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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.
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Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik romanını Heybelia-
da’da kaleme almış ve 17 Kasım 1919 tarihinde tamamlamıştır. Ro-
man, 1920 yılında da Hilmi Kitaphanesi tarafından (Babıali Cad-
desi No.: 18, İstanbul) Orhan Matbaasında yayımlanmıştır. Eser, 
1924 yılında Atlas Kitabevi tarafından basılmış, ikinci baskısı 1966 
yılında, üçüncü baskısı 1973 yılında yapılmış, dördüncü baskısı ise 
Münif Fehim imzalı kapak resmi ile 1984 yılında yayımlanmış-
tır. Özgür Yayınları romanı 2005’te, Altın Post Yayıncılık 2013’te, 
Everest Yayınları 2010’da ve 2015’te, Papersense Yayınları da 2015 
yılında yayımlamıştır. Elinizdeki yayın, romanın 1920’deki ilk bas-
kısına uygun şekilde sadeleştirilmeden hazırlanmıştır. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, her sınıftan okuyucuya hitap eden, 
eserlerinde İstanbul’un konuşma dilini canlı bir şekilde yansıtan, 
mizahi unsurlar ve ayrıntılı gözlemleriyle okuyucunun dikkatini 
çeken bir yazardır. Cehennemlik romanı da, yazarın bütün bu un-
surları ustalıkla işlediği, dönemin toplumsal ve bireysel yaşamdaki 
gerçeklerini ele alan, karakter çatışmalarına yer veren bir eserdir. 
Eserin konusu, İstanbul’da bir konakta yaşayan iki aile üzerine ku-
rulmuştur. Bu ailelerin reisleri olan Hasan Ferruh Efendi ve Sab-
ri Bey’in kendilerinden yaşça çok küçük olan zevceleri Cazibe ve 
Ferhunde Hanım ile yaşadıkları, zevcelerinin yasak aşkları, Atıfet, 
Mahmure ve Şemsi arasında gelişen aşk maceraları, ihtiyar Hasan 
Ferruh Efendi’nin bitmez hastalıkları ve titizlikleri eserin konusunu 
oluşturmuştur.

Burcu Sıbıç





I  
MERAK İLLETİ

Mevsim kış, hava kapanık, ağır, kasvetli, alçak, esmer bulutlar 
ara sıra hafifçe ihtizaz eden1 meşbu2 sünger dolgunluğu ile sızıyor, 
ortalığa pülverizatörden3 saçılır gibi ince bir rutubet dökülüyor. 
Asabi insanları, kalp sıkıntısından bitiren mağmum4 bir gün.

Hasan Ferruh Efendi, karyesindeki5 yalısının denize nazır bir 
odasında, bu ihtiyari6 mahbesinde7 oturuyor. Bu odaya ilk defa 
giren bir adam burasını eczane zanneder ve pek de yanılmış olmaz. 
Burada, tenevvü8 ve miktarca şöyle böyle eczanelerle rekabet 
edecek edviye9 vardır. Sahilhane10 sahibi, müthiş bir ipokondriye 
yani merak hastalığına uğrayalıdan beri mütalaadan11 zevk alamaz 
olmuş, koca kütüphanesini boşaltıp rafları, kâmilen12 ecza şişeleri, 
kavanozları, kutularıyla doldurmuştu. Bundan maada13, oturduğu 
1    ihtizaz etmek: titreşmek
2    meşbu: dolu
3    pülverizatör: püskürteç
4    mağmum: sıkıcı
5    karye: köy
6    ihtiyari: seçimlik
7    mahbes: karanlık, sıkıntılı yer
8    tenevvü: çeşitlilik
9    edviye: ilaçlar
10    sahilhane: yalı
11    mütalaa: etraflıca düşünme
12    kâmilen: tamamen
13    maada: gayrı
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sedirin tarafeynindeki14 iki büyük etajer de yine öyle birer meşher-i 
edviye15 hâlindeydi. Yalnız yanı başında emraz-ı muhtelifeye16 ait 
Türkçede bulabilmiş olduğu sekiz on kitap dizili dururdu. Ara sıra 
bunlardan beş on satırını okur. Tesadüf ettiği arazı17, tekmil18 kendi 
vücudunda his ile merak helecanlarına19 düşerek kitabı elinden 
atar. Baygınlıklar geçirir. Gazetelerde bulduğu emraza20 müteallik21 
tıbbi makaleleri ezberlercesine birer dikkatle mükerreren22 
mütalaa eder, bunlardan istinbat edebildiği23 gayrimakul24 birtakım 
ahkâmı25 vücudunda tatbik26 ve mukayeseye girişir. Biraz düzeldiği 
zamanlarda bile bu suretle yeniden hasta düşer. Hele ceraitteki27, en 
müthiş illetleri bir günde bıçak gibi kökünden kesmek iddiasıyla 
şifa vadeden, şarlatanlık ıtnap28 ve iğfaliyle29 metholunmuş deva-yı 
kati30 mualece31 ilanlarında her ne görülürse ertesi günü o şişe yahut 
kutu odadaki rafların birinde mutlak ahz-ı mevki eder32.

Hasan Ferruh Efendi’nin esas marazı neydi? Senelerden beri 
bunu suret-i katiyyede33 keşfe ne kendi ne de bir tabip muvaffak 
14    tarafeyn: her iki taraf
15    meşher-i edviye: ilaç sergisi
16    emraz-ı muhtelife: çeşitli hastalıklar
17    araz: belirti
18    tekmil: bütün
19    helecan: çarpıntı
20    emraz: hastalıklar
21    müteallik: ait
22    mükerreren: tekrar tekrar
23    istinbat etmek: anlam çıkarmak
24    gayrimakul: akla aykırı
25    ahkâm: hükümler
26    tatbik: uygulama
27    cerait: gazeteler
28    ıtnap: sözü uzatma
29    iğfal: kandırma
30    deva-yı kati: kesin çare
31    mualece: ilaç
32    ahz-ı mevki etmek: yer almak
33    suret-i katiyye: kesin şekil
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olabilmişti34… Kendi zumunca35 o vücut bir mecma-ı emrazdı36. 
Yanında birkaç sayfalık hastalık fihristi okunsa bunların cümleten 
kendinde mevcudiyetini iddia eder, sinir, kalp, ciğer, böbrek, ema37, 
mesane, romatizma, şeker hastalığı ve ilanihaye38 sayılabilecek 
emrazın malulü39 olduğunu söylemekten usanmaz. Kendini 
muayene eden tabip, vücudunun herhangi bir noktasına parmağını 
temasla:

— Burada ağrı var mı?
sualini sorsa derhâl cevab-ı tasdik alır. Onun ağrımayan bir yeri 
yoktu. Kendinde tevehhüm ettiği40 emrazdan salimiyeti, en hazık41 
etibba42 tarafından her ne türlü suver-i muknia43 ile temin edilse 
inandırmak kabil olamaz. Ve daima şu cevabı verir:

— Salimiyetimi iddia ettiğiniz hastalık farzımuhal44 olarak 
bugün bende bulunmasa bile atiyen45 ben buna pek müstaitim46. 
Bir gün mutlak tutulacağıma şüphe etmem. Teminatınıza teşekkür 
ederim. Etibbanın vezaif-i asliyyesinden47 biri de tesellidir. Fakat 
Cenabıhak beni teselli ile şifayab olabilecek48 kadar ahmak 
yaratmamıştır.

Pire ısırığıyla vücudunun bir tarafı kızarsa bundan seretan-ı 
alaim-i teşennüci49 zuhur edeceğine günlerce intizarda50 bulunur. 
34    muvaffak olmak: başarmak
35    zumunca: zannına göre
36    mecma-ı emraz: hastalıkların toplandığı yer
37    ema: bağırsaklar
38    ilanihaye: sonuna kadar
39    malul: hasta
40    tevehhüm etmek: şüpheye düşmek
41    hazık: usta
42    etibba: doktorlar
43    suver-i muknia: inandırıcı suretler
44    farzımuhal: farz edelim ki
45    atiyen: gelecekte
46    müstait: meyilli
47    vezaif-i asliyye: asıl vazifeler
48    şifayab olmak: iyileşmek
49    seretan-ı alaim-i teşennüci: kasılma belirtileri gösteren kanser
50    intizar: bekleme
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Bu adama “Hasta değilsin, bir şeyin yok.” demek kadar büyük 
bir hakaret olamaz. Hemen, “Ölsem yine inanmayacaklar.” 
tazallümüyle51 bağırır, tepinir. Böyle tesellide bulunanları, 
merhametsizlik, gaddarlık belki de bu iddia-yı zalimanenin 
kendinde husule getireceği hiddetle kanını dondurarak hayatına 
suikastta bulunmak hıyanetiyle ithama kadar varır. “Vah vah, pek 
hastasın.” mübalağasıyla nevmidî52 gösterenlerden de hoşlanmaz. 
Daima onun hâl-i marazisini53 hayatla ölüm arasında değişmez bir 
mevki-i vasatide54 gösterecek sözler bulup söylemek icap eder. 

Bu ölmez hastanın gedikli üç tabib-i mütedavisi55 vardır, 
biri gelir biri gider… Birinden aldığı nesayih-i sıhhiyyeyi56 
ötekinin vesaya-yı tıbbiyyesiyle57 uzun uzadıya mukayese ederek 
çıkarabildiği netayice58 nazaran bir nevi indi usul-i tedavi takip 
eyler. Bunların verdikleri ilaçları hemen birer sülüs59 miktarda 
karışık istimal eder60. Birinin hapını yutar, ötekinin tozunu yer, 
berikinin suyunu içer. Türlü mide rahatsızlıklarına, bulantılara, asap 
ihtilallerine, uykusuzluklara uğrar, bu fenalıklardan üç doktoru da 
mesul tutar. Gazete ilanlarında görüp kullandığı müstahzarat-ı 
tıbbiyye61, kocakarı ilaçları da başkadır.

Bu zavallı adam, bir hayat-ı maddiyye ve hakikiyyede değil, 
daima bir âlem-i vehmde yaşar, herkes ve hatta ekaribinde62 
bulunanları bile kendine karşı hafi63 bir nevi suikast emeliyle meşgul 
zanneder. Her gece, bir yatak yeri intihapla64 döşeğe girebilmesi 
51    tazallüm: yakınma
52    nevmidî: ümitsizlik
53    hâl-i marazi: hastalık hâli
54    mevki-i vasati: orta yer
55    tabib-i mütedavi: tedavi eden doktor
56    nesayih-i sıhhiyye: sağlıkla ilgili öğütler
57    vesaya-yı tıbbiyye: tıbbi vasiyetler
58    netayiç: sonuçlar
59    sülüs: üçte bir
60    istimal etmek: kullanmak
61    müstahzarat-ı tıbbiyye: tıbbi hazır ilaçlar
62    ekarip: yakın akrabalar
63    hafi: gizli
64    intihap: seçme



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 37

mühim bir mesele şeklini alır. Yangını, zelzeleyi, hırsızı düşünür. 
Ani bir harik65 vukuu mülahazasıyla66 suhulet-i firar67 planları 
hazırlar. Çatının afet-i zelzeleye en mukavim addolunacak ciheti 
altına sığınır. Sarik68 havfından69 oda kapısının alelade kilidinden 
başka sürgüleri de vardır. Tehlike zuhurunda imdat talebi için 
odanın duvarı birçok elektrik düğmeleriyle mücehhezdir70. Akrep, 
yılan ve haşerat-ı sairenin gizlenebilmesi ihtimali korkusuyla içine 
girilmezden evvel döşeğin şilte, yastık, yorgan ve örtülerinin her 
katı, her aralığı, her bükümü ayrı ayrı taharri71 ve muayene edilir. 

Bir gün Hasan Ferruh Efendi’yi ziyarete gelen zevattan biri, 
her nasılsa ihtiyatsızlıkla ilm-i heyetten bahis açarak her gün cevv-i 
hevadan72 küre-i arz73 üzerine muhtelif hacimde binlerce ahcar-ı 
semaviyye74 döküldüğünden ve bunlardan bazılarının koca bir 
karyeyi tezek gibi yamyassı ezerek içinde ziruh75 ferd-i aferide76 
bırakmayacak cesamette77 bulunduğundan bahis ile biçare adamı 
büsbütün çıldırtacak korku helecanına düşürmüştü. O günden sonra 
Ferruh Efendi, her birine karşı ahz-ı tedabir78 ile uğraştığı mesaib-i 
muhtelifeye79 inzimam eden80 bu yeni afetten ne suretle sıyanet-i 
nefs edeceğini81 bilemeyerek en son sistem-i istihkâmata müşabih82 
65    harik: yangın
66    mülahaza: düşünce
67    suhulet-i firar: kaçış kolaylığı
68    sarik: hırsız
69    havf: korku
70    mücehhez: donatılmış
71    taharri: araştırılma
72    cevv-i heva: hava boşluğu
73    küre-i arz: dünya
74    ahcar-ı semaviyye: gök taşları
75    ziruh: canlı
76    ferd-i aferide: hiç kimse
77    cesamet: büyüklük
78    ahz-ı tedabir: tedbirler alma
79    mesaib-i muhtelife: çeşitli felaketler
80    inzimam etmek: eklenmek
81    sıyanet-i nefs etmek: nefsini korumak
82    müşabih: benzer
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çelikli betonlu kat kat kubbeler inşa ettirip bunların altında yaşamayı 
düşünmeye kadar hayalat-ı tahaffuziyyesine83 vüsat84 vermişti.

Bu ölmez hastanın ödü koptuğu tehlikelerden biri de mikroplardı. 
Hayatın bu görünmez düşmanlarına karşı tıbb-ı hazırın kavaidin85 
tedafüiye86 ve imhaiyesini87 gayrikâfi buluyor, umum mikropları 
muhit-i hayattan binam88 ve nişan edecek çarelerin niçin henüz 
keşfedilemediğine pek hiddet ediyor, “Mikropsuz hayat olmaz.” 
diyenlere karşı yeisten89 tir tir tepiniyordu. 

İstanbul’da kolera zuhur ettiği zamanlar kızıl divaneye döner. 
Odasına kimseyi sokmaz. Ailesi efradına sokağa çıkmayı, misafir 
kabul eylemeyi yasak eder. Odasındaki bütün eşya her saat süblime 
mahlulüyle pülverize edilir. Saatlerce kaynatılmadıktan sonra 
ağzına bir şey koymaz. Tephir edilmedikçe90 sigarasını bile içmez. 
Yanında katiyen ölüm lakırdısı edilmez. Akraba ve odasında birinin 
irtihali91 vukuunda haber-i vefat gizlenir. Kazara tabut, cenaze 
görecek olsa ıspazmozlara tutulur. Kör dilenci ilahisi, baykuş sedası, 
köpek uluması işitirse saatlerce hasta düşer. “Allah iman selameti 
versin.”, “Son nefeste ölümümüzü asan eylesin92.” kabîlinden 
dualar karşısında beti benzi atar, kireç kesilir. Haneden biri 
nezleden hastalansa derhâl tefrit edilerek93 karantina altına alınır, 
sirayet-i mevtten havfen94 evinden kimseyi taziyete göndermez. 
Ceraid-i mahalliyyeden95 bir tanesi dezenfekte edildikten sonra her 
sabah önüne konulur. Havadis-i meşumeye96, hele irtihal haberine 
83    hayalat-ı tahaffuziyye: korunma hayalleri
84    vüsat: genişlik
85    kavait: kurallar
86    tedafüiye: savunma
87    imhaiye: yok etme
88    binam: adı sanı belli olmayan
89    yeis: üzüntü
90    tephir edilmek: dezenfekte edilmek
91    irtihal: ölme
92    asan eylemek: kolaylaştırmak
93    tefrit edilmek: uzaklaştırılmak
94    havfen: korkarak
95    ceraid-i mahalliyye: yerel gazeteler
96    havadis-i meşume: uğursuz olaylar
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tesadüften ihtizazen97 bir müddet elini uzatamayarak gazeteye 
şüpheli nazarlarla yan bakar. Vefat yahut zıya-ı müessif98 serlevhası 
gözüne ilişirse elleri titrer. Bir hayli zaman okumak cesaretini 
gösteremez. Anlamak merakına da galebe edemez99. Nihayet 
raşeler100 içinde kekeleyerek okur. Müteveffa101 kaç yaşındaymış? 
Hangi marazdan ölmüş? Kaç sene hasta yatmış? Bakan etibbanın102 
isimlerini ve hangi usul-i tedaviyi takip ettiklerini, hep bunları 
tahkik etmek ister. Bu nev her istihbardan sonra kendi de birkaç 
gün hastalanır. Sebeb-i mevt olan illetin arazını vücudunda hisseder. 
Takip eylediği hıfzıssıhha103 usul-i garibesindeki ihtimamlarında 
birkaç derece daha ifrata düşer. 

Hasan Ferruh Efendi; uzunca boylu, nahif, cildi rakik, solgun, 
iri siyah gözlü, tümsek burunlu, sivri çeneli, saçına sakalına 
yarı yarıya kır düşmüş, nasiyesi104 geniş, mevzun armudi simalı, 
heyet-i umumiyyesiyle hazin, fevkalade zeki, elli beşlik bir zattır. 
Bir noktaya matufen105 sabit, dalgın, sönük, nim habide106 bakışlı 
saatlerce yerinden kıpırdamayarak bir sükûnet-i mutlaka içinde 
oturuşunu görenler zavallıyı hiçbir şey düşünmeksizin uyukluyor 
zannederler. Hâlbuki bu zahirî sükûneti deruni merak talimatının en 
ziyade istidadına107 alamettir. Böyle zamanlarında en bedbinane108 
tefekküratla dünya, ahiret, hayat, ölüm, maraz, sıhhat hakkında acı 
acı düşünür. Dünyaya geldiğinden pek nahoşnut fakat gitmekten 
ondan ziyade mütevahhiştir109. Rıhlet olduğu için doğmayı 
97    ihtizazen: titreyerek:
98    zıya-ı müessif: keder veren ölüm
99    galebe etmek: üstün gelmek
100    raşe: titreme
101    müteveffa: ölü
102    etibba: doktorlar
103    hıfzıssıhha: sağlık koruma
104    nasiye: alın
105    matufen: yönelerek
106    nim habide: yarı uykulu
107    istidat: kabiliyet
108    bedbinane: kötümser bir şekilde
109    mütevahhiş: korkmuş
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meraretengiz110 ve bimana bir gadir bulur. Ölümden havfı nispetinde 
zihni onun kabil-i tasavvur en korkunç eşkâliyle daima temastadır. 
Vâsi111 muhayyilesi biçarenin sahne-i vehmi önünde mevtin buruk, 
titretici her türlü menazırını112 icat eder. Tevehhümatından113 
kaçmak istedikçe bu siyah hayaletin içine daha ziyade gömülür. 
Etrafını firaş-ı ihtizara114 uzanmış hayatla lebberleb115 veda, ölümün 
ilk habını uyumaya uğraşan bal mumu sarılığında marizler, önleri 
peştemallı, kolları sıvalı, elleri lifli gassaller116, köpüklü teneşirler, 
siyah sürülerin kasvetli sayeleri altına kazılan muzlim çukurlar istila 
eder. Oralara indirilen tabutların gacırtısını sıklet-i meyyit117 altında 
gerilen iplerin kulakları zedeleyen hırıltısını işitir. Kabre atılan 
kürek kürek toprakları görür, okunan aşirleri, edilen duaları dinler. 
Telkin verilir, cemaat-i cenaze dağılır. Hasan Ferruh Efendi’nin aklı 
fikri hâlâ oradadır. Bir yere gitmez. O asıl ondan sonraki esrar-ı 
mevtiyyeyi anlamak ister. Mezarda ölüye ne hâl oluyor? Bütün 
kuva-yı mütehayyile ve muhakemesiyle118 bu feciayı keşfe uğraşır.

Vücuttan ademe geçerken bir insanın son nefeste duyacağı 
ıztırab-ı mafevka’t-tasavvura119 zihnen hissen bir mikyas120 bir misal 
bulmak ister. Bunu katiyen anlayabilmek için ölüp yine dirilmek 
lazım geleceği ıztırarı121 önünde buram buram terler. Evvela adem 
sözüne pek kabil-i tefehhüm122 bir mana tatbik edemez. Lakin gide 
gide tevehhümatına öyle kuvvet gelir ki ademi nevumma123 uhrevi 
110    meraretengiz: acı
111    vâsi: geniş
112    menazır: manzaralar
113    tevehhümat: kuruntular
114    firaş-ı ihtizar: ölüm döşeği
115    lebberleb: dudak dudağa
116    gassal: ölü yıkayıcı
117    sıklet-i meyyit: ölünün ağırlığı
118    kuva-yı mütehayyile ve muhakeme: muhakeme ve hayal gücü
119    ıztırab-ı mafevka’t-tasavvur: tasavvur olunamaz acı
120    mikyas: nispet, derece
121    ıztırar: mecburiyet
122    kabil-i tefehhüm: anlaşılabilir
123    nevumma:  bir derece
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bir varlık medlulüyle124 tasavvur ve binaenaleyh125 cesed-i meyyiti 
âlem-i uhra126 hayatıyla sahib-i hiss ü ruh ve kabirdeki işkenceleri 
tamamıyla müdrik127 farz eder. Bu gayetü’l-gaye mukassi128, bu 
karanlık, bu havasız tengna-yı azabında129 susuz, gıdasız müebbeden 
bilahareket130 yatan ölünün bedenini kurtlar kemirdiğini, gözlerine 
topraklar dolduğunu, bir gün kendinin de akıbet böyle olacağını 
düşündükçe âdeta cinnet alaimi gösterir. Derhâl gözleri büyür, 
dişler kenetlenir, hutut-ı vechiyyesi131 derinleşir. Yüzünde kara 
sevda takallüsatı132 peyda olur. Nefes sıklaşır, nabız tezayüt eder133. 
Pek müziç134 bir helecan135 tesiriyle çırpınır. Eline tesadüf eden şeyi 
atıp kırar, hemen hemen saldıracak zannolunur. Fırtınadan evvelki 
durgunluk gibi o ilk sükûneti bazen böyle şedit136 bir buhran 
takip eder. Nihayet çırpına çırpına baygınlığa düşer. Ailesi efradı 
imdadına yetişir. Kordiyaller verirler, vücudunu ovarlar, döşeğine 
yatırırlar.

Hasan Ferruh Efendi, eski vüzeradan büyük bir nüfuz ve 
servete malik bir zatın yegâne sevgili oğluydu. Kerimeleri de vardı. 
Fakat kalb-i übüvvetinde137 bu ferzendinin138 erdiği refi139 paye-i 
muhabbete kızlar çıkamazlardı. Mahdum bey, çocukluğunda suri140 
bir külfet ve itina içinde gayriciddi, kısa bir tahsil gördü. İki tarafında 
birer lala, sırma haşeli at üstünde Valide Rüştiyesi’ne devam etti. 
124    medlul: anlam
125    binaenaleyh: bundan dolayı
126    âlem-i uhra: ahiret âlemi
127    müdrik: anlamış
128    mukassi: kasvetli
129    tengna-yı azab: azap kabiri
130    bilahareket: hareketsiz
131    hutut-ı vechiyye: yüz çizgileri
132    takallüsat: kasılmalar
133    tezayüt etmek: artmak
134    müziç: rahatsız eden
135    helecan: çarpıntı
136    şedit: şiddetli
137    kalb-i übüvvet: babalık gönlü
138    ferzend: erkek çocuk
139    refi: yüce
140    suri: görünüşte olan
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“Zinhar çocuk sıkılmasın. İstediği kadar okusun.” emr-i mahsusuyla 
muallimine haber haber üstüne gönderilirdi. Çocuk, hocalardan 
değil, hocalar çocuktan korkarlardı. Altmış sene evvelki zamanın 
mahdut141 tahsili icabıyla birer parça Emsile, Bina, Avamil, Gülistan 
falan okudu. İmtihanlarda sorulacak sualler şakirde evvelce talim 
edilir, heyet-i mümeyyize142 huzurunda esile-i varideye143 bülbül 
gibi cevaplar verir. Paşa babası, oğlunu aferinlere muallimini 
atiyelere144 gark ederdi. Bu suretle Ferruh Efendi, yirmi yaşında 
aliyyülâlâ145 yaldızlı bir rüştiye şehadetnamesi aldı. Mahdumun o 
küçük yaştaki büyük dirayetine yâr u ağyar parmak ısırdı. Yekten 
saniye mütemayizi rütbesi ve üç bin kuruş maaşla amedi-i divan-ı 
hümayuna çerağ eyledi146. Az vakitte küçük bey, fevkalade zekâsıyla 
kitabet-i resmiyyede terakki etti147. Babıali’de ismi anılır münşiler148 
sırasına geçti. Nefiyane eşar149 söylemekte bile istidat gösterdi. Dev 
hatavatıyla150 memuriyetten memuriyete atladı. Büyük bir sıfat-ı 
resmiyyeyi haiz151 bir amir oldu. Saray ve Babıali entrikalarına 
karıştı. Kavi152 hasımlar ile birbirini devirmek cidaline153 girişti. Ayş 
u nuş154 ve sefahat âlemlerine daldı. Şarkı söyleyen, ney üfleyen 
hanende ve sazendelerden, çarebru155 sakilerden, mukallitlerden156 
müteşekkil bir dalkavuk heyeti etrafını sardı. Her gece havuz başı 
141    mahdut: sınırlı
142    heyet-i mümeyyize: seçici heyet
143    esile-i varide: gelen sorular
144    atiye: ihsan, bahşiş
145    aliyülâlâ: en yüksek
146    çerağ eylemek: resmî dairelerde maaşa geçmek
147    terakki etmek: ilerlemek
148    münşi: yazar
149    eşar: şiirler
150    hatavat: adımlar
151    haiz: bir şeyi olan, elinde bulunduran
152    kavi: kuvvetli
153    cidal: kavga
154    ayş u nuş: yeme içme
155    çarebru: bıyığı yeni terlemiş (delikanlı)
156    mukallit: taklitçi
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mastabaları157, mehtap âlemleriyle demgüzar158 oluyordu. Beyoğlu 
sefahat mahallerine dadandı. Konakta zevcesi, müteaddit159 
odalıkları, firaş-ı tahassürlerinde160 beyin kudum-ı tenezzülüne161 
şiddetle intizardayken o, adi nazeninlerin kolları arasında ateş-i 
şebabetini162 teskine163 uğraşırdı. 

Pederinin vefatından birkaç sene sonra bir nezaret ihrazıyla164 
heyet-i vükelaya dâhil oldu. Vezaret almak için döndürülecek 
fırıldakların vezan-ı şedidine165 kapıldı. Sıdk u istikamet ibrazında 
mahsud-ı emsal olacak166 bir gayretle işe girişti. Vaktin sultanına 
yaranmak faaliyet-i müfritesiyle167 saldırdığı nazik teşebbüsatı su-i 
tevile168 uğradı. Velinimetin gözüne girmek için ve say-ı fevkinde169 
gösterdiği fedakârlık sadakati oradan bütün bütün düşmesine sebep 
oldu. Huseması170, bu fırsattan istifade ile aleyhinde jurnal jurnal 
üstüne yağdırdılar. Müdafaatı bitesir kaldı. Hasan Ferruh Efendi, 
Şam’a nefyedildi. Orada bir iki sene kaldıktan sonra mabeyinde 
henüz kendini tutan himayetkâr eller vesatetiyle171 atebeye172 
müteaddit istirhamnameler takdim ederek Dersaadet’teki yalısında 
ikametine müsaade olundu. Artık orada eş dost ziyaretinden 
mahrumiyetle zamanın menkubiyetine173 mahsus bir hayat-ı 
münzeviyane geçirmeye başladı.
157    mastaba: peyke
158    demgüzar: vakit geçiren
159    müteaddit: çok sayıda
160    firaş-ı tahassür: hasret yatağı
161    kudum-ı tenezzül: razı olarak gelme
162    ateş-i şebabet: gençlik ateşi
163    teskin: yatıştırma
164    ihraz: elde etme
165    vezan-ı şedid: şiddetli rüzgar
166    mahsud-ı emsal olmak: akranları tarafından kıskanılan olmak
167    faaliyet-i müfrite: aşırı faaliyet
168    su-i tevil: kötü yorumlama
169    say-ı fevk: üstün çalışma
170    husema: düşmanlar
171    vesatet: aracılık etme
172    atebe: eşik, huzur
173    menkubiyet: itibardan düşme
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Eski sefahatinin yorgunluğu ve duçar olduğu174 sukut-ı nazar ve 
adem-i muvaffakiyet vücudunu yıprattı, asabını bozdu. Yalısından 
ve hemen bir odada tul-i müddet ikamet ve bu hareketsizlik tesiriyle 
evvela mide rahatsızlıklarına ve sonra hafif karaciğer hastalığına 
uğradı. Cevval zekâsı, bir faaliyet zemini bulamıyordu. Hep 
vücudunu dinlemeye hasr-ı işgal ede ede ipokondriye175 tutuldu.

Hasan Ferruh Efendi, terbiye ve nezaketçe eski Babıali 
adabının beyne’l-akran176 bir rükn-i müşahhasıydı177. En adi 
mükâlematındaki178 ıstılahperdazlığı179, en küçüklere karşı olan 
mahviyetperverliği180, tevazusu, birçoğu nabemahal181 denecek 
tazimatı182, tevkiratı183, tekrimatı184 asaletinin birer nişane-i 
bahiriydi185. Kendini hemen her muhatabının kulu, bendesi, 
hakipayı186 mevki-i vaziinde187 tutar, etbaına188 bile “efendim”siz 
lakırdı söylemez, emirlerini ricagûne189 tefhim eder190. Hastalık 
tesiriyle huşunet-i tab191 peyda edeliden beri bile nezaket-i 
mutadesinde192 adem-i mübalatı193 nadir görülürdü.

174    duçar olmak: uğramak
175     ipokondri/hipokondri (hypochondria): kişinin ciddi bir hastalığa yakalanma 

konusunda aşırı ve gereksiz endişe duyması durumu
176    beyne’l-akran: akranlar arasında
177    rükn-i müşahhas: tanınmış fert
178    mükâlemat: karşılıklı konuşmalar
179    ıstılahperdazlık: ıstılahlı konuşmaya meraklılık
180    mahviyetperverlik: çok mütevazılık
181    nabemahal: yersiz
182    tazimat: saygılar
183    tevkirat: yüceltmeler
184    tekrimat: saygı göstermeler
185    nişane-i bahir: açık belirti
186    hakipay: büyük bir kimsenin huzuru
187    mevki-i vazi: aşağı konum
188    etba: hizmetkârlar
189    ricagûne: rica tarzında
190    tefhim etmek: anlatmak
191    huşunet-i tab: mizaç sertliği
192    nezaket-i mutade: alışılmış nezaket
193    adem-i mübalat: itina yokluğu



II  
ZIYA-I AZİM194

O sabahki havanın sıklet ve kasveti efendinin zayıf asabı 
üzerinde su-i tesire195 başladı. Pencereden denize, göre göre 
usanmış olduğu bu bipayan ve her an buruşan mavi su sathına, 
bu daimî manzaraya bakarak nazarını, zihnini oyalamaya çalıştı. 
Pencerenin yakınında insan ve eşya hamuleli196 bir pazar kayığı 
geçti. Baş tarafları yalı kazığı merdanesi cesametindeki küreklere 
sekiz kişi yapışmış, bir makine pistonu intizamıyla kalkıp kalkıp 
iniyorlar. Bu kuvvetli bazuların197 zorlu harekât-ı cerriyyesiyle198 o 
yüklü, ağır, battal, hantal kayık yürüyor. Hasan Ferruh Efendi, bu 
kuvve-i adaliyyeye199, bu zur-ı bazuya200 gıptakeşane201 hayretle:

— Fesüphanallah! Acaba bu herifler nokta-i hareketlerinde 
mahalli maksuda kadar bu tahammülfersa202 gayret-i cerriyye 
ile böyle kaç defa yatıp kalkarlar? Allah’ım mahlukatının 
kimisini pamuktan kimisini çelikten yaratıyorsun. Doktorlar 
bana “Hareketsizliğinden dolayı vücudunda fi’l-i ihtirak203 vuku 
bulmuyor.” şikayat-ı mütemadiyesiyle serzeniş edip duruyorlar. 
194    zıya-ı azim: büyük kayıp
195    su-i tesir: kötü tesir
196    hamuleli: yüklü
197    bazu: pazı
198    harekât-ı cerriyye: çekme hareketleri
199    kuvve-i adaliyye: kas kuveti
200    zur-ı bazu: pazı kuvveti
201    gıptakeşane: imrenir gibi
202    tahammülfersa: dayanılmaz
203    fi’l-i ihtirak: yanma eylemi



46 | Cehennemlik

Külhan-ı vücudumdaki ateş-i hayatı idame için ya böyle pazar 
kayığı hamelecisi204 yahut sırık hamalı yaratılmalıymış. Biz ise bey 
doğduk. Paşa olmaya heves ettik. Ne makûs bir temenniymiş! Ben 
sofra-i müzeyyenimde205 bin körpe piliç yesem şimdi bu heriflerin 
şu yorgunluktan sonra tıkınacakları soğan ekmeğin lezzetini, hazım 
kolaylığını bulamam. Bu za’f-ı asabdan kurtulmak için kürek mi 
çekeyim? Bu yaştan sonra hamallık mı edeyim? Dolap mı çevireyim? 
Biz, dehrin206 nice alam207 ve sitemini çektik. Daha berbat olduk. Ben 
o koca küreğe yapışıp yatarsam altında ezilir bir daha kalkamam. 
Fi’l-i ihtirak benim vücudumda değil, dimağımda vuku buluyor. 
Yangın benim beynimde… Orada her dakika bin cehennem-i vehm 
tutuşur. Kafa değil, daimü’l-feveran208 bir ateşgede-i azab209… 
Böyle servet ü saman, niam-ı gûnagûn210 içinde aç oturan bir paşa 
olmadansa, somununu, soğanını doymadan hazmeden bir hamal 
olması bin kere müreccahtır211. Bilmem hilkatin mukbilliği212, 
tesfili213 hangi tarafta, saadet ve sefalet-i hakikiyye hangi cihette 
kalıyor? Jean Jacques Rousseau… Jean Jacques Rousseau lisanını 
pek bilmiyorum ama methini çok yerde işittim. Sen akil bir divane, 
cesur bir mürteciymişsin214… İnsanları bedavet-i evveliyyelerine215 
döndürmeye uğraşmış, hakim-i şehir216 Voltaire’e bile zevk-i 
hayvaniyyet vererek ot ekline heveslendirmişsin. Doktor Gebers, 
senin daimî bir senahanındır217. Bana “Beyefendi, Avrupa’da 
doğaydın mutlak bir Rousseau olurdun.” der. Herif yüzüme karşı 
204    hamele: taşıyanlar
205    sofra-i müzeyyen: süslü sofra
206    dehr: dünya
207    alam: acılar
208    daimü’l-feveran: hep fışkıran
209    ateşgede-i azab: azabın ateş yeri
210    niam-ı gûnagûn: türlü türlü nimetler
211    müreccah: tercih edilen
212    mukbillik: ikbale sahip olma
213    tesfil: sefilleştirme
214    mürteci: gerici
215    bedavet-i evveliyye: önceki göçebelik
216    hakim-i şehir: meşhur filozof
217    senahan: öven
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“Sen bir kızıl divanesin.” diyemediği için, namını bana izafe218 ile o 
manayı bu suret-i nazikânede anlatmak istiyor. Doktor Gebers, sen 
ilaçlarınla bir gün beni geberteceksin ama bakalım ne vakit?

O aralık, denizden kuş gibi bir kano geçti. Hasta, yine kendi 
kendine söyleniyordu: 

— Denizde, karada, havada uçunuz bakalım kâfir oğlu kâfirler… 
Ecele çare bulamadıktan sonra sizin zekânızı kaç paraya alırım? Bizi 
sürat-i tayeranınıza219 imtisale220 davet mi ediyorsunuz? Hikmet-i 
ahlakiyyede bizim layetegayyer221 düstur-ı harekâtımız olan

Erişir menzil-i maksûduna âheste giden
Tîz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır

mısralarının neşe-i kesaletaverini222 zihinlerimizden çıkaramadıktan 
sonra bizi koşturamazsınız. Aceleniz ne? Deminden giden pazar 
kayığını görmediniz mi? Türk’te o kuvvet-i bazu varken makineyi 
ne yapacak?

Hasan Ferruh Efendi, nereye baksa reviş-i umumi-i hayatın223 
kendi keselalud224, mariz varlığıyla tezad-ı tammını görerek 
hezeyan-ı isyana kapılıyor, uçan, koşan, kuva-yı adaliyyesiyle 
yaşayan, zinde, kavi insan kardeşlerinin fer ü tab-ı sıhhatle225 
neşedar çehrelerini rüyete226 tahammül getiremiyor, sağlıktan 
da müteellim227 oluyordu, ölümden de. Artık âlem, onu memnun 
edebilecek hadisata saha-i tecelli olmak mucizesinden kalmış, 
bieman228, zalim, gaddar olmuştu.

Oda kapısı dışarıdan tık tık vuruldu. Efendi: 
218    izafe: bağlama
219    sürat-i tayeran: uçuş hızı
220    imtisal: uyma
221    layetegayyer: değişmez
222    neşe-i kesaletaver: tembellik veren neşe
223    reviş-i umumi-i hayat: hayatın genel akışı
224    keselalud: uyuşukluk bulaşmış
225    fer ü tab-ı sıhhat: sıhhat parıltısı
226    rüyet: görme
227    müteellim: elemli
228    bieman: güvensiz



48 | Cehennemlik

— Buyurunuz…
müsaade-i duhulünü229 verdikten sonra tertemiz bir halayık 
terliklerini hariçte bırakarak nereye ve nasıl basacağını bilemez, 
pürhavf u ihtiraz230 bir yürüyüşle hiçbir tarafa sürtünmeksizin o 
sabahın gazetesini parmaklarının ucuyla getirdi. Efendinin önüne 
bıraktı. Yine aynı ürkeklikle çekildi.

Efendi, bilatemas gazeteye bir müddet enzar-ı tereddüd ile 
baktı. Nihayet el uzattı. Gazete ifadesini, kendi tabirince, lisan-ı 
azbü’l-beyan231 terkibinin avamil-i inkırazlarından232 başlıcası 
addeylediği cihetle pek hataalud233, natıraşide234, bifesahat bulur, 
her satırın amedi-i divan-ı hümayundaki deb-i dirine235, adab-ı 
resmiyyeye, icaz-ı edebîye, hikmet-i siyasiyyeye tamamıyla 
tevafuk eden kelimat-ı müntehabe236 ve cümel-i muceze237 ile edası 
taraftarıydı. Gazeteler için:

— Bunların lisanlarından ne atik238 selika-i asliyye taraftarı 
memnun olur ne de cühela-yı kalem… Yazdıklarını ne hamal anlar 
ne kâtip beğenir… Türk, Arap, Acem, Frenk katışması şive-i asilane 
ve letafet-i edattan mahrum piç bir lisan vesselam… der, 

Kaldır da başını gel gör Nabi
Lisan-ı şi’rin ne hâle geldi

mısralarını ilave ederdi. 
Ceraid-i mahalliyenin başmakalelerini:
Ne edep var ne siyaset 
Ne izan var ne zarafet 

229    müsaade-i duhul: girme izni
230    pürhavf u ihtiraz: korku dolu ve sakınan
231    lisan-ı azbü’l-beyan: tatlı, akıcı dil
232    avamil-i inkıraz: son bulma sebepleri
233    hataalud: hatalı
234    natıraşide: yontulmamış
235    deb-i dirin: eski usul
236    kelimat-ı müntehabe: seçilmiş kelimeler
237    cümel-i muceze: kısa ve özlü cümleler
238    atik: eski
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tezyifiyle239 külfet-i mütalaaya240 layık bulmazdı. Gazeteyi eline aldı. 
İlk makaleyi atladı. Ufak tefek havadis-i hariciyyeyi seri bir nazarla 
süzdü. Şuun-ı dâhiliyyeye241 geldi. Bu kısmın başsütunundaki yirmi 
dört puntoluk hurufla “Zıya-ı Azim” sernamesini görünce bütün 
vücudu bir lerziş-i tevahhuş242 geçirdi. Fes başından fırladı:

— Vah zavallı… Acaba yine kim?
istifham-ı elimiyle243 gözleri büyüdü. Okumak istemiyordu. Tehlikeli 
bir azme hazırlananlarda görülebilecek bir havf ve telaşla yanına 
çiçek suyu, kordiyal şişelerini hazırladı. Bu fecia-i mevtiyyenin 
tevlit edeceği244 teessüre karşı koyacak metanet-i lazımeyi bulmaya 
uğraşarak başladı: 

“Bir müddetten beri esir-i firaş245 bulunan vüzera-yı fihamdan246 
Hasan Muhsin Paşa dün gece ale’s-seher247 ircii248 emr-i celiline 
lebbeykzen-i icabetle249 bilcümle müştakin-i mehasin ve fezailini250 
garik-i ye’s-i azim251 ve giryebar-ı matem252 eylemiştir. Merhum-ı 
müşarünileyh253 dirayet ü istikamet-i mevhubesine254 zamimeten255 
rahm ü rikkat256, cud u sehasıyla257 dahi müşarün bi’l-benandı258. 
239    tezyif: alay etme
240    külfet-i mütalaa: okuma zahmeti
241    şuun-ı dâhiliyye: iç olaylar
242    lerziş-i tevahhuş: korku titreyişi
243    istifham-ı elim: acıklı soru
244    tevlit etmek: meydana getirmek
245    esir-i firaş: yatalak
246    vüzera-yı fiham: büyük vezirler
247    ale’s-seher: seher vaktinde
248    ircii: ölüm
249    lebbeykzen-i icabet: razı olan
250    müştakin-i mehasin ve fezail: fazilet ve iyilik isteyenler
251    garik-i ye’s-i azim: büyük üzüntüye boğulmuş
252    giryebar-ı matem: yastan ağlayan
253    merhum-ı müşarünileyh: adı geçen merhum
254    dirayet ü istikamet-i mevhube: bağışlanmış istikamet ve dirayet
255    zamimeten: ek olarak
256    rahm ü rikkat: merhamet ve şefkat
257    cud u seha: cömertlik, el açıklığı
258    müşarün bi’l-benan: parmakla gösterilen
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Müdavatına Doktor Gebers, ayyar-ı hazakatinde259 en meşhur 
etibba tarafından fennin son vüs ü kudret-i tahlisiyyesinden260 
istimdaden261 sarf-ı mesai-i kesire edilmişse de vade hulul edince 
deva kârgir olamıyor. Hastalık had bir kebed262 rahatsızlığıyla 
başlayıp tedricen263 bir devre-i müzmineye girerek seneler ile 
devam etmiş hiçbir tehlike melhuz264 olmadığı bir anda defaten 
istidat ve ihtilalat-ı asabiyye, arıza-i kalbiyye tevlidiyle mevti intaç 
eylemiştir265. Sinnen266 elli beş raddelerinde bulunup hayatının 
müsin267 denecek bir devresine ermemiş ve henüz kendisinden 
daha nice nice hidemat-ı mebrure ve meşkûre268 muntazırken 
müşarünileyh böyle erken ufulü269 badi-i telehhüf-i azim270 ve 
ilah…”

Taleb-i rahmet ü gufrandan sonra merhumun tercümeihâline 
hasren bir buçuk sütun imla edilmişti. Muhtelif tevarihte ihraz 
eylemiş olduğu mühim memuriyetler, rütbeler, nişan-ı zişanlar271, 
gösterdiği yararlıklar yegân yegân tadat olunuyordu272. 

Hasan Ferruh Efendi, Hasan Muhsin Paşa merhumdaki273 
“Hasan” isminin kendiyle mutabakatından, marazın kebedden 
başlamış olmasından, hemsin bulunmalarından ve hele kendi 
tabib-i hususisi Doktor Gebers’in merhumu da tedavideki adem-i 
259    ayyar-ı hazakat: ustalık çevikliği
260    vüs ü kudret-i tahlisiyye: kurtarma gücü
261    istimdaden: medet umarak
262    kebed: karaciğer
263    tedricen: yavaş yavaş
264    melhuz: muhtemel 
265    intaç eylemek: sonuçlandırmak
266    sinnen: yaşça
267    müsin: yaşlı
268    hidemat-ı mebrure ve meşkûre: teşekküre değer ve hayırlı işler
269    uful: ölüm
270    badi-i telehhüf-i azim: büyük eseflere sebep olan
271    nişan-ı zişan: şanlı nişan
272    tadat olunmak: sayılmak
273    merhum: rahmetli
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muvaffakiyetinden fena hâlde teşeümle274 limon gibi sarardı. Bitti. 
Bu müşabehetlerin275 verdiği evhamatla kendini de yarı ölmüş 
addediyordu. Kendinin dünyada mı ahirette mi olduğunu anlamak 
için davranmaya uğraştı. Çünkü hareketsizlik nişane-i mevtti. 
Etrafını bir sis kaplamış gibiydi. Her şeyi bulanık görüyordu. Bu 
neye alametti? Bu uyanık kâbustan kurtulmak için birkaç yudum 
kordiyal içti. Okumak istediği uzun tercümeihâli bitirememişti. 
Tekellüme kudretyab276 olup olmadığını anlamak merakıyla 
mırıldayarak:

— Bu kısa hayatın ne uzun olur derdi… İşte adamcağız ölmüş 
vesselam. Kıssa-i Kerbela gibi bu faciayı ne uzatırsınız böyle? 
dedi. Durdu. Kordiyalin vereceği teftihle277 bir kısım merakını 
dışarı boşaltmak için bekledi. Yine söylenmeye başladı: 

— Bu gazeteler, külli kabahatlerinden başka bir de ölüm 
münadiliği278 ederler. Yazdıkları havadisten bazıları, bir kısım 
karinin279 üzerinde ne türlü tesirat-ı meşume husule getirebilir, 
bunu asla düşünmezler. Onlar, yalnız her vakayı yağlandırıp 
ballandırırlar. Sanki bu muharrirlerin Allah kafalarını taştan, 
sinirlerini halattan yaratmış. Şu “zıya-ı azim”i yazan herif iğne ucu 
kadar bir teessüf duymuş olsa yüreğim yanmaz. Ölen zat, sahib-i 
hasenat veya seyyiat280 olsun mutlak rütbesi miktarında methedilir. 
Küberadan marizler, son nefeslerine yaklaştıkları zaman konak 
kapılarının önünü ıskatçılardan evvel gazete muharrirleri sarar. Bu 

“zıya-ı azim” serlevhası altındaki yanık sözler âdeta müstahzar281 bir 
klişedir. Bu sütun-ı matem, isim, tarih gibi bazı erkam ve kelimelerin 
tebdiliyle her paşanın ufulünde bilatefrik282 bir irtihalname-i teessür, 
274    teşeüm: kötüye yorma
275    müşabehet: benzerlik
276    kudretyab: güçlü
277    teftih: geğirme
278    münadilik: tellallık
279    kari: okuyucu
280    sahib-i hasenat veya seyyiat: iyilik veya kötülük sahibi
281    müstahzar: hazır
282    bilatefrik: farksız
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bir tarihçe-i vefat olabilir. Kembidaa283 muharrirler bu klişeyi 
ezberleyecek kadar eser-i zekâ gösteremezler. Küberadan birinin 
irtihalinde gazete koleksiyonlarını karıştırırlar. Ondan evvel vefat 
eden vezirin matbu künye-i irtihaliyesini bularak pek az tadilat-ı 
zaruriyye ile gazetenin sütun-ı teessürüne geçirirler. Bayramlar, 
kandiller, alaylar, selamlıklar, resmiküşatlar284 falanlar hep böyle 
bayattan tazelenme şeylerdir. Zavallı karilerin bir kısmı esna-
yı mütalaada285 bu satırları aynı münasebetle başka zamanda da 
okumuş olduklarını biraz tahattur ederler286. Fakat verilen onluğu 
israftan sıyaneten287 yine okumak inadında bulunurlar. Zaten gazete 
okuyanlardan kaçı münşi288, kaçı siyasi, kaçı nik ü bedi289 farik290 
kimselerdir? Hakkıyla vâkıf-ı kıraat olsun olmasın on parası bulunan 
bir gazete alıyor. Yeni usul kıraatin mucize-i suhuletiyle291 çarçabuk 
okuyor. Bu suhulet, makûs bir netice veriyor. Yavaş yavaş ortada 
ciddi okuryazar kimse kalmıyor. Yedi yaşında bir çocuk gazete 
okuyor. Mektup yazıyor. Fakat hiçbir şey anlamıyor. Ne herze 
yediğini bilmiyor. Yemin ederim ki şimdikilerin otuz yaşındakileri 
de öyle… Yalnız Türki kelimat üzerinde heceyi kemkümlemekle 
iş biter mi? Ötesi var… “Gül”, “kurban”, “deriçe”, “yakin” 
yazıyorlar292. Yeni imlaya uygun fakat akl-ı selime, terakki-i ciddiye 
muvafık mı? Senin “gül”ün, “kurban”ın, “deriçe”n, “yakin”in yoksa 
Arap ve Fars’ın o güzel kelimelerini eşkâl-i asaletlerinden tecriden 
huruf-ı imla ile parçalayıp maskaraya çevirmeye ne hakkın var? 
283    kembidaa: bilgisi zayıf
284    resmiküşat: açılış töreni
285    esna-yı mütalaa: inceleme zamanı
286    tahattur etmek: hatırlamak
287    sıyaneten: koruyarak
288    münşi: yazar
289    nik ü bed: iyi ve kötü
290    farik: ayıran
291    mucize-i suhulet: kolaylık mucizesi
292    Türkçe imla kurallarının Arapça ve Farsça kelimeler üzerinde uygulanması 

kastediliyor. Verilen örneklerin okunuşunda sesletilen harfler ünlü gibi kabul 
edilmiş. Altı çizili olarak gösterdiğimiz bu seslerin yerine kelimelerin aslında 
var olmadığı hâlde elif, vav, ye eklenmiş. (haz. notu)
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Kelime bulmak için Uygur, Çağatay lehçelerini karıştır bakalım 
meydana birtakım ucubeler koy. İmruülkays’ın, Hâfız’ın, Sâdi’nin 
bize geçmiş zebanzet293 kelimatını bırakalım da birtakım garibeler 
kekeleyelim. Asya’nın medfen-i nisyanından294 çıkararak bin lehçe 
arasan “akıl” ve “izan” kelimelerini bulamazsın. Çünkü Cenab-ı 
Lemyezel hücre-i dimağiyyene295 bunlardan zerre nasip kılmamış…

Hasan Ferruh Efendi, buhranlı zamanlarında bir muarız-ı 
gaibe296 karşı, daima böyle atar tutar, nahoşnut olduğu şu cihanı 
düşnam-ı tenkidiyle297 kökünden sarsmak ister, her şeye fena 
demekle biraz teşeffi edebilerek298 hemen hemen boğulmaktan, 
ölmekten kurtulurdu. Ölüm baygınlıkları içinde bitap ve mecal bu 
kadar sözü nereden bulup söylerdi. O hâlsiz vücudun çenesindeki 
bu kuvvet-i hezeyan o uyuşuk beyindeki bu şiddet-i feveran 
neydi? Zaaftan şikâyet-i mütemadiyesine rağmen dilindeki bu 
faaliyeti görenler hastalığına inanmıyorlardı. Böyle kendi kendine 
söylenmek, ona en müessir iksirlerden ziyade deva yerine geçerdi. 
Gazeteyi yine dest-i mütalaaya299 aldı. Merhumun tercümeihâlini 
baştan aşağı okudu. Hasan Muhsin Paşa’yı pek yakından tanırdı. 
Musaraa-i hükûmette300 o, kendinin en yaman bir rakibiydi. Ferruh 
Efendi’nin çevirmek istediği fırıldakları birtakım entrikalar ile ters 
döndürmeye muvaffak olarak onu hufre-i idbara301 yuvarladıktan 
sonra vezareti kendi kapmıştı. Evet, ayağına karpuz kabuğu koyan 
oydu. Netice-i mütalaasını zihninde şu suretle muhakeme ve 
icmale302 başladı:
293    zebanzet: alışılmış
294    medfen-i nisyan: unutulmuş mezar
295    hücre-i dimağiyye: beyin hücresi
296    muarız-ı gaib: göz önünde olmayan muhalif
297    düşnam-ı tenkid: tenkit etme, sövme
298    teşeffi etmek: iyi olmak
299    dest-i mütalaaya almak: inceleme altına almak
300    musaraa-i hükûmet: yönetim mücadelesi
301    hufre-i idbar: bahtsızlık çukuru
302    icmal: özetleme
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— Tercümeihâl yarı yarıya yanlış. Sicil-i resmîye geçen bu nev 
teracim-i ahval303 alelekser ashabı tarafından tesvit edilir. İdarece 
olan seyyiat-ı amal304 birtakım ustalıklı tabirat ve tağyiratla305 
örtülür. Bütün taksirat306, fezail-i eşkâl-i muğfilesine307 sokulur. 
Hasan Muhsin Paşa’yı sicil müdürüyle gazete muharriri ne bilir? 
Onu tezkiye edeceklerse benden sorsunlar. Meydan-ı rekabette 
karşı karşıya senelerce at oynattık. Beni kündeye getirdi. Kendi 
eyvan-ı vezarete308 tırmandı. Neyse artık dünyadan elini ayağını 
çekmiş süngüsü depreşmesin. Allah, taksiratını affetsin.

Sonra hazin bir tebessümle merhumun birinci rütbeden Osmani, 
Mecidi, altın, liyakat vesair nişanlarını tekrar gözden geçirerek:

— Bu maden parçalarının göğsümüzde şaşaalarını görmek, 
göstermek için ne kadar uğraştık. Bunlar cetvel-i teşrifatta 
sahiplerini sadr-ı aliye309 geçirirler. Fakat ahiret için öyle mi? 
Kabirde bunların şehadet-i hasailine310 münkereyn inanır mı? Asıl 
nişan, insanın vicdanında silinmez tefahhur-ı hakiki311 intibaatı 
bırakabilecek amal-i hayriyyedir. Bu mehasin312 ise kimsenin 
haric-i sinesinde gözlere parlamaz. Gizli olur. “İşte bakınız 
ben ne kadar büyük adamım. Ulviyet-i insaniyyem göğsümde 
berkendaz313 oluyor.” diyenlerle büyüklüklerini hiçbir nişane-i 
gurur ile hemnevilerinin gözlerine sokmak kayd-ı iğfalinde314 
bulunmayanlardan hangileri efdaldir315? Mikyas-ı haslet ve 
303    teracim-i ahval: hâl tercümeleri
304    seyyiat-ı amal: kötü ameller
305    tağyirat: değiştirmeler
306    taksirat: kusurlar
307    fezail-i eşkâl-i muğfile: kandırıcı şekilde faziletler
308    eyvan-ı vezaret: vezirlik köşkü
309    sadr-ı ali: vezirlerin, vekillerin başı
310    şehadet-i hasail: güzel huyların tanıklığı
311    tefahhur-ı hakiki: gerçek övünme
312    mehasin: iyi ve güzel davranışlar
313    berkendaz: parlayıcı
314    kayd-ı iğfal: aldatıcı olma
315    efdal: çok üstün
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tefevvuklarını316 alenen göğüslerinde taşıyanlar, onu tanıtmak için 
icbar-ı enzara317 uğraşanlar, o faziletlerinden kendileri de şüphe 
edenlerdir. Bu nişanlardan bazıları benim çekmecemde de duruyor. 
Onların ulviyet-i insaniyyem hakkındaki şehadetlerine bugün niçin 
kimse inanmıyor? Neden menkubum318? Ben bunları taşımaya 
gayrilayık adi bir adamsam bu iftihar alametlerini bana vaktiyle 
niçin verdiler? Demek ki bunların tevcihlerinde319 liyakat-ı sahihaya 
mizan olabilecek salim usul-i takdir yok. Hasbe’l-lüzum320 iyiye 
de veriliyor, kötüye de… Kemmayenin321 eline bu şehadetname-i 
iğfali vermek bir vebaldir, bu nişanlar ehil ve gayriehil sadırlarda 
füruzan olduktan sonra bade’l-vefatta tadad-ı mehasin322 sırasında 
böyle tercümeihâl varakasına geçiyor. Son hizmet-i iğfaliyyeleri323 
de bu.

316    mikyas-ı haslet ve tefevvuk: üstünlük ve tabiat ölçüsü
317    icbar-ı enzar: bakışları zorlama
318    menkup: düşkün
319    tevcih: veriliş
320    hasbe’l-lüzum: durum öyle gerektirdiği için
321    kemmaye: mayası bozuk
322    tadad-ı mehasin: iyilikleri sayma
323    hizmet-i iğfaliyye: yanıltıcı hizmet





III  
DOKTOR GEBERS

Her şeye karşı infialat-ı mütemadiyede324 bir zevk-i teşeffi325 
arayan bu ölmez hasta nihayet yoruldu. Oturduğu sedirin yastığına 
başını dayadı. Bir müddet hiçbir şey görmemek için gözlerini 
yumdu. Yalının arkasındaki sokaktan, seyri kararı namuayyen 
karışık makamattan, kaba bir seda ile kabir başı duasını andırır gür 
bir ilahi başladı. Güfte, gaflet-i dünyaya dalan fânilere ölümü, kabri, 
ahireti muhtır326 vesaya-yı intibahiyye327 ile mali328 en kasvetli, 
hüzünengiz329 sözlerden mürettepti. Dilenci haykırıyordu: 

Fâni dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa
Hasta birdenbire yerinden irkilerek: 
— İlahi herif kör ol! Of, ne beyhude beddua… Biliyorum zaten 

körsün… Kahrol… Sesin kısılsın… Âlemi, hayattan tenfir330 için 
bu bed sedanla sokakları böyle neden inim inim inletiyorsun? On 
para dünyalık kazanmak gayretiyle değil mi? Bir şey görmemek 
için gözlerimi yumdum. Şimdi kulaklarımı da mı tıkayayım? Bu 
ne meşum331 bir gün! Sanki etrafımda havass-i hamsemle332 temas-ı 
324    infialat-ı mütemadiye: devamlı kırgınlıklar
325    zevk-i teşeffi: rahatlama zevki
326    muhtır: hatırlatan 
327    vesaya-yı intibahiyye: uyandıran vasiyetler
328    mali: dolu
329    hüzünengiz: hüzünlü
330    tenfir: iğrendirme
331    meşum: uğursuz
332    havass-i hamse: beş duyu
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daimîde ahiret panoramaları açılıyor. Pencereden bakma. Gazete 
okuma. İki dakikacık istirahat etme. Ne yapayım, çıldırayım mı?

Efendinin oturduğu yer mabeyin odasıydı. Biri hareme, diğeri 
selamlığa iki kapısı vardı. Selamlık cihetine olan zile bastı. İçeriye 
göğsü ilikli setreli, fesi kalıplı, temiz, eli ayağı düzgün, orta yaşlı, 
Tatar simalı bir uşak girdi. Efendi, hazm-ı infial ile nezaket-i 
ifadesini bulmaya uğraşarak: 

— Ağacığım… Şakir… Bu herifleri kapının önünde 
bağırtmayınız diye sizden bin defa istirham etmedim mi?

Şakir Ağa, ellerini ovuşturarak:
— Vallahi, efendi hazretleri, sabahtan beri üç tane geldi. 

Bağırtmadan para verdim. Savdım. Aşağıda bendenizden başka 
kimse yok. Haremden kalfalar dolabı vurdular. Oraya gittim. Bu 
dördüncü dilenci peyda oldu. Koşup savıncaya kadar birkaç defa 
bağırdı.

— Bağıramaz olsun…
— Biz para verdikçe bunların adedi her gün artıyor. Birbirine 

haber mi veriyorlar, ne yapıyorlar? İlahi bilmeyenleri bile bizim 
kapının önünde zakir kesiliyorlar.

— Bari okudukları dinlenir şey olsa. Biusul, o ne bedavaz, o ne 
sakim333 elfaz334, o ne uhrevi güfteler… İnsanın asabı, polattan olsa 
yine bunları istimaya335 tahammül getiremez. 

— Efendimiz, geçen günü bizim kâhya kadın Binnaz Hanım 
bile pencerenin önünde bunların ilahilerine ağladı.

— Emin ol Şakir, o duygusuz karıyı ağlatan şey beni öldürür. 
Binnaz yalnız ağladı mı? Onun çenesi durmaz. Kim bilir neler de 
söylemiştir?

Şakir Ağa bir tavr-ı teeddüble336 önüne baktı. Efendi, sualini 
tekrar ile: 

— Allah’ını seversen Şakir, söyle, ne dedi?
333    sakim: yanlış
334    elfaz: sözler
335    istima: işitme
336    tavr-ı teeddüb: edepli tavır
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Şakir Ağa sıkılarak: 
— Efendi hazretleri bu ilahicileri kapının önünde söyletmez ki 

insan biraz gafletten uyanıp da ahireti hatırlayabilsin, dedi.
— Hay, gabi337 mahluk… Etrafımızda ölümü, ahireti muhtır 

olmayan acaba ne var? İçinde oturduğumuz, üstünde yatıp 
kalktığımız, giyip çıkarttığımız, bütün yiyip içtiğimiz şeyler hep 
enkaz-ı hayat değil mi? Ölüm nasıl unutulur? Mevti, ahireti ihtar 
için bu karının mutlaka makamla kulağına mı bağırmalı?

— Efendim kadın kısmı lafını bilmez ki…
— Hele de bu karı hiç bilmez. İsmi de “Binnaz”… Kaç kırat 

naz ve nezaket vardır o karıda?.. Bilmem nenin adını “Badısaba338” 
koymuşlar… Bilmem ki neden konaklarımızda içeriye bir kâhya 
kadın, dışarıya bir kethüda efendi koruz. Para ile başımıza bela alır, 
meyane-i ailemize dedikodu, dırdır sokarız. Ne kâhya efendilerin 
sekalet-i edaları339 çekilir ne de kâhya kadınların çeneleri. Ne 
dersin, âdet bu… Dümensiz sefine olamadığı gibi kâhyasız da 
konak dönmüyor. Bizim Şemsi nerede?

— Deminden gördüm, koruda geziyordu. 
— Bu havada? 
— Efendim, genç çocuk… Havayı, rüzgârı, karı, yağmuru 

bilmiyor ki…
— Tek başına koruda yapraksız ağaçların arasında ne yapar? 

Hiç dikkat ettin mi? 
— Evvelden çiftesiyle kuş vururdu.
— Hay hadim-i hayat-ı zalim340…
— Şimdilerde avladığı yok. Kâh dalgın dalgın geziniyor 

kâh kütüklerin üzerine oturarak cebinden kalem kâğıt çıkarıyor. 
Saatlerle yazı yazıyor…

Efendi, sözü kesti, daldı. Uşak çıktı. Hasta kendi kendine:
337    gabi: kalın kafalı
338    badısaba: sabah yeli
339    sekalet-i eda: eda ağırlığı
340    hadim-i hayat-ı zalim: zalim hayat katili
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— Oğlan ne yazıyor acaba? (biraz tevakkuftan341 sonra) Bunun 
acabası yok… O yaşta muhabbetnameden başka ne yazılır? Fakat 
kime? Hangi aşüfteye?

“Heva-yı aşk eser serde” mısrasını mırıldadı. Asude köşesinde, 
bin vesile-i evham, vesvese arayarak kendine türlü rahatsızlıklar 
icat eden bu zavallı adam, uşakla birkaç lakırdı ederek bir parça 
avunmuştu. Yalnız kalınca yine kendini dinlemeye başladı. Gözleri 
saatte, eli nabzında aded-i darabanı342 saniyelerin cereyanına tatbike 
girişti. Birdenbire beti benzi kül kesildi. Nabzını bulamıyordu. 
Şiddet-i havfından minder üstüne devrildi: 

— Ay, nabızlarım durmuş… Durmuş… Ölüyorum…
dedi. Bu hadise-i vehme evvelce birkaç defa daha tutulmuştu. 
Doktorlar ona kerratla:

— Sağ adamın nabzı, mümkün değil durmaz. Ne kadar hafiflese 
yine işler…
teminat-i katiyyesini vermişlerdi. Şimdi onları teşnien:

— Ah, yalancı habisler… Beni aldatmışlar. İşte nabızlarım 
durdu fakat henüz berhayatım343…
diyordu. Ölüm korkusuyla müthiş bir helecana tutuldu. 
Parmaklarının altında nabız belirdi. Lakin şimdi de sık, aded-i 
daraban derece-i matlubeden344 çok ziyadeydi. Mütelaşi345 bir 
tazarruyla sedirin üstünde secdeye kapanarak: 

— Aman Allah’ım, ne evvelki kadar yavaş ne de bu derece 
şiddetli… İkisi ortası… İkisi ortası… Merhamet merhamet…
istimdadında bulundu. Biçare, bu çarpıntıdayken Şakir Ağa içeri 
girdi: 

— Efendim, doktor geldi. İntizar salonunda bekliyor. Ne 
emriniz olur?

— Hangisi?
341    tevakkuf: durma
342    aded-i daraban: vuruş sayısı
343    berhayat: yaşayan
344    derece-i matlube: istenilen derece
345    mütelaşi: telaşlı
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— Gebers.
— Hay, benden evveli o gebersin… Kendine verecek bir nam 

bulamamış da bu menhus346 ismi takınmış.
— Emriniz?
— Emir edecek hâlim var mı Şakir? İşte görüyorsun! Söyle 

gelsin. Hasan Muhsin Paşa’yı nasıl kurtarmışsa beni de öyle halas 
etsin347.

Uşak çekildi. Fakat efendi, doktor için “Gelsin.” emrini 
vermiş olduğuna şimdi vehleten348 nedamet etti349. Çünkü zihninde 
Gebers’in Hasan Muhsin Paşa’nın ölümünden bir şey getirip 
kendine bulaştıracağı vehm-i anisi peyda olmuştu. Nakz-ı emr350 
için zile uzanmaya uğraştığı sırada doktor elinde silindir şapkası ve 
mütebessim bir çehre ile odaya girdi. Hafif bir baş eğmesiyle:

— Bonjur ekselans, dedi.
Hasta birkaç kelime Fransızca anlardı. Zayıf bir seda ile:
— Bonjur değil. Bu, pek fena bir gün.

cevabını verdi. Ve kendine yaklaşmaması için doktora eliyle işaret 
etti. Mösyö Gebers, Hasan Muhsin Paşa’nın haber-i vefatı o günkü 
gazetelerde intişar ettiğini351 biliyordu. Odanın bir köşesinde yatan 
gazeteyi görünce efendinin sebeb-i tevahhuşuna bir anda intikal ile 
uzakça bir kanepeye çekildi. Sordu:

— Efendi hazretleri, yine ne var? Ne oldunuz?
Ferruh Efendi, doktoru kendine acındırmak için za’f-ı 

müstevlisinden352 daha zayıf görünmeye uğraşarak gözlerini 
yumdu. Bimecal-i tekellüm olduğunu anlatmak istedi. Tabip onun, 
hâl-i hakikiden ziyade mariz görünmek hususundaki hilekârlığını 
bildiğinden sustu. Birkaç lakırdıdan sonra bülbül gibi açılacağı 
346    menhus: uğursuz
347    halas etmek: kurtarmak
348    vehleten: ansızın
349    nedamet etmek: pişmanlık duymak
350    nakz-ı emr: emri bozma
351    intişar etmek: yayımlanmak
352    za’f-ı müstevli: her tarafını kaplayan zayıflık



62 | Cehennemlik

mücerrebiydi353. Marizin bu densizlik ve istiğnalarına354 katlanmayı 
bir vazife-i tababet355 bilirdi. Hasan Muhsin Paşa’nın safahat-ı 
maraziyyesini356 anlamak merakı, efendinin beyninde öyle 
kaynıyordu ki nihayet dayanamadı. Sordu:

— Hasan Muhsin Paşa’yı gönderdiniz değil mi?
— Biz göndermedik.
— Allah çağırdı.
— Hayır, o kendi gitti…
— Acayip!
— Cenabıhak, vücutlarına bakanları, ijiyen357/358 kanunlarıyla 

yaşayanları, hiçbir zaman vaktinden evvel çağırmaz. 
— Paşa merhum, kavaid-i sıhhiyyeye359 riayet etmez miydi?
— Her akşam işret, türlü mezeler, sonra gayet zengin bir sofra… 

File, biftek, tavuk, balık, börek, dolma… Pilav… Şarap, şampanya, 
sonra üç nikâhlı karı… Sekiz metres, kim bilir ne kadar odalık… 
Sonra yerinden kımıldamak, arabasız adım atmak yok. Sonra, 
daima daha büyük daha büyük olmak ambisyonu pardon… Hırsı… 
Hep bunlar insanı değil, bir fili bile öldürecek sebeplerdir. 

— Doktor… Hastalık nasıl başladı? Bidayeten360 ne gibi âraz361 
ve evca362 göründü?

— Hiç merak etmeyiniz efendim. O hastalık, sizde katiyen 
yoktur ve olamaz…
353    mücerrep: tecrübe edilmiş
354    istiğna: nazlanma
355    vazife-i tababet: hekimlik vazifesi
356    safahat-ı maraziyye: hastalığa ait safhalar
357    hıfzıssıhha (Hüseyin Rahmi’nin notu)
358    ijiyen: hijyen, sağlığı koruma
359    kavaid-i sıhhiyye: sağlık kaideleri
360    bidayeten: ilk olarak
361    âraz: belirtiler
362    evca: ağrılar
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— Neden olamaz? Ben, her türlü tehlike-i emraza363 maruz bir 
insan değil miyim? 

— Çünkü siz öyle yaşamıyorsunuz. İşret etmez, çok yemezsiniz. 
Bir karınız vardır. Onunla da beraber yatmazsınız…

— Gazete, hastalık kebedden başladı diyor…
— No… No… No… Hiçbir vakit böyle değil. Gazeteler, hiçbir 

şeyi iyi haber almayı bilmezler. Daima yalan yazarlar. Bilmez 
misiniz? Bu jurnalistler364/365, kaç meşhur adamı hasta olmadan 
öldürdüler. Ve sonra o sağ ölüler dementi366/367 gönderdiler ki 
biz ölmedik. Evet, öyle olduğunu gazeteciler de itiraf ettiler ve 
sıkılmadılar. 

— Bu Hasan Muhsin Paşa, kemal-i neşe ve sıhhatinden ölmedi 
ya? Elbette bir marazdan gitti. Niye saklıyorsun doktor? Benim 
hastalığım da onunkinin aynı olduğu için değil mi?

Bu zeki hastayı kandırmak gayet müşkül, nazik bir meseleydi. 
Doktor, onu edviye ile değil, iknaatla tedaviye uğraşırdı. Şimdi 
Gebers, bir maraz ismi söylese ve bunun hangi uzuv üzerinde ne 
suretle tesirat-ı mehleke368 göstereceğini anlatsa kendisi gittikten 
sonra Hasan Ferruh Efendi’nin Türkçe tıp kitaplarını karıştırarak 
bu hastalığın ârazını, seyrini, tehlikesini tetkikle bütün o alamet-i 
maraziyyeyi vehmen vücudunda hissedip örtü döşek yatacağını 
biliyordu. Suya sabuna dokunmaz elfaz-ı teselliye ve teskiniyye369 
arayarak dedi ki:

— Hasan Muhsin Paşa hiçbir hastalıktan ölmedi. O 
abüsünün370/371 kurbanı oldu. Âdeta bol yiyecekle tıkandı. Rakı, 
şampanya ile boğuldu. Karıların kolları arasında vücudunun 
363    tehlike-i emraz: hastalık tehlikesi
364    journaliste
365    “gazeteciler” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
366    démenti
367    “tekzipname” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
368    tesirat-ı mehleke: tehlikeli tesirler
369    elfaz-ı teselliye ve teskiniyye: yatıştırıcı ve teselli edici sözler
370    abus
371    “suistimal” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
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bütün sermayesini bitirdi. Söndü vesselam efendim. Onunla sizin 
aranızda hiçbir benzerlik yok. Ma parole d’honneur372… Sizde 
korkulu bir hastalık olsa söylemez miyim? Tabibin vazifesi, 
hastasına tehlikeyi anlatarak onu ona göre dikkate davet etmektir. 
Biz de doktoruz efendim. Yapacağımızı hastalarımızdan öğrenecek 
değiliz. Kendinizi dinlemeyiniz. O melankolik efkârları zihninizden 
çıkarınız. Rahat ediniz. Yüz sene yaşarsınız.

— Beni bugün muayene etmeyecek misiniz?
— Edeceğim. Niçin geldim? Vazifemiz nedir?
— Fakat…
— Ha, “fakat”ı da anladım. Gazeteler, beni her ne kadar 

medisen tretan373/374 diye yazmışlarsa da sizi temin ederim ekselans, 
hastanın nabzını bile elime almadım. Diğer tabib-i refiklerimle 
beraber başka bir odada yalnız konsültasyonda bulundum. Ben bir 
hastadan öbür hastaya ölüm getiren doktorlardan değilim. Hem 
ölümü buraya getirinceye kadar üzerimde taşımaktan korkmaz 
mıyım? Ben de bir can değil miyim? Senin canın sana ne kadar 
tatlı ise benimki de kendim için o kadar kıymetlidir. Hem ben her 
gün dezenfekte olurum. Buna Türkçe nasıl diyorlar? Gayetle zor 
bir tabirdir… 

— Muzadd-ı taaffün375.
— Evet, işte her gün tepeden tırnağa mezad-ı taaffün olurum.
— “Mezad” değil. “Murad” vezninde “muzadd”.
— Ben Türkçeyi öyle veznesiyle kantarıyla bilemem. Yirmi 

senedir burada tabiplik ederim fakat Türkçenizi doğru dürüst 
öğrenemedim. Avrupalı kafası her şeyi çabuk kavrıyor fakat 
Türkçede daima tembel kalır, kekeler. Çünkü pek zor bir lisandır. 
Şimdik muayeneme müsaade eder misiniz? Teminatım kâfi görüldü 
mü?
372    Ma parole d’honneur: “Benim şeref sözüm.”
373    médecin traitant
374    “tabib-i mütedavi” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
375    muzadd-ı taaffün: mikrop kıran
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Hasta, muayeneye hazırlandı. O, sudan muayeneye pek kızardı. 
İsterdi ki bu hususta tabip olanca dikkat ve hazakatini376 istimal 
etsin377. Gebers, hastanın bu merakını da bildiğinden gayet rakik378 
ve dakik bir işe hazırlandığı itminanını379 verecek bir ehemmiyet-i 
mahsusa ile paltosunu çıkardı. Kollarını sıvadı. Gözlüğünü taktı, 
hastayı kürkünden iç hırkasından tecriden380 boylu boyuna sedirin 
üzerine yatırdı. Onu tavada kızaran balık gibi kâh arka kâh yüzüstü 
çevirerek sadrını, zahrını, batnını, sathını, cevfini, bütün sukabat-ı 
vücudiyyesini381 kemal-i itina ile ayrı ayrı dinledi. Tekmil oynak 
yerlerini, adalatını, asabını, damarlarını yokladı. Hafif hafif 
mıncıkladı. Ağzını, dilini, gözlerinin içini, daha mestur yerlerinden 
hiçbirini ihmal etmedi. Bu pek usul-i fenniyyede bir muayene değil, 
efendiyi memnun etmek için doktorun icat eylediği ifratperestane382 
bir nevi mudhikeydi383. O kadit vücudun kaç paralık canı olduğunu 
Gebers senelerden beri zaten biliyor, kulaklarının altında o yorgun, 
zayıf kalbin tatil-i daraban edivermesinden korkuyordu. Hakikati 
anlamak için onun bu uzun muayeneye hiç ihtiyacı yoktu. Fakat 
ellerinin o lagar bedene her defa-i temasında ondaki metanet-i 
bünyeye hayret gösterir bir sada-yı iğfal384 ile şöyle bağırıyordu:

— Ne sağlam natura! Zayıf vücutların semizlerden ziyade 
yaşadıklarını tıp söyler. Bu bünye binde bir kişide bulunmaz. 
Kendinizi bu kadar üzüntüye verdiğiniz hâlde yine vücudunuz 
kronometre gibi sağlam işliyor. Beden bir defa fazla etlerden 
kurtulup böyle sinirleşirse artık ölüm nedir bilmez. Kargalar niçin 
yüz, iki yüz sene yaşarlar? Kuru, sade sinirdirler de onun için… Bu 
hâl sağken mumyalaşmak demektir. Hiç mumya ölür mü? Ben bu 
376    hazakat: ustalık
377    istimal etmek: kullanmak
378    rakik: ince
379    itminan: güven
380    tecriden: soyarak 
381    sukabat-ı vücudiyye: vücut delikleri
382    ifratperestane: aşırı, abartılı
383    mudhike: komedi
384    sada-yı iğfal: kandırıcı seda
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vücudu seksen sene için sigortaya alırım. Ve bilatefekkür imzamı 
korum.

Ferruh Efendi, bu teminattaki mübalağayı hissetmekle beraber 
yine müteselliyane dinliyor. Fakat doktorun niçin kendinden yüz 
senelik ömrü esirgeyip de seksen diye buna bir vade-i kasire385 
tayin ettiğine biraz canı sıkılıyordu. 

Her gün, ona başka usul-i tedavi göstermeli, başka ilaçlar, 
teselliler vermeliydi. Doktor, daima mualecatın386 renklerini 
değiştirerek gayet sudan şeyler yazardı. Hastayı o yorucu 
muayenesiyle hırpaladıktan sonra bir köşeye çekildi. Cebinden 
cüzdanını çıkardı. Kaşlarını çattı. Derin bir tavr-ı dikkat ve 
mülahaza alarak reçetelerini tertibe başladı. Hasta dikkatsizlikten 
muğber olduğu kadar, ziyade itinadan da şüpheye düşerdi. Nihayet 
dayanamadı, sordu:

— Doktor, niçin o kadar derin düşünerek yazıyorsun? 
Hastalığım pek vahim de onun için değil mi? 

Tabip işitmemezlikten gelerek cevap vermedi. Hasta tekrar:
— Bak işte cevap vermiyorsun. Biliyorum, bende kalp var. 
Doktor gözlüğünün altından, zor setr-i infial edebilir sabırsız 

bir nazarla bakarak: 
— Kalp herkeste vardır efendim…
— Benimki, herkesinki gibi değil. Deminden durdu, yine işledi.
— Bu, yel değirmeni değildir ki durup durup işlesin. 
— Benimki tıbb-ı hazır nazariyelerini altüst edecek bir hilkatte. 

Dinlenip dinlenip işliyor.
— Olamaz.
— Olamayacağına beni temin et.
— Daha nasıl istersiniz ki temin edeyim?
— Yemin et.

385    vade-i kasire: kısa zaman
386    mualecat: ilaçlar
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— Bir Rabb’imin büyüklüğüne ant içerim ki kalpler yarım saat 
dinlenip tekrar işlemezler.

— Of… Of… Bu kâfi değil. Başka suretle temin et.
— Ne yapayım?
— Reçetenin kulağına “Kalpte katiyen bir şey yoktur.” ibare-i 

teminiyyesini yaz, altına imza et.
— Biliyor musunuz efendi hazretleri, böyle giderse sizin 

korktuğunuz kalp hastalığı bende zuhur edecektir. Peki, öyle 
yaparım.

Doktor, reçeteyi bitirdikten sonra bir köşesine “Rien au coeur. 
(Kalpte bir şey yoktur.)” terkib-i ecnebisini yazarak zirini imzaladı. 
Efendi bu reçetedeki edviyeyi defaten istimal etse veya hiç etmese 
bir beis yoktu. O kadar bitesir ve zararsız şeylerdi. Fakat bunların 
ekl ü şürbleri387 için dakik zamanlar, saatler tayin ve dikkatler, 
ihtimamlar tavsiye etti.

Doktor Gebers, Avusturyalıydı. Vatanlarında zekâ-yı 
tedavileri gayrimahsus kalmak tehlikesine maruz olan bu etibbanın 
memleketimizde birer Bukrat kesilmeleri hadise-i mücerrebesine388 
rabt-ı emel389 ile buraya gelmiş, umduğundan ziyade müsaade-i 
taliye nail olarak ufk-ı tababetimizde bir ahter-i hazakat390 şaşaası 
almıştı. Vizite hakkını tazif eylediği391 hâlde yine müşteri hücumuna 
tahammül getiremiyordu. Onun reyi girmeyen konsultolar bihükm 
addolunuyordu. En naümit kalmış hastalar için “Bir kere de Doktor 
Gebers’e gösterseniz.” tavsiyesi şehrimizde ağızdan ağıza dolaşan 
bir darbımesel kuvvetini bulmuştu. Vefatlarına birkaç saat kalmış 
zengin, fakir muhtazırlar392 sanki hep kable’l-mevt393 Gebers’e 
üç dört lira ayak teri394 vermeye borçlu edilir. Bu para, her ölecek 
387    ekl ü şürb: yeme içme
388    hadise-i mücerrebe: tecrübe edilmiş olaylar
389    rabt-ı emel: ümit bağlama
390    ahter-i hazakat: ustalık yıldızı
391    tazif eylemek: bir kat daha artırmak
392    muhtazır: can çekişen
393    kable’l-mevt: ölmeden önce
394    ayak teri: hizmet bedeli
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için cenaze masarifinden evvel tediye edilir395 bir deyn-i lazım396 
hükmündeydi. Bir hasta, Doktor Gebers’in muayenesinden sonra 
ölürse artık ihtimal-i tedavi ve halas kalmamış olduğu hakkında 
bütün kalplere itminan397 gelir, “İçimizde dert kalmasın, bir de o 
görsün.” denirdi.

Doktor, şehrimizde bir rub398 asra karip399 geçirdiği hayata 
rağmen hâlâ Türkçeyi gördüğümüz derecede söyleyebiliyor ve 
onun zorluğundan daima şikâyette bulunuyordu. Reçetelerini bitirdi. 
Hastanın ardı arası kesilmeyen suallerinden kurtulmak için saatine 
baktı. Daha görecek çok hastaları bulunduğunu, vaktin geçmiş 
olduğunu itizaren beyandan sonra hemen paltosunu giydi. Firar 
edercesine bir şitapla odadan çıktı. Merdivenden inerken Hasan 
Ferruh Efendi’nin diğer tabib-i mütedavisi Doktor Alimyan’a 
tesadüf etti. Bu merdivenlerden daima böyle bostan kuyusu 
kovaları gibi tabiplerden biri inerken diğerinin çıkması sık vaki olur 
ahvaldendi. Gebers gelen Ermeni doktorun elini sıkarak Fransızca: 

— Aziz meslektaşım, deliyi sizin müdavatınıza400 bırakarak ben 
kaçıyorum. Onunla güzel bir çeyrek saat geçireceksiniz. Bugün her 
zamankinden ziyade nakabil-i teselli401 bir hâlde…

Alimyan, aynı lisandan cevap verdi:
— Bir deliyi tedavi etmek için yarı deli olmak iktiza eder402.
— Bu tedavi esnasında bir gün biz de bütün bütün çıldırmaktan 

kurtulamayacağız. 

395    tediye edilmek: ödenmek
396    deyn-i lazım: ödenmesi gereken borç
397    itminan: güvenme
398    rub:  çeyrek
399    karip: yakın
400    müdavat: tedavi etme
401    nakabil-i teselli: tesellisi imkânsız
402    iktiza etmek: gerekmek



IV  
DOKTOR ALİMYAN

Doktorlar, birer reverans ile ayrıldılar. Biri indi. Öteki çıktı. 
Alimyan, meşhur Doktor Kalıpçıyan’ın henüz o kemale erememiş 
bir taslağıydı. Bidayet-i tababetinde403 vizitelerinden aldığı ücuratın 
hemen nısfından ziyadesini gazete ilanatıyla temin-i şöhretine sarf 
ederdi. Bu reklamların “Her hasta olan, mutlaka kendini Doktor 
Alimyan’a göstertmelidir.” ve “Ömründe bir kere nabzını Doktor 
Alimyan’a veren marazlı adam asla gebermez.”, “Doktor Alimyan, 
tıp ilmini Paris’te Sen Nehri suyuyla beraber içmiş bitirmiştir.” 
nevinde sernamelerini hep kendi tertip ederdi. Ve ekseri ilanlarını 
şöyle muhavere tarzında yazardı: 

— Vah zavallı, mecalsiz mahluk, böyle miskin, dermansız 
nereye gidoorsun?

— Ecelden kaçmak için Doktor Alimyan’a! 
— Hastanız nasıl oldu madam?
— Onu ölümün zalim, kızıl pençeleri kavramışken Doktor 

Alimyan kurtardı.
— Doktor Alimyan’a viziteyi veren hastalığı onda bırakır çıkar.
— Feriköy Mezarlığı’na bugünlerde hiç cenaze gelmiyor. 

Nedendir acep?
— Doktor Alimyan onda oturur da onu için!
Gazete karileri, her gün bir kısmını okuya okuya Alimyan’ın 

tercümeihâlini tamamıyla öğrenmişler, Avrupa tıp fakültelerinden 
403    bidayet-i tababet: hekimliğin başlangıcı
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aldığı müteaddit404 tasdikname suretlerini kesret-i mütalaa405 ile 
ezberlemişler, onun daima kendinden menkul muvaffakıyyat-ı 
tıbbiyyesine tesadüften artık yorulmuşlardı. Fakat gayur doktor 
gazete sütunlarındaki bu şatafatlı ilanların hizmet-i teşhiriyyeleriyle 
de iktifa edemeyerek406, bir elinde koca bir hayye407 diğerinde kıhf408 
kendinin cesamet-i tabiiyyede agrandismanını musavvir409 iki 
metre tulünde410 boyalı yaftalar tertibiyle Beyoğlu’nda, İstanbul’da 
yapıştırtmadığı duvar, köşebaşı, tahta perde, kapalı dükkan kepengi 
bırakmadı. Şehir halkı Alimyan’ı bir de bu suretle veçhen, şeklen 
tanımak mecburiyetine uğradı. Hangi sokaktan geçseniz, ne tarafa 
baksanız bir elinde yılandan asası, diğerinde ölü kafasıyla onu 
görmekten sıyanet-i nazar kabil olamazdı. Ne kadar yürüseniz 
doktorun gür, çatık kaşları altındaki bir heybet-i cebriyye411 ile 
size bakan iri gözlerinin tehdidatından kaçılamazdı. Sokakta 
validelerinin yanında giden bazı çocuklar, atılacak gibi duran bu 
kıvrım kıvrım yılanın manzara-i dehşetnakından korkup ağlayarak: 

— Anneciğim… Anneciğim… Yılan geliyor…
feryadıyla kaçıştıkça kadınlar birbirine:

— A hanım, yavrucuğumun hakkı yok mu? Yılan, canlı 
gibi duruyor. Ne de koca müfrit… Hay, kör olası gözlerine bak, 
gözlerine… İnsana nasıl bakıyor? Benim bile ödüm koptu gitti.

Bazı ümmi kocakarılar: 
— Bu yılanlı adam kim? Şerbetli mi acaba? Bu hayye onu niçin 

sokmuyor? Ahir zaman, ahir zaman… Kıyamet alametleri…
— Ben, kardeşimin oğlunda çerçeveli bir resim gördümdü. 

Hacı Bektaş Veli yaşında tacıyla bir duvarın üstünde oturuyor. 
Karaca Ahmet Sultan Hazretleri de bir arslana binmiş. Eline yılanı 
404    müteaddit: birçok
405    kesret-i mütalaa: fazlaca okuma
406    iktifa etmek: yetinmek
407    hayye: yılan
408    kıhf: kafatası
409    musavvir: tasvir eden
410    tul: boy
411    heybet-i cebriyye: zorlama büyüklük
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asa etmiş, hışımla geliyor. Sonra Hacı Bektaşi Veli duvara “Yürü 
ya mübarek!” deyince duvar gürül gürül yürüyor. Kurbağayı kâh 
derede kâh karada vakvaklatan Tanrı’m… Nelere kadir değilsin!..

— Hanımnine, bu herif hokkabaz galiba! Bu yılanı oynatıyor 
da para kazanıyor. Kadınlara da oynuyor mu acaba? Seyri kaç para? 
Bizimki izin vermez ki gideyim…

İstanbul’a yeni gelmiş cahil bir Arnavut:
— Piii mori vay anasını… Bu herif, bu yılandan korkarmaz mı, 

piştovovum olaydı gebertirdim alimallah!..
Esnaftan iki Ermeni:
— Bizim Alimyan Rupin’i gördün? Evvelden Samatya 

Kilisesinde zangoçluk ederdi. Sonra eczacı çırağı oldu. Şimdi de 
koskoca menşur bir doktor. 

— Sus ol ahbar, altık onun namı Rupin değildir. Frenklenmek 
için Rober’e çevirdi. Mösyö lö Doktor Alimyan Rober şaka 
değil. Evvelden iki çırak vizite alırdı. Müşteri bulamazdı. Şimdi 
iki mecidiyeye çıkardıysa daryesinde hastalarını oturtacak yer 
bulamıyor. Âlem-i dünya böyledir. Ne kadar çalım edersen insanın 
o kadar peşinden gelirler. 

— O elindeki koca yılan ne içindir sanki? Bu yılan sizi ısırırsa 
ben iyi ederim demektir. 

— Boş laf etme zo… Eczanelerden içeri girdiğinde, elinde 
birbirine dolanmış çifte yılan tutan saç sakala karışmış ihtiyar bir 
herif tasviri görmezsin? 

— He…
— İşte o moruk, doktorların ağababasıdır. En evvel hekimliğe 

icat koyan odur.
— Vay babasına be… Ben bu ihtiyarı eczacının kayınpederi 

zannederdim.
Bu resimler, sokaklarda herkesin derece-i intikaline göre böyle 

türlü tefsirlere uğruyor, anlayana anlamayana da bin söz söyletiyor, 
Alimyan cehele-i nas412 üzerine de bu suretle icra-yı tesir ediyordu. 
412    cehele-i nas: halkın cahilleri
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Doktor Alimyan, etibba-yı memleketin tedaviden âciz kalmış 
oldukları küberadan bir zatın muannit413 bir baş ağrısını talihinin 
gayrimemul414 bir lütfuyla kesmeye muvaffak oldu. Ondan sonra 
kademe-i iştiharın415 ilk ve zor adımını atladı. Mesleğinin zümre-i 
bahtiyaranı meyanına dâhil oldu. Vücutça sırık hamallarına 
gıptabahş416 olacak iri yarı bir çaptaydı. Fakat sakalını sivriltti. 
Monokl taktı. Jilesini, bonjurunu modaya uydurdu. Yalnız:

— Biz Frengik, lafı tek ederik!
düstur-ı müstağniyanesine417 adem-i riayetle lakırdıyı çok söyler, 
ibraz-ı zarafet merakıyla jödömoyu418 kalanburi419 yani cinası, 
mazmunu çok sever ve bunların hiçbirini ağzına yakıştıramaz, 
hasılı, şaklabanlığı şarlatanlığından efzundu. Tabiplikten ziyade 
nevi kendine münhasır bir nevi meddahlıkla Hasan Ferruh Efendi’yi 
oyalardı…

Odadan içeri girdi. Gebers’in muayenesinden yorgun düşmüş 
olan hastasını bir köşede yine malihülyalar420 içinde buldu. Ardı 
arası gelmez bir mebzuliyet-i kelamla421 dehan-ı tesellisini422 açarak:

— Vay efendim, yuvasında buz donmuş bir kumru gibi onun 
orasına oturmuş da suspus ne düşünürsünüz?

Hasta, bilatekellüm, eliyle sebeb-i teellümü olan kalbini işaret 
etti.

Alimyan:
— He, evet… O mahut alet bende de vardır. Babamda da vardı. 

Büyük dedemde de… Bütün canlı ve sağ mahlukatta ondan birer 
tane vardır. Korkulacak bir şey değildir efendim. Cenab-ı Hallak 
413    muannit: inatçı
414    gayrimemul: beklenmeyen
415    kademe-i iştihar: şöhret kademesi
416    gıptabahş: gıpta veren
417    düstur-ı müstağniyane: umursamazca düstur
418    jeu de mots
419    calembour
420    malihülya: kara sevda
421    mebzuliyet-i kelam: söz bolluğu
422    dehan-ı teselli: teselli veren ağız



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 73

onu yaratmışsa da işletmesini de bizden iyi bilir. Onun nasıl işler 
olduğunu merak edip de hiçbir vakit dinlememelidir. Çünkü kalp 
pek şakacı bir alettir. Gâhnagâh423 durmuş gibi yaparak kendini 
dinleyen ile keenne424 mehtap eder425. Efendim, affedersiniz… 
Size düpedüz bir laf edeyim… Çok kurcalanılan saat şaşkına 
döner, doğru gitmez. Onunla asla oynamamalıdır. Çünkü biz 
vücudumuzun makinisti değiliz. Onu yaratan Allah öylece bir 
tertibe koymuştur ki ayarına dokunmaya gelmez. Biraz geri kalır, 
ileri gider, altık o onun işidir. Bildiği gibi işletir. Menşur cenkçi 
Napolyon’un yüreği natura nizamından pek eksik işlerdi. Büyük 
adamlarda bazen de öyle olur, ağırlaşır. Vücut aletleri doğru işlerse 
buna “normal”, aykırı işlerse buna da “anormal” derler. Bunları 
bilmek için sebepler içinde sebepler vardır ki hiç kimse bu kadar 
malumatı kafasının içine koyamaz. Bızıklanır kalır. Vücudumuzda 
ne embubeler ne kanallar ne supaplar ne pistonlar ne meydanlar 
ne caddeler ne çıkmaz sokaklar ne kimyahaneler ne süprüntülükler 
ne molozluklar ne deryalar ne tarlalar ne bostanlar vardır… Sanki 
burası mikropların iskân oldukları milyon milyon karyeli bir 
memaliktir426. Onda da kanlı cenkler, muharebeler olur. Çünkü 
hayat kavgası dışımızda olduğu gibi içimizde de vuku bulmaktadır. 

“Sen çekil ben oturayım.” İşte kaide-i umumiyye budur. Bırakınız ki 
onlar filezofi okumazlar. Fakat damarlarımızda sivilize olarak her 
işlerinde bize yani insanlara taklit yaparlar. Bunların makinistleri, 
şoförleri, körükçüleri, tanzifat427 memurları yine hep kendileridir. 
Lahm-ı maderde bu iş nasıl nizamına konulmuşsa nihayete dek öyle 
kendi kendine işler. İçimizde ne fiiller vuku bulmakta olduğunu 
biliriz acep? Hazım nasıl olur? Nefes alıp verdiğimiz zaman ciğer 
körüğü nasıl işleor? Ne aloor, ne veroor? Hava ile kan arasında ne 
mübadelat428 yapoor? Zamirimiz bunlardan hiçbir şey duymaz. Bu 
423    gâhnagâh: vakitli vakitsiz
424    keenne: güya, sanki
425    “Alay etmek” anlamındaki “maytaba almak” kastediliyor. 
426    memalik: memleketler
427    tanzifat: temizlik işleri
428    mübadelat: değişmeler



74 | Cehennemlik

işler daimü’l-evkat429 kendi başına olur. Eğer her saniyedeki bu 
karışık harekâtların işletilmesini Rabb’imiz bize havale edeydi çok 
tembel adamlar bu işi etmeye üşenerek çabucak mefat olurlardı. 
Biz yalnız yiyecek ararız. Sobaya bir kerek kömürü atınca hararet-i 
aziziyye430431 peyda olur. Kazan ısınır, tekmil makineler bıngır 
bıngır işlemeye başlar. Bazı cahil insanlar bunu fayrap ederler432. 
Musluğun da suyunu açarlar. Az vakitten vücud-ı azizlerini harab u 
türab ederek sıfırı tüketirler. Sonra “Aman doktor!” deyi ensemize 
düşerler, yalvar yakar olurlar. Sen ki hayat hazinesinin musluğunu 
horhor çeşmesi gibi akara bırakmışsan buna doktor ne iş edebilir?

Alimyan, henüz bir tarafa ilişmeden ayaküstünde bu kadar 
lakırdının belini büktü. Sonra iri vücudunun en ziyade istirahat 
edebileceği geniş bir koltuk intihabıyla yerleşti.

Hastanın ağız açmasına meydan vermez bir istical433 ve 
mebzuliyyet-i kelamla434 yine başladı: 

— Vücut körüğü nasıl işler? Durunuz, size bunun bir 
deskripsiyonunu vereyim. Kalp bir nev emme tulumbadır. Aher435 
tabiratla kalp beyaz ciğer kanatlarının aguşuna sığınmış trigona 
böreği eşkâlinde malum alet-i mahudedir436. Beyaz ciğerler ile 
co-intéressé yani müşterekü’l-menfaa437 işler. Şuara doktorların 
tabirlerinces ciğerler, kalbin ikiz birader-i canberaberleridir ki 
hayat alevine daima püf ederek onu sönmek kazasından kurtarırlar. 
Pomonlar yani beyaz ciğerler bir tasfiye438 laboratuvarıdırlar. Dünya 
bir cifedir439 demezler? He işte bu pek filezofik bir laftır. Dünyada 
her neyi ki kendi keyfine bırakırsan cipcife olur. Dışarıda olduğu 
429    daimü’l-evkat: her vakit
430    “gariziyye” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
431    hararet-i gariziyye: normal sıcaklık
432    fayrap etmek: harlandırmak
433    istical: sabırsızlanma
434    mebzuliyyet-i kelam: söz çokluğu
435    aher: başka
436    alet-i mahude: sözü geçen alet
437    müşterekü’l-menfaa: ortaklaşa
438    tasfiye: temizleme
439    cife: leş



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 75

gibi içerimizde de natürün ajanları vardır. Havanın kontağıyla, siyah 
yani pis zehirli kanımız, muzahrafatından440 ayırt olarak oksijenlenir. 
Kırmızıya döner, arterlere gider. İşsiz etibbanın biri bunu hesaba 
koymuş. Evet, belli ki herifin işi yokmuş. Çünkü bizim kesretli 
vizitelerimizden böyle nazik hesabatlarla kafa yormaya vaktimiz 
yoktur. Orta hesapla bir dakikada altı nefes çekeriz. Ve beher nefeste 
aşağı yukarı ciğerlerimiz yarım litre hava yutar. Bu her gün on bin 
litre hava eder. Belediyelerin fikirlerine gelip de sair meşrubat gibi 
buna da rüsumat441 vazederlerse litresine bir para koysalar âlem-i 
kâinat bu borcu ödeyemeyerek herkes havasızlıktan boğulur. Dünya 
senası yeni teatrolar gibi bomboş kalır, ahali sefaletten kurtulur 
vesselam. Bu işin üzerine de kıyak bir reji yaparlar ama Mevla’nın 
havası boldur. Bunu depolara tıkayamazlar. Eğer bu kabil olsaydı 
ortaya, ne anonim şirketler ne sendikalar çıkar, ne hava bankaları 
açılır ne monopoller görülürdü… Bu iş Frenklerin pek de akıllarına 
gelmedi değil. Komprime olunmuş oksijeni çelik kaplara koyarak 
ticaret pazarına çıkardılar. Bu işin sonu neye varacağı malum 
değildir. Biz, yine kanatlarının ortasında kalbi yavru gibi tutan ciğer 
körüğüne gelelim. Fizik kaidesincek: Her nerede ki hela vardır, orası 
mela olur. Yani içimiz hava doludur, demek isterim. Zannedersiniz 
ki hava derunumuza yalnız kuru fasulye ile kapuska ile girer? Hava 
alıp verdiğimiz malum büyük deliklerimizden başka derimizin 
üstünde hesapsız küçük delikler vardır. Bunlara Fransızca “pore” 
derler. Türkçede de bunlara bir nam koymuşlar “mesahat”tir nedir, 
bir türlü fikrimde kalmaz… Mikroskop ile bakılınca derimizin üstü 
kaneva bezine benzer. Yahut ki sünger gibidir. Ter işte bunlardan 
çıkar. Kir ile pislik ile daha başka sebepler ile bu delikler tıkanırsa 
türlü türlü emraz husule gelir. Bu delikçiklerin her biri mikroplar 
için Pera Palas gibi sanki seksen odalı birer oteldirler. Binler 
binlercesi oralarda bilaücret iskân olurlar. Bu mikroplar İngilizler, 
Amerikalılar gibi eksplovatasyon meraklısıdırlar. Fırsat bulunca 
vücudun başka taraflarına geçerek hayatın bütün madenlerini 
kendi hesaplarına işletirler. Hava ciğerlere burundan, ağızdan, 
boğazdan hançerecikten, tranştan, bronşlardan gider. Nefes alan 
440    muzahrafat: pislikler
441    rüsumat: vergiler
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etlerin toparlanmasıyla torasik kafesi büyür. Ciğer genişlenir, hava 
bronşlardan alveollere geçer. Bunlar lastikli veziküller yani pek 
küçük küçük kerata şeylerdir. Dokumaları kalbur gibidir. İşte buna 
ensprasyon yani nefes almak derler. Her alınan şeyin bir de vermesi 
vardır. Nefes alıcı etler gevşediklerinde torasik kafesi küçülür. 
Ciğerler büzülerek vezikülleri boşaltıp havayı dışarı defederler. 
Buna da eksprasyon yani nefes vermek denir. Burası, on bin litre 
havayı her gün aktar dönder eden bir hayat fabrikasıdır. Hariçten 
malın yeni ve temizini içeri alır. Kullanılmış kötüsünü dışarı 
bırakır, hava oyunu yalnız borsalarda olur sanırsın? En ustalıklısı 
insanın içinde olur. İşte bu suretle ciğer körükleriyle kalp tulumbası 
arasında hava mübadelesi ithalat ve ihracat muamelesi devam 
eder. Ciğer küreğinin tasfiyesiyle temizlenip oksijenlenmiş hava 
bir yandan kalbin sol daryesinden içeri girer. Arterler vasıtasıyla 
vücudun bütün kan damarlarına taksim olunur. Diğer yandan 
vücut harikiyle442 ziyade miktarda asit karbonlanmış zehirli pis 
kan kalbin sağ daryesinden dışarı çıkar. Körük tulumbayı, tulumba 
körüğü işletir. Bu bir nev bostan dolabıdır ki iki taraftan biri istop 
edince ne borulardan hava gider ne de oluklardan su akar. Siz 
nasıl istiyorsunuz ki nefes alıp vermekte olduğunuz hâlde kalbiniz 
durmuş bulunsun? Bu iddianız tıp teorilerine külliyen uygunsuz bir 
hâldir ki ben doktor olalı böyle eksepsiyonel fevkalade bir kaya443 
tesadüf olmamışımdır. Kalbi duran bir adam durmuş olduğunu hiç 
duyabilir? Durmuş bir saatin akrebi, yelkovanı rakamları marke 
edebilir altık. Böyle fen daryesinden dışarı, aykırı laf etmeyiniz 
efendim…

Bozuk düzen bu tufan-ı ifade karşısında baygınlığı artan hasta:
— Fen dairesi dediğiniz nedir? Onu bir demir çember ile katiyen 

tahdit ve tayin edebilir misiniz? Bu daire Göksu testisi gibi içeriden 
dışarıya, dışarıdan içeriye neler sızdırıyor da haberiniz yok… Bugün 
meydanda sizin inkâr ettiğiniz ne büyük hakikatler var. Mümkün 
değil bunlara muvafık birer guguk uyduramıyorsunuz. Ben, kendi 
kalbime mi inanayım, sana mı? Emraz-ı dâhiliyye dediğiniz 
442    harik: ateş
443    ka (cas): hâl, durum, olay
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ilim, henüz pek muzlim bir hâl-i tufuliyyette444. Bazen en büyük 
doktorlar, en küçük hastalıklardan bile bir şey anlayamıyorlar. Sizin 
Zambaco’nuzun filanınızın bidayet-i marazda veremi tifo, tifoyu 
verem diye teşhis ettikleri emsal-i adide445 ile müspettir. 

Doktor Alimyan, küçük dilini yutarcasına iri bir nefesle 
yerinden kalkıp oturduktan sonra:

— Affedersiniz efendim. Ben, o buyurduğunuz gugukçu 
doktorlardan değilim. Gugukla mugukla benim asla işim yoktur. 
Ben, bir hastayı muayene eder, diyagnostiğini korum. Yani çocuğun 
namını belli ederim. Bize tıp bir yol göstermiştir. Biz ondan gideriz 
ve asla fenden şaşmayız… Hastaların ve hususuyla sinir hastalarının 
her dediklerine bakıp inanırsanız tıp fenni çorbaya döner. Onlar her 
istediklerini söyleyebilirler, biz de bildiğimizi yaparız.

— Kapalı kutu… İçeride ne afet var, katiyen bunu nasıl 
anlarsınız? 

— Hekimliğin ustalığı işte o kapalıyı anlamaktır. Bizim 
parmaklarımızın ucunda kulaklarımız, kulaklarımızın içinde 
gözlerimiz vardır. Bir şeyin üstünü görünce dibini kefşederiz. 
Bırakınız ki fenn-i hazır karşısında altık insan vücudu pek de kapalı 
bir kutu değildir. Sizi şimdicik röntgen ışığına tutarsam içinizdeki 
hayat teatrosu Karagöz perdesi gibi gözümüzün önünde cilvelenir. 
Doktor gözü keskin olur. Biz, bir hastanın sıfatını görünces içini 
ağnarız. Biz, parmaklarımız ile bir vücuda tık tık vurduğumuzda 

“Hastalık, sağlık neredeyseniz kendinizi beyan ediniz.” deyi 
sival ederiz. Onlar da her nereye gizlenmişseler mesela “biz 
ciğerlerdeyiz, kalpteyiz” yahut “bağırsaklardayız” deyi derhâl bize 
cevap ederler. Kulağımızı koyup dinlediğimizde hastalıkla, sağlığın 
dövüşmelerini, sövüşmelerini, bütün lafları duyar, ağnarız. Bunlar 
ne Türkçe konuşur ne Ermenice ne Frenkçe… Dilleri büsbütün 
başkadır. İnceli kalınlı fısır fısır, pısır pısır, fosur fosur ederler. İşte 
hep bu pısırtılar birer manayadır. Bu sedalardan bazılarını hasta 
kendi de duyar. Bağırsaklarınızda yel muharebesi olduğu zaman 
da gurultuyu işitmezsiniz? Onda âdeta bir revolüsyon olur. Bu 
444    hâl-i tufuliyyet: çocukluk hâli
445    emsal-i adide: birçok örnek
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sıkıntılar, bazen top gibi bir sedayla, bazen suspus bir mahcuplukla 
o uzun tünelin azat kapısından dışarı az çok bir sesle fırlar, hasta 
rahatlanır.

Hasan Ferruh Efendi, tabibin bu tasvirat-ı gayr-i şairanesi446 
karşısında istikrahla447 yüzünü buruşturur. Doktor Alimyan, bu 
ifadatıyla bir terbiyesizlik etmemiş olduğu ifham-ı isticaliyle448:

— Efendim, ben edepten dışarı bir laf etmedim. Tıp lisanında 
iğrençlik, ayıplık yoktur. Biz, bir insanın karnına giren şeylerin ne 
şekillerde oradan dışarı çıkmakta olduklarını uzun uzadıya etüt 
ederiz. Kitap bunları katılıklarıyla, sululuklarıyla, rahiyeleriyle 
(rayiha449) yazar. Edep kadrosundan dışarı zannolunan şeyleri tıp 
etütte koymazsa sonra birçok hastalıkları dipten dibe kaliteleriyle 
biz nasıl ağnarız? İnsanların en büyük zorları, söylenmesi en ziyade 
ayıp olan aletlerindedir. Pariz’de450 profesör tıp dersi verirken kara 
tahta üzerinde tekmil bu aletlerin resimlerini çizerdi. Ve öyle de 
mükemmel çizerdi ki bir kıl eksikliğini bırakmazdı. Ve haşa 
profesörleri ayıp görmek hiçbirimizin fikrine gelmemiştir… Fennin 
nazarında insanın ağzı ne ise dibi de odur. Yel bırakmak bahsine 
gelince Fransız romancısı menşur Zola “La Terre” yani “Torpak” 
isimli nazik hikâyesinde bunun birkaç paj451 deskripsiyonunu452 
yapmıştır. Fransız literatürüne453 giren bir şeyin bizde lafı edilmesi 
neden ayıp olsun? Bu, bir sahte edep utangaçlığıdır. He evet, lafın 
uç ipini kaçırıyordum: Lafım oraya gelecekti ki hastalık, sağlık 
nerede olduklarını bize beyan ederler. İşte onu için biz vücudun 
bazı yerlerini dikkatle dinleriz. Bunlar bize neler derler bilirsiniz? 
Hastalık “Mekân tuttuğum bu yerlerden beni çabuk kovamazsanız 
ben ne fena işler edeceğim.” deyi homur homur homurdanır. Sağlık 
ise “Aman efendim doktor, beni bu marazın pençelerinden kurtar. 
446    tasvirat-ı gayr-i şairane: şairane olmayan tasvirler
447    istikrah: tiksinme, iğrenme
448    ifham-ı istical: acele anlatma
449    rayiha: koku
450    Paris’te
451    sayfa
452    tarifini
453    edebiyatına
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Kuduz köpek gibi her dakika ensemden gelerek üzerime saldırıyor. 
Bunuyla dalaşmaktan artık dermanım kesiliyor. Hastaya söyle, 
beni zayıflattıracak işler etmesin. Behrizine454 dikkat olsun. Abü455 
yapmasın. İjiyenin456 zıddına gitmesin, zira ki hastalık zorlu, ben 
mecalsiz kaloorum.” deye bangır bangır ağlayarak yalvar yakar 
olur. Ah efendim, türlü nev hastalar vardır… Kadın, erkek, çocuk, 
genç, ihtiyar, bunların hiçbiri de laf ağnamaz. Her birinin kendisine 
maksus birer defosu yani kusuru olur. Kimi çok yer kimi az yer, 
kimi ilaç almaz kimi beş doktorun mualecesini birden yutmak 
ister, kimi sade vücudunu dinler kimi vücudunda ne kadar maraz 
alametleri aşikâr olsa asla ehemmiyet vermez… Her şeyin çoğu 
da azı da fenadır efendim… Ne akıntıdan gitmeli ne durgunlukta 
kalmalı… Frenkçede bir darb-ı mesela vardır. “İki uç birbirine 
dokunur.” derler ki “her şeyin pek azı, pek çoğu da bir hesaptır” 
demektir.

— Gel doktor, beni dinle bakalım. Hastalığın, sağlığın 
vücudumdaki taarruz ve müdafaalarını işit. Galebe-i katiyyenin457 
ne tarafta kalacağını söyle. Tabirin vecihle kalbimin iki dairesi 
beynindeki kan cereyanının neden dolayı ara sıra sekte-i 
mübadeleye458 uğradığını anlat. Asker-i sıhhatimin leşker-i 
marazla459 muzafferane savaşabilmesi için benden nasıl imdat 
istediğini bildir? 

— Ah efendim, bu ne uzun iştir. Sizi hırslandırmaktan 
korkmamış olsam çok laflar diyeceğim…

— Söyle…
— Evvela, oturduğunuz bu odanın tenpraturundan460 

başlayacağım. Şimdi burada yirmi iki santigrat derecesinde 
hararet vardır. Bu kadar sıcaklık, insana iyilikten ziyade fenalık 
eder. Vücudunuz limonlukta büyüyen nazik bir ağaca döner. Bir 
454    perhizine
455    abü (abus): suistimal
456    ijiyen: hijyen
457    galebe-i katiyye: kesin üstünlük
458    sekte-i mübadele: değişimin durması
459    leşker-i maraz: hastalık askeri
460    temperature
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taraftan biraz soğuk duyarsa derhâl hastalanır. Vücudunuza 
limonluktan çıkınca hastalanan nazik bir plant terbiyesiyle değil 
soğuklara, karlara, boralara karşı koyar bir meşe odunu tertibiyle 
bakmalısınız. Bu odanın pencereleri kâğıtlar, astarlarla sıvanarak 
tıkanmış, kapıları keçeler, pamuklu perdeler ile kapanmıştır. Hava 
nereden cereyan olacak? Bu odada yuttuğunuz hava içinize girip 
çıkmış olan daima o zehirli havadır. Sağ adam, bunun burasında 
hastalanır. Buraya dağdan koskoca bir ayı getirsen üç günde sıska 
bir maymuna döner. 

— Ah, nezaketine kurban olduğum doktoru…
— Efendim, tıp işinde nezaket olmaz. Dinleyiniz. Ondan maada 

sırtınızda kürk, kürkün altında hırka, onun kalın entari, onun altında 
çifte yün fanila. Daha altında zıbınlar bıbınlar… Daha isimlerini 
bilemediğim birtakım şeyler… Bunların ortasında vücudunuz 
hesapsız katlara bürünmüş kumbağı soğanının cücüğüne benziyor. 
Galiba büyüklüğünüzde çocukluğunuzu hatırlayarak kendinizi 
bir nev kundağa koymuşsunuz. Affedersiniz, marazın askerlerine 
karşı kendi ellerinizi, ayaklarınızı bağlamışsınız. Vücut serbestlik 
ister, hareket ister. Kullanılmayan demir paslanır. Bilirsiniz… Üç 
şeye dikkat lazımdır, derimizin fonksiyonlarını kolaylaştırmalı, 
ciğer körüğümüzü işletmeli, hazma yardım etmeli. Büsbütün 
hareketsiz durmamalı. Hiç olmazsa her gün hafif hafif oda egzersizi 
yapmalısınız. Vücudunuzda ne kadar sinir, damar, et varsa onları 
günde sekiz on defa olsun yerlerinden oynatmalıdır.

— Nasıl oynatayım? Köçek gibi titreyip göbek mi atayım?
— He, evet efendim… Kımıldamaz durmadansa göbek atmak 

menfaatli bir egzersizdir. Bunuyla tembel bağırsaklar harekete 
gelerek içlerindeki şeylerin yürütülmesine sebep olurlar.

Alimyan’ın maksadı hastaya ufak tefek vücut ve zihin 
meşguliyetleri bularak onu atalet-i daime461 ve saatlerle kendini 
dinlemek tehlikesinden kurtarmaktı. Binaenaleyh dedi ki:

— Danimarkalı Müller’in oda içinde yapılmak üzere tertip 
etmiş olduğu 18 egzersizi vardır. Bunlar ijiyen kaidesincek vücudu 
461    atalet-i daime: sürekli hareketsizlik
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hareket ettirmek için pek ustalıkla tertip olunmuşlardır. Bunların 
icrası her yaşta adamlar için fevkalade faydalıdır. Her gün bu işi 
etmeye üşenmeyen yaşlı zevatlar462 kalp, romatizma, ankiloz 
gibi şeylerden kurtulurlar. Vücudun, körüğü, tulumbası, pistonu, 
makarası, pervanesi saat gibi tıkırında işler. Beden de, fikir de 
gençliğin elastiğini alır. Arzu buyurulursa bugün birinci numerodan 
başlayalım. 

Hasan Ferruh Efendi, kendinde malihülya tevlit eden ataletin 
harekete tahavvülünden463 meçhul tehlikeler hisseder gibi acip bir 
tereddütle: 

— Bunlar da nota ıskalaları gibi numara numara mı yükseliyor?
— He, babanızın canına rahmet olsun… İşte, güzel dediniz… 

Muzika egzersizleri gibi bunlar da numero iledir. Birinci numeroyu 
vücuda sindirdikten sonram ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü pratik 
edersiniz. Ve sonra hepsi tamam olunca şifayı bulursunuz. 

— Şifayı bulur muyum?
— Evet efendim…
— Şifayı bulmanın bizde iki manası vardır. 
— Ben şifa lafının mefhumunu bir bilirim: marazdan kurtulmak.
— İnsan cavlağı çekince de marazdan kurtulur.
— Cavlağı çekmek? Bu ne laftır efendi hazretleri? Cavlak, 

işte bunu hiç duymamışım. Çincedir? Türkçedir? Argodur, nedir? 
Lütfen bana beyan edersiniz?

— Bu, doktorların sıyga-ı intihaiyyesini464 hastalarının çoğuna 
da çektirdikleri bir kelimedir. Mösyö Gebers cenapları bunun son 
tasrifini Hasan Muhsin Paşa’ya okuttu. 

— Bu tabir, “mefat olmak” demektir?
Hasan Ferruh Efendi, Alimyan’ın telaffuzunu takliden:
— He, evet dostum bilmoorsen? 
— Siziyle laf etmek ince süzgeçten çakıl taşı akıtmaya benzer.

462    zevat: kimseler
463    tahavvül: dönüşme
464    sıyga-ı intihaiyye: bitirme kipi



82 | Cehennemlik

— Doktor, zarafet kumkumasısınız fakat sözünüzdeki 
veçhişebehi465 anlayamadım.

— Lafımda ne maymun vardır ne şebek…
— Bu ne intikal-i baid466! Benim sözümde de ne kirpi var ne 

köstebek… İkimizin de dilimizi eşek arısı soksun…
— Ekselans bu ne bedduadır ki edoorsen? 
— Bed değil, bu pek hayır duadır.
— Dilini eşek arısı sokarsa insan geberir.
— Gebermez. Zarafetlenir. Gelelim manahnüfihimize467…
— Orası da neresidir? 
— Efendim?
— Manahnü keyfimiz?..
— Dağlasa zenbur lisanın
Şiveye girmez beyanın
— Bugün de karşıbekarşı şuaralık yapacağız!
Efendi gülerek:
— He, evet ahbar… Bir beyit de sen söyle bakalım… 
— Sanki diyemem sanırsın? Şuaralık da zor bir iştir? Hem ben 

düşünmeden elenprovist468 söylerim işte:
İğnesi girerse eşşoğlu arının
Orası şişer biçare karının 
— Tu… Allah layığını versin.
— Ben, son makam natüralist şuaradanım. Nasıl şuaralığıma 

beğendin?
— Bu bizimkisi şuaralık değil, maskaralık. Siz hecagûsunuz469 

demek?
465    veçhişebeh: benzetme yönü
466    intikal-i baid: uzak anlayış
467    manahnüfih: bahsini ettiğimiz
468    elenprovist (à l’improviste): ansızın, doğaçlama yoluyla
469    hecagû: hicveden, hicivci



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 83

— He evet, Haçik’in oğluyum… 
— Pederiniz de böyle vadi-i şi’rde gevhernisar470 bir terzeban-ı 

biemsal miydi471? 
— Hayır, mehrum tercüman değildi. Şaşkınzade Hanı’nda 

odabaşıydı.
— El veledü sırrı ebi…472

— Belediye sığırı yediyse onun şimdi bu laf arasında ne 
mefhumu vardır sanki?

— Sığırdan deveden bahseden yok… Azizim doktor, siz 
su-i intikal seyyiesiyle473 mecra-yı kelamı daima kendi acibe-i 
idrakinizin474 sevk ettiği garabet vadilerine düşüyorsunuz. 

— Ekselans, bu dedikleriniz de laftır sanki? Bu kadar hırgür 
söz yığını arasında sığır ile deveden başkasını ağnayabildiysem 
Çingene’den de esmer olayım…

— Yazık değil mi ki o vech-i ebreş
Kararıp da ola biar Kıptiveş 
— Al sapından vur duvara… Bu gün doğru laf etmeyip de böyle 

tuhafiyeli konuşacağız?
— Böyle sanih oldu475 da ben de dedim
Affet artık işte bir herze yedim
— Herze yiyiniz, zerde yiyiniz, ona bir lafım yok. Fakat 

bu zavallı Türkçe, sizin gibi yüksek bir edukasyon almış ağır 
beyefendilerin, paşaların ağızlarında kuş dili gibi anlaşılmaz bir 
çalım aloor. Biz Ermeniler, Türkçeyi sizlerden daha nazik ve anlaşılır 
bir letafetle konuşooruz. Geçen günü, bir Türk evine viziteye 
çağrıldım. Hasta, dispepsiden vay aman bağırıyor. Diletasyon 
son derecede… Biçarenin midesi imaret kazanı kadar büyümüş. 
Kendisine tembihatta bulunmak için: “Efendim salçalı taamlar, sulu 
470    gevhernisar: cevher saçan
471    terzeban-ı biemsal: benzersiz hazırcevap kimse
472    “Çocuk, babanın sırrıdır.”
473    seyyie: kabahat
474    acibe-i idrak: anlayış tuhaflığı
475    sanih olmak: zihne doğmak
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sepken şeyler yemeyiniz. Yağda oturmuş yumurtayı asla ağzınıza 
koymayınız.” dediysem hasta zat bir gülmedir tutturdu. Sıfatıma 
bakıp kıvranarak gülüyordu. Açıkta bir tarafım kalmış olmasın deyi 
üzerimi yokladım. O hâlâ ki güloordu. O günden beri çok düşündüm 
lafımın ridikül476 tarafı neresindedir acep, hâlâ bulamadım…

— Bu lakırdıda bir çürüklük varsa o da yağ içinde calis-i 
makam-ı nebahat477 olan beyza-ı vakurda478 olmalı…

— Ekselans, rica ederim, Türkçe konuşalım…
— Başka lisan konuşmuyorum zannederim…
— Mümeyyiz efendi ahura girmiş ne yapmış, ben bundan ne 

ağnarım?..
— Ahırdan, ağıldan bahsetmedim. Söz vadi-i digere kaçarak 

uzadı. Gelelim manahnüfihimize…
— Orası neresi ise işte altık oraya gelelim. Müller cenaplarının 

idmannamesinde birinci numerolu talimat-ı bedeniyyenin tatbikat-ı 
fi’liyyesine başlayacaktık.

— Evet, öyle edecektik.
Doktor Alimyan, cebinden Fransızca bir kitap çıkarır. Birinci 

idman temrinini açar. Birkaç defa gözlerini kırpıp sivri sakalının 
müntehasını479 okşadıktan sonra gılzet-i telaffuzla480 başlar:

— Exercice No 1: Extension générale du corps et des membres 
et cambrure de la poitrine. Circumduction du tronc sur le bassin 
vers la gauche et vers la droite.

Bu ibare-i ecnebiyyeyi oda içine pek fazla gelen gür ve haşin 
bir sada-yı hitabetle bade’l-kırae481 acip bir heybet-i mahsusa alarak:

— Efendi hazretleri, bu egzersizden bir mefhum ağnayabildiniz?
— Hiçbir kelime.

476    ridikül (ridicule): gülünç
477    calis-i makam-ı nebahat: onur makamına oturan
478    beyza-ı vakur: ağırbaşlı yumurta
479    münteha: uç kısım
480    gılzet-i telaffuz: kaba söyleyiş
481    bade’l-kırae: okuduktan sonra
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— O hâlde, elinize kâğıt kalem alınız. Bunun Türkçeye 
tradüksiyonunu edeyim. Her ne ki dersem kaydediniz. 

Alimyan, birinci kelime-i Franseviyye’den tercümeye başlar:
— Extension “çekme”… Hayır… “Çekiştirme”… Hayır… 

“Uzanma”… Hayır hayır… “Uzatma”… Hayır ya ne demeli, vay 
babasına! Bu Türkçede de hiçbir uygun laf yoktur ki extension’a 
karşılık edip koyayım?

Doktor, taranmış saç ve sakalının intizamını külliyen haleldar 
edecek bir asabiyetle kavislenen parmaklarını oralarda dolaştırarak:

— Ah! İşte nihayet buldum. “Germe”… Yahut “gerinme”… 
Générale “umumi”… Corps “vücut”… Membre… Of… Bu 
kelimenin Fransızcada çok manaları vardır. Bunlardan hangisini 
yaraştırıp da buraya koymalı?

Alimyan, her kelimeye birer mana-yı mahsus tatbikine uzun 
uzadıya uğraştıktan sonra nihayet hulasa-i mütercemeyi mehip482 
bir tavr-ı muvaffakiyyetle efendiye şu suretle tefhim eder: 

— Vücut ve azalarının ve göğüs kamburluğunun gerinme-i 
umumiyyesi… Vücut kütüğünün beden havzı üzerine sağdan ve 
soldan dairevi deveran olması…

Efendi gülerek:
— Patlıcan tavası, midye dolması…
— Beni ile mehtap ediyorsunuz?
— Hayır, letafet-i tercümeye çaşni-i diger483 vermek için ben de 

âcizane bunları ilave ettim.
— Bu ciddi tıp bahsine hiç midye dolması girer?
— Ahbar, hiç vücudun kütüğü, havzı üzerinde dairevi döner?
— Dönmese Müller bunu yazar idi hiç?

482    mehip: heybetli
483    çaşni-i diger: başka tat
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— Zannetmem ki Müller anamın eydi-i istifadesine484 çıkaracağı 
bir kitab-ı sevabı böyle tabirat-ı sakime485 ve cümel-i sakile486 ile 
yazmış bulunsun.

— Efendi, Müller bu kitaba anasını babasını koymamıştır. 
Bunlar teknik laflardır. Doktor olanlar ağnarlar…

— Doktorcuğum, “gerinme-i umumiyye” olur mu, hilaf-ı kaide 
böyle bir hatia-i azime çekilir belalardan mıdır?

— Topuğumdan tepemecek hırsa gark oluyorum. “Düyun-ı 
umumiyye” olur da “gerinme-i umumiyye” niçin olmaz?

— Olamaz…

— Zira ki düyun-ı umumiyyeyi en evvel yazan bir 
Türk’tür. Başka bir milletten biri olaydı buna da “Olmaz!” diye 
bağıracaktınız… Şimdi şu yaptığım tercümeyi Fransızca beş on 
laf öğrenmiş bir kâtip efendi edeydi Arabiceden Farisiceden birçok 
süslü mular487 bularak kordu. Ve siz de görüncek beğenerek haryan 
olurdunuz. Fakat orijinale uygun bir şey midir? Bunu asla hatırınıza, 
fikrinize getirmezsiniz. Bunda bir ayıplık varsa koke488 sözler ile 
yağnışlıkları örtmektir. Ben motamo489 tradüksiyon yaptım. Müller 
her ne ki dediyse ondan bir nokta dışarı çıkmadım. 

— Vücudun kütüğü neresi? Havzı, şelalesi neresi? 

— Bunu size ağnatmak uzun derttir. Anatomi dersi vereceğim?

— Ben de sana “gerinme-i umumiyye” hatasının ifham-ı 
ledünniyyatı490 için elifba-yı Osmaniden başlayacağım?
484    eydi-i istifade: fayda sağlama
485    tabirat-ı sakime: yanlış ifadeler
486    cümel-i sakile: kaba cümleler
487    mu (mot): sözcük
488    koke (coquet): sevimli
489    motamo (mot à mot): motamot, kelimesi kelimesine
490    ifham-ı ledünniyyat: gizli tarafların anlatılması
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— Pekâlâ efendim, ne siz doktor olacaksınız ne de ben kâtip. 
Müller, kitabında her ne ki demişse ben ağnamışım. Şimdicek 
vücudunuzda bu harekâtların tatbiklerini edeceğiz?

— Fakat bu tatbikatınız da tercümeniz kadar baid-i zarafet491 
olmasın…

— Meraka kalma…
— Nasıl başlayacağız?
— Soyununuz bakalım…
— Anadan doğma mı?
— Hayır, sonradan olma.
— O hikâyeyi bilirsin demek?
— Türklerin içinde otururum da hiç böyle finesler benden kaçar? 

Ağırlığınızca altına gark olsanız yine çırılçılbah olamayacağınızı 
bilirim. Şöyle kürk gibi, hırka gibi fazla ağırlıkları üzerinizden 
atınız.

— Bravo, sonradan zatürreye tutulayım değil mi? 
— Hiçbir şey olmazsınız efendim. Vücut hareket edince şimdi 

ısınacaksınız…
Sobanın ateşi tezyit edildikten sonra efendi kürkü, hırkayı 

atarak:
— Vücudun kütüğü neresi? Hangi havzın üstünde dönecek?
Doktor, efendinin bedeninin üst kısmını göstererek: 
— İşte kütük budur.
— Peki ya havz?
Alimyan, uyluklar ve batnın ihata ettiği kısm-ı müdevveri492 

işaretle:
— İşte havz…

491    baid-i zarafet: zarafetten uzak
492    kısm-ı müdevver: yuvarlak kısım
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— Şimdi havzın musluğuyla savak deliğini bulmak lazım.
— Ben öyle laf bilmem.
— Alimallah doktor, zarafet-i mücessemesin493. A, iki gözüm 

(vücudunun kısm-ı ulyasını494 irae495 ile) buna lisan-ı tıbb-ı Türkide 
“beden” yahut “ciz” derler. Buna da “havsala” buna da “batn-ı esfel” 
yahut “hasele” denir. (iki nısf-ı küre-i zahrisini göstererek) bunlara 
da “ilyeteyn”… Daha alt tarafını ister misin? Bilirae sayayım mı?

— He, say… Birkaç nazik alet daha kaldı ki bunların 
Arapçalarının ne olduklarını da örgenmiş olurum. Bu dediklerin 
Türkçedir sanki? (efendinin arkasını işaretle) Buna “kurneteyn” 
demedense düpedüz “kıç” demesi herhâlde daha münasiptir. Çünkü 

“kurneteyn”in kıç olduğunu yüzde kaç Türk ağnayabilir?
— Tıp lisanı avam için değil, havas içindir. 
— Kimi için olursa olsun. Şimdi lafı bırakıp ameliyata gelelim. 

Benim tabiratlarımı bana bağışla. Ben, bildiğimden başka türlüsünü 
diyemem. Fikrim karışır. Şimdicek efendim, vücut kütüğüzü 
havzınızın üzerinde sola sağa çevirelim.

— Bu araba tekerleği değil. Sağa sola nasıl döner?
— Eğer dönemeyecek olsaydı bunu Müller yazardı hiç?
— Belimi çamaşır sıkar gibi burup da sakatlarsan bu hazakat-ı 

cinayetkâraneni gazeteler ile ilan ederim.
— İyiliğe kemlik edeceksiniz?
Doktor, koltuk altlarından tutarak Ferruh Efendi’nin bedenini 

sola doğru hafif hafif çevirmeye başlar. Hasta, kalıbıyla o tarafa 
döner. Alimyan hiddetlenerek:

— Efendim, bacaklarınız yere mıhlanmış gibi duracak. Yalnız 
vücudunuzun belden yukarı olan kütüğü dönecek. 
493    zarafet-i mücesseme: vücut bulmuş zarafet
494    kısm-ı ulya: üst kısım
495    irae: gösterme
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— Doktor, kütük tabir-i mukavimine aldanıp da beni çok 
hırpalama. Kahve değirmeni değil bu, bir vücud-ı naziktir, fırıl fırıl 
dönemez… 

— Keşkem bu kadar nazik olmasa…
Alimyan, belden aşağı kısmın istikrarıyla bedeni sola doğru 

döndürmeye uğraşır. 
Ferruh Efendi, bir işmizaz-ı vecayla496:
— Aman yavaş… Bedenim ikiye bölünüyor.
— Vücudunuz hareketsizlikten petrifiye olmuş kalmış.
— Petrifiye nedir? O da bir hastalık mı?
— Taş donup kalmak.
— Şimdi ben tahaccür mü497 etmişim?
— Bu işe taaccübü ben etmişim.
— Bu vücut artık nerm ü leyyin498 olamaz mı?
— Bir pürgatif verince mülayim olursunuz!
— Madenî değil, müshil-i nebati olsun.
— Yerli olsun yabani olsun altık o benim bileceğim iştir. Şimdi 

bir kerek de sağa çark olalım. 
Alimyan, hastanın vücudunu bu defa sağa fakat birinciden 

şiddetlice büker.
Ferruh Efendi haykırır:
— Aman aman akort edilen kanun kirişleri gibi gerildim.
— He, evet işte gerinme-i umumiyye olacak.
— İnsaf doktor bütün emam499 kopacak.

496    işmizaz-ı veca: ağrıdan ürperme
497    tahaccür: taşlaşma, taş kesilme
498    nerm ü leyyin: yumuşak
499    ema: bağırsaklar
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— Bu egzersizlere birkaç ay devam edersen vücut kütüğü 
hezaren çubuğu gibi eğilir bükülür bir fleksibilite500 alır.

— Doktor artık çevirme, orta yerimden kopuyorum…
— O çabuk kopmaz, usta yapısıdır.
— Of göbeğimde bir recf-i şedid501 vuku buldu. Batn-ı esfelde 

sıcak bir seyelan hissediyorum. Galiba mezk-i miai502, nezf-i 
dâhili503 var.

— Dâhilinizde bir herif var? Bunlar nasıl laflardır?
— Istılahat-ı tıbbiyye kullanıyorum.
— Ben bu ıstılakattan asla bir şey ağnamıyorum…
— “Bağırsağım koptu, karnımın içine kan akıyor” diyorum…
— Sizin tabip efendiler rupture intestinale504 ile 

hémorrhagie’yi505 bu biçim ifade ederler? Ben de doktorluğu 
Gülhane’de okuyaydım belki bu lafları ağnardım. Ben kurumu506 
Parizem’de yapmışım. “Karnımda bir herif var.” deyince bunun 

“emoraji” olduğunu kefşedemem… Bağırsak denilen şey, pambuk 
ipliği değildir… Muzika alatlarında görmüyorsun? Ne kadar 
çeksen kopmaz. Meraktan size öyle geliyor. İki kolunuzu havaya 
kaldırıp son derece bir kuvvet ile gerininiz bakalım. Vücut biraz 
elastikliğini bulsun…

Ferruh Efendi, bu kumandaya tebaiyetle kollarını amuden 
havaya kaldırarak bütün asab-ı bedeniyyesini germek ister. Fakat 
derhâl fena bir baş dönmesi gelerek benzi ölü sararır, gözleri kararır:

— Ah, yetişiniz… Bu herif beni öldürüyor…
500    fleksibilite (flexibilité): bükülebilirlik
501    recf-i şedid: şiddetli sarsıntı
502    mezk-i miai: bağırsak yırtılması
503    nezf-i dâhili: iç kanama
504    rupture intestinale: bağırsak yırtılması
505    hémorrhagie: kanama
506    kur (cours): ders, öğrenim
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istimdadını hemen anlaşılmaz zayıf bir seda ile salıvererek olduğu 
yere yıkılır, kendini kaybeder. O aralık tesadüfen Ferruh Efendi’nin 
üçüncü tabib-i hususisi Senai Efendi, her iki koltuğu birer uşağa 
desteklenmiş olduğu hâlde odadan içeri girer. Alimyan, telaşla 
paltosunu sırtına, şapkasını başına geçirerek:

— Hürmetlü refikim, tastamam da vaktinde teşrif oldunuz. Bir 
saatten beridir anamdan emdiğim beyaz süt burnumdan kırmızı 
geldi. Ne türlü laf ne türlü doktorluk ne türlü şuaralık bilirsem 
efendiyi eğlendirmek için hepsini karşısında pratiğe koydum… Ona 
uymak için ondan bedter sanki ben de bir divane oldum… Nihayet 
yere devrildi. Sahiden yapıyor? Yoksa taklit ediyor? Bilemem. O 
bayılmayaydı ben mefat oluordum. Altık biçareyi sizin mehramet 
ve dikkatinize terk ederek ben kaçoorum. Adiyö efendim… 
vedasıyla kapıdan çıktı. 





V  
DOKTOR SENAİ EFENDİ

Ferruh Efendi’nin bu üçüncü tabib-i mütedavisi mekteb-i 
tıbbiyye-i Osmaniyye’nin ilk sinn-i küşadında diploma ile neşet 
etmiş, seksen beş doksan yaşında madumü’l-akran507 bir tıp 
antikasıdır. Keten gibi beyaz saç sakalı, kulaklarının nısfını örten 
geniş tablalı koca fesi, nurani çehresi, topuklarına kadar inen uzun 
setresi, iri camlı kollu gözlüğü, tasma şeklinde siyah canfesten508 
boyun bağıyla Sultan Mahmud Adli zamanı ricaline mahsus bir 
müzeden firar etmişe benzer.

Koltuklarındaki iki uşak, sehlü’l-inkisar509 bir yük götürür gibi 
bu salhurdeyi510 sarsmadan yeni ayak bir çocuğa gösterilen itina ile 
getirip köşede ona mahsus olan koltuğa oturttular. Derhâl önüne 
sigara iskemlesi vazedildi. İhtiyar, iki kolunu koltuğun minderlerine 
dayadı. Merdiven çıkmaktan mütehassıl tab-ı pirîsini511 gidermek 
için yüzünü buruşturarak başını ağır ağır sağa sola imale512 ile ilk 
sık nefeslerini alırken uşaklar, vereceği emre intizaren karşısında 
duruyorlardı. Biraz dinlendikten sonra gözlük adeselerinin 
parlaklıkları altında kaybolan gözlerini kaldırarak zayıf, kesik bir 
seda ile:
507    madumü’l-akran: yaşıtı olmayan, “hayli yaşlı” anlamında
508    canfes: ipekli kumaş
509    sehlü’l-inkisar: kırılması kolay
510    salhurde: kocamış
511    tab-ı pirî: ihtiyarlık takati
512    imale: eğme
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— Bir bardak su… Ve kahvem… 
dedi.

Fakat başı henüz muhataplarına müteveccih513 ve dudakları 
aralık durduğundan emrini bitirememiş olduğunu uşaklar anlayarak 
bekliyorlardı ve sonra ağır ağır ilave etti:

— Kahvem mümessek514 fakat menku515 değil, matbuh516 olsun.
Uşaklar çekildi. Yalnız kalınca:
— Tabahat517 da tababet gibi münkariz oldu. Nerede o eski 

konaklar? Evvelki uşaklar, kahvenin atik usul tabhı?.. Şimdi kahve 
diye lezzetsiz, rayihasız kestane suyu gibi bir meşrub-ı siyah518 
getirirler…

Bihuş Hasan Ferruh Efendi, odanın halısı üzerinde biraz beli 
bükük ve yüzü yere dönük olarak yatıyordu. Doktorda baygını 
ayıltmak isticali görülmedi. O kahve, tütün, enfiye tiryakisiydi. 
Bu üç mükeyyifin doksan senelik yıpranmış asabı üzerinde, sıra 
ile tesirat-ı tenbihiyyesi görülmeden onun dimağındaki uyuşukluk 
açılmaz, gözlerinin dumanı gitmez, samia ve lamisesinin519 sinirleri 
işlemezdi.

Göz ucuyla bihuşe baktı. Ve dudakları şöyle kıpırdadı:
— Zavallı, baygın değil, yorgun… İllet-i murakabe520 bu adamı 

bitiriyor. Kuvvetli bir münevvim521 verilse bu kadar derin uyumaz. 
Beniz solgun, teneffüs zayıf ama muntazam. Kısa bir lisagors 
geçiriyor. Uyusun. Tefekkür-i nefs-i elemden kurtulup biraz rahat 
etsin.
513    müteveccih: yönelmiş
514    mümessek: mis kokulu
515    menku: haşlanmış
516    matbuh: pişirilmiş
517    tabahat: aşçılık
518    meşrub-ı siyah: siyah içecek
519    samia ve lamise: işitme dokunma duyusu
520    illet-i murakabe: kontrol hastalığı
521    münevvim: uyutucu ilaç
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Senai Efendi, yeni müdevvenat-ı tıbbiyye522 ile iştigalden 
külliyen fariğ, bu ilimde Calinus ve İbn-i Sina zamanına avdet etmiş 
bir tabib-i mürteciydi. Kütüphanesinde Kitabü’l-istiksat, Kitabü’n-
nabzü’l-kebir, Kitab-ı habletü’l-ber, Kitab fi arai’l-Bukrat ve 
Felatun, Kitabü fi el-mirretü’s-sevda, Kitabü’z-zübul, Kitabü’t-
tiryak ila magliyanus, Kitabü’l-kulunç, Kitabü’l-edviyetü’l-
kalbiyye ve sair bu gibi tıbbın asar-ı baide523 mekabir-i nisyanında524 
metfun525 ve bugün mamulünbih526 olmak kıymetinden sakıt527, 
yalnız antikalıkları itibarıyla fen müzesini tezyin edebilecek asar 
ekseriyetle mevcut fakat yenilerden eser yoktu. Bu eskilere olan 
fart-ı irtibat528 ve muhabbeti yenilere karşı kalbinde nakabil-i tadil529 
bir husumet uyandırmıştı. Her yeniden nahoşnuttu. Teceddüdata 
gösterdiği tenkidat-ı müzeyyifesi530 Hasan Ferruh Efendi’nin bütün 
dünyayı siyah görmek felsefe-i bedbinane ve mutazallimanesiyle 
pek muvafık bir aheng-i zemmamane531 teşkil ettiğinden birbirini 
severler, buluştukları zaman düşnam-ı âlem532 ile hoşça vakit 
geçirirlerdi. Efendiden başka kendine nabz-ı marizini uzatan bir 
müşterisi yoktu.

Senai Efendi, tıp nazariyelerinden ziyade hikâyat-ı latife bilir 
bir mir-i kelam, Hasan Ferruh Efendi’nin mevzun ve mukaffa 
letaifine aynı vadi-i hecada533 cevap bulmaktan âciz kalmaz 
köhne eda bir tabip şairdi. Hastası üzerindeki tesirat-ı hazıkanesi 
tıbbi olmaktan ziyade maneviydi. Ferruh Efendi, bir çiçekle yaz 
edemeyen bir hercai dil gibi ihtimam-ı tedavisini tek bir doktora 
522    müdevvenat-ı tıbbiyye: tıbbi eserler
523    asar-ı baide: uzak eserler
524    mekabir-i nisyan: gaflet mezarları
525    metfun: gömülü
526    mamulünbih: yürürlükte olan
527    sakıt: düşen
528    fart-ı irtibat: fazla bağlılık
529    nakabil-i tadil: düzelmesi mümkün olmayan
530    tenkidat-ı müzeyyife: alaylı eleştiriler
531    aheng-i zemmamane: dedikoducuya yaraşır bir ahenk
532    düşnam-ı âlem: âleme sövme
533    vadi-i heca: hiciv vadisi
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tevdiyle kanaat edemediğinden celplerini labüd534 gördüğü diğer 
etibba-yı mütedaviyenin usul-ı müdavat ve mualecatını kontrole 
Senai Efendi’yi tayin etmişti. Fakat maalesef Efendi, etibbanın 
hepsini dinler ve alelekser535 neticede yine kendi bildiğine giderdi.

Marazdan ziyade meraka müptela olan bu hasta, dünyanın son 
gününe kadar yaşayabilmek arzu-yı muztaribanesiyle maluldür. 
Kendi yevm-i irtihalinde536 bu âlemi bütün zeviü’l-ervahtan537 hali 
tamtakır bırakmak hodkâmlığı za’f-ı garibine rabt-ı emel hatasından 
nefsini kurtaramaz. Kendini tedavi eden etibbanın zindegisini 
çekemez. İster ki kavaid-i sıhhiyyeye müraatla bir hayat-ı biintihaya 
malik gibi görünmek gururuyla dinç duran doktorlar hep kendinden 
evvel ölüp gömülsünler. Meşhur bir tabibin vefatını duyduğu zaman 
çehresini bir tebessüm-i teşeffi ve istihfaf538 kaplayarak:

— Oh oh… Benden evvel gitti. Haza min fadli Rabbi… Ölümü 
kendilerinden ziyade, hastalara mahsus bir netice-i kaza addeden 
doktorların mevt pençesinde ezildiklerini görmek, kalbime 
bin iksirden ziyade şifa ve teselli veriyor. Bir marizin nabzını 
ölümü ona kendinden daha yakın görmek küstahlığıyla yed-i 
muayenelerine alan doktorlar işte anlayınız ki mevtin hükm-i idamı 
bizim kadar sizin için de cari bir emr-i tabiidir. Layemuti539 ancak 
Allah’a mahsustur. Hani ya Lokman? Hani ya Bukrat? Bundan 
bir asır sonra âlim, cahil, mariz, tabip hep birer hufre-i siyahta540 
seyyanen541 munkalib-i türab542 olmuş bulunacağız?
teselliyatıyla bir nevi inşirah duyardı. Bu tabib-i pir, sinnen Ferruh 
Efendi’nin pederi yerinde bulunduğu için onu kendinden ziyade 
mezara mütekarrip görmesi badi-i muhabbet ve hürmeti oluyordu.
534    labüd: gerekli
535    alelekser: çok defa
536    yevm-i irtihal: ölüm günü
537    zeviü’l-ervah: canlılar
538    tebessüm-i teşeffi ve istihfaf: küçük görme ve rahatlama gülümsemesi
539    layemuti: ölümsüzlük
540    hufre-i siyah: kara çukur
541    seyyanen: eşit olarak
542    munkalib-i türab: toprağa dönüşmüş
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Hasan Ferruh Efendi, hırkasız, kürksüz yerde açık saçık bir 
saat-i bihuşi geçirmekten tevellüt edecek soğuk alma tehlikesini 
düşünerek tabibin kımıldamamak tavsiyesine rağmen yerinden 
kalktı. Uşak çağırdı. Üstünü giydi. Sedire oturdu. Bu merak hastası 
bazen şiddet-i zekâ gösterir, bazen zırdeli kesilirdi. Ekser-i ahvalde 
coşkun bir akil mi, yoksa zincirsiz bir mecnun mu olduğunu tayin 
güçleşirdi. Senai Efendi ise kütüb-i tıbbiyye ile zihni karışmış ve 
zaten devre-i atehe543 girmiş udhukeperdaz544, pek laubali meşrep 
bir zat olduğundan hastasıyla en buhranlı zaman-ı marazda bile 
mukaffa545 görüşürler, muayene-i tıbbiyye sual cevapları garip bir 
müşaare suretinde cereyan eder, oda bir tımarhaneye dönerdi. O 
zamana kadar Senai Efendi, enfiye keyfini gereği gibi getirmişti. 
Binaenaleyh şu suretle opera başladı. Doktor:

— Aman söyle hazret
Neydi o hâlet?
Yerde bitap yatış
Ya o baygın bakış?
— Hâlimi hiç sorma Lokman
Öldürdü beni Alimyan.

— Gel aç bana bağrını
Dinleyim sadrını.
— Ah tabib-i canım
Mürşid-i vicdanım
Bugün bir ölüm atlattım…
— Aman, ödümü patlattın!
— Senin gibi bir mücerreb-i tıbb-ı kadimin rahat ve sükûn 

tavsiyesine rağmen Alimyan bana bugün beden talimleri yaptırttı. 
Âdeta maymun gibi oynattı. “Gerin” dedi, gerindim. “Sıçra” dedi, 
543    devre-i ateh: bunaklık devresi
544    udhukeperdaz: komik
545    mukaffa: kafiyeli
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sıçradım. Nihayet baygın yattım. Asabım kopacak gibi gerildi. 
Kalbim, sadematla546 delindi zannettim.

— Aman! Ne çocukluk! Hazret…
Yaraşır mı sana bu hiffet…
— Sözün aynı keramet…
— Kalp yerinden mi oynadı?
— Duydum… Hop hop hopladı…
— Acaba cardianastrophie yani tebdil-i mekân-ı kalbî vuku 

buldu mu?
Hasta, korkudan sararık eliyle sadrında mütelaşiyane mevki-i 

kalbîsini aradıktan sonra:
— Eyvah…
— Ne var? Allah…
— Dediğiniz olmuş… Kalbim eski yerinde değil. Evveli solda 

çarpardı. Şimdi sağ tarafıma geçmiş. Artık, işim bitmiş…
— Deme hazret…
— Vallahi bu hakikat…
Senai Efendi, oturduğu koltuktan kımıldamaksızın marizi piş-i 

hazakatine547 davetle:
— Gel bakayım önüme…
Hasta, bir vahamet-i azime havfıyla titreyerek gelir. Sadrını 

tabibin kulağına verir. Senai Efendi, derin derin dinleyerek:
— Hayır yanılıyorsunuz. Kalp yerinde sayıyor.
— Vallahi, sağa kayıyor…
— Emin ol hazret, kalbinde zerrece tebdil-i mekân yok.
Ferruh Efendi, ellerini sadrının iki canibinden kaldırmayarak:

546    sademat: hızla çarpmalar
547    piş-i hazakat: ustalık huzuru
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— Yanılmıyorum. Çarpıntım acayipleşmiş, yesarımdan548 
yeminime549 geçmiş.

— Hele eğil bir bakayım. Kitab fi’l adalü vel-asab bir hadise-i 
tegallüt550 yazar. Etibba-yı cedide bu arıza-ı garibenin külliyen gafil 
ve cahilidirler.

— Nedir o hadise Lokman’ım?
Değil mi mekşuf551 sana dermanım? 
— Başını dest-i muayeneme uzat.
Hasta, başını tabibin titrek ellerine tevdi eder. Doktor, 

parmaklarının uçlarıyla veçhi ve sudğu552 bütün şiryan553 ve sinirleri 
bilmuayene ellerini boyunun şah damarlarından aşağı indirerek:

— Vah zavallı…
— Ne olmuş?
— Söylediğim hadise-i tegallüt vuku bulmuş.
— Çabuk söyle ne var?
— Şerayin554 ve asabında dalal555 var.
— Aman Rabb’im ben her kârımda salik-i rah-ı savabım556

Nasıl dal557 oluyor asabım?
— Korkma, bu bir galat-ı hiss-i muvakkattır558, geçer.
— Esas hadiseyi anlatınız peder…

548    yesar: sol taraf
549    yemin: sağ taraf
550    hadise-i tegallüt: yanılma hadisesi
551    mekşuf: belli
552    sudğ: şakak
553    şiryan: atardamar
554    şerayin: atardamarlar
555    dalal: sapma
556    salik-i rah-ı sevab: doğru yolun takipçisi
557    dal: yoldan sapmış
558    galat-ı hiss-i muvakkat: geçici his yanılması
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— Senin anlayacağın, sarsıntı ile başın ziyade sallanmış. Küre-i 
dimağiyyende559 şedit bir zelzele olmuş. Şimdi asaba olan tebligatını 
kadime nispeten ters veriyor. Hissen sağın sol, solun sağ olmuş…

— Of, bittim… Böyle ne hâl olmuşum? Demek ki ben 
çarpılmışım… Bu makûsiyyet-i tahassüs560 marazı insanı kaç günde 
öldürür?

— Aman, bu söz beni güldürür. Bu hadise-i tegallüt-i 
fisyolocikiyye tul-ı ömre medar olur. Çünkü bu makûsiyyet-i 
tahassüs, hâl-i asliye döndükten sonra bütün aza-yı dâhiliyye-i 
vücudiyyenin vezaifine bir faaliyet gelir. Beden çelikleşir…

— Aman efendim, oldu aklım zir ü zeber561…
Bu makûsiyet, hâl-i asliye nasıl döner?
— Bütün evtar-ı asabını562 hetketmeli563

Sonra saz gibi ahenk etmeli… Söyle nerelerin ağrıyor?
— Belim ile kollarım, kalçalarım, uyluklarım, batnım, 

bağırsaklarım sızım sızım sızlıyor.
— At kürkü, çöz uçkuru
Çevir bana uskuru…

— Böyle biar ü nikab
Olmama mâni hicab.

— Olma öyle mürai564

Aç diyorum orayı.
Doktorun emrine itaatle hasta gılaf-ı dâhilisinden565 tecerrüt 

eder. Senai Efendi, bir avcunu marizin zahrına ötekini batnına vaz 
ile:
559    küre-i dimağiyye: beyin
560    makûsiyet-i tahassüs: his zıtlığı
561    zir ü zeber olmak: altüst olmak
562    evtar-ı asab: sinir telleri
563    hetketmek: bozmak
564    mürai: ikiyüzlü
565    gılaf-ı dâhili: iç çamaşır
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— Pek titizsin, hem çok lagar566

Semirteceğim seni ahar
Batna bak, hayli dolgun
İlyeteyn de solgun…
— Aman yavaş gıdıklama
Pek o kadar tırtıklama…
— Zarar vermez tabip eli
Fıkırdama, olma deli
Daha biraz eğ belini…
Hasta eğilir. Tabip, başparmağını marizin iki davlumbazı 

üzerindeki mutavassıt567 nokta-i meyana şiddetle basınca Ferruh 
Efendi:

— Aman… Aman… Aman… 
— Kımıldama az zaman…
— Ne olmuş söyle heman
Zira hâlim pek yaman.
— Sagire-i aczi pörsümüş… 
— Aman dikkat tabibim
Daha nerem büzülmüş?
— Kuyunuzun çemberi
Gevşemiş çoktan beri.
Doktor, parmaklarını bu nahif vücut üzerinde aşağı yukarı 

dolaştırarak:
— Adale-i hıyatiyye-i yemin
Pek mültehip568, ol emin…
Adale-i muştiyye-i yesar

566    lagar: zayıf
567    mutavassıt: orta
568    mültehip: iltihaplı
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O da pazede-i hasar569…
Kebir asab-ı vereki570

İşte işte bir teki…
Bulamadım nerede
Pek büzülmüş öteki…
— Can kalmamış tende ki
Ha sendeki, bendeki
İkisi de pösteki…
Tabip, muayenesinde devamla:
— İşte iki psoas…
— Korkma korkma, sıkı bas…
— Mütemayil571, mütekâsil572

Mütevakvak hem korkak…
— Neler olmuş hele bak…
— Adale-i sagire-i maile

ters dönmüş tamamiyle…
— Aman aman, iyi dinle…
— Asabeyn-i mukarrebinü’t-tarafeyn573… Şimdi olmuş 

mütebaideyn574…
— Çaremi bul aman doktor…
— Kımıldama sen uslu dur…
— Her iki nısf-ı küre-i zahr, kurumuş takır takır. 
— Yumuşat bu vücudumu, sulandır…
— Amma ettin sen de ha koca katır…

569    pazede-i hasar: hasarlı, hasar almış
570    asab-ı vereki: kalça kemiği siniri
571    mütemayil: meyilli
572    mütekâsil: tembel olan
573    asabeyn-i mukarrebinü’t-tarafeyn: her iki tarafın yakın sinirleri
574    mütebaideyn: uzak iki taraf
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Tabip, kasıklardan nabız dinleyerek:
— Nabz-ı magben575 mühmil…
— Bende maraz tekmil…
— Dur dur, darabanı değişti nabzın
Söyle bugünlerde var mı kabzın?
— Kâh kabız olurum kâh mülayim
Bimeşreptir, o da bana benzer daim…
— Tebrik ederim seni, meraklı hasta
Giriyorsun şimdi yeni bir fasla…
Nabz-ı magbene bastırarak:
— Sanki dâhilde iki yavru serçe
Durmaz gagalaşırlar sertçe sertçe.
— Hâlimde bir fark yok bence.
— Muayene buldu hitam576.
— Aman tedavide devam…
— Şimdi gelsin kahve, duhan, enfiye
Görülürse görülür iş keyifle…
Ferruh Efendi gitti. Kahveler ısmarlandı. Bu dinlenme bir 

operakomik antraktına benziyordu. Biri mariz diğeri ihtiyar bu 
hakiki aktörlerin ikisi de cidden muhtac-ı istirahatti. Ferruh Efendi, 
sedire uzandı. Öteki koltuğa yaslandı. Kahveler geldi. Sigaralar 
tellendi. Senai Efendi:

— Bir tutamcık enfiye
Bin şifa verir beyne

dedi. Burun deliklerini doldurdu. Bu şekl-i mudhikteki muayeneden 
maksadı, hem hastayı eğlendirmek hem de biçarenin kalbine hasr-ı 
dikkat vesvesesini vücudunun diğer cihetlerine çevirmekti.
575    nabz-ı magben: kasık nabzı
576    hitam: son
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Ferruh Efendi, bedeninde tabibin afet keşfettiği aksamı elleriyle 
ayrı ayrı yoklayarak düşünüyordu. Biihtiyar eli yine kalbe gitti. 
Evet, yaptığı talimin şiddetiyle yüreği yarım sağ etmişti. Nihayet 
dedi ki:

— Müller’in ilk temriniyle kalbim çarpıldı. İkincide galiba 
bütün bütün kopacakmış…

Aman hekim, düşündüğün yetişir…
Kalbimi eski yerine getir…
Kanım damarlardan ters akarsa,
Nabızlarım böyle çarpık atarsa…
Belki maraz kökleşir,
Belki deva güçleşir.
Bak bana bak a canım,
Sol olmuş sağ bacağım…
Kıblem dönmüş şimale,
Garbım şarka imale etmiş, bak şu hâle…
Nasıl kılayım namaz?
Lodosum oldu poyraz…
— Dur, bir reçete yazayım Lokman’dan
O server-i etibba-yı irfandan.
Bu tertiple vücudunu bir tıla577

Eyleyince bulursun derhâl şifa…
Senai Efendi, reçetelerini Türkçe yazar ve kendi eliyle yalıdaki 

eczahane-i hususilerinde istihzar ederdi578. Onun edviye-i malumesi 
orada hep mevcuttu. Hokka tutmak için uşak çağrıldı. Eline bir 
altlık verildi. Mülahazat-ı medide579 ile şu reçeteyi yazdı: 

Tertib-i Lokman
577    tıla: sürülecek şey, merhem
578    istihzar etmek: hazır etmek
579    mülahazat-ı medide: uzun düşünceler
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Sud, 5 dirhem
Hasalban cadusı, 5 dirhem

Mastaki, 1 dirhem
Kesira, 20 dirhem

Mürr-i safi, 15 dirhem
Verd-i ahmer, 5 dirhem
Cevz-i bevva, 5 dirhem

Kebabe, 25 dirhem
Besbase, 5 dirhem

Havlıcan-ı Çini, 5 dirhem
Zencebil, 25 dirhem

Nahve-i Hindi, 5 dirhem
Muhallasa, 5 dirhem

Fülfül, 5 dirhem
Husyetü’s-saleb, 10 dirhem
Sakız terementisi, 60 dirhem
Varaku’l-hayal, 50 dirhem

Selile-i asfer, 5 dirhem
Sabr-ı uskuturi, 5 dirhem
Futrasaliyun, 1 dirhem

Zamg-ı Arabi, 50 dirhem
Tebaşir-i Hindi, 17 dirhem

Sakmunya, 5 dirhem
Kunduz hayası, 1 dirhem

Asel-i musaffa, 100 dirhem
Üstübec-i Süleymani, 20 dirhem

Aselbent, 40 dirhem
Zeyt-i kantaron, 20 dirhem
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Bunların cümlesi sahk olunup580 gülab ile 
mikdar-ı kâfi kaynatıldıktan sonra ılıcık vücuda tıla edilmeli,

Kebed, dalak ve şerayin-i kebire üzerleri ince ovulmalı,
Bade tere yatmalı,

Ertesi sabah istihmam etmeli…
Dal olan aza-yı dâhiliyye,

Gelir yerli yerine…
Ve amma ki takarrüb-i hatun,

İstima-ı kanun,
Ekl-i macun,

Şeytani vesvese-i derun,
Memnu…

Hatuna kafiye ve seci düşecek ne kadar yiyecek, içecek ve fi’l 
ü hareket varsa bekavl-i Lokman581 bunlardan cümleten içtinap 
lazım geleceğini hasta anladı. Bu kafiyeli tedavi, vücudundan evvel 
efendinin zihnine hoş geldi. Takfiye582 damarları depreşti. Merakını 
hal için sordu:

— Kavun yesem olur mu?
Kanıma dokunur mu?
Tabip şair, beyan-ı hazer583 işaretiyle şehadet parmağını 

kaldırarak cevap verdi:
— Hatun benzer biaynihi584 tauna585

El uzatma, mukaffası kavuna.
Biri tatlıdır, serin hem âbdâr
Biri mahrurdur gayetle can yakar.

580    sahk olunmak: dövülmek
581    bekavl-i Lokman: Lokman’ın söylediğine göre
582    takfiye: kafiyeleme
583    beyan-ı hazer: sakınma beyanı
584    biaynihi: aynı ve tıpkı olarak
585    taun: veba
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Eder telyin586 kavun çok âdemi
Kadın kurutur büsbütün demi.
O gece, Senai Efendi yalıda kaldı. Hazreti bağırta çağırta 

soyarak tertib-i Lokman ile mükemmel tıla etti. Zavallı efendi, sosa 
bulanmış yoluk bir hindi gibi döşeğe girdi. Tere yattı. Fakat Lokman 
reçetesinin asel-i musaffa, terementi ve zamg-ı Arabisi çok gelmiş 
biçare adam, ballıbabaya dönmüştü, ökseye konmuş bir kuş gibi 
vücudu nereye temas etse yapışıyor, bar bar bağırıyordu. Sıkıntıdan 
terledi. Çok sürmedi, tekmil bedenini bir yanma sardı. Kebabenin, 
zencefilin sair ecza-yı muharrişenin587 mikdar-ı tıbbisinde ya 
Lokman yanılmıştı ya onun şakird-i hazıkı588… Hasta istihmam 
için sabahı bekleyemedi. Döşekten çıkardılar. Hamama soktular. 
Vücudu pul pul kabarmış mercan balığı tavası manzarasını almıştı. 
Bedenin bazı aksamını Senai Efendi, tebaşir, üstübeç astarı ve zeyt-i 
kantaronla öyle türlü çeşitlere boyamıştı ki reng-i asliyi tayin kabil 
değildi. Kurna başında Ferruh Efendi yukarıdan aşağı hâline baktı. 
Artık kendinde bilbedahe589 takfiye-i kelam590 kudreti bulamayarak:

— Eyvah, sığır haşlamasına dönmüşüm… dedi.
Tabip, tebessüm etti. Hastayı eğlendirmek için kafiye arıyordu. 

Nihayet buldu.
— Yaptım sana bir yakı
Vücudun zehri aktı.
Efendi, bu kavruk zamanında bile sünuhat-ı şi’riyyede tabib-i 

kafiyeperdazından geri kalmak meskenetine katlanamayarak:
— Çiğ bulup beni iyi pişirdin
Vücudumu kıpkırmızı şişirdin…
— Münkat ol591 hükm-i Lokman’a

586    telyin etmek: yumuşatmak
587    ecza-yı muharrişe: tahriş eden ilaç
588    şakird-i hazık: usta talebe
589    bilbedahe: doğaçlama olarak, irticalen
590    takfiye-i kelam: söz kafiyeleme
591    münkat olmak: boyun eğmek, itaat etmek
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Sonra gelir kuvvet kana…
Efendiyi çıldırtacak mertebede rahatsız eden şey, her tarafına 

sinmiş olan keskin aselbent kokusuydu. Cenazelerden intişar eden 
bu rayiha-i uhreviyyeyi kendi vücudundan istişmama tahammül 
getiremiyordu. Zihni birdenbire karıştı. Bir feveran-ı asabiyle artık 
maharet-i takfiye gösteremeyerek haykırdı:

— Ben, aselbent kokusu duyduğum yerden kırk yıllık yola 
kaçardım. Bu, teneşirlerde magsul592 emvata sürülen bir nevi ahiret 
lavantasıdır. Bu meşum kokuyu duydukça artık ölmüşüm de şimdi 
kefenleneceğim zannediyorum. Çıkarın bu rayihayı benden!.. Deli 
olacağım!..

— Devasıdır Lokman, ulvi pendin
Korkma, yoktur zararı aselbentin…
— Yok hekimbaşı, bu kokunun tesir-i menhusuyla593 

tecennünüme bir şey kalmadı… Anladım, enfiyenin dimağındaki 
sekriyle, reçete muhteviyatının mikdar-ı tıbbisi arasında tevazün 
hasıl olamadı. Mutlak bir yanlışlık yaptın. Dünyada şimdi senden 
başka Lokman mukallidi tabip kalmadı. Sen, bu şaşkınlıkla o 
server-i etibbanın yeryüzünde vekil-i mutlakı olamazsın…

Bu infial ile zihninde birkaç kafiye parladı:
— Bu kesif tılaya
Paşikal-i belaya
Zannetmem ki Lokman
Bal koysun bir batman
Birçok terementi
Ve zamg-ı Arabi…
— İşte bu da sözlerin en garibi…
Nerede o kadar zamg-ı Arabi?
Ne mübalağa…

592    magsul: yıkanmış
593    tesir-i menhus: uğursuz tesir
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Şükür Halik’a…
Ben çıldırmadım,
Fazla koymadım.
Böyle iftira,
Yaraşmaz sana…
— Yok yok doktor baba,
Lazım değil şaka.
Kavafiyi594 bırak,
Bana dikkatli bak.
Batertib-i Lokman,
Ettin beni büryan.
Yanıyor beşerem,
A pir-i muhterem…
— Nedir bu telaşın, a tıfl-mizac?
Yatmayınca tesir eder mi ilac?
— Üstübeç ile zencefil, kebabe,
Çevirdi beni yoğurtlu kebaba.

— Çabuk şifa verir ilacın harı,
Çok sürmez geçer şimdi bu narı.

— Sadır, zahir, batın, kasık, kebedim,
Kor düşmüş gibi yandı makadım,
Tutuştu sertabepa595 bu vücudum,
Bihilaf ziruh bir volkana döndüm.
— Zarardır hastaya üzüntü, hiddet,
Sabret hele, sık dişini bir müddet.
Ateşten sonra gelecek salah,

594    kavafi: kafiyeler
595    sertabepa: baştan ayağa
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Biizn-i Lokman bulursun felah…
— Çıldırıyorum bu aselbentten,
“Kurtar” diyorum beni bu dertten…
— Muannittir aselbendin buğusu,
Kırk gün çıkmaz vücudundan kokusu.
— Kafiyeyi bırak be adam! Çıldırıyorum… O çıkmazsa 

kırk saate kadar kalmaz mutlak canım çıkar. Kendimi Zuhuri 
Tımarhane oyununda zannediyorum. Önümde yalnız bir çömlekle 
içinde sulandırılmış leblebi unu eksik. Zaten zıvanasından fırlamış 
aklımı bütün kaçırmak için bu kafiyeler dem tutuyor, beni cezbeye 
getiriyor…

Efendi yine dayanamadı. Şu mısrayı yumurtladı:
— Sen Kavuklu, ben de Pişekâr’ın
Bize lütfu böyle rüzgârın
— Kafiye istemem aman geveze
Niçin durmaz, çanak tutarsın söze?
Bu kafiye mülatafesi596, giderek bütün bütün bir reng-i hezeyan 

aldı. Tabiple marizin dövüşmelerine ramak kaldı. Efendinin teskin-i 
ateşi için bu Lokman muktedisi, bir reçete daha yazmaya mecbur 
oldu. Bu ikinci tertip tamam yirmi beş kalem naşinide597 ecza-yı 
garibe598 ve atikadan599 müterekkipti. Efendi reçeteyi görmek istedi. 
Birkaç defa dikkatle okudu. Acibü’t-telaffuz bazıları hakkında 
izahat talep etti.

Bu tertib-i sani, lübub-i erbaa, bistorta ve dence tosiko, 
diyasento gibi hem kafiye-i eczanın bir sıraya vazıyla bir tarz-ı 
garibde mukaffa yazılmış pek mustalah600 bir şi’r-i tıbbi gibiydi. 
596    mülatafe: şakalaşma
597    naşinide: işitilmemiş
598    Baskıda yanlış olarak: “Garbiye”.
599    ecza-yı garibe ve atika: eski ve tuhaf ilaçlar
600    mustalah: ıstılahlı



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 111

Efendinin nazarı, şu iki mukaffa ecza önünde pürdehşet saplandı 
kaldı: beş dirhem ıstarek, on iki dirhem kurs-ı engerek.

Gözleri büyüyerek hemen haykırdı:
— Yok doktor… Kata olamaz! Bunu havsala almaz!.. Kafiye 

hatırı için yılan kabuğu yenmez, sürünülmez…
— Pullarına vücudun şifa gerek
Müessirdir buna kurs-ı engerek
— Hayır, karşımda bin maharet-i takfiye göstersen bana 

engerekle mukaffa ecza kullandırtamazsın… “Yılan” lafzının sem 
ve zihni zehirlemesinden sarfınazar, kurs-ı engerek gibi bir hata-yı 
izafiyi semminden tecrit ile bala bulasan yine bana yutturamazsın… 
Çünkü sen kafiye düşkünüysen ben de kaide perestişkârıyım…

Bu Lokman-ı Sani Senai Efendi, hastasına kalp merakını 
unutturmak için mi zavallıyı böyle müziç ve tatlı bir vücut kaşıntısı 
meşgale-i mütemadiyesine düşürmüş, bu maksad-ı hayırhahane ile 
mi onun tekmil saha-i bedeniyyesine bu umumi pehlivan yakısını 
açmıştı? Yoksa reçete tertibinde nev ve miktarca Lokman’a iktidada 
şaşırarak bir hataya mı düşmüştü? İşte bu malum değildi.





VI  
HASAN FERRUH EFENDİ AİLESİ

Hodbinî-i beşere601 gaye yoktur. Hasis, bir habbesini sarf 
edemeyeceği nukudunu602 anlaşılmaz bir sevda-yı iddihar603 ile 
kasaya yığmaya uğraşır. Tedavül-i umumiden çeker. Bu hapsettiği 
paranın belki on binde, yüz binde birinin yoksulluğu yüzünden 
cemiyyet-i beşeriyye içinde ne mahrumiyetler ne facialar cereyan 
ettiğini düşünmez. Madame’l-hayat nafakasını baliganmabelag604 
temin etmiş bir tok, her fırsat zuhurunda fazlalığını nazar-ı insafa 
almayarak yine nefsi için iddiharatta bulunur. Zehairini605 küflendirir, 
çürütür. Açları aklına getirmez. Kimseye yedirmez. İnsaniyeti 
tüyleri ürpertecek insaniyetsizliklere sevk eden işte bu hodbinîdir. 
Birçok efalimizde bu hodbinî bizi insanlıktan çıkarır. Fakat bin 
türlü tevilatla606 bunun enva-ı elimesini607 her gün irtikâptan608 
çekinmeyiz. Her hareketimizde mutlak bu his mündemiçtir609. 
Belki hayat budur. Bu bir kanun-ı tabiattır. Bütün hırslarımızı tevlit 
eden bu faziha610 yüzünden umduğumuz saadetten ziyade felakete 
601    hodbinî-i beşer: insanın bencilliği
602    nukut: paralar
603    sevda-yı iddihar: biriktirme sevdası
604    baliganmabelag: fazlasıyla
605    zehair: yiyecek şeyler
606    tevilat: bahaneler
607    enva-ı elime: acı çeşitleri
608    irtikâp: kötü iş yapma
609    mündemiç: yerleşmiş
610    faziha: rezillik
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uğrarız. Çünkü huzur-ı hükkâma çıkan en küçük davalardan en 
büyük muharebelere kadar varan münazaaların611, çekişmelerin, 
mukatelelerin612 masdar-ı zuhuru budur.

Hasan Ferruh Efendi, hesapsız müstefreşelerini613 çırak 
çıkardıktan sonra hemen kendiyle hemsin bulunan menkûhası614 
da cılız bir kız çocuğu bırakarak vefat etmişti. Efendi, bu zıyayı 
bir nimet bildi. Hodbinî-i kalbîsine tebaiyetten başka bir şey 
düşünmeyerek hüsnen müstesna yirmi iki yaşında bir kız ile izdivaç 
etti. Akamet-i hayatına böyle nevreside615 bir nadire-i cemali 
teşrikten çekinmedi. Cazibe Hanım’ın bu firaş-ı izdivaca saçacağı 
reyan-ı şebabla616 Efendi kendi de gençleşecek, onun hande-i 
nevcivanisiyle617 hanenin heva-yı inşirahında güller açacaktı.

İki başlı olamayan bir muhabbetten beklenilecek neşenin 
nihayetü’n-nihaye gamlar, elemler doğduracak muvakkat bir 
saadet-i menfiyye olacağını âmâ-yı hodbinî ile görememişti. Bir 
sarsar-ı biamanla618 gülbün-i nazından619 koparak mütefessih620 
bir çamura düşen bir gonca gibi genç kız, vaktinden evvel 
çökmüş, çürümeye yüz tutmuş bu hastanın kadit621 kolları arasına 
kaderinin sevkiyle bihiss serildi. Kendisi için kadınlık vazifesi, 
kâm almaksızın kâm vermek olduğu hükm-i kazasına boyun eğdi. 
Hissen, sinnen pek gayrimütevazin622 bu firaş-ı izdivacda katlandığı 
nevazişler, deraguşlar, buseler ne hazin ve tahammülgüzardı623… 
Kadının şebabeti, erkeğin akametini feyzdar etmek kerametini 
611    münazaa: ağız kavgası
612    mukatele: katletme
613    müstefreşe: cariye
614    menkûha: nikâhlı kadın
615    nevreside: yeni yetme
616    reyan-ı şebab: gençliğin ilk zamanları
617    hande-i nevcivani: gençlik gülüşü
618    sarsar-ı biaman: amansız rüzgâr
619    gülbün-i naz: nazın gül fidanı
620    mütefessih: kokmuş
621    kadit: pek zayıf
622    gayrimütevazin: denk olmayan, birbirine uymayan
623    tahammülgüzar: dayanılmaz



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 115

gösteremiyor, yarı sönmüş bir arzu-yı şehvaniyi tutuşturmaya 
maa’l-kerahe beyhude vakf-ı vücud u mesai etmekten gayrı bir şey 
hasıl olamıyordu. İştialine624 uğraşılan bu bisemere döşek huzuzatı 
tecrübeleri çoktan beri erkeklikten uzaklaşmış olduğunu Efendi’ye 
anlattı. Bu say-ı beyhude Efendi’yi de bitiriyor, kadına da hayattan 
istikrah getiriyordu. Efendi’nin zaten müzebzep625 olan sıhhat ve 
kuvveti bu izdivaçtan sonra hemen bütün bütün ilan-ı iflas etti. 
Neticeten vahim addolunacak bazı hastalık ârazı baş gösterdi… 
Etibbanın kati tavsiyeleri üzerine zevç zevce yalnız döşekleri değil, 
odaları bile ayırdılar. Efendi, can kaygısına düştü.

Kadın köhne, mariz bir kalbin hazin, neticesiz sevda 
feveranlarına arz-ı vücudla vazife-i zevciyyeti kerhen ifa etmek 
işkencesinden kurtuldu. Fakat bu taze, güzel kadının hayatı, 
gençliği bir nevi haciz altına alınmıştı. Cazibe Hanım, tabiatın 
kendine bahşettiği o çağın ezvakından, bütün kadınlık hukuk-ı 
meşruasından istifadeden memnuiyetle bir ömr-i mahrumiyyet 
geçirecekti. Bihesap delikanlıların gönüllerini şulebar-ı sevda 
etmek taravetinde bulunan bu biçare kadın, ihtiyar, mariz zevcinin 
hodgamisi yoluna mahkûm-ı akamet kalacaktı. Efendi, onu 
gayetle iştihaengiz fakat ekli626 memnu bir meyve gibi hasit enzar-ı 
ağyardan mahfuzen karşısında bulundurmaya, yalnız onun hıram-ı 
dilfiribini627 temaşa ile bu son günlerinin acılıklarını, bazı kısa 
dakikalarda tadile yol aramaya uğraşmakla iktifa ediyordu.

Yalıda her nev esbab-ı maaş ve refah mebzulen mevcuttu. 
Fakat Cazibe Hanım’ın öyle iştihasızlık günleri olurdu ki taam 
etmek âdet olduğu için sofraya oturur, yediği etimenin628 nevini 
fark edemeyecek bir dalgınlık ve isteksizlikle elini şuna buna 
dokundurur kalkardı. Efendi, ona her ay birkaç kat son moda 
elbise yaptırtmak semahatinden geri durmazdı. Fakat bu elbiseler 
624    iştial: tutuşma
625    müzebzep: karmakarışık
626    ekl: yeme
627    hıram-ı dilfirib: gönül aldatan yürüyüş
628    etime: yemekler
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gardroplarda birbiri üzerine yığılarak kalırdı. Bazen misafirliğe 
gitmek icap edip de giyinmeye mecbur kaldığı zamanlarda 
tezyininden sonra endam aynasının karşısına geçer, latif, narin 
vücudunu mahzunane temaşaya dalardı. Onun nehafet629 içinde bir 
dolgunlukla letafettar endamındaki inhinalar heykeltıraşi-i tabiatın, 
sanatkârlara vecd-i sünuhat getirecek bir numune-i mutenasıydı630. 
Daima açık bıraktığı boyunla gerdanın bedene iltisakındaki tenasüp, 
kadim Yunan sanilerinin mermerlerde temsil için aradıkları ziruh 
bir bedia-i temeşşuk addine sezaydı. Firketelerin zapt ve tanzimine 
karşı daima isyanla rahat durmayan gümrah631 koyu kumral saçları, 
bediaperver bir ressamın kalem maharetiyle çizilmiş sanılan ve 
çehresine dilaşup632 bir eda-yı mahsus veren yine o renkte kalkıkça 
kaşları, sanki kem nazarlardan masuniyet için kıvırcık kirpiklerin 
saye-i himayetinde pek cazip duran ela gözleri, ince lal dudakları, 
burnun, yanakların, çenenin tenasübüyle pek nazarrüba633 bir ahenk 
teşkil etmişti. O yalıya gelin geldiği zaman rengi açık pembe leylak 
taravetindeydi. Fakat heva-yı inkişafından mahrum bir çiçek gibi 
giderek soluyor, gözlerin altlarında alamet-i tab ü fütur634 olan ve 
kirpiklerden saye düşmüş gibi hafif siyah haleler peyda olmaya 
başlıyordu. Aynanın önünde süslendiği zamanlar kendine bakar 
bakar, kirpiklerinin araları ayrı yaş taneleriyle dolardı. Kimin 
için bezeniyor, giyinip kuşanıyordu? Bu yeisalud635 hayat içinde 
geçen seneler işaret-i mürurlarını636 bu güzel çehreye derin hatlar 
ile çizecekler, beş on sene sonra bivakit ihtiyarlığa namzet geçkin 
bir kadın hâlini alacak, talihinin bu nakabil-i tazmin gadrini sonra 
kimden dava edebilecekti? Hâl muzlim, istikbali ise anahtarı 
hodbin bir ihtiyarın mümsik elleri arasında sımsıkı duran bir demir 
629    nehafet: incelik
630    numune-i mutena: önemli örnek
631    gümrah: gür
632    dilaşup: gönlü altüst eden
633    nazarrüba: göz çeken
634    alamet-i tab ü fütur: sıkıntı ve usanç belirtisi
635    yeisalud: ümitsizlik bulaşmış
636    işaret-i mürur: geçiş işareti
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kapıya benziyor, ötesi hiç seçilemiyordu. Onun firaş-ı vahdetinde 
nevmit geçen bazı leyal-i tahayyülünde nazar-ı iştiyakı637 önünde 
öyle delikanlı çehreleri resmigeçit yapardı ki bu tatlı müziç hayalatı 
zihninden kovmak sıkıntısıyla bilanevm638 bir yandan öbür tarafa 
döne döne terler içinde kalırdı. Gönlünde bir mefkûre-i aşk vardı. 
Bir gün bir taraftan onun zuhuruna intizardaydı. Fakat bu pereste-i 
muhayyeli nereden ve nasıl zuhur edebilecekti? Onu bilmiyordu.

Aza-yı aileden ikincisi Hasan Ferruh Efendi’nin hemşiresi 
Ferhunde Hanım’dır. Kırk ikilik fakat muhafaza-i taravet etmiş 
güzel bir kadın… Vücudu şişmana karip bir dolgunlukta… 
Meşgale-i daimesi, senelerin çehresinde husule getirdiği tahribatı 
tamire münhasır olduğu için sinn-i hakikisinden yedi sekiz yaş 
küçük görünür. Saçlarının ilk aklarını kimseye fark ettirmemekte 
cidden maharet göstermiştir. Boyaların cilde muzır olmayan envaını 
tanır. Bunların suret-i istihzar ve istimallerini639 hane içinden bir 
ferde sezdirmez, ihtiyarlığın su-i hazmdan mütevellit bir nevi 
hastalık olduğunu bilir. Midesine dikkat eder. Hazmı bati şeyleri 
ağzına koymaz, fazla yemez. Vücudu yıprandıran müessirattan 
başlıcası gam, yeis, üzüntü olduğuna da vâkıftır. Hiç keder tutmaz. 
Sıkıntı verecek her şeyden kaçar. Üzüntülü bir iş görmez. Mümkün 
mertebe hayatını bir safa-yı daimî hâlinde geçirmeye bakar. Dünya 
yıkılsa vazife edinmez. Orta boylu, saçları reng-i asli olan koyu 
lepiskaya boyalı, sarı ela gözlü, değirmi kırmızı çehreli, aza-yı 
vechiyyesi mütenasip ve dişlerinden birkaçı bellisiz olarak eğretidir. 
Simanın heyet-i umumiyyesine dikkat edilirse yüzünde vakt-i 
nemasından fazla zamanlar için pamuklar içinde hıfzedilmeye 
uğraşılan meyveleri andırır bir bayatlık vardır. Müdekkik bir nazar, 
bu taraveti taravet-i hakikadan ayırabilirse de Ferhunde Hanım 
kendisi bunun katiyen farkında değildi. O kendi hakkındaki gençlik 
telakkiyatında nakabil-i tedavi bir mübalağa zaafıyla maluldü. 
Yirmi sekizden yukarı çıkmak istemez ve senelerin bu makûsiyyet-i 
637    nazar-ı iştiyak: özlem, arzu bakışı
638    bilanevm: uykusuz
639    suret-i istihzar ve istimal: kullanma ve hazırlama biçimi
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mürurlarına cidden kanaat getirmiş gibiydi. Her sene geçtikçe o 
bir yaş daha küçülürdü. Ve öyle gençlik edaları peyda etmişti ki 
hemen kendiyle hemsin bulunan kadınların, “valide hanım” tabir-i 
muhteremanesiyle ellerini öpmekten çekinmezdi. Bazen on sekiz 
yaşındaki kızların mizaçlarına ve mukteziyat-ı ruhiyyelerine640 
tamamıyla hulul ile densizlikler, somurtganlıklar yapar, etrafına 
müstağniyane eğri, kıpık, şımarık nazarlar fırlatırdı. Hoppa bir 
kızcağız tavrıyla ara sıra kollarını kaldırıp gerdan kırma ve göz 
süzmeleriyle saçlarını bir tanzim edişi vardı. O edayı görenler, 
gençlik rolünü oynamaktaki bu sanatkârlığa gülmek mi, hayret 
etmek mi lazım geleceğini bilemezlerdi.

Bu gençlik budalası kadın, biri oğlan diğeri kız iki yetişkin 
evlat anasıydı. Muzaffer, yirmi bire basmış, Mahmure, on yediyi 
dolduruyordu. Kendi sinn-i hakikisinin gizlenmez, örtülmez ziruh 
birer vesika-i aleniyyesi olan bu iki çocuğu vaktiyle doğurmuş 
bulunduğuna o ne kadar nadimdi… Türlü maharet-i mantıkıyye 
ve tevilat-ı hesabiyye641 ile oğlanın yaşını on altıya, kızınkini on 
üçe kadar indirebilmişti. Her ne kadar lüzum görülse bunların 
tezkere-i Osmaniyyelerini642 meydana çıkarmazdı. Çocukların 
hin-i veladetlerinde nüfus tezkerelerine sinleri yanlış kaydolunmuş 
olduğu iddiasını öne sürerek bunların kendi hesabına göre nüfus 
idaresince tashihat-ı lazıme icra ettirtecekti:

— Hanım, maşallah çocukların her ikisi de senin tependen 
bakıyorlar… İddia ettiğin kadar küçük görünmüyorlar…
diyenlerin itirazlarını:

— Büyükbabalarına çekmişler. İkisi de genç irisi. Vücutları 
sinleriyle gayrimütenasiptir. Siz onların yaşlarını doğurandan daha 
iyi mi bilirsiniz?
cevabıyla iskâte uğraşırdı.
640    mukteziyat-ı ruhiyye: ruhi gereklilikler
641    tevilat-ı hesabiyye: hesaplı bahaneler
642    tezkere-i Osmaniyye: nüfus kâğıdı
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Bu aile efradı irsî birer nev cinnetle maluldü. Büyük biraderi 
Hasan Ferruh Efendi’nin hastalık merakı, hemşiresi Ferhunde 
Hanım’da böyle müfrit bir şebabet-i daime deliliği suretinde 
mütecelliydi.

Aza-yı aileden üçüncüsü, Ferhunde Hanım’ın zevci Sabri 
Bey’dir. Sinni altmışı geçmiş, o da kayınbiraderi Ferruh gibi 
gençlik suistimalatı neticesi olarak vaktinden evveli çökmüş mariz 
bir ihtiyardır. Ferhunde Hanım, on sekiz yaşında güzel körpe 
bir kızcağızken o zaman kırkını mütecaviz bulunan bu adama 
vermişlerdi. Şimdi yan yana geldikleri zaman karı koca değil, 
baba ile kız zannolunurlar. Ferhunde Hanım, kendine ihtiyarlık 
bulaşacağı havfıyla zevcinin deraguşlarından kaçar. Onun buruşuk 
ağzından çıkan pirî ile meşbu ağır nefesinin temasıyla kendi taraveti 
haleldar olacak zanneder. Çoktan odayı ayırmışlardı. Sabri Bey, 
bazen hastalandığı zamanlarda pek yanına gitmez. İhtiyar hizmetçi 
muhacir Hasibe Kadın’ı gönderir. Hastanın bakılmak için bir dest-i 
mahreme ihtiyacı olduğu vakitlerde maa’l-kerahe yanına gitmeye 
mecbur olsa zavallıyı yatırıp kaldırırken öfke ile tartaklar. Kocası 
zevcesine “kızım”, “kızcağızım”, “yavrum” tabirat-ı tasgiriyyesiyle 
hitap eder. Zavallı hasta adam, döşeğinde zevcesinin yed-i infialiyle 
böyle hırpalandığı vakit:

— Kızım, azıcık yavaş… Bana, üvey ana hıncıyla bakıyorsun…
serzenişiyle merhametini celbe uğraşır.

Sabri Bey, zevcesine genç görünmek mazeretiyle sakal 
salıvermemişti. Vaktiyle kırmızımtırak sarı olan saçı, bıyığı şimdi 
tamamıyla ağarmıştır. Öyle akbaba manzarasıyla karısının enzar-ı 
istihzası643 önünde büsbütün bir mevki-i hacalette644 kalmamak için 
boya istimaline uğraşır, cidden muhtac-ı maharet olan bu nazik 
işi pek beceremez, yüzüne gözüne bulaştırır. Başın yan tarafıyla 
arkasında biraz saç kalmış, kafatası bilardo bilyesi gibi açılmış, 
bıyıklar da kırpılmış, binaenaleyh boyanacak çok tüyü tüsü 
643    enzar-ı istihza: alay eden bakışlar
644    mevki-i hacalet: utanç yeri
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kalmamıştır. Ama gözler iyi seçmez, eller titrer… Çok defa fırçayı 
nereye sürdüğünü bilemez. Muharriş, yanıcı boya eczalarıyla bazen 
şakaklarını lekeler, bıyığın üst taraflarındaki beşere-i vechiyyesini 
yakar. Sonra bu sabit lekeleri çıkarmak için ispirtolu bez ile ovar. 
Oraları kıpkırmızı yara olur… Çiçek çıkarmışa döner. Boyaları 
üstüne başına, yerlere, halılara saçar. Boyanması lazım olan 
yerlerden ziyade, lazım olmayan tarafları telvin eder. Birkaç gün 
sonra, boyanan kılların kök taraflarında yarım parmak enliliğinde 
bir aklık peyda olur. Saçlar açıklı koyulu menevişler645 peyda eder. 
Sık tıraş olmaya üşenir. Çenesinde fırça gibi bembeyaz bir sakal 
sürer. Gözlerin fersizliği, buruşukların derinliği, daima bıyık gibi 
uzayan kaşların tuğyanı boyaların muhtelif elvanıyla karışarak 
çehreye gülünç bir karikatür hâli verir.

Ferhunde Hanım, pek mahir bir boyacıdır ama bu 
sanatkârlığından zevcini müstefit etmek646 istemez. İmdadına 
yetişmez. Onun öyle boyacı kedisi gibi açıklı koyulu renkler içinde 
gülünç olup kaldığını gördükçe hoşlanır.

— Kocamın bu hâllerine bakınız da bana acıyınız… Gençliğim 
bu ihtiyarla tebah olup gidiyor…
şikâyetleriyle herkesi kendine acındırmaya uğraşır. Sabri Bey, 
zevcesinin çok defa garabet derecesini de aşan bu gençlik iddialarına 
tahammül eder. Fakat bazen de dayanamayarak: 

— Hanım, yaş kırk iki ama akıl terelelli…
deyiverir. O zaman Ferhunde Hanım, öfkesinden gelincik çiçeği 
reng-i ateşîni ile parlayarak:

— İlahi, onu söyleyenin kırk iki defa dili tutulsun…
inkisarını fırlatır. Zevci gülerek:

— O kadar hiddetlenme, kanın bozulur, çabuk ihtiyarlarsın. 
Ferhunde şaka bir taraf…. Kendi tahminine göre kaç yaşındasın? 
Daha otuzunda bile değilsin, değil mi? 
645    meneviş: renk dalgalanması
646    müstefit etmek: yararlandırmak
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Ferhunde Hanım, sükûtla bir tasdik-i zımnide647 bulunur. Sabri 
Bey, sual-i müzicini648 yine tekrar ile: 

— Söylesene, kaçındasın?
— Bilmiyorum.
— Sen bilmiyorsan ben biliyorum. Ben, seni alalı tamam yirmi 

dört sene oldu. Bir cesaret-i fevkaladede bulunup da şimdi otuz 
yaşında olduğunu tasdik etsek müddet-i izdivacımız olan yirmi dört 
adedini bu otuzdan tarh edince649 meydanda küçücük bir altı rakamı 
kalır. İnsaf et, sen bana vardığın vakit altı yaşında mıydın?

Bu bedahet karşısında fart-ı infialinden Ferhunde Hanım’ın 
kırmızılığı morluğa döner. Sadrını hafakanlar doldurur. Boğulmamak 
için hemen biraderinin eczanesine koşarak birkaç yudum kordiyal 
içer. Ve sonra zevcinin odasına karşı yumruklarını sulh kabul etmez 
bir şiddet-i intikam ile sıkarak:

— Yaşımı ne kadar büyültsen yine babam yerinde bir herifsin… 
Senin buruşuk suratına baka baka ömrüm, günüm karardı. Bu ana 
kadar sinnen küfvüm bir erkekle kamyab-ı sevda650 olmadım. Bu 
lezzet nasıl şeydir tatmadım. Afif kalmak budalalığı ile hiç göz 
açmadım. Fakat sen dur… Sen dur… O senin tas kafana bir çift iri 
boynuz pek güzel yaraşır. Bunları sana takmadıkça Allah canımı 
almasın!..

Bu müthiş kararını tenha bir odanın sağır duvarlarına tevdi 
ettikten sonra aynanın karşısına geçer, kendini rah-ı iffetten 
çıkaracak o gaip delikanlıdan görebileceği rağbet-i sevdanın 
derecesini tayin için kırıta kırıta aza-yı vechiyyesini ayrı ayrı tetkik 
eder. Kendini şebabetin en kaynar devresinde ateşli delikanlıların 
muhabbetlerine seza, şayan-ı perestiş bir kadın bulur.

Ferhunde Hanım’ın oğlu Muzaffer Sabri Bey, valideyninin 
hodbinîlerine vâris, levent gibi güzel bir gençtir. Şimali Avrupa 
647    tasdik-i zımni: kapalı şekilde doğrulama
648    sual-i müzic: rahatsız eden soru
649    tarh etmek: çıkarmak
650    kamyab-ı sevda: sevda muradına ermiş
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ahalisine andırır, nim şeffaf pembe billuri bir letafetle taravetyab 
çehresine taktığı şık altın gözlük pek yaraşır, simasına başka 
bir cazibe verir. Aza-yı vechiyyece peder ve validesinin birer 
enmuzec-i hilkatleridir651. Mekteb-i mülkiyyeden şehadetname 
alalı henüz altı ay kadar oluyordu. Şimdi itmam-ı tahsil için 
Avrupa’ya gidecekti. Onun genç dimağında birçok büyük emeller 
hâl-i mübarezedeydi. Takip edeceği meslek hayatına elan kati 
bir karar verememişti. Büyük bir adam olmak istiyordu. Kendini, 
bütün beşeriyetin fevkinde bir mevki-i azamet ve müstesnaya 
yükseltecek bu meslek siyaset midir, edebiyat mıdır? Tababet yahut 
avukatlık mı? Bunu daha kestirememişti. Mektepten alelade bir 
şehadetname ile çıkmış olduğu hâlde bunu derece-i zekâsı için bir 
miyar addetmiyor, tutacağı iş için istidad-ı mahsusunun tevafukunu 
hiç düşünmüyordu. Kendini en ziyade yükseltecek meslek hangisi 
ise bir kere bunu keşfettikten sonra her işi başarabilecek kuvveti 
nefsinde buluyordu. Validesinin tuvalet merakı oğlunda da 
mütecelli bir histi. Tahsil-i meşgale-i müzicesinden652 azadeser653 
kaldıktan sonra kitaplarını bir dolaba kapadı. Gazete bile okumaz 
olmuştu. Şimdi bir müddet gezip tozarak kurtulduğu metaib-i 
tahsiliyyenin654 acısını çıkaracaktı. Bıraktığı kitaplara bedel şimdi 
eline terzi faturalarını aldı. Ne biçimdeki kostüme, nasıl yelek ve 
ne renkte boyun bağı yaraşır, halline uğraştığı mühim meseleler 
artık bunlar olmuştu. Birçok elbise yaptırttı. Bunların bazılarında 
kable’l-amal tasavvur etmiş olduğu yaraşığı bulamayarak sıkılıyor, 
hata-yı tasavvuratını tashihen diğerlerini diktirmeye kalkıyor, bu 
israfına pederinden ziyade validesi öfkelenerek bağırıyordu. Çünkü 
oğlunun bu sarfiyatı Ferhunde Hanım’ın tuvalet bütçesinde kendi 
tezeyyününü haleldar edecek büyük açıklar husule getiriyordu. 
Onun bu ihtiyacını nakisedar655 eden göz bebeği evladı da olsa o 
bu hâle tahammül edemezdi. Evlat büyütmek, kendine bir ortak 
651    enmuzec-i hilkat: yaratılış örneği
652    tahsil-i meşgale-i müzice: bıktıran, usandıran tahsil
653    azadeser: hür
654    metaib-i tahsiliyye: öğrenim yorgunlukları
655    nakisedar: kusurlu
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yetiştirmek olduğunu bu hodbin kadın çoktan anlamıştı ama artık 
faydasızdı.

Muzaffer Sabri Bey giyindi, süslendi. Bir şikâr-ı sevda 
taharrisine çıktı. Oğlunun bu niyetini keşfeden validesi ona nazar-ı 
âşıkane ile bakacak kadınların bu küstahlıklarını telin için söz 
bulamıyor, en ağır takbihatı hafif görüyordu. Bu galeyanı sırf 
oğlunun kalbi kendiyle diğer bir kadın arasında ikiye bölünmesinden 
analık muhabbetine açılacak zahm-ı teessürü656 tefekkür ile 
değildi. Oğlu bir kız sevip de izdivaca kalkarsa kendisi evvela 
kayınvalide ve sonra maazallah büyükana olmak tehlikesine maruz 
kalacaktı. O şimdi, iki evladının analığını üzerinde taşımak bar-ı 
tahammülfersası657 altında ezilirken kocakarılığına birer alamet-i 
aleniyye teşkil edecek bu müthiş katmerli analıkları yüklenmeye 
nasıl takat getirebilecekti? Kocasının cebhe-i namusuna iki 
ayrı boynuz takmak için olan azminde, büyükanalık felaketine 
uğradıktan sonra muvaffakiyet güçleşecekti. Bu felaketlerin men-i 
zuhuru için oğlunun hariçteki harekâtını inceden inceye takibe 
karar verdi.

Muzaffer, bu aşk acemisi çocuk, tecrübesiz kalbinin ilk 
feveranlarına tebaan birkaç kız ile mektuplaştı. Sonra bu hususta 
kendinden ziyade tecrübedide658 bir iki arkadaşının teşvikiyle 
Beyoğlu’nda para ile bir gecelik muhabbet satılan hanelere girdi çıktı. 
Bu tecrübelerinden evvel, genç damarlarında dolaşan muhabbet, 
kanının dimağına ihsas ettiği o hayalnevaz659, o saf timsal-i sevdayı 
bulamadı. Onun daha mektep döşeklerindeyken kendini saatlerle 
uykusuz bırakan, o zaman mahiyetini seçemediği muhayyilepira660, 
masum-ı mefkûre-i aşkı, hakikatle temasa geldikten sonra birdenbire 
solmuş, saffet ve şairiyyet-i ibtidaiyyesini kaybetmişti. Tatmin-i 
hissiyyatı için az vakitte çok dolaştı. Suhulet-i muvaffakiyyetle 
656    zahm-ı teessür: keder yarası
657    bar-ı tahammülfersa: dayanılmaz yük
658    tecrübedide: tecrübe görmüş
659    hayalnevaz: hayal okşayan
660    muhayyilepira:  hayal süsleyen
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söndürdüğü ateşin şiddetine mukabil, şimdi sevdadan bir nevi 
bulantı duymaya başladı. Artık aradığını bulamıyor, mektepteki 
leyal-i tahsiliyyesinde gönlünü nakabil-i tarif bir nur-ı iştiyakla 
tutuşturan aşkın o ruhefza nezahetini arıyordu. Mefkûresi, hissiyatı 
iştibah dumanları içinde bunaldı. O zamana kadar faaliyyet-i tahsil 
ile alude zihni birdenbire meşgalesiz kalınca bu hali zamanlarını 
dolduracak kendine bir eğlence bulamamak sıkıntısıyla bizar kaldı. 
Herhangi bir meşgaleye başlarsa hemen sıkılarak bırakıyordu.

Ailece olan merak illeti irsiyeti tesiriyle daha o yaşta bir nevi 
hüzne düştü. Dayısı Ferruh Efendi gibi habbeyi kubbe yapmaya 
başladı. İşsizlik, dertsizlik bu zavallı genç için bir hastalık oluyordu.

Muzaffer Sabri Bey, bu ahval-i ruhiyyedeyken bir perşembe 
günü sokağa çıkmak üzere giyinmiş, kadınlar da bir düğüne gitmek 
için hazırlanmışlardı. Muzaffer, yalının büyük sofasından geçerken 
mafevkalhayal661 bir hıram-ı latif ile yengesi karşısına çıktı. Cazibe 
Hanım, krem zemini üzerine açık tütün rengi ipekli tüller, güpürler 
ile müzeyyen giydiği elbiseyi vücuduna o kadar yaraştırmıştı ki 
delikanlının gözleri iki bedianın koptuğu nikat-ı mahremaneye662 
kadar yekrenk pembe somaki safiyetiyle temaşasına doyulmaz 
letafetler saçan, gaşyaver buseler davet eden bu açık sine üzerinde 
seri bir cevelan yaptı. Zavallı çocuk alındı, sersemledi, bir şeyler 
oldu. Birkaç zamandır kaybetmiş olduğu gençliğinin bütün arzuları, 
hırsları, emelleri, cinnetleri bir anda kalbinde parladı. O açık gül 
pembesi, mutarra sadrın bir erkeğe nasıl doyulmaz ezvak vereceğini 
kadın vücudu tanımakta hasıl ettiği tecrübelerden anladı. Fakat 
bu meftuniyyet-i aniyyesini sezdirmemek için kendini toplamaya 
uğraşarak hafif bir ihtizaz-ı sada ile:

— Emin ol yenge, dedi. Bugün düğünde en güzel, en şık, en 
latif kadın sen olacaksın…

Bu komplimana karşı Cazibe Hanım ufak bir teşekkür reveransı 
ile: 
661    mafevkalhayal: hayalüstü
662    nikat-ı mahremane: gizli noktalar
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— Çapkın… Sen de böyle iki dirhem bir çekirdek süslenmiş, 
nereye gidiyorsun? Anneni meraktan öldürecek misin?
latifesinde bulundu.

Bu sözleri takip eden sükût esnasında göz göze geldiler. Cazibe 
Hanım’ın hadekalarında parıldayan koyu zümrüdi menevişlerden 
Muzaffer bir mana istihracına uğraşırken genç kadın elindeki incili 
yelpazeyi makam-ı tehditte muhatabına karşı birkaç defa salladıktan 
sonra nazende bir reftar ile uzun eteğini sürüyerek çekildi. 

Muzaffer’in hemşiresi Mahmure, berg-i naz u letafetini663, 
feyz-i hayata her gün bir parça daha açan bir kadın goncasıydı. 
Onun gül yanaklarında, yapraklar arasında sai-i nema ve inkişaf664, 
güneşin feyz-i harıyla pek temasa gelmemiş, el ve nefes değmemiş, 
taravet-i ibtidaiyye ile mutarra665 bir meyve turfandalığı vardı. 
Onun bu nezaket-i anı müştehiyane666 bir şiddet-i nazardan 
müteessir olacak zannedilir, bakılmaya kıyılamayacak kadar güzel 
bir kızdı. Boyu validesinden uzun, simaca anasının ufak tefek 
nekais-i vechiyyesi667 dest-i kudretle bunda mutena668 bir tashih 
görmüş bir müşabihiydi. Bu kız serpildikçe, renklendikçe kadınlık 
mana-yı samimisi gözlerinde her gün daha revnaktar bir meal-i 
vuzuh peyda ettikçe validesini büyük bir telaş alıyordu. Çünkü yan 
yana geldikleri zaman nazarlara sefa bahşeden bu turfanda genç 
kız sima-yı cazibi yanında, Ferhunde Hanım’ın musanna, bayatça 
güzelliği artık seçilir gibi oluyordu. 

Kız, “anneciğim” feveran-ı muhabbetiyle onun boynuna 
sarılmak istedikçe bu “anne” tabirinden fevkalhad muğber olarak:

— Aman çekil, densiz…
663    berg-i naz u letafet: naz ve güzellik yaprağı
664    sai-i nema ve inkişaf: açılmaya ve gelişmeye çalışan
665    mutarra: taze
666    müştehiyane: arzu eder şekilde
667    nekais-i vechiyye: yüz noksanları
668    mutena: özenli
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tekdiriyle bu nevazişlerden669 tevahhuş ediyor, kızına bu “anne” 
tabirini dedirtmemek için çareler düşünüyordu. Onu bu hitab-ı 
meşrusundan nasıl menedebilecekti? Nihayet bir gün dayanamadı. 
Kızın bir tuğyan-ı nevazişle boynuna atılmak istediği bir anda onu 
iterek:

— Mahmure, aygır kadar bir kız oldun. Yetişip beni geçtin. Ben 
mi seni doğurdum, sen mi beni doğurdun, artık bundan bana şüphe 
gelmeye başladı. “Anne” diye üzerime saldırdıkça kendimi üç 
otuzunda zannediyorum. Senin gibi koca kızın ağzına “anne” tabiri 
yaraşmıyor. Pek gençken çocuk doğurması ne belaymış? Biz, ana 
kız değil, iki hemşire gibi duruyoruz. Senin bana “anne” hitabını 
duyanlar taaccüple gülüyorlar. Bundan sonra bana “anne” deme… 
İstemem… “Abla” de… Bu daha münasiptir. İkimiz de gülünç 
olmaktan kurtuluruz…

Bu tekdirde ne müthiş bir hodbinî ve ne kadar gayritabii bir emel 
gizli olduğunu pek fark edemeyen kızcağız donakaldı. Validesi onu 
mu doğurmuş yoksa o validesini mi? Bu iştibahın garabetine şaştı. 
Kendisinin validesinden doğmuş olduğu hakikat-i vazıhasından670 
kim şüphe edebilirdi ki o böyle söylüyordu? Kendisi maderine 
iras-ı şeyn edecek671 hilkatte bir kız mıydı ki anası onu doğurmuş 
olmaktan bu kadar nadim ve şermsar672 görünüyordu? Zavallı 
kızcağızın kalbi sevmek istidadıyla o kadar feverandaydı ki bu 
ihtiyacını validesine olan fart-ı muhabbetiyle tatmine uğraşmaktan 
başka onun şimdilik bir medar-ı teselliyeti yoktu. 

Mahmure, derin bir hüzünle boynunu eğdi. Çekildi. Bu 
anlaşılmaz memnuiyetten pek meyus olmuştu. Sebebi, her ne olursa 
olsun validesinin bu pek garip emrine itaatle celb-i teveccühü için 
mükedder ve müsterhim bir nazar fırlatarak dedi ki:

— Ablacığım, sizi deraguşuma müsaade ediniz de bu her ne 
nam ve mana ile olursa olsun benim için hep birdir…
669    nevaziş: okşama
670    hakikat-i vazıha: açık, ortada olan gerçek
671    iras-ı şeyn etmek: kusur bırakmak, kusura sebep olmak
672    şermsar: utangaç
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Hanede, aza-yı aile sırasına girmiş bir delikanlı daha vardı: 
Şemsi Bey… Hasan Ferruh Efendi’nin oğlu olmadığı için bu 
ismi verdiği bir Çerkez çocuğunu pek küçükten büyüterek 
veled-i manevi edinmiş ve hemşirezadesi Muzaffer’le birlikte 
aledderecat673 müteaddit674 mekteplere göndererek tahsiline itina 
eylemişti. Maksadı, bu genci kendine damat etmekti. Ancak 
yirmi ikisinde bulunan Şemsi de müddet-i tahsiliyyesini itmamla 
şehadetname almış, müdavemet edeceği hizmet-i resmîye henüz 
takarrür edemediği cihetle yalıda boş oturuyordu. 

Şemsi, ortadan uzunca boylu, zayıf değil fakat narin, solgun 
beyaz tenli, kavsiyetleri müntehalarına doğru latif bir ahenkle 
hançer ucu gibi çizilmiş incerek kumral kaşlı, ter bıyıklı, initaf ettiği 
yerlerde derin bir tefahhus-ı şairiyyetle675 meks eden676 durgun iri 
şahane gözleri pek cazibedar bir gençti. Vâsi cephesi üzerinde bir 
tufa teşkil eden sık ve sert koyu lepiska saçları, o pürmeal derin 
gözler ve hançerî kaşlar üstünde, bu çehreye pek hoş bir vakar-ı 
cemal verirdi. İki yan çene kemiği zaviyeleri biraz çıkık ve enlice 
mürtesemdi677. Çene ucunun aşağı doğru dönen kısm-ı müdevverine 
kadar imtidat eden hatti bir çukur sanki birtakım densizliklerin, 
inatların, ani galeyanların mahfazasıydı. Vasat bir ittisadaki678 ağzın 
bir sıraya küçük, beyaz, muntazam dişlerini örten ince dudaklar, o 
solgun sima ile hiç münasebet almayacak surette ilkbahar güneşine 
karşı parıldayan kirazların yakuti ibtisamlarını andırırdı. Bu 
manzume-i hissini bozan uzuvlar, bir çift kalkık Çerkez kulağıyla 
kaidesine doğru nezaket ve tenasüple ittisa eden burun kanatlarının 
arzu-yı şehvaniye dal679 hafif vüsatleriydi.
673    aledderecat: derecelerine göre
674    müteaddit: çok sayıda 
675    tefahhus-ı şairiyyet: şairlik araştırması
676    meks etmek: durmak
677    mürtesem: resmolunmuş
678    ittisa: genişlik
679    dal: işaret eden
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Şemsi, incir çekirdeği doldurmaz küçük sebeplerden kendi için 
vesile-i infial arayan ve kızdığı zamanlar sözünü pek sakınmayan 
seriütteessür bir gençtir. O, ekseriya birden parlar ve söner. Bazen 
ani feveranlarla hatırlar kırar, delice şiddetlere kalkışır, sonra 
nadim olur. Hiddetlenince zabt-ı nefs etmeye karar verir fakat 
asabının teheyyüçlerine680 mukavemetle bu kararlarına tevfik-i 
hareketi hemen gayrivakidir. Sebeb-i inkisarı ne olduğunu kimseye 
anlatmadan haftalarca düşünür. Muvaffakiyyet-i tahsilden sonra 
müktesebat-ı fikriyyeleriyle681 parlamaya başlayan çalışkanlara, 
zekilere karşı büyük bir perestişkârlık ve hürmetle mütehassistir. 
Onların meclislerinden, arkadaşlıklarından gayet mahzuz olur. Fakat 
kendinin tahsile pek o kadar merakı yoktur. Bir âdet-i mecburiyye 
olduğu için mekteplere gitmiş gelmiş birkaç imtihanda taklak 
atarak zor zar müddet-i tahsiliyyesini itmam edebilmiştir. Futbol, 
bisiklet, av, nişancılık gibi isporlara heveskârdır. Vaktini bunlar ile 
geçirmeye imkân-ı müsait olmadığı zamanlarda bezik, poker, tavla 
oyunlarına dalar. Yalıda Hasan Ferruh Efendi’nin gayet zengin bir 
kütüphanesi vardır. Bunun kapısını en ufak bir fikr-i tecessüsle o 
kadar vakittir ne Muzaffer açmıştır ne de Şemsi…

Ahlak ve âdetçe bu iki genç beyninde hemen hiçbir tevafuk 
yoktur. Muzaffer Sabri’nin kadın takibatındaki cevelanlarına Şemsi 
katan iştirak etmemiştir. Şemsi, aşka dair hissiyatını kimseye 
açmamış, bu hususta pek mahcup ve âdeta inana gelmez bir vahşidir. 
Günden güne renginin daha ziyade solduğuna bakılırsa tek başına 
teskin-i hissiyyat için gençlere müstevli682 bir ibtila-yı vahimle683 
demgüzar olduğu anlaşılır. Kadın deyince o korkar, kaçar. Şimdiye 
kadar bişaibe kalmış iffet-i şebabına karşı bundan büyük bir tehlike 
istişmam eder.

Şemsi, ispordan hali kaldığı zamanlarda yalının o muhteşem 
odalarını, o şairane hıyaban ve ormanlarını terk ile o semtin en pis 
680    teheyyüç: heyecanlanma
681    müktesebat-ı fikriyye: fikrî kazanımlar
682    müstevli: zapt eden, hükmü altına alan
683    ibtila-yı vahim: tehlikeli tutku
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bir kahvesinde balıkçı, kayıkçı güruhundan kirli yağlı kimselerle 
yüzlük pakette tavla iskambil oynardı.

Şimdi bu ailenin tasvir-i şemaili icap eden zavallı bir uzvu 
kaldı. O da Hasan Ferruh Efendi’nin kerimesi Atıfet Hanım’dır. 
Bu kız, pederinin ne kadar emraz u eskamı684 varsa sanki onların 
içtimasından vücut bulmuş bir hüzn-i mücessemdir. O kadar 
zayıf, kısa ve ufak tefek yapılıdır ki yirmisini geçmiş olduğu 
hâlde daha büyümesine intizar edilen bir çocuk gibi durur. Fakat 
çehresinde o sinnin körpeliğine bedel hazin bir cücelik manzarası 
vardır. Çünkü otuz yaşına mahsus hutut-ı vechiyye daha şimdiden 
tamamıyla müteşekkildir. Beygir başına andırır dar, uzun, uçuk sarı 
buğdayi bir yüz üzerindeki kirpiksiz, sönük bir çift ufak siyah göz, 
ince fakat ucu aşağı doğru kıvrılarak uzamış gagamsı bir burun, 
kemikten ibaret çıkık yanaklar, bakanları zavallıya acındıracak 
kasvetli bir heyet-i mecmua teşkil etmişti. Soluk ve bellisiz 
derecede ince dudaklarla muhat ağzı o kadar küçüktür ki ufak bir 
fındığın müruruna güç imkân-ı tasavvur olunan bu süzgeç deliğini 

-tabiatın şu biinsafane feramuşunu685 tashihen- insanın iki parmağını 
sokup biraz daha yırtacağı gelir. Küçük ağız makbul ise de o gaga 
burunla, uzun çene arasındaki bu fem-i gayr-i mahsusun sair aza-
yı vechiyye ile nispetsizliği görüldükçe insana sıkıntı basar. Atıfet 
Hanım bu nakise-i hulkiyyesinden dolayı lakırdıyı basık, peltek 
söyler. Zavallı kız, bu gudubetliğine rağmen zeki ise de kadınlık 
hissine mağlubiyetten kurtulamayarak bu sıkletbahş çirkinliğini 
süse, nizama, tuvalete ifratperestane bir düşkünlükle tadil ve tamire 
uğraşır. Yüzüne neler sürse, kirpiksiz gözlerini ne kadar tahrillese686 
seyrek, güdük saçlarını modanın göz aldatacak hangi eşkâl-i 
nevinine soksa, ne renk ve biçimde elbise giyse husulüne çalışılan 
güzellik, letafet yerine, biçareye büsbütün bir çirkinlik arız olur, en 
nazarfirip687, en ferahbahş renkler, kumaşlar üzerinde sanki ağlar, 
684    emraz u eskam: hastalıklar
685    feramuş: unutma
686    tahrillemek: çizmek
687    nazarfirip: göz aldatan
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birer manzara-i matemnüma alır… Tezeyyün hususunda onun için 
ihtiyar olunacak eslem-i tarik688, kasvet-i simasını örtecek en koyu 
renkler, en sade biçimler, güzelliğe yeltendiğini hissettirmeyecek 
en basit saç tanzimleri ise de bu matemzar çehrenin ürküttüğü 
gençlik emelleri, feveranları hep onun mağmum kalbinde içtima 
etmiş olduğundan, güzellenmek için burada kaynayan kadınlık 
hevesatına bir türlü mukavemet edemez. Hiçbir kadın, aynanın 
karşısında süslenmek endişesiyle bunun kadar yorulmamıştır. 
Odasına saatlerce kapanır. Moda gazetelerini önüne açar. Saçlarını 
bin tarzda tanzim eder. Yaraştıramaz, yine bozar. Yüzünü pudranın, 
düzgünün, allığın bütün derecat-ı telvinine boyar. Yanaklarını, 
kansız fıkırdak kulaklarını pembeleştirir. Beklediği an-ı cazibe 
bedel simasına daha ziyade bir kartlık, yorgunluk, sevimsizlik gelir. 

“En çirkin bir insan, ayna karşısında mutlak kendisinin beğenilecek 
bir yerini bulurmuş. Bulamasa çatlarmış.” derler. Atıfet Hanım, 
beyhude o saat-i mesaisinden sonra çatlamaz. Esrar-ı fenniyyeden 
bir şey keşfine uğraşan yılmaz zekâlar gibi sırr-ı hüsnünün miftahını 
bulmaya yine uğraşır, uğraşır…

Bu muvaffakiyetsizliğin verdiği nevmidîyle yerlere kapanır. 
Gizli gizli saatlerce ağlayarak çirkinliğinin matemini tutar. Hanedeki 
diğer kadınların şaşaa-i hüsnleri kendini bütün bütün meyus eder. 
Onlar ile yan yana geldiği zaman peyda olan levha-i tezad cangüzar 
işkenceler tevlit eder. Soluk bir kurdela parçası, en çolpa bir kıyafet 
şöyle gelişigüzel bir saç toplayış Cazibe ve Mahmure Hanımların 
hüsünlerine revnak-ı diger689 verir. Bilakülfet690 ne yapsalar yaraşır. 
Atıfet, onların güzelliklerine gizli olduğu kadar büyük ve öyle 
can kemirici bir hasetle suzandır ki bu ikisinin çiçek çıkarmak 
gibi bir afet-i cildiyye ile zeval-i cemallerine âdeta intizar eder 
durur. Bütün bu deruni azapların sebeb-i teşeddüdü691 Şemsi’ye 
688    eslem-i tarik: en doğru yol
689    revnak-ı diger: başka parlaklık
690    bilakülfet: zahmetsiz
691    sebeb-i teşeddüd: şiddetlenme sebebi
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olan namzetliğidir692. Bu delikanlı, kendine binazir bir dünya 
güzeli gibi gelir. Ona layık bir eş olabilmek için bir suret-i ahsene 
tahvil-i sima hususunda mucizelere müterakkıptır693. Ab-ı Hızır694, 
ab-ı hayvanla695 afete dönmüş çirkinlerin hikâyelerini dikkatle 
dinler. Bazen rüyada kendini boylanmış, semirmiş, pembeleşmiş, 
külliyen değişerek nazarrüba bir kız olmuş görür. Uyanır uyanmaz, 
kalbindeki o sevinç çarpıntısıyla aynaya koşar. Miratın sath-ı 
mücellasında karşısına uyku mahmurluğuyla ubuset696 peyda etmiş, 
kürek gibi uzun yüzlü çipil bir kız yani o eski kendisi çıkar. Bu 
sürur-i nevmîsini697 eskisinden fazla bir yeis takip eder.

692    namzetlik: adaylık, talip olma
693    müterakkıp: bekleyen
694    ab-ı Hızır: ölümsüzlük suyu, abıhayat
695    ab-ı hayvan: ölümsüzlük suyu, abıhayat
696    ubuset: somurtkanlık
697    sürur-i nevmî: uyku sevinci





VII  
GÖRÜLMEMİŞ BİR CÜRET-İ ÂŞIKANE

Bir yaz günüydü. Ferhunde Hanım, kimin için olduğu namalum 
bir fart-ı itina698 ile boyanmış, taranmış, pudralanmış, saçlarının 
rengini açan koyu lacivert elbise giymiş, kabına sığamayan bir genç 
fıkırdaklığıyla yalının bir penceresinden ötekine koşarak kendini 
gösterecek erkek arıyordu. Uzaktan körpe ve pek güzel göründüğü 
için sahilhanenin önünden geçen kayıklardan bazı zenperestan699, 
kürekleri ağırlaştırarak derece-i terbiye ve fesahatlarına göre 
harfendazlık700 ile bu meleksimaya beyan-ı suziş ediyorlardı701. 
Ferhunde Hanım, karşı sahilin deniz ile sema arasındaki yeşil 
korularını temaşaya dalgın dalgın vakf-ı enzar etmiş gibi zahirî bir 
bikaydi tavrı altında hep bu zevzeklikleri can kulağıyla dinliyordu. 

Bu su caddesi yolcularından esmer bir genç nazar-ı 
meftunanesini702 yalının penceresi üzerinde dinlendirerek evvela 
uzun bir ah çekti. Sonra baygın ve yangın bir çalımla dedi ki:

— Acaba bu huri hangi bahtiyarın aguşunu tezyin ediyor? 
Böyle bir zevceye malik olmayı dünya saadetlerinin hepsine tercih 
ederim…
698    fart-ı itina: aşırı özen
699    zenperestan: kadın düşkünleri, zamparalar
700    harfendazlık: laf atma
701    beyan-ı suziş etmek: yürek yanığını anlatmak
702    nazar-ı meftunane: tutkunca bakış
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Delikanlının Sabri Bey’e olan bu hasedi Ferhunde Hanım’da 
pek acı bir teessür uyandırdı. Gözlerinden bir iki damla sızarak bu 
istifham-ı hasidaneye703 şu mırıltı ile cevap verdi:

— Kocam olacak büyükbabam yerindeki o boyalı papağanı 
görsen kim bilir bana ne kadar acırsın…

Kayık geçti gitti. Fakat her tesadüf ettiği kadın simasına karşı 
yaraşır yaraşmaz bir söz atmayı eğlence edinmiş o bikayd gencin bu 
hükmü, Ferhunde’nin kalbine derin bir yara açtı. Kendisi bir melekti. 
Bir huriydi. İşte bu hakikati hiç tanımadığı en bitaraf delikanlıların 
dehen-i tasdiklerinden işitiyordu… Kendi gibi hurimisal bir kadına 
ateşbar bir civanın aguş-ı harı nereden açılacaktı? O kadar genç ve 
ateşli bir âşık arıyordu ki onun bir arzu-yı binihaye ile vücuduna 
dolanacak kolları arasında kemikleri çatırdasın… Onun doymak 
bilmez yakıcı dudaklarının buseleriyle her tarafı çürüsün… Şebabın 
ilk kuvvet ve iştihalarıyla müşteil704 bir aşk canavarı onu emerek, 
kemirerek, yiyerek o zamana kadar olan hüsran-ı sevdasını tazmin 
etsin705… Bütün mevcudiyetinde bu derece şiddetli bir sevilme 
ihtiyacı vardı.

Nezih, rezil birkaç harfendazlık daha dinledikten sonra 
pencerenin önünden çekildi. Kayıktan işittiği sözlerin tesiriyle 
kocasına boynuz takmak azmi, bugün her zamandan ziyade 
kalbinde şiddet buldu. Ne yapacak olsa kendini mazur görüyordu. 
Damarlarını yakan kadınlık ateşinin biaman tazyikiyle aşağı indi, 
yukarı çıktı. Nihayet bahçeye nazır balkonun kapısını açtı. Haziran 
güneşi bahçenin tarhlarını, taflanlarını, çamlarını, kumlu sarı 
yollarını, gûnagûn ezharını yaldızlayarak koyu mavi semadan her 
tarafa inşirah saçıyordu. Tabiatın bu ibtisamı Ferhunde Hanım’a 
dokundu. Kâinatın bu aheng-i şadisine706 iştirake onun gönlündeki 
boşluk mâniydi. Balkonun küpeştesine dayandı. Kendine eş 
703    istifham-ı hasidane: kıskançça soru
704    müşteil: alevlenmiş
705    tazmin etmek: zararı ödemek
706    aheng-i şadi: sevinç ahengi
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arayan bir kumru hüznüyle düşünmeye başladı. Nahlistanın707 sağ 
tarafında gençlerin futbol oyununa tahsisen bir boşluk bırakılmıştı. 
Muzaffer, Şemsi, Atıfet, Mahmure bu gürültülü oyunun velvelesiyle 
saatlerden beri bahçeyi doldurduktan sonra şimdi yorularak birer 
tarafa çekilmiş dinleniyorlardı. Sadakor708 yeldirmesiyle seyirci 
olarak bulunan Cazibe Hanım, Muzaffer ile mahruti709 yeşil bir 
çadır gibi eteklerini açmış tablo letafetinde bir çamın sayesine710 
mevzu bir kanepede oturuyorlar, Atıfet’le Mahmure biraz ötede iki 
sandalyeye kurulmuşlar, aralarında duran iri lastik top hakkında 
iddialıca müdavele-i efkâr ediyorlar711, Şemsi, sayegâhlardan uzak 
yeşil bir banko üzerine, arkaüstü upuzun yatmış, tekmil vücuduyla 
güneşin hararetini massediyordu712.

Delikanlı futbol kıyafetiyle iki kolunu yukarı doğru çapraz 
kaldırarak ellerini başına yastık yapmış, vücudunda bir fanila ile 
kısa bir keten pantolon, başka bir şey yoktu. Fanilanın yenleri 
sıyrılmış, bileklerden dirseklere kadar damarlıca kolları açık 
kalmış, icab-ı vaziyyetle boyun gerilmiş. Fanilanın üst düğmeleri 
çözülmüş, göğüs başlangıcında hafif siyah kıldan bir küme 
görünüyor, dizlerden yukarı, kısa pantolon çekilerek uylukların 
bir kısmını meydanda bırakmış, çorabın biri bağından kurtulmuş, 
ince fakat sık tüylerle mestur dolgunca, adali baldır yarıya kadar 
açılmış, hançerî kaşlara doğru beyaz alın üzerine koyu lepiska 
saçlar dökülmüş, gözler cinani bir hab-ı sevdaya varmış gibi bir 
sükûnla kapalı, güneşin şuaı713 kirpiklerin tahrillerini daha arttırmış, 
ter bıyıklara mübalağalı iltimalar vermiş. Yakuti ince dudaklardaki 
letafet-i hamuşi doyulmaz ezvak-ı sevda vadediyor. Gergin yatan 
bu körpe erkek vücudunun çehre, boyun, omuz, sadır, batın, 
707    nahlistan: hurma bahçesi
708    sadakor: düz dokunmuş, açık saman renginde bir tür ipek kumaş
709    mahruti: huni şeklinde
710    saye: gölge
711    müdavele-i efkâr etmek: fikir alışverişi yapmak
712    massetmek: emmek
713    şua: ışın
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kalçalar ve bacaklarında müteressim şebabet-i reculiyyenin714, 
öyle bariz nişaneleri ve güzellikleri vardı ki Ferhunde Hanım, bu 
mühabi dalalet azgın kadın, bu levha ile karşı karşıya gelince 
elektrik bataryasına uğramış gibi tepeden tırnağa kadar nakabil-i 
mukavemet bir arzu-yı şehvani ile sarsıldı. Çocuğun en mahrem 
uzuvlarını araştırır bir ateş-i nazarla gözlerini bu serpilmiş vücuda 
dikti. Göğüs geçire geçire temaşaya doyamıyordu. Bu iştiyak, ani 
olduğu kadar dehşetle parladı. Hemen o anda bahçeye çıkarak 
banko üzerinde Şemsi’nin koynuna yatıvermek derece-i cinnetine 
kadar vardı. Bu kadın, kaç zamandır teraküm-i hırs715 ve nefsani 
hevesatla bir sevda bombasına dönmüş, iştial için bir kıvılcım 
bekliyordu. İşte bu şerareyi Şemsi’den aldı. Birden kudurdu. Evet, 
mefkûre-i aşkı işte bu vücuttu. Şimdiye kadar sinesinde tüneyen 
ihtiyar boyalı papağanın yerine orada artık bu bülbülü öttürecekti. 
Böyle bir mabud-ı aşk yanı başında dururken acaba ne için onu 
uzaklarda keşfe uğraşarak beyhude yorulmuş, vakit kaybetmiş, 
bu ezvaktan tenaumda716 geç kalmıştı. Baktıkça daldı. Daldıkça 
baktı. Dimağında bürkanlar püskürten bu genç vücudun bütün 
zülal-i hayatbahşasını717 son katresine kadar içmeye yeminler etti. 
Kocasına öyle güzel, zarif ve hemen billuri bir çift boynuz takacaktı 
ki zavallı boyalı papağan bunların ser-i deyyusetindeki ağırlıklarını 
hiç hissedemeyecekti. Bu ilk feverandaki göz karartısı ile husul-i 
muvaffakiyyetinde nakabil-i iktiham o kadar zorluklar, mânialar 
göremedi. Kendi güzelliğine, cazibesine, kuva-yı teshiriyyesine 
o kadar itimadı vardı. Bu tecrübesiz genci bir hamlede bir zabt-ı 
müebbedle deraguş edivereceğinden şüphe etmiyordu. Birdenbire 
kulağına bir ses geldi. Gözlerini bu levha-i sahireden718 ayırarak 
bahçenin köşe bucağına sevk-i nazar etti. Karşıdan Atıfet kolunu 
kaldırmış, parmağıyla Ferhunde Hanım’ı göstererek bağırıyordu:
714    şebabet-i reculiyye: erkek gençliği
715    teraküm-i hırs: hırs birikmesi
716    tenaum: nimetlenme
717    zülal-i hayatbahşa: hayat veren saf su
718    levha-i sahire: büyüleyici levha
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— Bak bak annen nerede?
Ferhunde Hanım, büyük bir infial ile yavaşça söylendi:
— Dilin tutulsun musibet bücür! Kör olası gözlerin koca 

bahçede benden başka bir şey göremedi mi?
Atıfet’in bu bağırışında Ferhunde Hanım’ın infialini mucip 

iki şey vardı. Birincisi, “anne” lafz-ı müdhişiydi. Şemsi, Muzaffer 
ile yaşıt bulunduğundan kendisi için oğlunun anası olmak felaketi 
nakabil-i redd bir hakikat-i müsbete olunca âşık ittihazına karar 
verdiği gence karşı da o makamda kalması bir emr-i zaruri oluyordu. 
Bu tabir, yalının içinde her gün her ağızda böyle kampana gibi 
çalkandıkça türlü tedabir ile setre uğraştığı yaşlılığını ihtara daimî 
bir vesile-i menhuse olacaktı. İkinci sebeb-i infiali, Atıfet’in 
Şemsi’ye nişanlı bulunmasıydı ki bunda da birçok felaketler 
muhtefiydi. Kendisi Muzaffer’in anası olduğu gibi Atıfet’in 
halası bulunması da inkâr kabul etmez bir hakikatti. Atıfet’in 
validesi vefat ederek kızının analığı makamını ailede en yaşlı 
kadın bulunması itibarıyla Ferhunde Hanım’a terk etmiş oluyordu. 
Binaenaleyh bu cılız kızın hin-i izdivacında719 Ferhunde Hanım 
damada karşı kaynanalıkla da vazifedar olacaktı. Bu makamat-ı 
muhteremeden damadın maşukalığı mevki-i hiffetine720 atlayarak 
böyle bir suret-i gayrimeşrua ve namakulede hevesat-ı nefsaniyye 
teskininde haz ve lezzet ve bahtiyarlık aramayı hangi vicdan kabul 
edebilirdi? Ferhunde Hanım’ın gözlerini öyle kesif bir gışave-i 
sevda721 bürümüştü ki bu mevani-i azimeyi722, bu dehşetli mehaziri 
biraz aklına getirdiyse de mebna-yı emelini sarsmamak için tamik-i 
mesele723 cihetine yanaşmadı. Şimdi onun zihnini yalnız bir nokta 
muzdarip ediyordu. Atıfet, ne kadar cılız, bücür, cüce, gudubet 
olursa olsun Şemsi ile izdivaca namzetliğinden dolayı onu oğlandan 
kıskanıyordu. Bu ceylan gibi delikanlı, Hasan Ferruh Efendi’nin 
719    hin-i izdivac: izdivaç zamanı
720    mevki-i hiffet: hafiflik yeri
721    gışave-i sevda: sevda perdesi
722    mevani-i azime: büyük engeller
723    tamik-i mesele: meselenin derinleştirilmesi
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bu eblehçe kararına boyun eğerek bu gönül sıkıntısı yengeç kızın 
zevçliği felaketini kabul edecek miydi? İşte buna bir türlü ihtimal 
veremeyerek Ferhunde’nin gönlü ferahlıyordu.

Atıfet’in bağırmasını Mahmure’nin tanindar gevrek sesi takip 
etti. Annesine karşı çırpınarak:

— Ablacığım, buraya geliniz. Bakınız, bahçe ne kadar güzel…
Bu hitabı duyunca Atıfet’in kansız kısık dudakları istihza ile 

bükülerek sordu:
— Abla mı? Validelere “abla” demek de moda mı oldu?
Mahmure, cevap vermedi. Fakat cılız kız, çehresinde anbean 

garabeti artan istihzasıyla tekrar etti:
— Mahmure, söylesene… Annen mi küçüldü? Sen mi büyüdün? 

Bu tenezzül724 ve tereffudan725 benim hiç haberim yok…
Mahmure muhatabasının kulağına eğilerek yavaşça:
— Sus… Sus… Annem öyle tembih etti…
Bu sükût ihtarına rağmen bücür kız, bir kahkaha salıvererek:
— Annen, ab-ı hayat içmiş. Hiç ihtiyarlamaz ki müebbeden 

genç kalmaya ahdeden bu kadın, görürsün… Birkaç sene geçsin 
seni kendine “kızım” dedirtmeye icbar edecektir.

Bu geçkin kadının giderek daha gençleşir gibi muhafaza-i 
taravet eylemesinden dolayı Atıfet’in kalbinde ona karşı hafi bir 
hıncı vardı. Ailece sokağa çıktıkları vakit bütün enzar-ı dikkat ve 
meftuniyyet, çarşaf ve peçe altında daha ziba duran bu boylu boslu 
hala hanıma initaf eder, Atıfet’in mevcudiyyet-i nisviyyesi726 fark 
olunmaz, olsa da celb-i istihza için olurdu.

Ferhunde Hanım, balkondan bu kahkahanın manasını derhâl 
fark etti. İntikam almak için aşağı inmek istedi. Mahmure, Atıfet’in 
bu tenkid-i müstehzisini kapatmak için validesine:
724    tenezzül: inme, alçalma
725    tereffu: çıkma, yükselme
726    mevcudiyyet-i nisviyye: kadın varlığı
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— Biz Şemsi Bey’le, Muzaffer ve Atıfet’e karşı üç gol fazla ile 
galebe çaldık… Şemsi ağabeyim yoruldu. Bakınız orada yatıyor…

Bu “ağabey” tabiri de Ferhunde Hanım’ın yüzüne hafif bir 
işmizaz-ı sıklet getirdi. İçeri girdi. Ayna önünde pudrasını tazeledi. 
Saçlarını düzeltti. Bir küçük şişe menekşe hülasasının727 hemen bir 
rubunu avucuna boşaltarak göğsünü, boynunu, bedenini tatir etti. 
Beyaz ipek bornozuna büründü. Bahçeye çıktı. Ferhunde Hanım, 
tufaların arkasından daha gözükmeden Atıfet:

— Mahmure, müjde… Annen… Ay yanıldım… Ablan geliyor… 
dedi. 

— Hani ya? Meydanda yok…
— Kendinden evvel kokusu geldi de teşriflerini ondan anladım…
— Ne kokusu?
— Aman alık… Ablan, bir şişe lavanta ile yıkanmadıktan sonra 

hiç kapı dışarı adım atar mı?
— Aman Atıfet, sen de… Annem ne yapsa nazarında büyük 

bir kabahat oluyor… Lavanta sürünmesi ayıp mı yoksa büyük bir 
günah mıdır?

— Babanın burnu pek o kadar koku almaz da… Ben, ablanın 
bu iptilasını lüzumsuz görüyorum…

Ferhunde Hanım, Atıfet’i öfkesinden çatlatacak nazenin bir 
reftar ile gözüktü. Şemsi’nin yattığı bankoya doğru yürüyordu. 
Zeki Atıfet, halasını bahçeye celbeden sebebin Şemsi olduğunu 
hissetti. Çünkü onu kendi gözünden kıskanırdı. Nişanlısını, bu 
kadının enzar-ı hırsından muhafaza etmek ister gibi o da gözlerini 
bankoya dikti. Ferhunde Hanım, kızın gözlerinden bu ızdırabını 
anladı. Fakat hiç aldırmadı. Uyuyan delikanlıya bilafütur728 yaklaştı. 
O manzara yakından kadının helecanını bütün bütün arttırdı. 
Kızgınlık zamanlarında erkeğinin kokusunu alan dişi bir müfterise 
727    hülasa: bitki özü
728    bilafütur: çekinmeden
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döndü. Bütün metanetiyle ketm-i halecana uğraştığı hâlde muvaffak 
olamayıp fart-ı arzusu sedasında temevvüç ederek: 

— Bunu böyle niye bıraktınız? Zavallıyı güneş çarpacak…
Halasını tazip için fırsat kaçırmak istemeyen Atıfet, telaştan 

büsbütün peltekleşen küçük ağzıyla hemen cevap verdi:
— Gençlerin tedbirsizlikten sıyanet için içimizde sizin kadar 

analık vazifesini hüsn-i ifa edecek yaşlı bulunmadığından… 
Zahirde ne kadar şuh bir “abla” olsanız yine kalbinizde bir “analık” 
maya ve şefkati vardır…

“Abla” tabirinin bu istimal-i müzeyyifine729 karşı Ferhunde 
Hanım şüphelenerek gözlerini hışımla kızına dikti. Mahmure, 
mosmor kızardı. Serpilmiş, önünde yatan delikanlıyı okşaya okşaya 
uyandırabilmek için bu cüce kızın kıskanç gözlerinden kurtulmak 
lazımdı. Bu seriütteessür730, malul, asabi mahluku oradan kaçırmak 
maksadıyla Ferhunde Hanım biçareyi ta kalbinden yaralamaya 
atılarak dedi ki:

— Doğurmak, ana olmak, kadınlığın en büyük bir şerefidir… 
Yazık senin gibi bücürlere ki bu şereften müebbeden mahrumiyete 
mahkûmdurlar çünkü doğuramazlar… Baban seni kocaya 
vermezden evvel çocuğun geçeceği yolu mengene ile açtırtmalı… 
İzdivaç, senin için ölüm demektir… Bu kuruntu ile kendini hiç 
üzme…

Atıfet, serapa raşe kesilerek hemen cevaba atıldı. Fart-ı 
asabiyyetinden anlaşılmaz bir iki kelime kekeleyebildi. Ferhunde 
Hanım, gür sedasıyla bu malul kızın bozuk bir flavtanın tiz 
perdelerine benzeyen cılız sesini boğarak:

— Haspaya bak, hâlini bilmeden top oyunu için kırmızı kadife 
kostüm yaptırtmış. Bu kıyafetle neye dönmüşsün? Bir kere aynanın 
önünde endamına baktın mı? Ne erkeğe benziyorsun ne kadına… 
İki cinsin haricinde tuhaf bir mahluk olmuşsun. Bu kostümünle 
729    istimal-i müzeyyif: alaylı kullanım
730    seriütteessür: çabuk etkilenen
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at cambazhanesine palyaçoluğa git… Beş on kişiyi güldürerek 
kadınlığına ancak bu suretle bir şeref temin etmiş olursun…

Ferhunde Hanım, yaşından bahsedilince nasıl ifrit olursa 
Atıfet de kostümüyle, cüceliğiyle istihza edildiği vakit kendini 
kaybedecek bir buhran-ı asabiye düşerdi. Zavallıya sinir ihtilacatı 
geldi. Ölü gibi bir beniz ile iki hizmetçinin kolları arasında odasına 
çıkarıldı.

Mahmure, meselenin künhünü pek teyakkun edemeyerek 
validesinin öyle zavallı bir mahluka karşı bu zalimane tuğyanından 
hayretlere düştü. Annesi niçin o kadar köpürüyor, bakirlerin 
yanında telaffuzları katiyen münasebet almayan sözleri ağzından 
kaçırıyordu?

Şemsi, yanı başında kendi için edilen bu lafzi kadın düellosundan 
bihaber hâlâ uyuyordu. Ne olursa olsun Ferhunde Hanım, hasmını 
mağlup ederek onun kıskanç enzar-ı tecessüsünden kurtulmuştu. 
Mahmure’nin mütehayyir gözlerine karşı ufak bir mazeret izahında 
bulunmak için dedi ki:

— Menhus bücür! Kendi hâlini bilsin de sonra ötekinin 
berikinin yaşıyla, bilmem nesiyle eğlenmeye kalksın… Öfke ile 
ben de kendimi zapt edemedim… Pek fena müteessir oldu… Haydi, 
git bak, sakın gebermesin!

Kızını da oradan bu suretle defetti. Sonra uzakta çam gölgesinde 
oturan Cazibe ile Muzaffer’e baktı. İkisi baş başa pürmuamma birer 
tavır ile o kadar dalgın görüşüyorlardı ki bahçede münazaa değil 
muharebe olsa duymayacağa benziyorlardı. Cazibe ile oğlunun bu 
derin hasbihâlleri pek iyi bir manaya değil ise de onların dünyayı 
göremeyecek kadar böyle birbirleriyle meşgul olmaları kendinin 
Şemsi ile olacak muaşakasına meydan vermiş olacaktı.

Ferhunde Hanım, kendi kendine şöyle bir muhakeme yürüttü:
— Gençliğin en kaynar çağındaki Cazibe, benim ihtiyar malul 

biraderime vakf-ı hayat edemez. Teskin-i hissiyyat için mutlaka bir 
günah işleyecektir.
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Sonra önünde yatan delikanlıya baktı. İçi titredi ve yine 
düşüncesinde devam etti:

— Canı cana ölçmeli… Bu genç karı, elbette bir halt edecektir. 
Bunu hariçten bir erkekle yapmadansa benim oğlumla irtikâbı 
ehvenişer731 sayılır. Rezalet, aile arasında mektum kalır. Birbiri ile 
izdivaç kabil olamayacağından benim için “kaynana” ve “kadın 
nine” olmak tehlikesi de teehhür etmiş732 olur. Muzaffer de pek 
ateşli bir oğlan… Mümkün değil tek durmayacak733 … Onun da 
hariçten mechulü’l-ahval birtakım murdar karılar ile bir sevda 
pazarı açarak başımızı türlü belalara sokmasından ise bu suretle 
zapt ve idare olunması hayırlıdır…

Bu ne müthiş bir muhakemeydi… Ferhunde Hanım, Şemsi’ye 
dair tasmim ettiği734 sevda planındaki hatavat-ı cüretine takılabilecek 
ne kadar engel varsa onları bertaraf etmek için, manen, maddeten ne 
derece sakim ve neticeten vahim olursa her fiili mübah görüyordu. 
Bu muhakemesi neticesinde oğlu ile biraderinin karısının bu 
âşıkane müşafeheleri üzerine göz yumarak Şemsi’ye yanaştı. Onun 
güneşten ısınmış tüylü ve adali genç baldırını iştihadan titreyen 
perestişkâr elleriyle hafif hafif okşayarak en ruhnevaz sedasıyla:

— Güzelim, kalk. Buraya güneşte kebap olmak için mi yattın?
Naim, şebabet uykusunun derinliğinden kendini 

kurtaramayarak bu temas-ı tesir ile yalnız cüzi gıdıklandı. Hafif 
bir gerinme ve mırıltı ile arkaüstü vaziyetini tebdilen yan döndü 
fakat uyanmadı. Bu çevrilme, aza-yı vücuda, Ferhunde Hanım’ı 
bitahammül bırakacak, diğer eşkâl-i cangüdaz verdi. Kadın bir 
müddet de meyanın ve kalçanın bu yeni vaz-ı cazibi önünde, birkaç 
lerziş-i taabbüd735 geçirdikten sonra nihayet dayanamadı. Ağzını, o 
gül dudakların enfas-ı har u nuşinini içecek kadar yaklaştırarak:
731    ehvenişer: zararı daha hafif olanı
732    teehhür etmek: gecikmek
733    tek durmak: uslu durmak
734    tasmim etmek: kesin olarak kararlaştırmak
735    lerziş-i taabbüd: tapınma titremesi
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— Kalk canım… Bu ne uykusu?..
Şemsi, soluğuna diğer sıcak bir nefesin karıştığını hissetti. Ve 

kadının döküntü saçlarının temasıyla gıcıklandı. Birden gözlerini 
açarak davrandı. Başını bir savlet-i aniyye736 ile kaldırınca 
Ferhunde ile dudak dudağa geldiler. Bu aşüfte-i sevda, oğlana pek 
hissettirmeksizin bu seri temas-ı berkî anında, ilk buse-i emel ve 
aşkını tadarak hemen çekildi. Şemsi, uyku mahmurluğu ile nasıl bir 
lub-ı sevdaya oyuncak olduğunu fark edemeyerek elleriyle yüzünü 
kapadı. Hemen iki kat eğilmiş bir vazda bankonun üzerine oturdu. 
Aldığı buse-i garamın mafevkalhayal mestî-i lezzetiyle başı dönen 
Ferhunde Hanım’ın gözleri önünde cinan-ı sevdanın ne vasfa gelmez 
menazır-ı bediası devrediyor, dudaklarında o temas-ı ruhefzanın737 
bıraktığı müskir738 ateşi hâlâ duyarak düşmemek için tutunacak bir 
yer arıyordu. Etrafında, fitili hemen ateş alacak bir sevda bombası 
dolaştığı tehlikesinden tamamıyla gafil bulunan delikanlı niçin 
uyandırıldığını bilemeyerek bir müddet uyku sersemliği ile dalgın 
dalgın etrafına bakındı. Ve sonra karşısında garip bir merkûziyetle739 
gözleri kendine dikilmiş Ferhunde Hanım’ı gördü. Kendinin açık 
saçık bir kıyafette olduğunun farkına vararak yüzünü bir humret-i 
hicab kapladı. Düşük duran diz çorabını derhâl çekti. Göğsünü 
ilikledi. Fanilasının yenlerini indirdi. Validesi makamında bir 
kadına kendini öyle sere serpe yattığını göstermiş bulunmasından 
fevkalhad utandı. Başını önüne eğdi, sıkıldı, büzüldü.

Bu telaş-ı afifane pek hoşuna gitmemiş bulunan Ferhunde 
Hanım, ümit ve şüphe ile memzuç740, yeis ve sürur arasında tuhaf 
bir tebessümle hâlâ karşıdan bakıyor, açmaya hazırlandığı sahife-i 
aşk mukaddimesinin ilk beliğ ve müessir kelimelerini bulmaya 
uğraşıyordu. 

O, bu helecanaver hazırlıktayken Şemsi:
736    savlet-i aniyye: ani atılış
737    temas-ı ruhefza: canlılık veren temas
738    müskir: sarhoşluk veren
739    merkûziyet: dikilme
740    memzuç: karışık
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— Hanımefendi, terbiyesizliğimi affedersiniz… Yorgunlukla 
burada açık saçık uyuyakalmışım…
itizar-ı muhtasarıyla741 yerinden fırladı. Kadının bütün mevcudiyyet-i 
hassasesi bu gencin emelpira742, narin vücuduna yapışarak sanki 
onunla beraber sürüklenip gidiyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Hayatı 
pahasına da olsa her cürette bulunarak bu pereste-i kalbini beş 
on dakika karşısında tutup onunla görüşmek istiyordu. Şemsi, 
hıyabanların743 arasında kaybolmak üzereyken arkasından bağırdı:

— Böyle telaşla nereye gidiyorsun a canım? Gel, sana 
söyleyeceklerim var…

Delikanlı, karşıdan masumane bir tebessüm-i itaatle cevap 
verdi:

— Pardösümü giyeyim de geleyim.
Ferhunde Hanım, kendine dilbeste etmeye uğraştığı bu gençle 

vuku bulacak ilk müşekkel mülakat-ı teshiriyyesine744 bir sahne-i 
hususiyye olabilecek bir yer araştırdı. Ta bahçenin kuytu bir 
köşesinde yasemin dallarıyla örtülü muattar, küçük bir kameriyenin 
altını intihap etti. Oraya çekildi. Bekliyordu. Fakat delikanlının 
nim vahşi bu ilk etvar-ı afifesi745 cesaretini hayli kırmıştı. Bu işte 
kendi tasavvur-ı ibtidaiyyesi derecesinde suhulet-i muvaffakiyyet 
olamayacağını hissediyordu. Birdenbire ilanıaşk pek muvafık 
düşmeyecekti. Mesele, pek nazikti. Bu şedit meyl-i kalbîsini 
nasıl imalarla açmak lazım geliyordu? Yüreğini dolduran sevda 
helecanlarına bu tereddüt çarpıntıları da inzimam etti. Fakat onu 
bugün her hâlde iskandil etmek istiyordu. Sadrını yakan arzuya 
tahammül kabil değildi. Delikanlıyı bu heves-i nefsanisine katiyen 
ram olmayacak bir huşunette bulursa belki kendisinden soğur, bu 
azab-ı aşktan kurtulurdu. Kadın, bu ızdıraplı kuruntulardayken 
741    itizar-ı muhtasar: kısa özür
742    emelpira: emel süsleyen
743    hıyaban: iki tarafı ağaçlı yol
744    mülakat-ı teshiriyye: ele geçirme konuşması
745    etvar-ı afife: iffetli tavırlar
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Şemsi yukarıdan gözüktü. Yatmış olduğu banko tarafına giderek 
hanımı arıyordu. Ferhunde, kameriyenin kapısına çıkarak, oraya 
gelmesi için ona eliyle işaret verdi. Şemsi gördü. O cihete, tebdil-i 
istikamet etti. Çocuk, uzun bir pardösü ile her tarafını sımsıkı 
örtmüştü. Kameriyeye yaklaştı. Kendi hakkındaki bu kadının ateşli 
menviyyat-ı âşıkanesinden746 külliyen gafil bir beşaşetle747 temenna 
ederek:

— Bir emriniz mi var efendim?
Bu masumane suale karşı Ferhunde Hanım’ın çehresinde 

humret-i tereddüdün bütün derecatı gezindi. Fakat teskin-i halecana 
uğraşarak:

— Hele gel bakalım… Otur…
cevabını verebildi. Kameriyenin içinde küçük bir masanın 
etrafındaki madenî sandalyelere karşı karşıya oturdular… 
Ferhunde Hanım ketm-i halecan için son vüsünü istimal ettiği 
hâlde bu ilk cümlede sedasını ihtizazdan kurtaramamıştı. Şimdi 
de tekmil vücudu titriyordu. Ellerinin raşelerini göstermemek için 
masaya dayandı. Tezayüd-i heyecandan havfen çocuğun yüzüne 
bakamayarak gözlerini önüne dikti. Kadının nakabil-i ihfa748 
bu garabet-i hâli Şemsi’nin biraz hayretini mucip oldu. Kendine 
söylenecek sözü bekliyordu. Kadın derhâl muvafık bir girizgâh 
bulup da bu sükûtu yırtamadı. Sükût devam ettikçe Şemsi’nin de 
taaccübü artıyordu. Fakat o açılacak mühim, belki de vahimce 
bir mesele olduğunu biraz anladı. Kadındaki ciddiyyet-i teessürü 
görüyordu. Hararet-i şems ile artan yasemin kokularına Ferhunde 
Hanım’ın kuvvetli ıtriyyat-ı revayihi749 de karıştı. Delikanlıya hafif 
baş dönmesiyle bir sıkıntı bastı. Nihayet hanım, beyanı müşkül 
hissiyyat-ı şedidesine bir dibace-i münasib bulabildi. Delikanlının 
istidad-ı sevda hususundaki ahval-i ruhiyyesini eşelemek için 
746    menviyyat-ı âşıkane: âşıkane niyetler
747    beşaşet: güler yüzlülük
748    nakabil-i ihfa: gizlemesi mümkün olmayan
749    ıtriyyat-ı revayih: güzel kokular
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meseleye gayrişahsi bir surette girişmek isteyerek ihtizazatını bir 
türlü menedemediği sedasıyla:

— Şemsiciğim, sana bir şeyden bahsedeceğim. Fakat sözlerimi 
samimiyetime bağışlayarak münasebetsiz bulmamanı rica ederim…

Şemsi, derin bir sükût-ı istiğrabla dinliyordu. Hanım gözlerini 
dalgın dalgın dikmiş olduğu bürümcük başörtüsünün ipek 
saçaklarıyla oynayarak:

— Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Binaenaleyh sana ait nik ü 
bedden de o nispette hissemend-i sürur u ye’s olacağıma750 şüphe 
yoktur.

— Teşekkür ederim.
— Bazı şeyler duyuyorum…
— Ne gibi efendim?
— İnsan genç olabilir. Fakat gençlik her nev hevesata tebaiyet 

için bir mazeret-i kaviyye olamaz…
Hanımın mabad-ı ifadatını anlamak merakıyla Şemsi’nin 

kaşları cüzi çatıldı. Bu ilk cümleleri paraladıktan sonra Ferhunde 
Hanım’a biraz metanet-i kelam gelerek devam etti:

— Muzaffer ile sen birtakım münasebetsiz karıların peşinde 
dolaşıyormuşsunuz. Ufak tefek bazı maceralar da olmuş. Keyfiyet 
bu kadarcıkla kalsa buna sükût edilebilir. Bunların gerisinde o kadar 
vahametler vardır ki… Bilmem hangisini söyleyeyim?

Bu isnad-ı mahzdan bir masuniyyet-i kâmile751 ile beri bulunan 
Şemsi, redd-i iftira için yerinden kalkıp yine oturarak:

— Bu sözlerin Muzaffer Bey’e ait olan kısmına bir şey diyemem. 
Fakat bendenize müteallik752 olanlarının külliyen biesas, denice bir 
iftiradan ibaret bulunduklarına yemin ederim!..

Gencin bu seriütteessüründen memnun olan Ferhunde Hanım 
onu daha ziyade kızdırmak için bu tasniatında devamla:
750    hissemend-i sürur u ye’s olmak: sevinç ve üzüntüyü paylaşan olmak
751    masuniyyet-i kâmile: tam dokunulmazlık
752    müteallik: alakalı
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— Nasıl iftira! Bu ispatlı, şahitli bir macera…
— Rica ederim hanımefendi hazretleri… Bunun ispatı nerede ve 

şahidi kimdir? Söyleyiniz. Çünkü bu iftira o kadar kanıma dokundu 
ki şimdi huzur-ı alinizde ağzımdan bilaihtiyar bazı terbiyesizce 
sözler kaçacak…

— Aslı olmayan bir şeye niçin bu kadar hiddet ediyorsun? O 
terbiyesizce sözler neymiş? Söyle, pek merak ettim.

— Müsaade buyuruyor musunuz?
— Vâsi mikyasta…
— Peki, işte söylüyorum. Ben, kadın denen mahluktan korkar 

ve kaçarım…
— Senin gibi bir gencin ağzından suduruna şaşılacak bir 

felsefe… Bir hakikat olup olmadığı da namuayyen…
— Bendeniz yalan söylemem… Felsefem budur…
— İnanmam…
— Bu inanmamanız, bendenize “yalancısın” demektir.
— Belki…
— Nasıl isterseniz sizi temin edeyim…
— Tuhaf şey… Senin gibi bıyıklı bir erkek, kadından korkar 

mı?
— Yalnız korkmak değil, nefret de ederim.
— Ağrep hâl…
— Fakat hakikat…
— Ben de kadınım. Şimdi benden de korkar ve nefret eder 

misin?
— Estağfurullah… Bir erkeği ifsat753, ıdlal edecek754 o adi 

kadınlar ile sizin aranızda ne münasebet tasavvur olunabilir? Size 
karşı ihtiramdan başka ne hisle mütehassis755 olabilirim?
753    ifsat: fesada uğratma
754    ıdlal etmek: doğrudan ayırmak, saptırmak
755    mütehassis: hisli
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Bir fikr-i masumiyyetle çocuğun ağzından kaçan bu son cümle-i 
istifhamiyyeyi Ferhunde Hanım kendi noktainazarından tefsire 
uğraşarak bunu sıdka, kizbe756 ihtimali olan bir kaziye757 suretinde 
bittelakki, zihnen şu manaya aldı: “Size karşı ihtiramdan başka 
ne hisle mütehassis olabilirim?” cümle-i meşkûkesi758, olabilmek 
ihtimalini de mutazammındır. Binaenaleyh bu vadiden muhatabının 
hissini gıdıklamak cüretiyle en süzgün nigâh-ı füsunkârını atfederek:

— Bilfarz bana karşı o hisler ile mütehassis olsan benden de 
korkup nefret ederek kaçacak mısın?

Şemsi, fevkalade garip ve hemen mecnunane bulduğu bu sual 
karşısında birdenbire afalladı. Muhatabasının bir cinnet-i aniyyeye 
tutulup tutulmadığını anlamak için şiddet-i tecessüsten büyüyen 
gözlerini, kadının şimdi istirham-ı davetle daha ziyade bayılan 
çeşmanına dikti, bu mana-yı daveti anlar gibi oldu. Başındaki 
fesiyle çehresi yek renge girdi. Derin bir hicap ve hayretle gözlerini 
yere indirdi. Valide tanıdığı bu kadının izzetinefsini kırmadan def-i 
sual çaresini düşünüyordu. Ferhunde Hanım, bu sükûtu tereddüt 
manasına aldı. Delikanlı, gayriiradi bir feveran-ı asabi ile yerinden 
kalktı, oturdu. Bu hareketi esnasında pardösüsü açıldı. Göğsünün 
tüyleri ve çıplak diz kapakları uyluklara doğru gözüktü… Kadının 
fart-ı arzudan beyni karıncalandı. Gözleri dünyayı görmüyor, 
kendinin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyordu. Artık söze, 
muhakemeye, hiçbir şey tefekkürüne mecali kalmadı. Her tarafını 
bir cinnet-i şehvet kapladı. Gayriiradi bir savletle yerinden fırladı. 
Göğsünün muattariyet759 ve yumuşaklığını delikanlının yüzüne 
yığarak onun iki omzundan sekiz kadın kuvvetine bedel bir şiddetle 
sarıldı. Mabud-ı aşkını kolları arasında çözülmez bir sevda çemberine 
aldı. Ağzını, burnunu tıkayan bir çift iri memenin vasatında Şemsi 
boğuluyor, debeleniyordu. Çocuk ne felakete uğradığını bilemedi. 
Irzına tasallut edilmişçesine bir tuğyan-ı iffetle müdafaa-i nefse 
756    kizb: yalan
757    kaziye: mesele
758    cümle-i meşkûke: şüpheli cümle
759    muattariyet: güzel kokulu olma
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uğraşıyor, muhacim760 iki akur761 dalga gibi birbirine girmiş bu iki 
vücut kâh havalanıyor kâh zemine iniyordu. Ferhunde’nin ağzı, 
çocuğun yüzüne tesadüf ettikçe emiyor, ısırıyor, kırmızı dudaklarını 
yutmak istiyordu. Bu fevkattasavvur762 teheyyüc-i nefsani ile 
nihayet kadına bir kesiklik geldi. Şemsi, ani ihtilal-i şuura uğramış 
bu sevdazedesinin bileklerinden yakalayabilerek onu şiddetle 
bir sarsıp yere attıktan sonra fesini orada bırakarak tutuşmuş bir 
haneden etekleri ateş almış bir firari süratiyle kaçtı.

760    muhacim: saldıran
761    akur:  kudurmuş
762    fevkattasavvur: zihinde şekillendirilemeyecek





VIII  
ŞEMSİ BEY’İN HANEYİ TERK ETMEK KARARI

Ferhunde Hanım, bu seri muvaffakiyet ve hezimetinden sonra 
kendini kameriyenin ince kumları üzerine serilmiş buldu. Bu nim 
bihuşi763 hâliyle orada ne kadar müddet kalmıştı? Müthiş bir kâbus 
geçirenlerde görülen bir bataet764, uyuşukluk, bir korku bakiyesiyle 
zihni ağırlaşmış, dumanlanmıştı. Geçirdiği leziz, müellim macerayı 
bilemiyor, hele bunun netayic-i müdhişesini seçemiyor gibiydi. 
Ağır ağır davrandı. Devrilmiş sandalyeyi düzelterek üzerine oturdu. 
O, deminden kiminle beraberdi? Ne oldu? Ne yaptı? Elini alnına 
koyarak mensi765, duradur hatırat toplar gibi düşünceye başladı. 
Zihninin sehaib-i teheyyücatı766 yavaş yavaş çözülüyordu. O, 
kocasına takacağı boynuzların vaz-ı esas-ı resmini bugün yapmıştı. 
Fakat ne kadar mecnunane, acul767 ve mütezellil768 bir surette… 
Kadınlık, zevcelik, validelik şereflerine ne çıkmaz birer leke 
sürmüştü! Niçin kendini zapt edemeyerek galeyan-ı sevdasına bu 
kadar çabuk mağlup olmuştu? Şemsi’nin kendini kemal-i nefret 
ve şiddetle yere atarak kaçtığı aklına geldi. Kadınlık izzetinefsi acı 
acı kanamaya başladı. Bu gencin o unf769 ve istikrahı neydi? Bu 
763    nim bihuşi: yarı baygınlık
764    bataet: yavaşlık
765    mensi: unutulmuş
766    sehaib-i teheyyücat: heyecan bulutları
767    acul: çok aceleci
768    mütezellil: küçülen
769    unf: kabalık
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bir iffet-i caliyye770 miydi? Kendisi bir erkeğin her hâlde nazar-ı 
iştihasını celbedebilecek güzel bir kadın değil miydi? Şemsi’nin 
kadınlardan nefret ve korkusu doğru muydu? Hemsin yahut 
kendinden daha küçük güzel bir kız, arz-ı visal için karşısına çıksa 
ondan da böyle tevahhuşla kaçacak mıydı? Bu tamir kabul etmez 
hatasının sıklet-i zilletini nefsi üzerinden nasıl kaldıracak, Şemsi’nin 
yüzüne artık nasıl bakabilecekti? Bu hezimet-i zelilesinin asarını 
kimseye sezdirmemek için çıkıp odasına kapanmak istedi. Ayağa 
kalktı. Bilekleri berelenmiş, göğsü birkaç yerinden tırmıklanmış, 
saçları darmadağın olmuş, başörtüsü, bornozu yırtılmıştı. Bu 
asar-ı mağlubiyyetini mümkün mertebe tamire uğraşırken yerde 
Şemsi’nin fesini gördü. Hemen eğildi. Kalıbı bozulmuş bu fesi 
icbarından kaçılmaz, garip bir hiss-i perestişkâr ile bir müddet 
elinde evirdi çevirdi. Sonra dudaklarına götürdü. Fese delikanlının 
saçlarından sinmiş hafif bir kolonya rayihasıyla, deminden ona 
sarıldığı esnada istişmamına doyamadığı o genç vücuda mahsus 
gaşyaver kokuyu aldı. Aşkı yine kalbinde cehennemî bir fevvare 
gibi tekmil şiddetiyle ateşler püskürtmeye başladı. Deminki 
hezimetini, ondan mütevellit acı muhakematını, bu mühlik aşkın 
intaç edeceği mezelletleri, muhataraları, vahametleri hep unuttu. 
Nihayetsiz bir atş-ı sevda771 ile üzerine sıcak gözyaşlarını serperek 
bu serpuş-ı cananını772 ateşnak buselere gark etmeye başladı. Bu 
esnada bahçede ayak sesleri duydu. Biri koşarak o tarafa geliyordu. 
Hemen fesi koynuna soktu. Beş on saniye sonra kızı Mahmure 
helecandan sadberk773 gülüne dönmüş bir çehre ve büyük bir telaşla 
kameriyenin kapısından gözüktü. Nefes nefese dedi ki:

— Ah ablacığım… Felaketten haberiniz var mı?
— Ne oldu? Atıfet mi öldü?
— Hayır, onu ayılttık. Fakat Şemsi ağabeyim çıldırmış gibi bir 

hâlde…
770    iffet-i caliyye: yapmacık iffet
771    atş-ı sevda: sevda susuzluğu
772    serpuş-ı canan: sevgilinin fesi
773    sadberk: yüz yapraklı



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 153

Ferhunde Hanım, “Şemsi” ismini duyunca kurşunla vurulmuşa 
dönerek tekrar iskemleye yığıldı. Teessürat-ı âşıkanesini kızından 
saklamayacak bir bedahet-i teheyyücle rengi bütün bütün uçtu. 
Ağzı ve gözleri açıldı. Kerimesinin dehen-i ihbarından çıkacak sözü 
dudakları titreyerek bekliyordu. Fakat Mahmure o kadar telaştaydı 
ki validesinin düştüğü şiddetli helecanı göremeyerek sözünde 
devamla:

— Felaket… Felaket… Ablacığım…
— Çabuk söyle…
— Şemsi ağabeyim yol çantasını bağlamış, bir daha bu yalıya 

avdet etmemek üzere çıkıp gidiyor. Mümkün değil söz anlatıp zapt 
edemiyoruz. Size ihtiram ve muhabbeti ziyadedir. Sözünüzden 
çıkamaz. Koşunuz, ne yaparsanız yapınız, onu bu mecnunane 
fikrinden vazgeçiriniz…

Kızın bu küçük vakayı böyle bir felaket şeklinde izamında 
büyük bir sebep vardı. Şemsi’nin o yalıdan gaybubet-i 
müebbedesi774 kendisince felaketlerin en müthişi olacaktı. Çünkü 
Şemsi, Mahmure’nin kalbinde şairiyyet-i evvel baharına kuvve-i 
namiye veren dırahşan bir mihr-i sevdaydı.

Kızcağızın gönlünden açan ilk sevda çiçeği tomurcukları bu 
feyyaz güneşin hararetiyle nema bulmuştu. Onun saf, nezih, bakir 
yüreğinde pek büyük itinalarla sakladığı bu en mühim bir sırr-ı 
hayatiydi. Bu ateşli hissini hiç kimseye sezdirmeden kız, gizli din 
tutan bir zahidin ibadet-i mahfisi gibi hücre-i hariminde Şemsi’ye 
tapınır, her gece döşeğine onun fotografisiyle beraber girer, resmi 
bir iki buse-i perestişle sevmedikçe, kaynar kanından nebean eden 
birkaç katre-i iştiyakla ıslatmadıkça uyuyamazdı. Validesi Ferhunde 
Hanım, kızının Şemsi’ye olan bu bütün ölçülerden efzun, hiçbir 
kelime ve tabir ile kabil-i tavsif ü tayin775 olamayan her mikyastan 
hariç bu büyük muhabbetini hissedememişti. Kendi kalbini, 
774    gaybubet-i müebbede: dönmemek üzere gitme
775    kabil-i tavsif ü tayin: vasıflandırması ve belirlemesi mümkün
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kadınlığını, bütün hissiyatını tarac eden776 bu delikanlının, kızının 
da dilşikârı olduğunu bilmiyordu. Bu ana kızın o andaki teheyyücatı, 
birbirinin hissiyatını seçebilmeye mâniydi. Mahmure’nin Şemsi’yi 
yalıdan firar fikr-i mecnunanesinden çevirmek için kendisine 
vuku bulan bu müracaatı Ferhunde Hanım’ı bütün bütün şaşırttı. 
Çünkü delikanlının haneden sebeb-i tebaüdü kendince malumdu. 
Şimdi ne yüz ile onun karşısına çıkarak “Bu ettiğin delilik nedir?”, 

“Nereye?”, “Ve niçin gidiyorsun?” itiraz ve istizahını edebilecekti? 
Kadın adem-i muvaffakiyyet-i âşıkanesinin ilk sadmesi buhranıyla 
ezilmekteyken bu ikinci sarsıntı vahamet-i hâlini artırdı. Şimdi 
ne yapacaktı? İki kolu sarkmış, gözleri birer cevf-i endişeye777 
dalmış olarak düşünmeye başladı. Fakat Mahmure, fart-ı telaşından 
kumların üzerinde tepinerek validesinin kolundan şiddetle çekip:

— Ne duruyorsunuz? Şemsi’nin ne inatçı bir mahluk olduğunu 
bilmez misiniz? Bir dakika kaybedecek zaman değildir. Onun 
şimdiye kadar savuşmuş olmasından korkuyorum. Vallahi çok 
korkuyorum. Haydi… Haydi ablacığım…
ibramıyla778 anasını sürükleyerek koşturmak, uçurmak istiyordu. 
Ferhunde Hanım’ın bir karar vermeye vakti olmadı. Bir 
manyetizmacıya itaat eder, harekâtını alacağı telkinata tatbikten 
başka bir irade-i zatiyyesi kalmamış bir naim sersemliği ile yürüdü. 
Anasını koşturmak için çekiştirirken Mahmure’nin eli bornozun 
yırtığına girdi. Kızcağız hayretle bir durdu. Validesini yukarıdan 
aşağı süzdü. Boynunun, bileklerinin berelerini, saçlarının 
bozukluğunu, başörtüsünün yırtığını gördü. Şaşırdı. “Valide” 
hitabının memnuiyetinden beri ilk defa bu emre itaatten zühul779 ile:

— Ah anneciğim ne oldunuz? Bu hâl ne?
sual-i istiğrabkârında bulundu. Ferhunde Hanım için buna bir cevap 
bulmak lazımdı. Kadın dalgın dalgın birkaç defa yutkunduktan 
sonra:
776    tarac etmek: yağmalamak
777    cevf-i endişe: düşünce boşluğu
778    ibram: ısrar etme, zorlama
779    zühul: unutma, atlama
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— Kameriyeye uzanarak yasemin koparmak için üzerine 
çıktığım sandalye devrildi, düştüm…
yalanını bulabildi. Fakat bu tasni-i ani Mahmure’ye pek mülayim 
gelmedi. Bir düşüşle o perişanlığa uğramayı biraz meşkûk780 buldu. 
Koparılan yaseminlerin demeti hani ya, neredeydi? Validesinde 
pek meyusane bir dalgınlık da vardı. Fakat kızın ahval-i zihniyyesi 
bu garabet-i sarihayı781 ehemmiyyet-i lazımesiyle tetkike müsait 
olmadığından tamik-i keyfiyyet etmeksizin782 validesini yürütmek 
için var kuvvetiyle kolundan çekiyordu. Ferhunde Hanım’ın diz 
bağı çözülmüştü. Bağlamak üzere eğildi. Şemsi’nin fesi koynundan 
yere düştü. Mahmure, hemen atılıp onu yerden kaparak büyük bir 
taaccüple:

— A! Bu ne? Koynunuzdan düştü. Bir fes… 
dedi. Ferhunde Hanım, müdekkik bir nazar için, esbab-ı perişanisi 
içinde bunun da bir amil olduğu kabil-i ketm olmayan bu fes 
karşısında renkten renge girmeye başladı. Sırr-ı muhabbetini 
kızının önünde kalbinden yere düşürmüş gibi bir hâle uğradı. Fakat 
her hâlde yaraşır yaraşmaz, doğru çarpık buna bir kulp uydurmak 
lazımdı. Bikaydane bir tarz-ı telaffuz almaya uğraşarak:

— Şurada yerde buldum… Bilmem kimin fesi…
Fesin Şemsi’nin olduğunu Mahmure görünce anlamıştı. Çünkü 

ona müteallik şeyleri tanımakta büyük bir ihtisas nazarı vardı. Dedi 
ki: 

— Şemsi Bey’in fesi… Deminden kendisi orada uyuyordu. 
Uyku sersemliği ile düşürmüş olacak… Fakat ablacığım, koşalım…

Ana kız yalının selamlık dairesi kapısından içeriye girdiler. 
Çünkü Şemsi’nin rah-ı firarı bu kapı olacağından kendini zapta 
uğraşanların ellerinden şayet kurtulmuşsa onu yolda karşılamak 
istiyorlardı. Büyük mermer avluya geçtiler. Geniş, uzun çifte 
merdivenin bir tarafından çıkmaya başladılar. Ferhunde Hanım, her 
780    meşkûk: şüpheli
781    garabet-i sariha: açık gariplik
782    tamik-i keyfiyet etmek: içyüzünü araştırmak
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hatve-i suudunda daha ziyade kesiliyor, kızı onu basamaklardan 
âdeta taşıyarak çıkarıyordu. Sahanlığa geldiler. Ferhunde Hanım, 
köşedeki iri bir limon ağacı saksısı önünde duvara dayanıp durdu. 
Ve her lahza koşturmak ibramını tezyit eden Mahmure’yi iterek 
kesik nefesiyle:

— Kız dur… Aceleden beni boğacaksın…
şikâyetinde bulundu. Kızı bu dermansızlık itirafına şaştı. Çünkü 
anası kendine ihtiyar demesinler diye o merdivenlerden her zaman 
bir keklik hiffetiyle sekerek inip çıkardı.

Üst sofadan, Şemsi’nin yalıyı terk etmek karar-ı acibini 
protesto edenlerin sada-yı mücadeleleri işitilmeye başladı. Bu mola 
esnasında kadın hem dinleniyor hem de birkaç dakika sonra vuku 
bulacak muvacehe-i elime783 anında gösterilmesi icap eden metaneti 
bulmaya hazırlanıyordu. Anasının bu garabet-i hâline gittikçe 
taaccübü artan Mahmure, elindeki fesin püskülü ile oynayarak, 
yürümesine intizaren karşısında bekliyordu. Ferhunde Hanım, 
o kısa anın evvela muvazenet-i zihniyyesini ve sonra cesaret-i 
lazımeyi bulmak için adem-i kifayetini anlayarak zuhuratın cilve-i 
mechuliyyetine boyun eğip yürüdü.

783    muvacehe-i elime: acı veren yüzleşme



IX  
FERRUH EFENDİ’NİN KARACİĞER MANZUMESİ

Üst kata çıktıkları zaman, uzun seyahate mahsus bir kıyafete 
girmiş Şemsi’yi, elinde yol çantasıyla sofanın bir köşesinde 
Muzaffer, Cazibe, Atıfet, kâhya kadın ve birkaç ihtiyar kalfadan 
müteşekkil bir halka ortasında buldular. Ferhunde Hanım, sofaya 
ilk adımını attığı anda Şemsi ile aralarında müessir, derin, acı bir 
muamma garabetinde bir telaki-i nazar784 vuku buldu. Delikanlının 
tekdirgûne, sert, kindar; kadınınki müsterhim785, daha mütezellildi. 
Bu dalgın manidar müsademe-i enzar786 Atıfet’le kâhya kadının 
dikkatlerinden kaçmadı. Hele o yalıda gizli aşikâr, iyi kötü cereyan 
eden her vakaya inceden inceye ıttılada ihmali günah-ı kebairden787 
bilen kâhya kadın Binnaz Hanım, Ferhunde’nin o perişanlığına 
dikkat ettikçe onun bu garabetiyle Şemsi’nin yalıdan tebaüdü 
karar-ı anisi ve acibi arasında bir münasebet taharrisine bile 
başladı. Safha-i evveliyyesi gizli cereyan etmiş bu komedya veya 
facianın oyuncularını yüz yüze söyleterek saçılması muhtemel esrar 
kıvılcımlarıyla zulmet-i tedkikatını tenvir edebilmek için yangına 
körükle gider bir istical ile hemen dedi ki:

— Aman hanımcığım, yetişiniz… Şemsi Beyefendi’ye bir hâl 
olmuş. Bir türlü anlayamıyoruz. Bavulunu doldurmuş, gideceğim 
784    telaki-i nazar: bakışma
785    müsterhim: yalvaran
786    müsademe-i enzar: bakışların çarpışması
787    günah-ı kebair: büyük günahlar
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diye tutturmuş. Nereye ve niçin gidiyor? Hepimiz meraktan, 
kederden çatlıyoruz…

Şemsi hiddetle:
— Bunda meraktan, kederden çatlayacak bir şey yok. Ben yaşta 

bir erkek arzu ettiği zaman istediği tarafa seyahate çıkabilir.
Kâhya kadın, gözlerini Şemsi’yle Ferhunde Hanım’ın arasında 

mütemadiyen seyrettirerek:
— Böyle hoppadak seyahat olur mu? Bir saat evvel şuracıkta, 

bahçede banko üzerinde mışıl mışıl uyuyordunuz. Bu acele seyahati 
rüyanızda mı gördünüz?

— Evet, rüyamda mülhem oldu…
— Süphanallah, siz çağda delikanlı rüyasında güzel kızlardan 

başka ne görür?
— Dünyada ne kadar güzel kız, güzel kadın varsa hepsi yere 

batsın!
— A, üstüme iyilik sağlık… Bu çocuk deli olmuş… O nasıl 

söz? Bir kere karşınızdaki şu kadın çehrelerine baksanıza… Allah 
övmüş, yaratmış… İçlerinde öyleleri var ki dünya güzeli ellerine su 
dökemez. Onlar ile ruberu788 dururken böyle bedduaya diliniz nasıl 
varıyor? Darılmayınız oğlum, anladım. Kırk yıllık Binnaz dolma 
yutmaz. Sizin mutlaka bir güzel kadından pek fena hâlde canınız 
yanmış olmalı ki böyle söylüyorsunuz…

— Güzel kadın, benim canımı değil, ceketimin ucunu bile 
yakamaz!..

— A… Neden? Erkek değil misin? Kadın sevmesi o kadar ayıp 
olsaydı baban anneni almazdı.

— Almaz olaydı…
— Bu çocuk, dünyasına küsmüş. Galiba hiç kadın bulunmayan 

bir diyara gidiyor…
— Hah, işte şimdi iyi keşfettin.

788    ruberu: yüz yüze
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— Cenab-ı Mevla’m dünyaya düzeni kadınla vermiştir. Onsuz 
yer olmaz ki… Kadına lüzum olmayaydı Havva anamızı yaratmazdı.

— Sırr-ı hilkate akıl ermez ki… Cenabıhak, mutlaka iyi şeyler 
yaratmak azm-i halikanesinde olsaydı şeytanı yaratmazdı. Kadını 
da o kabîlden halk etmiş…

— Bu söz şurada bulunan bütün kadınlara karşı büyük bir 
hakarettir. Bu nadanlığı789, bu nobranlığı790 sizin gibi terbiyeli bir 
gence hiç yaraştıramadım…

— Binnaz Hanım, kadınlıktan kendinize de bir hisse-i şayia 
çıkarmayınız rica ederim.

— Aa… Bu çocuk bahçede yattığı uykudan ters kalkmış… Ne 
söylediğini bilmiyor. Kadınlığa edilen hakaretten bana da bir hisse 
düşmez mi? Kadın değil miyim kuzum?

— Kırkından sonra kadınlık ilk manalarından birçoğunu 
kaybeder. Geçkin kadınlar bu hakikati bilmeli, her hareketlerini 
sinlerinin icabatına tatbike uğraşmalıdırlar. Yoksa…

Genç Çerkez, sözünü itmam cesaretini gösteremedi. Feveran-ı 
asabiyyetle ağzından kaçırdığı cümlelerin her biri orada hazır 
kadınlardan birine karşı sarih birer iham oku olduğunu herkes 
anlamış gibiydi. Bütün gözler bu ihamın hedefi olan çehreyi bulmak 
için dolaşıyordu.

Ferhunde Hanım, sarardı. Bir kütle kesildi. Dudaklarını acı bir 
nedametle koparacak gibi ısırarak düşmemek için kızının koluna 
dayandı. Hasir, nadim bir durgunlukla o sözlerin zehrini içiyor, 
bunun acısını en ince damarlarında duyuyordu. Hâlen, veçhen 
gizleyemediği teessürünü kalen791 izhardan792 çekinerek bir şey 
söyleyemedi. Söylese ortada peyda olan şüpheyi büsbütün üzerine 
davet etmiş olacaktı.
789    nadanlık: cahillik
790    nobranlık: kabalık
791    kalen: sözle
792    izhar: açığa vurma
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Şemsi, kadının o melul, feci hâline baktı. Kalbine biraz rahm 
ü rikkat geldi. Pek ileri varmış olduğunu anladı. Bir an zaafına 
mağlubiyetten kendini kurtaramamış bir kadını tezlilde bu kadar ileri 
gitmek, bir erkek için pek az mazeretlerle şayan-ı tecviz olabilirdi793. 
Aradaki nisbet-i sinn ne kadar açık olursa olsun Ferhunde Hanım 
bütün mana-yı za’fıyla bir kadındı. Nakabil-i husul böyle bir emel 
ve hayal-i hama794 düşmüş olmasından Şemsi için hakikaten muris-i 
şeyn795 ne fenalık terettüp edebilirdi? Kadının bu hissi Şemsi’ye 
mülayim hatta kabil-i tahammül gelmiyorsa onun tecavüzat-ı 
âşıkanesinden hüsn-i idare-i keyfiyyetle, nezaketle daima yakasını 
kurtaramaz mıydı? Ferhunde Hanım’da gördüğü asar-ı perişaniden 
kalbine doğan ufak bir merhamet tesiriyle Şemsi ilk şiddetini tamir 
etmek isteyerek kâhya kadına hitaben dedi ki:

— Sözlerim umumiyet itibarıyladır. Haşa buradaki kadınlardan 
hiçbirini hedef-i kelam ittihaz ederek söylemiyorum. Çünkü 
onlardan bazıları benim hanımım, velinimetim, validem, bazıları 
hemşirem, halam, teyzemdir. Kadınlık zaaflarını tenkit ettiğim 
zaman onları bütün o nekaisten münezzeh görerek idare-i efkâr 
ederim. Benim için onlar hep kadınlığın fevkinde birer mahluktur.

Bu tabir, pek muvafık-ı hâl ü zemin olmakla beraber “valide” 
lakırdısı Ferhunde Hanım’ın kalbine kızgın bir hançer gibi saplandı. 
Cazibe Hanım, o kalabalık ortasında kendine karaya çekilmiş ağ 
içinde can veren balığın nazar-ı ihtizarıyla baygın, bitik bakan 
Muzaffer’in gözlerinden kaçarak:

— Ben, vaaz dinlemesini çok sevmem. Çünkü bizim vaiz 
efendilerin suret-i telakkilerine göre kürsüde söz söylemek, 
âlemin seyyiatını tadattan başka bir şey değildir. Bu âdeta bir 
nevi zemmamlıktır. Zemmin ise iyi bir şey olmadığını ahlak 
kitaplarında okuduk. Bunun bir kürsüde vukuu, bilmem, mahzur-ı 
ahlakisini tahfif edebilir mi? Ne zaman bir vaaz dinlemeye gitsem 
hemen hoca efendinin gözleri gözlerime dikilerek çarşaflarımızın 
793    şayan-ı tecviz olmak: caiz görülmek
794    hayal-i ham: boş, abes hayal
795    muris-i şeyn: kusur getiren
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biçiminden, peçelerimizin inceliğinden, ökçelerimizin 
yüksekliğinden, yüzlerimizdeki pudradan, çıktığı kürsünün ağırlık 
ve şeref-i mürebbisiyle hiç münasebet almayacak bir nezaketsizlikle 
muahezeye796 başlar. Kanun, zem için bir ceza tayin etmiştir. 
Fakat bilmem neden bu hükmünü âlemin kadınlar hakkındaki 
zemaimini797 teskine teşmil etmiyor? Vaiz, hatip, akil, zevzek bir 
erkek dehan-ı tenkidini açacak mı hemen kadınlardan başlar. Bu 
hususta biz zavallılar kadar zemm ve tezyife cila verecek başka 
dedikodu sermayesi bulunamaz. Siz bugün terk-i beyt ü diyara 
mecburiyet görecek kadar büyük bir infial içinde bulunuyorsunuz. 
Sebeb-i infialinizi bilemem. Her ne sevk ile ise lisan-ı muahezenizi 
kadınlara uzatmaktan siz de bir türlü kendinizi alamadınız. Fakat 
karşınızda memleketin mümkinü’t-tahsil derecat-ı irfanını görmüş 
kadınlar var. Sizi cevapsız bırakmazlar. Onlara vekâleten sözü yani 
redd-i isnadı âcizane ben deruhte ediyorum. Mazeretimin kabulünü 
rica ederim. Her neden ise siz kadınlardan müteneffir olabilirsiniz. 
Bu tamamıyla size ait hissî bir meseledir. Lakin erkekliğin şanına 
mahsus bir hazım ve nezaket vardır ki işte o icapla bu hissi ve nefreti 
kalbinizde saklayarak en adi vesileler ile kadın çehrelerine karşı 
ifşada biraz ihtiyat etmelisiniz798. Maahaza mademki bugün sözü 
yine o mecraya döktünüz, aleyhimizdeki ithamatınızı sonuna kadar 
metanetle dinlemeye hepimiz söz veriyoruz… Fakat bir şart ile… 
Kadınlar aleyhindeki mantıklarınızı biz de erkeklere tatbik edeceğiz. 
Potlar zuhur ederse bizden ziyade siz mahcup olursunuz. Ne gibi? 
Size bir misal getireyim. Deminden “Kırkından sonra kadınlık 
evvelki manalarından pek çoğunu kaybeder. Geçkin kadınlar bu 
hakikati bilmeli, her hareketlerini mevsim-i sinnlerinin icabatına 
tatbike uğraşmalıdırlar.” buyurdunuz. İhtiyarlayıp da şuh kalmak 
hilkate, tabiata ait bir meseledir. Bunu geçiyorum… Ama kadınlığın 
edvar-ı sinniyyesi799 mana mana ise erkeğinki de öyle olmak lazım 
796    muaheze: eleştirme
797    zemaim: kötü ve beğenilmeyen durumlar
798    ihtiyat etmek: tedbirli ve ölçülü davranmak
799    edvar-ı sinniyye: yaş devreleri
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gelmez mi? Küçük beyim, nevinize mahsus bu hodbinliği sizin 
insafınız tecviz etse de karşınızda biz sükût edemeyiz… Acaba 
kırkını geçen insanlar içinde bir türlü uslanmayanlar nevinden 
hangisinde daha ziyadedir? Kırkını, ellisini, altmışını, yetmişini 
atlayan erkekler her hareketlerini mevsim-i sinnlerinin icabatına 
tatbike uğraşıyorlar mı? Tenezzülen sathi bir tetkikte bulununuz. Bu 
kırmızı kiremitli damların altında zevç yetmiş, zevce on sekiz, yirmi 
yaşında pek çok ahenksiz eş yuvaları bulursunuz. Evlenen erkek 
için nisbet-i sinniyyece büyükpederin torununu almasına pek o 
kadar itiraz olunmaz. Fakat kadın tarafından böyle bir akd-i acibe800 
tesadüf ettiniz mi? Erkeklerin tabiaten haiz oldukları imtiyazat-ı 
hulkiyyeden bahis için ağız açmayınız. Söz uzar ve daima yetmiş 
ile on sekiz rakamı karşısında gözleriniz bir tefekkür-i munsifane801 
ile önünüze dikilerek kalır…

Her kelimesinden derin bir mana-yı fesad çıkarmak için bu 
sözleri ağzı açık bir dikkatle dinleyen kâhya kadın yanındaki ihtiyar 
Mesnet Kalfa’nın kulağına eğilerek:

— Eğer bir kızım olaydı cehenneme gönderir, bu zamane 
mekteplerine yollamazdım. Kocalarını beğenmemeyi bilmem ki bu 
kızlara hangi kitapta okutuyorlar? Cazibe Hanımefendi, kadınlık-
erkeklik üzerine ne kadar lakırdı tahsil etmiş… Zavallı kocası 
bunun boynuna sıra sıra inciler dizsin, başına çelenkler taksın… 
İpeklere, pırlantalara gark etsin, bakalım yaranabilir mi? Nankör 
karı, güzelce bir usturubuna getirdi de kocasının ihtiyarlığından 
şikâyet etti… Bilmem ki orada Ferhunde’ye de ne oluyor? Bet beniz 
kaçık… Ayva hevengi gibi kızının koluna asılmış. Kıvranmalarını 
gören ağrısı tutmuş zanneder. Bu oğlanın gitmeye kalkması… 
Ferhunde’nin bu hâli… Cazibe’nin bu karakoncolos sözleri… İşin 
içinde bir “panimiçipanka” var ama layıkıyla anlayamadım. Neyse 
akşama sabaha ucuzlar. Mızrak çuvala girmez. Görürsün kalfam, 
bu yalının içinde neler olacak… Ben bunların bu azgınlıklarını 
beğenemiyorum…
800    akd-i acib: garip nikâh
801    tefekkür-i munsifane: insaflıca düşünme
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Şemsi, hanımlara seyahat vedasını etmezden evvel gittikçe 
çatallaşan meselenin inkişaf-ı esrara müsait cihetlerini örterek 
Cazibe Hanım’a kadınlık izzetinefsini okşayacak bir cevab-ı 
münasib tasarlamaktayken üvey anasının ihtiyar kocalar hakkındaki 
açık imalarından pek muğber olan Atıfet Hanım cılız sesiyle söze 
atılarak:

— Hiçbir millet kadından kadı tayin etmek garabetinde 
bulunmamıştır. Ama bizdeki bazı hanımlar bu salahiyeti de 
nefislerinde görerek fodulluk edebiliyorlar.

Atıfet, bu mukaddimenin hazırun802 üzerinde ne tesir peyda 
ettiğini anlamak için kendine dikilen çehrelere birer göz gezdirdikten 
sonra devam etti:

— Kadını erkekten zayıf yarattığı için haşa muaheze-i 
hilkate kadar çıkmazdan evvel düşünülecek pek çok noktalar var. 
Böyle esası, aslı bırakıp fere atlayanların safsatalarına şaşarım… 
Kadının mebnasındaki zaafı unutup da erkeklikle her veçhile 
tevemiyete803 kalkanlar yine kendi zaaflarına âlemi güldürmüş 
olurlar… Avrupadaki feministlerin, süfrajetlerin, bilmem nelerin 
o şımarıklıkları maskaralıktan başka bir şey değildir. Kadınla 
erkek arasındaki sinnen küfüvlük804 bahsine gelince, genç kadınları 
ihtiyarlara varmaya mecbur eden ortada bir kanun yahut âdet-i 
mücbire805 olduğunu da bilmiyorum. Nikâh, rıza-yı tarafeynle 
değil midir? Gençlik ve güzelliklerinden başka sermaye-i hayatları 
olmayan birtakım fakir kızlar zengin ricale vararak hanımefendi 
oluyorlar, nimetlere, ziynetlere gömülüyorlar. Acaba bunları dört 
beş yüz kuruşluk cebi delik genç bir kâtibe varmak dilhahlarından 
meneden kimdir? Rızası tahsil edilmedikçe bir odalık esir bile 
istifraş olunamaz…

Kâhya kadın yine Mesnet Kalfa’nın kulağına eğildi: 
802    hazırun: bir yerde o anda bulunanlar
803    tevemiyet: eşitlik
804    küfüvlük: denklik
805    âdet-i mücbire: zorlayıcı âdet
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— Oh, içim bir karış yağ bağladı… Bak bizim bücüre… Taşı 
öyle bir gediğine koydu ki… Ufak tefektir ama zamane deccali bir 
kızdır. Babası ona okutmadığı ilim bırakmadı. Koca kavuklu Yasinci 
Kambur Hoca’dan tamam dört sene mantık okudu. Zavallı herif pek 
âlimdi ama sidik zoruna müptelaydı. Altına şilte dayandıramazdık… 
Öldü… Neme lazım helalühoş olsun… Onun kamburu için bizim 
efendi “ilimle doludur” derdi. Allah insana akıl verince kafasından 
başka böyle kamburuna da dolduruyor…

Cazibe Hanım, Atıfet’i müstehzi bir rikkat-i rahîmane ile 
yukarıdan aşağı kadar süzerek:

— Tuhaf şey… Atıfet Hanım kızımız kendi aleyhindeki bir 
davanın tasdikine herkesten evvel koşuyor…

Atıfet, bücürlüğüne yaraşmayan bir gururla başını kaldırarak:
— Safsatayı sevmem. Daima hakkı müdafaayı bir vazife bilirim.
Cazibe Hanım:

— Biraz düşünseydiniz benim de batılı terviç etmediğimi 
anlardınız. Çünkü Şemsi Bey, “Dünyada ne kadar güzel kadın 
varsa yere batsın…” diyor. En ateşnisar bir kadının kendi ceketinin 
ucunu bile yakamayacağını söyleyerek onlardan derece-i nefretini 
anlatıyor. Biraz serbestçe söyleyeceğim affedersiniz, Şemsi Bey, 
Atıfet Hanım’a nişanlı bulunmak hasebiyle, bu nefret topunun ateşini 
en evvel zevce-i müstakbelesine çevirmiş oluyor. Beyefendinin bu 
müteneffirane806 husumeti, kadınlıktan ziyade güzelliğe ise Atıfet 
Hanım müdafaasında bir nokta-i mazeret bulabilir…

Bilaihtiyar herkesin çehresinde hazin bir tebessüm dolaştı. 
Bir ufak da kahkaha duyuldu. Muzaffer, bir köşeden Cazibe’ye 
hafif bir işaretle maharet-i beyanından dolayı dudaklarını öpmek 
istediğini anlatıyordu. Atıfet, ne zaman böyle serbülent bir eda-yı 
gururla söze karışarak fetanet göstermek istese hemen çirkinliğini 
böyle yüzüne çarparak onu sustururlardı. Ferhunde Hanım’ın 
yüzüne bir reng-i memnuniyyet geldi. Cazibe’nin, oğlu Muzaffer 
806    müteneffirane: nefret edercesine
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ile olan muaşakasını yalnız affetmek değil, faydalı bile buluyordu. 
Çünkü bu rabıta-i sevda münasebetiyle Cazibe Hanım her davada 
Ferhunde’ye zahîr olmak807 mecburiyetinde kalacaktı. 

Zavallı Atıfet, bu nefret topunun cism-i malulüne 
çevrilmesinden titreyerek sararmaya başladı. Cazibe Hanım, o 
sözleriyle bir taşla iki kuş vurmak kiyasetini göstererek Şemsi’nin 
yalıdan tebaüt karar-ı acibini Atıfet’e nefretinden münbais bir vaka 
şekline koymak istemişti. Binaenaleyh sevk-i hiddetle bilamülahaza 
ağzından kaçırmış olduğu sözlerin bir zemin-i tevile ircası giderek 
güçleştiğini gören Şemsi hâlâ düşünüyordu.

Kâhya kadın yine Mesnet Kalfa’nın kulağına tevdi-i mefsedet 
için eğilerek:

— Hay yezit kaltak hay… Cazibe, bücürü yine ta kalbinden 
hançerledi… Onunla eğlenmek için “kızım” diye hitap ediyor… 
Ay ne gülünç şey! Cazibe üç yaşındayken doğurmuş olsaydı yine 
Atıfet kadar kızı olamazdı. Önünde sonunda hep bu karılar birer 
çocuk doğuracaklar ama babalarını bilmek müşkül olacak… Ah 
Cazibe, ne fettan karıdır o… Ona Atıfet değil a, Kambur Hoca 
mezardan çıkıp gelmiş olsa yine cevap yetiştiremez… Söz bilir, 
mizaç bilir, büyü bilir… Hem de âlâsını… Bastı büyüyü, bastı 
büyüyü, o akıllı, nermli Hasan Ferruh Efendi’yi budala etti, oturttu 
köşeye… Vallahi kalfam, bizim efendi kızıl divane olmuş, âdeta 
abuk sabuk söylüyor… Cazibe bu eve gelmezden evvel öyle miydi? 
Zavallı adam, odaya kapanıp da sade kalbini, mideni, bağırsağını 
düşüneceğine biraz da kulaklarını genç karının göğsüne koyup da 
içinde kimlere karşı sevda yangını parladığını anlamaya uğraşsana…

Nihayet Şemsi bu an-ı vedasında umumla barışmak için temin-i 
samimiyyet ve sıdk-ı hulus sadedinde sözler bulmaya uğraşarak:

— Ben gayet saf ve temiz yürekli bir insanım. Şimdiye 
kadar kalbime hile, riya, yalan girmemiştir. Benim samimiyet ve 
saffetimden şüphe edenler büyük bir günah işlemiş olurlar. Bu 
haneden, kimseden nefretimden dolayı gitmiyorum. Gençliğin 
807    zahîr olmak: arka çıkmak, yardımcı olmak
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bin türlü icabat-ı garibesi vardır. Başımdan bir heva-yı serd808 
esti. Mukteza-yı kader809 böyleymiş. Ben şimdiye kadar kimseden 
incinmedim. İçinizde benden incinmiş olanlar varsa helal etsinler…

Cazibe Hanım:
— Kâfi… Saffetinizi temine hacet yok. Onun ne kadar büyük 

olduğunu bu hareketiniz ispat ediyor. Siz bu yalıda doğmamışsanız 
büyümüşsünüz. Burası sizin için peder yurdu, aile ocağıdır. Ne 
kadar bir müddet gaybubetle ve nereye gidiyorsunuz? İçerideki 
velinimetiniz efendinin elini öperek müsaadesini istihsal ettiniz 
mi? Hayır, buna cesaret gösteremediniz. Onun sizin üzerinizde hiç 
hakkı yok mu? O, sizi bir gün böyle bilaruhsat haneyi terk edip 
savuşmanız için mi büyüttü? “Başımdan bir heva-yı serd esti.” 
mazeret-i acibesiyle bütün bu hakları ödemiş mi oluyorsunuz?

Bu sözler, validesini düşmekten muhafazaten ona mütteka 
olan Mahmure’nin asabı üzerine müthiş bir fırtına sağanakları 
tesiri yapıyordu. Zavallı kız, Şemsi’nin gaybubeti felaket-i azimesi 
helecanıyla ne yaptığını bilmeyerek validesini tartaklayıp tabir-i 
memnuyu telaffuza cüret ve titrek bir sesle:

— Anneciğim, siz de hiçbir şey söylemiyorsunuz! İşte gidiyor…
Ferhunde Hanım hışımla bir kere kızının yüzüne baktı. Fakat 

Şemsi’yi niyetinden alıkoyacak bir söz tekellümü cesaretini 
gösteremedi. Anasından bir seda çıkmayınca Mahmure hemen 
kendi söze atılarak:

— Şemsi Bey niçin gidiyorsunuz? Sebebini söyleyiniz de 
mazeretinizin ne derece muhik810 olduğunu hepimiz anlayalım. 
Yoksa vallahi hiçbirimiz hakkımızı helal etmeyiz. Bakınız validem 
bu hareketinizden o kadar müteessir ki taş gibi dondu kaldı. Bir 
kelime söyleyemiyor. Dayımın hakkını, validemin hatırını hiç 
saymıyor musunuz?

Şemsi, derin bir ızdırapla ana kıza doğru bakarak:
808    heva-yı serd: soğuk hava
809    mukteza-yı kader: kader gereği
810    muhik: haklı, doğru
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— Mahmure Hanım, affedersiniz. Bir delikanlıyı terk-i diyara 
mecbur eden büyük bir sır sizin gibi küçük hanımlara söylenmez.

Mahmure taaccüple:
— Büyük bir sır mı? Deminden saffetinizi iddia ile şimdiye 

kadar kalbinize bir şemme-i riya811, hile ve kizb girmemiş olduğunu 
söylüyordunuz… O kadar temiz bir yürekte zannetmem ki sahibini 
utandıracak, kimseye söylenmez bir sır bulunabilsin…

Şemsi kıpkırmızı kesilerek:
— Küçük hanımcığım, her sırrın mektumiyeti mayubiyetinden 

dolayı olmaz…
Mahmure daha ziyade cüretlenerek:
— Mertlik kaville değil fiilledir. Mayup olmayan bir sırrınızın 

mahremiyetine layık içimizde bir kimse bulamıyor musunuz? 
Böyle söylenmez bir sır mazeretiyle bu haneden vuku bulacak 
gaybubetinizin hep buradaki kadınlar aleyhinde mucip olacağı 
dedikoduları düşünmüyor musunuz?

Kâhya kadın, kalfaya eğilerek:
— İşitiyor musun bu kızcağızı? En küçüğü kan kırmızı… 

Bunların bu lakırdıları tahsil ettikleri mektep neresiyse seninle 
gitsek de birkaç söz de biz öğrensek… (kafasına vurarak) Ah, biz 
ne ebkem-i cuş kalmış karılarız… Sana da bana da yazıklar olsun… 
Kambur Hoca ders verirken kapıdan çok dinlerdim. Ama büyük 

“kübra”, küçük “suğra”, orta kıyastan, karışık neticeden başka bir 
şey belleyemedim… Bunların da ne demek olduklarını da hâlâ 
öğrenemedim gitti…

Kızın bu hücumuna karşı bilaihtiyar Şemsi yavaş yavaş taşarak:
— Bazen bilicap mertlik, namertlik şeklinde görünüyor. İnsan 

sırf kendine müteallik bir sırrı ifşada mahzur görmeyebilirse de… 
Bundan sizden ziyade mutazarrır olacak bir şahs-ı sani bulunursa… 
Ve bilhusus…
811    şemme-i riya: ikiyüzlülük zerresi
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Delikanlı, dudaklarını ısırarak sustu. Fakat bu ihamatın hedefi 
validesi olduğu şüphesinden pek uzak bulunan Mahmure bir safvet-i 
tufulane812 ile elindeki fesi havaya kaldırarak Şemsi’nin mabad-ı 
ifadesini itmamen:

— Ve bilhusus bugünkü havanın sükûnet ve güzelliğine rağmen 
başınızdan bir heva-yı serd esmiş bulunursa fesinizi böyle bahçede 
bırakıp içeri kaçarsınız…

Bütün gözler, kızın elindeki havada püskülü sallanan bu fese 
dikildi. Biraz evvel yaseminlerle muattar kameriye altında cereyan 
eden tecavüz-i âşıkane ve müdafaa-i afifaneye şahit olan bu fes, o 
an-ı mücadeleyi Şemsi’nin hatırasında birden canlandırdığından 
delikanlının sabır ve hazmı çak olmak derecesine gelerek ağzından 
ifşa-yı hakikat edecek bazı sözler kaçırmasına ramak kalmış olduğu 
bir an-ı vahimde mabeyin odasının kapısı açılarak Hasan Ferruh 
Efendi, mevsimin haziran olmasına rağmen, boy kürkü ve elinde 
tıbbi bir kitapla göründü. Şimdi tekmil enzar ona teveccüh etti. 

Efendi, sofadaki aza-yı ailenin hararet-i mücadelatına dikkat 
etmeksizin bir sairfilmenam dalgınlığıyla ortaya kadar yürüdükten 
sonra o sabahki sünuhat-ı marizanesinden olan ve hemen vezinden, 
kafiyeden ari bir hezeyan-ı tazallümi şeklindeki manzume-i 
tıbbiyyesini bir eda-yı hazinle okumaya başladı:

— Emada safranın fıkdanı813

İfsat  ve berbat eder kanı
Böyle dedi Doktor Forlani
Pek dikkat ile dinle anı
Akmaz ise safra ah elbet
Kalır emada uzun müddet
Mevadd-ı gaita814 har u sert

812    safvet-i tufulane: çocukça saflık
813    fıkdan: yokluk
814    mevadd-ı gaita: dışkı



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 169

Hasıl olur hemen humuzet815

Zuhur eder derhâl sarılık
Kalbe, nefese gelir darlık
Yavaş yavaş söner sağlık
Mesken olur sana mezarlık
Bu şi’r-i mağmumunun çehreler üzerindeki tesirini anlamak 

için etrafına bitabane bir göz gezdirdi. Düşecek gibi bir iki sendeledi, 
istinat edecek bir yer aradı. Cazibe Hanım’ın yanına gitti. Kolunu 
genç zevcesinin boynuna doladı…

Kâhya kadın, Mesnet Kalfa’nın kulağına:
— Neme lazım, ben Allah için söylerim… Bak bu sarılma hiç 

yaraştı mı? Gül fidanına ballıbaba dolanmış gibi oldu. Karı ne yapsa 
hakkı var. Aman ne acayip dünya bu? Kim kiminle… Bu adam da 
kendi canıyla…

Ferruh Efendi, efrad-ı ailenin bu içtimasına bir sebep aramayı 
düşünür gibi olarak:

— Çocuklar haberiniz var mı? Yine yarım saatten beridir 
kalbim grev yaptı. (sesinin perdesini yükselterek) Tatil-i işgal 
etti. Yani sizin anlayacağınız, darabanını kesti… Durdu… Miras 
davasını fasletmek için mi buraya toplandınız?

Kâhya kadın, bir hüzn-i riya ile gözlerini sulandırmaya 
uğraşarak:

— Efendi hazretleri, o nasıl lakırdı? Dünyalar durdukça 
durunuz… Allah esirgesin, evin temeli yıkıldıktan sonra miras 
kimin aklına gelir, genç hanımınızı kederinden öldürecek misiniz?

Efendi, kâhya kadının son cümlesindeki istihzayı 
hazmedemeyerek:

— Sen sus çaçaron karı… Dil değil, sanki arı…
Kâhya kadın, kalfaya pek yavaş:
— Bu adamın perisi bir türlü benden hoşlanamadı gitti…

815    humuzet: ekşilik



170 | Cehennemlik

— Seni çalçene Binnaz
Olma o kadar kurnaz
Çok söyler, dinlersin az
Efendi, şi’r-i tıbbisinin mabadına devam etti:
— Karaciğerin olur ise musap816

Yedirmezler sana pilavla kebap
İçirmezler rakı, bira, şarap
Sofralar, maideler sanki serap
Dizilir karşına yağlı börekler
Kompostolar, filetolar, biftekler
Ekli memnu meyvelerden hevenkler
İnsafsızdır pek o tabib-i Frenkler
Verirler evvela bir parça ayran
Sonra yoğurt daha sonra süt her an
Vücudunda biter hayat ve derman
Yenir en sonunda beyaz lahm-ı hayvan
Gelir her gün önüne tabak tabak
Sade suda pişmiş tatsız kabak
İster ye ister seyrine bak
Efendi, bu yanık karaciğer manzumesini okurken etrafına 

baygın baygın göz gezdiriyor, her mısrayı başka bir çehreye nasp817 
ile takti ederek818 halavet-i eşarının819 tesiratını, karşısındakilerin 
yüzlerinde görmeye uğraşıyordu. Bu esnada gözü Mahmure’ye 
ilişti. Büyük efendinin ortada vehleten zuhuruyla hâlen hasıl olan 
tebeddül-i aniden şaşırarak kız hâlâ fesi havada tutuyordu. Ferruh 
Efendi gördü. Hemen irticalen:
816    musap: hastalığa tutulmuş
817    nasp: dikme
818    takti etmek: bölmek, ayırmak
819    halavet-i eşar: şiirlerin tatlığı
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— Söyle nedir, kız o elindeki fes?
Niçin dikmiş sana gözünü herkes?
Salçadan, ekşiden ümidini kes
Aman dikkat, pek muzırdır domates…
Mahmure:
— Bahçede buldum…
Efendi:
— Tellal mı oldun? Fesi mezada mı koydun? Haydi, mezadı 

aç… Haraç, haraç, haraç… Evvel pey işte benden otuz para… 
Başka talip varsa ara…

Kâhya kadın, Efendi’nin celb-i teveccühü için bir tuhaflık 
etmeye uğraşarak:

— O kolonya kokulu güzel fese on kuruş benden…
Efendi:
— Nihayet çıktı mı Binnaz’ın sesi
Söylemeli bana, o kimin fesi?
Binnaz Hanım, meseleyi efendinin huzurunda izah için 

fırsattan bilistifade:
— Yolcumuz var. Derdimiz büyük, efendim aman…
Efendi:
— Ayı günü oldu mu tamam?
Binnaz:
— Yolcumuz gelmiyor, gidiyor…
Efendi:
— Ahirete mi?
Binnaz Hanım, kalfanın kulağına:
— Bu adam da ahiretle bozmuş… (aşikâre) Allah esirgesin… 

Ahirete giden yok. Rabb’im cümlemize uzun ömürler versin…
Efendi:
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— Uzun ömür, emrazdan sıyanet-i nefse gayetü’l-gaye itina 
ile olur. Ah ah… Ah… Gönül isterdi ki insan yüz yaşına kadar 
muammer olduktan820 sonra sinnen tornistan etsin821… Yani her 
sene birer yaş küçülerek 99, 98, 97, ilh.822 bir yaşına kadar insin, 
tekrar beşiğe girsin… Sinn-i şeyhuhete823 kadar tekrar büyüsün, 
yine küçülsün…

Kâhya kadın, Mesnet’in kulağına:
— Eyüp vapuru mu bu, hiç ömür tornistan eder mi? Bu adam, 

ölmemek için ne düşüneceğini bilmiyor. Ben demiyor muyum? 
Efendi bunadı… Artık sözleri ipe sapa gelmiyor…

Efendi:
— Sefine-i hayata bindiğimiz zaman mahall-i rükûbumuza824 

dönmek için azimet, avdet bileti almalıymışız.
Binnaz:
— Benim büyükbabamın pasosu var.
Efendi:
— Ay, senin büyükbaban sağ mı?
Binnaz:
— Ah hâlâ sağ…
Efendi:
— Kaçlık?
Binnaz:
— Mahmudiye altını gibi yüz on…
Hasan Ferruh Efendi, bir halecan-ı meserretle genç zevcesinin 

omzuna daha ziyade yaslanarak:
820    muammer olmak: yaşamak
821    tornistan etmek: geri dönmek
822    ilh. (ilaahirihi): vb.
823    sinn-i şeyhuhet: yaşlılık çağı
824    mahall-i rükûb: biniş yeri
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— Hay, ağzını öpeyim Binnaz… Bu kadar ömr-i tavile 
mazhariyet için ne yolda yaşamış? Bu adamın tarz-ı hayatını bana 
anlat… Nerede oturur? Ne yer? Ne içer?

— Köyde oturur. Siyah köy ekmeği, taze yumurta yer. Süt 
içer… Yerini beğendi. Birkaç filiz ile sade kütük kalmış çınar ağacı 
gibi yaşıyor. Azrail’e kendini unutturdu.

— Sus… Sus… Melekü’l-mevti ağzına alma…
— Efendi hazretleri, büyükbabamın torunları, torunlarının da 

torunları var. Bu kadar ömür artık yetişmez mi?
— Hay, dilin ensene çekilsin… Herzevekil… Cenabıhakk’ın 

verdiği ömrü çok mu görüyorsun? Fânilere ümid-i hayat vermek 
için bu yüz onluk ömür numuneleri umum-ı insaniyyetin medar-ı 
ibtihacıdır825.

— Böyle ihtiyarlar nerede varsa Allah çok çektirmesin…
— Çenen tutulsun dilazar karı! Büyükbabandan ne istiyorsun? 

İki yüz, üç yüz, bin sene yaşasın…
Kâhya kadın, istiazeten826 iki avucuyla yüzünü kapayarak:
— Bin sene mi yaşasın? Sen sakla Rabb’im… Yalnız yaşayanı 

değil, biraz da ona bakanları düşünmeli. Büyükbabamın geçinmek 
için hanları, hamamları yok. İki tarla… Üç inek… Beş on tavuk… 
Annem öleli çok oldu. Mezarda kemikleri kalmadı. Şimdiki tamam 
altıncı karısı… Altta yok, üstte yok… Torunları çoluk çocuk hep 
haib ü hasir827… Kim çalışıp da onu besleyecek? Akrabamızın 
içinde en zengini benim. Allah ömrünüze bereket versin. Sayenizde 
buradan aldığım beş on kuruşun yarısını oraya gönderiyorum. 
Ey, ben de banker değilim ya? Ver, yesin… Ört, bastır yatsın… 
Artık bundan sonra onun kime ne faydası olabilir? İki sene evvel 
sılaya gittiğim vakit gördüm. Deminden buyurduğunuz gibi 
ömür yolunda tornistan etmiş. Küçülmüş küçülmüş, âdeta çocuk 
825    medar-ı ibtihac: sevinme sebebi
826    istiazeten: besmele okuyarak, Allah’a sığınarak
827    haib ü hasir: yokluk çeken, yoksun
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olmuş. Şamama828 kadar kalmış. Beşiğe yatırsan sığacak. Bebecik 
vesselam… Huysuzluğu çekilir şey değil. Öyle küfürbaz ki… 
Kızdığı zaman insanın kafasına vurmak için sopasını kaldırmaya 
uğraşıyor. Her dediğini yapmalı. Şimdi söylediğini beş dakika 
sonra unutur… Kundakta çocuk gibi yumruklarını birbirine 
vurarak ağlar. İstanbul’da Cerrahpaşa tarafında Paşmak Şerif’ten 
okunmuş su verirler. Bunu içen iki rahmetten birine erer. Tamam 
üç defa bu sudan şişe doldurup köye gönderdim. İçirdiler. Ne 
gençlenip yerinden kalktı ne de öldü. Bilmem dergâhtaki dedelerin 
nefeslerinde evvelki kuvvet kalmamış mı nedir? Rabb’imin sırrına 
akıl ermez ki…

— Büyükbabandan, o muhterem ihtiyardan bu kadar 
yüksünüyorsan buraya getirteyim.

— A… Benim başıma mı? Ona bakmak için iki hizmetçi ister.
— Üç hizmetçi tayin ederim. Öyle bir ihtiyar, evin yümnü 

addolunur. Bu semte Azrail uğramaz. Akşam sabah onun elini 
öptükçe insana tul-i hayat iksiri sirayet eder. Bu sayede belki ben 
de sermediyete829 ererim…

— Mevla’m, size tükenmez ömürler versin. Bu lütfunuza 
teşekkür ederim. Lakin siz onunla geçinemezsiniz. Sözünü, sohbetini 
bilmez. Abuk sabuk olmuş. Şimdi akım derken kakım deyiverir. 
Fakat efendim, mesele başka… (eliyle Şemsi’yi göstererek) 
Yolcumuz var. Bu çocuk haneden gidiyor. Söz anlatamıyoruz…

Efendi, kâhya kadının bu son sözlerine dikkat etmeksizin:
— Büyükbabanın bu atveliyyet-i ömrünü830 ben böbrekleriyle 

karaciğerinin gayet sağlam olmasına hamlediyorum.
— Onun her tarafı sağlamdır. Anadolu yapısı… Fakat 

efendiciğim Şemsi Bey bendeniz…
Efendi, Binnaz’ın sözünü keserek:

828    şamama: ufak kavun; ufak tefek kimse
829    sermediyet: sonsuzluk
830    atveliyyet-i ömr: ömür uzunluğu
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— Fakat bilir misin kadınım? Mebhas-ı esbab-ı emrazda831 
neler yazar? Tekevvün-i hasayat832 nasıl olur?

— Ne bileceğim efendim? İşitmediğim şeyler…
— Hah, memnun oldum… İtiraf-ı cehl medar-ı tekemmül-i 

nefstir. Şimdi iyi dinle. Tekevvün-i hasayat yani senin anlayacağın, 
karaciğerde, böbreklerde taş husulü hastalığına erkeklerden ziyade 
kadınlar müstaittir833. Hiç veca-ı kebed çekmedin mi?

— Hiç çiğ et yemedim. Yamyam mıyım efendim?
— Çüş… Cehl-i mürekkeb koca merkeb834…
Kâhya kadın, kalfanın kulağına:
— Ha işte bu kadar kişinin içinde beni eşek etti, oturdu aşağı…
Efendi devamla:
— Hiç karaciğer sancısı çekmedin mi?
— Rabb’ime yüz bin şükürler olsun, çekmedim. Karaciğerim 

ne tarafımdadır onu bile bilmem…
— Kadın değil misin sen?
— A, bu nasıl sual… İsmim Bekir Efendi değil, Binnaz…
— Mutlaka karaciğer sancısı çekmişsindir. Fakat vücudunda 

kilye835 ve kebedin mevki-i muayyenlerini bilemediğinden neren 
ağrıdığının farkında değilsin. Hiçbir tarafın ağrımaz mı senin?

— Taştan yaratılmadım ya? Ben de insanım. Bazı bazı şuram 
buram ağrır.

— Nerelerin?
— Başım, belim, karnım, geğreğimin altı…
— Hah işte, yakaladım… Geğrek altı ağrısı karaciğerden, bel 

sancısı böbreklerden gelir.
831    mebhas-ı esbab-ı emraz: hastalık sebepleri bahsi
832    tekevvün-i hasayat: (vücutta) taşların oluşması
833    müstait: meyilli
834    merkeb: eşek
835    kilye: böbrek
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Kâhya kadın belini, karnını yoklayarak:
— Aman efendi hazretleri, insana merak veriyorsunuz. Şimdi 

ben hasta mıyım?
— Hastasın. Derdini bilmeyen zavallı hastalardan, mukaddime-i 

maraz başlamış. Bu hastalık evvela bir haneye duhulünü sezdirmeyen 
bir hırsız gibi vücuda girer. Ufak tefek ağrılara ehemmiyet verilmez. 
Sonra bünyan-ı hayatı836 yıkar, bitirir. En vahim emrazın esası 
alelekser bu uzuvlardan başlar. Evvela hazım, sonra kan bozulur.

— Daha sonra ne olur?
— Çabuk öldürmez, çektirir… İlk hastalık vücudunu daha ağır 

ikinci hastalığa teslim eder. İkincisi daha vahim üçüncüsüne…
— Ey?..
— Eyi meyi, en son hastalık da seni tahtalıköye gönderir…
— Hay, Rabb’im esirgesin… Ben bu karyeden, bu yalıdan 

memnunum. Bir yere gitmek istemem…
— Oraya azimet icap edince Azrail senin reyini sormaz, canını 

alır. Mahalle imamı da pasaportu verir. Dört kollu tahtırevanla öyle 
bir gidersin ki…

— Aman efendi hazretleri, söylemeyiniz Allah aşkına… Gece 
rüyama girer…

— Ya ölümden korkan yalnız ben miyim? Sen niye titriyorsun?
— Dünyada ölümden korkmayan var mıdır? Herkes korkar. 

Fakat siz bizden ziyade merak ediyorsunuz.
— Binnaz, gel bakayım karşıma… Rengini bozuk görüyorum…
— Efendi, ayaklarınızı öpeyim. Bende birtakım hastalık 

alametleri bulup da meraka düşürmeyiniz. İyi şeylere özünmeli ki 
Rabb’im cümlemize iyilik versin…

— Gel diyorum çaçaron…
836    bünyan-ı hayat: hayat binası
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Efendinin emrine karşı durulmayacağını bilen kâhya kadın 
naçar yürür. Bu mütetabbip837 marizin karşısında durur.

— Uzat nabzını…
— Buyurunuz…
Ferruh Efendi, saatini çıkarır. Boynunu Cazibe Hanım’ın 

omzuna doğru çarpıtır. Gözlerini süze süze dikkatli muayeneden 
sonra:

— Kalbin tek silindirli römorkör makineleri gibi pat pat… İşte 
böyle işliyor. Üçte bir fasıla var. Nota bilir misin?

— Hayır… Bendenize babam çalgı ustası tutmadı.
— İki sekizlik, bir es, bir sekizlik…
— Ey benim nabızlarım nota ile mi işliyor? Beni körüğü bozuk 

armoniğe çevirdiniz.
— Çıkar dilini…
— İşte…
— Karı, ne uzun sivri dilin var… Şahısname’de lafazanlığa, 

edepsizliğe alamettir. Lisanın kesif, asfer bir tıla-i su-yı hazmla838 
mülemma839…

— Ah efendi hazretleri, nereme baksanız on mana 
çıkarıyorsunuz…

Kadının göz kapaklarını açıp içerilerine bakarak:
— Vah vah vah…
— Gözlerimin içinde ne var? Ah efendi hazretleri zorla 

cariyenizi hasta edeceksiniz…
— Vah vah… Su-i kınye840 başlamış.
— Vallahi ömrümde adım atmadım…
— Nereye?

837    mütetabbip: doktorluk taslayan
838    tıla-i su-i hazım: hazımsızlık merhemi
839    mülemma: sıvanmış
840    su-i kınye: ishal
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— Sulukule’ye…
— Bak yediği naneye… İnsan yalnız Sulukule’de doğmakla 

yahut oraya gitmekle Kıbtiü’t-tab841 olmaz. Kule-i abdara842 adım 
atmamış ne Çingeneler vardır…

— İnsanın gözüne bakıp da Çingeneliğini keşfetmek… Bu da 
yeni usul zahir?.. Niye olayım Çingene? Bu yalıya Çingene’den 
kâhya kadın yaraşır mı? Yüzlerden böyle manalar çıkarmak fennini 
biliyorsanız şu etrafınızdaki çehrelere bakıp da ortada dönen 
muammayı keşfetsenize?

Efendi, dalgın dalgın muayenesine hasr-ı zihnle meşguliyetten 
kâhya kadının bu ihtar-ı muhikine843 dikkat edemeyerek dedi ki:

— Binnaz, sen yolu tutmuşsun… Beş on gün döşeğe yat, perhiz 
et. Yeni yeni ilaçlarım var. Onları sende tecrübe edeyim…

— Her emriniz başım üzerine fakat ben sıkıntılı bir kadınım. 
Elhamdülillah hiçbir şeyim yokken öyle örtü döşek yatıp da sade 
suya çorba içemem. Hastaysam Rabb’imin takdiri… Ölürüm, 
ne yapayım? Gazetelerden oradan buradan işitiyoruz. Zamane 
hekimleri ilaçlarını evvela köpeklerde, kedilerde, farelerde, 
tavşanlarda tecrübe ediyorlarmış. Zatıaliniz de bendenizi mi 
buldunuz? Ya o ilaçlar naturama muzır gelirse?

— Senin de tavşandan, fareden ne farkın var? Sessizce her 
deliğe girer, çıkar, etrafı dinlersin.

— Vazifem… Bu yalıda olan biteni benden sorarlar.
— Bir insanın akdem vazifesi, kendi vücudunu dinlemektir.
Kâhya kadın meseleyi efendinin huzurunda izah için bu 

fırsattan istifade ile:
— Evin içinde dönen şeylere de biraz dikkat etmeli. Şimdi 

derdimiz büyük, yolcumuz var. Nasıl söyleyeyim? Ah efendim, 
aman…
841    Kıbtiü’t-tab: Kıpti, Çingene tabiatli
842    kule-i abdar: Sulukule
843    ihtar-ı muhik: haklı uyarı
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— Ayı günü oldu mu tamam?
— Yolcumuz gelmiyor, gidiyor…
Efendi dalgınlığından uyanarak:
— Kim gidiyor?
Kâhya kadın Şemsi’yi göstererek:
— İşte…
Efendi bir zaman sükûtla Şemsi’ye bakar. Bu dikkati 

müddetinde aradığı kafiyeyi bularak:
— Surat çatık, hem elde çanta
Bak şu herifin yediği halta
Nazlı beyim hiddetle, çalımla
Veche-i azimet ne tarafa?
Şemsi bu mukaffa, tezyifli suale cevap vermedi. Onun afif 

kalbini dağdar eden o günkü müellim maceranın böyle mudhike 
şekline dökülmesinden müteessiren derin bir sükûtta bulundu. 
Efendi, gencin hâlindeki ciddiyyet-i infiale dikkat edince 
kafiyeperdazlığa vakit bulamayarak:

— Yüzünde büyük bir dargınlık emaresi, elinde yol çantası, bu 
ictima-ı aile, bütün çehrelerde alaim-i teessür, hep bu ahval, mühim 
bir sebepten neşet etse gerek… Küçük beyim, lütfen izah-ı hakikat 
buyurur musun?

Şemsi:
— …
Efendi:
— Ne susuyorsun? Muhik bir sebeple gidiyorsan söylemen 

lazım gelir…
Şemsi:
— …
Efendi:
— Hâlâ sükût…
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Kâhya kadın:
— Zavallı çocuğun başından sert bir hava esmiş!
Efendi:
— Sen sus su-i kınyeli… Eli bayraklı… Mutalla-yı lisan844, 

söylenmekle dilinin pası açılmaz. Yatmalı, perhiz etmeli…
Kâhya kadın, Mesnet Kalfa’nın kulağına: 
— Efendinin midesinden ziyade dili bozuldu… Evvelden ne 

terbiyeli adamdı…
Efendi: — A kör olası, bu yalının mülayimdir havası. Buradan 

sert rüzgâr esmez. Esse en evvel bana dokunur.
Cazibe Hanım, Şemsi’nin o ciddiyyet-i teessürü içinde böyle 

hokkabaz muhaveresini andırır mudhik bir isticvaba845 cevap 
vermekten sıkıldığını anlayarak imdadına yetişmek için dedi ki:

— Efendi hazretleri, mazur görünüz gençliğin makul, 
gayrimakul bin türlü galeyanları vardır. Şemsi Bey belki 
huzurunuzda izah edemeyeceği bir sebeple gidiyor.

Ferruh Efendi, evvela genç zevcesini dik dik süzdü. Sonra 
enzar-ı taaccüb ve tedkikini bütün etrafındaki çehrelere dolaştırarak:

— Evimde, benim huzurumda izah olunamayacak bir vakanın 
cereyanı hiç hoşuma gitmez. Anlamalıyım. Ne var? Ne olmuş?

Cazibe Hanım:
— Biz de bilmiyoruz. Fakat herhâlde mühim bir şey olmamalı… 

Çocukluk…
Efendi sinirlendi:
— Yirmi iki yaşında koskoca, bıyıklı herif çocuk olmaz! 

Densizlik… Terbiyesizlik… Edepsizlik…
Şemsi, infialden parlayan gözlerini, bu hadisenin müsebbibi 

Ferhunde Hanım’ın üzerine dikti. Zavallı kadın, bu genç Çerkez’in 
bazı ahvalde sözünü sakınmaz, isyana mail nasıl bir asabı olduğunu 
844    mutalla-yı lisan: dili yaldızlı
845    isticvap: sorguya çekme
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biliyordu. Bütün üryanlığı ile hakikati ortaya saçıverirse kendisi 
orada bulunmamak için savuşmak istedi. Fakat Mahmure sımsıkı 
anasına sarılarak yavaşça:

— Ablacığım gitme… Dayımın sinir hâli artarsa mutlak bir 
felaket olur. Onu yatıştırmaya uğraşalım…

Beri yanda Atıfet, nişanlısını elden kaçırmak havfıyla 
sudan çıkmış sıska bir kedi gibi titriyor ve Şemsi’nin Ferhunde 
Hanım’a fırlattığı gazup846, ithamlı nazarlardan manalar çıkarmaya 
uğraşıyordu.

Ferruh Efendi’yi ifrit eden şey, zevcesinin “Mazur görünüz, 
gençliğin galeyanları vardır.” mealindeki müdafaası olmuştu. 
Demek gençliğin galeyanları mazeretiyle o yalıda, izahı müşkül 
maceralar olabiliyordu?.. Günde birkaç defa ölüp dirilen o hâlsiz 
adam sanki polat kesildi. Ve gözleri büyüdü, parladı, sesi gürleşti. 
Bu adamın asabı vakit vakit iki zıt nöbetin tesiratına tutuluyordu.

Biri, ölüyor gibi sıfırı tüketmek hâli; diğeri, böyle canavarlaşmak 
galeyanıydı. Böyle azdığı vakit gözleri hiçbir şeyi görmez, mantık, 
insaf bilmezdi. Bu şiddeti çok sürmez ve nöbeti müteakiben cidden 
hasta düşer, tehlikeler geçirirdi. Kendi için mühlik olduğunu bildiği 
bu hâle düşmek istemezdi. Fakat elinde değildi. Ara sıra tutulurdu. 
Bu nöbete sebep olanlara hasım kesilirdi. Hane halkı bu hakikati 
bildiğinden ihtiyarın nöbetini teşditten ihtirazen bütün ağızlar 
kapandı. O, gülerek Şemsi’ye hitaben:

— Cüret edeceğin yolsuz bir hareket, ağzından çıkacak 
münasebetsiz bir söz, bir dane-i katil847 gibi beni öldürür. Seni 
kendimin katili olmak için büyütmedim… Ulan Çerkez, gözünü 
aç! Avuç dolusu lira vererek ben seni satın aldım. Esir iştirası848 
gayriinsani bir hareketse onu, seni satan anana babana sor… Bugün 
istersem seni yine satabilirim. Nereye gidiyorsun?
846    gazup: öfkeli, hiddetli
847    dane-i katil: öldürücü kurşun
848    iştira: satın alma
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Şemsi, sözlerinden hemen gayrimesul bu nim mecnun ihtiyara 
acıyordu. Fakat “Su dolabına koşmaya nasıl bir hayvan, araba 
çekmeye nasıl bir beygir alınırsa bücür kızıma zevç olman için 
ben de seni öyle aldım. Tavan kerhen849 bu hizmeti ifaya mecbur 
bir mahkûmsun.” mealini ifham eden o sözlerdeki mana-yı esareti 
çekemedi. Bu pek ağır geldi. Kaşlarının çatıklığı artarak dedi ki:

— Velinimetim, efendimsiniz. İnkâr edemem. Fakat şu zaman-ı 
medeniyyette kendimi kayd-ı esarette görmek nefsime pek ağır 
geldiği için, sahibime bedel-i hürriyyetimi iade etmek üzere para 
kazanmaya gidiyorum.

Efendi biraz yumuşayarak:
— Manası henüz pek bilinemeyen bu terane-i hürriyyete sen 

de mi tutuldun? Medeniyet dediğin o âlemde satın alınmamış 
milyonlarla insanlar var ki satılmışlardan ziyade kahr-ı esarette 
yaşıyorlar. Sen bu yalıda esir olarak büyümedin. Fakat para 
kazanmak için bu kapıdan çıktığının ertesi günü esaret ne olduğunu 
anlarsın. Vah gidi şaşkın hürriyet âşığı…

— Mana-yı hürriyyeti sayenizde mekteplerde öğrendim.
— Biraz da mana-yı insaniyyeti öğrenmeye çalışmalıydın.
— Efendimize karşı insaniyeten bir kusurum olduğunu 

bilmiyorum.
— Daha nasıl olacak? Bu boya gelinceye kadar bana ne 

üzüntülere ve kaça mal olduğunu biliyor musun? Ben seni sırf 
bir hiss-i übüvvetle850 büyüttüm, yüzünden para kazanmak için 
değil. Bir istifade-i nakdiyye851 düşüneydim sana ettiğim sarfiyatı 
bir bankaya nemaya kordum, bugün hayli mühim bir yekûn teşkil 
ederdi. Bu inamatıma852, pederliğime karşı olan şükürgüzarlığın, 
bana “Allah’a ısmarladık” demeden çantanı eline alıp buradan 
gitmek midir? Sen bu hanede misafir değilsin, uşak değilsin, sen 
849    tavan kerhen: ister istemez
850    hiss-i übüvvet: babalık duygusu
851    istifade-i nakdiyye: parasal fayda sağlama
852    inamat: yapılan iyilikler
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buranın oğlusun… Nasıl ve nereye gidiyorsun? Mecnun… Kıllı 
bıyık… Bırak elinden o çantayı… Çıkar arkandan o paltoyu… 
Haydi defol…

Karşı karşıya, insan şeklindeki bu iki bombadan birinin 
patlayıp da etraftakileri cerihadar853 edecek şerareler854 saçılmadan 
meselenin gayrimemul855 böyle bir suret-i leyyinede856 halline 
sevinen mevcut kadınlar, kızlar hep Şemsi’ye koşarak kimi elinden 
çantasını kimi sırtından paltosunu aldılar…

853    cerihadar: yaralı
854    şerare: kıvılcım
855    gayrimemul: umulmayan
856    suret-i leyyine: yumuşak şekil





X  
KIRKLIK KADINLAR MUAŞAKASI

Haricen yatıştırılan bu maceranın burgu gibi bir ucu Ferhunde 
Hanım’ın, diğeri Şemsi Bey’in kalplerine saplanmış dâhilî canfersa 
bir ukdesi kaldı. Mağrur Ferhunde Hanım bu gence karşı bir 
mevki-i zillete düşmüş, öteki de zor tahammül ve idare olunur bir 
vaziyet peyda etmişti. Her gün bütün yalı halkının enzar-ı tecessüs 
ve iştibahları altında birbirleriyle görüşmeye mecburdular.

İhtiyarlamamak için üzüntüden kaçan Ferhunde Hanım’ın 
uykusu, yemesi, içmesi bütün tarz-ı hayatı değişti. Kâh ani 
asabiyetlere düşerek etrafındakileri haşlıyor kâh hamul857, sakit 
bir tavr-ı mazlumiyyet alarak dalgın dalgın orada burada oturuyor, 
dolaşıyordu. Gide gide dalgınlığı kendine hitap edilen sözleri 
bazen anlamayacak bir raddeye vardı. İnsandan, misafirden kaçar 
oldu. Onun içine ruhunu kemiren bir kurt düştü. O hayvan kalbini 
oyarken yüzünde hasıl olan asar-ı vecayı kimseye sezdirmek 
istemiyor, ekser zaman eline bir kitap alarak kendi kendine korunun 
en tenha bir köşesine gömülüyor, bazen odasına kapanıyordu. Bu 
bir kin, ya nedamet veya muhabbet azabı mıydı? Şemsi’yi hâlâ 
seviyor muydu? Nefret mi ediyordu? Bunu taayyün edemiyordu. 
Vahdet saatlerindeki elem-i tefekküratında bazen Şemsi’yi tahkir 
için zeminler hazırlıyor fakat onunla karşı karşıya geldiği zamanlar 
her tarafı gevşiyor, eli ayağı düşüyor, kudret-i tekellümden kalan 
dudakları titriyordu.
857    hamul: çok sabırlı
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O, kaynar kanlı, şen, şuh kadının şimdi bu şetaretsizlik858, 
merdümgirizlik859, sükûtilik ve solgunluğunu gören Şemsi, 
zavallının azab-ı derununu anlıyor, hep bu işkenceleri ona çektiren 
kendisi olduğunu hissettikçe o da ıztırab-ı merhametle eziliyor, 
bazen kendi kendine itiraf edemeyeceği garip tahassüslere düşüyor, 
yüz yüze geldikleri zaman tarif olunmaz bir mahcubiyyet-i afafetle 
o da soluyor, sararıyor, nefret, iffet, merhamet hisleriyle karışık bir 
azap geçiriyordu. Şemsi, o güne kadar hiçbir kadınla muaşakada 
bulunmamış, gençlik hicabı yırtılmamış, aşka daima vahşi kalmaya 
uğraşmış, bu vadide hissen pek acemi bir çocuktu. Kalbinde 
uyanmış bir aşk vardı. Fakat onu öldürmeyi bir vazife-i insaniyye 
bildiğinden tabiatın bu icbarlarına860 tebaiyetten korkuyor, bunda 
daima büyük tehlikeler, mahcubiyetler, muvaffakiyetsizlikler, 
nedametler, felaketler hissediyordu.

O yalıdaki kadın çehreleri içinde Mahmure’nin bir afafet-i 
melekane ile masumiyetler, cazip taravetler, güzellikler saçan yüzü 
çok defa zihnini işgal etmiş, rüyalarına girmişti. Fakat kendisi Atıfet’e 
namzet bir esir değil miydi? Onu kalben sevmese de bu bücür kızın 
maddeten memluküydü861. Onu bir zevce gibi sevip sevemeyeceği 
kata nazarıitibara alınmayarak daha vakt-i sabavetinde862 hakiki 
ribka-i esaretine863 ilaveten bir de bu namzetlik halkasını zavallının 
hiç reyini sormadan boynuna geçirmişler, kendinin başka kadınlarla 
olacak salahiyyet-i muaşakasını864 bu suretle elinden almışlardı. 
Mahmure’yi sevmek, felaketten başka ne netice verebilirdi? Onun 
için bu kızın hayalini daima gönlünden kovmaya uğraşıyor, ondan 
kaçıyor, aşkıyla mütemadi bir cidalde bulunuyordu. Şimdi kendine 
sevda aguşunu açan kadın, Mahmure’nin kartı fakat hemen aynı 
simada bir müşabihiydi. O şiddetli reddinden dolayı şimdi ona 
858    şetaretsizlik: neşesizlik
859    merdümgirizlik: insanlardan uzak durma
860    icbar: zorlama
861    memluk: köle
862    vakt-i sabavet: çocukluk zamanı
863    ribka-i esaret: esaret kementi
864    salahiyyet-i muaşaka: âşıktaşlık yetkisi
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karşı duyduğu merhamet, gönlünde hasıl olan, itirafından çekindiği 
karışık hisler işte bundan neşet ediyor, Şemsi de pek dalgın, durgun 
yaşıyordu.

Bu kameriye altı macerasından bir hayli müddet sonra Şemsi 
Bey bir gün İstanbul’a geçer. Gezinmek için Beyoğlu’na çıkar. 
Sokakta dalgın dalgın dolaşırken birdenbire kuvvetli bir kolun bir 
feveran-ı uhuvvetle beline sarıldığını hisseder. Döner bakar. Mektep 
arkadaşlarından Şakir Bey’le yüz yüze gelirler. Şakir, refikinin 
belini bırakır, elini yakalar. Samimiyetle sıkarak:

— Şemsi böyle dalgın dalgın nereye?
— Hiç!
— Çok hayırsızsın yahu… Ne arar ne sorarsın… Göreceğim 

geldi. Doğru söyle. Gidecek muayyen bir yerin var mı?
— Yok.
— Öyleyse Naim, Fahri, İzmirli Şaban hep mektep arkadaşları 

şurada Altın Geyik Birahanesi’nde beni bekliyorlar. Haydi, beraber 
gidelim. Biraz laf atar, eğleniriz.

Bu sayılan isimlerin hep mektebin uçarı güruhundan olduklarını 
Şemsi bildiğinden bu davete icabette biraz ağır davranır. Fakat Şakir 
onun bu nazlanmasına ehemmiyet vermez. Kolundan sürüklercesine 
çeker götürür. Bir iki sokak dolaştıktan sonra nezafet ve letafetinden 
ziyade mezelerinin mebzuliyet ve nefasetiyle meşhur Altın Geyik 
Birahanesi’nden içeri sokar. Hep dediği arkadaşları bir köşede 
geniş bir masanın etrafında müçtemi bulurlar. Bira, rakı kadehleri 
dizilmiş, tabak tabak mezeler serilmiş, gözler biraz dönmüş, başlar 
açılmış, ağızlar birer tufan-ı şetaretle meşgul, tekellüm, kahkahalar 
birahanenin alçak tavanında gümlüyor…

Bu velveleli işret, pek neşeli sohbet Şemsi’nin durgun hâliyle 
hiç tevafuk etmez. Zavallı çocuk bir belaya tutulduğunu anlar. Fakat 
kendine karşı gösterilen meveddet865 feveranlarına mukabele lazım. 
Her biriyle birer defa sarmaş dolaş, iki yanaktan şapırtılı öpücükler, 
865    meveddet: sevgi
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parmaklar kırılırcasına el sıkışları… Mektep refakatinin bu ateşli 
isbat-ı samimiyyet merasimi olur biter, Şakir’le Şemsi de masa 
başına bir tarafa sıkışırlar. Yeni gelenlere içkiler ısmarlanır. İzmirli 
Şaban, koca başlı, tekerlek gözlü, esmer bir tıknaz, kadehinde yarım 
kalmış dozunu yuvarladıktan sonra:

— Fahri, son muaşakasını anlatıyordu. Baştan başlasın, 
dinleyiniz…

Fahri, gürbüz, kumral, tatlı bakışlı bir genç, elindeki çatalı, 
intihapta biraz tereddüdünü gösterir bir bataetle mezelerin üstünde 
dolaştırarak kim bilir şimdiye kadar kaç arkadaşına kaç defa anlattığı 
hayatının bu en mühim, en gizli fakat en aşikâre hikâyesine yine 
baştan başlamaya üşenir gibi gülümsedikten sonra etrafında hep 
kendine dikilmiş duran gözleri, kulakları intizarlarında mahrum-ı 
zevk bırakmamak için nakl-i maceraya girişir:

— Malum a anada babada fazla servet yok… Ben tutmam… 
Mekteplerde kafa, beyin patlat… Şehadetnameni al çık… Seksen 
yere başvur… Eğer mülazemet866 beklemeyecek kadar talihin 
yaver ise seni istikbal edecek en büyük saadet, üç yüz kuruş 
maaşa nailiyettir. Hizmet-i memurende ne kadar çalışırsan çalış 
eğer seni tutacak bir el yoksa ötesi boyuna va’d ü mevaiddir867… 
Bu üç yüz kuruşluk hüma-yı saadet benim başıma da kondu. 
Arkası tipota… Gençliğin kanında öyle şiddetler var ki kabardığı 
vakit o vücut sahibine “Maaşın kaç?” diye sormuyor. O, boyuna 
cuşuhuruş ediyor. Şöyle dünyanın hâline bir baktım. Kimse 
eğlencesini benim gibi maaşının miktarıyla mütevazin tutmak 
ahmaklığında bulunmuyor. Uyduran işini uyduruyor. Maaşından 
nasipleri pek uygun olmayanların aşktan talihleri açık olabiliyor. 
Ben tali-i muhabbetimden şikâyet etmiyorum. Kendi küfüvüm 
kadın ve kızlardan ne tarafa saldırdımsa boş çıkmadım. Fakat bu 
defa yükselmek istiyordum. “Kalemim beni doyurmuyor.” dedim. 
Gençliğimden, erkekliğimden imdat aramaya çıktım. Çünkü bunun 
866    mülazemet: staj
867    va’d ü mevaid: boş söz, kuru laf
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çok emsaline tesadüf ettim. Herkes, güzellik, zekâ, cesaret, yiğitlik 
nevinden maddi, manevi nasıl hasaile malik ise bunları birer sermaye 
gibi istimal ederek geçiniyor. Kostümü, kravatı, eldiveni, bastonu 
düzdüm. Tuvalete çekidüzen verdim. Muhabbetteki yüksek talihimi 
denemeye çıktım. Biz İstanbul’da otururuz. Fakat Kadıköyü’nde bir 
halam vardır. Sıkça sıkça oraya misafir gider, haftalarca kalırım. Bu 
karyede sürülerle fingirdeşen kadınlar var. Fakat bunların kibarları, 
güzelleri, müstesnaları müşkülpesent… Her arıya bal vermiyorlar. 
Hoppa, deli kızlar çok. Senden evvel onlar sana yılışırlar, laf 
atarlar. Acıbadem taraflarında hele bir gün bir tane kısa boylusu 
şeytan çekici gibi karşıma çıktı. Geniş ağzını daha ziyade yayarak 

“Beyefendi, isminiz Nail Bey değil mi?” dedi. Taaccüple “Hayır.” 
dedim. “Affedersiniz, benzettim.” itizar-ı mudhikiyle çekildi. 
Meğerse birtakım nekais-i cismaniyye ve saireden dolayı koca 
bulmakta müşkülata düçar olan kızlar için bu yeni usul bir tuzakmış. 
Bu oltaya tutulan yüzde yirmi, otuz ahmak genç bulunurmuş. Fakat 
sonra dumanları başlarından çıkıyormuş. Bu yılışıklık hoşuma 
gitmedi. Zaten calib-i nazar bir şey olsaydı böyle kendi kendini 
bana peşkeş çekmezdi. Erkek kadını aramalı. Tanımadığı bir erkeğe 
böyle hamle gösteren bir kız, kadınlık izzet ü nefsini bilmeyen bir 
mahluktur ki bir ahmağı iğfalen kabza-i izdivacına alsa da bu ilk 
lazıme-i nisviyyetten mahrumiyeti, o zevce sürekli bir mesudiyet 
temin edemez. Bu fingirdeyenlerden birtakımı daha var. Aralarında 
güzelleri de çok. Fakat bunlar esnaf… Muaşıklarına keselerinin 
ağızları nispetinde gönüllerini açan nevden… Bana gelmez. Param 
olsa evlenirim. Bunlara ne vereyim?

Tecrübe-i tali cevelanlarımda bunların türlüsüne tesadüf ettim. 
Bir gün yine Acıbadem eteklerinde dolaşırken siyah hizmetçisiyle 
bir ağaç sayesinde oturmuş koyu şarabi yeldirmeli bir hanım 
gördüm. Tahminime göre sinnen otuz iki, haydi haydi otuz beş 
kadar vardı. Herhâlde benden on beş yaş büyük fakat mal… 
Yıpranmamış, havı dökülmemiş, ağız sulandıran olgun pembe bir 
şeftali… Tarz-ı telebbüs868, etvarı, edası da gayet kibar ve cazip… 
868    tarz-ı telebbüs: giyim tarzı
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“Hah işte!” dedim, “Âşık kıymeti bilen güzel bir sevda şikârı…” 
Bunu dane-i şebabımla avlayıp kollarımın arasına düşürmeliyim. 
Önünden geçerken gözlerimi diktim. Bir sevda mıknatısı gibi 
içimi çekti. Ayıplamayınız, serde açlık vardı. Fakat kadın hafifçe 
suratı astı. Gözlerini başka tarafa çevirdi. Bu istiğna da hoşuma 
gitti. Yürüdüm yürüdüm, birdenbire döndüm. Kadınla göz göze 
geldik. Demek ki sureta müstağniyane başını çevirdiği hâlde 
ben geçtikten sonra arkamdan o da bana bakıyormuş. Beni tetkik 
ederken alelgafle869 yakalamış oldum. Bu kadarı benim için kâfiydi. 
O günü artık onun önünde boyuna piyasa etmek bir yılışıklık 
olacaktı. Böyle yaşlıca kadınlar hiffet-i mizaclarından korktukları 
için genç erkeklere pek emniyyet-i nefs edemezler. Ben de ona her 
nev hoppalıklardan ari, terbiyeli, ağır, ciddi bir genç olduğumu 
ispat etmek istiyordum. Oradan savuştum. Ertesi gün yine 
geldim. Hep onu o mevkide buldum. Tevahhuşunu kırarak kadını 
kendime ısındırmaya çabaladım. Uzatmayalım, yirmi gün kadar 
mülazemetten sonra kadının gözlerinden o ilk ürküntü zail oldu. 
Artık birbirimize dikkatle bakıyor, biraz da sırıtabiliyorduk. Ben 
işin kıvamı geldiğine hüküm ile mürur tezkeresi gibi müsveddesini 
daima yanımda taşıdığım muhabbetnamenin bazı yerlerinde hâle 
münasip takdimler, tehirler870, ilaveler ve hazflar871 yaptıktan sonra, 
cicili bicili, çiçekli kâğıtlara özenmeyerek maruzat-ı âşıkanemi 
gayet ciddi bir İngiliz takrirliğine872 çektim. Münasip surette savb-ı 
cananeye873 takdim ettim. Kemal-i mahcubiyyetle oradan savuştum. 
O gece birçok muvaffakiyet rüyaları gördükten sonra ertesi günü 
mevki-i maluma damladım. Vay canına tükürdüğümün… Ağaç var, 
şeftali yok… Kadın gelmemiş… Benim bir aya yaklaşan sevdakârlık 
mülazemetim heba mı olacak? Orada burada oturdum, düşündüm. 
Aşağı yukarı dolaştım. Bir çam mı devirdim, ne yaptım? Hâlbuki 
muhabbetname müsveddesi gayet uğurlu… Onu kendisinden 
869    alelgafle: boş bulunarak
870    takdim tehir: ifadelerin yerlerini değiştirme
871    hazf: çıkarma
872    takrirlik: bir çeşit uzun kâğıt
873    savb-ı canane: sevgili tarafı
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istinsah ettiğim arkadaşıma fart-ı muvaffakiyyet-i âşıkane temin 
etmiş, tesiri mücerrep bir Lokman reçetesi gibiydi. Bundan evvel 
iki kadına karşı kullanmış, pek seri hüsn-i tesirini görmüştüm. 
Hatta bunu benden kopya eden yedi kişi de bilamüşkülat zevkyab-ı 
visal874 olmuşlardı. Bu her kadının nabzına iyi gelen en mukavvi 
sözlerden tertip olunmuştu. Buna niye yaramadı? Bünyesine mi 
muvafık gelmedi? Ben o telaştayken tanıdıklarımdan Zekai Bey 
isminde o semtli bir gence rast geldim. O da ceylanını kaçırmış 
bir avcı gibi bir kadın arkasından fırıl fırıl koşup dolaşıyordu. Ben 
derdimi anlatacak ağaçtan adam arıyordum. “Aman, dur birader…” 
dedim, “Hâl ve keyfiyet böyle böyle…” Benim şarabi yeldirmeli 
sulu şeftaliyi derhâl tanıdı. “Ha bildim… Tüccardan Hüsrev Bey’in 
zevcesi Erike Hanım… Fakat kardeşim o kadın kırkını geçkindir.” 
dedi. “Neme lazım benim? Niyet hayır, akıbet hayır. Ben ona bir 
kere otuz ikilik niyetine sevdalandım. Fitili aldım, abayı yaktım gitti. 
Şimdi isterse ellilik olsun, makbulüm.” cevabını verdim. Zekai Bey, 
düşünerek başını kaşıdıktan sonra ilave etti: “Kadın geçkindir ama 
hakikaten güzeldir. Kocası Hüsrev Bey altmışını atlamış bir ihtiyar 
fakat gayet zengindir. Şurada beyaz boyalı mutantan bir köşkleri 
vardır. Bu kadın, genç âşık meraklısıdır. İki sene evvel yirmi yaşında 
bir delinkanlı ile mercimeği fırına verdi. Epey dedikodular oldu. 
Çocuk bir sene içinde dört bin lira vurdu. O paralar ile teehhül etti. 
Erike Hanım, bir kere sevdi mi para pul esirgemez. Fakat bidayeten 
kendini ağır satar. Emniyetini celbetmesi zordur. Sakın kimseye 
açılma.” Zekai’nin hemen boynuna sarıldım: “Kime açılırım 
kardeşim? Bunu bir sen biliyorsun, bir de her şeyde hazır ve nazır 
Cenab-ı Allah…” Zekai kollarımın arasında silkinerek: “Bırak 
beni. Ceylanım şu derenin koruluğuna kaçtı. Kurtlar yemesin…” 
dedi. “Haydi.” dedim. “Haydi, bacaklarına kuvvet, Rabb’im hüsn-i 
muvaffakiyyet ihsan etsin…” Zekai, “Olgun şeftali de senin ağzına 
kısmet olsun. Suları çenenden aşağı aksın…” duasıyla bağırdı. 
Ceylanın izine gitti.
874    zevkyab-ı visal: kavuşmadan lezzet alan
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O birahaneye âdeta hoşnutsuzlukla gelmiş olan Şemsi, şimdi 
arkadaşı Fahri’nin bu son turfanda pembe şeftali hikâyesini can 
kulağıyla dinliyor, kendi yaşında bir genç ile kırkını mütecaviz 
güzel bir kadın arasında açılacak kitab-ı muaşakadan nefsince 
hisse-i mesağ875 çıkarmak için içtiği biraların adetlerini artırarak 
maceranın mabadına merakla intizar ediyordu.

Hep ağızlar bu şeftalinin olgunluğundan ziyade servetine 
sulandı. Kadehler dikildi. Mezeler atıştırıldı. Hikâyenin tatlılığından 
yüzlerde mestane tebessümler geziniyordu. Etraftan gördüğü bu 
neşe-i istimadan876 zevki artan Fahri devam etti:

— Vakit geçtikçe sabırsızlıktan ben kabıma sığmıyordum. 
Nihayet üç dört gün sonra, suzişnameme cevap geldi. Bu müddet 
zarfında Erike Hanım hakkımda tahkikat yapmış. Benim her tesadüf 
ettiği kadına sulanır boydan olup olmadığını anlamak istemiş. 
Allah’tan olacak, netice-i tedkikatı arzusuna muvafık zuhur etmiş. 
Gelen bu cevapta gayetü’l-gaye ketumluk tavsiye olunuyordu. Can 
verip de sır vermeyeceğim hakkında, dünyada ne kadar mukni877 
yeminler icat olunmuşsa bunları kendi belagat-i mahsusamla 
kılağılı kılıçlar gibi keskinleterek bir cevap gönderdim. Gelen 
ikinci cevapta leyle-i visal tayin edilmişti. Hisse-i şikârı kendine 
yüksekten gösterilen karnı aç bir av köpeği gibi sevinçten sıçramaya 
başladım. O gece alaturka saat dörtte köşke gidecek, bodrum 
katının en kuytu mahallindeki demir kapıdan içeri alınacaktım. 
Gece oldu. Saat dörde yaklaştı. Verilen talimat-ı dakikaya tevfik-i 
hareketle köşkün bahçesine girdim. Demir kapının önüne sindim. 
Bu paslı bab-ı visal ender kullanıldığını anlatır bir gacırtı ile açıldı. 
Galiba bu demir kapı, ahval-i fevkaladede yalnız iki nev istimale 
mahsus olarak açılıyordu. Âşık girmek, cenaze çıkmak için… İçeri 
eğildim. Gözlerime zifirî bir karanlık doldu. Derhâl elime başka 
bir el yapıştı. Rutubet kokan bu zulümat içinde bir âmâ-yı sevdaya 
döndüm, adımlarımı beni yeden rehberimin hatvelerine uydurarak 
875    hisse-i mesağ: izin hissesi
876    neşe-i istima: dinleme neşesi
877    mukni: ikna eden
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yürüyordum. Bazı mahallerde sağa sola dönerek bir hayli gittik. 
Ayaklarımızın altında kârgir sesi veren bir taş merdivenden çıktık. 
Oraya kadar yeden el beni orada diğer bir ele teslim etti. Peri 
masallarındaki gibi o zulmet-i mechuliyyet içinde bir nöbetçiden 
diğerine devrolunuyordum. Yumuşak halılarla mefruş geniş 
bir sofadan yürüdük. Bu sefer uzunca bir merdiven daha çıktık. 
Yedekçimin üzerinde tasmalı kuzu gibi bir şeyler çıngırdaması 
merakımı mucip oluyordu. Bir sofa, bir merdiven daha… Nihayet 
bu ikinci rehberim bir oda kapısı açtı, orta yerde asılı bir lamba 
yanıyordu. O kesif karanlıktan birdenbire aydınlığa çıkan gözlerim 
kamaştı. Evvela beni tutan elin ait olduğu çıngırtılı vücudu görmek 
istedim. Bu, kırmızı ponje bluzlu, gerdanından sıra sıra ziynet 
altınları ve mercan dizileri sarkan halkalı perde kornişleri gibi 
kolları sayısız bilezikli bir zenci halayıktı. İki yanında parıldayan 
küpeleri arasındaki kalın dudaklı ağzını itminan verici bir 
tebessümle açarak beyaz dişlerini gösterdi. Binbir gece hikâyesi… 

“Vücudunun her hareketinden bir türlü ses çıkan bu siyah deccal, bu 
hizmet-i delalette hanımın en mutemedi bir halayık olmalı ki böyle 
altınlara müstağrak olmuş…” dedim. Delilim, girdiğimiz kapıya 
mukabil gelen diğer bir kapı açtı. Bir koridora dâhil olduk. Yaverî-i 
taliim önünde böyle ebvab-ı muvaffakiyyet878 birer birer açıldıkça 
yüreğim hopluyordu. Sonra bir kapı daha açıldı. Altınlı delilim beni 
içeri itti, kendi dışarıda kaldı. Arkamdan kapı kapandı. Kendimi 
yaldızlar, avizeler, ipekler, sırmalar içinde parıldayan muhteşem 
bir salonda buldum. Bu şaşaa-i ziynetten âdeta sersemledim. Erike 
Hanımefendi, beyaz bürümcükten kıymettar fakat sade bir telebbüs-i 
mutena879 lakin gelişigüzel bir tarzda yapılmış gibi bir tuvaletle 
orasına burasına serpilmiş pırlanta şimşekleri içinde serir-i arusa880 
benzer bir kanepe üzerinde âşığını bekleyen bir melike azametiyle 
oturuyordu. Kurun-ı Vusta881 masallarındaki gibi sanki ben de 
878    ebvab-ı muvaffakiyyet: başarı kapıları
879    telebbüs-i mutena: itinalı giyinme
880    serir-i arus: gelin tahtı
881    Kurun-ı Vusta: Orta Çağ
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tılsımlı anahtarları, devlerin pençelerinde, ejderlerin ağızlarında 
duran, peri, cin yatağı seksen kalenin burç ve barularından geçerek 
bin tehlike atlayıp gelmiş mafevkalbeşer bir melik-i cesurdum. 
Beni o surette kabul etti. Ben, bu vuslatgâhın şaşaasından ateş almış 
gibi bisabr u tahammül hemen elimi maşukamın meyanına doladım, 
ağzımı dudaklarına yapıştırdım.

Naim, avurdundaki mezeyi yutmaya uğraşarak:
— Ulan çüş! dedi, Salona girer girmez ham armut gibi öyle 

kadının boğazına tıkılmak olur mu?
Fahri müstehzi, çarpık bir nazarla muhatabını süzerek:
— Haydi oradan pısırık… Sen kadın memnun etmesini ne 

bilirsin?
Erike Hanım’ın fatih-i kalbi, bir kadeh daha parlattıktan sonra:
— Ey… Daha öte tarafını, muhabbetimin o geceki tafsilat-ı 

fi’liyyesini de anlatayım mı?
Şimdi bir uzun “Çüşşş!..” de Şakir salıvererek:
— Burası birahane, edepsizlik lazım değil. Tadında kes… dedi.
Fahri söze devamla:
— Ciddiyetine pek inanamadığım bu tuğyan-ı ismetinize 

hürmeten sergüzeştimin bu kısmını sansürlenmiş bir sinema şeridi 
gibi kesip çıkarıyorum. Fakat hikâye-i muaşakamın asıl felsefesi, 
ruhu kaldı. Maksat her kıssadan bir hisse çıkarmaktır.

Fahri, büyük bir çalımla ayağa kalktı. Kollarını iki yanına 
açarak:

— Üstüme, başıma dikkat ediniz. Butter’den, Pigmalyon’dan 
tepeden tırnağa kadar hep o ayarda ticaret evlerinden giyiniyorum…

Sonra cebinden kronometre, iri bir altın saat çıkardı. Sapına 
bastı, bu altın kutu, bulundukları zamanın çın çın saatlerini sayarken 
onu cebine koydu. Bonjurunun yanından üstü altın markalı kabarık 
bir cüzdan çekti. İki kanadını açtı. İçinde şişkin bir banknot tomarı 
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yatıyordu. Hep gözler, hasit, mütehayyir oraya dikili dururken, 
geniş bir tebessüm-i gurur ile devam etti:

— Şimdi beni şu kıyafetimle mezada çıkarsanız evvel haraç beş 
yüz lira ederim. Yani sağ akçe elli bin kuruş kıymetinde bir herif 
olduğumu anlarsınız.

Şakir, arkadaşının pırlanta kravat iğnesini dikkatle muayene 
ederek:

— Hep bunları gittiğin ilk gecede mi vurdun?
Fahri, saffetine acır gibi Şakir’i süzerek:
— Hayır… Üç ay müdavemet-i âşıkaneden sonra…
Şakir:
— Beş yüz lira fena değil… En yolucu bir orospu sermaye-i 

hüsnüyle üç ayda bu kadar para kazanamaz. Şayan-ı tebriksin…
Fahri:
— İster tebrik et ister takbih… Ben sizin gibi yetmiş zampara 

artığı kokmuş karılara gidip bir de üste para veremem…
Naim:
—  Bu muaşakan bir iki sene sürerse sulu şeftaliyi posa edip 

bırakacaksın. İnce sanat… Ey söyleyiniz bakalım… Daha içinizde 
böyle bilmem nesiyle devlete konmuş olanlar var mı?

İzmirli Şaban:
— Akrabamın birinden yüz elli lira miras yedimdi. Bir karı 

sevdim. Yezit kahpe dört ay sürmedi, bu paraları benden sömürdü. 
Merhuma bir taş dikmek bile kısmet olmadı. Sevdakârlıkta üste 
para aldığımı hiç bilmiyorum.

Naim:
— Hımbıl! Bu koca zeybek kafasına hangi karı on para verir? 

Aşk piyasasında yüksek talihini denemeye çıkmak için Fahri 
Beyefendi’nin keman kaşlarıyla ahu gözlerine malik olmak icap 
eder. Ey, naklediniz dinleyelim… Zamparalık faturanızda daha ne 
çeşitler var?..
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İzmirli Şaban:
— Bir gece pek züğürt ve pek sarhoştum. Kısmet kısmettir, 

dedim. Bir Arap karısıyla yattım…
Şakir:
— Nasıl Arap?
Şaban:
— Kuzguni…
Fahri:
— Soğukluğa iyidir, derler.
Şaban:
— Maksadım mualece değildi. Açlık…
Naim:
— Benim de defter-i günahımda bir kırklık karı var. Bir Fransız 

mühendisinin madamı… Kocası teslis-i daire ile uğraşan ihtiyar bir 
riyaziydi.

Fahri:
— Demek bu birçok asırlık muammayı halle sen de burnunu 

soktun…
Naim:
— Nasıl?
Fahri:
— Karı, koca, âşık… Bu üçünü birbirinden ayırmaya şimdiye 

kadar ahlakiyundan hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bu da ebedî bir 
teslistir…

Naim:
— Ben vahdetivücuda kaniyim. Teslise aklım ermez.
Şakir:
— Bu da tuhaf…
Naim:
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— Ne?
Şakir:
— Birriyazi882 zamparalık…
Naim:
— Zevzekliği bırakınız… Mühendisin madamı ihtiyardı ama 

pek latifti. “Bien konserve” ondan aldığım hazzı bana hiçbir genç 
kadın veremedi. Hâlâ tadı damağımdadır. Pek çok nefis yemeklerini 
yedim. Şampanyalarını içtim. Fakat üste para almadım… Biz bu 
işin tüccarı değil, amatörüyüz.

Şakir:
— Çok halt ettim de erken evlendim… Evde her akşam 

dakikası dakikasına kudumuma muntazır bir kadın var… Bir sene, 
iki sene hep o kadın… İnsan her gün şeker yese bıkar. İnsanlar 
çift kumru hayatı yaşayamıyorlar. Allah öyle yaratmış. Bizde 
kadın hayatı başka, erkeğinki başka… Ne o benimkini yaşayabilir 
ne ben onunkini… Ben onu alıp buralara getiremem. O beni alıp 
Ayşe Hanım’a misafirliğe götüremez. Ev haricinde birbirimizden 
tamamıyla ayrıyız. Her akşam karşı karşıya ne konuşulur? Ne 
görüyor ki bana ne anlatsın? Bizde kadın tahsilinin yalnız sözü 
var. En âlim zannolunanlarının bir kere fikirlerini yoklayınız. 
İşiteceğiniz abur cubura hayrette kalırsınız. Kadın, münasebetli 
yahut münasebetsiz kendine bir eğlence bulamazsa ekseriya bütün 
hissi, meşgalesi kocasını kıskanmak noktasında içtima eder. Haddin 
var da eve mutattan883 beş dakika geç gel… Surat bir karış asılır. Bu 
beş dakika teehhür için beş gün dırıltı dinlersin. O dırlandıkça eve 
soğukluğun artar. Çünkü ev haricindeki en masumane eğlenceler 
senin için âdeta cinayet sayılır. Hele iç güveyisi isen işin bitiktir… 
Onlar kaynana, hala, teyze, abla yedi sekiz ağızdır, sen bir… Aylığın 
kaç kuruş, nereden ne gelirin var, hep bilirler… Sarfiyatın hakkında 
santimi santimine hesap vermeli. Zevceni sevsen de felakettir, 
sevmesen de. Karı sevildiğini anlarsa cebindeki paraları çeker alır. 
882    birriyazi: hesaplı
883    mutat: alışılmış olan
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Sana kuvvet-i layemut884 beş on kuruş gündelik verir. Sen amele 
gibi her gün çalış, kazancını getir, tamamıyla onun avucuna koy, o 
istediği gibi sarf etsin… Sen en zaruri ihtiyaçlar içinde kavrulurken o 
çarşaf üstüne çarşaf, esvap üstüne esvap yaptırsın… Senin ayağında 
potinin yokken o, piyanonun üstüne üç liraya heykel alsın. Artık bu 
kocalık değil, gözü bağlı bir dolap beygirliğidir. Yüz bulunca her 
kadın işte böyle olur. Ben oldukça sert bir kocayım. Zevcemi pek 
sevmediğim hâlde yine başa çıkamıyorum. Çok sevenlere Allah 
imdat eylesin. Sevilen kadınlar, bu densizlik karşısında en kaynar 
kalpli kocaların muhabbetleri bir gün buz gibi donacağı hakikatini 
bilmelidirler. İşte onlara tahsil ettirmek lazım gelen şey yalnız budur. 
Örümcek ağına düşmüş bir sinek gibi her tarafımı sardılar… Ne 
sevda fırsatları oluyor, istifade edemeyerek kaçırıyorum… Karıma 
nefretim büsbütün artıyor… Bir gün yapacağımı ben bilirim…

İzmirli Şaban, kadehini doldurarak:
— Sus be Şakir… İzdivaç aleyhinde propaganda yapmaya mı 

çıktın? İçimizde evlenecekler var. Sözlerinin çoğu safsata… Ben 
şimdi afif bir muhabbetle bir kız seviyorum, onunla evleneceğim. 
Üç yüz sene beraber yaşasam ben o kızdan bıkmam. Tekmil 
kazandığımı da maa’l-memnuniyye885 getirip önüne korum. O 
istediği surette sarf etsin, bu benim için daha büyük bir sefa, bir 
hazdır.

Şakir, dolu kadehini dikerek acı bir istihza ile:
— Bir zeybek kafası işte bu kadar düşünebilir… Ben bunları 

tecrübe üzerine söylüyorum. Havadan atmıyorum. Evlen, üç yüz 
sene değil, üç sene geçsin görüşürüz… Lazeval muhabbetler senin 
gibi beyinsizlerin kafalarından başka yerlerde yoktur.

Şaban:
— Ben nişanlımla görüşüyorum. Kabil değil ondan bıkmam. 

Bu kız değil, âdeta bir melek…
884    kuvvet-i layemut: ebedî kuvvet
885    maa’l-memnuniyye: isteyerek
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Şakir:
— Şeytan da evvelden melekti.
Şaban:
— Fakat biz birbirimizi çok seviyoruz.
Şakir:
— Biz de karı koca teehhülümüzden evvel birbirimiz için 

çıldırırdık. Lisanımızda bir darbımesel vardır: “Boşanıp kocana, 
sevip de dostuna varma.” derler. Bu evvelden benim için pek 
manasız bir cümleydi. “İnsan sevdiğini almayıp da ya kimi alsın?” 
derdim. Bu sözlerin esas-ı darbındaki derin hikmeti şimdi anladım. 
Teehhülümüzden evvel birbirimizi o derece sevmiştik ki ben onu 
alamazsam beynime bir revolver sıkacaktım. O bana varamazsa 
kendini kuyuya atacaktı. O mertebe, onun sarı saçları beni, benim 
ela gözlerim onu bitirmişti. Gözlerimize dolan bu aşk alevi bizi 
birçok hakikatlere karşı kör etmiş, aramızda hüsn-i imtizacın 
tevazünü için kaştan, gözden başka teemmülü886 lazım gelen 
mühim cihetlerden hiçbirini düşündürmemişti. Vakta ki evlendik, 
birbirimizin olduk, birbirimizin saçına, gözüne bir zaman sonra 
iyice doyduk, dırıltı başladı… Çünkü mizaç, terbiye, görgü ve 
ahlakça yekdiğerimizin tamamıyla zıddı zuhur ettik. Onun hayatı 
tefsiri ve arzuları başka, benimkiler de büsbütün bambaşkaydı. Ne 
onun benden beklediği saadetleri ben ona verebiliyordum ne de 
benim ondan intizar ettiklerimi o bana… Hayatı bitiren bir hodbinî 
meselesi vardır. Herkes boğazına kadar bunun içine gömülü 
yaşar fakat bunun ne olduğunu bilmez. Hüsn-i imtizac demek, iki 
kimse arasında bu hodbinîlerin muvazenesi demektir. Hâlbuki bu 
pek zordur. İçinizde evlenecekler varsa beni iyi dinleyiniz… Bu 
hodbinî her iki tarafta derece-i mütesaviyede887 aşk şeklinde ise 
hâl-i muvazenededir. Fakat bu tevazünün ilanihaye devamı kabil 
olamaz. İki taraftan birinin muhabbet barometresi düştükçe yine 
aynı tarafın hodbinîsi bu sukut-ı aşk nispetinde yükselir. Sevdası 
886    teemmül: etraflıca düşünme
887    derece-i mütesaviye: eşit derece
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sabit kalan ciheti bütün arzularına, densizliklerine ram ederek 
bir esir gibi yaşatmak ister. Bu en büyük bir felakettir. Erkekten, 
kadından, pek çokları izdivaç denilen âlemin işte bu cehenneminde 
yaşıyorlar. Böyle olacaksa evlenmemek çok hayırlıdır. Bu tehlike 
en ziyade şiddetli muhabbetlerle vuku bulan teehhüllerde olur. 
Şimdi meselenin ikinci şıkkı var: İki tarafın birden sukut-ı aşkıyla 
hodbinî barometrelerinin karşı karşıya suudu… Bu da bir felaket 
ise de birinciye nispetle çok ehven kalır. Vakıa arada gül pembesi 
bir imtizaçsızlıktır başlar. Fakat bu geçimsizlik, tahammül fevkine 
çıkınca birbirinden ayrılıp kurtulmak kabildir. Benim zevcemle olan 
geçimsizliğim işte bu ikinci nevden… Karım istiyor ki ben kendim 
için değil, sırf onun emellerine, hissiz bir alet gibi, hizmet etmek 
faaliyetiyle yaşayayım… Ben de ondan aynı talepte bulunuyorum. 
Çünkü ikimizin de muhabbetlerimiz sukutta, hodbinîlerimiz 
tereffuda… Hodbinîlerimiz karşı karşıya başlarını kaldırmış iki 
yılan gibi taaruz-ı daimîde888… İçinizde benliklerini güveyilik 
elbiseleriyle beraber nefislerinden çıkarıp zifaf döşeğine girecekler 
varsa evlensinler…

İzmirli Şaban, kızgınlıkla çatalı batırırken önündeki midye 
pilakisi tabağını devirerek:

— Ben öyle barometreli muhabbet bilmem. Bu kadar ince 
düşününce kimse evlenemez. Ben nişanlımı seviyorum vesselam…

Şakir:
— Seversin… Şimdi nişanlının ay çehresinden başka gözüne 

bir şey görünmez. Fakat sonra bu kör muhabbetin gözleri açılıyor. 
Ben sana teehhülden evvel teemmülü icap eden şeylerin yüzde 
birinden bile bahsetmedim… Evvela sorayım… Servetin var mı 
oğlum?

İzmirli Şaban, başını kaşıyarak:
— Yok.
Şakir:

888    taaruz-ı daimî: sürekli çatışma
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— Öyleyse gebermek senin için evlenmekten büyük saadettir. 
Maaşın kaç?

Şaban:
— Bade’t-tevkifat889 üç yüz elli…
Şakir:
— Oh canım terelelli! Bu Karagöz’ün Ters Evlenmesi’nden de 

daha tuhaf… Alacağın kızın serveti var mı?
Şaban:
— Kaynanamın büyük küçük birkaç iradı var.
Şakir:
— Haydi zevcen kendi kendine idare etsin, ya seni kim 

besleyecek?
Şaban:
— Rezzak-ı Âlem890…
Şakir:
— Gedalardan ta şahlara kadar herkes Rezzak-ı Âlem’in 

kuludur. Dilencileri de hükümdarları da Yaradan Allah halk etmiştir. 
Görüyorsun ki insaniyetin mikyas-ı rızk-ı taayyüşü891 pek vâsi… 
Bir lokma ekmek bulamamakla milyonlara gömülmek arasında bir 
ihtilaf-ı azim içinde… En medeni memleketlerde açlıktan intihar 
edenleri işitmiyor musun?

Naim:
— Şakir, sen de Şaban’ı pek sıkma. İşte bir kere sinirleri 

deprenmiş… Evlenecek…
Fahri:
— Şaban gibileri düşünmeden evlenebilirler. Çünkü onların 

koca kafalarında hayatı muhakeme edecek bir tutam akılları yoktur. 
Evlenmek, telli pullu bir genç kızı sineye çekip zevk-i zifafla mest 
889    bade’t-tevkifat: kesintilerden sonra
890    Rezzak-ı Âlem: âlemin rızkını veren
891    mikyas-ı rızk-ı taayyüş: yaşam rızkının ölçüsü



202 | Cehennemlik

olmak âlâ şey ama kısa süren bu haz ve neşenin pek meşakkatli 
bir mabadı vardır. Çok geçmez, o sarıldığın kadının sevda yeliyle 
karnı şişer. Dünya kapısından mini minicik bir insan zuhur eder. 
Yetişinceye kadar bu yavrucuğun bütün ihtiyacatını tesviye 
boynunun borcudur. O sürdüğün zevkin bedelini hakkıyla ifası 
pek kolay bir keyfiyet değildir. İşte bunu hüsn-i idare edememek 
yüzünden türlü aile dırıltıları, sefaletleri hatta felaketleri vukua 
gelir. Sonra iki lira ödünç bulmak için kapı kapı dolaşan zavallı aile 
babalarından olmamalı.

Şaban:
— Çenen pırtı… Teehhül aleyhinde propaganda yapmaya 

mı çıktın karşıma? Herkes bütün şerait-i refahı892 evvelce temin 
ederek mi evleniyor? Çalışırım, kazanırım… Çoluğumu çocuğumu 
beslerim…

Fahri:
— Kafanda kaç gram ilim ve irfan sermayesi var ki çalışıp 

kazanacaksın?
Şaban:
— Kazananlar hep ilim ve irfan sermayeleriyle kazanmıyorlar 

ya? Sen merak etme. Dünyanın ne demek olduğunu ben çoktan 
öğrendim. Evvelden kafam kalındı. Epeyce zaruret çektim. Lakin 
şimdi inceldi. Bu ana kadar her teşebbüsümdeki harekâtımı tatbik 
etmek için önümde bir ölçü vardı. Vicdan… Kazananların hep bu 
mikyasla muvazene-i efal etmediklerini893 anlayınca ben de bu 
kelimeyi düstur-ı mülahazamdan siktir ettim… Rüzgâr-ı menfaat 
ne taraftan eserse fırıldak gibi o cihete döneceğim… Eşekçe 
istikameti bırakarak hileye, riyaya, tabasbusa894 başladım. Şimdi 
para mukabilinde ne teklif edilirse yapıyorum… Bu mesleği tutalı 
daha iki ay olmadı. Hesapsız semereler yüz gösterdi. Yakında 
maaşım tazif edilecek. ** muavini oluyorum. Hâlâ bu memlekette 
892    şerait-i refah: refah şartları
893    muvazene-i efal etmek: işlerini denkleştirmek
894    tabasbus: yaltaklanma
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ilim ve irfanla para kazanılır zannındaysan beynine turp sıkayım ben 
senin… Para dalavere ile kazanılır. Birtakım büyük dalavereciler 
vardır ki dolab-ı menfaatlerini döndürebilmek için küçük 
dalaverecilerin işgüzarlıklarına muhtaçtırlar. İşte bunlara çatıp da 
iş beğendirebilirsen servet düdüğünü çalarsın. Yoksa ilim ve irfan 
istihkakıyla nevbet-i refahın sana kadar gelmesini beklersen birçok 
zavallılar gibi sen de avucunu yalar durursun…

Fahri:
— Fena felsefe değil… Lakin evlenebilmek için bu saydığın 

ahlaksızlıkların hepsini kabule bir zaruret-i ictimaiyye hasıl 
olduysa vay beşeriyetin hâline!.. Vay Türklüğe!.. Vay bize!.. 
Benim bildiğim… Bir insan ahlakını bozmak için değil, düzeltmek 
için evlenir. Böyle fasit895 bir niyetle kurulacak aile yuvasında 
yılanlardan, akreplerden başka ne yetişir?

Şaban:
— Senin gibi paralarını dolandırmak için hayızdan, feyizden 

kalmış kocakarıların gönüllerini celbe hasr-ı reculiyyet 
eylemedense896 her ne şartla olursa olsun vatana zürriyet yetiştirmesi 
elbette şayan-ı tebcil897 bir hizmet-i milliyye sayılır…

Fahri:
— Vah senden gelecek zürriyete!.. Sefil zürriyete, yaralı 

zürriyete!.. Doğmadan evvel aşılanmış bedbaht zürriyete… Bu 
senin teehhülünün müthiş bir ledünniyatı var ki…

Şaban birdenbire Fahri’nin gırtlağına atılacak gibi uzatarak:
— Neymiş bu ledünniyat? Söylemezsen alçaksın!..
Fahri bifütur:
— Sen berbat bir hastalıkla musapsın.
— Kim yemiş o ..ku?
— Memleketin en maruf etibbası.

895    fasit: kötü
896    hasr-ı reculiyyet eylemek: erkekliğini vakfetmek
897    şayan-ı tebcil: yüceltmeye değer
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Fahri’nin bu ifşası üzerine bütün mestane nazarlar ağır birer 
durgunlukla kendine dikilen Şaban’da renk uçtu. Ne diyeceğini 
bilemez derin bir infial ile sustu. Fakat hâlinde patlama dakikası 
yakın bir bomba sükûneti vardı. Şakir, mükâleme zeminini 
değiştirmek için Şemsi’ye hitaben:

— Şemsi, bugün sende derin, çetin bir muamma hâli var. 
Söylemiyor, put gibi duruyorsun? Evlenmenin leh ve aleyhinde 
senin hiçbir diyeceğin yok mu?

Şemsi:
— Evlenmeyi bırak canım şimdi… Benim düşündüğüm başka…
Şakir etrafa hitaben:
— Arkadaşlar kulak veriniz… Şemsi’nin ağzı Erike Hanım’ın 

demir kapısı gibi çok şükür açıldı. Bakalım ne söyleyecek? Az 
söyleyen hikmet söyler. Eh, haydi söyle… Düşündüğün neymiş 
işitelim…

Şemsi, elinde boş çatal ile oynayarak kalbini sıkan endişe-i 
esrarın bir kısmını isim ve mekân tasrih etmeksizin şöyle döktü:

— Feylesoflar bu dünyayı geniş bir talimhaneye çevirmek 
isterler. Onların ukalaca talimatıyla kalk, otur. Hâlbuki ortaya 
sürdükleri felsefe nazariyatının birçoğu bilamel kabil-i tatbik 
değildir. Asıl felsefe tabiattadır. Erkek, kadın iki genç kalp birbirini 
çeker, izdivaç vuku bulur. Artık öte tarafını kurcalamaya gelmez. 
Teehhülden evvel, netice hakkında söylenecek sözler falcılıktan 
başka bir şey değildir. Felsefe-i izdivac hakkında birçok kitaplar 
basılmıştır. Bunlar, nazarımda tatbikatça aşçılık kitaplarına 
benzerler. Ne ümmi aşçılar vardır ki bu eserleri yazan münşilerden 
daha mükemmel yemek pişirirler… İzdivaçta mesut olabilenlerin 
hemen hiçbiri o kitapların isimlerini bile belki işitmemişlerdir. 
Bilakis en ziyade nikbet-i izdivaca898 uğrayanlar âleme ders-i hikmet 
veren en büyük müellifler, dâhiler içinde görünüyor. Kavaid-i 
sıhhiyyeye vâkıf olanlardan ziyade olmayanların arasında sağlam 
898    nikbet-i izdivac: evlilik felaketi
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adamlar daha çoktur. Böyle şeyler bana vız gelir… Ben şimdi 
kendimce olan noktainazarımdan Erike Hanımefendi ile Fransız 
mühendisinin kırklık karısını düşünüyorum.

Şakir:
— Tuhaf şey… Kocakarı sevmek merakı sende de mi var?
Şemsi:
— Bugün bu kırklık hikâyelerinin birbirini vely etmesi 

hakikaten garip bir tesadüf oldu.
Şakir:
— Neden?
Şemsi:
— Alman topu gibi bir kırk ikilik bana da musallat oldu da…
Naim:
— Taravetini muhafaza etmiş güzel bir kadın mı?
Şemsi:
— Evet…
Naim:
— İcabına bakmadın mı?
Şemsi:
— İffet-i şebabım kabardı. Hakaretle reddettim.
Naim:
— Ahmak, senin iffet-i şebabın eline geçen kadının yaşıyla 

mütenasiben899 mi kabarır?
Şemsi:
— Kocası var da…
Naim:
— Kırk ikilik bir kadının kocası mutlak altmışı mütecaviz, 

amelden sakıt bir ihtiyardır.
899    mütenasiben: uygun olarak
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Şemsi:
— Öyle…
Naim:
— Budala… Bazen öyle kırklıklar vardır ki on yediliklere 

duman attırırlar. Bunların aralarındaki lezzet nispeti; olgun, sulu, 
tatlı bir kavunla hışır beynindeki fark gibidir. Kırklıkların öyle 
müstesnaları bulunur ki…

Naim, sözünü itmam edemedi. Kadın kırk ikiliklerin feth-i 
kulubdaki tesiratından bahsolunurken İzmirli Şaban birkaç 
kadehi birbiri üzerine çektikten sonra hasmı Fahri’nin beyninde 
patlatmak için su sürahisini kavradı. Bu niyeti fiile getirmeye 
meydan vermeden arkadaşları hemen kollarından yakaladılar. O 
şimdi hasmına hücum için serbest kalmış yalnız bir uzvunu istimal 
edebilerek mestane900 bir telaffuzla diyordu ki:

— Benim musap olduğum901 berbat hastalığın ismi neymiş, 
söyle bakalım?

Fahri, acı bir istihza ile yüzünü ekşiterek:
— İftihar edilecek bir dert değil.
Şaban, hasmının ekşimiş yüzünü salçalamak için bu defa meze 

tabağını yakalamaya atılarak:
— Söyle!
— Söylemeye korkuyorum mu sanıyorsun?
— Ya niçin söylemiyorsun?
— Öyle müstekreh bir marazı ağza almaktan iğreniyorum.
— Şimdi ağzına ha!.. Söyle!
— Bu en pis illetin telaffuzundan ne lezzet tasavvur ediyorsun?
— Söyleyeceksin!
— Kulaklarını aç. Doya doya işit. İşte söylüyorum: Frengi… 

Frengi… Frengi…
900    mestane: sarhoşçasına
901    musap olmak: hastalığa yakalanmak
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— Seni gidi geçmişini ...tiğimin pezevengi seni!..
— Oh oh, terbiyesizliğin derecesine bakınız… İki kadeh rakı 

mahiyyet-i rezileni dışarı vurmaya kifayet etti.
— İftira ediyorsun namussuz!
— İftira mı? İstersen maluliyetini şuradaki arkadaşlarımın 

huzurunda doktor raporuyla ispat edeyim… Sen bundan bir sene 
evvel başka bir kız ile evleniyordun. Bu teehhülün neden bozuldu?

— Bir teehhül herhangi bir sebeple geri kalabilir. Bu keyfiyet 
senin zannettirmek istediğin kadar cinai bir şey değildir.

— Bundan büyük bir cinayet daha nasıl olur? Seni tedavi eden 
doktor teehhülüne müsaade vermedi. Çünkü illet-i menhusenin 
en şiddetli bir devre-i sariyesindeydin. Tabibin serdettiği bu 
memnuiyete sen hiç ehemmiyet vermedin. Meşru bir rabıta ile pak, 
masum bir kızı aşılamaya gidiyordun. Bu denaetin üzerine doktor 
vazife-i meslekiyyesini tamamıyla ifadan geri durmadı. Gitti, 
kayınpederin olacak zata müthiş hakikati ihbar ile o bigünah aileyi 
ikaz etti, felaketten kurtardı. Ahlaksızlığın bu derekesi en sefil 
ahlaksızları bile ağlatır.

— Şurada beş dakika evvel sevda-yı rezilaneni bertafsil hikâye 
ettikten sonra bana ahlak dersi vermeye nasıl kalkışıyorsun? O 
sulu şeftalinin çekirdeği elbette bir gün boğazında kalarak seni 
boğacaktır…

— Sus edepsiz!.. Ayıl da sonra görüşelim. Burası tulumbacı 
meyhanesi değil.

— Vay erzel-i kâinat!.. Erike Hanım sana sırren teslim-i nefs 
etmiş. Mektumiyet902 ricasında bulunmuş. Tepeden tırnağa kadar 
bu kadının semahat-i aşkıyla giyinip kuşandığını “meyhanelerde 
rast geldiğine hikâye et” mi demiş? Bu tarz-ı telebbüsün, ceplerini 
banknotlarla dolduruşun gafil bir kadının sevda itimadını suistimal 
etmek, daha doğrusu bu hâl bir nevi muhabbet madrabazlığı, 
902    mektumiyet: gizlilik
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sahtekârlığı, dolandırıcılığı değil midir? Hangimiz daha ahlaksız 
ulan?

— Ahlaktan bahsetme. Ben senin gibi gafil hiçbir aile içerisine 
müthiş bir illet götürmüyorum. Emin ol ulan edepsiz!.. Yine 
evlenemeyeceksin…

— Neden?
— Marazını bilen doktor şimdi İstanbul’da değil. Onun burada 

bulunmadığından istifade etmek istiyorsun. Fakat bu defa icap eden 
mahalle gidip hakikati ben haber vereceğim…

Bu tehdit üzerine Şaban zapt olunmaz bir akur kesildi. 
Arkadaşlarının ellerinden silkindi. Ortadaki işret masasının üzerinde 
ne var ne yok şangur şangur yere döküldü. Bu gürültüden şaşıran 
diğer müşteriler ayağa kalktılar. Garsonlar koşuştular. Şemsi, sonu 
rezalete varacağını anladığı bu arbededen kurtulmak için usulca 
hesabını görerek oradan sıvıştı.



XI  
BİR LEYLE-İ SUKUT

Şemsi Bey hemen köprüye indi. Boğaziçi vapuruna bindi. 
Fahri ile Şaban’ın kavgaları hâlâ kulaklarında çınlıyor, her iki 
tarafın da hiçbir tevil ile kabil-i setr olmayan ahlaksızlıklarının su-i 
tesiratı, beynindeki içki hararetiyle karışarak başını döndürüyordu. 
Boğaziçi denilen, iki yeşil sahilin girintili çıkıntılı, dilnişin 
teşekkülat-ı türabiyyesi903 arasına uzanmış bu mavi büyük nehrin 
çırpıntılarıyla beraber sadrında bir nevi hicap fırtınası kaynıyordu. 
Güneşin aksiyle ateşlenerek birbirleriyle öpüşür gibi fıkırdaşan 
dalgaların bu raks-ı sevdaları kendi genç kalbinde mahiyetini 
pek tahlil edemediği bir galeyan peyda ediyordu. Şemsi, şimdiye 
kadar aşk fiiliyatıyla nezahet ve safvet-i şebabı bulanmamış, hissen 
bakir bir çocuktu. O ana kadar kendine ürküntü veren bu meçhul 
zevk-i cinsî şimdi baş döndürücü derinliğine doğru kendini çekiyor, 
asabını geriyordu. Hayatın bu en leziz fakat en belalı tehlikesinden 
kaçmak kabil değil miydi?

Etrafına baktı.
Vapur müşterileri hep erkek kadın görüşüyorlardı. Sanki 

erkeklerin nazarlarında birer ifham-ı sevda, kadınlarınkinde şuh 
bir eda-yı kabul var gibiydi. İki cinsten karşı karşıya uzakta oturan 
gençler hep nigâhi aşk oklarıyla birbirlerini vurmaya uğraşıyorlardı. 
Kâinat içinde hayatın -en ufak bir böceğinden en büyük filine kadar- 
903    teşekkülat-ı türabiyye: toprak oluşumları
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ehem ve akdem meşgalesi buydu: iki cins buluşmak, kaynaşmak, 
sevişmek…

Bu fikirlerin gaybıyla sarsılan başını eline dayadı. Mahmure, 
futbol kıyafetiyle pembeleşmiş, biraz terlemiş, taravet şebnemleri 
içinde inkişafa uğraşan, mütebessim bir gül gibi gözlerinin önüne 
geldi. Feveran-ı şebabı ona ihsas ediyordu ki bu çiçeği doya doya 
koklamak, ezvak-ı cenneti bisafa bırakacak bir lezzet-i ruhtur. 
Fakat bu gülün arkasında renksiz, letafetsiz, cılız, mariz kasvetaver 
bir çiçek… Atıfet… Hırçın, hasut, kıskanç, müşteki lakin vakit 
vakit, derin derin müsterhim gözleriyle “O letafet gülüne bakma, 
haramdır. Hayatın sana mevud-ı şerisi904 benim… Kısmetine razı ol. 
Yoksa sonu senin için pek büyük felakettir…” diyordu.

Letafet saçan, hüzün veren bu iki genç çiçek arasında kokusu 
kaçmaya, reng ü bergi bayatlamaya başlamış, devr-i inkişafı zevale 
dönmüş fakat gençliğinin fart-ı melahatinden bakiye hâlâ devam 
eden cazibesi, şuhluktaki ince tecrübesi bu hazan-ı hüsnünü yarı 
yarıya setreden bir şakayık… Ferhunde Hanım… O da lisan-ı 
hâliyle diyordu ki: “Bana bak, ben kızımın biraz geçkin bir 
timsal-i letafetiyim. O ham, ben olgun… O turfanda, ben yetişkin… 
Damarlarımızda kaynayan kan, kadınlık hislerimiz, aynı tabiat ve 
bünye mahsulüdür. Kızım, senin enzar-ı perestişkârını celbeden o 
taravetini, letafetini benden aldı. Ben membayım, o şelale… Biz 
birbirimizden fışkıran aynı zülal-i sevdayız. Gel gel, ateşlerini 
serinleteyim… Beni koklarken kızımın rayihasını hissedeceksin…”

Şemsi, bu üç çiçeğin lisan-ı sevdalarını dinledikten sonra o 
da şöyle cevap verdi: “Ben reyi sorulmadan melahate vadedilmiş 
bir bedbahtım. Perverde-i nan u nimeti olduğum efendimin 
bu inamkârlığını ödemek için bu izdivaca mahkûmum. Fakat 
izdivacımdan evvel ve sonra gençlik his ve arzularımı tatmin 
edecek diğer çiçekleri koklamaktan men-i nefse bir mecburiyyet-i 
vicdaniyye görmüyorum. Bir esir satın alınabilir. Fakat kalp, 
sahib-i hulkisinindir, o para ile ne alınır ne satılır… Mahmure ile 
904    mevud-ı şeri: şeriata uygun vaat
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izdivacıma imkân yoktur. Bu bakirin de bir zaman sonra bir sahib-i 
şerisi zuhur edecektir. Bu kıza kem nazarla bakmak kudsiyyet-i 
bekârete karşı bir cinayet, sahib-i müstakbelin hukukuna şeniane 
bir tecavüzdür. Teşekkülat-ı âlemin hayretferma905 intizamatı 
içinde öyle ferî intizamsızlıkları var ki his ve arzularımızı doğuran 
müessiratın elinde biz zayıf birer baziçe gibi kaldıktan sonra 
tabiatla beşeriyet arasındaki sailiyet, mesuliyet nasıl fark olunacak? 
Çok yerde günahkârlıkla mazlumiyetimiz birbirine karışıyor. 
Ben Ferhunde’de Mahmure’nin gözlerini gördükçe onun davet-i 
sevdasına mukavemete nasıl tahammül getireceğim? O zavallı kadın 
bende bütün nisviyet ateşlerinin teskinine hadim, kendi mefkûresine 
mutabık bir timsal-i aşk gördükçe ihtiyar, biamel kocasına 
sadakat-ı zevciyyette nasıl sebat edebilecek? İşte hikâyelerini 
dinlediğim kırklık kadınlar, ihtiyar kocaları üzerlerine gençlerle 
kamyab-ı sevda olmaktan nefislerini alamamışlar. Bu zaaflarına 
mağlubiyetin zımnındaki felaketleri, mayubiyetleri906, zilletleri 
hiç mizan-ı endişeye vurmamışlar. Ah, insaniyetin söylemesi ayıp 
fakat vukuundan kaçılamayan gizli dertleri… Bir günahın setri, 
vukuundaki ukubeti izale eder zannolunuyor. Kadınlar arasında bu 
kırklık günahkârlar kim bilir ne kadar milyonlarla mevcut… Karı 
ile koca arasındaki yirmi, otuz yaş fark işte bu günaha yol açıyor. 
Terakki-i sinn ile erkeğin kuva-yı cinsiyyesi kuruyunca binnisbe 
genç kalan kadını mahrumiyete mahkûm bırakmayı hangi felsefe-i 
adalet kabul eder? Bunu felsefeler kabul etse de tabiatın icbarlarına 
hangi kuvvet karşı gelebilir? Kendilerinden ihtiyar kocalarla 
yaşayan geçkin kadınlar, genç erkeklere pek haris oluyorlar. Zavallı 
Cazibe, sen de ihtiyar hodbinliğinin pek acınacak bir kurbanısın…

Şemsi, bu derin muhakemata dalmışken vapurun yaklaştığı 
iskeleye vürudunu ihbaren çıkardığı acı feryat, o keskin istim 
düdüğü beynini karıştırdı. Dalgınlıkdan uyandı. Memurlar, çıkacağı 
karyenin ismini bağırıyorlardı. Mahall-i maksuda geldiğini 
anlayarak ayağa kalktı. Bir kısım kalabalıkla beraber iskeleye 
905    hayretferma: şaşırtan
906    mayubiyet: ayıp
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çıktı. Fakat bu gencin dimağını muğlak bir muamma-yı hayat 
sarmıştı. Bir bekâret-i mukaddese addettiği Mahmure’nin derd-i 
sevdasını işfa için Ferhunde’yi sevmek, kızına kayıp bir mabude-i 
maneviyye gibi tapınıp anasını deraguş etmek… Bu keyfiyet en 
çetin bir sevda muadelesi mahiyetindeydi. Fakat herhâlde bunu 
deneyecek, turfanda şeftali niyetine bayat muz yemenin o lezzeti 
ne dereceye kadar verip vermeyeceğini tecrübe edecekti. Lakin 
bu, insani gayriinsani, vicdani gayrivicdani, şehvani ve afif birçok 
hissiyatın birbirine karışmasından, zihninde arapsaçı dolaşıklığını 
almış bir mesele şekline girdi. Ucundan, ortasından biraz düzgün 
ipuçları çıkarabilmek için daha uzun uzun düşünmeye ihtiyacı vardı. 
Yalnız kalmak istiyordu. Kalabalıktan kaçtı. Karyenin en kuytu bir 
meyhanesine çekildi. İşretini tazelemeye başladı. Beyoğlu’nda 
Altın Geyik Birahanesi’ndeki arkadaşlarının fesad-ı tabiatlarından 
ona bir cüret-i ahlak bulaşmış gibiydi. Evvelden hemen gayritabii 
ve nakabil-i tecviz gördüğü kırklık kadınlar muaşakasını, bu 
sadette dinlediği hikâyelerin tesiriyle şimdi pek o kadar tayibe seza 
bulmuyordu. 

İçti içti… İçtikçe evvelce kadınlara karşı olan vahşet-i tabı 
munisleşiyor, gençlik afafetleri kuvvetlerini kaybediyor, vicdan 
endişeleri bunalıyor, cüreti artıyordu. Kendi kendine:

— Ferhunde bana bir daha aguş-ı sevdasını açarsa artık 
reddetmem. Çünkü anladım. Bu günahı işleyen ilk erkek ben 
olmadığım gibi ilk kadın da o değildir.

Epeyce kafayı tuttu. Böyle bir sarhoş zihniyetiyle geç vakit 
yalıya avdet etti. Vürudunu kimseye hissettirmeksizin bir hırsız gibi 
harem bahçesine kadar girdi. Alt katta yemek salonunda lambalar 
yanıyordu. Camlar açıktı. Pencerelerin önündeki sık taflan ve saire 
yeşilliklerinin arasına sokuldu. İçeriyi tarassuda başladı.

Uzun, geniş yemek masasının etrafında Ferhunde Hanım, 
zevci Sabri Bey, Cazibe Hanım, Muzaffer, Mahmure, Atıfet, bu 
altı kişi kaybolur gibi bir azlık teşkil etmişlerdi. Taam hitama 
ermiş, yemiş yeniyordu. Sabri Bey, sofranın pencereye karşı gelen 
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cihetinde zevcesiyle kerimesinin arasına oturmuştu. Şemsi, bu 
üçünü cepheden, Cazibe ile Muzaffer’i arkalarından görüyordu. 
Atıfet, baş tarafta makam-ı riyasete geçmiş, sofranın genişliğiyle 
iki tarafının boşluğu zavallının vücudunu bütün bütün küçültmüş, 
bücürlüğünü arttırmış, ona söyler, güler, müteharrik bir kukla hâli 
veriyordu.

Sabri Bey’in ihtiyarladıkça adalatı eriyip kemikleri büyüyen 
kafası bir insan kadidi hâlini almaya başlamış, yanakları dilim dilim 
derin çizgilerle bölünerek çökmüş, gözler kirli bir cam donukluğuyla 
sönerek çukura inmiş, iki yanının saçları sepilenmiş, güvelenmiş 
pösteki tüyleri gibi seyrelmiş, kaşları başın akametine rağmen 
bıyık kadar uzamış, mazgallanmış bir kemik cilasıyla parlayan 
biraz yamrı yumrulaşmış tepesi mücella bir nısf-ı küre gibi başın 
her hareketinde, tavandaki lambanın ziyasını sathında oynatıyordu. 
Merahil-i ömrün907 son çukuruna inmek için hayat yolunun dörtte 
üçünü yürümüş bulunan bu ihtiyarın iki tarafındaki kadınlarda bu 
mumyayı bekleyen iki melek letafet-i semaviyyesi vardı. O akşam 
Ferhunde Hanım, o kadar pembe ve melahat-i müessire saçan latif 
bir hüzün durgunluğuyla hüsündardı ki Şemsi uzaktan, anasının 
biraz daha kızından dolgunca olmasından başka hemen bir farkını 
göremedi. İkisinde de aynı kumral renkte gür saçlar ile taçlanmış 
saf alınlar, cazip iri ela gözler, ufak burunlar, ağızlar…

Ferhunde Hanım, lambaların ziyaları altında mevzuniyet 
ve beyazlıkları artmış açık kollarına latif inhina vererek üzerine 
gözlerini dikmiş olduğu bir kayısıyı ağır ağır soymakla meşgul 
görünüyor, ortada dönen sözlere pek bigâne duruyordu. Geniş 
sofranın iki tarafındaki boşluğa rağmen Muzaffer Sabri, sandalyesini 
Cazibeninkine âdeta bitiştirmişti.

O hafta Göksu’da vuku bulmuş bir sandal kazasından 
bahsolunuyordu. Sabri Bey, soyulmuş iri bir kayısıyı ağzının yan 
907    merahil-i ömr: ömür menzilleri
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tarafına götürüp iri iri meydana çıkmış azı dişlerinin himmet-i 
tahniyyesine908 tevdiyle çiğnemeye uğraştıktan sonra:

— Ah, dedi. Hep gençlik cinnetleri…
Atıfet kendini gençliğin müddeiumumisi bilirdi. Müdafaaten 

hemen atıldı:
— Enişte bey, ihtiyarlar sandala binmezler mi?
— Binerler kızım ama içinde uslu otururlar.
— Bu gençler sandalda hora mı tepmişler?
Sabri Bey, geviş getirir gibi kayısının nısfını ikmal ediyordu. 

Cevap vermedi.
Mahmure, babasının imdadına yetişerek:
— Sert bir havada derede yelken açmışlar. Başka bir sandal ile 

müsademe etmişler.
Atıfet: 
— Oh bu, ihtiyarların da başlarına gelebilmesi muhtemel bir 

kaza…
Sabri Bey kayısıyı yuttuktan sonra:
— Kızım, genç bir bunak gibi söylenme… İhtiyarlar o havada 

derede yelken açmazlar…
Atıfet, elindeki meyve bıçağını tabağa vurarak:
— Yelken açana bir şey olmamış. Çattığı sandal devrilmiş. 

Devrilende ihtiyar müşteri bulunamaz mı? İşte gence, ihtiyara 
şümulü olan bir kaza…

Sabri Bey, biraz hiddetlenerek:
— Yelken açanda dört tane zirzop genç varmış. Kazanın 

müsebbibi onlar. Gençler, birçok delice hareketlerinin cezasını 
ekseriya kendilerinden ziyade bigünah ihtiyarlara çektirirler.
908    himmet-i tahniyye: öğütme gayreti
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Atıfet, ihtiyar eniştesini daha ziyade hiddetlendirmekten 
ihtirazen sustu. Elindeki meyve çatal bıçağını silah çatar gibi 
birbirine tutturmaya uğraşıyordu.

Kısa bir sükûttan sonra Sabri Bey:
— “Gençler” dedim de aklıma geldi… Bu akşam sofrada Şemsi 

yok… Nerede acaba?
Bu isim işitilince Ferhunde Hanım’ın hafifçe rengi uçtu. 

Atıfet’in elinden küçük bir şakırtı ile çatal bıçak düştü. Mahmure’nin 
gözleri bir cevv-i istiğraka909 döndü. Şemsi, telaffuz-ı namının 
çehrelerde husule getirdiği bu tesirata bir bir dikkat ediyordu.

Sabri Bey, devam etti:
— O çocukta birkaç zamandır garip bir hâl, anlaşılmaz bir 

dalgınlık peyda oldu. Sebebini ne o söylüyor ne de biz bilmeye 
uğraşıyoruz. Gençlik hâli bu acaba?

Sabri Bey, etrafındaki kızlara baktı. Sözünü ikmal edemedi. 
Fevvarelerin su fışkırtıları üzerinde çıkıp inen ufak yuvarlaklar 
gibi Atıfet’in kalbinden kopan bir söz boğazına kadar fırlıyor, bir 
türlü küçük ağzından dışarı çıkamıyordu. Kız yutkundu mutkundu. 
Nihayet kulaklarını Sabri Bey’e, gözlerini halası Ferhunde Hanım’a 
vererek:

— Şemsi Bey, yol çantasını hazırlayıp da bu yalıyı terk etmeye 
kalktığı günden beri o garip dalgınlığa uğradı. Hatta o günü 
Mahmure bahçede onun fesini bulmuştu. Elbette bu yalıda Şemsi 
Bey’in o sırr-ı tebaüdüne vâkıf olanlar vardır ama her nedense ses 
çıkarmıyorlardı… dedi.

Mahmure, evvela bu fesin kimin koynundan düşmüş olduğunu 
tahattur etti. Sonra yaseminli kameriye altı aklına geldi. Validesinin 
oradaki perişan hâlini, üstünün başının yırtıklarını, vücudunun 
berelerini düşündü. Ferhunde Hanım, iskemle üzerinden yasemin 
koparırken düştüğünü söylemişti. Acaba Şemsi’nin yalıdan 
savuşmak istemesiyle annesinin bu hâli arasında bir münasebet 
909    cevv-i istiğrak: dalgınlık boşluğu
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var mıydı? Temiz kalpli genç kızın safvet-i hissiyyatı bu hususta 
suizanlar tevlidine mâni oldu. Pek derin düşünmedi.

Sabri Bey, Atıfet’in bu ihamlı nazarlarından müteessiren yan 
gözle zevcesini süzmeye başladı. Çünkü o da Şemsi’nin yalıyı terk 
etmek istediği günden beri Ferhunde’nin hâlinde nakabil-i setr bir 
tahavvül husule geldiğinin farkındaydı. Fakat hiç ses çıkarmadı.

Ferhunde Hanım, o yeşil kertenkele gözleri ve küçük yılan 
ağzıyla her tarafı kendi aleyhine fitillemeye uğraşan bu bücür kıza 
kalben öyle adavet duyuyordu ki boğsa yine hıncını alamayacaktı. 
Fakat bütün metanetini toplamaya çabalayarak ketm-i teessüre 
medar olmak için, eline bir kayısı daha aldı. Soymakla meşgul 
göründü.

Bu aralık Muzaffer Sabri hemen manasız denecek bir gülme 
tutturdu. Sandalyesini arkaya doğru devirerek gülüyor, kahkaha 
sarsıntılarıyla düşecek gibi oldukça devrilmemek için Cazibe’nin 
beline sarılıyordu. Belki bu gülme o sarılmaya vesile tehyiesinden 
başka bir şey için değildi.

Herkesin gözü taaccüple Muzaffer’e dikildi. Sabri Bey, 
çatkınca bir çehre ile sordu:

— Ne gülüyorsun oğlum? Ne var?
Muzaffer: 
— Şemsi’nin nerede olduğunu biliyorum da…
“Şemsi” ismi tekerrür edince Ferhunde Hanım her türlü ihtiyata 

rağmen gözlerini kayısıdan ayırarak oğluna dikti. 
Sabri Bey: 
— Olabilir a… Bu o kadar gülünecek bir şey mi? Neredeymiş? 

Söyle bakalım.
Muzaffer: 
— Akşamüstü köprü üzerinde mektep refiklerimizden Şakir 

Bey’e rast geldim. Bugün Şemsi de dâhil olmak üzere birkaç 
arkadaş Beyoğlu’nda Altın Geyik Birahanesi’nde buluşmuşlar, 
biraz işretten sonra beynlerinde bir karı… (Muzaffer Sabri derhâl 
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ifadesini tashih ile) hayır… bir sevda meselesinden dolayı bir 
arbede çıkmış. Sonra bilmem nasıl olmuş, hepsi dağılmışlar…

Muzaffer Sabri bu ifşasıyla validesinin kalbine ne vecanak 
bir hançer saplamış olduğunun farkında değildi. Sabri Bey de 
zevcesinin en hassas nokta-i sadrına gömülmüş olan bu alet-i 
carihayı910 bilmeyerek şu sözleriyle birkaç defa burktu:

— Hah işte, tamam… Şemsi’nin kaç zamandır görülen 
dalgınlığının sebebi şimdi sarahatle911 anlaşıldı. Sevda meselesi… 
Cherchez la femme… Her meselede kadın parmağı arayınız.

Zavallı Ferhunde Hanım’ın pembe çehresi defaten sarardı. 
Artık ellerinin raşesini menedemiyordu. Şemsi’den ret görmüş, 
müstakbelen ona karşı kalbinde hiç sevda ümidi kalmamış olduğu 
hâlde bu delikanlıyı başka kadından o kadar kıskanıyordu ki vücudu 
sertabepa birkaç defa ürpermeler geçirdi.

Mahmure’nin gözleri pek acı bir yasla süzüldü. Atıfet 
kıskançlık nevmidîsiyle kurşunla vurulmuşa döndü. Kansız benzi 
uçtu, uçtu, kül rengi korkunç bir şey oldu. Gözleri dumanlandı. 
Artık Ferhunde’nin hâline dikkat edecek vuzuh-ı fikrîsi kalmadı. O 
da kendi derdine düştü.

Üvey kızını gebertinceye kadar üzmek için hiçbir fırsat 
kaçırmayan Cazibe Hanım, bu gaşy-i teessür912 içindeki o zavallıya 
gözlerini dikerek: 

— Şemsi, aşk-ı ruhunu bazı Hintliler gibi eciç bücüç bir Buda 
mabudesine nezir etmedi ya? Erkektir, güzel kadın bulunca elbette 
sever…

Bu eciç bücüç Buda mabudesi, Atıfet’ten kinayeydi. Bunu hepsi 
anladı. İnce bir istihza tebessümü hep dudakları dolaştı. Atıfet cevap 
vermek için bir iki yutkundu. Bir nazar-ı istimdad ile sofradakilere 
göz gezdirdi. Fakat kendine taraftar bir çehre göremedi. Elindeki 
keten havluyu atarak sofradan savuştu.
910    alet-i cariha: yaralayıcı alet
911    sarahat: açıklık
912    gaşy-i teessür: üzüntüden kendinden geçme
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Sabri Bey, yediği yemeğin rehavetiyle geniş geniş esnemeye 
başladı. Onun şimdi koltuklusu üzerinde daha kahvesini bitirmeden 
gözleri kapanacaktı.

Atıfet’i böyle hiddetlendirip başlarından defetmek mültezem bir 
hudaydı. Çünkü bu muazzip913 kız bahçede, koruda, karanlıklarda 
çift gezmek isteyenlere engel olmayı pek severdi. Cazibe Hanım’ın 
her akşam taamdan sonra zevcinin yanında geçirmeye mecbur 
olduğu bir saat-i azabı vardı. Bu kısa işkence, kendine yevmî, 
uzun bir hastalık nöbeti ızdırabını verirdi. Karı kocanın bu bir 
saatlik hususiyetleri müddetinde hukuk-ı âşıkanesine birahîmane 
tecavüz olunuyormuş gibi Muzaffer Sabri gayur bir mübaşir 
vazifeşinaslığıyla914 oda kapısında bekler, anahtar deliğine kâh 
gözünü kâh kulağını yapıştırarak içerideki cereyan-ı hâlden şemme 
kaçırmak istemezdi. Güya Ferruh Efendi, Cazibe’nin namahrem 
bir âşığı, Muzaffer de zevc-i meşrusuymuş gibi hodbin makûs bir 
telakki ile kadını ihtiyardan şiddetle kıskanır, aşkı şeri, şeri haksız 
bulmak isterdi. 

Uzaktan kendini takip eden mübaşiriyle Cazibe Hanım, 
zevcinin yanına çıktı. Mahmure, pederini salona götürdü. 
Koltuklusu üzerinde ihtiyar küngürleyinceye kadar kızı ona birkaç 
yaprak kitap okur, bu kıraat Sabri Bey’e ninni gibi gelir, gözleri 
kapanır, boynu önüne düşer, horuldamaya başlar. Kendi uyanıncaya 
kadar onu bu uykusunda terk etmek lazımdır. Çünkü onun en tatlı 
hab-ı istirahatı bu koltuk uykusudur. Döşeğine nakledilince uykusu 
kaçtığından şikâyet eder. Mahmure bir türbedar gibi bu diri ölüyü 
bir iki saat bekler. Babasına düşkün olan yalnız kızıdır. Zevcesi, 
oğlu bu ihtiyarla hiç meşgul olmazlar.

Sofradakiler savuşunca Ferhunde Hanım hemen kılaptanlı915 
maşlahını916 giydi. Bahçeye çıktı. Seri adımlarla gölgeler içinde 
913    muazzip: sürekli şaka ve takılmalarıyla rahatsız eden
914    vazifeşinaslık: vazifesine bağlılık
915    kılaptan: pirinç, bakır, kalay vb. madenlerden çekilerek gümüş ve altın yaldız 

vurulmuş ince metal iplik
916    maşlah: tek parçalı ve kol yerine yarıkları olan bir tür kadın üstlüğü
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kayboldu. Şemsi’nin birahane meselesi, onun sadrına bir kürek alazlı 
kor dökmüştü. Biçarenin yine o akşam dumanı tepesinden çıkıyordu. 
Hava almak, tabiatla yalnız kalmak, karanlıklara gömülmek, uzun 
uzun düşünmek, hıçkıra hıçkıra ağlamak ihtiyacındaydı.

Şemsi, taflanlar arasındaki mevki-i tarassudundan, Ferhunde 
Hanım’ın bahçeye fırladığını gördü. Oraya buraya sine sine 
ihtiyatkâr, muhteriz adımlarla bu beyaz hayalet-i sevdasının 
arkasına düştü.

Semadan on günlük kamerin hazin nurları o yaz gecesinin 
şebnemlerle taravetlediği çiçeklerin revayihi üzerine gülabdandan 
serpilir gibi dökülüyor, yaprakların üzerinde titredikten sonra 
zemine yayılıyor, nüfuz edemediği sayebanlarda gecenin biriktirdiği 
siyah esrara, hassas ruhları tevhiş edecek917 derinlikler veriyor. 

Ferhunde Hanım, beyaz ipek sırmalı maşlahıyla iri bir 
kelebeğin çırpıntılı pervazını andırır heyecanlı seri adımlarla kâh 
ayın nurları içinde parlayarak kâh gölgelerin kesafetlerine dalarak 
bahçenin müntehasındaki sarmaşıklı demir köprüden koruya geçti. 
Çalılı, dikenli sarp bir patika tutturdu. Bu, kimsenin geçmediği vahşi 
bir yoldu. Semaya doğru kıvrım kıvrım yükselen bu pürmânia918 
harzardan919, göklerde ateş-i kalbini teskin için şifabahş, ilahi bir 
memba aramaya gider gibi kayadan kayaya atlayarak yükseliyordu.

Şemsi pürheyecan, çalılar arasında, kayalar üzerindeki 
adım sedalarını öldürmeye uğraşarak şikârını takipte devam 
etti. Kanatlarının yaldızları mehtapta pırıldaya pırıldaya kelebek 
çalıdan çalıya bir hayli müddet uçtu uçtu. Nihayet halecan-ı aşkına 
yorgunluk çarpıntıları karıştı. Birden nazik kanadı kırılmış gibi 
bitap yere serildi. Gecenin katı firaş-ı vahşetine uzanan bu bideva 
mariz-i aşkın yüzüne semadan tesliyetkâr bir mahrem-i sadık 
sükûtuyla ay, solgun envar-ı nevazişini saçıyor, yabani gülbün ve 
defne dalları tahrik-i nesimle yelpazeler sallıyor, biraz ötede top 
917    tevhiş etmek: ürkütmek
918    pürmânia: engel dolu
919    harzar: çalılık
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ağacın koyu penah-ı aşkına gizlenmiş bir bülbül, korular içinde 
sevda ihtizarları dalgalandıran demkeşliğiyle o sineye neşide-i 
vedasını okuyor, uzak ormancıklardan bu nale-i vedaya cevaplar 
geliyor, sanki dağlar, bayırlar tahassürlerle inliyordu.

Ferhunde Hanım, baygın değil, helecandan bitakat kalmıştı. 
Eza-yı nefsle safa-yı cavidaniye ermek isteyen bazı tarikat erbabı 
gibi vücuduna taşlar, dikenler battıkça o sızılarla ıztırab-ı kalbini 
örtmek istiyordu. Kamer ile yüz yüze arkası üstü yattı yattı… Hazin 
nurları, sihirkâr rüzgârları, enindar terennümatıyla kendini ihata 
eden gecenin lerzebahş heybetinde rüya menazırını andırır bir 
âlem-i esrar-ı mübhemiyyet rakikası vardı. Kendi neredeydi? Şimdi 
biraz bilmiyor gibiydi. Başını kaldırdı. Bülbülü dinledi. Geceyi 
kendine dergâh-ı terennüm edinen bu âşık tabiatlı, bediaperver kuş, 
kalplerde taninendaz920 olan samimi tirilleriyle sanki ona:

— Kalk… Kalk… Bayılıncaya kadar tırman. En tepede 
uçurumların fevkinde kayalardan müteşekkil bir serir-i vasl var. 
Oraya çık. Tali-i aşkın bu gece o zirvede sana dest-i tesliyetini 
uzatacaktır…

Şuride kadın, kulaklarında bülbülün terennüm-i iğva ve 
ikazıyla921 davrandı, üstünü başını silkti. O, zalim aşkının 
maneviyetiyle güleşmiş, mağlup düşmüştü. Ta yukarıda, tepesinde 
yedi servi bitmiş bülent bir kayalık vardı. Yalı halkınca bu mevkinin 
ismine “Yedikardeşler” denirdi. Vaktiyle taş ocağı olması muhtemel, 
baş döndürücü bu sarp kayalık, yedi servi ile şerefelenmiş, korkunç 
bir uçuruma müheyya-yı sukut922 gibi öne mail, harap bir hisar 
barusu şeklindeydi. Aşağıdan bu kadar mahufü’l-manzar923 
görünen bu baru-yı tabiatin üstü; korkuluk gibi kenarını çeviren 
servilerin sıyaneti altında kekikler, karabaşlar, diğer yabani çiçekler, 
920    taninendaz: çınlayan
921    terennüm-i iğva ve ikaz: uyarma ve baştan çıkarma nağmesi
922    müheyya-yı sukut: düşmeye hazır
923    mahufü’l-manzar: görünüşü korkunç
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otlarla kaliçelenmiş mualla, müferrih bir taraça, etrafa hâkim bir 
tenezzühgâhtı924. 

Şemsi’nin makhur aşkı, cidar-ı mailini yer yer sarmaşıklar, 
katırtırnakları, böğürtlenler bürümüş bu cesim kaya kütlesinin 
arkasındaki ince yoldan kâh eteğini kâh başörtüsünü dikenli dallara 
kaptırarak yavaş yavaş çıkmaya başladı. On beş yirmi dakika sonra 
bu tabii minarenin saksı ağzı gibi düz şerefesini buldu. Burada fıstık 
dalından bir masanın etrafında bir bahçe kanepesiyle birkaç sandalye 
vardı. Bunlardan birini servilerin önüne, ta uçurumun kenarına çekti. 
Oturdu. Zemini örten ve etrafı ihata eden, yabani muattar otlardan, 
bodur mersin ağaçlarından, mazılardan, ardıçlardan münebbih aşk 
kokuları intişar ederken kamer, tepeden sevdavi nurlarını döküyor; 
bülbül, nalekâr, coşkun neşide-i garamını okuyordu.

Sislerle, nurlarla, halavetli gölgelerle Halik’inin aşkına 
bürünmüş gecenin lisan-ı şi’rinden gönlüne teselli arayan Ferhunde, 
bülbüle karşı o da ezan-ı sevdasını okumak için o mualla kaya 
üzerinde etrafına baktı. Boğazın koyu mavi suları muavveç yatağında 
sergin uyuyor, iki sahilin bülbül-i aşiyanı silsile-i cibali mutazarrı 
bir çift kol gibi görünmez bir semt-i niyaza doğru uzanmıştı. Yeşil 
tennureli yedi Mevlevinin arasında Ferhunde kendini avizesi kamer, 
zakiri bülbül bir semahane-i aşk içinde buldu. Evvela bir vecd-i 
sakitle hazin hazin ağladı. Mevlevilerin uzun gölgeleri mehtap 
üzerinde bir zikr-i samut925 ile hafif hafif sallanırken Ferhunde, 
o da halka-i zikre dâhil oldu. Coştu coştu, kendilerine refedilen 
şikâyetleri, istimdatları aynen iade istihzasında bulunan ufukların 
birahîm vüsatlerine doğru hicran-ı derununu nevmit, makhur, 
saçmak isteyerek:

— Aman Allah ölüyorum… Neredesin Şemsi?
feryad-ı bisudunu büyük bir hararet-i aşk ile salıverdi. Bu nale-i 
beyhudesinin dağlardan avdet edecek akislerini dinlemek bu suretle 
olsun tabiattan şikâyetine bir cevap almak için kulak kabarttı. 
924    tenezzühgâh: gezinti yeri
925    zikr-i samut: suskun zikir
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Kopardığı niyaz-ı davet, civar-ı kûhsarda926 boğularak tekerlenir 
gibi namütenahi eninler peyda ederken hemen karşısındaki yeşillik 
kümeleri içinden bir gölge oynadı. Birahm ve teessür zannettiği 
tabiat, nihayet lisana gelerek ona Şemsi’nin sedasıyla cevap verdi:

— Buradayım, efendiciğim!
Aşkının son feryad-ı nevmidîsine karşı gelen bu hatifî, bu tatlı 

cevab-ı merhamet, lahuti bir nağme-i musikiyye gibi Ferhunde’nin 
en rakik sinirlerine kadar cümle-i asabiyyesini titretti. Gecenin 
lisan-ı esrarı kendini aldatıyor zannetti. Kulaklarına inanamadı. 
Bütün hayret ve incizab-ı aşkıyla iki elini gölgenin kıpırdadığı 
tarafa uzatarak en mütehezziz sada-yı istiğrakıyla:

— Şemsi’nin maneviyeti mi, perisi mi, her nesi isen rica ederim 
o hatifî sözleri tekrar et… dedi.

Gölgeler içinde aynı genç seda tekerrür etti:
— Şemsi’nin kendisiyim… Bu gece sizinle el ele vererek bu 

mualla kayadan aşkımızla gölgelere uçmaya geldim.
Ferhunde hafakanlar içinde:
— Aman ya Rabbi!.. Bu bir rüya mı? Saadet mi? Yoksa gecenin 

bir huda-i hıyanetine927 mi uğruyorum? En azılı, en hunhar, cin, 
peri, şeytan tayfasından da olsan Şemsi’nin suretine girdikten sonra 
beni öldürebilirsin. Senden kaçmam, şikâyet etmem. Meydana çık 
göreyim…

Şemsi elinde hasırlı fesi, tepesinin sık, uzun, parlak lepiska 
saçları, tepeli Fizan horozu gibi demet demet alnına dağılmış, 
gözler karye meyhanesindeki işret tesiriyle hâlâ mest ve mahmur, 
kravatı, gömlek, yelek düğmeleri tekmil çözük, derbeder, perişan 
gölgelerin içinden hakikaten bir aşk perisi gibi meydana çıktı. 
Perestişkâr, süzgün, biraz melul bir vaz ile mehtaba karşı durdu. 
Yeni doğan bu ay, Ferhunde’nin nazarında semadakini husufa928 
926    civar-ı kûhsar: dağlık çevresi
927    huda-i hıyanet: ihanet oyunu
928    husuf: ay tutulması
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uğrattı. O, cini şeytanı, periyi tehlikeyi, geceyi gündüzü hep unuttu. 
Esrar-ı leylden doğarak kendine, muammai, derin bir nazar-ı sevda 
ile bakan bu mah-ı neve karşı kalbi “Ay doğdu Allah, amentü billah” 
duasını okuyordu. Semadaki eksik aya nispeten bu yerdeki bedr-i 
tam münevveriyetindeydi. O, âlemi aydınlatıyor; bu, Ferhunde’nin 
gönlünü gark-ı envar ve binihaye vecd-i aşk ile tabdar ediyordu.

Ferhunde Hanım, aya tapan kabail-i ibtidaiyye gibi bu göğüs 
bağır perişan, dağınık saçlı, mahmur bakışlı asman-ı muhabbetten 
zemine inmiş, beşerî ayın önünde secde-i istiğraka varmak istedi. 
Fakat Şemsi’nin perisi de kendisi gibi kadınlardan rugerdan, 
sevdaya gayrimunis, vahşi hisli olması ihtimalini düşünerek ilk tatlı 
hitabın, o sahir nigâhın uzun müddet meshur-ı lezaizi kalmak için 
öyle sakit, hayran, valih durdu.

Şemsi, pek yoluyla idare-i kelam edemeyecek kadar sarhoştu. 
Kadının sükût-ı valihi uzayıp gidince bir melal-i mestî ile boynunu 
çarpıttı. Biraz rekâketle:

-Ah, dedi. Ah ben ne bahtsız bir adamım…
Ferhunde’nin gönlünde kaynaşan ateşli vuslat-ı sevda ümitlerini 

bu sözler biraz dondurdu. Çünkü o anda Ferhunde’den bahtiyar 
kimse yoktu. Şemsi’nin de öyle olması lazım gelmez miydi? Bu 
kaya tepesinde, böyle bir leyle-i şi’rde ikisi yalnız bulunurlarken 
Şemsi’nin bahtsızlığından dem vurmasında mana var mıydı? Biraz 
evvel “El ele vererek aşkımızla gölgelere uçmaya geldim.” diyen 
ağız, şimdi neden bedbahtiden şikâyet ediyordu? Yoksa Şemsi bu 
tepede başka bir kadın ararken tesadüfen Ferhunde’yi mi bulmuştu?

Garip bir dalgınlıkla initaf ettiği yerlerden saniyelerce 
gözlerini alamayan delikanlının ziyadece sarhoş olduğunu kadın 
anladı. Yaseminli kameriye altı izmihlal-i fecinin929 bir ikincisine 
uğramamak için lafzen, tavren ihtiyatkâr bulunmaya karar verdi. 
Gencin fikrini eşelemek isteyerek sordu:

— Şemsi Bey, neden bedbahtsınız?
929    izmihlal-i feci: acıklı çöküş
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Şemsi’nin ayakta duracak hâli yok gibiydi. Yürüdü. Gölgede 
kalmış yeşil çubuklu kanepeyi mehtaba çevirdi. Eliyle işaret ederek: 

— Hanımefendi, buyurunuz oturalım da anlatayım, dedi.
Birbirinden uzak, kanepenin birer ucuna iliştiler. Bu genç 

dildarının derdini anlamak merakı, hafakanı, Ferhunde’yi boğacak 
bir hâle getirmişti. Şemsi kollarını dizlerine dayadı. Başını öne eğdi. 
Gözlerini yere dikti. Derin düşünüyordu. Ferhunde Hanım sualini 
tekrar etti:

— Bahtsızlığınızın sebebi nedir? Söylemiyorsunuz…
Şemsi talihinin sitemkârlığına sırıtır gibi küçük bir “hi hi” ile 

güldükten sonra ağırca bir telaffuzla:
— Ben buraya ne fikirle geldim, biliyor musunuz hanımefendi?
— Biliyorum.
— Nedir?
Ferhunde Hanım vermiş olduğu lafzi, fiilî fevkalade ihtiyatkârlık 

kararına rağmen sadrında kaynayan serzeniş hafakanına galebe 
edemeyerek:

— Beyoğlu’nda sevdiğiniz karının beyninizi saran ateşini biraz 
serinletmek için buraya hava almaya çıktınız.

Şemsi bir hüzn-i mestane ile birkaç “hi hi hi” daha savurduktan 
sonra:

— Siz öyle bilirsiniz… İşte bahtsızlığım da budur ya! 
Beyoğlu’nda bir sevgilim olaydı bu gece gelmez, orada kalırdım. 
Bu cerhe bile değmez aleyhimde açık bir iftira…

— Hâlen, zihnen bu perişaniyle gece yarısı bu bayırlara 
tırmanmanızın elbette mühim bir sebebi var?

Şemsi başını biraz çarpık, muhatabasına doğru uzattı. Anasının 
gözlerinde kızı Mahmure’nin cazip ruh-ı timsal-i şebabını 
görüyordu. Azıcık gülümser, manidar, süzgün bir nigâh-ı mestî ile 
gözlerini onun göz bebeklerine diktikten sonra:

— Evet var… Sizi bu kayalara uçuran sebebin aynı…
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Ferhunde bu mest-i arak u sevda930, bu baygın, ezgin nigâhın 
incizabını, manevi bir şarab-ı kevser gibi kalbinin en ince elyafına, 
kemiklerinin en derin iliklerine kadar, zerre zerre çekerek mugaşşi931, 
mafevkalhayal bir lezzetle içti. Fakat kendine safa-yı cinan932 tebşir 
olunan bir günahkâr gibi bu saadete müstahakkiyetine933 bir türlü 
inanamayarak sordu:

— Demek birini seviyorsunuz?
Şemsi, ani bir iffet galeyanıyla iki elini yüzüne kapayarak 

boğuk cevap verdi:
— Evet.
Kadın helecanlar içinde:
— Kimi?
— Ah…
— Bu sırrınıza mahrem olabilir miyim?
— Anladınız. Sormayınız…
— Rica ederim, o ismi telaffuz ediniz…
Şemsi, mektep sıralarına kapanan çocuklar gibi kollarını 

kanepenin arkalığına koydu. Yüzüstü yatarak ince bir hüngürtü ile 
ağlamaya başladı.

Ferhunde hemen cinnet-i sevda hâlinde:
— Ağlama… Beni öldüreceksin…
Şemsi sada-yı bükâsıyla934:
— Beraber ölelim…
Ferhunde’de ne tahammül kaldı ne şuur… Humma-yı aşk ile 

yanan iki elini uzattı. Delikanlının yüzünü avuçları arasına alarak 
ziya-yı kamere doğru çevirdi. Şimdi ikisi yüz yüze, mevcudiyetlerini 
930    mest-i arak u sevda: içki ve sevda sarhoşu
931    mugaşşi: kendinden geçiren
932    safa-yı cinan: cennet huzuru
933    müstahakkiyet: hak etme, layık olma
934    sada-yı bükâ: ağlama sesi
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mukavemetsuz bir kuvvetle çeken birbirinin göz bebekleri içindeki 
umman-ı sevdada, en nakabil-i tasavvur-ı feza uçurumlarından daha 
derin bu mehlekede boğulmak için gözlerini kıpıştırmaksızın, hulul-ı 
mevte935 yakın peyda olan cevvî bir durgunlukla bakışıyorlardı. 
Gencin gözleri dönmüş, saçları maşukasının kollarına saçılmış, 
bir ihtizar-ı sevda hâlinde iffet-i şebabı can çekişiyordu. İkisinin 
de gözleri süzüldü süzüldü. Nihayet mevt-i aşk, muaşıkları gaddar 
ve müşfik pençeleriyle sardı. İki vücut birbirini çekti. Kadın savlet, 
erkek teslim-i vücud etti. Kollar bellere, dudaklar dudaklara 
kenetlendi.

Bu Şemsi’nin ilk günah-ı aşkı, Ferhunde’nin de ömründe 
zevkyab olduğu birinci cennet-i garamıydı. Bülbül minber-i 
terennümünde artık fasılalı, yorgun, mahzun bu zifafın handeliğini 
ediyordu. Kamer, mavera-yı cibale936 çekilerek avizesini söndürdü. 
Dar-ı zifaf937 karardı. Gecenin zulmeti içine şeamet saçılır gibi 
uzaktan çakal ulumaları gelmeye başladı. Yakından birdenbire bir 
baykuşun gevrek gevrek kahkahalı nevhası koptu. Tüyleri ürpertti. 
Deminden bütün ilhamat-ı şi’r ü bedayiyle aşkı tebcil eden tabiat, 
sanki şimdi birdenbire onun aleyhine dönmüştü. Lisan-ı tabiatta 
bu zifafı tesit ve tebrik eden artık bir ses işitilmiyor. Bülbülün 
zemzemesinde ağlayan bir itap938, kamerin çekilmesinde bir 
şermsarlık939, çakalların ulumalarında bir kasd-ı şeamet, baykuşun 
kahkasında bir istihza-yı takbih var gibiydi. Biraz evvel onları 
tezevvuk-ı vasla940 müşevvik941 görünen eşya-yı muhita sanki şimdi 
hep birden levmediyorlardı942.

Birdenbire çalıların arasında bir hışırtı ve sonra bir karaltı firar 
eder gibi oldu. Esrar-ı vasllarına şahit olmaya gelmiş bir hasmın 
935    hulul-ı mevt: ölüme erişme
936    mavera-yı cibal: dağların ötesi
937    dar-ı zifaf: gerdek yeri
938    itap: azarlama, paylama
939    şermsarlık: utangaçlık [Baskıda yanlış olarak: “sermşarlık”.]
940    tezevvuk-ı vasl: birleşme zevki
941    müşevvik: arzusunu, isteğini arttıran
942    levmetmek: çekiştirmek, kınamak
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huzurundan şüphelenerek Şemsi hemen fırladı. Çalıların arasını 
dolaştı. O sağ tarafı ararken solda hayli uzaktan cesim bir yılan, 
vücudunun müteharrik halkaları altında taşları, toprakları, çalıları 
tahriş eder gibi bir hışırtı ile bayır aşağı aktı. Karanlığın kesafeti 
artıyordu. Delikanlıya bir ürküntü geldi. Ferhunde’nin yanına 
avdetle:

— Hayvan mıdır insan mıdır anlayamadım… Herhâlde 
etrafımızda dolaşan bir ziruh var. Haydi gidelim… dedi.

Her ikisinde de deminden beri geçirdikleri helecanlardan 
bakiye bir mecalsizlik, bir nedamet kesikliği vardı. Bir cihetle 
karanlıktan müteşekkir gibiydiler. Çünkü birbirinin yüzündeki tab-ı 
sevdayı görmek istemiyorlar, sedalarında bir sıkılganlık ihtizaz 
ediyordu. 

Ağır ağır yokuş aşağı yola çıktılar. Sanki onlar için artık hep 
sukuttu. Arkalarından çakallar, baykuşlar öyle bağırıyorlardı.





XII  
ŞÜPHELİ HUMMA

Ferhunde Hanım, o gece perişan bir zihinle yatak odasına 
girdi, kapısını kilitledi. Hâlâ vücudunun sevda raşeleri devam 
ediyor, Şemsi’nin tazyik-i bazularını943 her tarafında duyuyordu. 
Döşeğe yatmadı. Camı sürdü. Panjuru açtı, yan tarafa, hem bahçeye 
hem denize nazır penceresinin önüne oturdu. Hayalinde âşığının 
tabdar-ı şebabet çehresi gülümserken bu mesut leyle-i visale ait 
ezvak-ı mahsusasını, endişelerini karanlıklara saçarak uzun uzun 
düşünmek istiyordu. Vücudundaki yorgunluk, zihnindeki bakıyye-i 
nedamet944 pek çabuk zail oldu. Şimdi delikanlıya sarılmak nâr-ı 
iştihası945 hemen birden yine zihnini sardı. Bir şeyden çok endişe 
ediyordu. Kendisi için mafevkattasavvur olan bu ilk lezzet-i vaslda 
Şemsi de hissen müşterek miydi? Yoksa bu deraguşlardan onda bir 
nedamet… of… belki de bir nefret mi hasıl olmuştu? Ferhunde işte 
bu pek müellim meçhul karşısında titriyor, eriyordu. Çünkü o gece 
ayrılırken muharrem aşuresi gibi Şemsi’nin yüzünde muhabbet, 
nefret, nedamet, arzu, durgunluk, neşe hasılı hep bu tatlı tatsız, 
mütenevvi şeyler birbirine karışmış zannolunacak bir garabet-i 
hissiyye vardı.

Dimağı ateşte, gözleri zulmette bu meçhulü keşif için 
kendinden geçer gibi daldı. Daldı. Birdenbire bahçenin zulmetleri 
içinden bir pıtırtı işitti. Anlamak için yarı beline kadar pencereden 
943    tazyik-i bazu: pazı baskısı
944    bakıyye-i nedamet: pişmanlık kalıntısı
945    nâr-ı iştiha: istek ateşi
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sarktı. Karşıki akasya ağacının altında bir insan karaltısı gezindiğini 
fark etti. Merakı arttı. Çünkü karaltının cüssesini Şemsi’ninkine 
benzetti. Yüreği hopladı. Helecanla yavaşça sordu:

— Kimdir o?
Karaltı pencerenin altına geldi. Aynı ihtizaz-ı sada ile cevap 

verdi:
— Benim efendiciğim.
— Ay korktum… Siz misiniz? Bir şey mi var?
— Panjurunuzun açıldığını duydum. Duramadım geldim. Sizi 

bir daha deraguş etmeden bu gece yatamayacağım… Emrediniz, 
hayatım sizin…

Tali-i aşkının gayrimemul bu ikinci büyük lütfuna uğrayan 
Ferhunde’nin sevincinden etekleri zil çalmaya, gözlerinin önündeki 
karanlıklarda firdevsî menazır-ı bedia nurları kaynaşmaya başladı. 
Fart-ı mesudiyyet-i heyecanıyla pencereden aşağı düşecekti. 
Hemen dedi ki:

— Bizim sofanın merdiven camekânı önüne kadar geliniz. 
Kapıyı açık bulacaksınız. İçeri giriniz. Paravananın arkasından 
yavaş yavaş yürürseniz hiç görülmeden odama kadar gelmiş 
olursunuz.

Şemsi, bu talimata tatbik-i hareket için bahçeden kayboldu. 
Henüz hissiyyat-ı âşıkanece tecrübesiz olan bu toy genç, ilk lücce-i 
visale946 dalınca o zamana kadar kendine meçhul kalmış bu zevkin 
emvac-ı şehvaniyyesi arasında acemi bir şinaver gibi bocalayarak 
ölüm baygınlıkları, halas çırpıntıları geçirmiş, neye uğradığını 
pek anlayamamıştı. Ferhunde Hanım’ın onun yüzünde keşfettiği 
hissiyyat-ı mütezadde asarı doğruydu. Biraz nedametle süklüm 
püklüm kadından ayrıldıktan sonra odasına çekilmişti. Fakat çok 
sürmedi.

“Bir katre içen çeşme-i pürhûn-ı fenâdan” şarkısının felsefe-i 
mealine kıyasen
946    lücce-i visal: kavuşma denizi
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Bir kere tadan bu cünbiş-i vasl ü safâdan
Artık kudurur rahat duramaz iştihâdan

hikmetinin sarsar-ı lezaizine tutuldu. Bir an için nedametle 
gevşeyen asabı şimdi takat götürülmez bir arzu, yatıştırılamaz bir 
iştiha ile gerildi. Mahmure’nin gözleri, anasınınkilerinin içinden 
onu şiddetle aşk uçurumuna çekiyordu. Dimağındaki acemilik, 
gençlik hicabının gışave-i bekâreti947, bu ilk sadme-i hissiyyede 
dörtte üç yırtılmış, hayatın meçhul bu sırr-ı zevki malum olmuştu. 
Muattar yumuşaklığına gömülmek, kollarının arasında ezmek için 
kadın vücudu bulmak arzusuna artık karşı koyamıyordu.

Bu ilk erkeklik feveranlarının alazları içinde, bir semender-i 
sevda gibi kendini hemen bahçeye attı. Ferhunde’nin panjurları 
açıldığını gördü. Kadının da aynı iştiyakla yandığını anladı. Davete 
intizaren oralarda dolaşıyordu. Aldığı talimata tebaiyetle camekânlı 
kapıdan harem sofasına girdi. Paravananın arkasına sine sine 
yürüdü. Visalgâhın kapısını aralık buldu, içeri daldı.

Maşukası, panjuru kapamış, perdeleri indirmiş, kandili yakmış, 
ince bir gecelik gömleğinin dantelaları içinde nim üryan, saçlar 
dağınık, muntazır-ı deraguş ortada duruyor, veyyözün tatlı kırmızı 
fanusu, odanın leylaki mefruşatı üzerine şafak sevdaları saçıyor, bu 
al fecrin içinde Ferhunde’de bağı çözülmüş bir çiçek demeti letafet 
ve iştihaaverliği948 vardı.

Hemen kapının anahtarı çevrildi. Şemsi fesini, ceketini fırlattı. 
Onlar sevda neşidelerini birbirine koruda okumuş, bitirmiştiler. Artık 
beyan-ı suziş ve naz-ı niyaza lüzum görmediler. Aşkın nazariyatını 
geçmiş, cihet-i ameliyyesine gelmişlerdi. Daha ayaktayken iki 
vücut birbirine kaynadı. Bu kütle-i vahide döşeğe devrildi.

Karşıda yan yana iki odanın birinde Sabri Bey, ötekinde 
Mahmure yatıyordu. Genç kız Hristiyanların salib-i İsa’sı gibi 
sine-i perestişindeki Şemsi’nin fotografisine sarılmış, gözler 
yumuk, cebhe-i safında bakir hayalat, yakut dudaklar, kumral 
947    gışave-i bekâret: bekâret zarı
948    iştihaaverlik: iştah getiricilik
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saçlarının dalgaları içinde mefkûre-i aşkına doğru müncezip, sanki 
müterennim, duakâr, on yedi yaşının cinani masumiyet rüyalarıyla 
uyuyordu.

Sabri Bey, akşamdan hazım yorgunluğunun ihtiyarlığa verdiği 
bataetle koltuklusu üzerinde birkaç saat sızmış, humar-ı taam 
geçince döşeğinde göz yumarak, sağa sola dönerek beklediği 
ikinci nevbet-i uyku bir türlü bu davetine icabet etmemiş, rahat-ı 
nevme bedel, gittikçe sıkıntı basmış nihayet bir kitap bulup okumak 
için kalkmış, lambasını yakmıştı. Masasının üzerinde kitapları 
karıştırdı. Hep okuduğu şeyler… Refikasının odasında birkaç gün 
evvel gördüğü bir kitap aklına geldi. Gabriel’in Günahı unvanlı, 
güzel, genç bir kadının ihtiyar zevcine hıyaneti ve kocanın müthiş 
intikamını musavver mütercem bir hikâye…

Başında beyaz takkesi, arkasında şapşal gecelik entarisi, 
belinde mor ibrişim kuşağı, ayağında koca terlikleriyle civar 
bahçelerin birinden firar etmiş gudubet bir korkuluk gibi odasından 
çıkar. Zevcesinin odası önüne gelir. Eliyle tık tık vurmazdan evvel 
kulağını kapıya verir, içerisini dinler. Derin derin iniltiler, sıtmaya 
tutulmuş bir vücudun sirayet-i raşesiyle karyolada zangırtılar işitir. 
Refikasının ansızın hastalanmış olması ihtimalini düşünerek aklı 
başından gider. Hemen güm güm vurur. İçerideki zelzele derhâl 
durur. Sadri, uzun soluklar kesilir. Fakat gümbürtüye cevap 
gelmez. Zavallı koca, karısının endişe-i sıhhatiyle büyük bir 
telaşa düşer. Bütün asabiyyet-i vücudiyyesi zayıf parmaklarının 
uçlarına toplanmış zannolunacak bir feveranla kapının üzerinde 

“dırrrrrrrrr…” bir trampate gürültüsü çıkarmaya başlar. Yine 
cevap alamaz. Bu sefer trampetesinde devamla beraber, ağzını 
dairenmadar949 anahtar deliğine uydurarak, göğsünü şişiren merak 
yellerini hep birden boşaltmak suretiyle içeriye bir kalk borusu üfler.

Zevk-i firaşını canberleb-i halecan950 bir an-ı gaşyde ihlal eden 
bu vakitsiz, nahoş nöbet muzikasından pürinfial kesilen Ferhunde, 
949    dairenmadar: çepeçevre
950    canberleb-i halecan: çarpıntısı canı dudağında
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birkaç kat yorgan altında soğuk algınlığı geçirmek için tere yatmış 
raşedar, mecalsiz bir hasta kesikliğiyle:

— Kimdir o?
— Anacığım Ferhunde… Benim… Aç…
— Offff… Ne var?
— İnim inim inliyordun? Hasta mısın?
— Bir parça kendimi üşütmüşüm.
— Vah vah… Sesinde sıtma var. Titrek, boğuk, derinden geliyor. 

İçinin titremesini ben buradan hissediyorum. Tere mi yattın?
— Evet…
— Üzerinde o kadar ağırlık var ki bana altında eziliyorsun gibi 

geliyor, bari ter başladı mı?
— Başladı.
— Vücudunun titremesi senden karyolaya, karyoladan odaya 

sirayet ediyor. Daha için ısınmadı mı?
— Isınıyor…
— Ehe ehe… Önünü, arkanı sıkıştıracak yanında kimse yok. 

Kapı açık olsaydı, ben gelirdim.
— Teşekkür ederim. Lüzum yok.
— Bari yorgana iyi sarıl. Tekrar kendini üşütme.
— Merak etmeyiniz sımsıkı sarılıyım.
— Senin bir sancın vardır. Soğuk alınca tutar. Canevine sıcak 

bir şey koymalı. Tuğla ısıttırayım mı?
— İstemez, canevimde hararet ziyade…
— Sülfato? Müshil? Lavman?
— Bir şey istemem. Çekil oradan aman…
— Şimdi titrerken şimdi hararetten şikâyet ediyorsun. Sende 

sayıklama var. Hep dolgunluk alametleri. Sen de benim gibi bu 
gece yediklerini hazmedememişsin. Her zaman ihtiyat ederdin, bu 
akşam niye fazla kaçırdın?
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— İşte nasılsa oburluk etmişim…
— Yaşlandıkça mide tembelleşiyor. Sen hâlâ gençlik iştihasıyla 

yemek istiyorsun. Kana hararet veren pek azotlu, batiü’l-hazm951 
katı şeylerden içtinap etmelisin.

— Aman beyefendi yetişir… Söylenme artık… Sana cevap 
vermeden terim soğuyacak.

— Bir fincan sıcak sıcak papatya? Ihlamur menkuu? İçine de 
biraz konyak?

— Elverir artık… Dırlanma bunak…
— Ooo… Nöbetin artıyor. Hezeyan başladı. Yorgana bürünüp 

de bana kapıyı açar mısın?
— Döşeğim soğur… Olmaz…
— Döşeğinde yumurtalar mı var soğuyacak? Kuluçka değilsin 

ya?
— Allah aşkına beni rahat bırak beyefendi. Hemen hemen içim 

geçecek. Biraz dalarsam açılırım…
— O dolgunlukla dalmak neye yarar? Evvela su-i hazma bir 

çare bulmalı… Termometreyi koyup derece-i hararetine baktın mı?
— Baktım.
— Kaç?
— Kırk bir buçuk!
— Maşallah karıcığım, çok dayanıklısın. Hararet pek yüksek. 

Döşeğinde yumurta bulunsaydı şimdiye kadar hazırlop olurdu. 
Kırk bir buçuk hararet… Akla zarar… Beni meraktan öldüreceksin. 
Fiyevri tifoid952 olmasın? Kırk bir buçuk… Vefatına yarım derece 
kalmış… Bu hararette bir hasta soğuk almaz. Aç kapıyı… Seni bu 
hâlde bilamüdavat953 yalnız bırakamam…

— Telaş etme canım. Deminden kırk bir buçuktu, şimdi indi.
951    batiü’l-hazm: hazmı zor
952    fiyevri tifoid (fièevre thyhoïde): tifo
953    bilamüdavat: tedavi etmeden
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— Kaça?
— Otuz bire.
— Ooo… Bu da pek düşük. Demek hararet kırk bir buçukla 

otuz bir arasında galtan954… On buçuk derece inip çıkıyor?
— Ah… Evet…
— Bu tereffu, tenezzül ne kadar müddette oluyor?
— Beş on dakikada… En uzunu bir çeyrek sürüyor.
— Bu bir tuhaf hastalık… Bu kadar çabuk inip çıkan hararet 

hiç işitmedim. Ne dediğini bilmiyorsun…
— Anlamıyor musun canım? İşte sayıklıyorum…
— Sayıklıyorsun ama hezeyanlarında yüzde yetmiş hakikat var. 

Vücudunun titremeleri, sedanın kesikliği beni korkutuyor. Bu seri 
tebeddül-i harareti tıbben nasıl tefsir etmeli?

— Külhanla dondurma kutusunun arası…
— Otuz bir, otuz iki derece-i hararette civciv çıkar. Ondan 

yukarı rafadan, daha sonra kaskatı hazırlop olur. Demek vücudun 
bu hararet tefavütlerini955 hep geçiriyor…

— Of… Evet… Döşeğimde ipek böceği tohumu olsa 
canlanacak… Yumurta olsa civciv çıkacak… Bir kâse mayalı süt 
bulunsa…

— Âlâ kaymak gibi yoğurt olacak… A karıcığım, beni 
imrendiriyorsun… Senin koynun döşek değil, âdeta bir mehd-i 
hayat956… Temas-ı hararetinle feyzdar olan şeyler hep canlanıyor… 
Bu müteberrit957 vücudumu koynuna alsan bende de bir mucize-i 
hararet ve yakaza-i hayat958 husulünü görürdün. Sirayet-i ateşinle 
hastalığın bana geçsin razıyım…

— …
954    galtan: yuvarlanan
955    tefavüt: fark
956    mehd-i hayat: hayat beşiği
957    müteberrit: soğuyan
958    yakaza-i hayat: hayat uyanıklığı
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— Şimdi bülbül gibi sayıklıyordun… Kocanın bu meşru 
istirhamı daima böyle cevapsız kalır. Döşeğinde yılan yumurtası 
çıkartmaya razısın. İlla beni istemezsin. Bu güzel bağ-ı vücudunu959 
harasetten960 mahrum bırakarak mal sahibine vergisini ifadan imtina 
ettiğin için işte on dakikada on defa inip çıkan şeytani hummalara 
tutulursun…

— Beyefendi, ağzınızdan bana bunamamış olduğunuz kanaatini 
verecek sözler işitmek isterken şimdi bu diskurun sırası mı? 
Ateşler içindeyim diyorum size… Bağdan, harasetten, vergiden, 
cibayetten961 bahsetmenin vakti mi? Ne vicdansız kocasınız…

— Ben senden ziyade yanıyorum.
— Agucuk… Altmış beşinden sonra ilanıaşk, ikinci 

çocukluğunuzun başladığına delalet eder…
— Yirmi iki yaşında olsam, şimdi seni tutan humma gibi 

bir çeyrekte on defa kudret-i savlet göstersem kapını açmaya 
nazlanmazdın ya! Son çocuğumuz on yedi yaşına girdi. On yedi 
senedir beni memnuü’l-emel bırakmayaydın şimdi birkaç evladımız 
daha olurdu ya!

— Ben Maltız keçisi değilim sana düzine ile yavru doğuracak.
— Bab-ı merhametine bir tek sadaka-i buse dilenmeye geldiğim 

zamanlarda bile kovuldum.
— İhtiyar âşık, elinde sazın eksik… Bu gece bu coşkunluk 

neden?
— Bilmem içimden geliyor. Kaç zamandır hâlinde bir garabet 

var. Seni ağaçların gölgelerinden bile kıskanıyorum…
— Haydi git yat… Kendini üşütürsen sonra romatizmaların 

örseler. Seni yerinden iki üç kişi kaldırıp koparamaz olur.
— Romatizmalarıma da sebep sensin.
— Ay aman neden?

959    bağ-ı vücud: vücut bahçesi
960    haraset: ziraat, toprağı ekip biçme
961    cibayet: vergilerin tahsili
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— Doktor Gebers dedi ki…
— “Karın kanına girip seni zehirliyor” mu dedi?
— İşte bak, nasıl keşfettin…
— Doktor Gebers de bunamış, sen de, ağabeyim de… Benim 

hassa-i semmiyyem962 neremdeymiş?
— Kadınlığında…
— Haydi haydi… Git yat… Benden ziyade sen sayıklıyorsun. Bu 

kadar senedir benimle yaşadın, zehirlenmedin de altmışından sonra 
gelen romatizmanın mesuliyetini yükletmek için ihtiyarlığından 
başka sebepler mi arıyorsun?

— Bak bak… Nöbetin geçti. Sesin dikleşti. Hummanda şimdi 
on buçuk derece iniş mi var çıkış mı anlayamadım. Sen mi onu alta 
aldın, o mu seni?

— Pata geldik. İkimiz de aynı seviye-i hararette yanıyoruz.
— Allah sefanızı arttırsın. Yatağına giren sıtma bile sana firifte 

oluyor963…
— Senden başka bütün kâinat…
— İnsafsızlık etme karıcığım… Sana en ziyade aldanan benim. 

Dinle bak, Doktor Gebers ne dedi…
— “Gece yarısı karının oda kapısına git, sabaha kadar dırlan” 

mı dedi?
— Seninle hususiyyet-i musahabede964 nerede bulunabileceğim? 

Beni odana almazsan kapının önünde dırlanmaklığım tabii değil 
midir ya?

— Beni kızdırıyorsun. Şimdi hararetim yine kırk bir buçuğa 
fırlayacak.

— Aman acele etmesin… Birkaç sözüm daha var.
— Bu gece şu hasta hâlimde uykuya müsaade yok mu?

962    hassa-i semmiyye: zehirli hâl
963    firifte olmak: aldanmak
964    hususiyyet-i musahabe: özel sohbet
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— Doktorun nazariyye-i tıbbiyyesini anlatacağım.
— Çabuk ol… Hararet yine şiddetle vücudumu sarıyor.
— Vay yezit hastalık! İki çift lakırdıya meydan vermiyor. 

Doktor, ayda bir defa olsun senin koynunda yatmamı tavsiye ediyor.
— Bu yeni usul-i tedavi mi?
— Kanun-ı izdivac kadar eski… Yaşım geçkince ise de bünyem 

pek sağlam olduğundan vücudumda teraküm eden zehr-i hayatı ara 
sıra defetmek lazım geliyormuş…

— Yaşlandıkça galiba yılan tabiatını peyda ediyorsun ki vücudun 
zehir topluyor. Bile bile ben kendimi sokturmam, zehirlemek için 
başka bir karı al… Kıskanmam…

— Naturam sana alışık…
— Sıtmanın ateşli aguşundayken bu saçmaları dinlemek...
— Sıtmanın aguşu mu? Saçmayı sen söylüyorsun… Ben 

hıfzıssıhha kavaidinden, tabibin tavsiye-i fenniyyesinden 
bahsediyorum. Karı koca arasında devam eden perhiz, mutlak 
insanı öldürürmüş…

Ferhunde Hanım, tatlı bir nöbetin iç titremesiyle gerinir gibi 
iniltiler salıverdi. Karyola hafifçe birkaç defa gacırdadı. Sabri Bey 
münfail965, mütehayyir kulağını anahtar deliğine vererek:

— Sıtmanın nasıl sevdalı bir tutuşu var hanım! Hararet yine 
kırk bir buçuğa fırladı galiba? Habis, yarım derece daha gayret etse 
karıcığımı öldürecek! Bu inilti, bu gacırtı sinirime dokunuyor. Aç 
kapıyı Ferhunde, fena oluyorum…

— Defol oradan artık… Şimdi “Yangın var!” diye bütün 
avazımla bağıracağım… İnsan ateşler içinde yanar da inlemez 
mi? Karyolasında bir taraftan öbür tarafına dönmez mi? Yatağımın 
içinde nefes almayayım mı? Kımıldamayayım mı?

— Elmas Ferhunde’m, ben senin nefes alışını, döşeğinde 
dönüşünü bilirim. Sen evvelden nazik nazik solur, usul usul 
965    münfail: gücenmiş
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dönerdin. Göğsün soğuklaşmış da nefesin çift gibi çıkıyor. Bir 
yandan öbür yana zelzele ile dönüyorsun. Ah ah seni tutan sıtma 
ben olaydım…

— Vallahi okkalarla sülfato yer, sana kendimi tutturmazım.
— Demek şimdiki sıtmandan memnunsun ki sülfato 

almıyorsun? Ah, benim için sıtmaya tebdil-i tıynet966 kabil olsaydı 
sen görürdün…

— İhtiyar sıtma adamı böyle titretmez.
— Ay, seni tutan genç mi?
— Öyle ya… Bu akşam taze tuttu. Altı yedi ay geçmeli ki 

ihtiyarlasın. Aman git artık… Bana da saçma söyletiyorsun. Kuzum 
bey, beni rahat bırak… Dalacağım… İçim geçiyor…

— İçin nereye geçiyor?
— Elinin körüne! Artık cevap vermeyeceğim…
Senelerden beri vücudunda müterakim zehr-i hayatı ara 

sıra akıtmak hususundaki doktorun tavsiyesini refikasına 
dinletememekten mütevellit yeis ile ihtiyarın asabiyeti artar. 
Kapının önünde birçok müziç sualler ile ter ter tepinir. Fakat artık 
bir tek kelime cevap alamaz. Karısını böyle bir humma-yı habisenin 
aguş-ı şiddetinde bırakıp çekilmeye de şefkat-i zevciyyeti mâni 
olur. Ara sıra anahtar deliğine kulak verir. Büyük bir zelzeleyi sık 
fasılalarla takip eden sademat-ı hafife nevinden karyola ihtizazları, 
baygın iniltiler duymaktan hali kalmaz. Hatta ve hatta zevcesi sıtma 
ile fısıldaşıyor gibi gelir. Bağırır çağırır. Dinler, bekler, bifaide… 
Nihayet bu maraz-ı acibin keşf-i mahiyyet ve defi çaresini bir 
suret-i ciddiyyede düşünmek için odasına dönmeye mecbur olur. 
Ferhunde Hanım lane-i sevdasındaki genç bülbülü sabaha karşı 
kimse görmeden odasından “Azat buzat, yarın akşam koruda beni 
gözet.” nidasıyla uçurur.

Sabah olur. Sabri Bey, o geceyi bikarar inip çıkan azgın 
humma termometresinin kaçta karar kıldığını anlamak merakıyla 
966    tebdil-i tıynet: huy değiştirme
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zevcesinin odasına koşar. Fakat odayı boş bulur. O şiddetli nöbetten 
bu kadar erken rehayab967 oluşuna şaşar. Ferhunde’nin nerede 
olduğunu soruştururken karşısına kâhya kadın çıkar. Hemen telaşla:

— Binnaz!
— Efendim.
— Bizim hanım nerede?
— Hamama girdi beyefendimiz.
— Sıtmaya hamam iyi gelir mi?
— Sıtmasına göre beyim.
— Doktora danışmadan…
— Ferhunde Hanımefendi kendini tutan sıtmanın cinsini elbette 

doktordan daha iyi bilir.
— Pek ateşliydi.
— İlk sıtmalar öyle olur.
— İlk sıtma mı?
— Öyle ya… Bu kadar senedir şu yalıdayım. Hanımefendiyi 

böyle ansızın sıtma tuttuğunu hiç bilmiyorum.
— Havalar sıcak. Abur cubur yemiştir.
— Muzır bir şey yemiş olduğuna şüphe yok. Sizin de benziniz 

pek kaçık, rahatsız mısınız beyefendi?
— Pek merak ediyorum da…
— Hakkınız var. Merak edilmeyecek şey değil ki… Allah 

birbirinizden ayırmasın.
— Doktora muayene ettirsek de hastalığın nevini anlasak…
— Hekim değilim ama beyim, zevceniz hanımefendide bu 

rahatsızlık birkaç zamandan beri vardı. Fakat gizli sıtma şeklindeydi. 
Şimdi aşikâreye vurur gibi oldu. Cariyenize öyle geliyor. Hekimler 
sıtmadan anlamazlar. Bahusus bu türlüsünden… Onların bu illete 
karşı bir ilaçları vardır. Sülfato… Bir de kanı bozacak şeylere 
967    rehayab: kurtulan
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perhiz… Hâlbuki hanımefendi boğazına hiç sabredemez. Canının 
istediği şeyleri yemeden duramaz. Ekşiye, taze yumurtaya, körpe 
salatalığa bayılır. Bahçıvana tembih etti. Son turfanda ektirtti.

— Fakat beyefendimiz alnınızın saç bitimine yakın yan 
tarafında bir kızartı var. Sivrisinek mi sokmuş, ne olmuş?

Sabri Bey alnını yoklayarak:
— Ha, orası biraz şişmiş.
— Merak etmeyiniz efendim. Maşallah hanımefendinin bünyesi 

sağlamdır. Öyle ufak tefek sıtmalara karşı kor. Bir şey olmaz.
Sabri Bey yürüdü. Fakat eli hâlâ alnındaydı. Kâhya kadının bu 

kızartısını iması acaba bir iham-ı müstehcen968 miydi? Hakikaten 
alnında ufak bir yumruluk da vardı. Mutlak zevcesini görmek 
istiyordu. Hamam dairesine doğru yürüdü. Methaldeki kanepe 
üzerinde Ferhunde’nin ince patist geceliklerini gördü. Hırka, ceket 
gibi hıfz-ı vücud için giyilen şeylerden hiçbiri yoktu. Demek 
zevcesi akşamki hummanın nüksünden korkmayarak, terden sonra 
hemen yarı çıplak döşek hâliyle oraya kadar açık saçık gelmiş. 
Orada tamamıyla soyunarak hamam soğukluğunu büsbütün üryan 
vücutla geçip halvete girmiş. Gözlüğünü taktı. Sübut-ı vakaya969 
medar olacak emaratı tetkik eden bir hâkim dikkat-i muşikafıyla970 
geceliği evirdi çevirdi. Akşamki şüpheli hummadan bulaşmış bir 
leke, nev-i marazı tayin edecek bir eser arıyordu. Sarımtırak, kirli 
bir kola katılığında bazı bulaşıklıklar buldu. Tırnağıyla kazıdı. 
Burnuna götürdü. Derin derin kokladı. Patistin neşreylediği binbir 
çiçek lavantası revayihi arasından bu lekeler üzerinde acı badem 
kokusuna benzer bir şeyler hissetti. O geceki humma iniltileriyle 
bu çamaşır emaratını birleştirerek karısının sadakatsizliği hakkında 
kati bir hüküm çıkarmak için düşündü. Gözleri gözlüğün muavenet-i 
iraesine muhtaç olduğu gibi artık zaafdarı olmuş kuvve-i şamme ve 
samiasına da pek emniyeti yoktu. Böyle bozuk vesatet-i hissiyye 
968    iham-ı müstehcen: müstehcen ima, kinaye
969    sübut-ı vaka: olayın ortaya çıkması
970    dikkat-i muşikaf: inceden inceye araştıran dikkat
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ile karısı hakkında bu kadar ağır bir ithamda bulunmakta munsif 
davranmaya uğraştı. Alametlerden biri de başından filizleniyormuş 
gibi elini alnına götürdü. Ufak yumruyu yokladı. Büyümemiş, yine 
evvelki kadar buldu. Yavaşça soğukluğa girdi. Halvetin kırmızı, 
kalın keçe kaplı kapısına yaklaştı. Kulağını içeriye verdi. Sevgili 
Ferhunde’si içeride gayet neşeli bir seda ile muhayyerden şarkı 
okuyarak ufak kubbeyi çınlatıyordu. Güfteyi dinledi:

Çözülmez zülfüne peyveste gönlüm
Olurken vaslına şayeste gönlüm
Şifa buldu seninle hasta gönlüm
Bu nagamat, hamamın kârgir cidarları üzerine öyle tanindar 

inşirahlar saçıyordu ki akşamdan kırk bir buçuk derece-i hararette 
sıtma görmüş bir sese hiç benzemiyordu.

İhtiyar koca kendi kendine:
— “Şifa buldu seninle hasta gönlüm”… Öyle mi? Bu gece şifayı 

bulduğun hamama sığmayan neşenden anlaşılıyor. Fakat kiminle?
Birdenbire kapıyı itti. Halvete girdi. Zevcesi kurna başında 

Hazret-i Havva’nın cennetten kovulduğu üryanlıkta, anadan 
doğmaydı. Kadın kocasını, mehip takkesi, iri gözlüğü, koca 
terlikleriyle karşısında boylu boyunca görünce avaz avaza:

— Bakma!.. Çık dışarı!..
— Hanım, namahrem bir nazara karşı tuğyan eder gibi çığlık 

koparıyorsun. Kocan değil miyim?
— Nem olursan ol. Ayıptır. Ben bu hâlde hiçbir nazara karşı 

kendimi teşhir etmek istemem. Çık dışarı, şimdi hicabımdan 
bayılacağım. Durma. Çık… Çık… Çık…

— Bana karşı bu manasız hicap, bu şiddetli afafet neden?
Bütün kuvvet-i hançeresiyle:
— Be adam, çık diyorum! Çıkkkk!..
Bu kadının üzerinde kırk senenin müruru çehrede bazı 

asar-ı tahrib bırakmışsa da vücuduna ilişmekte sanki tamamıyla 
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hürmetkâr kalarak onu hemen hemen bir kız körpeliğinde 
muhafazaya itina göstermiş zannolunurdu. Sabri Bey, pembe beyaz 
bir şefafetle gözlerini neşelendiren omuzların latif inhinalarına, 
bazuların müdevveriyetlerine971, kalçaların dolgunluklarına, 
baldırların mevzuniyetlerine, mini mini parmaklı küçük ayakların 
pamukluklarına içini çeke çeke bakarak:

— Allah’tan kork Ferhunde… Mal-i meşruum972 olan şu vücuda 
dokundurmak değil, bakmaya bile müsaade etmiyorsun. Bak bak… 
Peluzeler, kaymaklar, latilokumlar, bunun yanında halt etsin… İnsaf 
et… Şu vücutta bir kocanın hırpalayıcı eli hiç dolaşmış mı? Kızken 
nasılsan hemen hemen öyle kalmışsın… Tamamen devr-i inkişafına 
ermiş fakat hiç koklanmamış bir gül gibisin. Altmış yaşına da gelsen 
yine şayan-ı perestiş bir kadın kalmak istisna-yı hilkatine maliksin. 
Ah, sen hor kullanan bir koca eline düşmeliydin…

Ferhunde Hanım, ihtiyarın enzar-ı hırsından çıplak vücudunu 
sıyanet için ona arkasını dönmüştü. Kocasını def maksadıyla 
kopardığı çığlıkların hiçbiri para etmediğini görünce kurnanın 
yanında asılı duran bornoz sileceğe atılarak hemen büründü. Bu seri 
hareketi esnasında zevci gerdan ve göğsündeki bir iki çürüğü fark 
etti. Basırasının973 sadakat-i irşadiyyesine974 itimat edip etmemek 
beyninde mütehayyirken bilaihtiyar elini yine alnındaki yumruya 
götürdü. O hep o kadardı. Büyümüyordu. Zevcesi de oradaki bu 
kırmızı kabarığı gördü. Acaba kocasına takmaya ahdettiği bir çift 
billuri boynuzun teki zavallının alnından sürmeye mi başlamıştı?

Ferhunde, ani bir hayretle ağzından şu suali kaçırdı:
— Nedir o alnındaki ufak tümsek?
— Akşamki hastalığına fart-ı kederimden vücudumun zehri 

beynime vurdu. Çıban çıkarıyorum.
971    müdevveriyet: yuvarlaklık
972    mal-i meşru: helal mal
973    basıra: göz
974    sadakat-i irşadiyye: doğru yolu gösterme sadakati
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— İhtiyarlığına inzimamen şimdi bir de semdarlık hassası mı 
peyda ettin?

— Doktor Gebers’in tavsiye-i tıbbiyyesine müsait bana şefik 
bir zevce olmazsan kim bilir daha ne dertler çıkaracağım?..

— Tek çıban değil, bu yaştan sonra pürnakıl975 çiçek çıkarsan 
ben sana artık karılık edemem…

— Ben böyle kaymak gibi bir zevcem, harasete müsait mümbit 
bir tarlam olsun da ben memnuü’l-amel, bir perhiz-i mutlak içinde 
yaşayayım… İnsaf…

— İhtiyar çiftçi, paslanmış, körlenmiş sapanından artık bir 
keramet-i zeriyye976 bekleme. Kendini hâlâ erkek mi zannediyorsun?

— Tecrübeyi göğe çekmediler ya?
Zevc-i hasir977, celb-i merhamet için bir hüzn-i müessir alarak 

tümseğini kaşıyıp:
— Of… Acıyor…
Ferhunde Hanım, ufak bir lutf-ı teması esirgemeyecek kadar 

bir gayret-i terahhumla elini kocasının başına uzatarak:
— Dur bakayım… Nasıl şey o?
Bu takarrüple kadının çıplak göğsü ihtiyarın sadrına rampa 

edince zavallı adam bu fırsatı ganimetten bilerek, kendinde 
hissettiği bir yakaza-i aniyye ile sarılmak ister. Zevcesi kurtulmaya 
çalışır. O, titrek kuvvetiyle deraguşta ısrara uğraşır.

Ferhunde:
— Merhametten maraz hasıl olurmuş… Bırak!..
Sabri Bey, kudret-i reculiyyesini ispat için tazyikini arttırarak: 
— Bırakmam! Vergimi alacağım!
Ferhunde, şiddetle bir silkinip içinden üpüryan kurtulduğu 

sileceği kocasının elinde bırakarak:
975    pürnakıl: baştan aşağı
976    keramet-i zeriyye: tohum kerameti
977    zevc-i hasir: zarar ve ziyana uğrayan koca
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— İşte al vergini…
Karısı bir eli önünde, öteki arkasında, bütün üryan gövdesinden 

ancak iki avuçluk kısmını örtebilerek çırılçıplak, bıngıl bıngıl 
önünden firar ederken bedbaht koca elinde bornoz, alnında boynuz, 
nevmit ve meyus arkasından bakakalır. İki eli vücudunun en mahrem 
iki çukurunda, bu hamam kaçkını, dağınık saçları mevcedar-ı sürat978, 
mahrekini şaşırmış bir necm-i gisudar979 seyriyle uzun koridorlar, 
geniş sofalardaki hizmetçilerin enzar-ı istiğrabları, kâhya kadının 
pek uzun bir sayha-i hicabı önünden kaçarak odasına girer, kapısını 
kilitler.

Biçare Sabri Bey, elinde silecekle ne edeceğini bilemeyerek 
keşf-i hakikat için zevcesinin çamaşırlarını beş on defa daha 
kokladıktan sonra acı badem rayihasından muhakkak bir hıyanet 
istişmamıyla alık salık hamamdan çıkar. Kaçan çıplaktan sonra bu 
ihtiyarın elde silecekle etraftan malına pey bekleyen bir bedesten 
tellalı şaşkınlığıyla ortaya çıkması bütün dudakları birer sual-i 
hayretle kıpırdatır. Kocalık namusunu sarsan ahval-i barizeyi980 
uzun uzadıya tetkik ve muhakeme etmek için o da odasına çekilir. 
Koltuğa oturur. Takkesini önüne kor. Cigarasını yakar. Kalbinde 
sine sine tüten vesvese ateşinin dumanı ağzından çıkıyor gibi 
düşünmeye başlar. Düşündükçe doktorun, vücudunda terakümünü 
haber verdiği zehirlerin hepsi beynine toplanır… Alaim-i hıyanetin 
başlıcaları: inilti, gacırtı, çifte nefes, otuz birle kırk bir buçuk 
beyninde seyr-i seriyle tebeddül-i hararet, akşamki ah u vah-ı 
maraz, sabahki neşeli şarkı, geceki hâlsizlik, gündüzki çeviklik… 
Geceden tere yatmış bir vücudun esna-yı istihmamda981 çırılçıplak 
firarı… Göğüs çürükleri… Kör kör parmağım gözüne… Fakat 
bu ağır ithamda zaafına mağluben zevahire aldanarak yanlış bir 
hüküm vermiş olmamak için pek ince ve derin düşünür. Muhakeme 
terazisinin bir gözüne şüpheleri, diğerine insaf, ihtiyat, teemmül, 
978    mevcedar-ı sürat: hızdan dalgalanmış
979    necm-i gisudar: kuyruklu yıldız
980    ahval-i barize: belli, apaçık olaylar
981    esna-yı istihmam: yıkanma anı
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durendişlik982 okka ve dirhemlerini kor. Çeker, karısının sıklet-i 
günahından kolları kopar. Hep şüphe tarafı ağır basar. Ferhunde’nin 
kırk bir buçuk (maşallahı unutmayalım) derece-i hararetinde, 
humma şeklinde bir leyle-i sevda geçirdiğine hükümde muztar 
kalır.983 Fakat zampara kim? Şemsi’nin yalıyı terk etmeye kalktığı 
günden beri karısıyla aralarında sıcak soğuk, gizli aşikâre bir nevi 
pandomima cereyan ettiğini, geçen akşam sofrada bu delikanlının 
Beyoğlu’ndaki sevdakârlığından bahsolunduğu zaman Ferhunde’ye 
arız olan solgunluğu, baygınlığı düşünür fakat bu humma akşamı 
Şemsi’nin yalıda bulunmadığını da tahattur eder…

Sabri Bey, iki bin kuruş tekaüt984 maaşıyla o yalıda kayınbiraderi 
Hasan Ferruh Efendi’nin cenah-ı atıfetine985 sığınmış ihtiyar bir 
damattı. O maişet-i kibarane içinde bu cüzi para kendi masarif-i 
zatiyyesine bile yetişmiyordu. On para matbah masrafı vermez, 
zevcesine, çocuklarına nakden muavenet edemezdi. Ferhunde’nin 
serveti hıyanetinden büyüktü. Bu kadının sadakatsizliği katiyen 
tebeyyün etse hatta aleniyete çıksa zavallı adam iki evladını terk 
ile o sinn-i maluliyyetinde o yalıdan nasıl ve nereye gidebilecekti? 
Düşünürken başını kaşıdı. Eli yumruya tesadüf etti. Bu defa tümsek 
büyümüş gibi geldi. Aman ya Rabbi, deyyusetine bu bir işaret-i 
maneviyye miydi?

Gözlerinden sıcak iki katre-i elem yuvarlanarak kendi kendine 
“Böyle ufak bir çıban değil ya, alnımın iki tarafından Hazret-i 
Zülkarneyn gibi koca iki boynuz fırlasa yine bu bela-yı namusa 
hazm u tahammülden başka çarem yok…” diye mırıldandı.

İhtiyarın çektiği yalnız bela-yı namus değil, bir aşk-ı ezelî 
ile zevcesine kalben merbutiyeti ızdırabını teşdit ediyordu. Bu 
felaket-i ailenin eşelenmesinden mesturiyeti evla olduğunu biliyor 
fakat genç rakibini katiyen tanımak merakına da bir türlü galebe 
edemiyordu. Ferhunde’nin hamamdan çırılçıplak firarı, elinde 
982    durendişlik: ileriyi düşünerek hareket etme
983    muztar kalmak: çaresiz kalmak
984    tekaüt: emeklilik
985    cenah-ı atıfet: merhamet kanadı
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silecekle kocasının onu takibi keyfiyyet-i mudhikesi, birkaç saat 
sonra yalının içinde ta selamlıktaki uşaklara kadar pasaparola oldu. 
Herkes bu vakayı esrarengiz bir tebessümle, elini ağzına koyarak 
birbirine anlatıyordu. Kâhya kadın Binnaz Hanım, Mesnet Kalfa’yı 
geniş mermer taşlığın kuytu bir köşesine çekerek, göğsünü birkaç 
defa acı acı yumrukladıktan sonra:

— Ah kalfam ah! Hepsini biliyorum!.. İçimde neler var ama 
ağzım eytam sandığı gibi mühürlü, ben bir kere bohçamı, sandığımı 
bağlayıp da bu Babülhane’den (Babilonya) gitmeye karar 
verdikten sonra ortaya dökeceğim esrara ümm-i cihanın parmakları 
ağızlarında kalacaktır…

İhtiyar Mesnet, mütevahhiş bir razaşinalıkla taşlığın her 
tarafına isal-i nazardan sonra kaşlar çatık, gözler dikik, avucunu 
ağzına götürüp dudaklarını sımsıkı büzerek muhatabasına hazım ve 
sükût işareti verdi. Mübarezeden evvel akilane hareket, kuvvetleri 
muvazenedir. Tefevvuk ümidi yoksa her haksızlık ve namussuzluğa 
karşı hazım ve sükût namuskârlık ve mekânet sayılır.





XIII  
DA-İ NAMUSA KARŞI AŞI

O gün, öğle sofrasında Ferruh Efendi’den başka bütün efrad-ı 
aile mevcuttu. Ferhunde Hanım, barudi bir eteklik üzerine açık, taze 
kayısı rengi ince bir bluz giymiş, göğsüne pek açılmamış beyaz bir 
gül, oya gibi zarif, baygın renkli çiçek ve yapraklardan müteşekkil 
ufak bir demet iliştirmiş, koyu altın lemalı saçlarını gevşek, kabarık 
tanzim etmiş, çehresi mutena bir tuvalet ve taşkın bir neşe ile o kadar 
parlıyordu ki o gece ağır bir humma geçirmiş olduğuna ihtimal 
verebilmek kabil değildi. Sofrada herkesten ziyade o söylüyor, o 
gülüyordu. Birkaç zamandır geçirdiği devre-i kasvet ve sükûtun 
böyle anlaşılmaz bir rüzgâr-ı sihr ile bir gecede mübeddel-i neşat986 
olmasındaki hikmete kocasından başka kimsenin aklı eremedi. 
Onun bu cam-ı neşveyi dün gece sevdakâr genç bir elden içtiğine, 
ihtiyarın imanı büsbütün kuvvet buldu.

Her zaman tanzim-i kıyafette biraz müseyyep olan Şemsi’nin o 
günkü parlak tuvaleti de şayan-ı nazardı. Onda da yüz göz parıl parıl, 
saçlar bir itina-yı mahsusla taranmış, koyu fes rengi atlas kravat 
ihtimamla bağlanmış, iri tek incili iğne kalbin üstüne saplanır gibi 
aşağı takılmıştır.

Genç muaşıkıyla metresi beyninde ara sıra berkî fakat süratleri 
nispetinde manidar nazarlar çakıyor, ikisinin de yüzünü hafif bir 
pembelik kaplayıp zail oluyordu.
986    mübeddel-i neşat: sevince dönüşmüş
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Gayrimeşru bir zifafın sabahında bulunduğunu bilen bedbaht 
ihtiyar sadedilane987 bir sözle bu teferrüsünü988 imadan bir türlü 
kendini alamayarak:

— Bugün canım paça istiyor, dedi.
Pederinin maksad-ı imasından külliyen gafil bulunan Muzaffer 

karşıda söze atılarak:
— Beybaba, kaymaksız paça olur mu?
Her iki tarafın sözünü sadedillik şeklinde telakki eden 

Cazibe Hanım, uzun bir kahkaha salıverdi. Şemsi gülmemek için 
dudaklarını koparacak kadar ısırıyor, Ferhunde Hanım tabağının 
üstüne kapanmış, boğulurcasına fıkırdıyordu. Bu fıkırtılar bir 
gaflet-i masumane ile Mahmure’ye de sirayet etti. Saf kızcağız, 
babasının nikâhındaki anasının ikinci gerdeğine gülündüğünü 
bilmeden gülüyordu. Yalnız bu gülmelerin sebebini anlamaz 
görünen Atıfet, istiğrapkâr989 bir çehre ile sordu:

— Ne gülüyorsunuz kuzum? Paça, kaymak… Düğün mü oldu 
yalıda?

Bu suale şimdi her ağızdan bir kahkaha tufanıdır koptu. Sebeb-i 
asliyi bilen bilmeyen de gülüyordu. Hatta Sabri Bey de bu kahkaha 
sarsarına kapılmaktan kendini alamadı. Zavallı adamcağız talihinin 
bu acı istihzasına karşı gülmekten başka yapacak bir şey göremedi. 
Alnını yokladı, yumruyu geniş fesin kenarıyla örttü. O zifafla bu 
alın tümseğinin aynı gecede cilveger-i zuhur olmalarına990 bir 
dikkat eden bulunmasından çekiniyordu.

Halası Ferhunde Hanım’la nişanlısı Şemsi arasındaki hemahenk 
taşkın neşe, seri, baygın, manidar bakışlar, derin bir samimiyyet-i 
hissiyye etvar-ı mütekabilesi Atıfet’in sinirlerine dokunuyordu. 
Hamam mudhikesini o da duymuştu. Halasını sıkmak için zihninden 
bir zemin-i zarafet tasarlayarak:
987    sadedilane: saf bir şekilde
988    teferrüs: sezme
989    istiğrapkâr: şaşıran
990    cilveger-i zuhur olmak: ortaya çıkmak
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— Hiç vukuu yoktu, dedi.
Muzaffer: 
— Nenin?
Atıfet: 
— Bizim hamamdan yılan çıktığının…
Muzaffer: 
— Duymadım. Ne zaman çıkmış?
Atıfet: 
— Bu sabah… Annenin çırılçıplak sofalara kaçtığını işitmedin 

mi?
Anasına karşı bu tecavüz mukaddimesinden Mahmure’nin 

dudakları büküldü. Fakat Cazibe Hanım, üvey kızının bakıyye-i 
ifadesini gırtlağında boğmak için:

— Kızım, hiçbir yerden yılan çıkmadı. O, senin ağzında 
kımıldıyor…

Atıfet: 
— Öyle üryan, o telaşla ya yılandan kaçılır ya ateşten…
Sabri Bey, karısının kulağına eğilerek yavaşça:
— Bazen de ihtiyar kocalardan…
Ferhunde Hanım, ince bir istihza ile:
— Vücudumda kamburum, eğri büğrü sıska kemiklerim yok ki 

kendi evimin sofasından çıplak geçmek için endişe edeyim…
Cazibe Hanım:

— Hamamdan yılan çıksa sen ne yaparsın Atıfet? Vücudunu 
kimseye göstermemek için yılana sokturmaya razı olursun değil 
mi?

Atıfet, ihtizazlı bir seda ile:
— Vücutlarınız o kadar güzelse Avrupa artistleri gibi çıplak 

fotografilerinizi çektirip âleme teşhir ediniz.
Cazibe: 
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— Bizimkiler alelade vücut… Teşhire değmez. Yengeçten 
insanın istihalesini991 göstermek için seninkini teşhir etmeli ki 
görenler kudret-i baliğaya şaşsınlar.

Şemsi, ağzındaki lokmayı tabağına püskürtürcesine gülmeye 
başladı. Bücür kızın yüzü yeşil sarı bir reng-i iğbirar992 aldı. Atıfet 
göverdikçe Ferhunde’nin neşesi, Şemsi’nin gülmesi artıyordu. Bu 
yengeç istihalesinin en ziyade zımni alkışçısı kendi nişanlısı olması 
bücüre dokundu. 

Sabri Bey, beğenilmemek bedbahtlığınca kendisiyle hemhâl 
gördüğü Atıfet’in imdadına koşarak:

— Bazı tabiiyunun kavlince hepimiz mütekâmil maymunlarız.
Cazibe Hanım: 

— Hepimiz aynı büyükbabadan geliyorsak asaletle iftiharı pek 
manasız bulurum…

Muzaffer: 
— İstiridyeden, kurbağadan azman olduğumuzu söyleyenler de 

var.
Sabri Bey: 
— Oğlum ruy-i zeminde ne kadar mahlukat varsa yengeç, yılan, 

hep hısım akrabayız…
Zevcesinin kayısı renkli bürümcük içinde pembe şekerleme 

tatlılığıyla duran bazularına bakarak:
— Hanım, akşamki titremelerinize rağmen bugün pek ince 

giyinmişsiniz.
Atıfet: 
— Halam akşam hasta mıydı?
Sabri Bey:
— Çok şiddetli… Kırk bir buçuk derece nöbet geçirdi.
Atıfet: 

991    istihale: başkalaşma
992    reng-i iğbirar: gücenme rengi
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— Bir şeyciği yok. Size nazlanmak için yapmış olmalı. Dün 
gece bizim koruda Yedikardeşler’de ezan okunur gibi sesler 
işitilmiş. Uşaklar söylüyorlar.

Cazibe Hanım, bücürü susturmak için:
— Çocuklar “ikansese993” hangi baptan gelir, bilir misiniz?
Ferhunde Hanım:
— Biz ne bilelim?.. Atıfet’ten sor… Yedi sene Kambur 

Hoca’dan mantık okudu…
Muzaffer:
— “İfalle” babından olmalı.
Sabri Bey tasrif ederek994:
— “İfallel, yefallil, ifilalen”…
Alt tarafını düşünür gibi sükûtla gözlerini tepine tepine gülen 

Şemsi’ye dikerek:
— Maşallah beyim, bugün neşeniz vapur kazanı gibi kaynıyor. 

Fakat sade gülüyor, hiçbir şey söylemiyorsunuz. Tasrifat995 
zihnimden çıkmış, ihtiyarlıkla artık çekemiyorum. Yardım etmez 
misiniz?

Şemsi birdenbire ciddileşerek:
— Biz mektepte “yefallil” okumadık.
O aralık, kâhya kadın, elinde iki tülbent arasında lapamsı bir 

tertiple yemek salonuna girerek:
— Damat beyefendi hazretleri, alnınızdaki çıbana ilaç yaptım. 

Merak etmeyiniz zararlı bir şey değil. Gül suyu içinde kaynatılmış 
vesvese çiçeği tohumu, sarısabır, öldürkahır… Bunu sıcak sıcak 
oraya bağlayınız. Deşer, bir şeyciğiniz kalmaz…

Mahmure, telaşla ayağa kalkarak:
— Ay, beybabamın alnında çıban mı çıktı? Bakayım.

993    ikansese: kambur
994    tasrif etmek: çekimlemek
995    tasrifat: çekimler
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Sabri Bey, bir lahavle ile başını sallayarak:
— Otur kızım… Bir şey yok. Gece alnımı sivrisinek sokmuş. 

Uyku arasında kaşımışım. Sivilce gibi bir şey peyda oldu. Binnaz, 
amma da mübalağacısın ha! Habbeyi kubbe yaparsın…

Kâhya kadın:
— Bir çıban ne kadar ufak olursa olsun baş gösterir göstermez 

hemen tedavi etmelidir. İptidasında mühimsenmeyen şeyler bazen 
adama öyle işler açar ki…

Sabri Bey reddetti. Vesvese tohumunu başına ekmek istemedi. 
Sabrın sarısına da lüzum yoktu. Öldürkahra gelince o, kahrı değil, 
bu gidişle galiba kahır onu öldürecekti. 

Sofradan kalktı. Sabri Bey yukarı odasına, ötekiler bahçeye 
çıktılar. Çift çift geziyorlardı. Muzaffer ile Cazibe hıyabanların 
arasından kayboldular. Ferhunde Hanım, Şemsi’yi yaseminli 
kameriyenin altına çekti götürdü. Atıfet, Mahmure ile dolaşıyordu. 
Fakat bücürün kıskançlık ve intikam ateşiyle parlayan gözleri 
yasemin dalları arasındaki çifti tarassuttan bir saniye hali 
kalmıyordu. Oradan gelen kıkırtılı, şen musahabeye, gevrek 
kahkahalara sinirleri tahammül edemedi. Mahmure’yi yalnız 
bırakarak birdenbire kameriyenin altına koştu. Ferhunde Hanım’ın 
eli sevgilisinin yüzünü okşuyordu. Kadın bu hareketini tamir için 
güya Şemsi’nin fesinde toz varmış gibi parmaklarıyla oraya bir iki 
fiske indirdi. Atıfet her ne suretle olursa olsun bu ikisini birbirinden 
ayırmak istiyordu. Sümmettedarik996 bir söz olarak:

— Şemsi Bey, sizi efendibabam çağırıyor, dedi.
Şemsi, bu davete maa’l-kerahe icabetini anlatır bir nazar-ı 

mağduriyyetle Ferhunde’ye bakarak kalktı. Kameriyeden bir iki 
adım ayrıldıktan sonra Atıfet kendini zorla sevdirmek isteyen sıska 
bir kedi sırnaşıklığıyla nişanlısının koluna asıldı. Delikanlının geniş 
hatvelerine yetişebilmek için onun her adımında, parmaklarının 
ucunda uçar gibi üç defa ayak atmaya mecbur oluyor ve yine 
996    sümmettedarik: son anda düşünülen



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 255

yetişemeyerek sürükleniyordu. Şemsi’nin koluna kulpundan bir 
güğüm asılmış gibi bu ahenksiz manzara-i reftara arkadan Ferhunde 
Hanım bir iki kahkaha salıverdi. Kadının takib-i istihzasından 
uzaklaştıktan sonra Atıfet, nişanlısını iki tufanın arasındaki bir 
kanepeye çekerek müsterhim bir seda ile:

— Azıcık şuraya oturalım… Söyleyeceklerim var…
Şemsi, suratı asarak:
— Hani ya efendibaban çağırıyordu?
— Kimsenin çağırdığı yok.
— Bilirsin ki ben böyle yalanlardan, entrikalardan hoşlanmam.
— Ne olur canım? Mübrem997 bir lüzum üzerine cüret ettiğim 

bu küçük hilemi hoş görüver…
— Söyle bakalım o mübrem lüzum neymiş?
Delikanlının bu dürüştisi üzerine zavallı bücürün âdeta ağzında 

dili kösteklendi. Söyleyeceklerini bulabilmek için ceketinin ucunu 
avucunda sıkıyor, buruşturuyor, eziyordu. Bir sail-i merhamet998 
acındırıcılığıyla en mazlum, en süzgün nazarını Şemsi’ye dikti. 
Delikanlıda mülayemet-i sima999 görülmedi. Anbean artan bir 
çatıklıkla sordu:

— Söyle…
Kız zayıf, ürkek bir seda ile başladı:
— Sofradaki paça kaymak kinayesi neydi?
— Beni oradan buraya hile ile celbetmek zahmetine değer al 

sana işte güzel bir sual!
— Güzel çirkin… Soruyorum…
— Eniştenin canı paça ister. Mahdumu Muzaffer Bey buna bir de 

kaymak ilave eder, Atıfet Hanımefendi bundan bir kinaye istişmam 
997    mübrem: kaçınılmaz
998    sail-i merhamet: merhamet dilencisi
999    mülayemet-i sima: yüz yumuşaklığı



256 | Cehennemlik

eylerse bu türrehatı havai söz olmaktan gayrı bir ehemmiyetle 
dinlemeyen Şemsi neden izah-ı keyfiyyete mecbur olsun?

— Mecbur değilsin. İnsaniyet namına soruyorum.
— Suizanlardan ibaret evhamlara insaniyet namına cevap 

istemek, insaniyeti bilmemektir.
— Şemsi, birkaç zamandır bu yalıda muammalar içinde 

yaşıyorum. Öyle muammalar ki halleri o kadar zor görünmüyor. 
Fakat vicdan endişeleri bunların katmerlerini kurcalamaya sevk-i 
zihnden insanı menediyor.

— Evvelen, mademki bunları sehlü’l-hal1000 görecek kadar 
zekâna itimadın var, o hâlde benden niye soruyorsun? Saniyen 
bu muammaların katmerlerini kurcalamayı muhalif-i vicdan 
buluyorsan bunun izahını bana havale, beni vicdansızlıkla itham 
etmek değil midir?

Atıfet, bir asabiyyet-i şedide ile sarsılıp gözlerini açarak:
— Çünkü sen bu eşhas-ı muammaya dâhilsin.
— Acayip!
— Evet.
— Vay vicdanlı hanım vay… İsnat kolay fakat ispat zordur.
— Peki, kâhya kadının elinde o rumuzlu çıban lapasıyla gelmesi 

neye hamlolunabilir?
— Binnaz kadar herzevekil bir kadının lapa tertibinde ale’r-

remz1001 kullandığı edviyenin manalarını benden sormak zekânla 
gayrimütenasip pek gülünç bir hatadır. Ben ortada ne muamma 
görüyorum ne remiz ne kinaye… Kim görüyorsa bunların izah ve 
ispatı ona düşer. Haydi bakalım dinliyorum…

— Bazı esrar vardır ki kuluçkanın altındaki yumurtalara benzer. 
Zaman onları ısıtır ısıtır, vakti gelince canlandırır, ortaya salıverir. 
1000    sehlü’l-hal: çözümü kolay
1001    ale’r-remz: sembol olarak, ima yoluyla
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Ben bunları ispat külfetine kalkışmayarak vakt-i inkişaflarına terk 
edeceğim. Şimdi senden bir ricam var.

— Tevehhüm ettiğin esrarı zamanın suhunet-i inkişafına terk 
etmekte büyük isabet gösteriyorsun. Çünkü eminim ki o şüphe 
beyzalarının hepsi cılk çıkacaktır… Rican nedir? Şimdi onu 
anlayalım…

— Ben senin hasmın mıyım maskaran mıyım, nişanlın mıyım 
karşı karşıya olan vaziyetimiz taayyün etsin?..

— Of Atıfet, çok densiz bir kız olmuşsun…
— Densiz olmuşsam zararı yok. Deli olmadığıma şükret.
— Nedir canım bu abur cubur sözler?
Atıfet, inilti ile kanepenin arkalığına kapanarak ağlaya ağlaya:
— Bücür ben, kambur ben! Yılan, yengeç, çağanoz, ikansese, 

hepsi ben!..
— Bu ne haksızlık ya Rabbi!.. Bu tezyifkârlıkların hiçbiri 

benim ağzımdan çıktı mı?
— Senin değil, muhibbelerinin ağızlarından çıkıyor. Aleyhimde 

bu elfaz-ı tahkiriyye reva görülürken beni müdafaa edeceğine 
herkesten ziyade sen hoşlanıyor, keyfinden tepinerek gülüyorsun!

— Bu latifelere gülmekten başka ne yapılır?
— Sözlerimin ehemmiyetini piç etmek için bu sakilliklere latife 

mi diyorsun?
— Ne yapalım efendim?
— Terbiyesizliklerini ağızlarına tıkayacak sözler bulamıyorsun?
— Biri validen, öteki halan. Ben bu evin efendisi, paşası 

değilim. Bir şikâyetin varsa git, efendibabana söyle…
— Efendibabamın karısının nazlı bir tebessümüne bütün yalı 

halkını feda edeceğini bilmiyor musun?
— O hâlde?



258 | Cehennemlik

— Onlar temeshur ederlerken1002 bari sen zımni peyrevlikte 
bulunma…

— Onlar seninle eğlenirlerken ben ağlayayım mı?
— Seni onlar ağlatabilirler, ben değil… Gülmemen kâfi…
— Onlar beni nasıl ağlatırlar?
— Sırası gelirse görürsün.
— İşte muammanın biri…
— Halam seni çok sever hatta diyebilirim ki…
— Ey…
— Buna nispetle evlat muhabbeti hiç kalır.
— Kelimelerin üstünde geviş getirme Atıfet, açık söyle.
— Ben hayvan değilim. Geviş getirmiyorum. Mantık dairesinde 

lakırdı ediyorum. Bunun açığı kapalısı yok… Halam gemi azıya 
aldı. Kocasından korkmaz, biraderini saymaz. Çünkü kendinin de 
onun kadar serveti var. Yalı, her şey beynlerinde müşterek…

— Hep bunlardan bana ne mesuliyet terettüp ettiğini 
anlayamıyorum…

— Zahiren öyle fakat bâtınen…
— Ben öyle zahirî, bâtıni zülvecheyn1003 görüşmek istemem. 

Meramını açık izah et.
— Sen istesen bu kadını bana karşı olacak muamelatında 

terbiye, nezaket dairesine irca edebilirsin.
— Ne kuvvetle?
— Bu kadının üstündeki müthiş nüfuzunla…
— Müthiş nüfuzumla mı?
Şemsi, bu “müthiş nüfuz” tabirini tekrar ile sustu. Düşünüyordu. 

Atıfet aç, miskin bir kedi yaltaklanmasıyla yerlerde yuvarlana 
yuvarlana söze başlamış, şimdi bir yılan gibi başını kaldırarak 
1002    temeshur etmek: alaya almak
1003    zülvecheyn: iki taraflı
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zehirler saçıyordu. Daha birbirinin hâkimiyet-i nikâhına girmeden 
yalıdaki vukuatın hepsinden nişanlısını mesul tutarak ona hurda 
sualler soruyordu. Acaba bade’l-izdivac bu hâkimiyetini ne 
derecelere vardıracaktı? Her an yüzüne çarpılan bücürlüğünü, 
melalaver nakise-i hilkatini bilmeyerek daima balapervaz1004 
edalarla atıp tutan mütekebbir kızın densiz kontrolleri, hodbin 
emelleri, gülünç arzuları, mecnun asabiyetleri altında ezilerek 
Şemsi nasıl yaşayabilecekti?

Sevmediği ve sevebilmek ihtimali olmadığı ikansesenin firaş-ı 
izdivacına nezr-i vücudla yaşamak felaketini düşündü. Yeisinden 
başı döndü. Tabiat-ı serbazı bu mahkûmiyete katlanamadı. Çerkez 
inadı tuttu. Her şeyi ayaklar altına almaya karar verdi.

Atıfet, muhatabının bu sükûnetini bir mukaddime-i mağlubiyyet 
gibi telakki ile daha ziyade cüretlenerek:

— Ferhunde halamın üzerindeki payansız nüfuzunu inkâr mı 
edeceksin?

— İnkâr korkudan ileri gelir. Benim ise Allah’tan başka 
kimseden havfım yoktur…

— Halamla senin Allah’tan korktuğunuza da şüphem var 
çünkü…

— Ey, çünkü?..
— Çünkü onun sana olan Niyagara Şelalesi’nden daha coşkun 

sevdasında zerre kadar evlat muhabbeti çeşnisi yok…
Şemsi, kızın ağzına bir tokat indirmek için elinin tersini 

hazırlayıp gözlerini açarak:
— Ya ne çeşnisi var?!..
Atıfet, lisanına kadar sirayet eden bir ürkeklik raşesiyle geri 

çekilerek:
— Elini indir. Çelimsiz bir kızı tokatlayarak sükûta mecbur 

etmek mertlik değildir. Mertlik, bütün acılığıyla hakikati dinleyip 
1004    balapervaz: kendini üstün gören
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ya kabul veya reddetmektir. Hem ne salahiyetle sen bana el 
kaldırabiliyorsun? Evvelen kuvveten beynimizde nispet yok, 
saniyen ben senin velinimetzadenim!..

Şemsi, tokadını geri alarak:
— En küçük yaşımdan beri bu velinimet baş kakıntısından 

beynim davul kadar şişti… Sağlık selametle ne ben köle olaydım 
ne de siz velinimet… Sütte keçi oğlağı gibi bir insan yavrusu satın 
al, daha bu memedeki sabiye birtakım vezaif-i esaret tahmiliyle 
büyüt, terakki-i sinn ile bu çocuğun her şeye aklı ermeye başlayıp 
da bu tahmilat-ı gayr-i insaniyyeye karşı isyana kalktığı zaman bu 

“velinimet” sözünü tıkaç gibi ağzına vurup sustur!.. Bir terbiyesizi 
tedip1005 için kuvvette tesavi1006 aranılmaz. İşte mektepler, işte diğer 
terbiyegâhlar… Yalı, debdebe, ihtişam her şey yerinde fakat seni her 
türlü levazım-ı terbiyeden mahrumen büyütmüşler. Ağzına gelen 
her herzeyi savurmakta kendini mazur görüyorsun. Köle satın alınır 
fakat koca iştira edilmez. O bir akd-i medenidir. Tarafeynin hüsn-i 
rızasıyla olur. Ben hangi gün sana kalben beyan-ı merbutiyyet 
ettim1007? Ben sizin kulunuz isem kalbim benimdir. Halik onu her 
türlü bey ü şira1008 mahkûmiyetinden azade yaratmıştır. Mefkûresini 
o kendi intihap eder. Ne salahiyetle benim hususat-ı kalbiyyeme 
müdahale ve onun amiriyeti altındaki harekâtımı takyide cüret 
edebiliyorsun? Sen hüsn-i ana malik, düzgün bir kız olsaydın seni 
mecburiyyet-i esaretle bir ikanseseye vermek istedikleri zaman 
isyan etmeyecek miydin? İşte bunlar senin şımarık kafandan hiç 
geçmemiş acı hakikatlerdir. Sen de bunları tahammül ve insafla 
dinle…

Şemsi, parmağındaki altın nişan halkasını çıkarıp havuzun 
yosunlu sularına fırlatarak:

— Sana salahiyyet-i kelam veren bu lanet halkası değil mi? 
İşte onun sıklet-i menhusasından parmağımı kurtarmak senin 
1005    tedip: terbiye etme
1006    tesavi: eşit olma
1007    beyan-ı merbutiyyet etmek: bağlılığını dile getirmek
1008    bey ü şira: alım satım
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zannettiğin kadar güç bir şey değildir. Aramızda muammamsı hiçbir 
şey kaldığını istemem. Ferhunde Hanım’ın bana fart-ı teveccühü 
nedendir, şimdi onu izah edeyim. Bana kızını vermek istiyor.

Atıfet, hâl-i ihtizar solgunluk ve ızdırapları içinde kıvranarak:
— Sana kendisi varmaya imkân bulamadığı için kızını veriyor.
— Şimdi ızdırap nöbetleri içinde ağzına gelen herzeyi 

savurabilirsin. Seni bu kadar müteellim etmek istemezdim. Lakin 
kabahat bende değil, vaktiyle bu kadar ters ve nispetsiz bir izdivaç 
namzetliği tesis ettiği için evvela efendibabanda, saniyen nekais-i 
hulkiyyeni bilmeyerek daha şimdiden pek tuhaf kıskançlıklara 
kalktığın için sende…

Atıfet, rahat döşeğinde basübadelmevt1009 sırrına uğramış 
bir hayalet gayret-i müntakimanesiyle1010 ayağa kalktı. Raşedar 
kollarını göğsüne çapraz kavuşturdu. Asab-ı vechiyyesi sanki evca-i 
mevtiyye takallüsatının bütün çirkinlik ve dehşetleriyle kımıl kımıl 
kımıldıyorken gittikçe fevkattabia büyüyen gözlerini Şemsi’ye 
dikti. Kansız dudakları hareket etti:

— Hain! dedi. Gözlerimin içine dikkatli bak! Hadekalarımın 
üzerinde hassas bir fotoğraf klişesi gibi dün gece tespit olunmuş 
iki cinayet levhası var. Oradaki eşhas-ı rezalet içinde kendini ara… 
Belki bulursun…

Şemsi, kızı çıldırdı zannıyla alıklaştı. Fakat kız bu defa iki 
zayıf kol ve kemikli ellerini muhatabının omuzuna uzatarak ağır 
ağır devam etti.

— Gözlerini kırpmadan pek dikkatli bak. Mutlak görürsün…
Şemsi, manyetizmalanmış gibi bu emre itaat etti. Göz göze 

öyle durdular. Delikanlının çeşman-ı hayreti önündeki bu gözler 
esrarengiz, duzahi iki kuyu gibi büyüyüp derinleşirken kız kesik 
kesik yine devam etti:
1009    basübadelmevt: ölümden sonra diriliş
1010    gayret-i müntakimane: öç alırcasına gayret
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— Dün gece Yedikardeşler Tepesi’ndeki vuslattan sonra 
çalılar arasından hışır hışır akıp giden yılan bendim. Bu temaşanın 
ateşinden gözlerimin nasıl kör olmadığına hayretteyim… Bir 
gecede iki cehennem manzarası seyrettim… Biri Muzaffer ile üvey 
anam, öbürü seninle halam…

Atıfet sözünü bitirdi. Nim bihuş, bahçe kanepesine serildi. 
Şemsi, valih-i felaket, ayakta öyle dimdik duruyor, kendinde 
mecal-i tekzib veya tasdik bulamıyor, o iki cehennem kuyusundan 
sonra gözlerinin önünde korkunç uçurumlarla mali boşluklar 
dönüyor dönüyordu.

Mahmure, yanından Atıfet’in birdenbire ayrılarak kameriye 
altında validesiyle görüşmekte olan Şemsi Bey’i “Efendibabam 
çağırıyor.” hudasıyla bahçenin tenha bucaklarına çekip 
götürmesinden kuşkulanarak bu ikisini sine sine takibe koşmuştu. 
Onlar tufalar arasında ahz-ı mevki ettikten sonra, o da ağaçların 
müsaade-i mesturiyyetleri1011 nispetinde kendilerine yaklaşarak o 
müellim muhavereyi bakir kalbinin merak helecanları içinde titreye 
titreye ta “Ferhunde Hanım bana kızını vermek istiyor.” kısmına 
kadar cankulağıyla dinlemiş, neticeyi işitmek felaketinden hıfz-ı 
Rabbaniyle masun kalmıştı. Gözleri önünde açılan afak-ı saadetin 
bigeranlığıyla başı dönerek sevincinden validesine kadar koşup:

— Anneciğim, Şemsi ağabeyimle Atıfet ablam şurada pek fena 
mücadele ediyorlar… Ağabeyim kızdı, nişan yüzüğünü havuza 
fırlattı… Yetişiniz… İşin daha fena bir netice alması ihtimali 
vardır…
ihbarıyla validesine vakayı anlatmıştı.

Ferhunde Hanım:
— Haydi kızım… Sen çekil, beybabanın yanına git.

tembihiyle kızını savdıktan sonra mücadele mahalline koşmuş, 
yeşillikler arasına gizlenerek netice-i muhişeyi büyük bir itidal-i 
demle dinlemişti. Atıfet kanepe üzerine serildikten, Şemsi valih-i 
1011    müsaade-i mesturiyyet: gizliliğe uygunluk
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dehşet bir heykel-i ye’s gibi ayakta dimdik donup kaldıktan sonra 
Ferhunde Hanım, bifütur sahne-i vakaya çıktı. Yarı baygın bücürü 
bir istihza-yı terahhumla ince ince süzerek:

— Atıfet, hepsini dinledim. Dün gece bizim Yedikardeşler 
Tepesi’ndeki sırr-ı muhabbetimize mahrem olmuşsun. Vaka 
bundan ibaret. Casus bir yılan semdarlığıyla bağrını taşlara 
topraklara sürterek agâh olduğun bu sırrı şimdi elinde müthiş bir 
silah gibi istimal ile bizi tehdit etmek istiyorsun. Sen daima bücür 
vücudundan, beyinsiz kafandan büyük roller oynamaya kalkıştığın 
için mahkûm-ı hüsran kalıyorsun. Emin ol ki elindeki o silah-ı 
tehdidden çıkacak dane geri dönerek kendi kafanda patlayacaktır!

Atıfet, Şemsi’nin biraz evvelki tezlil ve tahkirlerinden ziyade 
şimdi halasının bu cüret-i ifadesinden müteessir olarak kapanmamış 
gözleri cevv-i mutlaka dalmış, bir ölü sükûnetiyle dinliyordu.

Ferhunde Hanım, sahne üzerinde rolünün kısm-ı mühimmini 
oynayan bir aktris edasıyla ortada dolaşarak devam etti:

— Casus klişesi olan gözlerinde mürtesem iki levha-i cinayet 
varmış… Gözlerinden birini kör edip yalnız tekini açamazsın. 
Ya ikisini birden açacak yahut ikisini birden kapayacaksın. Bu 
manzara-i mürtesemenin ikisini birden gösterdiğin zaman yeisinden 
nüzule uğrayacak biri varsa o da efendibabandır. Benim kocama bir 
şey olmaz. Çünkü ben onun kıskançlık ve da-i namus1012 zaafını 
kuduz gibi yavaş yavaş aşı ile tedavi ediyorum. Göreceksin ki bir 
zaman sonra vehm-i namus ölümü tehlikesinden muafiyetname 
kazanacaktır. Bu muafiyeti zevcine ilk zerk eden kadın ben 
değilim. Zevciyet âlemleri böyle aşılanmış kocalarla doludur. 
Güzel kadınlara müptela çirkin erkekler, genç zevcelere sahip 
ihtiyarlar böyle aşı ile tevsi-i havsala etmedikçe1013 yaşayamazlar. 
Mizaçları bu aşıyı kabul etmeyenler ya ölürler ya boşarlar fakat aşı 
tutmayan erkeklerin kabahat bünyelerinde değil, aşıcı kadınların 
1012    da-i namus: namus hastalığı
1013    tevsi-i havsala etmek: tahammül derecesini genişletmek
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maharetsizliklerindedir. Usul-i tedriciyye1014 sayesinde vücudun 
en mühlik zehirlerle ülfeti kabildir. Bu tehlikeye maruz kalmak 
istemeyenler, vaktiyle düşünerek sinnen, hüsnen her suretle kendi 
küfüvleriyle izdivaç etmelidirler. Yalnız servet bir kadını nikâh-ı 
hacz altında emin yaşatmak için kâfi değildir. Zevceyi haremin 
güngörmez dairelerinde kilitler altında yaşatmak, bir hayatı sahib-i 
tabiisinin reyi hilafına gasp ve heder etmektir. Dolap beygiri gibi 
genç bir kadının gözlerini ne kadar bağlasan o sema-yı tahayyülünde 
kendini cezbeden mefkûre-i aşkını bulur. Her şey olur, “Zor ile beni 
sev” işte bu olamaz…

Bülbülü kafese kapa, salona as. Serbest gülzarındaki neşe 
ile ötmez. O, sürudunu1015 baharın yeşil ormanlarına, pembe 
şafaklarına saçmak ister. Onun ilahi kalb-i teranesazı tabiatın 
güzellik sahnelerinde coşar. Her şey mütekabil ahenkler içinde 
neşe-i ihtizazını bulur. Müstebit, gudubet bir kocanın aguş-ı 
çemberinde güzel bir kadın, hayat-ı müstahakkı olan muhit-i 
safasından çalınmış bir esir demektir. Kömürlükte niçin bülbül 
ötmediğine şaşmak belahettir. Zevk, neşe, saadet; birbirine inşirah 
veren ahenklerin içtimasından husul bulur. Benim Sabri Bey’le 
zevciyetim, Cazibe’nin efendibabanla izdivacı ahenksiz rabıta 
numunelerindendir. Vaktiyle düşüneydiler… Bu ahenksizlikten 
onlar için felaket tevellüt etmesi bir netice-i tabiiyyedir. Cazibe çağ 
ve güzelliğinde bir kadın, koca diye pamuklu bir gecelik takkesinin 
önünde madame’l-ömr secde edemez. Muzaffer’e tesadüf etmese 
başkasını bulacaktı. Atıfet, bu sözlerimden kendine ait hisse-i ibreti 
bulup çıkarmalısın. Şemsi Bey, nişan yüzüğünü havuza fırlatmakla 
sana fenalıktan ziyade iyilik etmiş. Öyle sülün gibi bir delikanlı sen 
çarpıklıkta bir kıza sadık bir koca olamaz. Akıllı isen bu felaketten 
kaçar, kendine denk bir zevç ararsın… Eski zuhuri cücelerinden 
bakaya kambur zambur bir şey bulmalı ki izdivaç terazisi mütevazin 
gelerek rahat edebilesin.

Atıfet, yavaş yavaş başını kaldırarak:
1014    usul-i tedriciyye: derece derece olan yöntem
1015    sürud: nağme
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— Hala, görüyorsun ki bittim. Tehlikeli bir mecruhtan daha 
hâlsiz düştüm. Fakat bu senin hodbin, hodser, haksız mantıkların 
karşısında hakiki bir ölü bile cevap vermek için lisana gelir. Elinde 
bir hançer-i intikam, bu delik deşik kalbimi durmayıp öldüresiye 
darbeliyorsun. Vicdanında bu hakk-ı intikamı nasıl buluyorsun? 
Gaddar kim? Mağdur kim? Şemsi Bey’i esir olarak satın alan 
ben değilim. Namzetliğimizde de benim dahlim yok. Çünkü o 
zaman hiçbir şeye aklı ermez bir çocuktum. Nişan yüzüğü ona bir 
sıklet-i menhusa veriyorduysa niçin bu halkayı seninle vuslatyab 
olduğu gecenin ferdasına kadar parmağında tuttu? Bu apaşikâr 
bir şey ki nişanlımı elimden alan sensin. Ahz-ı sar bana düşerken 
intikamcılığa sen kalkıyorsun.

Ferhunde Hanım: 
— Senin dest-i intikamını tutan yok. Al bakalım nasıl alacaksın!..
— İstersem öyle bir alırım ki… Hem en hassas can noktandan. 

Bugün senin ruhun Şemsi’den ibaret… Ondan ayırmak seni 
öldürmektir… Hedef-i hücumum bu nokta olacaktır. Dikkat et hala! 
Evet, ondan iftirak senin için en acıklı bir mevttir. Çünkü senin gibi 
kırk ikilik bir kadının aguş-ı pejmürdesine her zaman bu kadar 
körpe bir sevda avı düşmez…

Şemsi’nin karşısında bu “kırk ikilik” sözü, Ferhunde’nin 
beyninden aşağı kaynar baran-ı felaket gibi döküldü. Sersemledi. 
Binaenaleyh tarihî ve dinî bir misal ile teyid-i müddea etmek 
hezeyanından kendini alamayarak:

— Hazret-i fahr-i kâinat efendimiz bile Hatice validemizi 
sinnen kendinden büyük olarak izdivac-ı mutahharalığına1016 kabul 
buyurdu.

— Bu ne dalalet!.. Hala sus, çarpılırsın… Seninki izdivaç değil, 
zina!

— Bir gün şekl-i meşruiyyete girmez mi?
— Kocanı deyyusete aşıladıktan sonra zehirleyecek misin?

1016    izdivac-ı mutahharalık: kutsal evlilik
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— Niye zehirleyeyim? Bana ne zararı var? Beni bıraksın, 
çocuklarımın lalası gibi yine bu yalıda otursun.

— İzdivaçta yaş muvazenesinin lüzumu hakkında deminden 
beri gevhernisar olduğun nazariyyat-ı tabiiyye nerede kaldı? 
Felsefeni evvela kendi nefsine tatbik etsene… Şemsi ile aranızda 
yirmi yaş fark var. Hem de çirkin, makûs bir fark… Kadın erkekten 
yirmi sene büyük… Hüsnünün şu köhne baharında bu genç 
bülbül ilanihaye zevk terennümüyle seni mesut edebilecek mi 
sanıyorsun? Bugün senin kocana yaptığını bu gencin yarın sana 
yapmayacağından emin misin?

Deminden indiremediği tokadın biteşeffi kalmış ateş-i gayzı 
damarlarından kımıldayan Şemsi, bücürün bu galebesinden 
müteessiren, onu susturmak için yaşlı dildadesinin imdadına 
yetişerek:

— Ferhunde Hanımefendi hüsnen derece-i alü’l-ade1017 bir 
kadındır. Böyle müstesna melahatler karşısında şebabetin çok defa 
serfüru-yı perestiş1018 olduğunu maddi misallerle değil, pek meşhur 
emsal-i tarihiyye ile ispat edebilirim.

Atıfet, bir hayret-i nevmidane içinde elleriyle yüzünü 
kapayarak:

— Şemsi neler işitiyorum? Dört gün içinde böyle ahlakın nasıl 
bozuldu? Bu kadın sana büyü mü yapıyor?

Şemsi: 
— Büyü yapmakla celb-i muhabbet kabil olsaydı sen kendini 

sevdirmeye muvaffak olurdun.
Ferhunde Hanım, bir meserret-i galebe ile:
— Ben ona tapınıyorum, o bana… Bir diyeceğin var mı? Elinden 

geleni arkana koyma… Cüret edeceğin ifşaatla kocamı da-i namus 
aşısına rağmen öldürürsen fenime’l-matlub1019… Babanın yüreğine 
indirirsen sen öksüz kalırsın. Şemsi Bey’in hürriyetine malikiyet 
1017    derece-i alü’l-ade: alışılmışın üstünde, yüksek, üstün derece
1018    serfüru-yı perestiş: taparak baş eğme
1019    fenime’l-matlub: “Tam istenilen şekilde, ne iyi!”
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iddiasıyla onu hâlâ esir addediyorsanız bedel-i esaretini ve bu ana 
kadar olan tekmil-i masarifinizi vermeye hazırım. Baban kadar 
benim de servetim var. Biraderimden hiçbir içtinabım, kocamdan 
zerre kadar pervam yok…

— Boyunca yetişkin iki evladından da utanmaz mısın?
— Nesini utanayım? Kızımın gönlü bir erkek, oğlumunki bir 

kadın intihap ettiği zaman onlar beni düşünecekler mi?
— Hala, pek azmış, bu genci de azdırmışsın… Beni karşınızda 

pek âciz görüyorsunuz. Hak bende, galebe de bende kalacaktır.
Ferhunde gözlerini açarak:
— Ne yapacaksın bücür musibet, söyle bakayım?
— Ne mi yapacağım? Üvey anam, oğlunun koynunda, sen 

de nişanlımın… Bu yalıda böyle bir hayat-ı rezilane sürmenize 
müsaade etmeyeceğim.

Ferhunde bir kahkaha ile:
— Hâlâ “nişanlım” diyor. Nişan halkasını havuzda balıklar 

yuttu. Şimdiye kadar hazım bile etmişlerdir…
Atıfet derin bir saffetle:
— Huzur-ı Rabbü’l-âlemin ve huzur-ı vicdanda Şemsi benim 

daima nişanlımdır. (parmağını göstererek) O nişan yüzüğünü 
attıysa işte bakınız ben atmadım…

— Atma… Havuzda öbür tekini yutan balıkla namzet olursun.
— “Nişanlım öldü” derim, yine bunu parmağımdan çıkarmam…
— Çıkarma… Belki basura iyidir… Atıfet, kendini 

Pabucubüyük’e okut. Haydi oturma, kalk… Git, babanın yüreğine 
indir… Dul kalacak Cazibe’yi Muzaffer’e alayım. Enişteni zehirle, 
ben Şemsi’ye varayım. Bir ayak evvel bu iyiliği bize yapıver… 
(Şemsi’nin kolundan çekerek) Haydi, gidelim… Atıfet Hanım, 
parmağındaki yüzükle gerdeğe girsin…

İkisi kol kola yürürler. Atıfet arkalarından:
— Hala! Hepimizin üzerinde nigehban bir Allah olduğunu 

unutma!





XIV  
FERYATNAME

Cazibe’nin sevda mıknatısıyla Muzaffer öyle muannit bir 
yapışanlık hassası peyda etti ki dildarından bir karış ayrılmaz 
oldu. Sevişmelerinin iptidasında Cazibe, ihtiyar zevciyle genç 
muaşıkı arasında mutavassıt bir nokta-i masumede kalmak, birinin 
mütekabil olamayan ahenksiz, tatsız zevciyetini ötekinin ateşli 
lezzet-i musahabesiyle sadece karıştırarak yeknesak zulmet-i taliini 
günahsız bir nur-ı teselli ile kabil-i tahammül bir hâle getirmek 
istedi. İlk niyeti bimasiyet aşk-ı safiydi. Barutla ateşin bir yerde 
iştialsiz imtizaç edemeyeceklerini düşünemedi. Bu müstehil 
imtizacı taht-ı imkânda göstermek için aylarla âşığını üzerdi. Onu 
yeis ve nevmidînin intihar serhatlarında dolaştıracak kadar metanet 
gösterdi. 

Ferhunde ile Şemsi’ye vuslatgâh olan kaya tepesinde nihayet 
bir bahar gecesi ay asmandan eşarını nurlarıyla kâinata serper, 
bülbüller terennümleriyle iki sevdakâr kalbi birleşmeye teşvik 
ederken Muzaffer istirhamdan revan gözyaşlarıyla maşukasının 
ayaklarına kapandı. Cazibe yine merhamet etmedi. Zavallı çocuk, 
sevgilisinin merhametsizliği ızdırabından kurtulmak, ancak diyar-ı 
ademe uçmakla kabil olacağını anlayarak atılmak için uçuruma 
koştu. Cazibe hemen eteğinden tuttu. İkisinin de tekerlenmesine 
ramak kaldı. Âşığını ölüm uçurumundan kurtarmak için kendini 
aşk hufresine attı. An-ı deraguşta birbirine o kadar kaynadılar ki 
sermest-i sevda, üç saat otların üzerinde imtizac-ı kimyevi vuku 
bulmuş bir külçe hâlinde ayrılmaksızın yattılar.
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Bu da Cazibe’nin en büyük ve en tatlı ilk günahıydı. 
Kocasının buruşuk alnını ne uzma ne de billuri iki boynuzla 
süslemek niyetinde değildi. Fakat aşkın alaka-i kimyeviyyesinden 
kurtulamadı. Esaslarla hamızlar nasıl birbirlerine kaynarlarsa iki 
vücut birbirini öyle cezbetti. Cazibe Hanım, bu sadakatsizliğini 
kocasına hissettirmemek, boynuzlarının çatal çutal ağırlıklarını 
duyurmamak hüsnüniyetiyle bu kaynar aguş-ı sevdaya atıldı. 
Fakat iki cism-i kimyevi, imtizaç vukuundan sonra ilk hassalarını 
nasıl kaybederlerse bade’l-vasl onun da tabiatı değişti. Genç 
âşığın pürateş kolları arasından, muattar-ı şebabet dudaklarından 
ayrılıp da kocasının titrek savletlerine teslim-i vücud etmek 
mecburiyetinde kaldıkça ihtiyarın buselerindeki semdar ağır 
nefesten tahammülü müşkül bulantılar duymaya başladı. İhtiyara 
adaveti arttı. Titizlik peyda etti. Kocasının salhurde çelimsiz 
kolları her ne vakit niyet-i deraguşla açılsa, küfekileşmiş1020, çürük, 
nakıs dişlerini örtemeyen porsuk dudakları bir iştiha-yı buse ile 
titrese bu işkenceden kurtulmak için nasıl özürler icat edeceğini 
bilemez oldu. Her ne zaman ilaç kokan bu malul vücutla temasta 
bulunmak, iri pamuklu takkenin sekalet-i muhafazası1021 altındaki 
çehreden iplik gibi uzayan lüzucetli1022, müteaffin1023 salyalar ile 
yüzü kirlenmek felaketine uğrasa bu nevaziş musabiyetinden 
temizlenmek için âdeta şişe şişe kolonyalarla yıkanır, yine kendini 
pek temizlenmiş addetmez, ihtiyarın maluliyet küflerinden genç 
sevdalısına bir şey bulaştırmaktan ödü kopardı. Kadının bu nefret 
ve iğrenmelerine rağmen Muzaffer, onu ihtiyardan akıl ve mantık 
haricinde bir şiddetle kıskanırdı. Kocasıyla bir saat-i hususiyyet 
geçirmek ıztırarında kaldığı zamanlar söz kâr etmez bir çocuklukla 
maşukasının ellerini bırakıp ayaklarına kapanarak yalvarırdı:
1020    küfekileşmek: taşlaşmak
1021    sekalet-i muhafaza: ağır koruma
1022    lüzucetli: yapışkan
1023    müteaffin: kokuşmuş
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— Cazibe, pinpona1024 kendini öptürmeyeceğine yemin et… 
Onun güllere arız, kerih1025 koku neşreden pis böcekler gibi senin 
taze kanına susamış ağzı yüzünde gezindikçe ifraz ettiği muharrip 
mayiyle taravet-i ensiceni1026 bozmasından korkuyorum. İkimizin 
arasındaki bu seyyar maraz-ı kadid nedir ya Rabbi!..

Cazibe gülerek:
— Muzaffer, bağ sahibine üzümü tattırmak istemeyen insafsız 

hırsızlara benziyorsun…
— Senin kadar taze, tatlı üzüm onun atıl midesini büsbütün 

bozar. Kudret-i hazmiyyeleri kalmamış olanların meyvedar bağlara 
malikiyetleri neye yarar? Senin benden başka sahibin yoktur. 
Mütekabil sevgiyle merbutiyet hırsızlık sayılmaz. Asıl hırsız o. 
Hırsızdan da fena, senin muhtekir-i hayatın1027… Napoleon’un 

“Tepeleri tutan, vadilere de sahip olur.” dediği gibi kalpleri teshir 
eden, vücutlara da malik olur.

— Napoleon’un kıyası şeriata uymaz. Kendimi ondan çalıp 
sana verdikten sonra kocamdan bir kuru buseyi esirgemek hangi 
insafa sığar?

— Cazibe, ağız dolusu bir “kocam” deyişin var ki öfkemden 
dişlerimle iki dudağını birbirine kenetleyeceğim geliyor! Beni 
çıldırtmak, öldürmek için mahsus böyle söylüyorsun!.. Yoksa onun 
ihtiyarlıkla müteaffin, mühlik buselerinden lezzetyab olduğun için 
değil…

O kızdıkça Cazibe’nin neşesi artarak:
— A kuzum, niçin? O şeri refik-i hayatım, sen eğlencem… 

Seninle işlediğim günahı onu memnun ederek duasını kazanmakla 
ödeyeceğim.

Bu nispete karşı Muzaffer, öç almak için kükremiş bir sevda 
kaplanı savletiyle sevgilisine atılır. Yanak, çene, gerdan, ağız, 
1024    pinpon: çok yaşlı, çökmüş kimse
1025    kerih: iğrenç
1026    taravet-i ensice: doku tazeliği
1027    muhtekir-i hayat: hayat vurguncusu
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burun demez dişler, emer, koparır, yer… Sımsıkı bir yumak hâline 
gelen iki vücut, kanepeden aşağı yuvarlanır. Halının üzerinde alt üst 
tekerlene tekerlene odayı harmanlarlarken koridorun kapısı gıcırdar. 
Gelen var… Yumak çözülür. Yivi yivine birleşmiş, zükesirü’l-aza1028 
bu sevda canavarı ikiye ayrılır. Her vücut, yine iki kollu, iki bacaklı 
şekl-i tabiisini alır. Cazibe saçlarını tarıyormuş gibi aynanın önüne 
gider. Muzaffer kıyafetine seri bir çekidüzen verir. Eline bir kitap 
alır. Vücudunun bazı kabartılarını setr için iki büklüm bir koltuğa 
oturur. Meşgul-i mütalaa görünür. Fakat yüzler zeveban-ı şehvetle 
kıpkızıl tüter, göğüsler bakıyye-i halecanla körük gibi kabarıp iner, 
gözlerin ateşler içindeki baygınlıkları hâlâ devam ederken oda 
kapısı açılır, bu manzaraya karşı iğmaza1029 alışkın bir halayık içeri 
girer. Önüne bakarak:

— Hanımefendi, efendi hazretleri sizi çağırıyorlar.
Cazibe Hanım, setr-i halecan için bir tavr-ı gazupla:

— Aman yine ne var?
— Bilmem efendim.
— Haydi git, “geliyor” de.
Halayık çıkar. Cazibe, geçirdiği yumak fırtınasının yüz ve 

gerdanında bıraktığı kızartı ve bere hasarlarını birer parça pomat, 
pudra ile tamir eder. Kollarını örter, göğsünü kapar, o böyle 
hazırlanırken Muzaffer ağlamalı bir çehre ile:

— Gidiyorsun?
— Ne yapayım?
— Kendini sevdirmeyeceğine, öptürmeyeceğine yemin et…
— Bu tembih kaç oldu?
— “Yemin et” diyorum…
Cazibe, üftadesini iğzap için gülerek:

1028    zükesirü’l-aza: çok uzva sahip
1029    iğmaz: göz yumma, görmezden gelme
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— Canım, bir kocayı hakk-ı meşrusundan mahrum bırakmaya 
yemin edilir mi?

— Öyle deme… Şimdi dudaklarını koparır yutarım!..
— Yamyam mısın?
— Evet… Ağzının tadını bilen yamyamlardanım…
— Bizim efendiyi yesene. Sen de kurtulursun, ben de…
— Onu mezarda börtü böcek yesin!
Muzaffer, kolunu maşukasının beline dolar, cay-ı buse intihabı 

için en gevrek yeri araştırırken Cazibe silkinerek:
— Bırak Muzaffer…
— Yemin et, bırakayım.
Cazibe, şehadet parmağını kıvırarak:

— İşte böyle olayım öptürürsem!
— Alay etme… “Yemin et” diyorum…
— Eyy… Kargalar gözlerimi oysun!
— Cazibe!
— Hacı Bekir’in şekerleri ağzıma dolsun.
Muzaffer, meme arayan çocuk gibi ağlayarak ağzını 

sevgilisinin sine-i billuruna gömmeye uğraşırken koridor kapısı bir 
daha gıcırdar. Birbirinden ayrılırlar. Halayık aynı vaz-ı iğmaz ile 
yine görünerek:

— Çağırıyor efendim.
Cazibe hiddetle:

— İşittik… Uçacak değilim ya! Geliyorum…
Genç kadın, bir daha yumaklanmamak ve tahlif1030 cebrinden 

kurtulmak için halayıkla beraber odadan çıkar. Muzaffer arkalarına 
düşer. Cariye savuşup Cazibe, efendinin koridoruna girince 
Muzaffer loşluk içinde kadının ensesine acele buseler kondurarak:
1030    tahlif: yemin ettirme
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— İşte buradayım, gözüm anahtar deliğinde, kapı arkasından 
dinliyorum. Kendini öptürürsen bir buse için on ceza kaydedeceğim. 
Cezalarımın şiddetini bilirsin. İşte ona göre…

Cazibe Hanım odaya girer. Hasan Ferruh Efendi’nin hem yatak 
hem kanepe hizmetini gören somyalı sedirin üzerinde, dizlerinde 
battaniye, başında biraz yana çarpık pamuklu takke, yatmakla 
oturmak arasında bir sünnet çocuğu vazıyla uzanmış bulur.

Genç karısını görünce ihtiyar, lagar1031 yüzünü serzenişle bütün 
bütün buruşturarak:

— Ah civanım, gel bakayım… Ne merhametsizsin!.. Öldüm 
mü? Kaldım mı? Bir kere yoklamazsın…

— Allah’a emanet, neniz var?
— Bir sandalye çek de şöyle gel karşıma otur. Gözümde misk 

gibi tütüyorsun… Biraz yüzünü göreyim… Ben bir atikte, sen yeni 
dünyada mısın, yoksa bir evde mi yaşıyoruz? Bilemiyorum…

— Ne vakit emretseniz gelmiyor muyum?
— Kocanı hiç göreceğin gelmez mi? Hep emirle mi gelirsin? 

(battaniyenin altından nahiye-i kebediyyesini tutarak) Of… Of…
— Muzdarip misiniz?
— Turuk-ı kebediyyede1032, kuruh-ı müntakile-i sagire1033 yahut 

mecami-i nehari-i azime1034 husulüyle bunlara hevai ve gayr-i 
hemcürsumat1035 habise-i fi’l-i intani1036 de iştirak edince tedkik-i 
âraz ile teşhis-i maraz güçleşir. Mütedavi etibba-yı selase1037 kaç 
senedir bulamadılar derdime çare… Ne yapayım? Bu tereslerden 
başka mededresim1038 yok… Konsulto için üçünü de celbetmeli. 
1031    lagar: zayıf
1032    turuk-ı kebediyye: karaciğer yolları
1033    kuruh-ı müntakile-i sagire: küçük yerleşik yaralar
1034    mecami-i nehari-i azime: büyük geçici toplanmalar
1035    gayr-i hemcürsumat: kökteşleri olmayan
1036    habise-i fi’l-i intani: mikroplu öldürücü hastalıklar
1037    etibba-yı selase: üç doktor
1038    mededres: imdada yetişen, yardıma koşan
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Soneriye1039 bas, sıcak su getirsinler. Onlar gelinceye kadar kompres 
yapalım. Veca-ı kebedîden hâlim harap…

Cazibe elektrik düğmesine basar. Kompres ameliyesinin uzun 
süreceğini bildiğinden biraz da suratı asar.

Ferruh Efendi, hastalıkla sevgi baygınlığını bir araya getirerek 
süzük göz, hâlsiz telaffuzla:

— Ne o güzelim? Etvarında naz, çehrende işmizaz hasıl oldu...
— Hastalığınıza canım sıkıldı da…
Cariye gelir. Efendi:

— Deryadil, bir tas kaynamış sıcak su… Dolabımdaki tephir 
edilmişlerden ufak bir havlu getir. Sonra kâhya efendiye söyle 
acilen gelmeleri için doktorların üçüne de telgraf çektirsin…

Sıcak su gelir. Cariye çekilir. Cazibe havluyu üçe katlayarak 
tasın içine batırmakla meşgulken hasta battaniyenin altından 
donunu aşağı, fanilasını yukarı sıyırır. Zevcesi dumanı tüte tüte 
ıslak havluyu getirir. Başını arkaya dönerek el yordamıyla kocasının 
nahiye-i kebediyyesine yerleştirir. Efendi iğbirarla:

— Niçin başını çeviriyorsun? Namahrem miyiz? Bu yalıda 
senden başka mahremim olmadığı için bu işi sana gördürüyorum. 
İnsan şalgam yemese de senede bir defa tarlasından geçmelidir, 
derler.

Efendinin yoluk hindi gibi tüy dipleri mesammatı seçilen bu 
porsuk derisini karısına göstermekteki arzusuna rağmen Cazibe 
süratle çekilir, sandalyesine oturur.

Efendi, birkaç defa oflayıp puflayarak beyan-ı evcadan sonra:
— Tereslerin şimdi üçü de gelecek. Marifet-i tababetlerini onlar 

gelmeden sana anlatayım. Senai Efendi matuhu kahvesini içecek, 
sigarasını tellendirecek, enfiyesini çekecek, mükeyyifatın1040 mai, 
hevai, sefufi1041 bu üç türlüsü dimağ-ı naiminde bir yakaza-i kasire 
1039    soneri: çağırma zili
1040    mükeyyifat: kahve, sigara gibi keyif veren şeyler
1041    sefufi: toz hâline getirilmiş
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hasıl edebilirse birkaç asırlık dürer-i tababetini1042 saçmaya girişerek 
illet-i merakiyyeden başlayacak. Evvela bu yanlış terkip kanıma 
dokunarak beni büsbütün hasta düşürecek. Nasirüddin Tusi’den, 
Calinus’tan, Hekim Frenpos’tan, Riveryo’dan, J. Ferot’tan “pes 
imdi” ile başlar fasıllar açacak. Bunağın tekmil tababet nutukları 
ezberimdedir. İllet-i merakiyye müshilatından açarsa şöyle girişir:

“Ve dahi malum ola ki bu illete müptela olanların ahlatının 
ekseri sevdavidir. Zat-ı sevda yabis olmakla tenkiye eylemek murat 
olunsa verilen deva hem murattıb1043 ve hem rıfkla müleyyin1044 
olmak lazımdır. Eğer müshil kavi olursa marazın iştidadına belki 
de marizin ihlakına1045 bais olur. Zira kavi olan edviye-i müshilede 
elbette semmiyet1046 vardır. Ahlatın unfla rakikini ihraç eyler. Ve 
harareti sebebiyle galiz1047 olanını dahi tağliz edip1048 baki kalmasına 
sebep olur. Maahaza edviye-i müshile-i kaviyye midenin ve ciğerin 
adusudur. Hususen bu illette mide ve ciğer meuf olmakla müshil kavi 
verildikte ciğerde olan su-i mizac-ı har ziyade olup ve dahi kaide-i 
külliyyedendir ki emraz-ı sud-ı edviyenin cemisinde müshil-i kavi 
caiz değildir. Zira ahlatın rakik olanı çıkıp galiz olanı mütehaccir 
olur. Mesela humma-yı ribde1049 kable’n-nazc1050 müshil-i kavi 
verilse tahrik-i heva eyleyip hılt-ı sevdayı tağliz etmekle humma 
birken iki olur. Ve gâhice madde-i humma haric-i ırktayken dâhil-i 
ırk olmaya sebep olur.”

İşte bu nutuk bir saat sürer. İnsanın kulaklarında “sevda, ahlat, 
galiz, tağliz” kelimeleri dolap beygiri gacırtısıyla layenkati döner. 
Sami sıkıntıdan terleyerek bilaedviye leyyinete uğrar. Tabib-i 
1042    dürer-i tababet: hekimlik incileri
1043    murattıb: nemlendiren
1044    müleyyin: yumuşatan
1045    ihlak: helak etme
1046    semmiyet: zehirlilik
1047    galiz: yoğun
1048    tağliz etmek: yoğunlaştırmak
1049    humma-yı rib: nöbeti dört günde bir tutan sıtma
1050    kable’n-nazc: olgunlaşmadan önce
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bimüdani1051 nihayet buhbuha-i bedene1052 lübub-i erbaa tılasında 
karar kılar. Veyahut külliyye-i sakıtayı1053 elfafe-i muallaka1054 ile 
cidar-ı cize talik eder1055.

Sinyor Alimyan’a gelince şive-i acibesi, galatat-ı milliyyesi, 
teşbihat-ı galizesiyle hastasını alaturka çiş ördeğinden alafranga hela 
sifonlarına kadar benzetmediği kabalık, murdarlık bırakmaz. Bu 
herifin felsefe-i tıbbiyyesince dünyada temizlik, pislik yoktur. Her 
şey terekküp, tahallül noktainazarından iki hadise-i kimyeviyyedir. 
Onun kör mantığı bir kâriz-i cuşandır1056. Muhatabına sıçratmadığı 
müzahrefat bırakmayarak gürül gürül akar. Onun kavline göre bir 
insan muhteviyat-ı vücudiyyesince lağımlarıyla demir yollarıyla 
imalat ve kimyahaneleriyle mezbeleleriyle bir memleket, bir ülke, 
âdeta başlı başına bir âlemdir. İçimizde fabrikalar, debbağhaneler, 
tahniyeler, Kasımpaşa çöplükleri vardır. İnsan ciğerlerini çingene 
körüğü, kalbini matbah tulumbası, emasını belediye devairi 
zanneder. “He efendim” der, başlar: 

“Fenn-i aziz-i tababet keennehü1057 keramet gibi nazik bir 
zanaattır. İnsanın dâhilinde bıngıl bıngıl işleyen maşinler içinde 
en mühimi ve en cenabı midedir. Bu neye benzer bilirsin? İki 
Kapılı’nın eczanesi gibi aşağıdan yukarıdan iki delikli misafirhane-i 
vücudumuzun kileridir. Vücudumuza ‘misafirhane’ diyorsam 
aykırı bir laf edoorum sanmayasın… Hiçbir metropolün büyük 
otellerine bu kadar nev ecnas-ı mahlukat girip çıkmaz. Doktorları 
en belalı zorluklara düşüren nevrasteniklerin dispepsileridir. Yani 
sinirli adamların mide hastalıklarıdır. Senin nevrastenik dediğin 
cansız hayatlı, sıska beden kişilerdir ki iştiha ile yemezler. Birkaç 
lokma alıncas o yiyecekten onlara derhâl öf gelir. Çünkü mide 
1051    tabib-i bimüdani: eşi benzeri olmayan doktor
1052    buhbuha-i beden: bedenin ortası
1053    külliye-i sakıta: düşenlerin tamamı
1054    “suspensoir” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1055    talik etmek: bağlamak, asmak
1056    kâriz-i cuşan: kaynayan, coşkun lağım
1057    keennehü: sanki
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torbaları gevşek ve moruzdur. Mekûlatlar görünces plezir1058 yerine 
dekorajman duyarlar. Zira hazım torbaları, gerek şimik1059 gerek 
motris efallerinde yarı kötürüm olmuştur. Mideyi dolduran bizsek 
de onu boşaltacak kendisidir. Zavallı mide tarif olunmaz zahmetler 
ve ağırlıklar ile içindekileri pilora doğru defetmeye uğraşır. Pilor 
nedir bilirsin? Midenin dip deliğidir. Bağırsakların, karaciğerin 
görecekleri işler vardır. Fakat bunlar o kadar tembelleşmişlerdir 
ki bazı tembel kimseler bugün edecekleri işleri yarına, öbür güne 
bırakmazlar? Sonra iş iş üzerine biner, hiçbiri iyi görülmez. İşte 
bunlar da öyle ederler. Badehu, kilerdeki ithalat şimikman1060 
muamele görüp lazımlık olanlar hayata geçerek olmayanlar 

-huzurunuzda desturumu ederek söylüyorum- dübürden dışarı 
defolunacaklarına günlerce içeride kalarak kokarlar, zehir tabiatına 
dönerler ki bunlara tıp fenniyesince mevadd-ı galita1061 denir. İşbu 
mevadd-ı galita bağırsaklar derununda taş kesilince zavallı hasta, 
Proküst’ün döşeğine yatmış gibi bağır çağır, perişan bir divane 
olur. Ben tıp laflarına istorik malumat katarım. Proküst’ün döşeğini 
bilirsin? Kadim zaman-ı evailin1062 eski vakitlerinde Proküst 
isminde menşur bir haydut varmış. Bırak ki haydutların olmadıkları 
bir zaman yoktur a… Bu haydut tuttuğu insanları yalnız soymakla 
bırakmazmış. Bir döşeği varmış, onun içine yatırırmış. Bu 
döşeğin ölçüsünden fazla gelen ayakları keser, mezüre1063 mutabık 
edermiş. Kısa gelenleri ise ip bağlayarak çeke çeke uzatıp ölçüye 
uydururmuş…”

Sinyor cenapları böyle türrehatnisar1064 olarak usret-i hazmı 
“nusret-i hazm”, vehume-i miaiyyeyi “mehrume-i maliye”, öksürüğü 
“örsürük” eşkâlinde telaffuz ettikten sonra kloridrat dö morfin ile 
beni zehirlemeye kalkar.
1058    plezir (plaisir): zevk, keyif
1059    şimik (chimique): kimyasal
1060    şimikman (chimiquement): kimyasal olarak
1061    “mevadd-ı gaita” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1062    zaman-ı evail: ilk zamanlar
1063    mezür: ölçü
1064    türrehatnisar: boş sözler saçan
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Mösyö Gebers… İşte yalnız bu teres fenn-i tababette dibi 
görünmez bostan kuyusu gibi derindir. Kâfirin kurnazlığı fennî 
derinliğinden ziyade iskandil olunmaz bir umkıyyet-i muzlimeye1065 
karışır. Ben onun nazarında Moliere’in hayalî hastası gibi nim 
mecnun bir şahs-ı acibim. Şikâyat-ı maraziyyemi dinler gibi görünür 
fakat bilirim ciddi ehemmiyyet-i mahsusa ile telakki etmez. Çocuk 
gibi oyalayarak beni avutmaya uğraşır. Bana kısaca şu nasihati 
verir: “Hayat, ölümü unutmak şartıyla kabil-i tahammüldür.”

Ferruh Efendi, bu kelimenin telaffuzuyla sanki nim ölür. 
Bitabisini ifhamen gözlerini kapar. Bir müddet mahzun, mükedder 
daldıktan sonra:

— Civanım, karnımda kompres soğudu. Lütfen değiştirir misin?
Cazibe, dalda sanavber sallanır gibi dalgalı bir reftar ile kalkar. 

İstikrahına bir hicap süsü vererek başını arkaya, ellerini öne uzatır. 
Maşa ile fare tutmak iğrençliğiyle kocasının karnından havluyu 
alır. Tekrar sıcak suya batırıp götürür. Çözük don, sıyrık fanila 
arasından çökük karın üzerine kararlamadan yerleştirirken bu defa 
genç karısını bileğinden yakalayarak:

— Ah gülüm, gel seni doya doya bir koklayayım… Senin ıtr-ı 
taravetin bana her ilaçtan ziyade şifabahş olur…

Cazibe, kendini sevdirmek istemeyen hırçın bir kedi ürpertisiyle 
geri çekilir. Efendi iştihaaver bir meyve-i lezizden tatmak için 
dudak uzatanların ağız sulanmalarını andırır bir yutkunma ile 
teyemmüm-i buse ederek:

— Bu tiksinme neden? Ne çekiniyorsun ya?
— Söylesem merak edersiniz…
— Ne var?
— Şiddetli nezlem var.
Efendi, dikkatle karısına bakarak:

1065    umkıyet-i muzlime: karanlık derinlik
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— Onun için çehrende bir yorgunluk, gözlerinde ateşli bir 
baygınlık, izar ve gerdanında fazla fazla kızartılık var. Evvelce 
söylesene… Nezle ümmü’l-emrazdır.

Hafif addetme nezleyi
Öldürür bazen hastayı

Vay hain hastalık!.. Sana benden evvel mi el attı? Haricen 
hararetle sarar, dâhilen tatlı tatlı insanın içini titretir. Haydi git yat, 
terle… Sulu şeyler yeme…

Ferhunde Hanım’ın nevaziş-i zevcine karşı siper makamında 
kullandığı kırk bir buçuklu humması gibi Cazibe’nin nezlesi 
kendini ihtiyarın deraguşlarından kurtarır.

Ferruh Efendi, sirayet-i marazdan havfen odasında süblime 
mahlullerine bulanırken Cazibe dışarı çıkar çıkmaz defter-i cezası 
elinde koridorda bekleyen Muzaffer, sevgilisinin meyanına kol 
atarak efendinin himye tavsiyesine rağmen onu terletmek için 
odasına götürür. Birkaç adım ötede ateşli iki sadr-ı sevda pehlivan 
bakışı şiddetiyle birbirlerine yapışırken efendi yavaş yavaş 
sedirden kalkar, kâğıt, kalem alır. Gelecek doktorlara müşahedat-ı 
maraziyyesiyle beraber hilkatten, hayattan, insaniyetten, siyasetten 
meraretengiz şikâyatını kaleme almak için yazıhanesinin önüne 
oturur, feryatnamesine başlar:

“Uykusuzluk, elem ve kasvet-i asabiyye, rüyette bulanıklık, 
kulak çınlamaları, baş dönmeleri, usret-i teneffüs, oramda 
buramda diken batması gibi kikişmeler, yürümek istesem bir gülle 
sıkleti veren vücudumu zayıf bacaklarımda taşımaya kudret yok. 
Her yanım ağrır, her tarafım afetzede fakat neremde ne var pek 
tayin edemem. Gündüz ve gece her saat bir hâlsizlik, tarif olunmaz 
bir gussa, bir taharrüş-i umumi beni bitirir. Asabımdaki kabiliyyet-i 
takallüs son dereceye gelir. Sinirlerim şah-ı ahengine çekilmiş saz 
kirişleri gibi gerilir gerilir. Hiçten bir şey beni iğzap ve deli eder. 
Ufak bir gürültü, baygınlıklar getirir.

Doktorlar insaf ediniz… Ölüm bacaklarımdan kavramış, beni 
mezara çekiyor… Ben iki elimle sizin hazakat-i tahlisiyyenize 
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yapışarak en büyük sayha-i amanımla imdad-ı merhamet diliyordum. 
Yaptığınız duşlar, masajlar, verdiğiniz muhtelif gliserin ve fosfatlar, 
uzvi arsenikler, tertip ettiğiniz tribromürler, opoterapiler kâr etmedi.

Lugaz-ı hayat, muamma-yı memat, işte ben bu ikisinin ortasında 
kızıl bir divaneyim. Hayat nedir? Peder ve validemden alıp mezara, 
ademe teslim edeceğim bir şey… Ölüm nedir? Çürüyerek anasır-ı 
bedeni tabiata iade etmek… İster bir hükümdar veya bir dilencinin 
mecra-yı tenasülünden1066 akarak doğ, ister şallı gümüşlü bir 
sandukada mücella mermerler altında veyahut bir mezbelede 
çürü… Netice hep bir… Bu iki suali erbab-ı fenne, feylesoflara 
sorarsan dehen-i beşerin kudret-i tefekkür peyda ettiği günden beri 
yazılmış asarın mecmusu hep bir araya getirilse memleketler teşkil 
eden muazzam kütüphanelerin kapılarını açarak size ‘Buyurunuz’ 
derler… Hâlâ ‘Kendi kendini bil’ sırrına mazhar olamayan o 
mütefekkirin-i beşeriyye ki bugünküler dünkülerin iddialarını cerh 
etmekten başka bir marifet-i tetebbu1067 gösteremiyorlar.

Ve bu dava daima istikbalin maziyi cerhi silsile-i nizaıyla1068 
kıyamete kadar sürecek, insanlar aralarından hakikat-i mutlaka 
kâşifinin zuhuruna intizarlarında hasir kalacaklardır.

Kütüb-i semaviyye, hikemiyye, ahlakiyye, kanuniyye daima 
adaletin zulme galebesini temin hususuyla müzeyyendir. Fakat 
hilkatte birinin vücudu diğerinin husulüyle kabil-i taayyün olan 
bu iki şey beyninde bir maksad-ı muvazene daha doğrusu imkân-ı 
tevazün var mıdır? Bundan şüphe etmekle büyük bir günah işlemiş 
olur muyum? Kediyi köpek paralarken, kasap kuzuyu boğazlarken, 
nihal-i neşatında1069 müterennim bir kuşu avcı öldürürken hiç 
gördünüz mü? Size kahvaltı olacak pilicin bıçak altında debelenme 
feryatlarını işittiniz mi? İnsan kardeşlerini işkence ile öldüren 
haydutların soğukkanlılıklarını bilir misiniz? Bu niçin? Buna 
cevap vermek için meseleyi tersine çevirmek lazım gelir. Kedi 
1066    mecra-yı tenasül: üreme kanalı
1067    marifet-i tetebbu: araştırma marifeti
1068    silsile-i niza: çekişme sırası
1069    nihal-i neşat: sevinç fidanı
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köpeği paralayamadığı, kuzu kasabı boğazlayamadığı, kuş avcıyı 
öldüremediği ve ilaahirihi için… Şimdi meselenin içinden çıkınız 
bakalım. Bu âlemde, ‘gücü gücü yetene’ adaleti hüküm sürüyor. 
Kuvveti hangi tarafa naklederseniz o, zalim, gaddar, hunhar 
kesiliyor. Dünyada sulh-i umumi ilan edebilmek için karıncadan file 
kadar bütün mahlukat arasında maddi manevi mütesaviyen tensik-i 
kuvaya1070 muktedir misiniz? Tabii hayır. Öyleyse ağzınızı açıp da 
bu âlemde bir gülistan-ı adalet ve uhuvvetin inkişafına rabt-ı emel 
ile beyhude beklemeyiniz.

‘Öyleyse niçin yaşıyoruz? Halaskâr ölümden niye korkuyoruz?’ 
diyeceksiniz… Bu sualleri etiyle sütüyle bizi besleyen, her sene 
doğurdukları buzağıların masum sıcak kanları salhanelerde1071 sel 
gibi akıtılan ineklere, madame’l-ömr boyunduruk altında hamul, 
sabur, bişikâyet çalıştıktan sonra an-ı maluliyyetlerinde kafaları 
koparılarak etleri, yağları çömleklere istif edilen öküzlere sorunuz. 
Çünkü bu mihnethane-i âlem nasibedarlığında onlardan pek 
farkımız yoktur. Nereden gelip nereye gittiğimizi istiknah cehlinde 
onlar ile hemen müsavi gibiyiz. Onlar akşamları bir kokmuş 
ahır, bir torba saman ikramı mukabilinde bu meşakkı o netice-i 
müdhişeye kadar zaruri çekiyorlar. Bizler de madumü’l-mana1072 şu 
cilve-i kader sözüne tahmil-i mesuliyyet1073 tesellisiyle bar-ı hayata 
tahammül zaruretinde, onlar ile hemhâl değil miyiz? İneğin her 
sene buzağıları salhaneye, senin de evladın askere gidecek, daima 
fakir zengin için, zayıf kavi için çalışacak, zirai, sınai mahsulatın 
yığıldığı depolara, ticaretgâhlara gidiniz. Buralarda daima 
zenginin sermayesini, parasını, fakirin masruf kuvve-i adaliyyesini, 
sabır ve tahammülünü görürsünüz. Sunuf-ı insaniyyenin1074 alt 
tabakalarında mesai-i beşeriyye ile hayvaniyyeyi birbirine karışmış 
bulursunuz. Çünkü kanun-ı adalet her memlekette öyle bir mikyas-ı 
1070    tensik-i kuva: kuvvetleri düzenleme
1071    salhane: kesimevi
1072    madumü’l-mana: anlamı olmayan
1073    tahmil-i mesuliyyet: mesuliyet yükleme
1074    sunuf-ı insaniyye: insan sınıfları
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tahavvül1075 üzerine tanzim edilmiştir ki son rakamlarda insanları 
hayvanlara yaklaştırılmış ve ikisini beraber çalışır görürsünüz.

Öküz boyunduruğundan firara muvaffak olsa nereye gidecek? 
Her taraf onun için bir salhanedir. Sen ey âşık-ı hürriyyet, insan-ı 
mütefekkir… İçinde bunaldığın esaret-i idareden fürceyab-ı 
halas olsan1076 nereye kaçacaksın? Küre-i arz üzerinde bir 
lokma yiyeceğini serbest ekip biçecek senin için bir karış türab-ı 
hürriyyet yoktur. Yakalanan boş öküzü nasıl başka bir boyunduruğa 
takarlarsa sen de diğer bir memleketin vergileriyle, cezalarıyla 
pabend-i kanun1077 olacaksın, insan kardeşlerinin hürriyet namına 
ibda ettikleri zincirlerin içine gireceksin. İnanamadığın bevatıla 
inanır görüneceksin, birtakım ananat-ı sakimenin1078 asırdan asıra 
sürükleyip getirdiği adatın bağları altında inleyeceksin. Hilaf-ı 
vicdanın da olsa sen de efkâr-ı hâkime ile teranesaz olacaksın. 
Kanunun mazeret icadı, kanlı, katil, hırsız, hilekâr, müfsit, müzevir1079, 
eşirra1080 hakkında doğru olabilir. Beninevini ızrar, izaç1081, ihlak 
neticesine çıkan şu sıfat-ı redieyi insanlara tatbik için elimizde bizi 
şaşırtmaz doğru bir mikyasımız var mıdır? Mütemeddinler arasında 
hak ve adalet namına dönen tezvirat dolapları içinde hakiki katil, 
sarik, müfsit kimdir? Bunu kolayca tayin edebilir miyiz? Yevm-i 
icadından bugüne kadar kanunun zalim ellerde ikiyüzlü bir pala 
gibi pırıldayarak insanlara ettiği fenalıklara nispeten daire-i 
hasarları mahdut adi haydut çetelerinin katil ve gazap zararları 
laşey1082 hükmünde kalır.

Mahbeste Sokrat’a cam-ı zehri uzatan, Hazret-i İsa nebiyullahı 
çarmıha mıhlayan, mahkeme huzurunda Galile’ye hak sözünü 
maa’l-istiğfar batıla çevirten kanun değil miydi? Hep zulmet 
1075    mikyas-ı tahavvül: değişim ölçüsü
1076    fürceyab-ı halas olmak: kurtuluş fırsatı bulmak
1077    pabend-i kanun: kanun engeli
1078    ananat-ı sakime: yanlış gelenekler
1079    müzevir: arabozan
1080    eşirra: çok kötü insanlar
1081    izaç: rahatsız etme
1082    laşey: değersiz
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mahkemeleri, önlerinde açılmış birer kanun-ı adalete tatbik-i 
ahkâm etmezler miydi?

Kanun demek bir kısım insanların temin-i menafi1083 için diğer 
aksam-ı beşeriyye üzerinde keyf-i istibdadlarını icraya müsait tefsir, 
menhus çehre-i zulme müstehzi bir nikab-ı adalet1084 geçiren lastikli 
bentler değildir.

Tarih yapraklarını açınız. Zamanlarının kanunları namına 
elleri bağlı maktellere sürüklenen, hak ve hürriyet müdafisi 
eazım-ı beşeriyyenin1085, asırlardan beri bu kadar kurbanlar veren 
dava-yı hürriyyetin hâlâ tezebzüpten1086 kurtulamayışına kara 
sayfalar arasından hayretle baktıklarını görürsünüz. İnsanlar bu 
kadar kanlı devreler geçirdikten sonra nihayet şura-yı ümmetle 
kanun yapmak tarik-i selametine gitmek istediler. Meşrutiyetler, 
cumhuriyetler tesis ettiler. Fakat bu kavanini idare ve tatbik için 
teslim edecek namuskâr eller bulmakta müşkülattan müşkülata 
uğramak beliyesinden hâlâ kurtulamadılar. Tıynet-i beşeriyye 
hamiresinde öyle bir zulüm, itisaf1087 ve tagallüp mayası var ki 
tefsirat-ı muzırraya1088 kaçamak yolları tamamıyla tıkatılmak 
hurdendişliğiyle1089 tanzim edilen kavanin, dizginleri kullananların 
eyadi-i hudakârında1090 hokkabazların yuvarlakları gibi derhâl 
tebdil-i mahiyyet ederek insanların aleyhine dönüyor, döndürülüyor. 
Köşe bucağı tenvir için intihabat-ı avam1091 usulünü milletin eline 
muğfil bir meşale gibi tutuşturduktan sonra bir de bakıyorsunuz ki 
sine-i hamiyyeti su-i idare ve zulm-i siyasetle delik deşik, razaşina-
yı millet ve sada-yı ikazından istifade edilecek bir merd-i arif 
köşe-i metrukiyyette beklerken papağan gibi kendine talim edileni 
1083    temin-i menafi: menfaat sağlama
1084    nikab-ı adalet: adalet örtüsü
1085    eazım-ı beşeriyye: büyük insanlar
1086    tezebzüp: karışıklık
1087    itisaf: yolsuzluk
1088    tefsirat-ı muzırra: zararlı yorumlar
1089    hurdendişlik: küçük düşünme
1090    eyadi-i hudakâr: düzenbaz eller
1091    intihabat-ı avam: halkın seçimleri
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tekrardan başka kudret-i nutkıyye ve fikriyyesi olmayan hatap 
tüccarı Hamza Efendi mebus intihap olunuyor. Kanun tanziminden 
evvel insanların bu nakise-i hilkatlerini tashihe muktedir misiniz? 
Hile-i havas cehl-i avama karşı çiftetelli oynadıkça bu badireden 
muvaffakiyetle çıkmak ümidi beyhudedir.

Meşrutiyet usulünde diğerlerine pişva olan büyük milletlerin 
tarihlerinden birkaç misal arz edeyim:

Fransa İhtilali’nin mevadd-ı infilakıyyesini1092 hazırlayan 
Voltaireler, Jean Jacques Rousseaular, Montesquieular, Diderotlar 
mezarlarından mütehayyir bakarlarken büyük Napoleon, milletin 
hun-i huruşanı1093 üzerinden bir istibdat köprüsü kurarak ordularını 
geçirdi. Kargılarını hürriyetin sine-i gururuna saplayarak fuhul-ı 
üdebanın1094 kalemlerini kelepçeledi. Müştekilerin ağızlarını 
mühürledi. Casus alayları teşkil, zindanlar tesis etti. Hilafgirlerini 
sürdü, kesti, astı. Bu tek adamla yalnız Fransa değil, baştan başa 
bir naire-i felakete1095 dönen bütün Avrupa başa çıkamadı.

Şimdi Fransa’nın en bülent şuarasından Victor Hugo’nun, 
menfası1096 olan kaya parçası üzerinden üçüncü Napoleon 
aleyhindeki feryatlarını dinleyiniz. Bunu bana bir dostum tercüme 
etti:

‘Cinayet mahkemesi huzuruna celbedilen sarikler, yalancı 
şahitler, gasıplar, hukuk-i umumiyye mütecavizleri, emniyeti 
suistimal eden dolandırıcılar, sahtekârlar, kalpazanlar, dağlarda 
icra-yı şekavet eden haydutlar, kanlılar, katiller, heyet-i hâkimeye 
karşı müdafaa-i nefs için deseler ki:

Ey heyet-i muhtereme, biz ne yaptık? Ellerimiz kelepçede, 
zindan arabalarıyla bizi buraya getiriyorsunuz? Memnuiyyet-i 
kanuniyye hilafında hukuka tecavüz ettik. Çaldık. Öldürdük. Her 
şeniayı irtikâp ettik. Fakat tecavüz, sirkat, katil gibi efal kime 
1092    mevadd-ı infilakıyye: patlama maddeleri
1093    hun-i huruşan: coşan kan
1094    fuhul-ı üdeba: ediplerin en üstün olanları
1095    naire-i felaket: felaket ateşi
1096    menfa: sürgün yeri
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haram, kime helaldir? Ceza kanununun buna dair metnini bize 
okuyunuz, anlayalım. Reis-i hükûmet Charles Louis Napoleon 
Bonaparte bankadan yirmi beş milyon çaldı. Cenabıhak ve insanlar 
huzurunda din ve namus üzerine verdiği sözü, ettiği yemini tutmadı. 
Millet-i hâkimenin masunü’t-taarruz1097 vekillerini gayrikanuni 
tevkif ve hapsetti. Milletten vekâletname dolandırdı. İntihabata 
hile karıştırdı. Orleans prenslerinin keselerini soydu. Ebna-yı 
sebili1098 kurşundan, kılıçtan geçirdi. O zaman ne için desatir-i 
adalet önünüzde kapalı bu manzara-i vahşete karşı siz mefluç1099 
kaldınız? Kanun-ı cezada amm ü hass1100 var mıdır? Sonra gidip 
bu caniyi selamladınız. Hainliğini, sahtekârlığını, dolandırıcılığını, 
hırsızlığını, katilliğini tebrik ve takdisen ona paye-i zafer verdiniz. 
Şimdi bizden ne istiyorsunuz?

Kanunun fusul-i adaletinde buna karşı hangi bend-i cevabı 
vardır? Bu en vahim hâlattandır. Fransızlar uyumayınız. Bu 
vahamet üzerine göz yummanın cezası büyüktür. Denaet-i milliyyedir. 
Vicdanların bu hab-ı girandan uyanmaları zamanı geldiğini tekrar 
ediyorum. Bu rezalet-i siyasiyyeden sonra cinayetin galebesine 
karşı bikayıt durulmaz. Muhafaza-i bikaydi edilirse tarih müthiş bir 
müntakim gibi karşımıza çıkarak bizi telin ettiği günü bu denaet-i 
umumiyye önünde namuskârlarımız fart-ı hicabdan yüzlerini 
örterek yaralı arslanlar gibi ar ve vecasını gizleyecek inzivagâhlara 
çekileceklerdir.

Zannederim ki böyle olmayacak. Uyanacağız. Bu kitap, 
naimleri tartaklayıp uyandırmak maksadıyla yazılmıştır. Fransa bu 
nevm-i müstağrak dalgınlığı ile bile böyle bir hükûmetin tasvipkâr-ı 
idaresi olmayacaktır. Mühlik bazı zaman ve mekânda, kabusalud 
gölgeler içinde uyumak, ölmektir.’

***
1097    masunü’t-taarruz: saldırıdan korunmuş
1098    ebna-yı sebil: yolcular
1099    mefluç: felçli, kımıldamaz
1100    amm ü hass: herkes
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Müstakbelen siyasette nasıl usul-i salime keşif ve takip 
olunacaktır, bilemem. İdare, avam eline de verilse, havassa da 
bırakılsa bunun tamamıyla bir şiraze-i adalete ithaline ihtimal 
yok gibi görünüyor. Fransızların edib-i azamı Victor Hugo, 
hükümdarını işte en büyük haydutların utanacakları tavsifler ile 
tarif ediyor. Üçüncü Napoleon’a sorulsa kendini müdafaaten bu 
adu-yı ekberine karşı kim bilir ne der? Birinin ithamında, diğerinin 
müdafaasında belki birçok haklı noktalar vardır.

Napoleon, Hugo’nun tavsifatı derecesinde bir cani-i siyasi ise 
üzerlerinden silkip atamadıkları bu beladan Fransızları Alsace-
Lorraine’e mukabil Almanlar kurtardı1101. Zavallıları büyük 
Napoleon’dan tekmil Avrupa kuvası zor halas edebilmişti. İngilizlerle 
Almanların bu büyük halaskârlıklarına karşı Fransızların medyun-ı 
şükran1102 olmaları lazım gelir. Çünkü mağlubiyet neticesiyle 
üçüncü Napoleon sukut etmeyeydi şimdi kim bilir Fransa tahtında 
Napoleonzadeler resmigeçit yapıp dururlardı. Belki o zaman 
memleketin kadim hanedan-ı saltanatı Bourbon döküntüleri de 
iddia-yı hükûmetle işe karışarak Fransa’nın başında bir veraset-i 
saltanat dağdağası tüter giderdi.

İşte görülüyor ki futbol oyunu gibi saltanat topunu kim 
kapabilirse asker, hükûmet, millet onun önünde boyun kesiyor. 
Yumruğuna güvenen bir taç kapabilir. Bunun için hileden, kuvvetten 
başka bir hak, bir kanun yok.

Viktor Hugo gibi üdeba, şuara, menfalarında tazallüm-i 
istibdad1103 ve hülya-yı hürriyyetle terane-i nazm u nesrlerini afak-ı 
insaniyyete saçadursunlar, bisuddur1104. Çünkü Üçüncü Napoleon’u 
tahtında Hugo’nun kitab-ı belagati değil, Almanların silah-ı 
celadeti1105 devirdi. Keyfiyyet-i üdeba ve şuaranın asabiyetine, 
avamın titizliğine kalsa ayda bir hükümdar değiştirmek, haftada 
1101    “Bu roman, muharebeden evvel yazılmıştı.” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1102    medyun-ı şükran: şükran borçlusu
1103    tazallüm-i istibdad: baskıdan, diktatörlükten şikâyet etme
1104    bisud: faydasız, boş
1105    silah-ı celadet: yiğitlik silahı
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bir şekl-i hükûmeti tebdil etmek lazım gelir. Milyonlarla tebaayı 
hep birden memnun edebilmek kabil midir?

Aklı eren ermeyen bu emirdeki fikrini söyler, yazar. Kavga 
ayyuka çıkar. Fakat hakk-ı kelam mezuniyyet-i kanuniyye iledir. Bazı 
memleketlerde cühelaya, zuafaya1106 zecr-i kelam1107 vardır. Filan 
kimse kahvehanede siyasetten bahsetmiş, hükûmet işine karışmış… 
Bu herzegûyu hemen çalyaka ederler. İki şahit ile zavallının anasını 
ağlatırlar.

Bu biçarenin doğduğu muhitte bir hisse-i hayatı, uğradığı 
ahvalden şikâyete salahiyeti yok mudur? Hayır. Bu adam kanunu, 
bir silah-ı müdafaa veya taarruz gibi istimal seviye-i tagallübüne 
henüz yükselememiştir. Dünyevi, uhrevi hiçbir hakk-ı tenkide 
malik değildir. Dinden bahsederse küfür, siyasetten dem vurursa 
hezeyan etmiş olur. Böyleleri daima dereke-i mazlumiyyette kalarak 
mütegalliplerin su-i idarelerinden mütevellit alamı vık demeden 
çekmeye mahkûmdur.

Bu dünyada tagallüp, tazallüm… İşte karşı karşıya bir ejder 
ile bir kumru… Bütün ukala bu iki müntehaya bir vasat tayiniyle 
uğraşıyorlar. Tuhafı nerede? Mutazallimin güruhundan biri 
yükselse, semirse derhâl domuzlaşır, mütegallibeye iltihak eder. Bir 
zaman evvel mevki-i tazallümde aynı derd-i şikâyetle hemferyat 
olduğu kimseleri ezmeye başlar. Bunun için kimseye acımamaya 
yemin ettim. Çünkü bir fert, acındırmak mevkisinden lutfen acımak 
makamına fırlayınca merhamet semahati kalmayarak kimseye 
acımaz oluyor. Çünkü dünya acınacaklarla dolu. Acıyacakların 
acınacaklara insaniyeten hasr-ı meşgale etmeleri kendi hayatlarını 
acı ile doldurur. Birine fiilen acımak, kendi esbab-ı refah ve 
saadetinden bir kısmını ona terk etmekle kabil-i husuldür. Bu 
kısm-ı teberru1108 ne kadar cüz-i layetecezza1109 da olsa kimse buna 
kolaylıkla razı olamıyor. İnsaniyeti layenkati sarsan, ‘hodperestî’ 
1106    zuafa: zayıflar
1107    zecr-i kelam: söz engeli
1108    kısm-ı teberru: bağış parçası
1109    cüz-i layetecezza: artık bölünemeyen en küçük parça, atom
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mesele-i müdhişesidir. Kasaları dolu, karınları tok olanların 
felsefelerine, merhametlerine, insaniyetperverliklerine dikkat ediniz, 
ya hiçtir ya pek mutedildir. Bağıranlar çağıranlar, sosyalistliğin 
ila1110 ve teşmiline1111 çalışanlar, lüzum-ı hamiyyetle feryat edenler, 
insaniyetkârlığı düstur-ı efal sırasına koymaya uğraşanlar hep 
açlardır.

Rüesa-yı hükûmat1112 bu açlık harazasını teskin için etrafa 
kemik fırlatmak usulünü bulmuşlardır. Kapan, bir müddet susar. İri 
parçalar, erbab-ı ihtiyacın ika-ı zarara1113 kabiliyetleri nispetinde 
tevzi olunur. Büyük fenalık edebileceklere büyük kemik verilmek 
derecatıyla taksim-i rızk edilir. Fenalığa gayrimuktedir bidermanlar 
köşe-i zaruretlerinde kıvrana kıvrana kalıbı dinlendirerek açlık 
derdinden kurtulurlar.

Bu dünya, öyle bir ibrethanedir ki insan bir müddet insanlığını 
unutarak gayrişahsi bir mevki-i tedkikten tecessüs-i ahval etse 
âlemden, hayattan, kendinden nefret eder. Kime acımak, kime 
acımamak, bütün hısım, akraba ve taallukatı da dâhil olmak üzere 
kimi sevmek, kimi sevmemek lazım geleceğini tayinden âciz kalır.

Bir duvar dibinde önüne teseül mendilini sermiş sakat, alil, 
âciz bir dilencinin on para mukabilinde size saadetler, devletler, 
cennetler bahşeden duasıyla, rikkatinizi celp için aldığı vaz-ı sabur 
ve tevekkül-i miskinaneye dikkat ediniz. Sonra onluğunuzu bundan 
esirgeyerek biraz ötede dua etmeye bimecal veyahut gelip geçenleri 
tacizden müçtenip görünen, hiç ağız açmaksızın bir tazallüm-i 
sakitle dilenen öbür dilenciye sadakanızı fırlatınız. O zaman beriki 
miskin derhâl akurlaşır. Hakkınızdaki temenniyat-ı hayırhahisini 
bedduaya çevirir. Değneğini kaparak o sokakta kesbine ortak çıkan 
öbür sanattaşının üzerine atılmaya kalkar.

Birinci dilencinin şu üç hâline dikkat ettiniz mi? Evvela sizi 
kendine acındırmak için mesleğinin sanatkârlık rolünü maharetle 
1110    ila: yükseltme
1111    teşmil: genişletme, yayma
1112    rüesa-yı hükûmat: hükûmet reisleri
1113    ika-ı zarar: zarar işleme
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oynuyor; saniyen, sizden ümid-i menfaati kalmayınca bedduasıyla 
sizi recme başlıyor; salisen, yüzünden nikab-ı riya ve meskeneti 
atarak kendiyle hemayar-ı mezellet1114 bir meslektaşına karşı 
kahramanlaşıyor…

İşte dilencinin bu üç hareketini bütün insanlara teşmil ediniz. 
Hayatın icabatından mütevellit ahlak-ı umumiyye budur. Yalanlarla, 
riyalarla, tabasbuslarla, nezaketlerle örtülmüş, işte insaniyetin 
içyüzü… Her dostluk bir menfaat mukabilidir. Bedava samimiyet 
arayanlar yorulurlar. Âcizin silah-ı muvaffakiyyeti istirham, riya, 
tabasbus; kavininki tehdit, cebir, zulümdür. İnsanların yukarıdan 
aşağı, aşağıdan yukarı mevki-i ictimalarını değiştiriniz. Sallayıp 
sallayıp sonra durdurulan cıva tesviyesi gibi her nokta yine kanun-ı 
tabiatın tayin ettiği istikameti alır. Alelekser insanlara büyüklük, 
tıynetlerinden değil, mevkilerinden bulaşıyor. Ednadan âlâya 
tebdil-i mevki edince kertenkele ejderha, fare fil, kaz deve kuşu 
oluyor.

Herkese temin-i menfaat edebildiğiniz müddetçe büyük 
adamsınız. Sizin için saat-i nikbet1115 çalınca bugün karşınızda 
divan duranlardan korkunuz…

Bu âlem, Doktor Alimyan’ın misafirhane-i vücudu gibi huruşan 
bir seyl-i hayatla bir taraftan dolup öbür yandan boşalıyor. Ben 
de aka aka fânilerin kayboldukları uçuruma yaklaşıyorum. Bu 
dünya ne Napoleon’a kaldı ne Victor Hugo’ya… İkisi de bütün 
hayat dırıltılarının gömüldüğü sükût-ı müebbedeye çekildiler, 
şimdi hayat-ı maneviyyelerini yaşıyorlar. Napoleon’un hayat-ı 
siyasiyyesindeki efali vesile-i yâdı oluyor. Hugo’nun sahaif-i 
fikriyyesi hâlâ etrafa tarraka saçıyor. İkisi de eşhas-ı tarihiyyeden… 
Neme lazım… Dehasıyla, hudakârlığıyla, kuvve-i siyasiyyesiyle 
insanları birbirine düşürmeden, kanlar dökülmesine sebep 
olmadan, hırs-ı cah nedir bilmeden, müverrihlere1116 zahmet-i 
tedkik bırakmadan, emraz-ı ictimaiyyeden bihaber gelip göçen 
1114    hemayar-ı mezellet: alçaklıkta denk
1115    saat-i nikbet: felaket saati
1116    müverrih: tarihçi
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hamal Mehmet, nazarımda daha muhterem bir adamdır. Hayat-ı 
maneviyye ile yaşamaya da hiç aklım ermez. Hayat hayattır. Ölüm 
ölümdür. Ukaladan birinin dediği gibi ölmüş bir arslan olmadansa 
yaşar bir sinek bulunmayı tercih ederim.

İnsanlığın tıynet-i garabetlerinden biri de diğerleri hakkında 
memnuniyetsizlik, sönmez bir aleyhtarlık ve şikâyet-i daime 
zaafıdır. İnsan kardeşlerimizi çekiştirmek, tekemmül-i ahlakice 
kendimizin onların fevkinde olduğumuzu ispata medar gibi telakki 
olunur. Hâlbuki vücutlarımız kan dolabıyla dönen aynı uzuvlardan 
müteşekkil birbirinin müşabih-i hulkisidir1117. Mazlum olanlar, 
zalim olmak müsaade-i taliine fırsatyab olamayanlardır. İnsan 
dediğimiz bu ziruh hodbinî makineleri hep öldürerek yaşamak 
esası üzerine halk olunmuş ve bazı sınıfları medeniyeten müterakki 
canavarlardır. Bu dehşetaver büyük hakikatleri itiraf, insana ne 
kadar acı geliyor… Çünkü biz hep insanlar ırk inşiabı1118 rişte-i 
teselsülüyle1119 birbirimize bağlıyız. Birimizin tedkik-i mahiyyeti 
hemen diğerimizin tarif-i tıyneti demektir. Bazı muhit teferruatı 
farkları olsa da hulki mayamız hep birdir. Bir haydutla ırk ve kan 
kardeşi bulunmak hiç hoşa gitmiyor. Fakat bir haydut medhul, 
melun, gayriresmî bir kahramandır. Bulunduğu çete riyasetinde 
mühim bir mevkisi ve rüfeka-yı şekavetiyle1120 aralarında tebaiyete 
mecbur oldukları bir kanunları vardır.

Civar karyelere medeni krallar gibi ültimatomlar gönderirler. 
Dedikleri olmazsa keserler biçerler, yakarlar yıkarlar; daire-i 
şekavetlerini tevsiyle bulundukları yerlerde temelleştikçe yavaş 
yavaş nizam, kanun, adalet tesisine başlarlar. İşte hükûmetlerin 
eşkâl-i ibtidaiyyesi, işte asalet başlangıçları… İşte hanedan 
nüveleri…
1117    müşabih-i hulki: yaratılışça benzer
1118    inşiap: ayrılma, bölünme
1119    rişte-i teselsül: zincirleme ip, bağ
1120    rüfeka-yı şekavet: eşkıyalık arkadaşları
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İnsaniyetin sahte mantık yaldızlarıyla süslenmiş, memnuü’t-
tedkik1121 içyüzünü eşelemeye gelmez. Cennetten matrut1122 Adem’le 
Havva’dan gelme beniâdemiz, işte o kadar… Kendimizin kim 
olduğumuzu bilmek istersek inkisar-ı hayale uğrarız. Çünkü 
tabiiyun, bize büyükbaba olarak maymunları göstermekten başka 
ne insaniyete ne fenne bir şeref ilave edemediler. Belki ayılar 
amcalarımız, tilkiler yeğenlerimizdir… İneklerin sütanalarımız 
olduklarını inkâra mecalimiz yok a!.. Süt kardeşlerimizi boğazlayıp 
yediğimize de insaniyetkâr bir hareket denemez a!..

Zaten sekiz on günlük rüşeym hâlindeyken hayvanların rahm-i 
maderdeki bu iptidai şekilleri birbirine benzer. Her hâlde hayvanatla 
aramızda sıkı bir karabet var. Fakat ‘eşek’ hitabına karşı hasbe’l-
asale1123 pek kızarız. Eşeğin en büyük kabahati; beli kırılıncaya 
kadar üzerine yüklediğimiz şeyleri taşımaktaki hamakati, her fena 
muameleye tevekkülü ve mukabeleten mekulattaki1124 adem-i istiğna, 
kanaat ve hamiyetkârlığıdır. İşte insanların da aradığı budur. Çok 
iş gördürüp az şey yedirmek… Zavallı hayvanda tuvalet merakı da 
hemen hiçtir. Boz renk setresi ne kadar kirli, tozlu olsa yine tımara 
arz-ı duş etmez. İstirdad-ı hürriyyet1125 fikri aklından geçmez. 
İnsanlara karşı fikr-i ihtilal ve isyan; kösteğe, yulara, boyunduruğa 
gelmeyen yırtıcı hayvanlarda olur. Bu nevden olanlara insanlıktan 
balater bir paye veririz. Kendimizi onlara benzetmekle mağrur 
oluruz. Mesela arslan gibi… Fakat bu ne büyük bir hükm-i 
makûstur. Arslanların insanlara karşı olan hunharlığıyla eşeklerin 
emektarlığı mukayese edilirse beşerînin birini ali, diğerini hakir 
görmekteki haksızlığına şaşmamak kabil olmaz… Bazı insanlarca 
arslana, ‘Hayvanların Şahı’ unvan-ı şaşaadarı verilmiştir. Niçin? 
Arslan insaniyete eşek gibi hizmet etmemiş ve kendi cinsinden telef 
edilenlerden ziyade adam paralamıştır da onun için… İnsanların 
zorbalığa, yırtıcılığa, vahşete karşı takdirleri büyüktür. Dişinin, 
1121    memnuü’t-tedkik: incelemesi yasak olan
1122    matrut: kovulmuş
1123    hasbe’l-asale: asalet gereğince
1124    mekulat: yiyecekler
1125    istirdad-ı hürriyyet: hürriyeti geri alma
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tırnağının, bazunun, kılıcının kuvvetini gösterir. Bütün insanları 
önünde secde-i taabbüdde bulursun. Büyüklüğün mertebesi, 
beninevinden kanunen öldürdüklerinin tezayüd-i mikdarıyla yükselir. 
Bu dünya bir mekteb-i imtihan, kanunu falaka, hocası istibdattır. 
Bazı akvam, hayvanlardan milliyetlerine izafe-i ulviyyetle arslan, fil 
resimleriyle muvaşşah nişanlar ihdas etmişlerdir1126 ki bu tasaviri 
sinelerinde ve bazen bala-yı cebhelerinde taşımakla mefahir-i 
milliyye1127 ibraz ederler.

İnsanlar, mechul-i malum kuvvetlere taparlar. Putperestlikten 
tevhide kadar dinlerin esası budur. Onları mecbur-i itaat etmek için 
korkutmaktan başka çare yoktur. Ekseri cezaların ibreten lissairin1128 
aleni olması, bu hikmete mebnidir. Yaşamak için ya korkmalı ya 
korkutmalı… Ya ezmeli ya ezilmeli… İnsanlarda hâkim-mahkûm 
sınıfları işte bu kaide-i ezeliyyeden doğuyor. Bazı memleketlerde 
maazallah kul korkusu, Allah korkusuna galebe eder. Çünkü birisi 
ceza-yı muaccel, öteki müecceldir. Müecceliyeti hasebiyle beyne’l-
beşer havf-ı Bari’nin havf-ı kanundan hafif olması, cezaların 
cehenneme talikiyle temin-i salah kabil olamamasıyla sabittir.

Sunuf-ı hâkime, bir elde kitab-ı şeriat, diğerinde kanun-ı ceza, 
semavi arzı tehdit ile sunuf-ı mahkûmeyi ram-ı emel etmek1129 
isterler. Tabiler, metbulara karşı iki kaçamak yolu buldular: huda-i 
şeriyye ve kanuniyye…

Hâkim iğfal edilebilir. Fakat Cenabıhak? Fakat vicdan? 
Cüret-i beşeriyyeye had yoktur. Avrupa’da papazdan korku kalmadı. 
Hâkimlerin ellerinden eski kanunları yavaş yavaş alıyorlar. 
Papazlar, âlemi dinden tardetmekten usandılar. Nihayet aforozlarını 
kendilerine tevcihle Vatikan Sarayı’ndan dışarı çıkmaz oldular.

Hâkimiyet havastan avama dönüyor. Bakalım, biraz da sosyalist 
saltanatı seyredelim… Eşkâl-i hükûmat hangi esaslara ibtina edilse 
ve nasıl yeni namlar altında icra-yı nüfuz etse mümkün değil bu 
1126    ihdas etmek: ortaya çıkarmak
1127    mefahir-i milliyye: millî kıvançlar
1128    ibreten lissairin: başkalarına ibret, ders olması için
1129    ram-ı emel etmek: emellerine boyun eğdirmek
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hırgür bitmez. Herhangi bir memlekette ‘Müsavat, uhuvvet var’ 
derlerse sersemlik edip sakın inanma… Çünkü hürriyet, teraziye 
girerek bir vezn-i mütesaviyede herkese taksim olunamaz. Müsavat 
ise tabiatta yok. Uhuvvet-i umumiyye, manası karanlık bir terkib-i 
muğfil… ‘Filan memlekette hürriyet var’ diyenlerden sor: Ortadan 
örf ve adat kalktı mı? Zihinleri birçok şeylerde memnuü’l-amel 
bırakan revabıt-ı sakime ve batıla çözüldü mü? Herkes sada-yı 
vicdanına tebaiyette mümanaat-i hariciyyeye1130 tesadüf etmiyor 
mu? Gayriilahi bazı şeylere kerhen tapınmaksızın yaşamak kabil 
oluyor mu? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmuyorlar mı? 
İmkân-ı müsavata kail olanlardan sual et: Şah-geda, metbu1131-
tabi1132 kalmadı mı? Vezir, paşa, lort, kont, mandarin ilh.1133 unvanlar 
lağvedildi mi? Müşarünileyh, mumaileyh, merkum tabirleri aynı 
manayı mı ifade ediyor? Parası olmayan, olana hizmetkârlık 
etmiyor mu? Büyük sermaye sahipleri fabrikalarında binlerce hür 
esir kullanmıyorlar mı? Ekseriyyet-i beşeriyye ekalliyetin1134 tanzim 
ettikleri kavaninle idare olunmuyor mu? Her fert mütesaviyen 
piliç kebabı ve şampanya ile midesini memnun ederek müferrih, 
yaldızlı bir odada güzel bir kadınla kuş tüyü döşekte yatabiliyor 
mu? Kavanin-i tabiiyye tesavi kabul etmez ve insanlar ufak bir 
menfaat için birbirlerinin gözlerini çıkarmak tıynet-i hasisesinde 
bulunurlarsa müsavat tesisini hangi kuvvetten beklediğimize 
şaşılmaz mı? Biz o hayatzede zavallılarız ki manasız şeylerden 
intizar-ı halasla yaşar, bizi aldatanlara taabbüt, rastgûlara 
buğzederiz… İnsanları aldat fakat vadet… En çok hoşlarına giden 
va’d-i muhaldir. Hakikatle araları bozuktur. Bidayeten hakikat her 
yerde ve daima su-i kabul görür. Bir yalan birkaç günde kökleşir, 
filizlenir, şah u berg verir. Ezhan-ı avamdan artık bunu söküp 
atamazsın. Anane, âdet sırasına geçer, umumileşir. Ufak bir tenkit, 
küfür sayılır. Hürriyyet-i fikriyye sahibi de aptal bir cahille beraber 
1130    mümanaat-i hariciyye: dış engel
1131    metbu: kendisine tabi olunan
1132    tabi: uyan, arkası sıra giden
1133    ilh. (ilaahirihi): ve benzeri
1134    ekalliyet: azınlık
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bu yalan karşısında divan durmak mecburiyetinde kalır. Nafi bir 
hakikat tohumunu ise asırlar ile tutturamazsın. Saadetini kendi 
tepeleyen bu insaniyet mecnunu, felaketine mesul taharrisiyle niçin 
yoruluyor?

Şimdi gelelim ‘uhuvvet-i umumiyye’ teranesine… Bunun 
vücudunu iddia edenlerden şu suallere cevap iste: ‘Zenginlerin 
kavaim-i nakdiyye ve altınlarını taş mahzenlere gömülü demir 
kasalarda hıfzetmek tedabirinden vareste kalacakları devre-i 
emniyyet geldi mi? Senetsiz, rehinsiz, kefilsiz istikrazlar vuku 
buluyor mu? Herkes servet-i mevcudesini açıkta bırakarak 
kapılarını kilitlemeden yatabiliyorlar mı? Birbirinin ırzına, 
malına göz atmak melaneti kalktı mı? Allah ve vicdan huzurunda 
tezvirattan istihyaen her fert hakkına razı olacak kadar salah-ı 
umumi husulüyle adem-i lüzumlarına mebni mahakim seddedildi 
mi? Etiyle, tavuğuyla, balığıyla, tatlısıyla, ekşisiyle, içkisiyle 
tımtıkız midelerini dolduranların içinde o gece insan kardeşlerinden 
birçoklarının yiyecek bir lokma ekmek bulamayarak aç yattıklarını 
düşünmek kasvetiyle su-i hazma uğrayanlar var mı?’

Hayır… Hayır… Hayır… Bu suallere cevab-ı tasdik verecek 
mahiyette ‘hürriyet, müsavat, uhuvvet’in telakki gördüğü bir 
memleket henüz dünya yüzünde meşhut değildir. O hâlde manaları 
namuayyen bu üç kelime etrafındaki umumun şaklabanlıkları nedir? 
Hürriyet, kuvvetle kabil-i temindir. Hürriyetin muhafızı kuvvet olunca 
zayıfın hürriyeti bimana kalır. Beyabandaki hayvanat-ı vahşiyye 
gücü yeten, yetmeyeni yiyerek semiriyor, sulardaki balıklar büyüğü 
küçüğünü yutarak yaşıyorlar. Ormandaki ağaçlardan yükselenler, 
gölgede kalanların hayatlarını massederek1135 büyüyorlar. Bu 
kanun-ı tabiata karşı kanun-ı beşerin aczini izaha lüzum görmem. 
Kâinat-ı muhitaya sathi bir nazar gezdirirseniz bu müthiş hakikat 
karşısında insan titremekten kendini alamaz. Bunu göremeyecek 
kadar hissiyatınız nasırlanmışsa en medeni memleketlerde 
kanunun taht-ı kefalet ve müdafaasında yaşayan zuafaya büyük 
bir hakşinaslık ve mana-yı tammıyla hakk-ı şikâyet veriniz, sonra 
1135    massetmek: emmek
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dinleyiniz. Avrupa’da bu ezilenler, kanunu bombalarla protesto 
ediyorlar. Bir ayağı mahkemede, diğeri maktelde büyük bir 
anarşistin müdafaası huzurunda hükkâm ve samiinin terledikleri 
kaç defa vaki olmadı mı?

Hürriyyet-i hususiyyenin hürriyyet-i umumiyyeden çalındığını 
gör ve sonra bu kelimenin kudsiyyet-i vücuduna kail ol…

Kiminin servet-i cesime su-i hazmından, kiminin sefalet 
açlığından öldüklerini seyret, müsavata inan…

Kimsenin kimseye zerre kadar emniyet ve insafı olmadığını bil. 
Mahakimdeki1136 cinayatı dinle, uhuvvet-i umumiyyeye iman et…

Bu oyun, ahaliyi avutmak için parlamentolarda vaz-ı sahne 
edilir üç isimli bir komedyadan başka bir şey değil…

Dünyanın siyasisi böyle… Bir de bu âlemin marazisi, bir de 
uhrevisi var.

Tengna-yı rahmdan bu vüsatabada1137 çıkan nevzadın bu 
âlem-i hayattaki nasibe-i felaketini bilmeden kudumunu, manzum 
tarihler, derneklerle1138 tebrik ederiz. Taziyet yerine tehniyet1139… 
Ölüm tefessüh ise hayat onun devre-i evveliyyesi bir yaradır. 
Bizde hayatın mahiyyet-i hakikiyyesini bilmek kuvveti olsa beş 
on dakikada çıldırırız. Bereket versin ki bu ince taakkul1140 
hiçbirimizde yok. Derin düşünen rahat yaşamaz. Birçok hakikatlere 
göz yummadıkça huzurla nefes almak kabil olmaz. Düşününüz bir 
kere, işler uzuvlardan müteşekkil zihayat bir vücut nedir? Soğukta 
taş gibi donar, ateşte çıra gibi yanar. Ezilir, kesilir, doğranır, kıyılır… 
Seriütteessür bir şey… İnsan için ‘gülden nazik, taştan pek’ derler. 
Bunun ne büyük yalan olduğunu yüksekten kafana sert bir kaya 
parçası düştüğü gün hangisinin ikiye bölündüğünü görerek anlarsın.
1136    mahakim: mahkemeler
1137    vüsatabad: genişliğin hâkim olduğu yer
1138    dernek: eğlence, cümbüş
1139    tehniyet: kutlama
1140    taakkul: akıl erdirme
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Dünyaya gelen ilk nefis, uzviyeti aldığı saniyeden itibaren 
tabiatın bütün işkencelerine maruz bir zavallı hayatzede olur. 
Hitam-ı ömrümüze kadar tammü’l-aza1141 olarak yaşayacağımızı 
bilir miyiz? Dört gün sonra kör, topal, çolak, sağır, dilsiz, kötürüm, 
mecnun olmayacağımızdan emin miyiz? Bilinir bilinmez sebeplerle 
her lahza maruz bulunduğumuz mehalik-i hayatı düşünen nasıl rahat 
yaşayabilir? Vücut makinesi o kadar nazik, karışık bir hilkattedir ki 
bir kum tanesi can dayanmaz evcayla bunun hareketini durdurabilir. 
Bir yudum su insanı boğar. Bir kıvılcım yakar, kavurur. Bir denk1142 
zehir şema-i hayatı1143 söndürür.

Bizi yaşatan, ağır bir gaflettir. Gençler ‘ihtiyarlamayacağız’, 
ihtiyarlar ‘ölmeyeceğiz’ sanırlar. Hayat, meşyet-i neviyyesinde1144 
müthiş bir faaliyetle devam eder. Bir taraftan büyük bir zevk-i 
cinsiyyetle rahm-i maderler dolar dolar boşalır, diğer taraftan 
kazılan mezarlar gözyaşlarıyla sulanır… Biz ne gelenlerin 
esrar-ı vürudlarından1145 ne gidenlerin akıbet-i hakikiyyelerinden 
haberdarız. Biz, bu iki hadise-i âlem, bu iki karanlık sır ortasında, 
bu tehlikezarda1146 ebedî ezvak ve saadetler arayarak yaşamaya 
uğraşırız. Bilmem ki bu sahne-i cihandaki divaneler mi akıllıdır, 
akıllılar mı divanedir?

Doğmak, yaşamak, ölmek…. Kâinatın hulasa-i serencamı bu 
değil mi? Tabiat, nefes-i vapesinine1147 kadar işlemek üzere bu insan 
makinesini kurarak çırılçıplak hayat cidalgâhına salıverir. Doğmak 
bir tesadüf, zengin, fakir, nispeten mesut, makhur bir sulpten1148 
gelmek ikinci bir tesadüftür. İdrakin büyüdükçe bu tesadüflerin 
hayatta mühim rol oynadıklarını anlar, saadet ve felaketinin bazen 
celp ve defe muktedir olamadığın hiçten sebeplere muallak kaldığını 
1141    tammü’l-aza: organları tamam olan
1142    denk: 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi
1143    şema-i hayat: hayat mumu
1144    meşyet-i neviyye: türünü sürdürme
1145    esrar-ı vürud: geliş sırları
1146    tehlikezar: tehlike yeri
1147    nefes-i vapesin: son nefes
1148    sulp: nesil



298 | Cehennemlik

görerek şaşarsın. Fakat esraralud bir müphemiyet göstermek için 
tesadüfe ‘kader, talih, nasip’ namları vererek senin zihnini şaşırtırlar.

İlm ü irfan ve muhakematın ilerledikçe insaniyeti aşikâr 
ve mestur yani içli dışlı ikiyüzlü bulursun. Kezalik1149 efal-i 
mezmumeden1150 olduğu nasihatini sana gece gündüz verdikleri 
hâlde evde ananın babanın, mektepte sarıklı hocanın ve daha pek 
çok muhterem bildiğin zevatın hakikat kisvesi altında biliktiza 
yalan söylediklerinin farkına varırsın. Bazı şerleri hayır namına 
vaftiz ettiklerini anlarsın. Yaşamak için onlar gibi zahirî, bâtıni 
ikiyüzlü olmak lüzumu sence de tahakkuk eder. Safvet-i şebabın 
bulanır. Ahlakın bozulmaya başlar. Seni nakabil-i ittiba1151, haric-i 
tabiat birtakım kavaid-i ahlak bağları içinde bir semt-i melekûtta 
küskütük yaşatmak isterler. Artık gözlerin, onların nehyettiklerini 
değil, emreylediklerini görmeli. Bütün hissiyatın onların zevk, 
mutekadat1152 ve maksad-ı talimlerine göre işlemelidir. Hilkatin 
senin dimağına, asabına, damarlarına verdiği fesat mayalarının 
kabarma zamanları hulul eder. Tabiatın icbarlarıyla onların 
memnuiyetleri arasında bir müddet debelenirsin. Nihayet ahlak-ı 
cemile, tıynet-i zemime namıyla ikiye bölünür, zahiren insan-ı 
kâmil, bâtınen bir canavar gibi yaşar, efal-i haseneni herkese 
gösterir, fenalıklarını âlem gibi perde-i riya ile örtersin. Bu terbiye 
neticesinde milyonlarla ahlaksızların içine bir ferd-i medeni daha 
karışmış olur.

Beşerî su-i ahlaktan şimdi fesad-ı mideye geçelim. ‘Vücut 
bize bir vediatullahtır.’ deniyor. Bu makinenin sevk memuru ruh 
mudur? Maddiyetle maneviyetin arasını bulmak için karanlıkta 
müttekasını arayan bir âmâ gibi kollarımı iki yanıma, mirsad-ı 
taharriye1153 uzatırsam bir elimi maddiyet akrepleri sokarken öteki 
elim bir cevv-i mutlak içinde bilatemas döner döner döner… Bu 
iki şey hakkında şimdiye kadar safdilane, cesurane söylenilen 
1149    kezalik: yine öyle
1150    efal-i mezmume: kötü işler
1151    nakabil-i ittiba: tabi olması imkânsız
1152    mutekadat: inanılan, benimsenen şeyler
1153    mirsad-ı taharri: araştırarak seyretme yeri
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mantıksızlıkları tekrardan elhazer1154… Hiddetten bu hasta aklımı 
sonra bütün bütün kaybederim. Büyük bir günaha girmeden küçük 
bir sual sorayım: Vücudumuzun nâzım ve amir-i harekâtı dimağ 
mıdır? Fizyolojistler cevab-ı tasdik veriyorlar. Aman ya Rabbi ne 
felaket!.. Benim vücudumda en hasta, en deli uzvum beynimdir… 
Böyle bir divaneye idare-i cismaniyyem nasıl teslim olunur? 
Mecnun hükümdarların tabii1155 memleketler gibi vücudum ihtilaller, 
iğtişaşlar1156 içinde yaşıyor. Kalbim hizmet-i hayatiyyesinde ara 
sıra grev yapar. Midem oburluk eder, istediklerini içine doldursan 
hazmetmez. Ciğerlerim sümum-ı vücudiyyemi1157 tasfiye edecek 
faaliyetle işlemez. Bağırsaklarımın tembellikleri hiçbir mualece 
ile kabil-i ikaz değil. Gözlerim dünyayı simsiyah gören iki 
bedbin… Kulaklarım en şevkefza elhanı nevha zannetmek istidad-ı 
kasvetinde… Allah’ın bozuk yarattığı bir makineyi tashih Doktor 
Alimyan’ın ne haddine…

Dimağımın hakk-ı hükümranisini diğer uzuvlarım tanımaz. 
Amiriyetini infaza zavallıda kudret yok. Şimdiye kadar verdiği 
delice emirlerle hepsini dilgir etmiş, yormuş, bitirmiş. Her uzvum 
şimdi birer derebeyliği nifak ve şikakında1158, midem vazife-i 
hazmiyyesini ifa etmeksizin mevadd-ı mekuleyi emaya göndermek 
ister. Bağırsaklar bu ham mevaddı kabul etmez. Bulantılarla bir 
niza-ı dâhilidir1159 başlar. Neticede bütün yediklerim istifrağ 
tarikiyle ağzımdan gelir.

Beynim meftun-ı cemal bir eski çapkın, bir şuride âşık, 
ateşnisar bir küre-i sevdadır. Vakt-i şebabında dünyanın en 
coşkun yanardağlarının bir müsabık feveranıyken şimdi seyyalat-ı 
nariyyesindeki1160 dehşet-i intişar biraz duruldu, küllendi. Fakat 
1154    elhazer: “sakın, sakınınız”
1155    tabi: emir altında bulunan
1156    iğtişaş: karışıklık
1157    sümum-ı vücudiyye: vücut zehirleri
1158    nifak ve şikak: ara bozukluğu ve anlaşmazlık
1159    niza-ı dâhili: iç çekişme
1160    seyyalat-ı nariyye: ateş akımları
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yine ara sıra Vezüv gibi, İstromboli1161 gibi azar. Genç zevcem 
yanıma gelince alevler fışkırmak ister, bütün leşker-i bedenime 

‘Silah omuza! Arş! Ateş! Hücum! Emir!’ telgrafları yağdırır. Ah, 
heyhat! Hain vücudum naimiyetinden başkaldıramaz. Hiçbir 
tarafımda depreşme itaati görülmez. Bir ihtiyar hasirin dediği gibi 
artık gelecek martı beklerim.

Merkez-i müfekkiremle midemin arasını telif edebilsem 
makinenin aksam-ı sairesi biraz yoluna girecek. Beynimin mahzuz 
olduğu şeyleri midem hazmetmez. Bu kise-i hazmın1162 suhulet-i 
kabul gösterdiği mevaddı dimağım beğenmez. İşte kıyamet buradan 
kopar. Muhtelifü’z-zevk bu iki muannidin arasında ben ezilir, 
mahvolurum. Hangisi haklı? Metbu mu? Asi mi? Şimdi bundan da 
dâhilî bir siyaset-i beden meselesi mi çıkacak? Bu dar-ı velvelede 
çıldıranların esbab-ı cinnetleri tetkik edilse vallahi yüzde doksan 
dokuz mütecenninlere hak verirsiniz. Dünyanın her tarafında 
emraz-ı ictimaiyye ihtilalleri… İnsanın içinde de aynı idaresizlik 
derdi değil mi? Aynı sebepler aynı hastalıkları tevlit etmiyor mu? 
Bakınız aklı zıvanasından fırlatacak nasıl uçurumların kenarında 
dolaşıyorum?.. Bu sözlerimi işiten beni vals temposu gibi çıldırmış 
zanneder… Çıldırmak nedir? Bu emirde etibba-yı mütehassısanın 
tariflerine gitmeyiniz. Çünkü o zavallılar, tefekkürat-ı muntazama 
şirazesinden kurtulmuş malul zihinleri tekrar daire-i akl belasına 
ithale uğraştıkları için nazarımda en köpürmüş delilerden daha 
mecnunlardır. Meşhur Moliere’in komedyalarından birinde bir 
kadının dili tutulur. Kocası pürtelaş tabibe müracaatla felaketi 
anlatır. Hekim bir tebessüm-i arifane ile ‘Bir kadının hazır 
tutulmuş dilini açmaya uğraşmak büyük belahettir.’ nasihatini verir. 
Delileri tedaviye çalışmak da bence bu kabîldendir. ‘Delileri niçin 
tımarhaneye kaparlar?’ sualine ukaladan biri şu cevabı vermiş: 

‘Hariçte kalanların akıllı olduklarına âlemi inandırmak için…’ 
Dirhemden okkaya kadar az çok herkeste maraz-ı akli vardır. En 
akıllıların beyinlerinde vakit vakit enva-ı cinnetten biri hora teper. 
1161    Stromboli
1162    kise-i hazm: sindirim kesesi
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Erbab-ı tahkik ‘El-cünunü fünun, akalliha erbaun.’ demişler. Mesele 
kendini akıllı belletmektedir. Bu muvaffakiyetinden sonra şirazeden 
taşkın ne istersen yap. Bütün âlem minnettar-ı cinnet ü hamakatin 
olur. Adın ‘dâhi’ye çıktıktan sonra durma saçmala. Her yavenden 
bin mana-yı hikmet, bin dürr-i keramet bulup çıkarırlar. Yak yık, kes 
biç, herkesi karşında azametinin mebhutu1163 görürsün. Bu cüretlere 
tımarhanede kalkışsan güllabilerden dayak yersin. Zincirine zincir 
ilave ettirirsin. Fakat bir minber-i şöhrette, bir serir-i hükûmette 
emir1164 berakistir1165. Umur-ı âlemi hüsn-i tedvire en kaviü’ş-şuur 
olanların idareleri kifayet edemedi. Dehaetle cinneti mümas1166 
farz edenler var. Herkes dâhi olamazsa da bir adım ileri atarak 
çıldırabilir. Belki insaniyetin selameti cumhuren tecennündedir. 
Menfaat-i naendişiye cinnet deniyorsa deliler akıllılara nispeten ne 
mütefevvik hasail-i aliye1167 ile nisabdar-ı kemal1168 bulunuyorlar… 
İdare-i âleme düzen verilmek isteniyorsa delileri akıllandırmaya 
değil, sözüm ona akıllıları çıldırtmaya uğraşmalıdır. Zaten fünunun, 
ulumun namütenahi hudutlarına doğru sevk-i zihne kalkışanlardan 
fikirleri tutuşmayanlar var mı? Bilgilerin elifbası olan azam-ı 
namütenahi ile asgar-ı namütenahiyi havsala-i idrakimize 
sığdırabiliyor muyuz? Cinnetten masun kalanlar düşünmeyi 
bilmeyenlerdir. Düşünelim, hep birden çıldıralım. Top taşındakiler 
bizden korkarak daha emin bir yer arasınlar…

Bu teklif-i cüretkârıma karşı, insaniyyet-i akilenin şarktan, 
garptan bir tufan-ı itirazla üzerime hücumlarını görüyorum. 
Efendiler, mösyöler! Merak etmeyiniz… Akıllarınız Allah’a emanet… 
Asırlardan beri siz düşünmeyi bileydiniz tek bir akıllı kalmazdı. 
Gabavetiniz size bir muafiyyet-i tamme temin ediyor. Bu mevhibe-i 
ilahiyye aranızda milyonlarda birkaç kişiye eriyor. Zaten sizi pek 
ince düşünmeye bırakmazlar. Tefahhusat-ı uhreviyyeye kalkışsanız 
1163    mebhut: hayrette kalmış
1164    emir: durum, husus
1165    berakis: aksine, tersine
1166    mümas: teğet, dokunan
1167    hasail-i aliye: yüce huylar
1168    nisabdar-ı kemal: yeteri derecede olgunluk sahibi
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edyan yolunuzu keser. ‘Hürriyyet-i mutlakadır nedir?’ deseniz 
kanun derhâl beyninize bir darbe-i tedib indirir.

Fransa İhtilal-i Kebiri gibi bazı milletler ara sıra hep birden 
çıldırırlar. Sonra birkaç asır bu çılgınlıklarının sefasını sürerler1169. 
Müteakiben akıllanırlar, yine rahatsızlıklar başlar.

Cinneti, daha doğrusu cinnetimi tarif edeceğim. Fakat menafiü’l-
aza, ilmü’r-ruh ulemasının afet-i dimağiyyeden bahsettikleri tarz-ı 
fennîde değil. Deliliğin en büyük faydası, mesuliyyet-i kanuniyye 
berzahından öteye atlamış olmak imtiyazındadır. Tımarhaneciye 
deliyi teslimden sonra kanun akıllılar ile uğraşır. Zabıta kendini 
kanuna bağlayarak fazla ucuyla ahaliyi sarar. Pek akıllılık, 
mecnunluğun nev-i digeridir. Birine sansür vazederler, ötekine 
bukağı… Akıllılık da delilik gibi bir maneviyyet-i sariyedir. 
İnsaniyeti en ziyade üzen, bu ikisinin de men-i sirayeti dağdağasıdır. 
Bir yandan akil, âlim yetiştirmek için mektepler açarlar, diğer 
yandan aklın filizlerini budamak, ilmin gözlerini tıkamak için 
çareler ararlar. ‘Çıldırdım’ demedikçe tasavvurat-ı dimağiyyeni, 
sadrında kabaran emvac-ı vicdaniyyeni1170 ortaya dökemezsin. 
Kuyud-ı akliyye1171 ile ağzından çıkacak her söz; evvela, kavaid-i 
mantıkıyye ve edebiyyeye, sonra diyanete, siyasete, zevk-i havass 
ü avamma ve başımıza muahharen1172 çıkan yeni bela sanayi-i 
bediiyyeye muvafık olacak. Bu kadar zincirler altında inleyen 
lakırdının hayrını gör… Suya sabuna dokunmayan söz köpürmez. 
Ne akıllandırır ne çıldırtır…

Terakkinin, usul ve kavaidşikenlikten1173 doğduğunu görmüyor 
muyuz? Bu hakikati tasdik et. Korkma, bağlamazlar. En akıllılar, 
deliler kadar her kayıttan azade lakırdı söyleyemezler. Kendini 
akıllı sanıyorsun değil mi? İşte her deli de böyledir. Akil, başkasının 
1169    “Ferruh Efendi, bu feryatnamesini zamanımızda karalamış olsaydı tenvir ve 

isbat-ı iddia sadedinde Bolşevikliği misal getirirdi.” (Hüseyin Rahmi’nin 
notu)

1170    emvac-ı vicdaniyye: vicdan dalgaları
1171    kuyud-ı akliyye: akli kayıtlar
1172    muahharen: sonradan
1173    kavaidşikenlik: kural bozanlık
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cinnetini değil, kendi deliliğini görebilendir. Aynı şahısta cinnet ve 
zekâ birleşir mi? Zaten bu ikisinin de ayrı ayrı şeyler olduklarını 
bilen var mı?

Nazarımda tımarhaneler, akademiler kadar şayan-ı 
ehemmiyyettir. Çünkü delilerin mukbilleri encümen-i danişe, 
talihsizleri dar-ı şifaya girerler. En büyük makamlarda ne bağlanacak 
deliler, tımarhanelerde unutulmuş ne azat edilecek mecnunlar 
vardır… Bu dünyada her şey sevk-i taliyledir. Darüşşifalar da 
maruf zevatın vücutlarıyla teşerrüfte akademilerden geri kalmaz. 
Çünkü içeride hekimi, âlimi, şairi, edibi, ressamı, bestekârı, siyasisi, 
dinîsi, iktisadisi, âşığı, maşuğu, hepsi mevcuttur.

Bazı delilerin kütübhane-i insaniyyete yadigâr bıraktıkları 
matbu sayfalardan bugün fazl u hikmet öğrenen, akıllı vasfıyla 
mümtaz ne kadar insan var. ‘Ben metn-i beyanımda kelime değil, 
yıldırım kullanırım. Beni yakan kendi ateş-i müfekkiremdir.’ diyen 
meşhur Alman feylesofu Nietzsche’nin saika-i fikriyyesi yine kendi 
dimağına isabetle âlemi çıldırtmaya uğraşırken kendi şuuru daha 
evvel ateş aldı. Biçare, darülfünun kürsi-i tedrisinden tımarhane 
köşesine naklolundu. Kavruk dimağıyla on bir sene mecnun yaşadı.

Menazır-ı ictimaiyyeyi hurdebinî ve beşerî bir objektif 
vuzuhuyla romanlarının sayfalarına nakleden Fransız hikâyenüvisi 
Maupassant, bütün ömrünü tasvir-i mahiyyetlerine sarf ettiği 
insanlardan kaça kaça nihayet merdümgirizliği içinde çıldırdı. 
Aguş-ı muhafazalarına aldıkları bu yükler ile tımarhanelerin 
akademilerden ziyade hakk-ı iftiharları vardır. Birincilerin hüsn-i 
idareleri, ikincilerden ziyade ilim ve ferasete muhtaçtır. Çünkü bir 
deliyi akıllandırmak, bir akıllıyı çıldırtmaktan daha zordur.

Biz, akıllıların ifadelerine kulak asmadığımız gibi deli 
sözlerinde de saçmadan başka şey görmeyiz. Avrupa’da öyle 
değildir. Orada mecnun lakırdıları da yabana atılmaz, dinlenir. Bu 
zavallıların dediklerini sencideye mahsus bir heyet-i mümeyyiz 
vardır. Bazen deli lakırdısını en akıllılar taklit edemezler.

Delilerin nesir, şiir, resim ve notalarından müteşekkil albümler 
gördüm. Bunlar en âlâ kâğıtlar üzerine büyük bir nefaset ve 
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zarafetle temsil edilmiş. Bizim en bülendpaye mütefekkirlerimizin 
asarı, bu tekemmül ve şeref-i tab ve teclide1174 ermekten henüz pek 
uzaktır.

Siyasi mecnunlardan birtakımı, insaniyete bir kanun-ı 
muvazene ve salah aramakla bozmuşlar; bir kısmı, mevhum1175 
nazenin-i hürriyyete1176 ilanıaşk cinayetiyle hapishaneleri, 
prangaları boyladıktan sonra nihayet bu mefkûrelerini tımarhane 
köşelerinde deraguş edebilmişler. Dinleri içinde iddia-yı risalet1177 
edenlerden tutunuz da kürsülerde halka havf-ı cehennem telkiniyle 
bağıran natuklar, vaizler, papalar, lortlar var. Bu bir âlem ki bezm-i 
ictimasında, insaniyeti kurtarmaya kendini memur bilen dühat1178 
envaından hiçbiri eksik değil…

Sanatkârları kalem, fırça ve sazlarıyla birer yeni curcuna 
terennüm ediyorlar. Nesirlerde rabıt, şiirlerde vezin, resimlerde 
menazır, bestelerde usul yok. ‘İki münteha birleşir’ kavline göre 
gaye-i terakki bu olacak.

İşte, tımarhanelerin fazl-ı tedrisatça darülfünunlara esbab-ı 
tefevvuku…”

Yazdıkça Ferruh Efendi’nin sinir nöbeti arttı. Asabı bozuldukça 
sözleri hezeyanlaştı. Coştu, taştı. Hayattan bu şikâyetleri, 
tazallümleriyle sayfalar, sayfalar karaladı. Nihayet bu şiddeti yeise, 
yeisi bir nevi cinnete döndü. Çırpındı, haykırdı. Sonra yavaş yavaş 
sustu, duruldu. Kendi zumunca kalbi yine grev yaptı, darabandan 
kaldı. Bu ihtizarı bir mevt-i suni takip etti. Zavallı adam öldü. Her 
şey bitti. 

1174    şeref-i tab ve teclid: basma ve ciltleme şerefi
1175    mevhum: gerçekte olmadığı hâlde var gibi düşünülen
1176    nazenin-i hürriyyet: hürriyet güzeli
1177    iddia-yı risalet: peygamberlik iddiası
1178    dühat: dâhiler



XV  
MARDİROS’UN HİCVİYESİ

Bu ölüm saniası esnasında doktorlar yetişti. Onların senede 
birkaç kere bu ölüyü diriltmekte Mesihî bir kuvvetleri vardı. Kapılar, 
pencereler açıldı. Odanın havası tecdit edildi. Müteveffaya milhler, 
eterler yetiştirdiler.

Alimyan, usulca iki refikine:
— Muhterem rüfekalarım, olmaya ki ağzınızdan aykırı bir laf 

kaçırmayasınız. Çünkü ölünün kulağı bütün dikkatiyle bizdedir. 
Otuz senelik doktorluğumdan beri hiç böyle orostopoğluca1179 ölüm 
görmemiştim. O bizi dinlemek için ölür. Buna Fransızcada faire la 
mort yani keennehü “ölmüş gibi yapmak” derler. Şimdi biz onun 
öldüğüne inanmazsak o, ahiretten bize kıyak hiddete gelir. Renge 
bakınız, hareketsizliği, tınmazlığı görünüz. Bu hâl afiden1180 mefat 
olmaya hiç benzer?

Senai Efendi:
— Dürernisar-ı irfan1181, koca Doktor Alimyan…
Alimyan:
— He, şuaralığın tamam sırasıdır!.. Şimdi bu gustoda lafları 

bırakınız efendim… Şu antika kafanızı yoklayınız. Galien’in1182 
tıbbında bu işe bir çare yoktur? İpokrat pederimiz bilmem hangi 
1179    orostopoğluca: kurnazca
1180    afiden: gösteriş için, göstermelik
1181    dürernisar-ı irfan: irfan incileri saçan
1182    Claude Galen
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hastanede üç ölü dirilttiyse bu iş için ne drogue1183 kullandı? Fikrine 
gelmez?

Senai Efendi:
— Sen kes sesi… Diriltirim ben şimdi hazreti…
Senai Efendi, parmaklarının arasına bir tutam enfiye alır. 

Hastaya yaklaşır, kulağına doğru:
— Aman ey hazret-i Ferruh
Nerde ise o firari ruh
Gelsin artık lanesine
Boş kalan bu hanesine
İhtiyar tabip, enfiye ile sünuhatını açarken bu siyah gubar-ı 

tezevvukundan1184 bir haylisini baygının bitap çehresine saçar. Bu 
serpintiden bir kısmı inatçı ölünün burnuna kaçar. Bihuş, aksırmaya 
başlar. Salhurde hekim, teşaurunda1185 devamla:

— Zihî beşâret mâşâallah
Atsırdı hazret tebârekallah
Kateyleyerek bunca merâhil1186

Ruh oldu encâm, bedene dâhil
Naim1187, gözlerini afal afal açarak hâlsiz hâlsiz:
— Nasılsın ah Baba Senâî?
Hazâ min fadli Rabbî
Alimyan, Gebers’in kulağına eğilerek:
— Bu adam, bir nev akıl sarhoşudur ki seller ile eterler ile 

uyanmaz. Onun fikrini reveyye1188 etmek için kantarlı, vezneli laflar 
1183    drogue: ilaç
1184    gubar-ı tezevvuk: zevk tozu
1185    teşaur: şairlik taslama
1186    merahil: aşamalar
1187    naim: uyuyan
1188    reveyye (réveiller): uyandırmak
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lazımdır. O fenni de bu ihtiyar bilir. Bizim siyansımız1189 bu adamın 
önünde peş para etmez, ağnadın?

Ferruh Efendi, gözlerini melul melul doktorların çehrelerinde 
gezdirerek:

— Öldüm de dirildim… Gittim de geldim…
Alimyan, kaba bir tebessümle:
— Efendi hazretleri görünüyor ki biletinizi aller retour1190 

almışsınız…
Ferruh Efendi:
— Evet, sinyor cenapları…
Alimyan:
— Yutmuyorsunuz bizim hapları… Nasıl hoşunuza geldi? İşte 

size ben de vezneli bir laf ettim…
Yeni dirilen ölü, ağır bir telaffuzla:
— “Habb”, “cenâb”a kafiye olmaz ki…
— Haşa huzurluğunuzdan, “cenâbet” olsa uyardı?
Ferruh Efendi, tekellüme mecalsizliği hasebiyle tarafından 

söze Senai Efendi’yi tevkil ettiğini işaretle anlatır. İhtiyar doktor, 
bir elinde sigara ötekinde enfiye ile saniha-i şi’riyyesini takviyeden 
sonra:

— Müşaare edince insan
Seninle ey bizevk-i irfan
Vücuba gelir gasl-ı lisan 
Ey şair-i türrehat-beyan1191

Zo ne dersin dostum Alimyan?
Alimyan:

1189    siyans (science): ilim, bilgi
1190    aller retour: gidiş dönüş
1191    şair-i türrehat-beyan: boş söz söyleyen şair
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— Baba efendi, görünüyor ki enfiyeyi boşa çekmiyorsun. 
Burnuna yedirdiğin o kara tozlar poezi1192 olarak ağzından tepiyor. 
Ağnadım… Bana attın yine kantarlıyı… Hele biraz sabrol… Ben 
de bunun burasına bugün pek hoş bir kafa ile gelmemişim. Benim 
üç yeğenim vardır: Karabet, Kirkor, Mardiros… Üçü de1193 
buzara1194 çalışırlar. Karabet resme uğraşır, Kirkor muzikaya, 
Mardiros şuaralığa… Üçü bir araya gelince kıyak bir sacayak 
olurlar. Mervey1195 yaparlar. Mardiros, kan kırmızı bir poet1196 çıktı. 
Öyle aykırı, öyle gustolu, vezneli beyitler düzer ki sanırsın güya 
Lamartine ile Victor Hugo ile birlikte edephaneye oturmuştur… 
Kendisi Vilanga’da sakin olur. Enspirasyon1197/1198 bulmak için 
semtin bostanlarına gider. Dolap gacırdayıp ziftli oluktan hıyar 
tarlasına nazik nazenin su akarken bu letafetten beynine doğan 
şeyleri kâğıt üzerine güfteler. Sonra deniz kenarına oturur. Dalgalar 
ile işmarlaşır. Bulutlar ile konuşur. Hasbihâl eder, tabiatın lisanını 
ana dili gibi ağnar. Bir horos “kukurikuu” bağırır, bir köpek “hav” 
ederse bak ona sor ki “Ne dedi?”, hıp deyi ağnar… Şuaralık makbul 
bir divaneliktir. Mardiros’a “Kuzum yeğenim, bana Türkçe beş on 
beyit düzersin?” dediysem “Ne süje1199 üzerine olsun?” deyi sordu. 
Türklerin ne kadar defoları1200/1201, fablesleri1202/1203 varsa kendine 
saydım. “İşte bu ıstampa üzerine işle.” dedim. “Nefi yoksa Naci 
gustosunda edeyim? Yani kıyak olsun. Satirik1204?” dedi. “He” 
dedim, “Tamam satirik olsun… Aman yeğenim, kalemini ince 
1192    poezi (poésie): şiir
1193    “sanayi-i nefise” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1194    buzar (beaux-arts): güzel sanatlar
1195    mervey (merveille): harika, mükemmel
1196    poet (poète): şair
1197    “sünuhat” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1198    enspirasyon (inspiration): ilham, esin
1199    “mevzu” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1200    “kusurları” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1201    défaut
1202    “zaafları” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1203    faiblesse
1204    “hicagû” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
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bile ki saldırdığını iyi ısırasın…” Birkaç gün bostana gitti. Öyle 
cevahirler yumurtladı ki dinleyen altını ıslatırken derin bir filezofiye 
dalar. Okuyayım da dinleyiniz…

Kahveler geldi. Hastayı sedire oturttular. Bir sünnet çocuğu 
eğlendirir gibi Alimyan hokkabazlığa başladı:

— Çok Türk öldürdü yalancı dolma,
Tıkın da bunu, gel tık nefes olma…
Yağda oturmuş sucuk yumurta,
Ne dertler açtı başımıza, sorma…
Çervişte pişmiş tatlı tulumba,
Kurbanda taze etten kavurma.
Muharremde aşure-i hoşnevale,
Büyüğü, bızdığı kor fena bir hâle,
Şeker baryamında tutulur ishale,
Haber eder tabibe ki bulsun bir çare…
Zo ne edebilirsin ki bu avala?
O ki üfürmüş dönmüş kavala,
Hastalar, hastalar bütün etrafta,
Büyükana kusar, torun oturakta,
Buruntuda halayık ile uşak da…
Koleradır bu ya ki baryam? Herkes merakta…
Cümle-i âlem yer kavurma, şeker,
Bu pisboğazlığın derdini tabipler çeker.
Eczanelerde kalmaz tükenir biter,
Sunitrat dö bizmut ve tanenler.
Tabaklar, tepsiler şeker ile dolsun,
Misafirlere bol bol ikram olunsun,
Aman efendim ye karnında dursun,
İshal kırkı, elliyi bulsun,
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Ki baryam-ı şerifler mübarek olsun…
İhtiyar paşaların, beylerin merakları:
Bir gün davet etti beni bir uşak,
Gittim gördüm ki koskoca bir konak,
Hanım genç, güzel hem de çok oynak,
Efendi miskin, yaşlı bir kardiyak1205.
İkisi yatakta cümbüş etmişler,
Sonra da hamamda çok terlemişler,
Efendide nabız beşte bir işler,
Hanım karşıda at gibi kişner.
İhtiyar:
Açtı bağrını yalvar yakar oldu:

“Aman” dedi, “Doktor, nefesim durdu
Kesiklik, baygınlık gayeyi buldu,
Gözlerim söndü, dilim tutuldu.”
Ben:
Ah efendi, o işi ki sen ettin,
Ömrünü, sıhhatini tükettin.
İyi aşçı ile güzel karı,
Gönderirler mezara ihtiyarı.
O ihtiyarların ki bu oldu derdi,
Çoğu sekteden, hamamda geberdi.
Kapa musluğu, bağla donu,
Senin için fenadır bu işin sonu.
İhtiyar beni dinledi dinledi…
Bak işit ki sonra ne herze yedi:

“Ey tabib-i nadan dilin tutulsun!
1205    kalp hastası
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Gelmiş bana martaval okursun!
Koy nasihatini bir tarafa dursun!
Atın ölümü arpadan olsun!
Dinlemem ben öyle şunu bunu!
Ver bana bir zorlu kuvvet macunu!”
Alimyan sustu. Gözlerini bir tebessüm-i takdircuyane1206 

ile açmış muhataplarından alkış bekliyordu. Efendi, hastalığını, 
ahiretten avdetini unuttu. Bu kaba eşarın bozuk evzan ve kavafisi 
kayalara çarpan kirli bir dere çağıltısı hâlâ zihninde akıyordu. Senai 
Efendi’nin yüzü bir arşın koyu lacivert enfiye mendilinin içine 
gömülmüş, yalnız meydanda gözlüğü kalmıştı. Nihayet Alimyan 
sordu:

— Nasıl? Bu poeziye beğendiniz? Kantarı veznesine uygundur? 
Mardiros’a bir aferim bahşiş vermezsiniz?

Senai Efendi:
— Verdim gitti…
Alimyan:
— Aferim koca tilki… Daha ziyade pir olasın ihtiyar!
Ferruh Efendi:
— Senai Baba semahat etti1207. Çok yerde vezinler biintizam 

yontulmuş çeteleye benziyor. Kafiyeler sakat, saniha pis, eda galiz…
Senai Efendi:
— Aman Mevlana, bu kadar müşkülpesent olma… Langa 

bostanlarında, dolap gacırtılarından neşedar-ı sünuhat olarak, hıyar 
ocaklarına karşı gübre yığınları üzerinde Fuzuliyane şiir söylenmez 
ya!

Bu aralık göğüsler ilikli, başlar fesli, kemal-i adabla odadan 
içeri Şemsi ile Muzaffer girdiler. Hastanın istifsar-ı hatırı1208 için 
1206    tebessüm-i takdircuyane: takdir arayan gülümseme
1207    semahat etmek: cömertlik etmek
1208    istifsar-ı hatır: hâlini hatrını sorma
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gelmişlerdi. Çok geçmedi, bunları Sabri Bey takip etti. Yeni gelenler 
Mardiros’un şiirini dinlemek istirhamında bulundular. Alimyan, 
ricaya hiç vakit bırakmadı. Hemen gür sesiyle “Çok Türk öldürdü 
yalancı dolma” mısrasından başladı. Şive-i millîsi, şiirin garip 
aheng-i beyanıyla o kadar tuhaf mutabakat ediyordu ki doktorun 
ağzında her takti gürlüyor, canlanıyor, kabarıyor, birer mudhike 
kesiliyordu. Muzaffer ile Şemsi, efendinin huzurunda muhafaza-i 
ciddiyyete uğraşmalarına rağmen gülmeden katılıyorlardı. Bu 
manzume değil, sanki muzikasız bir operakomikti.

Oda kapısının arkasından kadın kahkahaları da işitiliyordu. 
Alimyan’ın bu menşur, bu kıyaklardan kıyak poezisini işitmek için 
Ferhunde, Cazibe, Atıfet, Mahmure Hanımlar, kâhya kadın hep 
kapının arkasına birikmişlerdi. İçeride hitan cemiyeti1209 var da 
hokkabaz oynuyormuş gibi bir hâldi. Birkaç saat sonra

“İsterler ki dostlar amele tutulsun
İshal kırkı, elliyi bulsun
Ki baryam-ı şerifler mübarek olsun”

mısraları yalıyı doldurdu taştı, mahalleye yayıldı, karyeye dağıldı. 
Şair Mardiros, İstanbul’un bu köşesinde iştihar etti.

Senai Efendi, muzip ihtiyar, duhan ve enfiyekeşliğinin bir 
fasıla-i tezevvukunda Alimyan’ı koltuklamak için dedi ki:

— Yeğenin Mardiros’un hicagûluktaki istidadını tebrik ederim. 
Henüz ham bir şair fakat olacak… Mahall-i tefekkürünü Langa 
bostanından daha sanihapira bir yere nakleder, Türkçeyi güzel 
öğrenir, dilini düzeltirse hezeliyatta bir Kani, bir Süruri olabilir. 
Efendi hazretlerinin adem-i takdirindeki sebebi sen anlayamadın… 
Manzumenin son parçaları bizim gibi üç ihtiyarın içtima ettiği bir 
mecliste okunur gibi değil…

Alimyan:
— Meram letaif olmakla beraber şunu da söylemekten asla 

hayâ etmem ki Türklerin defoları -affedersiniz- ridikül yani 
1209    hitan cemiyeti: sünnet düğünü
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abes tuhaflık cihetleri beyan olunmak iktiza ederse pek düşkün 
oldukları iki şeye karşı sükût durmanın kabili mümkün olamaz. 
Bir doktor binaenaleyh ve kezalik bir psikolog olmak sıfatlarıyla 
âcizane beyan ve ifade ederim ki bu iki defodan birisi “boğaz” ve 
ikincisi de “uçkuru sık çözmek” meseleleridir ki bunu daha ince 
ve tıpça beyan iktiza ederse “ekl ü şuruba ve tenasül cihetine pek 
fazla müptela bulunmaları”dır. Türklerin bu psikolojilerini yalnız 
Avrupalılar, Amerikalılar değil, bütün kullarından daha ziyade 
Cenabıhak biliyor ki hiçbir dinde müsaade etmediği bir privileji1210 
yani imtiyazı Müslümanlara vermiş. “Dört karı alınız” demiş, 
bundan yukarı yani beş, on, yirmi karı alabilecekler için de bir 
memnuiyet koymamış… Hep tedavi ettiğim hastalıklar bu iki abü 
yani suistimalatın yüzündendir.

Ferruh Efendi, hanımların kapı arkasında içtimalarını anladı. 
Ermeni doktorun, ihtiyarların suistimalatı ve taaddüd-i zevcat1211 
hakkındaki münasebetsiz bahsini değiştirmek için Senai Efendi’nin 

“Fuzuli” namını tezkârından1212 bilistifade, bu şair-i Bağdadi’nin 
birkaç şiirini okudu. Ve sonra hazin hazin

Dost bîpervâ, felek bîrahm, devrân bîsükûn
Dert çok, hemdert yok, düşmen kavî, tâli zebûn1213 

mısralarını mırıldadı.
Alimyan:
— Bu lafları Huzuri Efendi düzmüştür?
Senai Efendi:
— He evet dostum, Huzuri Efendi düzmüştür…
Alimyan:
— Çalımlı laflardır. Fakat pek melankoliktir. Sultan Murat 

(Katr1214) Hazretleri zaman-ı meymenet-i hümayunlarında kahveyi, 
1210    privilège
1211    taaddüd-i zevcat: çok eşlilik
1212    tezkâr: anma
1213    zebun: güçsüz
1214    katr (quatre): dört
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tütünü yasak buyurdukları gibi şuaralar için “Kâğıthane, meyhane, 
şarap, bade, mahbup, mahbube, çarkıfelek, melek, gül, bülbül” ve 
keza lafları diyenler hakkında bir ceza koymuş olaydılar bugün 
Türkçede hiçbir poezi bulunmazdı. Sizin şuara dediğiniz dalgın 
dalgın kimselerdir ki bu dünyayı bir rev1215 yani “ürüya” zannederler. 
İşret içerler, esrar çekerler ve daha her bir haltı yerler. Kantarı 
vezneye uydurmaktan başka hiçbir zanaat tutmazlar. Binaenaleyh 
bunların hepsi de kokozdur. Büsbütün parasız kalınca büyüklere 
bulaşırlar ve öyle acıklı beyitler veznelerler ki okuyanların barut 
gibi beyinlerine kaçar. Fakat bunlara asla acımaya gelmez. Konağa 
çağır, üstünü başını giydir, karnını doyur, biraz aklı başına gelince 
ertesi günü velinimeti aleyhinde hicviye düzer…

Ferruh Efendi, Şemsi ile Muzaffer’e hitaben:
— Siz ne dersiniz bakalım, yeni mekteb-i edebin nevşüküfte1216 

gülleri?
Namzetlik felaketinden kurtulmak için Şemsi’nin nişan 

yüzüğünü havuza fırlatmış olmasından Efendi’nin henüz haberi 
yoktu. Bunu hazrete söylemeye kimse cesaret edememişti. Efendinin 
hakikate vukufundan sonra kopacak kıyameti Şemsi bildiğinden 
müstakbel kayınpederi belki işin farkına varır korkusuyla zavallı 
genç yüzüksüz parmağını diğer eliyle örtüyor ve mahcubane 
muhafaza-i sükût ediyordu. Fakat hazret hiç oralarda değildi. 
Cevaba Muzaffer atıldı:

— Efendim, Doktor Alimyan Efendi bazı noktalarda haklıdır. 
Filhakika şuara-yı salifemiz1217 gülden, bülbülden, meyden, 
meykededen, melekten, felekten başka kâinatın güzelliklerine, 
derinliklerine, neşebahş, hüzünaver menazır-ı hakikiyyesine sevk-i 
enzar edememişler, hudud-ı hiss ü rüyetleri pek mahdut kalmış, 
bipayan tabiatla hemahenk olacakları yerde aruzun mâni-i inkişaf 
dar bahirleri içinde ve hemen körü körüne kulaç atıp durmuşlardır.

Ferruh Efendi:
1215    rev (rêve): rüya
1216    nevşüküfte: yeni açılmış
1217    şuara-yı salife: eski şairler
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— Kuzum Muzaffer, eskileri beğenmemekten söze başlamak 
moda mıdır? Zamanın hikmet-i terakkisi bu mudur?

Muzaffer:
— Efendimiz, bu husustaki fikrimi lutfen sordunuz. Bendeniz 

de afv-ı alinize iğtiraren1218 bildiğimi serbest söylüyorum. Şairlik; 
parlak kelimelerin, terkiplerin, mazmunların, cinasların, tanindar 
kafiyelerin, hoşrevan vezinlerin dimağa bir şey söylemeyen 
füsunkârlıklarıyla iğfal-i enzar etmek değildir.

Ferruh Efendi:
— Acayip!
Muzaffer:
— Merhametinize sığınarak söylüyorum ki evet…
Ferruh Efendi:
— Devam buyurunuz…
Muzaffer:
— Biz Fuzuli ve emsali büyük şuaramızdan ne beklerdik?
Ferruh Efendi:
— Bilemiyorum.
Muzaffer:
— Beklerdik ki cenab-ı Fuzuli, Bağdat’ın feyzdar, har, ateşîn 

geniş ufuklarından, Fırat, Dicle, Diyala nehirlerinin ruhu kaynatan 
dalgalarından, hülyakâr sahillerinden, o muhitin eşcarından, 
ezharından, deşt ü beyabanından, milletinin tarih, anane, secaya 
ve hamasetinden sanih olarak bize Irak’ın medeniyetini, vahşetini, 
hayat-ı tıbbiyyesini, ruhunu terennüm etsin. Hâlbuki o bize böyle 
tahassüsat-ı samimiyye yadigâr etmeksizin meşale-i dehasını 
çıkmaz sokaklarda dolaştırarak söndürdü…

Ferruh Efendi:
— Oğlum, her devrin muhit, zaman ve mekânla olan alaka-i 

tabiiyyesini unutma. Fuzuli irşadat-ı şi’riyyesini hangi menabiden 
1218    iğtiraren: aldanarak
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alıyor? Dehası büyük fakat ufk-ı cevelanı mahdut. Kendine mürşit 
olabilecek kadim ve muasırı şuaranın izlerini takip ediyor.

Muzaffer:
— Hâlbuki efendim, Fuzuli’den çok zaman evvel Avrupa’da 

şiirin bu şehrah-ı feyzi1219 açılmıştı.
Ferruh Efendi:
— Fakat o zaman bize Avrupa’nın ebvab-ı şi’r ü sanatı 

açılmamıştı.
Muzaffer:
— Demek Avrupa’nın bize şiir ve edebiyattaki tefevvukunu 

tasdik buyuruyorsunuz…
Ferruh Efendi:
— Moliereleri, Racineleri, Corneilleleri, Voltaireleri, 

Rousseauları, Lamartineleri, Mussetleri, Goetheleri, Schillerleri, 
Shakespeareleri, Byronları nasıl inkâr edebilirim?.. Bu büyük 
kafaların dehaları benim gibi âciz bir Türk’ün tasdiki ihtiyacından 
varestedir. Frenkçe iyi bilmediğim için bu dühatı lisanımıza geçmiş 
bazı soğuk tercümeler ile tanırım. Bak onu da söyleyim ki bizim 
kavait ve usulşiken çılgın yenilerimiz ile aram pek hoş değildir.

Muzaffer:
— Bunlarla sizi barıştırmak isterim.
Ferruh Efendi:
— Benim zihniyetimi temelinden yıkmadıkça bu kabil olamaz.
Muzaffer:
— “Zihniyet”… İşte bakınız, onların icat ettikleri bir tabiri 

kullanıyorsunuz…
Ferruh Efendi:
— “İcat ettikleri” demeyiniz ve “tercüme ettikleri” deyiniz… 

Çünkü zihniyet “mantalite”nin, mefkûre “ideal”in, şe’ni 
“pragmatik”in, recül-i siyasi “homme d’État”nın, maceraperest 

1219    şehrah-ı feyz: feyzin ana yolu
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“avantüriye”nin ve ilaahirihi1220 tercümeleridir. Frenk kelimelerine 
yaraşır yaraşmaz salta şalvar giydiriyorlar… Yaptıkları bu… Eski 
Karagöz’ümüzün frakla, klakla, kravatla öküz arabasında baloya 
gidişindeki kıyafeti gördünüz mü? İşte yeni üslubumuzun edebiyata 
giydirdiği kisve-i terakki! Lisanımızı Arabi, Farisi kelimelerden 
tasfiye yaygarasına kalkanların maraz-ı aslinin ne olduğundan 
haberleri yok! Son devr-i edebîde dilimizi bozan Arap ve Acem 
değil, Fransızlardır, Fransızcadır. Bu hakikat-i mühimmenin kimse 
farkında değil. Bu teceddüt, Fransızca düşünüp Türkçe yazan 
bazı üdebamızın himmetiyle başladı. Buna bir de sembolizm 
ve estetik sanatperdazlığı karıştı… İşin içinden çıkılmaz oldu… 
Parnasyenlerin aleyhlerine hasıl olan aksülamel cereyanından 
mevlut semboliklerin eşya ile ruh arasındaki münasebat-ı hafiyyeyi 
taharri sisleri içinde yazdıkları bazı parçaları okuyanların değil, 
yazanların bile anlamadıklarına kitaba el basarak yemin edebilirim! 
İğlak1221 marifet, vuzuh meayib-i edebiyyeden1222 oldu!.. Sonra 
cümlemizin inşasındaki eda-yı samimimiz, tatlı ana şivemiz 
bozuldu. Yeni yazılarda size öyle terkipler, cümleler bulayım ki 
failin, mefulün, müptedanın1223, haberin yerlerini değiştirmeden 
Frenkçeye çevirerek Türkçede kaybettikleri vuzuh-ı şive ve 
selasetlerini1224 ifade kabil olsun…

Muzaffer:
— Yine merhametinize iltica ile söylüyorum ki terakki, coşkun 

bir nehre benzer, eski şeyler için hatırnevaz, rahîm, nazik değildir. 
Çürük, kuvvetsiz bulduklarını söker, cereyanına tabi eder, götürür. 
Hâlden hâle inkılapta pek çok şey rencideye, belki fenayab olmaya 
mahkûmdur. Ömr-i tabiatlarını yaşamış, ihtiyarlamış, ölmüş şeylerin 
kaditleri hayat sahalarından müzelere, mezarlara naklolunurlar. 
Edebiyatta, şiirdeki usuller, doğdukları zamanlardaki istihkak-ı 
hayatilerini, tesirlerini, kuvvetlerini, şaşaalarını kaybetmiş 
1220    ilaahirihi: ve benzeri
1221    iğlak: anlaşılmaz olma
1222    meayib-i edebiyye: edebî ayıplar
1223    müpteda: özne
1224    selaset: ifadedeki açıklık ve akıcılık
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teşbihler, tabirler, terkipler, kesret-i istimalden aşınmış, bitmiş 
kelimeler de bu kabîldendir. Alt kademeleri çiğnemeden süllem-i 
terakkinin1225 üst basamaklarına çıkılmaz. Geçen asırda olduğu gibi 
bugün divitimizi belimizde taşımıyoruz. Erkân minderine, kargacık 
burgacık vaziyetinde büzülerek atlıkla yazmıyoruz. Şimdiki saha-i 
saririmiz1226 geniş bir masa üstü, kalemlerimiz de çelikten. Çünkü 
artık fikirler atlığın dar sathında koşamaz. Çünkü kamış kalemler 
artık çelik topların peyrev-i tarrakası1227 olamaz. Dedelerimizin 
dedeleri öyle yazarlarmış fakat torunlarımızın torunları belki 
elektrik yani yıldırımla yazacaklardır.

Alimyan el çırpmaya başlayarak:
— Progre1228 dediğin böyle olur işte… Yaşasın koca 

Osmancık’ın encal-i necibeleri1229… Fatih lö Konkeran taştan top 
içine barut koyduysa şimdiki Türkler de terakki aygırına binmek için 
mekteplerde beyinlerine dinamit yerleştiriyorlar… He, evet zamane 
Türklerinin kafalarında eksplözyön1230 vardır. İşte numunesi…

Ferruh Efendi, Sabri Bey’e hitaben:
— Beybaba, sen bugün pek düşünüyor, hiçbir şey 

söylemiyorsun?
Sabri Bey:
— Ne söyleyeyim? Nereye gitsen gençlerin ihtiyarlara 

galebesi…
Şemsi, ihtiyarın bu sözüne gülmemek için dudağını ısırdı.
Ferruh Efendi, salhurde tabibe tevcih-i hitabla:
— Ey pir-i dana1231, ey tabib-i müstesna, dünkü çocuklara 

mağlup olmayalım aman imdat…
1225    süllem-i terakki: yükselme merdiveni
1226    saha-i sarir: cızırtı sahası
1227    peyrev-i tarraka: gümbürtünün ardı sıra giden
1228    progre (progrès): ilerleme
1229    encal-i necibe: soylu evlatlar
1230    eksplözyön (explosion): patlama
1231    pir-i dana: âlim pir
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Senai Efendi:
— Bu çocuklar Fuzuli’yi, Nefi’yi, Nabi’yi filanı yalnız ismen 

tanırlar. Muzaffer Bey oğlumuz biraz nezaketle deminden anlattı 
ya… Eski divanlar bunlar için birer mezar-ı eşardan başka bir 
şey değil… Onların bugün mal bulmuş Mağribî gibi kapıştıkları 
sembolizm, Garp’ı tanımazdan evvel Şark’ta vardı. Sembolizm 
bizim sanayi-i lafziyyedeki istiaratımız1232 envaından biridir. 
Tasavvuf, sembolizm değil midir? Hem de ekstrası… Ne yapalım 
ki içinde âmâ-yı gafletle yaşadıkları Şark onlara Garp’tan daha 
uzaktır. Buradan Avrupa’ya giden kaba şıra, orada ince şampanya 
olarak avdet ettiği gibi sembolizm de Stephane Mallarme, Verlaine 
ve emsali Frenklerin kafalarına girip çıktıktan sonra burada 
makbul oluyor. Fuzuli’yi niçin Edmond Rostand zihniyetinde şiir 
söylememiş diye muaheze etmek Kurun-ı Vusta1233 halkının neden 
vapur, şimendifer, otomobil ile seyrüsefer etmediklerine şaşmak 
kadar abestir.

Muzaffer:
— Şark’ta hele Şark-ı kadimde şairlik hayal ve efsaneperestlikten 

başka bir şey değildir. Âdeta vezin ve kafiye ile sayıklamaktır.
Senai Efendi:
— Oğlum… Şiir, hayatın maddiyetinden ziyade maneviyetinden 

şerarepaş1234 olur. Şiirin kanavası daima hayaldir. Bu Şark’ta 
da böyledir, Garp’ta da… Bu fikrini tashih et. Dante’nin İlahi 
Mudhike’sinde icat ettiği cehennemler, bizim İzzet Molla’nın 
mahsul-i hayali maristanların1235 feylesofanesi olmaktan başka bir 
şey midir? Cebir kitabı, hendese nazariyatı yazılır gibi şiir söylenmez. 
Şiirin tabakat-ı eseriyyesi maddiyetten uzaktır. Noktabenokta 
hakikate mutabakatı lazım gelmez. Mesela Jean-Jacques Rousseau, 
La Fontaine’nin “Usta Karga” efsane-i manzumesine Émile’inde 
itiraz etmiş. Bu haksız muahezeyi bizim gençler gazete sütunlarında 
1232    istiarat: istiareler
1233    Kurun-ı Vusta: Orta Çağ
1234    şerarepaş: kıvılcım saçan
1235    maristan: hastane
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alkışladılar. Fakat bu itirazlar, “Maitre Corbeau”yu1236 eyadi-i 
itibardan düşürebildi mi? Hayır. Çünkü beşeriyet, gıda-yı ruhisini 
hakikatten ziyade hayalde, yalanda arar. Çünkü buna muhtaçtır. 
Çünkü hakikat nedir bunu henüz pek bilemiyoruz. Hayatın iki 
müntehası hayale gömülüdür. Maddiyun bile bu iki ucun ortasında 
debelenmekten kurtulamayacaklardır. Mesela yine La Fontaine’in 

“Karınca ile Ağustos Böceği” hikâyesini ele alalım: 
Ağustos böceği kışın aç kalmış. İstiane için karıncaya müracaat 

etmiş. Karınca istihza ile “Yazın güzel günlerinde biendişe oynayıp 
şarkı söyleyeceğine yuvana kışlık nafaka iddihara1237 çalışaydın. 
Haydi bakalım, şimdi de açlıktan sıçra…” cevab-ı reddini vermiş. 
Şimdi bu efsanenin ruhunda hakikate mutabakat değil, herkesin 
anlayabileceği küçük bir felsefe arayacağız. Kail, karıncanın 
faaliyetinden, ağustos böceğinin hevaperestliğinden bir hikmet 
çıkarmak istemiş. Bu hikmeti bir maddiyyet-i hakikiyyeden çıkaraydı 
bu kadar müessir olmaz, çoluğun çocuğun genç dimağlarına böyle 
hoş gelmezdi. Bir çocuk ciddi bir hikâyeyi dinlemez. Fakat ağustos 
böceği masalına can kulağıyla dikkat eder. Hepimizin tufuliyetimizde 
dinlediğimiz peri masalları değil miydi? Rousseau’nun itirazı, 
tufuliyyet-i beşeriyyeyi hayale bu inhimakinden menedemez. Hâlâ 
etfale mahsus kıraat kitapları manzum, mensur böyle masallar ile 
dolu değil mi? Ve hâlâ büyüklerimiz hakayıkı musavver asardan 
ziyade, hayalata meftun değiller mi? Şimdi ağustos böceği masalına 
hakikate adem-i mutabakatı noktainazarından itiraz lazım gelirse 
Jean-Jacques Rousseau gibi müşkülpesentleri tenkit külfetinden 
kurtarmak için ben söyleyeyim ki manzume bu cihetten tamamıyla 
saçmadır: Evvelen karıncanın sesi çıktığını kimse işitmiş midir? 
Saniyen, karıncayı söyler farz etsek de onun dilinden ağustos 
böceği anlar mı? Salisen, ağustos böceği ağaçların, dalların özlerini 
emmekle tagaddi eder1238. Karıncanın yediklerini yemez. Çünkü 
ağzı, hortumu o hilkatte değildir. Rabian, ağustos böceklerinin 
1236    Maitre Corbeau: Usta Karga
1237    iddihar: toplayıp saklama
1238    tagaddi etmek: beslenmek
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biriktirdikleri öz mahzenlerine bilakis karıncalar hücum ederler. 
Hamisen, kışın ağustos böceği bulunmaz. Sadisen, sabian say dur!..

Muzaffer:
— Efendim, kusur bendenizde, anlatamadım… “Şiiri bütün 

bütün bir kisve-i hakikat ve maddiyete sokalım.” demedim. 
Ölmüş fikirlere alem olan pejmürde kıyafetli, yıpranmış 
kelimeleri ayıklayalım. Yeni fikirlere yeni dil lazımdır. Tarz-ı 
edayı değiştirelim, aruzun bahirleri içinde bir ördek bataetiyle 
dolaşmasın. Eski, çürümüş bağlarından kurtaralım. Feza-yı 
sünuhatını açalım, kanatlarını serbest çırpındırsın. Uçabildiği kadar 
uçsun. La Fontaine’in efsane-i eşarı gibi bizim kadim şuaramızın 
da birtakım ananat-ı nazmiyyeleri vardır. Ezcümle mesela bülbülü 
güle âşık etmişlerdir. Bu aşk, tekmil şiddet-i suzanıyla hâlâ devam 
eder durur. Bu hurafe-i şi’riyye kafiye hatırı için uydurulmuştur. 
Bu garip isnat, bütün şuaramızın boyunlarına dolanmış bir zincir-i 
esarettir. İllallah artık! Bu sevda eskimez mi? Bülbüle edilen bu 
iftira, bunca asırlardan beri muhafaza-i itibar edecek kadar mülhem 
bir şey midir?

Alimyan:
— He, haklı söylüyor… Ara sıra bu haltı bizim Mardiros da 

eder. Bülbül için güle sevdalanmıştır diyorlarsa boş laftır. Hiç 
bülbül gül ile çiftleşebilir ki ona âşık olsun? Bülbülün yuvasında 
halile-i muhteremesi1239 vardır. Onu, onda bırakıp da gidip gülün 
üzerinde hovardalık edecek? Bu ne biçim garaip şeydir?

Ferruh Efendi:
— Folluğunda yumurtlayan makiyan1240

misali gıtgıdaklarsın Alimyan
Alimyan:
— Bana küfretti, ne etti? Ağnayamadım. Ben gıtgıdak 

bağırırmışım? Bu sakalımla beni fahişe tavuğa benzetti?
1239    halile-i muhtereme: saygıdeğer eş
1240    makiyan: tavuk
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Senai Efendi:
— Hayvanatta fuhuş olur mu ki tavuğa “fahişe” diyorsun?
Alimyan:
— Hep hayvanatlar papaz “âmin” çağırmazdan birbirleriyle 

gerdeğe girerler. Lakin bunların da doğruları, eğrileri vardır. 
Güvercinler, kumrular monogam1241, binaenaleyh ırz ehlidirler. 
Tavuklar ise Fransız kokotları gibi her horozun önüne çömelirler.

Ferruh Efendi:
— Muzaffer adese-i rüyetlerimiz1242 başka. Birbirimizi ikna 

uzun mesele. Yirmi otuz sene zarfında Türkçedeki bu tahavvül, 
hiçbir lisanın başına gelmemiş garabetlerdendir. Bu bir terakki 
mi, tereddi1243 midir? Bunu istikbal halledecektir. Mademki 
Türkçemiz muhafaza-i bünye ve asaleti için hiçbir sağlam temele 
tutunamıyor, otuz sene sonra senin ihtiyarlığında bu çürük temel, 
bugünkünden büyük bir zelzele-i teceddüde uğrayacak. İhtimal ki 
hurufatımıza varıncaya kadar her şey değişecek. Şimdiki gençler o 
zaman bu inhidam karşısında birer ab-ı müşfik gibi gözyaşlarıyla 
feryat edeceklerdir. Orada masanın üzerinde kâğıtlar duruyor. 
Gözlerimin önünde bu dünyanın simsiyah karardığı şiddetli bir 
asabilik zamanımda karalanmış manzum bir feryatname… Oğlum 
ben deli bir herifim… Bazen büsbütün çıldırırım… Cinnet, şuur, 
deha, humk1244, insan her hâle kendi ihtiyarıyla uğramaz. Ben 
ekseriya cinneti akıl ve izana tercih ederim. Çünkü akıl kendine 
mahsus hudut dâhilinde dolaşır. Cinnetin ise cevelanına payan 
yoktur. Akıl bağlarını kopardıktan sonra insan her endişeden azade 
kalır. Şerin, kanunun mesuliyetlerinden kurtulur. Bazen en akıllılar 
çıldırmadıkça emellerinde muvaffak olamazlar. O derecede ki 
en büyük cüretlere kalkan muvaffaklara “dâhi” payesi verilir. 
Namuvafıklara “Delice hareket etti” denir. İnsanların teveccüh, 
hayret veya nefretlerini kazanmak, ekseriya tesadüfün bir cilvesidir. 
1241    monogam: tek eşli
1242    adese-i rüyet: görüş merceği
1243    tereddi: yozlaşma
1244    humk: ahmaklık
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İşte o şiirleri böyle aklımın kaçtığı, deliliğimin coştuğu bir anda 
yazdım. Kaide, şuur, kafiye, vezin pek arama… Her kusuru hoş 
gör…

Muzaffer, kâğıtlara uzanır. Manzum parçayı bulur. Bir müddet 
dikkatli dikkatli süzdükten sonra başlar:

Serap bütün bu âlem, taşlar, dağlar, denizler
Vaizi, feylesofu bu sırrı bizden gizler
Kenarsızdır fezalar, ademe gider hep izler
Uçurumun önünde korkudan titrer dizler
Ürker gözler, açılır, zihni dehşetler alır
Bir medetkâr bulamaz, şaşırır insan kalır
Boşa gider ümitler tabütüvan1245 azalır
Uzar emeller uzar fakat vade kısalır
Pek zifirî bir çukur bel ediyor hisleri
Sırıtıyor biaman, keskin sivri dişleri
İşte laşek budur sana müstakbel mekân
Aram kabil değil, firarda yok imkân
Çıldırmaz da ne yapar bu müşkül hâlde insan
Kimden kime şikâyet, celladın anan baban
Tabipler arar durur, derdinin devasını
Toprak açmış ağzını, bekliyor gıdasını
Payansız karanlıklar, gayrikâfi ziyalar
Çocuk beşikte ağlar, büyüklerde nidalar
Zulmet muhiş, derin her sedaya bicevab
Anlaşılmaz bir kuyu ağzı var ka’r-ı nayab
Zehirden şifa bekler, hasta yatakta inler
Erir şem-i hayatı ademi, mevti dinler
Konsultolar yalanlar, her gün bir türlü deva

1245    tabütüvan: güç
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Gelir o siyah ejder faslolunur bu dava
Mariz niçin ararsın durmaz derdine derman?
Bu bir hükm-i ezeldir yoktur reddine imkân
Mukadderden beklemek değil mi cinnet? İnsaf!
Hükm-i kati var sonda bugün etsen istinaf
Tabibe değil bağrını çağır Azrail’e aç
Beyhude işkenceler olmaz ölüme ilaç
Muzaffer, bu marizane şiiri latif, genç, ahenktar sedasıyla 

okudu. Takti halavetiyle müterennim bir fevvare1246 gibi dayısının 
hasta ruhunu okşaya okşaya müteessir etti. Ferruh Efendi o teessürle:

— Bin yaşa oğlum Muzaffer!.. Şimdi anladım ki bir şiiri 
canlandırmak için şairin kaleminden ziyade halavet-i kıraat1247 ve 
aheng-i telaffuzun tesiri var…

Muzaffer: 
— Terakkinin hedmkâr1248 fırtınası haberiniz olmadan 

en rakik asabınıza kadar sizi de sarsmış. Bu şiiri mukteda-yı 
muhtereminiz1249 Hersekli Arif Bey gibi yazmamışsınız. Gençler, 
sizi maziden istikbale doğru çekmişler. Küçük bir inatla beraber 
bu cereyana teslim-i nefsle hayli sürüklenmişsiniz. Vezinlerde 
istediğiniz gibi gezinerek aruzdan ziyade asabınızın feveranlarına 
tebaiyet etmişsiniz. Kafiyelerde eski kaideperestlik taassubu yok. 
Bazen biintizam, coşkun mevceler gibi savletlerinin tükendiği 
yerlerde öbür dalgalara karışmışlar.

Muzaffer, ceketinin yan cebinden bir defter çıkararak:
— Müsaade buyurulursa karaladığım eşardan bir ikisini 

okuyayım…
Ferruh Efendi: 
— Müsaade değil, teşekkür ederim…

1246    fevvare: fıskiye
1247    halavet-i kıraat: okumanın tatlılığı, hoşluğu 
1248    hedmkâr: yıkıcı
1249    mukteda-yı muhterem: saygıdeğer öncü
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Muzaffer, hazin bir eda ile şiirlerini taganniye başlar:
Bülbülün Cenazesi

Merg-i hazan solduruyordu eşyayı
Kelebekler kötürüm, ezhar müteverrim1250

Hamuş kuşlar, böcekler naim
Bir melal-i kesif dolduruyordu dünyayı
Bulutlar ağlar, dağlar inlerken
Yolum tenha bir ormana düştü
Çayırlar nemli, ağaçlar üşümüştü
Rüzgâr dalları didiklerken
Dayandım yosunlu bir meşeye
Mestur sehabla ufuklar yekrenk
Ölüyordu yapraklar titreyerek
Daldı zihnim hazin bir endişeye
Ufak bir kuş düşmüş çimene
Sakit, bitap, belki yaralı
Yorgan olmuş bir hazan yaprağı
Üşümüş melul sinesine
Serçe sandım bu küçük mecruhu
Eğilip baktım hemen dikkat ile
Doldu yaş gözlerime rikkat ile
Çünkü etmiş idi pervaz ruhu
Bir bülbül idi ebedî haba dalmış
Kıymış ölüm o vücud-ı nermine
Semalardan düşürmüştü zemine
Çamurlarda bimedfen kalmış
Gülşenin bu bimanend1251 hanendesi

1250    müteverrim: veremli
1251    bimanend: eşsiz
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Kapamış gözlerini lal olmuş
Azim-i rah-ı zeval olmuş
Nevbaharın müterennim handesi
Sarkık kanatlar, gaga bihareket
İnce pençeler büzülmüş solmuş
Kabarmış tüyleri vücut donmuş
Veriyor manzarası kalplere rikkat
Hayata geldiğin yeşil yuvada
Sen altında ısınırken maderin
Dalda ninni söyler idi pederin
Açardı çiçekler renk renk ovada
Dolaşıyor etrafında o biruhun
Bir iki aç kurt, karafatma
Edecekler onu lokma lokma
Budur akıbeti her ziruhun
Sen olaydın azade-i fevt
Teranesaz her gâh
Mümkün mü bu istisna? Ah!
Gel nefs-i zaikatü’l-mevt1252

Bu bülbül mersiyesi, Muzaffer’in gül dudaklarından her katre-i 
matemi gülabdandan saçılır gibi odanın havasını müşkbar-ı şi’r ü 
hüzn1253 ederken efendinin müheyya-yı isyan1254 asab-ı rakikası1255 
sarsıldı, gözleri doldu. Senai Efendi, enfiyenin miktarını burnuna 
fazla kaçırarak bir mestî-i hazinle süzüldü. Alimyan, yeğeni 
Mardiros’un ishalli manzumesiyle bu okunanı zihnen mukayeseye 
uğraştıktan sonra:
1252    nefs-i zaikatü’l-mevt: ölümü tadan nefis
1253    müşkbar-ı şi’r ü hüzn: şiir ve hüzün miski yağdıran
1254    müheyya-yı isyan: isyana hazır olan
1255    asab-ı rakika: hassas sinirler
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— Dağda bir bülbül gebermiş. Bu o kadar acıklı bir şey değildir. 
Hayvanatlar, insanlar gibi her gün doğarlar, geberirler. Fakat bunu 
mezüre, rime1256 koyup da Muzaffer Bey gibi ince ağır bir çalım ile 
okuyuncas bilirsin? İnsanın kalbinden pıt pıt deyi bir şeyler oluor. 
Hafif bir yağmur kederi göz oluğuna doluor. Fransız şuaraları bu 
bülbül için ne laflar demişlerdir… Fakat Frenkler bülbülün yalnız 
sedasını dinlemezler, etini de pek severler. Vururlar, yerler. Bu 
muhacir bir kuştur. Kışın sıcak yerlere gider. Bir cinsi vardır, eti 
gayetle latiftir. Şarap ile bunu boğaza attıktan sonra ensesinden beyit 
düzerler. Yarın da1257 menşur şuaradan bir Sully Prodhomme vardı. 
Şimdi mefat olmuştur. Kardiyaktı. Ağır şeyler hazmedemediğinden 
her gün güvercin kebabı yer ve sonra da güvercinlerin üzerine 
herkesi ağlattırırdı.

Doktor Gebers:
— Deminden beri patırtınızı dinliyorum. Bu şiirler hep ölümün 

verdiği korku titremesiyle söylenen hayalattır. Ölümün ne olduğunu 
bilmiyor, hakikati hayalatla tarife uğraşıyorsunuz. Hayattan şikâyet 
edenlerin ölümden korkmalarında lojik yoktur. İnsanı her saniye 
tahavvül içinde yürüten zamandır. Bizi doğurtan, genç eden, 
ihtiyarlatan, öldüren, zevkler, kederler, acılar veren hep odur. Yaş 
zevale dönünce insan her gün bir parça ölür. Fakat çoklarının 
bundan haberi yoktur. Ölenin zamanla bir rölasyonu1258 -Nasıl 
derler?- münasebeti kalmaz. Onun iyi, fena tesiratından korkulur.

Tabiattan şikâyet zemini üzerine işlenmiş, “bülbülün ölümü” 
mevzusu, Ferruh Efendi’nin bedbin dimağına hoş geldi. Tatlı tatlı 
ağladı. Bu yaşlar zehr-i derununu akıttı. Biraz zihninin karanlığı 
açıldı. Defter-i eşarında daha böyle hazin şiir varsa okumasını 
yeğeninden rica etti. Muzaffer, bu emre tebaiyeten defterini 
karıştırırken yaprağın birini çabuk geçerek hemen örttü. Efendi 
bunun farkına vardı. Nihayet genç şair şu parçayı okumaya başladı:
1256    rim (rime): kafiye
1257    Baskıda yanlışlık olmalı. Atlas Kitabevi baskısında “Yarın da” ifadesi yerine 

“Paris’te” geçmektedir. (haz. notu)
1258    relation
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Talih
Koca başlı bir âmâ, acul1259, insafsız, hilebaz
Tuttu sürüdü beni elimden kış yaz
Düştük çukurlara, battık çamurlara

“Bırak yakamdan, dur kimsin? Söyle bana!”
“Bana derler işit Talih Baba…”
Encam geldik bir siyah hufrenin ta başına
İtti elimden dedi: “Şimdi uğurlar ola”
Ferruh Efendi: 
— Vezni bahr-ı cedidden, kafiyesi entipüften1260 fakat meal 

itibarıyla rakik, güzel… Demin defteri karıştırırken bir sayfayı 
pek çabuk atladın. Büyük bir endişe-i ketumiyyetle kaçırdığın o 
yaprakta ne var? Lütfen onu okur musun? Merak ettim.

Bu talep üzerine Muzaffer’in beşere-i vechiyyesi ateşîn bir 
gül renk ve taravetini aldı. Çocuk, gözlerinin akına kadar kızardı. 
An-ı teessürde esrar-ı kalbiyyenin hassas bir levha-i akisesi1261 olan 
çehreyi hücum-ı demden kurtaramayarak gizlemek istediği şeyi 
feveran-ı şebabıyla izhar etti.

Muzaffer’in defterinde ne tarafa dönse büryan kebabı gibi 
cismini ateşinden kurtaramadığı bir aşkın feryatları vardı. Sabri 
Bey mahdumuna yakın oturuyordu. Oğlu defterini karıştırırken 
gözlüğünün ucuyla baktı. Şu mısraları pek ayan okudu:

Peyk olalı cazibe-i anına
Asman-ı aşkında hep bikarar
Ruh-ı nalanım uçar, seni arar
Dökmek için eşkini damanına
Tehlikeyi his ile pederin de buruşuk, sarı siması biraz pembeleşti. 

Cazibe Hanım, Muzaffer’le olan bidayet-i sevdalarında bu çılgının 
1259    acul: aceleci 
1260    entipüften: derme çatma
1261    levha-i akise: yansıtıcı levha
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bacadan aşkın, pek ateşli hücumlarından kurtulmak için bir bahane 
icadıyla bir ay kadar yalıdan İstanbul’daki akrabası nezdine 
savuşmuştu. Muzaffer’in bu zaman-ı tahassüründe söylediği bir 
manzume vardı. Hedef-i ateşi gayrimusarrah1262 bir şiir… Dayısının 
ısrarına karşı büsbütün itaatsiz bulunmamak için bunu okumakta 
bir beis görmedi. Fakat ısrarın mabadını kesmek maksadıyla şu 
mukaddimeden söze başladı:

— Efendim, gençlik saikasıyla söylenmiş bazı garami 
saçmalarım var. Bunları huzur-ı alinizde okumaya teeddüp ettiğim 
için merhametinize ilticamı kabul buyurunuz…

Ferruh Efendi: 
— Ben, gençlerin kaynar kalplerine sevda girmesini menetmek 

fikr-i garibinde bulunan matuhlardan değilim. Bu zemindeki 
eşarından da bir numune görmek isterim. Kuzum Muzaffer, 
narçiçeği gibi yüzünü kızartmayacaklardan bir hafifini oku…

Muzaffer, bu defa alam-ı kalbiyyesini bütün teessüratıyla 
tercüme eden en derin aheng-i ruhisiyle başladı:

Dere ve Ben
Ağlayan derenin kenar-ı mateminde
İftirakına teselli arar, gezerim
Kanatlarımın bu inkisarı deminde
Sürünen dalgayı takip ederim
Ne bu seyl-i revan? Ben miyim ağlayan, dere mi?
Bilemem ah, o çağlar, ben silerim gözlerimi…
Hangi semte akıyorsun? Dur, söyle…
Müteelim, müteessir acele
Mutazallim hicranlı köpüklerle
Vurarak sineni taştan taşa eninlerle
Ne bu seyl-i revan? Ben miyim ağlayan, dere mi?
Bilemem ah, o çağlar, ben silerim gözlerimi

1262    gayrimusarrah: açıkça söylenmemiş
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Coşalım, ağlayıp hemah olalım 
Bir tecelli ile sürüklenerek
Birbirimizi teselli ederek
Akalım, çağlayıp hemrah olalım
Ne bu seyl-i revan? Ben miyim ağlayan, dere mi?
Bilemem ah, o çağlar, ben silerim gözlerimi
Şairin sedası, coşkun derenin kâh kabaran kâh alçalan aheng-i 

cereyanını takliden kulaklarda dalgalandı dalgalandı… Nihayet 
beyaz köpükleriyle siyah bir hufre-i hicrana inleyerek döküldü, 
söndü. Fakat her an-ı seyriyle membasından iftirakı artan bu sukutun 
teessürü kalplerde hâlâ ağlıyordu. Muzaffer’in bu şiiri zaman-ı 
inşadındaki1263 cerihası bütün şiddetiyle tazelendi. Sızıntıları 
gözlerinden kaynamaya başladı. Ferruh Efendi, mariz vücudundan 
umulmaz bir feveranla yerinden fırladı. Bir takdir-i müteessirane 
ile yeğeninin alnından öperek:

— Muzaffer, Allah sevgiline kavuştursun! Madame’l-ömr 
onunla bermurat yaşa!
temenni-i samimisinde bulundu. Bu duaya, “âmin” deyip 
dememekte mütehayyir kalan Cazibe ve Ferhunde Hanımlar 
kapı arkasında nevini tahlilden ürktükleri bir teessürle birbirinin 
boynuna sarılmış ağlıyorlardı. Atıfet, bu deraguş manzarasından 
dehşetlenen gözlerini semaya kaldırarak hazin sedasıyla:

— Allah’ım! Dünyada öyle cehennemler icat ediyorsun ki nar-ı 
ahiret hiç kalır… Ah zavallı babacığım!.. dedi.

1263    zaman-ı inşad: (şiiri) yazma zamanı



XVI  
ATIFET’İN MEKTUBU

Yalıdaki çiftler başlarından kızıl bir sevda dumanı tüterek 
gündüz gece demiyorlar bahçede, koruda pürneşe dolaşıyorlar, 
gurupta, zulmet-i leylde, mehtapta deraguşlarını örtecek yeşil 
nişimenlere1264 gömülüyorlardı.

Biçare Ferruh Efendi, o safdil temennisiyle kendi ölümüne dua 
ettiğinden bihaberdi. Cazibe ile Muzaffer feyezan bir aşk içinde 
yüzüyorlardı.

Şemsi’ye bu nameşru evlenme afiyet verdi. Yüzüne dolgunluk, 
rengine daha ziyade taravet geldi. Erbab-ı irtikâb1265 gibi haram 
yaradı. Ferhunde Hanım, damarlarına ihtikan edilen genç aşk ab-ı 
Hızır’ıyla kırkından sonra gençliğe ricat1266 saadetini gösteren bir 
mucize-i hayatla günler geçtikçe inhitata1267 bedel civanlaşıyordu.

Sabri Bey’in bir boynuz salabetiyle1268 dal budak 
salıvermesinden endişe ettiği alın sivilcesi lehü’l-hamd iltiyam 
buldu1269. Biraz kızartısı kaldı. Fakat bu şişkinliğin karısının kırk 
bir buçuk derecede humma ile raşedar olduğu aynı gecede garabet-i 
zuhuru su-i tesadüfü zavallının kalbinde pek derin bir şüphe yarası 
açtı. O, bir türlü kapanmıyor, uyku kaçıran sızılarla işliyordu. 
1264    nişimen: mesken
1265    erbab-ı irtikâb: rüşvet sahipleri
1266    ricat: geri dönme
1267    inhitat: ihtiyarlığa yüz tutma
1268    salabet: sertlik
1269    iltiyam bulmak: iyileşmek
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İhtiyarın ürkek uykusu bu endişe ile bütün bütün kaçtı, sızmak 
için bazı akşamlar beş altı kadeh yuvarlamaya mecbur oluyordu. 
Uyku getirmek kabil olamadığı geceler odasında roman okuyor, 
masa üzerinde boyuna iskambil falı açarak kısaldıkça kesafeti 
artan istikbalinin keşf-i zulümatına uğraşıyor, sofada ufak bir pıtırtı 
duysa hemen kapısını aralayarak karısının zair-i leylisini görmek 
helecanıyla kulak kabartıyordu.

Atıfet’in huyu, tavrı külliyen değişti. Şimdi ona bürkâni 
indifaatını ortaya saçmaksızın sine sine yanan bir volkan hâli geldi. 
Kimse ile görüşmüyor, sofrada edilen bahislere karışmıyor, etraftan 
bazen kendine atılan okkalıca taşlara katiyen cevap vermiyor, zahirî 
derin bir sükûn ve sükûnet içinde, ağzı var dili yok gibi münferit, 
mahzun dolaşıyor fakat hasımlarının harekâtını tarassuttan bir 
an hali kalmıyordu. Odasına kapanıp aşkıyla yalnız kalınca 
müterakim-i teessüratının musluklarını o zaman açıyor, kâh hazin 
kâh coşkun ağlıyor ağlıyordu.

Bu sakit tahammül, bu cebrinefis, bu infirat1270, asabiyetini 
büsbütün arttırdı. Mühim bir şeye karar vermek için korunun 
koyu sayeleri altında inzivalar arayarak günlerce düşündü. Kızın 
bu vahdetperestliği, hüznü, tefekkürat-ı elimesi ötekilerin enzar-ı 
dikkatlerinden kaçmıyordu. O farfara, o çırçır Atıfet’in bu zahirî 
rükûdeti altında kariben patlayacak bir fırtına hazırlığı bulunduğunu 
hissediyorlardı.

Atıfet, gözlerinin kızartılarını ötekilere göstermekten ihtirazen 
bir gün odasından çıkmadı. Hıçkırıklarla kâğıdın üzerine kapana 
kapana uzun bir şey yazdı, zarfladı. Alaim-i teessüratını mümkün 
mertebe gidermek için bir gün bekledi. Çehresinin sarılığını pudra 
ile örttü. Penceresinden bahçeyi iki saat gözetleyerek Şemsi’nin bir 
kenarda yalnız kaldığı bir anda hemen dışarı fırladı.

Dildarı, bahçenin ta müntehasında sarmaşıklı duvarın önündeki 
kanepede biraz dalgın kendi kendine oturuyordu. Asabi adımlarla 
yürüdü. Zarfı Şemsi’ye uzatarak:
1270    infirat: ayrılıp yalnız kalma
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— Kalbimin bu kadar derin ve ince esrarına senden başkasının 
agâh olmasını istemem. Hem buna aharın vukufunda senin için 
büyük mahzurlar, belki de tehlike vardır. Bunun mektumiyeti 
benden ziyade sana aittir. Namusuna tevdien veriyorum, dedi.

Delikanlı, zarfı almakta bir müddet tereddüt etti. Fakat kızın 
sedasındaki ihtizaz-ı nevmidî, vücudundaki raşe-i halecan, zarfın 
mühim ifşaatı ihtiva ettiğini anlatıyordu. Redden bir felaket 
tevellüdü ihtimalini düşünerek Şemsi asık bir suratla zarfı aldı. 
Atıfet, beyanatına bir şey ilave etmeksizin çekildi, gitti. Atıfet’in 
maşuk-ı biinsafı zarfı elinde evirdi çevirdi. İçinden pek can sıkıcı 
sözler çıkacağını bildiği için açmaya korkuyordu. Mektumiyeti 
namusuna tevdi edilen bu mektubu bahçede okumayı münasip 
görmedi. Odasına çıktı. Kapısını içeriden kilitledikten sonra zarfı 
yırttı. Şu satırlar çıktı:

“Şemsi,
Bu mektubu sana yazmak için öldürücü baygınlıklarla dolu 

uzun bir tereddüt geçirdim. On sekizindeyim. Bu yaşta bir kız fail-i 
muhtar1271 sayılmaz. Fakat zulm-i hayat, kurbanlarını intihap için 
o biçarelerin henüz ömrün devre-i za’fında bulunmalarını mâni 
görmüyor. Tabiat çok merhametsiz. Bedbahtinin tarifinde niçin uzun 
sözler arıyorlar? Bedbahtlık hassas doğmaktır. Hilkat, asabımı 
yalnız eninlerini terennüm etmek için ahenk etmiş. Bu zayıf sinemden 
öyle kuvvetli bir sevda erganununun matem şelaleleri saçılıyor ki… 
Bu yeis ve nevmidî elhanını bütün giryeleriyle tercümeye kendim 
değil, belki tabiat ahlarının müterennim-i güzinleri Mozartlar, 
Beethovenler, Chopinler bile muktedir olamazlar… Onların 
ağladıkları geceler benim zulmet-i aşkıma nispetle birer mehtab-ı 
safa gibi kalır.

Beni yakan hicranlarımı bağırmak için sinnimin müsait 
vaktini mi bekleyeceğim? Hayır, insan bitahammül kaldığı 
acılarını her yaşta ağlayabilir. Bir kız için izharı ayıp olan hisler 
vardır. Tabiat, genç sinelere gömdüğü bu vedialarını sahiplerine 
mezara götürmek için mi emanet etmiştir? Bunları ifşaya mecbur 
1271    fail-i muhtar: kendi bildiğini işleyen kimse



334 | Cehennemlik

kalanları ayıplayanlar biliniz ki riyayı hakikate tercih eden kalpsiz 
kimselerdir…

İtirafa hacet yok. Şemsi, bilirsin ki seni severim. Ne günden 
beri? Buna bir iptida tayininden âcizim. Zannederim ki rahm-i 
maderde ilk hareket-i kalbiyyem sevdanla başlamıştır. Aşkınla 
birlikte doğdum. Onunla yaşayacak, onunla öleceğim. Belki 
muhabbetin hilkatimden evveldir. Vefatımdan sonra da ruhum 
onunla temin-i ebediyyet edecektir.

Bana reva gördüğün insafsızlıklara karşı bu samimiyet 
ateşlerimi pay-ı istirhamına dökmek, bilirim seni bütün bütün 
kendimden soğutmaktır. Fakat başka çare var mı? Bir kız için 
iffetşiken bir cüret sayılan bu itirafatımın karşısında senden evvel 
ben kendimden nefretle utanarak ağlıyorum. Şemsi, elimdeki 
kalemin her darbe-i hareketi uzun bir şehik1272 ile yürüyor… 
Sözlerimin doğruluğuyla muhabbetini değil -biliyorum buna imkân 
yok- belki biraz merhametini celbedebilirim… Dinle, şimdi sana 
acı ama pek acı bir hakikat itiraf edeceğim. Bu itirafımdan sonra 
yüreğimin nasıl iltiyamnapezir, ne vecanak, ne derin bir yara ile 
sızladığını anla… O hakikat işte bu: Sen güzelsin, ben çirkinim. 
Felaketimin nakabil-i inhilal ukdesi işte burada. Kâinatın en çirkin, 
en kerih simalı mahluku olan bir kız bile bunu itiraf edemez. İşte 
ben ediyorum. ‘Bu gudubet kız, hâlini bilmeyerek böyle sırnaşık bir 
sevda ile niçin bana musallat oluyor?’ deme. Bu hakikati zaten sen 
kaç defa yüzüme çarptın… Evdeki güzel hanımlar da bu nakise-i 
hulkiyyemi her gün daha istihzaaver bir tavsifle anlatarak kalbimi 
kanatmak için ‘bücür, yengeç, ikansese’ tabirlerine ilaveten ne 
tezyifat icat edeceklerini bilemiyorlar. Beyhude yoruluyorlar. 
Onlarla hüsün rekabetine çıkan yok. Çehre güzelliği hüsn-i ahlakla 
tevem olmazsa sahibi ve cemiyyet-i beşeriyye için çirkinlikten çok 
müthiş bir felaket teşkil eder. Halamla üvey anam Cazibe’nin billur 
sinelerini biraz deşersen altından çıkacak simsiyah vicdanlara 
nispetle benim çirkinliğim cavidani bir nur-ı melahat gibi kalır. 
Mübadele-i hulkiyyet kabil olsa billahi bu çirkin yüzümü onların 
1272    şehik: hıçkırık
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kara vicdanlarıyla beraber bana gelecek güzelliklerine değişmem… 
Fakat her yerde, her şeyde gözleri aldatan zevahirdir.

Bu maluliyyet-i halikamdan1273 dolayı ben kendi nazarımda 
ve herkes enzarında bilakabahat mahvolmuş bir kızım. Bu gadr-ı 
tabiattan nefsimi tahlise uğraşmak beyhude… Ben kendimi 
bıraktım fakat senin aşkın beni bırakmıyor. Bu masum kalbimi 
ateş pençeleriyle kavramış öyle bir kuvvet ki her hâlde senin için 
yaşamamı, senin için ölmemi bana emrediyor… Bu icbar altında 
çoktandır bende pek işkenceli bir can çekinmesi başladı. Sen 
benden ne kadar müteneffir olursan ol, mademki mana-yı hayatım 
sensin, -bunu bence diğer türlü tefsire imkân yoktur- mademki ölüm, 
dirim sana nezrolunmuştur, tabiatın beni mahrum yarattığı hüsn ü 
anla seni cezbedememek felaketine mukabil, sana başka türlü müfit 
olmak isterim. Beni tekmelerinle kovsan, ezsen cismimde bir zerre-i 
hayat bulundukça onu senin saadetine sarfa uğraşmak cidalinden 
beni menedemezsin. Senin saadetin benim mahvımla kabil-i husul 
ise çekinmek değil, bu hufreye kendimi sevinçle atacağımı istikbal 
sana ispat edecektir. İşitiyor musun Şemsi? Seni kurtaracağım… 
Sonra mesut öleceğim…

Dur dur Şemsiciğim… Kalemimden evvel gözlerim ağlamaya 
kansın. Hıçkırıklar beni boğacak. Mecruh kalbim bu huruşan-ı 
teessüratı istiap edemiyor. Herkesin müstahkarı bu bücür vücut, bu 
kadar büyük yeise nasıl tahammül ediyor? Bir dakika-i azabımı 
sana tarif kabil olsa bu mukavemetime hayret edersin.

Yedikardeşler Tepesi’nde şahidi olduğum rezaleti, o zihayat 
levha-i cinayeti parmaklarımı kirletmeden kalemimin ucundan nasıl 
geçireceğim? O hatıra ile müfekkirem, vicdanım yandı yandı, kömür 
kesildi… Bazı anların acılarını, dehşetlerini duymamak için bihiss 
kalmak ne büyük nimet… Of… İşte o manzara tekmil cehennemî 
ateşleriyle gözlerimin önünde… Bu intibaatı dimağımdan ebediyen 
silmesi için ölümü çağırıyorum çağırıyorum, gelmiyor… Mevt, bu 
acıya nispetle ne tatlı, ne münevver bir uyku…
1273    maluliyet-i halika: yaradılıştaki sakatlık
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Gücenme Şemsi… Cani sen değilsin… Halam… ‘Ferhunde’ 
ismini taşıyan o menhus karıdır… Sen, o akşam çok içmiştin. İradene 
malik değildin. Halam, senin o za’f-ı mestanenden, Allah’tan çok 
kullardan hayâ etmeden istifade etti. Halam, seni doğurmadıysa 
da elinde büyüdün. Manevi anan demekti… Senin saf, pak nasiye-i 
şebabına öyle bir levs bulaştırdı ki hiçbir istiğfarla temizlenmez…

Gayrimeşru münasebetlerin bu en günahı, en iğrenci… Bu fiili, 
kendi öz ananla irtikâp etmiş olmandan hiç farkı yok… Sen, bu 
valide-i maneviyyeni hakiki bir aşkla… of… nasıl söyleyeyim… tam 
manasında bir muhabbet-i cinsiyye ile seviyor musun? Sen bu suale 

‘evet’ demiş olsan da ben bütün avazımla layuad1274 kere ‘Hayır! 
Hayır! Hayır! Hayır!’ inkârlarıyla mezara kadar bağırırım… Belki 
cesedimin tahallülünden de tabekıyamet bu feryat tebahhur eder. 
Huzur-ı Rabbü’l-âlemin’de de tekrar edeceğim hakikat, inkârla 
örtülemez. Bunu o kadar kuvvetli bir imanla söylüyorum.

Şebabın ilahi, yüksek, nezih aşkını, ona penahgâh, ona mabet 
olamayacak bu mezbeleye sürükleyerek niçin kirletiyor, niçin 
öldürüyorsun? Aşk, gençliğin kutsiyetidir. Onu bu derekeye tezlil 
küfrü sana yaraşır mı? Senin ahlak-ı ulviyyeni layakıl1275 bir 
sarhoş gibi sızdırmak için o karı pejmürde dudaklarından sana 
nasıl mübtal-i hiss zehirli bir münevvim içirdi? Bu zehir evvela 
ahlakını, sonra seni bitirecek… Bu mühlik temaşa, senden evvel 
beni öldürecek… Nasıl ölmeyeyim ki evvelce ahlakı, sızırılmış 
altınlardan daha pak cevher olan Şemsi, bugün kocasına ‘baba’, 
evladına ‘kardeş’ dediği bir kadınla yatıyor… Bunu havsalam 
almıyor… Çıldıracağım… Allah’ım şu satırları itmam için sen 
bana tahammül, kuvvet ihsan et!..

Ahval-i ruhiyyeni çoktandır takip ediyorum. Sen bu günahkâr 
kadına aguş-ı kabulünü açabilmek için çok zaman vicdanınla 
güleştin güleştin… Nihayet şeytan meleğe galebe etti. Gözlerin 
1274    layuad: sayısız, pek çok
1275    layakıl: kendinden geçmiş, aklı başında olmayan
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karardı. Kanatların kırıldı. Gençliğin pürnur asman-ı ulviyyetinden 
bu karanlık varta-i günaha1276 düştün.

Sana, keşfime pek hayret edeceğin bir hakikat daha 
söyleyeceğim. Bu benim için en müthiş… Sen de bütün metanet-i 
insaniyyeni topla, beni insafla dinle… Fedakârlığımın büyüklüğüne 
nispeten senden isteyeceğim mürüvvet pek küçüktür. Kalbini şiddetli 
bir aşk sarsıyor. Sen de seviyorsun… Dur dur… Nefesim tutuluyor… 
Beynim eriyor… Damarlarımın sirayet-i ateşinden kalem elimde 
hâl-i müzaba geldi sanıyorum… Evet Şemsi, sen de seviyorsun… 
Of… O karıyı değil, kızı Mahmure’yi…

Bekle… Baygınlığım geçsin… Aman… Azıcık daha… Küre-i 
arz vücudumun altından çekildi. Biheva, bir boşluk içinde kaldım. 
Kanlarım etrafa fışkıracak, vücudum dağılacak gibi oluyor. Nasıl, 
keşfim doğru mu? Vicdanına karşı bile itirafta ketum kalmak 
istediğin bu hakikati ben nasıl hissettim? İşte anla ki kalbinden 
kalbime bir elektrik nakli var. Orada cilvelenecek hissiyattan 
hiçbirini benden saklayamayacaksın. Bu hakikati inkâra uğraşma, 
beyhudedir… Korkma… En derin ecvaf-ı kalbiyyende gizli tuttuğun 
bu mühim sırr-ı hayatına vukufumdan senin için mazarrat değil, 
bilakis fayda var. Sonra göreceksin…

Bu aşkını tayip etmiyorum. Bana ölüm pahasına gelen bir 
mertlikle bu mazeretini tasdik ediyorum. Karanlıklardan nurlar 
doğurtan Allah’ın hilkatte gösterdiği tezatlara bir numune olarak 
Mahmure, şeytanzad1277 bir melektir. Sevilmeyecek bir kız değildir. 
Birbirinizi mesut edecek bir çift olabilirsiniz fakat kızına vusul için 
anasının mülevves kalbinden bir yol aradığına pek büyük hata ettin 
Şemsi… Bu hatanın dehşetini, cezasını çektiğin vakit anlarsın…

Mesele şimdi vuzuha erdi. Mahmure’yi seviyorsun. Onunla 
izdivacına beni arada engel görüyorsun. Onun için hakkımdaki 
nefretin her gün biraz daha büyüyor. Bu emeline nailiyet için 
benden ne fedakârlık bekliyorsun? Emret… Bu emrinle bana tahmil 
edeceğin azap ne kadar büyük olursa ben o kadar memnun olurum… 
1276    varta-i günah: günah çukuru
1277    şeytanzad: şeytandan doğma
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Çekinme, söyle… Çünkü benim için bu dünyada artık bir hazz-ı 
mesudane yoktur. Hayatın en canfersa işkencelerini kendime zevk 
etmeye uğraşacağım.

Kambur Hoca’dan öğrendiğim mantıktan sana bir kıyas 
yapayım. Benimle izdivaç edersen bedbaht olacaksın. Senin bu 
cebrî evlenmenden ben nasıl mesut olabilirim? Görüyorsun ki 
babam gibi düşünmüyorum. Onun muvazenesiz, ahenksiz izdivac-ı 
bedbahtanesi gözlerimin önünde bir ders-i ibrettir. Senin sebeb-i 
felaketin olmak, bana ölümden acı gelir. Ben tabiaten mahrum-ı 
saadetim. Senin bunda kabahatin yok. Bu bahtsızlığıma seni niçin 
iştirak ettireyim? Binaenaleyh sen Mahmure ile teehhül edersen o 
zaman ikimizden birimiz mesut oluyoruz. Felaketi yarıya indirerek 
kârlı çıkıyoruz. Fakat benim felaketim tezauf ediyor. Zararı yok. 
Senin bedbahtini ilaveten duş-ı zaifime1278 yüklenmeyi saadet 
bileceğim. Sana menfur bir zevce olmadansa senin sevdiğinle 
saadet-i izdivacına yardım ederek takdirini kazanmayı evla 
buluyorum. Aşkımın hodbin olmadığını ispat edeceğim. Takdirini 
celbetmek için öleceğim. İşte hisseme ayırabileceğim saadet…

Şimdi söyle, mesudiyetin için ben sana nasıl muavenet 
edebilirim? Bücürlüğümden, çelimsizliğimden, maluliyetimden 
korkma. Teklifin ne kadar ağır olsa kabul edeceğim… Giyotini niçin 
icat etmişler? Mahkûmları saniyede öldürmek için değil mi? Sen de 
beni bir darbede öldürebilirsen insaniyet etmiş olursun. Münfail 
olma. Hakikat söylüyorum. Bana merhamet, senin için felakettir. 
Bu en acı samimiyet saatlerimde riyakâr olmadığıma kızarsan 
haksızlık etmiş olursun…

İnfialine mağlup olduğun bir feveran-ı asabi anında ne yaptığını 
bilmeyerek nişan yüzüğünü havuza fırlattın. Fakat bu hareket-i 
müteneffiranenle namzetliğim belasından pek kurtulamadın. Çünkü 
dikkat ediyorum. Efendibabamın yanına girdiğin zamanlarda 
o lanet halkasından sıyrılmış çıplak parmağını onun nazar-ı 
teftişinden mahcup, hirasan saklıyorsun. Seni bu mahcup azaptan 
kurtaracağım.
1278    duş-ı zaif: zayıf omuz
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Söyle, nasıl yapayım? Bilmeyerek arzuna mugayir bir harekette 
bulunmuş olmamak için senden talimat bekliyorum. Emirlerini üç 
dört satırla bir kâğıda icmal et. Bana ver. Şifahi mücadele istemem, 
pek asabiyim. Sözler fart-ı halecandan boğazıma tıkanıyor, beni 
boğuyor. İfade-i hâle kudretyab olamıyorum. Kulaklarıma bir 
uğultu doluyor, söyleneni de anlamıyorum.

Vereceğin emirlerin dehşetinden cesaretin kırılmasın. ‘Acıma’ 
diyorum. Senin sineme tevcih edeceğin hançer-i tedbirin bana acı 
vermez. Her darbe-i katilen muzdarip ruhum için şifa yerine geçer.

Seni kendimden kurtarmak için düşündüğüm bir tedbir, yalnız tek 
bir çare var. Her mesuliyeti üzerime alarak efendibabama gideyim: 

‘Şemsi, hüsnen, hulken kusursuz bir gençtir. Ama hissiyatımda 
ona karşı esbabını tefsir edemediğim tezatlar var. Onun hiçbir 
kabahati yok. Mümkün değil kendisiyle yıldızım barışamadı. Tensip 
buyurmuş olduğunuz namzetliğe itaat için çoktan kalbimle ettiğim 
cidalde nihayet mağlup düştüm. Bade’l-izdivac hüsn-i imtizac 
kabil olamayacağını katiyen anladım. Sizi haşa, müntic-i felaket1279 
olacak arzularının icrası hususunda bimana ısrar gösteren cahil 
pederler ile kıyas etmek küfründe bulanamam. Ulüvv-i merhamet ve 
kudret-i muhakemeniz mücerrebimdir. Binanaleyh bu namzetlikten 
cariyenizi azat ile bir ayak evvel müsterih etmeniz istirhamıyla 
insaf-ı pederanenize iltica ediyorum.’ tazarrusuyla pederime 
müracaat edeyim.

Şimdi senden cevap bekliyorum. İki güne kadar tahriren 
cevap vermezsen bu sükûtunu teklifimin kabulüne işaret telakki 
ile müracaatta bulunacağım. İşte seni en büyük kalp ızdırabından 
kurtardım. Bu mesele bitti.

Ölüm felaketlerine meydan vermeden hanmanımızı en büyük 
bela-yı namus dehşetinden tahlis için düşünülecek, vicdanlara 
azab-ı istifrağ veren mülevves, pek mülevves bir mesele daha var: 
Cazibe ile Muzaffer maddesi… Bu caniyane aşktan bahsedebilmek 
için Halik’ime karşı bütün afafet-i bakiranem titriyor… 
Zannediyorum ki üzerine çizeceğim kelimelerin kirlerinden 
1279    müntic-i felaket: felakete sebep olan
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istikrahen elimin altındaki beyaz kâğıt, hicabından kızaracak. 
Parmaklarımın arasında kalem ‘Ben yazmam.’ narasıyla isyan 
edecek. Bu cehennem-i aşka sevk-i hame etmek kuvvetini kendimde 
bulamıyorum. Susayım. Teellümatımın derinliğini sen anla.

Of… Dur bir şey kaldı… Senden bir mükâfat, bir mürüvvet 
talebi… Yüreğin oynamasın. Büyük bir fedakârlık istemeyeceğim. 
Şu bücür cismimde ulvi bir ruh, büyük bir kalp bulunduğunu 
tasdik et. Faziletle ölmek, ahlaksızlıkla yaşamaya müreccahtır. 
Pek elim giryelerle hayatımı gömdüğüm mezar-ı sevdamın 
taşında senin zeheb-i takdirinle yazılacak tek bir kelime-i teessürü 
ahiretten okumak isterim. İşte mükâfatım Şemsi… Buna da 
müstahak görülmezsem bilüzum bir hayat, tesellisiz bir ölüm için 
yaratılmaktaki mana-yı hilkatimi Halik’imden sorarım.

Hissiyatı kendinden evvel defnedilen garip
Atıfet”

Son satırın hitam-ı kıraatinde biten mektup muydu, yoksa 
Şemsi’nin kendisi mi, delikanlı bunu pek anlayamadı. Birbirini 
arayan müspet menfi elektrikli bulutlar gibi beynine dolan 
kelimeler dimağının en hassas noktalarında şerareler parlatıyor, 
yangınlar tutuşturuyor, sızılar, cazırtılar peyda ediyordu. Gözleri 
pencereden dışarıya daldı. Mektup, parmaklarının arasında kaldı. 
Atıfet kendini feda ediyor fakat müthiş bir intikam alıyordu. O 
bücür, o dermande, o zayıf vücutta böyle bir darbeyi tasarlayıp fiile 
çıkaracak kuvvet bulunabilmesine Şemsi hayret etti. Kızın büyük 
bir masumiyet, asalet-i hissiyye ve azamet-i ruhiyye ile tabdar bu 
ifadatı, bu inanılmaz ulüvv-i cenabane fedakârlığı acaba samimi 
miydi? Yoksa bir an asabiyetin feveranlarına kapılarak yazılmış 
satırlar mıydı? Atıfet metanetini, vadettiği fedakârlığın vakt-i icrası 
hululünde lazım gelen kuvvetle cidden ölçerek mi bu gözyaşlarıyla 
ıslak teessürnameyi yazmıştı? Vaadini incaz kuvvetini sonra 
kendinde bulabilecek miydi? Bu cihet-i mühimmeyi keşif için uzun 
yorgunluğa hacet yoktu. Bunun bir hakikat olup olmadığını istikbal, 
hem pek karip bir istikbal ispat edecekti.
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Şemsi, Ferhunde Hanım’ı bir muhabbet-i cinsiyye ile mi 
seviyordu? Bu mesele, Atıfet’in şiddetli retlerine rağmen öyle 
birkaç kelime ile hallediliverecek bir katiyeti haiz değildi. Bunun 
mahiyetini tamamıyla tayinden Şemsi kendisi de âcizdi. Bu kadınla 
vuslatyab olmaktan hoşlanıyordu. Zevk ve hisse ait birtakım ahval-i 
maraziyye vardır ki tammü’s-sıhha olanların istikrah duydukları 
şeylerin icrasından ve eklinden bazıları mütelezziz olurlar. Şemsi, 
anasında daima kızının hayalini deraguş ederek mahzuziyyet-i 
garamla1280 kendini kaybediyordu. Fakat anasının mavera-
yı cism ü ruhundan kızının şebabetine tapındığını Atıfet nasıl 
keşfedebilmişti? Yalnız cananından değil, canından bile sakladığı 
bu büyük sırr-ı aşkını bütün kuvvet ve alevleriyle Atıfet’in sezmiş 
bulunmasına Şemsi çok meyus oldu. Çünkü mevcudiyetinin bu en 
zayıf noktasıydı. Kalbinin bu derin yarasını Atıfet kurcalamaya 
el atarsa pek büyük fenalıklar edebilirdi. Hastalıklarını unutmaya 
uğraşan bazı marizler gibi Şemsi bu müheyya-yı tederrün1281, 
mühlik yaranın açılmasını men için zaten ne yapacağını bilmiyordu. 
Sadrının bir hassas telini mızrab-ı intikamla inlettirmemek için 
Atıfet’in elini mefluç bırakacak bir çare düşünmeye başladı. Bu 
nazik meseleyi nasıl kapatmalı? Pek telaş göstermeye gelmezdi. 
Tahmininde yanılmış olduğunu Atıfet’e ispat etmek lazımdı. Bugün 
kendinin Mahmure ile olacak saadet-i izdivacına taraftar görünen 
bu ikansesenin yarın tebdil-i makam eylemesi pek muhtemeldi.

Atıfet, kendinin çirkin binaenaleyh tabiaten mahkûm-ı felaket 
bir kız olduğunu nasılsa kimseye zahmet-i isbat bırakmadan itirafla 
bedbahtisine iştirakten Şemsi’yi kurtaracağını vadediyordu. Şemsi 
ona müebbet bir sadakat vaadiyle rahîm bir koca olamazdı.

Mektupta doğrulukları reddedilemeyecek hakikatler vardı. 
Bazı kimseler, kendi kendilerine birtakım mazeretler icadıyla 
gayrivicdani harekâta cüret edebilirler. Diğerleri tarafından 
muahezeye uğradıkları zaman müteessir olurlar, hiddet ederler. 
Bu muhtiler, hatalarıyla karşı karşıya gelmek istemezler. Bu 
mülevvesatı gül yapraklarıyla örtmeye uğraşırlar. Çok kimseler, 
1280    mahzuziyyet-i garam: aşkın hoşnutluğu
1281    müheyya-yı tederrün: verem olmaya, şişmeye hazır
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haricî tenkitte kuvvetli fakat nefislerini görebilmekte zayıftırlar. 
Atıfet, mektubuyla Şemsi’ye karşı bir ayna tutmuş, nefsani 
çirkinliklerini bütün vuzuhuyla göstermişti. Şemsi kendi kendini 
rüyetten kaçamadığı için beyin cızlamalarına tutulmuştu. Yoksa 
Atıfet’e acıdığından değil. Ekseriya merhamet muhabbetten gelir. 
İnsan sevmediği şeye pek acımaz.

Atıfet’in Mahmure’ye dair olan kanaatini tebdil için Şemsi 
onunla görüşmek istedi. Fakat bu muvacehe kendine pek elim 
geliyor, bücürün fart-ı sevda ile biz gibi keskinleşmiş zekâsı, 
fevkalgaye uyanmış hissiyatı karşısında gizlemeye uğraştığı 
maneviyatını büsbütün izhar etmekten çekiniyordu. Bir müddet 
düşündü. Bu muvaceheden sarfınazar etti. Atıfet, mektubunda iki 
gün mühlet vermiş, bu müddet zarfında tahrirî bir cevap alamadığı 
takdirde teklifinin kabul edildiğini anlayarak namzetliklerinin feshi 
için pederine müracaat edeceğini yazmıştı. Her ne olursa olsun bu 
nişanlılık felaketinden kurtulmuş bulunmak için Şemsi bu iki günü 
sükûtla geçirmeye karar verdi. Bu son sözlerinde ciddiyet bulunup 
bulunmadığı bununla sabit olacaktı. İki gün bekledi. Üçüncü 
günü Ferruh Efendi’nin huzuruna davet olundu. Delikanlı, büyük 
bir fırtınaya göğüs vermeye hazırlanarak velinimetinin odasına 
girdi. Fakat keyfiyet beklediği gibi zuhur etmedi. Hilaf-ı memul 
efendiyi sükûnet-i hâlde buldu. Mutadı üzere, o, her şeyden ziyade 
yine sıhhatiyle meşgul görünüyordu. Yüzünü ekşiterek vücudunun 
orasını burasını yokladı. Birkaç defa pufladı, inledi. Uzun uzun 
pencereden denize baktı. Nihayet aradığı mukaddimeyi bularak 
dedi ki:

— Oğlum Şemsi, hayat, yaşayanların sinlerine göre kısa yahut 
medit bir azaptır. Her lahza eltafında bahil1282, mezaliminde pek 
sahi1283 olan talihimizin inayetlerine talik-i amal1284 ile yaşarız. 
Daima bizi yerden yere çarpar. Uslanmaz. Yine o merhametsizden 
iyilik bekleriz. Aldandıkça makhur oluruz. Bütün vaktimiz afak-ı 
ömrümüzde sabah-ı saadetin infilakına intizarla geçer. Gecelerle 
1282    bahil: cimri
1283    sahi: eli açık, cömert
1284    talik-i amal: emel bağlama
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tebadül eden günlerin muğfil ziyaları içinde daima karanlıklarda 
yaşarız. Bu dünyada iyilik olmadığına, insanlardaki kalp denilen 
uzvun, kanı sevk ve celpten başka, rahm ü rikkatle hiçbir alaka-i 
hissiyyesi bulunmadığına karar vermiş olsaydık vahiyattan 
kat-ı ümid ile belki biraz daha rahat yaşardık. Hayatta müddet-i 
tenviriyyesi kısa süren bir meşale vardır: gençlik… Bu, her şeyi 
gülrenk gösterir. Ömrün bu pembe devrinde insan her acıya karşı 
çabuk müteselli olur. Çünkü önünde bitmez zannolunan münevver 
merahil-i ümid ufukları vardır. Biri kapanırsa öteki açılır. Bu 
mukaddimeden maksadım, zihnini şimdi benden duyacağın acı 
bir şeye karşı bittakviye hazırlamaktır. Sözümün üzerinde derece-i 
tesiri ne olacağını pek bilemem. Fakat her hâlde bu tebliğ sana hoş 
gelmeyecektir sanırım. Kerimem Atıfet’le aranızdaki namzetlik 
bugünden itibaren mefsuhtur1285.

Şemsi kable’t-tebliğ keyfiyeti anlamış olduğu hâlde mahiyetini 
kendi de tayin edemediği bir hiss-i acib ile sarsılarak kıpkırmızı 
kesildi. Atıfet’in feryatnamesindeki enindar gözyaşlarının 
ciddiyetini şimdi biraz anladı. Bedbaht kızın evca-ı kalbiyyesinden 
saçılan nevmidane ateşli kelimeler birer kızgın iğne gibi beynine 
saplanmaya başladı. Bu kızın namzetliğinden kurtulmak kendisi 
için bir saadetti. Fakat bu saadetini o zavallının mezar-ı felaketi 
üzerine bina ediyordu. Hatime-i mektubdaki “Pek elim giryelerle 
hissiyatımı gömdüğüm mezar-ı sevdamın taşında senin zeheb-i 
takdirinle yazılacak tek bir kelime-i teessürü ahirette okumak isterim. 
İşte mükâfatım Şemsi…” sözleri dimağında şimşek zikzaklarıyla 
çakıyordu. Bu fedakârlığın azameti karşısında kendini pek küçük, 
Atıfet’i pek büyük gördü.

Mebhut kaldı. Gözleri bir cevv-i teessüre daldı. Efendi sustu. 
Odanın heva-yı matemini kaplayan sükûtun ağır dalgaları kalbini 
sıkıyordu.

Efendi, delikanlının bu teessürünü nişanın bozulmasından 
mütevellit bir ye’s-i amika atıf ile nihayet dedi ki:
1285    mefsuh: hükümsüz bırakılmış
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— Şemsi, meyus olma. Sen, daima benim oğlumsun. Sana olan 
öz baba muhabbetim bu infisahtan zerre kadar haleldar olmaz.

Atıfet, pederini bu izdivacın reddi hususuna iknaya nasıl 
muvaffak olmuştu? Acaba efendiye kendi aleyhinde bazı şüpheler 
gelmiş miydi? Şemsi, bu davadan bir tebriye-i tamme ile çıkmak 
için derece-i hakikiyyesinden ziyade müteessir görünerek cali bir 
sada-yı tazallümle:

— Çocukluğumdan beri kalbimle beraber beslenerek büyüyen 
bu ümid-i izdivacın bilasebep böyle bir anda gürül gürül inhidamına 
karşı biteessür kalmak mümkün müdür? Kabahatim, günahım 
neymiş, lütfen söyler misiniz?

— Hiçbir kabahat ve günahın yok…
— O hâlde sebeb-i redd nedir?
— Densizlikten başka bir şey değil. Yavrum, evladım, iki gözüm 

Şemsiciğim, ortada senin için medar-ı itham olacak bir şey yok. Ah, 
baba olmak ne büyük felakettir bilir misin? Darıdünyada ufacık 
tefecik bir kızım var. İşte bir evlat… Her densizliğini çekmeye 
mecburum. O da bilverase asabi, hırçın, titiz… Dün bal mumu 
gibi sararmış, erimiş bir sima ile odama geldi. Hâlinden korktum. 
Evvela senin hakkında pek senakâr bir mukaddime ile söze girişti. 
Sonra izdivacın her şeyden evvel kalp ve hisse ait bir keyfiyet 
olduğunu, maddi ve manevi her türlü evsaf-ı güzidene rağmen seni 
zevç olarak sevemeyeceğini, küçüklükten beri kardeş tanıdığını, 
bu hemşirelik, daderlik hissinden çıkamayacağını pek müteessir 
bir lisanla anlattı. Ben bu sözlerde pek manasız bir densizlikten 
başka bir şey görmeyerek evvela zabt-ı hiddet edemedim, bağırdım 
çağırdım. Kıza bir baygınlık geldi. Nim mürde1286 bir hâlde 

“Efendibabacığım! Bendeniz bu mezar-ı izdivacın kenarındayım. 
İsterseniz tekmenizle içine itebilirsiniz. Müsebbib-i hayat olmak, 
onu geriye almak salahiyetini bahşediyorsa bir şey demem. 
Pederlik şanına ne düşerse öyle yapınız.” dedi, bütün bütün 
bayıldı. Dadılarının kolları arasında odasına götürüldü. Kadın kalbi 
anlaşılmaz hisler, muammalar matlaıdır. Burada iki saat kendi 
1286    nim mürde: yarı ölü
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hastalığımı unuttum, hep onu düşündüm. Nihayet ricasını kabul 
ettiğimi söylemek için odasına gitmedikçe rahat edemedim. Biraz 
kendine gelmişti. Fakat yatakta bir ölü yatıyor zannettim. O kadar 
rengi bozuktu. “Kızım üzülme, arzun ne ise öyle olsun.” dedim. 
Basübadelmevti1287 andırır bir gayretle döşekten kalktı. Büyük bir 
hararet-i şükranla ayaklarıma kapandı. “Birinci ricama terdifen 
bir ikinci istirhamım daha var. Bu hususu Şemsi’ye onu katiyen 
incitmeyecek bir suret-i leyyiniyyede anlatınız. Bu feragatine 
mukabil kendisini ne gibi mevaitle taltif kabilse çekinmeyiniz. 
Mümkünse ona yine bu evden bir kız veriniz. Yabancı yerlere 
gitmesin. Bir kardeş gibi onu gözümün önünden ayırmak istemem.” 
dedi. Bu muammamsı istirhamlara pek aklım ermemekle beraber 
bütün arzularının icrasından geri durmayacağımı teminen anlattım. 
Biraz müsterih oldu. Yine döşeğine uzattık…

— Bazı şeyler var ki huzur-ı alinizde izah ve istizahından 
sıkılıyorum.

— Nedir? Sıkılma söyle…
— Kulunuz ile izdivaçtan bu derece teneffürüne sebep nedir 

acaba?
— Şemsi, nankörlük etme. Teneffür değil… Senin ismini 

telaffuz ederken dudakları titriyor, rengi değişiyor. Kızım pek 
hassastır. Cismen esirgediği şeyleri tabiat ona manen, zekâveten 
ibzal etmiştir ki bu hâl kendince bir ikinci felaket teşkil ediyor. 
Bilemem ki sana varabilmek için kendinde kadınlık liyakati mi 
göremiyor, nedir? Cılız mılızdır ama benim için pek kıymettardır. 
Zavallı kızımı zayi edersem çok müteessir olurum.

Şemsi, Ferruh Efendi’nin babalık şefkatiyle tamamen zıt 
olan kendi hissiyatını ketm için başını elleri arasına alarak bir 
tefekkür-i meyusaneye dalmış göründü. Efendi, delikanlıyı o hâl-i 
tekeddürüne bir müddet terk ile yine sustu. Nihayet Şemsi’nin 
incitilmemesi hakkındaki kızının ricasına mümaşatla:

— Atıfet’in bizce karanlık olan muamma-yı hissiyyatına bir 
suret-i hall bulmaya uğraşırsak bizim için aldanmak tehlikesi vardır. 
1287    basübadelmevt: ölümden sonra dirilme
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Biz bu ciheti tamikten sarfınazarla kızın zahirî arzusu her ne ise 
onu yerine getirelim. Sana ve bana düşen vazife-i insaniyye budur. 
Bu yüzden uğradığın meyusiyeti diğer cihetten sana tazmine söz 
veriyorum.

— Vazife-i hayatım emirlerinizi ifadan başka bir saadete matuf 
değildir.

— Teşekkür ederim oğlum. Atıfet sana yine bu evden bir kız 
verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Efendi ile kölenin keskin nazarları bir müddet birbirinin göz 
bebeklerine dikildi. Bu hadekaların maverasındaki amak-ı esrarı 
iskandile uğraşıyorlardı. Şemsi’nin kalbinde hafif bir çarpıntı 
başladı. Yavaş yavaş bu emvac-ı halecan büyüyerek bütün 
damarlarına yayılıyor, tekmil kanında bir cuşuhuruş peyda ediyordu. 
Ketm-i halecan için başını çarpıttı. Pantolonunun dizlerinde mevcut 
olmayan tozları eliyle hafif hafif süpürdü. Boğazını tıkayan gıcığı 
def için birkaç defa öksürdü. Efendi devam etti:

— Bu evde kocaya verilecek Atıfet’ten başka kim var?
Cevabı pek bedihi olan bu suale karşı Şemsi’nin çatılan kaşları 

altında büzülen gözleri müşkül bir lugazın miftahını tavanın en 
ince oymalarıyla halının çiçekleri arasında arar gibi havadan yere, 
yerden havaya seyre başladı. Efendi, bu ismi telaffuz etmeyip de 
niçin Şemsi’ye söyletmek istiyordu? Delikanlı, zimeal bir helecan 
içinde sükût etti. Efendi, karşısında bukalemunelvan kesilen 
muhatabına:

— Bu kız Mahmure değil mi?
Şemsi, bu istifhama yutkunma ile karışık bir baş eğmesiyle 

cevab-ı tasdik verdi.
Efendi:
— Oğlum, o kadar ezilip büzülme. Mahmure’nin nazar-ı 

übüvvetimde Atıfet’ten hiç farkı yoktur. Biri büyük kızım, öteki 
küçük kızım. Cebrî izdivaçta saadet olmaz. Kim kimden hoşlanırsa 
onu alsın… Bu noktada zerre kadar taassubum yoktur. Bir gencin 
kalb-i sevdakârına hariçten kumanda edilemeyeceğini bilirim. 
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Sözüme gücenme. Belki benim cılız kız da başka birini seviyor. Bu 
sır da çok sürmez, meydana çıkar. Sen bu alışverişte zararlı değil, 
kârlısın. Hemşirezademdir diye söylemiyorum, Mahmure hemen 
emsalsiz denecek bir butedir1288. Huyu da anasına hiç benzemez. 
Gayet haluk bir kızdır. Her hâlde seni mesut eder.

Şemsi’nin gözleri önünde mülevven, münevver sevinç 
kelebekleri uçuşuyor, onların pır pır raks-ı balleri1289 sanki sadrına 
doluyordu. Fakat bu tebşirat-ı alicenabaneye1290 karşı sevince bedel 
bedbin görünmek lüzum-ı nezaketini his ile dedi ki:

— İzdivaç hususunda kerimenizin merdudu olmak felaketime 
mukabil kulunuzu bu yalıdaki evlatlık mevkisinde ibka buyurmanız 
kölenizce saadetlerin en büyüğüdür. Yüz sene yaşayarak bütün 
mevcudiyetimi bu ulüvv-i cenabınızın şükranına hasretsem yine 
eda-yı deyn etmiş olamam. Fakat…

— İşte bu “fakat” taallülünü anlayamadım.
— Efendimiz! Bakalım Mahmure Hanım beni isteyecek mi? 

Peder ve validesi bu izdivaca razı olacaklar mı? Atıfet Hanımefendice 
sebeb-i redd olup da henüz kulunuzca malum olamayan kusurum, 
bu izdivaç için de bir mâni teşkil etmeyecek mi?

— Bu suallerine karşı cevap verebileceklerim, veremeyeceklerim 
var. Söyleyim… Mahmure seni isteyecek mi, istemeyecek mi 
orasını bilemem. Çünkü kızın gönlüne karışamam. Ceylan gibi 
bir delikanlısın. Sen tipte bir gence kızlar, kadınlar bayılır. Baba 
oğul muhaveresine sığmayacak kadar işte sana perdebirunane1291 
söylüyorum. Sen Mahmure’yi seviyor musun? Evvela onu söyle 
bakalım…

Şemsi’yi birden bir humret-i tereddüd kapladı. Kekeleme 
kabîlinden dedi ki:

— Şimdiye kadar aklıma böyle bir şey getirmemiş olduğum 
için bilemiyorum…
1288    bute (beauté): güzellik
1289    raks-ı bal: kanat dansı
1290    tebşirat-ı alicenabane: yüce, cömert müjdeler
1291    perdebirunane: açık saçık
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Ferruh Efendi biraz gözlerini açarak:
— Yok bilirsin… “Atıfet’in seni incitmemek hususundaki ricası 

hilafına hareket etmek istemezsem de kızım sende Mahmure’ye 
karşı bir meyil sezmemiş olaydı böyle bir tavsiyeyi öne sürmezdi.” 
demekten men-i lisan edemeyeceğim. Ama sen yine gücenme. 
Tabiatın bizi bazen ne uçurumlara çektiğini bilirim. Ekser zaman 
onun elinde bizatihi müteharrik birer oyuncak olmaktan başka 
bir şey değiliz. Meyl-i kalbinden dolayı seni muaheze etmiyorum. 
Zihnimin zaman-ı vuzuhunda her şeyi doğru muhakeme etmek 
isterim. Görüyorsun ki sana ne kadar insanca beyan-ı fikr ediyorum. 
Kızım zekidir. Ben de ahmak bir adam değilim. Kusurunun ne 
olduğunu şimdi biraz anladın mı?

Efendi, muhatabını gayet nezaketle haşlıyordu. Şemsi, bu 
kaynar sözlerin altında morardı, başını önüne eğdi, iki büklüm oldu, 
cevap vermedi. Bu meraklı, asabi, nim mecnun adam; en razbin 
feylesofları mebhut bırakacak bir rastgûluk ve sıhhat-i muhakeme 
ile ifade-i hakikat ediyordu. Meselenin esasında suri nezaketle 
örtülemeyecek, her iki taraf için de müellim bir acılık vardı. Efendi 
bunun en insaniyetkârane suret-i hallini ele almak istiyordu. Fakat 
hakikat, Şemsi’nin idare-i kelamca göstermek istediği kurnazlıkları 
arasından sırıtınca efendi biraz coşmaktan kendini alamadı. 
Marazı tamamıyla teşhise muvaffak olmuş bir tabip hazakatiyle 
parmaklarını delikanlının en sızılı damarlarına bastırarak dedi ki:

— Şemsi, ben seni satın aldığım zaman sen henüz bitekellüm 
bir sabiydin. Seni kızıma zevç etmek için büyüttüm. Bu iştira ve 
tahsiste tabii senin rey ve rızan yoktu. Filan hizmette istimal için 
seni bir hayvan besler gibi büyütmüş olduğu gayriinsani bir hareket 
addiyle nik ü bedi farik olduğun günü belki zihninde aleyhimde 
bazı takbihkâr fikirler geçmiştir. Bu suizannında aldanmış 
olduğunu bugün anlayacaksın. Sinn-i izdivaca vusulün zamanında 
rızanı sormadan kızımı sana verecek değildim. Nitekim bugünkü 
hareketim de bu hakikati pekâlâ ispat ediyor. Kızımın damarlarında 
dolaşan benim kanımdır. Tıyneten, tabiaten birbirimizin aynıyız. 
Senin reyin hilafına o da sana varmak istemez. Kızım seni şiddetle 
sevip de cebrinefisle bu fedakârlıkta bulunuyorsa bu bir felakettir. 
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Senin gönlünün Mahmure’de olduğunu bilerek sana varması ise 
daha büyük bir felakettir. Ehvenişerri intihap lazım gelirse şıkk-ı 
evvel felaketini tercih icap eder.

Efendinin zaptına muktedir olamadığı bu teessürat-ı übüvveti 
karşısında Şemsi neye uğradığını bilemedi. Bu samimiyyet-i ifadata 
hürmetten kendini alamadı. Bir seyl-i dümuyla1292 velinimetinin 
ayaklarına kapanarak:

— Efendim, ben sizin kölenizim. Azat kabul etmez daimî bir 
kölenizim. Bu hakikat, bu samimi, bu insaniyetkâr, bu alicenabane, 
pederane büyük sözlerinizin önünde secde ederek saadet-i hayatımı 
köleliğinizden başka bir yerde aramayacağıma emin olunuz. 
Merhametinize itimadım Allah’a imanım kadar kuvvet buldu. 
Köleyim ama benim de bir kalbim var. İşte hakikati itiraf ediyorum. 
Bu bir cinayet ise tayin buyuracağınız cezayı nefsime kendim tatbik 
edeceğim. Beni öldürünüz, sıhhat-i ifademden zerre kadar şüphe 
etmeyiniz. Gönlümün amakında hayatımdan daha vacibü’l-hıfz 
ve kıymettar bildiğim bir sır var. Onu bir Allah biliyor, bir de şu 
dakikada size tevdi ediyorum. Ben Mahmure’yi seviyorum fakat 
bu gençliğimi kara topraklar örtsün ki o masum kızın bundan 
katiyen haberi yoktur. Aramızda aşka dair ne bir söz ne bir itiraf 
ne iki satırlık bir mektup hiçbir şey teati olunmamıştır. Çünkü ben 
kalbime sahip, sevaik-i sevdama1293 tebaiyete mezun değildim.

— Kızımın ribka-i nikâhı senin boynunda, senin gönlün 
başkasında. Böyle izdivaçtan hayır memul değildir. Tarafeynin 
hissiyatını bilmeden karanlıkta gelin güveyi olmayalım. En mühim 
sırrını bana tevdi emniyetini gösterdiğine memnun oldum. İbraz 
ettiğim babalığa karşı böyle açık, merdane mukabelene teşekkür 
ederim. Şimdi meselenin bir kısmı anlaşıldı. Bu husus şeklen hoş bir 
şeye benzemiyorsa da malum üzerine hareket, karanlığa kubur1294 
sıkmaktan elbette evladır. İllet bilinirse deva bulunur. Kızım kimi 
isterse ona veririm. Sen kimi arzu edersen onu alırsın. Yine o kızım, 
1292    seyl-i dümu: gözyaşı seli
1293    sevaik-i sevda: sevda sebepleri
1294    kubur: bir tür tabanca
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sen de oğlumsun. Mahmure’nin valideyni bu izdivaca razı olurlar 
mı, olmazlar mı, bunu bilmediğini söylüyordun. Bu ciheti bana 
bırak. Mademki kızcağız senin bu aşkından henüz bihabermiş, sen 
onun celb-i muhabbetine uğraş, kur et. Bunun için benden sana 
karış karış mezuniyet… Anasını babasını ben ikna ederim. Sabri 
Bey’in rızasını tahsile şimdiden mütekeffilim. O adam hatırımı 
kırmaz. Hemşirem pek dalacan, Hindistan cevizi gibi çetin bir 
kadındır. İtirazda şahlanmaya kalkarsa onu da yola getirmenin bir 
çaresini bulurum. Sana söz veriyorum. Şimdi aşk ve alakada Ferhat-
Şirin ve Leyla-Mecnun facialarını tecdit edecek müşkülat kalmadı. 
Karşısında Âşık Garip gibi ağlama… Bu hâl, gençliğin en hatarnak 
bir geçidi, bir vehmidir. Hakikatte ise hiçbir şey değildir. Benim 
gibi ihtiyarladığın zaman, şebabetinin sevda maceralarını tahatturla 
bu deliliklerine gülersin. Gençlikte de, ihtiyarlıkta da en büyük 
devlet, vücut sıhhatidir. Sani-i hakiki, aşkı icat etmişse dünyayı 
da güzel kızlarla doldurmuş. Ben, senin kadarken ayda bir gönül 
eğlencemi değiştirirdim. Fakat Çerkez, kulaklarını aç da sözümü 
iyi dinle… Evlendikten sonra gönlünün sevda kapılarını harice 
kapamazsan hem kendin rahatsızlık çeker hem de masum bir kızı 
bedbaht etmiş olursun… Bu küçük şeyleri kendine büyük dert edip 
de bilüzum yeise dalma… Benim vazife-i übüvvetim kızımı da seni 
de mesut görmektir. Bu mesudiyet hangi taraftan teveccüh ederse 
sizi o cihete sevk edeceğime emin ol. Gözyaşından hoşlanmam. 
Haydi bakalım, arş… Allah hüsn-i muvaffakiyyet versin…

Şemsi, büyük bir galeyan-ı şükranla velinimetinin ayağını 
bırakıp elini, elini bırakıp ayağını öperek neye uğradığını 
anlamayacak bir garabet-i hâl, bir rüya-yı saadet içinde odadan çıktı.



XVII  
AİLE DİVANI

Ferruh Efendi’nin Şemsi’yi odasına daveti Ferhunde Hanım’ın 
merakını gıcıkladı. Selamlık sofasına çıktı. Birkaç defa kapıya 
kulak verdi. Fakat aşağı yukarı bir düziye dolaşan uşakların 
enzar-ı takiblerine karşı o casusluk mevkisinde aleddevam 
durmayı hanımlık şanına yediremedi. Bilhusus sebeb-i daveti 
anlamak merakı Ferhunde Hanım’dan aşağı olmayan kâhya kadın, 
türlü bahaneler icadıyla geziniyordu. İki kadın birbirinden fırsat 
buldukça kısa müddetlerle kapıya kulak yapıştırdılar. Kati bir şey 
anlayamadılar. Lakin içeride bazen fısıltı derecesinde enin bazen 
hararetle yükselen esrarengiz, faciaamiz bir mücadele cereyan 
eylediğini hissettiler. Nihayet Şemsi’nin alı al moru mor bir çehre 
ve henüz dinmemiş gözyaşlarıyla odadan fırlaması bu merakları 
teşdit etti. Ferhunde Hanım, merdiven başında delikanlının yolunu 
keserek telaşla sordu:

— Ne var?
— Hiç…
— Nasıl hiç? Aynaya git de çehrene bak. Hâlâ gözyaşların akıp 

dururken hakikati benden saklamakta mana var mı?
— Atıfet meselesi…
— Ben de öyle anladım. Netice-i mücadeleyi çabuk söyle…
— Efendi, kızını sıyaneten benimle olan namzetliği bozdu.
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— Öyleyse gözün aydın… Ne ağlıyorsun? Saadet-i aşkımızı 
ihlal edecek arada bir engel kalmadı demektir.

Efendinin o büyük mürüvvet ve insaniyetkârlığının şükranıyla 
henüz kalbi dolu bulunan Şemsi’ye, bu kocalı yaşlı kadının onu 
madame’l-ömr temellük kastıyla, ağzından çıkan “saadet-i aşkımız” 
tabiri o anda pek soğuk geldi. Mevsim-i hayatının icabatını 
gayrimüdrik1295 bu azgını maşukalık cennetinden kaynanalık 
mevkisine indirebilmek pek müşkül olacağını anladı. Nakabil-i 
ketm bir bürudet-i nazarla1296 muhatabasını süzdükten sonra 
yürümek istedi. Fakat Ferhunde Hanım yakasına yapışarak:

— Nereye gidiyorsun? Beni meraktan çatlatacak mısın? 
Biraderim namzetliği niçin bozdu? Senin aleyhinde bir şeyler 
mi sezinlemiş? Yoksa ihbarat mı vuku bulmuş? Bu yalıda dönen 
entrikaları bilmek isterim… O musibet bücürün birkaç zamandır 
aldığı sinsi tavırlardan, o cali sükûnetinden yakında böyle bir bora 
patlayacağını zaten keşfetmiştim… Hep bunlar o akrebin başı 
altından çıkıyor… Fakat anlayamadım, bu feragate ikansese kendi 
mi karar vermiş yoksa babası kızını bir ayak evvel öldürmek için mi 
bu hatada bulunuyor? İkisi de gebersin… Umrumda değil… Bana 
yalnız sen lazımsın… Anlat…

— Uzun… Burası mevkisi değil. Şimdi anlatamam.
— Haydi, koruya gidelim…
— Şu saatte zihnen bitap, vicdanen pek muzdaribim. Rica 

ederim, beni şimdi bırakınız. Başka vakit anlatırım çünkü ne 
söyleyeceğimi bilmiyorum. Dimağım ihtilaller içinde…

— Sevinecek şeye böyle muzdarip olmandaki garabeti 
anlayamıyorum… Bu nişanın bozulmasıyla dimağına neden 
ihtilaller geliyor? Galiba bücürde gönlün varmış da bilememişsin, 
şimdi anlıyorsun değil mi?
1295    gayrimüdrik: algılayamayan, kavramaktan yoksun
1296    bürudet-i nazar: bakıştaki soğukluk
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Bu esnada kâhya kadının örtülü başı mabeyin kapısı aralığından 
bir yılan sessizliğiyle beyaz beyaz göründü, çekildi.

Şemsi yine savuşmak istedi. Fakat Ferhunde Hanım 
evvelkinden cüretkâr bir savletle çocuğun boynuna el atarak:

— Anlatmadan salıvermem Şemsi! Sen muzdaripsen -bilmem 
neden- benim de kalbimde bir cehennem tutuştu… Beni bu azapta 
bırakıp gitme!..

Şemsi, gayriiradi bir şiddetle silkinerek belalısının elinden 
kurtuldu. Merdivenden aşağı ok gibi bir süratle uçtu, kayboldu. 
Ferhunde Hanım firar eden ruhunu kavramak için uzattığı elleri 
havada kalan bir meyyit-i kaim tutukluğuyla sapsarı kesildi. Geçen 
muhavereye uzaktan şahit olan kâhya kadın, dumanı tüten bu 
teessürün sıcaklığı üzerinden geçmeden Ferhunde’nin ağzından 
su-i tefsire müsait birkaç söz kapabilmek ümidiyle meydana çıktı. 
Mübalağalı telaşlarla hanımına yaklaştı. Ferhunde’yi gözler dönmüş, 
ağız köpürmüş bir sara hâlinde buldu. Riyakâr bir tesliyetle:

— Şimdi güzel güzel Şemsi Bey’le görüşüyordunuz… 
Birdenbire benziniz pek kaçmış… Vah vah hanımefendiciğim… 
Ne oldunuz?..

Ferhunde Hanım bütün infialini sedasında gürleterek:
— Elinin körü! Edepsiz kaltak! Çekil karşımdan! Şimdi kafanı 

tekmemle ezerim!..
Kâhya kadın, bu kızgın kaplanın önünde durmak tehlikesini 

derhâl his ile bicevap çekildi. Fakat söz işitilmez bir uzaklığa 
vardıktan sonra kendi kendine şöyle dırlandı:

— Aman aman hanımefendilik bir yaldız… Altında öyle 
bir dilazar mahalle karısı var ki Rabb’im saklasın, en çirkeflere 
rahmet okutturacak… Sürdüğün cümbüşlerin acısı burnundan 
gelmeye başladı galiba? Piliç gibi delikanlıyı bağrına bastırıp 
geceleri tere yat… İhtiyar kocan gecelik kavuğuyla odanın önünde 
ter ter tepinsin, alnından deccal gibi boynuzlar sürsün… Biçareye 
kapıyı açma, sabahlara kadar sofalarda inim inim inlet… Bütün 
yalı halkını kendine fahri pezevenklik ettirt… Anadan doğma 
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çırılçıplak dehlizlerde koş, tabak gibi her yanını âleme göster… 
Herif arkandan kuskunu düşmüş uyuz küheylan gibi kişneyerek 
seni kovalasın… Bu rezaletler yanına kalacak mı sanıyorsun? Dur 
bakalım daha neler olacak? Oh olsun ohh!.. Mart kızgını karı!..

Kâhya kadın, o şiddet-i tahkir ile deşilen yüreğinin çirkeflerini 
böyle etrafa saçarak çekildikten sonra Ferhunde Hanım merdivenin 
parmaklığına dayandı. Meraktan boğulur bir ızdırap içinde kalakaldı. 
Arkasından koşsa da Şemsi’ye yetişemeyeceğini biliyordu. Genç 
sevgilisinin hâlinde fevkalade bir tebeddül, kendine karşı büyük bir 
bürudet hissetti. O tatlı aşkının devre-i felaketine girdiğini anladı. 
Bu ani soğukluğun sebeb-i husulünü keşfe uğraşıyordu. Daha dün 
bu oğlan kendi için ayılıyor bayılıyor, her tehlikeyi göze aldırarak 
gece davetlerine sevinçle icabetten çekinmiyordu. Ne oldu? Bücür 
ne entrika çevirdi? Efendi, bu çocuğun kalbine ne efsun okudu ki 
Şemsi vicdan-ı ıztırabından bahisle şimdi kendinden kaçıyordu. 
Meraktan, yeisten ölecekti. Düşündü taşındı. Bu muzlim muammayı 
tenvire hadim ipucu yakalayabilmek için Atıfet’in odasına gitmeye 
karar verdi. Kızcağız, hâlsizlikten birkaç gündür terk-i firaş 
edemiyordu1297. Ferhunde Hanım, perişani-i hâlini ketm için bütün 
gayretini takındıysa da tamire tamamıyla muvaffak olamadığı 
o bozuk çehresiyle yeğeninin odasına girdi. Atıfet’i döşeğinde 
yastığına istinaden oturmuş, elinde çifte dürbün, karyolanın 
yanındaki pencereden bahçeyi seyretmekte buldu. Dadısı Ruhsar 
Kalfa biraz ötede küçük minderin üzerinde tentene örüyordu. 
Hanımefendiyi görünce Ruhsar hemen kıyam etti. Bu nagehani 
ziyaretten şaşıran Atıfet, bir cürmümeşhut hâlinde yakalanmış gibi 
bir telaşla elindeki dürbünü saklamak istedi fakat saklayamadı, 
battaniyesinin üzerine bıraktı. Ferhunde, kızın bahçede bir şey 
tarassut ettiğini derhâl anladı.

Atıfet, soluk benzi ve esmer elem haleleri ortasından bakan 
bitab-ı ıztırab idi. Durgun, tazallümkâr gözlerini bu ziyaretten 
ürkekliğini gösterir derin bir mana-yı şikâyetle halasına dikti.
1297    terk-i firaş etmek: yatağından çıkmak
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Ferhunde Hanım, karyolaya yakın bir koltuğa oturdu. Bir kaşık 
suda boğmak istediği yeğenine karşı hasbe’l-lüzum hatırnevazane 
birkaç söz bulmak cebrinefsiyle:

— Hastalığını duydum. Gelecektim. Merdümgirizliğini, 
istifsardan hoşlanmadığını bilirim. Rahatsız etmemek için 
gelmedim. Fakat rahatsızlık uzayınca artık izacı göze aldırdım.

Atıfet, istiğnakâr bir süzüklükle küçük ağzını bütün bütün 
büzerek:

— Gelen de sağ olsun gelmeyen de…
— Nedir rahatsızlığın?
Birbirinin derdini, kalbini avuç içi gibi bir vuzuhla tanıyan iki 

kadın arasındaki bu resmî istifsar-ı mütecahilane Atıfet’in gergin 
sinirlerini biraz ihtizaza getirdi:

— Nezaketinize cevap vermek için ‘soğuk algınlığı’ diyeyim 
de siz de buna lütfen inanınız.

— Ne bileyim ben? Bu yalıda seninle efendibabanın sıhhat-i 
tammede bulunduğunuz bir güne tesadüf etmek kabil değil ki…

Ruhsar Kalfa, ördüğü tenteneyi dizinin üstüne koyup eliyle 
ütüler gibi düzelterek:

— Yemiyor içmiyor. Bir de uykusuzluk… Bu sabah bir piliç 
buduyla iki kaşık yoğurt yedirinceye kadar başıma hâl geldi… Hem 
geceleri inliyor, uykusundan kalkıyor… Baş ucunda hokka, kalem, 
kâğıt, bir şeyler yazıp yazıp yine yatıyor.

Esrar-ı maraziyyesini böyle inceden inceye ifşasından dolayı 
Atıfet, dadısına sükût ve ihtiyatı amir bir nazar-ı tekdir ile baktı. 
Ruhsar bozuldu. Tireyi parmağına dolayarak yine kroşesini 
tentenenin zincirlerine sokup çıkarmaya başladı.

Yeğeninin gece döşekten kalkıp kâğıtlara bir şeyler kaydettikten 
sonra yine yatması Ferhunde Hanım’ın ermeye uğraştığı esrarın 
birinci kademesiydi. Kız ne yazıyor? Kime yazıyor? Acaba bu 
serair-i leyliyyesi neydi? Bu muhatab-ı kalbîsi Şemsi’den başka 
kim olabilirdi? Ona yazıyorsa bu gece iniltileri arasında tesvit 
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edilen muharrerat-ı mühimmeye dair Şemsi’nin şimdiye kadar 
kendine şakk-ı şefe etmemesine1298 ne mana verilebilirdi?

Ferhunde Hanım yatağın baş ucundaki dolabın üzerine baktı. 
Bir yığın kitap, defter, kâğıt, hokka, kalem gördü. Çarpık bir 
tebessümle:

— Atıfet naz hastasısın. Bir şeyin yok… Hiç keyifsiz insan 
böyle yığınla kitap okur, matbaalarda nöbetçi muharrirler gibi gece 
kalkıp yazı yazar mı?

— Hastalığımı size ispat için edille aramak budalalığını benden 
beklemeyiniz. İşte döşek içindeyim. Ne farz ederseniz ediniz.

— Kime yazıyorsun?
— Her yazılan şeyin mutlaka bir mürselünileyhi1299 bulunması 

icap eder mi?
— Ne yazıyorsun?
— Hala, siz buraya keyif ve hatır değil, başka şeyler istifsarına 

gelmişsiniz…
— Bu seninki öyle tuhaf bir hastalık ki zihninin vuzuhuyla 

kalbinin kinlerine asla zaaf getirmiyor… Beis yok, söyleme… Fakat 
şunu bil ki gece yazılan şeyler ekseri gündüz okunur, gecelerin 
karanlıkları daima gündüzlerin aydınlıklarıyla vuzuhyab olur.

— Elhamdülillah yüzümü karartacak gece esrarım yok… 
Olanlar düşünsünler…

Ferhunde Hanım, en acı tahkir danelerini üzerine yağdırarak 
döşeği içinde bu bücür kızın nefesini kesmek gayzına zor 
mukavemet ediyordu. Evvel hareket gönlüne bir çelme atarak 
Şemsi’yi kendinden soğutmaya muvaffak görünen ikansesenin 
elindeki silah-ı hücumun derece-i kuvvetini henüz bilemediği 
için tahkirat-ı mutadesinde pek ileri varmaya cesaret edemedi. 
Yeğeninin son ağır imasına cevap vermedi. Battaniyenin üzerinde 
duran dürbünü hemen kaparak gözlerine götürdü. Bahçenin kuytu 
1298    şakk-ı şefe etmek: ağız açmak, konuşmak
1299    mürselünileyh: kendisine mektup gönderilen, alıcı
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yerlerini araştırmaya başladı. Biidari ağzından bir “Aa!” nida-yı 
istiğrabı fırladı. Çünkü ta karşıda top akasyanın altındaki kanepedeki 
zevci Sabri Bey’le kerimesi Mahmure ve dildarı Şemsi’yi gördü. 
Önlerinde demir masaya iskambil kâğıtlarını yaymışlar, fal 
açıyorlardı. Kızı, meşru babasıyla gayrimeşru babalığının arasına 
oturmuştu. Şemsi, o saatte Ferhunde’deki ye’s-i azime rağmen 
o kadar beşuş bir çehre ile kıza sokuluyor, yanak yanağa geliyor, 
ara sıra nakabil-i tarif bir hazz-ı valihane1300 ve amik1301, manidar 
bir meftuniyetle gözlerini onun göz bebeklerine dikiyor, kanında 
kaynayan sarılma hamlelerini güç zapt eder tavırlar alıyordu. Kız 
da bu takarrüpten pek mahzuz, münşerih, mesut görünüyor, kalpten 
kalbe bu cereyan, bu mübadele-i hissiyyatta sanki ikisinin ruhları 
gözlerinden birbirine akıyor, karışıyordu.

Bu manzara karşısında Ferhunde’nin beyninde akur, zehirli, 
kızgın bir kıskanç yılanının halkaları, birdenbire boşanan bir 
zemberek şiddetiyle çözüldü. Bu kangallar kıvrım kıvrım beynini 
zehirleyip bitirdikten sonra bir nar-ı müzab yakıcılığıyla süzüldü, 
süzüldü, kalbine doldu. Sadrında ateş, zehir ve kaynar katran 
işkenceleriyle bir cehennem bürkânı açıldı.

Atıfet, dürbünün iki adese-i dehşeti önünde kızıl bir yanardağ 
kesilen halasının bu sarsıntısını anladı. Yüreği, ruhefza bir teşeffi 
ile birkaç defa şişti şişti, indi. İntikamın ilk leziz semeresini 
tadıyordu. Ferhunde Hanım, beyninden kalbine inip çıkan yılanın 
azab-ı tesmimiyle1302 bayılmamak için kendi kendine teselliler 
icadına uğraşarak bu hakikat-i meriyeyi1303 eşkâl-i digere taklibe 
çareler arıyor, Şemsi’ye olan muhabbet-i müfritası hasebiyle 
hissen habbeyi kubbe yaptığına, yoksa bu masumane levhada kendi 
su-i tefsiratını müspet bir emare-i âşıkane bulunmadığına kalbini 
ikna için hangi dereden su getireceğini bilemiyordu. Şemsi’nin 
kalbini olanca şiddet-i garamıyla müebbeden zapt etmiş, kavramış 
1300    hazz-ı valihane: şaşkınca haz
1301    amik: derin
1302    azab-ı tesmim: zehirleme azabı
1303    hakikat-i meriye: gözle görülen gerçek
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olduğuna o saate kadar katiyen emindi. Kızı Mahmure’yi henüz 
çocuk addettiğinden delikanlının ona rağbetkâr bir nazar-ı sevda 
atfedebilmesi ihtimalini hiç aklına getirmemişti. Çünkü kendini 
kızından güzel, daha cazibedar, bir erkeğin celb-i meftuniyyeti için 
daha dilfirib zannetmek galat-ı hissinde bulunuyordu. Kendi gibi 
kadınlığın şaşaa-i kemalinde leziz bir meyve dururken o ham eriğe 
kimin ağzı sulanabilirdi? Fakat herhangi girizgâh-ı tevile dalsa 
itminan husulü kabil olamıyordu. Çünkü beş on dakika evvel dimağı 
ihtilaller içinde yandığını söyleyen Şemsi’nin o çehre-i elemnakı 
şimdi kızın yanında neden bir inşirah-ı saadetle parlıyordu?

Ferhunde Hanım, pencereden çekildi. Dürbünü aldığı yere 
bıraktı. İçinde kıvranan yılanın azabını hissettirerek Atıfet’i 
sevindirmemek için bikayıt bulunmaya uğraşıyor lakin derununda 
kaynayan cehennemin alevleri her tarafından fışkırıyordu. 
Ne yaptığını bilmez bir hareketle karyolanın baş ucundaki 
kitapları, defterleri karıştırmaya el uzattı. Bu cürete karşı Atıfet, 
çelimsizliğinden gayrimemul bir savletle döşeğinden atılarak 
haykırdı:

— Hala, elinizi oradan çekiniz!
— Ay neden? Baş ucuna bu kadar mühim esrar-ı kalbiyye mi 

topladın?
— Terbiyenizin böyle şeyde illet ve sebep sormaktaki bu 

müsaadesine teessüf ederim…
— Terbiyesiz sensin… Senin halanım. Üzerinde hakk-ı 

nezaretim vardır. Hangi erkeklerle mektuplaştığını, o defterlere ne 
iffetsizlikler kaydettiğini bilmek isterim…

Cüretin bu derecesine Atıfet’in gözleri döndü. Gaseyanaver bir 
telaffuz-ı istikrahla:

— “İffetsizlik”… Doğru… Bu tabir, sizin ağzınızda 
kutsiyetinden girizan bir garabet, bir zavallılıkla titriyor. Bu kelime, 
bütün şeametiyle kaç zamandır yalımızın en kuytu koruluklarına 
kadar her tarafında dolaşıyor. Fakat emin olunuz hala hanımefendi, 
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bücür Atıfet’in odasından içeri giremez, onun harim-i firaşına 
yaklaşamaz çünkü onun nigehbanı, iffeti ve vicdanıdır.

Bu ağır imalar altında yavaş yavaş kendini kaybeden Ferhunde:
— “Çirkinliğidir” desen daha isabet etmiş olursun… Seni 

böyle sarartıp döşeklere düşüren erkek derdi değil mi? Sen, bu 
kantar kantar nağme-i iffeti başka birine sat… Benim karnım tok! 
Göreceğim, o defterlerde ne var?..

— Göremezsin… Buraya dest-i tecessüsünü uzatmaya 
efendibabam bile mezun değildir.

Ferhunde’nin vücudundaki akur mar-ı galtan1304 bütün bütün 
cismini istila ile kadın birdenbire tepesinden topuğuna kadar 
mühlik bir yılan kesilerek defterleri iki eliyle kucakladı. Atıfet, 
esrar-ı mühimmesini bu vahşi aguş-ı gasbdan kurtarmak için 
atılmakla beraber istimdat feryatlarına başladı. Dadı kalfa şaşırdı. 
Fakat Ferhunde’nin arkasını kollamaktan bir an hali kalmayan 
kâhya kadın, dışarıdan kulağını kapıya yapıştırarak bu hala yeğen 
arasındaki rekabet-i âşıkane kavgasının bir kelimesini kaçırmamıştı. 
Keyfiyet nezaketten vahşete, vahşetten boğuşmaya müncer olunca 
kendi kâhyalık vazifesinin vakt-i icrası hulul ettiğine hemen 
hükümle efendinin odasına koşarak:

— Yetişiniz efendi hazretleri, kerimenizi boğuyorlar…
yaygarasını kopardı. Efendi, eli nabzında, gözleri saatte, biraz 
evvel yuttuğu hapın tesiratını tetkikle meşguldü. Kadındaki telaşın 
büyüklüğüne rağmen cevap vermedi. Saniye yelkovanının devr-i 
tammını bekliyordu. Kâhya kadın çığlıklarının fesahatini teşdiden 
kol, ayak bütün aza-yı bedeniyyesiyle çırpınarak:

— Aman efendim, merhamet ediniz… Atıfet, elden gidiyor!
Dakika başı gelmedikçe efendi istifini bozmadı. Saniye derecatı 

altmışa baliğ olduktan sonra Binnaz’ın tepinmelerine cevaben:
1304    mar-ı galtan: yuvarlanan yılan
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— Nabzımın aded-i darabanında sekiz fazla var. Bu ziyadelik, 
marazın tedennisine1305 mi alamettir, bilemem…

— Efendi, kızınız elden gidiyor…
— Kızım evden nereye gidiyor?
— Boğuyorlar diyorum, anlamıyorsunuz?
Efendi gayetü’l-gaye şaşırarak:
— Ne diyorsun deli karı?
— Uzun söze vakit yok!.. Koşunuz…
Efendi, tedkik-i marazına hasr-ı hiss u sımah eylediği 

vakit dünya yıkılsa duymazdı. Bu ihbar-ı fecinin birdenbire 
farkına vardı. İki eliyle layenkati1306 istical işareti vererek önde 
koşan kâhya kadının arkasına düştü. Atıfet’in odasına kadar 
koştular. İçeriden Ferhunde Hanım’ın gür, Atıfet’in cılız, dadının 
mutavassıt sedalarından müteşekkil birkaç oktav arasında bir 
kavga armoniğinin bütün perdeleri bağırıyor gibi sanki müthiş 
bir operanın bir sahne-i arbedeyi musavvir hiçbir notaya gelmez 
elhan-ı biintizamı işitiliyordu.

Ferruh Efendi içeri girdi. Demet demet defter, kâğıt ve kitabın 
yağmagerliğe benzer bir şiddetle bu üç kadın arasında çekiştirildiğini 
gördü. Bu hâle ne mana vereceğini bilemeyerek sordu:

— Bu nedir?
Demevi mizaç1307 Ferhunde’nin bütün kanı başına fışkırarak 

cevap verdi:
— Ne olacak… Kızın orospuluğunu gizlemek için cenkleşiyor!
Atıfet de pederinin huzurunda çak-ı hürmet1308 tuğyanından 

kendini alamayarak:
— Orospuluğunu gizleyen hangimiz?.. Bu hakikat, mücazat-ı 

Rabbaniyye ile yakında sabit olacaktır!
1305    tedenni: gerileme
1306    layenkati: kesintisiz, aralıksız
1307    demevi mizaç: sinirli
1308    çak-ı hürmet: hürmetsiz
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Efendi, en ehemmiyetsiz şeylerde sinirlenir, cidden hiddeti 
mucip hususatta bazen muhafaza-ı itidal1309 garabetini gösterirdi. 
Müteessifen başını sallayarak:

— Sulukule’de miyim yoksa yalımızda mı anlayamadım? Asil 
bir aile efradının ağzından çıkacak sözler mi bunlar? Ferhunde sen 
reise-i ailesin, bu ne dalalet-i kelamiyyedir? Sıkılmıyor musun?

Ferhunde: 
— Kızının bu yalıda kaynattığı fesat, fitne kazanının şiddet-i 

tebahhurattan artık bugün kapağı attı. Terbiyesini veremeyeceksen 
söyle, bunun şerrinden başımızın çaresine bakalım. Burada kimse 
için rahat, huzur kalmadı!..

Ferruh Efendi: 
— Ne yapıyor?
Ferhunde Hanım: 
— Tutuşturduğu fitnelerin sicil defterleri işte burada. Hepsi 

bunlarda mukayyet. Bir baba, kızının kimlerle mektuplaştığını 
ve bu mükâtebeden1310 evdeki diğer kadınların iffetlerine neler 
bulaştırdığını elbette merak eder. Al oku. Kendisi emvac-ı sevdasında 
çalkanırken zevcene, bana, kızıma ne iftiralar fışkırttığını gör. Ona 
göre hükmünü ver.

Biraz evvelki kavga operası bahçeden duyulmuş, iskambil falı 
başındakiler yalıya koşmuşlar, macerayı anlamak merakıyla kapı 
arkasına dolmuşlar, bu samiine Cazibe ile Muzaffer de iltihak etmiş, 
Ferruh Efendi’nin odaya duhulünden sonraki muhavereyi benizleri 
sarararak hep dinlemişlerdi. Atıfet kapı arkasında onların içtimasını 
hissetti. Halasının her türlü had ve tedbir ve ihtiyattan birun bu 
ithamatı önünde bu cüretkârlığa ondan büyük bir cüretle mukabele 
etmek için sermest-i infial haykırarak:
1309    muhafaza-ı itidal: yumuşaklığın korunması
1310    mükâtebe: mektuplaşma
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— Ya öyle mi hala? Halebi orada ise arşın burada… Bugüne 
kadar gayzınızın altında ezildim ezildim ezildim. Hâlet-i neze1311 
geldim. Hâlâ insaf etmiyorsunuz… Efendibaba oda kapısını açınız. 
Dışarıdakiler içeri girsinler. Yalnız içlerinden Mahmure’yi başka 
bir tarafa gönderiniz. O kızın melekane ismetine, masumiyetine 
hürmetim vardır. Bu cehennemî murafaayı1312 o duymasın. Ak 
vicdan, kara vicdan bugün meydana çıkacak!..

Ferhunde Hanım, infialine mağlubiyetle cüretinde pek ileri 
vardığını anlayarak bir raşe-i nedamet geçirdi. Fakat Atıfet’in 
sadrında galeyan eden esrar-ı müdhişenin böyle bilmuvacehe ortaya 
saçılması Ferruh Efendi’yle Sabri Bey, bu iki ihtiyar için mühlik 
bir netice tevlit edebilirdi. Bu ihtimale mebni Ferhunde, Atıfet’in 
babasına bu kadar ağır bir darbe-i katile indirmek cesaretinde 
bulunacağına hâlâ imkân tasavvur edemiyordu.

Oda kapısı açıldı. Mahmure’yi savdılar. Ötekiler içeriye davet 
olundu. Hepsi dizildiler. Oda mahkeme salonuna döndü. Her gün türlü 
tezyif ve istihzalarla şahsına insanları temeshuratıyla eğlendirmek 
için büyütülmüş bir şebekten ziyade ehemmiyet vermedikleri 
Atıfet’in önünde şimdi cümlesi kaçık benizle titreşiyorlardı. 
Yine içlerinde en ziyade sabit-i cüret, en yenilmez, en dik bakan 
Ferhunde Hanım’dı. Ferruh Efendi’nin artık gaye-i tahammülü 
bulmuş asabı zıvanalarından fırlamak üzereydi. Keyfiyetin hemen 
üçte birine vâkıf olan Sabri Bey, neticenin dehşetini kestiremeyerek 
büyük bir merakla bütün kuvve-i tefehhümünü ağırca işiten 
kulaklarına toplamış, açık ağız bekliyor, yine sıkıntıdan başında 
çıban zuhuru endişesiyle arada bir alnını yokluyordu. Muzaffer 
bidayet-i muaşakasından beri yalnız bugün ilk ihtiyat olmak üzere 
Cazibe’den uzakta durdu. Şemsi’nin kalbinde, mechulü’n-netice 
bu kurulan divanın müsebbib-i cüretkârı Ferhunde aleyhinde her 
nev tehlike korkularından efzun bir adavet kaynıyordu. Şiddet-i 
infialden, delikanlının gözleri kinlenmiş, kaşları hançerlenmişti. 
Toplananların hepsi sinirliydi. Fakat sinirlerinin feveranlarına 
1311    hâlet-i nez: can çekişme durumu
1312    murafaa: yüzleşme
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tebaiyette hepsi için tehlike vardı. Zabt-ı gayz mecburiyetiyle 
ahz-ı sar1313 galeyanı arasında pürraşe tıkanmalar geçiriyorlardı. 
Ferruh Efendi ortaya nakabil-i tamir bir namus mesele-i müdhişesi 
çıkacağını derk etti. Hazırunun çehrelerine birer nazar-ı tedkik 
dolaştırdıktan sonra:

— Şimdi şurada kurulan divan-ı ailenin riyaseti bana düşer. 
Evvela ihtar edeyim ki karşımda çingene kavgası istemem. Kime 
tevcih-i hitab edersem o söylesin ve yalnız sorulana cevap versin. 
Kızım Atıfet, evvela sen söyle. Ortadaki bu kitap, defter, kâğıt 
parçaları nedir? Bunları halanla niye çekişiyordunuz?

Atıfet döşeğinin kenarına yığılmış, bu mücadelenin maddi ve 
manevi yorgunluğundan bitap düşmüştü. Kız cangüzar bir gayretin 
işmizazlarıyla doğrularak:

— Efendim, döşeğimde oturuyordum. Dadım karşımda 
tentene örüyordu. Halam bilaistizan odaya girdi. Hakkımdaki 
şefkatsizliğini bilirim. Buraya gizli bir maksatla geldiği hâlde 
buna bir istifsar-ı hatır süsü verdi. İstifsardan ziyade sitem ve 
tekdire benzer birkaç sözden sonra bazı hususat hakkında inceden 
inceye beni istintaka girişti. Bittab sadrına şifabahş olacak cevaplar 
vermedim. Döşeğimin üzerinde duran dürbünü aldı. Bahçeye baktı. 
Orada ne gördü bilmem. Hafakanlar geçirdi. Helecanından az kaldı 
tıkanacaktı.

Ferhunde Hanım söz arasına girerek:
— Anlatışa göre fetva verirler… Ne vakit helecan geçirdim 

yalancı?! Ben odaya girdiğim vakit elinde dürbün o helecanı sen 
kendin geçiriyordun. Ne gözetliyordun? Söylesene! Kıskançlıktan, 
hasetten, çirkinlikten döşeklere düşen ben değilim, sensin!..

Ferruh Efendi: 
— Hemşire sus… Sana sual sormadım. Tavazzuh-ı keyfiyyet 

sence matlup ise isticvabımı ihlal etme. (Atıfet’e hitaben) İkinizden 
1313    ahz-ı sar: öç alma
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biriniz yahut her ikiniz için mucib-i halecan olacak bahçede ne 
vardı?

Atıfet:
— Hiçbir şey… Halam dürbünün arkasında neden titriyordu 

anlayamadım.
Şemsi, cevap vermek için asabına hükmedemez bir sabırsızlıkla 

ilerledi. Fakat efendinin çatık çehresindeki hışmından ürkerek yine 
ağız açamadı. Efendi, kölesinin bu galeyanından istifade edebilmek 
ümidiyle sordu:

— Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin?
Şemsi: 
— Müsaade buyurulursa…
— Söyle…
— Bahçede biz vardık.
— Siz mahlukat-ı muhişeden misiniz ki hemşirem sizi rüyetten 

titriyor?
Ferhunde Hanım: 
— Titreyen yok… Kızının uydurması…
Ferruh Efendi: 
— Kaç defa ihtar edeyim Ferhunde… Sus dedik a! (Şemsi’ye 

hitaben) Bahçede siz vardınız… Peki… Ne yapıyordunuz?
Şemsi: 
— Efendim, nezd-i alinizden çıktım, doğru bahçeye indim.
Şemsi, ifadesinde merdiven başında Ferhunde Hanım’la olan 

o heyecanlı muhavere safhasını atladı. Kâhya kadın, bu divanda 
deşilecek pek mühim aile esrarına mahremiyetinden ihtirazen 
kendini oradan dışarı kovarlar havfıyla bir köşeye büzülmüş, hem 
kimseye görünmemek istiyor hem de ifşa-yı hakikat için isticvabı 
tenviren söze karışmak sabırsızlığıyla arada bir başını uzatarak 
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kabına sığamıyordu. Merdiven başı muhaveresinin meskûtiyeti1314 
üzerine dudaklarını ısırdı, kûşe-i ihtifasında1315 kıvrandı kıvrandı, 
ağız açmaya cesaret edemedi.

Efendi isticvabında devamla:
— Doğru bahçeye indin. Sonra ne oldu?
Şemsi: 
— Biraz hava almak için koruya çıkacaktım. Arkamdan bir 

ses geldi. Döndüm baktım. Sabri Beyefendi ile kerimesi akasya 
ağacının altındaki masada iskambil falı açıyorlar. Mahmure Hanım 
mahzun bir seda ile dedi ki: “Ağabeyciğim gel… Fal açıyoruz. 
Beybabam talihime bakıyor. Ben büyük bir felaket geçirecekmişim. 
Kara maçalar etrafımı aldı. Elemler, matemler içindeyim. Sonra… 
Of, sonra kısa bir yolun ucunda bir mezar görünüyor. Ölürsem bana 
acır mısın?”

Mahmure isminin an-ı telaffuzunda Şemsi’nin sesi titredi. Ve 
mezar kelimesinde biihtiyar gözlerinden iki iri katre yuvarlandı. 
Kara maçaların matemleri sanki hazırunun çehrelerine serpildi. 
Hepsini derin bir elem kapladı. Atıfet, hıçkıra hıçkıra yastığının 
üzerine kapandı. Zavallı kız, nevmidî-i aşkıyla inlediği sanem-i 
ruhunun başka bir maşuka için karşısında ağladığını görüyor, 
rakibesinin masumiyetini teslim ediyor, onun da derece-i 
bedbahtisini anlıyordu.

Ferhunde Hanım, bir müddet analık şefkatiyle kendi aşkı 
arasında can çekişir gibi içinden bir an mücadele geçirdi. Şemsi’nin 
gözyaşlarına o da peyrev oldu. İşlemeli ince mendiliyle gözlerini 
sildi. Fakat birdenbire kalbindeki kıskanç yılanı yine kıvrımlarını 
açarak zehirli başını kaldırdı. Delikanlının aguş-ı sevdası kendine 
bin evlat muhabbetinden daha tatlı geliyordu. Bu firdevs-i aşkını 
dünya zevk ve saadetlerinin hiçbiriyle değişemeyecekti. Bu kabil 
değildi. Şemsi’ye olan dizgin almaz sevdası da her hissin, her 
şefkatin fevkindeydi. Gençlere sevmek mazeretiyle acınıyorsa bu 
1314    meskûtiyet: konuşulmamış olma
1315    kûşe-i ihtifa: saklanma köşesi
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terahhuma onlardan ziyade kendini müstahak görüyordu. Muaşıkı 
kendi kolları arasından çıkıp da kızının firaş-ı izdivacına giremez, 
birçok nikat-ı nazardan bu mümkün olamazdı. Leb-i sevdasını 
emip emdirdiği bir erkeğe kaynanalık edemezdi. Kendinin bu 
münasebet-i nameşrusu bir cinayet ise Şemsi’nin bu münasebette 
devam edip dururken kızı Mahmure’ye göz atması da bir cinayet-i 
digerdi. Bu mesele ancak görünen mezarın ya kızını ya kendini ya 
Şemsi’yi yutmasıyla fasılpezir olabilirdi. Üçü karşı karşıya yaşarken 
hiçbiri için artık saadet-i hayat ihtimali yoktu. Bu sevdanın bu kadar 
vahim bir neticeye varacağını o güne kadar hiç aklına getirmemişti. 
Ser-i felaketinde tüttürdüğü bu sevda cinayetinin sebeb-i yegânesi 
yalnız kendiyken şimdi bunun azabını, cezasını kendiyle, Şemsi 
ve masum kızı arasında taksim etmek istiyordu. Şemsi ile hususi 
görüşerek meselenin bu büyük nezaket, vahamet ve imkânsızlığını 
anlatıp onu yola getirmeye, kendi kolları arasından başka onun için 
bir cay-ı hazz u saadet olamayacağına delikanlıyı iknaya uğraşmaya 
karar verdi.

Şemsi, Mahmure’ye olan sevdasında ısrar ederse kızını kendi 
sevdalısının aguş-ı izdivacında görmedense onu falda açılan 
mezara gömmeyi tercih edeceğini ret kabul etmez bir katiyetle 
anlatacaktı. Binaenaleyh Şemsi’yi bu sevdasında cinayetkâr, kızını 
bir delikanlıyı aşka tahrik aşüfteliğiyle müttehem addederek her 
fırtınaya göğüs vermek üzere hazırlandı. Derhâl gözyaşlarını 
kuruttu.

Şemsi’nin ağladığını gören kâhya kadın, ahd-ı şebabındaki bir 
macerasını tahatturla kûşe-i ihtifasında kendini kaybederek:

— Ah gidi gençlik ah!.. 
ateşiyle inledi. Hep enzar, bu ahların geldiği tarafı aradı. Mezar 
sözünün piş-i dehşetinde Ferruh Efendi’nin kalbi takabbuz edip 
kalmıştı. Fakat eşeledikçe fecaati artan bu isticvapta devam gayreti 
bırakmayarak Şemsi’ye:

— “Mezar” deyip de gözyaşlarını salıverme… Bu bana 
pek dokunur… Demek bahçede sizin falınızdan başka teessürü, 
tevahhuşu calip bir şey yoktu?

Şemsi: 
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— Evet efendim… Biraz şaklabanlık ederek Mahmure 
Hanım’ın hüznünü tadil için yanlarına gittim.

Kendine zihnen bitap, vicdanen muzdarip, binaenaleyh 
görüşmeye gayrimuktedir olduğundan bahseden Şemsi’nin 
şaklabanlıkta bulunmak üzere Mahmure’nin yanına gittiğini itiraf 
eylemesi, Ferhunde Hanım’ın gayzını teşdit etti.

Ferruh Efendi tekrar Şemsi’den sordu:
— Demek bahçede sizden başka kimse yoktu. Siz orada calib-i 

teessür ve halecan bir şey gördünüz mü?
— Hayır…
Ferruh Efendi, bu helecanın müvellidini bulmak için bir 

müddet düşündü. Atıfet, eski nişanlısını diğer bir kız ile sevda 
müşafehesinde görmekten müteessir olabilirdi. Fakat Ferhunde’ye 
ne oluyordu? Bu ukdeyi zihninde muhafaza ederek istintakında 
devam etti.

Kızına hitaben:
— “Halam beni bazı hususat hakkında inceden inceye istintaka 

girişti.” demiştin. Hangi hususat?
Atıfet, bu nazik suale tehlikesiz bir cevap bulmak için biraz 

düşündükten sonra:
— Ahara1316 ifşasına terbiyenin müsaade edemeyeceği iki kadın 

arasında bazı hususat olabilir.
— Ben ahar kimse değilim, pederinim…
— Elimi vicdanımın üzerine koyarak ifade-i hâl ettiğim 

Cenabıhakk’a malumdur… Benim alnım ak, yüzüm pak… İhtiyat-ı 
kelama riayet ediyorsam bu kendim için değil, başkaları içindir.

Ferhunde Hanım yine asabının ihtizazatına mukavemet 
edemeyerek atıldı:

— Senin alnın ak, yüzün pak!.. Bizimkiler kara mı? İhtiyat-ı 
kelama riayet etme, söyle… Burada senin merhametine muhtaç 
kimse yok! Söyle, kimin yüzü kara?
1316    ahar: başka, diğer
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Atıfet, cüretin bu dimağsuz derecesine tahammülden artık âciz 
kalarak gözlerini hazırun üzerinde birer defa dolaştırdıktan sonra:

— Hepinizin!
itham-ı müdhişini ağzından bir sada-yı telin ile salıverdi. Cazibe 
ile Muzaffer kanları yüzlerinden fışkıracak birer ihmirarla ta 
gözlerinin aklarına kadar kızardılar. Efendi, hemşirezadesiyle kendi 
genç zevcesinin birbirinden ateş alır gibi bu aheng-i ihmirarlarını 
gördü. Şemsi pek gazup bir nazar-ı tehdid ile Ferhunde’yi daire-i 
akl u ihtiyata davet etti. Hiçbir şeyden perva göstermeyen Ferhunde, 
bu nazar-ı tehevvür1317 önünde mürebbisinin elindeki kızgın demir 
çubuğa karşı sinen dişi kaplan gibi titredi. Sustu, bozuldu. Şemsi’nin 
kadın üzerindeki bu amiriyeti, bu pek büyük füsunkâr tesiri de 
efendinin nazar-ı hayret ve dikkatinden kaçmadı. Hakikati derhâl 
anladı. Sabri Bey ise yeni bir şey öğrenmiyordu. Fakat Ferruh 
Efendi, zevcesinin ateş-i vechinden kendi beynine bir şerare-i 
sirayet sıçramış gibi fenalaştı. Mühtez bir sada-yı teessürle kızına:

— İsnadını ispat et. Sözün hakikat ise hepsinin yüz karalarını 
şimdi benim önümde yüzlerine çarpmalısın, dedi.

Atıfet’in çehresi, bütün ıztırabat-ı derununu, alam-ı ruhiyyesini 
seçtirecek sapsarı bir şefafet-i elime aldı. Pek feci bir hâlet-i nezde 
Azrail’e teslimden evvel canıyla uğraşanlar gibi ayağa kalktı. İfşa 
edeceği dehşetin önünde gözleri büyüdü büyüdü. Bir hurafe-i nazara 
tutuldu. Kaç zamandır mefkûresini, vicdanını yakan Yedikardeşler 
Tepesi’ndeki kamerin tenvir ettiği o iki duzahi manzara karşısına 
geldi:

— Of, görüyorum… İşte onlar… dedi.
Pürraşe geri geri çekilerek elleriyle gözlerini örttü. Zavallı 

kızda söylediğine gayrivâkıf bir sairfilmenam1318, rüyada sayıklama 
hâli vardı. Yine mırıldadı.

— Kapalı göz ile de görüyorum, zulmet-i leylde de… Uykuda, 
uyanıkken hep görüyorum… Örtünüz bu levhayı reziller!.. İffetim 
cerihadar oluyor…
1317    nazar-ı tehevvür: öfke bakışı
1318    sairfilmenam: uyurgezer
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Sabri Bey, namus-ı zevciyyeti vücudundan tereşşuh ediyor1319 
zannolunacak bir sıkıntı ile ter içinde kaldı. Birkaç defa alnını 
yokladı. Ferruh Efendi, ömründe hiç böyle samimi bir facianın 
seyircisi olmamış, kulaklarında böyle bir cehennem uğultusu 
çınlamamıştı. Atıfet’in hatırasında marazi bir rüyetle canlanan bu 
cinai levhanın dört mümessil-i günahkârı şimdi kızın ifşaatında 
kumbara gibi saçılacak son tarraka-i müdhişe tehlikesinden 
kurtulmak için kaçmak mı, bayılmak mı, ölmek mi lazım geldiğini 
bilemiyorlardı.

Atıfet, gözlerini açtı, şebeke-i ayniyyesini kavuran cinai levha 
eşhasının hüviyyet-i hakikiyyelerini karşısındaki çehrelerde arar 
bir merkûziyetle gezdirdi. Hurafe-i mersiyesini hakikatle tatbike 
uğraşıyordu. Siham-ı ithamı1320 dört çehreye ayrı ayrı saplandı. 
Yine gözleri büyüdü büyüdü. Dudakları kıpırdarken Şemsi, bir 
sahib-i huddam1321 gibi o sehhar1322 enzarını fakat bu defa nafiz 
bir istirham-ı sükût ile kıza dikti. Biçare, hâl-i ihtizarında bile bu 
bakışın manyetizması, mıknatısı kuvvetine tebaiyetten kendini 
alamayacağını gösterir bir itaatle sertabepa titredi. Üzerine bir 
ejder-i mevhum saldırıyormuş tevahhuşuyla omuzlarını kıstı. 
Karşısından bir şey kovarak geri geri çekildi. Sonra boğuk boğuk:

— Aman Allah’ım, bu levs-i esrar ile yaşamak ne büyük azap! 
Bunu kalbinde saklayarak huzuruna gelmek ne büyük günah! Sen 
beni halas et!..
tazarrusuyla haykırdı. Kollar istimdad-ı Bari’ye uzanmış, saçlar 
ürpermiş, muhtazarane gözler semaya dikilmiş arzın süfliyetinden1323 
girizan, savletkâr-ı uruc debelenmeler içinde dört yanına sallandı 
sallandı, düştü. Babasının ayakları önüne bir külçe gibi serildi.

1319    tereşşuh etmek: sızmak
1320    siham-ı itham: suç okları
1321    sahib-i huddam: cin sahipleri
1322    sehhar: büyüleyici, sihirli
1323    süfliyet: bayağılık
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Sonbahar teverrümüyle elvan soluyor. Bahçeler, ormanlar, 
dağlar sararıyor, ağaçlar yeşil libaslarından her gün birer parça 
soyunarak üryanlaşıyor. Tabiatın zindegi ve şetaretini kaçıran bu 
merg-i umumi peyrevleri, avcılar, kadit dallar arasında, yuvaları 
örtüsüz kalan kuşları tüfekleriyle takip ediyorlar, öldürecek ziruh 
arıyorlar. Ecelden firar için tuyur ürkek, korkak, istirhamkâr kısa 
cıvıltılar, nalelerle bikarar birer darü’l-amana şitaban görünüyorlar. 
Artık kesif yeşil himayelerinde hayatlarını saklamak kabil 
olamayan çıplak dallar üzerinde bir müddetçik aram etseler de ara 
sıra bulutlar arasından elenen güneşin ısıtmaz ziyası altında soğuk 
rüzgâr ile tüyleri ürpererek hazanın bu ölümlerinden teşeümle mini 
mini gözleri ufukların meçhullerine matuf hemen firar ediyorlar.

Hazan, nukuş-ı zevalini1324 Hasan Ferruh Efendi’nin korusuna 
işliyor. Meşcerenin bir kısmı altın renginin bütün derecatına fatura 
olacak bir tenevvü-i zerdî1325 ile sararmış yapraklar, an-ı sukutları 
mütekarrip müteverrimler gibi titreşiyorlar. Rüzgârın hafif bir 
vezanı birçoğunu toprağın nemli mezarına döküyor. Kalanlar, 
vizrlerinden damlayan rutubet kataratıyla ağlaşıyorlar zannolunuyor. 
Bu sarılıkların, çıplaklıkların orasında burasında hunin1326 kızartılar, 
kâh güneşin aksiyle en parlak ipekleri donuk bırakacak iltimalarla 
1324    nukuş-ı zeval: son nakışlar
1325    tenevvü-i zerdî: sarı çeşitliliği
1326    hunin: kan bulaşmış
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gülümsüyorlar kâh bulut hayluletiyle1327 zahmdar bir koyuluk 
içinde donuklaşıyorlar. Servi, çam, şimşir, defne, taflan ve bazı 
sarmaşıklar gibi şitaya terk-i huzaret etmeyenlerin libaslarında 
matemî bir üşüme var. Güneş artık hasta yaprakların üzerinde 
gözyaşı hüznüyle duran şebnemleri çabuk kurutmuyor. Bahçenin 
rutubetten koyulaşmış kumları, yağmur selleriyle meyil buldukça 
ince derecikler gibi oraya buraya akmış. Çimler, çimenler yer 
yer yeşillenmiş fakat güneşin feyzinden naümit, çelimsiz, soluk, 
bineşe… Bahçe, tezyinatı alınmış bir sahne gibi çıplak, çiçeklerin 
handelerinden mahrum.

Mahmure Sabri Hanım, koyu neftî şayaktan uzun bir pelerine 
bürünmüş, koltuğunda piliyan1328 ve Türkçe bir kitap. Latif 
baldırların mevzuniyetini sıkılıkları içinde seçtiren siyah diz 
çoraplarından sonra, uzun konçlu lacivert kazmir potinlerinin 
üzerindeki mini mini lastiklerini çamurlardan muhafazaten her 
adımını bir itina-yı mahsusla atarak koru yoluna doğru çıkıyor. 
Tarakların dendan-ı zabtına1329 pek muti olmayan gür, kumral, harirî 
saçları, koyu şarabi yük gemici takkesinden taşmış, biçin1330, tabdar-ı 
taravet pembe alnında ve bazı döküntüleri turfanda al yanaklarında, 
hafif bir rüzgârın nevazişiyle titreye titreye yürüyordu. Ezharın 
ufulüne rağmen bu ziruh çiçek, ölmüş baharı ihya ile etrafına koku 
ve letafet saçarak koru methalindeki çeşmenin önüne geldi.

Bir membadan kaynayan bu çeşme hazinesinin arkasındaki 
alçak setin üzerinde asırlık bir çınar ağacı, hazanzede sarı 
yapraklarından bir kısmını yalağın içine dökmüş, iki kişinin 
kucaklayamayacağı cesim gövdesinden fışkıran henüz seyrek, 
benizleri uçuk hasta yapraklar bulunan dökümlü dallarını etrafına 
uzatmış ve daha birçok kışların şedaidine mukavemetini gösterir 
bir sıhhatle, kopacak boralara biperva göğüs vermiş, sanki gelecek 
yazın, feyz-i inkişafına intizar hâliyle bekliyordu.
1327    haylulet: araya girme
1328    “Açılır kapanır küçük iskemle…” (Hüseyin Rahmi’nin notu)
1329    dendan-ı zabt: zapt dişi
1330    biçin: kırışıksız
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Çeşmenin musluksuz lülesinden akan su, yalakta birikmiş 
yaprak cesetlerini çürüterek savaktan dışarı cereyanla bir küçük 
sel teşkilinden sonra yolun çimenlerine dağılıyor. Orada burada 
kaya, toprak cerihalarından gelen sızıntılar meyli takiben yeri 
yumuşatarak uzun izler, bazı mahallerde birikintiler peyda ediyor.

Mahmure, yazın çeşmenin cereyan-ı daimîsi, rutubeti ve büyük 
çınarın sayesiyle pek latif bir serinlik hasıl eden bu mahalde durdu. 
Lüleden akan su, mevsim-i sayfdaki billuriyetini biraz kaybetmiş 
fakat şimdi daha iri bir kuturda, nispeten coşkun akıyor. Her lahza 
yapraklarından birkaçını çırpına çırpına zemin-i helake dökerek 
daha üryanlaşan çınar, suyun hazin şarıltısını dinler gibi şimdi 
koru himayesiyle çeşmenin üzerine gerilmiş bir nigehban vazında 
duruyor.

Bülbülsüz ağaçların ebkem çıplaklıklarında bir hüzün, 
sızıntılarda sanki bir girye elemi vardı. Etrafta çok şey ağlıyor, 
düşüyor, ölüyor, çürüyordu. Feyz-i hararetiyle sayfın neşeyab-ı 
kemal ettiği renklerin bu mevsim-i fenası, bu teverrüm-i umumi, 
kızın bahar-ı şebabla reyan masum, pakize kalbinde bir teessür 
uyandırdı. Zevalin de bir şairiyeti vardır. Bir yazın hayatını 
çınlatan hazanın bu şiirlerini okumak için, kuru dallar arasından 
renksiz, sönük semalara, ayakları altındaki ölü yapraklara melul 
melul bakarken çeşmenin düz beyaz mermer ayna taşında kırmızı 
kurşun kalemiyle yazılmış kısa kısa satırlar gördü. Okumaya 
başladı. Bunlar tabiatın eşar-ı hazanıyla hemahenk olan bir kalbin 
tahassüsat-ı nazmiyyesiydi. Şairin o ab-ı revanla beraber ağlayarak 
taşa tevdi ettiği esrar-ı hüznü şunlardı:

Gamlı cereyanınla çeşme
Benzersin giryebar bir çeşme
Etmiş hazan eşkini efzun
Kalbim de senin gibi mahzun
Ne hazin bu eda-yı takrir
Razını çimenlere tahrir
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Ben de ağlarım fakat gizli
İzhar edemem ben bu hüznü
Bidevayım memnuü’l-emelim
Pinhan zehirli giryelerim
Saklarım yârdan yaşlarımı
Gömer sineme ahlarımı
Korkarım eninimden kendim
Kimseye söylenmez ah derdim
Öldür Allah’ım, beni öldür
Yapraklarla hazana gömdür
Bilmesin neden öldüğümü
Aşkı ile gömüldüğümü
Uzun tetkike hacet kalmadan yazıyı tanıdı. Bişüphe Şemsi’nindi. 

Fakat onun şiirle melufiyetini1331 şimdiye kadar bilmiyordu. Demek 
ilham-ı sevda ile şair olmuş… Acaba bideva bu gizli aşkı kimin 
için çekiyordu? Onun aşkıyla ölmek temennisiyle ahlarını sinesine 
gömdüğü bu maşuka-i ruhu hangi bahtiyar kadındı? Vakıa birkaç 
zamandır Şemsi’nin kıza initaf eden enzarında derin bir mana-
yı hüzn, ruhunda nakabil-i ketm bir galeyan, Mahmure’de de 
bu mutarassıd-ı kalb1332, baygın bakışlara karşı izharını menden 
âciz kaldığı bir meyl-i mukabele vardı. Hayli vakittir biitiraf-ı 
hakikat gözden göze sevişiyorlar, dertleşiyorlar, tabir caizse 
ateşleşiyorlardı. Fakat Şemsi’nin celb-i muhabbeti Mahmure için 
o kadar büyük bir saadetti ki böyle bitekellüm razını beyanla değil, 
mabud-ı ruhu ayaklarına kapanarak ilanıaşk etse bunu muğfil bir 
rüya zannıyla bu mesudiyetinin sıhhatine inanamazdı. Onu gizli bir 
din tutar gibi can verip sır vermeyecek derin bir gizlilik ve hiçbir 
mesut netice tasavvur edemeyerek kati bir nevmidîyle seviyordu. 
Binaenaleyh bakir feza-yı tahayyülatında büyük bir masumiyetle 
1331    melufiyet: alışıklık
1332    mutarassıd-ı kalb: kalp gözleyen
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bu aşk-ı fevkalhayal inbisat etmiş, kendine ilahi, manevi, erişilmez 
bir mefkûre, bütün leyal-i tahassüründe, önünde diz çökerek saf 
gözyaşlarıyla ıslattığı bir mabed-i hafi olmuştu. Mermerin beyaz 
sathındaki kırmızı şiirler, Şemsininkinden ziyade kendi tercüman-ı 
hissiyyatıydı.

Yalıda birkaç aydır esrarlı ahval cereyan ediyordu. Hakikati 
anlamak için her kime müracaat etmişse doğru bir cevap alamamıştı. 
Bu kızın masumiyetine hürmeten o çaçaron kâhya kadına varıncaya 
kadar hepsi macerayı ketme itina ediyorlardı. Fakat ortada bariz 
birtakım hâller vardı ki bunlara ne mana vereceğini bilemiyordu. 
Geçenlerde kendinden başka bütün aile efradının Atıfet’in odasında 
içtiması, o haykırışmalar, o bayılmalar, sonra hepsinin cenaze 
merasiminden avdet eder gibi kederalud ve birbirlerine dargın 
bir çehre ile dışarı çıkmaları neydi? İhtiyar babası gizli bir yeisle 
günden güne çöküyordu. Onun ara sıra gözlerini bir cevv-i ıztıraba 
kaptırarak bütün sadrının derinliğiyle bir ah çekişi, bir of salıverişi, 
cangâh bir puflayışı ve sonra “Kızım, hep bunlar dünyaya erken 
gelmenin sıkıntıları… Merak etme bir şeyim yok…” yolunda 
teselli verişi vardı. Zaten tedirgin olan uykusu bütün bütün kaçmış, 
merakını fala sarmıştı. Kupa valesi onun hasm-ı ekberiydi. Bir gün 
kızının huzurunu unutarak “Ah melun, sen daima onun yanına mı 
düşersin?” hiddetiyle kupa bacağını yumruklamıştı.

Ya validesindeki tebeddül-i mizac, galeyan, asap, takatfersa 
hırçınlık her türlü tahammülün fevkine varmıştı. Artık kendisi 
validesinin kızı değil, adüvv-i canıydı. Bastığı pat pat, gezdiği 
çat çat oluyor, en adi vesilelerle onu haşlıyor, yerin dibine sokup 
çıkarıyor, ne yapsa büyük bir kabahat işlemiş sayılıyordu. Artık ona 
ne tabirle hitap edeceğini şaşırmıştı. Anne dese hiddetten morarıyor, 
abla hitab-ı tasgirinden de memnun olmuyordu. “Siz” zamirinden 
başka ağzından bir şey kaçırmamaya bütün dikkatiyle itina ediyordu. 
Annelikte bu kadar mucib-i nefret ne vardı? Kendisi evlatlığıyla 
yüz kızartacak bir kız mıydı? Biraz süslense en acı istihzalarla 
tekdire uğruyordu. Kaynanalar bile gelinlerine belki bu kadar 
yapmazlardı. Süslenmek kabahatse validesinin meşgale-i daimesi 
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bundan başka bir şey değildi. Beş on dakika odasına kapansa, derhâl 
kapıyı yumruklayarak helecanla içeri giriyor: “Odalara kapanıp da 
ne yapıyorsun? Gizli bir şey mi okuyor, yoksa yazıyor musun?” 
sualleriyle bir adliye memur-ı cinaisi1333 gibi dolabını, yazıhanesini, 
her tarafını karıştırıyordu.

Geceleri göğsü üzerinde hararet-i sevdasıyla ısıtarak beraber 
yattığı Şemsi’nin fotografisini, korkusundan perdelerden birinin 
yüzüyle astarı arasında cep gibi bir yere saklıyordu. Bu resimden 
başka onun mecburiyyet-i ketmiyle üzüleceği bir sırrı yoktu. Bir 
gün validesi hiçbir sebep tasavvur edilemeyen bir hiddetle gözlerini 
açarak üzerine yürümüş ve ağzından şu “Bak Mahmure, bir gençle 
muaşaka namussuzluğunda bulunursan ‘Ayıbını yer örtsün’ der, seni 
mezara gömerim… Sevmek kepazeliğiyle intihap ettiğin bir erkeğe 
vermem. Bu sözüm kulağında küpe olsun…” sözlerini kaçırmıştı. 
Acaba neden şüphe ediyordu? Sevmek bir kız için bu kadar büyük bir 
ayıp, bir cinayet miydi? Validesi hanegi1334 ve yabancı erkeklerden 
pek tevahhuş etmezdi. Hatta kayıkla yalının önünden geçenlerden 
birkaçıyla gülüştüğünü bile görmüştü. Annesinin Şemsi, Cazibe’nin 
Muzaffer ile o sıkı fıkı görüşmeleri, o mahfi gezintileri, nevumma 
esrarengiz bazı hâlleri neydi, hiç anlamıyordu… Fakat zavallı kız 
kendinin o genç yaşında fücceten vefat edebileceğine ihtimal verir, 
yine onların arasında bir su-i hiss tasavvur edemezdi.

Atıfet’le Şemsi arasında bir müddet mücadelat, tahkirat, 
terbiyeye münafi nahoş hâller devam etti. Nihayet nişan yüzüğü 
havuza fırlatıldı. Validesi bu işte bir amildi. Şemsi, parmağını 
yüzüğün sıkletinden sıyırdığı günü bahçede Atıfet’in densizce 
muahezelerine karşı “Ferhunde Hanım’ın bana fart-ı teveccühü 
kızını vermek istediği içindir.” demiş, evet delikanlı Ferhunde 
Hanım’la olan sıkı fıkılığını bu suretle izah etmişti. Her nedense 
Ferruh Efendi’nin kararıyla bu namzetliğin geri alındığı yalı 
halkınca artık bir sır değildi. Bunu herkes biliyordu. Fakat nişanın 
bozulmasından sonra validesiyle Şemsi’nin arası açıldı. Şimdi 
1333    memur-ı cinai: cinayet memuru
1334    hanegi: ev halkından olan
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karşıdan karşıya birbirine küskün hatta adavetkâr nazarlarla 
bakışıyorlardı. Ne olduysa Atıfet’in odasındaki bağrışıp çığrışmayı 
müteakiben oldu. Validesine o titizlikler ondan sonra geldi. Acaba 
Şemsi’yi kendine damat etmek fikrinden vazgeçti mi? Yoksa 
delikanlı damatlığa kabulüne mâni bir harekette mi bulundu? Bir 
türlü hâllerine muvaffak olamadığı bu muammalar, Mahmure’nin 
beynini eziyordu. Yaralı bir kalbin kanına batırılarak yazılmışa 
benzeyen bu kırmızı şiirlerin, bihiss katı mermerin soğukluğu 
üzerindeki nevmit, esrar-ı aşkını kendi hararet-i ruhiyyesiyle 
ısıtarak birkaç defa okudu. Hazanın çerçevelediği bu giryan 
taşın sakit nalesi, kalbinde daima gizli tutmaya uğraştığı samimi 
cerihalarını deşti. Nazımların ahenklerinden gelen gizli, sihirli bir 
musiki ile gönlü dalgalandı:

Öldür Allah’ım beni öldür
Yapraklarla hazana gömdür

mısralarının matem-i vezn ü kafiyesiyle titreyen ruhunun teessüratı 
gözlerinden sızdı. Bu katarat-ı aşkı çeşmenin küçük seyl-i revanına 
karıştı. Şi’r-i derununu çimenlerin üzerine yazmaya gitti:

Bilmesin neden öldüğümü
Aşkı ile gömüldüğümü

son beytini eşine ağlayan bir kumru hüznüyle terennüm ettikten 
sonra:

— Bu nevmit nalelerinin muhatab-ı gaibi bensem seni 
öldürecek esrarı benden saklama. Şemsiciğim sen aşkınla yalnız 
değil, benimle, kalbimle, ruhumla beraber gömüleceksin. Hayat 
bizi birleştirmemek gaddarlığını gösterecekse ölüm tevhidimiz 
merhametinde bulunacaktır… Emin ol… dedi.

Galeyanla bu sözler ağzından hızlıca çıktı. İşitilmek 
tehlikesinden mütevahhişen hemen bir raşe-i havf ile etrafına 
bakındı. Şırlayan çeşme ile çınarın sağır dallarından başka kendini 
dinleyen yoktu. Tepesinden yapraklar dökülüyor, topraklar sakit 
sızıntılarıyla giryesine iştirak ediyordu. Bu hazan içinde bahar-ı 
aşkını katı sinesinde tutan mermerin hafayasını tamamıyla keşif 
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için kerratla okudu. Fakat kanamadı. Nihayet mahrur-ı sevda gül 
dudaklarını bu soğuk levhanın kırmızı eşarına yapıştırdı. Ruhu o 
beyitlerin manyetizmasıyla Şemsi’nin aşkına kavuştu. Gömüldü, 
kaynadı. Bu eşarın meallerinden onun maneviyetini öpüyor, 
deraguş ediyordu. Masum dudakları bu buse-i garamın hazz-ı 
binihayesiyle titrerken çınar setinin ötesindeki bodur meşelerin 
dalları hışırdadı. Şemsi ümitsizlik ağlamasından kızarmış melul 
gözleriyle niyazkâr bir hayalet-i sevda gibi ortaya fırladı. Mahmure, 
cürmümeşhut hâlinde yakalanmış bir mücrim helecanıyla 
korktu, şaşırdı. Koltuğundaki piliyanla kitabı yere düşürdü. Bu 
ani muvacehe heyecanı ikisinde de kudret-i tekellüm bırakmadı. 
Lerzeler içinde sarararak bir müddet karşı karşıya derin, nafiz, sabit, 
ifşakâr nazarlarla birbirlerine bakıştılar. İkisi de biaman meçhul bir 
kuvvetin zebunu kaldılar. Ömürlerinde hiç böyle bir an-ı mühlik 
ü leziz geçirmemiştiler. Kalplerindeki kan fışkırtısını duyuyorlardı. 
Cazibe-i enzardan dimağlarında şerareler çakıyor, göğüslerinde bir 
şeyler tutuşuyordu. Gençliğin sermedî cenneti, en müthiş cehennemi 
olan aşk bu muydu? Mahmure uğradığı baygınlıklardan düşmemek 
için çeşmenin taşına tutundu. Şemsi’nin menba-i hüznü taştı. Uzun 
kirpiklerinin arası incilerle jalelendi. Bu girye derhâl kıza sirayet 
etti. O melekane ela gözlerden dökülen ufak pırlantalar, yanakların 
pembe taraveti üzerinde bazen süzülüp bazen meks ettikçe hazan 
içinde bir nevbahar gülü manzara-i nigehfiribi peyda ediyordu.

Şimdi çeşme ve iki sevdazede, üçü birden ağlıyorlardı. Tek bir 
söz teati etmediler. Fakat bu gözyaşlarının fesahati öyle bir kuvvet-i 
meali haizdi ki birbirine bilatekellüm bütün raz-ı aşklarını anlatmış 
oldular.

Şemsi birdenbire maşukasına doğru yürüdü. Kız titriyor fakat 
kaçmıyordu. Bu pereste-i aşkı önünde çamurlara eğildi. Secdeye 
vardı. Gözyaşlarının harareti dudaklarının ateşlerine karıştırarak 
onun küçük lastikler içinde mahpus ayaklarını buselere gark etti. 
Mahmure bütün bütün şaşırdı. Hâlâ masumiyeti haleldar olmayan 
sada-yı iffetiyle:

— Ne yapıyorsun ağabeyciğim? dedi.
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Şemsi ağlayarak cevap verdi:
— Deminden çeşme taşına ibzal ettiğin1335 buseleri ayaklarına 

iade ediyorum. Ben senin artık ağabeyin değil, esir-i müebbedinim.
— Allah aşkına kalk, pek utanıyorum. Ben kim oluyorum ki 

ayaklarımı öpüyorsun?
Şemsi, mevki-i pabusisinden1336 kalkamayarak:
— Ah! Bilsen? Seni melekûtun tabakat-ı nihaiyesinde bir ferişte, 

kendimi haziz-i mezellette bir sefil görüyorum. Buselerimi bu latif 
ayaklarının topuklarından yukarı çıkarmak, benim için vicdani bir 
cinayettir. Bu taabbütle yanan vücudum levsiyatından temizleniyor. 
Aşkın kanımı, vicdanımı tasfiye ediyor. Ne kadar günahkâr olsam 
pay-ı sevdana temas eden bu mesut dudaklarımı artık cehennem 
yakamaz. Müsaade et… Daima böyle hâk-i muhabbetine yüz 
süreyim, önünde sürüneyim… Emin ol bundan büyük iltifatına 
değerim yoktur… Sıkılıyorsan beni çiğne, ez, öldür…

Şemsi’nin bu sözleri evvelce televvüs ettiği nasıl kirli bir 
muhabbetin daha doğrusu münasebetin vicdan acısıyla söylediğini 
kızın pak ve saf kalbi temyiz edemedi. Biraz geri çekilerek korkudan, 
heyecandan titreyen bir sada-yı istirhamla:

— Kalkınız, belki görürler, dedi.
Hakikaten orası enzar-ı ağyardan pek mahfuz, emin bir yer 

değildi. Şemsi, bu muhik ricaya karşı söz bulamayarak secde-i aşk 
u şükranından kalktı. Üzerine yapışmış birkaç çürük yaprağı ittikten 
sonra mendiliyle dalgın dalgın orasını burasını sildi. Yerde yatan 
piliyan ile kitabı aldı. Temizledi, kendi koltuğuna sıkıştırdı. Şimdi 
ne yapacaklarını bilemez istizahkâr nazarlarla birbirine bakıştılar.

Hayatlarının en bahtiyar fakat en tehlikeli bu an-ı mühimmini 
hüsn-i istimal lazımdı. Birbirine söyleyecekleri çoktu. Şemsi sordu:

— Biraz görüşecek vaktiniz var mı?
— Hemen bir saatçik kadar…

1335    ibzal etmek: esirgemeden bol bol vermek
1336    mevki-i pabusi: ayak öpme vaziyeti
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— Buradan uzaklaşabilir miyiz?
Kız düşündü. Yalıdan tebaütten, gecikmekten korkuyor fakat 

her türlü tehlikelere rağmen sevgilisinden çabuk ayrılmaya da razı 
olamıyordu. Tereddütle:

— Siz de efrad-ı ailedensiniz. Gecikmemizden yalıda ne gibi 
şüphe ve meraklar uyandıracağı sizce malum… 
teslimiyetiyle mesuliyeti Şemsi’ye bıraktı… Muaşıkların gözlerinde 
peyda olan derinlik, ikisini de bu biaman aşkın meçhuliyetine 
çekiyordu. Aralarında bütün hatarları hiçe saydıracak bir mıknatıs 
vardı. Birbirinden uzaklaşmaya bırakmıyordu. İradelerine malik 
değildiler. O anda hâkim-i ruhileri akıl ve tedbir değil, inan-ı zabta 
gelmez1337 bir kuvvetti. Tabiat lazımü’l-icra emirlerini yaptırttığı 
kimselerin reylerini sormaz. İstila ettiği gönülleri bu kör saikle 
elinde oyuncak edinir. Birbirinden başka dünyayı göremiyorlardı. 
Şemsi derece-i sahiriyyetini, Atıfet’te, Ferhunde’de tecrübe ettiği 
gözlerini maşukasına büyük bir istirhamla dikerek:

— Pek mühim söyleyeceklerim var. Biraz yukarı doğru çıksak?
— Peki…
Etrafı dikkatle gözden geçirdikten sonra yürüdüler. Yokuş 

kayıyor, zahmetle ilerliyorlardı. Şemsi cebinden çakısını çıkardı. 
Ağaçlardan kalınca bir dal kopardı. Budaklarını keserek bunu sarp 
dağlara tırmanan sporcuların sopaları gibi istimale salih bir hâle 
koyduktan sonra kolunu kıza takdim ile:

— Bana tutununuz. Korkmayınız. Düşmezsiniz, dedi.
Hicabından Mahmure’nin yanakları ebrulaştı. Mahcup, 

muhteriz, garip bir his ile titreyen elini Şemsi’nin koluyla bedeni 
arasına yavaşça uzattı. Yürüdüler. Vücut vücuda bu ilk temas, 
ikisinin de asabında gaşyaver bir hazz-ı binihaye uyandırdı. Bunda 
ezvak-ı hayatın hiçbiriyle mukayese edilemeyecek baş döndürücü 
bir lezzet vardı. Fart-ı telezzüzden geçirdikleri baygınlıklarla 
düşecek gibi sallanıyorlardı. Tekellüme mecalleri kalmamış gibiydi. 
1337    inan-ı zabta gelmez: dizginlenemez, zapt edilemez
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Sükûtla yürüyorlar, yalnız her ikisinin kolları diğerinin vücudunda 
küt küt vuran kalbini dinliyorlardı. Kalplerinin bu lisan-ı halecanları, 
bitekellüm bu teati-i hissiyyat kendilerine her sözden daha tatlı, 
daha ruhnevaz geliyordu.

Kalplerinin darbeleri, ruhlarının helecanlarını birbirine 
karıştırarak bir müddet sükûtla yokuşu çıktılar. Yükseldikçe 
sanki bir cennet-i sevdaya vusul sevinciyle mesut oluyorlardı. 
Meskenlerden, insanlardan uzaklaştıkça ikilikleri vahdete munkalip 
oluyor, sair dünyevi alaikleri azalıyor, aşkları kalplere, semalara 
sığmaz bir vüsat-i gayr-i mütenahiye ile büyüyordu. O kadar 
sermest-i sevdaydılar ki yürüyorlar mı uçuyorlar mı bilmiyorlar, 
ayaklarının yere temasını duymuyorlardı. Toy kızcağız, her nev 
muaşaka sanialarından, naz ve edadan ari bir saffetle kalbinin 
meczup olduğu hatarlara yürüyordu.

Yalıdan hayli uzaklaştılar. Mevsimin kış olması münasebetiyle 
oralarda insandan kaçan, zararsız bazı ufak hayvanattan başka 
kimseye tesadüf olunması ihtimali zayıftı. Yol daraldı. Ve daha 
dikleşti. Etraflarını mevsim-i hayatının vapesininde tek tük pejmürde 
yapraklı ağaç kaditleri sardı. Fakat ağaçların kesreti, bu seyrek 
evrak-ı hazanı temadi ettirdiğinden hail-i enzar1338 olabiliyorlardı. 
Sarp bir yerde, rutubetli toprak üzerinden Mahmure’nin ayağı kaydı. 
Düşmemek için iki eliyle refikine sarıldı. Şemsi, bir eliyle sopaya 
istinatla diğeriyle sukuttan muhafazaten kızın belinden kavradı. Bu 
sarsıntıda biiradi sıkı bir deraguşla göğüs göğse, yüz yüze, nefes 
nefese geldiler. Vücutlarına mafevkalgaram bir yangınlık yayıldı. 
Bir ağaca dayandılar. Şemsi’nin başı kızın omzuna, kızınki de 
âşığın göğsüne düştü. En kâfirleri imana getiren bu vahdetivücutta 
birbirinin ruh kokularını içerek aşkın cennetine açılan gözlerinin 
önünde, haz ve saadetin bayıltıcı en münevver ufukları, döne 
döne kendilerinden geçtiler. Şemsi’nin dudaklarından gelen 
sevda hararetiyle meşbu sıcak nefes, kızın alnını yakıyordu. Bir 
çıtırtı oldu. Bu istiğrak-ı aşktan birdenbire ayılarak birbirinden 
1338    hail-i enzar: bakışlara engel
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çözüldüler. Henüz mahmurlukları zail olmamış gözleriyle çıtırtının 
geldiği ciheti aradılar. İri kara bir kedinin kuş tutmak için ağaca 
saldırdığını gördüler. Oradaki inzivalarını ihlal eden bu siyah 
hayvanın takarrübünden teşeümle Şemsi:

— Nereye gitsek mutlak yanı başımızda bir kara kedi zuhur 
eder.
dedi. Yine kol kola girdiler. Şimdi birbirine biraz alışmışlardı. 
Bu defa kız âşığının kolunu titremeden kabul etti. İlk deraguşla 
ateşlenen kanları hâlâ kaynıyordu. Yola devam ettiler. Meyil 
tatlılaştı. Birkaç adımda bir Şemsi maşukasının kolunu canına 
sokacak gibi göğsüne sımsıkı bastırıyor, kız aynı mukabele ile 
cevap veriyordu. Mahmure sordu:

— Nereye gidiyoruz? Yedikardeşler’e mi?
Bu “Yedikardeşler” sözü, Şemsi’nin zihninde pek fena bir 

hatıra uyandırdı. Anasıyla vuslatyab olduğu aynı mevkiye kızını 
götürmek istemedi. Rezalet-i sevdalarına Atıfet’in şahit olduğu bu 
kaya tepesinin uğursuzluğundan ürktü.

— Hayır, dedi. Hayır… Orası şimdi minare gibi pek çıplaktır. 
Aşağıdan görünürüz. Çit  Köşkü’ne çıkalım…

Kız itiraz etmedi. Bu Çit Köşkü, ormanın hemen müntehasında, 
fıstık dallarından arı kovanı şeklinde yapılmış gayet mahfuz bir 
lane-i sevdaydı. Şemsi, saatine baktı. Alafranga bade’z-zeval üçü 
geçmişti. Oraya çıkıp inmek hemen bir saat süreceğini hesaplayarak 
adımlarını sıklaştırdılar. Geçirdikleri ve bir meçhule doğru yürüyerek 
geçirmekte oldukları helecanlar kuvvetlerini kesmişti. Arada bir 
deraguşlarla dinlenerek yirmi dakika sonra köşkün önüne geldiler. 
Bu lanenin etrafını saran beyaz gül, yasemin, mor salkım dalları 
sanki sevdazedelerin esrar-ı deraguşlarını örtmek için yapraklarını 
yarıdan ziyade muhafaza etmişlerdi. Şemsi, çitten mamul kapıyı 
itti. Kapının mukabilinde yine o cesamette denize nazır, çerçeve ve 
camsız fakat önü hazanın sarı yapraklarıyla kafes gibi örülü açık bir 
pencere, ortada fıstık dallarından yapılma, müdevver, sabit bir masa, 
köşkün üstüvani cidarına mülasık, yine aynı çubuklardan mamul 
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kahvehanelerdeki gibi fakat dairevi bir peyke vardı. Pencerenin iki 
tarafına onun açıklığı nispetinde bir ara ile oturdular. Kız yorulmuş, 
biraz terlemişti. Pelerininin yakasını çözdü. Gözlerini süzgün yarı 
kapayarak başını çite dayadı. Göğsün üst kısmıyla ve gerdan, eşine 
karşı işve ile kabarmış beyaz bir güvercin boynu müdevveriyetiyle 
meydana çıktı. Şemsi enzar-ı perestişini bu cezbedar gerdanın 
çukuruna dikti. Köşkün loşluğu içinde bu boyun, nurdan masnuiyet 
letafeti saçıyordu. Kalbinden şair Vahid’in:

Gümüş âyîne gibi sinesi ak
Gerdeni tîg-i berkten berrâk

beytini tehlil ile görünüşte küçük fakat amal-i şebabını ihtivada 
bikeran bu çukura daldı. Henüz levs-i şehvet değmemiş bu musaffa 
sinenin altında çırpınan, hayata yeni açılmış masum, bakir kalbin o 
saatte maliki kendi olduğunu düşündü. Nasibin bu inanılmaz lütfunu, 
gözlerinin önündeki bu hakikati, bu büyük saadeti zihni almıyor, 
her tarafını hüzne mümas bir cennet-i sürur kaplıyor, bu payansız 
muhabbetle mesut mu bedbaht mı olduğunu anlayamıyordu.

Adimü’l-vusul1339 addettiği kızının hayaline sarılmak için 
anasının kirli aşkına bulaşmış bulunmak nedametiyle şimdi 
yanıyordu. Bu vicdan levsini nasıl temizleyecekti? İptida kendini 
çehre-i nuhusetiyle istikbal eden kaderin sonra böyle bir gün 
Atıfet’le namzetliğinin bozulması ve Mahmure ile izdivacına 
velinimeti Ferruh Efendi’nin muvafakat eylemesiyle bir ruy-ı 
tebessüm göstereceğini evvelden nasıl keşfedebilirdi? Atıfet’in 
feryatnamesindeki acı hakikatler tesir-i bati birer sem gibi en ince 
damarlarına kadar kendini şimdi zehirliyordu. Maazallah Mahmure, 
bu hakikat-i müdhişeye vâkıf olursa anasının koynundan çıkmış bir 
erkeği kendi masum sine-i sevdasına nasıl kabul edebilirdi? Kızın 
bu saf aşkı bir anda nefrete munkalip olmayacak mıydı? Kızcağız 
o saatte yumuk gözleri altından nezih aşkının kim bilir hangi 
tabakat-i ulviyyesinde uçuyor, Şemsi kendi ne kerih levsler içinde 
debeleniyordu… Bu meleğe veleh-i aşkıyla baktı baktı… Mülevves 
1339    adimü’l-vusul: ulaşılmaz



384 | Cehennemlik

elini uzatarak onun kudsiyyet-i ismetini kirletmek cinayeti önünde 
titredi. O bir mabude-i semaviyyeydi ve kendi bir riya-yı aşk ile 
cinayetini örterek onu iğfale çalışan, yerlerde sürünen bir melun… 
Bütün ruhuyla, cismiyle gözleri kapalı, namusuna tevdi-i hayat 
etmiş bu feriştehe takarrüple birinci cinayetini teşdiden ondan daha 
ağır bir ikincisini irtikâba kendinde kuvvet ve cesaret bulamadı. 
Yoldaki gayriiradi deraguşlardan bile şimdi derin bir azap 
duyuyordu. Ateşte kızararak bütün paslarından temizlenen bir çelik 
parçası gibi bu kızın aşkıyla yana yana musaffa bir hâle geldikten 
sonra onunla izdivaca ve o zamana kadar bu sanem-i ruhunun 
yalnız ayakları önünde secde-i aşka kapanmaktan gayrı bir cüret-i 
sevdada bulunmamaya karar verdi. Ne kadar şiddetli, tahammülsuz 
galeyanlara düşse kendini zapta uğraşarak o ilk büyük günahına bu 
suretle kefaret etmiş olacaktı.

Renk ve letafetiyle istişmama davet eden ziruh bir çiçek 
gibi boynunu bükmüş karşısında duran bu kıza baktı baktı. Bu 
temaşadan tutulduğu cezbeye mukavemet edemedi. Men-i 
savletten mütehassıl arzu fırtınaları gözlerinden taşarak hüngür 
hüngür ağlamaya başladı. Mahmure gözlerini açtı. Bu ilk inziva-yı 
âşıkanelerinin mesudiyetini ihlal eden bu meyusiyet yaşlarına pek 
mana veremeyerek bir safvet-i mütehayyirane ile sordu:

— Niçin ağlıyorsunuz?..
Şemsi yerinden fırladı. Köşkün tozlu zemini üzerine diz 

çökerek maşukasının ayaklarına kapandı. Anbean artan bir şelale-i 
girye ile:

— Saadetimin büyüklüğünden korkuyorum. Nasibimin 
havsala-i müsaadesi birdenbire bir dayyık-ı nuhusete1340 dönüverecek 
zannediyorum. Bir şeamet hissikablelvukuuyla yüreğim titriyor…

O küçük ayakları yine buselere gark ederken Mahmure bu 
perestiş-i zelilane önünden çekilmeye uğraşarak:
1340    dayyık-ı nuhuset: uğursuzluk darlığı
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— Zaman-ı tufuliyyetimden beri aşkını başımda taşıdığım 
mabudumu daima böyle pay-ı istirhamımda serbezemin görmek 
istemem. Eğilmeyelim. Yükselelim, uçalım.

— Buradan yukarı yükselerek melekiyetini kirletmek bana 
pek büyük bir cinayet gibi geliyor. Ah seni ne kadar ulvi, kendimi 
ne derece hakir gördüğümü bilsen? Bazı akvamın göz kaldırıp 
sanemlerine bakmayı günah saydıkları gibi ben de seni gözlerimden 
kıskanıyorum. Saadetimin devamına bu emniyetsizlik bedbinîsi 
bana neden geliyor? Her tarafımı kaplayan bu şeamet korkusu 
nedir?

O aralık, tepelerinde bir pıtırtı oldu. İkisi de başlarını tavanın 
mahruti külahına doğru kaldırdılar. Mahrutun res-i dâhilîsine karip 
bir noktada fener, saksı ve saire asmak için uzatılmış bir fıstık 
çubuğu üzerinde loşluğa gömülerek tünemiş iri bir baykuş gördüler. 
Hayvan, tekir kediye benzeyen tekerlek kafası, tepesinden iki 
tarafına uzanmış tüyden boynuzların altındaki müdevver gözleriyle 
bakar körlerin sabit nazarlarını andırır bir dalgınlıkla bakıyordu. 
İkisi de bu nev efkâr-ı batılaya mutekit değildiler. Fakat bu bakışın 
şeametiyle titremekten men-i nefs edemediler. Sad ve nuhusetle 
hiçbir münasebeti olmayan bu gece kuşunun meşumiyeti hakkında 
çocukluklarından beri dinledikleri rivayat-ı acibe zihinlerinde 
yer etmişti. Ne vakit bu tuyur-ı leyliyyenin1341 miyavlamaları, 
kahkahaları duyulsa hane halkıyla beraber bir felaket zuhuruna 
intizaren tevahhuşa alışmışlardı.

Şemsi hemen kalktı. Sopasını kavrayarak:
— Bu uğursuzu geberteyim… dedi.
Mahmure, enzar-ı mütevahhişesini baykuşun tekerlek 

gözlerinden ayırmayarak:
— Zavallı hayvana dokunmayınız. Pek sakin duruyor. O bizim 

değil, biz onun yalnızlığını ihlal ettik. O buraya bizden sonra gelmedi 
ki… Besbelli geceden beri buradaymış. Bu ilk mülakatımızı böyle 
bir katil kanıyla lekelemeyelim.
1341    tuyur-ı leyliyye: gece kuşları
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Serbest fikirli Şemsi, aşkına taalluk eden noktalarda 
bevatılperest oluyordu. Başını büyük bir hüzünle köşkün cidarına 
dayayarak:

— Aşkımızın zirve-i saadetinde böyle ilk günden baykuş 
tünediğini istemem…

Mahmure, bu hüzne iştirakle:
— Şemsi, emin ol beni senden böyle âciz bir kuş değil, ölümden 

başka hiçbir kuvvet ayıramaz. Mevt de maddeten ayırır, manen 
değil…

— Ölürsem ne yaparsın Mahmure?
— Arkandan bir dakika yaşayamam…
Ebediyyet-i aşklarını birbirinin göz bebeklerinde hazin, derin 

birer merkûziyetle okuyarak bu genç sevdanın mahfazası taze 
vücutları, “ölüm” sözünün soğukluğu şeametiyle üşüdü. Mahmure, 
âşığına bu uğursuzluk fikrini unutturmak için tebessüme uğraşarak:

— O şiirleri çeşmenin üstüne ne vakit yazdın? Bana kurduğun 
bu kapancaya şaşkın bir kuş gibi hemen yakalandım.

— Hemen yakalanmadın. Senin koltuğunda piliyan ve kitapla 
birkaç zamandır merdümgirizane oralarda dolaştığını görüyordum. 
Daima öğleden sonra çıkıyordun. Bir haftadır ben bu eşarı öğle 
zamanı oraya yazıyor, meşelerin arkasına saklanarak darabanın 
şiddetinden kalbim kopacak gibi uzun helecanlar içinde bekliyordum. 
Vakit geçip de vürudundan naümit kalınca bir başkası görür, bir 
düşman nazarı ilişir havfıyla yazıları siliyor, ertesi günü yine 
yazıyordum. İki defa oradan geçtin. Fakat pek dalgındın. Çeşmeye 
bakmadın. Maksadım bunları okuyup da yazımı tanıdığın zaman 
yüzünde hasıl olacak asar-ı teessürünü, ilk alaim-i tahassüsatını 
uzaktan görmekti. O gözyaşların, mermerden aldığın o samimi 
buseler beni bitirdi.

— Biz buraya niçin geldik? Hani mühim söyleyeceklerin vardı? 
Vakit geçiyor.
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— Ne için geldiğimi, nerede olduğumu, ne söylediğimi 
bilmiyorum. Böyle kavuşur kavuşmaz ayrılmaktan bahsetme.

— İleride yine böyle buluşmak fırsatını ele geçirmek için bugün 
pek ihtiyatlı davranmalıyız…

— Hakkın var. Annen seni üç dört gün takip etti. Besbelli bu 
gezintilerinde yalnız bulunduğuna kanaat getirdikten sonra peşini 
bıraktı. Belki de bırakmadı. Kim bilir?

— Bugün yalıda misafir kadınlar var. Onları bırakıp 
çıkamayacağı için fırsattan istifade ettim. Fakat misafirler gidince 
emin ol, ilk işi beni aramak olacaktır.

Tehlikeden ve hemen gitmek lüzumundan bahsediyorlar lakin 
o mevki-i hususiyyetlerini terke yine bir türlü razı olamıyorlardı. 
Birbirine karşı öyle doymaz bir açlıkla gönülleri eziliyordu ki bir 
asr-ı müddet birbirinin aguşunda sermest yatsalar yine teskin-i 
tahassürlerine imkân tasavvur edemiyorlardı.

Mahmure, pek muğlak bir muammanın derinliği içine dalan 
gözlerini baykuşun tünemiş olduğu tepeye dikerek:

— Bugünlerde annem o kadar tuhaflaştı ki hâlinden bir şey 
anlayamıyorum. Bana düşman oldu, babama hasım kesildi. Seninle 
evvelden arası pek iyiydi, şimdi bozuldu. Benim kabahatim ne? 
Zavallı babamın ağzı var dili yok. Her şeye susar, her densizliği 
hazmeder. Şemsi, annemin bu garabetlerine aklın eriyorsa çok rica 
ederim hakikati bana anlat…

Şemsi, kendi için bir muamma olmayan bu sırrın tehlikesini 
kapatmaya çare arar bir tehalükle o da gözlerini baykuşun sokulduğu 
kovuğa dikerek şaşkın, mütereddit cevap verdi:

— Annen gayet asabi, seriütteessür, farfara bir kadındır. Bugün 
dost olduğuna yarın düşman kesilir. Annendir, böyle söylediğime 
gücenme. Hilkat senin vücudunu onunkinden ayırmış fakat senin 
ahlakını başka yerden, belki meleklerden almış. Mizacen, affedersin 
biraz da ahlaken ıttıratsız öyle bir kadının densizliklerini benden 
niçin soruyorsun? Ben onun hareketlerindeki bütün garabetlerin 
sebeplerini nasıl keşfedebilirim?
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Mahmure, gözlerini baykuşun tüneğinden ayırdı. Büyük bir 
saffet ve masumiyetle sevgilisine dikerek niyazkâr bir istizahla 
sordu:

— Bu yalıda bazı esrar dönüyor. Bunları herkes benden 
saklıyor. Bu esrarın hepsine sen vâkıfsın. Buna eminim. Benim şu 
saatte sana olan merbutiyetim herkese olan nispetim gibi değildir. 
Herkesin benden gizlediğini sen söylemelisin.

— Bilmiyorum…
— Bilirsin… Şu saatte benimle samimi olmak istemediğine 

taaccüp ediyorum…
Şemsi, fevkalade bir solgunluk ve şaşkınlıkla gözlerini önüne 

dikti. İmtihanda mümeyyiz huzurunda sarararak, titreyerek cevap 
arayan çocuk gibi bütün dimağıyla bir söz icadına uğraşıyordu. 
Aradığını bulamadı, sustu. 

Mahmure, ince bir infial ile mahzun olarak:
— Ne için bu kadar müteessir oluyorsun? Cevaplarını 

kolaylaştırmak için suallerimi birer birer sorayım.
Kızın da helecanı arttı. Nefes almak için kısa bir müddet 

sükûttan sonra:
— Gençliğimi pek elim tazyikler altında boğan kalbimde 

açılmaz öyle ukdeler var ki kendi kendime kaldığım mütefekkir 
saatlerimde hep bu kördüğümleri çözmeye uğraşırım. Lakin 
muvaffak olamam… (gözlerini sevgilisinin göz bebeklerine 
dikerek) Şemsi!

— Efendim?
Bu raşeli “efendim”i yine bir sükût takip etti. Mahmure, 

sedasını zaaftan kurtarmaya uğraşarak:
— Bana, esrar-ı hayatına dair sual sormak salahiyetini veriyor 

musun?
Şemsi tıkayıcı bir vakfe-i tereddüdden sonra:
— Veriyorum.
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diyebildi. Kız, helecanlarını yudum yudum teskine uğraşır bir 
ağırlık ve hüzünle devam etti:

— Bir zaman sen bu evi terk etmek istiyordun?
— Evet…
— Bu yalıdan firar etmek cinnetine düştüğün gün, annemi 

yaseminli kameriyenin altında perişan bir hâlde buldum.
— Peki…
— Yine o günü bahçeden yalıya koşarken annemin koynundan 

yere bir fes düştü.
— Peki…
— Bu senin fesindi.
— Ona da peki…
— Bir gece annem kırk derece-i hararette bir hummaya 

tutulmuştu. Beybabam onu tedavi etmek için odasına girmek 
istedi. Fakat annem babamı içeri kabul etmedi… Daha bunlara 
benzer birçok vakalar, sözler oldu. Nihayet daha geçende Atıfet’in 
odasında bir aile divanı kuruldu. Epeyce patırtılar geçti. Bunlardan 
bana hiçbir şey sezdirmek istemediler. Hep bu tuhaf vukuatın 
ceman yekûn ne demek olduğunu lütfen bana anlatır mısın?

Şemsi’nin solgun yüzü şimdi narçiçeği gibi ateşlendi. Zihnen 
icat etmek istediği yalanı gözleriyle yakalamaya uğraşır gibi seri 
bir gezinti ile nazarını birkaç şey üzerinde dolaştırdı. Yeisinden 
boğuluyor, imdadına o anda idare-i maslahat edecek bir söz, bir 
sania, bir yalancık yetişmiyordu. Alnını iki avcu arasına aldı. Put 
gibi daldı kaldı.

Mahmure, bir cevap almak için beyhude bekledikten sonra 
devam etti:

— Söylemiyorsun. Müsaade edersen kendi suallerimin 
cevaplarını yine kendim vereyim.

Şemsi, bulunduğu yerden birdenbire kalktı. Heyecanla birkaç 
adım geri çekildi. Maşukasının üzerine diktiği gözleri dehşetten 
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büyümüştü. Kızı söyletmek mi susturmak mı lazım geleceğini 
tayine uğraşıyordu. Nihayet intiharen revolveri şakağına uzatır gibi 
bir cesaret tevekkülüyle:

— Söyle, dedi.
— Annemle senin aranda ikinizi birbirinize kâh dost kâh hasım 

eden bir sır var.
Saniyeden saniyeye yorgunluğu artan Şemsi cevap vermedi. 

Yalnız bir heykel sükûtuyla dinliyordu.
Kız gittikçe hararetlenen bir ifade ile:
— Rica ederim sözlerimin doğru veya eğriliğini bir “evet”le 

tasdik yahut bir “hayır” ile reddet…
Şemsi, sükûtta devam edince kız:
— Aranızda bir sır var mı yok mu?
Şemsi bayılır gibi:
— Mademki öyle farz ediyorsun, öyle olsun.
— Yok, faraziyatla söz istemem. Kati cevap ver.
Mevcut bazı bedihiyata karşı büsbütün inkârın faydasız 

olacağını o kısa an içinde düşünen Şemsi:
— Peki, var…
— Bu tasdikine teşekkür ederim… Lakin bu sırrın bir üçüncüye 

söylenmesi kabilse işte o ikiden fazla şahıs ben olmak isterim.
Şemsi, kızın tavr-ı ifadesine dikkat etti. Onun hâlinde anasından 

o kadar büyük bir cinayet şüphesine düştüğü zannını verecek derin 
bir teneffür emaresini göremedi. Mahmure’nin kalbine giren 
şüpheyi yine kendine söyletmek kurnazlığıyla:

— Niçin söylenmesin? Söylenir. Ancak…
— Ey… Ancak?
— Buna lüzum-ı kati olduğu saatte…
Kız biraz asabileşerek:



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 391

— Yok, Şemsi Bey… Böyle şeylerde ben çok sabırsızım. 
O lüzum-ı katinin saat-i tebeyyününe kadar bekleyemem. Sen 
söylemek istemiyorsan… Dinle, ben söyleyeceğim. Ama sen de 
bütün mertliğinle evet yahut hayır diyeceksin… Kabul ediyor 
musun?

— Ediyorum.
— Bu meselede annemle Atıfet arasındaki büyük zıddiyet ve 

husumete de bir suret-i izah bulacağız.
— Bu da âlâ…
— Havuz başında annem, sen, Atıfet çekiştiğiniz günü ben 

ağaçların arkasından bu galeyanlı mücadelenizin bir kısmını 
dinledim.

Şemsi, bir baygınlık daha geçirerek:
— Ne işittin?
— Annem beni sana vermek istiyor. Tabii bundan dolayı 

Atıfet’le aralarında büyük bir bora kabarıyor.
Şemsi, maşukasının bu yanlış anlayışına memnuniyetinden 

geniş bir nefes alarak:
— Demek bunu kulağınla işittin?
— İşittim…
Atıfet’i iskât için öyle bir söz söylenmişti. Bu yalan değil, 

yanlıştı. Şemsi kızın bu gafletinden istifade için:
— Böyle vuzuhla işittiğin bir şeyi inkâra artık bende mecal 

kalır mı?
— İşte annemin bu kararından dolayı şu yalı ara sıra yerinden 

kopup kopup oturuyor. Fakat benim için en mühim olan sır bu değil. 
Bir ikincisi var.

— Onu da söyle meleğim…
— Annem senin bir sırrına vâkıf. İşte onun için pek üzülüyor. 

Ve sana karşı olan galeyanları, hiddetleri de bundan ileri geliyor.
— Neymiş o sır?
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— Bunu hiç kimseden işitmedim. Sırf kendi hissimle keşfettim.
— Söyle. Çok yalvarırım.
— Sen benden evvel başka bir kız seviyordun.
— Ey?
— Annem, o kadınla olan mazini temizlemek için sana çok 

ihtarda bulundu. Aranızda galiba öyle sökülüp atılması muhal 
pürüzler var ki sen annemin mazin hakkında istediği tasfiyeyi bir 
türlü yapamıyorsun. İşte gürültüler hep buradan çıkıyor.

Şemsi, kızcağızın bu safvet-i beyanına karşı teessür yaşlarını 
tutamadı. Kendisi vicdansuz bir telezzüzün ardından koşarken 
masum Mahmure dünyanın bütün alçaklıklarından uzak, 
melekûtiyetinin esirî tabakalarında uçuyordu.

Oğlan, bütün huzu-ı aşkıyla1342 perestesinin önünde yerlere diz 
çöktü. Onun ayakları üzerine secdeye kapandı. En sıcak ve samimi 
yaşlarını saçarak:

— Hatırımda, nazarımı celbe uğraşan maziye ait bir kadın 
gölgesi bulunabilse de emin ol senden evvel gönlüme aşk girmemişti. 
Onun kutsi ateşini, senin meleki masumiyetin, güzelliğin ve 
ismetin huzurunda hissediyorum. Öyle bir ateş ki beni yaktıkça 
cismimi, ruhumu telezzüz namına bulaştığım eski kirlerinden, 
günahlarından tasfiye ediyor. Düşmanlarım çoktur. Çıkaracakları 
dedikodulara bakma. Bana edecekleri iftiralara inanma. Artık sen 
Allah ile aramda mihrabımsın. Bundan sonra ona senin önünden 
secde edeceğim. Halik’im Allah, sahibim sensin… Azat kabul 
etmez kulunum. Senin için yaşayacağım, senin için öleceğim… 
Ruhum bedenimde fakat iradem sendedir. Söyle bana sahipliğimi 
kabul ediyor musun?

Kız, kemal-i safvetle:
— Ediyorum…
— Sen de benim misin?

1342    huzu-ı aşk: aşkın alçak gönüllülüğü
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Mahmure, raşeler içinde:
— Seninim…
— Allah şahidimiz olsun mu?
— Olsun…
Şemsi, bu peymanı dudaklarıyla, sevgilisinin heyecandan 

taraveti artmış gül yüzünde temhir için baygın, kesik, yakıcı 
soluklar ile ağır ağır yükselmekteyken geride bir pıtırtı oldu. Sevda 
heyecanlarına birdenbire korku titremeleri de karıştı. Başlarını 
kaldırdılar. Çit köşkünün kapısı önünde boylu boyunca bir hayalet 
duruyordu. Bir ölü… Ferhunde Hanım, o kadar sararmış ve 
bihareketti. İki genç sevdakâr birbirinin aguş-ı peymanından hemen 
çözüldüler. Saadet-i muaşakalarının alevleri üzerine dondurucu bir 
su serpen bu muhiş hayale baktılar. Sükût bir iki dakika devam etti. 
Aralarındaki telaki-i enzardan yavaş yavaş şimşekler çakmaya ve 
hayaletin soğuk bedenine ağır ağır can gelmeye başladı. Nihayet ölü 
dirildi. Gözlerinin bütün gazabını kızına tevcih ediyordu. Çünkü o, 
müstesna melahatiyle, dayanılmaz letafetiyle, ruha inşirahlar veren 
pek cazip turfandalığıyla âşığını elinden kapmıştı. Kızına karşı 
kadının dimağında, ruhunda, gözlerinde yanardağlar fışkırır, teskin 
olunmaz kinler parlarken Şemsi’nin zor zapt olunur bir infial ile 
kaşları çatıldı. Gözleri döndü.

Annesinin tehditkâr ve hemen vahşi, can alıcı bakışları önünde 
Mahmure hirasan, lerzan başını önüne eğdi. Büzüldü, küçüldü. 
Eriyordu. Kızın itiraf-ı günaha benzeyen bu bozgunluğu, bu 
titremeleri anasını büsbütün çıldırttı. Kızından intikam almak için 
etrafına bakındı. Şemsi’nin yolda ağaçtan kesmiş olduğu değneği bir 
kenarda gördü. Hemen kavradı. Başında paralamak tehevvürüyle 
ona saldırdı. Lakin Şemsi, eski metresinin bu vahşiyane niyetini 
icraya meydan bırakmaksızın derhâl bileğinden yakaladı, o derece 
şiddetle sıktı ki Ferhunde acı, hızlı bir “of” ile sopayı elinden bıraktı. 
Ve o muhabbet nankörüne dönerek:

— Bırak elimi… Hain… Beni öldürecek misin?



394 | Cehennemlik

Gözlerinde daği aslının bütün vahşeti parlayarak Çerkez cevap 
verdi:

— İcap ederse…
— Emin ol Şemsi, sen beni öldürmeden ben bu namussuz kızı 

her hâlde gebertirim.
— Kılına bile dokunamazsın.
— Ne karışıyorsun? Kızım değil mi?
— Kanun hiçbir ferde kızını, oğlunu öldürmek salahiyetini 

vermemiştir.
— Böyle cürmümeşhut hâlinde yakalarsam?
— Ortada ne töhmet var ne cürüm. Hep sen uyduruyorsun.
— Aklım sana emanet ya Rabbi! Şimdi çıldıracağım!.. 

Demincek şurada ikinizi kucak kucağa görmedim mi? Deminden 
beri ettiğiniz ahitleri, peymanları, yeminleri kapı arkasından hep 
işittim!

— İşittinse daha iyi ya! Aşkımızın Allah’ı şahit tuttuğumuz bu 
kutsi anında kalplerimize cinayet melaneti girebilir mi?

Savlet-i intikamından menedilen Ferhunde Hanım bütün 
ruhunun gayzı ve çehresinin hışmıyla kızına dönerek:

— İlahi hınzır kahpe! Yaşın yerlerde sayılsın! Bir memeden 
emdiğin kan ötekinden emdiğin irin olsun!.. Bundan sonra el âleme 
karşı, bu yırtık fahişeye ben nasıl “kızım” diyeceğim?

Şemsi yine kızına hücum emareleri gösteren Ferhunde’nin 
önüne geçerek:

— Hanımefendi, mukaddesat-ı ruhiyyemize tecavüz 
ediyorsunuz. Bir iki dakika için insanlığımızı, terbiyemizi unuttuk. 
Fakat bu kadar dalalet kâfidir. Artık kendimize gelelim.

Ferhunde’nin çehresine deminki sarılığın aksülameliyle şimdi 
bir ateş sararak:

— Şemsi, çekil karşımdan… Başıma böyle müthiş bir namus 
meselesi çıkardıktan sonra kızımın terbiyesinden beni ne salahiyetle 
menedebilirsin?
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— O senin kızın ise bana da zevce olmak peymanıyla 
bağlanmıştır…

Ferhunde Hanım, katil bir dane ile vurulmuş gibi müthiş 
ızdıraplar içinde kıvrandıktan sonra düşmemek için elleriyle 
etrafında tutunacak yerler aradı. O sarsıntı anında olanca matem-i 
ruhisiyle bağırarak:

— Mahmure sana zevce olmak mı? Hah hah hah!.. Sen bunu 
hiç hayaline getirme. Gökler yerlere düşse, yerler yedi kat esfel-i 
safiline1343 dökülse yine bunun ihtimali yoktur… İmkânı yoktur… 
Çaresi yoktur…

Kadının bu galeyanı karşısında Şemsi mütehakkimane kollarını 
göğsüne kavuşturarak:

— Telaş buyurmayınız hanımefendi. Gökler yıkılmadan, yerler 
sarsılmadan bu o kadar suhuletle olacak bir keyfiyettir ki vukuundan 
sonra nasıl olduğuna siz de şaşacaksınız…

Ferhunde Hanım aynı buhranla:
— Muhal üzerine bina-i hayalat etme Şemsi… Benim rızamla 

bu izdivacın ihtimali yoktur. Bin defa, milyon defa, namütenahi defa 
yoktur… Buna iyi kulak ver. En sonda kim hasir kalacak, görürsün!

— Sizin rızanızla olması ihtimali yoksa rızanız hilafına 
olacaktır. Her hâlde olacaktır.

— Nasıl?
— Ben mert bir adamım. Gizli kapaklı, hileli, hurdalı şey 

sevmem. Kızınızı rızanızla vermediğiniz surette kaçırır, alırım. 
Demir kasalar içerisine hapsetseniz, yine kaçırırım. (Mahmure’ye 
dönerek) Küçük hanım anandan babandan ayrılıp benimle kaçmaz 
mısın?

Anasının haksız, biinsafane, her türlü terbiye ve insaniyet 
haricindeki vicdansızca tahkiratından pek müteessir bulunan 
Mahmure:

— Kaçarım…
— Nereye gidersem?

1343    esfel-i safilin: cehennemin en aşağısı
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— Dünyanın öbür ucuna kadar…
Gittikçe yeisi taşan valide, bütün gayz ve nefretini ağzına 

toplayarak kızının yüzüne:
— Tu tu tuu!.. Namussuz kahpe!

tahkiriyle tükürdü. Fakat bu hakaretleri altında kızını ezmek 
istedikçe kendi helecanı artıyor, kan başına çıkıyor, nefesleri 
birbirine karışıyor, boğulur gibi oluyordu. Bu şiddet-i galeyanı 
arasında bu masum izdivacın nakabil-i icra olduğunu ispata 
uğraşmak için edille aramaktan da geri durmayarak zor anlaşılır, 
raşedar bir sesle Şemsi’ye:

— Velinimetin seni para ile aldı, kızı için büyüttü. Mertlikten, 
haktan, insaniyetten bahsediyorsun. Bugüne kadar sana verilen 
emekleri, velinimetinin üzerindeki büyük hakkını şimdi niçin 
tanımıyorsun?

— Allah ömür versin. Velinimetim, bütün o haklarını bana helal 
ve hürriyetimi tamamıyla iade etti. Kerimesiyle olan namzetliği 
bozdu.

Ferhunde Hanım, ağlamakla gülmek arasında tuhaf bir 
hüngürtü kopardıktan sonra:

— Ah, şimdi ayaklarım suya eriyor… Bunlar hep bücürün başı 
altından çıkıyor… Hep onun planları…

Kapı tarafında bir hareket oldu. Hep başlarını oraya çevirdiler. 
Atıfet, pek mühim bir rol oynamak için sahneye çıkan bir artist 
edasıyla ağır ağır ortaya yürüdü. Tepeden tırnağa kadar siyahlar 
giymişti. Kalbinin matemi, elbisesinin renginden ziyade gözlerinin 
derin hüznünde görünüyordu. Bu matemli ve müntakim nazarını 
Ferhunde’ye dikerek:

— Hala hanım, dedi. Zannınız yanlış… Bunlar bücürün planları 
değil, Cenabıhakk’ın iradesi… Ya dünyada ya ahirette daima adalet 
yerini bulur…

Ferhunde Hanım, çıldırmış gibi bir kahkaha salıvererek:
— Aman a dostlar! Şu kara şebeğe bakınız!.. Gelmiş de 

bana haktan, adaletten bahsediyor… Mantıkçı Kambur Hoca’nın 
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yetiştirebildiği ilim ve ahlak maskarası işte bu kadar olabilir! Kulis 
arasında rolünü bekleyen soytarı oyuncular gibi nereden çıktın 
böyle karşımıza?

Atıfet, ellerini havaya kaldırıp istiazeli bir istihza ile bakarak:
— Hanımefendi, hak ve adalet sözleriyle istihfaf etmeyiniz. 

Dalalinden gözleriniz kararmış, etrafınızı görmüyorsunuz, gazab-ı 
ilahi tepenizde dolaşıyor. Aklınızı başınıza alıp da doğru yola 
gitmezseniz uğrayacağınız mücazat pek müthiş olacaktır…

— Alçak! Fitne! Hasut! Beni mahvetmek için Şemsi’ye olan 
nihayetsiz sevdandan feragate kadar her şeyi göze aldırdın değil 
mi?

— “Alçak” sözü burada mahalline masruf değildir. O kelimeyi 
kendiniz için saklayınız. Bu hareketim alçaklıkla değil, ulviyetle 
kabil-i tavsiftir. Şemsi’yle Mahmure’nin birbirini pek şiddetli 
sevdiklerini hissettim. Ben çirkinim, Şemsi güzeldir. Bu hakikati 
de nefsime karşı itiraf metanetini gösterdim. İkisi birbirinin 
her suretle layığı ve dengidir. Bu aheng-i sevda ve saadet-i 
muaşakalarını bozmamak için kendi hodbinîmi yendim. Bağrıma 
taş bastım. Bana gelecek izdivaç mesudiyetini kerimeniz hanıma 
terk ediyorum. Ve bundan mütelezziz oluyorum. Bahtsız hayatımın 
alamına karşı bu büyük hareketimle teselli buluyorum. Fakat hala 
hanımefendi hazretleri siz niçin kırk beş yaşınızın ağır, akıllı, uslu 
muhakemesiyle bu izdivaçtaki ahengi, tenasübü, saadeti tasdik ve 
tasvip edemiyorsunuz? Hangi menfur his, hangi menhus hodbinî 
size vicdanınızı koparıp attırıyor, gözlerinizi simsiyah karartıyor? 
Dünyayı ve hiçbir hakikati göstermiyor? Sizi haksızlığa, her 
mantıksızlığa, en gülünç hâllere, en muhal emellere düşürüyor?

Ferhunde Hanım, cevap vermek için davranmak, ağzını açmak 
istedi. Dudakları kıpırdadı. Lakin ne dediği anlaşılamadı. Üzerine 
bir fenalık geldi. Kendinden geçiyor. O hazırcevap, o müteazzım 
kadın, ilk defa olarak bücür Atıfet’in mantığı önünde bicevap, 
mülzem ve baygın düşüyordu.





XIX  
MÜTHİŞ HAKİKAT

Bu maceranın üzerinden bir hafta geçti. Ferhunde Hanım, 
kızını odasına kilitlemiş, anahtarı vazifesinde mukaddem bir 
zindancı ihtimamıyla cebine koymuştu. Yalnız yemek zamanları 
önüne bir iki tabak gıda götürüyor ve bu hizmeti de başkalarına 
emniyet edemeyerek kendi görüyordu.

Zavallı kızcağız, en ağır mahkûmlar gibi ihtilattan memnuydu. 
Biçare hakkında reva görülen bu şiddetli cezaya, bu işitilmedik 
muameleye karşı yalı halkından protesto etmedik kimse kalmadı.

Sabri Bey, karısını bu delice şiddetten vazgeçirmek için 
olanca nüfuzunu istimal etti, söz anlatamadı. Ferruh Efendi, 
hemşiresinin bu zalimane inadı önünde en müessir felsefesini, en 
mukni hikemiyatını döktü, para etmedi. Mahmure lehinde tavassut 
edildikçe anasının öfkesi daha ziyade parlıyor ve şefaatçilere en 
kindar sedasıyla:

— O melun kız, mahbesinden ayağıyla değil, dört kollu tabutla 
çıkacaktır!..
şeametini saçarak şefkatsizliğine âlemi hayrette bırakıyordu.

Şemsi, efkârını bürüyen kara ve kesif kasvet bulutları arasında 
bunalmış, dargın, çatık, telinkâr1344 çehresiyle an-ı infilakını 
bekleyen bir bomba gibi sessiz dolaşıyor, insanlardan kaçıyor, 
bazen korunun en tenha, kuytu yerlerine çekilerek düşünüyordu.
1344    telinkâr: lanetli
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İki üç hafta mahbusiyetten sonra Mahmure’ye bir sinir hâli 
geldi. Bazen pencereyi açıp dışarıya:

— İnsan kardeşler neredesiniz? Hani “hak” ve “adalet” 
dediğiniz iki kelime vardı? Ben, burada muhakemesiz, ilamsız 
mahpusum… Bu müferrih yalının bir odasını zindan yaptılar, 
beni içine tıktılar. Gardiyanım şefkatli annemdir, cinayetim aşktır. 
İşitiniz, bakınız, ibret alınız, dünyada neler oluyor… Eğer sevmek 
cinayetse şehirlerdeki bütün haneleri mahbese tahvil ediniz!.. Ne 
duruyorsunuz?
şikâyetleriyle bağırıyordu. Asabiyeti arttı. Bir gün üstünü başını 
yırttı. Birkaç gün sonra odanın tekmil camlarını kırdı. O halim 
selim kız yavaş yavaş çıldırıyordu. O itaatkâr Mahmure, isyanını 
bu dereceye vardırınca annesi onu bir rapor ile darüşşifaya1345 
göndereceğini söylemekle tehdide başladı. Kadının bu ihafesi1346 
şaka değildi. Kızının vücudunu evden, ortadan, dünyadan kaldırmak 
için o, her cinayeti göze aldırmaya hazırdı. Bu mahbusiyet, bu 
infirat, sevgilisine karşı bu iftirak canına yeterek kız intihar 
zaruretinde kalsa anası belki buna memnun olacaktı. Şemsi’nin 
gönlünde kendinden başka bir mahlukun yaşadığını hissetmek 
ızdırabına tahammül edemiyordu. Aşklarının uğruna evladını feda 
eden ana baba numunelerini tabiatta çok görmüş ve romanlarda 
da okumuştu. Beşeriyetin en yüksek tabakalarına mensup, büyük, 
tanınmış babaların içinde, gözde halayıklardan birine kendilerinden 
evvel dest-i rağbetlerini uzatmış bulunmak cinayetlerinden dolayı 
oğullarını madame’l-ömr yüzlerini görmemek gazabıyla meyane-i 
ailelerinden tart, verasetinden iskat ile sürüm sürüm süründürmüş 
olanları yok muydu?

Ferhunde Hanım, kızının çektiği azabı görmekle memnun 
oluyor, o yalnız kopacak müthiş boralardan evvel sessizce kararan 
havalar gibi günden güne yüzünün çatıklığı artan Şemsi’den 
korkuyordu. Acaba Çerkez oğlu, kızı kaçırmak için bir plan 
1345    darüşşifa: akıl hastanesi
1346    ihafe: korkutma, tehdit etme
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tertibiyle mi meşguldü? Boş durmayacak, her hâlde bir şey 
yapacaktı. Düşündüğü neydi, ne olabilirdi? Ferhunde’yi işte bu 
merak öldürüyordu. Onun kırmızı, genç, kaynar dudaklarının 
hararetini vücudunda hissetmeyeli hayli zaman oldu. Bu sabırşiken 
lezzet-i garamın hayaliyle, arzusuyla kadın çıra gibi yanıp 
tütüyordu. Kızını kıskanmak alamıyla da bu cehennemî ateş 
büyüdü büyüdü. En ince damarlarına kadar bütün mevcudiyetini 
sardı, tutuşturdu. Kendisi zahiren yürüyor, geziyor, bütün iradatını 
icrada serbest görünüyordu. Fakat hakikatte o, mahpus kızından 
çok ziyade muzdaripti. O kaç defa Şemsi’yi rüyalarında aguşuna 
almış, helecanlar, terler, ateşler içinde ağlaya ağlaya haykırarak 
uyanmış, kolları arasından kaçırdığı sevgilisinin hayali önünde 
secdeye yatarak bitesir yalvarmış, bağırmış, bayılmış kalmıştı.

Ferhunde Hanım, böyle Şemsi’nin şiddet-i iftirakı ve aralarında 
geçen visallerin yâd-ı lezaiziyle çıldırmak raddelerine geldiği bir 
sırada o hercaiden şu kısa tezkereyi aldı:

Hanımefendi,
Zaman ve mekân tayinini reyinize bırakarak sizinle 

behemehâl1347 hususi görüşmek isterim. İşarınıza muntazırım.
Aşk, ne kadar hodbindir. Kadın, bu birçok satırlık tezkereyi alır 

almaz sevindi sevindi. Gönlü, aşkı kabına sığmaz bir inbisat peyda 
etti. Tezkereyi defaatla öptü, yüzüne gözüne sürdü. O satırları 
yazan parmakların kokusunu almaya uğraştı. Koynuna soktu. 
Ispazmozlarla kıvrandı kıvrandı. O bir iki lakırdı Ferhunde’yi 
büyüledi, bitirdi. Bu birkaç kelimede bu kadar sevinecek ne vardı? 
Şemsi, kendinden hususi bir mülakat istiyordu. Besbelli ettiğine 
pişman olmuştu. Cürmünden dolayı af dileyecek, Mahmure ile 
izdivaç niyetinden feragatini söyleyecek, yine eski münasebet-i 
âşıkanelerinin iadesini rica edecekti.

Sevgilisini şifahen davetten çekindi. Çünkü onunla yüz 
yüze gelince raşelere düşerek fenalaşacağını, doğru dürüst iki 
kelime telaffuzuna muktedir olamayacağını biliyor, binaenaleyh 
1347    behemehâl: mutlaka
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helecanlarını ona göstermek istemiyordu. Odasına kapandı. Ahlar, 
oflar, aşklar, ateşler, sitemler, serzenişler ile dolu sayfalar karaladı. 
Ve sonra hep bunları bilüzum ve manasız bularak yırttı. Nihayet 
sevgilisinden gördüğü örneğe tebaan şu muhtasar cevabı yazdı:

“Bu gece, herkes uyuyarak el ayak çekildikten sonra seni yatak 
odamda beklerim.”

Bunu hizmetçilerden birinin küçük çocuğuyla Şemsi’ye 
gönderdi. Evet, hemen o gece davette acele etmişti. Çünkü daveti 
yarım gece daha tehire mecali yoktu. Artık bu iftirakın bir saatine, 
bir dakikasına tahammül edemiyordu. Geceyi iple çekmeye başladı. 
Ruh, böyle bir eşref saate tatbik-i emel edince zaman ne kadar uzuyor, 
gün asırlaşıyor, saniyeler saatleşiyordu. O gece, bu aşk mabudunu 
kabul için nasıl tuvalet yapacağını ve yine ateşli deraguşlara sahne 
olacak odasını ne yolda tanzim edeceğini bilemiyordu.

Pek elim intizar içinde gece hulul etti. Ferhunde, o akşam 
sofraya inmedi. Sevinçten, heyecandan midesi bir lokma yiyecek 
kabul etmiyordu. Gece pek erken odasına kapandı. En şık, en ince, 
en dekolte gecelik gömleğini giydi. Şehvet depreştiren, baygın, 
mukavemetsuz kokulara bulandı. İntizamla intizamsızlık arasında 
gelişigüzel bir tarz-ı şuhi vermek için kumral saçlarından bir iki 
firkete çekti. Bu kayıtsız şekilde göstermek istediği tuvaletin âdeta 
her kılına itina ediyordu. Pembe pembe pudralandı. Kaşlarını, 
kirpiklerini hafifçe isledi. Kırk beş yaşının o güzel vücuda açtığı 
rahneleri örtmek için tuvalet fenninin ne kadar tamir mucizeleri 
varsa hepsini yaptı. Böyle sevda geceleri hazırlıklarında mutadı 
olduğu vecihle panjurları sımsıkı kapadı. Perdeleri indirdi. Odanın 
leylaklı mefruşatını adım başında âşığını sarılmaya, buseye, 
galeyan-ı sevdaya davet edecek surette süsledi. Fakat asırlar işte 
hep bir araya birikti. Vakit geçmiyor, müddet yaklaştıkça ecza-yı 
zaman binihaye uzuyordu.

Herkes odasına girdi. Lambalar söndü. El etek çekildi. Sesler 
kesildi. Çıt yoktu. Ferhunde, kalbinin her lahza tık tıkları artan 
çırpıntısından başka bir şey duymuyordu. Sofadaki zincirli saat 
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hırıl hırıl gece yarısını çaldı. Şemsi gelmiyordu. Kadını baygınlıklar 
aldı. Saat ufak bir hırıltı ile çanın üzerine bir darbe indirerek 
zamanın nısfü’l-leylden yarım saat daha atladığını ihtar etti. Acaba 
gelmeyecek mi? Gönlünü cezbelerle dolduran böyle bir saadetten 
ümit kesmek kendine ölümden beter geliyordu. Düştüğü üzüntü, 
çektiği ezinti tarif için kullanılacak her türlü kelimenin kuvvetinden, 
şiddetinden efzundu. En ufak bir pıtırtıya kulak veriyor, birdenbire 
helecandan gözleri büyüyor, bütün dikkatiyle gecenin siyah 
sükûtunu dinliyor dinliyor, duyduğu pıtırtı karanlıklar içinde sönüp 
uyuyunca yine cehennem azaplarına düşüyordu.

Saat, gece yarısından sonra biri vurdu. Bu darbe, Ferhunde’nin 
beynine bir dane-i katl gibi indi. Vakit uzayarak ümit kısaldıkça 
artık tahammülü kalmıyordu. Tuvaletini unutarak yerlere yattı. Her 
tarafta birer parça yuvarlandı. Süründü. Kırmızı karpuzlu kandilden 
odanın leylaki döşemesi üzerine pembe şafaklar açılırken, faciasını 
kendi kendine oynayan bir sanatkâr gibi ağır ağır ayağa kalktı. 
Şemsi’nin genç vücuduna bir taht-ı visal olmak için hazırladığı 
boş döşeğe kapandı. Yüzünü avuçları içine aldı. Kaç zamandır 
kesafeti ve elektriği artan bulutlar gibi tahammülü patladı, boşandı. 
Bir çocuk gibi tepinerek bir akur hücumuyla yastıkları ısırarak 
ağlıyordu. O esnada kapının dışından iki muhteriz tıkırtı oldu. 
Ferhunde, kendi teessüri şamatasından bu darbeleri duyamadı. Tık 
tıklar tekerrür etti. Cehennemden cennete bir beşaret-i maneviyye 
duyan bir günahkâr gibi ümitle irkildi. Evet, oda kapısı vuruluyordu. 
Bu onun vuruşuydu. O gelmişti. Birdenbire zihnine sığamayan bir 
saadetle sarsıldı. Çehresinin yorgunluğunu tamir için hemen aynaya 
koştu. Gözyaşlarını kuruttu. Birkaç saniye içinde yüzüne evvela bir 
ponpon, sonra yumuşak havlu ucu dolaştırdı. Muktedir olabildiği 
mertebe helecansız bir tavır aldıktan sonra kapıyı açtı.

Bir mermer heykel soğukluk ve solgunluğuyla Şemsi içeri 
girdi. Ve mümkün olduğu kadar eski metresinden uzakta durdu. Bu 
barit tavır Ferhundedeki sevda hayalatının ateşleri üzerine dolular, 
buzlar yağdırdı. Kadının o anda her hiss ü ümidi hatta hayatı dondu. 
Fakat ümidi dondukça infiali parlıyordu. Birbirine karşı deşilecek 
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hicranları anlamak istizahkârlığıyla elim bir sükût içinde bakıştılar. 
Bu elemi ilk sözle yırtmak cesareti ikisinde de yok gibiydi.

Gözlerinin dönüklüğünden, geçirdiği titremelerden kadının 
derece-i ıztırabını anlayan Şemsi, bu tahammülsuz hâle bir an evvel 
bir nihayet vermek için ağır ağır söze başladı:

— Hanımefendi, ziyaretimle sizi rahatsız ettiğimi anlıyorum. 
Affedersiniz.

Ferhunde, helecanlarını yine kalbine indirmek ister gibi birkaç 
defa yutkundu, cevap vermedi. Şemsi devam etti:

— Allah, ikimizin de o büyük günahımızı affetsin, biz 
çıldırmıştık. Bugün itirafında kendi nefsimizden bile sıkılacağımız 
bir cinayette bulunduk. Şimdi onun cezasını çekiyoruz. Evet, 
görüyorum, pek muzdaripsiniz. Benim çektiğim azap sizinkinden 
efzundur. Emin olunuz. Günahlarımızdan nedametle Cenabıhakk’a 
yalvaralım. Ve müstekreh cinayetimizin tamiri için elimizden ne 
gelirse yapalım. Kusurumuzu bilip de istiğfar etmezsek yakında 
Cenabıhakk’ın pek müthiş bir darbe-i tedibine uğrayacağımızdan 
şüphe etmeyelim.

Ferhunde, bütün vücuduyla sarsılarak cevap verdi:
— Cinayetimiz, tasvir buyurduğunuz derecede müstekreh ise 

onu irtikâptan evvel düşünmeliydiniz. Mademki sefa ile “kekâ1348” 
ile bir cürümdür işledik, şimdi de onun cezasını çekmekten 
korkmamalıyız. Mertçe, kahramanca hareket böyledir.

— Cinayeti biz işledik fakat cezasını kendimizden ziyade bazı 
masumlara çektiriyoruz.

Ferhunde Hanım istihza ile:
— Hangi masumlara?
— Sadakatsizliğinizin bütün vuzuhuyla farkında olan 

zevcinize…
— O bunağı bırak… Daha başka?

1348    kekâ: “Keyfimize diyecek yok” anlamında kullanılır.
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— Biçare kerimeniz…
Ferhunde Hanım, bütün zeklenme gayzını dudaklarına toplayıp 

ağzını çarpıtarak:
— Vah biçare… Vah biçare kızcağız… 

dedi. Ve sonra yumruğunu kızının bulunduğu oda cihetine sallayarak 
ilave etti:

— Bana bakınız Şemsi Beyefendi… Hayatımızın bu en feci ve 
ciddi anına latife sıkıştırmaya uğraşmayınız…

— Rabbena hakkı için latife etmiyorum… Şu yaşadığımız 
müellim an, latifeye müsait midir ki böyle söylüyorsunuz?

— Latife etmiyorsanız biliniz ki bir delikanlı ile kollar bellerde, 
sine sineye, yanak yanağa, dudak dudağa kırlara çıkan, dağlarda 
mahfuz bir visalgâh arayan kahpe bir kız masum olamaz. Kelimenin 
kutsiyetini kirletmeyiniz.

— Hanımefendi, sözümü affedersiniz. Nefsiniz hakkında pek 
müsait davrandığınız bir husus için kızınız aleyhinde neden bu 
kadar şiddetli bir muhalif kesiliyorsunuz?

Ferhunde Hanım, bütün gazabıyla kaşlarını çatarak:
— Kelime oyunu istemem Şemsi! Karşımda sen bir melun 

kızı müdafaaya uğraştıkça bütün cinlerim tepeme biniyor! Emin 
ol ki sen onun müdafaasına uğraştıkça ben de o kız aleyhinde 
kabil-i tatbik ne kadar şiddet düşünebilirsem hepsini icradan geri 
durmayacağım!..

Şemsi, bir tavr-ı tazarruyla muhatabasına doğru yürüyerek:
— Hanımefendi, son tezellüllerimle istirham ederim. Bu 

beyhude şiddetlerden vazgeçiniz.
Kadın, delikanlının kokusunu ve nefeslerini yakından alınca 

en ince asabına kadar bir gevşeklik duydu. Pek tatlı bir baygınlığa 
düştü. O rehavet-i garam ile süzüle süzüle dedi ki:

— Şiddetlerimde ısrar edersem ne olur?
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— Beni isyana mecbur edersiniz. Ben sizin kölenizim ve 
bununla müftehirim. Ve daima kulunuz kalmak isterim…

Şemsi, böyle söylerken eski maşukasına daha ziyade yaklaşmıştı. 
Kadın, sevdasından çıldırdığı bu delikanlının reculiyetle meşbu 
taze nefeslerini hayat verici bir iksir ve aynı zamanda bayıltıcı bir 
müskir gibi titreye titreye içmeye uğraşarak o da oğlana sokuldu. 
Kızını, kinini, şiddetini, kendini ve bütün kâinatı unuttu. Yavaş 
yavaş bir elini bu tapındığı vücudun omzuna uzattı. Ötekiyle kaç 
zamandır çıra gibi yanarak tahassürünü çektiği o lepiska saçları 
severek:

— Yine bana isyan mı edeceksin? Sahi mi?
Şemsi, o saniyenin nezaketini anladı. Bütün hayatını mesut 

veya bedbaht edecek bir lütfu kadının kalbinden, dudaklarından 
koparabilmek için nim teslim-i vücud etti. Bu teslimden ümitlenen 
hasir-i sevda zavallı kadın cüretini arttırarak kollarını sevgilisinin 
beline doladı. Dudaklarıyla dudaklarını araştırarak onu hafif hafif 
döşeğe çekerken o dakikanın nezaketini idrakla beraber vahametini 
de inkâra mecali kalmayan Şemsi yavaşça kadının kollarının 
tazyikinden sıyrılmaya uğraşarak:

— Hanımefendi, canım dudaklarıma geldi. Şu anda bir sözünüz 
ile ya yaşayacağım ya öleceğim.

Ferhunde Hanım, daima sevgilisinin dudaklarını araştırır bir 
baygınlık içinde inleyerek sordu:

— Nasıl söz?
— Mahmure’yi bana ihsan ediniz. Bütün günahlarıma ve 

günahlarınıza bu lütfunuz ile kefaret etmiş olursunuz.
Sevgilisinin mucize-i enfasıyla elemlerini unutmaya, âdeta 

ruhunu tecdide uğraşırken bu “Mahmure” ismi, bir kurşun gibi 
kadının beynini deldi. Orada ne kadar akıl, tahammül ve kadınlık, 
analık, insanlık hissi varsa yaktı, eritti, bitirdi. Delikanlının 
dudaklarından içtiği kevser-i sevdanın sekrinden ayılarak saçları 
ürpermiş, gözleri büyümüş, lerzan bir vahşetle geri geri çekildi. Ve 
ağzından şu müthiş cümle fışkırdı:
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— Mahmure’yi mezara yatırırım, senin koynuna vermem!
Şemsi, göstermeye muktedir olabildiği bir zillet-i istirhamla 

kadının ayaklarına kapanarak:
— Velinimetim… Hanımefendiciğim… Ruhumdan bin defa 

muazzez bildiğim kadın… Bana ve kızınıza kıymayınız. İlk 
feveranda size karşı isyan ettim. Mahmure’yi reyiniz hilafına 
kaçırmakla sizi tehdide kalktım. Hatamı, cinayetimi şu saatte 
muterifim1349. Onu şimdi sizin rızanız ile almak istiyorum.

Ferhunde Hanım, boğulur gibi tıkana tıkana üç defa haykırdı:
— Olamaz! Olamaz! Olamaz!
Bu üç menfi bağırma, Şemsi’nin istirham cesaretini büsbütün 

kıramadı. Delikanlı, gittikçe artan bir tezellül ile kadının ayaklarına 
atılarak:

— İşte hayatımı çiğne, tepele, ez, beni öldür. Fakat o meşum 
ısrarından vazgeç. Çünkü müthiş bir neticeye doğru gidiyoruz. 
Bunun mesulü sen olacaksın. Her şeyden evvel bir valide olduğunu 
ve analık vazifesini ne kadar şiddetli olursa olsun diğer hissiyatına 
takdim etmek lazım gelecek bir yaşta bulunduğunu unutma…

Öyle mühim bir anda yaşından bahsolunması, infialden 
Ferhunde Hanım’ın başını döndürdü. Yeisinden çırpınarak:

— Şemsi, imkânı olmayan bir şey için beyhude ısrar etme.
— İmkânı niçin yok?
— Yok! Yok! Kaç defa söyleyeyim?
— Ama sonra çok pişman olacaksın.
— Hiçbir vakit de olmam. Bunun sonu ölüm değil mi?
— Evet…
— Ben, sen, kızım, üçümüz de geberelim…
— Ben, sen ölelim fakat kızın ölmesin.
— Ona kendi canından ziyade mi acıyorsun?

1349    muterif: itiraf eden
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— Şüphesiz…
— Öyleyse şunu bil ki o aşüfte senden benden evvel 

geberecektir… Ben onun her uzvunu koyun gibi parçalar, çengele 
asarım, yine sana veremem. İşte kati ve en son sözüm budur. 
Beyhude hayalata kapılıp kendini yorma.

Şemsi’nin çıldırır gibi gözleri büyüyerek:
— Sahi mi söylüyorsun?
— Vallahi ve billahi ve tallahi, sahi söylüyorum.
Sine sine tütüp de birdenbire parlayan ateş gibi Şemsi feveranla 

bir silkindi. Elini beline attı. Ucu pek sivri küçük bir hançer çıkardı. 
Kadını yakasından kavradı. Yere çarptıktan sonra kurbanlık koyun 
gibi dizini göğsüne bastırdı. Ve kamayı kalbine doğru dikerek ağzı 
köpüre köpüre sordu:

— Şimdi yine tekrar et! Sahi mi söylüyorsun?!..
Ferhunde, bu pek sevdiği dizin tazyiki ve kalbine doğru dikilen 

hançerin tehdidi altında bir kahkaha salıvererek:
— Böyle ölüm benim için ballı börektir. Sözümü bir defa da 

tekrar ederim, seksen defa da… Fakat müthiş bir hakikat var. Onu 
söyletmeden beni öldürürsen alçaksın…

Şemsi, koyun boğazlama vaziyetini bozmayarak:
— Neymiş söyle?
— Bir elini bana ver…
Delikanlı, zangır zangır titreyerek hançersiz elini kadına uzattı. 

Ferhunde bu eli aldı, nahiye-i batniyyesinden1350 bir noktaya götürdü, 
bastırdı. Ve diğer eliyle karnının başka bir cihetine dokundu. Ve 
sonra onu birahm eski âşığından sordu:

— Ne hissediyorsun?
— Parmaklarımın altında bir şey oynuyor.
Bu sual cevaptan sonra dört göz birbirine dikildi. Kadın, çılgın 

kahkahasını tekrar ile:
1350    nahiye-i batniyye: karın çevresi
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— Hah… Şimdi anladın mı? Karnımdaki çocuğun babası, 
kızımın kocası olamaz.

Şemsi’nin gözleri karardı. Küre-i arz ayaklarının altından 
çekildi. Kendinden geçiyor, nihayetsiz bir boşluğa, bir cevv-i 
mutlaka dalıyor, bütün hissiyatı sönüyor, ademe intikal eder gibi 
oluyordu. Kama elinden düştü. Kendi hüngür hüngür yere kapandı.

Ferhunde, hiç o kurbanlık vaziyetini bozmayarak:
— Bekliyorum, haydi öldür… Hem hançerini karnıma, 

çocuğunun üzerine sapla…
— Ah!..
— Mahmure, karnımdaki çocuğun kardeşidir. Şeran sana nikâh 

düşmez. İstersen çocuğunla beni öldür, kızımı metres gibi kullan.
— Of!..
Şemsi, bu uzun “ah” ile “of”tan sonra enzar-ı dehşeti önüne 

açılan boşluk uçurumlarından uçtu, tekerlendi, bunaldı. Nihayet 
tarif olunmaz bir kalp ızdırabı ve beyin sızlamasıyla biraz kendine 
geldi. Kalbine hançerini daldırarak onu bu dayanılmaz sevda 
duzahından kurtarması için davetkâr nazarlar ile yüzüne bakan 
bu anası yerindeki metresinin yerde yatışına acı acı baktı. Sarhoş 
gibi sallanarak kalktı. Yerden kamayı aldı. Onu ne kadına sapladı 
ne kendi vücuduna… Yine kınına koydu. Ağız açılmış, gözler 
büyümüş bir beht-i ıztırab1351 içinde duvarlara tutunarak kapıya 
kadar yürüdü. Kadına son bir nazar-ı istihkar ile:

— Cehennemlik!
telinini tükürdükten sonra vebadan kaçar gibi koştu. Sofanın 
karanlığına karıştı, kayboldu.

1351    beht-i ıztırab: acı şaşkınlığı





XX  
DOKTORLARIN TEBŞİRLERİ

O kış İstanbul’da salgınlaşan influenza hastalığı, gösterilen her 
türlü fennî tahaffuz ve şiddetli men-i sirayet tedbirlerine rağmen 
Ferruh Efendi’nin yalısına da bulaştı. Küçük hanımdan ayvaza kadar 
hane halkını hep döşeğe serdi. Bu nezle azmanı marazın ihtiyarlar 
için ekseri mühlik olduğunu bilen Ferruh Efendi meraktan fitili aldı. 
Marazı kendi dairesine sokturmamaları için bitişik odada geceleri 
iki nöbetçi doktor bekletiyordu.

Ferhunde, Cazibe, Atıfet Hanımlar, Şemsi, Muzaffer Beyler 
hep tutulmuşlar, sergin yatıyorlardı. Ferhunde Hanım’ın nöbetleri 
en şiddetliydi. Şemsi’nin son hitabı kulaklarından vicdanına 
namütenahi akisler yaparak ateşler içinde yanarken “Ben 
cehennemliğim…” itirafıyla haykıra haykıra sayıklıyordu.

“Acı patlıcanı kırağı çalmaz” meselinin hikmet-i darbına bir 
misal göstermek için kâhya kadın sapasağlam ortada dolaşıyor, 
hastaların hepsine nezarete erip yetişiyordu. Ferhunde Hanım’ın 

“Ben cehennemliğim…” nida-yı dehşetiyle çırpındığını gördükçe 
ellerini bargâha kaldırarak:

— Aman Allah’ım pek büyüksün! Bu günahkâr kadına ahirette 
gideceği yeri şimdiden malum ediyorsun. Onun da ve cümlemizin 
de zünubumuzu sen affeyle…
tazarrusunda bulunuyordu. Sabri Bey, zevcesinin bu rahatsızlığından 
bilistifade mahpus kerimesi biçare Mahmure’nin (tabir-i adlisi 
vecihle) sebilini tahliye etti. Yatanların üzerinde hastalığın seyrini 
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tetkik etmek üzere haftada iki defa efendinin odasında dört 
doktordan mürekkep bir konsulto heyeti toplanıyordu. Hastalar 
devr-i nekahete1352 girdikten sonra bir gün konsulto esnasında 
doktorlar birbirine bakışarak manalı manalı gülüştüler. En evvel, 
Alimyan büyük bir müjde vereceğini imaen neşeli neşeli el çırparak 
başladı:

— Efendim, natür erkekler üzerine bir möhim vezaif tayin 
buyurmuştur. Ve bunu da büyük bir pilezir1353 eşkâlinde koymuştur. 
Çünkü natür çok kurnazdır. Seni, beni bir güzelce dolaba kor. İşin 
dibindeki emportans1354 nedir, biz asla bunun farkında olmayız. 
Eğer bu işi tatsız, tuzsuz bir devuar eşkâlinde bize empoze etmiş 
olaydı kimse karısını asla okşamazdı. Binaen alazalik1355 bu dünya 
bomboş, mahlukatsız kalırdı. Şimdicik amor zamanı gelinces 
filden kediye, kurbağaya kadar bütün mahlukatlar “Aman eşim 
neredesin? Seni için külhaneye döndüm, yanoorum!” deyi bıngır 
bıngır bağırırlar ve birbirinin üzerine atılırlar. Pasif ve aktif bir iş 
olur. Ve bundan birçok bızdıklar doğar. Dünya mahlukatla dolar. 
Natürün üst yani yüksek filezofisi işte budur. Efendim, bundan 
dolayıdır ki natür erkekle kadını bu işi ediniz deyi icbara kor. 
Hepimiz baba musluğundan ana kurnasına bu biçim akarak hasıl 
olmuşuzdur. Bugün büyük akıllı insanlarız deyi hiç kurulmayalım. 
Çünkü aslımız bir tutam sümüktür.

Ferruh Efendi’yle Sabri Bey, bu kaba ve kirli felsefenin 
varacağı neticeyi anlamak merakıyla mütehayyirane birbirine 
bakışarak dinliyorlardı. 

Alimyan, insana Mınakyan Efendi Tiyatrosu’nda bulunduğu 
zannını verecek gür bir aktör sedasıyla devam etti:

— Ehtiyar, mariz ve miskin adamlar olduğunuza altık inanırım 
hiç? Bacaklarınız yürümez, dişleriniz ısırmaz gibi durur. Gözleriniz 
dermansız bakoor ama havasını buluncas değirmeniniz harul gürül 
1352    devr-i nekahet: zayıflık dönemi
1353    plezir (plaisir): zevk, haz
1354    emportans (importance): önem 
1355    binaen alazalik: bundan dolayı
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işleor… Ferhunde ve Cazibe Hanımefendilerin ikisi de gebedir. 
Hemen bundan üç dört ay sonra kucaklarınıza birer güzel bebe 
takdim edeceklerdir. Ah bu yaşta peder olmak bilirsin ne tatlı ve 
ne zevkli bir iştir… Çünkim evvela sıhhate, saniyen karı koca 
arasında muhabbete delalet eder. (Senai Efendi’ye dönerek) Öyle 
değil muhterem meslektaşım?

İhtiyar tabip, o yaşta baba olmanın Ermeni doktorun zannı 
kadar zevkli olmadığını anlatır bir çehre ekşiliğiyle beynine bir 
tutam enfiye gönderdi. Ve suale bir cevap düşündükten sonra işi 
biraz şakaya bozarak:

— Hayattan, izdivaçtan maksat zürriyettir. Doğacak çocukların 
babalarını tebrik, analarını takdis ederim. Fakat bu yaşta 
peydahlanan yavrulara bizde tekne kazıntısı derler.

Alimyan, taaccüple her çehreye birer nazar gezdirdikten sonra:
— “Tekne kazıntısı”! Bu da ne laftır? Şimdiyecek hiç 

işitmemişim…
İki doktor, “tekne kazıntısı”nın tefsiriyle çekişirken nagehani 

ve fuzuli babalıkla mübeşşer enişte, kayınbirader de birer hayret-i 
elime içinde put gibi donarak birbirine bakışakaldılar. Sabri Bey, 
senelerden beri karısının izdivaç döşeğine uğramayan müsteskal1356, 
bedbaht, ihtiyar bir kocaydı. Yegâne meşgale-i hayatı sıhhatine hasr-ı 
dikkatten, kalbini ve nabzını dinlemekten ibaret olan Ferruh Efendi 
ise arada bir akim buseler ile genç zevcesi Cazibe’yi okşadığını 
biliyor fakat yeni bir zürriyete sebep olacak bir yakaza-i vücudla 
nevazişlerinde ileri vardığını hiç ve asla tahattur edemiyordu. Bu 
iki hamil kadın hangi ruhü’l-kudsten çiçek koklayarak erkeksiz 
telkih mucizesine uğramışlardı?

Doktorlar, gebelerin hıfzıssıhhaları hakkında birtakım vesayada 
bulunduktan sonra çekildiler. İki ihtiyar, aralarında halli icap 
eden bu mesele-i uzma1357 ile karşı karşıya kaldılar. Kendilerince, 
keyfiyet hiç muzlim değildi. Hatta Sabri Bey, karısının bu haml 
1356    müsteskal: terslenmiş
1357    mesele-i uzma: büyük mesele
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çiçeğini hangi dest-i sevdadan koklamış olduğunu gözüyle görmüş 
gibi biliyordu. Ferruh Efendi, biraz müşevveşti1358. Fakat hadler, 
işaretler yerli yerine vazedilince bu muadele-i haml1359 kendi 
kendine hallolunacaktı. Adamcağız zekiydi. Sıhhatinden gayrı bir 
tarafa zihin verebilmek fırsatına erse o ince muhakemesiyle her 
şeyi noktası noktasına keşfedebilirdi. Şimdi ve ancak bu saatte, 
zevcesinin hangi aguşta feyz-i hamle uğradığını, endişe-i sıhhatine 
takdimen düşünmek lüzumunu hissetti. Dakik bir tefekküre daldı. 
Çok yorulmadan, fikri en tümsek yere akan bir seyyale-i berkıyye1360 
gibi Muzaffer’e cezbolundu. Galeyan-ı sevdada derelerle beraber 
coşarak söylenen şiirlerin manasını, menba-i sanihasını1361 şimdi 
anladı. Anladı ama bilmem ne olduktan sonra kapı kilitlemek 
artık neye yarardı? İkisi de feleğin çemberinden geçmiş birer 
feylesoftular fakat bu defa içinden iyi sıyrılamadılar. Çember 
ayaklarına takıldı. Arpacı kumrusu gibi karşı karşıya düşündüler 
düşündüler. Sapsarı bir çehre ile Sabri Bey’in aldığı derin bir 
mağmumiyet dalgınlığından ürken Ferruh Efendi bu büyük namus 
felaketine karşı eniştesini takviyeye lüzum görerek nasihate girişti:

— Enişte beyim, kendine gel… Can, cümleden aziz. Biz yaşta 
adamlar keder götüremezler. Maazallah sonra bir tarafımıza iner. 
Ağzımız burnumuz çarpılır. Benim felaketim seninkinden hiç ehven 
değil fakat şüphesiz ben senden daha feylesofum.

— Böyle bile bile zevce sadakatsizliğine tahammül feylesofluk 
sayılır mı?

— Sayılır sayılır… Feylesofluğun envaı var: Kelbîsi var, 
humarisi var, zahidanesi var, arifanesi… İşte bizimkisi bu 
sonuncusundan… Bu hayatta bilmeyerek nelere aldanıyoruz… 
Bilerek aldanmış görünmek neden hamakat sayılsın?

— Bu vahim hâle bile bile nasıl sükût edilir? Sonra indallahta 
ve indennasta mesul olmaz mıyız?
1358    müşevveş: karışık
1359    muadele-i haml: gebelik meselesi
1360    seyyale-i berkıyye: elektrik akımı
1361    menba-i saniha: ilham kaynağı
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— Ailemize piç karışıyor demek istersin.
— Şüphe mi var?
— Yanlış düşünüyorsun enişteciğim. Senin oğlun benim 

karımla yatmış, benim oğulluğum senin zevcenle… Aileye yabancı 
karışmıyor ki!

— Yok yok, ben bu kadar geniş havsalalı olamam…
— Bu gibi şeylerden bitteessür vakitsiz ecel-i kazaya 

uğramamak için havsalamızı genişletmekten başka çare yoktur.
Sabri Bey, cebinden mendilini çıkarır. Hazin hazin ağlayarak:
— Bu yaştan sonra başımıza gelenler nedir?
— Avam-ı nas gibi adi adi düşünüp karşımda ağlama böyle… 

Biraz feylesof ol…
— Bu işe feylesofluk sığar mı?
— Asıl büyük felsefe, hayatımızın bu gibi gizli köşe bucaklarına 

sıkışmıştır da haberimiz yoktur. Yahut ki tecahülü terbiye sayarız.
— Ben öyle şeyler anlamam…
— Anlamazsan izah edeyim, bak dinle: Ben zürriyyet-i 

ömründen kalmış ihtiyar bir kocayım. Genç zevcemi memnun 
edemiyorum, değil mi? İşte bir taraftan mutlaka onu memnun 
edecek biri zuhur ediyor. Bu icab-ı tabiata niçin kızmalı? Bütün 
kabahat, bizim ihtiyarlık ve dermansızlığımızda…

— Ah beyefendi, yaşamak için siz her felakete katlanıyor, 
hayatı her zillete tercih ediyorsunuz.

— Ey, başka türlü hareket kabil mi?
— Niçin olmasın?
— Söyle bakayım nasıl? Zani senin oğlun, zaniye benim 

karım, keza aynı haltı eden kadın benim hemşirem, senin zevcen. 
Silahları çekip bunlardan hangisini öldüreceğiz? Yahut hangisini 
mahkemeye teslim edeceğiz?

— Bilmem… Bilmem… Beynim karıncalanıyor…
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— Karıncalanır zahir. Biraz daha düşünürsen beyninde 
damarın bile patlar. İşte ben seni bu neticeye düşmekten vikayeye 
uğraşıyorum.

— Doğacak çocuk ne olacak?
— Belediyeye senin benim sulbümüze evlat kaydolunacak.
— Bu felakete tahammül olunur mu?
— İster istemez…
— Böyle söylemeyiniz… Şimdi çıldıracağım!..
— Çıldırma çıldırma… Bu içtimai ve çok defa zaruriü’l-vuku 

felakete zihnini alıştır. Bu dünyada evladının babası olmayan zavallı 
kocalar yalnız biz değiliz. Onların içinde hakikate vâkıf olmayanlar, 
olanlardan pek çoktur.

— Ben bu kadar ağır bir felakete tahammül edemem. Her hâlde 
bir şey yapacağım…

— İşte sana tekrar tekrar soruyorum: Kendimizi mi öldüreceğiz, 
karıları mı? Yoksa doğacak çocukları mı? Ben ölmekten, 
öldürmekten nefret eder bir adamım. Bırak rezalet aramızda gömülü 
kalsın. Karılar da yaşasın, biz de yaşayalım. Cinayet-i husullerinden 
bihaber masum ceninler de dünyaya gelsinler, göreceklerini 
görsünler. Allah’ın hayata sevk ettiğini geri göndermek cinayetinde 
bulunmayalım.

Enişte kayınbirader arasında haftalarca devam eden, bu pek 
hararetli ve ihtiyarlar için cidden tehlikeli münakaşa neticesinde 
Sabri Bey medeni bir adam olmak tahammülüne karar verdi.

Doktorların tebşiri üzerine bu çifte haml haberi yalıya ve hatta 
etrafa, konuya komşuya kadar yayılınca her yandan türlü istihzalı 
su-i tefsirler, dedikodular başladı. Hele kâhya kadın bunu işitir 
işitmez hayret ve telaşından büyük bir istiaze ile üç defa kendi 
yakasına ve iki defa da muhatabının suratına tükürmüştü.

Herkesin enzarında Ferruh Efendi’yle Sabri Bey suyu seli 
kesilmiş birer insan kadidiydiler. Bir harem ağasını gayrimeşru 
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babalık cürmüyle itham kabil olursa ihtiyar enişte, kayınbirader 
aleyhinde de böyle bir isnada cüret edilebilirdi.

Kâhya kadını en ziyade çıldırtan şey, bu yeni babalıklarını 
tesiden etraftan tebrikler vukua geldikçe iki ihtiyarın tebessümler, 
teşekkürler ile mukabele göstermeleriydi. Onların bu isbat-ı 
reculiyyet komedyasına inanır görünenler bulunsa da kendileri bu 
fiilin faili olmadıklarını bilmeleri lazım gelmez miydi? Acaba ikisi 
de bu bedihi hakikati fark edemeyecek kadar bunamış mıydılar? 
Kâhya kadın bir gece onların rüyalarına girmek harikasına erebilmiş 
olsa “Namınıza doğacak çocukların babaları siz değilsiniz. Senin 
karın filandan, ötekininki de filandan gebe kaldı.” diye zavallı bu 
iki matuhu1362 ikaza uğraşacaktı.

Mahmure, on yedi, on sekiz senelik bir fasıla-i zamandan 
sonra rahm-ı maderde kendini takip eden kardeşinin bu pek geçkin 
vüruduna biraz şaşmakla beraber anasının iffetsizliği, babasının 
kuvvetsizliği hakkında maazallah şüpheye düşmek felaketinden 
masun kaldı. O masum kalbe bu derece leimane1363 bir şek giremezdi.

Biçare kızı meyus eden cihet başkaydı. Şemsi’nin son hâlinden 
bir şey anlayamıyordu. Çit Köşkü’nde validesinin muvacehesiyle 
vukua gelen o şiddetli ve müellim mücadelede Şemsi sert 
davranmış, muvafakat-ı istihsal edemediği takdirde Mahmure’yi 
kaçıracağını söylemişken kızcağızın odaya hapsedildiği müddetçe 
hiçbir teşebbüste bulunmamış olması istiğrap edilecek bir hâldi. 
Daha tuhafı şimdi Mahmure’yi görmemek için ondan bucak bucak 
kaçıyordu.

Hamlinin işaasından sonra Ferhunde büyük hanıma bir 
dalgınlık geldi. Çehresi daima simsiyah yeis bulutlarının gölgeleri 
altında çatkın ve âlemle dargın görünüyor ve kızı hakkındaki 
takayyüdattan büsbütün vazgeçmiş gibi duruyor, onun nereye 
gittiğine, ne yaptığına artık dikkat etmiyordu.
1362    matuh: bunak
1363    leimane: alçakça
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Mahmure, validesinin bu müsaadeli dalgınlığından istifade 
ile Şemsi’yle görüşmek için can atıyordu. Lakin delikanlıyı bir 
yerde yakalayarak mahremane dertleşmek mümkün olamıyordu 
ki… Bedbaht kız, sevgilisinin muammalaşan kalbinde ne esrar 
döndüğünü, beyninde ne fırtınalar estiğini anlamak merakıyla 
çıldırıyordu. İnceden inceye onun her hâlini tarassuda başladı.

Şemsi, umumi sofraya inmiyor, günden güne zayıflıyor, 
sararıyor, daha mağmumlaşıyor, saatlerle odasına kapanıyor, ara 
sıra oradan bir hayalet gibi sessiz çıkarak kırlara inzivaya çekiliyor, 
hemen hiçbir fert ile görüşmüyor, kimseye merhaba demiyordu.

Yalının ihtiyar beyefendileri doğacak çocukların babalığına 
kendilerini alıştırmakla meşgul; hanımefendiler, nagehani ilan 
edilen garabet-i hamllerine karşı açılan enzar-ı iştibah önünde 
mahcup kaldıklarından Şemsi’deki merdümgirizlik ve derin yeise 
Mahmure’den başka inceden inceye dikkat eden yoktu. 

Kış nihayete erdi. Kırlarda, bahçelerde baharın ilk tebessümleri 
belirdi. Ara sıra semanın bulut perdeleri açılarak güneşin 
pürihtişam sırmalarıyla işlenmiş mavi çiniden biintiha bir kubbe 
gözlere firdevs-i âlâdan bir letafet numunesi arz ediyor, bu mualla 
cennet tavanının altında çiçekler türlü renkler ile gülüşüyor, kuşlar 
ötüşüyordu.

Her şeyin aşktan feyzyab-ı husul olduğunu gösteren bu 
mevsim-i taravet ü teceddüdde sanki rüzgâr çimenleri öper, kol 
uzatan birçok nebat sarılacak şey arar. Her mevcut, eşine müncezip 
olur. Her mahlukun damarına sevda dolar, bütün kâinat muaşaka, 
muanaka hâlinde sermest-i muhabbettir. Sevdaya yeni açılan genç 
kalplerden tatlı helecanlar ile şiirler taşar. Beyinlerde yenilmez 
hisler kaynar. Sinirler, mukavemetsuz arzularla gerilir.

Böyle bir ilkbahar sabahı, Mahmure genç kız hayalatı ve 
sevda rüyalarıyla dolu helecanlı bir geceden sonra penceresinin 
önüne oturmuş, yeni süren yaprakçıkların, tomurcukların körpe 
yeşillikleri arasında sevişen kuşların cıvıltılı öpüşüşlerini seyrediyor, 
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mahiyetini pek anlayamadığı derin bir teessürün sadmeleriyle 
sarsıla sarsıla ağlıyordu.

Elini, baş yastığının altına uzattı. Şemsi’nin fotografisini aldı. 
Gözlerini resmin gözlerine dikti. Kıpmadan, olanca dikkatiyle 
baktı baktı. Sanki bütün ruhunu oraya dökmek istiyordu. Mukavva 
parçasını dudaklarına götürdü, öptü öptü. Sonra bağrına bastırdı, 
kalbi üzerinde sıktı sıktı. O aralık dışarıdan oda kapısına muhteriz 
bir elin tık tık, üç defa vurduğu işitildi. Kapı henüz kilitliydi. 
Bu kimdi? Kim olabilirdi? Acaba validesi miydi? Fotografiyi 
sakladı. Gözyaşlarını sildi. Kapıyı açtı. İçeri Ebrukeman girdi. 
Bu, Şemsi’nin kabilesinden ve ona pek sadık bir Çerkez halayıktı. 
Ebrukeman’ın elleri ve dudakları şiddetli bir helecanın kamçıları 
altında titriyordu. Biri söyleyeceği şeyin, diğeri işiteceği haberin 
dehşetinden korkarak iki genç kız birkaç saniye birbirine bakıştılar. 
Mahmure dayanamadı.

— Ne var Ebrukeman?
Halayık, koynundan bir zarf çıkararak:
— Şemsi Bey’den size gizli bir mektup…
Mahmure hemen mektubu kavradı. Ebrukeman, raşeli sedasıyla 

devam etti:
— Zarfı açmadan evvel beni dinleyiniz.
— Dinliyorum… Çabuk…
— Şemsi Bey’in bu mektubu bana emanet ettiği andaki hâlini 

hiç beğenemedim. Benzi sararmış, gözleri ağlamadan morarmıştı. 
Bu geceyi pek helecanlı geçirdiği belliydi. Sabah karanlığı geldi. 
Beni döşeğimden uyandırdı. Gizlice size teslim edilmek üzere bu 
mektubu verdi. Fakat bir şart tayin etti.

— Ne şartı?
— Sofadaki yerli saat alafranga altıyı çalmadan evvel mektubun 

size verilmemesi şartı. Ölmüş anamın babamın namına büyük antlar 
ile beni bu şartın hükmüne riayete mecbur etmek istedi. Fakat ben 
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onun hâlinden şüphelendiğim için Allah affetsin, işte size mektubu 
bir saat evvel getirdim. Şimdi beş…

— Niçin daha evveli getirmedin?
— Çünkü mektubu ondan aldığım an ile size getirdiğim zaman 

arasında yarım saatlik bir vakit geçmesi zaruriydi.
— Neden?
— Söyledim ya… Hâlinden pek şüphelendiğim için nereye 

gittiğini anlamak istedim. Ona hiç sezdirmeden arkasından bir 
müddet takip ettim.

— Nereye gitti?
— Hummalı adımlarla koru yolunu tutturdu.
Mahmure, hemen zarfı kavradı, yırttı. İçinden helecanlı bir 

kalbin darabanlarını kâğıda çizer gibi titrek bir elin yazdığı şu 
intizamsız satırlar çıktı.

“Ah canım Mahmure!
Sen bu kâğıdı eline aldığın zaman ben bu deni, “dünya” 

denilen sefaletgâhın sekeneliğinden1364 azat olmuş bulunacağım. 
Ah meleğim ah… Belki ölmesi o kadar güç değildir. Bunu henüz 
bilemiyorum. Fakat ölmeye karar vermesi çok müşkül… Kendi 
idamımın ilamını imzalamak için bir hafta nefsimle mücadele ettim. 
Ne müthiş anlar yaşadım, ne kara dakikalar geçirdim. Tarifi muhal 
ne azaplar çektim.

Pek hakir gördüğüm hayata veda benim için zor değildi. Bu 
uğursuz dünyayı değil, seni bırakamıyordum. Fakat katiyen 
bırakmak icap etti. Çünkü izdivacımız muhal hükmüne girdi. 
Çünkü bir cani ile bir melek birleşemezdi. Cinayetimi bilmiyordum. 
Cenabıhak ihtar etti. ‘Çekil’ dedi, ‘Sen bir pakizenin aşkına layık 
değilsin, sen levssin… O masumiyettir…’

Beni cehenneme çağırdı. Gidiyorum… Ah beni bu cinayete 
sevk eden mahluk ah… Aman ne yapıyorum? Susayım… Sen bu 
1364    sekenelik: bir yerde ikamet eden olma
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macera-yı cinayeti bilme… Ebediyen bilme… Beynim yanıyor… Bu 
ateşlerimi söndürecek, bu elemlerimi susturacak halaskâr kurşunun 
oraya gömülmesi sızılarından bin kat daha ızdırapla yanıyor…

Bir an evvel öleyim… Cinayetim cesedimle beraber kara 
topraklara gömülsün… Onun tefessühatı senin melekiyetini 
zehirlemesin…

Elveda Mahmure… Fakat nasıl… Ah… şey… hiç… hiç… 
hiçbir şey… Sen onu bilme… Bildiğin günü ruhum bütün ukubatın 
fevkinde muzdarip olur. 

Pek nadim1365 bir cani”
Mahmure, Şemsi’nin intihar için sıkacağı kurşuna ondan 

evvel kendi uğramış gibi büyük bir ızdıraba düştü. Bu kara haberi 
veren yazıları bir daha okumak istedi. Fakat her kelime gözlerinin 
altında oynuyor, bazen birbirine ulanarak simsiyah kesiliyor, artık 
satırlar bir mana ifade etmiyordu. Genç, tecrübesiz dimağı, bu gibi 
nagehani ve büyük felaketlerde hemen ittihazı1366 lazım gelen ani 
kararı bulamıyordu. Mektubu elinden yere düşürdü. Beyaz, nazik 
parmaklarını ürpermiş saçlarının arasına geçirerek hâline Allah’tan 
çare istirham eder bir dalgınlıkla ortada dolaşmaya başladı. 

Ebrukeman müdebbir1367 davranarak:
— Haydi küçük hanım! Ne duruyoruz?
— Ne yapalım?
— Belki henüz niyetini icraya vakit olmamıştır. Hemen yetişip 

kurtaralım.
— Ha… Sahi, Ebrucuğum…
Halayık derhâl küçük hanımın arkasına bir ceket, ayaklarına 

çorap, iskarpin giydirdi. İki genç kız birer yünlü örtüye büründüler. 
Bahçeye uğradılar. Koru yolunu tutturdular. Methaldeki çeşmenin 
önüne geldiler. Çınarın bir Mevlevi niyazkârlığıyla semaya uzanan 
1365    nadim: pişman olan
1366    ittihaz: alma
1367    müdebbir: tedbirli
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kolları, açık zümrüt gibi körpe körpe yeşillenmişti. Oluktan 
temeyyu etmiş billur safiyetiyle coşkun bir su akıyordu. 

Helecanına inzimam eden sık adımların yorgunluğuyla 
Mahmure’nin nefesine darlık geldi. Dinlenmek için başını 
Ebrukeman’ın omzuna dayadı. Çeşmeye baktı. Ayna taşının üzerinde 
kırmızı şiirin henüz tamamıyla silinmemiş bazı kelimelerini gördü. 
Feci bir hüngürtü ile halayığın kollarına kapandı. Belki bir daha 
hayatta görmeyeceği sevgilisinin matem-i aşkı ve tahassürünü 
hıçkırıklarıyla yerlere saçıyordu.

Beyhudeye geçirecek bir saniyeleri yoktu. İki kız, korunun dik 
yokuşuna saldırdılar. Gece, bülbüllerin ninnileriyle uyuyan bu latif 
orman, şimdi güneşin ilk deraguşlarıyla ısınarak türlü kuş cıvıltıları 
içinde aheste, nazende uyanıyor, her yandan bir yeşillik fışkırıyor, 
yerden, semadan çiçekler gülümsüyordu. Ormanın rutubeti içinde 
buhurdandan saçılır gibi rayihası artan baharı koklaya koklaya, 
yeni doğmuş yaprakların pürtaravet askıları altından yürüyerek 
hanım, halayık yokuşları nefes nefese tırmandılar tırmandılar… Yol 
bitmiyor, hızlı koşmaya dermanları yetmiyordu. 

Mahmure, ormanın bu letafetine, baharın şairiyetine hemen 
bigâneydi. O, yeisten, telaştan etrafını görmüyor, bir güzellik 
seçemiyor, yalnız helecanbahş hedefine kavuşmak için kan terler 
içinde bütün kuvvetiyle fakat kesile kesile koşuyor, kulağına gelen 
sesler arasında ancak teşvikkâr bir nağme fark ediyordu. O da dem 
çeken bülbüllerin:

— Koş!.. Koş!.. Koş!.. Geç kaldın… 
demeleriydi. Hayli yükselerek tepeye yaklaştılar. Fakat hayatına 
kastetmek için Şemsi, muhiti hayli uzayan bu koca korunun hangi 
köşe, bucağını intihap etmişti?

Kızların kesiklikleri pek artmış olduğu bir sırada tepeden ve 
hemen yakından şiddetle bir revolver gümledi. Ağaçlardan pır pır 
pır kuşlar kaçıştılar. Orman bu meşum gürültünün aksiyle derinden 
derine mükerreren inledi. Bütün etraf dağlar birer raşe-i matem gibi 
bu tarrakaya hazin hazin cevap verdiler. Mahmure’nin ağzından 
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cangâh bir ah fırladı. Refikasının kolları ortasına düştü. Çok 
sürmedi, ormanın ağaçları arasından dağılarak eriyen tiz ve zayıf bir 
kadın nevhası işitildi. Hep bu sesler Çit Köşkü tarafından geliyordu. 
Bu sedaların ihtar ettikleri matem yerine bir an evvel varmak için 
Ebrukeman, kucağındaki Mahmure’yi âdeta tartakladı. Talihsiz 
kız gözlerini açtı. Etrafını dinledi. O çelimsiz kadın nevhası hâlâ 
devam ediyordu. Vaktin ehemmiyetini, iadesi nakabil saniyelerin 
kıymetini anladı. Yine yokuşa saldırdılar. Soluk soluğa tırmanıyor, 
tırmanıyorlardı. Ara sıra duyulan ve gittikçe zayıf düşen kadın enini 
onlara rehnümalık ediyordu.

Bin helecanla Çit Köşkü’nü buldular. Lakin helecanların en 
büyüğü kendilerini içeride bekliyordu. O, ne müellim levhaydı ya 
Rabb’im! Yerde kanlar içinde genç bir ceset yatıyor, ayak ucunda 
diz çökmüş küçük bir kadın ağlıyordu. Kanlara bulanan Şemsi, 
ağlayan Atıfet’ti.

İki kızın geldiğini görünce mevkinin derin, müessir ruhaniyetini 
ihlal etmemeleri için Atıfet salavat parmağını kansız dudaklarına 
götürerek sükût işareti verdi ve ağır ağır mırıldadı:

— Çok çabaladım, tabanca patlamazdan evvel yetişemedim… 
Cenabıhak onu bizden evvel aguş-ı şefkatine aldı. Ruhu için dua 
ediniz…

Henüz emanetini Halik’ine teslim etmiş genç, ölü baharın 
kucak kucak içeriye uzattığı mor salkımların, açık sema renkli 
leylakların muattar yastıkları üzerinde yatıyordu. Kurşunun sağ 
şakağına açtığı delikten inen kan yana serpilmiş lepiska saçların 
bir kısmını en ateşîn gurupların reng-i vedasına buladıktan sonra 
çeneye yayıla yayıla al bir kurdela gibi biraz kıvrılarak gerdandan 
aşağı sızmış, gömleğin önünü kızartmıştı.

Benize beyaz bir sarılık gelmiş, yarı aralık gözler hayatın son 
durağını gösterir mütehaccir bir sabitlikle süzülmüş süzülmüş, 
dirilere görünmeyen esrar-ı ilahiyyeyi seyrediyor. Yeknazarda 
birçok kadınların kalplerine saplanan bir çift hançerî kaş, ömrün 
son ufkundan batan gözlerin üzerinde ne hazin bir güzellik almıştı…
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Yana uzanmış sağ elin parmaklarından kayan beyaz şık bir 
revolverin soğuk namlusu biraz ötede parlıyordu. Atıfet, manzaranın 
fecaatine dayanamayarak gözlerini yumdu. Ölü bekleyen bir rahibe 
huşu-ı dindaranesiyle dudaklarını kıpırdatarak bir dua okumaya 
başladı. Ebrukeman bir köşeye çekildi. Kabile kardeşinin genç 
yaşında uğradığı bu kanlı akıbete sıcak yaşlar döküyor, mendili 
yüzünden indirmiyordu.

Mahmure, pek şiddetli bir sancı çekiyormuş gibi beynini 
iki avucu arasında sıkarak acıdan büyümüş gözleriyle yerde 
yatan cesede, artık nazarı başka bir âlemin derinliğine dönmüş 
Şemsiciğinin kanlı yüzüne baktı baktı. Ağır ağır eğildi, sevgilisini 
kendinden ayıran revolveri yerden aldı. Şimdi bu aleti, bitahammül 
kaldığı beyin sızılarına karşı bir deva gibi kullanmak fikri 
dimağında birden parladı. Atıfet’le Ebrukeman’ın gözleri kapalı 
bulunmasından bilistifade berkî bir süratle namluyu şakağına dikti, 
tetiği çekti. Ani ve muharriş bir gümbürtü… Sonra bir sukut… Silah 
bir kurşunla hizmetini görmüş, kızı öldürmüş, ayırdığı iki müştakı 
yine kavuşturmuştu.

Ruhu sevgilisininkini takiben göklere fırlayan Mahmure’nin 
cesedi Şemsi’nin üzerine düştü. Dudak dudağa geldiler. Kan kana 
karıştı. Hayatta naümit kaldıkları zevk-i izdivacı ölümde buldular…

Şemsi’nin ölümüne müessir bir sükûtla ağlayan iki kız, 
Mahmure’nin bu şimşek kadar ani intiharına bağrıştılar. Evvela 
iki silah sesi, sonra bu bağrışmalar bir yüksek minareden gelir gibi 
yalıdan işitilmiş, hepsini telaşa düşürmüştü. Ferhunde Hanım’ın ilk 
işi, evvela Şemsi’nin sonra kızının odalarına koşmak olmuş, ikisini 
de bulamayınca telaşı son dereceye varmıştı.

Bütün yalı halkı koru yoluna döküldü. Bayırları tırmanan 
tırmananaydı. Bedbaht peder ihtiyar Sabri Bey, heyecandan bitti 
tükendi, kımıldayacak hâli kalmadı. Onu bir merkebe bindirdiler. 
Ferhunde Hanım, kendine ihtiyar dedirtmemek için hiçbir vasıta-i 
nakliyye kabul etmedi. Gençlerle beraber koşuyordu. Bu kafileye 
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yalnız Ferruh Efendi dâhil olmadı. Vücudunu böyle ani heyecanların 
sarsıntısına maruz bırakmak istemezdi.

Kalabalık, Çit Köşkü’nü muhasara etti. Çünkü hepsinin içeri 
girmesine imkân yoktu. Yalnız müntehirenin anası, babası, Muzaffer, 
Cazibe, birkaç ihtiyar kalfa o kanlı vaka mahalline doldular.

Bu pek feci manzara önünde Sabri Bey yeisten kendini kaybetti. 
Ferhunde Hanım, canından kopan acı bir sayha ile koştu. Koyun 
koyuna yatan iki kanlı cesedi birbirinden ayırmak istedi. Fakat 
Atıfet küçük boyuyla ortaya çıktı. Bir manyetizmacı amiriyetiyle 
elini kaldırdı. Kadını o hareketinden men ile:

— Hanım! Zavallıların bu kanlı zifafını da bozma. Onların 
ruhları cennet-i âlâda birleşti. Artık ne kadar uğraşsan ayıramazsın!

Ferhunde Hanım durdu. Bücür Atıfet kocaman sözlerine 
devam etti:

— Onlar genç hayatlarıyla senin büyük günahına kefaret verdiler. 
İşlediğin azim hatanın işte feci neticesi… Marifetini gör. Allah’tan 
kork. Kullardan utan. İbretle, nedametle bak. Birbirinin aguşuna ne 
kadar yaraşıyorlar. Ölüm bile güzelliklerini bozamadı. Taravetlerini 
alamadı. Şu afet gibi delikanlıyı bu yeise sen düşürdün. Kızının 
yüzüne bu al duvağı sen taktın. Bu iki şehidin önünde diz çök. Son 
nazar-ı vedanla yüzlerine bak. Bu masum yüzleri, bu süzgün gözleri, 
bu altın saçları toprak örttükten sonra bir daha göremeyeceksin. 
Evvela Allah’a, sonra onlara yalvar. Hazret-i Mesih’in katillerini af 
gibi kanlarını sana helal etsinler. Cehennemlik kadın…

Bu telinkâr sözlere karşı Ferhunde gür ve uzun bir kahkaha 
salıverdi. Ölülerin serzenişli nazarlarından kaçmak için elleriyle 
etrafındakileri iterek sokulacak bir yer ararken tavandan kahkahasına 
ufak bir cevap geldi. Herkes başını kaldırdı. Tavan külahının 
kovuğunda tünemiş iri bir baykuş gündüz görmeyen tekerlek 
gözleriyle boşluk içinden aşağı bakıyordu. Bu, müntehirlerin ilk 
deraguşlarını seyreden hayvandı.

Elektriki bir seyyale sirayetiyle herkesin vücudunda asabi bir 
raşe dolaştı. Cazibe’ye fenalık geldi. İki halayığın kolları arasına 
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düştü. Muzaffer orada duramadı. Hemen savuştu. Sabri Bey, 
koltuklarından iki kişi kavramadıkça kendini tutamıyordu.

Kâhya kadın artık dilini zapt edemeyerek “Etme bulma 
dünyasıdır…” darbımeselinin hikmetini bütün ciğerlerinin 
kuvvetiyle savurdu.



HATİME
Dünya dediğimiz içi ateş dolu koca kumbara, cinayetlerini, 

canilerini, sefaletlerini, sefillerini, marazlarını, marizlerini, 
fesatlarını, müfsitlerini, sönmez kinlerini, doymaz harislerini, 
zalimlerini, mazlumlarını, cümbüşlerini, elemlerini sırtında 
taşıyarak dört mevsiminin çiçeklerini aça aça, karlarını, buzlarını 
saça saça nihayetsiz göklerin bakir ve masum boşluğu içinde 
baş döndürücü bir süratle altı ay yuvarlanarak ilkbahardan güz 
mevsimine geçmişti. Hazin bir güneşin taze sürmüş çimenler 
üzerine ince nakışlarını işlediği bir günde Ferruh Efendi’nin 
yalısından genç fakat hazan gibi solgun, karalar giymiş, ufak tefek 
bir kadın çıktı. Arkasındaki hizmetçinin elinde çiçek dolu iki sepet 
vardı. Hüzünlü bir yürüyüşle karyenin mezarlığına kadar gittiler.

Ufak bir dere geçtiler. Küçük bir bayır çıktılar. Şark’ta 
uhreviyetin remzi servi sütunları arasından yürüdüler. Çalılar 
atladılar. Gövdelerine sarmaşıklar dolanmış bodur meşelerin 
gölgelerini çiğneyerek gittiler. Kayaların bağırlarına oyulmuş 
döşekleri içinden ölüler başlarını kaldırmış gibi her taraftan dikilen 
mezar taşı kalabalığı buraya uhrevi bir kabile karargâhı manzarasını 
vermişti.

Bu öbür dünya karyesinin etrafında diriler hududunu ayıran 
ne bir duvar vardı ne çit… Şark’ta dünya ile ahiret arasında o 
kadar ayrılık gayrılık yoktur. Orada ölüler biraz diri, diriler azıcık 
ölü gibidir. Türbelerle meskenler yan yana bina edilir. Bahçeler 
mezarlıkları, mezarlıklar bahçeleri andırırlar. Çok yerlerde 
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meyyitlerle berhayatların mahalleleri arasında bir hadd-i fasıl 
görmezsiniz.

Bazıları ufak bir sırt gibi kabarmış toprağın iki ucuna birer taş 
dikmekten ibaret pek iptidai tarzda yapılmış mezarların üzerinde 
sonbaharın bediaları, türlü renkte kır çiçekleri açmış, orada burada 
mor mor böğürtlenler yetişmişti. Etrafa hüzünler serpen ardıç 
kokularının kasvetini teneffüs ede ede yürüdüler.

Gelin odası gibi kameriyesinden salkım salkım, renk renk 
kasımpatıları, yabani güller sarkan yaldızlı bir şebekenin önünde 
durdular. Öbür dünyanın bu hücre-i visali önünde yan yana iki 
küçük mermer sütun dikiliydi. Sanki Şemsi ile Mahmure nikâhlarını 
kıyacak imam-ı ebediyyetin önünde kaimen1368 durmuşlardı. Lakin 
dünya izdivacıyla bu ahiret zifafı arasında şu fark vardı ki gelin 
beyaz güllerin bakir başına giydirdiği iklil altında, bir iffet-i 
müebbede ile pak kalacak, güveyi cavidani bir şebabet ve bizeval 
bir muhabbetle maşukasının yatağı yanından hiç ayrılmayacak, 
meleki bir ulviyetle daima bervisal1369 kalacaklardı.

Atıfet küçük bir anahtarla şebekenin yaldızlı kapısını açtı. 
Getirdiği çiçekleri bu karı kocanın üzerine kucak kucak saçtı. Güz 
mevsiminin hazin kokulu hediyeleri bu gelin odasını tatir etti.

Şimdi onlar dünya istikbalinin korkulu günlerinden biendişe, 
birbirinin himaye-i sevdasında sakit, müsterih yatıyorlardı. 
Üzerlerine saçılan çiçeklerin sevdavi rayihalarından mahzuz 
gibiydiler. 

Atıfet, koynundan müzehhep mini mini bir Enam-ı Şerife 
çıkardı. İki mezarın önünde çimenlere diz çöktü. Gayet yavaş lakin 
yanık bir makam, derin bir aşkla göklere, onların kurb-ı ruhlarına 
yükselerek okudu. Bu manevi hediyesini arş-ı âlâya gönderdi. 
Cismen öyle küçücük bir kadından memul edilmez büyük bir 
metanetle gösterdiği o hayretaver fedakârlığa mukabil Şemsi ona 
1368    kaimen: ayakta
1369    bervisal: kavuşur durumda, kavuşmuş
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bir teşekkür bile etmemiş, Mahmure’ye yazdığı son mektubunda 
bir kelime-i veda ve hatta bir selamcık bile gönderememişti. 

Şemsi, onun hayatını her yandan sımsıkı kaplamıştı. Fakat 
kendi kalbinde bücür kızın ufacık nokta kadar bir mevkisi yoktu. 
Atıfet, bu pek acı hakikati biliyordu. Biliyordu ama sevgilisinin 
hayatında ona bina-yı emel ü saadet etmeden duramadığı gibi 
vefatından sonra da onun hatırasından ayrı yaşayamıyordu. Ve ancak 
bu gelin ve güveyiye türbedarlık ederek yaşayabilecek, onların bu 
manevi vasl-ı müebbedlerinden kendi ıztırabat-ı hayatına bir hisse-i 
tahammül ayıracak ve gaybubetleriyle kalbine açtıkları siyah 
boşluğu yine bu iki mezar ile doldurmaya uğraşacaktı. Gömülen bu 
iki aşkın topraktan tecelli edecek inşirahından başka zavallı dertli 
gönlü için bir medar-ı zevk ü aram kalmamıştı.

On Sekiz Sene Sonra
Bu âlemde zaman kadar müthiş bir müstehzi yoktur. Aldatır, 

sonra güler. Avutur, sonra çarpar. Karşıdan pek müphem, serabi bir 
ufuktan bir ümit şelalesi gösterir. Bu nur-ı iğfalini hiç söndürmez. 
İnsanların akili, aptalı bu zayıf ışığın arkasından koşarlar koşarlar. 
Ta ki tepelerine birer koca taş dikilip kımıldanamayıncaya kadar… 

Doğurtur, büyütür, öldürür. Muğfil bazı farklardan başka esasen 
hemen herkese aynı muameleyi eder. Daima âlemi aldattığını rana 
gördüğümüz hâlde biz müstesna bir lütfuna rabt-ı emel hamakatiyle 
yaşarız.

Zaman pençesinde büyüttüğü avını toprağın hâzım midesine 
sokmadıkça rahat bırakmaz. Hayatın bütün vahiliğini bir mezar 
taşı kadar belagatle hülasa eden hiçbir felsefe sayfası yoktur. Bu 
kitabeleri okuduğumuz zaman yalnız ölü için hüzünlenir, aynı hâlle 
nasibedarlığımızı pek düşünüp de akıllanmayız. Düşünebilsek 
ölüye acımakta mantık tasavvur olunur mu?

Sayısız beninevimizi o müebbet karanlığa tıktıktan sonra 
ümit meşalesini söndüren zamanın kabristan fevkinde kopardığı 
kahkahayı duysaydık o vakit en eblehimiz bile yaşamak sevincini, 
belki de cesaretini kaybederdik. 
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Gidenler
Biz, bu ders-i ibreti, efradının birer parça tercümeihâllerini ve 

tarz-ı hayatlarını bildiğimiz Ferruh Efendi ailesinden alabiliriz. On 
sekiz sene, yalı halkından yaşlıları mezaristana nakle kifayet etmiş 
ve dünyada olmayanları hayatın şebabet çağına erdirmişti. Rıhlet 
eden ihtiyarların arasında genç Atıfet de vardı. Zavallı bücür kız, 
bu ahiret bahçesine çiçek taşıya taşıya bir gün nihayet oraya bütün 
bütün göçerek mevki-i ebediyyetini vefasız Şemsi’nin sol tarafında 
intihapla onu Mahmure ile kendi arasına almıştı.

Ferruh Efendi, Sabri Bey, Ferhunde Hanım mermer döşeklerinde 
hep sıra ile yatıyorlardı. Hepsinin merakları, korkuları, arzuları, 
elemleri, hırsları, aşkları, heyecanları donmuş birer taş sükûtuyla 
susmuştu. Şimdi Cazibe ile Muzaffer yalının sahibi olarak orada 
beraber yaşıyorlardı.

Gelenler
Yine güllerin açtığı, bülbüllerin öttüğü bir evvel bahardı. Cevri 

ile Unfuvan, feriştehler kadar güzel bu kız ile oğlan aile makberesine 
ziyarete geldiler. Birbirinin yine birbirine karşı aşk ile çarpan kalp 
darbelerini dinleyerek kol kola yürüyorlardı. Getirdikleri iki demet 
gülü ölü akrabalarının mezarlarına taksim edeceklerdi. Cevri Bey, 
bu sarı saçlı, hançer kaşlı delikanlı, tahassür yaşlarıyla Ferhunde 
Hanım’ın mezarına güller serperek:

— Ah anneciğim, dedi.
Kız, bu elem katrelerine iştirakle beraber itiraz etti.
— Sus Cevriciğim beni ağlatma…
— Niçin ağlıyorsun?
— Senin gözlerinden yaş akar da benimkiler kuru kalabilir mi? 

Anneni çok mu severdin?
— Pek çok…
— Kendisini iyi hatırlar mısın?
— Beş yaşında koca oğlandım. Saçlarımla kaşlarımı koklaya 

koklaya öperek yüzümü ıslatırdı.
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— Şimdi benim aşkım seni teselli etmiyor mu?
— Ah Unfuvancığım… Canımın içi… Sen olmasan ben 

yaşayamam ki…
— Gel… Gel… Şimdi de ihtiyar babacığımı ziyaret edelim.
Ferruh Efendi’nin koca üstüvane taşı önünde durdular. Kız, 

gül hediyelerini ihtiramla mezarın üstüne koyarak birkaç katre-i 
teellümle:

— Ah efendibabacığım, nurlar içinde yat…
— Ya sen niye ağlıyorsun?
— A babam değil mi?
— Çok mu severdin?
— Dünyalar kadar… İhtiyardı ama ne nazik, ne sevimli, ne 

hakikatli adamdı…
— Babanı iyiden iyi hatırlıyor musun?
— Hiç hatırlamaz mıyım? Annem, babamdan evvel vefat etti. 

Onu kaybettiğim zaman altı yaşında vardım. Babam beni türlü 
tuhaf sözlerle severdi.

— Ne derdi?
— “Geberme sen piç kurusu”… “Has bahçenin aşı gülü”…
Pederi Sabri Bey’in mezarını ziyaretten sonra Cevri, 

Mahmure’nin şebekesi önünde durarak:
— Unfuvan gel gel, ablamı ziyaret edelim…
— O pek genç ve güzelmiş. Dadım daima söyler, ağlardı. Fakat 

niçin bunlar üç kişi bir şebeke altında annen, baban, ablan birbirine 
dargın gibi ayrı ayrı yerlere gömülmüşler?

— Mahmure ablamla Atıfet Hanım ötekilerden erken vefat 
ettikleri için bir şebeke altına girmişler.

— Ya aralarındaki erkek?
— Şemsi Bey…
— Niçin bu erkek iki genç kızın arasına sokulmuş?
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— İşin içinde müthiş bir aile faciası var ama mümkün değil 
esasını bize anlatmıyorlar. Mahmure ablamla bu Şemsi Bey 
müntehiren vefat etmişler…

— Biliyorum, sevda meselesi… İzdivacımıza mâni olmak 
isteseler biz de böyle ölürüz, değil mi Cevriciğim?

— Şüphe mi ediyorsun ah ruhumun ruhu Unfuvan?
— Bu Şemsi Bey’in fotografisini gördüm. Tuhaf şey Cevri… 

Kaşı gözü o kadar sana benziyor ki…
— Olabilir… İnsan insana benzemez mi? Bu da hilkatin bir 

tesadüfü…
O esnada, kabristanın ta öbür ucundan derinden derine hitabe 

gibi bir ses geldi. Kulak verdiler. Unfuvan sordu:
— Nedir o?
— Deminden bir cenaze defnettiler. Cemaat çekildi. Şimdi 

imam telkin veriyor.
— Telkin nedir?
— Bir ayin-i dinî…
— Ne diyor, dinleyelim…
Dinlerler. Derinden “Ya Cemile bint-i Emine” hitabını, 

müteakiben anlayamadıkları bazı Arabi kelimat işitilir. Cevri Bey, 
sevgilisi Unfuvan Hanım’a bildiği kadar meseleyi tefsire girişerek:

— Ölüye “Ey Emine’nin kızı Cemile” diye anasının ismiyle 
hitap ediyor.

— Niçin babasının adını söylemiyor?
Cevri, derin bir mülahaza ile:

— Bilmem… Fakat elbette bunda büyük bir hikmet-i İslamiyye 
olmalı.

Hayata yeni açılan bu iki aşk tomurcuğu kendi muhabbetleri 
için cenazeden teşeümle bir müddet melul melul bakıştılar. Nihayet 
Unfuvan Hanım:

— Ah, bu ölüm olmasa…
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— Kâinatta layemut bir şey yok.
— Var.
— Cenabıhak…
— Ondan başka?
— Aşkımız…
İki sevdakâr, içinde üç aşk şehidi yatan şebekenin önünde karşı 

karşıya çimenlere diz çöktüler.
Cevri, kızın elini aldı, kendi kalbi üzerine bastırdı. Ve kendi 

elini onun göğsü üzerine koydu. Hazin bir sesle:
— Ebediyen benim olduğuna kalplerimizin daraban-ı tasdikiyle 

ahdediyor musun?
Kız, ruhunu sedasında titreterek:
— Ediyorum.
— Arz üzerinde cesetlerimizin, arş-ı âlâda ruhlarımızın 

birbirinden ayrılmayacağına imanın lazeval mi?
— Vahdaniyete olduğu kadar…
— Bu peymanımızı aşk kurbanı bu üç mezarın şehadet-i 

maneviyyeleri huzurunda kalplerimizin çırpıntılarıyla 
mühürlüyoruz.

Felsefe-i Hayat
Bu âlemde, her şey tekerrürden ibarettir. Zille-i Âdem’den beri 

her çift aynı hatieyi işlemiyor mu? Ölen insanlar, doğanlara aynı ruh 
hastalıklarını, aynı hırsları, arzuları, zaafları, elemleri, sevinçleri, 
aynı aşk helecanlarını miras bırakmıyorlar mı? İstikbal, mazinin 
tekerrüründen başka bir şey mi? Bu hakikati niçin anlamıyoruz? 
Bu saffetimizle ne kadar beklesek güneş daima şarktan çıkıp 
garpta sönecek. Doğan ölecek, ateş yakacak, su boğacak… Ecram, 
birbirini aynı ebedî kanunla cezbedecek… Bu esaslar, daima böyle 
baki kaldıktan sonra sen hangi teferruatın zuhurundan nefsine 
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istirahat, saadet, ruhuna selamet bekliyorsun? Bu destgâh-ı âlemde 
vücut bulan en küçük bir mahluk ne ise koca bir dünya da o… Naçiz 
insanlar, nasıl doğup fenayab oluyorlarsa küreler de aynı kanun-ı 
hayat u zevale tabi değiller mi? Üzerinde bitip yaşadığımız bu toprak 
güllesi ölerek fezai mezarında çürüdükten sonra onun enkazından 
yenileri doğmayacak mı? Bu nevzad-ı âlemler de aynı safahat-ı 
hayatı geçirerek aynı netice ile son nefeslerini vermeyecekler mi? 
Binaenaleyh bu kâinatta tekerrür etmeyen ne var?

Bu namütenahiliğe atılmış mermilerin üzerlerinde mütenebbit 
insan mikroplarının nasibe-i hayatları da hep bu değil mi? Vahşet, 
bedavet, medeniyet, itila, muharebe, boğuşma, zeval, inkıraz1370 
devirleri, terakki, teceddüt sandığımız inkılaplar, keşifler, ihtiralar 
bu iptidasız, intihasız kâinatın ezelî tercümeihâl sayfalarında hep 
tekerrür eden yine o hadiseler değil mi?

Şemsi ölüyor, Cevri doğuyor. Gidenin mezara götürdüğü 
hisleri gelen geri getiriyor. İnsanlar, daima böyle batından batna 
faziletlerini, hatalarını tekrar ile istikballerinde mazilerinin bir 
kısmını yaşayarak zamanın kitab-ı şuununa1371 türlü facialar ve 
komedyalar kaydedeceklerdir.

17 Teşrinisani 1335
Heybeliada

BİTTİ

1370    inkıraz: son bulma, yıkılma
1371    kitab-ı şuun: olaylar kitabı


