
Çağır bana ustanı!

Çıkar gider. Şişko karnından donbay116 kıçına doğru kirli bir 
prostela117 dolamış, katmerli çenesinde bir parmak kırçıl sakal sür-
müş118 fıçı gibi bir herif gelir:

– Ne istiyorsunuz?
– Rakı.
– Veremem.
– Niçin?
– Yasaktır.
– Şimdi bana kızından, kısrağından başlatma.
– Bira istiyorsan verezeyim. Ama rakı veremem. Nizam119 böy-

le.
– Deminden beri fincan içinde gönderdiğin rakı değil miydi?
– Hatır için üç dört tane gönderdim. Fazla veremem.
– Sen nizamnameyi120 okudun mu?
– Okumaya bilmiyorum.
– Nizamname, “Üstü kapalı yerde her türlüsü içilir” diyor. Bak, 

burası salaş121. Üstü patavra122 tahtalarıyla örtülü. O nizamname, 
sarhoşları üzüp meyhanecilere on misli fazla kazandırmak için ya-
pıldı. “İçki katiyen123 yasaktır” denmiyor. Kırk dereden su getiri-
yorlar. Ne dendiğini ne yapanlar biliyorlar ne okuyanlar anlıyorlar. 

115   olmak: sarhoş olmak
116   donbay: şişman kısa boylu; manda
117   prostela: önlük
118   sürmek: çıkmak
119   nizam: düzen
120   nizamname: düzenleme metni
121   salaş: tahtadan yapılmış
122   patavra: çatı örtüsü olarak kulllanılan ince tahta
123   katiyen: kesinlikle
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Hep bu namuayyen124 sözler, her ağızdan türlü gülünç tefsirlere uğ-
rayan dedikodular, rakının revacını arttırmaktan başka bir manaya 
gelmez. Hiçbir idare bu memnuiyet dönemindeki kadar meyhaneci-
lerin yüzlerini güldürmemiştir. Haydi benim gıdamı gönder. Yoksa 
rakı fıçılarını sakladığın yere gider, hükûmete ihbar ederim.

Apostol telaşla fırtınada çalkanan şamandıra125 gibi bacakları-
nın üzerinde sallanarak:

– Nerede var rakı fuçi? 
– Ben biliyorum.
– Söyle nerede?
– İşte bir tanesi karşımda duruyor. Sen… 
– Ben?
– Öyle ya senden âlâ rakı fıçısı mı olur? Beş dakika yanında 

oturan kokudan yirmi beş dirhem126 atmış kadar sarhoş olur be herif. 
Bu latif127 koku senin üzerine nereden siniyor böyle?

– Söyleme beyefendi böyle, sonra üstümde arayacaklar. Bir dir-
hem koku için kim bilir kaç lira ceza koyacaklar.

– Korkma be. Midelerdeki ispirtonun miktarını tayin128 için he-
nüz böyle bir sondaj aleti icat edilmedi. Edileydi “memnuiyet” sö-
zünü ağza almaya kim cesaret gösterebilirdi? Sarhoşu tevkife, teczi-
yeye129 kalkana derhâl bu aleti tatbik130 ile “Efendi, sen evvela kendi 
midenin cezasını ver. Sonra benimkinin hesabına bakalım” denirdi. 
Apostol, mademki nizamnameden bir şey anlamıyorsun. Barodan 
ıskartaya çıkarılmış131 muhamilerden132 birini çağıralım. Bize bu-

124   namuayyen: belirsiz
125   şamandıra: deniz üzerinde fıçı vs. boyutlarında yüzer işaret
126   dirhem: 3,2075 gramlık ağırlık ölçüsü birimi
127   latif: tatlı
128   tayin: belirleme
129   tecziye: cezalandırma
130   tatbik: uygulama
131   ıskartaya çıkarılmak: işe yaramaz olduğu için kenara konmak
132   muhami: avukat
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nun metnini tefsir etsin. Katalaviz?133. Beni iyi dinle. Nizamnamede 
“Üstü kapalı yerde içilir” diyor. Üstü kapalı ama nasıl? Kiremitle mi, 
çinko ile mi, betonarme ile mi, sarahat134 yok. Binaenaleyh135 ça-
dır altında içilebilir. Şemsiyeni açar, altına sığınır, sokak ortasında 
rahat rahat atarsın. Kendini tütsülüyormuşsun gibi başına bir örtü 
çeker rakıyı dikersin. Yahut Bektaşivari kadehin üzerini avucun-
la kapar, demcağızını136 yuvarlarsın. Binaenaleyh cürmümeşhut137 
hâlinde seni kimse yakalayamaz. Çünkü bu hareketinle kanunun 
metnine zerrece muhalefette bulunmuş138 olmuyorsun.

*
Burada meyhaneciyle sarhoş cebelleşirlerken öbür tarafta, 

adetleri artan biralar hanımların nazik başlarını epeyce döndürmüş-
tü. Şarkılar ahesteden tize doğru yükselmek tehlikesini gösterince 
kocaları biraz telaş aldı. Lakin Şehrî Bey zevcesinin menedilen şeyi 
yapmaya haris139 bir inatçı olduğunu bildiği için açıktan açığa itira-
za cesaret edemeyerek içinden kıvranmaya başladı.

Ferdî Bey karısına söz anlatmakta daha cesur davranarak kula-
ğına fakat ötekilere de işittirecek surette: 

– Adalet, dedi. Şarkının perdesi gittikçe yükseliyor. 
Adalet Hanım:
– Daha yavaş mı söyleyelim?
Ferdî Bey:
– Bütün bütün kesseniz daha memnun oluruz.
Adalet Hanım:
– Ah ne var Bey? Burası köy gazinosu. Kimse yok.
Ferdî Bey:

133   Katalaviz (Katalaves): “Anladın mı?” 
134   sarahat: açıklık
135   binaenaleyh: dolayısıyla
136   demcağız: içki
137   cürmümeşhut: suçüstü
138   muhalefette bulunmak: karşı çıkmak
139   haris: hırslı
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– Ben görüyorum. Camekânların hâricinde beş on seyirci peyda 
oldu140. Türk kadının gazinoda içmesi ve sonra da çalıp çağırması 
bu muhitin pek garip gördüğü, belki de hazmedemeyeceği141 bir fe-
nomendir. Eğlenceyi tadında keser isek iyi olur sanırım.

Şehrî Bey bu sözlerden biraz cesaret alarak:
– Birader pek haklı söylüyor. Bakınız uzaktan bir polis dolaşı-

yor.
Ferdî Bey:
–Evet evet. Polis Hakkı Efendi vazifeşinas142, pek terbiyeli bir 

çocuktur. Gelip bir şey söylemiyor fakat uzaktan kendini gösterme-
si kâfidir143. Anlamalıyız. Ona da bir mesuliyet144 gelmesin. Zaman 
acayip.

Bahriye Hanım, erkeklerin bu ihtarlarını kadınlığa karşı bir is-
tibdat145, bir tecavüz telakki ederek146 evvela sarardı. Sonra yerinde 
kaynaya kaynaya bira şişesini sert sert mermere vurarak: 

– Garson koş, bira getir!
Hanımın bu kabarışını pek hüsn-i tefsir edemeyen147 refikleri148 

birbirine acayip acayip bakışırlarken o, göğsünün infialini149 sesin-
de dalgalandırarak:

– Beyefendiler bir cinayet işlemiyorum ki beni polisle korku-
tuyorsunuz. Biz şurada iki kadınız. Siz de zevcimizsiniz. Karye 
halkı için bu hakikat ispata muhtaç bir şey değildir. Kocalarımızla 
beraber şurada birkaç şişe bira içip eğleniyoruz. Polisin bizi korkut-

140   peyda olmak: ortaya çıkmak
141   hazmetmek: sindirmek
142   vazifeşinas: görevini bilen
143   kâfi: yeterli
144   mesuliyet: sorumluluk
145   istibdat: baskı düzeni
146   telakki etmek: algılamak, varsaymak
147   hüsn-i tefsir etmek: güzel bir yorumla açıklamak
148   refik: yol arkadaşı
149   infial: öfke
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mak için karşıdan umacılık yapmaya ne salahiyeti150 var? Evimden 
oh diye bir nefes alamam çünkü acuze151 suratıyla derhâl karşıma 
kaynanam çıkıyor. Sokakta polis, iki adım ötede hoca… Bu mem-
lekette keyfinizce eğlenmek istediniz mi konunuz komşunuz, bü-
tün mahalle, bütün vilayet muahiziniz152, muteriziniz153 olur. Açık, 
mertçe eğlenceye tahammül edemezler. Fakat gizli ahlaksızlık içi-
mizi kemirir durur.

Ferdî Bey:
– Hanımefendi bira azıcık başınıza çarptı sanırım.
Bahriye Hanım:
– Belki.
Ferdî Bey:
– Bir iki söze müsaade eder misiniz?
Bahriye Hanım:
– Müsaade ne demek. Herkes hürdür. Dilediğini söyleyebilir. 

Fakat yalnız aramızda açılan şeyin bir hak ve mantık düellosu oldu-
ğunu unutmayınız, bahsi kaybeden silahını aşağı indirmelidir. 

Ferdî Bey:
– Şüphesiz.
Bahriye Hanım:
– Buyurunuz.
Ferdî Bey:
– Bendeniz bu gibi bir mahalde154 değil, sizin gibi terbiyeli bir 

aileye mensup münevver155 bir hanımın şöyle böyle bir erkeğin bile 
içip de türkü çağırmasını hoş göremem.

Bahriye Hanım:

150   salahiyet: yetki
151   acuze: yaşlı, huysuz, çirkin kadın
152   muahiz: tenkit eden
153   muteriz: itiraz eden
154   mahal: yer
155   münevver: okuma yazma bilen
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– Affedersiniz beyefendi. Siz kendi fikrinizi yanılmaz bir mi-
yar156 sayarak keyfinize göre hüküm veriyorsunuz. Sizin hoşunuza 
gitmeyen bir şey bana ve bir diğerine pek latif gelebilir.

Ferdî Bey:
– Hayır. Hoşa gitmekle yapılacak şeyin, affedersiniz, âdet ve 

adaba tevafuku157 arasında bir uçurum vardır. Hoşa giden her şey 
her yerde yapılamaz. Ve her terbiyeli insan bu fikirde benimle müt-
tehittir.

Bahriye Hanım:
– Bunlar modaları çoktan savmış lakırdılar. Mahaza158 her iki 

taraf için bir yorgunluk olsa da münakaşadan159 kaçmayacağım. Siz 
“terbiye” kelimesinden ne anlıyorsunuz, evvela bana onu izah edi-
niz.

Ferdî Bey:
– Huzurunuzda bunu izaha tedip ederim160. Çünkü bu kelimenin 

tarifini benden işitmeye muhtaç olmadığınıza katiyen kaniyim.
Bahriye Hanım:
– Terbiyeli insan, terbiyeli hayvan, terbiyeli maymun. Görüyor-

sunuz ki kelimenin haddizatında161 bir asalet yok. Bir insana, bir kö-
peğe, bir ayıya da tatbik olunabiliyor. Şimdi sizden sorarım. Kendi 
ormanında, ininde kendi hakkı, tabii huyu ve âdetleriyle yaşayan 
bir ayı mı makbuldür yoksa mürebbi162 bir Çingene’nin sopasından 
korkarak seyircilerin karşısında göbek atan hayvan mı? 

Ferdî Bey:

156   miyar: ölçü
157   tevafuk: denk gelmek
158   mahaza: bununla birlikte
159   münakaşa: tartışma
160   tedip etmek: uslandırmak, terbiye etmek
161   haddizatında: aslında
162   mürebbi: eğitici
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– Hanımefendi, çok zekisiniz. Lakin ona bir istikamet verecek 
rehberlerden mahrumiyetinden dolayı coşkun zekânız yolunu kay-
betmiş.

Bahriye Hanım:
– Böyle komplimanlarla163 sözümü kesmeyiniz. Terbiye demek, 

herhangi bir mahlukatta164 hilkaten165 mevcut olmayan bir şeyi ona 
tehditle, dayakla, işkence ile cebren166 telkine167 uğraşmak demek-
tir. Binaenaleyh terbiye, medeniyet hilekârının yüzümüze sürmeye 
çabaladığı bir sahtekârlık yaldızıdır… Hepimiz sureta medeni fakat 
içimizden bir türlü değişmeyen hilkatimizin168 mecbulu169 insan-
larız. Bugüne kadar gelen geçen feylesoflar, felsefeler, türlü türlü 
terbiye usulleriyle neye muvaffak oldular? Ortadan kaç hırsız, kaç 
cani, kaç zani eksildi? Çünkü fiilde samimiyet yok. Hükûmetler gö-
rünüşte ne şekil alırlarsa alsınlar insanlara hâlâ efendisine irat getir-
mek için yetiştirilen zavallı bir ayı terbiyesi veriliyor. İşte onun için 
insanı da hayvanı da kendi iptidai vahşetinde iken severim. Çünkü 
tıynetlerine hile katılmayanlar ancak onlardır. İnsanın tabii hâli ter-
biyesizliğidir. Bizi ayıplarlar, bize gülerler, bizi kanuna çarptırırlar 
ve ilaahirihi bu kabîl korkularla terbiyeli görünürüz.

Bu içtimai endişeleri kaldırınız, hepimizin nasıl arsız, hayâsız, 
hayırsız, vicdansız olduğumuz derhâl meydana çıkar. Falcı olmaya 
hacet yok. Kocamın gönlünü size açık bir kitap gibi okuyabilirim. 
O şimdi benden taze, benden güzel bir kadın almak ister. Fakat bir-
takım mecburiyetlerle bu arzusunu gizli tutmaya uğraşır. Ben de 
keza onun bu saklı hıyanetini aynı sinsi hisle öderim. Ferdî Bey sen 
de karına karşı böylesin, Adalet de sana karşı aynı kalbi taşır. Ben 
de size bu hakikatleri bu kadar açık söylemezdim ama bira biraz ba-
şımı döndürdü. Terbiye hissimi zayıflattı. Cüretlendim. Korkmayı-
163   konpliman: iltifat
164   mahlukat: yaratık
165   hilkat: yaradılış
166   cebren: zorla
167   telkin: bir düşünceyi aşılamak
168   hilkat: yaratılış
169   mecbul: yaradılışından bir duruma sahip olmak, cibilliyet
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nız terbiyeli insanlar, biraz daha ileri varacağım. Şimdi farz ediniz 
ki mesela şu karşıdaki efendinin cüzdanında beş bin lira var. Bende 
beş paralar yok. Tutulmamak şartıyla ben bu parayı aşırmak isterim. 
Bu hayırsızlığımı hafifletmek için birçok mazeretler de bulabilirim. 
Böyle şeylerde insan yalnız beşer170 kardeşlerini aldatmaz. Kendi 
kendini de kandırabilir. Bir lokma ekmek için âlemin kıvrandığı 
böyle bir kıtlık devrinde o herif de bu mühim miktarda parayı cemi-
yetten kim bilir nasıl çalmıştır? İşte terbiyeli insan budur efendim. 
Siz bu hakikatleri kabul etmezseniz benden fazla riyakâr171 olduğu-
nuzu ispattan başka bir şey yapmış olmazsınız.

Ferdî Bey:
– Fakat hemşire172 hanım, biz buraya böyle garip meseleler hal-

line değil, eğlenceye geldik. 
Adalet Hanım:
– Kardeşçiğim, biz erkeklerle baş edemeyiz. Onların bize karşı 

büyük bir hakları, kuvvetleri, salahiyetleri vardır. Biriyle mağlup 
olurlarsa173 ötekini kullanırlar.

Bahriye Hanım:
– Bizimkiler takdir edilmedikten174 sonra ben onların hiçbir 

haklarını tanımıyorum. Bu devre kadar erkek kadına karşı sopa kul-
lanırdı. Biz bugün onların karşısına yalnız mantık ve adalet silahıy-
la çıkıyoruz. Kadın, nazik vücuduyla gerine gerine istibdat kışrını175 
yırtıyor. Bugün erkeğin istibdadı ret, kadının hakkı teslim olunur. 
Asır bizim lehimizedir hemşire… Lakin hani ya biralar gelmedi, 
ben istedikçe siz garsona aksini mi işaret ediyorsunuz?

Şehrî Bey biraz süklüm püklüm:
– Bahriyeciğim, üzülüyorsun. Bırak şu sözleri, eğlenelim. Asır, 

sana bana zahmet vermeden bu meseleleri hallediyor.
170   beşer: insan
171   riyakâr: ikiyüzlü
172   hemşire: kız kardeş
173   mağlup olmak: yenilmek
174   takdir edilmek: beğenmek; önemini anlayıp kabul etmek
175   kışır: kabuk
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Bahriye Hanım:
– Bira içiyorum menediyorsunuz, şarkı söylüyorum menediyor-

sunuz, mantığı menediyorsunuz. İstibdadınızla beni boğacaksınız. 
Hür olmak isteyen kadın erkekten kaçmalıdır.

Şehrî Bey:
– Elmasçığım, hafiften okudunuz. Ses çıkarmadık. Lakin böyle 

bir meyhanede bir bedmest176 gibi haykırmak senin hanımlığına, bi-
zim efendiliğimize yakışır mı? Vahşeti medeniyete tercih ve bütün 
sözlerimi sahte bir terbiyeden doğan riyakârlıklar addedebilirsin177. 
Fakat bizim de şu cemiyet içinde bir mevkiimiz178, bir seviyemiz 
var. Haysiyetimizi179 muhafazaya mecburuz. Kadının hür olmasını 
isterim ama bir Çingene karısı gibi sokak ortasında türkü çağırıp 
göbek atacak kadar değil.

Bahriye Hanım:
– Şehrî, benim sözlerime sen böyle selmehüsselam180 itiraz ede-

mezsin. Bu cüreti Ferdî Bey’den aldın. Zamanı gelince bunun acı-
sını çıkarırım. Yalnız şimdi mantığınızın mantığım karşısında cılız 
kaldığını bir daha ispat etmek istiyorum. Ben bu birayı susmak için 
içmedim. Beni dinlemeye mecbursunuz.

Ferdî Bey:
– Zekânızın hayranıyız. Şimdiki hayata kabil-i tatbik181 olama-

salar da sözlerinizi lezzetle dinliyoruz. Buyurunuz.
Bahriye Hanım yeni gelen biradan teşnesini tazeledikten sonra:
– Karın doyurmak için sokakta makamla göbek atan Çingene 

karısının bu pek tabii hareketini kerih182 görüyor ve beni bundan 
tahzire183 çalışıyorsunuz. Bu yaldızlı hapınızı ne bira ile ne limo-
176   bedmest: kendinden geçmiş derecede sarhoş
177   addetmek: saymak
178   mevki: statü
179   haysiyet: değer, saygınlık
180   selmehüsselam: uluorta
181   kabil-i tatbik: uygulanması mümkün
182   kerih: pis
183   tahzir: önleme, korkutma
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nata ile ne şerbetle hiçbir şeyle yutamam. Türk kızları musiki, şan 
öğrenmeye Avrupa’ya gidiyorlar. Az zaman sonra bu sanat o kadar 
ucuzlayacak ki sokak ortalarında mandolinleri, gitaraları boyun-
larına asılı, kemanları koltuklarında gruplar göreceksiniz. Bunlar 
nafakalarını toplamak için her kahveye, gazinoya, meyhaneye girip 
çıkacaklar. Türk kızı pek adi barlarda, önü sarhoş dolu mülevves184 
sahnelerde göbek atacak, arada bir kulise girerek piçini emzirip 
yine çıkacak. Eğer bu hâl bir millet için büyük bir zillet, felaket 
ise sen bugün niçin yalnız karını düşünüyorsun? Be adam nesli-
ni düşün! Sensiz bensiz kalacak kızımızın yarın o sahneye ineceği 
ihtimalini niçin aklına getirmiyorsun? Beyefendiler her şeye ce-
vaz185 var fakat asrın o menhus186 terbiyesine uymak şartıyla. Ced-
delerimiz hamama, şimdiki hanımların baloya gittikleri kıyafetten 
daha kapalı girerlerdi. Ben şimdi yarı bedenime kadar soyunarak 
pudralara, lavantalara bulandıktan sonra üç dört yüz liraya çıkan 
püften bir elbise içinde, kocamın gözleri önünde diğer bir erkeğin 
kolları arasında atılıp elektrik nurlarının musaffa187 kaskatları188 al-
tında baygın bakışlarlarla fırıl fırıl dönersem itiraz değil, medeni 
ağızların takdirlerine mazhar olacak189 yüksek bir marifet göstermiş 
olurum. Burada şarkı söylemekle orada bir piyanonun önünde çırıl-
çıplak haykırmanın veya çapkınlığını frakın190 medeniyetiyle örten 
haris bir delikanlının nefesleriyle tütsülenerek dans etmenin farkını 
sizden sorarım.

Bu noktadan sonra Bahriye Hanım birkaç defa dilini çıkararak 
ilave etti:

– İşte ben âlemi böyle tenkit eder, böyle zeklenirim.
*

184   mülevves: iğrenç
185   cevaz: izin
186   menhus: kötü, uğursuz
187   musaffa: süslenmiş 
188   kaskat: basamaklı havuzlardan akan çağlayan
189   mazhar olmak: emek, kavuşmak
190   frak: resmî törenlerde giyilen uzun etekli, yırmaçlı erkek takımı
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Bu esnada gazinoya bir Türk aile daha geldi. İki hanımla iki 
bey. Bahriye Hanım birdenbire gazup191 bir tavır alarak zevcine:

– Gördün mü?
– Evet.
– Tanıdın mı?
– Şüphesiz.
– Meliha ile kocası. Küçük hemşiresiyle eniştesi.
– Evet ta kendileri.
– Fakat biz burada iken onların üzerimize gelişlerini ben sırf 

tesadüfe hamledemeyeceğim192.
– Ya neye atfedeceksiniz?193

– İşin içinde bir danışıklık dönüşüklük194 olduğuna.
– Su-i zannına195 bu kadar mağlup olma Bahriye. Bu hâl tesa-

düflerin en sadesidir.
Karşıki aileden dört el bu tarafa selam verdi. Bu yandan yalnız 

üç el mukabele etti. Bahriye Hanım selama iştirak etmekten196 baş-
ka pek aşikâr bir infial ile sarardı, somurttu, nemrutlaştı197. Asi bir 
raşe198 ile sarsıla sarsıla kocasına:

– Sen niçin selamlarını aldın?
– Verilen bir selamı almamak?
– Evet almamalıydın. Almayacaktın.
– Bu kadar terbiyesiz olmama nasıl tahammül edecektin?

191   gazup: gazaplı
192   hamletmek: dayamak, yüklemek
193   atfetmek: sebebini bir şeye bağlamak
194   danışıklık dönüşüklük: başkalarını aldatmak üzere önceden anlaşılma durumu
195   su-i zan: kötü zan, düşünce
196   iştirak etmek: katılmak
197   nemrutlaşmak: aksileşmek
198   raşe: titreme
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– Bu elzem199 terbiyesizliğine memnunen200 tahammül ederdim. 
Fakat şimdi bu lüzumsuz terbiyene tahammül edemeyeceğim. An-
lıyor musun beyefendi?

– Aman Bahriyeciğim kendine gel…
– Ben kendimdeyim. Bir yere gitmedim.
– Bağırma, çok rica ederim…
– Ben bu meyhaneye teşrifatla201 konuşmak için gelmedim. Ba-

ğırırım. Canımın istediği perdeden konuşurum.
– Herkesin gözü bize dikildi. Yeni gelenler de müteaccip202 ba-

kışlarla dinliyorlar.
– Dinlesinler! Ben zaten onlar işitsin diye bağırıyorum. O Medi-

ha olacak karı varmaya can atıp da varamadığı bir erkeğin arkasın-
dan niye dolaşıyor? Tebdil-i hava203 için İstanbul’un bu kadar latif 
karyeleri var iken lodosun sahile yığdığı müzahrefatla204 bostan fış-
kılarının205 arasında cayır cayır yanan bu köye niçin geliyorlar? Hep 
senin için… Ben bilmiyor muyum? Hep senin için. Bu apaşikâre… 
Kimi aldatacak? Beni mi? Seni mi? Yanındaki kocasını mı?

Ferdî Bey mahcup, mütelaşi206 ellerini ovuşturarak: 
– Hanımefendi, şimdi güzel güzel eğlenirken…
Bahriye Hanım kısık bir kahkaha ile: 
– Durunuz bakalım… Daha içeceğim! Eğleneceğim! Eczacının 

gramofonunu getirip şu gazinonun ortasında kocamla fokstrot207 
oynayacağım! Karşıdan o karı patlasın çatlasın…

Ferdî, Şehrî’nin kulağına:

199   elzem: çok lazım
200   memnunen: memnun olarak
201   teşrifat: kurallara göre davranma
202   müteaccip: garipseyen
203   tebdil-i hava: hava değişikliği
204   müzahrefat: süprüntüler, pislikler
205   fışkı: at pisliği
206   mütelaşi: telaşla
207   fokstrot: çiftler için tempolu dans türü
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– Zevceniz deminden eksantrik208 fakat âdeta feylosofane fikir-
ler saçıyordu. Şimdi sapıttı. 

Şehrî Bey aynı ihtiyatla Ferdî’nin kulağına: 
– Karım öyledir. Şimdi bir hakim209 gibi konuşurken beş dakika 

sonra yaptığını, dediğini bilmez bir çocuk kesilir. Aman avutmaya 
uğraşalım, bir rezalet çıkmasın.

Bahriye Hanım birasını doldurarak:
– Fiskos istemem. Lakırdınızı kimden gizliyorsunuz? İçimizde 

bir yabancı varsa söyleyiniz burası parlamento değil. Gizli müza-
kere210 olmaz. 

Ferdî Bey:
– İyi bir meze intihabı için görüşüyoruz.
Bahriye Hanım:
– Ben mezenin iyisinde kötüsünde değilim. İçki bol olmalı, işte 

o kadar!
Şehrî Bey:
– Mideni bozmamak şartıyla istediğin kadar.
Bahriye Hanım:
– Ben şart şurt tanımam. Arzularımın tatmininde211 ölçüye, mi-

zana, kimsenin emrine tabi olamam. İçki yasağını çıkaranları hıya-
net-i vataniye212 ile itham ederim213.

Önlerine biraları, mezeleri dizdirterek içkiye başlamış olan 
karşıki Meliha Hanım partisinden kahkahalar kopar.

Bahriye Hanım ufak bir yalpa ile ayağa kalkarak:
– Meliha Hanımefendi, sözüm hoşunuza mı gitti?
Meliha Hanım:

208   eksantrik: ayrıksı, çok rastlanmayan
209   hakim: bilge
210   müzakere: danışma
211   tatmin: doyum
212   hıyanet-i vataniye: vatana ihanet
213   itham etmek: suçlamak
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– Pek.
Bahriye Hanım:
– Kocamın arkasından dolaştığına iyi etmiyorsun.
Meliha Hanım:
– Kim dolaşıyor kocanın arkasından?
Bahriye Hanım:
– Sürtüksün. Fakat aldanıyorsun. Çünkü senin kocan benim 

daha ziyade hoşuma gitti. İstersen trampa edelim214. Sen de benim-
kinden arzunu al…

Şehrî Bey zapt etmek215 için zevcesinin eteğinden çekerek: 
– Bahriye, otur yerine. Ayıptır… Ne dediğini bilmiyorsun…
– Pekâlâ biliyorum. Sözlerimi beğenemedin galiba? Ne var, 

kıskanıyor musun? Yalan değil. Kalbimi söylüyorum. Onun koca-
sı senden ziyade hoşuma gitti. Meliha senin için, sen Meliha için 
böyle gizli gizli sararıp solacağınıza iş aşikâreye vursun216. Karşıki 
beyefendi de aşüfte217 karısının ne mal olduğunu öğrensin de hesa-
bını ona göre yürütsün. Bu rezalet ancak trampa usulüyle örtülebilir.

Karşıdan Meliha Hanım bira şişesinin dibini şiddetle trink trink 
mermere vurarak:

– Garson, bira getir. Şu karşıki edepsiz karı ile galiba bugün 
düello edeceğiz.

Bahriye Hanım:
– Edepsiz sensin, şıllık!
Meliha Hanım:
– Şuraya geldik, seni bir hanım sanarak selam verdik. Terbiye-

siz! Selamımı almadın.
Bahriye Hanım:

214   trampa etmek: takas etmek
215   zapt etmek: tutmak
216   aşikâreye vurmak: ortaya çıkmak
217   aşüfte: oynak, açık saçık
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– Kaltak! Sen selamı bana vermedin, kocama verdin.
Meliha Hanım:
– O, kocan değil, koçan… Bedbaht218 adam… Gözünün önünde 

karısının başka bir erkeği tercih ettiğini işitiyor da ses çıkaramı-
yor… Kılıbık herif!

Bahriye Hanım:
– Ya seninki! Karısının başka bir erkeğe sevdalı olduğunu bi-

liyor, meyhane meyhane bu zenparenin219 arkasından dolaşıyor da 
ağız açmıyor. Boynuzlu geyik!

İki tarafın erkekleri, karşı karşıya gittikçe parlayan hanımları 
susturmaya, teskine220 uğraşırlar. 

Meliha Hanım kendisinden itidal221 rica eden kocasının göğ-
sünden iterek hasmına222 bağırır:

– Evet!.. İşte öyle, tıpkı dediğin gibi… Kocam başka bir erkeği 
sevdiğimi biliyor da ses çıkaramıyor. İkisi de bana meftun223! İkisi-
nin de ruhlarına hâkimim! Ne yapacaksın bakalım?

Bahriye Hanım fırtınada tüten bir duman gibi eğrile büğrüle 
yerinden fırlayarak:

– Meccani224 fahişe!
– Kontratlı orospu!
Bahriye Hanım bira şişesinin başından kavrayınca dişlerini 

sıkarak sinirlerinin bütün feveranıyla225 Meliha’nın başına fırlatır. 
Mermi hedeften inhirafla226 karşıki camı şangır şungur yere indirir. 
Düşman tarafından aynı gülle ile mukabele olunur.

218   bedbaht: talihsiz
219   zenpare: zampara, çapkın 
220   teskin: sakinleştirme
221   itidal: ılımlılık
222   hasım: düşman
223   meftun: tutkun
224   meccani: bedava
225   feveran: birdenbire öfkelenme
226   inhiraf: sapma
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Hanımlar zaten pek fena nişancı iken içki ile de iradelerini kay-
betmiş oldukları için Allah korur, kafa göz yarılmaz ama gazinoda 
sağlam cam az kalır.

Erkekler, mütecavizlerin227 bileklerinden yakalayarak onları 
bütün şiddetleriyle tehevvürlerinin228 galeyanına229 kapılmaktan 
mene230 uğraşırlarken patlayan camların saçılan rizeleriyle231 kör 
olmak tehlikesinde kalan ihtiyar sarhoş demlendiği köşeden ferya-
da başlar:

– Bu parasız temaşa232 evvela hoşuma gitti. Çünkü şimdiye 
kadar bu kadar tuhaf ve natürelini seyretmemiştim. Zavallı bizim 
Darülkadayıfçılarımız233, savletlerinizde ne kadar gayrisamimi ve 
sahtesiniz bilseniz… Hâlâ Luiz’in adını Leyla koyarak Türk sanat 
tarlasına ecnebi tohumu dikmek illetinden234 kurtulamadınız. Adap-
tasyon, anladık. Fakat Frenk’in nesini evvela kendinize, sonra bize 
muvaffakiyetle235 uydurabildiniz, söyleyiniz. Pipolarını dudakla-
rının köşesine sıkıştırıp eller cepte, acayip reftarla236 kafa tutarak 
sokaklarda artist cakası satan237 mümessillerimiz238, koyu koyu 
makyajla Avrupa’nın en benam239 sanatkârlarına yetişebilecekleri 
zannına düşen falso mimikli, çatlak sesli, cırlak aktrislerimiz Kro-
di’nin, Kirtri’nin, Öfransi’nin oynadıklarını bu radde240 tekrar et-
mekle ne kadar cansız, cazibesiz, sönük birer mukallit kaldığınızı 
ve ebediyen kalacağınızı idrak edebildiğiniz günü bize asırlardan 

227   mütecaviz: saldırgan
228   tehevvür: köpürme
229   galeyan: coşma
230   men: engelleme
231   rize: parça, kırıntı
232   temaşa: seyretme
233   Darülkadayıfçı: Darülbedai’yi küçümsemek için söylenmiş bir söz
234   illet: hastalık
235   muvaffakiyet: başarı
236   reftar: yürüyüş
237   caka satmak: gösteriş yapmak
238   mümessil: temsilci
239   benam: ünlü
240   radde: derece
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beri açılmayan sanat kapısının anahtar deliğinden ötesini biraz gör-
müş olursunuz…

Siz, kendi memleketimizin güneşi altında inkişaf etmiş241 his, 
âdet, ahlak, anane242 çiçeklerimizden toplanmış esaslar üzerine ken-
di millî temsil kabiliyetinize göre yazılmış yerli eserleri oynamak-
la burada bir temaşa sanatı yaratabilirsiniz. Yoksa Frenk’in kendi 
için yazdığı bir oyunun kafasını yarıp gözünü çıkararak Türkçeye 
uydurmaya uğraşmakla değil… Fransız artistleri yüzlerini boya-
makla sahnede ne kadar Arap olabilirlerse siz de ruhları bize daima 
yabancı kalarak döndürülmüş piyeslerde işte o kadar muvaffak243 
olabilirsiniz.

Frenk derisine bürünerek sinirleri hep o ruhla depreşen Şark’ın 
temaşa halikları244 sanat aramak için Şimal’in245 buzlu nahiyeleri-
ne246 kadar yorulup titremeye ne lüzum var? Burada Etyemez’de, 
Aksaray’da, Fatih’te, Çapa’da bir dolaşınız. Halka benzemeyen tu-
valetinizi, kostümünüzü çalımla göstermek için değil, görmek için 
seyranlar247 yapınız. Yerli hayatın sızdığı kovuklara kadar tenezzü-
len eğiliniz. “Oralarda hayat yoktur” mu diyeceksiniz? Oralarda 
hayat yoksa efendiler tiyatronuzu, gişenizi kapayınız. Çünkü kimi 
kime oynayacaksınız? Çünkü artık Türk Şişli’nin, Büyükada’nın, 
kendine hiç benzemeyen kozmopolit ailelerini sahnede temaşadan 
usandı. Bu sanat aynasında kendini görmek istiyor.

Frenk’in en güzel eserlerine tuluat248 karıştırılarak, maskaralık 
seyrine alışmış halkımızı bu zevkinde büsbütün hasir249 bırakma-
mak için Karagöz tekerlemelerini andıran şaklabanlıklarla adapte 

241   inkişaf etmek: gelişmek
242   anane: gelenek
243   muvaffak: başarılı
244   halik: yaratıcı
245   şimal: kuzey
246   nahiye: bucak; köy ve kasabalardan oluşan idari birim
247   seyran: gezinme
248   tuluat: doğaçlama ile yapılan türk halk tiyatrosu
249   hasir: hasret çeken
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edilmiş piyeslerinize temaşagerlerden250 alkış gördükçe hiç mağrur 
olmayınız251. Çünkü bugün sizden boşalan halkın hiç olmazsa yarısı 
yarın aynı takdirle komik-i şehirlerin252 önünde avuç patlatacağını 
düşününüz.

Buradan Ankara’ya, daha ötelere gidiniz. Seviye inip cehalet 
kesafetleştikçe253 kadın erkek boyalı ve matruş254 suratlarınızın tu-
haflığına bayıla bayıla güleceklerin adetleri çoğalır. Bilmez misi-
niz çocuk tabiatlı bu saf seyirciler, kırmızı mintanlı255, sivri külahlı 
maymunun sanatkârlığına ne kadar takdirlerle gülerler. Garp’ten 
Şark’a, içini dışına çevirerek ihtidalarına256 uğraştığınız piyesler 
kaskatı gâvuroğlugâvur kalıyor. Arada sizin kalemleriniz irtidat 
ediyor257, günden güne kavmiyetinizin mahsusatından258, seciyele-
rinden ayrılarak Türk’ten büsbütün başka, Frenk’ten çok adi bir şey 
oluyorsunuz.

Zamanın eş kuvvetli cereyanlarına259 tebaen260 adi sellerin sü-
rüp götürdüğü taşlar gibi toplayan heyet-i edebiye261 azaları262 gay-
riedebî263 münakaşalarla aralarında sırmalı iştihar264 mantosunu çe-
kiştirirlerken muhterem heyet-i idare265 amal-i erbaadan266 cem267 

250   temaşager: seyirci
251   mağrur olmak: gurulanmak
252   komik-i şehir: ünlü komedyen
253   kesafetleşmek: yoğunlaşmak
254   matruş: tıraş edilmiş
255   mintan: gömlek
256   ihtida: din değiştirme
257   irtidad etmek: dinden dönmek
258   mahsusat: duyularla algılanan şeyler
259   cereyan: akım
260   tebaen: uyarak
261   heyet-i edebiye: edebiyat birliği
262   aza: üye, mensup
263   gayriedebî: edebî olmayan
264   iştihar: şöhret
265   heyet-i idare: yönetim heyeti
266   alam-i erbaa: dört işlem
267   cem: toplama
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ve taksim268 ile meşgul olur. Ve sonra habire “medet yâr bana bir 
eğlence”… Tiyatroya karşı kalbinde zerre muhabbet ve kalpağının 
altında onu takdire kâfi zekâ ve irfan taşır bir şehremininin269 gök-
ten nüzulü270 duasına çıkılmak icap ediyor.

Her yokluktan ziyade ilim ve edep vadisi çoraklaşan bu zavallı 
kavruk memlekete arş-ı rahmandan271 mevsim mevsim milyonlar-
la çekirge düşer de zamanın icabına değil, hakiki ihtiyaçlarına ha-
dim272, dimağları muvazeneli273 ve iktidarlarını nutuklarından ziya-
de fiiliyatında ispat eden büyük memurlar hübut etmez274. Şüphesiz 
bu da kendi kusur ve günahlarımızdan.

*
Bedmest ihtiyar bira, rakı, konyak her ne bulursa çekildiği kö-

şede atıştırarak yalnız Darülkataif’e -estağfurullah Darülbedai’ye275- 
şehir tiyatrosuna değil, İstanbul’un en yüksek fikir ve sanat mües-
seselerine baldırı çıplakları imrendirecek bir talakatle276 kantarlıyı 
atarken277 öte yanda Bahriye ve Meliha Hanım muharebesi şişe 
mermiler teatisine278 kadar şiddetlenip de bu şarapnellerin serpinti-
leri sarhoşun başından aşağı yağmaya başlayınca bu hanım kavgası 
meyhane arbedesi şeklini aldı. Gürültü büyüdü. Herkes kafasını gö-
zünü korumak kaydına düştü.

Bu eğlenti, nihayet polisin müdahalesine netice verdi. Zaten 
alargadan279 fırtına bekleyen rasıt280 gibi gürültünün seyrini takip 

268   taksim: bölme
269   şehremini: belediye başkanı
270   nüzul: inmek
271   arş-ı rahman: merhametli gökyüzü
272   hadim: hizmetinde
273   muvazeneli: dengeli
274   hübut etmek: aşağı inmek
275   Darülbedai: İstanbul Şehir Tiyatrolarının eski adı
276   talakat: düzgün ve akıcı konuşma
277   kantarlıyı atmak: uzun uzun ağır şekilde sövmek
278   teati: karşılıklı alıp verme
279   alarga: açık deniz
280   rasıt: gözcü
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eden zabıta memuru içeri girdi. Şişe, bardak, kadeh gibi havada 
dönen zücaci281 mermilerin arasından ilerledi.

Şimdiki davalarda adaletin sürat-i zuhuruna282 pek emniyeti ol-
mayan Apostol bu kadar ziyanı nereden çıkaracağı endişesiyle kırık 
camlara, kızgın hanımlara, arada bir polisin suratına meyus283, mü-
tehayyir284, istirhamkâr285 nazarlarla286 bakarak ortada dolaşıyordu.

Zabıta memuru hanımların, beylerin hüviyetlerini287 tahkik-
ten288 vazifesine başladı.

Bahriye Hanım elinde boş bir bira şişesi ve yalpası fazla bir 
davranışla, kelimelerin yarısını çiğneyerek söze atıldı:

– Polis efendi polis efendi, vazifeni bilmiyorsun… 
Polis:
– Hanım sus. Ben vazifemi bilirim.
Bahriye Hanım:
– Bilmiyorsun. Kadın evde, sokakta, tramvayda, vapurda, tren-

de, her yerde serbesttir.
İhtiyar sarhoş köşesinden:
– Vay anasını be! Kadının serbest olmadığı yer neresi kaldı? 

Evvelden kadın hiçbir yerde serbest değildi. Şimdi her kayıttan289 
birdenbire boşandı. Kadının silkip attığı kösteklerin290 bir kısmı 
şimdi erkeklere takılacaktır. Çünkü aile vezaifinin291 birtakımı açık-
ta kalamaz. Bunu erkek tanımaz, kadın tanımazsa sonra hâlimiz 
ne olacak? Ya isyan eden tarafa haddini bildirmeli yahut ki yükün 

281   zücaci: camdan yapılmış
282   sürat-i zuhur: gerçekleşme hızı
283   meyus: üzgün
284   mütehayyir: hayret eden
285   istirhamkâr: yalvaran
286   nazar: bakış
287   hüviyet: kimlik
288   tahkik: inceleme
289   kayıt: bağ
290   köstek: hayvan kaçmasın diye ayağına bağlanan kısa ip
291   vezaif: görevler
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altına girmeli. Kanun her memleketten taşan kan seller ile ıslandı. 
Rutubetten hoşlanmayan tırtıllar gibi bozuldu. Gücü gücü yetene 
devrini yaşıyoruz. Kuvvet kimde ise hâkim odur. Eski toplu kuv-
vetler de beylikleri şeklinde parçalandı. Küre-i arzın292 yuvarlan-
dığı uçurum her zamandan ziyade bugün dehşetaverdi.293 Kanunu, 
ahlakı, dini, adatı294 imdatlarına295 çağıranlar zayıflardır. Hâkimlere 
biniş296, üstüvane297 serpuş298 giydirmek maksada kâfi değildir. Hak 
yumruğundur. Bu hakikati turşucu Cemal Efendi bir cemm-i gafir299 
önünde ispat etti… Hey gözünü sevdiğimin kahramanı, Bayezid 
merkezini turşuya çevirdin!.. Bir yumruğun on gazete sütunundan, 
seksen parlak nutuktan müessir olduğunu300 gösterdin. Zaman at-
letizm asrıdır. Mekteplerden bütün dersleri kaldırmalı, programa 
yalnız bu marifeti koymalı. Yumruğunu tükürükle hemen yapış-
tır. Korkma, dünya senindir. En çok göz patlatan, kafa kıranındır. 
Turşucu pehlivan, olimpiyata giden gençlerden ziyade Türklerin 
yüzlerini ağarttın. “Cumhuriyet devrinde dayak olur mu?” dedik. 
Bu sözün İstanbul’un sinirli afakında binbir akis301 yaptı. Herkes 
ümitle kulaklarını bu akislere çevirdi. Meclis-i Mebusan302, baro, 
mahkeme, konferans salonlarında bundan sonra muteber olan yum-
ruktur. Emin ol yiğidim, ilk intihabatta303 İstanbul’un bütün çakır-
keyifleri seni mebus304 çıkaracaklar. Abdülhamid devrinde geleydin 
silahşor başı olurdun. Cumhuriyet de kıymetini takdir etmeyecek 
kadar kadirnaşinas305 değildir. Herhangi bir polis merkezine yirmi 
292   küre-i arz: yerküre
293   dehşetaver: korku ve dehşet saçan, çok korkutan
294   adat: âdetler
295   imdat: yardım
296   biniş: cübbe
297   üstüvane: silindir
298   serpuş: külah
299   cemm-i gafir: insan kalabalığı
300   müessir olmak: etkili olmak
301   akis: yansıma
302   meclis-i mebusan: millet meclisi
303   intihabat: seçim
304   mebus: milletvekili
305   kadirnaşinas: değer bilmez
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lapacı efrat doldurmadansa Zaloğlu Rüstem gibi tek başına önüne 
dikmek kâfidir. Asayişe306 kuvvet, kalplere emniyet307 gelir. Fakat 
her şey bir taraf, kadının kızgınlığı, dimağın nispi308 hıffeti309 mü-
nasebetiyle erkeklerinkinden çok yaman oluyor. Cinsilatifi310 niçin 
harp cephesine göndermemeli? Vakıa311 pek iyi nişancı değiller la-
kin bütün erkek işlerinde istidat312 iddiasında bulunmuyorlar mı? 
Fenn-i harbi313 niçin öğrenmesinler? Kadınninelerimiz toplu iğnesi 
teşhir ediyorlardı314. Şimdikiler içki şişesi fırlatıyorlar… İşte dev 
adımıyla terakki315 buna derler…

Sarhoşun bu türrehatını316 dinleyen yoktu. Bütün kulaklar po-
lisle Bahriye Hanım arasında açılan muhavereye317 verilmişti.

Bahriye Hanım:
– Anlıyor musun polis efendi? Kadın erkeğin arkadaşıdır, tas-

malı koyunu değil!.. Bütün hareketlerinde onun kadar ve hatta daha 
fazla serbesttir!

Polis:
– Hanım, sarhoş olmak memnudur. Şişe ile cam kırmak, kafa 

yarmakta ise kimse serbest değildir. Ne erkek ne kadın.
Bahriye Hanım:
– Biliyorum biliyorum. Nizamnameyi bana okuma… Tatbik 

için usturlar da318 sağlam. Bir kulp bulmak da kimsenin harcı de-
ğildir. 

306   asayiş: güvenlik
307   emniyet: güven, korkusuzluk
308   nispi: göreli
309   hıffet: hafiflik
310   cinsilatif: kadın
311   vakıa: gerçi; her ne kadar
312   istidat: yetenek
313   fenn-i harb: savaş bilimi
314   teşhir etmek: göstermek
315   terakki: ilerleme
316   türrehat: saçma sapan sözler
317   muhavere: konuşma
318   ustur: masal, uydurulmıuş hikâye
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Polis:
– Ben vakayı rapor etmeye mecburum. 
Şehrî Bey:
– Ortada bir davacı yokken niçin rapora kalkışıyorsunuz?
Meyhaneci Apostol telaşla:
– Davacı ben… Camları kırılmış… Siseler, kadehler beraber… 

Ben bu paralara kimden alazayim? Bu nizamname içerde koymalı 
ki erkek ne kadar istiyor içsin fakat karı içmek memnudur. Ne vakit 
içki üzerinde nizam yapılazak çağırmalı mecliste beş on meyhaneci. 
Bu iş üzerinde onlar biliyorlar efendilerden çok ziyade.

Polis:
– Sus, fazla lakırdı karıştırma. Ziyanını söyle, işte o kadar.
Meyhaneci ağlar gibi bir ses ve suratla kırılan camları göste-

rerek: 
– Dhqeke iyqosi tirianda. Ke iyqosi penynda319…
Polis:
– Rumca lisanla dava memnudur. Türkçe söyle.
Meyhaneci:
– Ne vakit çabuk çabuk hesaplanazayim Rumca söyleyezeyim.
Polis:
– Yalnız senin söylemenle olmaz. Namuslu bir muhammin320 

bulup ziyanını ale’t-takrib321 tahmin ettirteceğiz.
Meyhaneci – Bu namuslu muhanim nerde bulazayiz?.. Bu 

adam namusu ne kadar büyük olursa o kadar çok para isteyecek…
Polis:
– Vakanın müsebbibi322 hangi taraftır? İlk şişeyi kim attı?

319   Dhqeke iyqosi tirianda. Ke iyqosi penynda [δέκα είκοσι τριάντα και είκοσι 
πενήντα]: “On yirmi otuz ve yirmi elli”

320   muhammin: tahmin eden, değer biçen, eksper
321   ale’t-takrib: yaklaşık olarak
322   müsebbip: sorumlu
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Meliha Hanım, Bahriye’yi göstererek:
– İşte bu karıdır.
Bahriye Hanım elindeki şişe ile bir dalga gibi ine çıka hasmını 

nişanlamaya çalışarak:
– Vakanın müsebbibi, ayartmak için gece gündüz kocamın ar-

kasından gezen şu karşıki kaltaktır!
Meliha Hanım:
– Kocasının yanında kocama ilanıaşk eden apaş323 karı!..
Polisin gözü önünde iskemle, tabak, çatal, kaşık, şişe, bardak 

muhtelif cinsten mermiler karşıdan karşıya yağmaya başlar. Ha-
nımların ellerini, ağızlarını tutmak mecburiyetine kadar iş alevle-
nir. Her iki hasım boğuk ve mestane324 nidalarla “Kadın serbesttir” 
davasını haykırmaktalar iken bittahkik325 polis “Şehrî Bey zevcesi 
Bahriye ve Nebil Bey zevcesi Meliha Hanımlar Apostol’ün meyha-
nesinde sekr-hâl326 olarak aralarında mütehaddis327 bir kıskançlık 
yüzünden yekdiğerini328 sebb ü şetm329 ve darbe330 kıyam331 ve içki 
şişeleriyle meyhanenin camlarını şikest eylemeleriyle332 ve ilaahi-
rihi yolunda…” meşhur zabıta selikasıyla333 raporunu tanzime334 
başlar.

Koltukla meyhaneden dışarı götürürlerken Bahriye Hanım 
rakibesine ve raporunu yazan polise birkaç defa dilini çıkardıktan 
sonra: 

323   apaş: serseri
324   mestane: sarhoşçasına
325   bittahkik: inceleyerek
326   sekr-hâl: sarhoş
327   mütehaddis: meydana gelme
328   yekdiğeri: bir diğeri
329   sebb ü şetm: sövüp sayma, küfretme
330   darp: vurma
331   kıyam: kalkışma, girişme
332   şikest eylemek: kırmak
333   selika: ifade
334   tanzim: düzenleme
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– Şimdi eve gidip evvela birkaç kadeh rakı, sonra kocakarıya 
güzel bir sopa çekeceğim. Kahrolsun kaynanalar! Yaşasın işret!..

Heybeliada, 18 Haziran 1340



Şehirde Bir Şekavet1

Suadiye ile Bostancı arasında, lodos dalgalarının yaladığı sa-
hilden biraz içeride, her sene kulübemsi bir iki ev ilAvesiyle sınırı 
genişleyen bir mahallecik.

Vasfiye Hanım kurumuş sapları üzerinde ölü gibi sararmış to-
humluk kabaklar yatan bayırı iri ter taneleri dökerek tırmandıktan 
sonra etrafı bölük bölük kuru moloz taşları, kırık dökük tahta par-
maklık ve tellerle çevrilmiş bir bahçenin mandalı tutmaz kapışım 
iterek içeri girdi. Burası birkaç erik, dut ve incir ağacının yeşilliği 
altında âdeta çöl ortasında bir ağaçlığı andırıyordu.

Zeki bakışlı boz bir yavru köpek, çıngırak gibi tanindar2 sesiy-
le havladı. Ağaca bağlı kirli bir kuzu meledi. Tavuklar, horozlar ku-
kurukladılar. Hararetin şiddetinden tüyleri solmuş zannolunan zayıf 
sarı bir kedi hâlsiz miyavlamalarıyla bu konsere iştirak etti.

Kaplamaları kararmış bir katlı tahta evden elinde, içinde zer-
zevat kabukları taşan bir tepsi ile bir kız çocuğu çıktı. Bu, o gün 
mutfakta pişen yemeklerin kırıntılarıydı. Köpek, kedi, tavuklar his-
selerini almak için kızın etrafını sardılar. Hepsi en tatlı ve telaşlı 

1   “Şehirde Bir Şekavet” hikâyesi, 19 Haziran 1340 (1924) tarihinde yazılmıştır. 
Hikâye, “Geçen Cihan Harbi’nde dinlemiş olduğum bir şekavet vakası” üst 
başlığını taşımaktadır. 1943’te Melek Sanmıştım Şeytanı derlemesinde “Şehir-
de Bir Şekavet” başlığı ile Hilmi Kitabevi tarafından, 1972’de yine Melek San-
mıştım Şeytanı derlemesinde “Şehirde Bir Eşkıyalık” başlığı ile Atlas Kitabevi 
tarafından yayımlanmıştır. Yukarıdaki metin, 1943 baskısı esas alınarak hazır-
lanmıştır.

2   tanindar: tınlamalı
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ifadeleriyle yalvarıyorlar, ziyafete yetişmek için kuzu uzaktan me-
leyerek bağını zorluyordu.

Misafir:
– Kızım Sıdıka, annen evde mi? 
Sıdıka:

– Evde yemek pişiriyor.
Sonra içeriye seslenerek:

– Anne, Vasfiye teyzem geldi…
Derinden derine kopan “Buyursun buyursun…” davetinden 

sonra hane kapısının önündeki setin üzerinde saçlar alan taran, kol-
lar sıvalı, iri memeler yarıya kadar açık otuz beşlik bir kadın gö-
züktü.

Misafir:
– Ne yapıyorsun Emine’m? 
Emine:
– Çok şükür.
Misafir:
– Göreceğim geldi. Bizden burası iki adımlık yol ama işte elim 

değip de gelemiyorum. Ne iş görüyorsun?
Emine:
– Oğlan biraz keyfini bozdu. Mızmızlanıyordu. Onu salıncağı-

na yatırdım, tencereyi ocağa vurdum. Yıkanacak ufak tefek var. Ev 
işi biter mi hiç…

– Allah sağlık versin, işte her gün hepimiz de böyle didişip du-
ruyoruz.

– Gelsene içeri…
– Burası çardağın altı serince. Biraz ilişeyim, kahve mahve iste-

mez. Azıcık göreyim seni, gideceğim.
Kapı önündeki asmada yeşil dumanlı koruk salkımları sarkıyor, 

iri ve sık yapraklar arasından süzülmeye uğraşan bu zümrüdi tavanı 
delemiyordu.
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Misafir dört ayak üzerine tahta çakılmış alçak, iptidai bir is-
kemleye oturdu. Ev sahibi oralarda sürünen yamalı bir kırpıntı min-
derini altına çekti. İki kadın karşı karşıya biraz hâl hatır soruştuktan 
sonra Emine meraklı bakışlarla komşusunu süzerek:

– Ali Baba’nın ev meselesi nasıl oldu?
– Onun ne olduğunu layıkıyla kimse anlayamadı. O bir masal, o 

bir bilmece, o inanılmaz bir şey…
– Evvelki akşam bizimkine sordum. Hemen kaşlarını çattı, 

“Nene lazım el âlemin derdi? Sen kendi işine bak. Zaman acayip, 
türlü türlü dedikodu oluyor, durup dururken insanın başı belaya uğ-
ruyor.” dedi. Ben de korktum, sustum fakat merakım arttı. Kuzum 
Vasfiyeciğim ne duydunsa bana anlat…

– Benim de içim doldu taştı, ben de zaten sana bunu anlatmak 
için geldim. Herkesin yüreğinde korku ile karışık bir merak var.

Emine Hanım zerzevat kabuklarını hayvanlara döktükten son-
ra elinde boş tepsi ile iki kadının sözlerine kulak kabartarak yürü-
yen kıza seslenerek:

– Hasna, kızım, git Zehra’ya söyle, bize iki kahve pişirsin, şu-
rada basamağın kenarında da tütün paketim duruyor, getir onu bana.

Sonra Vasfiye’ye dönerek:
– Kardeşçiğim söyle şimdi.
– Ta başından mı başlayayım?
– Evet evet ilkinden başla.
– Biliyorsun Emine’m, Ali Baba’nın ne geçineceği var ne de 

çalışacak hâli. Biri ona demiş ki: “Bu yıl bu tarafa tebdil-i havaya 
gelenler çok var, biraz evini meramet edersen3 yazlığını yüz liraya 
verirsin.” Ali Baba’nın evceğizi bir kat üstünde viran üç oda. Ne ka-
dar meramet koysan yine ciğer, yine ciğer. Fakat ne yapsın, babada 
para pul yok… Bir yerden on lira ödünç almış, evin kiremitlerini 
aktarmış, şurasına burasına birkaç tahta çaktırmış, yukarıdan aşağı 
badana ettirmiş, kırık camlarını yaptırmış. Bilirsin ev küçük, ha-

3   meramet etmek: onarmak
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raptır ama yeri geniştir. Beş on kütük bağı, meyve ağaçları vardır. 
Bahçeyi çapalamışlar, bakla ekmişler, enginar ocaklarını ayıklamış-
lar. Kuyusu güzeldir, suyu tükenmez. İyi bakarsan eh hâline göre 
her türlü zerzevat yetişir… Evi tamirden sonra gelecek kiracılara 
şirin görünsün diye silmişler süpürmüşler, kendileri bahçenin ke-
narındaki kulübeye çekilmişler. Müşteri çıktıkça evi gezdiriyormuş. 
Birkaç kiracı gelmiş gezmiş fakat pazarlık uymamış. Bir gece Ali 
Baba’nın küçük oğlu Şefik telaşla kulübeye gelerek “Anne” demiş, 

“Şimdi gördüm bizim öteki evde mum yanıyor.” Ali Baba, karısı, 
sağır hala hep toplanmışlar, bahçeye çıkmışlar, bakmışlar ki evin 
pencerelerinde ışık var. Hala “Ya Rabbi şükür! Allah bize ansızın 
bir kiracı göndermiş!” diye ellerini kaldırmış yüzüne vurmuş. Ona 

“Sus, bunak!” demişler, “Hiç böyle apansızın pazarlıksız kiracı olur 
mu? Bunda bir iş var.” Sonra iyi saatte olsunlar gelip de evi zapt 
etmesinler diye düşünmüşler. Ali Baba hemen cevap vermiş:

“Periler aydınlıktan hoşlanmazlar, onlar karanlığı severler. 
Komşumuz Abdullah’ın evinde de cin peri vardır ama Allah’a şü-
kür bunca senedir bizde gözükmediler.”

Ne olduğunu anlamak için fakat yine ihtiyaten salatüselam çe-
kerek eve yaklaşmışlar. İçeride adamlar gezindiğini kafeslerin ar-
kasından görmüşler. Ali Baba çat çat kapıyı vurmuş, bir uzun vakit 
içeriden aldırış etmemişler. Baba bütün kuvvetiyle çat çatları arttır-
mış. Nihayet karşılarına bir don bir gömlek iri yarı bir herif çıkmış.

Ali Baba:
“Selamün aleyküm.”
Herif:

“Be ulan bunak kerata, selam vermek için mi gece yarısı böyle 
gelip de insanı rahatsız ediyorsun?”

Ali Baba fena hâlde şaşırarak: 
“Ben ev sahibiyim.”
“Ahmak herif, kim olduğunu senden soran var mı?”
“Evi kimden tuttunuz?”



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1001

“Onu bana sorabilmek senin haddin mi?”
“Ben ev sahibiyim, diyorum.”
“Hâlâ dediğini tekrarlıyor!..”
“Tekrarlıyorum ya, işte ev sahibiyim…”
“Bre çürük beyinli ihtiyar! Bu zamanda ev sahibi, kiracı var mı? 

Evleri olmayanlar boş buldukları evlere girip oturacaklardır. Sen 
böyle memleketin nizamından bihaber, avanak avanak nerede ya-
şıyorsun?”

“Ben duymadım böyle bir nizam. Kiminle pazarlık ettin? Söyle, 
kaç kuruş vereceksin?”

Herif gümbürtülü bir kahkaha ile: 
“Ne kadar istiyorsun?”
“Yüz elli lira, hem de peşin.”
“Pekâlâ, dur vereyim hakkını.”
Herif içeri seslenerek:

“Salih, Kerim, benim hesap aletlerini getiriniz.”
İçeride ellerinde birer sopa ile enine boyuna hasıllanmış4, koç 

kafalı iki delikanlı çıkar. Ev sahibi kiracının tediyedeki5 bu süratin-
den biraz şaşırır.

Herif:
“Babaya ev hakkı. Fakat kirli kâğıt değil, şıpır şıpır geçer akçe 

yüz elli lira verilecek.”
Delikanlılar yapacaklarını bir daha tekrar ettirmez, çabuk bir 

anlayışla Ali Baba’yı çalyaka ederler. Salih, ihtiyarın başını kene-
si ayıklanacak bir hayvan gibi iki bacağının arasına sokar, kıçını 
ustasının emrine hazırlar. Babanın vakaya seyirci akrabası, suret-i 
tesviyenin6 para ödemenin ciddiyetine inanmaz birer garabetle ba-
kışmakta iken ev sahibinin gerisine birinci sopa iner. İhtiyarcağız 
can acısıyla önce birkaç feryat ve inilti koparır. Sonra ecelinin gel-
4   hasıllanmak: alışmak
5   tediye: para ödeme
6   suret-i tesviye: para ödeme
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diğine kanaatle kelimeişehadet getirmeye başlar. Karısı, kız kardeşi, 
oğlu; babayı kurtarmak için atılmak isterler fakat Kerim yumruk 
ve tekme ile üzerlerine yürür, hepsini çil yavrusu gibi dağıtır. Sağır 
hala hendeğe düşer kalır. Karısı dut ağacının altında bayılır. Şefik 
gözyaşlarını gecenin karanlıklarına serperek alargada7 dolaşır.

Emine hanımın kızı Zehra bu ara elinde kahve tepsisiyle gelir. 
“Şefik” ismini duyunca biraz benzi atarak söze kulak kabartır.

İki kadın fincanları alırlar, Vasfiye Hanım hikâyesine devam 
eder.

Sopalar on beşi geçtikten sonra ihtiyar yalvarmaya başlar:
“Aman oğullarım, yetişir!”
“Hakkını helal ediyor musun?”
“Can her şeyden tatlı… Ediyorum!”
“Bu işe dair kimseye bir şey açmıyacağına da yemin ediyor mu-

sun?”
“Ediyorum!”
“İki senelik kirayı tamamıyla almış olduğuna dair şimdi getire-

ceğimiz senedi mühürleyecek misin?”
Ali Baba sopalardan daha acı gelen bu teklife karşı itiraz maka-

mında kıçını sağa sola salladı.
“Baba ne kıvranıyorsun? Sesin çıkmıyor.”
İhtiyar gaseyan eder gibi bütün mevcudiyetinden kazınan bo-

ğuk bir sesle:
“Oğullarım, merhamet ediniz, şimdi elinizde sopadan ölmez-

sem bu sözünüzü kabul edince sonra bütün ailemle açlıktan ölece-
ğiz…”

“Kimse açlıktan ölmez. Bu ağızlarda dolaşan yeni moda bir 
sözdür.”

“Bu evi tamir ettirmek için ödünç para aldım, borcum var.”

7   alargada: uzakta
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“Şimdi kimsenin borç ödediği yok. Alacaklın mahkemeye mü-
racaat etse ancak iki üç yılda bir karar alabilir.”

“Açız aç… İnsaf ediniz… Allah vardır, din vardır, peygamber 
vardır, kitap vardır…”

“Hepsi vardır. Lakin onların emirlerine, yapma demelerine itaat 
eden yoktur. Bol bol karınlarını doyurmanın yolunu bulanlar Al-
lah’ı, peygamberi hiç akıllarına getirmiyorlar. Kitap, din, diyanet, 
ahlak açları zapturapt altında tutmak için birer korkuluk hükmüne 
giriyor. Allah seni yaşatmak için yarattı. Rızkını da verdi, onun ne-
rede olduğunu bulamıyorsan sende kabahat. Böyle zamanda açlık-
tan ölmek, kendi nefsin hakkında irtikâp olunmuş bir cinayettir.

“Çalışıyoruz, çabalıyoruz, rızkımızı bulamıyoruz.”
“Tuhaf şey… Fırında ekmek, bakkalda yiyecek, kasapta et yok 

mu?”
“Var ama parasız vermiyorlar…”
“Hah işte, bunları parasız almayı öğrendiğin günü bugünkü ha-

yatın sırrına ermiş olacaksın. İşte sana kira bedeli yerine yirmi acı 
sopa ve birkaç nasihat. Bu nasihatlerimi para gibi sarf et, geçin…”

“Ben bu laflardan bir şey anlamıyorum. Çoluk çocuk sahibi fa-
kir bir ihtiyarım. Acı bana, ya paramı ver ya çık evimden…”

“Sana Allah acımadıktan sonra ben mi acıyacağım? Allah acı-
mazsa kulun acıması kaç para eder? Şimdi sen hakkını helal et-
medin miydi? Sözünü ne çabuk değiştiriyorsun? Galiba sopalar az 
geldi…”

İhtiyara basarlar dayağı… Senedi mühürlettikten sonra salıve-
rirler. Biçare Ali Baba inleye topallaya kulübeye döner. Oğlu Şefik 
imdadına yetişir. Sağır halayı hendekten çıkarır, dutun altında yatan 
anasını ayıltır.

Ali Baba bir yandan öbürüne kımıldanamaz bir hâlde ağrılar 
sızılar içinde gözyaşları saçarak oğluna çıkışır:

– Hayırsız evlat, beni o zebani heriflerin sopaları altında bırakıp 
da kaçtın!..
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Şefik aynı teessür taneleriyle ihtiyarın ellerine sarılarak: 
– Babacığım, üç hayduda karşı ben ne yapabilirdim? 
– Bari konuyu komşuyu dolaşıp da felaketi anlataydın, imdada 

adam çağıraydın…
– Komşuları dolaştım, vakayı duyanlar kapılarını sürmeleyip 

içeri çekildiler. O herife Kanlı Sadık derlermiş, dokuz on katli var-
mış. Üç defa idama mahkûm olmuş kaçmış, namını değiştirmiş. 
Son mahpusiyetinden afv-ı umumiden8 istifade ile kurtulmuş.

– Karakola niçin gitmedin?
– Komşumuz Nalbur İsmail Efendi, “Sakın karakola şikâyete 

gitme. Bir kulübeye sığınmış birkaç candan ibaret zayıf bir ailesiniz. 
Kanlı Sadık bir kere garaz bağlarsa bir gecenin içinde hepinizi yok 
eder. Bu nasihatimi iyi dinle.” dedi. Ben de korktum, gitmedim…

Perşembe, 19 Haziran 1340 (1924)

8   afv-ı umumi: genel af



Pis Bir Vaka1 2

İd-i Millî3 günü Şirket-i Hayriye’nin4 Mesar Burnu’ndan beşte 
hareket eden 71 numaralı vapuruna bindim. Çok yolcu yoktu. Bir 
pencere kenarına oturdum. Büyükdere’den sonra muvacehemde5 
çocuklu bir madam –hayır, kelimeyi israf etmeyim6- bir Rum karı-
sı peyda oldu7. Kılığı kıyafeti düşkün. Beti benzi su-i tagaddiden8 
ızdırabını9 söylüyordu. Altı yedi yaşındaki oğlan da sima10 ve teleb-
büsçe11 tamamıyla anasının yavrusuydu.
1   “Pis Bir Vaka”, 26 Temmuz 1924 tarihinde Son Telgraf gazetesinde tefrika 

edilmiştir. Buradaki metinde 1924 tefrikası esas alınmıştır. Gazete, hikâyeyi şu 
sözlerde tanıtmıştır: “Bu yazı, hikâye üstadı Hüseyin Rahmi Bey’in geçen gün 
bir gezinti esnasında tesadüf ettiği levhalara ait müşahede ve mülahazalarından 
başka bir şey değildir. Bunu hem içtimai hayatımızın noksanlarını göstermek 
hem şehrimizdeki şirketlerin nazarıdikkatini celp için neşrettik. Fakat bunun bir 
de edebiyat ve sanat tarafından ehemmiyeti var. Hüseyin Rahmi Bey, bizim öyle 
bir romancımızdır ki bütün mevzuları, kendi hayatımızın köşe bucaklarından 
alınmış, o hayatın içinde görülen safhalardan ibarettir. Bu yazı ise o görüşün 
basit bir tespitinden başka bir şey olmadığından Mürebbiye müellifinin görüş 
tarzını gayet vazıh ve mücerret bir hâlde göstermesi itibarıyla ayrıca edebî bir 
vesikadır.” (Yasemin Bulut)

2   vaka: olay
3   İd-i Millî: Millî Bayram
4   Şirket-i Hayriye: yolcu ve yük taşımacılığı yapan bir vapurculuk anonim şirketi
5   muvacehe: karşı
6   israf etmek: boşa harcamak
7   peyda olmak: ortaya çıkmak
8   su-i tagaddi: kötü beslenme
9   ızdırap: acı çekme
10   sima: yüz
11   telebbüs: giyinme
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Nazarım12 Beykoz’un yeşil koruluklarına doğru dalmıştı. Ya-
nımdaki zatın13 telaşlı telaşlı:

– Madam ne yapıyorsunuz? Ayıptır! Burası neresi?
yolundaki ihtarıyla14 hemen kendime geldim. Ne görsem beğenirsi-
niz? Karşıda madamın apışı arasındaki çocuğun külotundan dışarı 
fırlamış parmak kadar bir et fıskiyeden yumurcağın yaşına nispe-
ten15 gür bir şelale saçılıyor. Bu müstekreh16 serpintiden kendimi 
muhafazaten17 topladım.

Bizim telaşlarımıza, Rum karısı, güya hiçbir şey olmamış gibi 
terbiyesizce bir soğukkanlılıkla mukabele18 gösterdi. Bu et musluk-
tan akan iğrenç su, havada bir kavis çizdikten sonra döküldüğü yer-
de bir derecik teşkil etti19.

Bizim istiğrap20 ve istikrahımız21 büyüdükçe karının solgun su-
ratında müstehzi22 bir memnuniyet dalgalanıyor gibiydi. Artık ken-
dimi tutamadım. Haykırdım:

– Utanmıyor musun karı?
– Ne var?
– Daha ne olsun?
– Bu çocuk çişi, pis değil.

*
O ara, pencerenin haricindeki23 kadınlar tarafından sarışın, 

mavi gözlü genç bir memur geçiyordu. Ona hitaben24:

12   nazar: göz, bakış
13   zat: kişi
14   ihtar: uyarı
15   nispeten: göre
16   müstekreh: iğrenç
17   muhafazaten: sakınarak
18   mukabele: karşılık
19   teşkil etmek: oluşturmak
20   istiğrap: garipseme, şaşırma
21   istikrah: iğrenme
22   müstehzi: alaycı
23   hariç: dış
24   hitaben: seslenerek
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– Memur Efendi, bu terbiyesiz karı, çocuğunu üzerimize işeti-
yor. Muşambaları berbat etti. Geliniz, bakınız.

Memur Efendi bu ihtarımıza ince bir sırıtıştan başka ehem-
miyet25 vermeyerek yürüdü geçti. Şimdi doğrusunu ister misiniz, 
memurun bu kayıtsızlığı, vazifesini26 böyle istihfafla27 karşılaması 
bana çocuğun idrarından ziyade28 bulantı getirdi. Hela29 ile vapur 
kamarası arasında hiç fark görmeyen bir murdar30 karıya karşı şir-
ketin iki lakırdı söyleyecek bir memuru yok mudur? Bu vazife yol-
culara mı aittir? Memurun ince sırıtışında okuduğum mana31 şu idi: 

“Ne tuhaf adamsın… Buna da kızılır mı? Kamaralarımızda bu her 
gün olan bir şeydir.”

İşte o zaman ayaklarımızın bastığı o kalın muşambaların çok 
sidik, pislik massetmiş32, pek berbat bir zemin olduğunu anladım.

Fazla hüsnüzanla33 yanlış düşünen bazı kimseler vapurlarda 
“Yere tükürmek memnudur34” levhasını halkın terbiyesine karşı bir 
hakaret sayarlar. Ne batıl fikir… Mağşuş35 halkı gibi terbiyesi de 
bozuk bu kozmopolit memlekette “Kamaralara işemek ve çocuk 
işetmek katiyen36 memnudur” ihtarına bile şiddetle lüzum olduğu-
nu37 işte bu vaka ispat ediyor38…

*

25   ehemmiyet: önem
26   vazife: görev
27   istihfaf: küçümseme
28   ziyade: fazla
29   hela: tuvalet
30   murdar: pis
31   mana: anlam
32   massetmek: emmek
33   hüsnüzan: iyi niyet
34   memnu: yasak
35   mağşuş: karışık
36   katiyen: kesinlikle
37   lüzum olmak: gerekmek
38   ispat etmek: kanıtlamak
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Memurun sözümüzü hiç mühimsemeyerek39 savuşması üze-
rine Rum karısı, savurduğu “Bu çocuk çişi, pis değil.” iddiasının 
murdarlığına rağmen hak kazandı. İstihzası40 artan bir tebessümle41 
muzaffer42, müntakim43 yüzümüze baktı. İhtarımızdan dolayı biz 
mahcup olduk44. Şirket vapurunun salonlarına faşır faşır işemenin 
tekdiri45, istikrahı mucip46 bir hareket olmadığını anladık. Depreşen 
sinirlerimizin sarsıntılarını yenmeye uğraşarak sustuk.

İşte birçok saatlerden sonra teceddüt eden47 bir teessürle48 şu 
satırları, o andaki sidik kokusunu duyarak, üzerimize sıçrayan ser-
pintileri hissederek yazıyorum.

*
Yanımda bir Türk’ten başka bir dindaşım yoktu. Hep Rumlar, 

Ermeniler, Yahudilerle çevrilmiştik. Arka tarafımızda oturan yine 
bir çocuklu diğer bir Rum karısı, sözlerini kahkahalarla karıştırarak 
çocuğunu işetene Rumca tebrikte49 bulundu.

Yakalarındaki o günün Hilal-i Ahmer50 rozetlerini gizli bir nef-
ret ve riyakârlıkla51 taşıyan iri yarı Ermeniler, kaba dilleriyle “he çe” 
diye bu pis vaka üzerine fikirlerini döktüler. Bir Rum çocuğunun 
bir Türk müessesesine52 ulu orta işemesi, hepsinin suratlarına pek 
belli birer memnuniyet getirdi. Doğrusunu söylemek lazım gelirse 

39   mühimsemek: önemsemek
40   istihza: alaycılık
41   tebessüm: gülümseme
42   muzaffer: zafer kazanmışçasına
43   müntakim: intikam alırcasına
44   mahcup olmak: utanmak
45   tekdir: azarlama
46   mucip: gerektiren
47   teceddüt etmek: tazelenmek
48   teessür: üzüntü
49   tebrik: kutlama
50   Hilal-i Ahmer: Kızılay
51   riyakârlık: ikiyüzlülük
52   müessese: kurum
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bana şimdiki Rumların, Ermenilerin cebrî53, cali54 dostlukları, eski 
aleni55 husumetkârlıklarından56 daha acı geliyor. Çünkü dostlukları 
efsane57 idi, düşmanlıkları hakikat58.

*
Daha ortada oturan bir Rum palikaryası59, bu sidikli vakanın 

küçük kahramanına hareketini takdiren60 iri, olgun bir armut takdim 
etti61. 

Çocuk arsızca iki eliyle armuda sarıldı. Fare yutan aç bir yılan 
gibi meyvenin tepesinden başladı. Sapının ucuna kadar zerresini62 
zayi etmeksizin63 hepsini tıkındı. Elleri vıcık vıcık mülevves64 bir 
hâle geldi. Kirinin kabasını döşemelerin üzerinde aldıktan son-
ra pencerenin halkasını kaldırıp cama vurarak oynamaya başladı. 
Yine tahammülüm65 çak oldu66:

– Madam dikkat et! Çocuk camı kıracak!
– Kirazak67 kirmayazak68 sana ne? Ne vakit kirazak, para vire-

zeyim69…
– Siz buraya işemeye, cam kırmaya mı geldiniz?
– Nasıl söyleyorsun iste böyle, benim keyf sen kahya oldun? 

Kırazayım, para virezeyim…
53   cebrî: zorla
54   cali: sahte
55   aleni: açık
56   husumetkârlık: düşmanlık
57   efsane: gerçek olmayan hikâye
58   hakikat: gerçek
59   palikarya: (küçümseyerek) Yunan
60   takdiren: kutlamak için
61   takdim etmek: sunmak
62   zerre: en küçük parça
63   zayi etmek: atmak
64   mülevves: pis, bulaşık
65   tahammül: katlanma, dayanma
66   çak olmak: yırtılmak, parçalanmak
67   kirazak: kıracak
68   kirmayazak: kırmayacak
69   virezeyim: vereceğim
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– Böyle pisi pisine hovardalık edeceğine o para ile yeni bir şap-
ka alsan daha iyi edersin. Başındaki berbadı da yine beraber taşırsın. 
Böyle lüzumu70 oldukça içine çocuğunu işetirsin. Çünkü artık diğer 
türlü kullanılacak bir hâli kalmamış.

*
Beşiktaş’a geldik. Murdar karı, terbiyesiz yumurcağıyla bera-

ber karşımdan defoldu. Fakat bıraktıkları sidik deresi bütün ivica-
cıyla71 ayaklarımızın önünde duruyordu.

*
Şimdi Şirket-i Hayriye vapurlarının nezafetiyle72 vazifedar73 

olanlardan soruyorum ve daha yüksek alakadarların74 insaflarına 
karşı istikrahla haykırıyorum:

– Vapur salonlarına işemenin hiçbir cezası, hiçbir tekdiri yok 
mudur? Bu pis vakayı bütün iğrençliğiyle karilerin75 önüne çıkar-
dığıma kabahat mi ettim? Bıraka idim vaka muşamba üzerindeki 
idrarla beraber kuruyup belirsiz olacaktı.

Bizde ne gizli işler sessiz sedasız kapanıyor… Bu bir şey mi?
Hüseyin Rahmi

Heybeliada 25 Temmuz 1340

70   lüzum: gerek
71   ivicaç: eğri büğrülük
72   nezafet: temizlik
73   vazifedar: görevli
74   alakadar: ilgili
75   kari: okuyucu



İhtiyar Muharrir1

Oldukça göze çarpan bir sername2 altında ekseriya3 kıvrak bir 
cümle ile başlar. Lakin öbür satırlar yağsız tuzsuz, zor yutulur, ya-
van, gayrimugaddi4 bir çorbadır. İhtiyarın kalemi ilk hamlede sarf 
ettiği kuvvetle yorgun düşer. Satırlarda onun bitap5 nefeslerini, dik 
bir yokuşu tırmanmaya uğraşan bir hâlsizin sarsıntılarını, baygın-
lıklarını hissedersiniz.

Zorla yakalayıp yakalayıp da yine kaçırdığı sadakatsiz bir 
mantık, sönük bir şetaret6 içinde size bir şeyler anlatmaya uğraşır. 
Bir ömürlük ülfetinin7 yardımı ile terkipler8 hatasız, kelimeler ye-
rinde, ıstılahlar9 zararsızdır. Fakat cümleler mealen10 üzerleri boya-
lı kurşundan askerler gibi cansız birer kalıptır. Azıcık dokunsanız 

1   “İhtiyar Muharrir” hikâyesi, 31 Ocak 1925’te Son Telgraf gazetesinde tefrika 
edilmiştir. Buradaki metinde 1925 baskısı esas alınmıştır. 1933 baskısında başlık 
yine “İhtiyar Muharrir”dir. Daha sonraki baskılarda hikâye, “Yaşlı Yazar” başlı-
ğıyla basılmıştır. (Yasemin Bulut)
muharrir: yazar

2   sername: ön söz
3   ekseriya: genellikle
4   gayrimugaddi: besleyici olmayan
5   bitap: yorgun
6   şetaret: neşe
7   ülfet: alışkanlık
8   terkip: tamlama
9   ıstılah: tabir, deyim
10   mealen: anlam olarak
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devrilirler. Haşiv11, tekerrür12, nasihat doludur. Ekseriya13 tutturdu-
ğu bir fikri za’f-ı hafıza14 sebebi ile neticeye kadar götüremez. Ne 
demek için başladığını unutur. Daldığı uzun mukaddimenin15 yarı-
sında şaşırır. Mevzuyla16 münasebet17 alsın almasın zihnine doğan 
ilk sokağa sapıverir. Sözler kopup kopup da birbirine zorla düğüm-
lenen veya düğümlenemeyen alil18 bir teselsülle19 yürür. Set demek 
isterken sepet der.

Aynı makalede tarih, coğrafya, fen, sanat, iktisat, intikat20 ve 
türlü latifeler21 birbiri ile omuz öpüşür. Hangi bahsin22 ülkesindeyiz 
anlayamazsınız. Unutulmaktan pek çok korktuğu için her söz arası-
na mevcudiyetini23 sıkıştırmak vesilesini24 bulur.

İki üç gazeteye, mecmuaya25 yazar. Umran Âli imzasına mat-
buatın26 bu emektarını tespit eden bir damga gibi çok sahifelerde27 
tesadüf edilir. Kırk beş senedir bilaintika28 kâğıtlara boşalan bu ka-
dit29 kafanın, bu kağşamış30 fikir fabrikasının markası önünde gözler 
tereddüde31 düşer. Herkeste bu yazılara karşı iflasından32 korkulan 
11   haşiv: ibarede gereksiz söz kullanma
12   tekerrür: tekrar
13   ekseriya: genellikle
14   za’f-ı hafıza: hafıza zayıflığı
15   mukaddime: önsöz
16   mevzu: konu
17   münasebet: uygunluk
18   alil: hasta
19   teselsül: peşpeşe, zincirleme
20   intikat: eleştiri
21   latife: hoş söz
22   bahis: konu
23   mevcudiyet: varlık
24   vesile: bahane
25   mecmua: dergi
26   matbuat: yayınlar
27   sahife: sayfa
28   bilaintika: ayırt etmeksizin
29   kadit: zayıf
30   kağşamak: eskimek
31   tereddüt: şüphe, kararsızlık
32   iflas: batma
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bir müessese33 emniyetsizliği34 vardır. On iki puntoluk üç sütunun 
mütalaasından35 sonra neticeten36 sıfrü’l-yed37 kalmak.

Salhurde38 yazıcı, meraklı sernamelerle kari39 avlamayı son hü-
ner sayıyor. Fakat bu, yağı azalmış lambadan ışık ümidi ile oltaya 
tutulanlar üçüncü, dördüncü defalarda hafif birer tebessümle40 sü-
tunları atlıyorlar, tekellüsle41 sertleşip daralan damarlar artık ruh ve 
fikri ısıtacak feyz42 ve hararet43 saçamıyor, ebedî44 bir hazan45 içinde 
üşüyen dimağın46 mahsulü47 de yavaş yavaş donuyor, ölüyor, ondan 
iki satır ile iki sütun okumak müsavi48 hükmüne giriyordu.

Romatizmalardan, baş dönmelerinden, günden güne artan bir 
unutkanlık ve dermansızlıktan49 müşteki50 idi. O, bu hâlleri kabil-i 
tedavi51 muvakkat52 şeyler sanıyor, ateroskleroza53 karşı ufak tefek 
reçeteler kullanıyordu. Bu fikrî54 göçüşünün vahametini55 pek müd-

33   müessese: kurum
34   emniyetsizlik: güvensizlik
35   mütalaa: okuma
36   neticeten: sonuç olarak
37   sıfrü’l-yed: eli boş
38   salhurde: çok yaşlı
39   kari: okuyucu
40   tebessüm: gülümseme
41   tekellüs: kireçleşme
42   feyz: ilim, irfan
43   hararet: sıcak duygu
44   ebedî: sonsuz
45   hazan: sonbahar
46   dimağ: beyin, zihin
47   mahsul: ürün
48   müsavi: eşit
49   dermansızlık: hâlsizlik
50   müşteki: şikâyetçi
51   kabil-i tedavi: tedavi edilebilir
52   muvakkat: geçici
53   ateroskleroz: damar sertliği
54   fikrî: düşünceyle ilgili
55   vahamet: tehlike
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rik56 değildi. Bilakis57 şimdiki yazılarını evvelkilerden canlı, parlak, 
mükemmel buluyordu.

Bazı muzip58 gençler ona sokakta, matbaalarda, birahanelerde 
tesadüf ettikçe yeni bir makalesini tebrikle:

– Umran Âli Beyefendi, bu ne mucize canım, gittikçe gençleşi-
yorsunuz! O geçenki “Turan Güneşi” makaleniz olur şey değildi… 
Yazacak bir genç varsa meydana çıksın!.. O gün gazetenin dört bin 
fazla satıldığını söylüyorlar. Arattırdık fakat yirmi kuruşa bir nüs-
ha59 bulduramadık…

Zavallı adam inanır. Birkaç gün gönlünde bu tebriklerin neşe 
ve gururu ile yaşar. Lakin60 vukuatta61 bu teminlerle62 istihza eden63 
bir makûsiyet64 peyda olmaya65 başladı.

Her yeni gazete ve mecmua intişarında66 o, bir davet bekliyor-
du. Fakat şimdi onun varlığına hiç ehemmiyet67 veren yoktu. Se-
nelerden beri emektarı olduğu gazeteye gönderdiği makaleler bile 
neşredilmeyerek68 birikiyor, sebebini sormak için ara sıra matbaaya 
uğradıkça ona:

– Etraftan havadis69, telgraf, muhabirlerin mektupları yağıyor, 
makaleye yer yok.
cevabı veriliyordu. Hâlbuki iki üç senedir parlayan birkaç imzanın 
hikâyeleri, makaleleri gazetede pekâlâ yer buluyordu.

56   müdrik: anlayan, kavrayan
57   bilakis: aksine
58   muzip: şakacı
59   nüsha: sayı
60   lakin: ancak
61   vukuat: gerçekte
62   temin: güven hissi vermek
63   istihza etmek: alay etmek
64   makûsiyet: terslik, zıtlık
65   peyda olmak: ortaya çıkmak
66   intişar: yayımlanma
67   ehemmiyet: önem
68   neşredilmek: yayımlanmak
69   havadis: önemli haber
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İdare memuru, tahrir70 müdürü, muharrirler, mütercimler71 hep 
değişmişlerdi. Umran Âli odadan içeri girdiği vakit onun kim oldu-
ğunu merak ederek yüzüne bile bakan yoktu.

İhtiyar muharrir şaşkınca, ince bir tebessümle mahcubiyetini72 
örtmeye uğraşarak bir tarafa büzülüp oturur. Melul73 bakışlarla din-
ler dinler, bir iki parlak sözle zekâsını ispat için fırsat bekler. Niha-
yet hafif çıkrık74 gıcırtısı gibi cılız bir sesle atılır. Lakırdı75 ağzında 
yarım kalır. Kimse ehemmiyet vermez. Susar.

Bir gün odaya onun gibi emektarlardan yaşlı bir mürettip76 gir-
di. İhtiyar muharririn hazin77 duruşundan müteessir olarak78 tahrir 
heyeti müdürüne:

– Efendim, Umran Âli Bey’i takdim ederim79…
Genç müdür, elindeki kâğıttan bir lahza80 gözlerini ayırır. İhti-

yarı süzerek:
– Teşekkür ederim. Efendibaba, sizden biraz şikâyetimiz var. 

Makaleleriniz pek uzun. Hem de gücenmeyiniz. Bir kova suya yük-
sük81 dolusu süt akıtıyorsunuz. Sahib-i imtiyaz82 emektarlığınıza 
hürmeten83 yazılarınızın ara sıra gazeteye geçirilmesini emredi-
yor. Lakin çok kısaltmalısınız. Marifet84 küçük bir cümleye derin 
manalar sıkıştırmaktadır. Eski Ahmet Mithat Efendi, Kırk Ambar 
zamanları geçti… Şimdi vakitte, nakitte, yazıda, mütalaada her şey-
70   tahrir: yazı
71   mütercim: çevirmen
72   mahcubiyet: utanma
73   melul: acıklı
74   çıkrık: elle çevrilen bir araç
75   lakırdı: söz
76   mürettip: matbaada yazıları sıraya koyan
77   hazin: üzüntü veren, hüzünlü
78   müteessir olmak: üzülmek
79   takdim etmek: sunmak
80   lahza: an
81   yüksük: iğne batmasını engellemek için parmağa takılan bir araç
82   sahib-i imtiyaz: imtiyaz sahibi, yetkili kişi
83   hürmeten: saygı duyarak
84   marifet: yetenek
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de tasarruf aranıyor. İfadenizden eski mufassal85 edaları kaldırınız. 
İbarelerinizde86 kaba bir vuzuh87 var. Biraz sembolik olsanız… Te-
tabu-i izafat88 ve ağır terkipler iptilasından89, Namık Kemal devri 
klişelerinden kurtulamıyorsunuz…

Müdür yine elindeki kâğıdı tashihe90 daldı. Ortadan söze genç 
bir muharrir atılarak:

– Orhan Fethi’nin bu hafta Celadet’te intişar eden91 “Vicdanı-
mın İsyanı” makalesini okudunuz mu? Bu çocuk tayyare92 uçuşuyla 
yükseliyor. Satırlarında, kelimelerinde size nabzının hareketlerini, 
kanının, sinirlerinin galeyanını93 hissettiriyor.

Umran Âli’nin cebinde yine uzun bir makale vardı. Çıkarıp ver-
meye sıkıldı. Yukarıki genişlik paçalara doğru darlanan bu çakşır94 
pantolonluların, salapurya95 iskarpinli96 bu düz tabanların, bıyıksız 
dudaklardan fışkıran bu mağrur97 sözlülerin, ihtiyarlara “müsteha-
se98” diyen bu anut99, haşin100, saygısız, insafsız yeni neslin içinde 
kendini şapşal elbisesi, pos bıyıkları, buruşuk suratıyla zavallı bir 
garibü’d-diyar101 buldu. Ne kendi sözünü onlara beğendirmek ne 
de onlarınkinden bir lezzet alabilmek kabil olamayacağını102 anladı. 

85   mufassal: ayrıntılı anlatılmış
86   ibare: cümle
87   vuzuh: açıklık, anlaşılırlık
88   tetabu-i izafat: zincirleme isim tamlaması
89   iptila: düşkünlük, bağlılık
90   tashih: düzeltme
91   intişar etmek: yayımlanmak
92   tayyare: uçak
93   galeyan: coşup taşmak
94   çakşır: bir tür erkek şalvarı
95   salapurya: kaba, hantal, büyük (ayakkabı)
96   iskarpin: ayakkabı
97   mağrur: gururlu
98   müstehase: kalıntı, fosil
99   anut: inatçı
100   haşin: gönül kırıcı
101   garibü’d-diyar: ortamın tuhafı
102   kabil olmak: mümkün olmak, gerçekleşebilmek
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Dudakların istihzalarına103 karşı muzmahil104, nazarların105 bikaydi-
si106 altında mahcup, sönük, bezgin, sessizce odadan çıktı.

Kapıyı örterken içeriden kopan kahkahalar arasında küstah bir 
sesin:

– Bari anlasa da artık yazmasa!
dediğini duydu. 

Bütün teessürü107 boğazına bir gıcık düğümüyle toplandı. Ağla-
ması öksürüğe karıştı. Yeisini108 yenmek lazımdı çünkü parası yok-
tu. Daha idare memurunun huzuruna çıkacaktı. Hocasından titreyen 
bir mektep çocuğu tereddütleriyle109 idare odasına girdi.

İri vücutlu, Frenk110 sakallı idare memuru odaya bir banka hey-
beti veren yüksek kasanın önünde duruyordu. Göz göze geldiler. 
Memur hemen nazarını111 çevirdi. Çünkü o, para istemeye gelenleri 
bakışlarından anlayan tecrübeli bir psikologdu. Bir dilenci tevazu-
uyla112 yüzüne dikilen nazarların zelil113 istirhamı114 önünde derhâl 
suratı asarak başka yana döner, görmemezliğe gelirdi.

Ne verdiği selamı alan ne de “Şuraya buyurunuz” diyen oldu. 
İki kâtip115, masalarında abone kaydediyorlar, ilan makbuzları dol-
duruyorlar, birçok suallerle116 müracaat edenlere defterlere bakarak 
cevaplar veriyorlardı. Giren çıkan çoktu.

103   istihza: alay
104   muzmahil: çökmüş, darmadağın olmuş
105   nazar: bakış
106   bikaydi: kayıtsızlık, aldırmazlık
107   teessür: üzüntü
108   yeis: ümitsizlik
109   tereddüt: kararsızlık
110   Frenk: Avrupalı
111   nazar: bakış
112   tevazu: alçak gönüllülük
113   zelil: aşağılanan
114   istirham: merhamet dileme
115   kâtip: yazıcı
116   sual: soru
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Kırk beş senedir sakalını matbaa değirmeninde ağartan Umran 
Âli şimdi orada müsteskal117 bir tufeylî118 vaziyetinde kaldı. Nihayet 
yine o ihtiyar mürettip, imdadına yetişerek muharririn istihkakını119 
almaya gelmiş olduğunu idare memuruna ihtara120 vesatat etti121.

Memur:
– Bugün tediye122 günümüz değildir. Kapatacak hesaplarımız 

var. Öbür hafta teşrif etsinler123, dedi.
O akşam Umran Âli efkârlandı. Yosunlu sokağın loşluğuna 

bakan penceresi önüne bayat, hazırlop, birkaç zeytin ve pastırma 
kırıntısından ibaret işret124 tepsisini kurdu. Dört beş tane atıştırdı. 
Kışlayan125 dimağına rakıdan hararet126, sinirlerine uyanma bekli-
yorken zavallının her kadehten sonra göz kapakları daha ziyade127 
düşüyor, zaten müşevveş128 zihni vuzuhunu129 büsbütün kaybedi-
yordu. Fakat hazin bir neşenin humması130 beynini sardı. Boğulan 
hissi, hakikat âlemini gözleri önünden yavaş yavaş siliyor, şimdi o 
kendini kadir131, çevik bir kalem sanatkârı buluyordu. Yarın genç-
lere karşı ateş açacak, ebediyen meşhur kalacak birkaç makale ile 
hepsini yere sererek edebiyatı bu son devir tahripkârlarından132 kur-
taracaktı.

117   müsteskal: kovulurcasına davranılan
118   tufeylî: asalak, sığıntı
119   istihkak: kazanılan, hak edilen
120   ihtar: hatırlatma
121   vesatat etmek: aracılık yapmak
122   tediye: borç ödeme
123   teşrif etmek: bir yere buyurmak
124   işret: içki
125   kışlamak: kış, soğuk olmak
126   hararet: sıcaklık
127   ziyade: çok
128   müşevveş: karmakarışık
129   vuzuh: açıklık
130   humma: ateşli bir hastalık
131   kadir: güçlü
132   tahripkâr: tahrip eden, yıkan
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Âdeta vecde133 geldi. Titrek elleriyle dört beş cümle karaladı. 
Birini bitirmeden ötekine atladı. Hiçbirinde mana134, insicam135, ra-
bıt136 yok gibiydi.

Zayıf midesi artık işret de kaldırmıyordu. Birkaç kadehten son-
ra edebiyat kişverinde137 kendini bir Napoleon görmek vehim138 ve 
rüyası içinde sızdı. Zevcesi139 onu sefil döşeğine naklettiği zaman 
artık vücudundaki ispirto sobası sönmüş, zavallıyı hafif bir titreme 
almıştı. Ayaklarına sıcak mangal kapağı koydu. Yorganını sıkıştırdı.

Ertesi günü uyandı. Dünkü macerayı biraz alaca hatırlıyordu. 
Hiç unutamadığı bir hakikat vardı. Her günün maişet140 ihtiyacı. Bu 
müzayakanın141 siyah sütunu karşısına dikildi. Yaşamak için gıda 
ve onu tedarik için de yazmak lazımdı.

Zihni gibi değersiz şeylerle dolu karmakarışık sefil odada leke-
li yeşil çuha örtülü yazı masasının önüne oturdu. Şişede akşamdan 
kalmış iki kadeh mayi142 ile sobaya kömür attı. Evvela dişlerini tak-
tı. Birkaç kırıntı geveledi. Sonra gözlüğünü geçirdi.

Kısa yazmaya, bir kova suya bir yüksük süt karıştırmamaya, 
küçük cümlelere derin manalar sıkıştırmaya, kaba vuzuhlardan kaç-
maya, sembolik ve engin olmaya, kalemini amiyane143 ağır terkip-
lerden, klişelerden144 silkmeye, hasılı145 altmış beşinden sonra yeni 
mektebin146 hocaları torunlarından aldığı derslere göre fikren, kale-
men gençleşmeye uğraşacaktı.
133   vect: aşk
134   mana: anlam
135   insicam: devamlılık
136   rabıt: tertip, düzen
137   kişver: dünya, âlem
138   vehim: belirsiz fikir, düşünce
139   zevce: eş
140   maişet: geçim
141   müzayaka: darlık
142   mayi: sıvı
143   amiyane: bayağıca
144   klişe: basmakalıp söz
145   hasılı: sonuçta
146   mektep: okul
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Yarım asrın sisleri çökmüş tarz-ı tefekkür147 ve tarz-ı tahrir148 
ile geniş geniş cümlelerin içinde aklına gelen irtibatsız149, patavat-
sız, safdil, köhne fikirler savurmaya alışık kalemi bu şerait150 altın-
da bunaldı.

Damarlarından satırlarına raşeler151 akıtmak istedi. Fakat na-
bızları ağır ve fasılalıydı152. Kanından sözlerine hararet vermeye 
uğraştı lakin hayat usaresi153 vücudunda zahifeler154 gibi soğumuştu.

Dehayı tahrike155 vasıta156 sandığı sinirlerinden fırtınalar ko-
parmaya çalıştı. Hayır artık onlar, elastikiyetleri bozulmuş fersu-
de157 sicimlere158 dönmüşlerdi. Bu kurada159 insan makinesinde artık 
hiçbir heyecana kabiliyet kalmamıştı.

Bir yaz günü, dikenler, baldıranlar160 bürümüş mescit mezar-
lığına dönmüş bakımsız tozlu bahçelerinin bir köşesinde, birbirine 
yakın, iki armut ağacının gölgesinde karı koca otururlarken tepele-
rinden aşağı çürük bir armut düştü.

Refikası161 meyveyi ayağıyla iterek:
– Bey, bu ihtiyar armut ağacı, öteki genç fidanın babasıdır. Ba-

kınız taze ağacın yaprakları taravetten162 nasıl yemyeşil parlıyor… 
Yaşlınınkiler paslanmış demir gibi nasıl renksiz, neşesiz duruyor… 
Meyveleri de öyle… Oğul ağacın armutları ne güzel, pembe ya-
147   tarz-ı tefekkür: düşünme tarzı
148   tarz-ı tahrir: yazma tarzı
149   irtibat: bağlantı
150   şerait: şartlar
151   raşe: titreme, ürperme
152   fasılalı: aralıklı, kesintili
153   usare: vücut bezlerinden akan faydalı su
154   zahife: sürüngen, yılan
155   tahrik: yerinden oynatma
156   vasıta: aracı
157   fersude: eskimiş, yıpranmış
158   sicim: ip
159   kurada: eskimiş, yıpranmış
160   baldıran: zehirli bitki
161   refika: eş, karı
162   taravet: tazelik
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naklı, dolgun, tatlı, latif kokulu… Baba ağacın meyveleri olmadan 
kurtlanıyor, çürüyüp dökülüyor.

Her ağacın yaşına göre meyve verdiğini anlayan muharririn, 
bir mezar kasvetiyle163 bebeklerinin nurunu yutan göz çukurlarında 
iki katre164 kaynadı:

– Tabiat çok zalimdir ama müsavatkârdır165. Yaşayan her mah-
luk166 bu neticeye doğru yürüyor. Biz sıramızı savuyoruz. Bugünün 
gençleri yarının ihtiyarlarıdır. Her şey muvakkat167, her iki devir de 
birer seraptan ibaret…

Çok zamandan beri onun zihni böyle bir söz sarf edebilmek 
yakazasını168 göstermemişti.

Birkaç ay sonra soluk çarşaflı ihtiyar bir kadın, İstikbal gazete-
sinin idare odasından içeri girerek yaşlı gözleriyle memurun önün-
de durdu.

Sebeb-i müracaatını169 soran bir sert sesin nezaketsizliği170 kar-
şısında ne diyeceğini biraz derleyip toplamaya uğraşarak:

– Üstünüze iyilik sağlık, Umran Âli Bey’in bir kolu ile bir ba-
cağı tutmuyor, dili söylemiyor.

– Teessüf ettim171. Fakat hanım, burası tabip muayenehanesi de-
ğil. Doktora müracaat etseniz…

– Affedersiniz, doktora gidebilmek için buraya gelmeye mec-
bur oldum.

– Anlayamadım?
– Buradan otuz lira kadar alacağı var da…
– Haberim yok.

163   kasvet: iç sıkıntısı
164   katre: damla
165   müsavatkâr: eşit davranan
166   mahluk: yaratık
167   muvakkat: fâni, devamı olmayan
168   yakaza: uyanıklık
169   sebeb-i müracaat: başvuru nedeni
170   nezaketsizlik: kabalık
171   teessüf etmek: üzülmek
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– Zevcimin172 cep defterinde öyle yazıyor.
İdare memuru defterini karıştırarak:
– Bizimkinde öyle bir şey yazmıyor.
– Zevcim yalan yazmaz.
– Garip iddia… Muharrir olsun da yalan yazmasın… Umran 

Âli’nin uğradığı bu hastalık içki neticesidir. Zaten o çoktandır ne 
yazdığını ne dediğini bilmiyordu. Bir sarhoşun defterindeki kayda 
inanıyorsunuz da benim sözüme itimat etmiyorsunuz173. Hayli za-
mandır ona sadaka nevinden174 para veriliyordu. Onlar hiçbir yer-
deki alacaklarından on para bırakmazlar. Ölümleri, dirimleri, has-
talıkları, sarhoşlukları hep matbaa hesabınadır. Hiçbiri çul tutmaz. 
Şimdi matbaalar buhran175 içinde. Yazanlara bile para yetiştiremiyo-
ruz; yazmayanlara, hastalara, amelmandelere176 nereden vereceğiz?

Kadıncağız bir iki matbaa daha dolaştı. Onlar hiç sözünü din-
lemeden kapıyı suratına kapayıverdiler. İstikbal idare memurunun 
nispeten nezaketi tebeyyün etti177.

Bir kitapçıya uğradı. Tabi178, Umran Âli ismi önünde birden 
parlayarak:

– Bana üç defa büyük madik179 etti. Kitapları mahzende gömülü. 
Eserleri kendinden evvel öldü. Beş tane satamadım.

– Satamadınsa yarısını bana ver. Toptan müşteri bulurum. İste-
yen kitapçılar var.

– Bin beş yüz lira masarif-i tabiyeyi180 getir. Kitapları vereyim.
– Canım insaf et, bu adamın yüzünden bu ana kadar hiçbir para 

kazanamadın mı?
172   zevç: eş, koca
173   itimat etmek: güvenmek
174   nev: tür, çeşit
175   buhran: zor durum, kriz
176   amelmande: iş yapmaz hâle gelmiş olan
177   tebeyyün etme: belirme, ortaya çıkma
178   tabi: yayımcı, kitap basan
179   madik: dolap, hile
180   masarif-i tabiye: basım masrafı
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– Kazanamadım. Umran Âli beni mahvetti. Onun eserlerinden 
kâr etmiş kitapçı varsa git, onlardan iste…

Umran Âli’nin sefalet-i vefatı181, damlar altında örtülü kalan 
facialara karıştı. Birkaç gazete hizmetlerini, meziyetlerini182 tada-
da183 yarımşar sütun ayırmak lütfunda bulundular.

Ölü yıkayıcıdan mezar kazıcıya kadar bütün mortucuların184 
kulaklarına “Paranın azlığına bakmayınız… Fukara cenazesidir…” 
ihtarı185 fıslanıyordu. Emektar muharririn son hizmetleri bile angar-
ya186 şeklinde görüldü. Pek az bir cemaatle, askın suratlar, hararet-
siz dualar arasında gömüldü.

Parmakları nasırlanmış kırk yıllık bu kalem mücahidinin187 
son durağına bir küçük nişane188 dikilmedi. Kabri düzlendi, belirsiz 
oldu.

Nefi’yi boğan, Şinasi’nin mezarını kaybeden insanlar onu mu 
düşüneceklerdi?

Hüseyin Rahmi
Heybeliada, 29 Mayıs 340 

181   sefalet-i vefat: fakirlik içinde, sefil ölüm
182   meziyet: üstün özellik
183   tadat: sıralama
184   mortocu: cenaze çalışanı
185   ihtar: uyarı
186   angarya: zorla, isteksiz yapılan, yük gibi gelen iş
187   mücahit: çalışıp didinen, mücadele veren
188   nişane: iz, belirti





Galip ve Mağlup Vaziyeti1

– Hasan, para tutar mısın?
– Sorduğun şeye bak! Ulan, ben kalubeladan beri2 öyle şey tut-

mam. 
– Hangi zamana kalubela derler, bilmem.
– Onu ben de çakmam.
– Bilmediğin haltı ne karıştırıyorsun?
– Bilmedikleri haltları karıştıranlara bir ceza olmadığı için. 

Şimdi bu boş lafları bırak, dolusuna bakalım. Tirilim tiril3… Bunun 
bir çaresini düşünelim…

– Ulan, onun çaresini bilsem evvela kendi sineme4 merhem vu-
rurum5!

– Ne yapalım, söyle?

1   “Galip ve Mağlup Vaziyeti” adlı hikâye, Vakit gazetesinde 29 Aralık 1928 tari-
hinde yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim adlı öykü kitabının Atlas Kitabevi 
tarafından yapılmış ikinci baskısına (1973) Hüsamettin Bozok tarafından “Yen-
me ve Yenilme Durumu” başlığıyla derlenerek eklenmiştir. Atlas Kitabevi daha 
sonraki senelerde Mezarından Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış’la birlikte Eti 
Senin Kemiği Benim adlı öykü kitabını aynı ciltte yayımlamıştır. Özgür Yayınları 
aynı düzenlemeyi sürdürürken 1995 yılında yapılan yayında Kemal Bek, mevcut 
sadeleştirmeye dipnotlar eklemiştir. Elinizdeki metin, hikâyenin Vakit gazetesin-
deki yayını esas alınarak sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. (Seda Ünlü)

2   kalubeladan beri: çok eskiden beri
3   tiril: güçsüz, parasız
4   sine: göğüs
5   merhem vurmak: çare bulmak
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– Her boyayı boyadık.
– Fıstıklısı kaldı.
– Hangisi o?
– Sokak ortasında adam soymak…
– Bize soyulacak enayi bulursak soyalım.
– Bize soyulacak enayi ne kadar hımbıl olsa “İşte o aradığınız 

adam benim” diye gelip kendisini takdim etmez. Onu arayıp bul-
malı.

– İşimiz ne?
– Bu sanat için de birkaç şey lazım.
– Nedir onlar?
– Evvela büyük bir cesaret.
– Aç kalınca insana cesaret gelir. Sonra?
– Revolver6, bıçak gibi yakıcı, kesici, korkutucu şeyler.
– Bende bir sustalı çakı var.
– İşe yarar mı?
– Ne diyorsun, mandayı öldürür! Dört beş defa insan vücuduna 

girmiş çıkmış netameli7 şeydir. İşte bu aletle işe başlayalım.
– Ulan, öyle bir söylüyorsun ki lafını duyan hırsızlığı meşru8 bir 

zanaat zanneder.
– Ne sandın ya? Hırsızlık en meşru zanaatlardan biridir. Çünkü 

adale ve zekâ kuvveti, tabiatın kanunlarından gelen esas kuvvetler-
dir. İnsanların adale kuvvetlerine daima galebe ederler9.

– Oh, işte bunu bilmiyordum… Nasıl?
– Her kazançta mutlaka birkaç türlü hırsızlık vardır. Bunlara 

kâr, temettü10 ve daha diğer türlü namlar verilir. Bu namların ıs-

6   revolver: bir çeşit tabanca
7   netameli: zararı dokunma ihtimali olan
8   meşru: kanun ve geleneklere uygun
9   galebe etmek: üstün gelmek
10   temettü: kazanç



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1027

tılahları11 altında, sirkat örtülür, gizli kalır. Ve sonra zekâ kuvve-
tine, adale kuvvetine malik12 olanlar, türlü şeytanlık ve hilelerde 
mümareseli13 bulunanlar, kendilerinden zayıf olanları haraca keser-
ler. Zayıflar, âcizler, beceriksizler, ahmaklar daima okkanın altına 
giderler14. O, işini bilip de yakalanmadıktan sonra hırsızlık daima 
meşrudur. Mesela şimdi karşımıza bizden kuvvetli biri çıkıp da bizi 
soysa, biz bağırsak çağırsak kimseye duyuramayarak bizden aldığı 
şeyler o hırsıza mal olur. Çünkü kazanılmış her mal için onu muha-
faza edecek adale ve zekâ kuvveti lazımdır. Bu kuvvetler kimde ise 
mal onun olur.

– Demek sen fetvayı böyle veriyorsun?
– Hayhay…
– Demek bu gece işe başlayalım?
– Başlayalım.
– Tutulmazsak çaldıklarımız bize mal olur, öyle mi?
– Şüphesiz.
Bu maksatla gece sokağa çıkarlar, tenha yollarda dolaşmaya 

başlarlar. Ahmet arkadaşına der ki:
– Hasan, sustalı çakı yanında mı?
– Elbette.
– Ver şunu, bir muayene edeyim.
Ahmet çakıyı elinde birkaç defa evirip çevirdikten sonra:
– Arkadaş, biz senin fetva verdiğin bu meşru sanata çıktık ama 

bizim bu işte hiç mümaresemiz yok. Buna biraz idman ister.
– Peki, yapalım. Nasıl olacak? Söyle.
– Şimdi ben hırsız olurum, sen de soyulacak adam. Ceplerin-

dekini almak için ben senin üzerine çullanırım, sen de vermemeye 
çabalarsın.

11   ıstılah: terim
12   malik: sahip
13   mümasereli: hünerli
14   okkanın altına gitmek: haksız yere ezilmek
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Ahmet, arkadaşından gelecek cevabı beklemeden onun üzerine 
atılır, sustalı çakıyı boğazına dayayarak:

– Çıkar paraları.
Birdenbire neye uğradığını pek anlayamayan Hasan:
– Yok…
– Nasıl yok? Ben şimdi bulurum!
Hasan bu tazyikin15 altında debelenerek:
– Ulan çakıyı çek! Şimdi boğazıma girecek!..
– Elbette girecek… Çıkar paraları!
– Ulan çekil üstümden!.. Sahiden gibi yapıyorsun!
– Şaka mı sanıyorsun, hayvan? Çıkar!
– Ne çıkaracağım?
– Dün Çarşıkapı’da zavallı bir köylüden dolandırdığın on bir 

lirayı.
– Kim demiş onu?
– Ben diyorum.
– Vallahi aslı yok.
– Aslı var mı yok mu, şimdi anlarsın!
Ahmet kuvvetli iri dizini Hasan’ın göğsüne bastırarak, bütün 

ceplerini taramaya başlar.
Hasan boğuk boğuk:
– Yapma, gıdıklanıyorum!
– Gebersen bu gece seni soymadan bırakmam.
– Şaka yetişmez mi?
– Ne şakası ulan?
– Vallahi çakının ucundan boğazım yaralandı.
Galip, mağlubun en derin cebinden cüzdanını çekip alarak:
– Zayıf ve miskinin malı kuvvetli ve zekinindir.

15   tazyik: zorlama
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Hasan sıkılan boğazının boğuk sesiyle feryada başlar:
– Cankurtaran yok mu?
– Yok. Hırsız yakalanmadan kaçarsa çarptığı şey ona mal olur.
Ahmet, Hasan’ı gayet de hırpalanmış, hamur gibi bir hâlde bı-

rakıp elinde cüzdanla kaçarak bağırır:
– Malı muhafaza edecek adale ve zekâ kuvveti lazımdır. Bu 

kuvvetler kimde ise mal onun olur.
Hasan, kendini toplamaya uğraşarak:
– Paramı çarpıp da nereye kaçıyorsun? Alçak hırsız!
– Becerebilen için hırsızlık en meşru sanatlardan biridir. Çalan 

galip, çaldıran miskindir.
– Vallahi seni yakalatırım!
– Zekâ kuvveti, insanların adli16 kuvvetlerine daima galebe eder. 

Âcizler, ahmaklar daima okkanın altına giderler.
– Hezeyan17 hezeyan…
– İşte, ukaladan18 çok insanlar da böyle senin gibidirler. Çıkar-

dıkları nazariyeler19, verdikleri hükümler, kendi aleyhlerine tatbik 
edilince tazallüme20 kalkarlar.

16   adli: adaletle ilgili
17   hezeyan: sayıklama, saçma sapan konuşma
18   ukala: akıllı geçinen, bilgiçlik taslayan kimseler
19   nazariye: uygulanmadan sadece düşünce alanında kalan bilgi, kuram
20   tazallüm: sızlanma, yakınma





Dağların Şenliği1

Bu remizden kastettiğim hayvanı anladınız. O yalnız dağları 
değil, medeni memleketleri de şenlendirir. Kabalığa alem2 oluşu-
na rağmen ta çocukluğumdan beri ona muhabbetim vardır. Bana 
çok sempatik gelir. Onu ilk defa sokakta Çingene’nin sopası altında 
oynarken gördüm, sevdim. Lakin arzu ettikçe onu nerede görebilir-
dim? Onun mesken tuttuğu tehlikeli ormanlara gidemem. O bizim 
eve gelemez. İstanbul’da bir hayvanat bahçesi yok ki ara sıra tahas-
sürümü3 tadil edebileyim4.

Çocuklarda, fil, arslan, kaplan, yılan görmek merakı büyüktür. 
Kimi hayvan mürebbileri demir parmaklıklı kafeslerin içinde bu 
vahşileri memleketimize getirirler, onlara türlü marifetler yaptırır-
lar. Fakat bu nadir temaşalardan5 her çocuk yararlanamaz.

Çingenelere sokaklarda ayı oynatmak menedileli ben bu sev-
gilimin kitaplarda, albümlerde ancak resmini görebiliyorum. Bazen 
de gazetelerde bu çapkının âşıkane maceralarını okuyup gülüyo-
rum. Kendi cinsinden hariç dişilere göz atan bu zenperestin bedii 
duygusuna kim ses çıkarabilir?

1   “Dağların Şenliği”, 1 Ocak 1930’da Vakit gazetesinde tefrika edilmiştir. 1943’te 
Melek Sanmıştım Şeytanı derlemesinde Hilmi Kitabevi tarafından, 1972’de yine 
Melek Sanmıştım Şeytanı derlemesinde sadeleştirilerek Atlas Kitabevi tarafından 
basılmıştır. Yukarıdaki metin, 1943 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.

2   alem: sembol, işaret
3   tahassür: hasret
4   tadil etmek: yatıştırmak, gidermek
5   temaşa: gösteri
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Çocukluğumda bana ilk temaşa zevkini veren odur. Bazı soğuk 
komiklerimizden ziyade güldürür. Natürel bir sanatkârdır. 

Ayı, kerli ferli bir hayvandır. Kaba, boz kürkünün içinde onda 
bir ağa çalımı vardır. Bakışları derin, zeki, ciddi, jestleri vakarlıdır6. 
Ne çare ki hürriyetini Çingene’ye kaptıralı, o, kalın sopanın emrine 
boyun eğmek zorunda kalmıştır. Ara sıra vahşet damarı tutarak, is-
yankârlıkla boğuk boğuk haykırır. Hep bu feryatlarında Çingene’ye 

“Ah sen ormanda bir kere elime geçsen!” tehditleri okunur. Lakin ne 
yapsın ki burnundaki hırızmadan uzanan zincir Kıpti’nin elindedir. 
Bağıra çağıra göbek atmaktan başka çare yoktur.

Elindeki tefin dumdumuna karışan Çingene’nin bet sesi sokak-
tan duyuldu mu haydi yedi mahallenin çocuğu bu ahengin peşine 
takılır.

Çok komik şahsiyetiyle bu alaya başka bir kıymet ve neşe ve-
ren bir mahluk daha vardır. Sahibinin omzunda oturan şebek. Ayı 
ne kadar ağırbaşlı ise bu o kadar hafifmeşreptir. Bir dakika yerinde 
oturamaz, Çingene’nin bir omzundan ötekine dolaşır durur. Kuyru-
ğunun iki tarafındaki yarımşar domatesi her lahza halka göstermek-
ten sıkılmaz. O sivri külahını, kırmızı cepkenini giyip de soytarılığa 
başladığı vakit gülmekten kimde can kalır?

Daima kırptığı ufak, zeki gözleriyle etrafa velfecri okur. Top-
ladığı alkışlardan mağrur, büyük artistler gibi öyle seri mimikleri, 
tuhaf kırıtışları vardır ki…

Çocuklar ona ceviz, fındık, kestane, şeker uzatırlar. Besbelli 
çok defa aldatılmış olmalı ki bu kuru yemişleri elinde büyük bir 
dikkatle elinde evirip çevirdikten sonra dişlerine götürüp kırar. 
Kara parmaklarıyla nazik nazik ayıklar, avurtlarını şişirir. Onun her 
yudumundaki maskaralıklar çocuklar için doyulmaz bir eğlencedir. 
Yaramazlardan en cesuru, burun buruna ona yaklaşarak:

– Ne yapıyorsun şebek efendi, keyfin iyi mi?
sorusunda bulunur.

6   vakarlı: ağırbaşlı
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Sanki bu hasbihâli o anlar. Kaynana zırıltısı gibi gevrek, çabuk, 
gırıl gırıl bir sesle cevap verir. İfadesi ne eski harflere uyar ne yeni 
yazıya gelir.

Çocuklar her zaman böyle hatırşinas değildirler. Bazen hoy-
ratlıkları tutar, değnekle onun domateslerine dokunurlar. İşte o za-
man şebek, sahibinin boynuna sarılır, bir iltica ile yaygarayı konarır. 
Çingene kızar, etrafına sopa sallayarak bu parasız küçük seyircileri 
dağıtmaya uğraşır. 

Ayı ağır sanatçıdır. Maymun, at cambazlarındaki palyaçolara 
benzer. Ağanın artistik, büyük hünerleri arasındaki fasılalarda halkı 
güldürür.

Çingene’nin bu hayvanlara talim edilmiş klasik bir repertuva-
rı vardır. Sulukule Akademisinden çıkmış olduğu aslını asırlardan 
beri muhafaza eder. Tiyatroya musallat olan Abdülhamid’in sansür-
leri bile bu Çingene edebiyatına el uzatmak küstahlığından çekin-
memişlerdir. “Kocakarılar hamamda nasıl bayılır?”, “Yeni gelinler 
nasıl utanır?”, “Tiryakiler nasıl çubuk içer?”, “Köçekler nasıl göbek 
atar?” ve ilaahirihi, işte bu repertuvar, en meşhur tiyatro muharrirle-
rimizin eserlerinden çok fazla oynanmış, halk aldığı bedii heyecana 
hâlâ doyamamıştır. Koca ayı iki art ayağı üzerine kalkarak insanı 
temsil eder. İnsanın hayvanlaşmasında büyük bir hüner yoktur ama 
ayının insanlaşması alkışlara seza büyük marifetlerdendir. Göbek 
atarken onun bütün tüylü vücudu hop hop sarsılır. Sırt üstüne yatıp 
da uzun burunlu başını süzgün gözlerle ağır ağır iki yana sallayarak 
yalandan bir bayılışı vardır.

Bazı çetin numaralarda ustasıyla hırlaşır. O isyankâr jestler, o 
homurtu, o sopa muhabbeti, hayvanların bile insanların elinden ne-
ler çektiğine canlı birer misaldir.

Sahibiyle güreş… Bu, en önemli numaradır. Hemen daima 
Çingene yenilir, insanın hayvana mağlubiyetinden müteessiren ba-
zen etraftan şöyle itirazlar duyulur:

– Senin de ayıdan kalır yerin yok, hayvana niye yeniliyorsun 
utanmaz!
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O zaman koca Çingene, esmer yüzünü buruşturarak sanatının 
tecrübekâr, müstehzi, ince felsefesiyle cevap verir:

– Ayıdır ama yüreği büyüktür, yenilirse öfkesinden çatlar.
Ayı psikolojisine bu erbap Çingene kadar hangi mütehassıs 

vâkıftır? Bu kaba mürebbideki ayı hissini kavrayışa mı şaşarsınız 
yoksa hayvandaki izzetinefse mi? Yenilen insan pehlivanlardan hiç-
birinin yeisinden çatladığı görülmemiştir.

Ayıcı parsayı toplar, koltuğunda sopası, bir elinde tef, ötekinde 
zincir, ağır ezgi, fıstıki makamla yürür.

Benim çocukluğumda söylediği türkü şu idi:
“Necibe’min iki de kürkü var
Biri samur biri de tilki
Necibe’m de anasının ilki
Necibe’m Necibe’m de aynalı Necibe’m 
Ben sana yandım cilveli Necibe’m”
Ayıcı bu ahengi ile başka insanları güldürmeye, başka mahalle-

leri şenlendirmeye giderken arkasında coşan çocuk alayı her köşe-
başında biraz daha artar.



Büyük Günah1

Hekim, hastanın yanından henüz çıkmıştı. Ebrukeman Kalfa, 
muayene için doktora açmış olduğu göğsünü kapamaya uğraşırken 
elinde kocaman bir kara şişe ile içeriye genç hizmetçi Şadan girdi. 
Hastayı şefkatli bir bakışla süzerek sordu:

– Nasılsın kalfam?
– Hep öyle kızım.
– Hekim ne dedi?
– Arkamı önümü dinledi. Dilime, gözlerimin içine baktı. Karnı-

mı mıncık mıncık mıncıkladı. Birçok şeyler sordu. Yarısına cevap 
verdim, yarısına veremedim.

– Niçin veremedin?
– Utandım kızım. Utandım. Utancımdan yerlere geçtim. Nerem 

hasta ben de pek iyi bilmiyorum. Dermanım yok. Dizlerim kesili-
yor.

– İyi olursun kalfacığım. Yakında bir şeyciğin kalmaz.
– İnşallah ama artık ihtiyarladım. Bundan sonra eskisi gibi can-

lanacağımı hiç ummuyoıum.
– Öyle söyleme. Tanrı’dan ümit kesilmez.
– Tanrı’mdan medet… O elindeki şişe nedir kızım?
– Sana getiırdim.
– Ben ne yapacağım onu?

1   “Büyük Günah” hikâyesi, 1 Ocak 1930’da Vakit gazetesinde yayımlanmıştır.
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Şadan ince bir gülümseme ile hastanın kulağına eğilerek: 
– İçine işeyeceksin.
Kalfa isyan edercesine başını kaldırıp kızın yüzüne bakarak:
– O nasıl lakırdı öyle Şadan?
– Bana ne dememi tembih ettilerse sana onu söylüyorum. Mut-

laka bu şişenin içine işeyeceksin.
– Vallahi şimdi bu hasta hâlimle kalkar, ağzına tokatı vururum!
– Tek sen iyi ol da ağzıma tokatı vur, zararı yok. Ama mutlaka 

bu şişeye edeceksin. Mutlaka, mutlaka! Anlıyor musun kalfam?
– Kim halt etmiş onu?
– Paşa efendimizin, hanımefendimizin, bütün doktorların emir-

leri böyle.
Soluk rengi kızara bozara hastayı bir düşüncedir aldı. Şadan, 

kalfanın ağzından çıkacak sözleri bekleyerek bir süre sustu. Sonra:
– Kalfam, hepsi neyse ne ama bilirsin ki paşa efendimizin emir-

lerine karşı gelinmez.
Şadan, hastanın susuşunu inadının biraz yumuşadığına yora-

rak:
– Kara şişeye işeyeceksin ama kalfacığım, işemenin de yolu, 

erkânı var.
– Destur Tanrı’m, neler işitiyorum? Şişeye işemenin erkânı olur 

mu?
– Aldığım emirleri söyleyeceğim. Çiş etmenin yolu erkânı olur 

mu olmaz mı o zaman anlarsın.
– Yarın sabah kalkınca ilk çişini ayakyoluna edeceksin.
– Zaten çiş başka nereye edilir ki?
– Dinle kalfam, ilkten sonraki abdestlerini bu kara şişeye doldu-

racaksın. Yarın sabahki ilk çişini de bunların üzerine ekleyeceksin.
Kalfa büyük bir hayretle: 
– Ey sonra?
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– Sonrası, bu dolu şişeyi bana vereceksin.
– Verdikten sonra?
– “Ebrukeman Kalfa’nın yirmi dört saatlık idrarıdır” diye üze-

rine bir yafta yapıştırıp laboratuvara gönderecekler. Yani senin an-
layacağın kimyahaneye.

– Kimyahaneye mi?
– Evet, kimyahaneye.
– Kimyahanede çişimi ne yapacaklar?
– Kaynatacaklar, soğutacaklar, içinde kaç türlü kimyasal madde 

varsa birer birer ayıracaklar. Rengine bakacaklar. Kokusuna baka-
caklar.

– Tadına da bakacaklar mı yavrum?
– Galiba… Şekerli mi tuzlu mu ekşi mi buruk mu haber vere-

cekler.
*

Paşanın, hanımefendinin bin türlü ısrarlarıyla Ebrukeman Kal-
fa, kara şişeyi doldurmaya kandırılır. İdrar tahlile gönderilir.

Konakta Ebrukeman’dan yaşça biraz küçük bir ihtiyar halayık 
daha vardır. Feryal Kalfa hatırını sormak, geçmiş olsun demek için 
hasta kapı yoldaşının odasına girer.

Feryal:
– Nasılsın gülüm?
Ebrukeman dudaklarında hüzünlü bir gülümseme ile: 
– İyi diyeyim de iyi olayım bari…
– İyisin, iyi! Rengin, bakışların düzelmiş. 
– Tanrı’dan inayet…
– Doktor ne dedi?
– Söylemesi ayıp.
İki emekli Çerkez sarmaş dolaş oldular. Öpüştüler, koklaştılar. 

İkisi de altmışını geçkin oldukları hâlde eski bir alışkanlıkla hâlâ 
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birbirlerine “Civanım, yavrum, kuzum” gibi okşayıcı hitaplarda 
bulunurlar.

– Hastalıkta ayıp olur mu? Söyle söyle.
– Beni bir kara şişeye işettiler. İdrarımı muayeneye götürdüler.
Feryal Kalfa vurulmuş bir kuş gibi çırpınarak: 
– Ah başımıza gelenler!
– Ne var? Ne oldu?
– Daha ne olacak?
– Bu yaştan sonra idrarımı o kadar erkeğe göstermek, koklat-

mak, rezalet değil mi?
– Gerçekten çok ayıp bir şey ama ben ondan daha da fenasını 

duydum.
– Nedir?
– Şimdi yeni bir alet icat etmişler. Aynalı bakıcı gibi onunla 

insanın idrarına bakıp gelmiş geçmiş kırk yıllık, elli yıllık ne kadar 
gizli günahları varsa meydana çıkarıyorlarmış.

Ebrukeman Kalfa damarları fırlamış porsuk, kemikleşmiş elle-
rinin yumrukları arasında kafasını eze eze:

– Sus! Bittim, rezil oldum! Bu yaştan sonra âlemin yüzüne nasıl 
bakacağım?

İhtiyar hastanın benzi solar. Dudakları titrer. Gözlerinin kara-
ları kayar.

Feryal Kalfa telaşla:
– A Ebrukeman, kendine gel. N’oluyorsun ayol? İnsana her şey-

den önce can gerek… Söyle bana, korkudan, utançtan böylesine 
sararıp solacak senin ne günahın var?

– Niçin söylemiyorsun?
– Söylemem… Söyleyemem…
– Söyle de bir çaresine bakalım. Babamın bağışlamayacağı hiç-

bir günah yoktur.



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1039

Ebrukeman, ağıt okuyan Muharremciler gibi iki yanına sallana 
sallana, gözyaşlarını elindeki mendile içire içire:

– Şimdi söyleyemem. Vakti, saati gelirse belki ona söylerim. 
Söylerim de belki günahımdan biraz hafifleyerek ölürüm. 

– Ona mı söylersin?
– Ah, evet.
– Sorma Feryal, sorma. Beni vakitsiz öldüreceksin…

*
Ebrukeman Kalfa, Nebi Paşa’nın konağına beş altı yaşlarında 

bir çocukcağızken satılmıştı. Şimdiki konak sahibi, aile babası Nu-
man Paşa’nın oğlu ve yetmişini aşkın bir ihtiyardır. Paşa’nın üçün-
cü karısı Bahtaver Hanımefendi de ellisine yakındır.

Ebrukeman Kalfa çoktan azat edilmiş, çeyizlenmiş çimenlen-
mişse de çıraklıkla bir kocaya varmayı istemeyerek hayatını o ai-
lenin hizmetine adamakla daha mutlu olacağını gözyaşlarıyla an-
latmış ve ömür boyu konakta kalmış, Numan Paşa’nın çocuklarını, 
torunlarını kucağında büyütüp hepsine dadılık etmiştir. Bunun için 
bu aileye çok emeği geçmiş ihtiyarın konoktaki ve konak halkı ara-
sındaki yeri çok sağlamdır. Dadıya çok saygı gösterilir, değer verilir.

Ebrukeman’ın idrar tahlilinden doğan kuruntu ve endişeleri, 
kapıldığı derin üzüntü paşa ile hanımefendinin kulaklarına gidince 
Çerkez’in bunaldığına epeyce gülerler.

Hanımefendi bundan bir eğlence çıkarmak arzusuna düşerek:
– Paşam, haydi hastanın yanına gidelim. Biraz alay edelim! der.
– Hanım, bırak Allah aşkına, beyni sulanmış bir zavallının ne-

siyle alay edeceksin?
– Ebrukeman melek gibi bir kadındır. Kendisini bu kadar üzün-

tü ve pişmanlığa düşürecek onun geçmişte işlenmiş ne günahı ola-
bilir?

Ama paşa, karısının ısrarlarına karşı gelemez. Hastayı ziyaret 
etmek zorunda kalır.
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Onlar odaya girince Ebrukeman döşeği içinde doğrularak he-
men iki avucu ile birdenbire çok sararan yüzünü örter. Hanımefendi 
şaka ederek:

– Ebrukeman, idrarına baktırdık. Gençliğinde yaptığın bütün 
aşüfteliklerin, günahların meydana çıktı. Şimdi utanıp da bizden 
yüzünü örtüyorsun. Artık saklama, söyle. Biz zaten hepsini biliyo-
ruz.

İhtiyar halayığın soluk dudaklarından şu titrek ve iniltili sözler 
dökülür:

– Söyleyeceğim efendim. Beni önce Tanrı affetsin. Sonra da 
Bahtaver Hanımefendi, siz affediniz. Siz de affediniz ki rahat öle-
yim.

Kalfanın bu kadar yalvarırcasına af dilemesinden bir şey anla-
mayan hanımefendi yine şakasını sürdürerek:

– Ebrukeman, söyle söyle. Çekinme. Ben de seni affedeceğim.
– Peki efendim, söyleyeceğim. Ben on dört yaşındaydım. (Za-

yıf parmağıyla paşayı göstererek) O da yirmisinde vardı. “Ebruke-
man, sana yanıyorum” diye her gün karşıma çıkardı. Ben kaçardım. 
O güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Ben çelimsiz bir kızdım. Kona-
ğın tenha bir günüydü. Beni mabeyn aralığına sıkıştırdı. “Olmaz” 
dedim. Bağırdım çağırdım. Feryadıma koşan olmadı. Başa çıka-
madım. Oh, nihayet dudaklarımı yakan kaynar bir nefesin ateşiyle 
kalfa son sözünü tamamlayamayarak kendinden geçti. Ama sözü 
burada kesip kendinden geçmesiyle söyleyeceği şeyleri çok daha 
kuvvetli bir biçimde anlatmış oldu.

Paşada kalfanın sözlerini yalanlayacak cesaret görülmedi. Elli 
üç yıl önce yirmi yaşında iken kollarının arasında ruhunu ruhuna 
karıştırırcasına bir ateşle sıkarak cinsel isteğine boyun eğdirdiği, 
tutkusuna kurban ettiği on dört baharlık körpecik bakirenin şimdi 
döşekteki hastalıklı kocakarılığına baktı.

Her şeyden önce amansız, zalim zamanın yıkıcılığına lanet etti. 
Karısından utanarak başını önüne eğdi.
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Hanımefendi, kocasının ve hastanın yarım yüzyıl önce işledik-
leri günahın şevk ve lezzetiyle hâlâ titremekte olan utançlı yüzlerine 
göz gezdirdi. Yüreklerinin soğumuş kanlarına, o hatıra ile mevsime 
aykırı düşen sakin ve güneşli ılık bir kış gününün sıcaklığı geldiğini 
hissetti. İki elini dua edercesine gökyüzüne kaldırdı:

– Tanrı’m, bu zavallıların gençlikteki elli yıllık günahlarını bu 
maalfiil2 ihtiyarlıklarında niçin yüzlerine vurdun? Şimdi bu çektik-
leri pişmanlık mıdır yoksa bu eski aşka karşı duydukları özlem mi? 
Ben bunu anlayamadım…

2   maalfiil: şu andaki





Benim Babam Kimdir?1

Mesut Kırkbir anlatıyor:
– Görüyoruz ki tabiat bütün mahlıklarını döl yetiştirmeye, nesil 

üretmeye şiddetle icbar ediyor. İnsan, hayvan dünyayı bu canlı ka-
labalıklarla doldurmaktan maksat nedir? Karşılık bir ses alamadığı-
mız bu sorunun cevabını gene kendimiz düşüneceğiz.

Tabiatın bu icbarında kullandığı yaman kırbaç da aşktır. Hepi-
miz bu silahın şakırtısıyla doğduk. Bazılarımızı şairleştiren, bazı-
larımızı canileştiren bu aşk kapanına içimizde tutulmayanımız da 
yok gibidir.

Ahlak ve kanunun vurduğu dizginlerle bu hissin pratiğinde 
hayvanların serbestliğinden ayrılıyoruz. Birtakım kaidelere mecbur 
tutuluyoruz. Fakat en büyük şiddetini bu mücadelede gösteren ta-
biatla tepişebilmekteki kudretsizliğini anlayan kanun bu kaidelerini 
gittikçe gevşetiyor. Bunun sonu neye varacak? Şimdi medeniyetle 
1   “Benim Babam Kimdir?”, 12 Ocak 1930’da Vakit gazetesinde yayımlanmıştır. 

1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan öykü 
kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştiri-
lerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ticareti’nde, 

“Benim Babam Kimdir?” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek San-
mıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirile-
rek basılan kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 yılında 
Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür 
Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle 
yayımlanır, öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest 
Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayımla-
nan kitapta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tefrika 
edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)
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vahşetin arasındayız. Her iki uç birleştiği zaman medeniyette mi 
çok ilerlemiş, hayvanlığa mı daha yaklaşmış olduğumuzu anlaya-
cağız?

Ben zamanın kanununa contraband2 giden iki günahkârın cü-
rümlerinden gelme bir mahsulüm. Anamı babamı tanımıyorum. Üç 
günlükken beni bez parçalarına sarıp sarmalayarak bir cami kapısı-
na bırakmışlar.

Ben hangi soysuzların kanlarından akarak bu dünyaya gelmi-
şim? Gecelediğim cami kapısında nasıl olmuş da kedilerin, köpek-
lerin dişlerinden kurtulmuşum? Bu âleme yeni açılan gözlerimi na-
sıl olup da fareler, kargalar oymamışlar?

Sırf hayvani zevklerine kapılıyorlar. Bu aşıdan hiç bekleme-
dikleri tabii meyve meydana çıkınca şaşırıyorlar. Tabiatın insanlara 
bu zevki o mühim döl işini gördürmek için bu zavallı mahsulü orta-
dan hemencecik yok etmeye uğraşıyorlar.

Hayattaki ilk feryatları hâlâ kuburlarında, metruk kuyularda 
susturulan zifirî gecelerin siyah dalga beşiklerinde uyutturulan bu 
küçüklerin matemini kim tutacak? İstatistiklerini kim yapacak? 
Anayı babayı bu cinayetlerinde durdurmak için sosyetenin alacağı 
bir tedbir yok mudur? Bir gün gelip de her ne şekilde olursa olsun 
doğurmanın ayıp sayılmayacağını kabul edecek kadar cemiyetin 
ahlaki telakkisinde bir değişiklik olmayacak mı? Bu istifhamın bazı 
memleketlerde müspetleşmeye başladığını da görmüyor değiliz.

Beşeriyet, nüfusu bu teleften nasıl kurtaracak? Eski ahlaki 
hayâ kanunlarına riayetle mi? Yeni başlayan cinsî serbest rejimle 
mi? İnsan mı kalacağız? Köpekleşecek miyiz? Dünyaya gelir gel-
mez ters yüzüne geri çevrilen bu idam mahkûmlarının hukukunu 
müdafaada hangi büyük avukatın sesi yükselecek?

Beni kundakladıkları paçavraların içinde şöyle bir kâğıt bulun-
muş:

“Türk çocuğudur. Bir hayır sahibinin eline geçip de yaşamak 
bahtına ererse adını Mesut koysunlar, kırk bir sayısını da soyadı 

2   contraband: kaçak
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versinler: Mesut Kırkbir. Onun masum yüzünü sıcak gözyaşlarımla 
yıkayarak cami kapısına, Allah evinin eşiğine bırakıyorum. Önce 
Tanrı’ya emanet ediyorum, sonra kullardan şefkat diliyorum.”

Hey anacığım, karanlık gecenin ıssızlığında sessizce mabedin 
sokak eşiğine bıraktığın bir haram mahsulüne mesutluğu nasıl ya-
raştırıyorsun? Bana çok acı bir istihza duygusu veren bu garip te-
menninin arasından gene bir analık şefkati sezer gibi oluyorum.

“Anacığım anacığım”… İkimizi birbirimize temlik eden bu hi-
tap bana ne kadar hoş geliyor… Kim bilir nasıl yenilmez sosyal 
sebeplerin ibramıyla3 beni karanlık sokağın tehlikelerine terk etme-
miş olsaydın sıcak kucağında tatlı sütünü emerek büyüyeydim o 
zaman ikimiz de mesut olurduk.

Gece rüyalarımda, gündüz hülyalarımda kendimi cami kapısı-
na bırakılmış bir kundakta haykırır, seni de üzerime eğilmiş ağlar 
görüyorum. Bu benim gözlerimin önünden kovamadığım bir obses-
sion’dur4. Uykularımı kaçıran bir musallat…

Hiç görmediğim simana türlü türlü şekiller veriyorum. Sen 
bana karanlık gecelerde görünen ağlayan, ağlatan fantom5 bir ana-
sın. Belki yüzümde, vücudumda sana ve gene hiç tanımadığım 
babama irsî benzerlikler taşıyorumdur. Bu verasetin ahlafıma da6 
sirayetinden titriyorum. Atavique7 bir tesirle ruhen size çekmiş ol-
maktan ödüm kopuyor. Hayata aktığım oluğun süfliliğine rağmen 
namuslu yaşamak azmindeyim. Siz kimsiniz? Nesiniz? Bir hırsız, 
bir fahişe. Namus kanunlarından sıyrılarak cemiyet içinde kaçakçı 
yaşayan iki sefil… Aman ya Rabbi beynimi yakan bu korkunç dü-
şünceler arasında yüzümün kızartısını avuçlarımın içinde saklıyo-
rum. Doğuş faciamı bilenlerin şüpheli bakışları altında eziliyor ve 
kendi kendimden şüpheleniyorum. Ben hangi feci asıldan gelme bir 
soysuzum?

3   ibram: ısrar etme
4   obsession: takıntı
5   fantom: hayalet
6   ahlaf: gelecek nesil, çocuklar
7   atavique: soya çekme
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Anam olacak kadının “Mesut” namı altında bana “kırk bir nu-
mara” markasını vurdurmak istemesinden maksadı nedir? Bu işa-
retin delaletiyle acaba hayatımı adım adım takipte midirler? Ha-
yalimde yaşayan bu fantomların bir gün et ve kemik maddiyetini 
almış birer hakikat olarak karşıma çıkıp da “Ben ananım. İşte bu da 
baban.” demelerinden korkuyorum. Nerede hırsızlığı tutulmuş ihti-
yar bir serseri, nerede merkeze sürüklendirilen yaşlı, yüzü makyajlı, 
ahlaksız bir kadın görürsem “Acaba onlar mı?” diye helecanlar ge-
çiriyorum.

Gecenin siyah ketumiyetine bırakılan kundağı köpeklerin diş-
lerinden Nasuhi Efendi adında bir hayır sahibi kurtarmış.

Beni sulbi8 oğlundan hiç farksız bir şefkatle büyüterek yetiştir-
dikten sonra da kendine damat etmek lütfunda bulundu. Dünyada 
kötülerin fenalıklarına karşı kefaret teşkil eden iyilerin vücutları da 
inkâr olunamaz. Yoksa bu âlem büsbütün tahammül edilmez bir hı-
yanet, bir anarşi dünyası olurdu.

Otuz bir yaşında, resmî, ehemmiyetli bir idarenin ikinci şefi-
yim. Refah içindeyim. Kız ve oğlan iki de nur topu gibi çocuğum 
var. Etrafımdan daima itibar, saygı görüyorum. Bu nimetlere, bu 
hürmetlere istihkak9 ispatı için bataklıktan kurtarılan ruhumun te-
kemmülüne uğraşıyorum.

Halaskâr babalığım muhterem Nasuhi Efendi, kim bilir nasıl 
bir düşünce ilcasıyla, kundağımdan çıkan kâğıdın ricasına riayetten 
kendini alamamış, bana Mesut Kırkbir adını vermiş.

Bir gün içeriye giren odacım Mustafa, mahrem bir tavırla ku-
lağıma eğilerek:

– Kılıksız, ihtiyar bir kadın sizinle hususi görüşmek istiyor. 
Savmaya uğraştım bir türlü defolmuyor, dedi.

8   sulbi: öz (evlat)
9   istihkak: haklı olma
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Birdenbire titredim. O ana kadar bütün gecelerimde kâbuslar 
içinde beni dehşetlendiren o korkunç fantom10 işte nihayet maddi-
leşerek gündüz aydınlığında apaşikâre karşıma çıkıyordu.

Ne tavır almalıyım şimdi? Muacciz bir dilenci gibi anamı 
kovmalı mıyım? Yoksa insaniyetkâr bir oğul kabulü mü gösterme-
liyim? Hangisine müstahaktır bu kadın? Evet anamdır. Dokuz ay 
beni karnında taşıdı. Ayıbını örtmek için binlerce emsali veçhile 
beni boğmayarak cami kapısına diri bırakması da analık yüreğinin 
bir tezahürü sayılmaz mı?

Odacıya:
– Çağır gelsin. Fakat onun burada bulunacağı müddetçe içeriye 

başkasını bırakma, dedim.
Açılan kapı içeriye giren ufak tefek bir kadının üzerine kapan-

dı. Pejmürde11 bir işçi kıyafetinde. Gıdasızlıktan yüzünün buruşuk 
derisi anemik bir toprak rengi almış. Aç hayvan bakışıyla üzerimde 
dolaşan gözleri kuru.

Ben hiçbir şey anlamamazlıktan gelerek çatık bir suratla sor-
dum:

– Kadın, ne istiyorsun?
Boynunu bir yana eğdi, bakışı baygın bir süzgünlükle tatlılaştı. 

Helecandan göğsü kabarıp iniyordu. Anlaşılmaz bir şeyler kekele-
dikten sonra:

– Söyleyemeyeceğim, tıkanıyorum, dedi.
Aramızda elim bir sır vardı. Fakat bunu söylemeye nasıl cesa-

ret edecekti? İhtiyar kadının sönük gözlerinde şimdi uzun bir tahas-
sürün ateşleri kıvılcımlanarak yüzüme baktı baktı, nihayet baygın-
lık getirir gibi bir hâlde yüzüstü yere kapandı. O kuru gözlerinden 
şimdi sıcak yaşlar boşanıyordu. Aynı helecanla benim yüreğimi de 
çarpıntı aldı. Metanetimi muhafazaya çalışarak:

– Kalk kadın… Ne oluyorsun? dedim.

10   fantom: hayalet
11   pejmürde: eski püskü
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Hâlsizce doğruldu. Şefkat lemaları12 seçilen gözlerini bana dik-
ti, iniltiye benzer bir ifade ile:

– Mesut Kırkbir, müsaade et, birkaç dakika yüzünü göreyim… 
dedi.

Şimdi daha hazin bir dikkatle göz göze geldik. Aman ya Rabbi, 
toprağa dönmüş sefalet timsali bu kadit13 çehre içinde bile bana ne 
kadar benziyordu, içimden patlayan bir damarın sıcak kanı ığıl ığıl 
gene içime aktı.

Ana, oğul kanlarımız kaynaşıyordu. Ben otuz yaşından sonra 
ana sesi duyuyordum. O, cami kapısına ağlar bıraktığı kundağı kos-
kocaman bir adam olmuş görüyordu. Aramızdaki gittikçe artan ısın-
mayı fark eden kadın beni rikkate getiren hıçkırıklar içinde:

– Oğul ben ettim, sen etme!
ricasını inledi.

Cinayetinden utanır bir jestle iki avucuyla yüzünü kapadı. Bo-
ğula boğula ağlıyordu. Ben de tepeden tırnağa kadar bir ıspazmoz14 
geçiriyordum. Fakat rikkatimi yenmeye uğraşarak:

– Kadın, analık iddianı retle ben şimdi seni karşımdan kovabi-
lirim. Lakin aldığım terbiye ile yükselen vicdanım bu muameleye 
müsait değildir. Zira yüzünde analığının inkâr kabul etmez ispatla-
rını taşıdığını görüyorum. Evet, şüphesiz senin oğlunum. Bir şartla 
günahını affetmeye de hazırım. Sorularıma doğru cevaplar verirsin.

Anam şimdi bana biraz daha yaklaştı. Titreyen kansız dudak-
larla:

– Veririm evlat veririm… Allah bir, doğru cevaplar veririm…
– Cami kapılarına, karanlık sokaklara bıraktığın çocuklarının 

ben kaçıncısıyım?
O gene şimdi ellerde yüzünü örterek iki hıçkırık arasında ce-

vap verdi:

12   lema: ışık
13   kadit: güneşte kurutulmuş et
14   ıspazmoz: titreme, kasılma
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– Üçüncüsü oğulcuğum, üçüncüsü…
– O kardeşlerim ne oldular?
– Sorma da söylemeyeyim… Sokağa bırakılan henüz canlan-

mış et parçası ne olursa… İşte yalnız sen kurtuldun… Tanrı yalnız 
sana acıdı… Hayattan yalnız senin nasibin varmış…

Şimdi anamdan ziyade ben titriyordum. Soruda devam ettim:
– Babam kimdir benim?
Anam bir meçhulün halline uğraşır bir dalgınlığa vardıktan 

sonra:
– Uzun müddet elinden yakamı kurtaramadığım Teke Hasan 

adlı yarı deli bir sarhoş.
– Şimdi nerede?
– Bir sirkat ve katil cinayetinden dolayı yedi seneye ceza yedi. 

Hapishanede öldü.
Oh, o büyük teessürüm arasında babamın ölümü sevinciyle yü-

reğim biraz ferahladı.
Babam bir sarik15, bir katil, anam işte böyle bir hayduda layık 

bir dişi. Bu iki sefilden doğan ben bir gün gelip de par atavisme16 
bu soysuzlara çekecek miyim? Bu şüphenin yılanı içimde gene kıv-
ranmaya başladı. Yeisim derindi. Yoksa gördüğüm tahsil, aldığım 
terbiye tesiriyle damarlarımdaki pis kan tasfiye edilmiş mi bulunu-
yordu? Anamı bir müddet iğrenç getiren bir merhametle seyrettik-
ten sonra sorguya giriştim:

– Vücudundan kopan bu yavrucakların kundaklarını sokakların 
karanlığına bırakırken içinden hiçbir acı duymaz mıydın?

– Duyardım oğulcuğum, yüreğim sızlardı amma elden ne ge-
lir? Nikâhsız erkeklerden olan çocukların cemiyette yerleri var mı? 
Ve sonra beslemeye anada babada kudret? Onları ne diye, ne adla, 
kime takdim edebiliriz? Bizi çirkefte bırakan sosyetenin bizden 
zürriyet beklemeye hakkı yoktu. Kazara büyüyerek alınlarına piç 

15   sarik: hırsız
16   par atavisme: soya çekim gereği
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damgası vurulan çocuklarımız da hayatta bizim birer örneğimiz ol-
muyorlar mı? Ne fayda olacak onlardan dünyaya?

Şu suali tekrarlamaktan gene kendimi alamadım:
– Benim Teke Hasan’dan olduğuma kesinkes emin misin?
– Ne bileyim oğul? Sana doğru söylemeye söz verdim… El ka-

rıları nikâhlı kocalarına bile hıyanet ediyorlar da biz bu nikâhsızlara 
mı sadık kalacağız?

Artık başım dönüyordu. Ben bir babadan değil, sekiz on zani-
den17 peydahlanmışa benziyordum. Söyletmek istediğim bu kadını 
şimdi susturmak helecanlarına düşüyordum. Fakat o artık kızışmış-
tı:

– Doğrusunu istedin, ben de yalansız söylüyorum. Biz dinsiz 
imansız, dünyaya hayırsız oluruz. Yaradan’a kızgınız. Bizi böyle 
yapan Allah’a niye şükredelim? Hakkımızda cezadan başka bir şey 
düşünmeyen sosyeteye hayırlı olmaya niçin çalışalım? Nemiz para 
ederse onu satarız. Bulunca çalarız. Açlıktan ölecek değiliz ya?

– Kaç defa mahkûm oldun?
– Beş. Gazetelerde okumadın mı meşhur Fındık Hatice’yi…
Keşke anam bu kadar da doğru söylemeseydi. Ne düşünece-

ğimi, ne diyeceğimi, şaşırmıştım. Derin bir yeisin karanlıklarında 
ruhum boğulurken kadın söyleniyordu:

– Oğul emin ol… İçin rahat etsin… Kendimi sana tanıttıktan 
sonra artık namuslu yaşayacağım. Hâlime bak. Artık bu sefil haya-
tımın sonundayım. Açlıktan ölsem de gam yemem. Gençlik benden 
gitti. Artık nemi satacağım? Artık çalıp çırpmayı da beceremez bir 
hâle geldim. Namuslu olacağım, namuslu…

– Doğru mu söylüyorsun anne?
– İnan ki doğru… Şimdiye kadar söylediğim yalanlardan ne 

fayda gördüm ki bugün doğru söylemeyeyim? Seni görünce ruhum 
değişti. Kötülükle iyiliği fark ettim. Ah ah ben de kundakta iken 
terbiyeci bir Nasuhi Efendi’nin eline düşmüş olaydım…

17   zani: zina eden
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Yalan doğru, o ana kadar hayatın bu kadar doğrucu istikrahıy-
la sarsılmamıştım. Böyle anadan, öyle babadan doğmak cezasına 
uğramak için benim ne kabahatim vardı? Demek ki hep temiz do-
ğuyoruz, ne olursak sonradan oluyoruz. Ben bu sefillerin ellerinde 
büyüye idim zabıtayı yoranlardan, hapishaneleri dolduranlardan 
biri olacaktım.

Düştüğüm vaziyetteki en ehven ciheti bu meşum18 mülakatı 
kısa kesmekte buldum:

– Kadın, dedim, seni affedebilmemdeki şartların en mühimini 
şimdi söyleyeceğim.

– Buyur oğul, buyur.
– Bu kapının dışında bir odacı duruyor.
– Evet.
– Her ay başında geleceksin. O sana otuz lira verecek.
Anamın donuk gözlerinde sevinç şimşekleri çakmaya başladı. 

Anladım ki bu otuz lira onun sefil son hayatını servetle dolduracak 
mühim bir paradır.

Minnet yaşları saça saça ayaklarıma kapanmak istedi. Geriye 
iterek:

– En mühim şartım da şudur: Bir daha bana görünmeyecek, var-
lığından aileme de hiçbir şey sezdirmeyeceksin.

– Peki, evlat peki… Seni bir daha görmemek bana çok acı gele-
cek amma tahammül edeceğim… Bu odadan çıktıktan sonra senin 
için ölmüş bir ana olacağım. Bir daha adımı işittirmeyeceğim. Me-
rak etme.

Pek çatık durduğum için bana yaklaşmaya cesaret gösteremedi. 
Gene uzun bir secde ile yere kapandı. Sulu sepken bir matemle tah-
taları öpüyordu. Sonra bir humma hastası raşeleri ve kesik davra-
nışlarla ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken her adımda bir başını 
çevirerek yaşlı bakışlarla beni süzüyordu.

Son sözü şu oldu:

18   meşum: kötü, uğursuz
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– Senden, yaşlar akıtarak ilk ayrılışım cami kapısında oldu. 
İkincisi de bu… Ne kadar kötü olsam anayım… İnan, yüreğim kay-
nayarak gidiyorum…

Bu sözlerle son vedasını yapan anamın gözleri karşımda derin-
leşti derinleşti, boğmak için beni içine çeken birer hüzün ummanı 
oldu.



Kanımızı Emenler1

Sıcaklar artıyor. Eski takvimler “hareket-i haşerat”2 kaydeder-
lerdi. Bu terkip3 eskidi. Şimdi galiba “haşerat hareketi” denecek. 
Eskiler “tu kaka” olalı yenilikler hoşa gidiyor. Ama insanoğlu may-
mun iştahlıdır. Bundan da bıkılır. O zaman ne deneceğini gelecek 
nesil düşünsün. Hep yenilikler kısa etek, uzun etek, dar pantolon, 
bol pantolon modasını andırıyor. Bollanmanın sonu darlanmadır. 
Kehanete lüzum yok. Hakikat apaçık görünüyor. Her işimiz devri-
daimden ibaret.

Kadim dil üstatları “haşerat”ın müfredi4 “haşere”yi istimal-
den5 iskat etmişler6. Niçin? Bu suale cevap salahiyeti7 muhterem dil 

1   “Kanımızı Emenler” adlı hikâye, ilk defa Vakit gazetesinin 23 Ağustos 1931 
tarihli sayısında yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim adlı kitapta yer alan 
hikâye, Gürpınar Yayınlarının 1963’teki ilk baskısında mevcut değildir. Atlas 
Kitabevi’nin 1973 tarihli genişletilmiş 2. baskısında yayımlanmıştır. Eti Senin 
Kemiği Benim hikâye kitabı Mezarından Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış 
hikâye kitaplarıyla birleştirilerek 1995’te Özgür Yayınları tarafından basılmıştır. 
Hikâye bu baskıda mevcuttur. Elinizdeki metin, hikâyenin Vakit’teki ilk baskısı 
esas alınarak hazırlanmıştır. (Rüveyda Temel)

2   hareket-i haşerat: böceklerin hareketi
3   terkip: tamlama
4   müfret: tekil
5   istimal: kullanım
6   iskat etmek: düşürmek
7   salahiyet: yetki
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encümeninindir8. “Muhterem” diyorum lakin ihtiyarlayamadı ki… 
Halefinin9 uzun ömürlü olmasına dua edelim.

Haşerattan bahsedecektim, nasıl oldu da kalem diğer vadiye 
sapıttı. Kudema10 besbelli “haşere”yi cemiyetsiz bularak bütün mü-
ezziyatı11 haşerat kumkuması12 altında toplamak istemiş. “Müezzi”, 
lügatlerin tariflerince “eziyet veren” manasına imiş. Bu tabir, bizi 
her inciten hakkında varit olabilirse13 haşerat çerçevesine daha ne-
ler ithal olunmaz14…

Bu müezzilerin kanatlı, kanatsız nevleri saymakla bitmez. Siv-
risinek, tatarcık (Tatar’a benzer neresi vardır bilinmez ki), kene, 
hain yapıştığı vücuda gömülür. Anlayana sivrisinek sazmış, ben bu 
zarafetten mahrumiyetimi itiraftan hiç sıkılmam.

Bunlar haşeratın havai15 kısmıdır. Bir anophèle’u16 üç dört bin 
defa büyütürseniz tayyaremsi17 bir şekil alır. Bombaları yoktur ama 
emdikleri vücudu ateş gibi yakıp kabartırlar. Aleyhlerinde kanunen 
ceza tayinine imkân yoktur. Hepimizin kanları onlar için mübah-
tır. En müthiş hastalıkları bize aşıladıktan sonra semirerek sazlarını 
çala çala cümbüşlerinde devam ederler. Bir sivrisinek, insan öldür-
mekte en vahşi büyük canavarlardan daha müthiştir.

Arzi18 haşerattan kıdem19 ve teşrifat20 sırasıyla en evvel hangisi 
gelir? Bazı evlerde dahiye21 şeklini alarak insanları en ziyade rahat-
sız edeni tahtakurusudur sanırım.
8   encümen: alt kurul
9   halef: sonradan gelen ve birinin yerine geçen kimse
10   kudema: eskiler
11   müezziyat: eziyet verenler
12   kumkuma: genel başlık
13   varit olmak: ulaşmak
14   ithal olmak: dâhil olmak
15   havai: hava ile ilgili
16   anophèle: bir sivrisinek cinsi
17   tayyaremsi: uçağa benzer
18   arzi: yeryüzüyle ilgili
19   kıdem: rütbece eskilik
20   teşrifat: protokol
21   dahiye: felaket
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Bu böcekten canı yanan Bektaşi, iki elini Halik’a kaldırarak 
“Ey Allah’ım, bunu yarattın ama ezip de bir kere koklamadın mı?” 
şikâyetiyle haykırmış. Ne âlâ… Bektaşi olmak Allah’a ve kullara 
karşı kabaca her itirazda bulunmak için bir mazerettir. Hakikaten 
tahtakurusunu yaratanın bedii22 bir iftihara hakkı olabilir mi?

Böcek bu pis kokuyu bizim kanımızdan mı alıyor? Şüphesiz. 
Çünkü başka şey yediğini gören yok ki… Bu minimini canavarın 
ufacık tefecikliğine bakıp da hunharlığını mühimsemeye gelmez. 
İnsanoğlu açtığı ebedî muharebesinde dünya yüzünden henüz onun 
ırkını kesmeye muvaffak olamamıştır.

Üç dört ay aç durur. Sırtı karnına yapışır, ölmez. Eğer oruç tut-
mak bir ecir23 ise bu haşerenin cennetlik olduğuna iman etmeliyiz. 
Bir de kanlı canlı bir insan vücudunda kendine bir ziyafet sofrası 
kurarsa doymak bilmez. O takır takır böcek yarım dakika sürmeden 
cüssesince kırmızı bir tulum olur. Dokunan eli kana boyar. Aç iken 
çabuk koşar. Kurnazdır. İğnesini batırdığı bir bedende bir hareket 
hissederse derhâl bir kıvrımın arasına saklanır. Tutmak isterseniz 
mahir bir hokkabaz gibi parmaklarınızın arasından sır olur. Durup 
dururken ensenize bir iğne batar. Yanan yere hemen el atarsınız. Bir 
şey yok. Ceketinizi, yeleğinizi çıkarır, iç fanilanıza kadar soyunur-
sunuz. O üzerinizde saklanacak yeri sizden iyi bilir. Tetik caniler 
gibi nadiren ele geçer.

Mösyö Kostiye haşerattan bâhis bir kitabında şöyle bir fıkra 
naklediyor:

General de Galliffet24, bir kışlayı ziyaretinde askerden sorar:
– Bir şeyden şikâyetiniz var mı?
Şu cevabı alır:
– General hazretleri yiyip içmemiz yolundadır. Yalnız bir şey-

den müştekiyiz25. Kışlada tahtakurusunun çokluğundan pek rahat-
sızız.
22   bedii: eşi görülmemiş
23   ecir: sevap
24   General de Galliffet (1830-1909): Fransız bir general
25   müşteki: şikâyetçi
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General kaşlarını çatarak:
– Tahtakurusu mu? Nasıl şeymiş o? Göstersenize bakayım.
Neferler26 bu emri derhâl ifaya27 koşarak bir bardağın dibinde 

semizlerinden bir düzine kadar getirirler.
General haşeratın üzerine su doldurtarak bardağın muhteviya-

tını28 birkaç yudumda hemen diktikten sonra:
– Her biriniz işte böyle benim gibi yapmış olsaydınız kışlanızda 

şimdiye kadar tahtakurusundan eser kalmazdı, demiş.
Hep bulantıya tutuldunuz sanırım. Bu meşrubunu29 takdiren 

şimdi general cenaplarına “afiyet olsun” diyebilecek miyiz? Tahta-
kurusu güya kendini yiyeni yemezmiş.

Neferlerin askerî mide nizamnamesinde yeri olmayan bu emre 
tebaiyetle30 generali taklit edebileceklerine hiç ihtimal veremiyo-
rum. Böcek bizi yer ama onun midesinde mundarlaşan kanımızı biz 
tekrar kendi usaremize31 karıştıramayız.

Haşerat teşrifatında pireyi ikinci getiriyorum. Bunun müstek-
reh32 kokusu yoktur ama hançeri keskindir. Mikroskobun altında 
hortumu ile filimsi bir manzara alır. Ele avuca girmez, birinci sınıf 
akrobatlardandır. Bunun ötekinden daha fena bir âdeti, üzerimizde 
mesken tutmasıdır. Gövdelerimiz onun için her ihtiyacı temin eden 
bir küre-i arzdır33. Yerler, içerler, çiftleşirler, yumurtlarlar. Bazen 
kuytu yerlerimizde çift çift hafiften promenat34 yaparlar. İçimiz ki-
kişir35 ama her yerde soyunup da bu tufeylilerden36 kurtulamayız 
ki…
26   nefer: er
27   ifa: bir işi yerine getirme
28   muhteviyat: içindekiler
29   meşrup: içilen şey, içecek
30   tebaiyet: uyma
31   usare: öz su
32   müstekreh: iğrenç
33   küre-i arz: dünya
34   promenat: gezinti
35   kikişmek: ürpermek
36   tufeyli: asalak



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1057

Kadınlarca tandırnameden37 menkul olacak38 bir rivayet vardır: 
Güya pireyi çabuk yakalayan hanımlar, kocalarını da kıskıvrak tu-
tarlarmış. Teşbihte zarafetten39 ziyade garabet40 var. Bu kıskıvrağın 
nasıl bir poz olacağını tahminde yanılanlar olabilir.

Koyunlarımızda, sinelerimizde beslediğimiz bu ehl-i haşerat-
tan41 bir tepki daha kaldı. Bu müstekrehin namını zikirle yazımın 
nezahetini42 büsbütün bozmaktan çekiniyorum.

Ne yapalım. Cenabıhak onların rızıklarını da bizim sırtımızdan 
vermiş. Onlar bizi yiyorlar ama biz neler yemiyoruz ki… Mendak-
kadukka43… Meseleyi adilane fasl44 için beyne’l-hayvanat45 bir jüri 
heyeti teşkil edilse46 biz insanlar laşek47 davayı kaybederiz. Gü-
cümüzün yetebildiği bütün mahlukatı iştihamıza48 kurban ettikten 
sonra birbirimizi yemekten de hoşlanmıyor değiliz.

37   tandırname: tandır etrafında anlatılan saçma anlatılar
38   menkul olmak: nakledilmek
39   zarafet: incelik
40   garabet: gariplik
41   ehl-i haşerat: böcek mensupları
42   nezahet: saflık
43   mendakkadukka: “Eden bulur”
44   fasıl: çözme
45   beyne’l-hayvanat: hayvanlar arasında
46   teşkil etmek: meydana getirmek
47   laşek: şüphesiz
48   iştiha: iştah





Üfürükçülüğüm1

“Hayatımla hiçbir ilgileri yoksa yıldızlar gözlerime niçin ışıl-
dıyorlar?”

Maurice Maeterlinck
Ben bunu inanmayarak hatır için yaptım. Kanunun meninden 

önce ve ücretsiz. Mesleğime, meşrebime2 hiç uymayan bir tuhaflık. 
Fakat dinleyiniz:

Medeni, vahşi kitleler arasında yer bulmuş, inanılabilir, ina-
nılamaz ne kadar garip, acayip, doğru, eğri inançlar, âdetler, gö-
renekler varsa bunlardan bazı hikmetler çıktığı da reddedilmez bir 
hakikat mertebesine varmıştır.

Mesela üfürükçülük. Yedi sekiz yaşında cılız bir çocuğum. İki-
de birde boğaz olurum3, boynum şişer. Beni arabaya korlar, doğru 
Galata Mevlevihanesi’ne (şimdiki Tünel Meydanı) gideriz. Şeyh 
Kudretullah Efendi yaşı yüzü geçkin canlı bir mumya. Buruşuk, 
esmer, kadit4 dudaklarıyla bir şeyler okuyarak üzerime üfler, püf 

1   “Üfürükçülüğüm” adlı hikâye, Eti Senin Kemiği Benim adlı hikâye kitabının 
Gürpınar Yayınlarının 1963’te yayımladığı ilk baskısından hazırlanmıştır. (Nur-
gül Yıldız)
“Üfürükçülüğüm” adlı hikâyede Hüseyin Rahmi, Heybeliada’daki evinin inşaatı 
sırasında yaşanan bir olayı anlatmakta ve mucizeye benzeyen bu olayın üzerin-
den yirmi yıl geçmiş olduğunu belirtmektedir. 1912-1944 yılları arasında Hey-
beliada’daki evinde yaşadığı düşünülürse bu hikâyenin yazım tarihi 1931-1932 
yıllarıdır, denebilir. (Yasemin Bulut).

2   meşrep: yaradılış, huy
3   boğaz olmak: bademcikleri şişip hastalanmak
4   kadit: çok zayıf
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püf püf. Hâlsiz, kesik, ılıkça bir nefes yüzümü okşar. Eve döner 
iyileşirim. Bu misalden üfürükçülerin müdafaasını yapacağım ma-
nası çıkarılmasın. Yalnız aklımın almadığı bazı şifa mucizelerinden 
bahsedeceğim. Septik5 bir adamım. Her telkine yüreklerini açanla-
rın saffetlerine6 gülerim. Uğradığım bir mucize olayı bile hâlâ beni 
tamamıyla inana7 getirmedi, getiremedi.

Frenklerin gérisons miraculeuses dedikleri şifa mucizeleri 
hakkında birkaç doktorla da görüştüm. Fakat sadra8 şifa verecek bir 
izaha eremedim. Olay ender fakat vaki9 imiş. Fransızca muteber bir 
eserden bahse ait şu satırları alıyorum:

“Her diyar ve her tarihte mucizeler vukuuna inanılmıştır. Lour-
des gibi diğer şifalı kaynaklar, ayazmalar gibi mübarek ve tavaf-
gâh10 sayılan bazı ziyaret yerlerinde kısa veya uzunca bir müddette 
hastaların mucizeli bir tesirle iyileştikleri tevatürü11 vardır. Fakat on 
dokuzuncu asrın erdiği ilmî, büyük terakki12 bu rivayetleri kökün-
den çürütüp bitirmiş, mucizenin varlığını değil, var olabilmesinin 
ihtimalini bile kesin surette reddetmiştir.

‘Böyle bir zanna düşmek termodinamik kanunlarının ebedî ha-
reketleri imkânsız kılmalarını dilemek kabîlinden13 olur. Ve fizyolo-
jik kanunlar da bu şekillerde mucize husulüne14 mânidir.’ deniyordu. 
Ve hâlen dahi birçok fizyolojistlerin, tabiplerin kanaatleri bu mer-
kezdedir.

5   septik: kuşkucu
6   saffet: temizlik
7   inan: inanmak işi
8   sadır: göğüs
9   vaki: olan, olmuş
10   tavafgâh: tavaf yeri
11   tevatür: söylenti
12   terakki: ilerleme, yükselme
13   kabîl: tür, cins
14   husul: olma oluş
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Fakat bugün vardığımız müşahedeler15 karşısında bu kanaat tu-
tunamamaktadır. Lourdes’teki Tabipler Bürosu pek mühim harika 
olayları kaydetmiştir.

Okunan duanın kemik tüberkülozu, peritonal16, abcés froids17, 
mütekayyih18 yaralar, cüzzam, kanser gibi muhtelif patolojik19 va-
kalarda görülen tesiri, istisna denecek bir süratle şifaya ermiş olan 
hastalar üzerinde bugünkü idrakimiz20 derecesinde yapılan müşahe-
delerle tespit edilmiştir. Şifanın seyri şahıstan şahısa pek az değişik-
lik göstermektedir. Ekseriya büyük bir ızdırabı müteakiben21 birkaç 
saniye, birkaç dakika, en çoğu birkaç saatte şifaya erilerek yaralar 
kapanmakta, umumi âraz22 zail olmakta23, iştaha avdet etmektedir24. 
Bazı kere uzvi25 faaliyet ihlalleri anatomik afetten önce savmak-
tadır. Kanser ganglionları26 ekseriya şifa müddetinden iki üç gün 
sonraya kadar sürmektedir. Hadisenin birinci elzem şartı duadır. 
Hastanın da dua etmesi gerekmez. Dindar yahut itikatsız olmasının 
da mucizeye müspet27 menfi28 bir tesiri yoktur. Duanın birinci tesir 
şartı okuyanın feragati, nefis ehlinden olması yani yüksek derece-
de riyazete29 ermiş bulunmasıdır. Bu feragatin en elverişlileri, zen-
ginlerden, entelektüellerden ziyade mütevazı, cahil, fakir, aptalca 

15   müşahede: gözlem
16   peritonal: karın zarıyla ilgili
17   abcés froids: soğuk apse
18   mütekayyih: cerahatli, irinli
19   patolojik: hastalığa bağlı
20   idrak: anlayış
21   müteakiben: sonra, arkadan, ardı sıra
22   âraz: belirtiler
23   zail olmak: yok olmak, ortadan kalkmak
24   avdet etmek: dönmek, geri gelmek
25   uzvi: organlarla ilgili olan
26   ganglion: içi jöle veya jel ile dolu kistik oluşum
27   müspet: olumlu
28   menfi: olumsuz
29   riyazet: nefsin isteklerini kırma
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kimseler arasında görülmektedir. Bu faziletleri haiz30 duadan bazen 
hayrete şayan31 bir mucize fışkırmaktadır.

Yüksek bir hikmet karşısındayız psikolojik ve uzvi seyir ile ha-
dise arasında henüz bilinmeyen bir münasebet bulunduğu hakikati 
zahir oluyor32. Ve bu da hijyenistlerin33, tabiplerin, terbiyecilerin 
meşgul olmayı asla akla getirmedikleri manevi faaliyetin objektif 
önemini gösteriyor.”

*
Şimdi biraz da kendi aklımızla düşünelim. “Bu türlü şifa muci-

zeleri inkâr kabul etmez bir sübuttadır34.” deniyor. Bunu böyle bil-
mekle birlikte dua edenin Musevi, İsevi, Muhammedî yani haham, 
papaz, hoca olması; fenomenin35 mutlak Lourdes Baziliği’nde36 ce-
reyan etmesi şart değildir. Bu nev olayların vukuu da çok enderdir. 
Ve hiçbir din, bu kerameti münhasıran37 kendine mal edemez. Lour-
des kaç asırda kaç müspet şifa mucizesi kaydetmiştir? Buna dair 
sarahat38 yok. Enderden ender böyle büyük sır vakalarının umumi-
leştirilmesine kapılmamalıdır.

Lourdes Kilisesi’nin maneviyatından istimdada39 koşan her 
marizin40 iyileşemeyeceği bedahetini41 tekrarlamak da gerekmez. 
Yalnız bu noktada elim bir düşünceye tutulmaktan da kendimizi 
alamıyoruz.

30   haiz: bir şeyi olan, taşıyan
31   şayan: uygun, değer
32   zahir olmak: açığa çıkmak
33   hijyenist: sağlık bilimci
34   sübut: gerçekleşme
35   fenomen: olay
36   bazilik: bazilika, büyük kilise
37   münhasıran: yalnız, yalnızca, sadece
38   sarahat: tam ve kesin biçimde belirli olma durumu
39   istimdat: yardıma çağırma
40   mariz: hastalık
41   bedahet: apaçıklık
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Maneviyat, riyazete42 ergin bir din abidin43 duası berekâtıyla44 
en korkunç illetleri45 lahzada geçiriyor. Cüzzam, kanser ve emsali, 
sözleri bile insanı titreten hastalıkların müthiş işkenceleriyle kıv-
rana kıvrana can verenleri kurtarmak için yine bir erginin duasını 
mı bekliyor? Dua demek Rabb’e rica demektir. Allah da dünya yü-
zünde yapılan iltimas ve rica ile iş görme zaafına müptela beşerî bir 
huyda mıdır? Hayret… Hayır ve şer ondan geldiğine göre çokluğun 
ızdırap feryatlarına karşı bu tınmamazlık “Erhamürrahimin” yani 

“merhametlilerin en merhametlisi” sıfatına yaraşır mı? Uluhiyetin46 
saniyede geçirmek kudretine inandığımız bu zalim marazları yer-
yüzünden büsbütün yok etmesi iktidarına da iman getirmek istersek 
de. Bazı filozofları koyu koyu söyleten karanlık işler. Her zaman da 
hikmetinden sual olunmaz deyip geçilemiyor.

Uhrevi47 cennet, cehennem ilanından sonra dünyada kullarına 
sayısız marazi azaplar çektirmekte ne hikmet var? İnanmakta ne 
kadar iyi niyet göstersek de çekilen her illetin bir günahın cezası 
olduğunu kabulde vicdanlar isyan ediyor. Çünkü çok günahkârları 
afiyet ve refahta, sayısız masumları sefalet ve azapta görüyoruz.

*
Lourdes Etibba48 Bürosunun kaydettiği enstantane49 şifa muci-

zelerine inanmak güç olduğu kadar inanmamakla da ruhumuzdaki 
düğümü çözmek rahatına eremiyoruz. İlmin, fennin hallinden50 âciz 
kaldığı bu sır tek değildir. Beşerî bilgilerin eşiklerinde dolaştığı his-
lerimize kapalı kalan daha çok esrar kapıları var: telepati, altıncı 
his, bir olayı vukuundan önce aynen gösteren rüyalar, perili evler, 

42   riyazet: nefsin arzuladığı şeylerin aksini yapma 
43   abit: ibadet eden, kulluk eden kimse
44   berekât: bereketler
45   illet: hastalık
46   uluhiyet: ilah olma, ilahlık
47   uhrevi: ahiretle ilgili
48   etibba: doktorlar
49   enstantane: anlık
50   hal: çözme, çözümleme
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dolaşan fantomlar51, spiritizma52 vesair normal hislerimizden kaçan 
karanlık meseleler bu kabîldendir. Bu konuların merakında olanlara 
şu eserleri tavsiye ederim.

Bütün çevremiz dalga ihtizazlarıyla53 sarılıdır. Etrafımızda 
çok tabiat esrarı dönüyor ama onları hissedebilecek beşten fazla 
uzviyet54 cihazımız yok. Mesela şu satırları yazdığım saatte odam-
da birçok ondlar55 dolaşıyor. Bunları işitebilmek için bir ahizeye 
muhtacım.

Zahirî56 vukuu bilinen fakat bâtıni57 hududu bilinmeyen feno-
menleri kesinkes inkârla karşılamak bilginlerimizin inceleme adım-
ları önüne duvar örmektir.

Bu tabiatüstü hadiselerin şarlatan kafalarda kendi menfaatle-
rine uygun tefsirlere58 uğratılması tehlikesinden de bahsetmek is-
terim. Pasif tefsirleri altında bulunduğumuz bu gizli kuvvetler din 
farkı gözetmiyorlar. Hahamın, papazın, hocanın, şeyhin birbirin-
den hiç farkı yok. Tabiaatın iyilikleri, kötülükleri istisnasız bütün 
mahluklarına şamildir. Her din dünyevi ve uhrevi nimetleri, imti-
yazları ve cennet-i âlâyı sırf kendine ayırdıktan sonra bütün öteki-
leri cehenneme doldurur. Bu egoistlik inanına kapılmış mutaassıp 
bir Katolik, bir Müslüman’a sürtünmekle kendini kirlenmiş sayar. 
Keza kaba, sofu, koyu mutaassıp bir Müslüman’ın mukabil59 his-
si de aynen böyledir. Allah varsa her mahlukun Allah’ıdır. Hiçbir 
dinin lehine inhisar60 kabul etmez. Dinler arasındaki bu ifrat61 ve 

51   fantom: hayalet
52   spiritizma: ruh çağırma
53   ihtizaz: titreşme, titreşim
54   uzviyet: canlı bir organizmayı meydana getiren organların bütünü
55   ond: (akımları kaydeden grafik kayıt cihazı ondügraf kelimesinden hareketle) 

akım (?)
56   zahirî: görünürdeki
57   bâtıni: içte olan, içteki
58   tefsir: yorum
59   mukabil: karşılık
60   inhisar: birine has olma, tekel
61   ifrat: aşırı gitme
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ihtilaf62 inanıyla tarih yaprakları kıpkızıl kesilmiştir. Olympe ilahla-
rına inanmadığı için baldıran63 suyu ile idam edilen Sokrat’ı hatırla-
yalım. Onun inanmadığı mitolojiye bugün inanan kaldı mı? Günün 
eskiyen dinlerini de selim akla göre yenileyecek asırlara doğru gidi-
yoruz. Zamanın şimdikileri de tamamıyla efsaneleştirecektir.

*
Başına bir salaşpur64 parçası dolayarak ağrıya, sızıya, kulunca, 

saraya, havaleye okuyan üfürükçüyü bu ender tabiat mucizelerinin 
bir amili65 sanmak hatasına düşmemelidir. Çoluğun çocuğun korku 
damarına bastıran kurşuncu Habibe Molla da o üfürükçünün dişi-
sidir.

*
Şimdi kendi püfçülük macerama geliyorum. Heybeli’deki 

evim yapılıyor. Büyük bir kaya parçasını oymak için külünklerle66 
dokuz Kürt çalışıyor. Ben de bazen bir kenara çekilerek dağ yaran 
bu Ferhatları seyrediyorum. Gide gide artık onlarla dost olmuştum.

Hepsinin adını biliyorum. Bir salaş odaları var. Geceleri orada 
yatıyorlar. Bazen akşam paydoslarından sonra onlarla görüşmeye 
geliyor, çoğu İlk Cihan Harbi’nde bulunmuş bu saf insanların soh-
betlerinden hoşlanıyorum.

Veli adında sempatik bir Kürt’le hassaten67 dostum. Veli, yapı 
çalışmalarından başka aşağı mahalleye de uğruyor. Ufak tefek ev iş-
lerimi de görüyor. Bir iki gün başka meşguliyetlere tutuldum. Yapı-
ya çıkamadım. Veli de gözükmedi. Nihayet meydanda yok. Sordum. 

“Hastalandı, çalışamıyor.” dediler. Salaşa girdim. Veli yatıyordu.
– Nen var? dedim. 

62   ihtilaf: ayrılık, anlaşmazlık
63   baldıran: maydanozgillerden, nemli yerlerde yetişen zehirli bitkilerin ortak adı, 

ağı otu, baldırgan
64   salaşpur: seyrek dokunmuş, astarlık ince bez
65   amil: etken, sebep
66   külünk: taşları parçalamakta kullanılan sivri kazma
67   hassaten: özellikle
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Kirli bir mendille bağlı somun gibi üfürmüş yanağını gösterdi. 
Sonra da paçavralara sarılı ayağını uzattı. Büyük bir temel çivisi 
batmış, kemiğe kadar derin işlemiş. Antisepsi68 ne olduğunu bilme-
yen bu zavallı Kürt, yarayı tam iki gün eskitmiş.

Eve döndüm. Veli’nin hâlini anlattım. “Bizde hazine yağı var, 
sürünüz bir şeyi kalmaz.” dediler. Bir dalgınlığıma rastladı. İyi dü-
şünemedim. Temiz bir sargıyla hazine yağını aldım. Tekrar kapıya 
çıktım. Bu devayı yaraya iyice sürüp bağladık.

Veli bel bel istimdatla69 bakarak70:
– Yüzüm çok ağrıyor. Okumuş adamsınız, beyefendi, bana bir 

nefes ediveriniz, diye yalvardı.
Bu saf gönülü kırmamak için: 
– Peki, otur karşıma, dedim.
Baş parmaklarımla iki şakağına bastırarak ahtepeta patküta71 

bir şeyler okudum. Katiyen sure değil. Üç defa yüzüne püfledikten 
sonra:

– Allah şifalar versin, haydi gökyüzüne bak, dedim.
Eve dönerken aklım başıma geldi. O morarmış kirli yaraya an-

tiseptik bir lavajdan72 sonra yağı sürmeliydim. Hazine yağı? Bu da 
nedir? İlk defa işittiğim bir deva. Mikroplu bir şey olmasın? Eyvah, 
kadın sözüne uydum… Beni bir kuruntudur aldı. O geceyi merakla 
geçirdim. Ertesi gün Veli’yi yokladıktan sonra bir doktora göster-
meye karar verdim. Düşüne düşüne yokuşu çıktım. Yapı yerine ge-
lince hayret, hayret, hayret… Böyle katmerli hayretlere tutuldum. 
Veli, yüzünden mendili, ayağından sargıyı atmış, çalışıyor.

Hemen koştu. Ellerime sarıldı. Birini bırakıp ötekini öpüyor. 
Yüzünün şişi inmiş. Ayak yarası kurumuş.

68   antisepsi: el, yüz veya vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmaları kimyasal 
maddelerle etkisiz hâle getirme veya yok etme işlemi

69   istimdat: yardım isteme
70   bel bel bakmak: boş ve anlamsız bakmak
71   ahtepeta patküta: uydurma sözler
72   lavaj: bir organı su vererek yıkama



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1067

Benim için, “Bu adam yalana alışmış bir romancıdır, gübür 
gümbür atıyor.” demeyiniz. Mucizeye benzeyen bu olayın üzerin-
den yirmi yıl geçmiş olmakla beraber şahitlerden henüz sağ kalan-
lar var. Belki Veli de yaşıyordur. Keramet bende mi? Hazine ya-
ğında mı? Bir gecede o ufunetli73 yüz şişinden eser kalmamasında 
yağın tesiri yok. Kerameti üzerime almaya da imkân göremiyorum. 
Çünkü ben eğlenerek, inansız bir ağızla ahtepeta okudum. Veli’ye 
gelince, dinî salabete74 ergin bir abide hiç benzemez. Zannımca 
şöyle düşünüyorum: Binlik tespihler devredenlerden bazen akılları-
nı bozanlar oluyor. Hikmet, çekilen kelimenin anlamı kutsiyetinde 
değil, dimağın diğer alaikten75 tecerrütle76 aynı lafızları77 binlerce 
defa tekrarlaya tekrarlaya bozulup bunalmasındandır. Bu itibarla 
bir insan lafza-i celal78 yerine, “komposto” kelimesini binlerce defa 
tespihten geçirse çıldıracağı varsa yine çıldırır.

Duanın tesiri hakkında Lourdes Tabipler Bürosunun verdiği 
izah çok dikkate değer bir önemdedir. Zenginler, entelektüellerden 
ziyade mütevazı, aptalca kimselerin niyazları makbul gösteriliyor. 
Okunanın dindar veya dinsiz olmasında tesirce bir beis79 kaydedil-
miyor.

Veli’ye yaptığım üfürükçülüğün müspet veriminde aptallığı-
mın tesiri var mı? Bu bakımdan kendimi inceleyince vardığım so-
nuç şudur:

Belki aptalım. Bizde romancılığı, şairliği süluke80 değer bir 
meslek sananlar derecesinde aptal bir adamım. Fakat Rahman’a 
söz geçirecek kudrette velayete81 yükselmişlerden değilim. Böyle 

73   ufunetli: içinde irin, cerahat olan
74   salabet: katılık, sağlamlık
75   alaik: alakalar, ilgiler, bağlar
76   tercerrüt: her şeyden uzaklaşma, soyutlanma
77   lafız: söz, kelime
78   lafza-i celal: uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamış bulunan 

“Allah” kelimesi
79   beis: zarar, mahzur
80   süluk: bir yola girme, bir yol tutma
81   velayet: velilik, ermişlik
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bir maneviyat nüfuzuna ermiş olaydım en önce dünyadaki bütün 
zekileri aptallaştırması için Hakk’a yalvarırdım, sonra da ihtiraslı 
ruhların tasavvurları zıddına yeni bir nizam kurardım.

Çok akıllılar ilahi esrarı kurcalamayı iş güç edinmişlerdir. Ap-
tallar ise gökten gelen emirleri incelemeden hükümlerine riayet 
gösterdikleri için Hakk’a daha yakındırlar. 

Yeryüzünü rahatsız etmek için Halik teala hazretleri dâhi ya-
ratmakta çok muktesit82 davranmaktadır. Milyonlarda ancak tek tük 
bir azlıkta… Ne yapalım ki bu kadarı da dünyayı altüst etmeye ye-
tişiyor!

82   muktesit: tutumlu



Kiralık Vücut1

Altınkum’lardan İstanbul’a hareket edecek son vapur, heyecan-
lı heyecanlı sirenini haykırtarak mesire halkını acele etmeye davet 
ediyordu.

Soğuk banyoda kanları serinlemiş, yazlık kıyafetli kadın erkek 
kalabalığı uzun iskele üzerinden düzensiz bir tabur gibi akıyor, na-
rin ökçeleri üzerinde birer kuyruk sallayan kuş hafifliğiyle seken 
genç kadınların yüzlerinde etrafa taşkın bir neşe saçılıyor.

Atıf Hilmi ile Rıza Salim bu iki gazete muhbiri üst güvertenin 
iskele tarafında birer mevki alarak bu akını seyre daldılar. 

İkisi de arada bir ceplerinden çıkardıkları bloknotlara bir şeyler 
kaydediyorlar ve yazdıklarını birbirinden kıskanır görünüyorlar.

Atıf Hilmi birdenbire önemli bir şey görmüş gibi gülümseyerek 
kalemini kâğıt üzerinde koştururken, Rıza Salim yazılana bakmak 
merakıyla o tarafa eğildi. Fakat arkadaşı hemen kâğıdı çekerek onu 
tersledi:

– Ne bakıyorsun?
– Hiç.

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Kiralık Vücut” adlı hikâyesi, 25 Aralık 1932 yılın-
da yazılmıştır. Hikâye, yazarın sağlığında hiçbir yerde yayımlanmamıştır. Hikâ-
ye, ilk olarak Abdullah-Gülçin Tanrınınkulu’nun 2002 yılında yayımladıkları 
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gazetecilikte Son Yazılarım-2, Zorla Ahlaksız Olduk 
adlı eserde yer almaktadır. Hikâye, bu baskı esas alınarak yeniden düzenlen-
miştir. (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gazetecilikte Son Yazılarım-2, Zorla Ahlaksız 
Olduk, haz.: Abdullah-Gülçin Tanrınınkulu, İstanbul 2002, Özgür Yayınları, s. 
92-95.) (Şenol Korkmaz)
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– Nasıl hiç? Uğraşma nafile. Bugün sana hiçbir şey çaldırmam.
– Pöh! Çalınacak ne var ki… İkimiz de akşama kadar aynı man-

zara karşısında bulunduk. Senin gördüklerini ben de gördüm.
– Geçen hafta Selamet gazetesinin cumalık muhbiri2 ile Kil-

yos’taydık. Birader benim dalgınlığımdan istifade ile yazdıklarımı 
şıp diye harfi harfine kopya etmiş. Ertesi günü makalemin bir aynı 
onların sütunlarında çıktı. Patrondan zılgıt yiyerek şaşaladım. Hır-
sız ben miyim, o mu? Bunu ispat da pek mümkün olamadı.

– Selamet gazetesinin cumalık muhbiri şu Sadık Tayyar? Bırak 
şu zevzeği… Dolaştığı seyirlerde kaç defa eşek anırdığını bile bal-
landırmaktan çekinmez.

– Aval, realisttir de onun için.
– O kadar yalancı bir kalem sahibine bu adı vermekten büyük 

istihza3 olamaz.
– Zaten ona Köfteci Tayyar derler.
– Biraz da haklı düşünelim. Yalan yazmayan yazar var mıdır?
– Yalan, halkın alıştırıldığı bir çeşit gıdadır. Mizaçlara uygun 

gelir. Doğru söz maazallah çok defa sahibine felaket getirir. Mesela 
vaktiyle ittihatçıların doğru etiketi altında yayımladıkları idari, si-
yasi yalanları işin içyüzü diye bugünkü gazeteler yağlandıra ballan-
dıra sütunlarına geçiriyorlar. Bu şimdiki doğrultucu yazılardan iki 
satırcığı o zaman yazılmış olsaydı bir yazarı mahvetmeye yetmez 
miydi?

– Her şeyin patlak vereceği bir zamanı vardır. Ne kadar az göm-
seniz hakikat toprak altında kalmıyor. Üç dört bin sene sonra Mısır 
hükümdarı Tutankamun’u mezarından çıkardılar.

– Bu dünyanın altı da üstü de İngilizlerin. Eşelemedikleri saha 
yok.

– Bırak İngiliz’i, Fransız’ı. Senin benim ceplerimize ne giriyor? 
Ona bakalım.

2   muhbir: haber veren, haberci
3   istihza: kinayeli bir biçimde alay
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– Ayda otuz beş, kırk papel kıvırıncaya kadar kırk türlü iş gö-
rüyorum.

– Kesat4 en ziyade yazarların belini büktü.
– Tuhaftır, kesat arttıkça bu mesleğe heveslilerin sayısı çoğa-

lıyor.
– Okulu yok, sınavı yok, vergisi yok. Geçim pazarına çıkan her 

avare5 genç, önünden geçtiği ilk matbaadan içeri dalıyor.
– Muhbir, yazar, romancı, şair tümen tümen.
– Gece rüyalarında geçirdikleri aşk kâbuslarını hemen sabahle-

yin nesre, nazma çekiyorlar. Dikkat ediyor musun? Başka konu yok.
– Muhbirlik de seyyar köfteci esnaf hâlini aldı.
– Anket yapılacak daha kim kaldı?
– Gümrük hamalları ile cami dilencileri.
– Ne kazanıyorlar? Merak edilecek şey.
– Yan cepte bir kurşun kalemi, elde bir bloknot havadis avlamak 

için göz tetikte, kulak kirişte terbiyeli terbiyesiz insanların arkasın-
dan dolaş dur.

– Bu devir yazarların çilekeş zamanıdır.
– Yazarlığın müreffeh6 vakti var mıdır ki?
– Eh nispeten…
– Bu meslekte de insan kıdem sırası ile mi ilerler?
– İmzana şöyle böyle bir otorite cakası verebilirsen ciddi gaze-

telerden birinin köşesine fikir ağını kurarsın. Tanrı’nın günü ölçüne 
uydurarak bir türlü cevher yumurtlarsın. Hiçbir yerden diploman 
olmasa da artık her fen ve bilgiden söz etmeye mezunsun. Bu ga-
zete köşesi oraya kurulan için Süleyman’ın tahtı gibidir. Kurtlara, 
kuşlara hükmeder. Günün hiçbir kirli meselesi yoktur ki bu kalem-
lerin darbeleriyle delik deşik olmasın.

4   kesat: yokluk, kıtlık, durgunluk
5   avare: işsiz güçsüz, başıboş
6   müreffeh: refah ve varlık içinde yaşayan, varlıklı
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– Fakat insan her gün şeker yese bıkar.
– Zaten yazanlarla okuyanların içinde bıkmadıklarını iddia 

edenler yok ki.
– Bıkkınlıkla nasıl yazılır bilemiyorum?
– Bu buhran afeti içinde günde bir, bir buçuk kirli yeşil kâğıt 

iştah açacak bir kazanç mıdır?
– İştahın açılsa da karın doyuracak elde bir şey kalmaz ki.
Bu sırada, bütün vapurdakilerle beraber, iki yazarın gözleri is-

keleye dikildi.
Rıza Salim arkadaşından sordu:
– Ne oluyor?
– Görmüyor musun Fulya geliyor.
– Vay imansız karı, üç dostunun ortasında…
– Ya elbette… Böyle zamanda bu kadar âlâ müstesna fuhuş me-

likesini bir erkeğin cüzdanı idareye kâfi gelir mi?
– Demek müşterekü’l-menfaa7 bir sevda şirketi.
– Gittikçe güzellik şöhreti artan bu hanımın bir gün gelip de 

komandit8 hisse senetleri çıkarmayacağından emin değilim.
– Param olsa vallahi birkaç hisse senedi ben de alırdım.
– Zarar da etmezdin. Kârlı iş.
– Gördün mü para atacak kumbarayı?
– A benim de böyle bir kumbaram olsa?
– Bankaya reklam mı yapıyorsun?

25 Aralık 1932

7   müşterekü’l-menfaa: ortaklaşa, beraberce faydalanma
8   komandit: yalnızca konulan sermaye kadar sorumluluğu olan ortaklık biçimi



Tünelden İlk Çıkış1

Bir yaz Sarıyar’da ikamet ediyorduk. Sarıyar mı ya? Sarıyer 
olacak galiba. Öyle yazıyorlar, böyle okuyorlar. Bilmem hangisi 
doğru?

Eğer “yar”lısı doğruysa bizim buradaki ikamet tabiri münase-
betsiz düşüyor. Çünkü “yar” kelimesini yarılmış “uçurum”, “havi-
ye2”, “varta3” manalarına alsak Allah esirgesin öyle yerler sayfiye4 
ittihaz olunamaz5. “Yar”dan maksut6 mana “muhip7”, “dost” ise 
insan zararlı tufeylat8 envaından9 olmadıkça sarı dostunun üstünde 

1   “Tünelden İlk Çıkış” 16 Mayıs 1932’de Son Telgraf gazetesinde yayımlanmıştır. 
Daha sonra “Tünelden İlk Çıkış”, “Lekeli Humma Şüphesi”, “Büyük Bir İbret 
Dersi”, “Horoza Ses Talimi”, “Kılıbık”, “Kedi Yüzünden” hikâyeleri, Tünelden 
İlk Çıkış başlığı ile 1934’te Hilmi Kitabevinde basılmıştır. Eser, Mustafa Nihat 
Özön tarafından sadeleştirilerek 1972 yılında ve 1981 yılında Atlas Kitabevi 
tarafından yayımlanmıştır. Kitabın, 4. baskısı Özgür Yayınları tarafından yapıl-
mıştır. Atlas Kitabevi’nin sadeleştirmelerine ek olarak Özgür Yayınları da Kemal 
Bek eliyle, sadeleştirme ve dipnotlama çalışması yapmıştır. Elinizdeki kitapta 
yayımlanan metin, ilk baskı (1934) esas alınarak yayıma hazırlanmıştır. (Sevda 
Kaman) 

2   haviye: cehennemin en şiddetli olan yedinci tabakası
3   varta: tehlikeli durum
4   sayfiye: yazlık
5   ittihaz olunmak: kabul edilmek
6   maksut: istenen, amaçlanan
7   muhip: dost
8   tufeylat: asalaklar
9   enva: türler, çeşitler
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oturmayı nasıl kabul edebilir? Bahusus10 o hangi dosttur ki böyle 
bir yâre tahammül gösteriyor?

Haydi öyle ise “Sarıyer” diyelim. Fakat ince düşünülürse bu 
da muvafık düşmez11. Çünkü boğaz içinin sair köylerine nispetle 
Sarıyer’in sarılıkla teferrüdü de12 manasız görülür. Mirgün’ün, İs-
tinye’nin toprağı Sarıyer’den daha az mı sarıdır?

Haydi bu böyle lakin Mesarburnu’na ne buyurulacak? Kimi-
si “mesar”ı “mezar” bazısı da “mezar”ı “mesar” yapıyor! Alın size 
bir “Hangisi doğru?” suali13 daha? Fakat yine bu kabîlden14 olan 
Cadbostanı-Cadde bostanı, Makrıköyü-Bakırköyü gibi şifahisi15 
tahrirîsine16 uymayan diğer esma-i hassa-i muzaafeyi17 de tetkike18 
kalkışırsak meydana daha o kadar “Hangisi doğru?” sualleri çıkar 
ki sonra biz bir türlü bu işin içinden çıkamayız. Biz bu hususu yine 

“biricik işleri Türk dilinin düzeltilmesine uğraşmak” olan gayretli 
ehl-i lisana19 terk etsek fena olmaz. Onlar Mesarburnu’ndaki “me-
sar”ı Arapçadır diye beğenmezler, “mezarı” da “mesar” makamın-
da telakkiden20 tevahhuş ederlerse21 şu iki ecnebi22 kelimenin yerine 
sırf Türkçe olarak bakalım ne bulup da korlar?

Keyfiyetin tahallüfü de23 bundan ibaret değil. Yaz mevsimini 
Sarıyer’de geçirenlerden birine “Bu yaz nerede ikamet buyrulu-
yor?” diye sormuşlar. O zat, “Şirket-i Hayriye24 vapurlarında” ceva-
10   bahusus: özellikle
11   muvafık düşmek: uygun olmak
12   teferrüt: sivrilme, ayrılma
13   sual: soru
14   kabil: olanaklı
15   şifahi: sözlü
16   tahrir: yazılış
17   esma-i hassa-i muzaafe: eklenmiş özel isimler, diğer özel isimler
18   tetkik: inceleme
19   ehl-i lisan: dilciler
20   telakki: sayma, kabul etme
21   tevahhuş etmek: ürkmek
22   ecnebi: yabancı
23   tahallüf: değişme
24   Şirket-i Hayriye: 1854’ten 1945’e kadar Boğaziçi’nde yolcu ve yük taşımacılığı 

yapan vapurculuk anonim şirketi
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bını vermiş. Suale çekilen zatın şirket vapurlarında çımacılık veya 
kamarotluk edecek takımdan olmadığını bildiği cihetle bu cevaba 
istiğrap etmiş25. Öteki “Cevabıma niçin istiğrap buyruldu? Vazife 
iktizası26 her gün İstanbul’a inmeye mecburum. Sabahları iner, ak-
şamları dönerim. Yukarı çıkarken vapura hareket vaktinden biraz 
evvel girip beklemek, aşağıya inerken köprüye yanaşmak için bir 
hayli zaman kaybetmek gibi zıyaa27 uğrayan vakitler hesaba dâhil 
edilirse Sarıyer’de oturanların günlük saatlerinden dördünü vapur-
larda geçirdikleri görülür. Binaenaleyh28 “Bu yaz nerede ikamet 
buyruluyor?” sualinize doğru bir cevap verilmek lazım gelirse “Ge-
celeri Sarıyer’de yatıyor, gündüzleri vapurlarda ikamet ediyorum.” 
demek bir emr-i zaruri29 hükmündedir.” sözüyle muhatabının istiğ-
rabını yenmeye uğraşmış.

Bu cevabın doğru olup olmadığını İstanbul’da iş güç sahibi 
bulunup da bazı yaz mevsimlerinde Sarıyer’de oturmayı âdet eden-
ler muvazene buyursunlar30. İngilizlerin “Vakit nakittir” darbıme-
selinin31 hükmüne ittiba32 lazım gelirse yevmiye33 kaybedilen bu 
koskoca dört saatin ne büyük zıyadan olduğu anlaşılıyor. İngilizler 
kıymet zamanı takdir için nakitten daha değerli bir şey bulamamış-
lar. Hâlbuki vakit nakitten çok kıymettar, çok azizdir. Zayi edilen34 
nukudun35 tekrar elde edilmesi kabildir. Fakat geçen zamanın bir 
saniyesini iade mümkün mü?

25   istiğrap etmek: garip bulmak, şaşırmak
26   iktiza: gerek, lüzum
27   zıya: kayıp, yitim
28   binaenaleyh: bundan dolayı
29   emr-i zaruri: mecburi, zorunlu emir
30   muvazene buyurmak: kıyaslamak
31   darbımesel: atasözü
32   ittiba: ardı sıra gitme, uyma, tabi olma
33   yevmiye: her gün
34   zayi edilmek: ziyan edilmek, harcanmak
35   nukut: nakitler, paralar
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Mütalaa36 meraklıları için Sarıyer vapurlarında o dört saati bir 
gazete veya bir kitap kıraatine37 hasretmekten38 istifadeli39 bir vakit 
geçiriş olamaz. Sizde o merak varsa bakalım arkadaşınızda var mı? 
Müziç40 ahbap elinden yakanızı kurtaramazsınız ki o arzunuza göre 
hareket edebilesiniz… İstediğiniz kadar vapurun kuytu bir mahalli-
ne sokulup gizleniniz büzülünüz, onlar gelip yine sizi bulurlar. Hem 
sizi görünce ilk sözleri “Aman birader! Bugün vapurda ahbaptan 
kimseye tesadüf edemedim. İç sıkıntısından patlıyorum. Burada 
sizi bulduğuma ne kadar memnun oldum! Galiba siz de konuşacak 
bir arkadaş bulamadığınız için can sıkıntısından o kitabı elinize al-
mışsınız. Artık mütalaayı bırakınız da tatlı tatlı görüşelim.” zemi-
ninde olur.

Biz buluşmadan muhatabınızın zannettiği kadar sizin memnun 
olmadığınızı ne kadar çin-i cebin41 göstererek kendisine işraba42 
uğraşsanız karşınızdaki anlamaz. Sizde asıl can sıkıntısının mütala-
anızın lezzeti ihlal edildikten sonra başlamış olduğuna o hiç dikkat 
bile etmez.

O sene Sarıyer’e gidip gelirken vapurlarda bu yolda püsküllü 
bir belaya çattım. Belanın dehşetini anlatmak için ona bir de püs-
kül ilave ederler. İşte benim de püsküllü dostum Safi Bey! Hiç su 
katılmadık. Bu zatla tanışmak beliyesine43 uğradıktan sonra düçar 
olduğum44 felaketler yalnız vapurlarda mütalaaya vakit bulamamak 
gibi ufak tefek izacattan45 ibaret kalsaydı Safi Bey’i bir beliye şek-
linde gösterip püskülünü de hiç söylemezdim. Mütalaa bertaraf46, 
bu zatın izacıyla vapurlarda rahat oturamaz oldum. Safi Bey Fran-
36   mütalaa: düşünerek, anlayarak okuma
37   kıraat: okuma
38   hasretmek: ayırmak
39   istifadeli: faydalı
40   müziç: rahatsızlık veren, bunaltıcı, bıktırıcı
41   çin-i cebin: alın kırışıklığı; can sıkkınlığı
42   işrap: bir maksadı kapalı olarak ima yoluyla anlatma, çıtlatma
43   beliye: bela, dert, keder, eziyet, sıkıntı
44   düçar olmak: uğramak, tutulmak
45   izacat: devamlı surette rahatsız etmeler, tedirginlikler
46   bertaraf: bir yana, şöyle dursun
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sızların tabirince farsörlerden yani daima aldatma ile ahbabına bü-
yücek oyunlar, dekler47 eden takımdandı. Henüz hâl ü şanını pek iyi 
bilmezken birkaç dubarasına48 uğradım. Acısı burnumdan çıktı. Ni-
hayet ben de kendisinden dehşetli bir intikam aldım. Bu dubaraların 
hepsini birden tafsile49 bu fıkracığın zemini müsait olmadığından 
burada yalnız birinden bahsedeceğim.

Safi Bey yirmi dört, yirmi beş yaşlarında gayet şık bir genç 
idi. Daima kimsede görülmeyen renklerde kostümler intihap eder50. 
Boynuna ya acı sarı, ya dudu yeşili veya turuncu renkte kravatlar 
takar. Gözleri yakut, kanatları zümrüt, bedeni roza51 taşından ma-
mul52, koskoca eşek arısı ismindeki iğneyi her renkte her biçimdeki 
boyun bağının üzerine takardı. Yeleğinin üst cebine koyduğu sa-
atten uzanan sarkıtma kordonun ucunda sedeften şeytan minaresi, 
gümüşten dümen tekerleği, bilmem hangi maden at nalı, mercan 
parçası kabîlinden acaba daha neler yoktu! “Bunlar nedir?” diye 
sorana isabet-i aynden53 muhafaza, şirinlik, beden kuvveti gibi her 
birinin ayrı ayrı bir havasından bahsederdi. Simaca da oldukça çeh-
re züğürdü idi. Kupkuru, upuzun esmer bir yüz ve bir geniş ağız, 
kısacık boy, kürek kadar eller, endaze54 boyunda ayaklar. Şeklen ve-
chenki55 hâli ne olursa olsun fakat lafazanlığına56 hiç takat getirilir 
gibi değildi. Sözlerinin yüzde doksan dokuzu yalandı. Hem de nasıl 
yalan? Yalnız başı açık değil, her tarafı üryan, çırçıplak, tatsız tut-
suz türrehat57… Hele haddiniz var da o eni boyuna uymayan saçma-
ların bir cümlesine itiraza, tek kelimesini tekzibe58 kalkışınız. Sonra 

47   dek: hile, entrika
48   dubara: aldatmaca
49   tafsil: bir şeyi bütün ayrıntıları ile açıklama
50   intihap etmek: seçmek
51   roza: bir tür pembe elmas
52   mamul: yapılmış, işlenmiş
53   isabet-i ayn: nazar değme, göz değme
54   endaze: altmış beş santimlik ölçü
55   vechen: yüz bakımından
56   lafazanlık: gevezelik
57   türrehat: saçma, manasız, boş sözler
58   tekzip: yalanlama
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bir yalanın sıhhatini59 ispat sadedine60 irat olunacak61 beş yüz delili 
dinlenmeye mecbur olursunuz. Can sıkıcı sözlerden kurtulmanın en 
salim tariki62, her söylediğine inanmış gibi görünmekti.

Bu yalanların ekserisi Beyoğlu’nun muaşaka63 âlemlerine da-
irdi. Safi’nin kalince64, Beyoğlu nazeninlerinden65 beyimizin ye’s-i 
sevdasına66 düşüp de intihara tasaddi etmemiş67 veya hiç olmazsa 
bu meftunluğun68 tesir-i muztaribanesi69 yüzünden ömründe birkaç 
defa bayılmamış bir kadın kalmamıştı.

Anlattığı hesapsız yalanlar içinde yalnız bir hakikat var idi ki o 
da kendisinin karşı yaka alüftelerinden70 Eftimya isminde bir karıya 
gönül vermiş olmasıydı. Eftimya’yı çıldırasıya severdi. Ona dair 
söz oldu mu karının meziyetlerine etrafıyla giriştiği acayip rivayet-
ler yılan bahsi gibi elliyi değil, birkaç yüzü geçerdi.

Her akşam kaleminden71 çıkınca soluğu doğru Beyoğlu’nda 
alır. Sevgili Eftimya’sıyla beş on dakika gözlerini aydınlatır, kal-
bini ferahlandırır, sonra köprüye iner, yetişebildiği vapura binerdi. 
Pederinin hiddetli mizacına mebni72, ailesinden uzak bir mahallede 
gecelemek bilahare73 müellim74 vakaların zuhuruna sebep olacağını 
bildiğinden Eftimya’sıyla kurduğu sohbet ve eğlence hep gündüzün 
olurdu.

59   sıhhat: doğruluk
60   sadet: kasıt, niyet, meram
61   irat olunmak: söylenmek
62   tarik: yol
63   muaşaka: sevişme, âşıktaşlık
64   kal: söz
65   nazenin: cilveli, nazlı
66   ye’s-i sevda: sevda üzüntüsü
67   tasaddi etmek: teşebbüs etmek, bir işe girişmek
68   meftunluk: meftun olma durumu, tutulma
69   tesir-i muztaribane: acı etkisi
70   alüfte: iffetsiz, oynak, cilveli (kadın)
71   kalem: resmî dairelerde yazı işlerinin yürütüldüğü yer
72   mebni: -den dolayı
73   bilahare: sonra, sonraları
74   müellim: üzücü, elem veren, acı veren
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Safi’nin yedi yaşında bir küçük kardeşi, beş yaşında bir hem-
şiresi75 vardı. Oğlanın ismi Saffet, kızınki Rukiye idi. Bu çocuklar 
için ayaklarına çorap almak kabîlinden en ehemmiyetsiz bir şey iş-
tira eylemek76 iktiza etse77 mutlak ikisi de ta Sarıyer’den İstanbul’a 
indirilir, çarşı çarşı, dükkân dükkân dolaştırılır fakat kardeşlerin İs-
tanbul’a indirildikleri gün Safi için bir ızdırap günü olurdu. Çünkü 
onları bir tarafa bırakıp da Eftimya’sını ziyarete gidemezdi.

Bir akşam köprüde saat on vapuruna binmek için bilet almak 
üzereyim. Bir de baktım ki Safi Bey koynunu, koltuğunu bir alay 
paket, kutu vesaire ile doldurmuş, bir eli ile biraderi Saffet’i, diğe-
riyle hemşiresi Rukiye’yi tutmuş geliyor. Oldukça mühim bir hele-
cana78 delalet eder79 telaşla yanıma yaklaştı: “Aman birader, merha-
meten80 bana beş dakikalık bir iyilikte bulun!” dedi. Beş dakikalık 
bir iyiliğin neden ibaret olabileceğini istizaha81 vakit kalmadan bir 
elime hemşiresini, ötekine biraderini tutuşturdu. Ceplerime, koltuk-
larıma da paketleri, kutuları bir âlâ yerleştirerek Galata cihetine82 
doğru yürümeye başladı. Birkaç adım açıldıktan sonra başını çevi-
rip tekrar: “Beş dakika bile sürmez. Şurada tütüncüye kadar gidip 
geleceğim. Siz isterseniz yavaş yavaş vapura giriniz.” demekle be-
raber çocuklara hitaben de “Sakın amca beyinizden ayrılmayınız.” 
tembihinde bulundu. Vehleten83 beni o kadar büyük bir hayret istila 
eyledi ki84 neye uğradığımı anlayamadım. Benim koltuklarım dolu 
olduğu gibi çocukların da birer elleri boş değil. İkisinin elinde de 
Hacı Bekir markalı birer kâğıt şeker var. Avurtlarını85 patlayasıya 

75   hemşire: kız kardeş
76   iştira eylemek: satın almak
77   iktiza etmek: gerekmek
78   helecan: heyecan
79   delalet etmek: göstermek
80   merhameten: acıyarak
81   istizah: bir husus hakkında açıklama isteme
82   cihet: taraf, yön
83   vehleten: ansızın
84   istila eylemek: kaplamak, bürümek
85   avurt: yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
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şeker doldurmuşlar. Boğulur gibi birer tehalük86 ve müsabaka ile 
yutmaya uğraşıyorlar. Velev87 beş dakikalık müddet için olsun, o 
kalabalık yerde durup da her cihetten itilip kakılmadansa vapura 
girmeyi daha muvafık buldum88. Bin meşakkatle89 bileti alıp vapu-
ra girerek üst kat mevkiine çıktık. Çocukları bir yanıma, paketleri 
öbür yanıma yerleştirdim. On beş yirmi dakika geçti. Safi meydan-
da yok. Vapura kalabalık bastı. Yanı başıma dikilen bir Frenk’in90 
göz ucuyla ettiği ihtar-ı nazikâne91 üzerine paketleri kucağıma alıp 
mösyöye yer açmaya mecbur oldum. Sıkıştıkça sıkıştık. Yanı ba-
şımdaki çocuklar beyninde92 üst perdeden bir kavgadır başladı. Ru-
kiye’nin kâğıdı içinde yeşil renkli bir akide varmış, oğlanınkinde 
yokmuş. Saffet “O yeşil şekeri bana ver!” diye kızın boynunu sık-
maya kadar cüret gösteriyor. Rukiye “Vermem!” diye bir avaz ba-
ğırıyor. Bende Saffet’e “Etme eyleme yavrum… Sen oğlansın, hem 
Rukiye’den büyüksün. Beyler akıllı olur. Sen ona bakma elmas be-
yim…” yolunda ettiğim nasihat ve ricaların haddi hesabı yok. Fakat 
kime anlatırsın? Orada mutlaka bir yeşil akide daha yaratmalı ki 
oğlan sussun, kız da taarruzdan93 kurtulsun. Biz o yaygaralar içinde 
iken vapur düdüğünü çekti, onu müteakiben de94 pervaneler hare-
kete başladı. Çocuklar dört eli şeker luabı95 içinde, ağlama neticesi 
ağız ve burunlarından boşanan açıklı koyulu mayiat-ı müstekreh96 
bir seylap97 hâlini aldı mı? Mundarların98 yanlarında mendilleri de 
yok. Bir mendillik, iki mendillik iş değil ki benimki ile temizleye-
yim. Üst tarafımızda bir madam oturuyor. Arkasındaki beyaz keten 
86   tehalük: can atma, çok isteme
87   velev: olsa da, ise bile
88   muvafık bulmak: uygun görmek
89   meşakkat: güçlük
90   Frenk: Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad
91   ihtar-ı nazikâne: nazikçe uyarı
92   beyn: ara
93   taarruz: saldırı
94   müteakiben: sonra, arkadan
95   luap: tükürük, salya
96   mayiat-ı müstekreh: iğrenç sıvılar
97   seylap: sel
98   mundar: pis, kirli
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elbise yeni ütüden çıkmış tir tir titriyor. Kadının üstüne çocuklardan 
bir şey bulaşacak diye ödüm kopuyor, Safi çapkını meydanda yok. 
Bundan sonra gelmesi ümidine düşmek de abes99 çünkü vapur ha-
reket etti. Beni bir düşünmedir aldı. Ben herifle henüz beş altı defa 
görüştüm. İstiskalden100 anlamadığı için o da kerhen101 bir görüşüş.

Potinini boyatırken lostracıya yedi göbeğe kadar silsilesinin 
tercümeihâlini102 anlatan herzegûlerden103 olduğu için bu gevezeliği 
münasebetiyle Eftimya’ya olan alakasına vukuf104 peyda eyledim105. 
Galiba yine o sefile106 ile beş on dakika görüşüp son vapurla avdet 
etmek107 için bu iki arsız çocuğu benim başıma sardı.

Saffet’le Rukiye beyninde başlayan münazaa108, müşatemeyi109 
de geçerek mudarebe110 şeklini aldı. İkisi birbirini didik didik didik-
liyorlar. Kız o yeşil şekeri ziftlense111 kavga bitecek. Hayır yemiyor. 
Oğlanı büsbütün çıldırtmak için gösterip gösterip yine kâğıdın içine 
atıyor. Ömrümde çocuk lalalığı112 ettiğim yok ki yaramazları güzel-
likle mi yoksa tekdiren mi113 susturmak lazım geleceğini bileyim? 
Bu mudarebe bütün vapur halkına eğlenceli bir temaşa114 teşkil etti. 
Herkesle beraber ben de karşıdan seyrediyorum. Nihayet baktım 
ki ağlaya ağlaya ikisi de katılacak. Bir hiddetle çekip kızın elinden 
şeker kâğıdını aldım. Gürültüye sebep olan o yeşil akideyi denize 
fırlattım. Bu hareketimden oğlan memnun oldu. O salyalı çehresiy-
99   abes: saçma, boş
100   istiskal: hoşnut olmadığını belli edecek tarzda soğuk davranma, yüz vermeme
101   kerhen: istemeyerek, gönülsüz olarak
102   tercümeihâl: özgeçmiş
103   herzegu: saçma sapan konuşan (kimse)
104   vukuf: anlama
105   peyda eylemek: ortaya çıkarmak
106   sefile: kötü yola düşmüş kadın
107   avdet etmek: geri gelmek, dönmek
108   münazaa: ağız kavgası, çekişme, münâkaşa
109   mütaşeme: karşılıklı küfürleşme, kaba ve çirkin sözlerle atışma
110   mudarebe: karşılıklı olarak birbirine vurma, vuruşma, dövüşme 
111   ziftlenmek: yemek
112   lalalık: çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse olma durumu
113   tekdiren: azarlayarak
114   temaşa: seyir



1082 | Hikâyeler

le gülmeye ve iki yumruğunu birbirine vurup “Oh oh!” diye kıza 
nispet vermeye başladı. Kız ise vaveylayı115 ayyuka çıkarıyordu116. 
Mudarebe bitti ya! Varsın Rukiye istediği kadar ağlasın.

O aralık önümüzden sucu geçiyordu. Saffet o şekerli, mülev-
ves117 eliyle eteğimi çekti. Yüzüne baktım.

“Amca bey, su isterim.” dedi. Suyu verdik, lakır lakır lakır bar-
dağı boşalttıktan sonra “puf” diye bir de iri nefes salıverdi. Kız ağ-
lamayı kesti “Amca bey, ben de!” dedi. Bir bardak su da ona verdik.

Titreye titreye iki eliyle sarıldığı bardağın içinde bir damla su 
bırakmadı. İkisinin de külhan gibi içi yanıyordu. Çünkü yedikleri 
şekerler mutlak ellişer dirhemden118 ziyade idi.

Hele şükürler o birer bardak su biraz midelerine serinlik, hid-
detlerine sükûnet119 verdi.

Aradan pek cüzi120 bir müddet geçti. İkisi birden “Amca bey 
su!” diye yine eteklerime sarıldılar. “Şekerin üzerine o kadar su 
içilmez.” diye arzularına karşı durmaya kalkıştım. Söz anlatmak 
kabil değil. Fıstıki makamdan121 birer ağlama tutturdular. Çare yok, 
sucuyu celbettik122. Haydi sucu bir bardak daha… Bu ikinci sudan 
sonra on dakika geçti geçmedi, kızda renk kaçtı. Oğlan hokkabazlı-
ğa getirip getirip hemşiresinin şeker kâğıdından badem ezmelerini 
birer birer aşırarak ağzına atıyordu. Rukiye’de mukabeleye mecal, 
şekerleri muhafaza edecek hâl yok. Nihayet kız fevkalade bir ızdı-
rap ile eğildi, biraderinin kulağına bir şeyler söyledi. Oğlan uzun 
uzun kahkahalarla güldü. Hemşiresinin bu hâlsizliğinden bilistifa-
de123 birkaç badem ezmesi daha aşırdı. Kız bir tavr-ı musırrane124 

115   vaveyla: çığlık
116   ayyuka çıkarmak: sesi yükseltmek
117   mülevves: kirli, pis
118   dirhem: bir ağırlık ölçüsü
119   sükûnet: sakinlik, dinginlik
120   cüzi: azıcık, az
121   fıstıki makam: ağır ağır, kendini zora sokmadan, istifini bozmadan, yavaştan
122   celbetmek: çağırmak
123   bilistifade: faydalanarak
124   tavrı musırrane: ısrarlı bir şekilde, inatla
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ile tekrar kardeşinin kulağına eğildi. Ve pek kısa mırıldandı. Oğlan 
yüzüme bakıp “Amca bey, biraz eğilir misiniz? Kulağınıza bir şey 
söyleyeceğim.” dedi. Meselenin gayet mühim hem de mahrema-
ne125 olduğunu anlayıp eğildim. Saffet gayet pes seda ile:

– Amca bey! Rukiye yok mu?
– Ey?
– Şeyi gelmiş!.. dedi.
Elbette gelecek. O kadar şekeri yiyip iki bardak suyu içtikten 

sonra Rukiye’nin değil a, büyük insanların bile gelir.
İş anlaşıldı. Çocuk def-i zaruret etmek126 istiyor. Kızın dedi-

ğine kulak asmasam iş bütün bütün berbat olacak. Oğlana “Sen 
buradan bir yere ayrılma, paketleri iyi muhafaza et.” tembihinde 
bulunduktan sonra elinden tutup kızı aşağıya indirdim. Yüz numa-
ralı kabinelerin önüne geldik. Birinin kapısına el attım mesdut127. 
İkinci hakeza128. Çocuğa “Kızım, içeride adam var. Bir parça sab-
ret.” dedim. Rukiye fena hâlde somurttu. Bir, iki, üç, dört, beş da-
kika kadar bekledik. Duhule129 müheyya130 birkaç kişi daha peyda 
oldu fakat içeriden çıkan yok. İçeridekiler sanki biletlerini yüzer 
numarada istirahat-ı medide131 için almışlar. Kızın çehresi mosmor 
morardı. Nihayet ayaklarıyla tepine tepine hiç hoşa gitmeyecek bir 
dansa başladı. Bende “Rukiye! Oh güzel kızım! Bir parça dişini sık, 
emi yavrucuğum!” nevinden132 ricaların bini bir paraya… Hep bu 
sözlerim çocuğun üzerinde bir aksi tesir peyda edip de kız birkaç 
yerinden çatlamış Göksu testisi gibi zırıl zırıl sızmaya, bu sulu sep-
ken döküntüyü müteakip133 bütün bağırsaklarının muhteviyatını134 

125   mahremane: gizlice
126   def-i zaruret etmek: büyük abdestini yapmak
127   mesdut: kapalı
128   hakeza: bunun gibi, yine öyle
129   duhul: girme, giriş
130   müheyya: hazır
131   İstirahat-ı medide: uzun dinlenme
132   nev: tür, çeşit
133   müteakip: ardı sıra gelen, ardı sıra
134   muhteviyat: bir nesnenin içinde bulunan şeyler
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boşaltmaya başlamaz mı? Bu felaketin vukuundan135 sonra kabinle-
rin biri açıldı. İçinden bakkal kıyafetli gayet şişman bir herif çıktı. 
Herif sekiz on arşınlık kuşağını döne döne beline sarıyor, karşısında 
dereler gibi bir inşilal136 ile raks eden137 çocuğa da çatlayasıya bir 
kahkaha ile gülerek Rumca lisanla “luppak” diyordu. Hemen bo-
ğazına atılıp gırtlağını sıkacağım geldi. Heyhat bakkalın gırtlağını 
sıkmazdan evvel göreceğim mühim bir işim vardı ki o da Ruki-
ye’nin tathiri138 mesele-i mülevvesesi139 idi. Kızı hemen orada bu 
yolda nazif140 temaşalardan zevk alan bir alay meraklıların enzar-ı 
tecessüsüne141 terk ile gittim, vapurun kamarotunu buldum. Çocu-
ğu göstererek “Al kuzum şu kızı temizle. Üstünü soy yıka. Ocakta 
mı yoksa istim borusunun üzerinde mi nerede kurutursan kurut. Bu 
işi sen göremezsen bir başkasına gördür. Mukabilinde142 kaç para 
istersen vereceğim.” dedim. Herif telaşıma güldü. “Merak etme be-
yefendi, böyle şeyler vapurlarda çok olur. Biz bu yüzden ne kadar 
para kazandık.” dedi. Anladım ki herif kârına kesat143 bu işi yarım 
liraya görecek. Yarım lira ile beraber Rukiye’yi kamarota toka et-
tim144. Kamarot “Ahmet!” diye bağırdı, makine tarafından kısa boy-
lu bir herif çıkageldi. Yanımıza yaklaşınca kamarot buna hitaben:

“Al şu çocuğu temizle. Biliyorsun ya geçen günü böyle bir şey 
bir mösyöye olmuştu. Yine akşam rakısına kısmetin çıktı. Çocuğu 
incitme, bahşişin bendedir.” dedi.

Oh diye geniş bir nefes alıp yine üst kata çıktım. Bir de ne 
bakayım? Saffet kıvrım kıvrım kıvranıyor. Çocuğa “Nedir o?” de-
dim, oğlan en büyük sesiyle “Amca bey, benim de var…” cevabını 
135   vuku: olma, meydana gelme
136   inşilal: şiddetle dökülme
137   raks etmek: dans etmek
138   tathir: temizleme
139   mesele-i mülevvese: iğrenç mesele, kirli iş
140   nazif: temiz
141   enzar-ı tecessüs: meraklı bakış
142   mukabil: karşılık
143   kârına kesat: yapanın veya yapılanın makbul tutulmadığı işlerde, “bu iş yürü-

mesin” anlamında söylenen bir söz
144   toka etmek: vermek
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yana yana verdi. Ben artık işin kolayını öğrenmiştim. Yine kama-
tora bilmüracaa145 “Al kuzum, sana bir yarım daha! Böyle giderse 
bütün vapurda müstahdemi ayyaşının146 bu akşamlık rakı kısmetleri 
bizden çıkacak galiba.” dedim. Herif, çocuğu iki omzundan yakala-
yınca kuş gibi uçurdu. Omuzlarından yakaladı. Çünkü başka taraf-
tan tutmak tehlikeli idi. Vapur Mesarburnu’na yanaşmak üzere iken 
çocukların her ikisi de bana tertemiz olarak iade edildi. Ellerinden 
tuttum, doğru evlerine götürdüm. Kapı açılınca karşıma Safi’nin 
pederi çıktı. Mütekaidînden147 altmışlık bir zat. Çocukların yanında 
yalnız beni görünce pürhiddet148 kesilerek dedi ki:

– Hani ya o çapkın? Safi habisi149 nerede?
– Bilmem. Biraz işi var galiba. Şimdi gelecek vapurda o da ge-

lecek.
– O mervan150, Beyoğlu’nda bir karıya dadanmış. O habise-

nin151 evini bana salık veren olsa helali minallah152 o adama on adet 
lira bahşiş vereceğim.

İhtiyarcağız “lira” derken öyle bir “r” çatlattı ki bu paraları ha-
kikaten vereceğine hiç şüphem kalmadı.

Bana elindeki gümüşlü bastonu göstererek mütemadiyen artan 
bir hiddetle dedi ki:

– O katır bu akşam şu eve hele ayağını atsın! İnşallah, şu bas-
tonu belinin ortasına çatır çatır kırar mıyım kırmaz mıyım? Siz de 
görür, işitirsiniz!..

145   bilmüracaa: müracaat ederek, başvurarak
146   müstahdem-i ayyaş: sarhoş, içkici müstahdem
147   mütekaidîn: emekliler
148   pürhiddet: büyük bir hiddetle, çok kızgın olarak
149   habis: kötü, alçak, soysuz
150   mervan: yezit, çok kızılan kimseler için kullanılan sövme sözü
151   habise: soysuz, alçak, pis
152   helali minallah: Allah’tan helal
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Bastonu ihtiyar şiddetle havaya kaldırıp o kadar seri bir kavis 
resmetti ki153 tetik davranıp çekilmeseydim yüzümün ortasından 
yaralanacaktım.

İhtiyarın sonu gelmeyen helecanına artık kulak vermeyerek 
oradan hemen savuştum. Aradan on beş gün kadar geçti. Bir akşam 
yine köprüden vapura binmek üzereyim. İki taraftan paltomun etek-
leri çekildi. Bir de ne bakayım? Bir yanımda Saffet, öbür yanımda 
Rukiye! Yine ellerinde birer kâğıt şeker. Bir alay da paket. Çocuk-
lara “Hani ağabeyiniz?” dedim. O şimdi gelecek. Sizi bize uzak-
tan gösterdi. Haydi amca beyinizin yanına gidiniz. Onunla beraber 
vapura giriniz. Ben de şimdi geliyorum dedi.” cevabını verdiler. 

“İçimden hay aptal herif hay! O bir defa olur. Bu akşam ben sana 
bir oyun oynayayım da sen de beğen. Efendipederin de beğensin!” 
dedim. Yanımda gayet sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ona “Birader! 
Sen şu çocukları vapura götür. Fakat içeri girince elindeki şeker 
kâğıtlarını denize at. Susuzluktan kanları katılıp deverandan154 kal-
sa, “ölüyoruz” diye bağrışsalar bir yudum su içirme. Bu ihtiyatlar155 
hilafına156 maazallah157 geçen gün benim başına gelen kaza sana da 
vaki olursa doğru kamatora müracaat et. Ne gelirse bir iki mecidiye-
nin158 başına gelir. Ben bu gece Safi’ye bir komedya oynayacağım. 
Tafsilatını159 sonra anlatırım.” dedim. Bu ihtar üzerine arkadaşım 
çocukları aldı, vapura götürdü. Ben o vapur kalktıktan sonra hare-
ket edecek ikinci vapurun iskelesine yakın olan gazinoya girdim. 
Tavla filan oynanan mahallin kuytu bir tarafına oturdum. Gözüm 
hep vapura girenlerde. Halk doldu. Nihayet arkadaşımla çocukların 
bulunduğu vapur hareket etti. Bir müddet geçti. Ondan sonra hare-
ket edecek vapura ahali girmeye başladı. Hep girenleri birer birer 
gözden geçiriyorum. Maksadım Safi hangi vapura binecek onu gör-

153   resmetmek: resmini çizmek
154   deveran: dönme, dönüp dolaşma, dolaşım
155   ihtiyat: tedbirli ve ölçülü davranma
156   hilaf: aykırı
157   maazallah: “Allah korusun, Allah esirgesin”
158   mecidiye: 20 kuruş değerinde gümüş sikke
159   tafsilat: bir şey hakkındaki etraflı bilgi, uzun uzun açıklamalar, ayrıntılar
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mek. Çünkü katiyen160 biliyorum ki Beyoğlu’nda geceleyemeyecek. 
Son vapur ile olsun avdet edecek. İkinci vapurun da hareketi yak-
laştı. Safi meydanda yok. Gelene geçene dikkat eylemeden gözle-
rime karaltı gelmeye başladı. Nihayet Safi karşıdan göründü. Kan 
ter içine batmış. Koşa koşa bilet kulübesinin önüne geldi, bileti aldı. 
Vapura girdi. Onun arkasından hemen ben de biletimi alıp kendimi 
ona göstermemek için yedi sekiz kişilik bir kalabalık meyanına161 
katılarak vapura girdim. Havanın sıcaklığına ehemmiyet vermeye-
rek Safi’den gizlenmek üzere mevkisiz kamaraya162 indim. Vapurun 
vakt-i hareketine163 kadar orada saklandım. Hareketini müteakiben 
çıktım, güverte mevkiinde bir yer bulup oturdum.

Vapurumuz da sondan evvelki vapur. Vapur bir kere hareket etti 
ya, şimdi artık Safi’nin gelip beni orada görmesini intizar ediyo-
rum164, gidip kendisini aramaya hacet yok. İçi içine sığmadığından 
bir yerde duramaz. Her tarafı dolaşır. Nasıl olsa beni orada göre-
ceğine hiç şüphem yok. Vapur Beşiktaş’a yanaşıp kalktıktan sonra 
bir de baktım ki üst mevki merdiveninden aşağıya iniyor. Ben hiç 
aldırmıyorum. Elimde bir gazete var, onunla meşgul görünüyorum. 
Etrafa bir göz gezdirdi. Beni gördü. Yanıma yaklaşarak dedi ki:

– Vay birader, siz burada mısınız?
– İşte görüyorsunuz ki buradayım.
– Hani ya çocuklar?
– Hangi çocuklar?
– Bizim Saffetle Rukiye!
– Ben çocuk mocuk görmedim.
– Nasıl olur ya? Dokuz vapuru hareket edeceği esnada köprü-

den ben sizi uzaktan görüp ikisini de yanınıza gönderdimdi!

160   katiyen: kesinlikle
161   meyan: ara
162   mevkisiz kamara: daha ucuz olan alt salon
163   vakt-i hareket: hareket vakti
164   intizar etmek: beklemek
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– (Kemal-i hayretle)165 Ben saat dokuzda hatta onda iki üç ar-
kadaşımla Beyoğlu’nda İstirazburg166 Birahanesinde bulunduğumu 
size yirmi kişiyle ispat ederim. Ben aynı saatte hem Beyoğlu’nda 
hem köprü üzerinde nasıl bulunabilirim?

– Demek gördüğüm siz değilmişsiniz. Benzetmişim.
– Ona şüphe yok. Ben köprü üzerindeki gürültü olup bittikten 

sonra bu vapura bindim.
– Hangi gürültü?
– Siz duymadınız mı?
– (Mütehayyirane)167 Yoook…
– Ben de iyi anlayamadım ya…
– Nedir? Ne olmuş?
– Dört beş yaşında bir kız çocuğu anasını kaybetmiş. Nasıl ol-

muş bilmem.
– (Alnından nohut tanesi gibi terler dökülerek) Şimdi aklımı 

bozarım… Sakın bizim Rukiye olmasın?
– Bugün sizin çocukların İstanbul’da olduklarını bilmediğim 

için bu havadisi duyunca Rukiye aklıma bile gelmedi. İşin böyle 
olduğunu bileydim tahkike168 uğraşırdım.

Safi bir taş kesilmiş bir cisim gibi yanıma yığıldı kaldı, bir 
müddet ne düşüneceğini, ne yapacağını bilemedi. Nihayet birden-
bire ellerime sarılıp var kuvvetiyle sıkarak ağlaya ağlaya dedi ki:

– Fakat birader, keyfiyet korktuğumuz gibi ise valide yeisin-
den169 kendini kuyuya atar!

– Allah göstermesin.

165   kemal-i hayret: son derece şaşırarak
166   İstirazburg: Strazburg
167   mütehayyirane: şaşkın şaşkın
168   tahkik: soruşturma
169   yeis: üzüntü
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– Pederin mutlak yüreğine iner! Büyükvalideye neler olur, artık 
orasını bilmem… Zihnim karmakarışık oldu. Hiçbir şey düşünecek 
hâlde değilim. Bana bir akıl öğret, şimdi ben ne yapayım?

– Aklıma yalnız bir şey geliyor.
– O bir şey nedir? Çabuk söyle!
– Birkaç dakikaya kadar vapur Ortaköy’e yanaşacak. Oraya 

çıkarsın. Tramvaya veya arabaya binerek doğru İstanbul’a gider-
sin. Keyfiyeti170 tahkik171 ile uğraşırsın. Hakikat-i madde172 neden 
ibaret öğrenirsin. Velevki kaybolan çocuk sizin Rukiye olmasa bile 
sizinkiler nerede? Sen onları köprü üzerinde bırakıp savuşmuşsun. 
Onları arayıp bulmalı.

– Evet evet! Sözlerin hep doğru… Behemehâl173 Ortaköy’e çı-
kıp dediğin vechile174 hareket etmeliyim.

Biz bu feci muhavereyi175 ikmal edinceye176 kadar vapur da Or-
taköy’e yanaştı. Safi için için ağlayarak iskeleye çıktı.

Ben şimdi kendi kendime hesap ediyorum. Safi Ortaköy’den 
köprüye gidinceye kadar bir hayli vakit kaybedecek. Tahkikattan 
bir şey anlayamayacak, zabıta merkezlerini dolaşacak. Bu tahar-
riyatı177 esnasında son vapuru da kaçıracak. O şiddetli yeis ile bu 
gece Safi için Eftimya’nın aguş-ı teselliyatından178 başka bir yer-
de oturmak kabil olamayacağından doğru soluğu orada alacak. Bu 
gece Sarıyer’deki pederinin evine dönemeyeceği için ihtiyar püra-
teş179 kesilecek. Eğer geçenki hadisede Safi’nin beli pederinin bas-
tonundan daha metin çıkıp kırılmadıysa bu defa muhakkak ya odun 

170   keyfiyet: durum
171   tahkik: öğrenme, soruşturma
172   hakikat-i madde: meselenin aslı
173   behemehâl: mutlaka
174   vech: tarz, yol
175   muhavere: karşılıklı konuşma
176   ikmal etmek: tamamlamak
177   taharriyat: aramalar, araştırmalar
178   aguş-ı teselliyat: teselli, avutma kucağı
179   pürateş: ateş dolu, yakıcı
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parçası veya oğlanın amudufıkarisinden180 biri kırılacak. Fakat ben 
oynamaya başladığım millî dramı henüz itmam etmedim181. 

Oyunun mühim ciheti bundan sonra icra mevkiine konacak. 
Mesarburnu İskelesi’ne yanaştık. Sonra Safi’nin hanesine182 gidip 
kapıyı çaldım. İçeride kadın erkek sedaları. Bir kıyamettir gidiyor. 
Kapı çalınınca ihtiyarın sesi üst perdeye çıktı. Artık o sedayı tanı-
yorum. Diyordu ki:

– Zarafet bastonumu yetiştir! İşte çapkın geldi… Yavrucukla-
rımı el ellerine bırakıp da dostunun evine gitmeyi ben ona öğrete-
yim! Bu defa bastonu belinin üzerinde değil ta beyninin ortasında 
kıracağım!..

Ben bu tehdidi işitince ne olur ne olmaz mülahazasıyla183 ka-
pının önünde birkaç adım alargaya çekildim184. İhtiyar top gibi dı-
şarıya fırladı. Gözlerini hiddet ateşi bürümüş. “Hah burada mısın 
yezit!” diye ben miyim oğlu mudur adamcağızın ona dikkat etmeye 
vakti yok ki… Nihayet kendine geldi. İhtizazlı185 fakat pek keskin 
bir seda ile:

– Affedersin bey oğlum… Seni Safi zannettim. Hüda bilir yan-
lışlıkla bir tarafını kıracaktım. Öfke baldan tatlıdır, derler. Balın 
lakırdısı mı olur? Hiddet şöyle topuklarıma çıkıp da Safi’yi sansar 
gibi tepelemek bana her şeyden tatlı gelir.

İçeriden ihtiyar, genç kadın sedaları hele en ziyade ortalığı şa-
mataya veren kocakarı yaygarası, henüz ötmeye başlayan bir ho-
rozun keskin kaba feryadıyla lateşbih186 kadın sesi beyninde187 bir 
avaz-ı garib188, geğire geğire diyordu ki:

180   amudufıkari: bel kemiği, omurga
181   itmam etmek: tamamlamak
182   hane: ev
183   mülahaza: düşünce
184   alargaya çekilmek: uzaklaşmak
185   ihtizazlı: hafif hafif titremeli
186   lateşbih: benzetmek gibi olmasın
187   beyn: ara
188   avaz-ı garib: garip ses, tuhaf bağırtı
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– Çocuklar huu! Yine herif kudurdu. Oğlanı dışarıda öldürüyor. 
Ben yavrumu ona dövdürür müyüm ya! Yoo yoo! Ben Safi’min pa-
yapay189 iki sene beşiğini salladım, bezini yıkadım. Öyle fidan gibi 
delikanlı yirmi senede yetişmez. Bir daha o boyda torun görebile-
cek miyim bakalım? Kim ne derse desin evladım kız gibidir. Duva-
ğı açılmadık geline benzer. Kız Zarafet, yeldirmemle190 başörtümü 
koştur! Yooo, yooo!

Zarafet:
– Yoook büyük hanım meraklanma. Geçen günü de böyle oldu 

da bütün üstünü pisledi.
Kocakarı:
– Haydi postal191, yeldirmemi çabuk koştur. Dışarıda oğlanın 

kemiklerini kırdı bitirdi. 
Zarafet:
– Canım öyle ihtiyar adam kemik kırar mı? 
Kocakarı yeldirmesini giyedursun ben Safi’nin pederine dedim 

ki: 
– Efendipeder, size mühim bir şey söyleyeceğim ama pek hid-

detli bulunduğunuz için çekiniyorum. 
– (Tiril tiril) Söyle… Hiç çekinme… Elimde baston var amma 

hiddetimi yenerim! 
– (Birkaç adım geriden) Hani Safi, Beyoğlu’nda bir karı sev-

miyor mu?
– Hah işte, evini bana söyle… Vadettiğim on lira anamın ak 

sütü gibi sana helal olsun!
– Şimdi o on liraya lüzum yok. Ben size o karının evini insani-

yeten haber vereceğim. 

189   payapay: tastamam
190   yeldirme: kadınların çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen 

hafif üstlük
191   postal: sürtük
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– Yook. Söz dönekliği sevmem, ben lafımın eriyim. Ağzımdan 
on çıktı. On veririm, on bir desen yok ha? Ama gidip orayı bulduk-
tan sonra veririm.

– Galata’dan tünele binersiniz.
– Hani ya o karanlık kuyunun içinden geçen arabalara? Hiç bin-

diğim şey değil…
– Evet.
– Bak Safi’nin yüzünden ne günler göreceğim… Pekâlâ, o ber-

zahtan192 geçtik… Sonra?
– Sonra Beyoğlu’nun doğru yolunu tutturursunuz. Oralarda 

köşebaşlarında tuhaf kıyafette eli bastonlu herifler gezinir. Yoldan 
gelip geçenlerin gözlerinin içine bakarlar.

– Yankesiciler mi?
– Hayır, doğru kesiciler.
– Acayip! Acayip!
– Hah o acayiplerden birine tesadüf ederseniz “Beni Mariça’nın 

hanesine götürünüz” dersiniz.
– Ya onlara tesadüf edemezsem?
– O hâlde *** sokağına gidip ** numaralı haneyi çalar, oğlunu-

zu içeride bulursunuz. 
– Kimin hanesi dediniz?
– Mariça’nın…
– Hay yılan karı hay! Oğlum bu isim, “mar”ın193 müennesi 

mi194? 
– Evet, mar-ı Farisiyi195 Frenkçe196 tenis etmişler197. 

192   berzah: dar geçit
193   mar: yılan
194   müennes: dişil
195   mar-ı Farisi: Farsça “mar (yılan)” kelimesi
196   Frenkçe: Avrupa dilleri ve özellikle Fransızca
197   tenis etmek: eril bir kelimeyi dişil yapmak
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– Ben mektebe giderken böyle tuhaf lisan kavaidi198 yoktu…
– Şimdi var. 
İhtiyar bir müddet derin derin düşündükten sonra:
– Bir arabaya binip şimdi karadan Beyoğlu’na doğru gideyim 

mi? Ne dersiniz? 
– Orasını siz bilirsiniz. Fakat bu kadar aceleye de mahal yok. 

Yarın ilk vapurla gitmiş olsanız mahdumunuzu199 orada bulursunuz.
İhtiyarı selamlayıp hemen oradan savuştum. Bir hafta kadar İs-

tanbul’a inmedim. Pederiyle Safi beynindeki macera ne renk aldı? 
Onu haber almak için epeyce şedit200 bir merakın tesiri altında kal-
dım. Nihayet hafta başı bir gün İstanbul’a iniyorum. Vapura geç 
kalmışım. Vapur Mesarburnu’ndan tekmil201 müşteriyi almış, hare-
ket etmek üzere iken ben de kendimi güç hâl içeriye attım. Bir de ne 
bakayım: Güverte mevkiinde Safi ile pederi yan yana oturuyorlar. 
Gümüşlü baston kırılmamış, ihtiyarın elinde sapasağlam duruyor. 
Safi’nin hiçbir tarafında kırık dökük, yara bere alaimi202 de yok. 
Bu meşhudatımdan203 fazla, baba oğul o kadar teklifsiz konuşup 
gülüşüyorlar ki evvelce pederin yanında ağız açamayan Safi’nin 
bugünkü şaklabanlıklarına pederi tarafından gösterilen laubalilik-
lere204 hayret etmemek kabil değil. Gördüğüm hâl aynen bir “ku dö 
teatr”205 yani muntazır olan206 neticenin külliyen207 makûsu208. Ay, 
Safi babasının huzurunda fosur fosur da cıgara içiyor! Bir muamma 
ki kendi kendime mümkün değil halledemeyeceğim…

198   kavait: kurallar
199   mahdum: oğul
200   şedit: şiddetli
201   tekmil: bütün
202   alaim: izler
203   meşhudat: gözle görülen şeyler
204   laubalilik: ciddiyetsizlik
205   ku dö teatr: beklenilen sonucun tamamıyla tersi
206   muntazır olmak: beklenilmek
207   külliyen: tamamen
208   makûs: ters
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İkisi birden elleriyle beni yanlarına çağırdılar. Zaten çağırma-
salar ben gideceğim, merakım son dereceyi buldu. Yer açıp beni 
ortalarına aldılar. Selam filan istifsar-ı hâl u hatırdan209 sonra Safi 
bana hitaben dedi ki:

– Azizlik edeyim derken bana o kadar büyük bir iyilikte bu-
lundun ki bundan mütevellit210 bahtiyarlığımın derecesini tarif ede-
mem. Peder ile evvelden baba oğul iken senin bu lütfun sayesinde 
şimdi âdeta iki kardeş olduk.

Ben serapa211 kulak kesildim. Bu sözleri nefes almadan dinli-
yorum. Yalnız dedim ki:

– Maksadım sizi tazip212 değil, tedip213 idi. Peder efendi ile şim-
di aranızda gördüğüm hüsn-i muameleye214 nazaran215 ona da mu-
vaffak olduğumu216 anlıyorum.

Safi kahkaha ile gülerek: 
– Keyfiyet hiç anladığınız gibi değil. Pederime sorunuz. Vakayı 

size o anlatsın…
Peder efendi birkaç tutam enfiyeyi217 kutudan burnuna tıka tıka 

bastırdıktan sonra mühim bir söze başlayacağını işrap eder218 bir 
tavırla dedi ki:

– Safi’ye büyük bir iyilik, bana da büyük fenalık ettiniz. Birçok 
gençleri perendeden atacak219 maharette220 bulunan bir karının bu 
yaştan sonra dam-ı zülfüne221 tutulmak benim için az felaket midir?

209   istifsar-ı hâl u hatır: hâl hatır sorma
210   mütevellit: -den doğmuş, ileri gelmiş
211   serapa: baştan ayağa kadar, baştan başa, bütün, tamamen
212   tazip: üzme, sıkıntıya sokma
213   tedip: yola getirme, terbiye etme
214   hüsn-i muamele: iyilik, iyi davranma
215   nazaran: bakılırsa
216   muvaffak olmak: başarmak
217   enfiye: keyif vermek için burna çekilen çürütülmüş tütün tozu, burun otu
218   işrap etmek: ima yoluyla anlatmak, çıtlatmak
219   perende atmak: oyun etmek, aldatmak
220   maharet: hüner
221   dam-ı zülf: saç tuzağı
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Kapı önünde bir hafta mukaddem222 ihtiyarın bana “Acayip! 
Acayip!” dediği gibi ben de o anda bu kelime-i istiğrabiyeyi223 yedi 
sekiz defa ağzımdan kaçırdım. Yedi sekiz defa, birkaç yüz defa 

“acayip” demiş olsam yine düçar olduğum hayretten binde birini 
ifade etmiş olamayacaktım…

İhtiyar sözünde devamla:
– Şu yaşıma kadar ne Beyoğlu bilirdim ne Galata. Bizim gençli-

ğimizdeki çapkınlıklarımız evdeki Arap’a çoraba sataşmaktan iba-
retti. İhtiyar denecek bir sinne224 geldim. Fakat bugüne kadar gözüm 
açılmamıştı. Saçım sakalım ağardı. Henüz ahlaken on altı yaşında 
bir çocuk gibi bekâret-i hissiyemi225 muhafaza eylemekte idim. Ben 
de ihtiyarlığın yalnız asabiyeti, titizliği peyda olmuştu. Evimden 
dışarı yerde öyle serbestane226 muamelede227 bulunmak değil, öyle 
başı açık sözleri bile işitmekten tevahhuş ederdim228. Meğerse bu 
mahcubiyetim eski terbiye eseri görgüsüzlüğüm neticesi imiş. Bak 
evlat nasıl oldu! Sana anlatayım:

Seninle görüştüğüm akşamın ertesi günü ilk vapurla İstanbul’a 
indim. Beyoğlu’na çıktım. Gideceğim yeri düşündükçe fart-ı hid-
detimden229 ısıtmaya230 uğramış gibi her tarafım tiril tiril titriyor-
du. Beyoğlu’nun Doğru Yol’undan giderken tarif ettiğin bastonlu 
adamlardan birine belki tesadüf ederim hülyasıyla sağıma soluma 
dikkatle bakınıyordum. Nihayet dediğin kıyafette bir adama tesadüf 
ettim. Yüzüne dikkatle baktım. O da bana baktı. Hem de nasıl? Ta 
gözlerimin içine. İşte mutlaka bu adam onlardan biri olacak dedim. 
Yanına sokuldum. “Beni *** sokağındaki ** numaralı Mariça’nın 
hanesine götürür müsünüz? Bana bu hizmeti ifa ediniz231, alacağı-
222   mukaddem: önce
223   kelime-i istiğrabiye: şaşkınlık sözü
224   sin: yaş
225   bekâret-i hissiye: duygu saflığı
226   serbestane: serbestçe
227   muamele: davranış
228   tevahhuş etmek: korkmak, ürkmek
229   fart: haddinden fazla olma, aşırılık
230   ısıtma: sıtma
231   ifa etmek: yerine getirmek, yapmak
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nız bahşişin miktarını hiç merak etmeyiniz. Her hâlde sizi memulü-
nüzün232 fevkinde233 memnun ederim.” dedim.

İşte asıl herifin bu teklifimden sonraki bakışını görmeliydiniz. 
Yalnız gözlerim içine değil, belki ta beynimin merkezine nüfuz ede-
cek234 bir şiddet-i nazarla bakıp birkaç adım yürüdü, başını çevirdi. 
Tekrar birkaç defa daha baktı. Meğerse herif fevkalade hiddetlen-
miş, ben zihnimin perişanlığından bir şeyin farkında olmayarak “Ne 
bakıyorsun? İstersen bahşişini peşin vereyim.” dedim. Herif geriye 
bir döndü. İki hatvede235 yanıma atlayarak iki omzumdan yakalaya-
rak beni dut ağacı silker gibi öyle şiddetle sarstı ki bırakır bırakmaz 
kaldırımın üzerine tekerlendim. Sukutun236 şiddetinden âdeta bihuş 
olmuşum237. Orada kaç dakika yatmışım, bilmiyorum. Sahib-i hay-
rın238 biri geldi. Koltuğumdan tutup beni kaldırdı. “Efendipeder ne-
reye gideceksin?” dedi. “Aman evlat, bir araba!” cevabını verdim. 
Araba getirdiler. Arabacıya Mariça’nın hanesi ismini verdim. Herif 
yüzüme müstehziyane239 bir nazar fırlattıktan sonra çapkınca bir 
kahkaha salıverdi. Orada duran birkaç kişi “Nereye? Nereye?” diye 
sordular. Arabacı “İhtiyarın beli kırılmış, sardırmaya gidiyorum!” 
cevabını verdikten sonra hayvanlarını kamçıladı. Ben arabanın 
içinde nim bihuş240 bir hâlde gidiyordum. Tesir-i hiddetle241 zaten 
pürlerze242 iken sonra uğradığım bu sukut hadisesi beni büsbütün 
sersem etmişti. Bir yerlerden gittik, birçok sokaklardan saptık. Ni-
hayet arabanın kapısını açarak “Bana bir lira uçlanacaksın243. Haydi 
parayı toka et bakalım.” dedi. Ben parayı toka ettim. Hanenin kapısı 

232   memul: umulan, düşünülen
233   fevk: üst
234   nüfuz etmek: geçmek
235   hatve: adım
236   sukut: düşme
237   bihuş olmak: bayılmak
238   sahib-i hayr: hayır sahibi
239   müstehziyane: alaycı bir şekilde
240   nim bihuş: yarı baygın
241   tesir-i hiddet: öfkenin etkisi
242   pürlerze: çok titrek
243   uçlanmak: vermek
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da açıldı. Arabacı beni koltuğumdan tutup indirdi. Eve sokarken 
içeriye “Moruğun beli kırıktır. Güzelce terletin.” diye bağırdı. Ben 
nim bihuş iken evden içeri girince büsbütün kendimi bilmez bir 
hâle geldim. Karşıma evvela süslü genç bir kadın, sonra kadife elbi-
seli diğer biri, bir üçüncü, bir dördüncüsü, sarı saçlısı, samur kaşlısı 
bir alay kadın çıktı.

Bunları görünce bütün hiddetim, tekmil asabım yeniden dep-
rendi. Bu defaki hiddetim ihtiyar hiddetim değil ha!.. Yirmi ya-
şımdaki delikanlılığıma avdet etmiş gibi kanımda bir şiddet-i de-
veran244, bir sürat-i cevelan245 peyda oldu ki tarif edemem… Ben 
hemen bastonu kaldırdım. “İçinizde kokona Eftimya kimdir? Ah 
o Safi mervanı!” dedim, oraya yıkılakaldım. Kadınlar Rumca bir-
birleriyle bir şeyler söyleşip gülüştüler. İçlerinden bir tatlı esmer, 
daha doğrusu bal gibi buğdayi246 fakat hoşur mu hoşur… Bu naze-
nin koltuğuma girerek beni koltuğa oturttuktan sonra “Efendipeder. 
Sinirlerin oynamış. Ah benim genç bakışlı tontonum! İç şunu biraz 
aklın başına gelsin…” deyip de ağzıma bir kadeh içki sunmasın 
mı? Gayriiradi247 bir hâlde gözlerim kadının yüzüne dikildi kaldı. 
Kadeh derunundaki248 mayi de249 yağ gibi boğazımdan aşağıya aktı. 
Gözlerini süzerek “Oh afiyet olsun… O içki, boğazından nasıl ak-
tıysa benim gönlüm sana, senin aşkın da bana öyle aksın.” dedi. 
Bu duaya ne hacet? Benim gönlüm ona aktı bile. Aman evlat asıl 
hikâyenin bundan sonrası tatlı… (İhtiyar geviş getirir gibi birkaç 
defa yutkundu.) Beş altı tanesi etrafımı aldı. Bana verdikleri ka-
dehlerin adedi üçü buldu. “Aman efendi peder rahatsız olmasın” 
diye her tarafıma, ayaklarımın altına varıncaya kadar kuş tüyü ufak 
yastıklar koydular. O kadar ikram, o kadar nevaziş ki250 Hüda bilir 
mahcup oldum. Derken bir curcunadır başladı. Bir ikisi değil, hepsi 

244   şiddet-i deveran: dolaşım şiddeti
245   sürat-i cevelan: dolaşım hızı, hızlı dolaşım
246   buğdayi: buğday renginde
247   gayriiradi: istemeden
248   derun: iç
249   mayi: sıvı
250   nevaziş: okşama, gönül alma, iltifat etme
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birden oynuyor efendim. O aralık benim şevkim de cuşan oldu251. 
Yastıkların arasından kalktım, curcunaya ben de dâhil oldum. Kol-
tuklarımdan yakalayıp beni sıçratırlarken Safi odadan içeriye giri-
vermez mi? Hemen biz baba oğul sarmaş dolaş olduk. Eftimya’yı 
getirip “Öp kayınpederinin elini!” diye mükemmel bir el öpme me-
rasimi icra ettiler252. Yanımda da giranbaha253 bir şey yok. Kıza bir 
el öpmelik veremedim. Hâlâ ona yanarım. Sonra Eftimya doldurdu, 
bana verdi. Ben doldurdum, Safi’ye verdim. İşte öyle karmakarışık 
bir alışveriştir gitti. Birkaç saat sonra ben sızmışım. Biraz ayılınca 
bir de baktım ki gece olmuş, lambalar yanmış. “Akşam mahmur-
luğu bozalım.” dediler. Her türlü mezelerle donatılmış bir sehpa-yı 
işretin254 başına geçtik. Tanımadığım birkaç efendi daha peyda oldu. 
Onlar ile de çarçabuk canciğer gibi dost olduk. Kızlardan birtakımı 
enva-ı işve255 ile Arabi, Türki, Rumi şarkılara giriştiler. Birtakımı 
simin256 vücutlarını paluze asa257 titreterek yürek yakıcı bakışlarla 
raksa başladılar. Sabahlara kadar bir “ah yalelli yalelli”dir gitti… 
Hasılı258 evlat, biz orada iki gün iki gece kapalı kaldık. Haneden 
çıktığımız gün Jozef’in bahşişi de dâhil olmak üzere yetmiş altı lira 
üç buçuk kuruşa baliğ olmuş259 bulunan masrafımızı tediye ettik260. 
Sonra bu eğlentimiz evde bizim bacıya aksetmiş. Bir gürültü, bir 
kıyamettir koptu. Ne ise şimdi orası lazım değil… Benimkinin is-
mini bilir misiniz?

Ben – Hayır.
İhtiyar kulağıma eğilerek acı bir tebessümle içini çekti. Yavaş-

ça:
– Tombul Eleni! dedi.

251   cuşan olmak: coşmak
252   icra etmek: yapmak
253   giranbaha: çok değerli
254   sehpa-yı işret: içki sehpası
255   enva-ı işve: işve çeşitleri
256   simin: gümüş
257   paluze asa: pelte gibi, beyaz, dolgun ve titrek
258   hasılı: kısacası
259   baliğ olmak: erişmek, ulaşmak
260   tediye etmek: ödemek



Nasıl Öldürdüler?1

Öldürenler çocuk, ölen zavallı bir eşek. Fakat zalimlerin he-
men gayrimesul2 bir yaşta olmalarına ve mazlumun hayvan bulun-
masına rağmen vaka pek acıklı.

Yazı odamın karşısında, demir parmaklıklı bahçemizin öbür 
tarafında çayırlık olmuş boş bir arsa var. Burada keçiler otlar. Ço-
cuklar top oynar. Eşekçiler hayvanlarının tüylerini kırpar, tuvaletle-
rini yapar. Tavuklar gezinir. Horozlar öter. Bazen küçük kabadayılar 
güleşir.

Hava güneşli, deniz durgun, çividî mavi olduğu zaman bu ça-
yırlık şenlenir. Şarkılar söylenir. Laternalar çalınır. Horalar tepilir. 
Çocuklar birer küme kuş gibi oradan oraya koşuşurlar.

Heybeliada’nın hususiyetlerinden3 biri, eşeği bol olmasıdır. 
Arabistan’da devenin ehemmiyeti4 ne ise eşeğin ceziremizdeki5 kıy-
meti odur. Devesiz çöl geçilemeyeceği gibi adamızda da eşeksiz ha-

1   “Nasıl Öldürdüler?” öyküsü, 1933’te Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan İki 
Hödüğün Seyahati adlı kitap içerisinde yayımlanmıştır. Kitabın, aynı yayınevi 
tarafından 1943 ve 1960 yıllarında yapılan baskılarında kitapta herhangi bir de-
ğişiklik olmamıştır. Atlas Kitabevi tarafından 1966 yılında yapılan baskıda, öy-
külerin dili Zahir Güvemli tarafından sadeleştirilmiştir. Özgür Yayınlarının 1981 
baskısında Kemal Bek tarafından yeni bir sadeleştirme ve dipnotlama çalışması 
yapılmıştır. Burada yayımlanan metin, ilk baskı esas alınarak sadeleştirmeden 
yayıma hazırlanmıştır. (Ezgi Nil Özgören)

2   gayrimesul: sorumluluğu olmayan
3   hususiyet: özellik
4   ehemmiyet: önem
5   cezire: ada
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yat kabil6 değil gibidir. Şimendifer, otomobil, tramvay yok. Araba 
pek kıt. En zaruri nakliye ihtiyaçları bu hayvancağızların sırtlarında 
görülür. İnsanların hem yüklerini taşırlar hem tenezzühlerine7 hiz-
met ederler. Ada’ya eğlenmeye gelip de zamanlarının bir kısmını 
bu eyeri bozuk, yuları kopuk dahdahların sırtlarında geçirmeyen 
yoktur. Ada’ya gelip de eşeğe binmemiş olmak gidip de Göksu’da 
mısır, Beykoz’da paça, Eyüp’de kebap, kaymak yememiş olmaya 
benzerdi.

Şimdi şu hikâyeciği yazarken karşımda semersiz yularsız ferah 
fahur8 dört tanesi otluyor.

Bazen bu başıboşların ikisi üçü karşı karşıya çıkarlar. Gur-
betten gelmiş firkatzedeler9 gibi burun buruna vererek koklaşırlar, 
öpüşürler, sevişirler. Başlarını havaya, üst dudaklarını yukarıya kal-
dırarak iri dişlerini göstere göstere, gözlerini gözlerini süze süze 
eşekçe tebessüm ederler. Çok sürmez birbirini ısırmaya, çifte atma-
ya, homurtuya, anırtıya başlarlar. Bir gürültüdür kopar. Sevişirken 
neden dövüşmeye giriştiklerinin sebebi anlaşılamaz. “Eşek şakası” 
tabiri bu huylarından kinaye olsa gerek. Eli sopalı biri müdahale et-
medikçe bu harazanın10 meni11 kabil olmaz. Do majördan bir kavga 
konseri fitili alır. Pek serbest, başıboş bırakılmaları caiz olmadı-
ğı, bu geçimsizliklerinden anlaşılır. Bu, hemen insanlara da taalluk 
eden12 bir felsefe gibidir.

Bunlar, eşekçilerin âdeta aile efradından13 sayılırlar. Bu sami-
miyeti ispat için onlara insan isimleri verirler. Dişilerinden çoğunun 
adı Eleni, Katina, Fotini, Marika ve erkeklerinki ekseriyetle Koço, 
Niko, Yorgo’dur.

6   kabil: olanaklı
7   tenezzüh: gezinti
8   ferah fahur: rahat rahat, geniş geniş
9   firkatzede: sevdiğinden ayrılmış
10   haraza: kavga, gürültü
11   men: engel olma
12   taalluk etmek: ilgisi olma, ilgi, bağ
13   efrat: fertler
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Ada’da bunlardan birkaç tanesine malik14 olmak istikbali15 
emin bir iratçılıktır16. Sahibi onları köşebaşında kiraya verdikten 
sonra arkalarından bir çocuk koşturur, kendisi aldığı para ile mey-
hanede yan gelir.

Rum karısının biri ölmüş eşeğinin başında müteveffanın17 me-
zayasını18 sayıp dökerek dövüne dövüne ağlıyordu. Bir gün rast gel-
dim. Ve zavallıyı teselli etmek isteyerek sordum:

– Madam, niçin bu kadar matem ediyorsun?
– Ah benim esek geberdi. Bana simdi kim besleyecek?
– Merak etme, bu öldüyse elbette seni besleyecek bir eşek daha 

bulunur.
Eşek kendine isnat19 olunan kabalığa rağmen aşk hususunda 

o kadar hassas bir hayvandır ki mesela bir duvar arkasından Kati-
na’nın kokusunu alan Yorgo’yu, oradan birkaç yanık nara atmak-
sızın geçirmek mümkün olmaz. Hele nazenin Katina, bu vefakâr 
âşığına içeriden cevap vermek tenezzülünde bulunursa anırtıdan 
dağlar inler. Ve her iki tarafın gözyaşları dökerek ağladıklarına 
emin olursunuz. Çünkü feryatlar o kadar ateşli ve içlidir.

Zavallı eşek, sahibini beslemek için bütün yaz var gayretle 
çalışmışken öteki onu kışın doyurmak istemez. Kasıma doğru sır-
tından palanı, başından yuları alır, havaların kesbedeceği20 şiddete 
rağmen hayvancağızı çırçıplak çayırlığa salıverir. Bunların içinde 
tüyleri bembeyaz kesilmiş, tekaüt21 hakkına ermiş pek ihtiyar ve 
lagarları da22 vardır.

14   malik: sahip
15   istikbal: gelecek
16   iratçılık: gelircilik, gelir kaynağı
17   müteveffa: ölü
18   mezaya: meziyetler
19   isnat: dayandırma, yükleme
20   kesbetmek: kazanmak
21   tekaüt: emekliye ayrılma
22   lagar: zayıf
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Böyle ıtlak ve terk edilenler alelekser23 vücutça alil24 olanlar-
dır. Bunlar ne yerler, ne içerler? İşte hiçbir hayır sahibinin zihnini 
yormayan bir mesele… Adadan nehirler, ırmaklar akmaz. Hiçbir 
tarafta tatlı su gölleri yoktur. İnsanlar için bile sekiz kişi ile çekil-
medikçe bir kova su bulmak kabil olmaz. Yağmur yağdığı zaman 
orada burada çukurlara biriken sulara bütün hayvanat hücum eder. 
Upuzun yere yatıp ağzını bu çamurlu, müteaffin25 havuza vererek 
hararetini teskin eden26 insanları çok gördüğümü yeminle söylerim.

Hürriyet âlemine iade edilen bu malul27 merkeplerin gıpta edi-
lecek hâlleri vesikaya muhtaç olmaksızın istedikleri çayırdan otla-
yabilmeleridir.

Geçen sene kasımdan sonra karşımızdaki çayıra bu azatlılar-
dan28 bir tanesini çırılçıplak başıboş salıverdiler. Vaktiyle iri yarı, 
kelli felli, tüyü tüsü düzgün bir şeymiş. Lakin o kadar hor kulla-
nılmış, o kadar çok sopa yemiş ki sırtının kemiği ekmekçi çetelesi-
ne düşmüş, vücudunun en ziyade dayağa maruz tarafları yara bere 
içinde. Postunun büsbütün tüyden hali29 yerleri sepelenmiş deri 
gibi parlıyor. Kulaklar düşkün, gözler isli cam bulanıklığında süz-
gün, uzun cephesini dolduran madde-yi dimağiye30 hımari olmasa 
zekâda Sokratları andıracak. Gerek sinekler ile ülfetinden31 gerek 
dermansızlıktan nadir bir istimal32 ile salladığı tüysüz kuyruğunun 
ucundan fıkaratı33 sayılıyor. Başı yerde, adımlar bati, dört ayağının 
üzerinde temin-i muvazeneye34 uğraşan bir sarhoş gibi sendeleye-
rek yürüyor. Zavallı o kadar mecalsiz ve bitkin ki diğer hemnevi35 

23   alelekser: genellikle
24   alil: hastalıklı
25   müteaffin: pis kokulu
26   teskin etmek: yatıştırmak
27   malul: sakat
28   azatlı: azat edilmiş köle
29   hali: boş
30   madde-yi dimağiye: beyin maddesi
31   ülfet: dostluk
32   istimal: kullanma
33   fıkarat: omurlar
34   temin-i muvazene: denge sağlama
35   hemnev: benzer cins
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terbiyesizler gibi gıcırtılı nara attığı, teşhir-i silah36 ettiği vaki değil. 
Yanından geçen kancıklara iltifatı münkatı37, dünya gözünde yok. 
O artık cihan alayişinden38 yüz çeviren feylesoflar kanaatiyle bir 
yudum su, bir tutam ot için yaşıyor.

Hayatın girdiğimiz her iki devresinde bir lahza huzur aramak 
ne abes bir ümittir… Biçare hayvan, sahibinin tasarruf39 azabından 
kurtuldu. Lakin insanların işkencesinden kaçamadı. İnsan, insanın 
canavarlığından nereye iltica40 edebiliyor ki bu memeni41 o âciz 
mahluk keşfedebilsin?

Bu metruk42 ihtiyar eşek, pörsük siyah ağzını taze sürmüş çi-
menlere yapıştırarak karşımda ağır ağır gezinir. Durur, dinlenir, 
gene gezinir. Bazen sonbaharın altın güneşi onun köhne43 kafasını, 
alil vücudunu yaldızlar. Besbelli bu ziyadan44 biraz neşelenir, o ha-
fif hararetten bir hayat ümidi duyar. Kuvvet bekler. Güneşin huzu-
runda secde eder gibi ön ayaklarını kıvırarak yere çöker. Öyle sakin 
saatlerce düşünür. Yazıhanemin önünde elimde kalem ben düşünü-
rüm, karşımda o düşünür. O herhâlde roman, makale yazmak için 
düşünmez. Eşek ırkına şeref bahşedecek mühim bir keşif için zihin 
yormaz. Fakat canı sıkılmaz mı? O sakin, sakit45 vazında46 saatler, 
günler geçirir. Bir noktaya matuf47, sabit duran bulanık gözlerinin 
cevfinde48 insani mana ile bir tefekkür49 faaliyeti olamasa da pek 
hazin, pek derin bir tahammül ve tevekkül meali50 görürüm. Onun 

36   teşhir-i silah: silah çıkarma
37   münkatı: son bulan
38   alayiş: gösteriş
39   tasarruf: kullanım
40   iltica etmek: sığınmak
41   memen: emin ve emniyetli yer
42   metruk: terk edilmiş
43   köhne: bakımsız kalmış
44   ziya: ışık
45   sakit: sessiz
46   vaz: duruş, biçim
47   matuf: eğilmiş. yönelmiş
48   cevf: oyuk
49   tefekkür: düşünme
50   meal: anlam
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hatırasında ne ızdıraplar, ne acılar mukayyettir51. Dilinde tekellü-
me52 kudret yoktur ama felaketini hâliyle, alilliğiyle53, bikesliğiyle54 
anlatır. Çektiği zulümlere, cefalara, elemlere vücudundaki yaralar-
dan vazıh55 şahit mi olur?

Zavallı salhurde56, pencere arkasından onun çayırlıktaki bikes57 
hayatına dikkat eden bir dost bulunduğunu bilmez. Her gün aynı 
mütevekkilane58 vazlarla karşımda gezinir. Otlar, yatar kalkar. Her 
sabah gözlerimi açınca onu görür, “İşte kimsenin nazarıdikkatini59 
celbetmeyen60 sefilane bir hayat” derim. Bilmem nasıl onun mela-
linden61 kalemime bir tesir bulaşır. Onunla beraber bana da hamu-
lane62 bir düşünme gelir. Ah biraz başını havaya kaldırsa, silkinse, 
çifte atsa, koşsa, bir iki anırsa benim de keyfim gelecek. Fakat ne-
rede? Bilakis o her gün bir gün evvelki hâlinden daha düşkün bir 
dermansızlıkla dolaşır.

Son hayatının fecaatine63 bütün tafsilatıyla64 şahit olduğum bu 
dostuma eşeklik neviyeti65 haricinde bir nam66 vermek lazımdı. Ben 
onun ismini Dertli koydum. Sofra başına indiğim vakitler her gün 
Dertli’nin çayır sergüzeştinden bir iki vaka anlatır, onları gâh gül-
dürür gâh düşündürürdüm.

Bir gün öğleden sonra çayırlıkta bir gürültü duydum. Bir de 
baktım ki ne göreyim? Dertli’nin çıplak sırtına, yelesinden kuyru-

51   mukayet: yazılı
52   tekellüm: konuşma
53   alillik: sakatlık
54   bikeslik: kimsesizlik
55   vazıh: açık
56   salhurde: kocamış, çok yaşlı
57   bikes: kimsesiz
58   mütevekkilane: kadere boyun eğmiş biçimde
59   nazarıdikkat: dikkatli bakış, ilgi
60   celbetmek: çekmek
61   melal: üzüntü, dert
62   hamulane: sabırlı kimseye yakışır biçimde
63   fecaat: çok acıklı
64   tafsilat: ayrıntı
65   neviyet: aynı tür
66   nam: isim
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ğuna kadar dört çocuk dizilmiş. Hepsinin ellerinde birer değnek, 
koşturmak için zavallıya vuruyorlar. Bereli vücudunun iki tarafında 
dört çifte bir kayık gibi sekiz ayak kalkıp kalkıp iniyor.

Dertli ahir67, serbest hayatında ihtiyar kanına toplayabildiği 
son kuvvet ve gayretle bu haylazları çayırın bir başından öbürüne 
kadar birkaç defa götürüp getirdi. Sonra kesildi. Durdu. Yaramazlar 
bu dermansız, yaralı eşeğin kemiği çentikli sırtında gezinmekten 
bilmem ne haz duydular? Pek hoşlarına giden bu eğlenceyi tekrar 
etmek için ellerindeki değneklere sekiz bacaklarını da ilave ile hay-
vanın kurumuş derisi üzerinde pek seri tempoda trampet çalıyor-
lardı.

Dertli şimdiye kadar kendinde hiç görmediğim bir isyanla ba-
şını havaya kaldırdı. Vüsu68 fevkinde69 kendinden istenen bu hizme-
te karşı protesto etti. Fakat zalimler anlamadılar. Sopalar, bacaklar, 
alil vücuduna yağmur gibi iniyordu. Biçare hayvan bu darbelerin 
altında gene hamul70, mütevekkil71, başını eğdi. Düşündü, düşün-
dü. Nihayet en son mecaliyle72 harekete karar verdi. Sarsak sursak 
yarım tur daha yapabildi. Köhne bir bina münhedim73 olur gibi iki 
yanına sallandı. Hamulesiyle74 beraber yıkıldı. Bu feci sukut, o dört 
Rum çocuğu için ne büyük bir eğlence oldu. Gülmeden bayılıyor-
lardı. Bu dörde birkaç petit75 daha inzimam etti76. Dertli’yi tekrar 
kaldırmak için değnekler, tekmeler, taşlar bilafasıla77 işliyordu.

Dertli bu darbelerin altında serildi. Kımıldayamıyordu. Kaç-
maya dermanı ve hiçbir müdafaa78 vasıtası yoktu. Hemen elimden 
kalemi attım. Ayağımda terlik, arkamda gecelik baş açık sokağa, 
67   ahir: son
68   vüs: kuvvet,güç
69   fevk: üst
70   hamul: sabırlı
71   mütevekkil: kadere boyun eğmiş
72   mecal: kuvvet, güç
73   münhedim: yıkılmış, harap olmuş
74   hamule: yük
75   petit: küçük çocuk
76   inzimam etmek: katılmak
77   bilafasıla: aralıksız
78   müdafaa: savunma
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çayırlığa fırladım. Mazlumu zalimlerin ellerinden zorla kurtardım. 
Şu sözlerimde bir kelime, tek harf romancı mübalağası yoktur. Dert-
li’yi ne hâlde buldum. Dört beş günlük susuz, aç, hor79 hayatında 
erdiği istirahatle çoğu iltiyama80 yüz tutmuş yaraları tekrar açılmış, 
sızan koyu kırmızı bir kanla vücudunun bazı yerleri mülemma81 bir 
hâl almıştı.

Talihinin gadrine82 boyun uzatan bir kurban gibi başını yere 
yatırmış, çektiği yorgunluğun iri nefeslerini burnundan boşaltmaya 
uğraşıyor. Aralık gözlerden aynı hamulluk83, aynı tevekkül, çaresiz-
lik tazallümü84 ve “Yetişir artık!” istirhamı85 dökülüyordu.

Pürüzlü siyah, eski bir kaytan86 çevrilmiş sanılan göz kenarla-
rından gelen yaşlar burnuna doğru iki yandan birer mecra87 peyda 
etmişti. Bu kadar hazin ağlama hiçbir insanda görmedim. Hemen 
mendilimi çıkardım. Gözlerini sildim. O hiç kıpırdamadı. Yalnız 
münharif88 bir nazarla gözlerini bana dikti. Derin derin baktı. İnsan 
olduğum için bu dertli mahluktan sıkılıyordum. Çünkü bakışında 
bir emniyetsizlik89, bir korku, acı bir endişe vardı. Beni kendine 
işkence etmeye gelmiş sanıyordu. Çünkü o güne kadar insanlardan 
başka muamele görmemişti.

Bu dertli eşeğe baktım. Baktım:
– Allah’ım, dedim, ya bu zayıf sefillere kuvvet ver yahut kavi-

lere90 merhamet!
Ertesi günü ben penceremde idim. O yine çayırında. Ben yazı-

yordum. O düşünüyordu. Çok geçmedi. Dertli’nin etrafına bir çocuk 
alayı toplandı. Onu kuyruğundan kulaklarından çekerek, karnının 
79   hor: değersiz, aşağı
80   iltiyam: iyileşme
81   mülemma: alaca renkli
82   gadir: acımasızlık
83   hamulluk: sabırlı olma
84   tazallüm: sızlanma, yakınma
85   istirham: merhamet dileme
86   kaytan: sicim
87   mecra: yatak
88   münharif: doğruluğunu yitirmiş
89   emniyetsizlik: güvensizlik
90   kavi: güçlü
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yumuşak yerlerine sivri değnek uçları batırarak ayağa kaldırdılar. 
Bir, iki, üç, dört üzerine atlayan atlayana. Biçare bu sıklete91 ta-
hammül edemedi. Bir adım atmadan çöktü. Petitlerdeki hiddeti, o 
zavallıya karşı hücumu, şiddeti görmeli. Bir düziye92 indirdikleri 
değneklere, tekmelere kanmıyorlar, çivi çakar gibi suratına taşla 
vuruyorlardı. Çocuk denilen insan fidanında merhametin pek kıt 
olduğunu veya hiç olmadığını o zaman anladım.

İstiyordum ki Dertli bu insafsızların birkaçını ısırsın, tekme-
lesin, ürkütsün kaçırsın. Fakat hayır, ona dermansızlıktan hilm-i 
hımarının93 en ağır şekl-i hamulü94 gelmişti. Sineği kovamıyordu. 
O hep bu darbeleri bir ölü hareketsizliğile sineye çekiyor, depreşe-
miyordu bile.

Balkona çıktım. Bu engizisyon alayına haykırdım. Onlar, dün 
de kendilerini böyle bir eğlenceden mahrum ettiğimi hatırladılar. 
Bana yumruklarını gösteriyorlardı. İçlerinde irileri de vardı.

Ya Rabbi’m, insanların birbirlerini en çok öldürdükleri, meba-
disi95 tarihe kanla yazılan bu yeni asırda bir eşeğin işkenceden sıya-
neti96 için adalet namına ben hangi makama müracaat edebilirdim? 
Komiser muavinine97 gidip mazlumun hâlini, kendi teessürümü98 
anlatsam şuurumun99 muavenesizliğinden100 o zatı şüpheye düşür-
müş olacaktım.

Kendime bir iki muavin bularak o gün de Dertli’yi kurtardım. 
Ertesi günü erkenden İstanbul’a inmek icap etti. Akşam son vapur 
ile Ada’ya karanlıkta avdet101 ettim. Daha ertesi sabah sokağa çı-
karken bahçe kapımızın biraz ötesinde Dertli’nin cesedini gördüm. 
Kalıbı dinlendirmişti.
91   sıklet: ağırlık
92   bir düziye: kesintisiz
93   hilm-i hımar: eşek yumuşaklığı
94   şekl-i hamul: tahammül biçimi
95   mebadi: başlangıçlar
96   sıyanet: koruma
97   muavin: yardımcı
98   teessür: üzüntü
99   şuur: bilinç
100   muavenesizlik: dengesizlik
101   avdet: geri gelme
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Ölüm bu hayvanın çehresinden ne elim102 bir manzara ile gözü-
küyordu. Bir gecenin içinde, gözler birer küçük kuyuya batmış, deri 
kemiğe yapışmış, çekilmiş dudakların arasından, iri, sarı dişleriyle 
sanki hayattan kurtulduğuna sırıtıyordu.

Bir iki parmak sağlam deri bırakmayıncaya kadar yüzünü 
yumruklamışlar, sopalamışlar, taşlamışlardı. O, huzur-ı Halik’ına103 
insanlardan çektiği azabın müspet104 alametiyle gidiyordu. İki eşe-
ğin hazz-ı şehvanisi105 uğruna dünyaya gelerek bütün ömrü hakaret, 
sopa altında ve hemen yarı aç geçtikten sonra bu kadar elim bir 
intiha106 ile geri çağrılmasındaki hikmeti kimden sorabilirdi?

Dertli artık dünyada yoktu. O ahirette de değildi. Çünkü hiç-
bir din, hayvanata dünyada çektikleri cefalara, azaplara mukabil107 
va’d-i cennetle108 teselli vermiyordu.

Evet. Dertli yoktu. Ortada yalnız kalıbı kalmıştı. Onda artık 
hayat susmuş, şimdi ölüm söylüyordu. Artık onun pörsük dudakla-
rında sırıtan çukur gözlerinde bakan ölümdü. Ölümün bu mağdur, 
mazlum çehreden saçtığı büyük hakikatler karşısında titredim. Ve 
bir gün bizi de bu hayvan gibi kurtaracak olan o halaskârımıza109 
dedim ki:

– Malikânene aldığın bu hakir110 ceset ancak senden adalet 
gördü. Şimdi onu çürüterek eczasını111 dağıtacaksın. Bir insan naa-
şına112 yaptığın tefessüh113 muamelesinin aynını yapacaksın. “Mü-
savat114 müsavat” diye bağıran insanlar işte senin bu müsavatkârlı-

102   elim: acıklı
103   huzur-ı Halik: Allah’ın huzuru
104   müspet: ispatlanmış
105   hazz-ı şehvani: şehvetli haz
106   intiha: son
107   mukabil: karşılık
108   va’d-i cennet: cennet vaadi
109   halaskâr: kurtarıcı
110   hakir: değersiz
111   ecza: tedavi için gerekli madde
112   naaş: ceset
113   tefessüh: bozulma
114   müsavat: eşitlik
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ğından115 titrerler. Ah sen ne müthiş bir müstehzisin116… İnsanlığın 
medar-ı iftiharı117 en ulu feylesoflarımızın uzv-ı zekâlarını118 nasıl 
cifeye119 tahvil ediyorsan120 bu eşeğin madde-yi dimağçesini121 de 
aynı kanunun dişlerine tevdien122 aynı kurtlara yedireceksin.

Biraz sonra ben penceremin önünde yazıyordum. Onun der-
dinden kurtulmuş laşesi123 karşımda yatıyordu. Ben yaşamak için 
çalışıyordum. O ihtiyac-ı tagaddiden124, havf-ı tecavüzden125 ha-
las126 olmuştu. Hangimiz daha şayan-ı merhamettik127? Şüphesiz 
ben. Ölüm onu himayesine almıştı. Artık ona keyfî, kanuni hiçbir 
fert, hiçbir kuvvet tecavüz edemezdi, korkutamazdı. O şimdi bütün 
tasallutlara128, haksızlıklara, işkencelere karşı iri sarı dişleriyle mü-
temadiyen129 gülüyor, eğleniyordu.

Daha sonra, iki belediye çöpçüsünün seslerini işittim. Bağırı-
yorlardı:

– Buralarda bir eşek gebermiş. Nerede?
Ben balkondan bu cahillere yavaşça söylendim:
– Gebermiş mi? İnsaniyeti yükseltmek için hâlâ kelime ile oy-

nayınız…
Onu şimdi tecriden130 zikredeceğim. Artık dertli ben idim, o 

değil.

115   müsavatkârlık: eşitlikçilik
116   müstehzi: alaycı
117   medar-ı iftihar: övünülen şey
118   uzv-ı zekâ: zekâ organı
119   cife: leş
120   tahvil etmek: dönüştürmek
121   madde-yi dimağçe: beyincik
122   tevdien: bırakarak, vererek
123   laşe: leş
124   ihtiyac-ı tagaddi: beslenme gereksinimi
125   havf-ı tecavüz: saldırı korkusu
126   halas: kurtulma
127   şayan-ı merhamet: merhamete yaraşır
128   tasallut: musallat olma
129   mütemadiyen: sürekli olarak
130   tecriden: tecrit ederek
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Dertsiz’in ayağına ip bağladılar. Onu kaldırımın taşları üzerin-
den yokuş aşağı hışır hışır sürümeye başladılar. Cesedin ardından 
ne bağıran vardı ne ağlayan ne de onun tüyleri ağarıncaya kadar 
insanlara verdiği emeği takdiren arkasından iki adım yürüyen… 
Hep bu beyhude131 alayiş insanlara ölümü mutantan132 göstermek 
için yapılırdı. Bu hayvan birkaç milyon servet bırakaydı etrafında 
ona mensubiyet133 iddia edenlerin gürültülerinden, matemlerinden 
durulmazdı.

Bu cinayet-i mevti134 tahkik135 için bir memur gelmedi. Çünkü 
bu hayvanların orduları, mahkemeleri, müddeiumumileri136 yoktur. 
Herkes için onları öldürmek mübahtır137. Koca adada bu cinayet 
hadisesinin benden başka şahidi bulunmadı. Çünkü sopa altında 
bir eşeğin öldürülmesi ne acınacak ne şaşılacak bir vaka değildi. 
Herkes bunu tabii buluyordu. O ölmemiş, gebermişti. Hakikatin 
layetegayyer138 olmasına rağmen tabirdeki139 bu farka ipin ucunda 
sürüklenen Dertsiz hâlâ gülüyordu.

131   beyhude: anlamsız
132   mutantan: görkemli
133   mensubiyet: aitlik, mensupluk
134   cinayet-i mevt: ölüm cinayeti
135   tahkik: soruşturma
136   müddeiumumi: savcı
137   mübah: sakınca görülmeyen
138   layetegayyer: değişmez
139   tabir: ifade



Tosun1

Sülüklü’nün dar, dolambaç sokaklarından birinde çıplak ayak-
larındaki takunyalarını bozuk kaldırımların üzerinde at nalı gibi ta-
kırdatarak koşan bir kız çocuğu, viran bir evin önünde durdu. Kapı 
tokmağını birkaç defa vurdu. Bekledi. Açan olmadı.

Birbirine yaslanmakla ayakta durabilen bu kağşamış2 evceğiz-
ler sanki bir sıraya uyuyorlar. Yerde, duvar üstünde sönük bakışlar-
la ağır ağır gezinen tüyleri seyrelmiş, karnı karnına yapışmış birkaç 
aç kedi sokağın hareketsizliğini canlandırıyor. Cumbaların birine 
asılmış küçük kafesteki saka kuşu mahbes3 çubuklarını gagalayarak 
aşağı yukarı çırpınıyor.

Takunyalı kızın elinde küçük bir kâse var. Açılmayan kapının 
tokmağına bir daha yapıştı: tak tak tak. Gene çıt yok. Bu defa çocuk 
sinirlendi, tokmağı oyuncak yaparak tak, taka tak, tak tak, taka tak 
tak, tuhaf bir kadans4 tutturdu. Ve bu takırtının ahengiyle gittikçe 

1   “Tosun” hikâyesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Namusla Açlık Meselesi adlı 
hikâye derlemesinde yayımlanan hikâyelerden biridir. Derleme 1933 yılında 
Hilmi Kitabevi tarafından basılan üçüncü hikâye kitabıdır. 1945’te derlemenin 
2. baskısı yapılmıştır. Kitabın 3. Baskısı, 1972’de Atlas Kitabevi tarafından ya-
yımlanmıştır. Kitabın 1995 yılında 5. baskısını Özgür Yayınları yayımlamıştır. 
Elinizdeki metin, hikâyenin 1933 baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Valentina 
Karpova - Nurgül Yıldız)

2   kağşamak: eskimek, dağılmaya yüz tutmak
3   mahbes: hapishane
4   kadans: (müzik terimi) bir parçada cümle bitimlerindeki “dinlenme” noktaları
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cezbelenerek5 elindeki kâse muhteviyatının, çalkalana çalkalana, 
yarısını döktü.

Nihayet içeriden kart, kısık bir ses fışkırdı:
– O takırtıyı yapan ellerin ilahi teneşire gelsin emi? Ben alil6 

vücut bir kadınım. Hangi bir işe yetişeyim? Sizi kapı dibinde mi 
beklemeli? Terbiyesiz… Patladın mı? Ne oluyorsun? Biraz bekle.

Bu taltifkâr7 sözlerle kapı açılır. Kızcağız kırçıl8 saçları didik-
lenmiş yün gibi şakaklarına yapışmış koca kafalı, kısa, yuvarlak, 
ellilik bir kadınla karşılaşır. Bu muvacehede9 kocakarı öfkesini yen-
mek lüzumuyla sözünü değiştirerek:

– A! Zehra, yavrum sen misin? Bilemedim. Lafımı geri aldım. 
Darılma. Çok yaşayacaksın inşallah. Elindeki kâsede ne var?

– Okunmuş su. Annem yolladı. Amcama içirecekmişsin.
– Ha, ha… aklıma geldi. Söylediydi. Kazancılar şeyhi Mümin 

Efendi’ye okutacaktı. Nerede buldu bu adamı?
– Sus teyze, adını söylemek yasakmış.
– Hastaya nasıl içirilecek bu su?
– Bilmiyorum. Annem gelip kendisi tarif edecek.
Kız arkasına bakarak:
– Annem işte geliyor, dedi.
Morarmış bir çift baldırın altında takırdayan sesler gittikçe 

yaklaşıyordu. Günlerden beri tuvaleti ihmal edilmiş saçaklı bir baş, 
yamrı yumru kaldırımların üzerinde sallanan bir vücutla beraber 
sarsılarak kapı önüne gelebildi.

Hane sahibi sordu:
– Emine, nasıl becerdin bu işi?

5   cezbelenmek: coşarak kendinden geçmek
6   alil: hastalıklı, illetli
7   taltifkâr: gönül alıcı, gönlü hoş eden
8   kırçıl: kırlaşmaya başlamış, kır renkli
9   muvacehe: yüzleşme
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– Artık sorma, sus… Kimsecik duymasın. Şeyh okumaya kor-
kuyor. Nasılsa işte gizli mizli okuttum…

– Nasıl içirilecek?
– Üç Kulhüvallahu bir Elham okuyacaksın. Bu suya üfleyip 

içirecek ve sonra gökyüzüne baktırıp hastanın üç defa arkasını sı-
vayacaksın.

– İki rahmetin biri değil mi? Ya iyi olacak ya ölecek?
– Rabb’imin işine karışılmaz… Fakat demelerine bakılırsa 

öyle…
– Hey ağzını öpeyim kardeş… O ölmezse ben öleceğim. Top-

rak kesildi, kaldırıp koparamıyorum. Gençliği, paralı zamanı ellere 
yaradı. Bu könkürlemiş10 hâli bana kaldı. Yukarı çıkalım da bir bak. 
Daha ne kadar yaşar? Bir tahminleyiver.

İki kadın, çocuk, birinci kata çıkarlar. Mevsim sıcak bir son-
bahar. Cenuba11 nazır12 küçük bir sofayı dolduran güneş yaz gibi 
ısıtmış.

Bir kenarda, delikli koltuğu üzerinde sakallı menzul13 bir ihti-
yar oturuyor. Orada burada bulaşık kaplar. Telveli fincanlar. Kirli 
bezler, süt, şeker yemiş döküntüleri. Ortada biri gezindikçe küme 
küme sinekler bir yerden kalkıp diğer taraflara taksim oluyorlar. 
Menzulün suratında, ellerinde nafaka arayanlar yer değiştirmeye 
nazlanıyorlar.

Mefluç14 adam, âdeta şişman, geniş omuzlu, göbekli, kırmızı 
yüzlü, gür kaşlı. Hareketten kalmış vücudunun bütün ifadesi yumru 
alnının altındaki gözlerine toplanmış. Yüzünün aşağı kısmını çerçe-
veleyen top sakalında bir nevi halavet15 var.

10   könkürlemek: ihtiyarlamak
11   cenup: güney
12   nazır: bakan
13   menzul: felçli, inme inmiş
14   mefluç: felç olmuş, felçli
15   halavet: tatlılık, sevimlilik, şirinlik



1114 | Hikâyeler

Menzulün zevcesi Hayriye Hanım, komşusu Emine’yi yaka-
sından çekerek:

– Gel kardeş bak. Bunda hastaya benzer surat var mı? Pancar-
dan kırmızı. Malak gibi bıngıl bıngıl. Böyle hiç kımıldamadan lök 
gibi16 oturuşunu bana eziyet olsun diye inadına yalancıktan yapıyor 
sanıyorum.

Komşu kadın, hastayı çok sağlam bulduğuna teessüfünü17 bil-
dirir bir yüz buruşukluğuyla:

– Vah zavallı Hayriye, sen daha bundan çok çekeceksin… Bu, 
bu ayın, öbür ayın işi değil. Anladın mı? Allah’ın hikmeti, niçin 
böyle oturdukça semizliyor18?

– Nasıl semirmez19 Emineciğim? Bu herifin tıkındığını fil yese 
çatlar. Biraz aç kalsa danalar gibi bağırıyor. Yiyecek yetiştiremiyo-
rum billah. Hemen yukarıdan ver, aşağıdan al. Pişir, urtar, tık tıkış-
tır, sonra temizle. Baksana gemi aslanına döndü. Görenler “tosun 
olmuş” diyorlar.

– O da ne demek?
– Ne demek olacak? Tos vurarak Azrail’i korkutmuş demek. 

Böyle yer içer, yıllarca ölmez demek.
– Rabb’im acısın kardeş sana… Ona da…
Bu menzul tosun, kulağı dibinde edilen bütün bu sözleri işitip 

anlıyor, gözlerini bel bel bu insafsızların üzerinde gezdiriyordu.
Hayriye Hanım, üç Kulhüvallahü bir Elham’ı okuyup kâseye 

üfledikten ve “Rabb’im tesirini göstersin” duasından sonra bu ne-
fesli suyu ihtiyarın çenesine yaklaştırarak:

– İç bunu…
Menzul adam buruşuk yüzle ret tavrı gösterir.
Hayriye Hanım pürhiddet haykırır:

16   lök gibi: bütün heybetiyle, ağırlığıyla (oturmak, çökmek)
17   teessüf: acınma, yazıklanma
18   semizlemek: semirmek, besili yağlı bir duruma gelmek, şişmanlamak
19   semirmek: besili ve semiz duruma gelmek
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– Görüyor musunuz a dostlar? Kendisini zehirleyeceğim diye 
benden şüpheleniyor. Canımı dişime takıp bu herif için bu kadar 
didiniyorum da bakınız hiç iyilik biliyor mu? Bu nankörlüğe ta-
hammül olunur mu?

Kâseyi zavallının burnuna sokarak:
– İç diyorum sana!
Hasta bu imkândan ağzını kaçırmaya uğraşır. Ve anlaşılmaz bir 

şeyler homurdanır.
Sofayı kaplayan ağır bir koku bulantı getirecek bir raddeyi bu-

lur.
Hayriye Hanım:
– Emineciğim gel bana yardım ediver. Altı değişecek.
Bu işe koyuldukları esnada Hayriye Hanım açar ağzını yumar 

gözünü:
– Komşucuğum, bu herife adlan sanlan Muhasebeci Raşid 

Efendi derler. Yalnız bu işle kalmadı. Müfettişliklere gitti. Defter-
dar muavinliklerinde bulundu. Avuç avuç paralar kazandı. On para 
tutmadı. İşret, hındım20, cünbüş, kadın, kumar, her gece bir ziya-
fette, her gece bir zamparalıkta. Kaymak Tabağı mı dersin, Gümüş 
Endaze mi dersin, Allı mı dersin, Büyük İfakat mı dersin, Sümbül 
mü dersin, Cihanyandı mı dersin, eski zamanın ne kadar namdar21 
fahişesi varsa kapatmadık hiçbirini bırakmadı.

Dertlerini döktükçe ateşlenen Hayriye Hanım, omuzlarından 
tuttuğu menzulü delikli iskemlesi üzerinde birkaç defa kaldırıp 
kaldırıp hınkadak oturtarak hınç almaya uğraştıktan sonra hastaya 
hitaben:

– Öyle değil mi koca Tosun? Hayatın başkalarınındı, bayatın 
bana kaldı. İliklerine varıncaya kadar bütün özünü sömürdüler sö-
mürdüler, posanı benim başıma attılar. Rabb’im bütün bu günahla-
rını cezalandırmak için seni yıldırımlayıp işte böyle delikli iskem-
leye oturttu.
20   hındım: çalgılı eğlence, cümbüş
21   namdar: ünlü
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Hayriye Hanım hiddetini bir türlü yenemeyerek menzulün yü-
züne “Tuh! Allah belanı versin!” tahkiriyle bolca tükürdükten sonra 
arkasına da tokça iki üç yumruk indirdi. 

Bu hırpalanmada bağırsaklarına kadar sarsılan mefluç adamın 
bütün yeisi naçar bir tahammül ile temeyyu ederek22 gözlerinden 
sıra sıza boşandı. Bu sakit23 yüzün aldığı feci ifade karşısında mer-
hamete gelen komşu kadın, zalim zevcenin kolundan çekerek:

– Vurma kardeş, vurma. Mademki bu kadar bakıyorsun, ecri24 
vardır. Sabret de Allah sana sevap yazsın.

– Böyle pislik temizleyerek bu herifin yüzünden cennete git-
meyi de istemem. Bana o kadar ettikleri, o kadar hicranları vardır 
ki kırk yıl söylesem bitmez. Baksana okunmuş suyu içmiyor. Şüp-
heleniyor. Ölümden korkuyor. Bu hâline bakma. Onun domuz gibi 
aklı vardır. O ne hinoğluhin25 Raşit’tir o!.. Bu hastalığının yarısı da 
bana eziyet olsun diye inadına yapmadır diyorum sana.

Emine Hanım tuhaf bir tecessüsle26 eğilip dikkatli dikkatli has-
tanın yüzüne bakarak:

– O içse de içmese de zaten ölecek. Bu selamünkavlenden27 
kalkan var mı?

Hayriye Hanım büyük bir can yangınlığıyla iki elini havaya 
kaldırarak:

– Aman Allah’ım iki rahmetin biri! Raşit kulunu tez vakitte bu 
uzun hayattan, beni de ezadan kurtar ya Rabbi’m!

*
Kâh güneşlenen kâh lapa lapa yağan alacalı bir şubat havasın-

dan menzulün kapısı önüne cemaat toplanmıştı. Ölü tezkiye edildi28. 
Dua okundu, mahalleliden helallik dilenildi. Her ağızdan gürül gü-
22   temeyyu etmek: sıvı durumuna geçmek, sıvılaşmak
23   sakit: susmuş, sessiz
24   ecir: sevap
25   hinoğluhin: çok kurnaz
26   tecessüs: belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma
27   selamünkavlen: inme, felç
28   tezkiye etmek: temizlemek
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rül “Helal olsun!” sedaları avluyu inletti. Tabut kapıdan çıkarılıp da 
dört omuzun üzerinde dalgalana dalgalana son karargâhına gider-
ken viran evden yumruklanan camların kırıntıları cemaatin üzerine 
yağmur gibi dökülmeye başladı. Ve acı acı şu feryat koptu:

– Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun? Otuz beş senedir bir yas-
tığa baş koyduk. Birbirimizden incinmedik. Bu kadar zaman has-
ta yattı. Yüksünmedim, baktım. Helalühoş olsun… Keşke kırk yıl 
daha yataydı da bakaydım… Nefesi bana fayda idi. Cayır cayır yü-
reğim yanıyor… A dostlar ayal acısı hiçbir şeye benzemiyor!.. Aha 
benim top sakallı, paşa yapılı kocacığım…

Bu çığlıkların acılığıyla kulakları yırtılan bir ihtiyar, birkaç la-
havle çekerek başını salladı ve şöyle mırıldanarak cemaate karıştı:

– Biraz daha bu kahpe yaygaraları dinlersem bana da nüzul ge-
lecek. Onu Azrail’den evvel sen öldürdün be kadın!





Annemin Ölümü1

Validem okuryazar bir kadındı. Beni dört buçuk yaşında teyze-
min terbiye aguşuna2 bırakarak pek gençken yirmi ikisinde hayata 
veda etti. Söz valideme intikal edince kalemimi tutamam, ağlama-
dan duramam. Çünkü kendisine pek düşkündüm. Kucağından hiç 
inmezdim. Çocukluğumda bütün ateşlerle zihnime intiba etmiş bir-
kaç levha vardır ki tahatturu3 beynimi daima yakar. O zaman ne 
olduğunu bilmediğim, itiraf lazım gelirse hâlâ öğrenemediğim ha-
yatın acılığı masum yanaklarımı pek insafsızca şamarlamıştı. Sızısı 
hâlâ gitmiyor.

Bu levhalardan birisi: 
Bir gece annem önünde iki mum yanan aynanın karşısında be-

linden aşağı dökülmüş uzun siyah saçlarını tarıyordu. Ben dizlerine 
sarılmış duruyordum. Bu, pek vuzuhla4 hatırımdadır. Birdenbire ta-
rağı bıraktı. Beni saçlarının siyah dalgaları arasına çekti. Yüzümü 
iki avucunun içine aldı. Bütün şefkatiyle yakından baktı baktı. Ya-
naklarından berrak damlalar yuvarlanıyordu. Böyle kucak kucağa 
mesut değil miydik? Niçin ağlıyordu? En hazin ses ile:

– Rahmi, dedi. 
– Anneciğim.

1   “Annemin Ölümü” adlı hikâye, ilk olarak Yeni Türk Mecmuası’nın 1934 yılında 
yayımlanan 25. sayısında s. 1585-1589’da yayımlanmıştır. Hikâye, bu ilk baskı 
esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. (Türkan Korkmaz Bulut)

2   aguş: kucak
3   tahattur: hatırlama, hatıra getirme
4   vuzuh: açık ve belli olma, anlaşılır olma
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– Annesiz kalırsan ne yaparsın?
Of annesiz kalmak… Bu benim için hiçbir manayı ihtiva et-

mek ihtimali olmayan bir terkipti. Beni annemden kim ayırabilirdi? 
Hangi kuvvet buna muktedirdi?

Meğerse annem o muvahhiş5 tek bir kelimeden ibaret soğuk 
ismini örtmek için lisanımızda adına uzun bir terkiple derd-i deva-
napezir6 denilen müthiş hastalığa tutulduğunun farkında imiş.

Masumiyetime hiç acımayarak nasibin bana bütün dolu kadeh-
le içireceği ebedî firkat7 zehrinin sanki ilk damlasını yuttum. Sabilik 
neşem zehirlendi. Meçhul bir şeamet8 tesiriyle titredim. Birbirimize 
daha sarıldık. Şimdi beraber ağlıyorduk. Bu bir kandil gecesinde 
oluyordu.

Büyükvalidem içeriye girdi, manzarayı gördü. Ana oğul sımsı-
kı birbirinin aguşunda fakat birbirlerine hararetlerini vererek çarpan 
bu iki kalbin arasına kapkara bir ecel heyulası9 girmeye uğraşıyor. 
Onun da derhâl gözleri kızardı. Belli etmek istemeyerek:

– Kızım minarelerde kandiller yanmış. Oğlanı ver, biraz avu-
tayım.

Annem beni kucağından validesine uzatarak: 
– Alınız, dedi, işte size bir bergüzar10… Yüzü tıpkı bana benzer. 

Ona baktıkça beni görmüş gibi olursunuz…
İkinci levha:
Çok geçmeden validem yatağa döşendi. Herkes gizli gizli ağ-

lıyor, odalarda yavaş konuşuluyordu. Evimizin neşesi kaçtı. Vukuu 
yakın bir facianın her gün kesafeti11 bir parça daha artan uğursuz 
gölgesi, kalpleri, tavanları kaplıyordu. Ağızlardan kulaklara pek 

5   muvahhiş: korkuya düşüren, korkutan, korkunç
6   derd-i devanapezir: devası olmayan, çaresi bulunmayan dert
7   firkat: sevgiliden, dostlardan ayrılma, ayrılık
8   şeamet: uğursuzluk
9   heyula: korkunç hayal 
10   bergüzar: anmak için verilen hatıra, armağan
11   kesafet: bulanıklık, açık ve berrak olmayış
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yakın tevdi edilen12 meşum13 bir sır fısıltısı meraktan beni öldürü-
yordu. Sevmek için beni kucaklarına alanların gözlerinden daima 
birkaç damla süzüldüğünü görüyor, “Vah zavallı yavrucak!” sözü-
nü işitiyordum. Ne için ben birdenbire böyle zavallı olmuştum?

Annem al perdeli geniş bir odanın köşesinde, yüksek bir dö-
şekte yatıyordu. Baş ucundaki ufak masanın üzeri şişeler, kutularla 
doluydu. Yanında bir iki kişiden ziyade insan bulunmuyordu. Beni 
elimden tutarak her gün bir defa getirdikleri bu odada bazen ziya-
retlerine gittiğimiz türbelerin loşluğu, ağırlığı, sükûnu vardı. Yaşa-
dığımız bu aydınlıklar içinde vade geldikçe herkesi kendi karan-
lıklarına çeken dünyaya açılmış ahiret namındaki sonsuz bir kapı 
bulunduğunu bilmiyordum fakat bu meçhulün, davet buhurlarını 
annemin odasına saçtığını hisseder gibi oluyordum.

Yatağa yaklaşıyor, bir sandukanın önünde duruyor gibi bir hu-
zuyla14 bekliyorduk. O, birbiri üzerine yığılmış yastıkların önünde 
oturur gibi yatıyordu. Yüzü duvara müteveccih15 bulunursa beni ge-
tiren kadın yavaşça:

– Hanım, çocuğu getirdim. 
diyordu. O zaman validem davranıyordu. Arkasına lacivert kadife 
kürküyle beraber küçük yastıklar sıkıştırıyorlardı. Bilekleri pek in-
celmiş, lekesiz mermer beyazlığında iki kol derhâl bana uzanıyordu. 
Fakat artık bağrına bastırmıyor, uzaktan tutuyordu. Çocuğunu ma-
raz sirayetinden muhafaza için kalbinden kopan analık feveranları-
nı16 zapta uğraştığını sonradan anladım.

Onun daima firketelerden17 kurtularak yastıkları dolduran 
saçlarının bir kısmını ince bir ter ile şakaklarına yapışmış görüyor, 
göğsünün hışırtısını uzaktan işitiyordum. “Kapıları, pencereleri açı-
nız, bir parça hava. Aman Allah’ım boğuluyorum!” dediğine birkaç 

12   tevdi etmek: vermek, bırakmak
13   meşum: uğursuz 
14   huzu: alçak gönüllülük
15   müteveccih: bir tarafa dönen, yönelen
16   feveran: fışkırma, kaynama
17   firkete: kadınların saçlarını tutturmak için saç tokası
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defa tesadüf ettim. İri siyah gözleri hazin bir durgunluk içinde daha 
ziyade büyümüş, ince iki kara hilale benzeyen kaşlarının siyahlık-
ları daha artmış görünüyordu. Solgun çehresinin yanakları üzerinde 
bazen iki pembe gül açar ve ellerimi tutan avuçlarının ateşleri beni 
yakardı. Ya Rabbi, annemi yakan, boğan, eriten şey neydi?

Gittikçe arzi cismaniyetinden soyunarak vücuduyla beraber 
güzelliği de inceliyor, yakında aralarına karışacağı meleklerin şef-
fafiyetini alıyor, yüksek, pek yüksek bir âleme uçmak için sanki ha-
fifliyordu. Kimseye insaf etmeyen, aman vermeyen, kuvvetçe her 
şeye hâkim, ölüm denilen o en korkunç heyulanın annemi bizden 
kaçırmak için ona kanatlar hazırladığını bilmiyordum.

Kesik, hâlsiz sedasıyla ekseri bana sorduğu sualler şunlar olur-
du:

– Niye böyle zayıflıyorsun? Seni üzüyorlar mı?
– Hayır. 
– Nedime18 ile yaramazlık ediyor musun? 
– Hayır. 
– Agop19, seni Ceylân’a20 bindiriyor mu?
– Hayır. 
– Sakın binme yavrum, emi?
– Binmem.
– Hasan Dayı21 sana saz çalıyor mu?
– Siz hastasınız da şimdi çalmıyor.
– Ben hasta değilim oğlum, bak işte bir şeyim yok.

18   “Nedime, küçük hizmetçi. Onun saçlarını didiklemeyi pek severdim.” (Hüseyin 
Rahmi’nin notu)

19   “Agop, lalam. Beni çok seven sadık bir Ermeni’ydi.” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
20   “Ceylân, Halep valilerinden bilmem hangisinin küçük eyer takımıyla beraber 

benim için pederime hediye ettiği bir Arap tayı. Agop belimden tuttuğu hâlde 
bu hırçın Arap dölü beni üzerinden birkaç defa atmış olduğu için validem buna 
bindirilmemi menetmişti.” (Hüseyin Rahmi’nin notu)

21   “Bahriye neferliğinden tezkere almış ev uşağımız ihtiyar Laz.” (Hüseyin Rah-
mi’nin notu)
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Daima öksürüklerle fasılalanan22 böyle birkaç sual cevaptan 
sonra dünya ile ahiret beynindeki23 mesafenin aramıza çökmeye 
başlayan ilk ayrılık sisleri arkasından bakar gibi bütün analık şef-
katinin bebeklerinde toplanmasıyla pek derinleşen gözlerini hazin, 
sakin nevmit24 bana diker, bakar bakar bakardı. Ben de bu gözlerin 
feci muammalı incizapları25 karşısında hüzünlere gömülerek, durur 
beklerdim. Sonra bu bakışları uzun bir ah ve bu ahı ıslatan gözyaş-
ları takip ederek:

– Çocuğu götürün, gezdirin, sıkılmasın, derdi.
Beni elimden tutup götürürlerken, birkaç defa döner, o yüksek 

köşeye bakardım. O gözlerin ummanlardan derin şefkatinin bütün 
hüznüyle hâlâ beni takip ettiğini görürdüm.

Ah, o zamanlar aklım ereydi mutlak “Ben başka yerde eğle-
nemem. Beni nereye götürüyor, ondan niye ayırıyorsunuz? Beni 
annemin koynuna koyunuz. Onun dalacağı büyük uykuyu beraber 
uyumak isterim…” feryadıyla haykırırdım. Ölüm ayrılığı yaşlarıy-
la üzerime dikilen o kirpikler o zamanki masum kalbime öyle sapla-
narak bideva26 yaralar açmıştır ki onun hâlâ mezarından nihayetsiz 
şefkatiyle bana bakıyor zannederim.

Evimize fesli şapkalı hekimler ve sonraları hastaya basan sıkın-
tıları nefesle hafifletmek için sarıklı hocalar geliyordu. En sık gelen 
beyaz, uzun sakallı, yüksek şapkalı bir doktorun bir gün giderken 
merdiven başında benim yanaklarımı okşadıktan sonra büyükvali-
deme “Bu çocuğu hastanın yanına pek sokmayınız, öptürmeyiniz.” 
dediğini işittim. 

Sonra büyükvalidemin bir düziye27 gözlerini mendille silerek 
sorduğu suallere doktorun iki elini havaya kaldırarak cevaplar ver-
diğini gördüm.

22   fasılalanmak: ara vermek, kesmek, bölmek
23   beyn: ara, aralık
24   nevmit: umutsuz, çaresiz
25   incizap: cazibeye tutulma, ilgi duyma
26   bideva: devasız, çaresiz
27   bir düziye: sürekli
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Bir müddet sonra artık beni annemin yanına götürmez oldular. 
Görmek için tepinip ağlayarak ettiğim ısrarlara hep “Uyuyor, rahat-
sız olur.” cevabını alıyordum. Bir gün uzaktaki akrabamız hanımlar, 
komşu kadınlar hep bize toplandılar. Hanemiz düğün evi gibi kala-
balık oldu. Büyükvalideme de ilaç içiriyorlar, hastanın odasından 
çıkan sarıklı hocalar onu da nefesliyorlardı. Kadınların bir kısmı 
annemin oda kapısı önünde birikmişlerdi. Ayaklarının uçlarına ba-
sıyorlar, pek yavaş ve yarı yarıya işaretle görüşüyorlardı. Annemin 
odasından başı örtülü bir kadın çıktı:

– Enam-ı şerif, zemzem, dedi. 
Öteki kadınlar sofada onun etrafını aldılar, fısıl fısıl pek mü-

him bir şey müzakere ediyorlardı. Herkesin elinde birer mendil var-
dı. Sordular: 

– Kendini kaybetti mi?
– Hiç.
Pederim yoktu. Bilmem kaçıncı isyanını teskin etmek için ala-

yıyla beraber Girit’e gitmişti. Teyzem başka memleketteydi. Telg-
raflar çekildi. Sofanın bir köşesine büzüldüm. Kadınların telaşlarına 
bakıyor, sessiz ağlayarak her şeyi dikkatle dinliyordum. Önümden 
geçen her kadın beni bir defa öpüyor, zaten yaşlı yüzümü büsbütün 
ıslatıyordu. Kadının biri arkamı okşayarak:

– Hanım bakınız, çocuğun yüzüne şimdiden öksüzlük çöktü, 
dedi.

Öksüzlük neydi? Ne için herkesin merhamet nazarı benim üze-
rimde tevakkuf ediyordu28? Ben pek acınacak bir şey olmuştum. 
Yaşımın dördüncü adımında etrafımı bürüyen bu matem dumanı 
neydi? 

O başörtülü kadın gitti, biraz sonra yine gelerek:
– Deminden tıkandı, gidiyor zannettik. Şimdi biraz açıldı, ço-

cuğunu istiyor.

28   tevakkuf: durma, duraklama, eğleşme
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– Seni annenin yanına götüreceğiz. Orada sakın ağlama. Sen 
ağlarsan annen daha ziyade hasta olur. 
tembihinde bulundu. Başörtülü kadın elimden tuttu. Annemi göre-
ceğim için hem seviniyor hem de yüreğimi üzen hüzünlü bir korku 
ile titriyordum. Odadan içeri girdik. O, arkasını yastıklara daya-
mış yüksek döşeğinde yine oturur gibi yatıyordu. Gözleri kapıya 
dikilmişti. Kalbine çekerek beni ruhuna mezcedecek29 gibi sabit bir 
nazarla bakıyordu. Ne kadar zayıflamış, ne kadar değişmişti… O 
annem miydi başka bir kadın mıydı birdenbire bilemedim. Ölüm 
artık onu kanatlarının gölgesi altına almış, ziruh30 mahlukattan baş-
ka bir şekle sokmuştu. Teessürüm arttı, ilerlemeye korktum. Tered-
düdümü anladı. Zor seçilir hâlsiz bir sesle: 

– Korkma yavrum, gel gel, ben annenim, dedi.
Sesinden annem olduğunu anladım, yaklaştım. Nefes alırken 

göğsü inip kalkıyor, bütün vücudu sarsılıyordu. O kadar çok terli-
yordu ki haminnem yanında mendil ile bir düziye kızının yüzünü 
sildiği hâlde kaynar bir tencerenin kapağında peyda olan su buharı 
habbeleri gibi yine ter fışkırıyordu. Haminnemin iki gözü kan ça-
nağına dönmüştü. Annemin, haminnemin, benim nazarımız derin 
derin birbirinin içine gömüldükten sonra pek hazin birer istimdat31 
ile boşluklara dönüyordu. Görünmez bir şey bulmaya uğraşıyor, 
Azrail’ini geriye çağırması için Allah’ını arıyordu.

Annem birdenbire çırpınmaya başladı. Nefes alamıyordu. Kü-
remizi ihata eden milyarlar, trilyonlar mikâbı havanın bir zerresi 
hayatını tağdiye32 için artık onun ciğerlerine giremiyordu. Sudan 
çıkarılan balık gibi debelendi, başı yastığa düştü. Yüzünde pek acı 
bir tebessüme benzer bir takallüs33 gezindi. Bana müteveccih olan 
siyah gözleri aralandı, söndü, namütenahi34 bir cevve35 kaçtı. Var-
29   mezcetmek: birbirine katmak, katıştırmak 
30   ziruh: canlı
31   istimdat: yardım isteme, yardıma çağırma
32   tağdiye: besleme, gıdalandırma
33   takallüs: kasılma, bir şeyin toplanıp büzülmesi
34   namütenahi: sonsuz, ucu bucağı olmayan
35   cev: boşluk
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lığın yokluğa döndüğü, merinin36 esrara karıştığı, ölümün hayatı 
kucakladığı ve ondan öteye hissin geçmesi memnu olan o mülte-
kadaki37 ebediyet ufukları arasından uçan nazarı, dünyayı, zevcini, 
anasını, evladını her şeyi, her şeyi geride bırakarak sürtünmek için 
aradığı uluhiyetin38 eşiğine uçtu.

Çehre duruldu duruldu, samit39 fakat hayatın hiçliğini icmal 
eden40 okyanuslardan, fezalardan derin bir meal aldı. İki siyah ince 
mukavves kaş ve uzun kirpikler arasından yarı kapalı, Allah’ına ni-
geran41 iki gözden başka bütün çehre silindi, nur oldu.

Haminnem, “Ah yavrum!” feryadıyla annemin üzerine kapan-
dı. Bir iki kadın, “Hanım, ağlama, bu hastalıktan ölen şehittir. O 
makamına erdi. Allah şefaatine nail eylesin. Ağlama, kadınım ağ-
lama… Rabb’imin gücüne gider…” diyorlardı. Bir tanesi, “Nasıl 
ağlamasın, yirmi iki yaşında evlat gömmesi kolay mı?” diyor, bir 
başkası o gece kapının önünde köpekler uluduğunu, damda baykuş-
lar öttüğünü, mahallemizdeki ihtiyar Hacı Nurettin Efendi’nin an-
nemin cennete gideceğini rüyasında gördüğünü anlatıyordu. Fakat 
kimse kimseyi dinlemiyordu. Ölünün odasından kopan çığlık evin 
her tarafına yayıldı, diğer odalardan da bağrışmaya başladılar. O 
aralık bir kadın beni elimden kavradı, bu feryatların arasından koş-
turarak “Al bunu nereye aşırırsan aşır…” tembihiyle Agop’a teslim 
etti. Agop bir çocuk gibi hüngürdeyerek ağlıyor; Hasan Dayı, “Vah 
küçük hanım, kucağımda büyüttüm…” matemleriyle kır bıyıkların-
dan yaşlar döküyordu. Benim elime bir külah şeker tutuşturdular, 
hem ağlıyor hem yiyordum.

Beni aşırdılar. Eve avdetimde her şey vardı, annem yoktu. Bir 
sözüm iki olmuyor, her istediğimi yapıyorlardı. Yalnız bir ricam 
vardı ki onun icrası mümkün olamıyordu: annemi görmek.

36   meri: gözle görülen
37   mülteka: buluşma, kavuşma yeri
38   uluhiyet: Allahlık sıfatı, Tanrılık vasfı
39   samit: sessiz, ses çıkarmaz
40   icmal: özet, özetleme
41   nigeran: bakan, bakakalan 
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Pek asabi bir çocuktum. “Annem nerede?” feryadıyla mora-
ra morara uzun ağlamalar tutturduğum zamanlarda “Cennete git-
ti.” cevabını alıyor ve “Cennet neresi?” sualini soruyordum. Tarif 
ediyorlardı. Bu tarifatın çocukluk hayalatımda açtığı nurdan ufuk-
lar içinde annemi hep yeşil ağaçlar, çimenler, havuzlar, fıskiyeler, 
çiçekler, bülbüller, huriler ortasında görüyordum. Bu gaybubetin-
den42 sonra onunla yalnız maddiyetle maneviyat arasında bir üçün-
cü mevhum43 âlem olan rüyalarımda mülaki44 oluyordum. 

Hatıramda ise haminnemin kızının cesedi üzerine kapandığı 
son feci levha intiba etti, kaldı. Yüz sene daha yaşasam bunun kal-
bimi yakan vuzuhundan hiçbir şey silinmeyecek.

42   gaybubet: göz önünde bulunmama
43   mevhum: gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen
44   mülaki: buluşan, kavuşan





Gönül Ticareti1

Bir sabah ona köprü üstünde rastladım. Şapka sağa, kravatı 
sola kaymış. Bol elbise içinde kurada2 vücudu daha zayıf görünü-
yor. Ceketinin yan cebinden ağırca bir kitap sarkıyor. Öbür cebi de 
tıkıştırılmış bir alay gazete ile şişkin.

Serseri bir dalgınlıkla, gözlerini yanından geçen şık bir kadına 
dikmiş. Bu hayranlık yüzüne istihza ile karışık bir tahassür süzgün-
lüğü vermiş, yavaşlamış adımlarla yalpalar gibi yürürken birdenbi-
re omuzuna çatarak:

– Nihat, dedim, bu dalgınlık ne?
Bu ani rampadan biraz şaşalayarak cevap verdi:
– İşte görüyorsun ya? Şu giden nazenine daldım.

1   “Gönül Ticareti”, 22 Eylül 1935’te Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. 
1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan Gönül Ticareti isimli öykü 
kitabına ismini vererek dâhil olur. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından 
sadeleştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül 
Ticareti’nde, “Gönül Ticareti” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek 
Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştiri-
lerek basılan kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 yılında 
Kemal Bek, “Gönül Ticareti”ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür 
Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle 
yayımlanır, öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest 
Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayımla-
nan kitapta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tefrika 
edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   kurada: sıska, cılız
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– Yaş altmışı çeyrek geçiyor. Hâlâ mı güzel kadın görünce ken-
dini kaybediyorsun?

– Yok, hayranlığım bedii değil, tenkidîdir.
– Ne demek?
– Şimdi kadınlara gençliğimdeki düşkünlüğümle bakmıyorum. 

Artık onları hasmane bir görüşle süzüyorum. Gözlerimle âdeta ısı-
rıyorum.

– Bu husumet neden?
– İhtiyarlık aklımı başıma getirdi de…
– Demek artık kadınlara mutlak bir kusur bulmak hıncıyla ba-

kıyorsun?
– Bugünkü kadının kusursuzu var mı?
– Şu giden kadının şıklığını, güzelliğini kusur mu sayıyorsun?
– Ne şekilde olursa olsun sahtekârlık ahlakça menfur, kanunen 

de cezayı müstelzimdir. Bu cezadan yalnız kadınlar, bu aleni sah-
tekârlar muaftır. Kadının yüzünde menşurun3 güneşten tahlil ettiği 
yedi renkten hiçbiri eksik değil. Bu renkler de ahlakı gibi çabuk 
uçar. Bir düzine tamirle uğraşılır. Belediye bu badigeonnage’den4 
vergi alsa ihya olur. Yüzünü bandıra gibi ala mora kısım kısım bo-
yar. İnceltmek için kaşlarını yolar. Topuk tarafından boyuna sekiz 
santim ekler. Tabiatın verdiği sima ve endamla görünmeye razı ola-
maz. Renk kendi rengi değil, boy kendi boyu değil, yaş kendi yaşı 
değil. Acaba bütün şahsiyetinde kadının halisiyetle5 kendinin ola-
rak bulabileceğimiz nesi vardır? Yani içten, dıştan tam ayar hilesiz 
kadını nerede bulacağız? Boynundaki inci kendi gibi ekseriyetle 
yalancıdır. Çorapları yapma ipektir. Göstermeye uğraştığı ruhi ve 
mali bütün varlıkları da hep birer balondur. Böyle kadının hâli, sah-
te etiketle boyalı yağ satan bakkalın hilekârlığına benzemiyor mu? 
Bu yapmacıklar arasında onda sahici bir yürek bulunur mu?

3   menşur: prizma
4   badigeonnage: badana
5   halisiyet: katışıksızlık
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– Haksızsın. Çok haksızsın Nihat. Bu yaştan sonra da gene ka-
dından kendine doğru yürek arıyorsun. Güzel bir kadının makyajını 
bakkalın yağ boyamasına benzetmek de sade bediilikten6 uzaklaş-
mak değil, âdeta küfürdür.

– Azizim, bu oyunda ben yandım. Kadın beni bedii güzelliğiyle 
değil, hilekârlığıyla yaktı.

– Kim bu kadın?
– Eski eşim.
– Ayrıldınız?
– Başka çare var mı?
– O hâlde ızdırabınız dinmiş olacak?
– Hayır. Aile namusuna öyle bir kir bulaştırıp gitti ki yedi der-

yanın suyu temizlemez…
Böyle hem konuşuyor hem de İstanbul tarafına doğru ağır ağır 

yürüyorduk. Anlattıkça muhatabımın soluk yüzü ateşleniyor, gözle-
ri parlıyor, sözleri ağzından kıvılcım gibi saçılıyordu. Bu, sokak or-
tasında anlatılmakla bitecek şöylece bir macera değildi. O, yüreğini 
boşaltmak ihtiyacında görünüyordu. Bende de dinlemek için bir 
merak uyandı. Ta Yeni Cami’nin arkasındaki sıra kahvelere kadar 
gittik. Kuşçu dükkânlarındaki kanaryalar tirillerini çekerken Nihat 
da içten bir feryada benzeyen menkıbesine başladı:

– Genç yaşımda evlendim. Bu hemen herkese olan bir kazadır. 
Karım güzel, çok da zeki. Acı bir tecrübenin verdiği uğursuz netice 
ile söylüyorum ki güzellikle zekâvetin birleşmiş olduğu bir kadınla 
evlenmeye kimse özenmesin. Erkek akılca daima dişisinden üstün 
bulunmalıdır. Bu izdivaçtan üst üste iki oğlumuz oldu. Sermet’le 
Suat. Bu çocuklar bana çok benzerler. Esmerlikleri, gözlerinin 
renkleri, kaşları, kulakları, elleri, parmakları, tırnakları hep ben… 
İkisi de küçük mikyasta benim birer modelim gibidir. Derken efen-
dim dünyaya bir üçüncü velet geliyor. Bunun bizim soya andırır en 
küçük bir tarafı yok. Tıpkı kuluçka tavuğun altındaki yumurtalara 
karışarak civcivler arasında çıkan bir ördek yavrusu gibi. Büsbütün 
6   bediilik: güzellik ölçülerine uyma
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başka bir cins. Şunu söyleyeyim ki biz, ailece vücut ve çehrelerinin 
tenasüp ile övünecek bir güzellikte değiliz. Tabiatın her gün tezgâh-
tan itinasız çıkardığı kabataslak yaratılmışlardanız. Üçüncü oğlu-
muz Nüzhet’te renk duru beyaz, gözler koyu mavi, saçlar lepiska… 
Resim gibi Aristokratik beaute’de7 bir bebek. Gelgelelim ki bu gü-
zellik, yılan yavrusu tesiriyle beni zehirliyor. Yüreğimi burukturan 
şüpheyi bir türlü yenemiyorum. Bu şüphemi kadına açmaktan uzun 
bir dirliksizlik rahatsızlığından başka ne çıkar? Tabii cürmünü şid-
detle inkâr edecektir. Ben onun karşısına günahını reddedemeyecek 
bedahette kati bir ispatla çıkmalıyım. Fizyoloji kitaplarını araştırı-
yorum. Profesörlerden soruyorum: Babadan evlada esmer bir aile 
içinde sarışın bir çocuk doğabilir mi? “Evet” diyorlar. O ailenin 
geçmiş azası arasında sarışın bir fert bulunursa bu hılkıyet8 birkaç 
göbek atladıktan sonra gelen bir çocukta da kendini tekrar göstere-
bilir. Bu temin hiç de yüreğime su serpmiyor.

Ho ho hooo, bu galiba şekki9 o kadar ezgili bir şey ki bu küçük 
ihtimalin kuvvetine dayanarak karımın büyük günahını affetmek 
için çok deryadil olmalı. Muammanın düğümünü çözecek falcıyı 
nerede bulayım?

Baba dostu tecrübeli birkaç ihtiyardan soruyorum: Beni vesve-
seden öldüren bu şüphe ızdırabına bir çare bulunuz. Bu esmer gö-
nüme, bu kaba suratıma bakınız. Benden Meryem’in kucağındaki 
yavru Mesih’e benzer melekiyette bir çocuk olabilir mi?

Sorguma gülümseme ile cevap veriyorlar: “Oğlum deli olma? 
Her doğan çocuk babasının ayniyetle benzeri olmaz ya? Tabiatın bu 
şaşırtmalarına akıl ermez. Baba soyunda sarışın kimse yoksa belki 
ana tarafında vardır. Böyle renk başkalığından kuşkulanıp da kadı-
nın ithamına yürümek insaf değil.”

Her sözün rüzgârına dönen bir şaşkınlıktayım. Bizim soyu-
muzda yoksa belki karımın geçmiş akrabalarında kumrallar vardır. 

7   şekki: şüpheye ilişkin
8   hılkıyet: soya çeken huy
9   beaute: güzellik
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Münasebet düşürerek Bahire’nin ağzını arıyorum. O ağır şüphem-
den hiçbir şey sezinlemez bir saffet-i ciddiyet ile:

“Bizim soyumuzda sarışın çok…” diyor.
“Ben bir tekini görmedim de…”
“Nereden göreceksin? Anneannem saraylı Nevres Hanım’ın 

saçları mısır püskülü gibi imiş. İhtiyarlığında ak pak oldu da öldü. 
Ondan öncekilerin de sarışın olduklarını söylerler.”

Nevres Hanım’ın mısır püskülünden davamın lehine ispat çı-
karmak güç. Karımın aldığı bu saffet tavrı gerçek mi? Zihnimi ke-
miren şüphenin esasından şimdiye kadar onun hiçbir şey hissetme-
miş olması da mümkün değil. Bazı sinirli saatlerimde yüreğimin bu 
acısını başa kaka ona anlatırcasına taşıyorum. Fakat o, hiç oralarda 
olmuyor. Ağır ihamlarımı hiç üzerine almıyor. Bu renk vermemek 
kurnazlığındaki metaneti beni ürkütüyor. Büsbütün apaçık bir hü-
cuma da cesaret edemiyorum. Haklı davamda beni haksız çıkaracak 
bir şirretlikle ilzam ederse elimde Nüzhet’in sarı saçlarından başka 
tutunacak bir delil hüccetim yok.

Düşünüyorum. Dünyada hiçbir sır ebediyen gizli kalmaz. Mut-
lak bir patlak verir. Bunun vakit ve saatini beklemeli. Hakikat sabit 
olursa ne yapacağımı da bilmiyorum. Silaha davranmak neye yarar? 
Kadını öldürsem çocuk gene aileye kalacak. O masuma kıymak da 
büsbütün cinayet olur. Beni ifrit eden bir hâl daha var. Karım, ben-
den olan iki oğluna karşı âdeta bir üvey ana kayıtsızlığındadır. Fa-
kat Nüzhet’in üzerine bütün şefkat ile titrer. Gösterdiği bu tercih 
hepimizi fena hâlde kıskandırır. Ailemize karışarak ana yüreğinden 
öz çocuklara ait şefkat hissesini gasbeden bu yabancının bizden 
büsbütün ayrı bir mahluk olduğuna bu da bir delil değil mi?

Bazen kendimi tutamam. Dalaşırım:
“Hanım, Nüzhet öz çocuğun da ötekiler üvey mi?”
Hissiyatını bir gülümseme ile örtmeye çalışarak:

“Üçü de evladım ama Nüzhet nazik yapılıdır. Her şeyden çabuk 
müteessir olur. Ayrıca ihtimam ister.”

“O bize benzemez.”
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“Benzemez. O, Rabb’imin gökten indirdiği bir melektir.”
“Onu âdeta Meryem Ana kutsiyetiyle doğurdun. Çiçek kokla-

yarak!”
Karım hiç üstüne alınmadığı imamın şeklini değiştirerek tek-

dire geçer:
“Aman öyle söyleme… Nüzhet’in Mesih’e benzemesini iste-

mem. Çocuğunun üzerine neler yoruyorsun öyle?”
Dikkat ediyorsunuz ya? Karımın piçi bana mal etmeye uğraşan 

bu cesur iftirası önünde gönlüm bulanır, yüreğim daralır. Hemen 
haykırmak isterim:

“O çiçekten değil, bir erkekten doğdu. O da ben değilim.”
Fakat yarayı neşterleyip de cerahatleri ortaya saçmanın henüz 

sırası gelmediğini düşünerek yüreğimin taşan zehirlerini tekrar içi-
me sindirir, susarım.

Nihayet karımın cinayeti üzerine şafak attı. Birdenbire doğan 
güneş gizliyi aydınlatıverdi. Akarının çokluğu, servetinin bolluğu 
dillere destan olan kuranadan Vahib Paşa vefat etti. Bütün malını 
mülkünü meşru, gayrimeşru çocukları arasında taksim ederken bi-
zim Nüzhet’e de ayda dört yüz lira iratlı10 koca bir apartman düş-
müştü. Etrafımı saran rezaletin ağırlığı altında ezildim. Bir kuyu ka-
zarken üzerine toprak çöken kuyucu gibi bunaldım. Bu ağır namus 
yükünü silkinip de üzerimden nasıl atabilecektim?

Böyle felaket anlarında intikam heyecanının ilk şiddetine kapı-
lanlar işi kama veya kurşunla temizlerler. Ben bu kadar avami11 ol-
mak istemiyordum. Tuhaf şey… Tecahül maskelerini atarak karım-
la ilk yüzleşmemizde zannettiğim kadar hiddet, şiddet görülmedi.

Bahire gayet tabii bir jestle:
“Nihat,” dedi, “çektiğin şüphe ıstılahlarını her gün gözlerinde 

okuyordum. Fakat ne bende hakikati itirafa ne de sende onu açıkça 
sormaya cesaret bulunmadı. Bugün sır, bir volkan fışkırışı ile ken-
dini ortaya attı.”
10   irat: gelir
11   avami: halkla ilgili
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Karımın bu kadar soğukkanlılığı heyecansız, korkusuz sözleri 
karşısında ben büsbütün alıklaştım. O devam ediyordu:

“Eski ahlaktan yeni morale geçiyoruz. Böyle vakalarda, her sı-
nıf halk kendi ruhi terbiye, asalet veya vahşetini gösterir. Bu sosyal 
mühim dönüm alışıksızlığının elbette çok kurbanları olacak, insan-
lar arasında vahşetle medeniyetin düellosu daha çok zaman süre-
cektir. İstersen hamal Memo gibi bıçağını çek, kanımı dök. Üzerine 
fışkıracak kızıl mayi ile kocalık namusunun temizlendiğine inan.”

Karımın, beni yeni morala aşılamak, idmanlandırmak isteyen 
bu sözleri karşısında taş kesildim. O anda ben ne olmalı idim? Ha-
mal Memo mu? Yoksa havsaladan kurtulmuş geniş düşünen medeni 
bir mösyö mü? Başım dönerek bu dönüm yerinde durdum. Düşünü-
yordum. Nereden nereye gidiyorduk? Nikâh, meşru karılık kocalık, 
kadim aile hayatı vakitlerini yaşamış birer tarih oyununun perdeleri 
gibi gözlerimin önünde açılıp kapanıyordu.

Benim çenem kilitlendi, karım devam ediyordu:
“İnsan kumru tabiatında bir monogam12 değildir. Erkek ve ka-

dın çiftlerin hercailiğe esaretleri hilkatten beri mevcuttu. Bazı ev-
liler arasında dumanı gizli tütüyordu. Şimdi açığa vurdu. Mürailik 
kalkıyor. Bu daha doğru, belki de daha ahlaki değil mi? Beşerî ka-
nun, tabiat kanunlarına üstün gelebilir mi?”

Heyecan azabıyla tutulan dilimi açmaya uğraşarak tıkana tı-
kana:

“Bahire,” dedim, “özrün kabahatinden büyük. Hamal Memo ol-
mayacağım fakat senin istediğin gibi havsalasız medeni bir mösyö 
de olamayacağım. Şurada iyi bir aile kurmuştuk. İki oğlumuz da bu 
bağı kuvvetlendirmişti. Bu saadeti ne gibi bir zevkin sevkine feda 
ettiğini anlayamıyorum…”

Karım gittikçe cüreti artan bir ifade ile:
“Dur anlatayım. Bu işte, zevk, lezzet, neşe yok. İşlediğim cü-

rümde zerre kadar cinsî bir haz ve sevdaya kapılmış değilim. Çünkü 

12   monogam: tek eşli



1136 | Hikâyeler

senden yaşlı olan o adamın hiç de gönül çekecek bir sevimliliği 
yoktu.”

Memolaşıp hemen yumruğunu kaldırarak haykırdım:
“Ya bu cinayeti hangi hissin sevkiyle işledin?!”
Karım bir trajedi mahzunluğu alarak:

“Nihat, senin doksan lira maaşınla geçinemiyorduk.”
“İffetini satarak mı geçinmek istedin?”
“İşte gördün ya, pahalıya sattım. Bugünkü ekonomik cinayetle-

rin arasında bu benimki çok zararsız bir gönül ticareti sayılır. Ben 
bunu vicdanımdan fetva alarak yaptım. Nadim değilim. O adam 
öldü. Bu vakadan vücudumda bir eksiklik yok. Ben gene senin ka-
rınım. Nihat, zamana göre yenilenmelisin. Eski havsalaya bugünün 
idraki sığmaz.”

“Artık kısa keselim. Tahammülün sonundayım. Al piçini defol! 
Burada bırakacağın oğulların için de ölmüş bir anasın!..”

Halime acır bir bakışla karımın son sözü şu olmuştu:
“Nefsimize taalluk eden her vakayı ne kadar can sıkıcı olursa 

olsun öfke ile değil, menfaatlerimizin milimetrelerinde ölçerek ona 
göre harekete geçmeliyiz. Nihat, müzayakan13 arttığı günlerde beni 
hatırla.”

Birkaç saniye dinlendikten sonra muhatabım sözünün alt tara-
fını tıkanır gibi bir ızdırap içinde şöyle yürüttü:

– Çok müzayakalı günlerim oldu. Onu hatırladım ama müracaat 
etmedim. Elimi bir uzatsaydım avucum para ile dolacaktı. Menfur 
bir yerden gelen paranın meşruiyetsizliği önündeki irkilti bize ne-
reden geliyor? Duyulunca “Âlem ne der?” çekintisinden. Bu ihtiraz 
olmasa yani dışarıya bir sızıntı çıkmayacağı katiyetle temin edilse 
namusu okşayarak bu hediyeyi kabule razı etmek mümkün olacak 
sanırım. Eski ve yeni adamın da gizli psikolojisi budur, değil mi?

13   müzayaka: sıkıntı, darlık
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Karımın bu lütufkârlık şeklindeki hakaretine karşımda el kal-
dırmadım. Şimdi o karıştığı monden14 hayatın şıklığı içinde, serve-
tine, güzelliğine ah çekenlerin rekabetleri arasında daha genç, şen, 
müreffeh, kaygısız yaşıyor. Refahı kuran malzemenin hangi zehir-
li ticaret kaynaklarından geldiği ehemmiyet götürür bir şey değil. 
Zenginlik, sahibini yaşattığı anlarda eski ve yeni günahların bütün 
kirlerini de yıkıyor. Karım, ailemizin yarı sefil hayatına iştirakten 
ayrılmamış olaydı zaruret çekecekti. Sukutun getirdiği maddi refa-
hı kadınlık değerinin sözden ibaret manevi mükâfatına feda etmiş 
olacaktı. Ananelerden doğan moral prensipleri hayat yollarının zik-
zakları içinde bazen böyle bir kızak hızıyla bayır aşağı kayıp gidi-
yor. O, namussuzluktan aldığı hürmet, haysiyet, itibar içinde geniş 
bir hayat yaşıyor. Biz namusun üzerimize yüklettiği kıpırdanılmaz 
ağırlıkları altında eziliyoruz. Bu da züğürt tesellisi gibi bir şey de-
ğil mi azizim? Bu kelimenin icadından istifade edip edemeyenleri 
bana ayırsana bakayım?

Bahsin hüznü içinde ikimiz de bir dakika sustuk:
Nihayet:
– Nihat, dedim, Sen karını çok seviyormuşsun. Bu sevda seni 

harabatileştirmiş15, moralini de bulandırmış. Karının seni idman-
landırmak istediği rejime karşı da eski bir adam vahşeti gösterme-
mişsin.

– Evet, bu zihniyette babamın moralinden yarı yarıya ayrıldım… 
Buna bir yontulma diyebilirsin!

14   monden: yüksek sosyete
15   harabati: dağınık, özensiz





Çocuğumun Babası1

Çamlıca sırtında kübik pencerelerde Marmara’ya bakan köş-
kün bir dretnot2 kabinesini andıran masif balkonunda Nedim Uğur 
dalgın, etrafın bedii güzelliğini süzüyordu.

Beyaz önlüklü, zarif boneli hizmetçi kız, getirdiği epey çeşitle 
yüklü kahvaltı tepsisini küçük masanın üzerine koydu. Bu ufak tı-
kırtıyla melul3 dalgınlığından uyanan Nedim sordu:

– Bayan nerede?
– Odasında efendim.
– Söyle gelsin.
Birkaç dakika sonra hizmetçi kız şu menfi cevabı getirdi:
– Cem4 istemiyormuş.

1   “Çocuğumun Babası”, 22 Eylül 1935’te Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. 
1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti ismiyle yayımlanan öykü 
kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından sadeleştiri-
lerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül Ticareti’nde, 

“Çocuğumun Babası” ismiyle geçer. 1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım 
Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirilerek basılan 
kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik yoktur. 1997 yılında Kemal Bek, 
Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdıktan sonra eser Özgür Yayınları ta-
rafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır, 
öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest Yayınları 
tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayımlanan kitap-
ta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tefrika edilen 
hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya)

2   dretnot: bir zırhlı tipi
3   melul: usanmış
4   cem: bir araya gelme, kalabalık
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Nedim, ruhunu didikleyen ızdırabın asabi sarsıntısıyla düşün-
dü. Artık tahammül mikyasının cıvası kabını patlatacak dereceye 
yükselmişti. Evlilik mesudiyetine ermek gayesiyle kudretinin yete-
bildiği fedakârlıklardan çekinmeyen koca, eşinden daima gördüğü 
bu sevgisinin makûsu bıktırıcı muamelelerle bedbaht oluyordu.

“Artık yetişir…” mırıltısıyla yerinden fırlayan Nedim, karısının 
oda kapısını yokladı. İçeriden kilitliydi. Güm güm vurarak tıkanır 
bir sesle:

– Aç Şükran, dedi.
İçeriden, ezgili, titrek cevap geldi:
– Bana dokunma Nedim, insanlardan kaçıyorum.
– Ben kocandan da mı?
– Evet. Sen de insan değil misin?
– Sen kendin de insansın, kendi kendinden kaçabilir misin?
– Onun çaresini de düşünüyorum.
– Sendeki bu gayritabii hâllerin, bu çekilmez densizliklerin çok 

mühim bir sebebi var. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. 
Fakat bu sırrı yüz yüze ortaya atmaktan çekiniyoruz. Bilinip de 
saklanan sır sırlıktan çıkar, kanı zehirleyen bir maraz olur. Açık-
ça söyle, birbirimizden kurtulalım. Bariz bir hakikat önünde menfi 
ısrarla her iki taraf için bu geçimsizlik ızdırabını uzatacak budala 
kocalardan değilim. Her hâlde çabucak bir çaresine bakacağım.

– Bu ruhi maluliyeti benden değil, doktorlardan sor.
– Sordum. “Bir şeyciği yok.” diyorlar.
– Sözüm ona bu adı doktor cahillerin aldanışlarına inanıyor mu-

sun?
– Hayhay… Çünkü benim yanımda iştahın yok fakat bensiz 

pekâlâ yer içersin. Âlemle güler konuşursun, yalnız bana karşı so-
murtkan ve dilsizsin. İnsanlardan kaçıyormuşsun… Hayır, cemiyet 
içinde kaçtığın tek bir insan var, o da benim.

İçeriden anlaşılmaz, kesik, sinirli serzenişe benzer mırıltılar 
duyuldu. Bu zayıf söylenişlere Nedim Uğur, gür sesle cevap verdi:
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– Arif Şehlâ’yı pazar akşamı dîner’ye5 davet edeceğim. İşte 
sana üç gün önceden haber veriyorum. Şimdiden tuvaletine başla. 
Saçlarının ondulation’unu6 yaptırt, kaşlarını bir günlük hilal kadar 
yol, kremler, iksirlerle cildini taravetlendir. Simanı en çok açan ro-
bunu giy. Arif’i çıldırtacak koket7 bir kadın ol. Ben de kocalık sıfa-
tından hisseme düşen iftiharla mesut olayım.
tevbihleriyle8 balkona yürüdü. Tıkanmıştı. Kahvaltıya el sürmedi. 
Sabahın şeffaf sislerinde tüllenen Marmara’ya daldı.

*
Beyin karıncalandıran derin bir düşüncenin labirentleri arasın-

dan meseleye bir çıkar yol arıyordu. Bu, birçok kocaların uğradığı 
klasik, hemen hemen gündelik maceralardan biriydi. Aynı felake-
te başkalarınca bulunan çare nedir? Boyuna tahammül mü? Buna 
imkân kalmayınca hangi taşa başvurulur? Bir meşhut cürüm yap. 
Karıyı öldür. Âleme küçük bir heyecan zevki verecek bir gazete 
mevzuu ol. Aile namusun gıcırlı sakız gibi ağızlarda çiğnensin. Mu-
hakeme, skandal… Âdem babanın yaradılışından beri aynı macera-
larda en kültürlü insanla en kaba hamalın tutuldukları insiyak-ı hay-
vaniyet9 hep budur. Gözlere kan bürüttüren kıskançlık ve intikam 
hırsı… Öldürüp ölmek…

Nedim Uğur kendini bu banalité’ye10 kaptırtmak istemiyordu. 
Şükran gebe idi. Hem de vakti yakın. Nedim karısına hamlin11 son 
devresinde bir kazaya uğrayacak kadar fazla mı çıkışmıştı? Beyni-
ne hücum eden şüphelerin ızdırabıyla eziliyordu.

Birkaç gün düşündü. Nihayet Arif’le yüz yüze açıkça konuş-
maya karar verdi. Öyle ya mademki sevişiyorlar, mademki tabiaten 
sempati, antipati denilen ihtiyarımız haricinde iki zıt hisle mütehas-
sisiz, o hâlde Şükran’ı ben bırakayım, o alsın. Bundan daha tabii 
5   dîner: akşam yemeği
6   ondulation: dalga
7   koket: güzel görünmeye çalışan, süse düşkün
8   tevbih, azarlama, paylama
9   insiyak-ı hayvaniyet: hayvanî içgüdü
10   banalité: sıradanlık, bayağılık
11   haml: hamilelik
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bir hareket olur mu? Onları birbirinden soğutarak kendimi zorla 
karıma sevdirmek için cinayetlere kadar varmaktan ne çıkar? Bu 
durumda hemen bütün insaniyet kör körüne niçin cinayetin karanlık 
kuyusuna düşüyor? Bu umumiyette ben bir istisna teşkil edemez 
miyim? Bu çok egoist histe gözleri kararanlara güzel bir örnek ol-
mak ümidi, bana çektiğim ızdırapların acısını ödüyor.

Bu altruiste12 kararı neticesinde Arif Şehlâ’yı Beyoğlu büyük 
otellerinden birinin hususi kabinesine davet etti. Genç amant13, bu 
davete uzun tereddütlerden sonra korku heyecanları içinde icabet 
edebilmişti.

Şükran’ın kocasını buz kapları içinde şampanyalara varıncaya 
kadar mutena zevkle hazırlanmış zengin bir sofranın başında buldu. 
Güler yüzle, dostça selamlaştılar. Arif Şehlâ, bu son samimiyetin 
tatlılığı altında gizlenen acı bir intikam şüphesinin verdiği heye-
canla titremekten kendini alamıyordu. İlk kadeh tokuşturmalardan 
sonra Nedim Uğur bahsin ızdırabından hiç renk vermeyecek şen bir 
tavırla söze başladı:

– Davetime icabet samimiyetinize teşekkür ederim. Bu samimi-
yetinizi takip edecek diğer itiraf samimiyetlerinizle de beni minnet-
tar bırakacağınızı umuyorum. Medeni sosyete âdetlerinin yenilmez 
mahzurlarıyla muzdaribiz. Genç, güzel karılı bir erkeğin evine va-
kitli vakitsiz, genç genç bekâr misafirler kabulünden doğan flört14 
vakaları bu mahzurların ilk serisini teşkil eder. Erkek kadın iki genç 
arasında gizli kaynaşmalar başlar. Kaçak aşk her tehlikeyi göze al-
dırtacak kadar tatlıdır. “Sevda bir al gömlek imiş, ya yeninden ya 
yakasından mutlak kendini gösterirmiş” diye bir atalar sözü var. Az 
vakitte gömleğin bu ateş rengi dışarı vuruyor. Gizlilik sözden ibaret 
kalıyor. Koca her şeyi hissediyor, biliyor. Dedikodu etrafı sarıyor. 
Ya derhâl veya uzunca bir tahammülden sonra bu sevişme, matbu-
ata her gün emsalini okuduğumuz vahşi bir facia ile neticeleniyor.

12   altruiste: yararlı olmaya çalışan, başkalarını düşünen
13   amant: sevgili
14   flört: duygusal ilişki, yakınlaşma
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Arif Şehlâ bu kısa iddianameye uygun bir cevap bulmak için 
dolu bir kadehi hemen susuz çekti. Boğazını yakan mayiin zihnine 
vereceği küşayişten istimdatla:

– Beyefendimiz, dedi, İddianız bir dereceye kadar kısmen varit-
tir. Fakat umuma teşmiline imkân yoktur. Kadın ve erkek, medeni 
gençlerin aile haysiyetini katiyen ihlal etmeyecek bir terbiye daire-
sindeki samimi ahbaplıklarını nasıl inkâr edebiliriz? Böyleleri de 
yok mu?

– Böylelerinin varlığı birincilerin vücuduna mâni değildir. Bah-
simiz bu iki sınıftan evvelkine aittir. Mesela karım Şükran’la sizin 
aranızdaki flört gibi…

Bahis, kapalı aktığı mecra borusunu birdenbire patlatmıştı. Arif 
Şehlâ bir iki yutkunma arasında gülümsemek cesaretini göstererek:

– Beyefendimiz, bu ithamda pek kuru bir vahimeye kapılıyor-
sunuz. Bendeniz lütfen dostluğuna kabul olunduğum namuslu bir 
ailenin kadınına ilanıaşk edecek düşkünlükte bir erkek değilim. 
Zevceniz de böyle bir iğfale uygun cevap vermek yaradılışından 
çok uzak bir kadındır. Bu hakikatin katiyetinden emin olunuz.

Nedim Uğur bu cesur inkâra gülümseyerek:
– Yumuşak yüzle başladığımız bahsi gene öyle mülayim bitir-

mek azmindeyim. Ben korkunç bir koca değilim. Sizin de yalancı 
olmamanızı gönlüm diler. Sosyetenin bazı noktalarda yalancılık gü-
nahını mazur gösterecek ahlaki müsamahaları vardır. Medeni icapla 
söylenen birçok yalanlar vaftizle gerçeklendirilir. Biz bu zamane 
moral oyununun gülünç iğfalinden kaçarak açık vicdanla görüşe-
ceğiz. Ben aldatılmış bir koca tehevvürü göstermeyeceğim. Siz de 
aldatan bir amant kurnazlıklarında ısrar etmeyiniz. Her gün sayısız 
kurbanlar veren müstevli bütün mahlukat, bu aşk vebası üzerinde 
fennî bakımdan bir hasbihâl yapalım. Bu işte ahmakça değil, tabii 
psikolojik zaruretleri göz önünde tutarak teknik bir karar verelim. 
Karımla aranızdaki sevişme, ispat ihtiyacı devresini çoktan geçir-
miştir. Bunu bir hakikat olarak bahsin başına perçinledikten sonra 
daha az mühim olmayan teferruata geçelim. Koca ve amant karşı 
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karşıya vaziyetimiz elim olduğu kadar da mühimdir. Biz bu ebedî 
davanın akla, vicdana uygun medeni bir hal şeklini arayacağız.

Arif Sehlâ bu çok realist iddianın inkişafına göre söz idare ede-
bilmek için hemencecik ret veya tasdik cihetine gitmedi. Biraz sa-
rardı. Bekliyordu.

Koca devam etti:
– Evet, elim vaziyet. Bu psişik elem hangi hayvani damardan 

geliyor? Yukarıdan beri söylediğim gibi bunu tahlil edebilmek için 
ben kocalık siz de amantlık durumlarından çıkmalı, meseleyi sırf 
bitaraf, objektif bakımından incelemeliyiz. Karılarını amantları-
nın kolları arasında yakalayan kocaların tutuldukları ani cinnetle 
sahneyi bir kan buharı kaplıyor. Kızıl divane kesilen bu zavallılar 
hayvani asıllarına dönüyorlar. Hemen yüreklerinin yırtıcı vahşetin-
den gelen “öldür” emrinin sevkine gidiyorlar. Hâlbuki bu müthiş 
anların göz karartıcı tehlikesinden bizi ancak soğukkanlılıkla im-
dadımıza çağıracağımız temkin, teenni kurtarabilir, impulsif15 katil 
değil. Bu kan ve mezar neticesi meselenin vahim güçlüğünden bir 
kıymığını halletmiş olmuyor. Kadın, ölümle susturuluyor. Teşrihi-
ne gidilmeden yara toprakla örtülüyor. Bu ufunetin binlerce emsali 
sosyete hayatına cerahatlerini saçıp duruyor. Kadın niçin gönlünü 
kocasından alıp da başkasına veriyor? Bu fantasist16 bir hercailik 
midir? Yoksa bünyenin, ruhun yenilmez bir sempati, antipati za-
rureti midir? Biz amant ve koca ilk defa kendimizi bu hayvani kör 
vahşetten kurtararak hadisenin psikolojik büyük ehemmiyeti önün-
de insanca düşünelim. Ben zevcemle aramızdaki duygu başkalık-
larını, cinsî zevksizliklerimizi anlatacağım. Fakat saklı hakikati 
aydınlığa çıkarmak için bu ruhi meselenin müspet, menfi iki ucu-
nu birleştirmek ihtiyacındayız. Söyleyiniz, ilk kaynaşmanız nasıl 
oldu? Siz mi karımı ayarttınız, o mu sizi? Yoksa aranızda muka-
vemeti yakan bir sempati infilakıyla yıldırım darbesine mi uğradı-
nız? Tabiatta ağır ağır sevişmeler, birdenbire tutuşmalar var. İnsani 
vazifede göz karartan ne nev tutkunluktur bu sizinkisi? Aşk ihtiyari 

15   impulsif: dürtüsel
16   fantasist: hayalci
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değildir ama sevginizde mülahazaya biraz yer kalmış olsaydı siz, 
kocasız bir kadın seçebilirdiniz. Karım da evlilik kutsiyetine şüphe 
getirmemek için iğfalinizin takibinden kaçma çarelerini arardı. Bu 
içtimai, insani yasağı teptirtip sizi öteye geçirten tabiat icbarının 
şiddet derecesini anlamak isterim. Amansız gönül incizabının ken-
dinizi günahtan korumaya imkân bırakmayan psikolojik mazeretle-
rini kabule hazırım. Karşınızda sorgularına cevap bekleyen adam 
bir koca değil, hükmünü ceza kanunlarından alan adli bir hâkim 
hiç değil, meselede epey tecrübeler geçirmiş bitaraf bir ruh dokto-
rudur. Siz de kendinizi maceranın kahramanı olarak değil, nötr bir 
vadide görünüz. Kendinizin leh ve aleyhinizde doğruyu söylemek 
için yeminli bir şahit vazifesi almış olunuz. Hiçbir koca ve amantın 
yapmadığı işi görelim. Her davada birbirinin iddiasını çürüten iki 
avukat ağzı açılır. Biz ikimiz yalnız tek hak mihrabına dönelim. Ha-
kikatten korkmayınız. Aleyhinizde de olsa selamete ancak onunla 
varılır. Ürkütülen hakikat, bir umacı menzilesine17 indirilmiş olur. 
Hâlbuki biz onun en sevimli yüzünü aramakla yalanların zehirli hü-
cumlarına karşı siper almış oluruz. Mevzuun şimdiye kadar vermiş 
olduğu kurbanları üst üste yığsalardı bir ikinci Himalaya teşekkül 
ederdi. Biz egoistliğimizi çiğneyerek bu tepeden kıskançlık şehitle-
rinin ruhlarına Fatiha okuyacağız. Yalancı iknalara alışkın ağzınız 
sussun, vicdanınız söylesin.

İçtiği birkaç kadeh rakı, Arif Şehlâ’nın beynini alazladı. Bulut-
ları paralayan şimşek gibi sıkılganlığını yırttı.

– Peki, Bay Nedim peki, dedi, Beni cidden müşkül bir vaziye-
te koydunuz. Yalan irtikâbından mı, işitilmedik bir felsefe yürüten 
kocanın gizli niyetinden mi korkayım? Bize tam confession18 yap-
tırıp da hakikati ağzımızdan dinledikten sonra intikam alacaksanız 
bu sözlerinizi külfet sayarım. Felsefeniz cümle-i asabiyemi sarstı. 
Sormasanız da artık susamayacağım. Evet, karınızla sevişiyoruz. 
Bu cürmümüz de aramızda doğan mukavemeti imkânsız şiddetli 
bir sempatinin çok tabii neticesidir. Suçlu tabiattır, biz mağduruz.

17   menzile: derece mertebe
18   confession: itiraf, günah çıkarma
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– İlk kati inkârınızı beğenmediğim kadar bu doğru itirafınız ho-
şuma gitti. Açılan bu müspet kapıdan şimdi içeriye gireceğiz. Anla-
tınız. İlk yürek çarpıntılarınız nasıl başladı?

– Bir koca için bunu dinlemekten alınacak hazzı pek kestiremi-
yorum ama ha… Fakat affedersiniz unuttum. Aldığımız yeni rolde 
ne siz kocasınız ne de ben amantım. İkimiz de izdivacın ve aşkın 
nötr mıntıkalarındayız.

– Bu sempati yangını sizi sarınca mertlik haysiyetinizi, aile 
namusunu, içtimai mevkilerinizi düşünerek ateşin ilk savletlerinde 
elbette mukavemete uğraşmışsınızdır?

– Bundan emin olunuz. Karınız yeni sistem silahlara aylar-
ca mukavemet eden polat bir kale gibiydi. Sukutunda çok ağladı. 

“Nurlu bulutlardan karanlık kuyuya düştüm, eyvahlar olsun” diye 
matemde çırpındı çırpındı.

– Böyle dedi mi?
– Dedi vallahi. Her ne zaman kendini kollarımın arasına cansız 

salıverse “Ah ben ne yaptım? Ah ben ne yaptım? Ah ben ne yapıyo-
rum Allah’ım?” nedametiyle sizin payınıza gözyaşları akıtarak gü-
nahını ödemeye çalışır. Sandığınız kadar sizin için sevgisiz değildir.

– Koskoca hıyanetine rağmen Şükran gene Havva kızlarının 
asillerindenmiş.

– Tahammülünüze hayret ettirtecek çok munsif19 bir felsefe ile 
beni itirafa mecbur ettiniz. Şükran’ın evliliği sevişmemize engel 
olacak yerde bilakis yangını körükledi. Güçlükler aşkı şiddetlen-
diriyor, kolaylıklar öldürüyor. Uzun fasılalarla tehlikeler arasında 
tek yudumunu tadabildiğimiz bu öyle bir kevserdi ki günler ve 
haftalarca onun damarlarımıza aşıladığı zevkin mestiyle yaşar, has-
retle yanan dudaklarımızı tekrar serinlendirmek için yeni fırsatlar 
düşürmeye can atardık. Şükran kocasız bir kadın olaydı birbirimize 
frensiz düşkünlüğümüz böyle emniyet supabını fırlatacak bir hara-
rete yükselmezdi. Mütemadiyen uğradığımız güçlüklerin kamçısıy-

19   munsif: merhametli
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la ruhlarımız kanıyordu. İnsanlığın akla, kanuna isyan eden tuhaf 
hâlleri…

– Giyindiği bu al gömleği kadınlığının bütün ince kurnazlıkla-
rıyla gözlerimden kaçırmaya uğraştı. Fakat aklı bu çabalamalarda 
iken ruhu bana hakikati apaçık söylüyordu. Cinai mesuliyetlerde 
ilmin, fennin hukuki hükümleri oldukça karışıktır. Adaletin dar-
besi bazen mesulün gayriiradi cinayeti önünde titriyor. Dimağ ve 
sinirlerimizde her irade gerginliğine dayanacak birer halat kuvve-
ti yoktur. Karı koca cinayetleri ve intikam vahşetleri hâlâ iki bin 
yıl evvelki aynı hayvaniyet karakterlerini muhafaza edip gidiyor. 
Bunda ateşini kanla söndürmek isteyen intikamcı kör bir nefsin 
hıncına tatmin zevki aramasından başka hakka, insaniyete yarar bir 
cihet yoktur. Daha açıkça söyleyeyim. Tabii icaplarla günden güne 
genişleyen ırz ve namus mefhumları da hâlâ orta yaş huşunetinde 
devam edemez. Bu histe vahşetle medeniyetin dönemeç yerindeyiz. 
Birincisinde çok kurban verdik, hiçbir salaha eremedik. Şimdi de 
tabii zaruretlerle kafalarımızı denkleştirerek ikincisini deneyelim. 
İzdivaç bağını çözerek kadını hıyanetine terk edelim. İşte bu kadar. 
Çok sade değil mi? Bu hıyanetlerin fizyolojik, psikolojik şebek-
lerini ararsak huzurunda divan duracağımız hak denilen manada 
bir kelime varsa Şükran’ın benden değil, benim ondan af dilemem 
lazım gelir. Çünkü karılık kocalık icabı bana karşı katlandığı zaru-
ri teslimiyetlerinde zavallıya çok azap çektirdiğimi anlıyorum. Si-
nirlerinin antipatik20 isyanını bana hissettirtmemek için kollarımın 
arasında mukavemetsiz soğuk bir ölü cansızlığını alıyordu. Sevgi-
lerime cevap vermeyen bu vücudun donukluğunu bariz bir nefretin 
alameti sayarak hiddete kapılıyor, onu tartaklaya tartaklaya hırpalı-
yor, sonra da acı sözlerimle zehirliyordum. Beni sevemeyen bir ka-
dına işkence çektirmek için kocalık sıfatının bir hak olamayacağını 
nihayet anladım.

*
Arif Şehlâ, muhatabını alkışlamak için havaya el kaldırarak:

20   antipatik: soğuk, itici
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– Kâinatta benzersiz ve sırf ideal, vücuduna inanılmaz âdeta 
mitolojik bir kocasınız. Karılarının bu gayriiradi antipatilerini bü-
yük cinayet sayan hayvan yaradılışlı kocalar ölümle öç alıyorlar. 
Siz hıyanetin çektiğiniz ıstılahlarını affederek hainin lehinde, kendi 
aleyhinizde söylüyorsunuz. Karısının cürüm şerikiyle bütün âdetler 
hilafına ilk defa böyle muslihane konuşan bir kocaya karşı ben de 
hakikati saklamayacağım.

– Hakikati kana bulamadansa ondan ders çıkartması içtimai bir 
fayda sayılmaz mı?

– Şükran’la karşıdan karşıya ilk bakışmalarımız nasıl başladı? 
Bu pek basit. Tiyatroda, sinemada, konferanslarda birbirimize rast-
lıyorduk. Bende aç bir bekâr gözü var. Buna eski dilde çeşni çerez 
geçinmek derler. Genç bir kadın görünce onu muhayyile tezgâhım-
da işlediğim tiplerle mukayeseye girişirim. Zevkimin mihengine 
vururum. Bu da ruhumun icatlarından biri mi derim? Cana yakın 
bulduklarımın hayaletleri birkaç gece beni meşgul eder, geçer. Rü-
yalarımın beyaz perdesine yeni tipler dolar. Bu hayalî muaşakaları-
mın ömürleri çok kısadır. Nihayet bir hafta. Fakat Şükran’la böyle 
olmadı. O bir haftada savuşacak yerde hayalime büsbütün yerleşi-
yordu. Tesadüflerimizde de artık göz göze geliyorduk. Bakışların-
daki ürkek, çekingen ifade onun da hissime alakasını anlatıyordu. 
Beni iyice süzmek için benim, başka tarafa baktığımı beklediğine 
dikkat ediyordum. Aramızda alevi göklere çıkan bir aşk tutuştur-
mak için çalı çırpı yığıyor gibiydik. Nihayet bir gece bir kır balo-
sundaki tesadüfümüz bu kundağı birden ateşledi. Onu dansa kal-
dırdım. Bir tek ruhla dans ederken maddi ağırlıklardan soyunmuş, 
büsbütün havaileşmiştik.

Çok deryadil bir koca olmaya çalışan Nedim Uğur’un bu tasvir 
karşısında artık tahammülü taşarak:

– Modası geçmiş romantizmden biraz da realizme dönelim. 
Anladık, sevişmişsiniz. Bu cennet hülyalı danstan sonraki günlerde 
sevdanız ne şekiller aldı?

– Tehlikeyi göz önünde tutarak birbirimizden kaçmaya çok uğ-
raştık.
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– Kaçtıkça birbirinize daha ziyade yaklaşmış oldunuz.
– İşte bakınız, nasıl biliyorsunuz. Çıra gibi yanıyor, birbirimiz-

den kaçmanın ölüme gitmek olduğunu seziyor gibiydik.
– Mübalağa ediyorsunuz. Aşk yakar fakat öldürdüğü enderdir. 

Bu ateş her dokunduğunu mezara gömseydi dünya sekenesiz21 ka-
lırdı. Nerelerde, nasıl buluşurdunuz?

– Bir modistra22 mağazasının üst katında bir oda vardı.
Yüzü birkaç renge giren Nedim Uğur hazmı müşkül bir düşün-

ce ile gözlerini bir noktaya diktikten sonra:
– Mesele benim için elim, sizin için de iftihara değersizdir. Ar-

tık bunu neticelendirelim bitsin.
– Nasıl emrederseniz.
– Memnu meyve lezzetlidir ama bundan önünüze tepsi tepsi 

çıkarırlarsa tadı kalmaz. Bu cihet istikbalin size halledeceği acı bir 
bilmecedir. Şükran’ı size terk ediyorum. Ben hayrını görmedim, si-
zin mesut olmanız temennisiyle. Neye lazım skandal, ölüm? Aynı 
akıbete uğrayan kocaların bu aklı, mantığı, müteenni23, medeni 
harekete imtisallerini dilerim. Ruhi, derin bir antipatiye tutulanın 
idamını icap ettirtecek bir cinayet sayılmaz. Hangi fiilimizi tabiat 
kanunlarıyla tartarak işliyoruz ki bu davada da hak ve adil seçebi-
lelim? Bize eza veren hakikati gerçek saymayız. Bütün ıstılahları 
hasmımıza yükleterek dava önünden zararsız sıvışmak isteriz. Bu 
macerada çok azap çektim. Fakat mütekabilen24 Şükran’ın çektik-
lerini de niçin onun boynuna sırf günah kaydedelim? Söyledim ya 
bu hadiselerde kültürlü bir dimağla bir odun yarıcı kafasının aynı 
cinai egoistliğe kapıldıklarını görüyoruz. Eş olduktan sonra Şükran 
bıkarak size de aynı oyunu oynarsa bu macerada çekmiş olduğum 
elemin derecesini anlarsınız. Olanlar oldu. Fakat bundan sonra aynı 
hıyanetlerde akıtılacak kanlara karşıt bilmem şu kısa ve cesur fel-

21   sekene: bir yerde oturanlar
22   modistra: kadın terzi
23   müteenni: ağır davranan
24   mütekabilen: karşılıklı olarak
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sefemle bir set çekebildim mi? Umamıyorum. Çünkü hayvana gem 
aldırdığımız kolaylıkla insana nasihat aldıramayız.

Dışarıdan tık tık kapı vuruldu. “Giriniz” emrinden sonra gar-
son görünerek:

– Efendim, bir adam geldi. Mutlak Bay Nedim Uğur’u görmek 
istiyor.

Nedim Uğur:
– Gelsin.
İçeriye orta yaşlı, etbai25 kılıklı biri girdi. Bu, Nedim Uğur ai-

lesinin emektar uşakları Hasan Ağa idi. Terlemiş, tozlara batmış, 
yorgun görünüyordu.

Nedim Uğur:
– Hasan bu ne hâl? Ne var?
Hasan:
– Efendim, sizi çok aradım. Burayı buluncaya kadar dolaşma-

dığım yer kalmadı.
– Bu telaşın sebebi?
– Verecek büyük müjdem var.
– Söyle.
– Hanımefendi bir oğlan doğurdu.
Nedim Uğur’un yüzü birdenbire karıştı. Beynine hücum eden 

kanla çehresi bir apoplectique26 manzarası aldı. Ötekinin siması 
bilakis sarardı. Bu yavru, doğumuyla aileye şeref yerine keder ve 
utanç getiren bir tabiat vergisiydi. Nevzadın27 sulbi28 nispetine ait 
verilecek hükmün muğlaklığı önünde ikisi de birbirinin simasını 
kaybedecek kadar birer vertije tutulmuş gibiydiler.

Nedim Uğur kendini bulmaya uğraşarak “Haydi, Hasan git, 
müjdeni sonra alırsın.” emriyle uşağı savdı.
25   etbai: hizmetkâr
26   apoplectique: felç
27   nevzat: yeni doğan çocuk
28   sulbi: soyundan gelen
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Çocuk hangisinin babalık siciline kaydolunacak? Resmî baba 
Nedim Uğur’du fakat hakiki baba ikisinden hangisiydi? Hukuken 
gayet mühim sayılan bu sulbü tayin meselesi tabiatça bir hiçtir. Ta-
biat “Bu doğum kanunidir, bu gayrimeşrudur” demiyor. Ana rah-
minde cenini hep aynı biyolojik kanunlarla yetiştirip dünya haya-
tına çıkarıyor. Hilkat kendi ezelî ve ebedî değişmez kanunlarının 
azametli ciddiyetiyle icaba göre daima değişen beşerî kanunların 
vahiliğine gülüyor. Tabiatın maksadı dünyaya zürriyet yetiştirmek-
tir. Çocuk kimin sulbünden gelirse gelsin. Buna asla önem verdiği 
yok.

Bir müddet diyeceklerini düşünerek manalı bakışlardan sonra:
Nedim Uğur:
– Tabiatın mevsimsiz ve saygısızca gönderdiği bu yavrunun ba-

balık şerefini nasıl paylaşacağız?
Arif Şehlâ sıkılgan bir ifade ile:
– Tabii namınıza tescil edilecek.
– Çocuk masum, ben masum. Müşterek mücrim, Şükran’la siz 

ikiniz. Doğanın sulben size aidiyeti ispat edilirse?
Mezar telkininde ölünün yalnız ana adıyla anılmasını emreden 

dinin bu temkini, ne kadar isabetli. Zamanında peygamberi ikaz 
eden Şükranlar, Arifler yok değilmiş. Bugün de aşk kaçakçılığı her 
zamankinden geri mi? Sosyete içinde fahri babalığa uğrayan koca 
yalnız ben değilim. Bu da bir teselli mi? Belki evet. Hükmünden 
kaçılamayan şeylere kaza derler. Bu da onlardan biri, bir teamüldür.





Tımarhane Şairlerin, Filozofların Mabedidir!1

Anket salgınına mevzu olmaktan kurtulan hiçbir edip, şair, sa-
natkâr, esnaf, tacir, zengin, fakir, sefil, malul, hasta, dilenci, cüz-
zamlı kalmadı. Bu çeşit çeşit mülakatların gayretli muharrirlerine 
ne kazanç temin ettiğini bilmiyorum. Çaldıkları kapıların çoğundan 
gördükleri asık suratlara ehemmiyet vermeyişlerindeki ısrarlarına 
bakılınca bu emeklerin pek de boşuna çekilmediği anlaşılıyor.

Mülakatçı Vedat Ünlü, şair Kutbi’nin kapısı önünde durdu. 
Erenköyü’nün uzun, tozlu bir yolunda topuktan tepeye kadar pud-
ralanan üstünü temizlemek için bitlerini dökmeye uğraşan tavuklar 
gibi silkiniyordu. Şapkasının ötesini berisini fiskeledi. Orasına bu-
rasına üfledi. Cebinden çıkardığı bir bez parçasıyla iskarpinlerini 
cilaladı. Temiz bir salona kabul edilebilecek bir çekidüzen aldığına 
emniyet getirdikten sonra kapının çıngırağını çekti. Bahçe ortasın-

1   “Tımarhane Şairlerin, Filozofların Mabedidir”, 1 Kasım 1935’te Aydabir dergi-
sinde yayımlanmıştır. 1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticareti is-
miyle yayımlanan öykü kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön 
tarafından sadeleştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan 
Gönül Ticareti’nde, “Tımarhâne Şairlerin, Filozofların Mabedidir” ismiyle geçer. 
1978 yılında, Gulyabani-Melek Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas 
Kitabevi tarafından sadeleştirilerek basılan kitapta yer alır ve öykünün isminde 
değişiklik yoktur. 1997 yılında Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dip-
notlandırdıktan sonra eser Özgür Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Tica-
reti-Melek Sanmıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır, öykünün isminde değişiklik 
yoktur. 2007 ve 2014 yıllarında Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül 
Ticareti ismiyle sadeleştirilerek yayımlanan kitapta öykünün isminde değişikliğe 
gidilmemiştir. Elinizdeki metin, tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak 
hazırlanmıştır. (Hakkı Özkaya) 
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da viranca bir köşk. Çıngırakla beraber bir köpek sesi bu yabancı-
nın gelişini eve haber verdi. Çok sürmeden kapı açıldı.

İhtiyarca bir hizmetçi kadın alnını kaplayan kırçıl saçları geri-
ye iterek biraz nezleli sesle:

– Kimi istiyorsunuz?
– Beyefendiyle görüşmeye geldim.
– Hekim misiniz?
– Hayır. Muharririm2.
– Ben böyle şeye karışmam. Hanımefendiye söyleyeyim.

dedi, çekildi. Vedat karşısına dikilen böyle ufak tefek mânialarla 
anketten yılmayan bir inatçıydı. Bekledi. Az sonra birinciden daha 
ihtiyar bir kadın gözüktü. Bunun kıyafet, hâl ve tavrı evin hanımı 
olduğunu söylüyordu. Kapıyı aralık tutarak kartaloz bir ifade ile 
sordu:

– Kimsiniz efendim?
– Büyük şairimize hürmet arzına geldim.
– Teşekkür ederiz. Fakat maalesef görüşemezsiniz.
– Niçin efendim?
– Hastadır. Hekimler görüştürülmesine müsaade etmiyorlar.
– Affedersiniz, bu derece ağır bir hasta olduğuna ihtimal ve-

remiyorum. Daha birkaç gün evvel gazetelerde ruhlarımızı tehziz 
eden3 yüksek şiirlerini okuduk.

İhtiyar kadın birden öfkelenmiş gibi taşan bir sesle:
– Oğlumu berbat eden işte o yüksek şiirler değil mi? Bir sene 

evvel tımarhaneye girdiğini duymadınız mı? Söyletmeyiniz beni…
– Duyduk fakat ifakatle4 çıkalı altı ay olduğunu da biliyoruz.
– Öyle ama bir buçuk ay evvel tekrar oynattı.

2   muharrir: yazar
3   tehziz etmek: titreştirmek, harekete geçirmek
4   ifakat: hastalıktan kurtulma, iyileşme
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– Ya o gazetelerde, mecmualarda okuduğumuz üç gün evvelki 
sublime5 şiirleri kim yazıyor?

– Benim deli oğlum yazıyor. Hayretler içindeyim beyefendi. Bu 
hasta kafadan doğan saçmaların bozukluğunu kimse fark etmeden 
ne gönderse pöh pöhlerle basıyorlar, okuyorlar. İhtiyar şairin biri 
bana “Şimdiki şiirlerde akıllı sözüyle divaneninkini fark etmek 
güçleşti” dedi. Oğlumun aklı, üzerine kâh gelir kâh gider. Bakarsı-
nız muntazam konuşur, bakarsınız sapıtır.

Vedat gözlerinde beliren küçük bir heyecanla yutkundu. Anıl-
mış deli bir şairle mülakat yapmak sensationnel6 bir şey olacaktı. 
Şeytanlık dolu kafasını altüst edercesine karıştırarak kadını müla-
kata razı etmek için kandırıcı sözler arıyordu. Nihayet:

– Hanımefendimiz hiç endişe etmeyiniz, dedi, Oğlunuzun bu 
hâli cinnet değil, şuurunun yükseldiği son ulviyet tepesidir.

– Bu da ne demek kuzum?
– Kerem buyurunuz. Tımarhane, yaradılışları en müstesna fikir 

dâhilerinin mabetleri gibidir. Oraya girip çıktıktan sonra büsbütün 
ilahileşirler. Fransa’da Auguste Comte, Baudelaire, Maupassant 
daha birçokları bu tekkenin zakiri, misafiri, çilekeşi olmuşlardır, 
Almanya’da Nitzche, İtalya’da Tasse…

Kadın büyük bir taaccüp süzgünlüğüyle:
– Tas olsun, bardak, kâse maşrapa olsun, aman Allah’ım deli 

olmasın, çekilir dert değil… Oğlum işte bu saydığınız delilerin 
eserlerini okuya okuya, onlara benzemeye özene özene kaçırdı da 
böyle oldu.

Bu esnada köşkün bahçeye inen dış merdiveninden gür bir se-
sin havaya saçtığı tuhaf bir makam işitildi. Bu acayip bestenin güf-
tesi şu idi:

Ufuktaki kızıl fener
Yanar söner yanar söner

5   sublime: yüce, ulu, asil
6   sensationnel: çarpıcı
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Gündüz alev gece ejder
Bütün ömürleri yerler
Yerler yerler doymaz devler
İhtiyar kadın ufak bir çığlık kopararak:
– A a, işte geliyor! dedi.
Filhakika Şemsettin Kutbi sırtında topuklara kadar bol bir rop-

döşambır, çıplak ayaklarında sürüklenen kocaman şıpıdıklar, kehri-
bar bir beniz, üzerinde tımarsız bir bahçe gibi alabildiğine boy sal-
mış karmakarışık saç sakal, gözleri akıllılara görünen şeylerin daha 
ötesinde gizlilikler seçer gibi bir dalgınlıkta salına salına geliyordu. 
Bahçeye indi. Etrafına bakına bakına:

– Buraları da hiç sulayıp süpürmüyorlar. Bari ben biraz serpiş-
tireyim, dedi.

Gezine gezine serpiştirdi. Sonra gözü birdenbire yabancıya ta-
kıldı. Bir boksörün kıpıksız bakışıyla ağır ağır hasmına ilerleyişi 
gibi Vedat’a doğru yürümeye başladı. Saldıracak mıydı?

Anketçi çekinir bir tavır alırken ihtiyar kadın:
– Korkmayınız, bir şey yapmaz, dedi.
Deli yaklaştı. Boynunu çarpıttı. Şuursuzluğunun yüzünde ter-

sim ettiği yayık bir tebessümle gözlerini misafirin göz bebeklerine 
dikerek:

– Tanıdım tanıdım… Çomak oğlu İshak değil misin?
– Ta kendisi…
– Bu gece seni rüyamda görmüştüm. Geleceğini biliyordum. 

İşte ben kapağı şehirden buraya attım. Şapkalarının, kasketlerinin 
altına beyaz iç takkesi giyenlerden, her geğirdikçe Allahu Ekber 
diyenlerden buraya kaçtım.

– Pekiyi etmişsiniz.
Sıcak bir kabul yüzü gösterilmeyen Vedat’a talih, bu mülakatın 

kapısını açmıştı. Kütükleşmiş ihtiyar bir dut ağacının altındaki ma-
sanın çevresine dizilmiş sandalyelere doğru yürüdüler. Şair, anası, 
anketçi karşı karşıya bir sohbet sehpası kurdular.
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Hırçın fino iskemlenin altında dolaşıyor, ısınamadığı yabancı-
ya arada bir küçük hırıltıyla dişlerini gösteriyordu.

Deli şair dostça bir bakışla Vedat’ı süzdükten sonra:
– Seni çok göreceğim geldiydi. Arif Bey merhumla (!) yine Kıl-

burnu’nda anzarot çekiyor musunuz?
Anketçi yarısını yuttuğu bir gülümseme ile:
– Ara sıra.
– Daha ne yapıyorsunuz?
– Şöyle böyle. Siz ne yapıyorsunuz?
Deli gümbürtülü bir kahkaha kopardıktan sonra:
– Duymadın mı? Bana deli diyorlar.
Kadın hemen cevaba atıldı:
– Kim diyor onu? Halt etmişler!
Şair:
– Aklındandır zoru / Deliden kendini koru (İkinci bir kahkahayı 

müteakip) Anne, öyle söyleme. Ben deliliğimle iftihar ederim. De-
lilik, akıl emniyet supabı patladıktan sonra fayrap etmiş7 dehanın 
vasfıdır. Akıllı adam düşünür. Deli düşünmez, dehasının dikine gi-
der. İnce düşünme, insanı çok şeyi icradan meneder.

Anketçi cebinden bir deste kâğıtla kurşun kalemini çıkardı. 
Söylenenleri bir istenoğraf8 süratiyle zapta başladı.

Şair:
– Çomakoğlu ne yapıyorsun?
Vedat:
– Saçtığınız deha incilerini zıyadan kurtarıyorum.
Şair:
– Yaz. Hatiften sarih olan ultraviyole esrarı kaydet. Akıl ile 

cinnetin güreşi. Anlıyor musun? Bütün dünyayı kaplamış olan ha-
7   fayrap etmek: çıkmak, açılmak
8   istenoğraf: stenograf, söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, 

kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemini kullanarak yazan
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makate9 aklın daima mağlup düştüğü hakkında bir eser yazıyorum. 
Başlangıcı söyleyeyim de dikkatle dinle. Akıllı teliflerle bu deliyi 
bir mukayese et. Aklın delmeye uğraştığı karanlıkları delinin kes-
kin zekâsı çoktan yırtmıştır. Sözüm ona şuurlulardan her fert, öte-
kilerden daha akıllı olduğu iddiasındadır. Aklı aralarında bir türlü 
paylaşamazlar. Tenkitler, polemikler, gürültüler, kavgalar hep bu 
bombadan patlar. Fakat biz deliliği şeref bildiğimiz hâlde iki deli-
nin “Ben senden daha deliyim” diye mesele çıkardığı hiç işitilmiş 
midir? Eserim için Nobel mükâfatını umarım. Aklım yükseldikçe 
vücudum yıpranıyor. Akıllılar arasında sesim falso çıkmaya başladı. 
Akıllılar delilerden ne kadar sıkılırsa deliler de akıllılardan o kadar 
bizardırlar. Daha dün sinirlerimi bir mütehassısa akort ettirttim. Biz 
insanlar her gün her saatte aynı mahluk değiliz. Lodosta, poyrazda, 
gün doğusunda, yıldızda, meltemde hep başka başka adam oluruz. 
Sinirlerimizin düzeni bozulur. Doktor parmağıyla çekiçledikten 
sonra önümü arkamı dinledi. Besbelli gevrek miyim kabak mı hışır 
mı anlamak istiyordu. Sessizce yüzünü buruşturdu, söyleyecekleri-
ni yuttu. Afiyet olsun.

Meğerse köhne bir piyano gibi tellerim gevşemiş, çivilerim 
aşınmış, akort, nasihat tutmaz bir hâle gelmişim. Bu ahengi bozuk 
kafamla artık akıllılar arasında yaşayamıyorum. Bitmişim, harap 
olmuşum. Boğaziçi’ndeki sultan yalılarına dönmüşüm. Temellerim 
kaymış, kaplamalarım açılmış, saçaklarım sarkmış, su yollarım bo-
zulmuş, musluklarım tutmaz olmuş. Bu velveleli haşır neşir dünya-
sında, topal bacakla, çolak elle, kör gözle, sağır kulakla yaşanır. La-
kin genel ahenkten aykırı makam çağırana mahbesle tımarhaneden 
başka sığınak yoktur.

Beşer, ahengi çabuk bozulan bir nevi canlı sazdır. Türlü ma-
kam tutturur. Toplu hâlinde curcuna çalar. Kızınca ıslıkçıdır. Bu sa-
zın fabrikatörü Allah’tır. Yaradılışında iddia olunan kemale rağmen 
bütün imallerinde aynı itina görülmez. İşte ben de bu Halik’ın bo-
zuk yapılarından birisiyim. Bütün tımarhanelerdeki benzerlerim de 
hep bu fabrikanın ulvi markasını taşırlar. Yoksa mecnun imalinde 

9   hamakat: ahmaklık
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yegâne artist o Halik’tan başka benim gibi mükemmel bir deliyi 
kim yaratabilirdi?

Anana babana bütün âleme darılabilirsin fakat tabiata güce-
nemezsin. O seni akıllı budala, uzun kısa, şişman sıska beğendiği 
çapta yaratır.

Deli bütün makulatla zıtlaşmak hakkını haiz bir imtiyazlıdır. 
Tımarhanenin gömleğini, takkesini, terliğini giydikten sonra ahmak 
insaniyetin dünyevi, uhrevi, ananevi bütün mesuliyetlerinden so-
yunmuş hür bir şahıs olursun. Bu sade forma, seni dünyanın akıllı-
lara mahsus merasiminden, nizamlarından, riyakârlıklarından, ce-
zalarından kurtarır. Kanun, demir parmaklıklı taş pencerenin önüne 
kadar gelir. Seni dinler, homurdanır, geri döner. Çünkü sen onun 
yüzüne hiçbir akıllının söylemeye cesaret edemeyeceği sitemleri 
haykırabilirsin. Çünkü sen ondan ve her şeyden kuvvetli ve mantı-
kisin. Çünkü sen beşerî belahetlerden10 doğma istibdadın akıllıları 
takyit için icat ettiği bütün zincirleri, kelepçeleri kırmış, makulat 
denen bütün tuhaflıkların fevkine çıkmış bir divanesin. Her ka-
yıttan muafsın. Günahkârlara karşı ateş püsküren dinler bile seni 
cehenneme sokabilmekten âcizdirler. Sen ki cihanda hür, müstakil, 
mesut ve azizsin. Yalnız kullara değil, Allah’a bile itaatle mukayyet 
değilsin.

Hey insan… Zavallı insan… Her şeyi bilmeye can atıp da hâlâ 
kendini bilmeyen insan, sen nesin? Ananı bağırta bağırta dünyaya 
geldin. Bu geniş âlemin kapısı o kadar dar ki… Manda, öküz, kö-
pek nasıl doğuyorsa sen de tıpkı öyle doğdun. Aşk müsabakasında 
insan boğalarla yarışabilir. Üçüzlü, dördüzlü, beşizli yavrulamala-
rıyla maltız keçilerini utandıran kadınlar yok mu? Dişilerimiz kâh 
buzağı kâh kurbağa kâh köstebek doğurmuyorlar mı? Bu cinayet 
harici meşkûk hamiller zihinleri ne elim şüphe vadilerine çekip gö-
türüyorlar.

Etrafına bakınarak büyüdün. Bir lokma ekmeğe yüz ağız açıl-
dığını gördün. Bol bulamadık bir geçim dünyasına doğmadığını 
anladın. Rabb’imiz bizi dünyaya getirir. Fakat davetlilerini aç bı-
10   belahet: ahmaklık, düşüncesizlik
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rakmaktan hiç endişe etmez. Hayat gübrelikteki sık otlar gibi fış-
kırıyor. Birbirimizi yiyoruz. Avrupa kopacak kıyametin arifesinde. 
Yer yer harp, isyan, ateş, ölüm. Zehirli bombalar insan fazlasını te-
mizleyecekler. Hazırlık gırla gidiyor. İşte açlığa karşı bulunan çare. 
Zehirlenmemek için burnuna taktığın hortumla bir kere aynaya bak. 
Medeniyetin seni ne şekle soktuğunu gör. Neredesin Azrail aley-
hisselam? Rabb’in kurduğu çürük binaları yıkan mübarek melek, 
neredesin? Yetiş, vazifeni yap, medenileri ölüm aletleri icadı sıkın-
tısından kurtar!..

Durmadan işleyen bu çenenin, bu garibeleri yumurtlayan has-
ta dimağın yorgunluğuyla şairin kehribar rengi daha sararmış, ağzı 
köpürmeye başlamıştı.

Zavallı ana, hazin bir şefkatle yalvararak:
– Oğulcuğum, yüreğin tükendi. Sus artık. Deliliğin binbir fa-

ziletini anladık. Nerede varsa Rabb’im şifalar versin. Seni de tez 
zamanda kurtarsın…

Sevinçli bir itina ile kâğıtları dolduran anketçi:
– Valide hanımefendi, bırakınız söylesin. Söyledikçe açılır, dedi.
Kadın öfkesinin yan gözüyle Vedat’ı süzerek:
– Aklın çarpık bacasından tüten bu sözleri kaydedip de ne ya-

pacaksın? Bu saçmaları kaç paraya kime satacaksın? Alıcılarınız 
kimler? Artık dünyada sözü dinlenecek akıllı kalmadı da tımarha-
nelerdekilerden mi ders alacağız? Sana anket lazımsa bana da evlat 
lazım! Baksana söylene söylene ne hâle geldi…

Vedat yılışık bir gülümseme ile:
– Bir şey olmadı. Yorulmuyor ki… Düşünmeden söylüyor.
– Düşünmeden söyleyenlerin bu kadar büyük değeri varsa dü-

şünmeye lüzum görmeden çırpıştıran akıllılar çok… Onlara git…
Şair:
– Daha bitirmedim. Şiir akli değil, insiyaki11 olandır. Akıl bizi 

kendi istibdadına çeker. İnsiyak, şuurun zıddıdır. Şuurumuzu ko-

11   insiyaki: içgüdüsel
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varak biz asıl kendimizi, tabii benliğimizi bulabiliriz. Akıllılar ba-
zen delice şeyler düşünürler. Fakat kimseye aleyhlerinde deli zan-
nı vermemek için söylemeye korkarlar. Delilerde bu perva yoktur. 
Düşündükleri gibi samimi konuşurlar. Aradığımız selameti düşün-
düklerimizi çekinmeden söylemekte bulabiliriz. Bu şecaat de ancak 
delilerin harcıdır.

Mısır koçanı dikenli gülün
Hayatının yırtık cebinde
Yüreksiz ince otlar
Takır takır kurna başında
Leylekler leylekler, hendekler
Bilmem anlayabildiniz mi?
Şairin anası ağlar gibi bir jestle:
– İşte saçmanın gül pembesi… Aman Allah’ım sen bizi koru. 

Bu herzeleri dinleye dinleye bir gün biz de evcek kaçırıp böyle ola-
cağız… dedi.

Vedat bu son şaheser şiiri de kaydettikten sonra vedaını çekip 
savuştu. Artık epeyi sermaye toplamıştı. Bu şuur altı kaynağından 
gelen ekstra fikirleri kendi zekâsıyla de süsleyerek okuyucularına 
bol soslu bir tabak mütalaa ziyafeti çekmiş olacaktı. Anketçilerin 
bir âdetleri de budur: Akıllı deli, söylettikleri kimselerin sözlerine 
yaraşık alsın almasın kendi kalemlerde de yamalar vurmak…

Vedat’ın mülakatı merakla okundu. Başka anketçiler birbiri ar-
kasına şairin kapısını aşındırıyorlardı, iki ay geçti. Hâlâ bunların 
arkası alınmadı.

*
Anne kapı aralığından bu muaccizlere bağırıyordu:
– Allah’a şükür benim oğlum akıllandı! Deli sözlerine bu kadar 

itibar varsa kaçırmış başka şairler, edipler arayınız… Kıtlığı mı var 
yavrum?





Kanatsız Tayyare, Yelkensiz Gemi1

Bilmece yazmıyorum. Bizim Heybeli’deki evden bahsetmek 
istiyorum. Çamlığın yüksek yamacında, dört yanı her rüzgâra açık 
bir kaya üzerine kuruludur. Gelen ahbap2 “ne güzel havadar mevki3” 
diye beğenirler. Bina yalın kat ahşap, binaenaleyh4 yazlıktır. Kışın 
burayı ısıtmak için evin kerestesine muadil5 odun yakmakla beraber 
gene boynunuzu, kulağınızı yünlülerle sarıp sarmalamadan bir ılık 
köşe bulup oturamazsınız. Bu mahzuru6 havasının saflığı öder.

Yazın püfür püfür, kışın aman Allah gümbür gümbür her ufuk-
tan patlayan bora hızını bizim evde alır.

Fırtına gecesinde ne yaptık? Bütün adalı bildikler de işte bunu 
merak etmişler. Bir gün sonra sabahleyin çarşıya indiğim vakit ba-
zılarının taaccüpleriyle7 karşılaştım:

– Hani ya, diyorlardı, Topallamıyorsunuz? Bir kolunuz boynu-
nuza asılı değil. Yüzünüz gözünüz sargısız?

Cevap veriyordum.

1   “Kanatsız Tayyare, Yelkensiz Gemi”, 25 Şubat 1936 tarihinde Cumhuriyet gaze-
tesinde “Fırtına Gecesinin Hatırası” üst başlığı ile yayımlanmıştır. Özgür Yayın-
larının 1995’te yayımladığı İki Hödüğün Seyahati derlemesinde hikâyenin adı 

“Kanatsız Uçak, Yelkensiz Gemi” şeklinde sadeleştirilmiştir. Yukarıdaki metinde 
1936 yayını esas alınmıştır. (Yasemin Bulut)

2   ahbap: dostlar
3   mevki: yer
4   binaenaleyh: bu sebeple
5   muadil: denk
6   mahzur: sakınca, kusur
7   taaccüp: şaşırma, hayret
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– Ucuz kurtulduk!
– Vallahi öyle. Bütün gece sizi düşündük. Mahalle içinde sekizi 

bir sıraya sımsıkı birbirine yaslanmışken bile bizim evler iki yanla-
rına sallanan cezbeli8 dervişler gibi çatır çatır zikrettiler9.

– Bizim ev zikretmedi, dans etti. Çetin bir çarliston oynamak 
için meğerse o vahşi orkestrayı bekliyormuş!

Lütfen hayatımızla alakadar olup10 ta hengâmeyi11 nasıl geçir-
diğimizi merak edenlere anlatıyordum:

Yaşımın geçkinliğine rağmen uykularım mükemmeldir. Yedi 
sekiz saat arada bir uyanıp dalışla, bazen de deliksiz uyurum. Fır-
tına gecesi bermutat12 on birde yattım. Havada bir yağış gürültüsü 
vardı. Yağmur sanıyordum. Bütün kış görünmeye nazlanan karın o 
akşam yapacağı sürpriz nereden aklıma gelir?

Yatak odam garba13, kara yele pehlivanca göğüs germiş bir va-
ziyettedir14. İlk tatlı uykuya dalmışım. Rüya görüyorum. Çürük bir 
teknenin içinde dağlara çıkan fırtınalı bir denize açılmışım. Orsa 
boca15 müthiş sallanıyorum. Bu korkunç rüyanın verdiği helecan-
la16 gözlerimi açtım. A a yalan değil… Rüya hiç değil, sahiden 
sallanıyorum. Acaba bir kâbus mu geçiriyorum? Bir sara17 ıspaz-
mozuna mı18 tutuldum? Çocukluğumdan beri âdetimdir, karanlıkta 
yatamam. Kendimi yokluyorum. Titreme kendi vücudumda değil. 
Karyolada, odada, tavanda, duvarlarda; bütün bina temelinden çatı-
ya kadar sıtmalı bir insan gibi inleyerek titriyor.

8   cezbeli: coşkun
9   zikretmek: bir duayı sürekli tekrarlamak
10   alakadar olmak: ilgilenmek
11   hengâme: patırtı, kargaşa
12   bermutat: her zaman olduğu gibi
13   garp: batı
14   vaziyet: durum
15   orsa boca: bata çıka
16   helecan: heyecan
17   sara: bir sinir hastalığı, epilepsi
18   ıspazmoz: çırpınma, titreme
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O aralık bir çatırtı oldu. Arkama bir şey almadan kendimi ya-
taktan attım. Baktım, pencerelerden birinin yan çıta pervazı fırla-
mış. Hemen çerçeveye abandım. Bir metre murabbaında19 ağır bir 
çerçeve kısmı. Eyvah, zapt edemiyorum! Çerçeve beni geri geriye 
tarif olunmaz bir hızla itiyor. Çıtasız yerden hücum eden karlar su-
ratımı kamçılıyor. Dışarısı bir metreden ötesi seçilmez dondurucu 
kesafette20 beyaz bir gece. Panjur yapraklarının her biri başka türlü 
bir ıslık çalıyor. Rüzgârın saniyede 30, 40 metre bir çılgınlıkla koş-
ması ne demek olduğunu benim bu dağ tepesindeki penceremden 
görüp dinlemeliydiniz. Uçuyoruz. Sanırsınız ki dışarıda sıralanmış 
elli altmış koç durup durup kaplamalara tos vuruyorlar. Bütün ev 
motoru yeni işlemeye başlayan bir tayyare gibi ha havalandı ha ha-
valanıyor vaziyetinde. Kuvvetli bir çıma21 bulsam uçmasın diye evi 
çamlara bağlayacağım. Biz böyle evcek tam takım Büyükada’ya mı 
Kartal’a mı daha ötelere mi nakl-i mekân ediyoruz22? Yoksa nefes 
almadan doğruca cennet-i âlâya mı23?

Odada yalnızım. Ellerim meşgul. Yardıma adam çağırmak için 
ağzımla ayaklarımdan başka bir vasıtam yok. Bir yandan tepiniyor, 
bir yandan bağırıyorum.

Nihayet geliyorlar. Biri diyor ki:
– Aman efendim, dışarıda kıyamet kopuyor!
Ben:
– Evet kıyamet kopuyor. Hallacı Mansur dağları taşları atıyor. 

İşte pamukları uçuşuyor. Kıyametin bir örneğini görmek isteyen dı-
şarıya baksın.

Bir diğeri:
– Hacı ninem derdi ki…
Ben:

19   murabba: kare şeklinde
20   kesafet: bulanıklık
21   çıma: halat ucu
22   nakl-i mekân etmek: yer değiştirmek
23   cennet-i âlâ: yüce cennet
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– Ey?
O:

– Bu yağan karların her bir tanesini gökten bir melek atarmış.
Ben:
– Ne hadlerine ki hacı ninenin melekleri bu ıslıklı havada kanat 

açabilsinler… Onlar donmamak için şimdi cennetin kaloriferli asu-
de24 bir tarafına sinmişlerdir. Bu konser şeytanların.

Bizde misafir bulunan koca nine:
– Eğlenmeyiniz bey… Rabb’imin gücüne gider…
Ben:
– Merak etmeyiniz. Rab teala hazretleri kullarına gücenmeye 

tenezzül etmez. Hele siz şu çerçeveyi zapt ediniz.
Ben çekiliyorum. Yerime iki kadın geliyor. Var kuvvetleriy-

le pencereye abanıyorlar. Çerçeveyi tornavida kullanarak burgulu 
çivilerle tutturabilmenin imkânı yok. Gidiyorum. Bir avuç çiviyle 
geliyorum.

Kadınlar bağrışıyorlar:
– Aman çabuk olunuz. Fırtına bizi çerçeve ile beraber devire-

cek!
Dışarıdaki koçlara bu sefer bir alay boğa da katışmış olmalı 

ki kaplamaların gördüğü zor aklımızı çileden çıkaracak bir şiddet 
alıyor. Çerçeveyi zedelemeden yalnız sökeye irili ufaklı on beş çivi 
çakıyorum. Hele cam yerine oturuyor.

Koca nine salatüselam getirerek:
– Uçuyoruz uçuyoruz…
Ben:
– Uçuyoruz değil, galiba uçtuk. Etrafımızda tanıyamadığım 

manzaralar görüyorum. Galiba başka yerlerdeyiz. Burgaz, Kınalı 

24   asude: rahat
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eski mevkilerinde duruyorlar mı şüphedeyim. Hallacı Mansur onla-
rı düzlemediyse çok âlâ25…

Hakikaten tipi, güzergâhında26 ne varsa tıraş edecek bir kuduz-
luk alıyordu.

Odaya biri daha geliyor, telaşla:
– Sağ tarafımızdaki çamlar çatır çatır devriliyor!
Ben:
– Lamba, mangal, soba ne varsa bütün ateşleri söndürünüz. Fır-

tına bir rahne27 açıp da içeriye dolarsa tutuşuruz.
Koca nine:
– Kaçamaz mıyız?
Ben:
– Nereye kaçacağız? Anaç çamları çatır çatır deviren kasırga 

bizi bir yumak gibi buradan denize fırlatır.
Koca nine içinin derinliğinden bir şeyler mırıldanarak pencere-

lere üflüyor. Artık panjurların araları karla tıkanıyor ve buz tutuyor. 
Dışarısı görünmüyor. Bodrum katına indik. Fırtına istikametinin28 
aksi29 cihetindeki30 bahçe kapısını araladık. Rüzgârın esmediği taraf 
yoktu ki… Tipi oraya da dizlerimize kadar kar kümelemiş. Dışarı-
ya adım atmak cesaretini göstereni ufacık bir bohça gibi kavrayıp 
öteye fırlatacak.

Beyazlara bürünmüş çamlar mütemadiyen31 tehlilde32. Niyaz-
kâr33 bir teslimiyetle34 yerlere kadar eğilip eğilip doğruluyorlar.

25   âlâ: çok iyi
26   güzergâh: yol boyu
27   rahne: gedik
28   istikamet: yön
29   aksi: tersi
30   cihet: yön
31   mütemadiyen: sürekli
32   tehlil: “la ilahe illallah” sözünü tekrar etme
33   niyazkâr: yalvaran
34   teslimiyet: boyun eğme



1168 | Hikâyeler

Ben:
– Bu gece çamlar bütün beynamazların35 kazalarını kıldılar.
Koca nine:
– Bu itikatsız36 adam her şeyden bir eğlence çıkarmaya bakar. 

Tespih çekip tövbe edilecek bir gecede bu sözlerin sırası mı? Bu 
fırtına günahlarımızın bir işaretidir.

Ben:
– Sana ne koca nine? Senin ne günahın var ki? Şarap içmedin, 

dans etmedin, erkek berberlere saç kestirmedin. Yetmiş yaşında 
hâlâ erkeklerden, on beşlik nevcivanlardan37 ziyade38 kaçınıyorsun. 
Sana bin lira verseler müsabakaya39 girip de kurada40 bacaklarını 
göstermezsin.

Koca nine:
– Ha sus! Tövbe istiğfar edecek yerde bu laflar ne? Şimdi yu-

marım gözlerimi, açarım ağzımı ha! Merhum41 ayalimle42 otuz beş 
sene bir arada yaşadım. O bile bacaklarımın biçimini görmemiştir.

Ben:
– Zavallı adam!
Koca nine:
– Zavallı değil, edepli adam.
Ben:
– Öyle olsun.
Yanımızdakilerden biri de durmayıp şöyle tasalanıyordu:
– Gidenler gelmedi, gidenler gelmedi… Bu havada dışarıda ne 

oldular acaba?
Ben:

35   beynamaz: namaz kılmayan
36   itikatsız: inanmayan
37   nevcivan: genç
38   ziyade: fazla
39   müsabaka: yarışma
40   kurada: sıska
41   merhum: ölmüş
42   ayal: eş, koca
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– Ne olacaklar? Böyle gecede azmanın elbette cezasını göre-
ceklerdir.

Koca nine:
– Ah insanlar gibi…

*
Döşeklerimize girsek de uyku tutturmanın imkânı yoktu. Gacır 

gacır mütemadi43 bir zelzele44 içinde uyunur mu? Fırtına yavaşlama 
eseri göstermiyor. Netice ne olacak? Daha azacak mı? Koca nine-
nin kavlince45 hep abdestli bulunmak lazım. Eh ne olur ne olmaz, 
ahirete hazırlıksız gitmeyelim.

*
Alt kârgir46 katta gaz sobasının etrafına dizildik, birer sıcak çay 

içiyoruz. Dışarıda kasırga en tiz gamlardan47 vahşi ıslıklarıyla biz48 
gibi kulakları delen bir şiddette devam ediyor.

Sabah olmak bilmiyor. Ne yapacağız? Kaç kaçamazsın, dur 
duramazsın. Şuursuz49, hissiz müthiş bir kuvvetle sarılmış bir ha-
pishanedeyiz. Ben enine boyuna söyleniyorum.

Koca nine pencerelere üflediği salatüselamlar arasında bana 
çıkışıyor:

– Sus be adam sus! Ne senin dediğin olur ne benim dediğim 
olur…

Ben:
– Ya kimin dediği olur?
Koca nine:
– Rabb’imin dediği olur. Hikmetine karışılır mı?
Ben:

43   mütemadi: sürekli devam eden
44   zelzele: sarsıntı, deprem
45   kavlince: sözüne göre
46   kârgir: taş ya da tuğladan yapılmış
47   gam: kaygı tasa
48   biz: delme aracı, tığ
49   şuursuz: bilinçsiz
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– Kim bilir şu anda ne kadar gemiler, kayıklar denizin dibine 
kaynıyor. Ne kadar evler yıkılıyor. Köylerde, kırlarda, yollarda an-
sızın bu afete yakalanan ne kadar adam, hayvan, can telef oluyor50. 
Rabb’imin dediği bu mudur?

Koca nine:
– Kusur bizim… Günah bizim…

*
İki gün sonra tahakkuk eden51 zararlarımız:
Tellerini kopararak damdan beş altı kiremit savurmuş. Birkaç 

yerde kiremit altı kaplamalarını açmış. Yazı odamın duvarından bir 
antika tabak düşüp parçalanmış. Büyük balkonun şark52, garp köşe 
parmaklıklarını tamamıyla koparıp atmış.

Bahçede bir akasya ile iki küçük selvi Allah’a yalvarır gibi kim 
bilir kaç defa secdeye varıp kalktıktan sonra nihayet kırk beş dere-
celik bir meyille53 rükû hâlinde kalmışlar.

Yazın muattar54 gölgesinde kitap okuduğum bir ihtiyar çam ki 
(gövdesini ben kucaklayamam) besbelli inat etmiş, eğilmemiş. Bu 
itaatsizliğinin55 cezası olarak bütün dalları yolunmuş, kel tavuğa 
döndürülmüş.

Civar56 çamlardan bazılarını köklerinden devirmiş, birtakımını 
bellerinin ortasından kırmış. Çamlıkların bütün zemini sergi yeşil 
dallarla örtülü.

Fukara halk çuval çuval toplamakla meşgul.
Gene aşk olsun bizim eve… Bu müthiş maçta sırtını yere ver-

medi. Şakulünü57 de kaybetmedi. Dimdik duruyor.
Hüseyin Rahmi Gürpınar

50   telef olmak: ölmek
51   tahakkuk etmek: gerçekleşmek
52   şark: doğu
53   meyil: eğim
54   muattar: güzel kokulu
55   itaatsizlik: boyun eğmeme
56   civar: çevredeki
57   şakul: dikey doğruluk



Balta ile Doğuran Böyle Doğurur1

Etyemez sırtında denize bakar, eski yapı tahta bir ev. İçindeki 
eşyanın en yenisi kırk yıllıktır. “Allah kişiyi gördüğünden yâd et-
mesin” meseli Hasibe Hanım’ın başsözüdür.

İstanbul’un ananevi ahlak ve âdetlerini altüst eden inkılap rüz-
gârları bu eve girecek henüz bir delikceğiz bulamamıştır. Her gece 
döşekler yere serilir. Sabah olunca toplanır, yüke istif edilir. Bakır 
meydan sinisinin çevresine dizilen küçük minderlere oturulur. Tah-
ta kaşıklar aynı kaba girer çıkar. Bütün eller vıcık vıcık aynı saha-
nın içini karıştırır. Her lokma parmaklarla koparılır. Bir tek bardak 
bütün ağızları dolaşır.

“Müminin artığı mümine helaldir” sözü, bu sofranın başhik-
metidir. Herkes yiyebileceği kadar ekmek alacak. Kimsenin önün-
den bir lokmacık şey artıp ziyan olmayacaktır. Çünkü kalan lokma 

1   “Baltayla Doğuran Böyle Doğurur”, 19 Eylül 1936’da 7 Gün dergisinde ya-
yımlanmıştır. 1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından yayımlanan Gönül Tica-
reti isimli öykü kitabına dâhil edilir. Bu öykü, Mustafa Nihat Özön tarafından 
sadeleştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar basılan Gönül 
Ticareti’nde, “Balta ile Doğuran Böyle Doğurur” ismiyle geçer. 1978 yılında, 
Gulyabani-Melek Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi ta-
rafından sadeleştirilerek basılan kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik 
yoktur. 1997 yılında Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdık-
tan sonra eser Özgür Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek San-
mıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır, öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 
2014 yıllarında Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle 
sadeleştirilerek yayımlanan kitapta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. 
Elinizdeki metin, tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. 
(Hakkı Özkaya).
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kendini yemeyene lanet ederek bağırır. Odunu, kömürü idare için 
sıcak mevsimlerde bile üç günde bir yemek pişirilir. Bazı yemekler 
tel dolapta ağırlaşır, kokar, küflenir. Fakat “Bu yemek bozulmuş” 
demeye kimsenin dili varmaz çünkü bu cesareti gösterenin derhâl 
küfrüne hükmedilir. İki gözüm nimet bozulur mu hiç? Ona böyle 
bir isnatta bulunmak, maazallah “fena” demek günahların en büyü-
ğüdür. Sonra rezzak-ı âlem2 gücenir de kıtlık olur, insanlar açlıktan 
kırılır. Böyle kokmaya yüz tutmuş yemekler ateşte tekrar kaynatı-
larak tazelendirilir. Hasibe Hanım, birkaç irat sahibi tutamaklı bir 
kadındır. Şişeyi dışından yalar ve yalatır. Uzun yıllardan beri dul-
dur. Oğlu Saffet, gelini Şaziye, akrabasından birkaç kadınla beraber 
yaşar. Saffet hakikaten saf bir gençtir. Dostlar alışverişte görsünler 
kabîlinden bir tüccar yanına devam eder. Anasının eline bakar. İda-
re ve hüküm hep bu kadınındır.

Şaziye uysal bir kadıncağızdır. Kocasıyla iyi geçinir ama kay-
nanasının dırdırcılığından bazen dolar taşar, kapalı odalarda ağlar. 
Gizli gizli konuya komşuya dert yanar. Hep ona şu nasihati verirler:

– Allah’ın takdiri böyle imiş, karşı gelinmez. Sık dişini. Başka 
çare yoktur.

Allah’ın takdiri neden böyle olduğuna gelinin hiç aklı ermez. 
Ne yapsın dişini sıkmaya çalışır.

Kaynana ile gelin arasında her gün alevi biraz daha pırıldayan 
büyük bir mesele vardır. Kaynana çocuk ister. O eve geleli üç yılı 
bitirip dörde basmış olan gelinde hamle3 dair henüz bir alamet be-
lirmemiştir. Kaynana “Ne dedim de bu kısır karıyı oğluma aldım? 
Dünyada kız mı kalmadıydı acaba? Soyumuz sönecek!..” şikâyet-
leriyle dövünür.

Hasibe Hanım kendilerini dünyanın en mühim sülalesinden sa-
yar. Bu mübarek ırk, Hacı Keremullah’tan başlar, en son Derbento-
ğulları namını alır. Bunlar Türklüğün ilk müessisleri, Anadolu’nun 
birinci fatihleridir. Memleketin dağlarını, ırmaklarını yaratmakta 
Halik’a yardım etmişler gibidir.
2   rezzak-ı âlem: dünyanın rızkını veren, Allah
3   haml: gebelik
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Konuda komşuda bir doğum olsa Hasibe’nin evinde kıyamet 
kopar. Geline açar ağzını, yumar gözünü:

– İşit de utan… Tahsildar’ın karısı gümbür gümbür dünyaya bir 
oğlan getirdi. El âlem durmuyor zürriyet yetiştiriyor… Çift doğu-
ranlar da çoğaldı. Ne olur kızım meydana bir tek yavru da sen çıkar. 
Irkımız Saffet’te sönecek.

Zavallı gelin, kızara kızara cevap verir:
– Ne yapayım haminne? Allah vermiyor.
– Elbette bir kusurun var ki Allah vermiyor.
– Ne kusurum olacak benim?
Kaynana haykırır:
– Kısırlık kısırlık!.. Allah sevmediği kullarını kısırlaştırır. Eski 

zamanda olsa senin üzerine oğluma iki üç karı daha alırdım. Elbette 
birinden biri doğururdu. Ah eski zaman… Eski zaman hasretlerini 
çektiğim o mübarek günler… Evvelden dualarla şerbetlerdin, üç 
gün üç gece ziyafetlerle, düğünlerle evlendirirdin. Gelin hoşuna 
gitmedi mi “İraden elinde olsun” derdin, boş düşerdi, kurtulurdun. 
Şimdi evlenme memurunun huzurunda deftere üç satır yazı iki imza 
ile bağlanıyorsun. Ama artık çözülebilirsen çözül. Kurtuluş ahrete 
sürüyor. Sen ölmeyince oğlumu evlendiremeyeceğim. Düşündükçe 
fenalıklar geçiriyorum…

Yüzüne karşı ölüm beklenildiği söylenince gelin hüngür hün-
gür boşanır.

Evin alt katında, tavanı basık, büyük bir oda vardır. Pencerenin 
önünü süsleyen sardunyalar, şebboylar, kına çiçekleri mahallece 
buraya has bahçe namını kazandırmıştır. Haftada birkaç defa bu 
odada âdeta bir divan kurulur, mahallenin çeneleri kuvvetli, dilleri 
cüretli dedikoducu kadınları geniş bir bakır mangalın çevresine top-
lanırlar, cezveler sürülür, sigaralar tüttürülür, onun bunun ayağına 
ip takarak sürürler, süründürürler.

O günün ruznamesi yine zavallı gelinin kısırlık meselesiyle 
açılmıştı.
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Kaynana sigarasını fosurdatıp kahvesinin son tortularını çalka-
laya çalkalaya içerken başladı:

– Komşucuklarım, içimizde yabancı yok. Hepsini söyleyece-
ğim. Yine size dert yanacağım. Benim derdim kırk yıl söylesem 
bitmez. Gelini doğurtmak için ne bilirsem yaptım. “Kabahat belki 
oğlundadır.” dediler. Saffetin erkekliğini kuvvetlendirmek için şey-
hin tılsımlı kemerini yedi gün belinde taşıttım. Donunu okuttum. 
Türbe türbe dolaştırdım. Nefeslenmiş gelincik macunları, Tüncina4 
yazılı latilokumlar yedirdim. Hele geline verdiğim emek, anlatma 
ile bitmez… “Yeni doğmuş çocuğun ilk çişini salataya karıştır da 
yedir.” dediler, yaptım. İştahla yedi kör olası, yine doğurmadı. “Ya-
rasa pisliğini leblebi unu ile karıştırarak hap yap da yuttur.” dediler, 
yutturdum. Şeyh Sadrettin, gelinin karnı üzerine Ayetülkürsi5 yazdı. 
Üç gün sonra geldi, mübarek diliyle yine dendi yaladı. Yedi emirle-
re kasık damarına bastırttım. Ardıçla karışık papatya ısırgan buğu-
suna oturttum. Velhasıl hiçbir şey kâr etmedi. Bizim şanlı şöhretli 
Derbentoğulları soyumuz işte bu son filizde sönüyor. İçinizde buna 
bir çare bilen varsa Allah aşkına söylesin…

Bu dişi meclisin azaları meselenin ehemmiyetini anlatır, ağır 
bakışlı istihraçların sükûtu içinde bir müddet düşündüler.

Nihayet ağzına yeni taktırdığı dişlerin ızdırabıyla sesi peltek-
leşmiş yaşlı bir kadın:

– Kardeş, sen niye doğurmuyorsun sanki? dedi.
Bu sualin ruhuna verdiği ezginlikle süzgünleşen Hasibe:
– İsteyenler çok amma varmıyorum… Biliyorum, yedirmeye 

değil, yemeye gelecekler. Kendimi de henüz hekimletmedim, do-
ğurur muyum doğurmaz mıyım bilmiyorum.

Geçkinliği hoppa tuvaletine hüzün veren bir kadın:
– Kırk sekizinde, ellisinde doğuranlar çok… Hem şimdi yaş 

meselesi kaldı mı? Beyoğlu’nda Viyana’dan gelme bir berber söy-
lüyorlar. Altmış yaşındakini yirmi beşe indiriyormuş. Abıhayat de-

4   Tüncina: bir dua adı
5   Ayetülkürsi: Bakara suresi 255. ayet
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nen iksirle yüz çizgilerini yok ettikten sonra saçları tavlıyor, kabar-
tıyor, açık yerlere tohum ekiyormuş.

Elli beşi, yılların ekspresiyle çoktan geçmiş bir kadın kırıtarak 
ağız açtı.

– İhtiyarlarsam inşallah şu sanatkâra ben de gideyim…
Boncuklu bir hanımnine:
– Hasibe’yi gençleştirerek kocaya verip döl almaya uğraşmak-

tansa hazır şu gençleri doğurtmak daha kolay olmaz mı?
Hasibe:
– Bir türlü doğurtamıyoruz işte, ne yapalım?
Boncuklu:
– Ben onu doğurtmanın tılsımını biliyorum.
Hasibe telaştan dalgalanan sesiyle:
– Hay ağzını öpeyim, çabuk söyle!
– Hacı Nuri’nin bahçesinde bir armut ağacı vardı. Kocamış de-

ğil fakat iyi meyve vermez. Seyrek seperek kurtlu murtlu birkaç 
şey… Ağacı yemişlendirmek için bir usul salık vermişler. “Baltayı 
alınız, ‘Mahsul vermezsen seni bununla keserim’ diyerek üzerine 
yürüyünüz.” demişler. Böylece armut ağacını korkutmuşlar. İleriki 
yıl pıtrak gibi yemiş vermiş…

Hasibe biraz düşünerek:
– Bu usulün bizim geline tatbikinden bir fayda umulur mu?
Boncuklu:
– Niçin umulmasın? Ağaç korkutulur da insan korkutulmaz mı?
Hasibe itminanlı bir gülümseme ile:
– Ben de şu bizim kısır gelini balta ile bir korkutayım inşallah… 

Bakalım ne olur?
Bu dişi meclisin gençlik çalımı satan ihtiyar azaları, bu kararı 

ittifakla alkışlarlar. Mahallenin odun yarıcısından eğreti balta alınır.
*
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Zavallı gelinin bir şeyden haberi yok. O kendi odasında işiyle 
gücüyle meşguldür. Bu dedikoducu kumkumaların aralarına katış-
maz. Şaziye odasında kocasının bir söküğünü dikmekle oyalanırken 
kaynana elinde koskocaman balta ile birdenbire içeriye girer. Sura-
tına bir korkunçluk vahşeti vermek için büyüttüğü gözlerde müthiş 
silahını havaya kaldırarak geline şöyle bağıra bağıra hücum eder:

– Meyvesiz ağacı kökünden budarlar! Doğurmazsan seni bu-
nunla param parça edeceğim!..

Neye uğradığını bilemeyen masum gelin ani büyük bir korku 
ile bayılır düşer. Yaptığına pişman olan kaynananın kopardığı yay-
garalar üzerine konu komşu üşüşür, baygını ayıltırlar ama zavallı-
dan yirmi dört saat süren dayanılmaz sancılarla beraber bir kandır 
boşanır. Leğeni dolduran kan havuzu içinde bir pıhtı yüzdüğü gö-
rülür. Bu, gelinin korku ile düşürdüğü iki aylık bir cenindir. Kayna-
nanın beklediği torunun ham ölüsü… Leğenin başında matem eden 
anasına ömründe ilk defa olarak çıkışan oğlu sorar:

– Anne ne yaptın? Bu cinayet ne?
Yine ömründe hiç söz altında kalmayan kocakarı cevap verir:
– Ne yapacağım? Tarif ettikleri usulde doğurtmak istedim!
– Balta ile doğuran, işte böyle doğurur! Çocuğumu öldürdün!
– Oşt köpek! Neden olmuş senin çocuğun? O senin babalığınla 

değil, yedi emirlerin mübarek himmetleri ile oluyordu…



Eti Senin, Kemiği Benim1

İşte eski kafaların çocuk terbiyesine dair üç barbar düsturu2. 
Geçmiş zamanda her nedense dört rakamının uğuru denenmiş ola-
cak ki çocukları dört yaşında dört aylık mektebe başlatırlardı. He-
nüz kundak kokan bir yavru, tokadının şaplağında bir nevi cennet 
icazeti3 tevehhüm eden4 mutaassıp5 kavuklunun yukarıdaki şart-
larla vahşi terbiyesine teslim edilirdi. O nasırlı, merhametsiz elin 
şiddetle indiği körpecik yanağa fasla fasla6 kan otururdu. Açan gül 
işte bu cinayetin sembolü idi. Dayağı cennete sokan ahmak kimdir 
ki hain hocalar onu kendi lehlerine, çocukların aleyhine tazimle7 
oradan çıkarıyorlar?

1   “Eti Senin, Kemiği Benim” hikâyesi, Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 1938 ta-
rihinde yayımlanmıştır. Daha sonra Gürpınar Yayınlarınca 1963 yılında basılan 
Eti Senin, Kemiği Benim kitabı içerisinde sadeleşmiş olarak yer almıştır. Hikâ-
yenin ikinci baskısı Hüsamettin Bozok’un sadeleştirmesiyle Atlas Kitabevi tara-
fından 1973’te yayımlanmıştır. Özgür Yayınları Eti Senin Kemiği Benim hikâye 
derlemesini Mezardan Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış hikâye derlemeleri 
ile birleştirerek yayımlamıştır. 1995 yılında yapılan yayında Kemal Bek, mev-
cut sadeleştirmeye dipnotlar eklemiştir. Elinizdeki metin, hikâyenin Cumhuriyet 
gazetesindeki yayını esas alınarak sadeleştirmeden hazırlanmıştır. (Mediha Sena 
Özcan)

2   düstur: genel kural 
3   icazet: izin, onay 
4   tevehhüm etmek: kuruntuya düşmek
5   mutaassıp: bağnaz
6   fasla fasla: iri parçalar hâlinde, kabarcık kabarcık
7   tazim: saygı gösterme, ululama 
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“Eti senin, kemiği benim” mukavelesine8 gelince, artık bunu 
büsbütün bir kasaplık alışveriş buluyorum.

Kafalarımızda yer etmiş, geçmişten kalma çok batıl alışkanlık-
larla malulüz9. Masum yavruların ilk nefes tedrislerine10 cennet ce-
hennem karıştırılıyordu. Aptal avlayan kör taassubun11 bu iki mükâ-
fat ve ceza vasıtasından başka akla, fenne uygun ne silahı vardır ki?

Üstünde yaşadığımız toprağın altına ait kanunlarla idare olun-
mak iddiasında musır12, aramızda hâlâ eksik değildir. Bakarsınız 
ki birkaç dil bilir, yüksekokullarda öğretmenliği, dört beş de telifi 
vardır. Fakat akide13 damarını biraz kurcalarsanız saçmaladığını gö-
rürsünüz.

Girit’te mektebe başlatıldım. Altı yaşında İstanbul’a geldim. 
Yakubağa Mektebine verildim. Burası mektep değil, o zamanın 
zavallı çocukları için falakaları, hezaren14 değnekleri, sopaları, sı-
rıklarıyla bir cezaeviydi. Büyüdükten sonra bile kapısının önünden 
geçerken ürpermelere tutulmaktan kendimi alamazdım.

Bina taş, Asyai ufak bir medrese mimarisinde, duvarları kalın, 
pencereleri küçük, sağırı çok, merdiveni yok, toprakla beraber… 
Bu türbemsi loşluğun kasveti içinde boğulurduk.

Dış kapıdan dar bir bahçeye girilir. Yüksek duvarların arasın-
da güneşsizlik sıskası, yaprakları tırtıllı, boynu bükük bir ağaç sizi 
karşılar. Biraz ötedeki çatal taşlı iptidai15 helanın ağır kokusu, ge-
lenlere buranın sıhhi vaziyetini anlatır.

8   mukavele: sözleşme
9   malul: hasta, sakat 
10   tedris: ders verme, öğretme
11   taassup: bağnazlık
12   musır: bir söz veya düşüncede direnen kimse
13   akide: inanç
14   hezaren: saray çiçeği, bambu 
15   iptidai: ilkel
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Bu mustatil16 binanın bir küçük dılı17 sokağa bakar. Mukabil 
küçük dılı büsbütün sağırdır. Büyük dıllarından birinde yalnız kapı 
vardır. Karşıki kısmın pencereleri yine o namdaki cami mezarlığına 
açılmıştır. Biz yavrular ölülerle aynı seviyedeyiz. Hemen pencere-
den elini uzat, bu ahiret bahçesinden bir dal baldıran kopar. Ders sı-
raları alçaktır. Yerle beraber. Her çocuk evinden getirdiği minderin 
üzerine diz çökerek kör hafız gibi sallana sallana dersini okur. Etra-
fı işkence aletleriyle donanmış yüksek makamında oturan Kayserili 
ihtiyar hoca, koca sarığının altından buruşuk, ekşi bir suratla hep 
öfkeli bakan gözlerini üzerimizde dolaştırınca hepimiz titreşiriz. O 
bizim için umacıların umacısıdır. Hiç boş durmaya gelmez. Daima 
mırıldanarak öne arkaya sallanmalı. Dinlenir gibi biraz avare duran 
çocuğun beyninden aşağıya hemencecik üç metrelik koca sırık iner. 

Kabahatli talebe, sekiz çocuk aşırı bir sırada bulunuyorsa sırı-
ğın ucu ona varıncaya kadar yolda birçok kabahatsizleri de haşlar.

Bu sırığın takırtısı, dayak yiyenin haykırışı kamçıyla dörtnala 
kalkan hayvanlar gibi hepimizi birden coşturur. Mektebin havası 
gürül gürül:

“Elif küsün enni, elif kesa inni, elif kütür ünni; bey küsün ben-
ni, bey kesa binni, bey kütür bünni; tey küsün ilah…” şamatasıyla 
dolup taşmaya başlar.

Hoca kulaklarımızı kanatmak için sağ el baş ve salavat par-
maklarının18 tırnaklarını bilhassa19 bu canavarlık için uzatır. Bazen 
bu pençenin yırtıcılığıyla kulak memesi, yapışığından ayrılır, cılk 
yara olur. Kulağı iki keskin tırnak kıskacına aldıktan sonra başı 
sertçe sağa sola sallar, akabinde20 yanaklarda patlayan iki şimşeğin 
alevi gözlerden çıkar. Yavrucak sersemler, oraya yığılır. Bohça gibi 
kaldırırlar onu.

16   mustatil: dikdörtgen 
17   dıl: köşe, kenar 
18   salavat parmağı: işaret parmağı
19   bilhassa: özellikle
20   akabinde: arkasından, sonrasında
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Bu işkence altında can vermiş çocukların hikâyelerini işitmiş 
olanlarımız nadir değildir. Aramızda, çekile çekile uzayan kulakları 
insani şeklini kaybetmiş talebe vardı. O zamanın kaba ruhlu hocala-
rı, okuma almayan kalın kafalılara dersi böyle işkenceyle kulaktan 
akıtarak belletmenin kabil olacağı zannında musırdılar. Yobaz aklı 
bu ya… Oysa zekâları durgun çocuklar, bu vahşi tedris sistemiyle 
büsbütün aptallaşıyorlardı.



Falaka1

Çocuklara tahsis2 edilen bu işkence aleti, uçtan uca ip bağlan-
mış bir sopadır. Kabahatlinin ayakları bu sopayla ipin arasına ge-
çirilir. Sopa buruldukça ayaklar bileklerinden falakaya sıkışır. Son 
burmada çocuk kıskıvrak bu kapana tutulmuş olur. Suçun derecesi-
ne göre potin, lapçın3 varsa çıkarılır. Değneklerin çıplak tabanlarda 
her şaklayışında çocuk acı çığlıklarla kıvrıla kıvrıla kendini yerden 
yere vurur. Kesik kesik hıçkırıklar, tıkanmalar, boğuk iniltilerle yal-
varır:

– Aman hocaendi, vurma, köpeğin olayım. Öf, ölüyorum. An-
neciğim anneciğim!.. Allah aşkına vurma hocaendi, bir daha yap-
mam. Vallahi ezberlerim. Ah anam, ah!.. Aman!

Nihayet ses kesilir. Debelenmeler durur. Baygını kaldırırlar.
Cennete nispet edilen4 dayak işte budur. Medeni yüreklerin 

dayanacağı manzara değil. Bu acıklı satırları mübalağalı görenler 

1   “Falaka” hikâyesi, Cumhuriyet gazetesinde 15-16 Nisan 1938 tarihlerinde ya-
yımlanmıştır. Daha sonra Gürpınar Yayınlarınca 1963 yılında basılan Eti Senin, 
Kemiği Benim kitabı içerisinde sadeleşmiş olarak yer almıştır. Hüsamettin Bo-
zok’un sadeleştirdiği hikâyenin ikinci baskısı Atlas Kitabevi tarafından 1973’te 
yayımlanmıştır. Özgür Yayınları, Eti Senin Kemiği Benim hikâye derlemesini 
Mezardan Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış hikâye derlemeleri ile birleştirerek 
yayımlamıştır. 1995 yılında yapılan yayında Kemal Bek, mevcut sadeleştirmeye 
dipnotlar eklemiştir. Elinizdeki metin, hikâyenin Cumhuriyet gazetesindeki ya-
yını esas alınarak sadeleştirmeden hazırlanmıştır. (Mediha Sena Özcan)

2   tahsis: bir şeyi bir kimseye ya da bir yere ayırma 
3   lapçın: takunya 
4   nispet etmek: eşit tutmak
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varsa dayaktan ölmüş çocukların velileri tarafından katil hocalar 
aleyhine açılan dava sicillerini bugün de bulmak kabildir.

Türk çocuğunun mektep namına geçirdiği bu engizisyon5 dev-
rini hatırlayan elbette benden başka berhayat6 ihtiyarlar da vardır. 
Kulaktozuna indirilen bir Hüdayi7 silleyle cennete uçurulmuş yav-
rucakların facialarını uydurulmuş kurt masalları sanmayınız.

Bu kadar dayak mukabilinde8 öğrendiklerimiz, hiçbir kelimesi-
ni anlamadan papağanlar gibi öttüğümüz Arapça sözlerdir.

Amme, Tebareke, Kasseme cüzlerini, Tecvid, Mızraklı İlmihâl9 
okuruz. Aklımda kaldığına göre tecvitte ihfa, izhar, babü meddi ta-
bii vardır.

Medlerin dört elif miktarı çekilip çekilmeyeceği tilavetinde10 
yanılanlara hoca, bilamel11 yaparak bu meddükasrı kulaklarda gös-
terir, yanaklarda güller açtırır. Mızraklı İlmihâl, abdestin, guslün 
şartları, (henüz sekiz yaşındayız yahu) guslü gerektiren şeri sebep-
ler, mazmaza12, iştinşak13, sair bedenini pak etmek, setr-i avret14, 
kıbleye durmak… Su bulunmadığı yerde nasıl teyemmüm15 edilir? 
Ve hadis vaki oldukta…

Okuma bitiminde bal mumu eski dersten kaldırılır, yenisine 
yapıştırılır.

Allah Allah, kısasa bakınız ki bizim evvel zamanda yediğimiz 
dayakların acısını bugünkü talebe, öğretmenlerden çıkarıyor…

*

5   engizisyon: Orta Çağ’da, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri ceza-
landırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı

6   berhayat: hayatta olan kimse
7   Hüdayi: Allah’ın yarattığı, Allahlık
8   mukabil: bir şeye karşılık olarak yapılan
9   ilmihâl: İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitap
10   tilavet: Kur’an’ı güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma
11   bilamel: yapılan iş, edim
12   mazmaza: abdestte ağza su vererek çalkalama
13   istinşak: abdestte burna su çekme
14   setr-i avret: İslam’a uygun şekilde örtünme
15   teyemmüm: su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak, kum vb. şeylerle abdest 

alma
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Körpe zekâların inkişaf16 kabiliyetleri bu Orta Çağ tahsiliyle 
en küçük yaşlarda böyle köreltilirdi. Hatta bugün çoklarının dünya 
umurunu ahiret endişelerine bağlı tutmaları o zamanın çok erken 
başlamış sıkı din telkinleriyle17 doğru muhakeme18 idrakini kaybet-
miş olmalarının neticesidir.

Bu bakar körlüğe taassup19 adı veriliyor. Millî bünyemizin sin-
si sinsi işleyen kapanmaz yarası.

Söyledim. Pencere önündeki mezarlığın ölüleriyle bir sevi-
yedeyiz. Isırganlara, dikenlere, baldıranlara, ballıbabalara gömü-
lü mezar taşları üzerinde kıraatimizin ilk tatbikatını20 heceliyoruz. 
Hep bu ölüleri diri tanıdıklar gibi belledik. 

İşte Kemankeş Halil Efendi… İşte koca kavuklu Sekban Yu-
suf Ağa… Kadiriye dervişlerinden Hüsnü Baba… İşte civanlığına21 
doymadan mürg-i ruhu22 hulde23 uçan Nadire Hanım… İşte cennet 
kuşu yavrucak Sıtkı… Bu yeşillik deryası içinden bize bakar gibi 
başları görünen bazıları çarpılmış bu yosunlu, küflü taşların ahiret 
yazılarını yalan yanlış sökmeye uğraşmak bizim için bir nevi tem-
rindi24. Pencereyi açınca ölü gübresiyle semirmiş bu coşkun otların 
dalları içeri sokulurdu. Ne ağır kokuydu o mezardan gelen havanın 
burnumuza doldurduğu…

*
Bazen mahalle imamı yeni cübbesi, temiz sarığıyla yüzünün 

sevinci örtülmez bir telaşla görünür.
Bizim hoca sorar:
– Hayri Efendi, ne var?

16   inkişaf: gelişme, gelişim 
17   telkin: bir duygu ya da düşünceyi aşılama
18   muhakeme: yargılama
19   taassup: bağnazlık
20   tatbikat: uygulama
21   civanlık: gençlik
22   mürg-i ruh: ruh kuşu 
23   huld: edebiyet
24   temrin: alıştırma
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– Şevki Paşa sizlere ömür, Fatih’e namaza yetiştireceğiz.
– Ya… Fukarası çoktu. Allah rahmet eylesin, cümlemizi iman-

dan ayırmasın!
– Amin…
Başka bir gün cami tabutluğundaki eski teneşiri25 yüklenmiş 

bir hamalın geçtiği görülür. 
Hoca merakla:
– Hayri Efendi, yine kim?
– Şurada yatalak fakir bir adam vardı. 
– Kurtulmuş.
İmam bugün neşesiz ve gündelik kıyafetiyledir. Mektebin bah-

çesine günün saatine göre simit, razakı hoşafı, pelte sucuğu satıcı-
ları gelir. Gündeliklerimizle alır, yeriz. Fakat bu herifleri sevmeyiz. 
Çünkü onlar falaka uçlarını tutan zebanilerimizdir. Hoca bu men-
hus26 işi onlara gördürür. 

Mektep içinde yüksekçe konmuş musluklu bir küp, yanı başına 
zincirle asılı bir bakır maşrapa vardır. Hepimiz ondan su içeriz.

Hela tek olduğu için oraya tuhaf bir usulle gidilir. Kapıya, bir 
yanına “geldi”, öbür yanına “gitti” yazılı bir tahta asılıdır. Dışarı çı-
kacak çocuk bu tahtayı “gitti” vaziyetine kor, yürür. Bu tahta “gel-
di” durumuna dönmedikçe başka çocuk dışarıya çıkamaz. Bu usul 
bazen haylice elim tuhaflıklara sebep olur. Çocuğun biri sıkışmıştır. 
Fakat tahta “gitti” gösteriyor. Bu yavru elleri idrarın zorladığı yerde, 
beli iki büklüm, yüzü kıpkırmızı, son tetikte olduğunu anlatır bir 
yalvarışla hocanın karşısına dikilir:

– Hocaendi…
Hoca nemrut bir suratla tahtayı göstererek:
– “Gitti”yi görmüyor musun? Çekil, yerinde otur!
Akıntıyı tutma idaresini kaybetmiş çocuk, yaşların bir kısmını 

gözlerinden salıvererek yerinden kaynar gibi dalgalı dalgalı:
25   teneşir: üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta
26   menhus: uğursuzluk
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– Hocaendiciğim…
İnsafsız herif bu sefer koca sırığa el atınca yavru sopayla haş-

lanmadansa altını ıslatmanın daha az ehven bir felaket olacağını an-
lar. Aşağıdan yukarıdan sıza sıza yerine döner. Bu kazaların sayısını 
ancak kirli don yıkayan analar bilir.

*
O yaşlarda hıfza27 çalıştırılanlarımız olduğu gibi hattatlığa da 

özendiriliriz. 
“Çifte aharlı” tabir olunan kaba, yeşil, al, mor elvan28 kâğıtlar 

üzerine yontulmuş kamış kalemler ve bezir isi mürekkeple yazarız. 
Bize iri harfli sülüs meşkleri29 verirler. Sözler hep anlamadığımız 
Arapçadır.

Bu kaba kâğıtlar mücella30 ve ekonomiktir. Üzerindeki yazı-
lar süngerle silinir., kurutulur. “Mühre” denilen iri katır boncuğunu 
sürte sürte cilalandırılarak yeni gibi tekrar kullanılır.

Çocuklar arasında (hatta bazı büyükler arasında da) yaygın 
yanlış bir zehap vardır: Çok mürekkep yalayanlar, kamış kalemle-
rin içinden çıkan sazları yutanlar âlim31 olurlarmış. Ah biz zavallı 
çocuklar, süngerin yapacağı bu işi çok kez dilimize gördürürdük. 
O pis kokulu mürekkebi yalardık yalardık. Kamıştan çıkan sazları 
yutardık yutardık. 

Bu çok kötü fena itiyadın32 sıhhi tehlikesinden o zaman na-
sıl kurtulduğumuzu bilemiyorum ama bugün içimizden hiçbir âlim 
çıkmadığı hakikatiyle karşılanan bir mahcubum. Hatta yine bugün 
de bu kötü inanıştan kalma bir söz olacak ki cahilliği yüzüne vurul-
mak istenen kimseye “Be hey adam, hiç mi mürekkep yalamadın?” 
derler.

27   hıfz: hafızlık
28   elvan: renkler
29   sülüs meşkleri: sülüs hattı ile yazılmış yazı örneği
30   mücella: parlak
31   âlim: bilgin
32   itiyat: alışkanlık
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Hâlâ içimizde bu itikatla33 kafaları malul kalmış olanlarımız 
bulunabilir. Ama artık bugünkü göz taşılı mürekkepler ne yalanır 
ne yutulur. Püfçü hocalar, himmetlerine34 müracaat eden hastalara, 
sevgililerine şirin görünmek isteyen tutkunlara ahtapeta yazılı kâ-
ğıtlarla çok mürekkep yutturmuşlardır. Olur a maneviyatı da mad-
diyat gibi mideden almak feraseti35…

Mektebe devamım yılı geçti. Bu kasvetli, falakalı, sopalı, belalı 
çatı altı, mizacıma hiç uygun gelmedi. Sıkılıyordum. Hele akşamları 
okunur salatüselamlarla dolu bir azat duası vardır. Bir hoygoygoy-
cu makamıyla okuruz. Tam bir saat sürer. Zihnime yabancı gelen bu 
uzun ilahinin hemen tek bir cümlesini ezberleyemedim. Ama dayak 
korkusuyla ben de çocukların çıkardıkları umumi makamın içine 
güftesiz kuru şamata sesimi katarak işi harazaya36 boğuyordum. 

Aman Allah, hoca bu kalpazanlığımın37 farkına vardı… O koca 
incir lalesi birdenbire beynimden aşağıya indi. Fes bir tampon işini 
gördüyse de sırığın ucu enseme kaydı. Orasını kikiştirerek akrep 
sokar gibi haşladı. Elimde yokladım. Parmaklarıma kan bulaştı. Ah, 
yaralanmışım…

*
Haminnem kızının yani asıl annemin vefatından sonra büyük 

acı ile sinir buhranları geçirmiş emotive38 bir kadındı. Öfkelenince 
onun sözünü, tahriklerini tutacak hiçbir mülahaza39 ve nezaket ba-
rajı tasavvur olunamazdı. Ulu orta alır, yürüyüverirdi. Hazırcevaptı, 
nükteli söyler, karşısındakileri güldürürdü. Beni öksüz büyütmüş 
olduğu için üzerime titrer, toz kondurmaz, pek kıymetli tutardı. Eve 
yaralı, melul40 dönüşümde ne olduğumu sordu. Hüngür hüngür diz-
lerine kapanarak faciayı anlattım. Vay vayyy!
33   itikat: inanç
34   himmet: yardım, kayırma
35   feraset: anlayış, sezgi
36   haraza: gürültü, kargaşa
37   kalpazanlık: yalan ve hile ile iş görme
38   emotive: duygusal, duygulu
39   mülahaza: düşünce
40   melul: hüzünlü
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– Veriniz bana bir sopa, ben de gidip o herifin kafasını patlata-
yım! Sarığını boynuna geçireyim!
naraları atmaya başladı. Ev halkı mektebin azat olduğunu, hocanın 
şimdi yerinde bulunmayacağını zor anlatarak çok güçlükle tutabil-
diler onu. Gözlüğünü taktı. Bir düziye yarama bakarak haykırıyor-
du:

– Hay eli kırılası zebani! Bıçakla oyar gibi yavrumun ensesine 
yara açmış!..

Çabuk hazırlandı. Elimden tuttu. Eczaneye götürdü beni. Pan-
suman yaptırttı. Boynumu merhemler, pamuklar, taftalar, gazlı bez-
lerle sardırdı.

Ertesi sabah yeldirmesini giydi. Başını örttü. Eline kalın bir 
baston aldı. Gene benim elimden tuttu, mektep yolunu tutturduk.

Gözlerinden taşan asabi sinirli yüzüne verdiği bunaltılı ifadey-
le kapıdan içeri girince, bu gelişten hoca, kopacak fırtınayı anladı. 
Haminnem kavukluya yaklaştı. Biraz eğilerek:

– Çocuğumun ensesine yara açmışsın, dedi. 
Kavuklu, hocalık vakarını bozmaz bir sertlikle cevap verdi:
– Olur a… Mekteptir bu… Adam olsun…
Haminnem krizin büyük dalgasıyla:
– Bana bak Kayserili, ben adamın ellerini arkasına bağlatır da 

selasını gönderirim! El âlemin çocuklarını pastırmalık eşek yavru-
su mu sanıyorsun? Ben onu anasız büyüttüm. Bu yaşa getirinceye 
kadar çektiğimi Allah bilir. Görmüyor musun? Zayıf, çöp kadar ço-
cuk! Biz ona güllen dokunmayız!..

Bütün çocuklar susmuş dinliyorlardı. 
Talebe huzurunda hocalık haysiyetine karşı savrulan tahkirler-

den41 tahammülü sarsılmaya başlayan Kayserilinin başında kavuğu 
Karagözvari bir depreşti ve bağırdı: 

– Çocuğun bu kadar kıymetliyse al götür kadın!

41   tahkir: aşağılama
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Pesten başlayan, yavaş yavaş yükselen bu muhaverenin42 sonu 
neye varacaktı? Küçük aklımla kaygılanıyordum. Haminnemin 
elinde bir bastonu, hocanın hesapsız sopaları vardı.

Aklına korku getirmez bir pervasızlıkla haminnem cevap verdi:
– Götüreceğim ama seni de burada bıraktırmayacağım! Maarif 

nazırı43 akrabamdır. Yarayı göstereceğim, cezasını isteyeceğim…
Kavuk asıl şimdi yerinden birkaç kez zıpladı.
Haminnem devam etti:
– Bir iki aşir ezberlemiş olmaktan başka ne meziyetin var? Et-

rafındaki şu falakalara, sopalara, sırıklara bak, bir de şu birer dam-
lacık yavruların masum yüzlerine bak… Sarıklı haydut! Mektep 
hocasından ziyade büyücü oyununun kavuklusuna benziyorsun. 
Bu yaşta çocuklara guslün farzları ve onu gerektiren şeri sebepler 
okutturulur mu? Çocuk bizden bazı şeyler soruyor, cevap vermeye 
utanıyoruz. Çocuk terbiyesi nerede, siz nerede? Kavukla, sopayla 
adam korkutuyorsunuz… Tulumbacı bozuntuları!

Hocanın suratına bağırılan bu tahriklerin44 sevinciyle, çocuklar 
arasında fıkır fıkır gülüşme kaynaşmaları dalgalanıyordu.

Kendini o postun derebeyi bilen hocanın gözleri, haminne-
min elindeki bastonla kendi sopalarını mukayeseye kaydığı sırada, 
okuldan içeri İhsan Bey girdi.

Büyükannemin elinde büyüyen mektepli genç, gürbüz yüzbaşı. 
Olayı işitmiş, hemen koşmuş. Artık galebe ferah bizimdi.

İhsan, haminnemin yavaşça kolundan çekerek:
– Hadi anacığım, gidelim. Senin buraya gelip de bu yobazı mu-

hatap alman bir tenezzüldür45, dedi. 
Rahmetli büyükannem bu tesahuptan46 biraz şişti, şımardı. 

Azametle hocaya dönerek:
42   muhavere: savaş
43   maarif nazırı: eğitim bakanı
44   tahrik: kışkırtma
45   tenezzül: kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme
46   tesahup: benimsenme, sahip çıkma
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– Sarıklı zebani, seni öldürtmem, sakalından şu dut ağacına as-
tırır da ibret için seyrine baktırırım! 
tehdidini savurdu. İhsan Bey bizi mektepten çıkarırken hocaya dön-
dü, nefretini sesinin sertliğiyle anlatarak:

– Bu masumlardan önce asıl sen sopa terbiyesine muhtaçsın. 
Hele bu mahalleden bir çocuğun burnunun kanadığını işiteyim, val-
lahi gelir, anamın şimdi söylediği cezayı tatbik ederim, dedi.

O gün hocanın talebe nazarında kaç paralık saygınlığı kaldığını 
bilmiyorum. Eve döndük.

*
O hafta okulu değiştirdiler. Çıngıraklı Bostan’ın yanındaki taş 

mektebe verildim.
Sonra Pertevniyal Valide Sultan Rüştiyesi. Bu mektebin falaka-

sı, namının sultanlığına uygun bir alayişle47 gümüş kaplamalı, kır-
bacı da yine sapı gümüşlü fil uzvundandır. Baniye48 rahmet ama bu 
dayak aletinin gümüşlendirilmesindeki istihza49 nedir? “Falakaya 
yatıp dayak yedim ama gümüşlü kırbaçla yedim” diye övünebilirse 
de bu lüksün acıyı daha az duydurduğuna kimseyi inandıramaz.

*
Kim bilir ne kadar sayısız Türk çocuğunun ızdırap yaşlarıyla 

ıslanmış barbar hocalar devrinin bu işkence aletini, bugün müzeler-
de seyredenler elbette bu elim vesika önünde insani bir hisle ürperti 
geçirirler.

Çünkü onda vücutları kırbaçlanmış geçen asır yavrularının 
yeni nesil kardeşlerini heyecanlandıracak tazallümle50 ağlayan bir 
tarih dili vardır.

*
Bu mektepten kalma bir hatıram var ki aklıma geldikçe hâlâ 

gülerim:
47   alayiş: gösteriş, göz kamaştırma
48   bani: yapan
49   istihza: gizli veya inceden alay
50   tazallüm: sızlanma, yakınma
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Farisi dersindeyiz. Hocamız Sait Dede gayet mübarek bir 
Mevlevi. Nur gibi bir adam. Karıncayı incitmez. Ders aldık. Man-
ga manga yere oturduk. Müzakere51 yapıyoruz. İçimizde on altı, 
on yedi yaşında bir zıpır var: Muhtar. Enine boyuna bir genç iri-
si. Aman Allah’ım, uçarı mı uçarı… Çakır mandayı andıran lokma 
gözleriyle bir kere yüzünüze baktı mı sizin için iyi bir şey düşün-
mediğini derhâl anlarsınız.

Derse, müzakereye zırnık değer vermez. Hiç oralı değildir. 
Muhtar, aramızda kollarını havaya kaldırdı. Göğsünü şişire şişire 
kemiklerini çatırdatarak, tatlı tatlı, gerine gerine, süzgün:

– İçim sıkılıyor. Varayım biraz piyasayı dolaşayım, dedi.
Hep birden sorduk:
– Azada daha üç saat var. Sokağa nasıl çıkacaksın?
– Azadı sizin gibi avallar bekler. Benim cami avlusu kumarbaz-

larından Beyazıt’taki Papağanlı Acem’e kadar bin türlü dalaverem 
var. Bu dört duvar arasında kapana tutulmuş fare gibi üç saat dura-
bilir miyim hiç? Siz burada müzakere havyarı kesiniz. Ben şimdi 
hocadan yalnız izin değil, biraz da cep harçlığı alır, öyle giderim.

Muhtar kalktı. Önünü kavuşturdu. Fesini bastırdı. Biraz yam-
piri külhani52 duruşuyla hocanın karşısına dikildi. Kuş uykusu uyu-
yan mübarek Mevlevi dervişi gözlerini açtı. Muhtar gayret mahrem 
sır tevdi edenlere53 mahsus, çekingen bir suratla hocanın kulağına 
eğildi, önemli bir şey fısıldadı. Şekerlemesi piç olan zavallı adamın 
hemen kaşları çatıldı. Havaya uzanan iki eliyle, Muhtar’a “Defol, 
git.” emrini verdi. Fakat muzdarip54 oğlan, bu sefer çarpıttığı boy-
nuyla daha çağanozlaşarak55 hocanın kulağına bir ikinci fıs geçti.

Mübarek adam “lahavle” tavrıyla başını sağa sola sallaya sal-
laya elini cebine daldırdı. Çıkardığı püsküllü bir ibrişim keseden 

51   müzakere: fikir alışverişinde bulunma
52   külhani: külhanbeyi, kabadayı, serseri
53   tevdi etmek: vermek, bırakmak
54   muzdarip: ızdırap ve acı çeken
55   çağanozlaşmak: eğrilmek
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Muhtar’ın eline bir gümüş para sundu. Bizim hayta, teşekkür pati-
leri çakarak tığ gibi dershane kapısından fırladı.

Biz, kapalı oynayan bu acayip komedi karşısında meraktan 
kıvranıyoruz. Muhtar, mübarek adamı kafese koydu. Bu şüphesiz, 
fakat ne dedi?

Ertesi günü mekteple sabırsızlıkla çapkını bekliyoruz. Nihayet 
geldi. Yakaladık. Hep bir ağızdan soruyoruz:

– Anlat bize bre imansız, hocaya ne dedin?
O, hamakatimize güler bir istihza ile cevap veriyor: 

– Bu kadar enayi, hiçbir şey anlayamadınız ha? 
– Vallahi anlamadık…
– İlk eğilişimde “Affedersiniz efendim, gençlik hâli bu. Su ik-

tiza etti56.” dedim. Hoca öfkeyle “Haydi, defol hamama git.” dedi. 
İkinci eğilişimde de “Başüstüne efendim ama param yok.” dedim.

56   iktiza etmek: gerekmek





İnsan Çekiştiren Eski Vaizler1

Eski zamanlarda bahçeler, bostanlar, mezarlıklar, deniz kenar-
ları Türk kadınının seyr-i seyranıydı2. Cami vaazlarıyla3 mevlitler 
de konferans ve müsamere4 yerini tutardı. Semtimizdeki Yakupağa, 
İğciler, Laleli, Kızıltaş Camilerinin günleri vardır. Vaizler de5 bi-
rer lakapla yâd olunurlar: Küçük Efendi, Hacı Mehmet, Gelenberi 
Nuri… Mevlitçiler: Gümüş Servi, Cennet Tubası, Ayvagöbek…

Pazartesi öğleye Kızıltaş’ta Küçük Efendi’nin vaazı var. Ka-
dınlar son cemaat yerine kadar düğün evi gibi mabedi doldururlar. 
Bu Küçük Efendi, zamanının çok şöhretli bir vaizi idi. Müsemma 
bi’z-zıdd6 tabirinin tam gülünç bir misali. Ben onun bir hikâyemde 
şöyle bir portresini yapmıştım: “Enseden topuklara kadar yekpare 
bir üstüvane7 dolgunluğunda, canlı sütuna benzer kallavi bir adam.” 
Enine boyuna büyük çaptaki şeyhler tarlasında tohuma kaçmış bu 

1   “İnsan Çekiştiren Eski Vaizler” hikâyesi, ilk olarak 30 Mayıs 1938 tarihli Cum-
huriyet gazetesinde yayımlanmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ölümünden 
sonra 1963’te yayımlanan Eti Senin, Kemiği Benim adlı hikâye kitabında yer al-
maktadır. Hikâye, bu baskı esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. (Hüseyin Rah-
mi Gürpınar, Eti Senin, Kemiği Benim: Hikâyeler-Sohbetler, Gürpınar Yayınları, 
İstanbul 1963, s. 48-55.) (Şenol Korkmaz -Yasemin Bulut)

2   seyr-i seyran: gezip dolaşma yeri
3   vaaz: cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan 

dinî konuşma
4   müsamere: akşam, gece toplantısı
5   vaiz: dinî öğütlerde bulunan kimse
6   müsemma bi’z-zıdd: adıyla zıt şekilde
7   üstüvane: silindir, sütun, direk
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zata neden Küçük Efendi deniyordu8? Yaşça kırkla elli arası, beniz 
koyu buğday, yanaklar, dudaklar mücella9 Amasya elması kırmızılı-
ğında, gözler siyah, iri, müdevver10. Kaş, bıyık, sakal gür ve kurum 
karası. Şeyh efendi bu tabiat vergisi renkleri zıtlarıyla açma fenni-
ne11 vâkıftır. Tunusvari geniş tablalı narçiçeği fesi üzerine sarılmış 
taylasanlı12 dudu yeşili sarık, ipekli eflatun mintan, turuncu geziye 
kaplı vaşak kürk. Kanarya sarısı çedik pabuç.

Bu minare kırması vaize bütün kadınlar gönüllüdür. Nesine? 
Çığırtkan renkli bukalemun kıyafetine, vaazdaki talakatine mi13 ça-
pındaki halavetine mi14 bilinemez.

Ona vurulan vurulanadır. Kadın psikolojisi tabiat muammaları-
nın15 en çetinidir. Ondaki acaip ruhi kaprislerin ezasını çekenler bi-
lirler. Bu dev herife şirin görünmek için süslenip makyajlı suratlarla 
kart, genç bir kadın cemaati karşısına dizilir. Bu Türk Rasputin’in 
meyilli bir bakışını celbedebilmek16 çılgınlığıyla aralarında şiddetli 
bir rekabetin buharı tüter. Kırk beş, elli yıl evvel bu aşkın şevkiyle17 
cami avluları rakibeler arasında saç saça baş başa, düellomsu kıs-
kançlık hengâmelerine18 sahne olmuştu. Hele bir defasında iki ka-
dın, şeyhin huzurunda birbirinin çarşafını paralamışlardı. Nihayet 
Allah’ın evindeki bu gönül coşkunlukları perdesini ibadetten reza-
lete taşırarak geçen yıl duyduğunuz mukaddes Turisina Kilisesi pa-
8   “Zamanın sansürü eserimden ‘Küçük Efendi’ tavsifini çıkarmıştı. Anlayamadım, 

bu silintiye sebep ne? Bu da hangi zatın zülfüne dokunuyor acaba? Soruştur-
dum: ‘Ayol niçin anlayamadın? Kara Kemal’in adı Küçük Efendi değil mi?’ de-
diler. Olabilir. Ben bu namla maruf bir şeyhten bahsediyorum. Kara Kemal’e 
bundan ne? Tahtından indirdiği padişahın sistemini tutan vay gidi İttihat ve Te-
rakki!” (Hüseyin Rahmi’nin notu)

9   mücella: parlak
10   müdevver: yuvarlak
11   fen: hüner, marifet
12   taylasan: eskiden başa sarılan sarığın sırta uzanan bölümü
13   talakat: düzgün, güzel ve rahat söz söyleme, dil açıklığı
14   halavet: tatlılık, sevimlilik
15   muamma: bilmece
16   celbetmek: çekmek
17   şevk: neşe, sevinç, coşku
18   hengâme: kavga, dövüş
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pazı Dositeos’la Madam Eleni arasındaki aşk serüveninin bir aynı, 
Laleli Cami-i Şerifi minberinin altında cilvelenmişti. Bizim semtli 
yaşlılardan elbette bu vakayı19 hatırlayan başkaları da bulunur.

*
Küçük Efendi, kadın ruhu aletinin pek usta bir mizaçgiridir20. 

Vaazlarında o hiç cehennemden fasıl açmaz21. Şen yüzünden ek-
sik olmayan cezbeli gülümsemesiyle meddahımsı kıssalar anlatır. 
Mesela Yusuf aleyhisselamı kardeşleri kuyuya atarlar. Bu faciayı 
meftunların22 ağlatacak bir hararetle ballandırır. Peygamberi kuyu-
da bırakarak vaazı keser. Alt tarafını Taştekneler Camiinde bitirece-
ğini söyler. Dişi cemaat, haydi bu camiden o camiye… Mukaddes 
tarihte hikâye mi yok? Eyüp aleyhisselamın sağlığında vücudunu 
kurtlar, böcekler yermiş. Yaralarında kaynaşan bu haşerat yere dö-
küldükçe Nebi-i Mübarek, ecrin23 en kusvasına24 ermek için onları 
eli ile toplar, gene vücut tarlasına salıverirmiş. Yunus aleyhissela-
mın balığın karnında üç gün zikretmesi (Bu balığın balina olduğunu 
İncil müfessirleri25 yazıyorlar. Elbette izmaritin karnına bir insan 
sığmaz a…), Kıssa-i Tufan ve daha bunlara mümasil26 ibret alına-
cak mübarek vakalar, şeyhin başlıca vaaz sermayesini teşkil eder.

*
Vaizlerin en serti, en bedbini27 Hacı Mehmed’dir. Bu öfkeli 

dindar kimseye ahirette cehennemden gayrı yatacak yer bırakmaz. 
Kendine dostlarına cennetin imtiyazını28 almış gibidir.

19   vaka: olay
20   mizaçgir: herkese hoşlanacağı şekilde davranan, karşısındakinin mizacına göre 

hareket eden
21   fasıl açmak: söz etmek, konu açmak
22   meftun: hayran
23   ecir: manevi karşılık, sevap
24   kusva: ulaşılacak en son nokta, nihayet
25   müfessir: yorumcu
26   mümasil: benzer, andıran
27   bedbin: karamsar
28   imtiyaz: ayrıcalık
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Bu soluk cübbeli, kirli sarıklı hoca, geçkin yaşının rehavetiy-
le29 biraz soluyarak kürsüye çıkar. Mintanı arasından göbeğine doğ-
ru sarkan koca kitabı oradan çekip rahleye30 açar. Onun yarasaya 
andıran çıkık kemikli buruşuk esmer suratı, lehine kadın gözlerini 
cezbedecek bir sevimlilikte değildir. Cemaatini teşkil edenler dün-
yadan arzularınca nasip alamayarak bütün ümitlerini ahirete çevir-
miş kocakarılar ve gene bu çeşit ihtiyar erkeklerdir. Cübbesinin 
geniş yenlerini geriye iter. Kara kuru, kıllı kolları görünür. Karşı-
sındaki bütün cemaati günahkâr tutan itaplı31 bir bakışla süzdükten 
sonra gunneli32 sesle başlar:

– Cenabıhak gafürü’r-rahimdir33… Tövbe edelim bilcümle gü-
nahlarımıza…

Gürül gürül istiğfarlar34, salavatlar, tekbirler işitilir. Önündeki 
kitaba göz gezdirerek:

– Behey gafil insanlar, behey Müslümanlar! Allah’ınızı, dini-
nizi, peygamberinizi unuttunuz. Farzı, sünneti terk ettiniz, dünya 
umuruna, fısk u fücura35 daldınız. Şunun şurasında üç günlük öm-
rümüz var. Ahireti düşününüz ahireti… Cehennemi, zebanileri… 
Dünya fâni, ahiret baki… Vaatler erişip de Azrail pençesini uza-
tınca karası kaybolmuş gözleriniz tavana dikildikte o zaman mü-
minler cennetteki makamlarını görürler; günahkârlar, neuzübillah 
cehennemi… Melekler ehl-i cennete pişvalık36 ederken zebaniler 
cehennemliklere kızıl topuzlarını sallarlar. O zaman aklınız başını-
za gelir. Eyvah dersiniz amma iş işten geçmiş olur… Kabz-ı ervah37 
canımızı alınca içimizde imanını kurtarabilecek kaç kişi var? Ha-

29   rehavet: gevşeklik, tembellik
30   rahle: üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, 

küçük masa
31   itap: azarlama
32   gunne: genizden gelen ses
33   gafürü’r-rahim: esirgeyen ve bağışlayan (Allah)
34   istiğfar: tövbe etme
35   fısk u fücur: dinsizlik, ahlaksızlık, hak yoldan çıkma
36   pişvalık: önderlik, başkanlık
37   kabz-ı ervah: ruhu teslim alan (Azrail)
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ram yediniz. Gıybet ettiniz. Savmı38 ve salatı39 unuttunuz. Üç dört 
kadın bir araya gelince hemen komşunuzu zemmedersiniz40. Bugün 
Ayşe Hanım’ın evine gidip Fatma Hanım’ı çekiştirirsiniz. Yarın 
Fatma Hanım’ın evine gider, Ayşe Hanım’ı gıybetlersiniz. Gıybet 
etmek, insan eti çiğnemektir. Günah-ı kebairdendir41. Yarın ruz-ı 
cezada42 gıybetcilerin, tiyatrocunun dillerini zebaniler kızgın maşa-
larla enselerine çekecekler. İlle aktörlerin, ille o şanoda43 karı erkek 
alenen öpüşen maskaraların Arap, Acem, Frenk, Çıfıt, Çingene kı-
lığına girip de taklitle seyircileri güldürenlerin vücutları müebbet44 
nâra45 mahkûmdur. Onların küfürlerine gülenler de güldürenler gibi 
cehennemde cayır cayır yanacaklar. Allah cümlemizi ıslah eylesin, 
şerden küfürden muhafaza46 buyursun!

Hanım, sen savma niyetlisin amma kocan, kardeşin, oğlun ra-
mazanda oruç yerler. O mübarek günde sen bu günahkârlara öğle 
yemeği hazırlarsın. Hazırlama gafil kadın, bu menfur47 işe el sürme! 
Darıl, kavga et! Lanet et! Hazırlarsan onların günahlarına iştirak 
etmiş48 olursun… Sen de beraber yanarsın… Onlar cehennemin 
dibine, esfel-i safiline49 inecekler. Bari sen kendini kurtar a kadın! 

Zenginlerimiz daha küçükken Frenk terbiyesi alsın diye ço-
cuklarına paravana50 (!) tutarlar. Daha minimini yaşında gâvurluğu 
iliğine işletmeye uğraşırlar. Kırk yaşına gelir. Namaz surelerini bil-
mez, fanfinfonu su gibi konuşur. Frenkçe konuşanlar yarın ahirette 
dillerinden kızgın çengele asılacaklar!

38   savm: oruç 
39   salat: namaz
40   zemmetmek: çekiştirmek, dedikodusunu yapmak
41   kebair: büyük günah
42   ruz-ı ceza: ceza günü, kıyamet günü
43   şano: tiyatro sahnesi
44   müebbet: ebediyen, sonsuza kadar
45   nâr: ateş
46   muhafaza: korumak, sakınmak
47   menfur: nefret edilen, iğrenç
48   iştirak etmek: ortak olmak
49   esfel-i safilin: cehennem
50   paravana: gücünden faydalanılan kimse veya kuruluş
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İkinci kısım:
Cemaatten iki kocakarı arasında cehennem korkusuyla ahlar 

oflarla karışık:
– Senin oğlun gâvurca okuyormuş?
– Ah, okuyor… Vazgeçirmeye çok uğraştık, başa çıkamadık…
– Yaraşır mı ona? Babası imam, hem de hafız-ı kelam51…
– Babası eve melek girmez diye kaç defa Frenk kitaplarını yırttı, 

yaktı, fayda vermedi. Oğlan mektep dönüşünde bu gâvur kitaplarını 
bakkala bırakıyor. Sabahları gene alıp gidiyor52…

*
Vaiz hoca, ağzından püskürdüğü cehennem ateşinin cemaat 

üzerindeki haşyet53 titremesini gördükçe uhrevi54 tehdidinde daha 
ziyade coşup köpürerek devam ediyor:

– Kocan meyhanede, oğlun tiyatroda, umumhanede55 sefa sü-
rerler. Gelinin o daracık peştemal gibi çarşafın içinde incecik peçe, 
bir karış ökçe ile Kalpakçılarbaşı’nda fink atar. Kızın, komşunun 
oğluyla nameleşir56. Beslemen, manavın çırağı ile sevişir. Daha 
ne deyip de Rabb’imizden bet bereket dileyebilelim? Başımıza taş 
yağmadığına şükredelim… Tiyatro kapılarında allı yeşilli küfür 
bayrakları, oyun ilanları, insan boyuncak canlıya benzer resimler, 
her tarafta tasvirler… Müslüman mahalleleri Meryem Ana Kilise-
sine döndü. Müslümanı kefereden57 ayırt etmek müşkül oldu. Bu 
gidiş iyi değil. Geçen gün Divanyolu’ndan yürüyordum. Günaha 
girmeyeyim diye etrafıma bakınmıyordum. Öyle ya, bakınsam ne 

51   hafız-ı kelam: Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyen kimse
52   “Bu fıkra katiyetle mevsuktur. Hulusi merhum, Bab-ı Seraskerî, Erkan-ı Harbiye 

Dairesine memurken maiyetindeki genç kâtiplerden bir imamzadeye aynı hâl 
vaki olmuştur. O zaman lisan mektebine devam eden bu zavallı genç, Fransızca 
ders kitaplarını babasının şiddet-i husumetinden kurtarmak için akşamları bak-
kala bırakmak mecburiyetinde kalmıştır.” (Hüseyin Rahmi’nin notu)

53   haşyet: korku
54   uhrevi: ahiretle ilgili
55   umumhane: genelev
56   nameleşmek: mektuplaşmak
57   kefere: kâfirler
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göreceğim? Ya yarı çıplak bir resim ya da açık saçık bir kadın ya 
lokantalarda çatal zıkkımıyla yemek tıkınan günahkârlar… Bir ga-
zinonun önünden geçerken nasılsa içeriye gözüm kaydı. Ortalık 
yerde uzunlamasına konmuş koskoca bir masa, üzerine bir yeşil 
çuha kaplı, birtakım beyaz yuvarlaklar, etrafını bir alay herif almış, 
ellerinde birer sopa, bu yuvarlakları ha karıştırıyorlar, ha karıştırı-
yorlar. İnnallahe maassabirin58… Bu da kıyamet icatlarından bir şey. 
Yanımdan geçen bir efendiye sordum: 

– Azizim, bu sopalı oyun da ne ola?
Cevap verdi: 

– Buna bilardo derler. Bir lordun icadı olduğundan bu nam59 
verilmiş.

– Bu karıştırmalardan ne oyun çıkacak sanki?
– Benim yuvarlağım senin ve ötekinin, daha ötekinin, daha öte-

kinin yuvarlağı ile tokuşursa bir sayılır.
Lord cenapları şer-i şerife60 uygun bir icat çıkarmaz ya, bu da 

lub-ı lehirden61 insanları günaha sokacak bir gâvur icadı. Sopalı 
yuvarlaklı ne olursa olsun bir gâvur icadı duydular mı ahir zaman 
Müslümanları hemen peşinden saldırırlar. Gavurdan ziyade günahlı 
işin üzerine düşerek daha gâvur olurlar. Hele bak… Benim yuvarla-
ğım senin yuvarlağınla tokuşacak da beyefendiler bununla eğlene-
cekler… Behey gafiller, bunun ahirete faydası ne? Evvelden yeşil 
çuhayı enbiya-yı izam62, evliya-yı kiram63, meşayih-i zü’l-ihtiram64 
telebbüs ederlerdi65. Şimdi üzerinde yuvarlak tokuşturuyorlar. Toz-
lu keçe gibi hürmetsizlikle sopalıyorlar. Yarın ahirette zebaniler de 
bu oyuncuları öyle sopalayacaklar. Ne şere ne kisveye66 ne imana 

58   innallahe maassabirin: “Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)
59   nam: ad
60   şer-i şerif: İslam şeriatı
61   lub-ı lehir: faydasız oyun
62   enbiya-yı izam: büyük peygamberler
63   evliya-yı kiram: ulu evliyalar
64   meşayih-i zü’l-ihtiram: saygıdeğer şeyhler
65   telebbüs etmek: giymek
66   kisve: kıyafet
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ne kitaba hürmet kalmadı. Gâvur-İslam; küçük-büyük seçilmiyor. 
Kıyameti andırır bir şekilde sen sen, ben ben oldu. Hacı ile, hoca 
ile konuşan yok. Dinimizi, ırkımızı, düşmanımızı unuttuk. Mösyö 
Jozef’le, kokona Mırmırık’la dost olduk. Bakalım bu isyanla, bu 
gafletle sonumuz neye varacak? Allah encamımızı67 hayreyleye!..

Tövbeler, istiğfarlarla, salavatlarla vaaz sona erer. Cemaatten 
kâmil68 iki zat arasında:

– Vaazı methettiler de geldim. Fakat hoca efendi kendisi vaazı-
na sermaye edindiği gıybetçilerden69 çok ziyade insan eti çiğnedi. 
Tiyatronun, bilardonun, mösyönün, kokonanın70 bu kürsüde zemm 
ü dahline lüzum ne? Bu sakafın71 kutsiyetine hiç yaraşmayacak he-
zeyanlarda bulundu. Resm-i salahiyeti72 haiz73 bir memur olaydım 
daha ilk sözlerinde onu kürsüden indirirdim.

– Evet, doğru bastın, yan bastın; sağa baktın, sola baktın gü-
nah… Her fiilimizin altında bir cehennem kaynıyor. Sözleri yukarı-
dan aşağıya hep zemmamlık74… Şöhretinin asıl sebebini de camide, 
kürsüde değil, onun hamamda, külhanda söylenemeyecek ağız bo-
zukluğunda aramalıdır…

67   encam: son
68   kâmil: ilim ve hüner sahibi
69   gıybetçi: dedikoducu
70   kokona: süslü püslü kadın, Hristiyan kadın
71   sakaf: çatı, dam
72   resm-i salahiyet: kanuni yetki
73   haiz: sahip
74   zemmamlık: kötüleyicilik, dedikoduculuk



Uçurumun Kenarında1

Asabiye2 doktoru Bay Sadi, hastalarını nöbetle kabul ettiği sı-
rada muayene odasına narin, boylu, alımlı, kibar edalı, güzel bir 
kadın girdi. Müşteri ve hekim hafif birer reveransla selamlaştılar.

Doktor maroken geniş koltuğu işaretle:
– Buyurunuz hanımefendimiz, dedi.
Kadın zarif, inhinalı bir oturuşla koltuğa ilişti. Odaya hafif bir 

menekşe kokusu yayıldı. Hâlsiz bir eda ile elini alnına götürdü. Ya-
rım dakika yumduğu gözlerini açınca nerede bulunduğunu anlamak 
isteyen bir tecessüsle etrafına bakındı. Sonra başını eğerek düşünür 
bir tavır aldı.

Bir doktorun dikkati karşısına ilk çıkışta geçirilen bu, küçük bir 
heyecan anıydı.

1   “Uçurumun Kenarında”, 1939 yılında Hilmi Kitabevi tarafından Gönül Ticare-
ti ismiyle yayımlanan öykü kitabına dâhil edilmiştir. Bu öykü, Mustafa Nihat 
Özön tarafından sadeleştirilerek 1971 yılında Atlas Kitabevi tarafından tekrar 
basılan Gönül Ticareti’nde, “Uçurumun Kenarında” ismiyle geçer. 1978 yılın-
da, Gulyabani-Melek Sanmıştım Şeytanı-Gönül Ticareti ismiyle Atlas Kitabevi 
tarafından sadeleştirilerek basılan kitapta yer alır ve öykünün isminde değişiklik 
yoktur. 1997 yılında Kemal Bek, Gönül Ticareti’ni sadeleştirip dipnotlandırdık-
tan sonra eser Özgür Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti-Melek San-
mıştım Şeytanı ismiyle yayımlanır, öykünün isminde değişiklik yoktur. 2007 ve 
2014 yıllarında Everest Yayınları tarafından Gulyabani-Gönül Ticareti ismiyle 
sadeleştirilerek yayımlanan kitapta öykünün isminde değişikliğe gidilmemiştir. 
Elinizdeki metin, tefrika edilen hikâyenin ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. 
(Hakkı Özkaya).

2   asabiye: ruh ve sinir hastalıkları
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Bet beniz, manolya çiçeği solgunluğunda. Sima, elmacık ke-
miklerini hafifçe belirten bir süzgünlükte. Lacivert akisli koyu gür 
saçların çerçevesindeki bu çehreye uzun kirpikli iri iki siyah göz 
baktıkça insanı alan şaheser bir tablo güzelliği vermiş. Manolya 
yaprağına andıran düz neftî glase ipek elbisesi o çiçekle münasebe-
tini büsbütün artırıyor.

Robuyla3 ahenkli şapkasının kenarında gene o çiçekten yalnız 
bir gonca var.

Yüzünde pudradan eser görülmüyor. Ne de dudaklarında yakısı 
henüz kaldırılmış çiğ bir yara kızıllığı. Boynunda kedileri, kuzuları 
kıskandıracak boncuk dizileri yok. Elleri manikürsüz.

Modanın suniyetinden yaraşır yaraşmaz güzelliklerine cila ara-
yan kadınların zevksizliklerinden kaçan bir sadelik heykeli.

Böyle sade kalabilenler tabii güzelliklerine güvenenlerdir. 
Yüzlerini ressam paletine çevirenler, güzelliklerine herkesten önce 
kendileri inanmadıklarının âlem huzurunda bir nevi itirafını yapı-
yorlar demektir.

Bu tuvalet düşkünleri tabii hâlleriyle sade görünmekten o ka-
dar korkuyorlar ki vapurda, trende, tramvayda suratlarını mahut4 
süngere yalatmadan beş dakika rahat duramıyorlar.

Bu levent endamlı, menekşe kokulu kadının ökçesi de alelade 
idi. On iki santim topuk üzerine bindikten sonra kendilerini sel-
vileşmiş sanan bodur kadınların saffetleridir ki5 bu muzır modayı 
ebedîleştirip gidiyor.

Bayanın yüzünde modanın yapmacık şatafatlarına tenezzülsüz 
tabii güzelliğinden bir gurur gezindiği seçiliyordu.

Doktor bu neurasthénique6 hastayı muayeneye hazırlanır bir 
tavır alarak:

– Müsaade eder misiniz? dedi.

3   rob: elbise
4   mahut: bilinen, adı geçen, sözü geçen
5   saffet: temizlik, arılık
6   neurasthénique: sinir hastası
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Bayan bu istizana karşı menfi el işaretiyle bir:
– Hayır, dedi.
Doktor biraz taaccüple durdu. Hayır mı? O hâlde hastanın bu 

muayene odasındaki huzuru ne ile tefsir olunabilirdi? Doktor bu 
suali gözden göze sükûti bir bakışla sordu.

Çabuk intikalli, zeki kadın cevap verdi:
– Benim derdim muayene ile anlaşılmaz. Reçete ile tedavi edil-

mez. Hastalığımın ilacı eczane kavanozlarında bulunmaz. Tıbbi 
hydrothérapie7, massage, cacodylate defer8, bromure sérum falan 
filan, topyekûn geçiniz hep bunları… Pression’uma9 bakarsınız, 
nabzımı sayarsınız, kalbimi dinlersiniz. Fakat bu merkezî uzvun 
açılıp toplanma hayati hareketi, asıl derdimin dehşetinden size hiç-
bir şey takrir etmez. Onu bana sormalısınız…

Oturduğu koltuğun iki yanına dayanarak asabi bir jestle yerin-
den kalktı. Tekrar oturdu. Doktora doğru eğildi. Derin bakışlarla 
onun gözlerini aradı:

– Ben bugün buraya cismani hastalıklar mütehassısı bir doktor-
dan deva ricasına gelmedim. Gizli günahımı itiraf edecek bir rahip 
arıyordum. Maksadım tıbbi bir muayene odasına değil, cidarları sa-
ğır bir confessionnal’e10 sığınmaktır.

– Peki hanımefendimiz, beni bir rahip, burasını da bir confessi-
onnal farz edebilirsiniz.

Bayan, baygın süzüşlerle etrafına bakına bakına:
– Burası her sırrı yutan derin bir kuyudur, değil mi?
– Emin olunuz, öyledir.
Manolya şimdi daha sarardı. Küçük fakat hâletinezi11 andırır 

ve mühim bir sır tevdi edeceğini anlatır bir tebessümle tekrar dok-
tora eğildi, ağlar gibi:
7   hydrothérapie: su tedavisi
8   cacodylate defer: asit tuzu tedavisi
9   pression: tansiyon
10   confessionnal: günah çıkarma yeri
11   hâletinez: can çekişme
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– Ben kocamı sevmiyorum… dedi.
Doktor bilaihtiyar tekrarladı:
– Kocanızı sevmiyorsunuz?
– Sevmiyorum. Öleceğim, sevmeyeceğim…
– Sebeplerini sormak müsaadesini veriyor musunuz?
– Sorabilirsiniz.
– Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız?
– Yirmi sekiz.
– Ya o?
– Kırk beş.
– Kaç vakitten beri evlisiniz?
– Dört yıl oluyor.
– Çocuk var mı?
– İki tane düşürdüm.
– Bu adamı sevemeyeceğinizi ona varmazdan önce anlayama-

mış mıydınız?
– Anlamıştım. Sadece sevmemek değil, şöylece bir antipati 

değil, nefretler içinde boğuluyordum. Ben daha ilk mektebe giden 
küçük bir kızken bana göz koymuş. Zengindir. Babamın nezdin-
de türlü entrikalar çevirmek için ortaya avuçlarla para dökmekten 
çekinmedi. Gözyaşları içinde çırpına çırpına beni onun kolları ara-
sına attılar. Ah doktor, zayıfları, masumları korumak için yapılan 
metinler kanunname sahifelerinde kapalı dururken beri yanda orta 
yaş zulümlerini andırır vahşiyane haksızlıklar oluyor. Kanun bu kı-
lıçtır. Onu kullanacak el ister. Halk içinde yaşı, aklı, kültürü bu işe 
erer, bu eskrime idmanlı kaç kişi bulunur? Ve sonra dimağları eski 
ananelerle beslenmiş hâkimlerin fikirlerini kadına tam hürriyetini 
verecek yeni ahlakın icapları lehine çevirmek mümkün müdür?

Dünya ne kadar büyük inkılaplarla altüst olursa olsun, dünyada 
erkek daima hâkim, kadın daima onun emirberidir. Kocan, kardeşin, 
oğlun tepende birer küstah amirdirler. Hayat piyasasında kadının 
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değeri düşüktür. Her gün sokaklarda kıskançlık vahşetiyle kocala-
rı, amantları12 tarafından bıçaklanarak cesetleri kaldırımlara serilen 
kadınların felaketlerini gazetelerde okumuyor musunuz? Bu sayısız 
vakalara mukabil, hiçbir erkeğin sehpada cinayetinin cezasını çek-
tiğini işittiniz mi?

Az bir süzgünlükten sonra bayan, heyecanla yumruğunu hava-
ya kaldırarak devam etti:

– Böyle vakalarda kanunun şefkati erkekler içindir. Ya ani te-
hevvür ya akli bozukluk falan filan nevinden mazeretler katilin im-
dadına yetişir. Kanunun metni erkek zihniyetine göre kadın aley-
hinde tefsir edilir. Bir kadın kocasının, amant’ının üstüne başka 
bir erkek sevmiş. Vayyyy! Bu müthiş meylin ağır günahıyla artık 
zangır zangır yer gök titrer. Gönüldür bu efendim, sevemez mi? 
Tabiatta sempati, antipati yok mu? Sinirlerimizi, cinsin cinse karşı 
duyduğu akıl ermez cazibe garabetlerini biz kendimiz mi yaratıyo-
ruz? Gönüldür bu gönül… Operada mızıka ile bağırmıyorlar mı?

L’amour est enfant de Boheme
Il n’a jamais connu de loi
Maazallah maazallah… Kocası karısını bir erkekle yakalamış. 

Kadın korkusundan kanepenin altına kaçmış. Fakat vahşi herif ta-
bancayı çekmiş, dan dan dan zavallıyı bir külçe hâline getirmiş.

Doktor beyefendi, tahtaların üzerine akan bu kızıl kan, tabi-
atın gönüller üzerindeki yenilmez hakimiyetini, sempati, antipati 
denilen esrarı etüt eden yeni vicdanlar nazarında kıyamete kadar 
erkeğin vahşetini, kadının mazlumiyetini bağıracaktır. İnsanlığını 
tanımakta çok geri kalmış mutaassıp bir erkek böyle vakalar karşı-
sında şöyle kükrer:

– Gebertmiş kahpeyi… Oh çok âlâ etmiş! Emsaline ibret olsun!
Bir fontaine lumineuse13 gibi renk renk fışkıran bu lakırdı şela-

lesi karşısında biraz afallayan doktor:

12   amant: sevgili
13   fontaine lumineuse: pınarın ışığı
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– Hanımefendimiz, o manzaraya karşı bir kocanın düşeceği te-
hevvürün şiddetini insafla niçin göz önünde tutmuyorsunuz? Böyle 
bir durumda o erkeğin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Bayan ateşlenerek:
– Ne mi yapardım? Müsaade ediniz, söyleyeceğim. Kocasına 

karşı hiç sempati duyamayarak gittikçe derinleşen bir nefretin iş-
kencesi altında eriyen kadın artık tabii hâlini muhafaza edemez. Ha-
şinleşir, hırçınlaşır, sinirliliğin sonuna gelir. Her vesile ve her tavrı 
ile bu istikrahını meydana vurmaktan kendini alamaz. Kocaların 
çok zekileri değil, ahmakları bile bu teneffürü fark edebilirler. Ko-
casından şiddetle müteneffir bir kadını günah üzerinde yakalamak 
saatini beklemeden evvel terk etmelidir. Vahşi kocalar, amantlar 
böyle yapmıyorlar. Kadın “Bırak beni!” feryatlarıyla anasının evine 
kaçıyor. Deniz aşırı bir yere kayboluyor. Fakat ne yapsa kurtulamı-
yor. Kokuya saldıran aç bir kurt gibi belde silah, herif kurbanının 
peşine düşüyor. Nihayet susadığı kanı avuçla içiyor. Bazen amant’ı 
da beraber öldürüyor. Sorarım size, nefret olunmuş kaba bir erke-
ğin mukabele göremeyen galiz aşkı yoluna iki cana birden kıymak 
doğru mudur? Kanun bu haksızlığa niçin şaşı bakıyor? Daha doğ-
rusu baktırılıyor? Niçin bu cinayetler bu kadar sık oluyor? Çünkü 
katil, hafif bir ceza ile yahut da hiç cezasız kurtulacağından emindir. 
Çünkü böyle bir kadına karşı her erkek diş biler. Cinayette günler-
den haftalardan, aylardan beri devam eden taammüt, her noktada 
gözlere çarpıp dururken gene katil lehine muafiyetler yaratılır. Bu 
apaçık haksızlıklar kanunun vazında mıdır? Tefsir ve tatbikindeki 
taraftarlık müsamahasında mıdır? Asrımızın bu zihniyet vahşetini 
gelecek asır, şiddetle ret ve tashih edecektir. Dimağı asri terbiye ile 
ışıklanmış bir koca, kendini sevemeyen karısının bu sempatisizli-
ği katlini icap ettirecek bir cinayet sayılamayacağını bilir. Karısını 
başka bir erkekle meşhut cürüm hâlinde yakalamak bir koca için 
çok acı bir felaketse o güne kadar devam eden her açık emareye 
rağmen bu neticeyi beklemenin bu ağır bir cezası demektir. Sov-
yetler’de kadınla erkeği birleştiren bağların çok hafiflediklerini gö-
rüyoruz. Gelecek asırda bu bağlar büsbütün başka şekiller alacaktır. 
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Bugün bu nev cinayetleri işleyenler kendi egoist hayvanlıklarından 
başka karşısındakilerin tabii haklarına hürmetkârlığı bilmeyen geç-
miş asırların küflü kafalarıdır. Bir kadını sevmek, o kadın üzerinde 
bazı haklara malikiyet için bir sebep sayılıyorsa kadının nefreti de 
ondan ayrılmak mazeretini icap ettirecek kanuni bir lüzum addo-
lunmalıdır. Hep bu fenalıklar, kanun kaçakçılıklarıdır. Hep bu ışığa 
doğru gidiyoruz. Fakat bu tekâmüle erinceye kadar şehit vereceği-
miz kadınların sayıları mezarlıkları dolduracaktır…

Bu tuhaf şikâyetlerinin helecanlarından yorulan bayan, başını 
koltuğun arkalığına verdi. Göğsü kabarıp iniyor, göz kapakları kı-
sılıyordu.

Doktor, yarım bardak suya birkaç damla eter akıtarak:
– Alır mısınız? dedi.
– Teşekkür ederim. Daha sonra.

cevabıyla gözlerini bütün bütün yumdu. Doktor bu asthenique14 si-
mayı tetkike koyuldu. Bir müddet dinlendikten sonra asabi kadın 
korkulu bir rüyadan uyanır gibi birdenbire doğruldu, gene doktorla 
göz göze geldi.

Doktor çok mülayim bir tavırla:
– Dinlenmek ihtiyacındasınız. Fakat bir iki sualime daha müsa-

ade eder misiniz?
Baygın ses:
– Buyurunuz.
– Siz kocanızı sevmiyorsunuz ama anlaşılan o sizi çok seviyor.
– İşte felaket buradan kopuyor ya… Hislerimiz tamamıyla 

makûsen mütenasip.
– Ondan nefretinizi mucip hâllerin nevlerini de lütfen anlatır 

mısınız?
– Peki, işte kordiyal alacak sıra geliyor… Ne kadar büyük bir 

mütehassıs, hazık, hassas bir doktor olsanız gene içinde yandığım 
cehennemin azabını anlayamazsınız. Bunu hakkıyla duyabilmek 
14   asthenique: astenik, zayıf, gücü olmayan
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için aynı vaziyete düşmüş bir kadın olmalısınız. Sizi cebren kolları 
arasına çekmek hakkına malik koca bir yılanın nefesiyle zehrini 
ruhunuza akıta akıta kangalları arasında kemikleriniz çatırdarken 
birkaç defa bayılıp ayılmalısınız.

– Hâli, şekli nasıldır bu adamın?
– Şamandıra gibi. İskele babası gibi kısa, kalın. Tüylü, varisli 

şişko bacakları, tırnakları kör, düztaban ayakları, katmer katmer na-
sırlı topukları görülecek şey değil. Nefret uyandıracak bu çirkinlik-
leri kadından saklamak lazım gelirken o hiç kayıtsız sere serpe otu-
ruşlarla bu gudubetliklerini insanın gözüne, burnuna sokar. Kalın 
ense, yusyuvarlak çehre, ortası çökük küçük burnuyla tamamıyla 
bir buldok kafası. Gamsız, hissiz adam, dünya yıkılsa umurunda 
değil… Ağlanacak şeylere güler. Obur gibi yer. Horul horul uyur. 
Sabahleyin uyanıp da iki kol, iki bacağıyla hayvan gibi çatır çatır 
gerine gerine, kaba bir mahmurluk almış şişkin yüzüyle beni döşe-
ğe bir davet edişi vardır… Veriniz bir yudum kordiyal15…

Doktorun uzattığı bardaktan süzgün süzgün iki yudum aldı. 
Bardağı elinden düşürecek bir hâlsizlikle iade etti. Gene yumuk 
gözlerle bir müddet dalar gibi yaptıktan sonra:

– Ah, dedi, Ah doktor bana ettiği iltifatları işitseniz iğrençten 
titrersiniz. Beni yutacak gibi nefesini içeriye çeke çeke “Ah benim 
şekerli, ballı, sütlü, kaymaklı karıcığım. Ver bana gerdanının kre-
malarından. İçir bana kevserini yudum yudum…” Her söz başında 
tekrarlanan bu “karıcığım” bayağılığı beni kusturacak bir hâle ge-
tirir. “Benim çilek dudaklı, şekeri gevrek karıcığım…” Muhallebi-
ci, pastacı, manav dükkânlarında tatlı, mayhoş ne varsa artık ben 
oyum. Oburun şairliği midesinden gelir. “Karıcığım karıcığım…” 
Zuhuri’den, Karagöz’den halk diline miras kalmış kaba ağızların 
sakızı bu müptezel soğuk iltifat beni bitirir. Nihayet arzu dolu göz-
lerini üzerime devirerek saldıracak bir taşkınlık aldığı zamanlarda 
beş kat binadan kendimi aşağıya atacak bir çılgınlığa tutulurum.

Bayan, ellerini arkaya atarak titreye titreye can verir gibi ağır 
fakat dolgun bir iki nefes boşalttı. Gene yumulup açılan gözler de 
15   kordiyal: çarpıntı ve kalp rahatsızlığında kullanılan, rahatlatıcı ilaç
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süzüldü. Doktor onu bir müddet dinlenmeye bıraktıktan sonra ricalı, 
çok yumuşak bir sesle:

– Hanımefendimiz, dedi, Burayı bir Confessionnal, beni de iti-
raf dinleyen bir papaz farz etmiştiniz.

– Evet.
– Bu papazın vazifeten sizden küçük bir sır sormasına müsaade 

eder misiniz?
– Buyurunuz.
– Kocanızdan şiddetle nefret ediyorsunuz?
– Bütün istikrahımla.
Doktor alçattığı sesine bir mahremiyet yumuşaklığı vererek 

onun kulağına âdeta üfler gibi fısıldadı:
– Sevmediğiniz kocanızdan boş kalan gönlünüze girmiş başka 

bir erkeğin sempatisi var mı?
Bu sual karşısında tıkanma hıçkırıkları geçiren kadının vücu-

dunu ani bir ıspazmoz16 sardı. Yaralı bir kuş kanadı çırpınışı ile elini 
doktorun ağzına uzattı. Kısık kısık:

– Hayyy susunuz… Allah aşkına susunuz… Uçurumun kena-
rındayım. Burada duralım. Beni daha öteye itmeyiniz. Hayatın en 
büyük hakları cinayet şekline sokan öyle zalim vaziyetleri var ki…

Bu défaillance17 hâlinde yalnız biraz kordiyal aldı. Vücudunun 
el ve elektrik masajlarına müsaade etmedi.

– Çok söyledim. Keselim. Kesildim, indiriniz beni arabama.
Birdenbire onun gözüne görünen uçurumun dehşetinden kaç-

mak istediğini doktor anladı. Fakat zavallı kadın için bu firar müm-
kün müydü? Çünkü o kendini kenarında farz ettiği uçurumun da 
dibinde idi.

Hasta ruhunun bütün elemleri akseden istirham dolu gözlerini 
şimdi biraz nadim, biraz şaşkın ifadelerle doktora dikerek:

– İtiraflarım bu kuyuda ebediyen gömülü kalır, değil mi?
16   ıspazmoz: kasılma, titreme
17   défaillance: baygınlık, bitkinlik
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– Hiç merak etmeyiniz. Mesleğine hürmetkâr bir doktor, bir pa-
pazdan daha ketumdur.

Titrek eliyle ücreti masanın üzerine bıraktı.
Doktor:
– Ne bir ilaç aldınız ne de tek bir nasihat.
Bayan:
– Kanımda fazla biriken zehirleri biraz döktüm. Bu kâfidir.
Koltuğuna giren iki kişinin yardımıyla bayan, yarı baygın bir 

hâlde otomobiline indirildi.
Doktor, son veda selamıyla odadan çıkan bu devasız hastanın 

arkasından hazin hazin düşündü:
– Gelecek asırda kadınlığın alacağı tam émancipation’u18 bu 

asırda yaratmaya uğraşan işte zavallı bir ruh hastası… Kıskançlık 
kurşunlarıyla delik deşik edilmeye namzet güzel bir vücut… dedi.

18   émancipation: bağımsızlaşma, özgürleşme



Heybeli Yangını1

Pazar sabahı, balkon serinliğinde günün havadis2 sütunlarını 
gözden geçiriyordum. Dalgınım. Bir ara adanın iki heybe arası du-
manla doldu. Aman diyorum, yazın bu ceyyit3 gününde bu kadar 
sisin manası ne?

Dakika geçmiyor, yeğenim kıpkırmızı bir suratla koşa koşa 
karşıma dikilerek:

– Amca, Ada yanıyor…
– Ne diyorsun?
– Başınızı çevirip baksanıza…
Dönüp bakıyorum. Filhakika4 tam bizim evin hizasında tepe-

den sarımtırak alevle karışık sıcak bir duman, kasvetli çatırtılarla 
göğün mavisini lekeleyerek dalga dalga yükseliyor. Bu külhandan 
esen keskin bir koku da burunlarımıza doluyor. Çok hazin, korkunç 
bir manzara.

Hemencecik davranarak üst değiştiriyorum. Aşağıda gürültüler 
oluyor. Eğilip bakıyorum. Bizim bahçe itfaiye efradı, çoluk çocuk 

1   “Heybeli Yangını” adlı hikâye, ilk defa Cumhuriyet gazetesinin 27 Temmuz 
1939 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim adlı kitapta yer 
alan hikâye, kitabın Gürpınar Yayınlarının 1963’teki ilk baskısında mevcut de-
ğildir. Atlas Kitabevinin 1973 tarihli genişletilmiş 2. baskısında yayımlanmıştır. 
Eti Senin Kemiği Benim hikâye, kitabı Mezarından Kalkan Şehit ve Tünelden 
İlk Çıkış hikâye kitaplarıyla birleştirilerek 1995’te Özgür Yayınları tarafından 
basılmıştır. Hikâye bu baskıda mevcuttur. Elinizdeki metin, hikâyenin Cumhuri-
yet’teki ilk baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Rüveyda Temel)

2   havadis: hadiseler
3   ceyyit: hoş
4   filhakika: gerçekten
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bir kısım halkla dolmuş. Arka kapının kilidini kırmışlar. Sarnıcı aç-
mışlar. Hortum salmışlar. Bahçeye koşuyorum. Başbekçi:

– Beybaba merak etme, sönecek inşallah. Müdür bey selam 
söyledi. “Korkmasınlar.” dedi.
tesellisiyle ellerime sarılıyor.

Alevler tepeyi aşarsa birkaç köşk, biz en önce ateşe lokma ola-
cağız.

İtfaiye efradı yarı çıplak, kan terler içinde çalışıyorlar. Hortu-
mu bayıra uzatmışlar. Ortada suyu sarnıçtan alıp tepeye sevk ede-
cek motopomp5 fasfaz faz… pisfos fos… çat… pat… bozuk düzen 
bir işleyişle gürültü yapıyor. Bu çabalamalara rağmen hortumun 
şiştiği sezilmiyor.

– Kuzum ne oluyor? diye sordum.
– Ne olacak pompa bozuk, suyu ne alıyor ne veriyor, dediler. 

Tepemizde alevler rüzgârdan aldıkları istikametle müthiş feci kıv-
rıntılar yaparak yükseliyor. Bir saatten fazla bir çalışmadan sonra 
nihayet cereyan başlıyor. Bu sefer de başka bir mahzur6 baş göste-
riyor. Meğerse hortum delik deşikmiş, her tarafından su fışkırıyor. 
Bahçe göllendi. Yangına suyun zerresi gitmiyordu. Büyük yangın 
kazalarında uzun ihmallerden doğan bu türlü mahzurların refi7 ta-
mam tehlikenin vukuu saatinde mi düşünülür? Ara sıra bu edevatı 
muayeneye memur müfettişler yok mudur? Ateşe kim karışır, bil-
miyorum. Hâlâ Rufailer8 mi? Böyle çürük çarık edevatın hiç olma-
ması olmasından evladır9. Her saniye büyüyen tehlike karşısında bu 
suretle beyhude10 uğraşmalarla vakit zayi edilmemiş olur.

Büyükada, Burgaz ve telefonla çağırılan İstinye itfaiyeleri de 
yetişiyorlar. Asıl şaşılacak cihet11, ateşin susuz kuru kuruya söndü-
rülmüş olmasıdır. Su ortasındayız fakat suyu ateşe sevk edecek va-
sıtamız yok. İtfaiye ve asker efrat. Binlerce halk ellerinde sopalarla 
5   motopomp: motorlu tulumba
6   mahzur: engel
7   ref: giderilme
8   Rufailer: Rufailik tarikatından olan kimseler
9   evla: daha uygun
10   beyhude: boş
11   cihet: taraf
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göğüs göğüse yangınla harp ediyorlar ve afeti yeniyorlar. Bu tecrü-
be bana böyle çetin durumlarda Türk’ün savaştaki yüksek kabiliye-
tini bir daha ispat etti. Fakat bundan müftehir12 olduğum kadar bu 
medeni asırda şeklin iptidailiğinden13 sıkılıyorum.

Evi bırakıp gidemiyorum. Hadise yerinden gelenlerden soru-
yorum:

– Nasıl?
– Bakmaya insanın yüreği dayanmıyor. O zümrüt çamlar bir 

anda çalı süpürgesine dönüyor. Heybeli de Kınalıada’ya benzemek 
tehlikesinde.

– Saha büyük mü?
– Çam limanından başlamış, genişleye genişleye tepeye yüksel-

miş. Yanan çamları binlerce tahmin ediyorlar.
Yangın söndü. Bahçemizin kapılarını halka kapadıktan sonra 

ben de görmeye gittim. Bu gözlere sefa, dertlere deva yeşil ormanın 
bir kül, kömür viranesine dönmüş olmasını görmek yeisi14 benim 
de yüreğime çöktü.

Yangın neden çıkmış? Bu, son tahkikte15 anlaşılacak. Bu cihe-
tin henüz meçhul bulunması faillerin gözlere görünmeden sıvıştık-
larını anlatıyor. Bu kaçırma da etrafın ihmaline delalet ettiği16 için 
insana ayrıca yeis getiriyor. Her yıl bu mevsimlerde Ada ormanları 
medeni idrakten mahrum kimselerin gayrişuuri17 kasıtlarına maruz 
kalıyor. Büyük küçük çamlık sahaları kavruluyor. Bu seferki kaza 
her ölçüyü geçti. Sıkı bir lodos esip de alevler tepeyi aşmış olaydı 
bozuk pompa, delik hortumlarla karşılanan azgın ateş bir anda or-
manı sarabilirdi. Heybeli halkı, ev, mal kaygısı değil, canlarını zor 
kurtarmak tehlikesine düşmüş olacaklardı.

Orman yangınlarında en tehlikelisi çamlıklardır. Reçineli ağaç-
ların tutuşmak istidadı18 tıpkı barutu andırır. Bu korkunç kazanın 
12   müftehir: övünen
13   iptidailik: ilkellik
14   yeis: üzüntü
15   tahkik: soruşturma
16   delalet etmek: delil olmak
17   gayrişuuri: şuursuz 
18   istidat: yatkınlık
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tekerrürü hâlinde gene “pompa bozukmuş, hortum patlakmış” de-
yip geçecek miyiz? Böyle tehlikeli ihmallerin ortada mesulü yoktur. 
Çocuk bilmecelerinde olduğu gibi onu arayıp bulmalı. Sağlam bir 
motopompla deliksiz bir hortum bedeli, kül olan çamlık sahasının 
kıymetiyle ölçülmez. Halkın geçirdiği heyecana, iki neferin atlat-
tıkları boğulma tehlikelerine de caba mı diyeceğiz? Ada yangınları 
bidayetlerinde19 söndürülemezlerse sert bir hava ile ambale olunca20 
sopaya, taşa karşı ıslık çalarak sardığı yerleri cehenneme çevirir.

Kınalı’nın da evvelce çamlıklı bir ada iken her yanını saran 
büyük bir yangın neticesinde yeşil libasından21 soyunarak bugünkü 
çorak manzarayı almış olduğu tarihî bir rivayet olarak söylenilmek-
tedir. Bu korku, diğer adalar için de varittir22. 

İstanbul ikliminden ayrı, zayıf göğüslere şifalı çam havasıyla 
meşhur bu yeşil tepeleri, Allah böyle bir akıbetten korusun. Sıkı-
şınca yapacağımız, böyle göğe el kaldırmak mı olacaktır? Duaya 
güvenerek medeni vazifemizi unutmayalım.

*
Geçirdiğimiz haile23 münasebetiyle nazarımda tahakkuk eden24 

bir hâlden çok memnunum. Bu da alat25 ve edevatıyla bahçeye do-
lan bir kısım itfaiye grubunun gösterdikleri intizamlı hareketleridir. 
Bu mert, yiğit efrat; cesur, hamul26, yorulmaz, yılmaz, gözlerini bu-
daktan sakınmaz oldukları kadar da mesleki bir terbiyeye sahiptir-
ler. Bu oğullardan onlar bana, ben onlara mütekabil27 teşekkürlerle 
ayrıldık.

19   bidayet: başlangıç
20   ambale olmak: iş görmez duruma gelmek
21   libas: giysi
22   varit: olması mümkün
23   haile: facia
24   tahakkuk etmek: gerçekleşme
25   alat: aletler
26   hamul: çok tahammüllü
27   mütekabil: karşılıklı



Muharrirler Nasıl Ölür1

Bu başlık altında Fransızca bir yazı okudum. Diyor ki: “Fran-
cis Jammes’in mesut2 ölümü (eğer böyle denebilirse) gazetelerde 
okundu. Nurdan, imandan, hikmetten yapılmış bir ruhun asudeliği3 
içinde söndü. Bu güzel ölüm bütün muharrirler için bilhassa4 fakir-
leri için temenniye5 şayandır6. Fakat bilakis7 çoğu yastıkları başında 
bütün ömürlerince kovaladıkları hayallerinin fantomlarından8 baş-
kalarına karışmış olanlarını bulabilmek için lik kasveti9 içinde can 
veriyorlar. Mesai10 ve mahrumiyet11 hayatlarını böyle bitirenlerin 
hepsini bu basit yazıda sayıp dökmek uzun olur. Fakat ne güzel bir 
kitap mevzuu12 değil mi?”

1   “Muharrirler Nasıl Ölür?” yazısı, ilk kez 6-7 Birincikanun 1939 yılında Cumhu-
riyet gazetesinde yayımlanmıştır. Burada 1939 basımı esas alınmıştır. (Yasemin 
Bulut).
muharrir: yazar

2   mesut: mutlu
3   asudelik: rahatlık
4   bilhassa: özellikle
5   temenni: dileme, isteme
6   şayan: değer
7   bilakis: aksine
8   fantom: hayalet
9   kasvet: karanlık
10   mesai: çalışma
11   mahrumiyet: yoksunluk
12   mevzu: konu
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Mesleğin şehitler defterine isimleri kaydedilmeyenlerden bir-
kaçının simalarını13 burada hatırlatmama müsaade edilsin14. Bun-
lardan namları15 zamanın karanlıklarına karışmış olanlarını bulabil-
mek için 1720’ye doğru gerilemeliyiz. Şair ve efsaneci fabuliste 
Jacques Vergier, Monmartre Sokağı’nda öldürülmüş bulundu. Kar-
tuş haydutlar kumpanyasının kurbanı olduğunu gazeteler yazdılar. 
Manon Lesko16 hikâyesinin babası Rahip Prevost17 garip bir şekil-
de öldü. Şantiyyi18 Ormanı’nda onu bir nüzul19 darbesiyle20 yere 
uzanmış buldular. Alelacele çağrılan bir hekim öldüğüne hükümle21 
otopsi yapmak için neşteri bağırsaklarına saldı. Zavallı rahip işte o 
vakit son nefesini verdi.

Birkaç zamandan sonra 1852’ye doğru Bellevile keşişi Colned 
de Piavel, kataloğunu tanzime22 memur olduğu23 başpiskoposluk 
kütüphanesinin kitaplarını Sen Nehri suları üzerinde yüzerken gör-
dü. Yüreğine indi, öldü.

Etien Psaume adında kıymetli bir bibliyograf, Hazois ormanın-
da iki damadı tarafından baston darbeleriyle öldürüldü.

Kendini “talihsiz davetli” namıyla yâd eden24 Moreau Gilbert 
(Fakat iddia edilen bu fakrin25 asılsızlığını tarih söylüyor.) nakle-
dildiği26 Otel Diö Hastanesinde, içine paralarını biriktirdiği çekme-
cenin anahtarını yuttu. Dar, murdar27 Vieille Lanterne (Eski Fener) 

13   sima: yüz
14   müsaade edilmek: izin verilmek
15   nam: ad
16   Manon Lesko: Manon Lescaut
17   Prevost: Abbé Prévost
18   Şantiyyi: Chantilly
19   nüzul: indirme
20   darbe: vuruş
21   hükümle: karar vererek
22   tanzim: düzenleme
23   memur olmak: görevli olmak
24   yâd etmek: anmak
25   fakr: yoksulluk
26   nakledilmek: götürülmek
27   murdar: pis
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Sokağı’nda bir sabah Gerard de Nerval’ı asılmış buldular. Akli28 
sürmenaj29 ve türlü suiistimal30 neticesinde ölenlerin listesi uzar, 
gider. Bu feci sönüşlerin yanında gene tekrarlıyorum Francis Jam-
mes’in nurlu ihtizarı31 ne güzeldir.

Anatole France seksen yaşında hayata vedası anında gülümser-
ken annesinin hayalini görmüş, son sözü “maman” kelimesini telaf-
fuz32 olmuş, çocukluğunun bütün masumiyetini33 terennüm eden34 
bu tatlı hatıra ile ölmüştür.

*
Meslek arayan gençler muharrirliği neden her işten kolay sa-

nıyorlar? Çünkü tahsil35 kontrolü, imtihanı36, kefalet37 akçesi38, sıh-
hi39, ahlaki40 tahkiki41, iktidar tasnifi42 sairesi43 ve sairesi yok. Minik 
bir ücretle bir matbaaya kapılanmak, herhangi bir işe kabul olun-
maktan daha külfetsiz44. Bunun ilk güçlüğü, işe dayanmak ve aza 
kanaatten45 ibaret46. Emil Zola gazetelerin genç acemiler için bir 
mektep47 yerine geçeceğini söylüyor. Ben büyük edibin48 pek de 

28   akli: akılla ilgili
29   sürmenaj: sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, bitkinlik
30   suistimal: kötü düşünceli davranışlar
31   ihtizar: can çekişme
32   telaffuz: söyleme
33   masumiyet: masumluk
34   terennüm etmek: anlatmak
35   tahsil: eğitim
36   imtihan: sınav
37   kefalet: kefil olma
38   akçe: para
39   sıhhi: sağlıkla ilgili
40   ahlaki: ahlak ile ilgili
41   tahkik: araştırma
42   tasnif: sınıflandırma
43   saire: ve başka, diğer şeyler
44   külfetsiz: kolay
45   kanaat: yetinme
46   ibaret: oluşmak
47   mektep: okul
48   edip: yazar
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bu fikrinde değilim. Çünkü önceden üslupları güzel olanların bile 
gazetelerde sür gitsin gündelik horanta yazılarla kalemleri bozuldu-
ğunu biliyorum.

Bu işe aşkla, şevkle49 girenler var. Gazetelerde imzalarını gör-
mek zevki gençlere ideallerinin ilk gururunu tattırıyor. Otuzluk tab-
ldotta beslenmek de mesleğin maişete50 tekabülü51 demektir. İşte 
şöhret, işte tokluk… Artık keyiflerine dokunanlara öyle çatarlar ki… 
Gazetelere, kitapçılara getirilip de reddedilen yazı tomarları arasın-
da iyileri de bulunabilir. Fakat söz aramızda tahsilleri meşkûk52, ya-
zıları henüz koruk53 olanları da inkâr54 kabil mi?55 Şeytan kulağına 
kurşun bu tehlikeli geçitten sıvışıyorum.

*
Umumi56 maişetin ana baba günü denecek bir hengâmesinde57 

yaşıyoruz. Bugün Avrupa’da bu mesleğe dökülenlerin sayısı ordu-
lar teşkil ediyormuş58. Bu binlerce kalem amelesi59 genç heveslile-
rin içinden şöhret ve servet hüması60 kaçının başına konacak? Bu-
rada sözü bir Fransız tabinin61 salahiyetli62 kalemine bırakıyorum. 
Diyor ki:

“Biz daima okuyucularımızın menfaatlerine63 çalışırız. Onlara 
görülecek hizmetlere hazırız. Burada değerli bir hakikat64 söyleye-

49   şevk: istek
50   maişet: geçim
51   tekabül: karşılık
52   meşkûk: şüpheli
53   koruk: olmamış, ham (üzüm)
54   inkâr: yadsıma, kabul etmeme
55   kabil: mümkün
56   umumi: genel
57   hengâme: kargaşa
58   teşkil etmek: meydana getirmek, oluşturmak
59   amele: işçi
60   hüma: talih kuşu
61   tabi: yayımcı
62   salahiyetli: yetkili
63   menfaat: yarar
64   hakikat: gerçek
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ceğim. Bu sözümü de okuyucularımız için büyük bir hizmet sayı-
yorum. Onlardan bazılarını hayalata65 kapılmaktan kurtarmak çok 
faydalı olacaktır.

Matbaamıza her yıl binlerce, binlerce müsvedde66 gönderiliyor. 
Bu acemiler ailelerince yazdıkları bazı tebrik67, taziyet68 mektup-
larıyla kendilerinin mesleki bir maharete69 malik oldukları70 veh-
mine71 düşebilirler. Fakat hakikat bu değildir. Henüz bir meslekte 
tutunamayıp da geçinme sıkıntısı çekenler hemen bu yolda kazanç 
arıyorlar. Muharrirliği ona her arzu çekenin keyfine tabi olacak72 
kolaylıkta bir meslek sanmamalıdır. En önce doğuşta ona istidat73 
lazımdır. Bu mesleki deha ile doğmuş olanlar bile sayısız güçlük ve 
meşakkat74 ağlarının ilmiklerine dolaşıp kalıyorlar. Bu işe girişir-
ken hemencecik ekmek parası çıkarmayı asla hatıra getirmemelidir. 
Bugünkü en büyük ediplerimizden hususi75 servete malik olmayan-
lar yazıya başlamazdan önce diğer bir sanatla maişetlerinin temi-
ni76 çaresini düşünmüşlerdir. Şöhrete erinceye kadar kalemlerini bu 
meşguliyetten77 fırsat buldukça kullanabiliyorlardı. Duhamel he-
kimdi. Jean Girandoux ve Paul Morand elan78 Hariciye Nezareti79 
memurlarındandır. André Maurois sanayi adamıdır.

Çalışılan esere sanatkâr kendi ruhundan can verebilmek için 
öldürücü, aşılmaz meşakkatlerle cenkleşecek80 yılmaz bir cesaretle 
65   hayalat: hayaller
66   müsvedde: yazı taslağı
67   tebrik: kutlama
68   taziyet: başsağlığı dileme
69   maharet: yetenek
70   malik olmak: sahip olmak
71   vehim: kuruntu
72   tabi olmak: bağlı olmak
73   istidat: yetenek
74   meşakkat: zorluk
75   hususi: kendine ait
76   temin: sağlama
77   meşguliyet: iş
78   elan: şu anda
79   Hariciye Nezareti: Dışişleri Bakanlığı
80   cenkleşmek: savaşmak
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silahlanmalıdır. Yaşamak didinmelerine hasredilen81 gündüzlerden 
sonra bu ikinci çalışma gece uykularınızı yutar.

Ruhunuzda bu mukaddes82 ateşin sönmez meşalesi yanıyorsa 
hayatınızı ona nezr83 ile işe girişirsiniz. Edebiyat her özenen nevhe-
vese84 kâr ve zevk verecek oyuncak işlerden biri değildir.”

*
Biliyoruz ki muharrirler kuş tüyü döşeklerde ölmüyorlar. Bu 

yorgunlar ahirete dinlenmeye gidiyorlar. Orada ne yazıya doymaz 
aç gazete sütunları var ne sokak sokak pabuç eskittiren röportajcılık 
ne de yarının ekmeğini düşündürecek sızlayan bir mide…

Onlar yazı seferberidirler. Kalemlerini bazen meç85 yaparlar. 
Yaralarlar, yaralanırlar. Mağrur86 bir zaruret87 içinde yaşarlar. Bu 
gurur onlara her mesele üzerine hakimane88 düşüncelerini boşalt-
makta kendilerini mezun89 saymak iftiharından90 gelir. Vukufları-
na91 had92 bilmezler. Cüret93 her işten ziyade94 yazıda lazımdır. Meş-
hur olmanın sırrı…

Nasıl öldüklerini düşünmezden önce nasıl yaşadıklarını hatır-
lamalıyız. Bu ölüm yeni gün, yeni rızık yaşayışının şeklen95 tabii96 
neticesidir97. İçlerinde matbaa ile meyhane arasında mekik doku-

81   hasredilmek: ayırmak
82   mukaddes: kutsal
83   nezr: adama
84   nevheves: yeni hevesli
85   meç: süngü
86   mağrur: gururlu
87   zaruret: yoksulluk
88   hakimane: bilgece
89   mezun: yetkili
90   iftihar: övünme
91   vukuf: bilgi
92   had: sınır
93   cüret: yüreklilik
94   ziyade: çok
95   şeklen: şekil olarak
96   tabii: doğal
97   netice: sonuç
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yanları vardır. Bu akıl hocaları âleme verdikleri derslerin zerresi98 
ile kendileri amil olmazlar99, zor kazandıkları parayı ceplerinden 
çabuk kaçırırlar. Ebedî100 züğürtlüğün elemini101 neşe yapmak endi-
şesizliği ile gezerler, tozarlar.

Tuhaf tecellidir102. Milliyetleri ayrı olmakla beraber Türk, 
Fransız, İngiliz, Alman muharrirler, romancılar, şairler, kaptanlar, 
şoförler, aktörler mesleki itiyatlarında103 aynı ruh karakteriyle birle-
şirler. Biz Türk muharrirlerinin Avrupalılara hiç benzemeyen tarafı-
mız eserlerimizin tirajındadır104.

Muharrirlerin martiroloji105 listesinde bizden de kayda şayan106 
meslek kurbanlarının adlarını sıralayacağım. Onları bulmak için 
geçmiş asırların107 karanlıklarına fener tutmaya lüzum yok. Bizim-
kilerin içinde henüz mezarlarında ot bitmemiş olanları var. Feci 
sönüşlerini dünkü hadiselerin108 taze sütunları arasında bulabiliriz.

Muharrirler nasıl ölürler? Bazen bir eli kalemde, bir eli kadeh-
te… Onların irtihallerine109 en ziyade ağlayanlar alacaklılarıdır. Bir 
türlü barışamadıkları hakiki110, maddi111 âlemden yüzlerini suni112 
cennetlere çevirirler. Zehrin katil neşesiyle toprağa çökerlerken 
sanatın şahikasına113 yükseldikleri vehmine düşerler. Fransız ede-
biyatı, bu ağulu114 şaheserlerle hayli zengindir. Verlaine’nin, Baude-
98   zerre: çok küçük parçacık
99   amil olmak: sebeplenmek, yararlanmak
100   ebedî: sonsuz
101   elem: üzüntü
102   tecelli: alın yazısı, kader
103   itiyat: alışkanlık
104   tiraj: baskı sayısı
105   martiroloji: şehitlik bilimi
106   şayan: değer
107   asır: yüzyıl
108   hadise: olay
109   irtihal: ölüm
110   hakiki: gerçek
111   maddi: maddesel
112   suni: yapay
113   şahika: doruk
114   ağu: zehir
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laire’in, Rimbaud’nun alkolik, mefluç115, mecnun116, hezeyanlar117 
içinde ölüşleri millî sanat yüksekliğinin birer iftiharı118 sayılıyorsa 
bu alanda bizim de öğünülecek sanat fedailerimiz119 yok değildir.

*
Kırk beş yıl öncenin külünü karıştırmaktan başlıyorum:
Mekteb-i Harbiye120 Fransızca muallimi121, İkdam gazetesi ro-

man, makale mütercimi122 Mehmet Halit Bey… Ahmet Cevdet’le 
her gün aralarında hikâyelerinin tutulmadığı davası sürer, zavallı 
mütercim bazen nezaket123 haddini geçen şikâyetlere muhatap olur-
du124. Bu yeisine125 alkolizm de karışan muharrir, nihayet bir gün 
kendini petrole bular, kibriti verir. Cayır cayır yanar, edebiyatta da 
âşık Kerem’e bir zeyl126 yaratmış olur.

Sargılar içindeki şiş bacakları ağır vücudunu güç taşıyan şair 
Andelip, mola verdiği meyhanelerde kadehler devirdikten sonra ye-
rinden kalkamaz bir hâle gelmişti. Işıklar söndürülünce bu gedikliyi 
hamallarla dışarıya çıkarabilmek, patronları üzen bir mesele olmuş-
tu. Artık hiçbir içki evine kabul olunmuyor, kapılardan başı görü-
nünce hemen dışarıya itiliyordu. Kabarelerden kovulan bu dertli 
bülbülün yanık nağmelerini nihayet toprak örttü.

115   mefluç: felçli
116   mecnun: delirmiş
117   hezeyan: sayıklama
118   iftihar: övünç
119   fedai: bir ülkü için kendini feda eden
120   Mekteb-i Harbiye: Kara Harp Okulu
121   muallim: öğretmen
122   mütercim: çevirmen
123   nezaket: kibarlık
124   muhatap olmak: karşılaşmak
125   yeis: üzüntü
126   zeyl: ek
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Mehcure müellifi Vecihi’yi bir gece meyhane dönüşünde diri 
bindiği arabadan ölü indirdiler. Yazdığı acıklı romanlarının son sa-
hifesi127 bu facia128 ile kapandı.

Refail mütercimi Nuri Şeyda, Sirkeci ahçı129 dükkânlarından 
birinin üstündeki odada veremden öldü.

Şair Mehmet Celâl, işret130 iptilasıyla131 tazallümi132 hezeyana 
tutuldu: Bu hastalığa doktorlar, delirium tremens133 teşhisini koydu-
lar. Şair bu tabirden134 istiare135 çıkararak:

“Deliriyorum teres!” narasını attı.
Son yıllarında Mehmet Rauf’un zarureti içler acısı bir hâl al-

mıştı. Bir gün elinde bir yazı tomarı ile İbrahim Hilmi Kitabevine 
geldi. Asabi136 bir inatla eserinin mutlak137 satın alınması ısrarını 
tutturdu. Yazıya bakan tabi:

– Bu bir piyes… Tiyatro kitapları satılmıyor, basamam.
deyince muharrir ağlamaya benzer bir gülümsemeyle:

– Ya öyle mi? Onun romana çevrilmesi yarım saat bile sürmez.
cevabıyla bir köşeye çekildi. Alaminüt138 kalem darbeleriyle piyese 
çarçabuk bir roman kisvesi139 giydirdi.

Bir gün sokakta rastladım ona… Gıdasızlıktan kaşeksiye140 
tutulmuş, güneş görmeyen meyve tarafı gibi o pembe yüzü kehri-

127   sahife: sayfa
128   facia: korkunç olay
129   ahçı: aşçı
130   işret: içki
131   iptila: düşkünlük
132   tazallümî: yakınarak
133   delirium tremens: içkiyi ansızın bırakmaya bağlı olarak görülen rahatsızlık
134   tabir: söz, ifade
135   istiare: eğretileme, benzerlik
136   asabi: sinirli
137   mutlak: kesinlikle
138   alaminüt: çabuk
139   kisve: giysi
140   kaşeksi: kötü beslenme, süreğen veya kötücül bir hastalığın seyri sırasında 
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bar141 kesilmişti. Mecalsiz142 adımlarla güç yürüyor, ne olduğunu 
soranlara sinirlerinin bütün bozukluğu ile küfrediyordu. Onda işret 
iptilası yoktu. Allah hepimizi bir kusurla yaratıyor. Rauf genç kadın 
müptelası143 idi. Cinsî144 sempati şiddetinden birkaç defa intiharlar 
atlattı. Nihayet içinde ölmek için bir hastane karyolasını güç buldu.

Rakı, öldürdüklerini şehadet145 rütbesine146 erdiriyorsa emekli 
Cumhuriyet muharriri merhum147 Agâh’ın bu mertebeye148 istihka-
kını149 kim reddedebilir?

Beybaba Bedreddin her gün sütunlar dolusu yazdıklarının yor-
gunluğunu meyhane köşelerinde dinlendirirdi. Bir kadeh rakı, ver-
diği marazi150 neşe mukabilinde151 sıhhatimizden152 neler eksiltiyor? 
Halkı tenvir153 için yazıp çizenler bu istifhamın154 önünde kendi 
hesaplarına biraz düşünmeyi bilselerdi… Nihayet Bedri de pek ih-
tiyar155 denemeyecek bir yaşta bütün bütün dinlendi.

Kokainman Sadettin… Bu genci harp156 yıllarında İkdam Mat-
baasında tanıdım. Bu iptila mahmurluğu157 ile gözleri daima süz-
gündü. Bu halim158, sempatik çocuğa acıyarak bazen sorardım:

oluşan ileri derecede zayıflık, bitkinlik ve çöküntü durumu
141   kehribar: sarı renkli reçine
142   mecalsiz: güçsüz
143   müptela: bağımlı
144   cinsî: cinsel
145   şehadet: şehitlik
146   rütbe: derece
147   merhum: rahmetli, ölmüş
148   mertebe: seviye
149   istihkak: hak etme
150   marazi: hastalıklı
151   mukabil: karşılık
152   sıhhat: sağlık
153   tenvir: aydınlatma
154   istifham: soru
155   ihtiyar: yaşlı
156   harp: savaş
157   mahmurluk: sersemlik
158   halim: yumuşak huylu



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1225

– Ne o Sadettin, galiba gene ha?
O ince bir gülümseme ile suçunu itiraftan159 çekinmezdi.
Daha dün aramızdan eksilen müverrih160 Ahmet Refik, kış 

günü paltosuz yufka ceketle geziyordu. İspirtodan aldığı yüksek ka-
lori zavallıyı soğukların mühlik161 tesirinden162 kurtaramadı. Midesi 
rakıdan yanarken vücudu titreyerek öldü.

Bu saydıklarım daha dünküler. Meygede163, mey164, rakı, ırak, 
bade165, sagarla166 dolu edebiyatımızın gelmiş geçmiş işret kurban-
larına hep ayrı ayrı Fatiha ihdasına167 vaktim yok. Bu asırlık mezar-
ların küllerini karıştırmayacağım. Fakat aramızda bu şehadete nam-
zet168 dirilerin sayısı da epey yekûn169 tutar. Şu satırlarımın arasında 
bu gediklilerin adlarını çıtlatmak başıma kıyameti koparmaktır. Yal-
nız şu kadarını söyleyeyim ki ben onların yuvarladıkları kadehlerin 
sayısını yazılarının gündelik kalitesinden anlarım. Ha derim, bugün 
filanca edip fazla kaçırmış. Bazen fazla neşe buharı ile dimağları170 
gıdıklayan, ölçüden aşkın fikir hokkabazlıkları yaparlar. Bu da şen-
liklerinin okuyuculara sirayeti171 itibarıyla mazur görülebilir172 ama 
bu neşenin zevkine değmez son bir humarı173 vardır.

Ha bre ha, zekâlarını zehirleyerek sanat ışığına yükselmek 
isterken nihayet karanlıklara dalan bizim de Verlainelerimiz, Bau-

159   itiraf: söyleme
160   müverrih: tarihçi
161   mühlik: öldürücü
162   tesir: etki
163   meygede: meyhane
164   mey: şarap
165   bade: içki
166   sagar: kadeh
167   ihda: armağan etme 
168   namzet: aday
169   yekûn: toplam
170   dimağ: zihin, akıl
171   sirayet: bulaşma
172   mazur görülmek: hoşgörülmek
173   humar: baş ağrısı
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delairelerimiz, Rimbaudlarımız yok değildir. Bunların destanlarını 
şimdilik amarkeye bırakıyorum174. Benim ömrüm vefa etmese de175 
bu kadeh kurbanları için birer élégie176 yazacak elbette hayırsever 
kalemler bulunur, gene her hâlde Rabb’im uzun ömürler versin.

Hüseyin Rahmi Gürpınar

174   amarkeye bırakmak: ertelemek, sonraki bir zamana bırakmak
175   vefa etmek: yetmek
176   élégie: ağıt



Karıncalarla Savaştayım1

Bu tuhaf başlığın önünde belki kopacak kahkahalar vardır. 
“Kahramanlığını denemek için aramış taramış da bu miniminicikleri 
bulmuş” alayıyla savaşımı küçümseyerek dudak bükmeyiniz. Do-
ğada gözlere görünmez en küçüklerinin, en büyükleri devirdikleri-
ni mikroskoplar dehşetle gösteriyor. Bu karıncalar savaşında zafer 
hangi tarafın lehine dönecek? Bunu kolayca kestirilir bir açıklıkta 
sanmamalı. İnsanın zekâsı ve beden gücü bu böcekleri hemencecik 
yenmeye yetmiyor. Ben bir kişiyim. Onlar milyarları geçkin. On 
binini tepelerken karşıma sayısız bir ordu daha çıkıyor. Natüra-
listlerin2 saygıyla yaşamlarını inceledikleri bu hayvancıklardan ne 
istiyorsun? Bu haklı soruya vereceğim karşılığı da haksız bulmaya-
cağınız sanısındayım.

Savaşı sadece hakka saldırma zamanında korunma zorunlu-
luğu meşru sayarım. Saldırgan savaştan nefret ederim. Hareketleri 
salt içgüdüye bağlı bu hayvancıklarla bir saldırmazlık anlaşması 
imzasına imkân olmadığını söyleyeceksiniz. Doğru ama biz evleri-
1   Hikâyenin ilk baskı yeri ve tarihine ulaşılamamıştır. Bu hikâyede Hüseyin Rahmi 

Üçler Paktı’na gönderme yapmakta, “dünyayı saran savaş havası”ndan bahset-
mektedir. “Üçler Paktı”, 1940 yılında Almanya, İtalya ve Avusturya arasında ya-
pılmıştır. Hikâyenin yazılış tarihi 1940-41 olarak düşünülebilir. (Yasemin Bulut)
“Karıncalarla Savaştayım” adlı hikâye, Atlas Kitabevi’nin 1973’te bastığı Eti 
Senin Kemiği Benim adlı kitapta yayımlanmıştır. Eti Senin Kemiği Benim hikâ-
ye kitabı Mezarından Kalkan Şehit ve Tünelden İlk Çıkış hikâye kitaplarıyla 
birleştirilerek 1995’te Özgür Yayınları tarafından basılmıştır. Hikâye bu bas-
kıda mevcuttur. Elinizdeki metin, hikâyenin Atlas Kitabevinin 1973 tarihli ge-
nişletilmiş 2. baskısı esas alınarak hazırlanmıştır. (Rüveyda Temel)

2   natüralist: natüralizmi benimseyen kimse, doğalcı
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mize, bahçelerimize, meyve, sebzelerimize musallat olan böceklere 
tabii bir beslenme hakkı vererek “Hoş geldiniz, rızkınıza buyuru-
nuz, karnınızı doyurunuz” demiyoruz. Türlü aletler, zehirli ilaçlar, 
şırıngalar, tozlarla yok edilmelerine girişiyoruz. Onları “zararlı bö-
cekler” adı altında öldürülmeleri mübah, müthiş düşman sayıyoruz.

Karınca kararınca derler. Bu sözle onları hiçe saymak istiyorlar. 
Yaptıkları zararlar cüsseleri oranından çok büyüktür. Bu hayvanlar 
kendi aralarında da savaşçıdırlar. Ordu orduya savaşırlar. İnsanı da 
ısırırlar. Zehirli cinsleri de vardır. Üşüştükleri bazı canlı hayvanla-
rın vücutlarında tehlikeli yaralar açarlar. Öldürünceye kadar kemi-
rirler. Filler, boğalar, büyük yılanlar o korkunç büyüklükleriyle bu 
küçüklerin saldırılarına karşı pek zavallı kalırlar.

*
Yazın bir öğleüstü balkona çıktım. Birdenbire şaşırdım kaldım. 

Karıncadan basacak yer yok. Dalga dalga kaynaşan siyah bir halı 
üzerindeyim. Her adımımda binlercesi eziliyor. Bu istilaya sebep 
ne? Çevremi gözden geçirdikten sonra bu sebebi anladım. Evin bo-
yalarını yiyorlar, kaplama üzerindeki ek yerlerinin macunlarını aç-
mışlar. En ufak çatlakların aralarına dolmuşlar. Binanın yöresinde 
parça parça peyda olan3 lekelerin altından yenmiş boyaların kuru 
tahtaları görünüyor. Ben şaşarak bu incelemede bulunurken topuk-
larımdan doğru vücuduma keskin iğneler batmaya başladı… Yalnız 
evi değil, beni de yiyecekler. Yerdeki canlı kraliçe erleri hep birden 
üzerime çullanırsa bittim gittim. Semiz, yağlı, körpe bir adam ol-
mamakla birlikte onlar için pek de fena bir sabah kahvaltısı değil-
dim. Karıncaların diri diri insan yedikleri faciasını hiçbir tarih say-
fasında okumadım ama dünyayı saran savaş havası garip bir gizli 
kuvvetle onları da bu cürete kadar vahşilendirmiş olabilirdi.

Tepinerek evdekilere haykırmaya başladım:
– Orada kaç kişiyseniz dolu kovalar, süpürgelerle hemen imda-

da koşunuz. Ev karınca baskını altındadır. Dişlerinin ilk kuvvetini 
bende deniyorlar. İştahları korkunç, biraz gecikirseniz vücudumdan 
bir kısmını yenmiş bulacaksınız.
3   peyda olmak: ortaya çıkmak
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Genç ihtiyar üç kadın, su dolu kovaları, koca süpürgeleriyle 
yetiştirdiler.

Kadının biri hayretle bağırdı:
– Aaa, bu ne kıyamet? Heybeliada’da ne kadar karınca varsa 

bizim balkona toplanmış. Hayırdır inşallah…
– Aman sus, dedim, Bunun hayır neresinde?
Bir başkası da şu hikmeti savurdu:
– Süphanallah, düğünleri var galiba!
Can acısından gelen bir hiddetle bağırdım:

– Saçmalamayınız. Burada düğüne, derneğe benzer şenlik yok. 
Hücum ettikleri yerlere baksanıza… Evi, boyaları aşındırmış kırk 
yıllık keleş4 binalara çevirmişler. Benim bacaklarımı da çiçek çı-
karmışa döndürdüler.

İhtiyarı da şu hezeyanı5 savurdu:
– Belki nümayişleri6, mitingleri, konferansları var. Belki beyle-

ri nutuk söyleyecek.
Ben:
– Daha neler, kuzum? Bunlar da mı siyasete karışmışlar? Üçler 

Paktı’na7 girerlerse karadan Britanya’ya hücum işi oldu bitti de-
mektir!

Bir başkası:
– Amanın amanın, baldırlarıma çuvaldızlar saplanıyor!
Ben:
– Hadi, durmayınız. Süpürgeci alayı bu kara orduyu balkondan 

aşağı akıtmalı.
İhtiyarı:

4   keleş: kel
5   hezeyan: saçma söz
6   nümayiş: gösteri
7   Üçler Paktı: 1940 yılında Almanya, İtalya ve Japonya arasında imzalanan pakt



1230 | Hikâyeler

– A beyefendiciğim, yeri temizlemeden önce sizin üstünüzü sü-
pürelim. Pijamanızın boyunca yol yol oluk olmuşlar. Bakınız yaka-
nızdan içeri dalıyorlar.

Bu uyarmanın sonunda arkamda da bir avazlama oldu. Ense 
köküme kızgın kıvılcımlar gömülüyordu.

Üstüm süpürülürken ihtiyar kadın şöyle söylüyordu:
– Rabb’im bunların gıdalarını böyle vermiş. Parayla satın ala-

mayacaklar. Hırsızlıklar yapamayacaklar. Açıktan açığa üşüşüp is-
tediklerini hiçbir buyruk tanımadan yiyecekler.

Ben:
– Arılar, karıncalar daha birçokları tam komünisttirler. Yuvala-

rına taşıdıkları erzakı ortaklaşa yerler. Ama bu güzel huylarını kut-
sal sayarak biz onlara şekerin, unun, pirincin kaplarını açarsak ge-
riye zırnık bırakmazlar. Biz insanlar kendi aramızda uyuşamıyoruz 
da bir de onlarla mı ortaklaşa yaşayacağız? Her gün milyonlarca 
zararlı böcek, mikrop nasıl öldürülüyorsa bu karıncaları da aynı yok 
etme işlemine tutmak zorundayız. Karınca kendi çevre ve yuva-
sındaki doğal hayatında karıncadır. Meskene hücumla boyaları ke-
mirmeye, vücutlarımızı dalamaya8 kakışınca düşman, küçük büyük 
her ne boyda olursa olsun karşı karşıya savaşçı durumuna girmiş 
oluruz ve savunma durumunda mazeretli sayılırız. “Her zararlıyı 
öldürünüz” diye Arapça bir söz vardır. İşte fetvayı verdim. Bunun 
günahı yoktur. Her insanlık gereğinde olduğu gibi insafa göz yuma-
rak işinizi görünüz.

Önce “Bu kadar cana nasıl kıyılır?” yufka yürekliliğiyle tered-
düt gösterdiler. Ama sonra vücutları haşır haşır haşlanınca bu can 
acısı onları gayrete getirmekte benim sözlerimden çok etkili oldu. 
Suyu basar, süpürgeyi çalarken9 acı haykırışlarla söyleniyorlardı:

– Aman ya Rabbi, bilmezdik ne müthiş haşeratmış bunlar! İn-
sanı akrep gibi sokuyorlar. Kocaman iğneli cinsleri, küçük sinsileri, 
kanatlıları da var…

8   dalamak: ısırmak
9   çalmak: süpürmek



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1231

Bu fıkır fıkır kaynaşan siyah istiladan evi, vücutlarımızı kur-
tarmak işlemi başladı. İlk tahminimizde aldanmışız. Öyle dört beş 
kova su, birkaç süpürge vuruşuyla başa çıkılacak bir iş değilmiş 
bu. Üzerlerine kovalar boşaltılarak süpürgelerle balkondan aşağı 
akıtılanların yerine bir kaynaktan fışkırır gibi çarçabuk yeni bir 
ordu daha saldırıya geçiyordu. En son balkonla binanın ek yerin-
den kaynaşıyorlardı. Yarım saatten çok uğraşıldı. Bu sayısız böcek 
ordusunun hakkından gelememek üzüntüsüne kapılacak dereceye 
düştük. Çünkü çamlığın bütün karıncaları balkonun alt kaplamala-
rından akın hâlinde bir yol açmışlardı. Saldırıyı durdurmak için bir 
Maginot Hattı10 kurmayı düşündüm.

Düşüşünü imkânsız gösteren, büyük önemi aylarca kulakları-
mızı dolduran bu istihkâm11, Fransızlara yaramadı. Belki bu vel-
veleli şöhretin maneviyetinden karıncalara karşı faydalanabilirdim. 
Gardıroba saklı beş altı kilo naftalin vardı. Hemen getirttim. Kay-
nak yerinin önüne aşağı yukarı üç buçuk metre uzunluk, yirmi beş 
santimetre enliliğinde beyaz bir set çektim. Saldırıcılar bu zehirli 
tozun içine dalar dalmaz sersemleyerek bir iki debelenmeden sonra 
artık kımıldayamıyorlardı.

Ününden manen yardım dilediğim bu zehirli savunma hattı, 
saldırıyı durdurdu. Beş on dakika bu beyaz istihkâm, siyah ordu-
nun verdiği sayısız kayıplarla kapkara kesildi. Diri kalan İtalyan 
ruhlu karıncalar gerisin geriye kaçışıyorlardı. Balkon istiladan te-
mizlendi. Bu üstünlüğün verdiği neşeyle açılır kapanır sandalyeye 
kuruldum. Bir zafer kahvesi ısmarladım. Aç dişlerinin iştiha hırsını 
evden sonra vücutlarımızda deneyen bu cüretkârların şimdi önüme 
serilmiş cesetleri karşısında, yudum yudum kahvemi içerken ken-
dimi Dara’nın12 mücevher tahtında sanmak gururuyla şiştim. Ben 
bir devdim. Çevremde evren ufak tefek bir karınca dünyası kesildi. 

10   Maginot Hattı: Fransa’nın kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan savunma hattı
11   istihkâm: savunma amacıyla kurulan siper
12   Dara: Şehname’nin ünlü şahı
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İskender’in13, Napoleon’un14 tattıkları yenmek zevkinin azametin-
den bu bir damla mıydı?

Hayatın sürdürülmesi yenmek, yenilmek kanunu üzerine kuru-
ludur. İnsanın insanla olan işlemlerinde alttan alta bir savaş gizlidir. 
Bu sürekli kavgada yenerek yaşıyoruz, yenilerek ölüyoruz. Doğada 
adalet yoktur. Bu kavramı insanlar bir zorunluluk yüzünden kur-
maya çalışıyorlar. Hakla kuvvetin ebedî düellosu bu çarpışmadan 
çıkıyor. Hak gözetmek kaygısından çok uzak, ezerek, çiğneyerek 
işleyen duygusuz bir hayat dolabının çarkları arasındayız. “Adalet” 
sözü toplumu oyalayan, ismi var cismi yok lüks bir Anka15 duru-
munda kalıyor.

Bir haksız, sırf kuvvetinin öfkesiyle bir haklıyı ezerken insan-
lık, seyirci kalmanın cezasını çekiyor. Çünkü adil insanlar ancak 
kendi çıkarlarına uygun sandıkları adaletleri yapmakla meşguldür-
ler.

13   İskender (MÖ 356 - 323): Makedonya kralı
14   Napoleon (1769-1821): Fransız asker ve devlet adamı
15   Anka: Kafdağında bulunduğuna inanılan, ismi olup cismi olmayan efsanevi kuş



Melek Sanmıştım Şeytanı1

Kibarca bir aile nezdinde2 üç yıllık iç güveysiyim. Bilirsiniz 
bu tabirde biraz sığıntı hâli vardır. Karım bana hâkim, kayınbabam 
eski ananede3. Altına iç takkesi giymekle şapkanın günahını biraz 
hafiflettiğine kanidir4. Kaynanam dırdırcı, benim en ufak kusurları-
mı pertavsızla5 büyüterek kızını aleyhime tıka basa doldurur.

1   Hüseyin Rahmi Gürpınar, Heybeliada’da kaleme almış olduğu “Melek San-
mıştım Şeytanı” adlı hikâyesini 8 Kasım 1941’de tamamlamıştır. Hikâye aslına 
uygun olarak 1943 yılında Hilmi Kitabevi tarafından basılmıştır. Söz konusu 
baskıda “Melek Sanmıştım Şeytanı” adlı hikâyeden başka sırasıyla “Şehirde Bir 
Şekavet”, “Allah Gönlüne Göre Versin”, “Misafir”, “Dağların Şenliği”, “Ahlak 
Humması” ve “Asansör” adlı hikâyelere de yer verilmiştir. İlave olunan bu hikâ-
yeler, Gürpınar tarafından 1914-1918 yıllarında kaleme alınmıştır.
“Melek Sanmıştım Şeytanı”, yukarıda belirtilen altı hikâyeyle birlikte 1972 yılın-
da Atlas Kitabevi tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır. 1978 yılında yine 
Atlas Kitabevi tarafından yapılan üçüncü baskıda eser, Gönül Ticareti ve Gul-
yabani ile birlikte basılmıştır. Hikâye, 1999’da Özgür Yayınları, 2007 ve 2014 
yıllarında Everest Yayınları, 2016’da ise Karbon Kitaplar Yayınevi tarafından 
yayımlanmıştır.
Elinizdeki baskı, hikâyenin 1943 yılındaki ilk baskısına uygun olarak sadeleşti-
rilmeden hazırlanmıştır.
Hikâyenin ana karakteri Hüsnü’dür. Gürpınar bu hikâyede, evliliğinden bıkmış 
ve yeni heyecan arayışları içerisinde olan Hüsnü’nün, karısını evdeki hizmet-
çilerden biriyle aldatmasını ve akabinde yaşadığı korku, pişmanlık ve vicdan 
azabını işlemiştir. (Özlem Turan)

2   nezdinde: nazarında, kabul ve anlayışına göre
3   anane: örf, âdet, gelenek
4   kani: inanmış, kanaat getirmiş
5   pertavsız: büyüteç
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Karım bu hâkimiyeti altında bana candan tutkundur. Bunu 
pekâlâ seziyorum. Aldırmayarak mağlup görünüyorum. Çünkü 
elim yufkaca. Bu damatlık sayesinde geçim sıkıntım yok, müref-
feh6 yaşıyorum. Yalnız zor katlandığım bir işkence var, karımın 
hadden aşırı kıskançlığı. Bu hissini güya dışarı vurmak istemez. 
İçten içe hem kendini hem beni yer bitirir. Kocalı bayanlar bilme-
lidirler: Fazla kıskançlık makûs7 netice verir. Bu huydakilerden 
nihayet korktuklarına uğrayanlar çoktur. İnsan aldatmak istemese 
bile bu kıskançlık azabının hıncı ile öç almak sevdasına düşüyor. 
Başka erkekler için en masum sayılan hareketlerin benden sudu-
ru8, büyük birer günah şeklini alır. Sık tıraş olmak, çamaşır de-
ğiştirmek, yeni elbise giymek, itinalı9 tuvaletle10 sokağa çıkmak, 
eve mutattan11 geç dönmek, aleyhimde ağır şüpheler uyandıracak 
birer suç olur. Bedriye, bu şüphelerle titizlenir. Biraz süslenince  

-galiba çok yakışıklı oluyorum da- başka kadınlara beğenilmek hır-
sına düştüğümü sanarak karımın kıskançlık damarları bütün bütün 
depreşir.

Bir parmak tıraşlı, çapaçul, yaka paça birer yana sarkmış, ba-
bayani12, hımbılca bir kıyafette gezmeliyim. Maazallah13, karımdan 
başka bir kadın beni beğenmesin! İtinalıca kendime çekidüzen ver-
diğim zaman suratı asılır:

– Aman, bu kostümü de nerede yaptırdın kuzum? Sana hiç ya-
raşmıyor. Bu türlüsünü hafifmeşrep14 gençler giyer. Hele o boyun-
bağı, vallahi seni hiç açmadı. Çıkar onu, at onu…
itirazlarını suratıma savurur. 

6   müreffeh: bolluk ve refah içinde, geçim sıkıntısı olmayan
7   makûs: ters, zıt
8   sudur: meydana gelmek, ortaya çıkmak
9   itinalı: özenli
10   tuvalet: giyinme, süslenme, yıkanma, tıraş olma, taranma işleri
11   mutat: alışılmış, her zamanki
12   babayani: dış görünüşe önem vermeyen, gösterişsiz
13   maazallah: Allah göstermesin
14   hafifmeşrep: davranışları, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uyma-

yan (kimse)



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1235

Ben hep bu menfi15 ihtarları16 müspet17 manaya alırım. Onun 
yaraşmıyor dediği şeyler mutlak beni çok açmıştır. Benim güzelleş-
tiğimi görmeyi bir türlü içi götürmez. Ayna karşısına geçip de biraz 
saç taramak ne haddime! O saatte çarpık ağız, çatık kaşla başlar:

– Aman aman, öyle yapma, çirkin oluyorsun. O ne biçim kuş 
kanadı saç düzeltiş? İnan ki bar garsonlarına dönüyorsun. Şimdiki 
kadınların tuvalet çantalarına karşılık erkekler de ceplerinde saç ta-
rağı, briyantin tüpü taşıyorlar.

Bazen kızdırmak için şöyle bir mukabelede bulunurum18:
– Karıcığım, korkma senin elinden beni kimse alamaz. Ben 

sana ebedî gönüllüyümdür…
– Onun için değil vallahi. Hele düşündüğü şeye bak! Bunu aklı-

ma bile getirmem. Seni beğenene Allah mübarek etsin.
Bu istiğnaları19 yaparken dudaklarının titrediğini fark ederim. 

Çünkü ağzı, yüreğinde kaynayan hissin tersini söylüyor. Benim bi-
kayıt20 tavırlarıma hiç tahammül edemez. Beni neşeli görünce o ke-
derlenir. Daima mağmumca21, düşünceli bulunmalıyım. Ve her gün 
ona olan aşkımın şiddetinden bahsetmeliyim. Bu teminatı vermeye 
üşendiğim günlerde, başka şeyler tutturarak huysuzluğu çekilmez 
bir raddeye varır. Artık yan bastığım, öne baktığım, aksırdığım, ök-
sürdüğüm affedilmez birer kabahat olur.

I
Kaynanam bu vasfın dırdırcı, dedikoducu bir tipidir. Daima 

aleyhime kızını tıkar doldurur. Hain kadın, kızına şöyle ders verir-
miş: “Kocana inanma sakın. O ne cingöz Hüsnü’dür! Kumda yürür 
de izini belli etmez… Ne kadar şüphelensen haklısın. Erkeğe gü-
venilir mi hiç? Efendibaban yetmiş beşine geldi de hâlâ uslanmadı. 
Güzel bir kadın görünce gözleri ışıl ışıl ışıldar. Ağzı kulaklarına 
15   menfi: olumsuz
16   ihtar: hatırlatma, uyarı
17   müspet: olumlu
18   mukabelede bulunmak: karşılık vermek
19   istiğna: tokgözlülük; tenezzül etmeme
20   bikayıt: kayıtsız, aldırmaz 
21   mağmum: gamlı, kederli, hüzünlü 
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varır. Vaktiyle utanmadan benim üstüme müptezel22 fahişe Kaymak 
Tabağı’nı sevdi. Şimdi abdest namazla gençlik günahlarını affettir-
meye uğraşıyor. Allah affetse de ben etmem ki… Yüreğimin yarası 
hâlâ işliyor.” Bu laflar komşuları dolaştıktan sonra uzun kulaktan 
bana kadar gelir. Kaynanam, üç çeyrek asırlık, göçmüş kocasından 
hâlâ emin değil.

II
Geçirilen inkılaplara23 rağmen bizim ev hâlâ harem selamlık24 

tertibindedir25. İçeride kaynanam, kayınbabam, karım, ben, bir de 
aramızda iki yaşında bir kopil var, Ayşe Kadın, Servinaz, iki hiz-
metçi. Dışarıda ihtiyar lala26 Hamdi Baba, aşçı İsmail, genç uşak 
Aziz Köklü.

Ayşe Kadın, bilhassa portresi çizilmeye layık, altmışlık Anado-
lulu bir dişidir. Yaşlı fakat koçan gibi. Giydiği şalvarın uçkurunu ta 
göğsünün üstünden düğümler. Yaz kış, başı allı morlu yemenilerle 
sarılıdır. Bu bürünme itinası27 soğuk korkusundan değil, gudubet28 
vücudunu namahremden29 sakınmak merakından ileri gelir. Esmer, 
kaba, buruşuk suratının ancak dörtte ikisini gösterir. Yuvarlak, iri 
iki siyah koyun gözü arasındaki palamsı burun ona Karagöz cadısı 
çirkinliğini verir. İhtiyarlığından, sakilliğinden30 üzerine toz kon-
durmaz. Hâlâ kendini geçer akçe bir kadın sayar. O, bu örtünme 
titizliğiyle ırz cihetinden31 ev hanımlarının emniyetini32 kazanmıştır. 
Kayınbabamın, benim hizmetimize o bakar.

22   müptezel: itibarsız, değersiz 
23   inkılap: köklü değişiklik, devrim 
24   harem selamlık: kadın ve erkek ayrı ayrı oturma düzeni
25   tertip: düzen 
26   lala: eskiden büyük ailelerde bir çocuğun bakımı, eğitim ve terbiyesiyle meşgul 

olan erkek terbiyeci
27   itina: dikkat, özen
28   gudubet: çok çirkin, çok sevimsiz 
29   namahrem: kendisiyle evlenilmesi uygun olduğu için kadının yanına örtüsüz 

çıkmadığı erkek
30   sakillik: kabalık, uyumsuzluk 
31   cihet: yön, husus 
32   emniyet: güven 
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Servinaz, emekli bir dadı kızı. Anası ölürken onu ailenin şefka-
tine emanet etmiş. Yirmi beşlik bir taze. Dünya güzeli değil, akça 
pakça. Fakat kaynanamın, karımın nazarlarında Servinaz aile ara-
sında canlı bir tehlikedir. Kayınbabamla ben, onun yüzünü şöylece 
bir kaçamak suretiyle nadiren görürüz. Sofada, merdiven başında, 
taşlıkta ara sıra karşılaşınca bir peri kızı hayaleti gibi hemen kaçar 
kaybolur. Şüphesiz, ev bayanlarından aldığı talimata göre hareket 
ediyor. Fakat bazen bu saklanışları, kendi isteği hilafına33 olduğunu 
bana sezdirecek tavırlar alır. Yahut ki ben sırf kendi kuruntumla bu 
zanna34 kapılırım. Saklanırken yandan bir göz kaydırışıyla gülüm-
ser çekilir. Hem kaçar hem davul çalar meselince bu şimşek hızıy-
la parlayıp sönen tebessümlerde kuvvetli vaatler okur gibi, acayip 
hâller geçirmeye başladım. İnsan menedildiği şeye şiddetle haris35 
oluyor.

İtiraf edeyim ki üç senelik evlilikte de turfanda36 bir sevda lez-
zeti kalmıyor. Karıma her gün verdiğim muhabbet teminatı aksine, 
ondan bıkkınım. Bedriye’de artık bir hemşire37 siması görüyorum. 
Gözüm, gönlüm meşru38 döşek dışında amour39 avına çıkmak heve-
sine düşüyor, tadılmadık yeni lezzetler arıyor. Her eskimiş izdivaç40 
böyle midir, bilmem… Umumu41 kuşkulandırmamak için yalnız 
kendi hesabıma söylüyorum.

Yaşlı, mutaassıp42, bunakça bir kayınbaba ile terbiye inkılabı-
nın43 dışında kalmış dırdırcı, hodbin44 kadınlar arasında boğuluyo-
rum. Bütün bu sıkıntılara katlanmaya cesaret verecek tek bir şey 

33   hilafına: tersine, aksine 
34   zan: sanı
35   haris: hırslı, aşırı istekli, düşkün 
36   turfanda: yeni, taze 
37   hemşire: kız kardeş 
38   meşru: dince yasaklanmayan, kanun ve geleneklere uygun olan
39   amour: aşk 
40   izdivaç: evlilik 
41   umum: bütün insanlar, herkes, kamu 
42   mutaassıp: bağnaz 
43   terbiye inkılabı: eğitim devrimi 
44   hodbin: kibirli, bencil 
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var; Servinaz’ın gülümsemesi. Bir muvaffakiyet45 ümidini kurduk-
ça kuruyorum. Bu arzu, kafamda ölçüsüz bir taşkınlık alıyor. Bu 
alelade kadın, gözümde güzelleştikçe güzelleşiyor. Arz-ı bediiyeti46 
atlayarak melekleşiyor. Tatmin olunamayan bu aşk hırsı, nihayet 
bana da bir sinir hâli getirdi. Karımın densizliklerine tahammül 
edememeye başladım. Sabrım yanıyor. Ara sıra atışıyoruz. Karım 
her zamanki muti47 kölesinin böyle dikbaşlılığa kalkıştığını görün-
ce şaşalıyor. İkimiz de işin fenaya varacağını anlayınca yine barı-
şıyoruz.

III
Servinaz’a olan aşkım kafamdan kovamadığım bir obsesyon48, 

bir tebelleş, bir musallat kesilme şiddetini alıyor. Bu kızdan uzak-
tan uzağa gördüğüm ince bir yıldırım gülümsemesi, belki de be-
nim ona verdiğim mana haricinde bir şeydir. Bu tebessümden do-
ğan sevdamın üzerine İspanya’da şatolar kuruyorum. Niçin böyle 
oluyor? Bu psikolojik hâlin tahliline49 uğraşırken şu sebepleri bu-
luyorum: Bu tehlikeli arıza, aman vermez kıskançlığı ile karımın 
bana çektirdiği işkenceden doğuyor. Kocalık hissim işbaa geldi50. O 
üzerime düştükçe nefretle sarsılıyorum. Karıma olan bu doygunluk 
nefretimi, bilicab51 içime sindirerek belli etmemek vaziyetindeyim. 
Bu katlanışın ruha verdiği azabı, çekenler bilirler. Bu mübremiyet52, 
Bedriye’den beni soğuttuğu nispette53 onu bana ateşlendiriyor. Bu 
azabın yegâne54 mükâfatı olan gülümsemelerle gönlümü ferahlan-
dırmak için vesile kollamaya başladım. Ona rastlamak ümidiyle lü-
zumlu lüzumsuz, vakitli vakitsiz yukarıdan aşağı evi dolaşıyorum. 
En ufak kımıldanışlarımı dikkatinden kaçırmayan Bedriye, bazen 
45   muvaffakiyet: başarılı olma, başarı 
46   arz-ı bediiyet: estetik hududu 
47   muti: itaatkâr 
48   obsesyon: saplantı
49   tahlil: inceleme
50   işbaa gelmek: doyuma ulaşmak, doymak 
51   bilicab: gerekli görüldüğü/olduğu için
52   mübremiyet: zorlama 
53   nispet: ölçü, derece 
54   yegâne: tek, biricik 
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makul55 hiçbir sebebe isnadı56 kabil olmayacak57 derecede garabet-
lere58 varan bu değişikliğimi renk vermez bir casus itinasıyla daki-
kası dakikasına takip ediyor. Şüphelerini kuvvetlendirecek tevil59 
kabul etmez emarelere60 rastladıkça o da yüreğinin hınç kanını içine 
akıtıyor. Besbelli, bu aile dramı hakkındaki kararını vermek için 
elle tutulur bir delil yakalamak zamanını bekliyor. Aile arasında 
patlayacak bir bombaya doğru gidiyoruz. 

Servinaz’a gelince, bu melek, görünürde yok gibi esirîleşti. Biz 
bu piyesin sır vermez üç kahramanı, birbirimize tek ifşada61 bulun-
maksızın bir dilsiz oyunu oynuyoruz. Bununla beraber bu sıkılık 
tedbirleri arasında Servinaz’la birkaç defa göz göze geldik. O gü-
lümsedi, kaçtı. Ben ağladım, kaldım. Karım bu işaretleşmeyi bir 
delikten gördü mü? Bilmiyorum artık.

IV
Bu güngörmez sultana ne zaman kavuşacağım? Karımın, kay-

nanamın, Ayşe Kadın’ın gözcülükleri arasından buna ihtimal ver-
mek tasavvura62 bile sığar şey değil. Bu imkânsızlık, bu ümitsiz 
sevdaya esirî63 bir kıymet, ulaşılmaz bir lezzet veriyor.

Cemiyet içinde tesadüfün oynadığı rol, bazen mukadderatı-
mızı64 değiştirecek ehemmiyette inanılmaz hadiseler yaratır. Ser-
vinaz’ın Beykoz’da ihtiyar bir teyzesi var. Birkaç ayda bir izinle 
oraya gider. İki üç gece kalır. Evimiz Süleymaniye’de, karımın kız 
kardeşi Nebile de Erenköyü’nde evlidir. İki hemşire çok sevişirler. 
Servinaz’ın Beykoz’da izinli bulunduğu bir sırada, doğum ağrısı tu-
55   makul: akla uygun, mantıklı 
56   isnat: bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, at-

fetme
57   kabil olmak: mümkün olmak 
58   garabet: gariplik, tuhaflık 
59   tevil: bir söz veya davranışa bilinen anlamıdan başka bir anlam verme, başka 

bir mana ile yorumlama 
60   emare: belirti, ipucu
61   ifşa: açığa vurma
62   tasavvur: zihinde canlandırma, düşünce, niyet 
63   esirî: esiri olmuş gibi 
64   mukadderat: alın yazısı, kader 
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tan Nebile’nin kurtulamayarak tehlikeli bir vaziyete düştüğü telgra-
fı gelir. Çok telaşlanan kaynanam, çocuğu Ayşe Kadın’ın kucağına 
vererek soluğu Erenköyü’nde alırlar. Onların evden çıkmasından 
iki saat sonra Servinaz, Beykoz’dan Süleymaniye’ye dönmüş bu-
lunur. 

Tesadüfün hazırladığı bu akla gelmez fırsat karşısında yüreği-
mi helecan65, elimi ayağımı bir titremedir aldı. Bu umulmaz fırsat 
iyi, geniş fakat nasıl istifade edebileceğim?

Kayınbabam, yarı bunak bir ihtiyar, oturduğu yerde dalar da-
lar uyanır… Zihnî ciyadeti66 yoktur. Uyanıklıkta da uyku rehaveti-
nin67 sersemliğinden pek ayılamaz. Söylenen lakırdıyı beş dakika 
geçmeden unutur, tekrar sorar. Bu pinponluğuna bakmadan onun 
aile hayatında büyük ayıp ve günah sayılan bir tecavüz68 hareketi 
vardır. Oda hizmetinde bulunduğu esnada Servinaz’a sarılıp öpmek 
istemiş. Bu suçundan sonra kız, ihtiyarın nezdine girmekten mene-
dilmiştir.

Servinaz’ın avdetini ihtiyara bildirmeyi lüzumsuz gördüm. Bu 
gece için kuracağım mülakat69 planında, bu engeli ekarte etmek hiç 
de güç değildi. Gece odasından çıkmaz. Aşçının verdiği akşam ye-
meğini götürdüm, yedirdim. Akşam yemeğini doktorlar menetmiş-
lerdi ama dinlemez, iştahı yerindedir. Kahvesini pişirdim. Fincana 
mutadı üzere on damla iyot akıttım. Damar sertleşmesine karşı bu 
ilacı kullanıyordu. Yanındaki masaya bir yığın sigara koydum. Tü-
tün tiryakisidir. Yemekten sonra oturduğu koltukta küngürlerken 
sordu: 

– Nebile kurtuldu mu? 
– Haber yok efendim. 
– Merak etmeyiniz, kurtulacak. Rüyasını gördüm, dedi. 

65   helecan: çarpıntı
66   ciyadet: tazelik, yenilik 
67   rehavet: gevşeklik, uyuşukluk 
68   tecavüz: saldırma
69   mülakat: konuşma, görüşme 
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Zavallı adam, hayatını yarıdan ziyade uyku hâlinde bulanık ge-
çiriyordu. Hemen hemen dalacak iken yatağına naklettim. Örttüm, 
bastırdım. Odama çıktım, kapıyı çektim.

Evimiz haremlik selamlıklı kâr-ı kadim70 bir bina. İki daireyi 
birbirinden ayıran kapıların sürgülerini sürdüm. Uşaklar öbür taraf-
ta kaldı. Şimdi biz harem cihetinde üç canız. Kayınbabam, Servinaz, 
ben. Etrafımı saran bu yalnızlığı hissettikçe yüreğim öyle atıyor ki 
Servinaz’a kavuşmak için hiç mâni yok. Gecenin sükûtu71, içimi 
korkuya benzer ihtirazlı72 bir sevinçle dolduruyor. Bastığım yeri bil-
miyorum. Kâh deli gibi iradesiz dolaşıyorum kâh felce uğramış gibi 
durduğum yerde kazık kakıyorum, düşünüyorum. Ne yapacağım? 
İdrak ettiğim yirmi sekiz yıllık ömrümün içinde bu kadar heyecanlı 
bir an geçirdiğimi hatırlamıyorum. Dalga geçmenin zamanı değil, 
ne yapacak isem hemen karar vererek bu şaşkınlıktan uyanmalıyım. 
Bir hayalet adımları ile Servinaz’ın odasına yaklaştım, kapıya ku-
lağımı verdim. İçeride çıt yok. Uyuyor mu? Yoksa o da benim gibi 
helecan mı geçiriyor? Vursam kapıyı açacak mı? O kalenin için-
de, ben dışındayım. İlk yalvarmalarıma kabul yüzü göstermezse… 
Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Bu gece ya mutlak emelime 
ermeliyim ya ebediyen73 bu hülyadan vazgeçmeliyim.

Müthiş bir vertijin74 sallantısındayım. Düşmemek için duvara 
dayandım. Bir müddet bekledim. Yüreğimin gümbürtüsünü o içeri-
den duyuyor sanıyorum.

Kapıyı vurarak maceraya başlayacaktım. Bunun başka bir şekli 
yoktu. Bu bir sevda piyangosuydu. Ya kazanç ya kayıp.

Bir elimi kalbime dayadım. Öbürüyle hafiften tık tıklara başla-
dım. Bir dakika bekledim, cevap yok. Bu ne uzun süren bir dakika 
idi, bilseniz! Zafere kavuşamazsam ben öleceğim, aşkım ölmeye-
cektir gibi geliyordu bana.

70   kâr-ı kadim: eski yapı 
71   sükût: sessizlik 
72   ihtirazlı: çekingen
73   ebediyen: sonsuza kadar 
74   vertij: baş dönmesi 
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Oda kapısı gözlerimin önünde büyüdü büyüdü… Babıali’yi 
geçti. Babıhümayun kadar kabardı. Bir tak-ı zafer75 şeklini aldı. 
Çünkü onun ötesinde, erişeceğim bir cennet tasavvur ediyordum. 
Talihimin mürüvvetine76 sığınarak tık tıkları biraz daha kuvvetlice 
tekrarladım. Artan bir heyecanla yine bekliyordum. Nihayet sekiz 
on saniye sonra, duyulur duyulmaz titrek bir ses cevap verdi: 

– Kimdir o? 
Yeni lakırdıya başlamış dili dolaşan bir çocuk kekemeliğiyle: 
– Benim, Hüsnü köleniz, diyebildim. 
Yine az bir sükûttan sonra: 
– Ne istiyorsunuz? 
– Kapıyı açmanızı istirham ediyorum77. 
Bu sefer uzunca süren bir sükûttan sonra, aynı dil dolaşıklığı 

ve helecanının kesik kesik parçaladığı bir sesle:
– A a a… Olur mu hiç?
Bu titrek istifhamın78 önünde yüreğimden bir sevinç taştı. Onun 

da aynı helecanla sarsıldığını anlamıştım. Aldığım cevap katiyetle79 
menfi bir cevap değildi. Bu “Niçin olmasın?” tekidiyle80 müspetle-
şebilecek bir istifhamdı. Ricamı tekrarladım:

– Siz isterseniz pekâlâ olur. Açınız, merhamet… 
Nazlanmaya benzer kesik bir ses cevap verdi: 
– Korkuyorum.
– Neden korkuyorsunuz? 
– Önce sizden, daha daha çok şeylerden.
– Önce benden? 
– Evet, sizden. 
– Neden bu? 

75   tak-ı zafer: zafer takı 
76   mürüvvet: cömertlik, lütufkârlık 
77   istirham etmek: rica etmek 
78   istifham: soru 
79   katiyetle: kesinlikle
80   tekit: tekrar bildirme, berkitme 
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– Gece yarısı kapısını bir erkeğe açan kadın hakkında ne fikirde 
bulunursunuz?

– Hiçbir fena fikirde bulunmam. Kapıyı açmakla benim terbi-
yeme emniyet göstermiş olacaksınız. Aksi takdirde, beni kötü bir 
adam diye bellemiş olduğunuz anlaşılır.

– Estağfurullah, sözünüze iman ederek açıyorum.
Hafif bir gıcırtı ile kanat açıldı. Oh, kalenin birinci kapısını fet-

hetmiştim. İçeride yirmi beşlik bir ampul yanıyordu. Şimdiye kadar 
Servinaz’la bu kadar yakından yüz yüze gelmemiştim. Tuhaf hâl, 
bu ilk dikkatli görüşümde onu zihnimde yaratmış olduğum melek 
güzelliğinde bulmadım. Gündüz hülyalarımı, gece rüyalarımı dol-
duran sima81 bu muydu? Çirkin değil fakat ona vermiş olduğum 
bedii82 payeden83 aşağı. Yüzü az çilli, saçları kırmızımtırak, benzi 
soluk. Uzaktan uzağa şeffaf sisler arasından seçilen bir peyzajda, 
dünyamızdan başka üstün bir âleme ait müphem84, hülya, cenne-
timsi bir bediiyet85 görülür. Yanına varılınca mesafenin bu sihri bo-
zulur, o letafet86 dağılır. Peyzaj bildiğimiz herhangi bir manzaranın 
adiliğini alır. Servinaz’ı uzaktan, yakından görüşüm bende aynı 
hayal inkisarını87 andırır bir tesir88 hasıl etti89. Böyle bir inkisara 
uğrayışım, belki de Servinaz’ın beni pek üzmeden kapıyı çabuk 
açmış olmasının bir tesiriydi. Kapı açılmamış olsaydı ümitsizlikle 
çılgına dönecektim. Bu kızın kafamda tebellür etmiş90 aşkı, en ince 
damarlarıma kadar derin kökler salmıştı. Hayalimizde devleştirmiş 
olduğumuz şeylerin asıl realiteleriyle karşılaşınca ekseriya91 bu in-
kisara uğrarız.
81   sima: yüz 
82   bedii: estetik 
83   paye: derece 
84   müphem: belirsiz 
85   bediiyet: güzellik 
86   letafet: hoşluk, güzellik
87   inkisar: hayal kırıklığı 
88   tesir: etki 
89   hasıl etmek: ortaya çıkarmak 
90   tebellür etmek: billurlaşmak 
91   ekseriya: çoğunlukla 
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Muhayyilemin92 bütün kuvvetiyle güzelleştirmiş olduğum bu 
kadında tam idealimi bulamamakla beraber karşımdaki reel imaj, 
gönlümdeki hayalî meleği silip götürememişti. Kaç zamandır çek-
tiğim şiddetli tahassürün93 tesirinden hâlâ kurtulamıyordum. Tahay-
yülümün94 fantezisi nispetinde güzel olmasa da ben bu gece onu 
aynı niyetle sevmek kararında idim.

Mademki kapı açıldı, şu anda yüz yüzeyiz, emelime zemin 
teşkil etmek95 için sevdamı gâté etmesi96 muhtemel uzun mukad-
dimelere97 girişmekten ise “demiri tavında dövmek gerek” diyerek 
hemen maksada atılmayı muvafık98 buldum. Bu acul99 hareketimle, 
verdiğim terbiye sözünü çiğnemiş oluyordum. Zaten tutmamak ni-
yetiyle vermiş olduğum vaadi, bu heyecan anında ifaya100 imkân 
mı vardı? Her iki tarafın arzu şiddeti, seslerinde titrerken erkeğin 
verdiği tahammül teminatına güvenilir mi? Göz açtırmadan ellerini 
hemencecik kaptım. Bu aceleden şaşıran Servinaz irkildi. Geçir-
diğimiz müspet menfi dalgalanma esnasında nefes nefese geldik. 
Cinsî101 mıknatıs, mukavemete102 mecal103 bırakmadı. Servinaz bi-
raz istiğrabımı104 çeken bir yadırgamamazlıkla ram oldu105.

V
Geceyi metresimin döşeğinde geçirdim. Ortalık ağarırken göz-

lerimi açtım. İkimiz de bitap106 yorgunduk. O uyuyor görünüyordu. 

92   muhayyile: hayal gücü 
93   tahassür: hasret 
94   tahayyül: hayal gücü 
95   teşkil etmek: oluşturmak 
96   gâté etmek: bozmak 
97   mukaddime: başlangıç 
98   muvafık: uygun 
99   acul: aceleci 
100   ifa: yerine getirme 
101   cinsî: cinsel 
102   mukavemet: karşı koyma, dayanma
103   mecal: güç 
104   istiğrap: hayret, şaşkınlık 
105   ram olmak: boyun eğmek, teslim olmak 
106   bitap: yorgun, bitkin 
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Altında kalmış olan kolumu usulcacık çektim. Şöylece bir yüzüne 
baktım. Bütün arzularım sönmüştü. Hayalden hakikate dönen kadın 
eti, etime temas ederek yanımda yatıyordu. Maddileşen hayalde hiç 
tat kalmamıştı. Kaç zamandır beni sihirleyen semavi107 melek gön-
lümden uçmuş, yerine etten kemikten ibaret arzi108 bir dişi bırak-
mıştı. Hayalin pembe bulutları arasından maddiyetin kara toprakla-
rına yuvarlanmıştım. Erkeğin zaferinden sonra değersizlenen bu et 
yığınını artık görmek istemiyor, ruhumu göklere çekerek bana cen-
net seyranları109 yaptıran imajı arıyor, ilk temasta beni doyuran bu 
maddi kadınla o hayali değişmiş olduğuma çok tasalanıyordum. Bu 
nameşru110 döşekte uykudan uyandım. Acı nedametlere111 daldım. 
Ben ne yaptım? Bir bakirin112 kanına girdim. İkimiz de bir evde 
yaşadıkça bundan sonra karşı karşıya vaziyetimiz ne olacaktı? Bu, 
ilanihaye113 saklanamayan aile sırlarından biriydi. İlk hamlede püf 
diye sönen bir kör hevesin sevkiyle114 bu büyük suçu niçin işlemiş-
tim? Karımı aldatayım derken kendim çok aldanmıştım. Cürmüm115 
duyulunca rezaletle damatlıktan kovulacağıma hiç şüphem yoktu. 
Zavallı Servinaz da bu hıyaneti116 yüzünden kapı dışarı edilecek-
ti. Adı namussuzluğa çıkan bu kimsesizin bütün ömrünce hâli ne 
olacaktı? İlerisini düşündürmeyen bir göz kızgınlığıyla bir hayata 
kıymış, kendimi de fena vaziyete düşürmüştüm.

107   semavi: göğe ait; olağanüstü 
108   arzi: yere ait 
109   seyran: gezinti 
110   nameşru: kanuna uymayan
111   nedamet: pişmanlık
112   bakir: el değmemiş 
113   ilanihaye: sonsuza kadar 
114   sevk: itme, itiş 
115   cürüm: suç 
116   hıyanet: ihanet, vefasızlık 
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Gönlünü hoş etmek için Servinaz’ı ateşsiz dudaklarımla birkaç 
defa öptüm. Belki bu ebedî117 bir veda idi. Hemen bu mücrimane118 
zifafın119 odasından kaçtım.

Ayrılırken bu kızda gördüğüm hâl, dikkatimi çekti. Onda be-
nimkine andırır hiçbir nedamet eseri yoktu. Bilakis120 neşeli görü-
nüyor, gülüyor, bırakmamak ister gibi bana sarılıyordu. Tuhaf bir 
merakla zihnim gıcıklandı. Onun böyle sevince benzer kayıtsızlı-
ğından akla iki ihtimal gelebilirdi: Ya bu kızda düştüğü hâlin acık-
lılığını idrak edebilecek kafa yoktu yahut ki bana karşı oynayacağı 
bir oyunu vardı. Belki de benim sandığım kadar bir masumcuk de-
ğildi. Onun bu neşesine bir de şu manayı veriyordum: İkimiz birden 
evden kovulursak birbirimizle evleneceğimizi sanarak kedere bedel 
sevinç duymak. Herhâlde bu feci vaziyette ondaki bu neşenin hayra 
yorulacak bir tarafını bulamıyordum. 

VI
Odama döndüm, düşünüyordum. Bu cinsî muvaffakiyetim-

den sonra dimağımda121 ruhi bir hazza bedel derin bir endişe azabı 
kalmıştı. Önce benliğimi şiddetle sarmış olan psikolojik bir hâlden 
onun tamamıyla zıddı bir duruma düşmüştüm. İlk zamanda cazibe-
sine atıldığım bir idolden, şimdi kaçmak istiyordum. Onunla ilk ve 
son temasımı müsbit122 her emareyi yok etmek çarelerini arıyorum. 
Kızın odasında mendil, çorap vesair bana aidiyeti inkâr olunama-
yacak bir şey bırakmış olmayayım? Kendimi yokladım. Hayır nem 
varsa yine üstümde idi. 

Rahmetli babam, zendost123 bir adamdı. Bana servet yerine 
birkaç nasihat bırakmıştı. Nasihatlerinden biri şu idi: Oğlum derdi, 
şayet evlenip de karının üzerine çapkınlıkta bulunursan anlaşılınca 

117   ebedî: sonsuz 
118   mücrimane: suçlu 
119   zifaf: gerdek, ilişki 
120   bilakis: aksine 
121   dimağ: zihin 
122   müsbit: ispat eden, ispatlayan 
123   zendost: kadın düşkünü 



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 1247

suçunu katiyetle inkâr et. En açık bedahetler124 karşısında bile yıl-
ma, inkârdan ayrılma. Bu hıyanetle yaralanan kadın, müfteris125 bir 
dişi kaplana döner. Artık onunla ebediyen geçim ahengi bozulur.

Bu baba nasihati, belki beni korktuğum akıbetten126 kurtarır. 
İcabında suçumu kesinkes inkâra karar verdim.

Karım iki gün sonra eve döndü. Nebile bir kız doğurmuş. Bed-
riye’nin yüzünde bu kurtuluşun sevinci okunurken birdenbire rengi 
değişti, sinirleri gerildi, kaşları çatıldı. Hemen soruya girişti:

– Servinaz biz gittikten ne kadar zaman sonra eve döndü?
Yutkunmadan hemen doğru cevap vermek lazımdı:
– Siz gittikten iki üç saat sonra, dedim.
Karı koca biraz dikçe yüz yüze bakıştık. Suçumun asarını127 

hemen gözlerimde okumasından çekinerek başımı öne eğdim. Bed-
riye’nin suratı daha ziyade ekşidi. Zihninden ince bir muhakeme 
yapar128 gibi biraz durakladıktan sonra:

– Teyzesinin evinde hastalanmış mı, ne olmuş bu kıza? Beti 
benzi kireç kesilmiş.

İlk sorgularda aptalca tutulmamak için cesur bir sesle cevap 
verdim:

– Ne bileyim karıcığım? Ne yüzünü gördüm ne de konuştum…
Dik dik gözlerimin içine bakarak:
– Onu buraktığım gibi bulmadım.
– Onun ne bıraktığın zamanki hâlini bilirim ne de hastalık vazi-

yetini. Efendibabanın işlerine iki gece ben baktım. Servinaz odası-
na kapandı, hiç gözükmedi.

– Zaten sarartma bir kızdı, şimdi mumyaya dönmüş. Herhâlde 
bir değişiklik geçirmişe benziyor. Merak ediyorum.

– Merak ediyorsan sor kendinden, anla. Bana ne?

124   bedahet: açıklık, besbelli olma durumu 
125   müfteris: vahşi, zalim 
126   akıbet: son, sonuç 
127   asar: belirtiler, izler 
128   muhakeme yapmak: yargılamak, fikir yürütmek
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– Sordum. “Bir şeyim yok” diyor. Fakat verdiği cevapta öyle 
bir dalgınlık hâli var ki bu inkârın arkasında bir sır gizlediğini insan 
sezer gibi oluyor.

– Öyle ise sor, sıkıştır. Merakını halledinceye kadar uğraş. Bu 
benim meşgul olacacağım bir mesele değil.

Karım kinayeli129 bir sesle: 
– Gün doğmadan neler doğar…
Bedriye’nin bu son imasını anlamamazlıktan gelerek sesimi 

kestim. Zira bu mesele üzerinde uzun konuşmayı tehlikeli buluyor-
dum. Bir gece evvel işlemiş olduğum suçun azabı ve ağırlığıyla 
zihnim bulanıktı. Ağzımdan kaçıracağım sallapati bir sözle foyamı 
ele vermiş olabilirim.

Merhum babam hakikaten kadın sarrafı bir adammış. Çok karı 
almış bırakmış. Ben şer-i şerif130 mucibince131 aldığı dördüncü karı-
sından olmuşum. Derdi ki: “Kocasının sadakatinden şüphelenen en 
ahmak bir kadın, bir dişi dâhi kesilir. Bu mesele üzerindeki hissi o 
kadar ince, uyanık, o kadar keskindir. Üzerine şüphe gözünü açtığı 
ayalinin132 artık hiçbir hâli onun dikkatinden kaçmaz. En ehemmi-
yetsiz, en manasız hareketlerinden onun aleyhine deliller çıkarır. 
Eve gelişi gidişi, yatışı kalkışı, konuşuşu, yiyişi, içişi, her muame-
lesi onun cürmünü belirten şekiller alır.” Bedriye, Servinaz’ın sol-
gunluğunda alabildiğine mübalağaya133 kaçıyor sanırım. Kendileri 
evde yokken kızın Beykoz’dan tesadüfi dönüşünde, geceyi bir dam 
altında yalnız geçirmiş olduğumuzdan kuşkulanıyor. Bu noktadan 
meseleyi parmağına doluyor. Artık bu böylece sürüp gidecek…

VII
Servinaz’ın döşeğinde yattığım gecenin üzerinden üç ay ka-

dar geçti. Karım münasebet düştükçe acı imaları, ihamlarıyla134 

129   kinayeli: üstü kapalı, dokunaklı 
130   şer-i şerif: İslam şeriatı, kanun 
131   mucibince: gereğince 
132   ayal: eş 
133   mübalağa: abartma, abartı 
134   iham: şüphe ve kuruntuya düşürme 
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beni iğnelemekte fırsat kaçırmıyor. Ben en hayırlı yolu sükût ve 
tahammülde buluyorum. İnsafla düşünülürse ben suçluyum, o haklı. 
Kabahatimin ağırlığı altında vicdanen ezilirken onun muhik135 ser-
zenişlerine136 karşı şiddetle mukabele137 şirretliğinde138 bulunmak-
ta pek ileri varamıyorum. Ancak bazı bazı sabrım yanıyor. Bu ta-
hammülüm, Bedriye’nin üzerinde aksi tesir yapıyor. Artık azıttıkça 
azıtıyor. Kıskançlık damarları şaha kalkmış bir kadının densizliği 
önünde susarsanız artık o sizi tazipte139 had ve insaf tanımıyor. Bu 
tahammülüm, içimde sinsi sinsi tüten bir volkan hazırlıyor. Taham-
mül kararıma rağmen bir gün bu yanardağ, iradem hilafına birden 
alev saçacağa benziyor. Karım hakkında duyduğum insafın, o bana 
bir zerresini göstermiyor. Gitgide kendi kendime acımak lüzumu-
nu da duymaya başladım. Nedir bu iğneli fıçıda geçirdiğim hayat? 
Başka erkeklerin el ve yüz yıkayarak cezasız seviştikleri bu banal140 
fiil, neden böyle benim ensemde boza pişirecek bir vahamet141 alı-
yor?

Bedriye hâlâ meseleye doğrudan doğruya temas etmiyor. Baş-
ka şeyler tutturarak dolayısıyla beni zehirlemeye uğraşıyor. Kayna-
nam biraz rahatsız. Çağırdıkları doktorun reçetesini Divanyolu’nda 
bir eczahaneye bırakmıştım. Akşamüzeri eve dönerken ilacı almayı 
unutmuşum. Karım her gün dırıltı çıkarmak için mevzu hazırlar. O 
gece de bunu tutturdu. Yüzünde asabi çizgiler beliren bir sertlikle:

– Hani ya annemin ilacı? Çabuk ver, kadın rahatsız.
Ben biraz süklüm püklüm özür dilemek isteyerek: 
– Karıcığım affedersin, nasılsa aklımdan çıkmış, dönerken ilacı 

almayı unutmuşum…
Bu cevap karşısında birden parladı.

135   muhik: haklı
136   serzeniş: sitem 
137   mukabele: karşılık verme
138   şirretlik: edepsizlik 
139   tazip: azap verme, üzme 
140   banal: sıradan, basit 
141   vahamet: tehlikeli durum 
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– Ne demek unutmuşum? Annemin hayatına ait böyle tehlikeli 
bir anda ilaç unutulur mu?

– Hanım, bir daha affedersin, gayriiradi142 bir suç, dalgınlık hâli 
bu. 

– Dalgınlık hâli! Güzel mazeret… Söyle, aklın nerede? Evvel-
den bu kadar dalgın değildin. Senin kafanda bir bora esiyor. Gönlü-
nü, zihnini dolduran muzır143 şeyler arasından ailen için küçük bir 
yer ayırmayacak bir hâle geldin. Âdeta aptallaştın Hüsnü.

– Ben yeni aptallaşmadım. Anadan doğma aptalım zati. Herhâl-
de zekâsıyla iftihar edilecek bir koca olmadığımı biliyorum.

– Ya anneme bu gece bir hâl olursa? Senin aptallık mazeretin, 
bu felaketi örtebilir mi? 

Gayriiradi ağzımdan bir kahkaha fırladı. Öfkeden karımın ben-
zi atarak:

– Ne gülüyorsun Hüsnü? Annemin ölümü seni bu kadar neşe-
lendireceğini tahmin etmezdim doğrusu. 

– Annenin ölümüne değil, senin mübalağalarına gülüyorum. 
Korkma, ölmez. Ne bu gece ne yarın gece. Ne bu sene ne de öbür 
sene.

– İşte hayırlı damat bu kadar olur. Bu sözleri sana, beyninde 
esen sam rüzgârının şuur144 bozukluğu söyletiyor. Artık senin kal-
binde suyu çekilmiş kuyular gibi aile muhabbeti kupkuru kurumuş…

– Her şeyde olduğu gibi annen, sıhhati hakkında da mübalağa-
cıdır. Pire ısırsa akrep sokmuş gibi yaygara koparır. Sen de mübala-
ğada anana taş çıkartırsın. Kalçasına sızı girmekle insan bir gecede 
ölmez. Koca saygısında senin gönlün benimkinden daha çok kuru. 
Ağzına geleni hemen savurmakta hiç beis145 görmüyorsun. Benim 
tahammülüme de o kadar güvenmemelidir. Her şeyin bir haddi var.

– Ha, ha, ha… Gevelediğin baklayı ağzından çıkar. İçindeki 
dert meydan görsün.
142   gayriiradi: irade dışı 
143   muzır: zararlı
144   şuur: bilinç 
145   beis: zarar, sakınca
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– Benim ağzımda bakla, fasulye yok.
– Bir gün patlayıverecek bir sır var. Bu ifşa146 gününe kadar sen 

de benim tahammülüme güvenme.
– Güvenmiyorum hanım. Ne yapacaksan yap bakalım.
– Yapacağım. Hem de senin istediğinden âlâsını.
– Peki, dört gözle bekliyorum…
Karılık kocalık bağımız hemen kopuverecek bir raddeye147 

gelir. Bedriye’nin sinirleri boşanır. Bir ağlama tutturur. Ben de bir 
köşede somurturum. İkimiz de tehlike önünde ileri vardığımızı an-
layarak nedametle susarız. İşte artsız sırasız böyle sağanaklar geçi-
rerek yaşıyorduk.

VIII
Karımın evde bulunmadığı bir gündü. Ayşe Kadın, göğsünden 

bağlanmış şalvarı, rengârenk yemenilerin tandıra çevirdiği koca ka-
fasıyla karşıma dikildi. Tavrında fevkaladelik148 ifade eden bir ga-
rabet149 vardı. Bir müddet beni süze süze düşündü. Mühim olduğu 
kadar ağır bir şey söylemek için cesaret toplamaya çalışır mütered-
dit150 bir ses ve kaba telaffuzuyla: 

– Beyefendi, dedi, Bana destur verirseniz size bir şey diyece-
ğim. 

Hiç hayra yormadığım bu mukaddime üzerine: 
– Peki, dedim, Destur veriyorum. Ne diyeceksen de bakalım. 
Tevdi edeceği151 sırrı bir işiten olup olmadığını anlamak ister 

bir eda ile etrafa göz gezdirdikten sonra biraz kulağıma doğru eği-
lerek:

– Servinaz karnını doldurmuş doldurmuş… dedi.

146   ifşa: gizli bir gerçeği açığa çıkarma, yayma 
147   radde: derece, kerte 
148   fevkaladelik: olağanüstülük
149   garabet: gariplik, tuhaflık 
150   mütereddit: tereddüt eden, çekingen 
151   tevdi etmek: teslim etmek, vermek
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Yanı başımda bir bomba patlamış olaydı beynimi bu kadar al-
tüst edemezdi. Gırtlağımda bir gıcık düğümlendi. Bir dakika kadar 
ağız açamadım. Karı ne diyeceğimi bekliyordu. Sükût tehlikeliydi. 
Nihayet:

– Yanlış bir şey olmasın? Bu işin doğruluğundan emin misin?
diyebildim. Ayşe Kadın, geniş geniş tasdik152 işaretleriyle baş sal-
layarak:

– Bu işin eğrisi böğrüsü yoh. Olan olmuş gayrık…
Bu ağır ifşanın, en önce beynimi tırmalayan mühim noktası şu 

idi: Felaket anlaşılmış fakat Servinaz beni ele vermiş mi? Heyeca-
nımı yenmeye uğraşarak sordum:

– Kimden olduğunu söylüyor mu?
Ayşe Kadın, derin manalı bir ifhamla bakışını değiştirerek:
– Hayır, söylemiyor. Ona kalsa gebeliğini bile inkâr ediyor.
Geniş bir nefes aldım. Cesaretlenerek sordum:
– Onun inkâr ettiği şeyi sen nasıl ispat edebiliyorsun?
– Üç evlat doğurmuş bir karıyım, bilmem mi hiç?
– Bu veballi bir iştir. Öyle üstünkörü benzetişlerle hüküm ve-

rilemez.
– Veballi olduğunu biliyorum da işte ondan ötürü size geldim.
– Nasıl keşfettin, anlat. Ben de bileyim.
– Sabahları kalkınca hamam aralığında öğüre öğüre içi dışarı 

çıkıyor.
– Belki midesi bozulmuştur.
– Bu mide bozukluğu değil. İlkimde ahan ben de öyle olmuş-

tum ya… İlkten sevdiği yemeklere şimdi el vurmuyor, yenmeyecek 
şeyleri yiyor. Hamam aralığında kahve telvesi yalarken kaç defa 
gördüm. Rengi soldu. Boynu inceldi. Gözlerinin etrafı çürümüş 
gibi oldu. Huyu titizlendi. Âdetten kesildiğini ben biliyorum emme 
o gine gizliyor. Ben yarı ebe bir karıyım. Köyde rençper Musta-
fa’nın karısı Zeliha’yı sıkışınca ben doğurttum.

152   tasdik: doğrulama, onaylama 
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– Bu keşiflerini böylece hanıma yetiştirdin mi?
– Hayır efendim, hayır. Belkileyim içine kor da yüreğe inme 

gelir deyi söylemiyom. Korkuyom…
Bu dedikodu harisi karı, yetiştirdiği haberle böylece beni ze-

hirledikten sonra sustu. Ne diyeceğimi bekliyordu. Ayşe’ye bilicab 
metresimin hamlini153 reddeder şekilde ağız kullanmama rağmen 
bu haberin hakikat olduğuna şüphem kalmamıştı. Günden güne kı-
zın karnı kabardıkça hakikat kendi kendini meydana vuracak, sıkış-
tırılınca Servinaz da olanı biteni çıtır çıtır söyleyecek. Aleyhime hü-
cum eden bu tehlike dalgalarına karşı nasıl bir set kurabilecektim? 
Böyle ümitsiz anlarda bazen tesadüfün kurtarıcı cilveleri imdada 
yetişir ama böyle bir mucizenin erişmesini beklemek de hamakat154 
olur. Her hâlde tedbirler almalı, bir şeyler düşünmeliydim. Şimdilik 
verdiğim karar şuydu: Babamın nasihatini tutarak inkârdan ayrıl-
mamak. Servinaz beni ele verse de hakikat aleyhimde bedahet şek-
lini alsa da yine inkârda ısrar etmek. Çünkü bedahete karşı zıt iddia 
ile dava kazananları biliyorum.

Ayşe, karşımda dikleşir, gergin bir tavırla:
– Kızın gebeliği laf götürmez gayrık. Gün aydın, iş ışıldak. 

Şimdicek bunun bir ikinci tarafı var, onu bilmen gerek…
– Neymiş ikinci tarafı?
– Çocuk kimden?
Öfke hafakanı155 boğazımı tıkadı. Fakat hiddetimi yalayıp yu-

tarak belli etmemek mecburiyetindeydim. Bikayıt görünmeye uğ-
raşarak sordum:

– Sen bunu kimden umuyorsun? 
– Kimden umacağım, ya Ali’den ya Veli’den… Bu evde ka-

rıdan çok er kişi var. Her gece ırzımı bir Tanrı’ma emanetleyerek 
yatarım. 

153   haml: gebelik 
154   hamakat: ahmaklık, budalalık 
155   hafakan: çarpıntı, sıkıntı 
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Kartalozu tersleyip hemen karşımdan kovmanın yeriydi ama va-
ziyetimce bu sertleşmenin sırası değildi. Ayşe’ye biraz asık suratla:

– Böyle benzetmeler üzerine kıza iftira atar gibi laflar söyleme. 
Haydi git işine…

Karı “Kız söylemiyor, sen de inkâr et. Bakalım yakayı kurtara-
bilecek misiniz?” şeklinde beni süzerek: 

– Bu iş olsa olsa kızın karnı üfürünceye kadar gizlenebilir. On-
dan öteye lololo gitmez, minare kılıfa girer mi hiç?
herzesini156 savurduktan sonra karşımdan defoldu.

IX
Doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum olmuyor. Her 

hâlde karımla aramızda kopacak kıyamete göğüs germeye hazırlan-
malıyım. Bu sabit fikir bazı bazı irademi yeniyor. Yaptığımı bilmez 
bir hâle geliyor, alık salık bir adam oluyorum. Bu dalgınlığın se-
bep olduğu sakarlıklar karımın dikkatini çekmeye başladı. Mesela 
masanın üzerinden bardağı alırken elim takılıyor, iki şey deviriyo-
rum. Yürürken sobanın uzun maşası şangır şungur ayağıma takılı-
yor. Yemek yerken çocuk gibi önüme akıtıyorum. Çatalı dudağıma 
batırıyorum. Sanki bütün tabiat, suçumu yüzüme vurmak için bana 
hasım157 kesilmişe benziyor. Elimi uzattığım her şeyde bana karşı 
bir isyan var. Vakit vakit gözlerimi boşluklar alıyor. Etrafımı gör-
meyecek, duymayacak koyu dalgınlıklara gömülüyorum.

Bir gün yemek odasında bütün bu şaşkaloz hareketlerimin 
üzerine tüy dikecek gayriiradi bir tuhaflık yaptım. Oturacağım is-
kemleyi sanki şeytan altımdan çekti. Oraya, yere uzanakaldım. Bazı 
sahne komiklerinin kasten yaptıkları bu güldürücü numara, benden 
sehven158 vaki oldu159. Kaynanam beni büsbütün mahcup bir vaziye-
te düşürmek için katıla katıla güldü. Annesinin kucağındaki yavru:

– Baba pat!
diye çığlıklar kopardı. 
156   herze: boş, saçma söz 
157   hasım: düşman 
158   sehven: yanlışlıkla 
159   vaki olmak: vuku bulmak, gerçekleşmek 
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Öfkesinden yüzü horoz ibiğine dönen karım, anasına bakarak: 
– Anne, ağlanacak hâle gülüyorsun. Zavallıya acımalısın. O 

müthiş bir dalgınlık buhranı geçiriyor. Sebepsiz değil. Elbette bir 
gün şafak atacaktır… dedi.

X
Bir akşam, vazifemden dönüşümde evi kapıdan henüz bir tabut 

çıkmış gibi matemî160 bir hava içinde buldum. Acıklı haberi bana 
en önce yetiştirmek için Ayşe Kadın taşlıkta dolaşıyordu. Hemen 
kulağıma eğilerek şu heyecanlı sözleri fısıldadı:

– Küçük hanım her şeyi biliyor artık. Bugün kızı ebelettik. İş 
meydana vurdu gayrık. Tamam üç buçuk aylık…

“Küçük hanım her şeyi biliyor artık.” cümlesi beynimin içinde 
bir yıldırım zikzağı yaptı. Baygın bir sesle sordum: 

– Kız ne diyor?
– Domuz kahpe, mıh gibi duruyor. Sır vermiyor. Çok sıkıştırdık, 

ahan öldür, ağzından laf çıkmıyor.
“Aşk olsun sana Servinaz!” diye içimden uzun bir “aferin” çek-

tim, yürüdüm. Henüz ortalık aydınlıktı fakat ben etrafımı görmü-
yordum, ayaklarım merdiven basamaklarını bulamıyordu. Odama 
çıktım. Her şey alan talan. Hemen yıkılacak bir sarhoş hâlinde 
soyundum. Karım meydanda yoktu. Hâkim huzuruna çıkacak bir 
mücrim helecanıyla zihnime düzen vermeye uğraşıyordum. Bu 
davada Servinaz’ın sır vermeyişi, benim için en mühim tutamak 
noktasıydı. İşte ancak onun bu ketumiyeti161 sayesinde kurtulabi-
lecektim. Kız, bu ısrarında sona kadar devam edebilecek mi? Onu 
söyletmek için her çareye başvuracaklarına şüphe etmiyorum. Bel-
ki de evde bir engizisyon mahkemesi kurulacaktı.

Yarım saat geçmeden karım, alnında bir çatkıyla odaya girdi. 
Üzüntüden o da solmuş, süzülmüştü. Mutadı hilafına zoraki bir 
sükûnet muhafazasına uğraşır bir bitkinlikle önce söze başlayarak:

160   matemî: yaslı 
161   ketumiyet: ağzı sıkılık 
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– Hüsnü, dedi, Büyük bir öfke ile bağırıp çağırarak mücadeleye 
kalkışmak mecalinde değilim, bunu sıhhatim için tehlikeli buluyo-
rum. (Biraz dinlenerek) Rezalet etrafa yayılmadan sessizce bu aile 
davasını aramızda halledip bitiriverelim. Karılık kocalık kısmeti-
miz bu kadarmış.

Sesime metanet162 vermeye uğraşır bir gayretle:
– Hanım dedim, ne sükûnetle ne de patırtı ile aramızda halledi-

lecek bir aile davası olduğunu bilmiyorum.
– Bu davanın izahı benim için çok elimdir163. Buna beni mecbur 

etme. Bugün açığa vurmuş, apaydın bir keyfiyettir164 bu. Bildiğin 
ve bildiğim şeyleri tekrar bana söyletmekten ne haz duyacaksın?

– Hanımcığım insaf et, lütfet. Mademki sükûnet istiyorsun, adil 
bir hâkim hakkaniyetiyle hüküm vermeye çalış. Ben hiçbir şey bil-
miyorum. Her türlü isnattan165 beriyim166, buna inan. 

– Peki, bu tecahülünü167 de bir hakikat diye kabul ederek işte 
söylüyorum: Servinaz gebe.

– Peki… Bu meşum168 haberi eve girerken Ayşe Kadın kulağı-
ma fısıldadı. O dakikaya kadar böyle bir şeyden asla malumatım169 
olmadığını, bu vakaya dair hiçbir şey bilmediğimi, her türlü mu-
kaddesat170 üzerine yemin ederek söyleyebilirim.

– Bu kız, Meryem Ana gibi çiçek koklayarak gebe kalmadı ya?
Doğruldum. Biraz süzgün bakarak cevap verdim:

162   metanet: dayanıklılık, sağlamlık 
163   elim: acıklı, acı 
164   keyfiyet: iş, husus 
165   isnat: iftira 
166   beri: uzak, temiz 
167   tecahül: bilmezlikten gelme 
168   meşum: uğursuz 
169   malumat: bilgi
170   mukaddesat: kutsal sayılan şeyler 
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– Bu müessif171 hamlin vukuundan bana ne mesuliyet172 terettüp 
edebilir173 hanım? 

Karım, küçük bir iniltiden sonra:
– Senin aleyhine inkâr kabul etmez sayısız açık deliller var.
– Neymiş o deliller?
– Ebe çağırttım. Namussuzu muayene ettirttim.
– İyi etmişsin.
– Gebelik üç aylık.
– Olsun, bana ne?
– Bu haml, tastamam biz evde yokken Servinaz’ın Beykoz’dan 

buraya döndüğü tarihe uygun düşüyor.
Bu kuvvetli ithama174 karşı hiçbir cevap hazırlığım yoktu. Bir 

sendeledim, beynimin yalan icadındaki ani maharetini175 bir yok-
ladım. Allah günahımı affetsin, kendimi kurtarmak için Servinaz’ı 
batırmaktan çekinmez bir cüretle:

– Bu uygunluktan, Servinaz’ın Beykoz’da bir kazaya uğramış 
olmasını akla getirmeyip de neden benim aleyhime bir delil çıka-
rıyorsun?

Karım, bir hasta süzgünlüğü ve acı bir gülümseme ile yüzüme 
bakarak: 

– Kaç zamandır geçirdiğin gülünç ve acıklı dalgınlıkları ne ile 
tevil edebileceksin? Gözlerin kör, kulakların sağır olmuş, şuurun 
durmuştu. Söyleneni işitmiyor, karşındakini görmüyor, bastığın 
yeri bilmiyordun. Hep bu şaşkınlıklar, alıklıklar, sakarlıklar sebep-
siz miydi?

İçimden, “Vay imanına!” dedim. Karımda böyle bir ince müs-
tantik176 mahareti olduğunu bilmiyordum. Bu tehlike anında benim 

171   müessif: üzücü 
172   mesuliyet: sorumluluk 
173   terettüp etmek: üzerine düşmek 
174   itham: suçlama
175   maharet: ustalık, yetenek 
176   müstantik: sorgu yargıcı 
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kafam da enstantane bir uyduruş faaliyetiyle işliyordu, düşünme-
den cevap verdim: 

– Tabii sebepsiz değil. (Bir iki yutkunmadan sonra) Biliyorsun, 
ben *** Dairesinin muhasebe kısmındayım.

Karım, uyduracağım yalanı karşılar bir inanmamazlık istihza-
sıyla177:

– Malum, dedi. 
– Bordro hesaplarındaki bir yanlışlıktan üç memur mesuliyet 

altındayız. Dokuz bin liranın adı var, vücudu yok. Şefimiz üçümü-
zün de namus ve istikametimizden178 emindir. Temize çıkmaya uğ-
raşıyoruz.

Bedriye, büyük bir iç sıkıntısıyla puflayarak: 
– Çok tuhaf hâller… Bu ana kadar sen böyle bir şeyden hiç bah-

setmemiştin. Dalgınlığının sebebi soruldukça cevap vermiyordun.
– Etrafa yayılmasından korkuyor, açığı gizli tutuyorduk.
Karım sükûnet kararını bozarak gözlerinin yaşını mendiline 

içire içire haykırmaya başladı: 
– Bu mektep çocuğu yalanlarını bırak, acele ile pek beceremi-

yorsun. Bu an, karılık kocalığımızın son hesap günüdür. Senden 
mert bir erkek ciddiyeti istiyorum. Şu bitik hâlime merhamet et. 
Kendini de beyhude179 yere üzme. Servinaz’ı söyleteceğim. Yezit 
kahpe, ağzı taş kesilmiş, bir inattan ayrılmıyor. Ben onu bülbül gibi 
şakıtmanın yolunu bilirim. Her şey meydana çıkacak…

Servinaz’ın bu ketumiyetini takdir değil, ta yürekten takdis 
ediyordum180. Aşk olsun bu kıza! Beni ele vermemek için en ağır 
tazyiklere181 karşı koyuyordu. Ben bilakis ona, Beykoz’da gebe kal-
dığı şeklinde iftira atıyordum. Kendi ahlaksızlığımdan utanmaya 

177   istihza: alay 
178   istikamet: doğruluk, dürüstlük
179   beyhude: boş, gereksiz 
180   takdis etmek: kutsamak, kutsal saymak 
181   tazyik: baskı 
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başladım. Gittikçe karımın ithamları kuvvetleniyor, benim müdafa-
alarım182 gülünç oluyordu.

Bedriye, kozunu en sona saklayan bir oyuncu gibi birden göz-
lerini üzerime açarak haykırdı:

– Birbirinize rastlayıp işaretleşmek için fırsat kolluyor, sofada, 
merdiven aralığında dolaşıyordunuz. Bu kaş göz işaretlerinin bir-
kaçına şahit oldum.

Uzaktan uzağa birbirimizi görmek için fırsat kolladığımız doğ-
ru fakat kaşla gözle işaretleştiğimiz yalandı. İddianın gerçek tarafı-
nı ter geçerek yalan cihetini yüzüne vurmak için:

– Hanım dedim, Yalan olduğunu bilerek söylediğin sözün tek-
zibine183 lüzum görmüyorum. Bu ciheti senin vicdani tasdikine bı-
rakıyorum. Servinaz’la işaretleştiğimiz asla vaki değildir. Bu, senin 
muhayyilende doğan kuyruklu bir iftiradır.

– Apaydın bir hakikat üzerine ne lazım münakaşa184? Her şeyi 
gözümle görmüş, kulağımla işitmiş gibi biliyorum. Bu meselede 
kadınlık ruhunun aldanmaz bir hassasiyeti vardır. Onun ısrarına ye-
nilecek değilim. Orospuyu elbette söyleteceğim. Onun ikrarından185 
sonra senin ısrarın ne para eder? Ne yor ne de yorul Hüsnü… Bu 
sorunun uzaması ikimiz için de bir ardır. Artık kısa keselim.

– Ben Servinaz’ın ikrarını, itirafını senden daha büyük bir hele-
canla bekliyorum. Söylet, ne yaparsan yap söylet. O, asıl mücrimi 
haber verdiği gün bu ithamlar üzerimden su gibi akacak, tertemiz 
bir alınla meydana çıkacağım.

XI
Böyle gümbür gümbür atmakla vaziyetimi büsbütün ağırlaş-

tırmış oluyordum. Müdafaa sistemim ümitsizdi. Servinaz’ın ketu-
miyetine ne dereceye kadar güvenilebilir? Onun sükûtu daha ne 
kadar zaman sürebilir? Kız beni ele vermek mecburiyetinde kalırsa 
yüzleştirildiğimiz vakit erkekliğe değil, insanlığa bile yaraşmaz bir 
182   müdafaa: savunma 
183   tekzip: yalanlama 
184   münakaşa: tartışma 
185   ikrar: kabul, tasdik 
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inkârla büsbütün alçalacak mıydım? Yiğidin kalesi inkârdır, demiş-
ler. Ne olursa olsun tuttuğum yoldan gideceğim. Denize düşen yıla-
na sarılırmış. Beni kurtaracak yılanı bulsam sarılacağım. 

Her gün vazifeme gidiyorum. İçimde nota tirili gibi tir tir yüre-
ğimi çarptıran bir şey var. Acaba Servinaz’ı söylettiler mi korkusu… 
Akşamları eve dönünce Ayşe Kadın’ın buruşuk ağzından bu müthiş 
müjdeyi almak yılgınlığıyla nerelere saklanacağımı bilmiyorum.

XII
Bu gibi hadiselerde, zuhur edecek vukuatın şeklini kabule 

boyun eğerek eli böğründe beklemek de doğru değil. Bir şeyler 
yapmalı, bir şeytanlık düşünmeliyim. Şeytanlık, evet. Bu melek-
ten bozma aleyhillane de186 yardımını benden esirger bir inatla 
bugünlerde semtime hiç uğramıyor. Tatbikleri187 imkânsız birçok 
şeyler düşünüyorum, planlar kuruyorum. Servinaz beni ele verirse 
onun iddiasını karşılayarak çürütecek bir dalavere tasavvurunda-
yım. Evde genç bir uşak var, Aziz Köklü. Sevimlice bir Anadolu 
delikanlısı. Onu, her ne pahasına olursa olsun -para yahut başka 
suretlerle- suçu üzerine almaya ikna etmek. Aziz böyle bir iddia ile 
ortaya çıktıktan sonra Servinaz’ın kim bilir ne derecelere yüksele-
cek protestolarını yenerek fikirleri lehime çevirmeyi büsbütün im-
kânsız bulmuyordum. Böyle bir şey yapmak değil, akla getirmenin 
bile çok büyük vicdan düşkünlüğü olduğunu tekrarlayıp durmakla 
beraber başka türlü yapacak bir şey bulamıyordum. Ne yapayım? 
Denize düştüm, yılana sarılıyordum. Aile saadetini kaybetmektense 
Servinaz’ı harcamak felaketi bana daha ehven188 geliyor. Bu cani-
yane189 teşebbüsümde muvaffak olursam190 bütün ömrümce kızın 
terfihine191 çalışmayı da şart koyuyordum.

186   aleyhillane: “Lanet onun üzerine olsun!” manasında şeytandan bahsedilirken 
kullanılan bir söz 

187   tatbik: uygulama 
188   ehven: daha zararsız, daha az kötü 
189   caniyane: canice 
190   muvaffak olmak: başarılı olmak, başarmak 
191   terfih: rahat yaşamasını sağlama 
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Servinaz, benim bu dubarama yenilecek kadar aptal mıdır? Ya 
o, şiddetli protestolarıyla bana üstün çıkarsa? Vicdansızlık olduğu 
kadar da tehlikeli bir oyun… Ya büsbütün batacağım ya çıkacağım. 
Bu ökseye ben mi tutulacağım, Servinaz mı? Bu oyunun akla yakın 
bir tarafı da var. İşi Servinaz’a da açarak Aziz’i cürüm şeriki192 gös-
termek suretiyle beni kurtardığı takdirde ona da hâlime göre paraca 
en büyük fedakârlığı göze aldıracağımı anlatmak. Bu şekilde ikisini 
de ikna ve ıtma edebilmeyi193 düşüne düşüne pek ümitsiz görmeme-
ye başladım.

Bu hile dolabı ancak para motoru ile döndürülebilecek. Gözü-
nü doyuracak bir miktarla Aziz’i kandırabilirim. Annemin banka-
da ölümlük, dirimlik beş bin lirası var. İş benim saadetime taalluk 
edince194 o da bu paradan mesela bin, iki bin lirasını fedaya katlanır. 
Gözü, kulağı sihirleyen bu tek heceli rakamın ifade ettiği böyle bir 
servetin birdenbire ele geçmesi on beş lira maaşlı bir uşak için an-
cak rüyada görülebilecek bir nimet sayılır. 

XIII
Annemi kandırdım. Her işi yoluna koydum. Paralar cebimde 

hazır. Son birkaç gün zarfında şiddetlendirilen tazyiklere karşı Ser-
vinaz, bol gözyaşlarından başka cevap vermiyor. Bu betonarme ke-
silen sükûtu önünde, karımın sinirleri şah ahengine geriliyor. Bu ha-
dise böylece sürüp gidemez. Elbette bugün yarın, iyi kötü bir netice 
alacaktır. Servinaz’ın kilitli ağzına anahtar uydurmalarından önce 
ben işimi görmeliyim. Uşakların bölüğüne gittim, Aziz’i arıyordum. 
Lala Hamdi Baba karşıma çıktı, sordum:

– Aziz nerede? 
Hamdi Baba acayip bir dikkatle beni süzerek cevap verdi:
– Çarşıya zerzevat almaya gitti.
Yine sordum: 
– Baba, öyle dikkatle yüzüme ne bakıyorsun?
– Hiç, dedi. Sizi çok severim de…

192   cürüm şeriki: suç ortağı 
193   ıtma etmek: tamah uyandırmak, isteklendirmek 
194   taalluk etmek: ilgisi olmak 
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İçeride çalkalanan facianın dışarıya aksetmemiş olması müm-
kün değildi. İhtiyarın bu bakışı, vakaya ait bir merak eseri olsa ge-
rekti. Gönlünü almak için ben de ona:

– Eksik olma baba, ben de seni çok severim. Selamlıktaki 
odamdayım. Gelince Aziz’i bana gönder, dedim.

– Peki, başüstüne…
cevabından sonra Hamdi Baba yine o bakışını tazeleyerek şunu 
dedi: 

– Üzerine yordukları kötülüğü ben senden ummam. Elbette bu 
iş bir gün asıl kabahatlinin ayağına dolaşacaktır. Esef etme195…

İçimden “Bunakça laflar!” dedim, yürüdüm. 
Aziz, zayıf değil, fakat kuru. Orta çapta, yirmi beşlik bir Ana-

dolu uşağı. Güneşte kavrulmuş, soğukta donmuş gibi tabiatın muh-
telif196 hava tesirleriyle pişkinleşmiş, yaşına göre erken olgunlaşmış, 
adaleleri nasırlanmış bir simada. Fizyonomistler bazı insan surat-
larını hayvanlara benzetirler; ata, arslana. Bu bakımdan Aziz uzun 
çenesi, sivrice burnu, fındıki cevval197 gözleriyle tilkiye andırır.

Bu oğlan odaya girince ona alacağım vaziyeti, ikna için söyle-
yeceklerimi mühim bir hitabe198 hazırlar gibi zihnimde tasarlıyor-
dum. Ümitsiz bir davayı kazanmaya uğraşan bir avukat cerbezesiy-
le199 bütün talakatimi200 sarf edeceğim. Oynayacağım komedyanın 
başrolünü ezberliyorum. Zihnim bu düşüncelerle altüst olurken 
kapı tıkırdadı. Aziz biraz süklüm püklüm içeriye girdi. Bana yak-
laşmadı, kapı önünde alargada durdu. Göz göze geldik. Helecan-
dayım. Bakışım, tavrım heyecandan değişik, gözlerimden nasıl bir 
tekdir201 dehşeti sezdiğini bilmiyorum. Oğlan karşımdan kaçacak 
gibi ürkek bir hâl aldı. Bu korku neden? Hamdi Baba’nın bunaklık 

195   esef etmek: üzülmek 
196   muhtelif: çeşitli 
197   cevval: canlı 
198   hitabe: nutuk, söylev 
199   cerbeze: güzel konuşma, beceriklilik 
200   talakat: düzgün, güzel ve rahat söz söyleme 
201   tekdir: azarlama 
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manası verdiğim acayip sözleri aklıma geldi. Kendi kendime “Aca-
ba ha?” dedim. 

İhsas ettiğim202 bu korkunun zihin karışıklığıyla hakikat her ne 
ise dosdoğru söyletebileceğimi düşünerek gözlerimi daha ziyade 
açtım, bağırdım:

– Ulan yaklaş şuraya!
Aziz bir iki adım bana doğru yürüdü. Durdu. Baktım titriyor. 

Yakından bir daha göz göze geldik. Aramızda benim ona, onun bana 
söyleyeceğimiz bir dehşet var gibiydi. Birden içimden kabaran tu-
haf şüphenin sevkiyle bir dana gibi böğürdüm:

– Ulan hain ırz düşmanı! İnsan ekmek yediği kapıya böyle hı-
yanette bulunur mu? 

Aziz, kurşunla vurulmuş bir hayvan gibi birden ayaklarıma ka-
pandı. Sulu sepken ağlıyordu. O aşağıdan, ben yukarıdan aramızda 
göz göze bir şimşek daha çaktı. Örs üzerinde sıcağı sıcağına işler 
gibi ateş saçarak, eski zamanın yangın haber veren bekçilerine an-
dırır bir nara attım:

– Her şeyi dosdoğru itiraf edeceksin! Yoksa mahvolduğun gün-
dür!..

Öpe öpe terliklerimi salyalarına bulayarak hıçkırıklarla tıkana 
tıkana yalvarıyordu: 

– Aman efendim, aman paşam ocağınıza düştüm. Bir iştir oldu 
gayrık… Ben ettim, siz etmeyiniz, şeytana uydum. Suçumu cahil-
liğime, gençliğime bağışlayınız. Bir kabahatle adam asılmaz. Her 
emrinize razı, vereceğiniz her cezayı çekmeye hazır kölenizim…

Kulaklarımda çınlayan bu sözler birer hakikat miydi, rüya mı 
görüyordum? Ben ne niyetle Aziz’i çağırtmıştım, macera makûs 
nasıl bir şekil aldı? Ben Aziz’den daha az suçlu değildim. Ben ka-
rımın isticvabında203 cürmümü şiddetle inkâr etmiştim. Aziz, ilk so-
rudaki açık itirafıyla benden çok mert çıkmıştı. Ben günahımı bu 
inkârın kalkanı arkasında ebediyen saklayacaktım. Servinaz niçin 

202   ihsas etmek: hissettirmek, sezdirmek 
203   isticvap: sorgulama 
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susmuştu? Bana olan sadakatinden değil, iş şimdi anlaşılıyor. Beni 
mi ele versin, Aziz’i mi? İkimizi birden mi? Bu olamazdı. Nasıl 
ki olmadı… Vicdanen değil, zahiren204 ithamdan kurtulmuştum. 
Oturduğum yerde hafifledim hafifledim, kuş kesildim. Kanatsız 
uçuyordum. Başlangıca hiç uymaz, umulmaz bir neticeye varmış-
tım. Tutulduğum sevincin dalgaları içinde sersemleyen kafamla 
artık hiçbir şey düşünemez oldum. Parlak bir beraat205 kazanmak 
coşkunluğuyla karıma koşmak için dışarı, harem tarafına fırladığım 
esnada diğer bir vücutla göğüs göğüse çarpıştım. Meğerse Bedriye 
de oracıkta, kapı arkasında bizi dinliyormuş. Coşkun sesle:

– İşittin mi? dedim. 
– İşittim.
– Hepsini mi? 
– Hepsini.
– Öyle ise benim beraat hükmümü çabuk ver. İthamlarından 

dolayı seni affedeyim…
Karım gözyaşlarını saçarak kollarımın arasına düştü:
– Affet Hüsnü, seni çok sevdiğim için çok üzdüm…
Karı koca birbirimizi kollarımızın çemberine aldık. Yürek çar-

pıntılarımız birbirine karışarak ağlaşıyor, ateşli ateşli öpüşüyorduk. 
Bu benim için, karımı iğfal206 yüzünden ermiş olduğum yalancı bir 
sevinçti. O da aldandığını bilmemekten bulduğu emniyetle mesut 
oluyordu. Hadisenin esası iyi kötü ne olursa olsun, maksat gönül 
rahatlığına ermektir. Biz karımla bu huzuru bulmuştuk. Çoğumuz 
böyle değil miyiz? Hayatın bazı sahte durumlarını gerçeğe almak 
gafletiyle207 yaşayıp gidiyoruz. Hep aldatmak, aldanmak oyunları 
içindeyiz. Ahlaki, içtimai208, ailevi şuurumuzdan gizlenen öyle ha-
kikatler vardır ki anlamayarak ızdıraplarından kurtulduğumuza se-

204   zahiren: görünüşte 
205   beraat: aklanma 
206   iğfal: aldatma
207   gaflet: aymazlık, gafillik 
208   içtimai: toplumsal 
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vinmeliyiz. Bir saat sonra öleceğini bilmeyen adamın zihnî huzuru 
gibi.

XIV
Bu vakayı, sinirlerimi bozan bir hastalık gibi geçirdim. Şim-

di tıpkı bir kâbustan uyanır gibiyim. Macera esnasında zihnimin 
kavrayamadıklarını şimdi bir bir düşünerek buluyorum. İlk temasta 
Servinaz’ın beni yadırgamayışı, Aziz’le olan münasebeti tesiriyle 
erkeğe alışkanlığı neticesi imiş. Melek sanmıştım şeytanı.

Hamdi Baba’nın “Üzerine yordukları kötülüğü ben senden um-
mam. Elbette bu iş, asıl kabahatlinin ayağına dolaşacaktır.” deme-
sindeki mana da tavazzuh ediyor209. Demek ki Aziz’in bazı geceleri 
kurt kuş uyurken döşeğinden sıyrılarak harem tarafına sokulduğunu 
Hamdi Baba sezinlemiş. Kim bilir ne mahzurlar210 düşünerek bunu 
bize haber vermemiş. Aziz’in bu gece vuslatları, bire ikiye münha-
sır211 kalmamış olmalı. Ne ise genç uşağın suçu, benim günahımı 
örttü. Bundan dolayı onu takbih212 değil, candan takdis etmeliyim. 
İyilik, kötülük telakkilerimiz213 kendi uyarımıza göre nispi214 değil 
mi? Bize haz, iyilik getiren şeyin umum moralince215 fenalık sa-
yılacağını pek umursamayız. Fiilimizi gizleyebildiğimiz müddetçe 
cezadan muaf216 değil miyiz? İşte o kadar. Vicdani meseleleri pek 
inceden inceye kurcalamaya gelmez. Ben de herkes gibi bir insa-
nım. Belki de her insan benim gibi vicdani bir mahkeme kurarak 
hem hâkim hem mahkûm sıfatıyla kendi kendine mesuliyetlerinin 
hesabını vermeye çalışmaz. Bu bakımdan kendimi çoklarına nispet-
le daha ergin buluyordum. Kendi kendimi ahlaki murakabeye217 ait 
bu çetin yaprağı kapıyorum.

209   tavazzuh etmek: açıklık kazanmak 
210   mahzur: sakınca 
211   münhasır: mahsus, sınırlı 
212   takbih etmek: kınamak 
213   telakki: fikir, anlayış 
214   nispi: göreceli 
215   moral: ahlak 
216   muaf: ayrıcalık tanınmış (kimse) 
217   murakabe: denetleme 



1266 | Hikâyeler

XV
Her günah için bir kefaret koymuşlar. Bu kefareti ciddi bir ne-

damet takip ederse suçlu salaha218 dönebilir. Cemiyet, dürüst bir fert 
kazanmış olur. Bu sebeple dinler, büyük küçük günahlar için tövbe 
kapılarını açık bırakmışlardır. Fakat kitlede tövbeyi, yemini tutmak 
kabiliyetine ergin on binde kaç kişi bulunur? Tövbe ve yemin, çok-
larının ağızlarında oyuncak olmuş iki kelimedir. Vicdanımda gizli 
kalan günahın yalnız bir aşinası219 vardı: Servinaz. Şimdi ben onun 
mahremiyetinden220 sıkıldığım gibi, Aziz’le münasebeti meydana 
çıktıktan sonra o da belki benden utanmaktadır. Karşılıklı bu iki 
mahcubiyet birbirini götürür.

Şimdi günahıma bir kefaret vermeyi vicdani bir vazife biliyo-
rum. Aziz beni gayrişuuri221 kurtardı. Servinaz bir gece döşeğine 
kabul etti. Umumi222 ahlakça büyük suç sayılan onların bu fiillerine 
ben de katıştım. Üçümüz de aynı derecede günahkârız. Kendimi 
suçun ağırlığından daraya çıkaramam. Bu itibarla kabahati Aziz’in 
gençliğine, Servinaz’ın kadınlık zaafına bağışlıyorum. Mesuliyeti 
aramızda böyle gıyaben223 paylaştıktan sonra suç arkadaşlarımın le-
hine çalışmayı bir vazife biliyorum. Karımı da suçluları af cihetine 
olanca talakatimle kandırdım. Aziz ve Servinaz’a verilmek üzere 
cebimde getirmiş olduğum iki bin liranın üzerine bin daha ekleye-
rek onlara Aksaray’da küçük bir ev aldık. Aziz’i elli lira maaşlı bir 
işe koyduk. Birbiriyle evlendirdik. Ne şiş ne de kebap yanmadan 
bu iş kapandı.

XVI
Öyle sandım ama hayır kapanmamış. İnsanların felaketi, tabia-

tın değişmez kanunlarını kendi suniyetlerine224 yani yapmacıklarına 
uydurmaya çalışmalarından ileri geliyor. Kendi kendilerini itham 

218   salah: düzelme, iyileşme, doğru yol 
219   aşina: tanıyan, bilen 
220   mahremiyet: gizlilik 
221   gayrişuuri: şuur dışı, bilinçsizce 
222   umumi: genel 
223   gıyaben: kendi yokken, uzaktan 
224   suniyet: sunilik, yapmacıklık 
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edecek kanunlar yapıyorlar. Tabiat, nesil üretmesinde alabildiğine 
serbesttir. Beşerî225 kanunlar, görülen ahlaki mübrem226 lüzumlar 
üzerine tabiatın bu haşarı hürriyetine gem vurmak için hadler tayin 
etmiştir227. Yumurtadan çıkan civciv hangi tavuğun, hangi horozun 
mahsulü olursa olsun tabiatın maksadı ancak neslin üretilmesinde-
dir. Tabiatın bazı kertelerde bize zalim gelen bir mutlakiyetiyle228 
beşerî vicdanın çarpışmasındaki acılığı ben bu vakada tattım.

XVII
Servinaz, izdivaçlarının altıncı ayında vakitsiz bir oğlan doğur-

du. Vakitsiz fakat rahmî teşekkülü itibariyle çocuk tastamam. An-
nenin izdivaçtan üç ay kadar evvel gebe kaldığı anlaşılıyor. Vakayı 
bilenlerce bunda şaşılacak bir şey yok. Bu erken doğuş, karı koca-
nın evlenmelerinden önce gösterdikleri isticale229 atfedilerek yine 
mesele kapanıyor. Lakin bencesi de şöyle: Karımın da evvelce işa-
ret ettiği vech ile haml müddeti, benim Servinaz’la kaldığım geceye 
günü gününe uygun geliyor. Çocuk benden mi, Aziz’den mi? Bu 
şüphe beynimi kurcalıyor. Çocuk benden ise bana sulbi230 nispetini 
taşıyarak doğmuş olaydı ben onu babalık vazifesinin tahmil ettiği231 
ailemin seviye şerefine göre itinalı bir tahsil232 ve terbiye233 ile ye-
tiştirecektim. Çocuğun üzerindeki öz babalığım kendimce tahakkuk 
etse234 bile şimdiki sahte vaziyet icabıyla ben onu fakir bir ailenin 
yoksul kucağına terk etmiş bulunuyorum. Yabana atılan bu oğul bü-
yüyüp de kader sevkiyle Bedriye’den olan oğlumun hizmetine ve-
rilse sulbi nispetleri birbirinin aynı iken içtimai vaziyetleri ne kadar 
değişmiş oluyor! Beyefendi ile uşak. Bu çocuğu miras vesair birçok 

225   beşerî: insanoğlu ile ilgili
226   mübrem: kaçınılmaz, vazgeçilmez, zorunlu 
227   tayin etmek: belirtmek, belirlemek 
228   mutlakiyet: hâkim olma, hükmetme durumu 
229   istical: acele etme, sabırsızlanma 
230   sulbi: bir erkeğin zürriyetinden olan, öz
231   tahmil etmek: yüklemek 
232   tahsil: öğrenim, öğretim 
233   terbiye: eğitim 
234   tahakkuk etmek: gerçekleşmek, gerçek olmak 
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haklarından mahrum bırakışım, zihnimde müziç235, ebedî bir vicdan 
yarası ızdırabıyla işliyor. Yuvadan atılan bu yavru nasıl yetiştirile-
cek? Hayatın, talihsizlik sevkiyle sapıtanları ahlaksızlık sefaletleri-
nin en müthişlerine düşüren öyle karanlık yolları var ki… Bu çocuk 
böyle fena bir akıbete düşüp de hakikati de bilmiş olsa:

– Baba! Bir gecelik zevkinin korkunç cezasını bana çektiriyor-
sun!
hitabıyla karşıma çıkınca elbette başım önüme eğilir. 

Aynı ağır fiilin mesulü babalar! Karlı bir gecenin şiddetiyle 
köprü altında titreyen sefil çocuğun vücuduna sebep, belki siz ol-
duğunuzu akla getirmek endişesiyle hiçbir yürek sızısı duymadınız 
mı?

XVIII
Böyle maceralarda, aile içine yabancı döl katan kadınların gü-

nahlarını lanetlerken zürriyetlerini aile haricine bırakan babaların 
cürümlerini niçin düşünmemeli? Netice ikisinde de birbirinin aynı 
değil mi? 

Mezar başında telkin236 veren imam, ölüyü anasının adıyla ça-
ğırıyor. Şeriat, “baba” adını kullanmamaktaki şüphe ve tedbirinde 
ne kadar haklı.

Yavrular, ilkah237 fiilini idrakle doğarak asıl babalarını göstere-
bilmiş olsalardı fahri babalar bu nama istihkaklarını238 kaybedince 
dünya karışırdı.

Heybeliada, 08.11.1941

235   müziç: bunaltıcı, tedirgin edici 
236   telkin: imam tarafından mezar başında ölüye hitaben söylenen söz ve dualar 
237   ilkah: dölleme 
238   istihkak: hak etme, hak 



Yeni Diyojen1

“Ulvi Süreyya”. Bu imza ile bir mektup aldım. Bana esneye es-
neye, aksıra aksıra sinirlerinin bütün marazi ataklığıyla geniş geniş 
sövüyor.

Eski terkip ve istiare ziynetlerinin dilimizde bıraktığı boşluklar 
şimdi küfürle doldurulmuyor mu? Bu anket modasında tuhafın biri 
çıkıp da:

– Sövmekten mi hoşlanırsınız, sövülmekten mi?
dese, düşünmek için birkaç yudum sigara çekerek ensenizi kaşı-
maya hacet yok, cevap hazırdır. Çünkü bu iki şey lazım-melzum2 
kabîlindedir. Sövülünce yüreğinizden kabaran sövmek arzusuna 
zor mukavemet3 eder veya hiç edemezsiniz. Ara sıra kalemlerimizi 
çirkefe batırmak sinirliliği işte buradan geliyor. Eğer bu edebî bir 
ahlaksızlık ise günahı durup dururken ilk sövenlere racidir4.

1   “Yeni Diyojen” adlı hikâye, ilk olarak Refik Ahmet Sevengil tarafından hazır-
lanan ve 1944 yılında Hilmi Kitabevi tarafından basılan Hüseyin Rahmi Gürpı-
nar Hayatı, Hatıraları, Eserleri, Münakaşaları, Mektupları’nda yayımlanmıştır. 
Hikâye, daha sonra Hilmi Yücebaş tarafından 1964 yılında hazırlanan Bütün 
Cepheleriyle Hüseyin Rahmi Gürpınar adlı eserde yayımlanmıştır (İnkılâp ve 
Aka Kitabevleri, İstanbul 1964, s. 145-151). Hikâye, bu baskı esas alınarak yeni-
den düzenlenmiştir. (Türkan Korkmaz Bulut -Yasemin Bulut)

2   melzum: lüzumlu kılınmış
3   mukavemet: dayanma, karşı koyma
4   raci: geri dönen 
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Küfürlerinizin galiz5 sıvışıklığıyla iştihar6 ederseniz edebî sa-
hada artık meydan sizindir. Açık kalmış çukurların taaffününden7 
nasıl kaçılırsa bizden de öyle ihtirazlar edilir, belki bu da menfi bir 
hürmettir. 

Elimde mektup evirip çeviriyorum. Küfürler, ucuz rakı ve ba-
yat mezelerle nefesi bozulmuş bir ağızdan fışkırıyor.

Ulvi Süreyya. Bu isim bana yabancı değil. Otuz beş, kırk kadar 
sene yığınlarının sisleri altında solmuş, unutulmuş, eski bir mes-
lektaşı hatırlatıyor. Çok şey olmak isteyip de hiçbir şey olamayan 
tamamıyla hasir8 kalmış bir muharrir. 

Cihan harabelerini dolaşıp da Volneyliğe özenen Jül Vern gibi 
fennî romanlar yazmak çalımını takınan, Zola’ya benzememek için 
galiz tasvirler yapan bir gençti.

Böyle bir maceraya dalarak aktı lakin kendini bir kaba kota-
ramadı. Bir aralık ortadan kayboldu. Nerede idi? Ne yapıyordu? 
Yıllardan sonra zabıta vukuatında birkaç kere ismini okudum, ko-
dese tıkıldı tıkıldı çıktı. Daha sonraları ona bazı sokaklarda rast 
geliyordum. Sırtında ölçüsü vücuduna uymayan ilikleri yırtılmış, 
düğmeleri dökülmüş, soluk, yağlı, geniş bir redingot, paçaları lime 
lime bir pantolon, komik Şarlo’nunkileri andırır delik deşik hantal 
ayakkabıları. Omuzlarına dökülen kirden pomatalı örümceklenmiş 
saçlar. Sokakta durup durup da gideceği yolu bir türlü tayin ede-
meyerek tereddütlü, mefluç9 adımlarla sallana sallana yürüyen bu 
bedmeste10 rast geldiğim zaman görünmemek için hemen saklanır 
kaçardım.

Mektubunda birkaç yaylım küfür fitilledikten sonra bana şu acı 
sitemleri savuruyordu:

5   galiz: kaba ve çirkin, iğrenç 
6   iştihar: ün salma, tanınma
7   taaffün: kokuşma, pis kokma
8   hasir: zarara, ziyana uğrayan 
9   mefluç: inmeli, felçli
10   bed-mest: kendini bilmeyecek derecede sarhoş
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“Kalemlerimizi hokkaya beraber batırdık. Allah versin, sen 
meşhur oldun. Ben kepazeliğin batağına gömüldüm. Sen edebî sa-
hada yürüdün, ben zabıta sütunlarında şöhret aldım. Lakin zahi-
ri geçelim, bâtına bakalım. Hakikat nazarında hangimiz meşkûr11, 
hangimiz menfuruz12? Ahmak mürai… Sen düşündüklerini yazama-
yan bir fikir sahtekârısın. Ben kafamdakileri aynen bağıran bir hür-
riyet fedaisiyim. Tabii seni pohpohladılar. Karanlığa tıkıp benim 
sesimi kestiler. Ben şimdi dağ başında geniş bir fıçı buldum, içine 
kuruldum. Cemiyet içinden değil, dışından tetkik olunabilir. İn-
sanlar hastadırlar, onlara karışanlar aynı maluliyetlere13 uğrarlar. 
Aynı illetin marizleri birbirine deva bulamazlar. Ben sizi uzaktan 
bâtıni bir dürbünle süzüyorum. Neler görüyorum neler… Bütün es-
rar mesafelerden ilahi bir radyo ile bana münkeşif14 oluyor. Hakikat 
bende lakin anketçiler semtime uğramıyorlar. Gel görüşelim. Bin 
kitap okusan bendeki esrarın yüzde birine vâkıf olamazsın.”

Mektubun sonunda Ulvi Süreyya, bulunduğu dağ başını tarif 
ediyordu. Muharrirlerin taklit meraklarını bilirdim fakat zamanı-
mızda içimizden bir Diyojen mukallidi15 çıkacağı aklıma gelmezdi. 
Merak ettim, kendi kendime “Gider, görürüm.” dedim.

Beykoz’dayım. Bir arabacı ile pazarlığa giriştim:
– Çayırdan Polonez Köyüne doğru giden şose16 üzerinde hemen 

yarı yola yakın yamaçta bir akarsu var. 
Arabacı derhâl cevap verdi:
– Evet. Diyojen Baba’yı görmeye mi gidiyorsunuz?
Adamın bu çabuk intikalinden17 şaşırarak:
– İşte oraya.

11   meşkûr: beğenilmiş, övülmüş
12   menfur: nefret edilen, tiksindirici
13   maluliyet: sakatlık
14   münkeşif: meydana çıkmış, açık, görünen
15   mukallit: taklitçi
16   şose: genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol 
17   intikal: anlama, kavrama
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dedim. Arabaya atladım. Şimdi bir çift beygirin nallarından çıkan 
takırtılar arasında epeyce bir sarsıntı ile ilerliyorduk. Yılankavi18 
münhanilerle19 dağa tırmanan şose üzerinde yükseldikçe hafifleyen 
hava göğse inşirah20 veriyordu.

Merakımı halletmek için arabacıdan sordum:
– Diyojen Baba’yı görmeye gittiğimi neden anladın?
– Tarif ettiğiniz akarsu Baba’nın makamıdır. Oraya çok ziyaret-

çi taşıyoruz da…
– Gidenler ne yapıyorlar orada?
– Baba sorulan bazı müşküllere üstü kapalı cevaplar verir. “De-

dikleri hemen tamamı tamamına da çıkıyormuş” diyorlar.
– Cumhuriyet hükûmeti, bakıcılığı menetmiştir. 
– Efendim, bu bakıcı değildir. Gelen geçen para, yiyecek, bir-

kaç kırpıntı atar. Baba tuhaf tuhaf söylenir fakat lafları çok derindir, 
mana çıkarmak herkesin kârı değildir. Söylediklerini dinleyenler 
ancak birkaç şey anlayabiliyorlarmış. Baba aşağı yukarı bir mec-
zuptur21 lakin erenlerin yükseklerindendir. Deli, kaleme gelmeyen 
lafından mesul olur mu? Kimseye bir zararı yoktur. Her nasılsa in-
sanlardan nefret ederek dağa çekilmiştir. Her geleni kabul etmez, 
her sorulana cevap vermez, bazı bazı “Ben sizden kaçtım, ahlaksız-
lar! Yanıma ne geliyorsunuz?” feryatlarını koparır.

Babanın makamına geldik. Şarka nazır yamacın altında oluk-
tan parmak kalınlığında berrak, soğuk bir su akıyor. Arabacıya:

– Sen şöyle yolun kenarına çek, bekle.
dedim. Diyojen’in fıçıdan kâşanesi22 biraz yukarıda. Çalılar arasın-
dan dağa tırmandım. Kocaman fıçı bir kaya kovuğuna yerleştiril-
miş. Tepeden kol uzatan bir çınar, babanın sarayını gölgelendiriyor. 
Arka cihet dik, ön taraf taraça gibi düzeltilmiş.

18   yılankavi: dolambaçlı, dolanarak giden
19   münhani: eğri
20   inşirah: ferahlık, iç açılması
21   meczup: aklını yitirmiş kimse, deli
22   kâşane: büyük, süslü köşk, saray vb. yapı
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Baba, rüzgârın hafifçe uğuldattığı çınarın yaprakları arasından 
süzülen menevişli, oynak yeşil bir ziya altına oturmuş, paçavralar-
dan daha mundar gömleğinin böceklerini ayıklıyor. Beni görünce 
yan gözle baktı. Aldırmadı.

Ona İskender-i Kebir’le Diyojen vakasını hatırlatmak için:
– Dile benden ne dilersen…

dedim. Dudaklarının arasından müstehzi23 bir tebessüm kaydırarak 
ağır ağır cevap verdi:

– Gölge etme, başka ihsan istemem…
Sonra kısık ve balgamlı bir kahkaha kopardı. Sordum:

– Sinik24 filozof, ne gülüyorsun?
– Niye gülmeyeyim? Ne sen İskender’sin ne ben Diyojen’im. 

Hep geçmişi geleceği taklitle geçiren divaneleriz.
Biraz sükûtu müteakip elindeki gömlekten üzerime doğru bir 

kehle25 fiskeleyince ben merminin dehşetinden ürkerek boyumca 
sıçradım. O hemen:

– Korkma korkma… dedi. Cenabıhak bunların rızklarını da 
bizim sırtımızdan vermiş. Bak, öldürmüyorum, çayıra salıyorum. 
Nereye kaçsam kanımı emen haşerattan kurtulamıyorum.

– Mektubunu aldım. Bana çok sövmüşsün.
– İltifat ettim.
– Fakat çok galiz.
– Yediklerimizin çoğu gübreden yetişmiyor mu, abdal. Süp-

rüntülüğe giden her şey dönüp ağzınıza giriyor. Ben şimdi Diyojen 
namıyla erenlere karıştım, küfürlerimi uğur sayıyorlar. Basıyorum 
kantarlıyı!.. Bir kere bu payeye erip de gayrimesuller arasına geçtin 

23   müstehzi: alaycı, alaycı bir biçimde
24   Sinik: insanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksin-

melerden sıyrılarak erişebileceğini savunan öğretiyi savunan, Sinizm taraftarı
25   kehle: bit
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mi şeriki26 ve naziri27 olmayan Allah’a benzersin. Sana hata isnat28 
eden büyük günaha girmiş olur.

– Böyle dağ başına niye kaçtın?
– İnsanlardan uzak yaşamak için.
– İnsanlar olmasa sen burada açlıktan ölürsün, gıdanı yine on-

lardan alıyorsun.
– Budalalar içinde yaşarsan muhitten aldığın her hava yudu-

mu seni biraz daha ahmaklaştırır. Medeni adamın her hareketi sıkı 
sıkıya bir düstura29 tabidir. Sana müsaade edilen derecede düşüne-
ceksin, konuşacaksın, gezineceksin, eğleneceksin. Yani muaşeret 
kanunlarının bağları içinde kundaklanmış bir çocuk gibi ıkına sı-
kına yaşayacaksın. Bu müziç30 daireden ileri geri bir adım çıktın 
mı mahkeme huzurundasın. Cemiyetin şirazesi31 mütekabil32 be-
lahettir33. Çünkü aklı, hamiyeti senden çok dun34 bir adam, büyük 
serveti sayesinde sana hükmeder. Tahsili, feraseti, kanaati, görüşü 
güsgüdük bir hilekâr, cemiyetten çaldığı nüfuz kuvvetiyle seni ezer. 
Bundan başka maşerî35 hayatta müteaddit yularlarla bağlanmış bir 
hayvan vaziyetindesin. Bu gemlerin dizginleri kasabın, bakkalın, 
lokantacının, meyhanecinin ve diğer esnafın ellerindedir. Parasız 
kaldıkça bunların kredileriyle ağır minnetleri altında yaşarsın. Yük-
sek sanatı halkın idraki fevkinde namütenahinin kızıl bulutlarına 
karışan bir şairin mahalle bakkalı huzurunda korkak ve istirham-
kâr36 kalması ne elimdir37!
26   şerik: ortak
27   nazir: benzer, eş 
28   isnat: bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, at-

fetme
29   düstur: genel kural
30   müziç: bunaltıcı, tedirgin edici
31   şiraze: düzen, nizam
32   mütekabil: karşılıklı
33   belahet: bönlük, alıklık, kalın kafalılık
34   dun: alçak, aşağı
35   maşerî: topluluğa ait olan, toplumu ilgilendiren
36   istirhamkâr: yalvarıcı, merhamet dileyici
37   elim: acıklı
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Diyojen yarım dakikalık bir sükût esnasında kan bürümüş ça-
paklı gözlerini kırpmaksızın dikkatle yüzüme baktı.

Merakla sordum:
– İğrenmeden bakacak bir çehre arıyorum.
– Hiç gazete okuyor musun?
– Yazdıklarına kendileri inanmayıp da hariçten itimat gösterme-

yenlere kızan samimiyetsiz adamların yavan sütunlarını mı okuya-
cağım? Ben sövmesini onlardan iyi bilirim.

Etrafa buruşuk, kelbî bir tebessüm dolaştırdıktan sonra gözleri-
ni yumdu, açtı. Az evvel gülerken şimdi ağlıyor gibi:

– Gazete, kitap, fen, ilim, felsefe, din, iman hepsi yalan, hepsi… 
Seni beni kafese koymak için düzülmüş şeyler…

– Neye inanıyorsun?
– Şeytana. Bu dünyada her şey iblisin Rahman’a galebesini is-

pat ediyor. Hakk’a tapınır görünenler, biz hepimiz şeytanın tevabi-
indeniz38. Hak menfi, şeytan müspettir. Lanetle anılan iblisin rah-
metle yâd edilenlere rüçhanındaki39 sebebi sana söyleyeyim. Şeytan 
hiçbir din icat etmemiş, kilise ve cami inşa ettirmemiş, gökten me-
lekler indirmemiş, efsanelerine inanmayanları cehennemle korkut-
mamış, nefsi hakkında hiçbir propagandaya tenezzül göstermemiş, 
Halik’e40 harp ilanıyla galip çıkan yegâne yüksek kuvvettir. Biz hep 
bilateşvik41 ve bilatehdit42 samimi bir ilhamla onun gönüllüleri ve 
şeriatının salikleriyiz43.

– Süreyya, sen de bilirsin ki şeytan, Rahman’a karşı hasım çı-
karılmış bir efsanedir.

– İyi ya, her Karagöz’ün karşısında bir Hacivat lazımdır. Biri 
efsane ise ötekinin hakikat olduğu ispat edilebiliyor mu? Goethe 

38   tevabi: bir kimsenin mesleğini tutanlar, fikir bakımından ona bağlı olanlar
39   rüçhan: üstünlük
40   Halik: Yaradan
41   bilateşvik: teşviksiz, özendirmeksizin
42   bilatehdit: tehditsiz, tehdit etmeksizin
43   salik: bir yola giren, bir yolda giden
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bir Mephistopheles yaratmamış olsaydı bir Faust yazabilir miydi? 
Şer olmayınca hayrın ne kıymeti kalır? Her ikisi de hayalî olsalar 
da ben iblisin şeriatını daha üstün, daha neşeli, tabiatın kanunlarına, 
insanların mizaçlarına daha uygun buluyorum. Bu hakikate mebni-
dir ki sıkı bir nüfus tahriri yapılsa aleyhi’l-laneninkilere44 nispeten 
peygamberanı izam45 hazeratının ümmetleri devede kulak kalır. Bı-
rak seni, beni, şunu, bunu, uzun etekli, bol yenli, acayip kıyafetleri 
ve kallavi serpuşlarıyla Cenabıhakk’a nispetlerini ilan eden hocalar, 
papazlar bile günde birkaç defa şeytana uymaktan nefislerini ala-
mazlar…

– Ey şeytanperest, bu vaazda bulunmak için mi beni buraya da-
vet ettin?

– Evet. Sana kimin ümmeti olduğunu hatırlatarak tecdid-i 
iman46 ettirmek için. İnsanlar müspet menfi iki kuvvet arasında ezi-
liyorlar. Birinden katiyen feragatle diğerine samimane tapınmak la-
zım. Şeytandan kaçarak büsbütün Rahman’a uymanın imkânı yok. 
Binaenaleyh iblise kul olunca, hile, riya ortadan kalkar. O zaman 
birbirimizin ne mal olduğunu biliriz. Hak suretinden görünerek fe-
sat karıştırmanın ihtimali kalmaz. Türlü vaatli iğfallerle47 beni ber-
bat ederek benim zararıma sen mesut olamazsın.

– Şeytana daha yakın olmak istiyorsan şehirde oturmalıydın. 
İblis kalabalıktaki işlerini bırakıp da buraya bir münzevinin yanına 
gelemez. Malum ya, velayet inzivada kazanılır.

– Ben imtihanımı verdim. Mabudumdan icazetimi aldım. Ni-
çin dağ başına geldim? Rahman’ı bulmak için değil. Onunla ebedi-
yen dargınım. İnsanlar akreptir. Ben şehirde meskensiz, ekmeksiz 
kaldım. Köpeklerle beraber açıkta yattım kalktım. Kimse beni bir 
dam altına kabul etmedi, ağzıma bir lokma sunan olmadı. Buraya 
çekildim, bir delilik tavrı takındım. Şimdi fıçının etrafını tavaf edi-

44   aleyhi’l-lane: “Lanet onun üzerine olsun!” manasında, şeytandan bahsedilirken 
kullanılan bir söz 

45   izam: olduğundan büyük gösterme, büyütme, abartma
46   tecdid-i iman: iman yenileme, tazeleme
47   iğfal: aldatma, kandırma
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yorlar. Tepemden sarkan dallara niyet bezleri bağlıyorlar, benden 
himmet niyaz ederek ihtiyacımdan fazla para, yiyecek bırakıyorlar. 
Bazen kızarak ağız dolusu sövüp sayıyorum. En galiz küfürlerimde 
uğur manası çıkarıyorlar. Şeytanın halifesi olduğumu bilseler tabii 
benden kaçarlar. İblise en ziyade muvaffakiyet temin eden roller; 
hoca kıyafetinde sahneye çıktığı, diplomat ağzıyla diskurlar verdiği, 
sairleştiği, ortalığı altüst edecek kitaplar, makaleler yazdığı hengâ-
melerdir.

– Bütün insanları aptal sayarak, Rahman’ı alçaltıp şeytanlaşa-
rak yaşamaya uğraşıyorsun.

– Bu usulün mucidi ben değilim. Her şeyin içyüzü budur. Ten-
cere kapalı kaynar. Öksenin yaldızına kapılanların vay hâllerine!

– Bu gidişle dünyanın hâli ne olacak?
– Fabrikalar harıl harıl top, tüfek, fişek döküyorlar. Her memle-

ketin gizli dairelerinde harp ve müdafaa planları çiziliyor. Komşu-
nun komşuya, dostun dosta emniyeti yok. Sahte bir nezaketle yüz 
yüze gülerken icabında nasıl gırtlaklaşarak birbirimizin leşini yere 
serebileceğimizi içimizden geçirip duruyoruz. Son terbiye ve felse-
fenin bu makamda karar kıldığını gördükten sonra böyle bir cemi-
yetin ahlakından ne hayır beklenir?

– Söyle, bu felaket nasıl düzelir?
– Rahman’la şeytan barışarak müsenna48 bir ittifak akdederler-

se49…
– Hiç Allah, şeytanın yardımına müftekir50 kalır mı?
– Kendi başına bu fenalıkları düzeltemezse ne yapacak?
– Söyle, meşum51 orakl52, cihan siyasetinde ne neticeler görü-

yorsun?

48   müsenna: ikili
49   akdetmek: sözleşme yapmak
50   müftekir: muhtaç
51   meşum: uğursuz
52   orakl: Antik Çağ’da Anadolu ve Yunan topraklarında bulunan kâhinlere verilen 

ad
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– Kıtlık, kan, ölüm.
– Beni de mi peygamberliğine inananlar sırasına koymak isti-

yorsun?
– Bana iman etme. Fakat yaşarsan sözlerimin çıktığını bir gün 

göreceksin. Devletlerin egoistliği birbirine karşı yılan başı gibi kal-
kınca bu maraz ancak damarlardan kan akıtmakla yatışabilir. Her 
şeyin yenileştiği iddia olunurken cihan siyaseti hâlâ eski hacamat53 
usulünde devam ediyor. Yanılmaz kıyaslara doğru düşünebilen her 
fert kendi hâline göre bir peygamberdir.

– Yalancı peygamber, geciktin… Hiç olmazsa on üç, on dört 
asır evvelki peygamberler yıllarında gelmeliydin. Belki arkana bir 
sürü takabilirdin. Şimdi Allah’la şeytan taşlarından bir satranç ku-
rarak halkı aldatacağına, bu fıçıdan evinde bitli gömleğin içinde 
rahat otur. Sen cemiyete hiçbir iyilikte bulunmadan onun lütfuyla 
yaşıyorsun.

Yalancı peygamber, yüzüne yayılan kelbî tebessümün arasında 
küçülen gözlerle bana baka baka cevap verdi:

– Cemiyete bir iyilikte bulunmuyorum, doğru. Lakin senin gibi 
ona fenalık ederek kendimi besletmiyorum ya?

– Ben mi fenalık ediyorum?
– Sen ve senin gibileri. Siz medeni cesaretten mahrum, mesut, 

meşum her esen rüzgârla dönen bir fırıldaksınız. Ağzımdan birkaç 
söz kaparak bir makale yazmak için buraya geldin. Ben doğru söy-
lemek emeliyle dağ başına çekildim. Benim bu kaya kovuğundan 
üfürdüğüm nefiri54 sen aynı perdeden şehrin ortasında öttüremezsin. 
İşinize gelmeyen hakikatleri değiştirerek nakledeceksin. Ben geçin-
mek zaruretiyle şu beyabanda günde ancak beş altı kişi aldatıyo-
rum. Sen sütun sütun romanların, makalelerinle binlerce karilere55 

53   hacamat: vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, bardak veya 
şişe oturtarak kan alma 

54   nefir: yuf borusu
55   kari: okuyucu, okur
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kanevanın56 daima ters tarafını göstererek Allah’ı mahzun, şeytanı 
memnun ediyorsun. Çekil huzurumdan!..

Biraz evvel şeytana ümmetliği ile iftihar eden bu dilenci pey-
gamberin önünden kaçtım. Hakiki Diyojen, bu müzevir57 mukal-
lidini58 işitmiş olsaydı mesleğinin uğradığı bu tereddiden59 belki 
yüzü kızarırdı.

56   kaneva: “oyunun iskeleti” veya “oyunun taslağı” anlamına gelen bir ortaoyunu 
terimi

57   müzevir: arabozan
58   mukallit: taklitçi
59   tereddi: yozlaşma




