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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-
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Giriş

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Deli Filozof isimli romanı, 1930 
ila 1931 yıllarında Vakit gazetesinde tefrika edilmiştir. İlk basımı 
1964’te Pınar Yayınevi, ikinci basımı 1969’da Atlas Kitabevi tara-
fından yapılan eser; daha sonra 1999’da Özgür Yayınları tarafından 
sadeleştirilerek, 2013’te ise Everest Yayınevi tarafından yine oriji-
nal metin olarak yayımlanmıştır. Elinizdeki yayın, Deli Filozof’un 
Vakit gazetesinde yayımlanan, sadeleştirilmemiş, ilk metnidir. Tef-
rikada yer yer eksik ve yanlışlar bulunmaktadır. Bunlar, gerektiği 
takdirde, Pınar Yayınevinin 1964 baskısı dikkate alınarak tamam-
lanmış yahut düzeltilmiştir. Ayrıca bölüm numaraları baskılarda 
farklılık göstermektedir. Yayında, Özgür Yayınlarının 1999 baskı-
sındaki bölüm numaraları esas alınmıştır.

Önder Göçgün, Hüseyin Rahmi’nin Romanları ve Romanların-
daki Şahıslar Kadrosu isimli kitabında Deli Filozof romanını, “Fel-
sefeyi hareket noktası kabul ederek dünya ve ahiretle ilgili çeşitli 
hadiselerle uğraşan filozof tavırlı kimseleri, onların fikrî ve ruhsal 
yapılarını, anlayışlarını, davranış özelliklerini, eğilimlerini ve ide-
allerini ele alan eserler” kategorisine dâhil etmiştir.

Hüseyin Rahmi, Ahmet Sevengil’e yazdığı mektupta 
Deli Filozof’tan şu şekilde söz etmiştir: “Şimdi Deli Filozof na-
mında bir roman yazıyorum. Filozof, her şeye karşıdır, her yerde 
doğruyu söyler, ya kovulur ya dayak yer fakat fikirleri eksantriktir. 
Romanda pek şık sahifeler vardır. Ah, insanların gözlerini karar-
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tan hırs ve tamah… Deli Filozof tam zamanında yazılan bir eserdir. 
Ona, hemen hepsini söyleteceğim.”

Duygu Yılmaz – Belgin Taş – Ümit Topuz – Elif Orhan 
– Emre Orhan Gökalp – Sinan Düzgün – Mustafa Küçük – Nurcan Çelebi.



1 
Filozof’un Cenabıhakk’a İtirazları

Saklambaç oyununu çocuklardan evvel sen icat ettin. Ezelden 
beri neredesin yahu? Kalplerini nifak1 ve şikakla2 dopdolu yarattı-
ğın mahlukatını3 böyle boğaz boğaza bırakıp da ortadan çekilmek 
olur mu?

Asarının4 kıyısından bucağından bir görünüver. Zira vaziyet 
fenadır. Seni inkâr edenler çoğaldı. Yaptığın binanın ne damı var 
ne temeli. Nihayetsiz5 boşlukta bütün kürelerin avare6 dolaşıyorlar. 
Bütün kâinat serserilik hâlinde.

Taraftarların ispat-ı vücudunla7 uğraşa uğraşa şaşkına döndüler. 
Dinleyenler artık dudak büküyorlar. Bu davaya kati bir vuzuh ver-
mek8 için ne yapacaksan yap. Meryem’den bir oğlun olduğu hak-
kındaki iftirayı asırlardan beri tekzip etmedin9. Sükûtun10 ikrardan11 
mı geliyor, gökte melek kalmamıştı da mı Meryem’e sataştın? Bu 
1    nifak: ara bozukluğu
2    şikak: anlaşmazlık
3    mahlukat: yaratılmış olan şeyler
4    asar: eserler
5    nihayetsiz: sonsuz
6    avare: başıboş
7    ispat-ı vücut: varlığın ispatı
8    vuzuh vermek: açıklık kazandırmak
9    tekzip etmek: yalanlamak
10    sükût: sessizlik
11    ikrar: kabul etme
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görünmezlik ve bu sükût ya gurur veya korku eseridir. İkisi de sana 
yaraşmaz.

Çin imparatorları yüzlerini halka göstermezlerdi. Sonra hane-
danın başına neler geldi?.. Çin imparatorları seni taklit ettiler. O 
akıbete12 uğradılar. Senin için de “hal13“ sözü halkın ağzında dola-
şıyor. Asri14 bir Allah istiyorlar. Mabetlerin15, ibadetlerin şekilleri 
değişecek. Diplomalı peygamberler ve ilmin, fennin henüz keşfo-
lunamamış esrarından bâhis16 yeni kitaplar bekleniyor. Yoksa yine 
putperestlik, yine mitoloji devri başlayacak. Mutlak mahlukatına 
bir görünmelisin. Bu sefer Tur-i Sina’ya17 gitme. Türkiye toprağı-
na in. Sefine-i Nuh’un18 karaya oturduğu tepe Ararat Dağı iyidir. 
Korkma haydutlar tenkil edildi19. Yalnız Casus Lawrence adem-i 
muvaffakiyetinden20 dolayı pek sinirli bir hâldedir. Seyyareler21 
sekenesini22 İngiliz İmparatorluğu lehine sana karşı isyana teşvik 
etmesi23 muhtemeldir.

Dünya yüzünde milyonlarca halk kütlelerinin mukadderatına24 
hâkim olanlar hep seni taklit ediyorlar. Çok müteazzım25 egoist ve 
gayrimesul26 icraatında27 bu mukallitlerin28 iyi misaller göstermi-
12    akıbet: son
13    hal: tahttan indirme
14    asri: çağdaş
15    mabet: ibadet edilen yer
16    bâhis: bahseden
17    Tur-i Sina: Sina Dağı
18    sefine-i Nuh: Nuh’un gemisi
19    tenkil etmek: uzaklaştırmak
20    adem-i muvaffakiyet: başarısızlık
21    seyyare: gezegen
22    sekene: bir yerde oturanlar
23    teşvik etmek: kışkırtmak
24    mukadderat: kader
25    müteazzım: kendini büyük gören
26    gayrimesul: sorumluluk kabul etmeyen
27    icraat: yapılan işler
28    mukallit: taklitçi
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yorsun. Herhangi bir zalimin taşan istibdatı29 karşısında, uluhiyete30 
kalkıştı deniyor. Hep gayrimesullerde sana benzemek için kabaran 
bir ceberut ü azamet31 görüyoruz. Her bir fantazist iradelerin takdi-
riilahi32 tevekkül33 ile sineye çekiliyor. Sana edilen bütün taat34 dua 
ve senaların35 cümlesi korkudandır. Samimi almayan tazimattan36 
mağruriyet37 sana yaraşır mı?

Methinde38 ifrata39 vara vara seni şımarttılar. Ben kusurlarını 
söylemek cesareti göstereceğim. Evvela tanışalım bakalım sen ne-
sin, kimsin, neredesin? Sen mi insanları yarattın yoksa insanlar mı 
seni kendi hayal ve tasavvurlarına40 göre halk ettiler41? Çok hadise-
lerde halik42 ile mahluk birbirine karışıyor.

Bütün yalvarıcı kollar sana uzatılıyor. Hiç aldırmıyor gibisin. 
Muharebeler, kıtlıklar, fezeyanlar43, ahlaksızlıklar, cinnetler, tür-
lü hastalıklar, dünya birbirine giriyor. Hep bu felaketlerin mesulü 
senden başka kim olabilir? Bu kadar büyük bir ülke kurmaya ne 
lüzum vardı? Hudutlarını44 arayanların akılları çileden çıkıyor. Bu 
sonsuzluğun içinde işte besbelli sen de kendini kaybederek apışıp 
kalmışsın. İdare edemiyorsun. Çünkü ülken senin akıl ve iktidarın-
29    isdibdat: diktatörlük
30    uluhiyet: ilahlık, tanrılık
31    ceberut ü azamet: ululanma ve kibir
32    takdir-i ilahi: kader
33    tevekkül: Allah’a güvenme
34    taat: ibadet
35    sena: övme
36    tazimat: yüksek saygı
37    mağruriyet: gururlanma
38    medih: övgü
39    ifrat: aşırıya gitme
40    tasavvur: zihninde şekillendirme
41    halk etmek: yaratmak
42    halik: yaratıcı
43    fezeyan: coşkunluk, taşkınlık
44    hudut: sınır
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dan büyük. Doğmazdan evvel hayat şartları bildirilerek reyimiz45 
sorulaydı bu dünya makteline46 kim ayak basardı?

Bizi bu cehennem methaline47 düşürmek için dişi, erkek iki 
cinsin kanlarına döktüğün tenasül48 mikroplarıyla uzuvlarını49 ki-
kiştirerek mahlukatını çılgına çeviriyorsun. Hepimizi bu mayup50 
fiile kışkırtan kimdir? Sonra bu yenilmez icbarın51 şiddetli sevkiyle 
seviştiklerimizin kucaklarına atıldığımız zaman hocalar ve ahlakçı-
lar dünya ve ahirette uhdemize52 binbir günah kaydediyorlar. Gökte 
ve yerde yapılan şeylerin çoğu keyifli ve pek müstebidanedir53. Hep 
ebedî bir örfi idare54 altında yaşıyor gibiyiz.

Senin bu akıl almaz gayrimesul fantazyalarına karşı âlimler, 
şairler, “Hayr u şer55 hep sendedir ilahi” nakaratıyla birer maval56 
okuyup geçiyorlar.

Hakikat bu ise iyilere mükâfat,57 kötülere mücazat58 neden? 
Benden evvelki birçok filozoflar gibi bu sakızları çiğneye çiğneye 
benim de ağzım köpürdü.

Senin densizliklerine karşı halkın bir sözü vardır: “Hikme-
tinden sual olunmaz.” Niçin olmasın? Yarattıklarının içinde aklen 
sana tefevvuk59 iddiasında bulunanlar ve senden daha mağrur gö-
rünenler var.
45    rey: oy
46    maktel: öldürülme yeri
47    methal: giriş
48    tenasül: birbirinden doğarak üreme
49    uzuv: organ
50    mayup: ayıplanmış
51    icbar: zorlama
52    uhde: sorumluluk
53    müstebidane: zorlayarak
54    örfi idare: sıkıyönetim
55    hayr u şer: iyilik ve kötülük
56    maval: bir çeşit uzun hava
57    mükâfat: ödül
58    mücazat: ceza
59    tefevvuk: üstün olma
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Yeryüzünde şimdi çok moda sanılan cumhuriyet idaresi gök-
lere de sirayet ederse60 o zaman sen hâlini görürsün. Çünkü seni 
tekrar intihap61 için rey veren bulunmayacaktır.

Sana “Şerikin62, nazırın63 yoktur.” diyorlar. İnanıyor musun? 
Bir üstüniyet müsabakası64 açılırsa o zaman hakikati anlarsın. Se-
ninkilerden iyi dünyalar kurmak iddiasına kalkışan ukala kulların 
var.

Fakat efendim sen evvelden yeryüzüne iradelerini tebliğ65 için 
postacı melekler kullanırdın. Şimdi radyo var. Mesafeleri sıfıra in-
diren bu aleti senden evvel kulların icat ettiler. Bu biraz ayıp oldu. 
Hep bunlar uluhiyetinden şüphe ettirecek ihmallerdir. Kitaplarında 
beşikten mezara kadar ilme rağbet tavsiye edersin, sonra en cahil 
adamları ruhani hizmetlerinle taltif66 buyurursun. Tahrirî67, şifahi68 
iradelerinde fenden, ilimden nebze yoktur. Sevgili hacıların, hoca-
ların her yeni icada karşı “Bidat-i merdude69!” tekfiriyle70 haykı-
rırlar. Bütün fen, ilim terakkiyatı71 her nev72 makine icatları, dün-
ya idareleri Yahudilerin, Katoliklerin, Protestanların ellerindedir. 
Dinlerin propagandacıları yalnız halka cehennem korkusu vererek 
aforoz73 için haykırırlar. Bilgi hususunda boynuzlu bir kara manda 
kadar cahildirler.
60    sirayet etmek: yayılma, etkisi altına alma
61    intihap: seçme
62    şerik: ortak
63    nazır: vekil
64    müsabaka: yarışma
65    tebliğ: ulaştırma
66    taltif: ödüllendirme
67    tahrirî: yazıyla ilgili
68    şifahi: sözlü
69    bidat-i merdude: kabul edilmemiş, sonradan türeyen şey
70    tekfir: bir kimseyi kâfir sayma
71    terakkiyat: gelişmeler
72    nev: çeşit
73    aforoz: kilise tarafından lanetlenme
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Ararat Dağı’nda gözükeceğini gazeteciler haber alırlarsa sen-
den mülakat74 talebi için tayyarelerle hemen oraya koşarlar. Bun-
ların en hususi esrara inceden inceye sualler sormak küstahlığında 
ne kadar ileri vardıklarını bilirsin: “Tavuk mu evvel, yumurta mı?” 
meselesinden başlayacaklar, belki de Meryem Ana ile olan âşıka-
ne75 sergüzeştine76 kadar ilerleyeceklerdir. Bu muaccizlere77 karşı 
hemen göğün penceresini kapatıp çekilirsin. Çünkü dünyada onlara 
yapılan en kestirme muamele budur.

2
Deli Filozof’un asıl adı Hikmetullah’tır. Fakat pek de iftihara 

şayan olamayan ikinci lakabı bu birinci ismini kapatmıştır. Şimdi 
her yerde Deli Filozof namı ile anılır.

Deli Filozof vaktiyle evlenerek çoluk çocuk sahibi olmuştur. 
Lakin bu izdivacından78 şimdi pek nadimdir79. Etrafa şikâyetlerini 
şöyle saçıp durur:

— “Ahiret evi mezar, dünyaevi de izdivaçtır.” diyenler Havva 
anamızı Âdem babamızın uyluğundan bir ur gibi çıkarırlar. Neyse 
öte tarafını söylemeyeyim… Felsefe bile kadından korkar.

“O hâlde niçin evlendin?” diyenlere karşı şu cevabı verir:
— Karıncadan file kadar dünyada evlenmeyen bir hayvan var 

mıdır? Tabiat, ilk lezzetle beni de aldattı. Felsefede tetkikim80 şu-
dur: Tabiatın umumi81 kaidelerinden82 kaçmalı. Daima şazlara83 il-
74    mülakat: görüşme
75    âşıkane: aşıkça
76    sergüzeşt: macera
77    muacciz: rahatsız edici
78    izdivaç: evlilik
79    nadim: pişman
80    tetkik: inceleme
81    umumi: genel
82    kaide: kural
83    şaz: kural dışı
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tihak84 etmelidir. Tevekkeli85 bana “Deli Filozof” dememişler. Ben 
çoktan “Çarşambadır çarşamba” velvelesi86 ile gök kubbesini in-
leten budalalar alayından ayrıldım. Bugün fertçilik87 metruk88. Bir 
halkçılık patırtısıdır gidiyor. Karınları çok fazla doyanlarla açlıktan 
ölme hâline gelenlerin nispetini89 bir kere göz önüne getirirsen or-
tada oynanan dramı anlar gibi olursun. Bazı memleketlerde halkçı-
lık namı altında fertçilik yapılıyor. Bu curcunada seda ekseriyetin90 
fakat menfaat ekalliyetindir91. İçinde yaşadığın havayı alkışlamak 
gayretiyle senin avuçların patlar, parsayı92 “güzide” namını alan bir 
zümre toplar. Halkın namı göklerde bayrak lakin kendisi sokaklar-
da yalın ayaktır.

Bu dünyada saadet denilen şeye mehmaemken93 erebilmek için 
halkın da seninle beraber yürümesini beklersen mesudiyetin94 kıya-
mete kalır. Bin müşkül95 tecrübelerle vasıl olabildiğin96 hakikatleri 
halka kabul ettirmek pek çetin iştir. Güzide zümreyi, şuursuz küt-
leyi çalıştırarak menfaatine konmaya sevk eden işte bu ebedî vazi-
yettir. Sebebi düşünmeden illeti97 tedaviye uğraşmak beyhudedir98.
84    iltihak: katılma
85    tevekkeli: boş yere değil
86    velvele: gürültü
87    fertçilik: bireycilik
88    metruk: terk edilmiş
89    nispet: ölçü
90    ekseriyet: çoğunluk
91    ekalliyet: azınlık
92    parsa: bahşiş
93    mehmaemken: mümkün olduğu kadar
94    mesudiyet: mutluluk
95    müşkül: zor
96    vasıl olmak: ulaşmak
97    illet: hastalık
98    beyhude: boşuna
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Her şeyin zıddını tetkik ve tahlil99 ile hakikati bulmaya uğraşan 
Deli Filozof, endam ve simaca100 müşekkeldir101. Boy uzun, omuz-
lar enli, kafa kocaman, alın yumru… İlk kışın karları serpmiş kaba 
sakal ile kulakları örten bakımsız perişan saçlar bu çehreye bir sah-
te Sokrates heybesi verir. Zevcesi102 Fehime Hanım, tabiatınca103 
bir kocaya düşmemiş olmak talihsizliğiyle önüne gelene dert yanar 
durur. Çünkü karı koca, bu dünyayı bir dürbünün iki makûs104 ucun-
dan görürler.

Fehime Hanım, konuya komşuya kocası aleyhindeki tenkitle-
ri105 şöyle yürütür:

— Ah bu adam gökteki yıldızları sayarken kuyuya düşen mü-
neccime106 benzer. Birtakım akıl almaz, olmayacak meselelerle 
uğraşır. Evinin işine gücüne hiç bakmaz. Önüne saman koysan 

“yemem” demez çünkü daima dalgındır. Allah’lan, Peygamber’len 
uğraşır. Başından büyük haltlar eder. Bir gün evcek Rabb’imin ga-
zabına uğrayacağız amma bakalım ne vakit? İşe yaramayan aklı, 
para getirmeyen ilmi ben ne yapayım? Kitap yazar, gazetelere ma-
kale gönderir. Mahkemeye çağırırlar. Hapse koyacaklar diye par par 
yüreklerimiz oynar durur. Be adam, neme lazım senin?! Dünyaya 
düzen verecek sen mi kaldın? Uyuver hükûmet işine, halkın gidişi-
ne… Şurada burada sümüklerini çekip duran adamlar büyük büyük 
işlere girdiler. Çolukları çocukları parayla oynuyor. İntihabat107 cet-
vellerinin başında kavga çıkaracağına paralı, vergili cömert hükû-
mete şirin görünen efendi hangisiyse onu seçiver… Bu mübarekle-
rin hiçbiri de babamın oğlu değil ya… Haksız iş yapmak bilmem 
hangi zevzek filozofun prensibine uymazmış… “Prensip” de nedir 
99    tahlil: analiz
100    sima: yüz
101    müşekkel: yapısı gösterişli, iri
102    zevce: eş
103    tabiat: huy, mizaç
104    makûs: bir şeyin zıddı
105    tenkit: eleştiri
106    müneccim: astrolog
107    intihabat: seçimler
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kuzum? Pireye, tahtakurusuna benzeyen bu lakırdılar da yeni çıktı… 
Evvela mide, sonra akide108… Filozof… Filozof… Bulsam bu he-
riflerin hepsinin de dünyadan köklerini kazırdım… Bizim başımız-
da bir tane var maazallah!.. Her kimin babası, kocası, evladı filozof 
ise Rabb’im imdat eylesin!

3
Filozof’un evdeki bu makhuriyeti109 harice110 de şayidir111. Ma-

hallede ona “dinsiz hoca, zındık112 herif” derler. Semtte ne felaket 
olsa onun şeametinden113 bilinir. İlim ile cehlin114 sönmez müna-
feret115 ateşi bu zavallı adamın başında daimî bir volkan gibi tüter 
durur. Fakat bazı münevver116 gençler nazarında117 Filozof Hikme-
tullah zamanın mühim118 bir kutbu119 gibi tanınmak hüsnütelakkisi-
ne120 mazhardır121. Ondan, halli122 müşkül içtimai123 meseleler sor-
maya gelirler. İlmî kudreti, fazileti124 biraz haric-i ani’l-merkezdir125. 
Lakin etrafında suitesir126 peyda ederek nefsine zararı dokunacağı 
108    akide: iman
109    makhuriyet: yenilmişlik
110    hariç: dış
111    şayi: herkesçe duyulmuş
112    zındık: Allah’a ve ahirete inanmayan kimse
113    şeamet: uğursuzluk
114    cehil: bilgisizlik
115    münaferet: birbirinden nefret etme
116    münevver: aydın
117    nazar: bakış, görüş
118    mühim: önemli
119    kutup: bir konuda elde edilebilecek bütün bilgilere sâhip olan, aynı grupta 

bulunanların başı durumundaki kimse
120    hüsnütelakki: güzel kabul etme
121    mazhar: ulaşan, erişen
122    hal: çözüm
123    içtimai: sosyal
124    fazilet: kıymet
125    haric-i ani’l-merkez: hiçbir merkeze sığmayan, alışılmışın dışında
126    suitesir: kötü etki
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korkusuyla doğruyu söylemekten çekinmez. Nazari127 felsefeye pek 
ehemmiyet vermez. Hayatın amelî128 bir felsefe olduğunu ve bun-
dan icap eden derslerin çıkarılması lüzumunu tekrar eder durur.

On sekizinde genç bir oğlu ve ondan iki yaş daha küçük bir 
kızı vardır: Çelebi ve Caize. Bir de çaçaron129 bir kaynanaya damat 
olmak bedbahtlığı130 ile bizardır131: Hafıza hanım. Uğur Ayşe ile 
Küstah’ı, Yamyam’ı haber verirsek ev halkını tamamlamış oluruz. 
Bunlardan birincisi Anadolulu bir hizmetçi kadın, ikincisi köpek, 
üçüncüsü kedidir.

Hikmetullah Efendi, yazdığı dört beş eserinden hemen hiçbir 
şey kazanamamıştır. Babadan kalma birkaç parça akarından gele-
ni büyük bir iktisatla132 kullanarak geçinir. Kaynana Hafıza Hanım, 
iki yumruğu kalçalarında bir zeklenme133 tavrıyla onun karşısına 
çıkarak:

— Damat, kafan kocaman amma içi abur cubur dolu… Bu akıl 
dolabından inliye sıklaya çıkardığın matahların134 hiçbiri para etmi-
yor. Babandan birkaç parça irat135 kalmamış olsaydı nemi yiyecek-
tin acaba?

Hikmetullah Efendi hazin bir felsefe tahammülü ile:
— Haydi kadın çekil karşımdan… Sana göre lafım, kitabım 

yok!
— Bana göre yok da ya kime göre var? Güngörmüş, natıkalı136 

kadınım. İyi yazılmış olanlarla kötülerini pekâlâ anlarım. Bir kitap 
127    nazari: teorik
128    amelî: pratik
129    çaçaron: çok konuşarak üste çıkan
130    bedbaht: bahtsızlık
131    bizar: bezmiş
132    iktisat: tasarruflu kullanma
133    zeklenmek: alay etmek
134    matah: eşya
135    irat: gelir
136    natıkalı: düzgün ve güzel konuşan
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insanı ya güldürmeli veya ağlatmalıdır. Seninkiler iç sıkıntısı bil-
mecelerden başka bir şey değil…

— Kadın tastamam kendini tarif ediyorsun. Senin psikolojini 
anlayan evvela kahkahalarla güler güler, sonra hüngür hüngür ağ-
lar…

— Ben öyle pisiko misiko bilmem… Komşunun oğlu Atıf bir 
kitap yazdı, cümle âlem parmak ısırdı. İçinde gülecek yeri de var, 
ağlayacak yeri de var. Atıf kim oluyor? Daha dün önümde kunda-
ğını açtığımız çocuk. Eser öyle satıldı öyle satıldı ki birbiri üzerine 
tamam beş defa basıldı…

— Ha ha, şu kepaze eser…

— Niçin olsun kepaze? Şimdi moda böyle… Üstü örtülü şey-
lerden kimse hoşlanmıyor.

— Yazı da kıyafet de hep furya137 değil mi? Neydi o maskara 
kitabın adı?

— Göbeğimin Altında. Çok manidar değil mi? İçinde güzel gü-
zel resimler de var.

— Merkezleri görünen çıplak vücut manzaraları. Hayâsızlık138 
kanununun cezasından kurtulmak için ekseriya bu örtüsüz kadın 
bedenlerinin cascavlak arka taraflarını gösteriyorlar. Hay Allah 
müstahaklarını139 versin! Bir kadını soğan cücüğü gibi üpüryan140 
ettikten sonra ha önünü göstermişsin ha arkasını… Bir farkı kalır 
mı?

— Avrupa’da öyleymiş. Bir tiyatro varmış, kadınlar sahne üze-
rine anadan doğma çıkıyorlarmış…
137    furya: çok
138    hayâsızlık: utanmazlık
139    müstahak: layık
140    üpüryan: çırılçıplak
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— Kaynana hanım, senin çürük dişli ağzına bu lakırdılar yaraş-
mıyor. Nasıl oluyor da bu yaştan sonra çıplaklar güruhuna141 ilti-
hak142 arzusunu gösteriyorsun?

— Yeni fikir, yeni moda âdetlere ve çıplaklık temayüllerine143 
karşı mutaassıp144 görünenlere ihtiyar diyorlar.

— Demek ki sen donlarını çıkaranların yirmi yaş daha gençleş-
tikleri kanaatindesin?

— Bu kanaatte olan yalnız ben değilim…. Bütün gençlik, bütün 
âlem…

— Demek ki tabiatın ateşle mahvettiği Pompei medeniyetine145 
doğru gidiyoruz. Hepsi âlâ fakat senin gençlikle ne alakan var ki bu 
yeni bayrağın altında el çırpanlara katılmaya uğraşıyorsun?

— Damat damat… Daha üç sene evvel benim Matbuat Balo-
su’nda çarliston146 oynadığımı unuttun mu?

— Ha ha hatırlıyorum… Saçlarını boyayıp yüzünü koyu bada-
nalayarak gayet açık renk rop giymiş olmana rağmen Shakespea-
re’in haile147 cadılarına benzemek felaketinden kurtulamamıştın…

— Dilin tutulsun!.. O gece baloda beni dansa davet etmedik de-
likanlı kalmadı…
141    güruh: topluluk
142    iltihak: katılma
143    temayül: eğilim
144    mutaassıp: bağnaz
145    Bir antik Roma kenti olan, bugün İtalya sınırları içinde bulunan Pompei, hal-

kının zevke ve fuhşa düşkünlüğüyle tanınmaktaydı. MS 79 tarihinde Vezüv 
Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül altına gömülerek 
yok olmuştur. Bu volkanik tozun sertleşmesi nedeniyle birçok eşya ve canlı, 
bu püskürme neticesinde mevcut durumlarında taş kesilmiştir. İçlerinde 
birçok taşlaşmış insanın bulunması nedeniyle ilgi çeken bu kalıntılar, bugün 
açık hava müzesinde sergilenmektedir. (haz. notu)

146    çarliston: 1925’ten sonra Avrupa’da moda olan bir dans çeşidi
147    haile: trajedi
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— Genç kadınlarla oynamaktan kabaran hislerini yatıştırmak 
için sana müsekkin148 yerine sarılmış olmalılar. O akşam belini sa-
ran ateşli kolların hararetini hâlâ vücudunda hissediyor gibisin, de-
ğil mi kaynanacığım?

— Ah be damat… Çok defa söyler fakat bazen de tastamam 
üstüne vurursun. Sen kızımı aldığın zaman benim erkeğim ölmüş 
olaydı onun yerine beni alacaktın değil mi? O çağımda ben o kadar 
genç görünürdüm ki Fehime ile beni yan yana görenler bizi ana kız 
değil, iki kız kardeş sanırlardı…

— Bana şimdiki garazın karım olamamaktan münbais149 bir 
hınçtan çıkıyor öyle mi?

Kaynana bu suale cevap vermeden evvel son muhavereyi150 
işitmiş olan Fehime Hanım oda kapısından görünerek mağrur bir 
sesle:

— Anne, ağzına yaraşmayan bu soğuk sözlere ne lüzum var?..
Kaynana bir defa daha yumruklarını kalçalarına yerleştirerek:
— Hah, hemen poyraz gibi kapıdan estin… Korkma ayol, ko-

canı elinden alacak değilim…
— Zaten nikâh düşmez ki…
Deli Filozof gülerek:
— Gördünüz mü komedyayı? İkinizi birden alma imkânı ol-

saydı belki bu evde biraz rahat ederdim. Benim gibi sakalına kır 
düşmüş bir erkeği paylaşamamak kavgasından dolayı memnun mu 
meyus151 mu olacağımı bilmiyorum? Bana “Deli Filozof” derler… 
Geliniz de bu manasız kadın rekabeti önünde çıldırmayınız baka-
yım… Beni taşkın filozof yapan işte hayatımda tesadüf ettiğim bu 
ağrep152 derslerdir… Herkes hayatın bu tuhaflıklarından nefsine 
148    müsekkin: sakinleştirici, yatıştırıcı
149    münbais: bir şeyden dolayı olan
150    muhavere: karşılıklı konuşma
151    meyus: ümitsiz
152    ağrep: garip
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hisse çıkarmayı bilmiş olsaydı bu âlemde çıldırmadık insan kal-
mazdı…

Filozof Hikmetullah, her gece döşeğe girmeden evvel gündüz-
ki hayat maceralarından kavradığı hisseleri büyük bir deftere not 
ederdi.

O akşamki kaydı şöyle olmuştu:
“Kadının yüzü ihtiyarladıkça kalbi gençleşiyor. Kaynanam bana 

hayli zamandır aşkını ihsas eder153 şaklabanlıklarda bulunuyormuş 
da ben anlamıyormuşum. Benim de vurdumduymaz hâlimden kadın 
içerledikçe içerleyerek daima ağzından etrafa zehirler saçıyordu. 
Bugün artık hakikati başa kaka söyler gibi oldu. Allah Allah kızını 
bırakıp da anasına mı?..

Gördüğüm birçok objektif tecrübeler neticesinde dimağım154 
her türlü fenalık ihtimallerini kabule açılmıştır. Fakat bunu aklıma 
getirememiştim. Ben bu kocakarıyı okşasam demek ki alt tarafını 
da isteyecek…

Her kimin evinde huysuzluğuyla aileyi bizar155 bırakan kocasız 
yaşlı kadınlar varsa muhterem kaynanamla bilmukayese156 illetin 
üzerine parmak basarak hırçınlığın sebebini ve binaenaleyh157 ila-
cını keşfetmiş olurlar.

Kaynanam beni cezbedebilecek158 letafette159 bir kadın olsaydı 
elbette boyumca günaha sokardı. Fakat beni günaha sürükleyebile-
cek kuvvette olmadığından kurtuldum…

İşlediğimiz sevap veya günahlar bazen seçilmez. Öyle ince se-
beplerle bağlıdır ki iyi veya kötü adam olmaklığımızdan şahsı mı 
153    ihsas: üstü kapalı anlatma
154    dimağ: akıl
155    bizar: bezmiş
156    bilmukayese: karşılaştırarak
157    binaenaleyh: bundan dolayı
158    cezbetmek: etkilemek
159    letafet: güzellik
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yoksa tabiatı mı mesul tutacağımızı tayinde160 mütehayyir161 kalı-
yoruz.

İnsanları hayırlı veya şerir162 yapan mesut163 ve meşum164 tesa-
düf amillerinin165 nasıl işlediklerini bileydik kimseye iyi ya da kötü 
demeye cesaret edemezdik.

Kanun bazen yanılarak tespit edilmiş bir cürüm166 karşısında 
mücrimiyet167 hükmünü verirken kendi kendini mahkûm ettiğinden 
haberdar olamıyor.

Ey Deli Filozof, bu meselelerde uğraşa uğraşa ne vakit büsbü-
tün çıldıracaksın?”

4
Filozof hak168 ile batılı169 aramanın muğlak170 müşkülatı171 için-

de şişmiş bir kafayla uykuya yattı. Karışık rüyalar gördü. Bu mu-
ammalar172 ne zahirde173 ne de manevi âlemde hallolunamıyordu. 
Koska’daki hanesinin Marmara’ya nazır penceresinden bahçeye 
baktı. Yeşil ağaçlar, sonra mavi deniz… Birkaç kuş, dalların arasın-
da cıvldayarak uçuşuyorlardı.

Bu hava mahluklarına:
160    tayin: belirleme
161    mütehayyir: şaşkın
162    şerir: kötü
163    mesut: uğurlu
164    meşum: uğursuz
165    amil: faktör
166    cürüm: suç
167    mücrimiyet: suçluluk
168    hak: doğru
169    batıl: yanlış
170    muğlak: açık olmayan
171    müşkülat: zor meseleler
172    muamma: anlaşılmaz, halledilmesi güç şey
173    zahir: görünen, açıkta olan
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— Siz de bizim gibi konuşarak yuva yapıyorsunuz, evlat yetiş-
tiriyorsunuz, rızık arıyorsunuz. Siz de, biz de ne hengâmeye174 düş-
tüğümüzü bilemiyoruz. Bu umumi hayatın neticesi nereye varacak? 

“Ebediyete.” diyorlar… Ben bu kelimede hiç de anlaşılır bir mana 
bulamıyorum, dedi.

Uğur Ayşe, kısa, kalın, kütüğümsü vücuduyla kapıyı aralaya-
rak:

— Ağam, içeri girmeye destur var mı?
— İçeride cin peri yok. Destursuz girebilirsin.
Bu müsaade üzerine hizmetçi kadın yuvar yuvar odanın orta-

sına yürüyerek:
— Ben sormasam hiç yiyecek istemeyeceksin. Aç olduğunu bi-

lemiyon mu ki?
Filozof hafif bir tebessümle:
— Bilemiyom Ayşe…
— Ağam kusura kalma emme fareler bile açlıklarını senden iyi 

biliyorlar.
— Fareler bu hususta benden çok hassastırlar.
— Kahve mi? Çay mı? Tereyağı, peynir, reçel?..
— Ooo bu sabah kahvaltı tepsimiz çok zengin…
— Senin için hep dünden birer parça sakladım. Karın, kayna-

nan, çocukların uyanırlarsa hepsini yeyip süpürüp ahan sana zırnık 
komazlar…

— Şimdi dünyanın hâli böyle… Bir kapış kapıştır gidiyor… 
Kendi evimde, kendi ailemin arasında bile kim erken kalkarsa öte-
kileri düşünmeden bulduğunu hemen gövdeye indiriyor. Umumi 
kaparozculuğun175 ev içinde küçük bir numunesi… Hakşinaslık176 
filozofluğu ile hareket etmek istersen evinde de sokakta da her yer-
174    hengame: savaş, kavga
175    kaparozculuk: haksız yollarla başkasının malını elde etme
176    hakşinas: hakkı gözetme durumu
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de aç kalırsın. Mademki herkes diğerlerini düşünmeden bulduğunu 
yutmak kanunu içinde yaşıyoruz onlar uyanmadan getir bakalım 
tepsiyi…

Uğur Ayşe dışarı çıktıktan sonra Filozof ince istihzalı177 tebes-
sümüyle şöyle düşündü:

— Ayşe’nin ötekilere tercihen bana bu ikramı neden? Bu da 
kaynanam gibi kır sakalıma vurulmuş olmasın?..

Birkaç dakika sonra Ayşe elinde koca bir bakır tepsiyle sökün-
dü. İçinde o saydığı yiyeceklerden hep birer parça vardı. Kadının 
iki tarafında iki kuyruklu yaverle beraber içeri girdiler: Küstah ile 
Yamyam.

Hizmetçi, efendinin önüne çektiği küçük bir masanın üzerine 
nevaleyi koydu.

Filozof gülerek:
— Bu hayvanları yiyeceklerime ortak mı getirdin?
— Ah ağam, bu kedi ile köpeğin elinden bir türlü kurtulamıyo-

rum ki… Nerede bir lokmacık yiyecek kokusu alsalar hemencecik 
biri mırlar biri hırlar, tepeme çıkayazarlar… İkisinin de hiç tok ol-
duklarını görmedim. Vebalim boynuna bunların karınlarına sığdır-
dıklarını bir insan tıkınmaz…

Kadın ayağından terliğini çıkarıp hayvanların üzerine yürüye-
rek:

— Haydi bakalım dışarıya!..
Filozof elini kaldırarak:
— Kovma kovma… İçeride kalsınlar.
— Seni rahat koymazlar Efendi. Hem de karınları aç değil ki… 

Ah midene hörmetlik diyemiyorum ki… Yamyam sabahleyin bir 
keme178 tutmuş, yarısını zıkkımlanmış, yarısını ağzından zor alarak 
177    istihza: ince alay
178    keme: fare
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sokağa attım… Bazen köpek de bu ziyafete ortak oluyor. Onu da 
fare ziftlenmeye alışkın etti gitti…

Bu kedi ile köpek oburluklarına rağmen pek de tombul değil-
lerdi.

Kadın dışarıya çıktı.
Köpek siyah beyaz karışık uzun tüylü bir kaniş, kedi kaplan 

postlu, yeşil gözlü bir tekir. Küstah, ev içindeki mevkiini ve had-
dini bilmeyerek teşrifata179 riayetsizliği180 sebebiyle bu namı almış. 
Yamyam kertenkeleden, örümcekten akrebe kadar gücü yetebildiği 
her mahlukata diş vurmadan çekinmediği için öyle tesmiye edil-
mişti181.

İkisi de üç dört karış bir ara ile Filozof’un karşısına dizilerek 
atılacak lokmaya intizaren182 birer ferma183 vaziyeti aldılar. Filo-
zof’un her lokmayı yutuşunda onlar da gözlerini açıp kapayarak 
beraber yutkunuyorlardı. En evvel ikrama acaba hangisi konacaktı?

Filozof onlara baka baka şöyle söyleniyordu:
— Ben şimdi bu hayvanların Allah’ı gibiyim. Çünkü bütün in-

sanlar görmediği Rezzak-i Âlem’e184 karşı bu pozdadırlar. Kalpler 
üstte, gözler havada beklerler dururlar…

Filozof ikisinin ortasına bir lokma fırlatarak ilave etti:
— Hanginiz atik ve kuvvetli ise o kapar… Allah’ın kısmeti 

böyledir.
Yamyam bir hamlede lokmayı yakaladı. Hasir185 kalan Küstah, 

kedinin ağzına hücum etti. Fakat Yamyam bir fırlayışta yüksek bir 
179    teşrifat: resmî gelenekler
180    riayetsizlik: uymama
181    tesmiye etmek: ad koyma
182    intizaren: bekleyişle
183    ferma: av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi
184    Rezzak-i Âlem: evrenin rızık vericisi olan (Allah)
185    hasir: zarara uğrayan
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dolabın üstüne çıktı. Orada taarruzdan186 masuniyetle187 ağır ağır 
lokmasını yerken köpek, başı havada kuyruğu harekette dolabın 
önünde bir sağa bir sola koşarak havlıyordu. Filozof yine müsteh-
zi188 gülümseyişle:

— İnsanların hayatı da tıpkı böyledir. Bir kişi kapar, arkasından 
bin kişi havlar. Dikkat etmeyi bilsek hayatın her sahnesi bizim için 
bir ibret dersi olduğunu öğreniriz. Kapana söverek havlayanlara 
katışmak beşerin cibilliyeti189 iktizasındandır190. Bu köpek bize mi 
benziyor, biz mi köpeğe benziyoruz, ayırt edemiyorum… İnsanlar, 
hayvanlar hilkatin191 hep bir hamuruyuz…

5
Filozof, kahvaltısını ettikten sonra etüt192 zeminleri aramak için 

sokağa çıktı. Onun için her manzara ibretler alınacak birer felsefe 
sahifesiydi. Herhangi bir nokta, mebde193 ittizah edilse194 derinleş-
tikçe tetkik sahası açılır, tabiat ufukları büyür büyür, nihayet son-
suzluğa giderdi. Filan zeminde “Hakikate vardım.” diyenlere Deli 
Filozof süzgün göz, çarpık ağızla güler gülerdi.

Koska’dan ağır ağır çıkarak Hasanpaşa Karakolunun sokağına 
saptı. Şimdiki Darülfünun195, eski Zeynep Hanım Sarayı’nın önü-
ne geldi. Başını kaldırdı. Yüksek mütenazır196 pencereli taş binaya 
baktı, gülümsedi.
186    taarruz: saldırı
187    masuniyet: korunmuş olma
188    müstehzi: alaycı
189    cibiliyet: yaradılış
190    iktiza: gereği
191    hilkat: yaratılış
192    etüt: bir konu üzerine yapılan araştırma
193    mebde: başlangıç
194    ittihaz etmek: kabul etmek, saymak
195    darülfünun: üniversite
196    mütenazır: karşılıklı
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— Bu ulu berhaneyi197 nefisleri için yaptırdıklarını zanneden-
lerin acaba şimdi ruhları, vücutları nerededir? Dünyaya maddiyet-
lerinden bakiye198 ne bırakabildiler? Toprak altında birkaç tutam 
kemik yığını… Hayata hangi prensiplerin telakkileri199 gözüyle 
bakarsanız bakınız, her şeyin fevkinde derin bir acılıkla sırıtan bir 
remiz200 göreceksiniz. Sizi dudaksız dişlerinin tebessümüyle zek-
lenen bir iskelet ölüm sembolü, işte bu sessiz gülüş bütün dünya 
kahkahalarından daha kuvvetlidir, dedi.

Yürüdü. Şöyle söyleniyordu:
— Bu âlemdeki zaman yürüyüşüne nazaran bunlar daha dünkü 

binalardır. Fakat bugün önlerine birer “eski” tavsifi201 ilave edil-
mezse asılları unutulmuş oluyor. Tarih! Ebediyet rüzgârı önünde 
dönen ne seri bir fırıldaksın! Saat ölçülerimizde saniyelerin yekûn-
larından202 birikerek asırlar teşkil eden203 zaman, yine saniyelere 
ve sonra hiçe dönüşüyor. Ah, insan ve her şey o kadar fâni204 ki 
şu anda ben var mıyım yok muyum?.. Başımı döndüren bu fırılda-
ğın önünde kendimi kaybediyorum… Şu koca damların altında ne 
idare ve siyaset dalavereleri döndü. Kendilerini Türkiye’nin ebedî 
hâkim-i mutlakları205 zanneden ne mağrur kafalar, eblehçe206 görüş 
ve kararlarıyla memleketin mahvına yürüdüler. Ne doymaz hırslar, 
gayrimesul resmî hırsızlar buralardan kasa doldurdular…

Deli Filozof birden tarafa kulak kabarttı. Demir parmaklık-
lı duvarın ötesinden kulağına sesler geliyor gibiydi ve yine kendi 
kendine:
197    berhane: büyük bina
198    bakiye: artık
199    telakki: görüş
200    remiz: sembol
201    tavsif: vasıf
202    yekûn: toplam
203    teşkil etmek: oluşturmak
204    fâni: geçici
205    hâkim-i mutlak: kesin hükümran
206    ebleh: ahmakça
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— Ah, dedi, İşte arkasından bir alay yaverlerle mutantan207 ara-
bası içinde gelen zat-ı vala-yı seraskerinin208 teşrifini209 borazanları 
haber veriyorlar, işitiyorum. Gözümün önünde göğsü murassa210 ni-
şanlarla211 çeyiz katırı gibi donanmış kaba sakallı göbekli müşekkel 
bir herif tecessüm ediyor212. Evvelden bir göğüste, üzerini kapla-
yan nişanlar nispetinde hamiyet213 bulunacağı zannı vardı. Hamiyet 
pırlantalarla süslenmekten hoşlanmaz. Ziynetten iğrenir çünkü pır-
lanta ne kadar kıymettar olsa nihayet bir cam parçasıdır. Hamiyeti 
pırlantadan şaşaa214 alacak kadar adi215 bir şey zannedenler onun 
ne olduğunu hiç anlayamamış olanlardır. Hamiyetin pırlantalarla 
kıymeti tezahür ettirileceği216 zannına düşmek ona karşı en büyük 
hakarettir. Hamiyet pırlantalardan çok ender, çok kıymettar bir şey-
dir. Bu halk denilen zavallı kitle hakiki kıymetin ne olduğunu ne 
vakit anlayacak? Her cici biciye karşı gözleri kamaşan, her blöfe 
kapılan, vaade inanan bu koca aptal çocuk ne vakit baliğ olacak217?

Biraz daha yürüdü, duvar kenarına bağdaş kurmuş iri siyah 
gözlüklü bir dilenciye rast geldi. Birbirine karışmış kirli uzun kırçıl 
saç sakalın içinde simasıyla beraber yaşı da kaybolmuş bir adam. 
Kıyafetini de tarif mümkün değil… Başındaki takke mi, kasket mi? 
Sırtındaki hırka mı, ceket mi? Bacaklarındaki pantolon mu şalvar 
mı? Bunlara doğruca isim vermek hiçbir muharririn218, hiçbir ressa-
mın haddi değil. Önünde dört köşesine ufak birer taş konmuş, orta-
sına üç onluk atılmış bir mendil, haşa bir bez parçası yayılı.
207    mutantan: gösterişli
208    vala-yı serasker: yüksek rütbeli asker
209    teşrif: şereflendirme
210    murassa: mücevherlerle bezenmiş
211    nişan: madalya
212    tecessüm etmek: canlanmak
213    hamiyet: millî şeref ve haysiyet
214    şaşaa: parıltı
215    adi: değersiz
216    tezahür etmek: ortaya çıkmak
217    baliğ olmak: çocukluktan çıkıp ergenliğe ulaşmak
218    muharrir: yazar
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Filozof yaklaşarak:
— Selamünaleyküm baba…
Dilenci, yüzünün kasvetine hiç yaraşmayan bir sırıtışla:
— Ve aleykümselam efendi…
Filozof bu hazin gülüşe biraz taaccüple219:
— Niye gülüyorsun?
— Niye gülmeyeyim efendi… Evvelden gelip geçenler dilenci-

ye para verirlerdi. Şimdi selam veriyorlar.
— Müminin mümine selam vermesi sünnet-i seniyedir220, se-

vaptır.
— Fukaraya para vermesi daha sevaptır.
— Sana on para veren cennete mi gider?
— Cennete bu kadar ucuz gidildiğini bilmiyordum ama sadaka 

çok kazayı belayı defeder.
— Yüzündeki o kocaman kara gözlük nedir, kör müsün?
— Niçin yalan söyleyeyim, kör değilim. Başka sebeple takıyo-

rum.
— Niçin?
— Tanınmamak için…
— Tanınmaktan niçin korkuyorsun?
— Ey, düşmez kalkmaz bir Allah! Ben de vaktiyle efendiden 

bir adamdım. Dost var düşman var. Tanıyan olursa kim bilir “Ne 
yaptığı var ki Süleyman Bey kaldırıma oturmuş…” derler. “İn-
san, alın damarı çatlamadıkça halka avuç açamazmış.” sözü vardır. 
Bunlar hep boş lakırdı… Alnımdan hiçbir şey patlamadı. Rabb’ime 
bin şükür ırzım221, namusum yerindedir.

Bu övünüşe Filozof biraz sırıtarak sorgusuna devam etti:
219    taaccüp: şaşma
220    sünnet-i seniye: Hz. Muhammed’in yüce sünneti
221    ırz: şeref
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— Nasıl dilenci oldun?
— O yaprağı kapa.
— Dilencilik hakkında bana bazı malumat222 veremez misin?
— Ne yapacaksın? Niyetin mi var?
— Ey hayat bu… Bazen akşamdan sabaha ne olacağı bilinmez…
— Fakat efendi kısmetime mâni oluyorsun.
— Neden?
— Beni lafa tutuyorsun. Konuşan dilenciye para vermezler.
— Konuştuğumuz müddetçe kaybedeceğin kazancın ne ise te-

diye edeceğim223.
— Beni şüpheye düşürüyorsun.
— Ne cihetten224?
— Belediye tarafından müfettiş misin nesin? Gelirimiz hakkın-

da tahkikat225 yapıp da bizden kazanç vergisi mi alacaksınız?
— Yok canım… Ben belediye taraflısı değilim, sizden yani di-

lencilerden yanayım.
— Kaderinde varsa sen de benim gibi olursun.
— “Kader” ne demek? Manasız bir söz…
— Kadere inanmıyor musun?
— Aslı olmadık bir şeye nasıl inanırım?
— Aslı yok mu? Her şeyi kader yapmaz mı?
— Hayır, hiçbir şeyi kader yapmaz. Her şeyin vukuunda226 amil 

olan bir sebep vardır. Kader senin gibi hayat düşkünlerinin şikâyet 
seslerini tıkamak için uydurulmuş bir sözdür. Birçok kimseler bir 
sakızı geveleyerek darbenin nereden geldiğini düşünmemek gafleti 
222    malumat: bilgi
223    tediye etmek: ödemek
224    cihet: yön
225    tahkikat: soruşturma
226    vuku: meydana gelme
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içinde yaşarlar. Sen bana nasıl dilenci olduğunu anlat ben de sana 
bu amil sebepleri birer birer göstereyim.

— Hey efendi, niçin bu suallerinle yatışmış dertlerimi depreş-
tiriyorsun? Dilencilikten daha ötesi var mı? Ben yüreğimi yakan 
şeyleri düşünmemek için dilenci oldum vesselam…

— Dur. Sen başlamadan senin nasıl adam olduğunu ben sana 
söyleyeyim…

— Tuhaf diyorsun… Söyle bakalım…
— Sen tembel, müsrif227, nefsinin temayüllerine karşı duramaz, 

bugün bulduğunu yer, yarını düşünmez bir adamsın.
— Evet üstüne düşürdün. Nasıl bildin?
— Bakıyorum vücudunda hiçbir sakatlık görmüyorum. Çalış-

kan bir adam hiçbir vakit dilenci olmaz.
— İş bulamazsam nasıl çalışırım?
— Bak tanınmamak için yüzüne gözlük takıyorsun. Senin 

âlemden gizlemek istediğin bir kabahatin var. İş vermek için kim-
senin sana emniyeti kalmamış olmalı.

Dilenci biraz hayretle:
— Neler de bulup çıkarıyorsun?!.
— Sen belki de işrete228, kumara dadandın. Belki de bir karı 

sevdin. Belki de çaldın, tutuldun. Hep bu ahlak sefaletlerinin sonu 
buralara çıkar. Ya beynine bir tabanca ya hapis ya tımarhane veya-
hut gözlükle hüviyetini229 saklayarak böyle kaldırım üzerinde dilen-
ci postuna oturmak…

— Efendi sus artık sus!.. Şeytan mısın, insan mısın? Sus artık 
sus, ben söyleyeyim…

— Ben ne cinim ne şeytanım. Basbayağı adamım. Bu saydığım 
şeyler hayatın başlıca sefaletleridir. Bunların neticeleri hemen bir 
227    müsrif: israf eden
228    işret: içki
229    hüviyet: kimlik
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riyazi230 katiyet231 bilinir. Fakat bu yüzden her gün binlerce kurban 
verir. Söyle, dinliyorum.

Dilenci uzun bir ah çektikten sonra başladı:

— Benim nüfuzlu232 bir amcam vardı. Gençliğimde şöyle püf-
ten bir tahsil233 ile onun delaleti234 sayesinde epeyce aylıklı bir me-
muriyete kayrıldım. Evlendim, evlilikten çabuk bıktım. Çarçabuk 
ciyak ciyak iki çocuk. Her gün biraz daha zayıflayıp çirkinleşen 
dırdırcı, sinirli bir kadın. Henüz gencim. Eğlence arıyorum. Tabii 
gözlerim aile evinden harice döndü. Fakat amcam da öldü. Umum-
hane235 ve onun tetümmatından236 olan işret, kumar ve sirkat237…. 
Keyfiyet238 böyle keşfiniz gibi yürüdü.

— Öbür tafsilat239 senin olsun. Nasıl çaldın?

— Vazifemden ihtilas240 suretiyle…

— Ne kadar?

— Üç bin lira…

— Sonra?

— Tevkif241, muhakeme242, hapis…

— Ailen?
230    riyazi: delillere dayanan, matematiksel
231    katiyet: kesinlik
232    nüfuzlu: sözü geçen
233    tahsil: eğitim
234    delalet: aracılık
235    umumhane: genelev
236    tetimmat: tamamlayan ekler
237    sirkat: hırsızlık
238    keyfiyet: durum
239    tafsilat: ayrıntılar
240    ihtilas: çalma, aşırma
241    tevkif: tutuklama
242    muhakeme: yargılama
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— Karım öldü. Çocuğun biri de -sağ kalan- şimdi kunduracı 
çırağıdır. Ailemin ve namusumun mahvından sonra kafama bir kur-
şun sıkmak metanetini243 de göstermeyerek işte buralara düştüm.

— Ahmak… Üç bin lira çalınmaz…
— Ya ne kadar çalınır?
— Tövbe yoksulu olacak kadar… Mesela elli bin lira, yüz bin 

lira… Ecnebi244 bir memlekete firar…
— O kadarını bulmak herkese müyesser olur245 mu?
— O kadarını bulamazsan namuslu kalmalıdır. Sirkatin de yol-

ları vardır, Süleyman Bey…
— Nasıl efendim?
— Mesela çalan büyüklerden birine emniyet ihsasıyla246 çata-

rak onun sirkatini teshilen247 hizmet arz etmek… Bu sirkatten his-
sene yüzde bir kuruş düşse ihya olursun248. Dünya ve ahirette hiç 
tehlikesi yoktur.

— Çalan büyükler?
— Evet, devlet kurulduğundan beri bunlar mevcuttur ve hat-

ta Abdülhamit zamanındakilerin adetleri ve yığdıkları servetleri 
malumdur. O zaman onlara hiçbir şey söylenmediği gibi bu sirkat-
ler bugün vârislerin ellerinde kanuniyet kesbetmiştir249. Bu çalıp 
çırpmalar başı açık sirkat şeklinde yapılamaz. Meşru250 namlar ile 
vaftiz edilir. Elde edilen nüfuzla ne entrikalar çevrilmez?.. Büyük 
bir devlet adamının hizmeti müddetince251 aldığı aylık miktar ile 
243    metanet: sağlamlık
244    ecnebi: yabancı
245    müyesser olmak: nasip olmak
246    ihsas: sezdirme
247    teshilen: kolaylaştırarak
248    ihya olmak: canlanmak
249    kesbetmek: kazanmak
250    meşru: kanun ve geleneklere uygun olma
251    müddet: süre
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vazifesi hitamında252 biriktirmiş olduğu servetin yekûnu karşılaştı-
rılınca hakikat anlaşılır. Aylığın hasıl-ı cemi253 devede kulaktır. Bu 
apaçık hakikat dünyada dil uzatılamaz. Bu aşırıntının ahirette bir 
mücazatı olacağını da hiç zannetmem. Yalnız senin gibi üç bin lira 
çalanların emvali254 varsa mesruk255 para istirdat olunur256, sarik257 
mücazat görür. Öteki muazzam sirkatler, vârisler uhdesine meşru 
mal kaydolunur. Ruhu nurlara gark olsun258, büyük şairimiz Ziya 
Paşa merhum, meşhur iki mısraını kalbinden taşan bir ateşle yana 
yana söylemiştir:

Milyonla çalan mesned-i izzette259 serefraz260

Birkaç kuruşu mürtekibin261 cay-i kürektir262

Dilenci Süleyman Bey şaşkın bir jestle:
— Efendi, ne tuhafsın!
— Neden?
— Bana “para çalmışsın” diye lanet edeceğine “az çalmışsın” 

diye laf ediyorsun!
— Akıllı bir hırsız olaydın bu kara gözlükle hüviyetini saklaya-

rak şimdi kaldırım üzerine oturmaz, açık alın, şişkin ceplerle ortada 
gezerek caka satardın. Şimdi alelade halk adamından biri senin ma-
ceranı dinlese bu düşkünlüğünü, irtikâp263 ettiğin sirkatin manevi 
bir mücazatı suretinde telakki eder. Ne yanlış zehap264… Eğer her 
252    hitam: son
253    hasıl-ı cem: toplam sonuç
254    emval: mallar
255    mesruk: çalınmış
256    istirdat olmak: geri almak
257    sarik: hırsız
258    gark olmak: dolmak
259    mesned-i izzet: şeref dayanağı
260    serefraz: başı dik
261    mürtekip: rüşvet yiyen
262    cay-i kürek: kürek cezası
263    irtikâp: rüşvet alma
264    zehap: inanç
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çalan fiilinin cezasını çekseydi bütün bu sokaklar senin gibi gözlük-
lü dilencilerle dolmak lazım gelirdi. Köşebaşı bakkalından en bü-
yük tüccara kadar herkes çalıyor… Uydurulabildiği kadar çalıyor… 
Cezadan kaçmak yollarını gözeterek çalıyor… Eğer kazanılan para 
herkes için muayyen265 ve müsavi266 bir emek mukabilinde olsaydı 
zahmetler, kazançlar, haklar mütevazin267 gelebilirdi. Lakin bunun 
imkânı yok. Birisi kımıldatıyor, milyonlar kazanıyor. Öteki zavallı, 
akşama kadar sırtında taş taşıyor, bir ekmek parasını zor çıkarıyor.

— Rabb’imin işi… Kimine az kısmet vermiş, kimine çok!
— Süleyman Bey, ben aptal insandan hoşlanmam. Bunda Rab-

b’in hiçbir işi yok. Hâlâ “kader, kısmet” deyip gidiyorsun. Hayat 
hakkında doğru, kesin içtimai bir telakkin olaydı sen bu kaldırıma 
düşmezdin. Vücudu iddia olunan Allah eğer varsa…

— Şüphe mi ediyorsun?
— Sus, dinle… Eğer varsa pek açgözlü yarattığı insanlar ara-

sındaki ekmek kavgasına karışmaya tenezzül etmez. Bu belediye 
memurluğu vazifesi Allahlığa şeref verecek bir meşguliyet değil-
dir. Hep bu uygunsuzluk ve haksızlıklar kul işidir. Her memlekette 
hükûmet şekli ne olursa olsun elektrik gibi havada gezinen kuvvet-
ler vardır. Bunları elde etmenin ustalığını bilenler, bütün ruhlara, 
haklara, kısmetlere hâkim olurlar. Bir elde sur-ı İsrafil gibi bir boru, 
diğerinde bir sihirbaz değneği dütttt diye boru üfleyince, dağlar taş-
lar koyun keçi kesilir. Değneği havada oynatınca peri masallarında-
ki gibi beyabanlar268, beyaz saraylar, bahçeler, gülistanlarla269 dolar. 
Sen artık Allah’ın kulu değil, bu sihirbazların uşağısın. Kısmetini 
Allah’tan beklediğin için dilenci olmuşsun. Çanağını bunlara aç-
saydın berhudar olurdun270. Sabahtan akşama aç kalmak tehlikesine 
265    muayyen: sınırları belirlenmiş
266    müsavi: eşit
267    mütevazin: dengeli
268    beyaban: çöl
269    gülistan: gül bahçesi
270    berhudar olmak: mutlu olmak
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düşen niceleri alınlarını bu mihrabın271 eşiğine koyarak senin gibi 
dilenci olmak zilletinden272 kurtuldular.

— Efendi, tuhaf söylüyorsun… İtikadımı273 bozacaksın…

6
— “İtikat!.. İtikat!..” Ne için bu itikat, ahmak adam? İtikadın 

bozulursa neden korkuyorsun? İne ine dilenciliğe inmişsin. Bunun 
daha alt tabakası var mı? Sergüzeştini dinledim, banal274 buldum. 
Şimdi bana anlat… Günde kaç saat dileniyorsun? Ne kazanıyorsun?

— Ah, hiç sormayınız… Dilencilik, matbaacılık gibi çok düş-
kün.

— Neden dolayı?
— Yeni paralardan dolayı… Piyasada beş paralık on paralık 

madenî paralar var. Hâlbuki bunların rayiç kıymetleri275 sıfırdan 
da aşağı. Cep doldurmaktan başka faydaları yok. Say say bitmez… 
Kuru gürültü… Hangi esnafa bunlardan bir avuç göstersek hemen 
yüzünü buruşturur. Sadaka verecek hayırkârlar276 bunları dilenciler 
için ayırıyorlar. Bir okka ekmek almak için kaç beş paralık biriktir-
mek lazım geleceğini düşününüz. Dilenciye kırk paralık feda ede-
cek ahiret adamları enderleşti.

— Önünde bez üzerindeki bu üç onluk nedir?
— Dilenci mostrası277… Her sanatın bir forması olmaz mı?
— Bugünkü siftahın bu kadar mı?
— Hayır. Fazlasını cebime sakladım.
— Niçin?

271    mihrap: cami
272    zillet: aşağı olma
273    itikat: inanç
274    banal: sıradan
275    rayiç kıymet: piyasa değeri
276    hayırkâr: hayır yapan
277    mostra: örnek, numune, göstermelik
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— Mostrada çok para görünmesin diye. Halk acayiptir. Dilenci 
yükünü tutmuş diye sadakaya el sunmazlar. Hem başka türlü teh-
likeler de var. Benden daha açlar kaç defa önümden paramı kapıp 
kaçtılar… Şurada yangın yerlerine def-i hacete278 giden kaç dilen-
ciyi soydular…

— Niçin yangın yerlerine gidiyorsunuz? Buralarda abdesthane 
yok mu?

— Şimdi hayrat279 kenefler280 kalmadı. Birkaç tane varsa da 
kalabalık… İnsana nöbet düşmüyor. Sıkışıp da beklerken donuna 
kaçıranlar çok. Ücretlilere gelince büyüğü kırk paraya, küçüğü yir-
miye ediliyor kibar harcı… Dilendiğim sekiz beş paralığı bir boşa-
nışta feda etmek benim sanatıma uyar mı? Kazandığımızı fırına mı 
vereceğiz, kenefe mi? Kuzum buna “son asır” diyorlar. Evvelden 
bir boğazı düşünürdük, şimdi midemizi boşaltmak da ücrete bindi…

— Haydi, haydi sus, çok söylenme… Şikâyet edilecek şey, yal-
nız keneflerden ibaret olsa ben de sana uyardım. Lakin içinden çı-
kılmaz yedi deryanın temizleyemeyeceği daha neler var…

— Şimdi benim dilencilikten öteye aklım ermez. Fakat insaf 
ediniz… Ağzımın mahrum olduğu bir lüksü başka bir yerim için 
nasıl muvafık281 bulurum?

— Niçin kalabalık caddeleri bırakıp da nispeten tenha görünen 
bu sokağa mendil yayıyorsun?

— Kalabalık yerlerde rahat dinlendirmezler. Hem oralara men-
dil yayılmaz. Belediye çavuşları, polisler bir düzine musallat olur-
lar. Caddelerde oturmaya gelmez. Dilenci olduğunu belli etmeden 
ayakta dilenmeli. Usta dilenci, sadaka verecek adamı suratından 
anlamak melekesine282 varmıştır. Böylelerinin usulca kulaklarına 
yaklaşarak “Beyefendi hazretleri, Allah rızası için lütfediniz, iki 
278    def-i hacet: tuvalet ihtiyacını gidermek
279    hayrat: hayır maksadıyla herkesin faydalanması için yapılan yerler
280    kenef: tuvalet
281    muvafık: uygun
282    meleke: beceriklik
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gündür açım.” dersin. Aldırmazsa arkasından beş on adım yürüye-
rek “Dört çocuk babasıyım… Yangın, hastalık… Rabb’im kimseyi 
düşürmesin…” tazallümleriyle283 makamı değiştirerek takipte mu-
sır olursun284. Ya kovulursun veya paraya kavuşursun…

— Dilencilikte “alın damarı çatlamak” diye işte buna derler… 
Kovulmaktan yılmamak, izaç ettiğin285 adama verdiğin sıkıntıdan 
utanmamak… Buna sair286 vaziyetlerde teşebbüste287 sebat288 namı-
nı289 verirler ki memduhtur290. Dilencilik mesleğinde bu sırnaşıklık 
niçin makbul olmasın? Alın damarlarının zor görüldüğünden şüphe 
edilmeyen bazı insanlar vardır ki bir memuriyet ve sair bir mat-
labın291 mahsulü için seksen kapının zilini aşındırmaktan, birçok 
etekleri öpmeye saldırmaktan, terslenmekten, istiskalden292, kovul-
maktan, hakaretten hiç perva etmezler293. Sıkılmamak maskesiyle 
olduğum şu mevkide bir kere yüz derisi köseleştikten sonra elde 
izdivaç kadar muvaffakiyet294 koltuğuna kurulduktan sonra etra-
fa duman attırırlar. Onlarla işleri olacaklara Allah imdat eylesin… 
Peki, para verecek adamı suratından nasıl anlarsın?

— Pek şık kadınlar, beyler dilenciyle temasa gelmemek için 
sadakaya hiç el uzatmazlar. Bunlara biraz yaklaşsan “Ööööf koku-
yorsun, sürünme üstüme, çekil…” tahkiri295 ile fakiri kovarlar. Orta 
yaşlı babayani296 adamlar, taşra kıyafetli saf kimseler, hele kocaka-
rılar çok sadaka verirler. Fakat sadaka istemenin sırası, mevkii var-
283    tazallüm: sızlanma
284    musır olmak: ısrarcı olmak
285    izaç etmek: rahatsız etmek
286    sair: başka
287    teşebbüs: girişim
288    sebat: kararlılık
289    nam: isim
290    memduh: methe değer
291    matlap: istenilen şey
292    istiskal: aşağılama
293    perva etmek: çekinmek
294    muvaffakiyet: başarı
295    tahkir: hakaret
296    babayani: babaca
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dır. Pek kalabalık gürültülü yerlerde, otomobil kazalarına meydan 
açacak caddelerde kimse çantasına, cüzdanına el uzatmak istemez. 
Hem öyle şamatalar arasında dilenciye dikkat eden bulunmaz. Na-
zar-ı merhameti celbetmek297 güçtür. Lâkin şimdi mendil yaymış 
olduğum şu mevkide gelenin geçenin gözüne çarpmak kolaydır. 
Kendine acındıracak dertli, alil298, bitik vaziyetler almayı bilmeli, 
can çekişiyor gibi gözlerini kaydırmalı…

— Peki yevmiye299 ne cerredersin300?
— Günü bilir… Dilenciliğin de kesat ve işlek zamanları olur. 

Şenlik günlerinde, bayramlarda, aylıkların çıktığı para bollukların-
dan dilencilerin de yüzleri güler.

— Kazancınızın en azı, en çoğu?
— Kırk para ile kaldığımız, kırk kuruş aldığımız günler olur 

fakat dilencinin kırk kuruşu alelade bir maişet301 adamının dört yüz 
kuruşundan daha bereketlidir. Çünkü dilenci hiçbir şeye para ver-
mez; giyeceğini dilenir, yiyeceğini dilenir, ev kirası vermez, bütün 
vergilerden muaftır302.

— Ne yersin?
— Şimdi akşamüstü buradan kalkarım yolumun üstünde ne ka-

dar aşçı, lokantacı, işkembeci, tatlıcı, sütçü dükkânları varsa hepsi-
ne uğrarım. Topladığım şeyler beni doyurur da artar bile… (mundar 
bir kıl torba göstererek) Fazlayı bunun içine doldururum.

— Nerede yatarsın?
— Sur haricinde bir ahırda.
— Teşekkür ederim Süleyman Bey, senden epey şey öğren-

dim… Bu mesleğe alışmış gibi görünüyorsun…
— Ne yapayım düştüm bir kere…

297    celbetmek: üzerine çekmek
298    alil: hasta
299    yevmiye: günlük
300    cerretmek: çekmek
301    maişet: yaşam
302    muaf: yükümlü olmamak



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 65

— Eski beyliğini iade teklifinde bulunsalar kabul etmeyeceğe 
benziyorsun.

— Eh, hemen de öyle gibi… Çünkü bir vazife alarak cemiyet 
içinde yaşamakta, hayatına arız303 türlü tehlikeler, mesuliyetler304 
yorgunluklar vardır. Çok defa iradın305 masrafını korumayacak 
vaziyetlere düşersin. Bol bulamaç kazanıyor, maaş alıyor sandık-
larımızın çoğu sıkıntı içindeler. Çünkü iratları nispetinde ve belki 
daha fazla sarfiyatı306 artırırlar ve herkesin gözü onların üzerindedir. 
Ekseri defa307 yiyip içtikleri, gezip yürüdükleri içlerine zehrolur. İn-
sanı gözle yiyip bitirirler… Dilenci, âleme nazaran bu cihetten çok 
bahtiyardır, kazandığını sarf edecek yer bulamaz.

— Biriktirdiklerini ne yapıyorsun?
— O bana mahsus bir sırdır.
— Bankalara mı getiriyorsun?
— Hayır. Bankaların bizim için tehlikeleri vardır. Hem az faiz 

veriyorlar. Biz birkaç dilenci bir sendika teşkil ettik. Mükemmel 
vekillerimiz var. Rehin mukabilinde308 yüksek nema309 ile para ihraz 
ediyoruz310.

— Demek ki halkın merhametinde topladığınızla yine halka in-
safsızca murabahacılık311 yapıyorsunuz.

— Ticarette insaf olur mu efendim? Hükûmetlerin yaptığı inhi-
sarcılığın312 yanında dört dilencinin faizden aldığı paranın ne hük-
mü olur? Büyük işler alakadarlarının kalplerinde olmayan insafı 
303    arız: ortaya çıkan
304    mesuliyet: sorumluluk
305    irat: gelir
306    sarfiyat: masraflar
307    ekseri defa: çoğu kez
308    mukabil: bir şeyin karşılığı olan
309    nema: çoğalma
310    ihraz etmek: kazanmak
311    murabahacılık: tefecilik
312    inhisarcılık: tekelcilik
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dilencilerde aramak gülünçtür. Anladığıma göre bir milleti batıran 
da meydana çıkaran da iktisadıdır…

— Haydi, sus… Dilencilik hududundan hariç şeylere dil uzat-
ma… Senin gibi kalem efendiliğinden matrut313 bir dilenci elbette 
mesleğinde isyankâr olur. Gazete okuyor musun?

— Bedava düşürebilirsem boş vakitlerimde günü geçmiş gaze-
teleri süzüyorum.

— Ne anlıyorsun?
— Anladığım bu ki herkes kendi menfaatine uygun ustalıklı laf 

yazmaya uğraşıyor. Halk namı ortada elden ele bir top gibi oyna-
nıyor. Elbette bu futbolda cüretkâr314 birkaç savruk oyuncunun kal-
çaları kırılacaktır. Hakikat o zaman meydana çıkar. Bu sahada bir 
kıyas yapmak isterseniz eski gazete koleksiyonlarında ittihatçıların 
çok pöh pöhlü iddialarını okuyunuz ve sonra bu atıp tutmaları za-
manın nasıl acı acı tekzip ettiğini düşününüz…

— Yahu, sen benim anladığımdan da daha çok filozofmuşsun. 
Eğer işlerin fena giderse gelip seni bularak sendikanıza dâhil olmak 
niyetindeyim… Azizim, anlattığına nazaran, halk arasında sizin 
dilenciliğinize gıpta edecek315 çok kimse bulunacaktır. Türlü türlü 
maişet azabı içinde beyefendi yaşamaktansa, kazancına mahall-i 
sarf bulamayarak müreffeh316 bir dilenci hayatı sürmek elbette mü-
reccahtır317.

— İyi düşün efendi… Milletin için dilenciliği isteme…
— Gidiş o gidiş Süleyman Beyefendi hazretleri… Milletin 

maideden318 uzak kalan büyük kısmı dilenci olacak fakat maalesef 
çanağına sadaka atan bulunmayacak. Dilenciliğin izzetinefsime319 
313    matrut: kovulmuş
314    cüretkâr: atılgan
315    gıpta etmek: özenmek
316    müreffeh: geçim sıkıntısı olmayan
317    müreccah: tercih edilen
318    maide: yiyecek
319    izzetinefs: onur, öz saygı
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çarparak hissiyatımda bırakacağı tesiri320 anlamak için birkaç gün 
bilfiil321 dilenmek isterdim. Fakat sözlerinizden çok istifade ettim322. 
Dilenen bazı mütekaitler323 de senin gibi teseülün324 felsefe ve re-
fahına varıyorlar mı? Her neyse… Kazancınıza mâni oldum. Ko-
nuştuğumuz bir saat zarfında önüne hiçbir mangır fırlatan olmadı. 
Söyle dakikalarının kıymeti ne kadardır?

— Zamanımı pahalı satabilmek için güzel şık kıyafet lazım… 
Adam kandıracak kuvvetli çene, talakat lazım… Kendini dirhem 
dirhem satacak ustalıklar lazım… Doktor değilim, avukat değilim, 
diplomat değilim, ne verirse elinle o gider seninle…

Filozof bir papel uzatarak:
— Kâfi mi?
Dilenci sevinçle:
— Kâfiden de öteye efendim… Hiç ömrümde bir saatimin bu 

kadar para getirdiğini bilmiyorum… Duaya itikadın yok ki elle-
rimi kaldırıp da bana verdiğinden çok fazlasına nail olman325 için 
Hakk’a yalvarayım…

— Sen bu himmetlerini326 dua ile para kazanılacağına inanan 
safdillere327 sakla. Allah’a ısmarladık, aziz dilenci…

— Uğurlar olsun büyük filozof! Dilenciliğe dair daha fazla ma-
lumat almak istersen yine buyur.

— Lüzum görülürse ben seni bütün dilenciler menfaatine bir 
konferans vermem için mükellef328 bir salona davet ettiririm.

— Olur olur…
320    tesir: etki
321    bilfiil: fiilen
322    istifade etmek: yararlanmak
323    mütekait: emekli
324    teseül: dilenme
325    nail olmak: ulaşmak
326    himmet: yardım
327    safdil: temiz yürekli olduğu için çabuk aldatılabilen
328    mükellef: gösterişli
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— Yalnız sen bana sur haricindeki ahır adresini vermelisin.

— Edirnekapı haricinde Hacı Recep’in ahırı. Derununda329 iki 
beygir ile dört eşek, bir de bendeniz mukimiz330. Her sabah hepimiz 
de çalışmaya gider, geceleri yine toplanırız.

— Cenabıhak cümlenizi sayinizde331 meşkûr etsin332…

— Eyvallah eyvallah…

7

Filozof Hikmetullah Efendi, dilenci Süleyman’dan dilendikle-
rini kendi felsefi mütalaaları333 ile karıştırarak o akşam not defterine 
geçirdi. Kimsenin uzun boylu meşgul olmaya lüzum görmediği bu 
bahisten muazzam bir mesele çıkarmaya uğraşıyordu:

“Hayatta dilenci nedir?

İçtimai, medeni kütleler arasında böyle bir sınıfın vücudu za-
ruri334 midir?

Bu sual, ilk vehlede335 garip görünür. Fakat tehkik derinleştikçe 
meselenin orasından burasından istifhamlar336 kabarır.

Dilenci kendi başına hayat ihtiyaçlarını tedarikten337 âciz ka-
larak gayre338 avuç açan yoksul adamdır. Teseül, fakirin gayesi de-
mektir.
329    derun: iç taraf
330    mukim: ikamet eden
331    say: çalışma
332    meşkûr etmek: övülmeye, teşekküre layık olmak
333    mütalaa: etraflıca düşünme
334    zaruri: zorunlu
335    vehle: ilk an
336    istifham: soru
337    tedarik: sağlama
338    gayr: başkası
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Bütün insanları bu son beklemekte mezellete339 düşmekten vi-
kaye340 kabil341 midir? Herkes say ile kazanmayı, kazandığını yo-
luyla sarf etmeyi ve elzem342 iktisat343 kaidelerini bilir mi? Bugün 
bulduğunu yerken, yarını düşünenler azdır.

‘Bugün buldum, bugün yerim… Yarın olsun, Allah kerim…’ te-
vekkülüne bağlanıp gidenler çoktur. Terbiyeden, temrinden344, kül-
türünden mahrum kalan insanlar bedavete345 koşarlar. Tekrar vah-
şileşmek istidadındadırlar346. Pek çoklarımıza, tabii, avare hayat iyi 
gelir. Güçlü, kuvvetli dilenciler vardır. Halkın mürüvvet ve şefka-
tini suistimal347 ile çalışmak istemezler, aza kanaat ederler, uydu-
rulabilirse çalarlar. Bunlar umumi hayatın kenarında tenebbüte348 
uğraşan medeniyet firarileridir349. Dilenciliğe hakikaten muhtaç 
kalanlar var. Kendini bu ihtiyaçta göstererek halka besletmeye ça-
balayanlar var. Deliyi darüşşifaya350, marizi351 hastaneye; âcizi352, 
malulü353 darülacezeye354 koyalım. Bu ihtiyaçlara hasredilen355 mü-
esseseler356 bütün müracaatları357 kabule kifayet358 edebilecek adet 
ve genişlikte değildir. Bunlardan bazılarına ya para veya kuvvetli 
339    mezellet: alçalma
340    vikaye: koruma
341    kabil: mümkün
342    elzem: gerekli
343    iktisat: ekonomi
344    temrin: alıştırma
345    bedavet: göçebelik
346    istidat: eğilim
347    suistimal: kötüye kullanma
348    tenebbüt: yeşerme
349    firari: kaçak
350    darüşşifa: hastane
351    mariz: hasta
352    âciz: güçsüz
353    malul: hasta, sakat
354    darülaceze: düşkünlerevi
355    hasredilmek: ona tahsis edilmek
356    müessese: kurum
357    müraacat: başvuru
358    kifayet: yeterli olma
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tavsiyeler ve iltimaslarla359 girilir. Her hasta, her malul, her âciz, 
her dilenci bu şerefe erebilir mi? İşten yani içtimai vazifesinden ka-
çan serserileri ne yapalım? Burada tutulan serseri diğer memlekete 
sürülür, orada yine serseri yaşar… Bunları yola getirmeye mahsus 
teşekküller var mıdır?”

Filozof Hikmetullah Efendi bu vadide sahifeler doldurduktan 
sonra neticeyi şöyle bağladı:

“Mademki cemiyet bu ulvi, ahlaki, iktisadi malullerin cümlesi-
ni düştükleri içtimai sefaletten kurtaracak çareyi bulamamıştır, her 
memlekette dilencinin vücudu zaruret hükmünü alması tabiidir. Her 
günkü iratları masraflarını korumayıp ailelerin dilenciliğe doğru 
sukutlarını haber vermek büyük bir keşif değildir. Netice ya teseül 
ya da intihardır. Görülen vukuat da bu ikisi arasında bocalamak-
tadır.

Dilenci; soluk, hasta benzi, paramparça mundar, müteaffin360 
kıyafetiyle ortada sari361 bir sefalet gibi ibret numunesi olarak gö-
rünmektedir. Çalışmayanlara, gelirlerinden fazla masraf yapanla-
ra bu mezellet heykeli; ona doğru yürüdükleri akıbetini362 sezdir-
mek için belki işe yarar.”

8
Deli Filozof, sahife sahife ibret toplamak için hastaneleri, ha-

pishaneleri, meyhaneleri dolaşmaya başladı. “Her günün şüun363 
sütunları, ibret alınacak vakalarla dolu fakat bu hadiselerden hisse 
çıkararak mütenebbih olmayı364 bilen yok.” diyordu.

“Kimisi hıfzıssıhha365 kaidelerine son derece muhalefetle ifrat 
suistimallere atılarak genç yaşında ihtiyar bir malul oluyor. Ki-
359    iltimas: kayırma
360    müteaffin: çürümüş
361    sari: bulaşıcı
362    akıbet: son
363    şüun: olaylar
364    mütenebbih olmak: aklını başına toplamak
365    hıfzıssıhha: sağlık koruma
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misi iktisadiyattan bihaber366 varını yoğunu çarçabuk israf ederek 
dımdızlak on parasız kalıyor kimisi ipe sapa gelmez bir meseleden 
teheyyüçlenerek367 adam vuruyor, intihar ediyor. Böyle çeşit çeşit 
fakat bazen tüyleri ürpertecek vakalar hep bu düşüncesiz hayvani 
yaşayıştan çıkan fena neticeler, Allah’ın takdirine, talihe birtakım 
uğursuzluklara hamlolunuyor. Ne kadar yanlış!

Allah, tabiat… Herkesin itikadına göre her ne ise işte o kuv-
vet, bize görmek için göz, işitmek için kulak, koklamak için burun, 
düşünmek için dimağ ve ilaahirihi uzuvlar ve hisler vermiştir. Biz 
amelî hayat sahasında her şeyi bu hislerimizle mihenge vurarak368 
lüzumlarını kabul, muzırlarını reddetmek mümaresesini369 edinme-
liyiz. İğvacı370 şeytan, dinlerin uydurdukları müfsit371 ve tuhaflıkları 
itibarıyla semavi372 bir palyaçodur. O şeytan aleyhillane373 ki Allah 
bile onunla başa çıkamaz ve kullarını bu asi meleğin tasallutun-
dan374 kurtaramaz. Fakat ispiritizmacılar375 aralarına davet edebil-
dikleri bu melunla konuşmak ve hatta bazı mühim meseleler hak-
kında uzun uzadıya istişarede376 bulunmak şerefine nail olmuştur377.

Zavallı insanlar… Siz her şeye kolayca inanmak hamakatini378 
göstermeyeydiniz efsanecilerin cesaretleri kırılarak kafalarınıza bu 
kadar hurafe tıkıştırmazlardı… Siz de çelik gibi dürüst bir amelî 
hayat adamı olurdunuz…”
366    bihaber: habersiz
367    teheyyüçlenme: heyecanlanma
368    mihenge vurmak: denemek, ölçmek
369    mümare: ustalık, alışkanlık
370    iğvacı: yoldan çıkaran, ayartan
371    müfsit: ara bozan
372    semavi: göğe ait
373    aleyhüllâne: “Allah’ın laneti onun üzerine olsun”
374    tasallut: musallat olma
375    ispirtizma: ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün 

bulunduğuna inanan görüş ve bu maksatla yapılan tecrübeler
376    istişare: danışma
377    nail olmak: erişmek
378    hamakat: ahmaklık
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Deli Filozof böyle düşündükten sonra şunu ilave ediyor:
“Allah’ın bize verdiği uzuvlar çabuk bozuluyor, sonra fena işli-

yor. Keyfiyetin nüktesi379 bizatihi380 maddiyettedir. Tabiatın bunda 
bir fenalık kastı yoktur. Kudretinde kifayetsizlik381 vardır. İyi yap-
mak istediğini fakat bazen muvaffak olmadığını görüyoruz.

Uzuvları sağlam işleyenler bozuk insan makinelerini tamir ve 
ıslaha uğraşmak vazifesiyle kendilerini mükellef382 bilmelidirler. 
Beşeriyetin383 ırkını kemiren fenalıklar ancak bu suretle tadil384, tah-
fif385 edilebilir. Lakin şimdi büyük bir mesele karşısındayız:

Hepimiz ale’d-derecat386 bozuk makineysek hâl ne olacak? 
Nispeten iyi işleyenler, kötü işleyenleri düzeltsinler. “Nispeten iyi 
işleyenler” diyorum. Kemaliyle387 mükemmel yaratılmış insan yok 
mu? Yoktur. En mükemmelin mutlak bir aksar tarafı vardır. O hâlde 
şimdi önümüze daha muazzam bir sual çıkıyor:

Kusurlu hilkatler kimin maharetsizliği eseridir? Bütün mesuli-
yetler halikte toplanıyor. Onu kim meramet388 edecek?”

Deli Filozof’un not defteri bu kabîlden389 yazılar, fikir baca-
sı çarpık tüten mülahazalarla390 doluydu. Ekseriyetin fikir ve ima-
nına muhalif391 ve roman gibi kolay anlaşılıp tatlı okunmayan bu 
kabîlden şeylere kafa patlatacağına, âlemin hoşuna gidecek eserler 
yazmasını tavsiye ile kaynanasıyla karısı daima karşısında çırpınıp 
duruyorlardı.
379    nükte: ince anlam
380    bizatihi: kendinden
381    kifayetsizlik: yetersizlik
382    mükellef: yükümlü
383    beşeriyet: insanlık
384    tadil: düzeltme
385    tahfif: kolaylaştırma
386    ale’d-derecat: derece derece, derecelerine göre
387    kemal: olgunluk
388    meramet: tamir
389    kabîlden: türden
390    mülahaza: düşünce
391    muhalif: karşı
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Filozof’un defterinde hayattan alınmış acıklı, gülünç, romana 
benzer sahneler de yok değildi. İşte bir tanesi:

Filozof vaka şahısları arasında yaşayarak bu hikâyeyi bir mü-
şahit392 kulağıyla işitip gözüyle görerek yazmıştı. Dip Koçanı na-
mını verdiği bu macera aynen vuku buluyor gibi tasvir edilmiştir393.

İşte hikâye:
***

DİP KOÇANI
Rukiye Hanım, üfürülmüş tulum gibi şiş bacaklarının üzerinde 

ağır vücudunu zor taşıyarak inleye sıklaya imamın evinden içeri-
ye girdi. Cingöz sarıklı ile ilk nazar telakisinde394 elim395 hadisenin 
şeametini deşmekten ürkerek ikisinde de ağız açmak cesareti gö-
rülmedi. Bir müddet mütereddit396 bir sükûtla yalnız gözden göze 
konuştular.

Nihayet imam efendi, çivi üzerine çekiç vurur gibi sözü taşı-
rarak:

— Kadınım, senin Sıtkı’yı kodese tıkmışlar.
Rukiye Hanım’ın sancısı tutmuş gibi iki yanına sallanarak:
— Sorma imam efendi, sorma… Beraber tıkındık da kabak yal-

nız oğulcuğumun başına patladı.
— Ne yapmış?
— Dip koçanını tahrir etmiş397.
İmam düzelterek:
— “Tahrif” etmiş398.

392    müşahit: gören
393    tasvir etmek: ayrıntılarıyla anlatmak
394    telaki: karşılaşma, buluşma
395    elim: çok üzücü
396    mütereddit: tereddütlü
397    tahrir etmek: kaleme almak
398    tahrif etmek: bozmak, değiştirmek
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— Ah imamcığım, benim öyle şeylere aklım ermez. Allah gös-
termesin, ne dibini bilirim ne de koçanını bilirim… Rabb’im seni 
inandırsın bir şeycikten haberim yok… Şaşırdım, sana geldim. Eski 
avukatsın, bize bir akıl öğret…

— Bunun akıl öğretecek tarafı kalmamış ki…
— Ah ah! Eski vezir vüzera399 konakları yok ki ricaya gideyim, 

etek ayak öpeyim… Bu zamanın en merhametli paşası kimdir? 
Söyle bana, gideyim… Atının nalları altına yatayım…

— Şimdikiler ata biniyorlar mı ya? Otomobille geziyorlar. Altı-
na yatarsan yamyassı olursun.

— Arkalarından koşsam yetişemem…
— Otomobillerle yarış etmek senin şiş bacaklarının harcı değil.
— Ah, oğlanı kurtarmak için “uç” deseler hemen kanatlanıve-

receğim geliyor…
— Değme kanat senin bu ağır vücudunu kaldıramaz… Hayala-

ta400 kapılma… Olacak şeylere bakalım.
— Olacak şeyler hangileri söyle, ağzını öpeyim…
— Sakın ha! Mekruhtur401… Bu yaştan sonra sinema artistlerini 

mi taklit edeceğiz?
— Mazur gör. Yüreğim analık ateşi ile yanıyor.
— İşi bu peleseye getirmemeliydiniz402… Senin Sıtkı’nın da 

kaç zamandır yaşayışı elli altmış lira maaşlı bir memurun kesesine 
sığar bir tarzda değildi…

— Hakkın var imam, hakkın var… Yerden göğe kadar hakkın 
var… İçim dolgun, yüreğim, bağrım içine kor dolmuş gibi cızır cı-
zır yanıyor… Dert dinletecek odundan adam arıyorum…

— Demek ki tam bu tavsife layık beni buldun?..
399    vezir vüzera: devlet büyükleri
400    hayalat: hayaller
401    mekruh: İslam dininde yapılması haram olmadığı hâlde hoş görülmeyen 

durumlar
402    pereseye getirmek: dereceye getirmek
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— Dinle gözüm, dinle… Biraz boşalayım, içimin zehri aksın… 
Bir akıl öğretemezsen de teselli de veremez değilsin ya? Ne oluyo-
ruz imam? Bunu bana anlat…

— Hayat pahalılığı, türlü hırsızlıklar, suistimaller, sefalet-
ler, ahlaksızlar hepsi atbaşı beraber gidiyor. Âdemoğlu403 acayip… 

“Benim kasama dolsun da isterse ötede tufan olsun.” diyor. Bir 
memba404 keşfedince yalnız karın doyurmakla kalmıyor, dibini bu-
luncaya kadar gidiyor. İşte senin oğlun da böyle yaptı. Eline geçmiş 
bir memuriyet… Güzel güzel vazifeni ifa et405… Ne diye devlet 
hazinesinden sirkate kalkışırsın? Elbette sonu böyle olur…

— Kabahat yalnız çalanlarda değil. Çaldıranlar da var. Dikkat 
etmiyorlar, sormuyorlar, sormuyorlar da liralar binleri geçtikten 
sonra araştırıyorlar. Şimdi o paraları biz ödeyecekmişiz…

— Tabii değil mi ya?
— Ne ile, nasıl öderiz? Evcek kapı kapamaca, çoluk çocuk bi-

zim hepimizi mezada406 verseler çalınan miktarın dörtte birine değ-
meyiz. Artık bundan sonra bilfarz407 bana kaç para verirler?

— Rukiye Abla, artık sen kendini hesaba katma. Bu vakitsiz 
cilveleri geç…

— Böyle demekle hemen görücüye çıkmadım ya! İmam, sen de 
tuhaf söylersin…

— Tuhaf değil, doğru söylüyorum.
— Ya evdeki eşyayı satacağız ya kendimizi … Başka çare var 

mı? Dört kalaysız tencere, birkaç yamrı yumru sahan, partal şilteler, 
delik deşik ot kırpıntı minderlerle bu para ödenir mi?

— Oğlun Sıtkı için “Son zamanlarda epeyce temiz ev eşyası 
düzdü.” diyorlar.
403    âdemoğlu: insanoğlu
404    memba: kaynak
405    ifa etmek: yerine getirmek
406    mezat: açık artırmayla yapılan satış
407    bilfarz: söz gelişi
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— İnanma imam, inanma! Hasetçilerin408 gözleri çıksın! Naza-
ra geldik… Bizi gözleri ile yediler bitirdiler…

— Oğlun bu kadar parayı nerede ve nasıl yedi?
— Yediyse kârhanede409, meyhanede yemedi. Evde karısıyla, 

annesiyle, çocuğuyla beraber yedi…
— Hükûmet sandığından para çalındıktan sonra bunun şu veya 

bu şekilde yenmiş olması sirkatin cezasını tahfif edemez410.
— Oğlum fena niyetle çalmadı.
— Hüsnüniyetle411 sirkat olamaz kadın… Kaç zamandır sizde 

gramofon, şarkı, dans, ahenk, cümbüş sabahlara kadar gırla gidi-
yor, konu komşu rahatsız oluyordu. Etraftan kıyamet gibi şikâyetler 
başladıydı.

— Dur söyleyeyim, hepsini anlatayım… Zaten buraya dert 
dökmeye geldim.

— Büsbütün kabahatsiz bir adamı da deliğe tıkmazlar. Anasın, 
yüreğin yanar ama hakkı da teslim etmelisin…

— Hakkı hiçbir zaman inkâr etmem imam… Yok yok, elim ya-
nıma gelecek… Yarın hakkın divanına çıkacağım.

— Heh şöyle, imana gel…
— Benim zaten çok şükür dinim, imanım yerindedir. Dinle 

imamcığım, dinle… Takdire çare olmuyor. Alnımızın yazısı böy-
leymiş. İmam, şu yaşa geldim bir gün görmedim, bir kerecik oh 
demedim… Hele bu vakadan evvel sıkıntı içinde bulanıyor, yarı 
aç yarı tok yaşıyordum. Bilmem nasıl oldu, işin esasına pek aklım 
ermeden son zamanlarda evimizin içine bir bolluk geldi. Bir bere-
ket ki sorma gitsin… Karınlarımız doymaya, yüzlerimiz kanlanma-
ya, yüreklerimiz şenlenmeye başladı. Zenginlik ne iyi şey imam… 
Rüya gibi öyle bir şey geçirdik. Ah yavrucuğum Sıtkı… Çoluk ço-
408    hasetçi: kıskanç
409    kârhane: kerhane
410    tahfif etmek: hafifletmek
411    hüsnüniyet: iyi niyet
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cuk bizim öyle cıvıl cıvıl yiyip içtiğimizi gördükçe keyfinden ağzı 
kulaklarına varıyordu. (hıçkıra hıçkıra mendili gözlerine götürerek) 
Şimdi acaba ne yapıyor, ne içiyor?..

— Parasız umum412 mahpuslar ne yerlerse…
— Kuru ekmek, terkos suyu…
— Hapishanede insana baklava börek yedirmezler ya!.. Fakat 

abla, doğru maksada gidelim, lakırdıyı saptırma…
— Ah ne mümkün imam içim yanıyor… Evlat muhabbeti bu…
— Evin içine bu bol bulamatlılığın nereden geldiğini hiç dü-

şünmediniz mi?
— Meşhur sözdür: “Üzümünü ye de bağını sorma” demişler 

ama şeytan kalbime vesvese413 getirdi. Birkaç defa oğlanın ağzını 
aramak istedim. Güldü, şakaya buluşturdu. Hokkabazlık etti, lafı 
kapattı. Hurç kadar koskocaman bir çanta aldı. Her akşam bu çanta 
eve tıklım tıklım geliyordu. Güveçliği, külbastılığı, başka kuzu et-
leri, kalkan, kılıç balıkları, turfanda sebzeler, meyveler, çirozundan 
tut da havyarına kadar türlü mezelikler, parşömen kâğıtlara sarılı 
tatlılar, kutu kutu baklavalar, Tokatlıyan’ın börekleri, pastaları, şe-
kerlemeleri, rakılar, şaraplar, biralar… Hangilerini anlatayım?

— Heyiiii! Haram tatlı şey be Rukiye Abla…
— Eğer haram bu ise imam, tadına, lezzetine doyulur şey de-

ğil…
— Muhakeme, ceza, hapishane, nihayet Allah’ın cehennemi 

akla gelmiyor mu?
— İçinde yaşanılan zevklerin tatlarına nispetle hep bu korkunç 

şeyler uzakta kalıyor. İnsanın basireti414 bağlanıyor.
— Hafazanallah415… Rabb’im kimseyi şaşırtıp şeytana uydur-

masın…
412    umum: herkes
413    vesvese: şüphe
414    basiret: kalp gözüyle görme, anlama
415    hafazanallah: “Allah korusun”
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— İmam, bu duana bin kere amin desem yine nafile416…
— Neden? Bu dünyada haram yemeyenler yok mudur?
— Varsa da bunlar haramlığın bir kolaylığını bulamayanlardır 

sanırım.
— İstiğfar et417 Rukiye Hanım, istiğfar et… Gönlün gözün ka-

rarmış. İmanın paslanmış, küf tutmuş…
— İmanın küflüsü, cilalısı nasıl olur bilmiyorum. Elhamdülil-

lah Müslüman’ım, itikadım bütündür amma insanın bazı bazı Al-
lah’a isyan edeceği geliyor…

— Sus! Tövbe de…
— Kimine çok veriyor, kimine hiç vermiyor…
— Rabb’imin hikmetine akıl ermez.
— Günah, sevap ne ise bir şeydir oldu… Başımızdan geçeni 

dinle…
— Dinliyorum kadın. Allah cümlemizi ıslah eylesin…
— Eğer benim aminim ile iş düzelecekse amin amin…
— Yediğin haramın kanında hâlâ hareketi var. İşte bu ateş ce-

hennemden gelir, günahkâr kadın…
— İnkâr etmiyorum. “Evcek hepimiz yedik, içtik, semirdik.” 

diyorum sana… Günah çıkartan bir papaz kulağıyla dinle beni.
— Haşa… Bu teşbihini418 şiddetle reddederim.
— Reddet etme… Bir kere ağzımdan çıktı…
— İstiğfar et kadın…
— Seksen istiğfarla konuşacak bir hâlde değilim. Dinle bak 

daha neler oldu… Oğlum işinden gelince her akşam işret sofrası 
kurulur, türlü mezeler donanır.

— Yan cehennem, yan!
416    nafile: boşuna
417    istiğfar etmek: tövbe etmek
418    teşbih: benzetme
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— Amelimizdir, elbette yanacağız… Öte tarafta cehennem fırı-
nı kızışadursun, beri tarafta biz eğlentiye başlarız. Bizim gelinin kü-
çük hemşiresi419 Remziye, eltimin torunu Şefik, onlar daima bizde 
yerli gülüdürler. Konudan komşudan kadın, erkek birkaç genç daha 
gelir, atıştırmaya başlarız.

— Sen de mi Hacı Ömer’in karısı, cehennem kütüğü? Sen de 
mi?..

— Alıştırdılar… O canım mezelerle soğuk biraya dayanamıyo-
rum. Birkaç tane çektikten sonra üzerlerine sigarayı da tellendirdin 
mi değme keyfime artık… Gam kasavet420 dağılıyor. Cehennem, 
hapishane korkuları kalmıyor. Her tarafımı gül pembesi görüyorum. 
Tatlı tatlı başım döndükçe “Keşke çalmasını bilen birkaç oğlum 
daha olsaydı…” latifesiyle hâllenirim, gülüşürüz.

— Ah bu keten gibi ak saçlarından sonra bu ahlak bozukluğu…
— İmam, vaaz istemem… Bir günahadır girdik… Biz bu ve-

balin ilki ve sonuncusu değiliz sanırım. Bu zamanda kaparozculuk 
etmeden zor yaşanıyor. Allah bize helalimizden gün görmeyi nasip 
etmemiş. Biz de harama düşerek dünya ziyafetinden birkaç lokma 
yaladık. Lezzet ve neşeyle başlarımız döndü. Cenabıhakk’ın bu 
zevk ve neşeyi bazılarına helal edip de niçin bize haram kıldığının 
sırrına eremedik.

— Tövbe de be kadın, tövbe de!.. Rabb’imin emr ü nehyine421 
karışılır mı?

— Karışsak da kaç para eder? Dinle, işret sofrasının etrafın-
da ut tıngırtıları, hafiften bir iki şarkı, gazel422 ile hındım423 başlar. 
Yavaş yavaş ağızlar kızışır, kafalar demlenir, gramofona bir sıraya 
çarliston plakları geçirilir. Bu cennetin içinde şimdi cehennemi dü-
419    hemşire: kız kardeş
420    kasavet: üzüntü
421    emr ü nehy: emir ve yasak
422    gazel: Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafın-

dan sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermes-
ine de olanak veren müzik eseri

423    hındım: eğlence
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şünmeye kimde mecal kalır efendi? Papaz ol, imam ol, azıcık da 
cehennemliklere hak vermek insafını gözden kaçırmamalıdır…

— Sana olmuş olan, kadın… Bu küfürleri dinletip de beni de 
boyumca günaha sokma bari…

— O kadar da mürailik424 istemem doğrusu. Sağa bak günah, 
sola bak günah… Bu ahiret korkusundan dünyada artık hiç göz aç-
mamalı mı? Dinle, komşu hatırı için sen de bir parçacık günaha 
giriver. Gramofon çalarken çift çift gençler dansa kalkarlar. Şefik, 
Remziye’yi alır. Çapkının kolları arasında kızın kabarık körpe göğ-
sü berrak elmasiye gibi tir tir titrer de oğlanın gözleri döner. Onları 
öyle kucak kucağa seyrettikçe gençliğimi hatırladım. Kaç zamandır 
unuttuğum zevkler, hisler damarlarımda sanki eskisi gibi depreşir…

— Neuzübillah425, sizin bu azgınlığınızdan ahirette Hacı Ömer 
kim bilir ne kadar azap426 çeker!..

— Dünyadan bahsediyorum kuzum imam… Beş dakikacık ol-
sun ahireti unutalım.

Suratı tuhaf bir ifade alan imam:

— Ben de sana uyayım da laf kızıştıralım öyle mi? Mesela böy-
le mi diyeyim: Kızın turunç göğsü oğlanın ateşli sinesinde paluze-
ler427 gibi tir tir titrerken ha bre medet ha bre medet…

— İmam günahkârlığı o kadar büyük istidadın var ki hemen 
ağzın sulandı. Gözlerin velfecri okumaya başladı428. Sakalına ak 
düşmüş… Paluzeden, turunçtan sana ne?
424    mürailik: ikiyüzlülük
425    neuzübillah: “Allah korusun”
426    azap: kâfirlere ve günahkârlara ölümden sonra verilecek ceza
427    paluze: beyaz, dolgun, titrek
428    velfecri okumaya başlamak: kurnaz kurnaz bakmak
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— Nefs-i emmare429 yaşa bakar mı? Şeytanın iğvasından430 Ga-
furu’r-rahim’in431 sıyanetine432 sığınıyorum.

— Nereye sığınsan beyhudedir433… Sen o hâli görsen mutlak 
azarsın… Gramofonda alafrangası, alaturkası her türlüsü vardır. 
Çiftetellisi, yalellisi, kaymaklısı, şekerlisi… Her ne kadar uslu otu-
rayım desen insanın göbeği vallahi kendi kendine oynuyor… Ada-
mın içinden bir hoplamadır geliyor… “Yan cehennem yan!” neşe-
siyle haykırıyoruz…

— Cehennemin yanması insana neşe getirir mi?
— Oh, cehennemin ateşi o esnada bize şenlik fişekleri gibi ge-

liyor…
— İçki dumanı ile cehennemi şenlikli, sefalı görüyorsunuz. Ha-

pishaneyi ne yapalım? Oğluna git sor bakalım, kodesin duvarları ve 
birkaç mahkûmun arasında âlemden ayrı yaşamak kendisine nasıl 
geliyor?

— İmam, benim analık ateşimi büsbütün yelpazeleme… Bana 
bir akıl öğret… İmamsın, yarı hâkim demeksin…

— Benim yarı hâkimliğim değil ya, bütün hâkimler bile bu işin 
bir kurtuluş tarafını bulamazlar. Şimdiki kanunlar karışık. Daima 
yenileri çıkınca eskilerini unutmak lazım geliyor. Hasılı434 insanın 
aklında ikisi de kalmıyor.

9
Rukiye Ana, imamdan sonra daha büyüklere müracaat eder435 

fakat derdine derman bulamaz. İşin içine daha ağır başka birtakım 
429    nefs-i emmare: nefsin yedi mertebesinden insana kötülükleri, günahı ve 

şehveti emreden ilk mertebesi
430    iğva: baştan çıkarma
431    Gafuru’r-rahim: kusurları örten, merhamet eden Allah
432    sıyanet: koruma
433    beyhude: boşuna
434    hasılı: sözün kısası
435    müracaat etmek: başvurmak
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suçlar da karışır. Sıtkı uzun müddet436 hapse mahkûm olur. Yedi 
sekiz kişilik bir aile kendisini geçindiren elden mahrum kalınca437 
sefalete438 düşer. Rukiye Hanım hem evdekileri beslemek hem de 
mahpusun439 ihtiyaçlarına para yetiştirmek için şilteden yorgandan, 
tencereden, sahandan başlar, mangala maşaya varıncaya kadar her 
şeyi satar. Ev tam takır, eşyasız ve boğazlar gıdasız kalır.

Bu sıkıntılar arasında kalp rahatsızlığı artan Rukiye Hanım 
vefat eder. İdare ızdırabı440 gelinin başına kalır. Bir iş bulmak için 
Sıtkı’nın karısı başvurmadığı yer bırakmaz. İş değil, kendisine 
teselli veren441 bile bulunmaz. Tuhaf şey, kadının son turfanda442 
hüsnüne443 gayrimeşru444 birkaç talip çıkar. Biçare445 ana, açlıkla ır-
zsızlık446 arasında bir müddet bocalar. En son açlık galebe eder447. 
Visalinin448 az para getiren ücretiyle bir zamancık çocuklarını doyu-
rur. Nihayet adım attığı mühlik449 uçurumun cehennemine kayarak 
kıskanç bir zampara bıçağı altında can verir.

Kız oğlan baskısız, hamisiz450 çocuklar sokaklara düşerler. 
Kendilerini bekleyen müthiş akıbetlerin451 fırtınaları arasında hayat 
bunları da birer zerre452 gibi ezip mahveder.
436    müddet: süre
437    mahrum kalmak: istediğini elde edememek
438    sefalet: fakirlik
439    mahpus: hapsedilmiş
440    ızdırap: zahmet, sıkıntı
441    teselli vermek: avutmak
442    turfanda: yeni ortaya çıkan
443    hüsün: güzellik
444    gayrimeşru: yasa dışı
445    biçare: çaresiz
446    ırzsızlık: namussuzluk
447    galebe etmek: yenmek
448    visal: birliktelik, cinsel ilişki
449    mühlik: öldürücü
450    hamisiz: bir koruyanı olmayan
451    akıbet: gelecek
452    zerre: parçacık
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Sekenesiz453 kalmış harap evin damında öten bir baykuş var ki 
bana (filozofa) şunları söylüyor:

“Bize meşum454 kuş derler. Çünkü damlarında öttüğümüz hara-
belerin tarihçelerini biliriz.

İnsanların belahetlerine455 güleriz. İşte bunlardan biri de Sıtkı 
Efendi’nin yıkılan bu evidir. Niçin insanlar kendilerindeki bu uğur-
suzluğu bize isnat ediyorlar456? İşte biz kahkahalarla onların bu ga-
rabetlerine457 güleriz…

Deli filozof! Dinle!
Her gün deste deste paralarla oynayan az maaşlı küçük me-

murların tutuldukları bir vertij vardır. Bu kümelerin önünde ara sıra 
başları döner. Ahlaki salabetlerinde458 zelzeleler olur. Bir taraftan 
kümelenip öbür yana akan bu melun459 şey, kendine sürülen ellere 
hırs ve tamah460 kiri bulaştırır. Onların hesabatıyla461 meşgul olan 
dimağlara tehlikeli bir sıtma aşılar. Bazen bu hummanın462 gözleri 
karartan şiddetli bir nöbeti anında kasaya girecek bir iki deste, me-
murun cebine sokulur. Bu, ani bir cinnet gibidir. Namus, haysiyet463 
bekçileri, nöbetin vahametinden464 ürkerek firar ederler465. Sarik, 
yalnız ve serbest kalır. Biraz el titremesi, ter, heyecan… Hepsi bu 
kadar. Çalmak ne kolay ve ne tatlı!..

Bu sirkat ya her gün birer parça yapılır ya birdenbire… Memur 
şimdi şişkin ceple sokaktadır. Açığı bir müddet saklayabilmek için 
453    sekene: bir yerde oturanlar
454    meşum: uğursuz
455    belahet: kalın kafalılık
456    isnat etmek: bağlamak
457    garabet: tuhaflık
458    salabet: sağlamlık
459    melun: lanetli
460    tamah: açgözlülük
461    hesabat: hesaplar
462    humma: nöbet
463    haysiyet: onur
464    vahamet: tehlike
465    firar etmek: kaçmak
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icap eden466 tedbirler467 alınmıştır. Vurgun yüklü olursa firar kolay-
lıkları hazırlanmıştır. Aşırıntı küçük küçük olacaksa minareye kılıf 
geçirilmiştir. Sakın o şimdi bu el uzunluğuyla kırk yıllık hırsızlarla 
fiilen aynı seviyededir.

Memur, her insan gibi göğsünde arzu ve hırslarla dolu doymaz 
bir canavar taşır… Belki gençtir, lükse heveskâr468, kumara müpte-
ladır469… Belki bir güzelin aşkıyla gönlünde bir külhan470 yanar… 
Belki ailesinde ölümünden korktuğu pek sevgili bir hastası vardır… 
Herhangi mübrem471 bir ihtiyaç sevkiyle aldığını belki yakında ka-
saya iade niyetiyle almıştır… Her ne niyet ve kasıt ile olursa ol-
sun el bir kere kendi hesabına memnu472 kasaya girip çıkmayı âdet 
edindi mi alınır konur, alınır konmaz, alınır konamaz… Türlü hile 
yollarıyla açık, teftişe gelen gözlerden bir müddet gizlenir, nihayet 
iş bir gün patlak verir…

İşte bir namusun alenen473 sukutu474, işte bir ailenin mahvı475…
Küçük memur!.. Her gün içini çeke çeke oynadığın bu para yı-

ğınları kimlerindir? Onlara en çok imrenenlerin, onlara en ziyade476 
muhtaç olanların değildir. Ekseriya onlardan kendilerinde en fazla 
bulunanlarındır.

Küçük memur!.. Niçin yanıldın? Bu melun şey, halka ihtiyaç-
ları nispetinde dağıtılamaz. Yüz liranın yokluğundan, belki beş li-
ranın fıkdanından477 ölenler çoktur. Beri yanda yüz binlerce lirala-
466    icap etmek: gerekmek
467    tedbir: önlem
468    heveskâr: hevesli
469    müptela: düşkün
470    külhan: ocak
471    mübrem: zorunlu
472    memnu: yasak
473    alenen: açıkça
474    sukut: düşüş
475    mahıv: perişan olma, harap olma
476    ziyade: fazla
477    fıkdan: yokluk, eksiklik
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rını daha ziyadeleştirmek478 için türlü kombinezonlar479 düşünenler 
vardır…

Gafil adam!.. Tasavvur et bir kere: Bu hesapça bir milyoner, 
nefsine hasren480 zapt ettiği paraların rayiç kuvvetinden mahrum 
bıraktığı ne kadar muhtacın ağır ağır açlıktan ölmelerine sebep olu-
yor…

O serveti yığmak için binlerce insan çalıştı. Fakat ne hokka-
bazlıkla bu kadar para bir kişinin oldu?

Sıtkı Efendi üç ayda üç bin lira çaldı. Ailesi mahv481 ve kendisi 
hırsız oldu. Ya her ay bu paranın birkaç mislini alanlara neden sa-
dece ‘zengin oldu’ deniliyor?

Mahbeste482 sirkatinin cezasını çeken küçük memur!.. İmda-
dına beyhude sosyalistleri, nihilistleri483, komünistleri çağırma!.. 
İktisat uleması484 önünüze öyle muazzam karışık kanunlar çıkarır-
lar ki ya hepiniz susmaya mecbur kalır veya hepiniz hapishaneye 
doldurulursunuz…

Bin kişinin kan terlere bulanmış sayleri485 bir kişinin kasası-
na…”

Uğursuz kuş güldü:
“Bu nasıl ekonomi? Kah kah kah!”
Maden kuyularında işleyen amelenin486 suratlarını görmediniz 

mi? Simsiyah… En kuvvetli bünyeleri üç günde yıprattıran bu yer 
altı işçilerine “Ölmeyecek kadar veririm. Üst tarafı öz canım için-
478    ziyadeleştirmek: artırmak
479    kombinezon: düzenleme
480    hasren: ayırarak
481    mahvolmak: perişan olmak, harap olmak
482    mahbes: hapishane
483    nihilist: her türlü gerçek varlığı inkâr eden, hakikatin bilgisine erişilebileceği 

fikrini reddeden, hiççi
484    ulema: âlimler
485    say: çabalama, emek verme
486    amele: işçi
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dir.” diyen patronun kalbi, vicdanı da tıpkı o renktedir. Amelenin 
yüzü… Kapkara…

Baykuş bir daha güldü:

“Kah kah kah!”

***

Sıtkı Efendi macerası bir hakikatti. Lakin dam üstünde konu-
şan kahkahacı, müstehzi kuş, vakadan duyduğu teessürle487 Filo-
zof’un hayalhanesinde488 öten bir şeye benziyordu. Filozof’un bu 
nevden kapıldığı hayalat489, kendine çok defa hakikat zevk ve çeş-
nisini verirdi. Mütalaalarla dolgun kafanın hastalıklarından biri de 
belki buydu.

Bu ihtilası490 şiddetli tenkitler, telinler491 ile gazeteler yazmıştı. 
Deli Filozof teessürünü sokakta kahvede rast geldiğine bütün be-
lagatiyle492 anlatıyordu. Söyleneni anlamıyorlar mıydı? Anlamak 
istemiyorlar mıydı? Dinleyenler ya sinirleniyorlar veya baykuş gibi 
gülüyorlardı.

10

Filozof Hikmetullah Efendi, kanını kızdıran, beynini fışkırtan 
fikirlerini saçmak için yine bir sabah mahalle kahvesine daldı. Bazı 
çehrelerde tebessüm, diğerlerinde hiddet çizgileri belirdi.

İtikatça mübalatsız493 olanlar gülerler, mutaassıplar küfür te-
lakki ettikleri o sözlere çok kızarlardı.
487    teessür: üzüntü
488    hayalhane: hayal kurma gücü, hayal dünyası
489    hayalat: hayaller
490    ihtilas: çalma
491    telin: lanetleme
492    belagat: etkili, güzel söz söyleme
493    mübalatsız: ilgisiz, umursamaz
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Filozof, tesirinden bir türlü kurtulamadığı baykuşun nutkunu 
-kahve halkı ortasında şiir inşat eder gibi halavetli494 bir taklitle- bir-
kaç defa okudu.

İhtiyar bir mütekait495, sigarasını yasemin ağızlığına geçirerek 
dolgun bir göğüsten gelen sesle:

— Filozof Efendi, ahlak ve hikmet namına ortaya döktüğünüz 
saçmalara artık tahammül edemiyoruz496.

Filozof sadrını497 kabartıp başını dikleştirerek tekrar etti:
— “Saçmalara”?..
— Evet “saçmalara”… Baykuş size hakikaten çok meşum şey-

ler ötmüş. Demek ki medeniyet âleminde malına sahip hiçbir zen-
gin, hiçbir kapitalist kalmayacak ve bütün mali müessese ve ban-
kalardaki kasadarlar ve bütün tahsildarlar ceplerine para doldurup 
kaçarlarsa mazur görülecekler498… Küre-i arz499 sekenesi ya hep 
birden zengin olacak ya hep birden aç kalacak. Deha, zekâ, kabi-
liyet, çalışkanlık, azim ve irade hususlarında bütün insanlar müsa-
vi500 sayılacaklar. Baykuşun bu ninnisi çoklarının hoşlarına gider 
ama hakikat bu değil…

Filozof derin bir gülümseme ile muhatabını süzerek:
— Beyefendi, siz baykuşun hitabesini hakiki manasıyla kav-

rayamamışsınız. Şeamet onda değil, onun öttüklerini yanlış anla-
yanların kafalarındadır. Baykuş, para muamelesiyle vazifedar501 
olan küçük memurlara ceplerini doldurup kaçmayı tavsiye etmiyor. 
Kendi ihtiyaç hâlinde bulunan bir adamın o destelerle oynarken tu-
tulduğu baş dönmesini anlatıyor. “Namus” denilen emniyet supabı-
nın havaya doğru nasıl üç buçuk attığını gösteriyor. Muhterem mü-
494    halavetli: zevk verici
495    mütekait: emekli
496    tahammül etmek: katlanmak
497    sadır: göğüs
498    mazur görmek: hoş görmek
499    küre-i arz: dünya
500    müsavi: eşit
501    vazifedar: vazifeli
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tekait… Maaşınız kaç? Kimin avukatlığını yapıyorsunuz? İş sizin, 
benim lafımıza kalmıyor. Yeni fikir tersanesinin demir ocağında 
dövülüyor. Bu asri fabrikadan çıkacak yepyeni mamulatla502 yeni 
hayat makinesi kurulacak. Bunun işlemesinden kopacak tufan orta-
da eski, mistik, miskin, hurda, şöyle böyle amelmande503 ne kadar 
faydasız ne kadar cemiyet tortusu varsa sürüp süpürüp götürecek.

Mütekait — Sen, ben ne olacağız?
Filozof — Cereyana504 uymazsak biz de hiçliğin ummanına505 

akıp gideceğiz.
Mütekait — Şimdi burada içimizde kaç tortu, kaç zorlu var?
Filozof gülerek:
— O besbellidir.
— Nasıl? Söyle de biz de bilelim…
— Tortu, kır saçlı, buruşuk suratlı, meyus bakışlı, fikir ve kıya-

fet düşkünü, kirlice mirlice bir bedbindir506. Cemiyet içindeki kökü 
çürümüştür. İlk fırtınada devrilir.

— Filozof Efendi, biraz benim gibileri tarif ediyor gibisiniz.
— Bu keşfiniz de büyük değil, küçük bir zekâvettir507. Söyle-

diğim hakikatler hâl ve şanınızla tevafuk ediyorsa508 kabahat bende 
mi? Filozof’un biri, “Ne yediğini söyle, ben sana kim olduğunu 
haber vereyim.” demiş.

— Bu da ne demek olacak?
— Şu demek olacak ki maişet509 darlığı ile eğer evinizde ailece 

sebze namı verilen otları haşlayıp haşlayıp yiyorsanız yavaş yavaş 
insanlıktan çıkıp hayvanlaşmakta olduğunuzu bilmelisiniz…
502    mamulat: ürünler
503    amelmande: iş yapma gücü kalmamış, atıl kimse
504    cereyan: akım
505    umman: okyanus
506    bedbin: kötümser
507    zekâvet: zekâ, çabuk anlama yeteneği
508    tevafuk etmek: uymak
509    maişet: geçim
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Mütekait — Hakaretin bu derecesine tahammül olunamaz 
doğrusu!

Filozof — Hakaret sözlerimin neresinde? Anlayamıyorum…
Mütekait — İnsanı ot yiyen hayvan menzilesine510 indiriyorsu-

nuz…
Filozof oturduğu yerde dalgalanarak:
— İnsanı hayvandan ayrı gayrı bir şey mi sanıyorsunuz?
Öteden bir ikinci ihtiyar haykırdı:

— Filozof sen hesabına hayvaniyeti kabul ediyorsan tebrik ede-
riz fakat biz kendi hakkımızdaki böyle bir isnadı şiddetle reddede-
riz!

Filozof:
— Bu hakikat ne benim kabulümle ve ne de sizin reddiniz ile 

değişemez bir mahiyettedir511. Biz çiftleşme cürmü ile cennetten 
kovulan ilk adamın evladı değiliz.

Kahve müşterilerinden Sadık Efendi -hâlâ evinde gizli sarık 
saran eski bir yobaz- bir taassup512 raşesi513 geçirerek:

— Küfrettin… İstiğfar et! Hazret-i Âdem’le Havva anamız ara-
sındaki fiile “çiftleşme” değil, “zelle514“ tabir ederler.

Filozof gülerek:
— Nasrettin Hoca’nın dediği gibi tavsifinde ne tabir kullansan 

fiil yine o fiildir. Biz sözümüze gelelim. Cenabıhak balçıktan iki 
heykel imal ederek içlerine ruh üflemiş, ilk ana ve babamız bu su-
retle vücuda gelmiş. Hilkat şimdiki yaradılışlarında artık bu eski 
kalıpları kullanmıyor. Bu kalıplar gökyüzü müzesine kaldırıldı. Bu-
510    menzile: makam
511    mahiyet: özellik
512    taassup: bir din ve inanışa, bir fikre aşırı derecede bağlı olup onun dışındakil-

eri düşman gibi görme
513    raşe: titreme
514    zelle: küçük günah
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günkü ilim ve fennin bize irşat515 parmağı ile işaret ettiği asıl baba-
mız kimdir, bilmiyorsunuz.

Bir genç lafa karışarak:
— Maymun mu? dedi.
— Hayır. Ondan evvel ve ondan daha küçük.
Genç — Şebek?
Filozof — Yine hayır. Şebekten daha küçük.
Genç — Kedi?
Filozof — Kediden daha küçük.
Genç — Sıçan?
Filozof — Ondan daha küçük.
Genç — Fındık faresi?
Filozof — Ondan daha küçük.
Hoca Sadık, bağdaş kurmuş olduğu peykenin üzerinde, aşkını 

çektiği sarığın gölgesini arar gibi elini gezdire gezdire başını kaşı-
yarak:

— Filozof’un büyükbabası marsıvan eşeğidir516. Ben bilirim 
büyükçe düştü ama artık kusura bakmasın.

Filozof arifane517 bir tebessümle:
— Kızmam hocam, kızmam… Soyunu inkâr eden namerttir. 

Eşek hepimizin hilkat kardeşidir. Hepimiz aynı hilkat kanunlarıyla 
yaratılmışızdır. Eşeği, köpeği hakir görmek518, akrebi, yılanı mu-
zır519 saymak cehalet520 eseridir. Yaradılış en basitten başlayarak 
tekâmülen521 yürümüştür. Bu itibarla hepimiz nereden çıktık, ilk 
babamız hangi hayvandır bilir misiniz?
515    irşat: doğru yolu gösterme
516    marsıvan eşeği: iyi cins eşek; geri zekâlı, çok kaba ve aptal kimse
517    arifane: anlayışlı, bilgili, kültürlü bir şekilde
518    hakir görmek: küçük görmek
519    muzır: zararlı
520    cehalet: cahillik
521    tekâmül: evrim
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Hoca Sadık kaba kaba gülerek:
— Filozof Efendi, senin büyükbabanı söyledik ya… Anan da o 

cinsin kancığı. Sen de sıpalık vaktini geçirmiş yetişkin bir merkep 
olmuşsun…

Filozof böyle hakaretleri hiçe sayan bir tebessümle:
— Ben eşek ecdadımdan522 sıkılmam. Fakat böyle senin gibi 

adamlarla ırk kardeşliğinden utanırım. Sarığın evinde rafta duruyor. 
Kafan yemek tenceresi değil ki içini kalaylayıp da o kokmuş beyni-
nin taaffününden523 kurtaralım…

Hoca Sadık iki eliyle peykeye dayanıp bir davranmak tavrı 
göstererek:

— İşittiniz ya? Sarığa hakaret etti! Sükût vebaldir! Bu herife 
haddini bildirmeliyiz!

Filozof’un Diyojenvari sözlerinden mahzuz olan gençler 
omuzlarından basıp hocayı yerine oturtarak:

— Baba Sadık! Kendine gel! Şimdi dil ile muhabere oluyor… 
İş yumruğa binerse iki taraf oluruz. Kim kimi haklar bakalım… Sa-
rığa hürmetsizlik524 cürmü ile tecavüze uğrayan525 Filozof’u yalnız 
bırakmayız. Artık sarığın, külahın vakti geçti. Başına bir hotform526 
geçirebilecek otuz liran var mı? O zaman sen etrafında olacak hür-
met ve itibarı gör.

İtiraz ve tasvip527 sesleri ile karışık bir gürültü koptu.
Gencin biri çay bardağının içinde kaşığı çıkır çıkır sallayıp par-

lamentoları taklit ederek:
— Sükût efendiler, sükût! Filozof’u dinleyelim. Tenasülünden 

gelmiş olduğumuz o mini mini hayvan hangisidir anlayalım…
522    ecdat: atalar
523    taaffün: çürüme sonucu kokma
524    hürmetsizlik: saygısızlık
525    tecavüze uğramak: saldırıya uğramak
526    hotform: bir tür şapka
527    tasvip: onaylama
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Filozof herkese duyurmak için haykırdı:
— İşitiniz… İster kızınız ister sevininiz… Solucandan geldik 

hepimiz, solucandan… İlk babamız odur…
Muarız528, muvafık529 hep ağızlardan kahkahalar koptu. Hoca 

Sadık yine yerinden depreşerek kısık kısık söylendi:
— Gördünüz mü yediği naneyi… Haşa sümme haşa530, müba-

rek beniâdem531 cinsini pis solucana benzetti!..
Filozof — Pis olan solucan değil, insandır. Solucanın karnında 

bir hazım borusu vardır, işte o kadar… Fakat senin içinde ne karışık 
uzuvlar, ne pislikler, ne pislikler…

Hoca Sadık — Elhamdülillah benim içim mümin sabrıdır, te-
mizdir.

Filozof — Sadık Efendi, helaya gittiğin vakit neler boşalttığını 
biliyorsun. Müminin karnından gelen de budur, kâfirin karnından 
da…

Hoca Sadık — Cenabıhak sizin şerrinizden532 müminleri koru-
sun… Solucanın içinde neler bulunduğunu anlamak için solucanın 
karnına hurdebin533 ile bakıyorsunuz. Allah’ın işine karışılır mı? 
Bin defa bak ne fayda, bir solucan yaratabilir misin? Bir sinek halk 
edebilir misin534 be kâfir adam! Geçenlerde ailemizde ağırca bir 
hastalık oldu. En meşhur bir doktora müracaat ettik. Muayeneden 
sonra ne halt etse beğenirsiniz? “Marizin sidiğini bir şişeye birikti-
riniz. Kazuratını535 da bir kutuya doldurup getiriniz.” demesin mi?

Bir ses — Siz ne yaptınız hoca efendi?
528    muarız: birine veya bir fikre karşı olan
529    muvafık: aynı tarafı destekleyen
530    Haşa sümme haşa: Gerçekleşmesi imkân dışı olan veya söylenmesi saygısı-

zlık addedilen bir şeyden bahsedildiğinde “Böyle bir şey olamaz” anlamında 
kullanılır.

531    beniâdem: insanoğlu
532    şer: kötü
533    hurdebin: mikroskop
534    halk etmek: yaratmak
535    kazurat: dışkı
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Hoca — Biz günün büyük kısmında abdestli gezen adamlarız. 
Pislikle oynayan takımından değiliz. İdrar şişesini, necaset536 pake-
tini kim eline alıp da götürecek? Böyle şeylerle oynayan doktorla-
rın hazakatlerine537 nasıl inanılır? Hem bunlar hep para tuzağı… Bu 
pisliklere çok pahalı bakıyorlarmış. Bakınız bir kere, Lokman’ın 
temiz tababeti538 asır hekimlerinin539 ellerinde düşe düşe lağım pis-
liklerine kadar indi…

Bir ses — Hocam, hastanız ne oldu?
Hoca — Ecel-i mevuduyla540 rahmet-i Rahman’a erdi541.
Bir ses — Hekimin dediğini yapaydınız maraz542 teşhis olu-

nur543, belki hastanız kurtulurdu.
Hoca — İtikadını bozma çocuk… Hazık544 hekim, hastanın 

pisliğine değil, nabzına bakar. Bırak ki neresine baksan beyhudedir. 
Rabb’imin dediği olur. Ecele çareyi kim bulmuş?

Filozof’a taraftar çıkan genç, yine çay bardağından yapılma 
çıngırdağını çalarak:

— Susalım! Bahsi545 kokuttunuz… Filozof’u dinleyelim… Bu 
solucan meselesini izah etsin546…

Filozof — Sadık Hoca, son sözleriyle cehaletini kendi kendine 
ilan etti. Bana söz bırakmadı. Solucan bahsine gelince547… Pirim 
536    necaset: pislik, dışkı
537    hazakat: maharet
538    tebabet: tıp
539    hekim: doktor
540    ecel-i mevud: vakti gelen ölüm
541    rahmet-i Rahman’a ermek: ölmek
542    maraz: hastalık
543    teşhis olmak: belirlenmek, anlaşılmak
544    hazık: usta
545    bahis: konu
546    izah etmek: açıklamak
547    pir: üstat
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Nietzsche hazretlerinin kavlini548 tekrardan başka bir şey söyleme-
yeceğim…

Genç — Nietzsche hazretleri ne buyurmuşlar?
Filozof — Şöyle buyuruyorlar, işte sözlerini aynen tekrar edi-

yorum: “Ey kendini mübarekleyip asaletine kurulan insan… Sen 
evvelden toprak içinde kıvrıla kıvrıla yürüyen, beyinsiz, kolsuz, 
ayaksız bir solucandın. Adam oluncaya kadar milyonlarca sene-
ler hesapsız istihaleler549 geçirdin. Tabiat seni bütün hayvanların 
kalıplarına soktu, çıkardı. İnsanlığa en ziyade yaklaştığın zaman 
maymun oldun. Ey insanoğlu, taklitte, sebatsızlıkta bugün sen may-
munlardan daha maymunsun… Gene bugün ecdad-ı izamın550 olan 
küçük mahluku karnında bağırsaklarının içinde taşıyorsun… Ara 
sıra kuburlara551 defediyorsun… İşte aslın, neslin, asaletin!”

İhtiyar bir ses soğuk bir gayz552 ile haykırdı:
— Bu hezeyanları553 eden kim?
Filozof göğsünü kabartarak:
— Büyük pirim Nietzsche hazretleri…
— Pirinin de boynu altında kalsın, senin de gâvur554 herif! 

“Hazret” gibi bir tazim555 kelimesini böyleleri hakkında kullanan-
lara lanet!..

Mütekait — Nietzsche kaçık bir Alman filozoftur. Mütecenni-
nen556 tımarhanede ölmüştür.

İhtiyar — Ya… Bir insan çıldırmadan bu hezeyanları edebilir 
mi?
548    kavil: söz
549    istihale: dönüşüm, başkalaşım
550    ecdad-ı izam: büyük atalar
551    kubur: lağım borusu
552    gayz: öfke
553    hezeyan: saçmalama
554    gâvur: Müslüman olmayan
555    tazim: saygı
556    mütecenninen: delirerek
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Hoca Sadık, birdenbire cezbeye gelerek557 ayağa fırladı ve şöy-
le haykırarak:

— Lanet bokla, sidikle uğraşan doktorlara! Lanet “Filozofum.” 
diyerek ortaya çıkarıp Allah’a ve kullara karşı hezeyan eden tımar-
hanelik heriflere! Ne duruyorsunuz? Şeytan taşlaması ibadettir!..

Ayağından çıkardığı kundurasını Filozof’un suratına fırlattı. 
Hikmetullah Efendi, vaktinde seri bir çekilişle bu kirli merminin 
isabetinden başını kurtardı fakat kundura, kahvenin bir köşesindeki 
perukar558 aynasının önüne düşerek epeyce hasar yaptı.

Mütehevvir559 Sadık’ı kollarından tuttular. Filozof’u kazasızca 
dükkândan kaçırmaya muvaffak oldular560. Fakat kahvehane sahibi 
Hasan Basri Efendi, bir kısmı hurdahaş561 olmuş perukar takımları 
önünde acındırıcı bir tavır alarak:

— Ah burası felsefe akademiyası mıdır, yobazlar imareti562 mi-
dir? En kızgın münakaşalar563 bu kahvede geçer. Alakadar564 ma-
kama pullu bir istida565 takdimiyle566 şimdi bu adamlardan zarar 
ziyan davasına mı kalkacağım? Dünyaya metelik vermeyen filozo-
fu hangi mahkemeye çağırırsın? Hoca Sadık’ın nesini alırsın? Bu 
tehevvürlere567 sebebiyet veren dava da bari ipe sapa dokunur bir 
şey olsa… İnsan solucandan çıkmış, Almanya’da deli herifin biri 
başından büyük haltlar etmiş… Kavgası burada sürülür…

Hâlâ aynanın önünde duran tek kundurayı eline alır, evirip çe-
virerek:
557    cezbeye gelmek: kendinden geçmek
558    perukar: berber
559    mütehevvir: öfkeli
560    muvaffak olmak: başarılı olmak
561    hurdahaş: paramparça
562    imaret: medrese talebelerine, cami görevlilerine, fakirlere ve gelip giden 

yolcu ve misafirlere yemek vermek üzere kurulmuş aşevi
563    münakaşa: tartışma
564    alakadar: ilgili
565    istida: dilekçe
566    takdim: sunma
567    tehevvür: öfkelenme
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— Bu ne kaba, battal568, hantal569 kundura570 nalçaları571… Eşek 
nalı kadar ağır demir parçaları… Ayaklarında bu ağırlığı taşıyan 
adamın başında kaç paralık akıl ve hikmet572 bulunur?

11
Mahalle ve şehir dedikodularında önayak olanla rın ortalığa 

bir arayıcı fişeği gibi salıverdikleri yalan lar, uydurdukları iftiralar 
ekseriya573 akıllara sığmaz bir bedhahlıkta574 olduğu hâlde bu müf-
sitler575 sözlerine öyle bir samimiyet rengi verirler ki inanan inan-
mayan kulak kabartmaktan kendini alamaz.

Filozof aleyhindeki576 teşniat577 gittikçe kabarıyor du. Mahalleli 
üç partiye ayrıldı: İkisi aleyhtar578, bir kıs mı oldukça lehtar579 idi. 
Mahallede filozofa çok hürmet eden580 yalnız bir zat581 vardı: Ebül-
kütüp Tahsin Efendi. Bu adam kitap, ilim582, fazilet583 âşığıdır. Deli 
Filozof’un sözlerinde çok hakikatler bulunduğunu yalnız o takdir 
et miştir584. Binaenaleyh585 Hikmetullah’ın sohbetinden lezzet alan 
tek adam işte odur. Filozof’u seven gençler, onun lehindeki müda-
568    battal: çok büyük
569    hantal: kocaman
570    kundura: ayakkabı
571    nalça: daha fazla dayanması için ayakkabıların ökçesine çakılan demir
572    hikmet: bilgelik
573    ekseriya: çoğunlukla
574    bedhahlık: başkasının kötülüğünü isteme
575    müfsit: ara bozan kimse
576    aleyh: karşıt, zıt
577    teşniat: ayıplamalar
578    aleyhtar: bir fikre bir işe karşı bulunan
579    lehtar: taraftar
580    hürmet etmek: saygı göstermek
581    zat: kişi
582    ilim: bilim
583    fazilet: erdem
584    takdir etmek: bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama
585    binaenaleyh: bundan dolayı
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faalarına586 ekseriya alay karıştırırlardı fakat Tahsin Efendi ciddil-
likten ayrılmazdı.

Kahvede ne zaman Filozof aleyhine ağızlar açılırsa Tahsin 
Efendi derhâl müdafaaya girişir, garazkârların587 şiddetlerini yatış-
tırmaya uğraşırdı.

Bir gün yine Filozof’un aleyhtarları ateş püskür meye başladı-
lar. Ebülkütüp Tahsin Efendi ciddi belagatiyle588 onları teskine589 
atıldı. Mesele590 yine alevlendi.

Hikmetullah’ın başdüşmanı olan Hoca Sadık, bağ daş kurduğu 
peykenin591 üzerinde vaaz eder592 gibi iki yanı na sallanarak:

— Bu herif593 zındıktır594, bu herif münafıktır595, bu herif uğur-
suzdur, bu herif dinsizdir, bu herif imansızdır!.. Böylelerinin bu-
lunduğu memlekette, nahiyede596, mahallede bet bereket olmaz. 
Daima Allah’ın gazabı597 o semtin üzerinde dir. Görürsünüz yakında 
başımıza neler gelecek…

Ebülkütüp Tahsin Efendi teessürle598 başını çarpıtıp süzülerek:
— Hocam, Filozof Hikmetullah büsbütün dinsiz değildir. O 

büyük bir kuvvete inanır. Bir nevi dindardır599. Fakat itiraf ederim, 
senin dininden değildir…

Hoca köpürerek:
586    müdafaa: savunma
587    garazkâr: kin tutanlar
588    belagat: iyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
589    teskin: acı, heyecan, öfke vb. duyguları yatıştırma
590    mesele: sorun
591    peyke: alçak, tahta sedir
592    vaaz etmek: öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma yapmak
593    herif: güven vermeyen, bayağı kimse
594    zındık: Tanrı’ya ve ahirete inanmayan kimse
595    münafık: dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış görünen
596    nahiye: bölge
597    gazap: öfke, hiddet
598    teessür: üzüntü
599    dindar: din inancı güçlü olan kimse
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— Benim din-i mübinimden600 olmayan kâfirdir601! Böyle ke-
fere-i fecereden602 bir herifi Müslüman kahve sinde nasıl müdafaa 
ediyorsun? Tahsin Efendi, sana “Ebül kütüp” diyorlar. Görüyorum 
ki çok kitap okuyan çok ya nılıyor… Elhamdülillah603 ben bir kitap 
okurum ve yalnız ona inanırım. Böyle bir imansızı604 müdafaa et-
mek küfre605, şirke606 iştiraktır607. Aklını başına al, dalaletten608 kaç… 
Korkarım ki bu menhusun609 şerr ü şeametinden610 sana bir felaket 
erişmesin…

Tahsin Efendi septik611 bir tebessümle612:
— Hocam, sıyanetine613 teşekkür ederim. Sen de benim sözüme 

dikkat et ve emin ol Cenabıhak614 güya uğursuz yaratmış olduğu bir 
kulunun şeameti615 yü zünden bir mahalleyi, bir nahiyeyi, bir mem-
leketi batır maz. Hem şimdi dinle ahlak ayrılmıştır. Ne dindar ah-
laksızlar vardır ve ne ahlaklı dinsizler vardır…

— Neuzübillah616… Neler işitiyorum?!
— Buhar ve elektrik makinelerini bugünkü motor ları, otomo-

billeri, tayyareleri, radyoları, röntgenleri, gra mofonları, sinemaları, 
600    din-i mübin: iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı açıkça ortaya koyan din
601    kâfir: Tanrı’nın varlığını ve birliğini inkâr eden kimse
602    kefere-i fecere: günahkâr kâfirler
603    elhamdülillah: “Allah’a şükür” anlamında kullanılan bir söz
604    imansız: inançsız
605    küfür: dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme
606    şirk: eş koşma
607    iştirak: ortak olma
608    dalalet: doğru yoldan ayrılma
609    menhus: uğursuz
610    şerr ü şeamet: kötülük ve uğursuzluk
611    septik: şüpheci
612    tebessüm: gülümseme
613    sıyanet: koruma
614    Cenabıhak: Allah
615    şeamet: uğursuzluk
616    neuzübillah: “Allah korusun”
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daha daha bilmem neleri icat eden617 büyük mucitler618 hemen hep 
dinsizdirler.

— Hepsi de yere batsınlar! İcat edemez olsunlar! Sanki günah-
larımız azmış gibi bir de bunların şeytan i icatlarıyla boyumuzca 
masiyete619 dalıyoruz. Allah’ın esrarını620 anlamak için göklere çı-
kıyorlar, sapır sapır yere dökülüyorlar, kafaları patlıyor, beyinleri 
dağılı yor, yine Rabb’imin gazabını anlamıyorlar… Otomo biller her 
gün kaç kişi çiğniyor. Bu hâl manevi621 bir tediptir622, semavi623 bir 
hoşnutsuzluğun işaretidir. Yi ne aldıran olmuyor. İlle o sinema, ille 
o şehvani624 gölge oyunu, ille o çoluğa çocuğa gösterilen umumha-
ne625 sahneleri, ille o kepazelik626, ille o edepsizlik627… Çok şükür ki 
yine başımızdan aşağı gökten taş yağmıyor. Sabır esmayıhüsnadan-
dır628. Cenabıhak sabırlıdır, Gafurü’r-rahimdir629… Fakat ahirette, 
fakat öbür dünyada o zaman görürüz, cennet sefası630 kimler için-
miş, cehennem azabı631 kimler içinmiş o vakit anlaşılır… Rabb’im 
cümle mizi ıslah eyleye632…

— Hoca Sadık, sana çok acıyorum.
— Niçin efendim?

617    icat etmek: buluş yapmak
618    mucit: yeni bir buluş ortaya koyan kimse
619    masiyet: günah
620    esrar: sırlar
621    manevi: görülmeyen, soyut
622    tedip: terbiye etme, uslandırma
623    semavi: gökle ilgili
624    şehvani: erotik
625    umumhane: genelev
626    kepazelik: rezillik
627    edepsizlik: utanmazlık
628    esmayıhüsna: Allah’ın isimleri
629    Gafurü’r-rahim: çok merhametli
630    sefa: rahatlık
631    azap: büyük sıkıntı
632    ıslah eylemek: düzeltmek
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— Bu kafa ile bu asırda633 yaşamak ızdırabına634 uğra mış oldu-
ğun için…

— Ben sana daha çok acıyorum Ebülkütüp… Elbette bir gün 
bu bozuk itikadının635 cezasını çekeceksin… Müdafaa ettiğin o me-
lun636 Filozof’un elbette bir şeametine uğra yacaksın…

Ebülkütüp Tahsin Efendi, bu saf tehditlere, kehanetlere637 gül-
dü, bastonunu kaparak kahveden sa vuştu.

Tuhaf tesadüf, birkaç saat sonra Ebülkütüp Tahsin Efendi’nin 
hanesinde fücceten638 vefatı639 haberi mahal leye yayıldı. Mutekit640 
halk, bu hadiseden derhâl641 manevi bir mücazat642 ve ilahi bir ga-
zap manası çıkardı lar. Serbest fikirliler ne düşüneceklerini şaşırdı-
lar. İtikatlarında temkinli643 bulunanlar şu cevabı verdiler:

“Ölüm, suçlu suçsuz her ziruh644 için er geç mukadderdir645. 
Ölümü manevi bir mücazat şeklinde telakki646 yanlıştır. Ebülkütüp 
Tahsin Efendi’nin vefatı hadisesi647 her zaman vukuunu648 gördüğü-
müz garip tesadüflerden biridir.”
633    asır: yüzyıl
634    ızdırap: acı, sıkıntı
635    itikat: inanma
636    melun: lanetli
637    kehanet: bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme
638    fücceten: ansızın
639    vefat: ölüm
640    mutekit: imanlı, inanan
641    derhâl: çabucak
642    mücazat: işlenen bir suçtan ötürü ceza verme
643    temkinli: davranışlarında ölçülü olan
644    ziruh: canlı
645    mukadder: yazgıda var olan
646    telakki: anlayış
647    hadise: olay
648    vuku: meydana gelme
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Vaka649 her kafadan bir türlü tefsire650 uğraya uğraya dedi-
kodu mahallede çoklarınca fecaati651 unutulan bir eğlence şeklini 
aldı. Hele mutaassıplar652, bu fevkalade kehanetinden dolayı Sadık 
Hoca’yı veliler payesine653 yükselttiler. Bu mübarek adam, Ebül-
kütüp Tahsin Efendi’ye “O zındık herifi müdafaa etme… Mutlak 
bir şeametine uğrarsın!” demiş, Tahsin Efendi evine gider gitmez 
vefat etmişti. Binaenaleyh Sadık Hoca, kendi velayetine654 herkes-
ten ziyade655 hayret eder bir şüphe hâlin deydi. Şimdi onun sözleri, 
taraftarlarınca ev velkinden pek çok ehemmiyetle656 dinleniyor, bi-
naenaleyh manevi işaretlerinin zuhuru657 sabırsızlıkla bekleniyor du.

Sadık Hoca, vakadan iki gün sonra hürmetkâr658 nazarların659 
meraklı intizarları660 önünde kahve peykesine bağdaş kurarak mü-
barek ağzını açtı:

— Ey din kardeşleri, size söylüyorum. Ebülkütüp Tahsin Efen-
di bir mudilli661 müdafaa etti. Cenab-ı Kibriya662 cezasını geciktir-
medi fakat bu he rif mahallemizdedir. Bir kötünün bin iyiye zararı 
do kunur. İçimizde onun hezeyanlarını663 hakikat diye dinle yenler 
ve hatta bazı dinsizliklerine, maazallah664 iştirak edenler665 bulunu-
649    vaka: olay
650    tefsir: yorumlama
651    fecaat: çok acıklı durum
652    mutaassıp: bağnaz
653    paye: rütbe
654    velayet: velilik
655    ziyade: çok, daha fazla
656    ehemmiyet: önem
657    zuhur: ortaya çıkma
658    hürmetkâr: saygılı
659    nazar: bakış
660    intizar: bir şeyin olmasını bekleme
661    mudil: doğru yoldan çıkaran
662    Cenab-ı Kibriya: Yüce Allah
663    hezeyan: saçmalama
664    maazallah: “Tanrı korusun!”
665    iştirak etmek: katılmak
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yor. Bundan dolayı hepimiz vebal666 altında kalıyoruz. Bu kâfirin 
yüzünden bakalım daha ne şeametlere uğrayacağız?

Bu kahve vaizinin667 etrafını alan mutaassıplar homur dandılar. 
Yalnız her yerde tek tük bulunan hakşinaslardan668 Bekir Efendi is-
minde bir zat taassup669 zehriyle ken dine meyyal670 fikirleri sokan 
bu yılanın telkinatına671 tahammül edemeyerek672:

— Hocam, sellemehüsselam673 camilerde vaaz memnudur, hele 
mahalle kahvesinde böyle kehanetler, böy le dinî ithamlar674, teh-
ditler savurmak büsbütün münasebetsizdir675. Hikmetullah Efendi 
taşkın bir filozof tur fakat kimseye bir zararı yoktur. Onun sözlerini 
anlayan anlar, anlamayan güler. Senin gibi böyle ters anlayanlar ise 
saçmalar durur…

Hoca Sadık sözüne metanet676, sesine kuvvet ver mek için şeha-
det parmağını havaya kaldırarak:

— Ey Bekir Efendi, gafil677 adam! Allah’tan korkma dan sen de 
Ebülkütüp Tahsin Efendi’nin yoluna gidi yorsun. Vuku bulan muci-
zeyi görmedin mi? Onun gibi ölmek ten havfın678 yok mu?

— Ebülkütüp Tahsin Efendi yaşlıca bir adamdı, sekteden679 
öldü. Vefatın sizinle dil mücadelesinden sonra vukuu garip bir te-
sadüften ibarettir. Filozof Hikmetullah Efendi’yi müdafaa etmek 
666    vebal: günah
667    vaiz: ibadet yerlerinde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse
668    hakşinas: haktanır
669    taassup: bağnazlık
670    meyyal: eğilimi olan
671    telkinat: düşünce aşılama
672    tahammül etmek: katlanmak
673    sellemehüsselam: ulu orta, keyfince
674    itham: suçlama
675    münasebetsiz: uygun olmayan, yakışıksız
676    metanet: dayanıklılık, sağlamlık
677    gafil: çevresinde olup bitenlerin farkında olmayan, bilgisiz
678    havf: korku
679    sekte: inme, felç
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büyük bir günah değildir. Allah bunun için adam öldürmez. Cena-
bıhak, mahalle kahvesi vaizleri lehine mucize göstermez.

Münakaşa680 yine kızıştı. Artık kendisini keramet681 ehlinden682 
bilen Hoca Sadık’ı ilzam683 ve ikna684 ile susturmak kabil685 değildi.

Öğle zamanı oldu. Ekseri686 müdavimleri687 mütekait688, işsiz 
güçsüz ihtiyarlardan ibaret olan kahve müşterileri, yemeğe evle rine 
çekildiler.

Filozof’u sevenlerden birkaçı onun evine uğraya rak “Hikme-
tullah Baba, sen birkaç gün kahveye gö zükme. Zira689 aleyhinde 
dehşetli bir galeyan690 var. Ekseriyet691 Sadık Hoca’nın mucizekâr-
lığına692, senin küfrüne kani693.” ihtarında694 bulundular.

Filozof gülerek:
— Hele bakınız, İmam-ı Azam’a695 dayak atanlar kaç asır sonra 

halk arasında hâlâ yaşıyorlar. Görü yorsunuz ki o vakitten beri in-
sanlar ahlak, ilm ü itikatça bir arpa boyu ilerlememişler.

12
Bu vaka üzerinden de üç gün geçti. Bütün kahve ve mahalle 

halkı Bekir Efendi’nin vefatına intizarda idiler. Öyle ya, Ebülkütüp 
680    münakaşa: tartışma
681    keramet: ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan doğaüstü durum
682    ehil: sahip
683    ilzam: susturma
684    ikna: inandırma
685    kabil: mümkün
686    ekseri: genellikle
687    müdavim: bir yere sürekli gelip giden kimse
688    mütekait: emekli
689    zira: çünkü
690    galeyan: coşku
691    ekseriyet: çoğunluk
692    mucizekârlık: olağanüstü hâller ortaya çıkaran
693    kani: kanmış, inanmış
694    ihtar: uyarı
695    İmam-ı Azam: Hanefi mezhebinin kurucusu, İslam fıkıh ve hadis bilgini
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Tahsin Efendi aleyhinde ani bir şiddetle tecelli eden696 mucize, Be-
kir Efen di’yi tediben697 niçin zuhura gelmesin?

Fakat garip hâl… İş hiç de bekledikleri gibi olmadı… Bir gün 
Bekir Efendi gayet sağlam, zinde698, şen, bifütur699 kahveye çıka-
geldi.

Mutaassıplarda büyük bir hayret, Hoca Sadık’ta birden parla-
yan bir hiddet…

Bekir Efendi, yüzüne manalı700 manalı bakışanların tavırların-
dan hakikati anlayarak keskin bir istihza ile dedi ki:

— İçinizde itikatça Hoca Sadık’la hem fikir olacak kadar za-
vallı bulunanlar niçin ölme diğime taaccüp ediyorlar701 değil mi? Bi-
çare702 adamlar! Günah, sevap nedir siz daha onu bilmiyorsunuz!.. 
Önünüzde böyle Hoca Sadık gibi koyun kafalı kösemenler703 ol-
dukça daha çok zaman da bilmeyeceksiniz…

Hoca Sadık, peyke üzerinde bağdaş kurma vaziyetini birdenbi-
re diz çökmeye tahvil ederek704 şiddetli bir mukabele705 hazırlığıyla:

— Ağzını topla Bekir, içimizde koç, koyun yok velakin706 senin 
gibi imansız bir domuz var!.. dedi.

Bekir Efendi aczin707 bu budalaca tehevvürüne708 gülerek:
696    tecelli etmek: ortaya çıkmak
697    tediben: uslandırarak, yola getirerek
698    zinde: dinç
699    bifütur: usanmaz
700    mana: anlam
701    taaccüp etmek: şaşırmak
702    biçare: çaresiz
703    kösemen: sürünün önünden giderek ona yol gösteren koç veya teke
704    tahvil etmek: dönüştürmek
705    mukabele: karşılık verme
706    velakin: ama
707    aciz: güçsüzlük
708    tehevvür: öfkelenme
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— Hilkat709 nazarında domuzla koyunun ve senin hiçbir farkı-
nız yoktur.

Hoca Sadık, zincirden kurtulmuş bir deli gibi hasmına710 saldır-
mak istedi, etraftan tuttular.

Bekir Efendi:
— O bana “domuz” diyor, ben kızmıyorum, söylediğini kendi-

ne iade edince deliriyor… İş dayak muhabbetine711 binerse (yum-
ruklarını göstererek) yobaz eskisinin pes tilini çıkarırım!

Hoca Sadık ağız dolusu saçma sapan tefevvühat712 kusmaya 
girişti.

Bekir Efendi kahve halkına hitaben713:
— Artık hitaba714 layık olmayan bu zavallıya söylemiyorum… 

İçinizde bu sahte peygamberin muci zesiyle zihinleri dolaşmış olan-
lar bulunabilir, onların fikirlerini tashih715 için söylüyorum. Bu asır-
da mahalle kahvesinde mucize gösteren bir herzegûnun716  sözleri-
ne kapılmak, medeni Türk zihniyeti için bir züldür717. Bu ayıptan 
vatandaşlarımı korumak için söylüyorum. Birçok itikatsız büyük 
filozoflar Allah’a dair bir söylemediklerini bırakmamışlar fakat 
Cenabıhak gücenerek bunların hiçbirini vaktinden evvel öldürme-
miştir. Bir haylisi yetmiş, seksen ve daha ziyade yaşlara kadar ya-
şamışlardır.

Hoca Sadık boğuk boğuk haykırdı:
— Behey gafil! Bu keferenin718 ahirette ne oldukla rından habe-

rin var mı?!
709    hilkat: yaratılış
710    hasım: düşman
711    muhabbet: konuşma, konu
712    tefevvühat: münasebetli münasebetsiz sözler
713    hitaben: sözü birine yönelterek
714    hitap: sözü birilerine yöneltme
715    tashih: düzeltme
716    herzegû: saçma sapan konuşan kimse
717    zül: alçalma, düşkünlük
718    kefere: kâfirler
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Bekir Efendi aynı tempoda cevap verdi:
— Behey bunak herif! Ahirette neler olduğundan senin ne ha-

berin var? Bana da mı keramet satacaksın? Bu uhrevi719 iddiala-
rında serbest kalırsan geceleri Ceb rail aleyhisselamdan evamir720 
almakta olduğunu işaaya721 kadar küstahlığını ileri götüreceksin ve 
emin ol inananlar da bulunacaktır… Seni bu divanece fezahate722 
düşmekten ve bu kahve halkını böyle türrehata723 inanmaktan kur-
tarmak için söy lüyorum…

Hoca Sadık artık kabına sığmıyordu. Cezbeler724 içinde hay-
kırdı:

— Sen, zındık Filozof’tan daha zındık imişsin! Görürsün, bu 
şirk ü isyanından dolayı yakında sen de gebereceksin!.. Cenabıhak 
imhal eder725 fakat ihmal etmez!..

— Peki peki… Bekliyorum Sadık Hoca… Beni kera metinin 
gazabıyla öldür bakalım… Bu kerametini izhar edemedikçe726 sana 
inanmamalarını şu kahve halkının saf kısmından rica ederim.

Kahve sahibi Hasan Basri Efendi ortaya geldi, dua eder gibi iki 
elini havaya kaldırarak:

— Hocam, bu münakaşada o ağır kunduranı silah gi bi kullana-
cak dereceye kadar hiddetini ileri götürme. Ahiretçilikteki maha-
retine727 nispeten dünyalığının az olduğunu biliyorum. Bu sefer de 
aynayı kırarsın sonra kime öde tirim? Ben felsefe filan bilmem ama 
hiçbir kimse iddiasını kesesinin kudretinden728 öteye taşırmamalıdır 
fikrindeyim. Ben kahvemde çocukça siyasi iddialardan korkarken 
719    uhrevi: ahiretle ilgili
720    evamir: emirler
721    işaa: yayıp herkese duyurma
722    fezahat: rezillik
723    türrehat: boş sözler
724    cezbe: aşırı coşup kendinden geçme
725    imhal etmek: süre vermek, ertelemek
726    izhar etmek: açığa vurmak
727    maharet: beceri, ustalık
728    kudret: güç
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bir de başıma felsefe çıktı. Rica ederim bugün işi tatlıya bağlayalım. 
Ne kafa göz yarıl sın ne de kimse ölsün…

Bu münakaşada hangi tarafın iddiası musip729 olduğu hakkın-
da görülen bedahete730 rağmen yine ekseriyeti hoca nın taraftarları 
teşkil ediyordu731. Mamafih732 Bekir Efendi’nin Ebülkütüp Tahsin 
Efendi gibi çarçabuk vefat edivermemesi birkaçının daha hocaya 
imanını zaafa düşürdü733.

Şimdi bir taraf Bekir Efendi’nin muhakkak734 vefat edeceğini 
bekliyor, diğer azlık taraf da bu intizara gülüyordu. Bekir Efendi ise 
her gün evvelkinden daha dinç, daha cerbezeli735 tavırlarla kahve-
ye geliyor, Sadık Hoca’ya yumruklarını göstererek onu belagatinin 
şiddeti altında paçavraya çevirip gidiyordu.

Bekir Efendi, Avrupa tahsiliyle736 gözü kulağı açılmış, dima-
ğı737 kuvvetlenmiş, otuz beş yaşların da, pembe yüzlü, gösterişli, 
sarışın, münevver738 bir gençti. Beyoğlu’nda muteber739, işlek bir 
laboratuvar sahibidir. Taassupla mücadeleden büyük bir zevk alır. 
Koska’da teyzesi vardır, ara sıra onu ziyarete gelir.

Mahalle taassubunun Filozof aleyhindeki galeyanına pek si-
nirlenmiş olduğu için hassaten740 Sadık Hoca’yı mat741 u maskara 
etmek742 maksadıyla743 koşa koşa ziyaretlerini sıklaştırmıştı.
729    musip: doğru
730    bedahet: açıklık
731    teşkil etmek: oluşturmak
732    mamafih: bununla birlikte
733    zaafa düşürmek: eksiltmek
734    muhakkak: kesinlikle
735    cerbezeli: kolaylıkla ve inandırıcı söz söyleyen
736    tahsil: eğitim
737    dimağ: beyin
738    münevver: aydın
739    muteber: saygın, hatırı sayılır
740    hassaten: özellikle
741    mat etmek: yenmek
742    maskara etmek: rezil etmek, gülünç duruma düşürmek
743    maksat: amaç
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Fakat birdenbire Bekir Efendi görünmez oldu. Dört gün geçti, 
bir hafta oldu, günler onu buldu, Be kir’den nişan744 yok.

Mutaassıplardan biri âdeta kerametini tebrik eder bir hürmet-
kârlıkla Hoca Sadık’a yaklaşarak sordu:

— Hazret, ne dersin bu uzun gaybubete745?

Hoca Sadık derin bir takva746 hâ liyle ellerini ve gözlerini gök-
yüzüne kaldırarak:

— Allah büyüktür…

— Söyle pirim747, bu da Ebülkütüp’ün yanına gitti mi?

— Cehennemde birleştiler. Bir hafta evvel âlem-i manada748 
fakire malum oldu749. Zann-ı kavi750 ile söylüyorum lakin zann-ı 
zaif751 de vardır.

— Bize bir şey tebşir etmediniz752…

— İhbar-ı manevinin753 âlem-i hakikatte754 sübutunu755 bekle-
dim. Daha çok söylenecekler varsa da bu emirde ketum olmayı ha-
yırlı buluyorum.

Hacı Sadık böyle karışık sözlerle yavaş yavaş bir peygamber 
namzedi756 hâlini takınıyor gibiydi.
744    nişan: belirti, işaret
745    gaybubet: göz önünde bulunmama, kaybolma
746    takva: Allah’tan korkma
747    pir: herhangi bir konuda deneyim kazanmış kimse
748    âlem-i mana: rüya
749    malum olmak: bildirilmek
750    zann-ı kavi: güçlü sanı
751    zann-ı zaifte: zayıf sanı
752    tebşir etmek: müjdeleme
753    ihbar-ı manevi: manevi haber
754    âlem-i hakikat: gerçek dünya
755    sübut: gerçekleşme
756    namzet: aday
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13
Kimyager Bekir Efendi’nin biraz esrarlı görünen tagayyübüy-

le757 Koska Kahvehanesindeki taassup partisinin ayranı kabardı. 
Serbest fikirler aleyhine artık son perdelerden atıp tutuyorlar, vela-
yetini tebcilen758 Hoca Sadık’ı göklere çıkarıyorlardı.

Birdenbire mutaassıplar lehine zuhura gelen diğer bir vaka da 
işe başka renk verdi. Bu hadise evvelki dedikodu ları tuzlayıp biber-
leyerek macerayı çeşnilendirdi.

Bu seferki dedikodu, aşağıki mahalleden koptu. Vaka şu idi:
Filozof’un oğlu Çelebi, alt mahalleden ko calı genç bir kadınla 

gayrimeşru759 münasebette760 bulunuyormuş. Gece, karanlıklarda 
sessiz, muhteriz761 hırsız adım larıyla eve girip çıktığı çok kimseler 
tarafından görül müş. Kadının kocası Ali Senaver Efendi mahalle-
de çok ciddi ve na muskâr762 tanınmış, mert bir adamdır. Maceraya 
agâh olursa763 mücrimlerden764 ikisini de sağ bırakmayacağı tahmin 
olunmaktadır.

Aşağıki mahalleden Halil Efendi bir gün bu mühim765 haberle 
kahveye gelir. Halil Efendi, mülga766 Bab-ı Meşihat767 hademeli-
ğinden768 mütekaittir. Sa rıklılara hürmeti769 fevkaladedir. Hoca Sa-
dık’ın bir elini bırakıp ötekini öper. Şeyhülislam Kapısının tek rar 
ihya edileceğine770 dair ondan işaretler bekler.
757    tagayyüp: gözden kaybolma
758    tebcilen: yücelterek
759    gayrimeşru: evlilik dışı
760    münasebet: ilişki
761    muhteriz: çekingen
762    namuskâr: namuslu
763    agâh olmak: haberli olmak
764    mücrim: suçlu
765    mühim: önemli
766    mülga: kapatılan
767    Bab-ı Meşihat: Şeyhülislamlık Makamı
768    hademelik: odacılık
769    hürmet: saygı
770    ihya etmek: yeniden canlandırma
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Yaz günü sırtında kukuleteli771 bir sako772, bacakla rında şal-
varımsı bir pantolon, ayaklarında ağır lapçın773 kundura, başında 
güneşliği yana çevrilmiş arakiyemsi774 kaba bir kasket. Fikir ve kı-
yafetçe geçen asrın bayatlamışlarından bir adam. Kahve halkıyla 
merhabalaştıktan sonra biraz Eğinliye çalan diliyle ağ zını açtı:

— Duydunuz mu kardeşler, Müslüman mahalle sinde neler olu-
yor?

Bu sual775 üzerine mutaassıp kulaklar o tarafa dikildi.
Halil Efendi devam etti:
— Hep bu gâvur776 Filozof’un günahını çekiyoruz… Nefesi 

yedi mahalleyi berbat ediyor!..
Dudaklardan bir sıraya “neuzübillah”lar döküldü.
Filozof aleyhine kopacak bu dedikodudan alacağı mahzuzi-

yetle777 Hoca Sadık’ın dudakları kulaklarına doğru uzadı. Çehresi 
süzüle süzüle sordu:

— Kardeş Halil, ne olmuş?
— Dinsizlik, imansızlık, namussuzluk, hayâsızlık778, zampara-

lık, orospuluk… Başka ne olacak?
— Görüyorsunuz ya, Allah’ın gazabı üzerimizden eksik olmu-

yor!
Kıyafetçe Halil Efendi’den pek başka olmayan bir ihtiyar yana 

yana içini çekerek:
— Günden güne betbeter oluyoruz, Rabb’im enca mını779 hay-

reyleye…
771    kukulete: kukuleta, giysiye dikili veya ayrı başlık
772    sako: palto
773    lapçın: tabanı meşinden olan mest
774    arakiye: dervişlerin başlarına giydikleri bir nevi takke
775    sual: soru
776    gâvur: Müslüman olmayan kimse
777    mahzuziyet: hoşnutluk
778    hayâ: utanma
779    encam: son
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Halil Efendi’nin okkalı fincanla kahvesi önüne geldi. Her yu-
dumun höpürtüsünde kahvedekilerin yüz lerine bakarak meraklarını 
artıracak jestler yapıyor du. Nihayet talakatini780 kıvamlandırmaya 
uğraşa rak başladı:

— Filozof’un delikanlı bir oğlu var…
Hoca Sadık:
— Besmelesiz…
Bir diğeri:
— Veledizina781…
Diğer biri:
— Ahir zaman782 çocuğu…
Daha bir diğeri:
— Gâvur oğlu gâvur…
Öksürüklü bir ses:

— Ne yapmış?
Halil Efendi:
— Böyleleri ne yapar? Senin benim ırzımıza783 göz kor. Rab-

b-i Teala784 muin olsun785… Uğursuz babanın bu çapkın oğlu, Ali 
Senaver Efendi’nin karısı İclal’e tutul muş. Bilirsiniz ya filozofluk 
demek biraz da sihirbazlık demektir. Ne yapmışsa yapmış, ne et-
mişse etmiş, genç kadını da kendine uydurmuş. Mercimeği fırına 
vermiş ler. Şimdi Ali Senaver Efendi evde yokken ve hatta bazen de 
varken oğlan oraya girip çıkıyor…

Bir ses:
780    talakat: düzgün söz söyleme
781    veledizina: piç
782    ahir zaman: son zaman
783    ırz: namus
784    Rabb-i Teala: Yüce Allah
785    muin olmak: yardımcı olmak
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— Belki dostluk, ahbaplık786 suretiyle787 girip çıkıyor.
Halil Efendi:
— Gecenin saat ikisinde, üçünde bahçe duvarının yanındaki 

akasya ağacına tırmanarak içeriye atlayan haydudun788 bu ziyare-
tine dostluk, ahbaplık denebilir mi? Mahallede bu ırz düşmanlarını 
gören kaç göz var, kaç şahit var…

— Âlemin böyle görüp bildiği bir şey nasıl olup da kocanın 
nazarından kaçabiliyor?

Halil Efendi:
— İşte herkes de buna şaşıyor…
Diğer bir ses:
— Ali Senaver Efendi namuslu, ahlakça metin789 adamdır.
Bir diğer ses:
— Öyleyse geliniz de bu keyfiyete790 bir mana veriniz.
Halil Efendi:
— Ali Senaver Efendi’nin ahlakça olan düzgünlü ğünde mahal-

le halkı müttefekun aleyhtir791.
Diğer ses:
— Eh binaenaleyh?
Halil Efendi:
— Bu işte Filozofzadenin bir sihirbazlığı var ama anlayamıyo-

ruz…
Diğer ses:

786    ahbaplık: samimiyet
787    suret: biçim, yol
788    haydut: silahlı soygun yapan, yol kesen kimse
789    metin: sağlam
790    keyfiyet: durum
791    müttefekun aleyh: üzerinde ortak karara varılan şey
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— Efendim, benim intikalime792 göre mesele basittir. Bunda 
ne sihirbazlık vardır ne bir şey… Ali Senaver Efendi o kadar dos-
doğru bir adamdır ki dünyada eğriliğin vücuduna ihtimal veremez. 
Kadınla oğlan, kocanın bu nihayetsiz793 emniyetinden794, bu büyük 
saffetinden795 istifade ediyorlar796.

Bir diğer ses:
— Bu zatın bir kabahati varsa o da kendisi kır kını geçkin oldu-

ğu hâlde, o kadar genç ve güzel bir kız almasındadır.
Bir ses:
— Böyle ahlaklı zannolunan adamlardan bazen memul edilme-

dik797 ahlaksızlıklar sudur eder798.
Diğeri:
— Kocanın her şeyden haberi olmak ihtimalini de pek akıldan 

uzak tutmayınız.
Diğeri:
— O hâlde bu namussuzluğa neden sükût ediyor799?
Başka bir ses:
— Karısına olan muhabbetinin800 şiddetinden her şeyi hazmet-

mek801 ıztırarına802 düşmüş bulunabilir. Lakin her nasıl olsa koca bu 
hıyaneti803 duymak felaketinden kula ğını kurtaramayacaktır. Bugün 
olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün mutlaka, muhakkak duya-
caktır…
792    intikal: anlama
793    nihayetsiz: sonsuz
794    emniyet: güven
795    saffet: saflık, temizlik
796    istifade etmek: faydalanmak
797    memul etmek: ummak
798    sudur etmek: meydana gelmek
799    sükût etmek: sessiz kalmak
800    muhabbet: sevgi
801    hazmetmek: sindirmek
802    ıztırar: zorunluluk
803    hıyanet: güveni kötüye kullanma
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Halil Efendi:
— Bir ayak evvel gidip o zavallı adamı bu rezaletten haberdar 

etmelidir… Din kardeşliği böyle olur… Etmemek hepimiz için ve-
baldir…

Bir ses:
— Ya koca, namus ve aşk galeyanıyla iki mücrim gencin can-

larına kıyarsa?
Hoca Sadık yerinden iki üç defa hoplayarak:
— Kıysın! Zani804 ile zaniyenin805 katli806 vaciptir807!..
Bir ses:
— Felaket…
Hoca Sadık:
— Bu felaket değil, mahalle namusunca bir sela mettir808. Hep 

bu fenalıklar gâvur Filozof’un oğluna verdiği kâfirane809 terbiye-
nin neticesidir810. Menhus Filozof’un kavlince811 bu dünyada hiçbir 
günah, cinayet, cürüm812, kabahat yoktur. Her şey tabiattan gelir, 
binaenaleyh tabiidir813. Katiller, hırsızlar, zaniler, mürteşiler814 fiil-
lerinden815 asla mesul816 değildirler.

İhtiyar bir ses:
804    zani: zina eden erkek
805    zaniye: zina eden kadın
806    katil: öldürme
807    vacip: İslam dinine göre yapılması gerekli olan
808    selamet: esenlik
809    kâfirane: kafirce
810    netice: sonuç
811    kavlince: dediğine göre
812    cürüm: suç
813    tabii: doğal
814    mürteşi: rüşvet yiyen kimse
815    fiil: davranış
816    mesul: sorumlu
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— Bir fenalığın faili817 fiilinden mesul olmazsa vuku bulan gü-
nahların cezalarını kim çekecek?

Sadık Hoca müteellim818 bir vaiz tavrıyla:
— Hiç kimse…
— Bu nasıl olur?
Hoca Sadık hiddetle:
— Oluyor… Oldurulacak… Olacak…
— Aklım almıyor.
— Aklın almıyor mu? Daha anlamadın mı?
— Anlayamadım.
Sadık Hoca şiddetle bağırdı:
— Bu dünyada günah yok ki cezası olsun… Ne is tersen yap! 

Günah yok, sevap yok… Her fiil müsavi819…
Titrek bir ses lafa karıştı:
— Ahiret yok, cennet yok, cehennem yok…
Kahvenin tavanında akisler820 yapan kalın bir ses:
— Allah yok…
Titrek ses:
— Susunuz… Susunuz… Neuzübillah…
Diğer ses:
— O Filozof olacak kâfir, mahalle halkına işte bu dinsizlikleri 

telkin ediyor821!
Başka bir ses:
— Bu imansızlıkla hâlimiz nereye varacak?
Diğer ses:

817    fail: işi yapan kişi
818    müteellim: kederli
819    müsavi: eşit
820    akis: yankı
821    telkin etmek: bir düşünceyi aşılamak
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— Başımıza ateş yağacak…
Daha diğer bir ses:
— “Yağacak” diyorsun, “yağdı” desene…
İhtiyar ses:
— Ne vakit yağdı?
— Muharebenin822 sonunda tayyareler gelip başımız dan aşağı 

bombalar atmadılar mı? İşte ateş yağmak bundan başka türlü bir 
şey midir?

Sadık Hoca aşir823 okur gibi ileri geri üç dört defa sallandıktan 
sonra caddeden geçenlere işittirecek bir gümrahlıkla824 haykırdı:

— Ey Müslümanlar, anlamıyor musunuz? Cenabıhak gâvura 
bizden ziyade akıl verdi. Çünkü fesadı825 gâvura yaptıracağı için 
onu zeki yarattı. Tayyare denilen o demir kanatlı kuşu icat ettirdi. 
İçine İngiliz kâfirini oturttu, eline bombayı verdi: “Haydi göreyim 
seni, bu nu Müslümanların başlarından aşağı at!” dedi. Bilmiyor 
musunuz, Mahmutpaşa’nın alt başında Hacıköçek Camiinin önün-
de kaç kişi şehadete erdi826… Uslanmıyo ruz. Günün birinde bu ateş 
yine tepemize dökülecektir. Şimdi manahnüfihimize827 gelelim… 
Aşağıki mahallede bir zi na günahı işleniyor. Biz bundan haberdar 
oluyoruz. Ses çıkarmazsak cürme iştirak etmiş oluruz…

Bir ses:
— Evet evet… Hemen şimdi bu gafil zevci828 çağı rıp hakikati 

anlatmalı. Bu rezaleti nasıl kapatacaksa kapatsın bakalım. Karıyı 
mı öldürecek, zamparayı mı gebertecek, ikisinin arasında kendi ka-
fasına bir kur şun mu sıkacak?

Bir ses:
822    muharebe: savaş
823    aşir: kur’a ayetleri
824    gümrah: yüksek ses
825    fesat: karışıklık, kargaşalık
826    şehadete ermek: allah’a inanmak
827    manahnüfih: üzerinde konuştuğumuz şey
828    zevç: eş
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— Benden de al o kadar!..
Diğer sesler:
— Keza829…
— Ve keza…
— Hakeza830…
— Kezalik831…
Bu suretle kahve halkı tarafından mücrimlerin idam hükümle-

ri832 verilmiş gibi oldu. Ma halle bekçisiyle haber gönderilerek Ali 
Senaver Bey kahveye celbedildi833.

14
Ali Senaver Bey, hayatın kararsızlıklarına, elemlerine834, bazı 

ani darbelerine karşı metanetli835 mukabeleye alışmış ciddi bir zattır. 
Bütün hareketlerinde “Öfkeyle kalkan zararla oturur” darbımeseli-
ni836 düstur edin miş837 gibidir. Avamın838 birçok beyhude839 hüküm 
ve endişelerinden kaçarak her ne olursa olsun az öfkelenmeye ve 
kabilse hiç öfkelenmemeye, uğrayacağı elem ve nikbetlere840 karşı 
mümkün mertebe teessürünü841 yenmeye ka rar vermiştir ve şimdi-
ye kadar içinde yaşadığı bu müspet842 hayatını sarsacak şiddetli bir 
darbeye de uğramamıştır.
829    keza: aynı biçimde
830    hakeza: bunun gibi
831    kezalik: aynı biçimde
832    hüküm: karar
833    celbetmek: getirtmek
834    elem: dert, sıkıntı
835    metanetli: dayanıklı
836    darbımesel: atasözü
837    düstur edinmek: genel kural edinmek
838    avam: alt tabaka
839    beyhude: boşuna
840    nikbet: talihsizlik, musibet
841    teessür: üzüntü
842    müspet: olumlu
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Yaşı kırkı geçmiş ve şakaklarında ikinci devre-i hayatının şafa-
ğı sökmekte olmasına rağmen bünyece genç, dinç ve simaca yakı-
şıklıdır. İtikatça ise çok serbesttir, çok…

Zevcesi843 İclal’i sever fakat kıskançlık nedir bilmez. Öyle sa-
dakatsizlik, hıyanet gibi şeyleri asla aklına ge tirmez…

Bekçinin tebliğ ettiği844 mahalle kahvesi dave tine birdenbire 
mana veremedi. Hatta bunu tuhaf bu larak biraz güldü. Gidip gitme-
mekte bir müddet845 tereddüt etti846 ve nihayet bu davetin eğlenceli 
bir şey olma sı ihtimaline aldanarak hemen hemen hiç ayak at mamış 
olduğu kahvenin yolunu tuttu.

İçeri girince hacıların, hocaların taassupla askın suratlarında 
neşe ve eğlenceye delalet847 eder bir şey seçe medi. Ağır ve soğuk 
bir selamla kalkan ellere hafifçe mukabele etti.

Onu şimdi haddeden848 geçiren dik bakış lı gözler bu gafil koca-
nın şu fütursuz849 hâline şaşı yorlardı.

Sadık Hoca maksada münasip850 bir mukaddime851 ile girişme-
yi muvafık852 bularak sertçe bir sesle birdenbire:

— Bir kötünün yüz mahalleye zararı olur, dedi.
Senaver Bey bu ithamdan bir şey anlamayarak yalnız dinledi, 

hiç cevap vermedi.
Hoca Sadık tekrar etti:
— Öyle değil mi Senaver Bey? Niçin tasdik etmiyorsunuz853?

843    zevce: eş
844    tebliğ etmek: bildirmek
845    müddet: süre
846    tereddüt etmek: kararsız kalmak
847    delalet: işaret
848    hadde: madenleri tel durumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta de-

likleri olan çelik araç
849    fütursuz: umursamaz
850    münasip: uygun
851    mukaddime: giriş, ön söz
852    muvafık: uygun
853    tasdik etmek: onaylamak
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Ali Senaver Bey şimdi biraz taaccüple:
— Neyi tasdik edeceğim?
— Bir kötünün yüz mahalleye zararı olduğunu…
— Vallahi hocam, böyle bir laftır işitirim ama hiç tecrübesine 

varmamış olduğum için doğruluğunu eğriliğini tasdik edemem… 
Beni bu sual için çağırdınızsa bekçiyi beyhude yormuş olacaksınız.

— Siz hele buna cevap veriniz. Bu sualin çok mühim daha alt 
tarafı var…

— Bu bahsetmek istediğiniz kötü kimdir?
— Kim olduğunu şimdi söyleyeceğiz fakat siz evvela854 cevap 

veriniz. Bir kötünün yüz mahalleye zararı olur mu olmaz mı?
— İspata muhtaç bir şey…
— Bu halk sözüdür… İspat ister mi?
— İster çünkü bakınız, anlatayım: Bir kötünün yüz ma halleye 

zararı dokunduğunu tasdik edebilmek için o yüz mahallenin içinde 
kötü farz ettiğiniz adamdan daha bir kötüsü bulunmadığını ispat 
etmek lazım gelir.

Hoca Sadık geviş getirir gibi yutkuna yutkuna gü lerek:
— Hep bunlar yeni avukatlık çenebazlığı855… Zamane856 lafla-

rı…
— Hocalık iddiasındasınız Sadık Efendi… “Çene baz” tabiri857 

sakattır… Lafın zamaneliği olmaz, eğrisi doğrusu olur. Söz, ancak 
bu cihetten858 mihenge vuru labilir859.

Sadık Hoca hain hain gülerek:
854    evvela: önce
855    çenebazlık: çok konuşma durumu
856    zamane: (yakınma veya hafifseme yoluyla) şimdiki zaman
857    tabir: ifade
858    cihet: yön, taraf
859    mihenge vurmak: ölçmek
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— Her lakırdıya gülerek bir cevap buluyorsun ama şimdi şu 
kadar adamın huzurunda sana bir şey söyle yeceğim, zıngadak şapa 
oturacaksın!..

Ali Senaver Bey, şakaya buluşturarak tebessümle:
— Ben hacı gemisi değilim.
— Keşke hacı gemisi olaydın da hakkında bu rivayet860 çıkma-

yaydı!
— Benim hakkımda bir rivayet?
— Evet evet fakat evvela mahallemizdeki bu kö tü adamın kim 

olduğunu söyleyelim.
Ali Senaver Bey biraz çehresini861 çatarak:
— Hocam, düşün de söyle… Bir adama kötü demek kolaydır 

fakat hükümde sıhhat862 yoksa bu vebalden kurtulması zordur.
— Ben kendim vaizim, böyle nasihatler dinlemem. Benim kötü 

dediğim adamın dünyada duracak, ahirette yatacak yeri yoktur…
— Demek vaizler kendileri nasihat dinlemezler, boyuna halka 

dinletmek isterler? Dünya Beyoğlu tram vaylarına benzemez, geniş-
tir. Herkes duracak bir yer bulur. Ahirette ise hiçbir ölünün mezar-
sız kaldığı gö rülmemiştir. Bir kadavrayı nereye atsan orası onun 
için mezar olur.

Hoca Sadık biraz dikleşerek:
— Beyefendi, maşallah çenen kuvvetli fakat şimdi şimdi dilin 

tutulacak, söyleyecek bir laf bulamayacak sın!..
— Bulurum hocam, merak etme, bulurum… Laf kıtlığına kıran 

girmedi.
— Dinle efendim, dinle. Neuzübillah benim bahsetmek istedi-

ğim kötü adam, namına Deli Filozof denilen o iblis-i aleyhüllane-
860    rivayet: söylenti
861    çehre: yüz
862    sıhhat: doğruluk
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dir863. Şerr ü fesadı yedi mahalleye, yedi yüz mahalleye değil, bütün 
memlekete şayidir864.

— Hikmetullah Efendi’den bahsetmek istiyorsu nuz…
— Hikmetullah’tan değil, o şerrullahtan865…
Ali Senaver Bey yüzünü sertçe ciddileştirerek:
— Hata ediyorsun hoca! Eğer vebalden, hakikaten korkarsan 

büyük günaha giriyorsun! Filozof Hikmetul lah Efendi, bu memle-
ketin en fazıl866, en iyi adamlarından biridir. Doğ ru, açık, acı sözleri 
çoklarının hoşuna gitmediği için ona “fena” demek hatasına düşü-
yorlar. Fenalık Hikmetullah’ta değil, onu anlayamayanların kafala-
rındadır!

— Hataya düşen biz değiliz, sensin. Çünkü bu kötü adamın 
sana dokunan büyük fenalığından habe rin yok…

— Hiç zannetmem.
— Zannetmez misin? (Senaver’in kulağına doğru eğilerek pes 

perdeden) Onun oğlu, senin karını seviyor. El-veledü sırrı ebihi867…
— Genç çocuktur, olabilir.
Hoca mütehayyir868 bir bakışla gözlerini açarak:
— Olabilir mi?
— Evet…
— Namuslu bir kocanın ağzına yakışır söz mü bu?
— Hariçten karısı sevilen her kocaya “namussuz” demek asıl 

namussuzluktur.
— Neuzübillah…

863    iblis-i aleyhüllane: lanetlenmiş şeytan
864    şayi: yayılmış, herkesçe duyulmuş
865    Şerrullah: Allah’ın şerri
866    fazıl: erdemli
867    El-veledü sırrı ebihi: “Çocuk, babasının sırrıdır”
868    mütehayyir: şaşırmış
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Fısıltı derecesinde başlayan bu muhavere869 gittikçe kızışarak 
yükseliyordu. Bütün kahve müşterileri derin bir sükût içinde kulak-
larını bu iki kişinin ağızların dan çıkan cümlelere vermişlerdi. İlk 
sözde mağlup düşeceğini zannettikleri Ali Senaver Bey’in dikleş-
mesine şaşıyorlar dı.

Hoca Sadık, bir kürsü şeyhi azametiyle baş sallaya rak:
— Bu oğlan, geceleri senin karının haremine giriyor… Buna 

ne diyeceksin?
— İspata muhtaç bir keyfiyet…
— İspatı kolay! Kaç şahit istersin?
— Bu cihet bana aittir. Sen bu meselede ispat, şahit tarikiyle870 

vazifedar871 değilsin.
Halil Efendi öteden haykırdı:
— Yalnız o değil, bu işte hepimiz vazifedarız. Çün kü mahalle-

ye gökten lanet yağıyor.
Ali Senaver Bey, Halil’e doğru başını kaldırarak:
— Filozof’un oğlu benim karımı sevmiş. Bu gü nahtan dolayı 

mahalleye lanet yağıyormuş. Hâlâ bu Kurun-ı Vusta872 zihniyetiyle 
yaşıyoruz…

Etraftan birkaç hiddetli sesler:
— Biz şunu bunu bilmeyiz, şarlatanlığa karnımız tok! İş temiz-

lenerek mahallenin üzerinden bu ağır lanet havası kalkmalı!
Ali Senaver:
— Efendiler, ağalar, hocalar, ne demek istediğini zi anlayamı-

yorum…
Yükseldikçe hırıltılarla pürüzleri ayıklanan bir ses:

869    muhavere: konuşma
870    tarik: yol
871    vazifedar: görevli
872    Kurun-ı Vusta: Orta Çağ
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— Zabıtaya haber verip de zampara içerdeyken gece evini bas-
tırırsak o zaman ne demek isteğimizi anlarsın…

Ali Senaver Bey ayağa fırladı, yumruklarını sıka sıka kahve 
halkına hitap ederek:

— Zampara içerde iken zabıtaya haber verip gece benim evimi 
bastırmak! Ne zamanda ve hangi kanun devrinde yaşadığınızdan 
haberiniz yok. Behey hay vanlar! Hâlâ bıraktığımız çayırda otluyor-
sunuz!..

Hemen Ali Senaver’in etrafında bir toplantı oldu. Üzerine bir-
kaç el kalktı. Bu hücumun ortasında kalan müttehem873, müdafaa 
vaziyeti almaya uğraşırken kahvehane kapısından içeriye gür sesli 
biri girdi:

— Nedir o? Kime hücum ediyorsunuz? Güpegündüz cadde or-
tasında bu saldırma nedir?

Şimdi yüzler hep o tarafa döndü. Bu gelen kimya ger Bekir 
Efendi’ydi. Sadık Hoca’nın hasm-ı ekberi874… Ho ca, onu kerame-
tinin tesiriyle öldürmemiş miydi? Nasıl dirildi? Nereden çıktı? Be-
kir’in böyle vehleten875 zuhuru, yalancı evliyanın manevi kuvvetini 
oradaki lerin nazarında itibardan biraz düşürdü.

Çokları şimdi onun kerametinden şüphe eder göz lerle yüzü-
ne bakıyorlardu. Hilesi yakalanmış bir hokka baz vaziyetinde kalan 
hoca, gelenin yüzüne melul876 nazarını dikerek:

— Vay Bekir Efendi oğlumuz, siz misiniz? Gör düğüme çok 
memnun oldum…

— Evet, benim, hoca efendi babamız… Fakat ya lan söyleme. 
Beni gördüğüne memnun olmadın. Ölmüş olsaydım daha çok sevi-
necektin çünkü o zaman kerame tin sübut olmuş olacaktı…

Sadık Hoca:
873    müttehem: suçlanan
874    hasm-ı ekber: büyük düşman
875    vehleten: aniden
876    melul: üzgün
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— Efendim biz nerede, keramet nerede?..
Bekir Efendi:
— Yok yok… Böyle gayrisamimi mahviyet877 göstermeye uğ-

raşma… Ebülkütüp Tahsin Efendi’nin tesadüfi vefatıyla kerameti-
ne yalnız mahalleyi inandır mak değil, kendin de inanmıştın lakin 
kalkıştığın aynı iddian bende kof çıktı. Ben sana Tahsin Efendi’den 
daha şiddetle hücum ettim fakat bana sihrini tesir ettiremedin…

Bekir, Ali Senaver’in çok dostuydu. Birbirleriyle kucaklaşarak 
öpüştüler. Biraz önce Senaver’e hücum eden halk, bu musafaha878 
karşısında şimdi geri çekildiler. Çünkü Bekir’de, Sadık Hoca’nın 
manevi kudretine galebe eder879 bir kuvvet görür gibi oluyorlardı.

Bu toplantı, bu münazara, bu hücumun sebebini Bekir Efen-
di’ye anlattılar. O zaman kimyager, tehdit tavrıyla koç gibi başını 
çarpıtıp halka yumruğunu uzatarak:

— Efendiler, burası mahalle kahvesidir, hukuk davalarının gö-
rüleceği bir mahal880 değil! Öyle herkesin evine gireni çıkanı gözet-
leyip de mahalle kahvesinde mahke me kurarak bekçiyi mübaşir881 
gönderip huzurunuza tehdiden adam celbetmeyi ben size gösteri-
rim!..

Bekir Efendi cebinden bir kâğıt çıkararak sözüne devam etti:
— İçinizde iddiasında sebat eden882 varsa şu kâğıda im zasını 

koysun. Bakalım cezayı kim görüyor?
Bu davet karşısında kahvedeki galeyan bir fısıl tı derecesine 

indi. İmza koymaya atılan olmadı. Kanundan en ziyade korkanlar, 
kanunu hiç bilmeyenlerdir. Bazı boş kafalılar bir elebaşının teşviki 
arkasın dan yürürler, tehlikeyi sezince hemen sağdan geri dönerler, 
inkâra sapıtırlar.
877    mahviyet: alçak gönüllülük
878    musafaha: selamlaşma
879    galebe etmek: üstünlük sağlamak
880    mahal: alan
881    mübaşir: çağırıcı
882    sebat etmek: direnmek, kararlı olmak
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15
Kendilerinden zayıfını görünce kabaran, tehlike hissedince 

sümüklü böcek gibi hemen kabuklarının içi ne büzülen bu mahalle 
mutaassıplarını epeyce ürküttükten sonra Bekir ile Ali Senaver kah-
veyi terk ettiler. Beyazıt’a doğru yürümeye başladılar.

Ali Senaver’e garip bir dalgınlık sükûtu çöktü. Ne düşünüyor-
du acaba? Karısı aleyhinde savrulan ithamlardan ipe sapa gelecek 
noktalar var mıdır?

Bekir Efendi’nin zihnine böyle bir şüphenin göl gesi düştüğün-
den sordu:

— Monşer883! Daldın…
— Evet.
— Sebebi?
— İyi bilmiyorum, ben de bu sebebin labirentleri içindeyim.
— Şuraya, cami kahvesinin yeşil serinliğine otu rup biraz gö-

rüşelim.
— Fena olmaz.
Yürüdüler.
Evkaf884 veya Emanet885 bu küçük yeri kısım kısım birkaç kah-

vecilere icar etmenin886 yolunu bulmuştu. İskemleler, masalar di-
zilmiş taflan887 aralarından yürür ken birkaç taraftan birden kahveci 
tabilerinin888 davetlerine maruz kalırsınız. El işaretiyle size otura-
cağınız ye ri gösterirler. Fakat çığırtkanların bu ilk güler yüzleri ne 
aldanmamalıdır. Sizi ökseleyip istediği yere oturta rak kahvenizi 
getirdikten sonra herhangi bir lüzum üzerine bunları ne kadar ça-
ğırsanız artık bir daha yüz lerini göremezsiniz.
883    monşer: “Azizim, dostum!”
884    Evkaf: vakıflarla ilgili hususları yürütmekle görevli bakanlık
885    Emanet: şehremaneti, belediye
886    icar etmek: kiralamak
887    taflan: karayemiş ağacı
888    tabi: çırak
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Görseniz de o ilk mültefit889 çehreler, asıkça dır. O gün sizden 
beş kuruş hak etmiştir, istifadesi tamamdır. Artık niçin tebessümü-
nü israf etsin? Şuradan bir arşın ötedeki kahvenin fiyatça yir mi para, 
kırk para, bazen daha ziyade farkları vardır. Niçin böyle? Bu cihet 
anlaşılır muamma değildir.

İki arkadaş cami pencerelerine yakın bir serinliğe oturdular, 
kahveler geldi, sigaralar yandı.

Bekir, Ali Senaver’in durgunluğuna bir müddet hürmet göster-
dikten sonra şu uvertür890 ile bir söze girişti:

— Ey, söyle bakalım birader, eğer mahallenin zevcen aleyhin-
deki bu ithamları kuru bir iftiradan ibaretse ben bu heriflere hadle-
rini bildirmek için her şeyi göze aldırmaktan çekinmem Ali!.. Anlı-
yor musun? Her şeyi!..

— Ortaya kocaman bir şart edatı koyarak söz söylü yorsun…
— Evet…
— “Mahallelinin zevcen aleyhindeki bu ithamları kuru iftira-

dan ibaretse” diyorsun. Demek ki bu isnadın hakikate mukareneti891 
de aklına gelebiliyor?

— Evet… Affet, durgunluğundan bu manayı çı karıyorum…
— Affa veya hiddete lüzum yoktur. Şimdi seninle açık görüşe-

ceğim.
— Dinliyorum.
— Bu mesele pek vazıh892 değil fakat şimdi ufak te fek bit ye-

nikleri zihnimi kurcalamaya başladı.
— “Şimdi” diyorsun, evvelce bu hususta hiçbir şüpheye düş-

memiş miydin?
— Katiyen.

889    mültefit: iltifat eden
890    uvertür: operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça
891    mukarenet: uygunluk, yakınlık
892    vazıh: açık
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— Mahallenin bu ihbarı üzerine mi sen de şüpheler hasıl oldu893?
— Evvelce hiç mühimsemediğim bazı noktalar üzerine nazarı-

dikkatim açıldı.
— Anlayamıyorum Senaver… Senin evine geceleri bir âşık gi-

rip çıkar ve bu macera bütün mahalleye yayılır da senin bundan 
nasıl haberin olmaz?

— Geceleri zevcemin haremine bir âşığın girip çıktığı keyfi-
yeti, bu açık bir iftiradır. Buna ihtimal veremem. Lakin bu iftiranın 
uydurulmasını mucip894 bazı sebepler bulunabileceği ihtimali şimdi 
biraz zihnimi gıcıklıyor.

— İzah et…
— Birkaç zamandır karımın hâlinde bazı değişik likler görüyor-

dum lakin her nedense bende bunlardan bir şüpheye düşmek merakı 
uyanmamıştır.

— Ne gibi değişiklikler?
— Evvelce kendisinden hiç görmemiş olduğum densizlikler… 

Fakat ben hep bunları çok genç bir kadının hiçbir mana verilemeye-
cek kadar havai olan kaprisle rine atfediyordum895.

— Bu densizliklerden birkaçını anlatmaz mısın?
— Hay hay… Mesela karılık kocalığımızda eski hararet kal-

mamıştır.
— Bu ekseri izdivaçlardan sonra vuku bulan bir hâl dir.
— Vara yoğa hiddetlenerek sinirlenmeyi âdet edindi.
— Demek isterik896 bir hâl aldı.
— Tamamıyla…
— Ey… Sonra?

893    hasıl olmak: oluşmak
894    mucip: gerektiren
895    atfetmek: yüklemek
896    isterik: histerik, histeri belirtileri gösteren kimse, kendinde bazı ruhsal bozuk-

luklar görülen sinir sistemi hastası
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— Saatlerce yalnız odalara kapanmaktan hoşlanır oldu. Bütün 
misafirlerden hatta bazen benden bile kaçmaya başladı.

— Pek açık alametler… Nasıl olup da sen bunlara ehemmiyet 
vermedin?

— Birkaç doktora gösterdim. Gülerek şu cevabı al dım: “Bunlar 
genç kadının aybaşı rahatsızlıklarıdır, beyefendi… Diğer işlerinize 
tercihen hanımla meşgul olmalısınız.”

— Ey, bu nasihati tuttun mu?
— Karımla meşgul olmak için benim nasihate, teşvike ihtiya-

cım yoktu. Lakin onunla her şeyden fazla meşgul olmama müsait 
kendisinde bir hahiş897 göreme yince ne yapabilirdim? Hekimlerin 
tavsiye ettikleri bu ilaçtan İclal şiddetle kaçar bir asabiyete düş-
müştü.

— Ah kayıtsız koca, evlilik vaziyetini epeyce vahimleştirmiş-
sin898… Bu pek açık âraza899 hâlâ ufak tefek bit yenikleri tefsiriyle 
lazım ehemmiyeti vermiyorsun. Havsala900 genişliğini ben de seve-
rim ama bu kadarı da iyi değildir…

— “Sakınılan göze çöp batar” derler, ben bu sözün hükmüy-
le amil901 olduğum için hiçbir şeyin üzerine titremem. Dinle Bekir, 
işin dahası var…

— Dinliyorum.
— Bir gün eve geldim, aynanın önünde genç bir erkek fotogra-

fisi902 gördüm.
— Kim olduğunu tanıdın mı?
— Tanıdım. Bu genci sen de tanırsın. Tahmin et bakalım, bu 

kim olabilir?
897    hahiş: istek
898    vahim: çok tehlikeli
899    âraz: belirtiler
900    havsala: kursak
901    amil: işleyen
902    fotografi: fotoğraf
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Bekir biraz düşündükten sonra:
— İcab-ı hâle903 bakılırsa bu fotografi Filozofzade Çelebi’nin 

olacak.
— Çok zekisin Bekir… İşte tastamam o…
— İçine bir şüphe gelmedi mi?
— Hayır… Çünkü karımın gönlünde bir fenalık ol aydı bu res-

mi benden saklardı, böyle alenen904 getirip aynanın önüne koymaz-
dı, dedim, hiç şüpheye düşme dim. O zaman böyle düşünmüştüm.

— Şimdi ne düşünüyorsun?
— Dinle, bitireyim. Karım odaya girer girmez doğ ru aynanın 

önüne gitti. Et bent905 bir hâli vardı. Bunu şimdi fark ediyorum. 
Cebrî906, soluk bir tebessümle “Çelebi ne güzel çocuktur, değil mi 
Senaver?” dedi. Hâlâ aklıma bir şey gelmeyerek zevcimin bu istif-
hamına907 bir “evet”le müspet cevap verdim.

— Yalan söylememişsin. Çelebi yakışıklı bir deli kanlıdır. Yaş 
on sekiz, on dokuz… Refikan908 da o çağlarda… Sen kırkı atlayalı 
hayli sene oldu. Vüreykaları909 hayata yeni açan bu iki taze çiçeğin 
arasında sen biraz tohumluk salatalığa benziyorsun.

— Bu kaba teşbihle kendimi kendimden so ğutma…
— Demek ki onlara kıyasen kendi ihtiyarlığını tasdik ediyor-

sun?
— Hakikate karşı inattan ne çıkar?
— Biz kendimizi hayata hakikat dürbünüyle ba kan munsif910 

kimselerden sayıyoruz.
903    icab-ı hâl: hâlin gerektirdiği
904    alenen: açıkça
905    et bent: utanan, bozulan
906    cebrî: zorla
907    istifham: soru
908    refika: eş
909    vüreyka: yaprakçık
910    munsif: insaflı
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— Öyledir.
— O hâlde biz dünyayı avam gözüyle görüp avam hodkâmlı-

ğıyla911 hareket etmemeliyiz.
— Ne demek istiyorsun?
— Bu iki genç sevişiyorlarsa sen aradan çık, birbirini alsınlar. 

Sen de kendi yaşınla denk bir kadınla ev len.
— Şimdi kendi kendimi tartıyorum. İclal’den ko lay kolay vaz-

geçemeyeceğimi anlıyorum.
— Demek bu iki genç sevdalının arasında karaça lı gibi engel 

olmasını istiyorsun?..
— Bekir, böyle sathi912 hükümlerle kendini alda tıp beni de şa-

şırtma.
— Ben kendimi aldatmıyorum. Görünen hâle göre doğru hü-

küm vermeye çalışıyorum.
— Hükmün doğru değil…
— Aksini ispat et.
— Çelebi ile İclal’in arasında bir aşk yangını olsa da bunun 

ciddiyetine inanmamalıdır. Gençlerin bu ilk sevdaları talaş alevine 
benzer, parlar söner. Ben karım için çalışıyorum, epeyce kazanı-
yorum. Onun na zını çekerek bütün çocukluklarına katlanıyorum. 
Çe lebi, İclal’i benim kadar sürekli ve samimi bir refahla mesut ede-
mez. İlk ateşleri geçtikten sonra aralarında başlayacak şey bıkkınlık, 
geçimsizlik, dırdırlık ve gözyaşıdır. Bu çocukları kendi havalarına 
bırakmak iki sine de acımamaktır.

— “Bu mülahazalarında913 hodkâmlık yoktur.” diyemem fakat 
sözlerinin biraz doğru cihetleri de var. Peki, fikrini kabul ettim. 
Söyle, şimdi ne yapmak lazım  geliyor? Bu iki gencin buluşmak, 
sevişmek arzularına  nasıl mâni olabileceksin? Etraftan açılacak de-
911    hodkâmlık: bencillik
912    sathi: yüzeysel
913    mülahaza: düşünce
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dikodu ağızlarını nasıl kapatacaksın? Sözü mahalle kahvesine düş-
müş bir maceranın önüne nasıl geçeceksin?

— Hah işte… meselenin bu müşkül914 cihetlerini halletmek için 
konuşalım.

Birkaç dakikalık bir düşünce dalgınlığından sonra Bekir Efen-
di:

— Bu hususta aklıma gelen ilk çare şudur.
— Nedir?
— Doğrudan doğruya Filozof’a müracaat edelim, macerayı 

anlata lım. Oğlunu bu sevdadan çekmek için ne yapmak lazım geli-
yorsa ihmal etmemesini rica edelim. Ne dersin?

— Muvafık.
— Hikmetullah Efendi çok doğru bir adamdır fa kat eğriler ara-

sında sözleri garip ve hareketleri eksantrik915 görünür. Göreceksin, 
teklifimizi samimiyetle ka bulde dakika fevt etmeyecektir916… Ma-
cerayı müzminleştirmemek917 için hemen gidelim.

— Haydi…

16
Evin havasında fırtınadan evvel görülen bir elekt rik dolgunlu-

ğu var gibiydi. Anası, büyükanası, hiz metçi Uğur Ayşe; Çelebi’nin 
hâlinden kâh şikâyetle kâh taaccüple bahsediyorlardı. Oğlana bir 
şeyler ol muş.

Hafıza Hanım bir gün epeyce bir sinir galeyanıyla damadının 
karşısına çıktı. Filozof, kaynana sından softalar918 derecesinde ür-
kerdi.

Kadın içini boşaltmak için poflayıp geğirdikten sonra:
914    müşkül: zor
915    ek santrik: alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan
916    fevt etmek: (bir fırsatı) kaçırmak
917    müzminleştirmek: devam ettirmek
918    softa: medrese öğrencisi
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— Damat, artık bu seninkisi elverir… Gökteki kuş ları, deniz-
deki balıkları, karadaki insanları, mahlukları bırak. Biraz da evinin 
hâline bak, biraz da dizinin dibinde, gözünün önündekilerle uğraş!..

— Evime bakmıyor muyum? Aç mısınız?
— Aç değiliz. Yaşamak yalnız boyuna tıkınmakla olmaz. Oğlu-

nun ahlakı bozuldu, haberin yok.
— Ne yapıyor?
— Bazı akşamlar sallana sallana geliyor. Ağzı kokuyor.
— Mihalakopulo’ya vergi veren Türk yalnız benim oğlum olay-

dı kederlenirdim. Hemen bütün Türkler o fabrikanın haraçgüzarıdır. 
Sallana sallana yürü mek, ağzı kokmak şimdi ayıp değil. En mühim 
işleri tütsülü kafa ile görmek, her gece döşeğe sarhoş girmek bizim 
şimdiki teferrüsümüze919, telakkimize göre asrilik lazımelerinden-
dir920.

— Oğlunun yaptığı şeyi sen de hiç yapmıyor değilsin. Ben de 
geldim de sarhoşa sarhoşluktan şikâyet ediyo rum. Çelebi’nin akıl 
bozukluğu yalnız içkiden ibaret olsay dı “Neyse ne!..” der, geçer-
dik… Daha neler de neler?..

— Maydanozlu köfteler… Öyle mi?
— Alayın sırası değil damat, beni dinle… Bu işin önüne geçer-

sen geçersin, geçemezsen…
Hafıza Hanım boğazına tıkılan bir hıçkırık düğü müyle sustu. 

Filozof sordu:
— Ey, geçemezsem?..
— Geçemezsen oğlunu kaybedersin.
— Oğlumu nereye kaybediyorum?
— Büyükanayım, anlatmayı içim götürmüyor. Ayşe Kadın’ı ça-

ğırayım da gördüğünü, işittiğini sana o söylesin.
919    teferrüs: anlayış
920    lazıme: gerek
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Ayşe Kadın çağrılır. Onunla beraber Fehime Ha nım da içeriye 
girer. Anadolulu hizmetçi mahkemeye çağrılan bir şahit gibi öteki-
leri ağzına baktırarak baş lar:

— İş… Ağacığım, oğlanın gönlüne ateş düşmüş alaflanıyor!.. 
Onun odası benim yattığım odanın üstünde. Sabahacak onun ahın-
dan, ofundan uyuyamıyorum… Güzel bir kadına gönül yitirmiş. 

“Tanrım bağa acı!” diye bir bağırış kopardı, ödüm kopayazdı!..
Hafıza Hanım:
— Onları geç… Bahçede gördüğünü söyle…
Uğur Ayşe iki avucuyla bir müddet yüzünü kapa yıp açtıktan 

sonra:
— Oğulu bir gün bahçede ağaçlara bakınırken gördüm. “Neye 

bakınıyon?” deyu sordum. “Kuvvetli bir dal arıyom.” dedi. “Ne ya-
pacağın?” dedim. “Kendimi sallandıracağım.” dedi.

Filozof, tuhaf bir tevekkülle921 kadınların yüzlerine bakarak:
— Verdiğim terbiyeye muhitin922 tesiri galebe ediyor. Bazı 

gençlere müstevli923 şimdiki hastalık: içki, kokain, sevda, intihar…
Filozof’un zevcesi Fehime Hanım sinirli jestler yaparak:
— Nasıl babasın kuzum?!.. “İçki, kokain, sevda, in tihar”mış!.. 

Gayetle tabii bir şeyden bahseder gibi söylüyor sun…
Filozof:
— Evet, gayet tabii bir şeyden bahsediyorum…
Fehime Hanım:
— Demek ki bu felaketi gayet tabii bularak kolla rımızı kavuş-

turup oğlanın intiharını bekleyece ğiz, öyle mi?!
Filozof:

921    tevekkül: herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah’a bırak-
ma

922    muhit: çevre
923    müstevli: yayılan, istila eden, salgın hâline gelen
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— Korkmayınız bir şey olmaz. Çelebi kurnazlık ediyor fakat 
oğlum benden daha kurnaz olamaz.

Kaynana:
— Ne demek istiyorsun? Ölüme kurnazlık sığar mı?
Filozof:
— Korkmayınız, diyorum. Bu hâl gençlik sevda dramının ilk 

komedyasıdır. Anlatayım: Bu oğlan bir kadın seviyor. Gayet mü-
nasebetsiz kepaze bir kadın. Onunla evlenmek sevdasında. Bu iz-
divaca muvafakat edilmeyeceğini924 bildiğinden, intiharla bizi kor-
kutmak istiyor.

Uğur Ayşe dışarıya kulak kabartarak:
— Susunuz!.. Durunuz!..
Fehime Hanım:
— Ne var?
Ayşe:
— Sokak kapısı çalınıyor.
Kaynana:
— Koş, aç…
Dışarıya koşan Ayşe, üç dört dakika sonra odaya avdetle:
— İki erkek misafir, efendiyi görmek istiyorlar.
Filozof:
— Tanıdık kimseler mi?
Ayşe:
— Onları görmüş olduğumu bilmiyorum.
Filozof:
— Bana dinî mesele soracak aptallardan olmasınlar da… Misa-

fir odasına al, geliyorum…
924    muvafakat etmek: onay vermek
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Filozof, misafir odasında Bekir ve Senaver’le kar şılaştı. Pek 
sık görüşmüyorlarsa da birbirine hiç de yabancı değillerdi. İkisi de 
Filozof’u mezayasını925 takdir edenlerdendi.

Filozof:
— Bu memlekette benim hakikatimi tanıyanlar “nadir” değil, 

“ender”dir. İşte siz o “ender” dostlarımdansınız lakin “nadir” görü-
şüyoruz…

Bekir Efendi:
— Faziletlerinizi takdir edebilmekle müftehiriz926. İşte bu iman, 

bu emniyetle mühimce bir mesele hakkında adilane kararınıza inti-
zaren927 bugün size müracaat ediyoruz.

Filozof:
— Adalet benim gibi hakirlerin928 kararına kaldıysa vay hâlini-

ze! Adalet, haksızlığın mukabil929 zıttıdır. Dün yaya müstevli olanı 
ise bu ikincisidir. Haksızlığı her kes yapabilir ve hemen herkes hil-
katen buna meyyaldir930. Bu ejdere karşı adaleti yürütebil mek için 
kuvvet ister. Bende bu kuvvetin mevcudunu tasavvur edebiliyor931 
musunuz?

Bekir Efendi:
— Bahsedeceğimiz mesele hakkında bir istihkak932 lazım gelen 

nüfuz ve kuvveti haizsiniz933.
Filozof:
— Buyurunuz, dinliyorum…
Bekir Efendi:

925    mezaya: üstün vasıflar
926    müftehir: iftihar eden
927    intizaren: bekleyerek
928    hakir: değersiz
929    mukabil: karşısında
930    meyyal: eğilimli
931    tasavvur etmek: düşünmek
932    istihkak: hakkı olma
933    kuvveti haiz: güce sahip
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— Baba olmanın zevkleri, üzüntüleri vardır…
Filozof:
— Yine evlat yüzünden mi sitemler çekeceğim?
Bekir Efendi:
— Efendim, sizin mahdum934 beyin…
Filozof, sözü hemen muhatabının ağzından ka parak:
— Kırdığı ceviz bini aştı…
Şimdi cevabı Ali Senaver’e vererek:
— Bu sefer bir çetinine sataştı…
Ali Senaver, bu sözü kalbinden yüzüne fışkıran öy le bir ha-

raretle savurdu ki o ağzını kapayınca ortada bir şaşalama sükûtu 
peyda oldu935. Üç kişi birbirine münakaşasına girişilecek epeyce 
mühim bir meselenin eşiğinde bu lunduklarını anlatmaya uğraşıyor 
gibiydiler.

Nihayet Bekir Efendi perdenin ucunu kaldırma ya atılarak:
— Filozofum, sizin mahdum bir kadını seviyor.
Filozof:
— Gençliktir… Olabilir…
Bekir Efendi:
— Bu kadının kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?
Filozof “Müptezel936 fahişelerden biri olmalıdır!..” infialiyle937 

haykıracaktı. Fakat zeki adam baltayı taşa vurmaktan çekinerek ilk 
sözünü yuttu. Sonra şu ceva bı verdi:

— Tahmin edemiyorum…
Bekir Efendi:

934    mahdum: erkek evlat
935    peyda olmak: belirmek
936    müptezel: saygınlığını yitirmiş
937    infial: kızgınlık



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 137

— Vakıa, vehleten938 akla gelecek gibi değil…
Ali Senaver Bey hazin bir tebessümle:
— Filozofum, akla gelmeyen vukua geldi… Senin oğ lan, be-

nim karımı seviyor…
Bu ifşa önünde Filozof büyük bir taaccüp yüzü gösteremeyerek 

yalnız güldü.
Ali Senaver bu gülmenin manasını anlamak için sordu:
— Neye gülüyorsun?
Bekir Efendi, Filozof’tan evvel cevaba atıldı:
— Âşık babası olduğuna…
Filozof:
— Hayır, oğlumun çapkınlığına gülmüyorum. Mesele bana tu-

haf görünüyor da…
Ali Senaver:
— Ne gibi?
Filozof:
— Siz şimdi bana oğlumu bu sevdadan vazgeçir mek için baba-

lık nüfuzumu şiddetle kullanmamı tavsiyeye geliyorsunuz…
Ali Senaver:
— Evet, iyi keşfettiniz.
Filozof:
— Pekâlâ… Fakat bu ihtarla bana müracaattan evvel, zevceniz 

üzerinde kendi kocalık nüfuzunuzu şiddetle kullanmanız icap et-
mez miydi?

Ali Senaver:
— Bu hususta karımla henüz şakk-ı şefe etmedik939.
Filozof:

938    vehleten: ilk anda
939    şakk-ı şefe etmek: ağız açmak, konuşmak
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— O hâlde zevcenizin oğlumla seviştiğine neden hükmediyor-
sunuz?

Ali Senaver:
— Bu aşk henüz anonim bir şekilde… Fakat hakikati müspit940 

ortada alametler var…
Filozof:
— Benim oğlanın da başında böyle anonim bir sevdanın duma-

nı tütüp duruyor.
Ali Senaver:
— İtiraf etti mi?
Filozof:
— Hayır. Gelip bize böyle bir şey söylemedi. Fakat kendini as-

mak için bahçede kuvvetli ağaç dalları ara yıp geziyormuş…
Bekir Efendi:
— Demek aşkı şiddetli?
Filozof:
— Öyle görünüyor.
Bekir Efendi:
— Mesele bizi ciddi düşündürecek bir ehemmiyette…
Filozof:
— Hanımın aşk temposu ne derecelerde?
Ali Senaver:
— O da üst perdelerde.
Filozof derin bir tefekkür941 çatkınlığı alarak:
— Ali Senaver Bey, ben babayım, siz de kocasınız. Bir delikan-

lının bir kadına alakası halk telakkisince büyük bir kabahat değildir 
lakin bir zevcenin sadakatten inhirafında942 iş değişir. Ortaya kos-
940    müspit: saptayan, belgeleyen, ispat eden
941    tefekkür: düşünce
942    inhiraf: başka bir tarafa meyletme



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 139

koca bir namus meselesi çıkar. Macerayı işitenler yalnız, sadece 
ayıplamak değil, kocaya ağız dolusu lanet ederler…

Ali Senaver:
— Evet filozofum, vaziyeti muhakeme943 ediyorsunuz…
Filozof:
— Hayır, doğru muhakeme etmiyorum. Halkın ah laki telakki-

sine nazaran söz söylüyorum. Doğrusunu ister seniz bu meselede 
aranacak ahlaki mesuliyet iki taraf için de birdir, aynıdır. Daha doğ-
rusunu isterseniz, iki taraf için de bir mesuliyet yoktur. Bu gönül 
macerasında mutla k bir mesul aramak lazımsa o da tabiattır.

Ali Senaver:
— Sözünüzü kabul ediyorum lakin biz muhitimiz ahlakiya-

tının944 icabatı945 içinde yaşıyoruz. Bu çok nazik ve dar patikada 
umumdan pek aykırılaşmaya gel mez.

Filozof:
— Peki ne istiyorsunuz? Bir daha tekrar ediyorum: Ben baba-

yım, siz kocasınız. İki genç birbirini seviyor. Tabi at karşısındayız, 
ne yapalım? Ben oğlumu aforoz ede yim, siz de revolveri çekip ka-
rınıza kıyınız… İcab-ı hâl bu mudur?

Ali Senaver:
— Hayır, böyle şiddetlere kalkışacak değiliz.
Filozof:
— Umumun telakkisine uyarak değil, tabiat icabıyla hareket 

edeceğiz. Öyle bir oğlanın babası olduğum için siz bana adavet 
etmeyeceksiniz946. Öyle bir kadının kocası olduğunuz için ben de 
sizden nefret  etmeyeceğim. Yani ananevi telakkiyatın fevkine947 
çıkaca ğız. İnsanlar hâlâ cinsiyet kızgınlığı üzerinde bir tür lü me-
943    muhakeme: çözümleme
944    ahlakiyat: ahlaki görüşler
945    icabat: gerekenler
946    adavet etmek: düşmanlık beslemek
947    fevk: üst
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denileşemiyorlar, hâlâ ilk vahşetlerini muhafaza ediyorlar. Kızan 
bir kadın için rezalet, nefret, lanet, taban ca, bıçak… Doğru değil. 
İnsanların bu husustaki asabilikleri hayvanlara kadar şamildir948. O 
derecede ki kızan ke dilerin terlikle, değnekle bellerini kırarlar, kız-
gın ma şalarla uzuvlarını dağlarlar. Yani bu zavallılar hak kında da 
zani ve zaniyelere yapılan muameleler reva görülür.

Bekir Efendi:
— Nedendir bu filozofum?
Filozof:
— Kıskanç949… Kıskanç… Yapılan fiil üzerine yürek titreme-

sinden husule gelen950 aksülamel951 tesiratı952… “Benim yapmaya 
fırsat bulamayarak sıkıldığım şeyi on lar ne cesaretle yapıyorlar?” 
kabîlinden teessürat953… Binaenaleyh biz bu avami telakkiyatin te-
siratından çıkarak kendi vicdani felsefemize göre hüküm verece ğiz. 
Binaenaleyh işte yine tekrar ediyorum, bu sevdaların dan dolayı ne 
benim oğluma ne de sizin zevcenize hiçbir ceza terettüp etmez954. 
O hâlde babalık sıfatıyla bu alakanın orta sına girerek nasıl bir rol 
oynamamı arzu ediyorsunuz?

Ali Senaver bir müddet dalar. Filozof tekrar eder:
— Söyleyiniz.
— Düşünüyorum.
— Ne düşünüyorsunuz?
— Bütün âlem bu buyurduğunuz gibi tabii surette hareket etse 

dünyanın hâli neye varır?
948    şamil: içine alma
949    kıskanç: haset, çekememezlik
950    husule gelmek: olmak
951    aksülamel: tepki
952    tesirat: etkiler
953    teessürat: etkilenmeler
954    terettüp etmek: gerekmek
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— Arzu edilen kemale955!.. Çünkü bütün bu dağdağaların, bütün 
bu didişmelerin, hırlaşma ların sonunda vusulüne erebileceğimiz956 
tabii tekemmül957 budur. Bugüne kadar türlü türlü zoraki kanunlarla 
gayritabiiye958 gidildiğinden dolayı beşer rahat yüzü görmüyor. Fa-
kat siz benim sualime cevap veriniz… Babalık sıfatıyla bu macera-
larda bana ne yaptırmak istiyorsunuz?

Ali Senaver:
— Hadiseler bizim tasvibimize959 kalmıyor. Ne kadar do laşık 

yollardan gelseler nihayet tabii mecralara960 dökülüp tabii neticeler 
veriyorlar. Fakat filozofum, tabiatın bazı güçlüklerini kendi lehimi-
ze halletmek de mümkündür.

— Ne demek istiyorsunuz?
— Ben karımı çok severim.
— Görüyorsunuz ki yalnız sizin sevmeniz kâfi değil. Zevceniz 

de başkasını seviyor. Onun gönlünü münhasıran961 size çevirmek 
için müessir962 bir ilaç biliyor musunuz?

— Henüz bilmiyorum fakat bu devayı arayaca ğım. Sizin mua-
venetinizi963 istirham ediyorum964…

— Eğer benim muavenetimle bu derde bir çare bulu nabilecekse 
bu iyiliği sizden diriğ etmeyeceğime965 söz ve riyorum.

— Bütün samimiyetimle teşekkür ederim büyük filo zofum… 
Oğlunuz on sekiz, on dokuz çağında yani henüz çocuk denecek bir 
yaştadır. Hayatın bu mevsimindekiler her ay bir güzele gönül verir-
955    kemal: olgunluk
956    vusulüne ermek: ulaşmak
957    tekemmül: olgunlaşma
958    gayritabii: olması gerekenden başka türlü olan
959    tasvip: onay
960    mecra: yol
961    münhasıran: yalnız, sadece
962    müessir: etkili
963    muavenet: yardım
964    istirham etmek: yalvarmak
965    diriğ etmek: esirgemek
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ler. Sevdalarında karar yoktur. Çelebi’nin karıma olan aşkını da ben 
bu çocukluk havailiğinden sayıyorum.

— Olabilir.
— Ben zevcemi kaybedersem onun gibisini artık bulamam fa-

kat oğlunuzun sevda güzergâhında karımdan güzelleri çok bulunur. 
Nasıl anlatacağımı bilemi yorum… Benim, gönlümü İclal’den alıp 
başka bir kadına verebilmekliğim müşküldür…

— Peki, Senaver Bey, oğlumu zevcenizin sevdasın dan vazge-
çirmeye imkân derecesinde çalışacağıma söz ve riyorum fakat dik-
kat ediniz, bu hususta muvaffak olmak966 için be nim yapacaklarım-
dan ziyade sizce yapılması lazım gelen işler var…

— Nedir hazretim? Söyleyiniz…
— Zevcenizi buradan alınız, oğlumun bilmediği bir yere kaçırı-

nız. “Gözden ırak olan, gönülden de uzak olur” meselince bu uzak-
laştırma en müessir bir ça redir…

Ali Senaver Bey, bu suretle Filozof’a söz verip on dan söz ala-
rak ayrılır.

17
Çelebi, babasının serbest terbiyesi altında tabii bü yümüş bir 

çocuktur. Tabii bulduğu hevesatıyla967 mücadeleye pek alışmamış-
tır. Babasından gördüğü dersler, kitaplardan değil, amelî hayat üze-
rinden alınmış bazı irşatlardan968 ibarettir.

Tam şuuri969 tekâmülünü970 bulmuş medeni bir insan için kanu-
na ihtiyaç yoktur. Beşeriyetin varabileceği son terbiye ideali budur. 
Mutasavver971 yüksek kanunların hep sinden daha terbiyeli olmak… 
966    muvaffak olmak: başarılı olmak
967    hevesat: hevesler
968    irşat: doğru yolu gösterme
969    şuuri: şuurla ilgili
970    tekamül: olgunluk
971    mutasavver: tasarlanan
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Fakat bu mümkün müdür? Şuur ve iradeyi kanunlaştırarak kanun 
takayyüdünden972 kurtulmak…

Belki bazı milletler arasında bu tekemmüle varmış ekall-i ka-
lil973 bir zümre bulunabilir… Kendi nefsani hareketlerini atavizm974 
için de ğil fakat haşarılar975 tarafından vuku bulacak taarruzlardan 
tahaffuz976 için bu ekall-i kalil zümreler de kanun ihtiyacından va-
reste977 kalamazlar.

Fenaların seyyieleri978 yüzünden iyiler de birçok kayıtların ra-
hatsızlıklarını yükleniyorlar. Bütün hayat şartlarla, yorgunlukla va-
zifelerle dolu bir ağırlık alıyor.

Şu kalın duvarların külfetle979 inşası hırsız lığa mâni olmak 
içindir. Ben hırsız değilim, herkes de be nim gibi olaydı bu külfete 
ihtiyaç kalmazdı. Hayatta buna benzer birçok külfetler, dikkatler, 
kanun ve ah lak kaçakçıları için ihtiyar olunuyor980.

Bu kayıtlar, şartlar içinde tahlili981 göz lerden kaçan hâller de 
var… Mesela pek farkında ol madan bazen bir başkasının seyyiesi 
yüzünden bir günah işliyorsunuz… Fiildeki muharrik982 vazıhan983 
anlaşılamıyor…

Çelebi ile İclal çılgınca sevişiyorlar. Niçin? Erke ğin perestiş984 
arzına kadının çok hararetle mümaşat göstermesinden985… Alınız 
972    takayyüt: bağlı olma
973    ekall-i kalil: azın azı, pek az
974    atavizm: atalara benzeme
975    haşarı: karşı gelen
976    tahaffuz: koruma
977    vareste: kurtulmuş
978    seyyie: kötülük
979    külfet: zahmet
980    ihtiyar olmak: katlanmak
981    tahlil: inceleme
982    muharrik: harekete geçiren
983    vazıhan: görünüşte
984    perestiş: delicesine sevme
985    mümaşat göstermek: karşılık vermek, uymak
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size bir “niçin” daha: “Çünkü” kadın, zevciyle yaş ça küfüv986 de-
ğildir. Bu nispetsiz izdivaç, binnetice987, Çelebi’yi kocalı bir kadın 
sevmek gibi bir günaha sokuyor. Yine “çünkü” kadın kendi dengi-
ni bulunca zevciyet hukukunu her şeyi ayaklar altına alacak kadar 
hissine mağlup oluyor… Delikanlıyı cezbedecek evzalar988 avlıyor. 
İnsan bazen başkasının suihareketinden989 hazırlanmış bir vebal ze-
minine düşerek günah kâr oluyor…

O akşam vakit gecikti, Çelebi görünmedi. Filozof bekliyordu. 
Uğur Ayşe’ye tembih etti:

— Oğlan gelirse beni görmeden yatmasın.
Hizmetçi kadın cevap verdi:
— Merakta kalma ağam… Oğlunun yattığı yoh. Bütün gece 

zangoç gibi mırlayıp geziyor!..

18
Filozof, koltuklusunun üzerinde bir iki kitap ka rıştırıp uyuk-

larken Küstah’ın sesi evin alt katından çıngırak gibi öttü. Hayvan 
bu havlamasıyla geleni gideni haber verirdi. Çok geçmedi, Çelebi 
odaya girdi. Yüzü, sevdalı gençlere mahsus hazin bir durgunlukla 
kaplıydı. Hâlinde o gürbüz vücuduyla hiç münasebet olmayan bir 
dermansızlık seçiliyor gibiydi. Uzun boyu sağa sola meyleder gibi 
bir inhina990 ile durarak:

— Baba, beni istetmişsiniz… dedi.
Baba oğul çok teklifsizdiler. Hemsin991 iki arkadaş belki bu ka-

dar mahremiyetle birbirine açılamazlardı…
Filozof tepeden tırnağa kadar oğlunu süzerek:

986    küfüv: denk
987    binnetice: sonuç olarak
988    evza: durumlar
989    suihareket: kötü hareket
990    inhina: eğrilik
991    hemsin: yaşıt
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— Yavrum, maruf992 tabiriyle sen âdeta matiz993 olmuşsun, dedi.
— Evet baba, içtim…
— Yalnız bu akşam mı?
— Her akşam…
— Ey, ben sana böyle mi nasihat verdimdi?
— Ah mukaddes adam, dünyada baba nasihati tutma yan evlat 

bir ben olsaydım…
— Ben senin baba nasihati tutmayanların güruhuna994 iltihakı-

nı995 istemeyeceğimi bilmiyor musun?
— Babacığım ayaklarınızın altını öpeyim… Dokun mayınız 

bana…
— Soracaklarım var.
— Mansur ahengine çekilmiş bir saz gibiyim.
— Ne demek o?
— Gerginim. Kurcalamayınız, harap edersiniz…
— Sen zaten harabinin996 yolunu tutmuşsun… Sora cağım sual-

lerin önünü kesmek için böyle söylüyorsun, yoksa babanın önünde 
hesap vermekten yüz kızaracak cüretkârlıkların mı var?

— Affedersin babacığım, Deli Filozof’un akıllı oğlu olduğumu 
iddia edemem fakat Hakk’a tapınan namuslu Filozof’un namuslu 
oğlu olduğumu iftiharla söyleyebilirim… Hakikat yoluna cahil ka-
falarla mücadeleyi meslek edinmiş ve bu yüzden birçok tan u teş-
nia997 maruz kalmış sizin gibi yüksek bir şahsiyetin oğlu ölür fakat 
yüz kızar tacak harekette bulunmaz.

— Senden bir şey soracağım… Doğru cevap isterim.
992    maruf: bilinen
993    matiz: sarhoş
994    güruh: topluluk
995    iltihak: katılma
996    harabi: âlemci
997    tan u teşni: ayıplama, kınama
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— Hacet yok998 efendim, soracağınız şeyi biliyorum.
— Nedir?
— Evvelden bir darbımesel vardı: “Âşık âlemi kör, dört tarafını 

duvar zannedermiş.” Birçok eski lakırdılar gibi bu gün bunun da za-
manla muvafakatsizliği999 anlaşıldı. Telefonlarla, radyolarla şimdiki 
kulakların işitme kudretleri akıl almaz mesafelere kadar uzanıyor. 
Burada çıt eden bir şey, dünya nın öbür ucundan duyuluyor. Bine-
naleyh şimdiki âşıklar görülmekten, işitilmekten ihtirazen1000 çok 
uyanıktırlar. Sır vermeme ye uğraşmakla beraber etrafta cereyan 
edenleri1001 vaktinde haber alırlar.

— Ne demek istiyorsun Çelebi?
— Bugün buraya Bekir Efendi ile Ali Senaver Bey’in geldikle-

rini ve ne konuşulduğunu biliyorum.
Filozof hayret ima eden bir bakışla:
— İşte bu ebetan… Oğlum, sen İngilizlerin Entelijans Servisin-

den misin1002?
— Hayır, haşa… Hangi medeni kavme nispet edilirse1003 edilsin 

casusluğu kabul etmem.
— Ya bu süratli tahkikin1004 nereden geliyor?
— Babacığım affedersiniz… Titreyerek üzerine uyanık bulun-

duğum bir nokta vardır. İşte mesele buraya taalluk edince1005 yu-
karıdan aşağıya bir telepati makinesi kesilirim… Her şeyi sezerim, 
her şeyi görürüm, her şeyi işitirim…

— Peki. Beni meseleyi açmak külfetinden kurtar dın. Fakat bu 
hususta benim sana ne söyleyeceğimi de keşfedebiliyor musun?
998    hacet: gerek
999    muvafakatsizlik: yersizlik, uygun olmama
1000    ihtirazen: çekinerek
1001    cereyan etmek: olmak
1002    Entelijans Servisi: İngiliz İstihbarat Servisi
1003    nispet etmek: bağ kurmak
1004    tahkik: soruşturma
1005    taalluk etmek: değinmek, ilişmek
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— Hemen hemen… İşte bunu keşfettiğim için bu ak şam fazla 
içtim.

— Keşfini söyle…
— Hayır… Siz söyleyiniz ki sorgu cevap müspet surette cere-

yan etsin…
— O kadından vazgeçmeni nasihat edeceğim.
— Hayır baba, bu mümkün değil…
Ufak bir sükûttan sonra Çelebi iki avucuyla yü zünü örterek 

hıçkırıklar, hüngürtüler içinde tekrar etti.
— Hayır baba, bu mümkün değil!..
— Oğlum, beşerî zaaflara karşı ben sana daima metanet telki-

ninden geri durmadım. Bu çocukluk nedir?
— Çocukluk değil baba… Tabiatın bu kuvveti kar şısında büyük 

küçük bütün beşer, bütün mahlukat1006 mağluptur. Ben nasıl tabiat-
tan daha kuvvetli olabilirim?

— Tabiatta aşkını yenmiş irade sahiplerinin vücutlarını inkâr 
mı edeceksin?

— Siz de aşkını yenemeyerek intihar etmiş lerin felaketlerini 
inkâr edebilir misiniz?

— Aşk, kısa veya uzun zaman süren bir nöbettir. Muradına er-
dikten yani aşk denilen helvaya kana ka na doyduktan sonra ekseri-
ya âşık maşuk birbirinin başına bela kesilip kalırlar. Ben seni böyle 
havai şeyle re mağlup olmayacak bir terbiye ile büyütmüş olduğum 
zannındaydım. Her şeyi bertaraf edelim1007 efendim, sevdiğin kadın 
kocalıdır… Koca; munsif, terbiyeli, medeni bir adam… Zevcesiyle 
buluştuğunuz anı bekleyip seni si lahla karşılayacağı yerde, geldi 
bana sükûnetle ifade-i hâl etti1008… Söyle bana oğlum, aşk, bir baş-
kasının zevciyet hukukuna tecavüz salahiyetini1009 verir mi? Her se-
1006    mahlukat: yaratılanlar
1007    bertaraf etmek: bir tarafa bırakmak
1008    ifade-i hâl etmek: durumu anlatmak
1009    salahiyet: yetki
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vilen kadına malik olmak1010 mümkün müdür? Oğlum, hukuk ve 
namus sınırlarında çok titiz ve mutaassıp olmayı1011 ben sana tavsi-
yeden geri durdum mu? Çelebi, çok müteessirim fakat seni henüz 
yarı çocuk sayarak bu büyük kabahati ne karşı teselli bulmaya uğra-
şıyorum. Bu hususta benden babalık zaafı bekleme. Ben sana ko calı 
bir kadınla münasebette bulunmak mezuniyetini1012 veremem. Bu 
sevdada devamında yalnız masum bir kocanın namus, hukuk ve 
saadetini çiğnemek değil, seni böyle bir meselede muhatap sayacak 
kadar yüze çıkaran bir babanın vicdanı üzerinden de yürüyüp geç-
mek isti yorsun…

— Babacığım, benimle her zaman dertleşen bir akran gibi ko-
nuşurdunuz, bugün herhangi bir ahlak mutaassıbı şiddetini göste-
riyorsunuz. Her ne kadar büyük bir filozof olursanız olunuz, aşkın 
yüreklerde tutuştur duğu cehennem ızdırabını unutmuşsunuz… Bu 
mevsim den çok uzak bulunuyorsunuz. Sevda hastalığına hiç yer bı-
rakmıyorsunuz, hiç söz söyletmiyorsunuz, hiç hak vermiyorsunuz. 
Aşk, yaratıcı hilkat sırrının birinci vasıtasıdır. Onun için şiddeti ya-
man, biamandır1013…

— Oğlum, aşk, haksızlıklara mezuniyet verdirecek bir mazeret 
sayılamaz… Sevdiğin kadın başkasınındır, senin olamaz…

Çelebi başını yükseltip sesini dikleştirerek:
— Niçin olmasın? O bırakır, ben alırım!
— Bir kocaya “Karını bırak, ben alacağım.” deneme yeceğini 

benim sana tekrar etmeme lüzum var mıdır?
— Tekrara lüzum yoktur çünkü kendi felsefemizce meselenin 

içyüzünü tetkik edersek vehleten âdetten, terbiyeden hariç görünen 
bu teklifte iki taraf için de büyük fayda vardır… Çünkü, kadın is-
temediği bir adamdan, koca da aldatılmaktan kurtulacak… “Daima 
cemiyetin böyle üstü kapalı işleyen yaralarını açıp da neşterlemeli-
1010    malik olmak: sahip olmak
1011    mutaassıp olmak: bağlı kalmak
1012    mezuniyet: izin
1013    biaman: aman vermeyen
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dir.” diyen siz değil misiniz? Niçin umum için bağırdığınız felsefe 
formüllerinden kendi hususiyetimizi istisnaya uğraşıyorsunuz?

Filozof yaygın bir tebessümle:
— Evli kadına tutulan her sevdazede, kocaya müracaatla “Karı-

nı bırak, ben alacağım çünkü gönül hakkı kanun hakkından büyük-
tür.” diyebilecek, öyle mi?

— Diyebilirse fena mı olur? Gayrimeşru sevdalar meşrulaşır, 
gizli günahlar aşikâre1014 sevaba dö ner. Birtakım aile facialarının, 
intiharların, sevda ci nayetlerinin önleri alınır. Kim bilir, şu anda bu 
vaziyete düşmüş ne kadar karı koca ve sevdalı vardır? Söyle baba, 
fena mı olur? Fena mı olur?

— Birkaç ayda bir defa kocalar karılarını, karılar kocalarını de-
ğiştirmeye kalkışırlar cemiyet altüst olur.

— Baba, cemiyet altüst olmaz, bu yüzden vukua gelen fena-
lıklar durulur. Çünkü baba çünkü… Bir kadının hem zevce hem 
de metres olması, bir zevcin hem koca hem de amant1015 olması, 
bir kumaşın yüzü ve tersi gibi üstte gözüken, altta duran gizli ve 
aşikâre iki zıt suret peyda oluyor. Tabiatla zıtlaşılamayacağını her 
zaman söyleyen siz değil misiniz? Mukabil bir ateşle sevişmeyen 
karı kocanın izdivacından ne saadet beklenir?

— Oğlum, sana bir sualim var, samimi cevap is terim.
— Senin oğlun daima samimidir baba…
— Bu kadınla izdivaca muvaffak olsan…
— Bu muhakkaktır baba.
— Muhakkak olduğuna ihtimal vermiyorum, yalnız faraziye1016 

kabîlinden söylüyorum. Küstahın biri gelip de sana “Karını bı rak, 
ben alacağım.” dese ne cevap verirsin?

— Eğer karım benden ayrılıp onunla birleşmek emelinde ise 
bırakırım.
1014    aşikâre: açık
1015    amant: sevgili
1016    faraziye: kurgu
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— Acele cevap verme… Bırakır mısın, bırakmaz mısın? Buna 
iyi dikkat et de Ali Senaver Bey’in vaziyetini, karısına olan aşkı-
nı, temayülünü1017, bu iftiraktan1018 doğacak felaketini insafla göz 
önüne getir. Eğer bu evli kadınla buluşup sevişiyorsan bu evvela 
gayrimeşru münasebet, saniyen1019 aharın1020 zevciyet1021 hukukuna 
tecavüz cinayetidir. Bugün bize karşı gayet sükûnetle ifade-i hâl 
eden1022 koca, yarın sesini yükselterek senin alnının ortasına bir çe-
lik namludan bir şimşek parlatabilir… Ya1023 mahkeme ye müracaat 
eder… Bu kadar iyi huylu bir adamın mülayemetini1024 suistimal 
etmemelidir. Zaten Deli Filozof’a bü tün mahalle diş biliyor… Bu 
skandal ile âlem nazarında beni büsbütün düşürmüş olursun…

— Ah baba, ah! Her zaman bahsettiğiniz tabia ta yakın serbest 
kanunlar nerede kaldı?

— Henüz tabiatınkilerle değil, insanların kanunlarıyla idare 
olunuyoruz. Bugün herhangi bir sebeple seni, beni huzuruna cel-
bedecek mahkeme, bizi tabiattan istinsaha1025 uğraştığımız vicdani 
kanunlarımızla değil, kendi önünde muta1026 kanunname ile muha-
keme eder. Her arzumuzun sevkine kapılmayı kanun bilerek ya-
şanamaz. Fena niyetli insan cereyanlarını inzibatta tutmak1027 için 
kalın setler örülmüştür. Bunları cezasız aşmak imtiyazı kimseye 
verilmemiştir.

— Ah deli filozofum… Bu kadar akıllıca söylediğini hiç işit-
memiştim.

— Evet, işte tasdik ediyorum, akıllıca…
1017    temayül: eğilim, meyletme
1018    iftirak: ayrılık
1019    saniyen: ikinci olarak
1020    ahar: başkası
1021    zevciyet: karı kocalık durumu
1022    ifade-i hâl etmek: durumunu anlatmak
1023    ya: ya da
1024    mülayemet: yumuşak huyluluk
1025    istinsah: kopya etme
1026    muta: uyulan, itaat edilen
1027    inzibatta tutmak: düzeni sağlamak, denetim altında tutmak
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— Fakat baba, ben deliliği sizden tevarüs ettim1028… Bugün kı-
zıl bir divaneyim… Akıllıca sözlerden hiç hoşlanmıyorum…

— Halkı mazarratlarından1029 muhafaza için delileri tı-
marhaneye kaparlar. Masum bir aileyi taarruzundan kurtarmak için 
lazım gelirse ben de sana cebir gömleği giy dirmesini bilirim…

Çelebi çırpına çırpına haykırarak:
— Baba baba… Gömlek, zincir, kelepçe, pranga… Hepsi bey-

hudedir!
Bu sevda çılgını seri fakat sarsak kuduz adımlar la babasının 

huzurundan kaçtı.

19
Filozof yalnız kalınca kendi kendine şöyle mırıl dandı:
— Ah, şehir ortasında bir vahşi… Bu oğlanı böyle gem almaz 

bir hergele yapan benim terbiyem midir? Bir aslan, bir kaplan, bir 
müfteris1030 hayvan gibi seviyor. Yırtıcı bir aşk… Mâni nasihat, teh-
dit dinlemiyor. Ama kudurabildiği kadar kudursun… Ali Senaver 
Bey karısı nı kaçıracak, ortadan yok edecek. Benim deli oğlan ma-
şukasını bulsun da alsın!.. Epeyce bir zamandır parla yan aşkı yeni 
haber almış olan beceriksiz koca, bu defa da karısını iyi saklaya-
mazsa kabahat bende mi?

Vaka üzerinden dört gün geçti. Çelebi eve her ak şam, evvelki 
geceden daha geç ve daha tütsülü olarak geliyordu. Kendi kendine 
söyleniyor, bağırıyor, birisiy le kavga ediyormuş gibi sabaha kadar 
odasını seslerle dolduruyordu.

Filozof’un hanesinde başlayan bu gayritabii hâller ev den eve, 
pencereden pencereye yayılarak mahalleyi kapladı. Herkes bir türlü 
tefsir ediyordu.
1028    tevarüs etmek: miras olarak almak
1029    mazarrat: zarar
1030    müfteris: yırtıcı
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Hafıza Hanım ikide birde kızını, torununu, hiz metçi kadını ba-
şına toplayarak kısık kocakarı sesiyle:

— Oldu mu bize olacaklar?!.. Nihayet dile geldik, göze geldik… 
Oğlan iyi saatte olsunlara karıştı. Sabahlara kadar kendi kendine 
söyleniyor. Ama o kendi kendine değil… Kim bilir gözüne neler 
gözüküyor?

Uğur Ayşe:
— Işş hanım töpe… Ben kapıya kulağımı koyuyom, dinle-

yom… Oğulun yanında bir ecinli var, pat küt onunla dalaşıyo… 
Bizim memlekette Yürükoğlu’nun Hasan böyle aklını yitirdiydi de 
ellerini ipliyüp tımarlığa koydulardı…

Fehime Hanım:
— Sus kadın! Oğlumun üzerine böyle fena şeyler yorma…
Caize:

— Anne… Babama “deli” derken ondan önce ağabe yim çıldır-
dı!..

Hafıza Hanım:
— Ah, cümlemizin aklı Hüda’ya emanet… Hep bu kötülükler 

damadım olacak o dinsiz herifin başı altın dan çıkıyor… Ben size 
bir gün Allah’ın gazabına uğraya cağımızı söylemiyor muydum? 
İşte uğradık!.. Hak beterinden saklasın… “Allah var mıymış, yok 
muymuş, da ha belli değil”miş… Filozof bir gün bana böyle söy-
ledi… Ah ne hezeyan! Hay, Rabb’imin birliğine sığındım… Şe-
rikin1031, nazirin1032 yoktur ya Rabbi… Gökleri direksiz dur duran 
sensin. Sana “yok” diyenlerin dilleri tutulsun, hepsi yok olsun ilahi! 
Damadımdır, inkisar ediyorum1033 ama sen bilirsin Allah’ım… İçim 
yanarak söylüyorum… Kusuruna bakma… Günahını affet…
1031    şerik: ortak
1032    nazir: benzer
1033    inkisar etmek: beddua etmek
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Bu sözler her komşu evinin zihniyetine göre birer şekil aldık-
tan sonra bu dedikodu kârizinin1034 ucu yine mahal le kahvesinde 
patlamıştı.

Kahve peykesinde bağdaş kuranlardan Tahir Efendi:

— Duydunuz mu?

Yusuf Efendi:

— Hayrola?

Tahir Efendi:

— Filozof’un oğlu aklını oynatmış…

Yusuf Efendi:

— Deliden akıllı doğar mı? Onda akıl var mıydı oynatacak?

Abdullah Efendi:

— Onlar kapı kapamaca1035 kaçıktır…

Mehmet Efendi:

— Yezit1036 deliler… Hınzır1037 deliler…

Necip Efendi:

— Ahlaksızlıklarıyla mahallenin bir köşesini ko kutuyorlar…

Abdullah Efendi:

— Onlar aile değil, mahallenin ortasında patlamış bir lağımdır. 
Cenabıhak çoluğumuzu çocuğumuzu bu ahlaksızların sirayetin-
den1038 masun1039 buyursun.

Birkaç el havaya kalkarak bu duaya “Amin” dedi.
1034    kâriz: lağım
1035    kapı kapamaca: toptan, hep birden
1036    yezit: hain
1037    hınzır: domuz, pis
1038    sirayet: etkisi altına alma, bulaşma
1039    masun: korunmuş
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Bir gün Sadık Hoca salavat çekerek, tekbir getire rek muzaffer 
bir çehreyle kahveye girdi. Softa1040 sesinin en gunneli1041 perdesiy-
le:

— Ey ihvan-i din1042… Duydunuz mu?
Gözler, kulaklar kendine dikildi.
Hoca devam etti:
— Filozof’un oğlu Çelebi, Ali Senaver’in karısı İclal’i kaçır-

mış.
Birkaç ses birden:
— Nereye? Nereye?
Hoca:
— Malum değil… İkisi de sırra kadem basmışlar.
Tahir Efendi:
— Şimdi baba ne yapıyor, koca ne yapıyor?
Hoca:
— Ne yapacaklar? Baş başa vermişler, dertleşiyor lar.
Yusuf Efendi:
— Yeni ahlak!..
Abdullah Efendi:
— Yahut yeni ahlaksızlık!..
Hoca:
— Ey kudretine, kuvvetine kurban olduğum Tan rı’m! Müslü-

manlar… Aklınıza geliyor ya… Yine şu kahve de, şu peykelerin 
üzerinde karısının fahişeliği hakkın da kocasını irşat etmek istedim. 
Ali Senaver, Filozof aleyhüllaneyi müdafaaten ağız açtı… Müc-
rimleri değil, cürmü haber verenleri kabahatli buldu… Bizi tahkir 
1040    softa: yobaz
1041    gunne: sesin genizden çıkması
1042    ihvan-ı din: din kardeşleri
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etti1043, bu radan çıktı gitti… Fakat Allah büyüktür, göreceksiniz 
daha neler olacak…

Hoca Sadık’ın kerameti hakkında biraz zaafa düşmüş olan 
imanlar, yine eski kuvvetini buldu.

Filhakika1044 baba ile oğul arasında geçen münakaşadan dört 
gün sonra Çelebi gece eve yatmaya gelmemişti. Onun ara sıra böyle 
bazı geceler baba evini boşladığı olur du. Binaenaleyh bu bir gecelik 
gaybubeti o kadar merak edilmedi lakin iki gece daha geçti, oğlan-
dan eser gö rünmedi. Şimdi aileyi büyük bir merak sardı. Çünkü ço-
cuk acı acı intihardan da bahsetmişti. Kendini asmak için bahçede 
kuvvetli ağaç dalı aradığını söylemişti.

Evvelce oğlunun intiharına ihtimal vermeyen baba, şimdi hük-
münde yanılabileceğini düşünerek telaş ediyordu.

Çelebi, bu gaybubeti hakkında, ne iki satırlık bir kâğıt ne bir 
söz ne bir ima, hiçbir şey bırakmamıştı. Zabıtaya müracaat edildi, 
morga gidildi, denizden çıkarılan cesetler, so kak kazaları netice-
sinde ölenler hakkında tahkikat yapı lıyordu. Müspet1045, menfi1046 
hiçbir haber alınamadı.

Bir sabah Filozof’un nezdine büyük bir telaşla Ali Senaver Bey 
geldi. Aralarında ilk söz şöyle başladı:

Ali Senaver:
— Aman filozofum!
Filozof merakla:
— Ne var efendim?
— Dün geceden beri karım kayıp!
— Benim oğlum yedi sekiz günden beri ortada yok…

1043    tahkir etmek: aşağılamak
1044    filhakika: gerçekte
1045    müspet: olumlu
1046    menfi: olumsuz
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— Beraber kaçtılar desek bu iki gaybubetin arasındaki fasıla1047 
ne olacak?

— Aklınıza neler geliyor?
— Birbirini tutmaz türlü şeyler…
— İntihar filan?..
— Haritada hepsi yazar.
— Siz zevcenizi evden başka bir yere kaçırmamış mıydınız?
— Kaçırmıştım.
— Nereye?
— Emirgan’da dadımın evi var, oraya götürmüş tüm lakin çok 

zorlukla gitmişti. Yine İstanbul’daki hanemize avdet1048 için yalva-
rıp duruyordu.

— Zevceniz, dadınızın evinde tarassut1049 altında addolunabi-
lir1050 miydi?

— Evet. Çünkü ev kalabalıktır. Dadımın oğulları, kızları, da-
matları, gelinleri, torunları vardır. İclal’in üzerine sıkıca göz kulak 
olmaları için bunların hepsine ayrı ayrı tembihler etmiştim.

— Bu kadar kalabalığın arasından, üzerine dikil miş bu kadar 
gözlerin dikkatinden kurtulup da İclal Hanım nasıl sıvışabilir?

— Gece yarısı herkes uykudayken kaçmış.
— İkiniz bir döşekte yatmıyor musunuz?
— Bir odada ama ayrı döşeklerde yatıyoruz. Karı mın ısrarı üze-

rine döşekleri ayırmak mecburiyetinde kal mıştım.
— O, odadan çıkıp giderken hiçbir pıtırtı duyma dınız mı?
— Hiç…

1047    fasıla: boşluk
1048    avdet: dönüş
1049    tarassut: gözetleme
1050    addolunmak: kabul edilmek
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— Tuhaf şey… Emirgan gibi tenha ve yarı kırlık bir karyede1051 
gece yarısı sokağa fırlayan genç bir kadın yalnız başına nereye gi-
debilir?

— Bu suali ben de kendi kendime soruyorum da hiçbir cevap 
bulamıyorum…

Filozof, saçlarının tepesinden sakalının ucuna doğ ru ağır ağır 
yüzünü kaşıyarak düşündü. Aradığı şey güya bir yerde yazılıymış 
gibi gözlerini oraya buraya dolaştırdı. Nihayet:

— Beyefendi, dedi, Bu kadın yalnız başına kaçma dı… Onu Çe-
lebi kaçırdı…

— İkisinin gaybubeti arasındaki bu fasıla ne oluyor?
— Bu fasılanın sebebini bulmak güç değildir.
— Söyler misiniz?
— Çelebi evvela kaçtı, sevgilisini barındıracak bir yer hazırladı, 

sonra onu da kaçırdı.
— Bu yer neresi olabilir?
— Bunu tahmin zordur.
— Aklıma fena şeyler geliyor…
— Ben de bileyim?..
— İkisi sarmaş dolaş romantik bir intihara atıl mış olmasınlar?
— Bunu hangi ihtimal üzerine söylüyorsunuz?
— İclal’in soyunda intihar edenler var.
— Olsun… Soylarında müntehirler1052 bulunanların mutlaka 

kendilerinin de intihar etmeleri lazım gelmez.
— Çelebi’nin de bu niyete düşerek bahçede sağlam dal aradı-

ğı söylenmiyor mu? Dünyada birleşmelerine ihtimal tasavvur ede-
meyen gençlerin romantik bir şairiyetle1053 dudak dudağa vererek 
1051    kariye: köy
1052    müntehir: intihar eden
1053    şairiyet: şairlik
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öbür dünyada kavuş mak saadeti aramaları işitilmemiş hadiselerden 
değil dir…

— Beyefendi, söyleyiniz, hanımefendi kaçarken ya nına para 
almış mı?

— Dört yüz elli lira kadar parası vardı. Onu tamamıyla götür-
müş.

— Öyle ise müsterih olunuz1054… İntihar edecek kimse ya nına 
para almaz.

— Sizin mahdum da parayla mı kaçtı?
— Onun da cebinde birkaç yüz lirası var. Demek ki bu paraları 

bitirinceye kadar beraber yaşayacaklar fakat sonra?
— Sonra yanlarındakilerini sermaye yaparak ya şamak için iki 

genç çalışmanın yolunu bulabilirler.
— Şehrin hangi kuytu semtine gizlenerek?
— İşte bu cihet keşfe muhtaç… Beyefendi, firarileri bulmak 

için ikimiz birlikte Amerika dedektif leri gibi çalışacağız. Fakat be-
nim sizden daha soracaklarım var…

— Benim de size daha çok anlatacaklarım var…

20
Filozof bir sohbet kahvesi ısmarladı. Misafirin önüne cigaralar 

koydu. Uğur Ayşe başörtüsü, kınalı elleriyle kahve tepsisini getirdi. 
Porsuk1055, şişko vücudunu titrete titrete fincanları verdi.

Küstah ile Yamyam da odaya beraber girdiler. Odanın bir kö-
şesinde küçük bir minder vardı, ona yerleşmek için iki hayvan bir 
müddet hırlaştıktan sonra ikisi de birer tarafa kıvrıldılar. Filozof bu 
iki küçük mahlukun en iyi parçayı kapmak, en rahat yere yerleşmek 
için her günkü dalaşmalarını seyreder dururdu. İnsanlarla hayvanlar 
ahlakça bazen birbirine ne kadar ayniyetle benziyorlardı…
1054    müsterih olmak: rahatlamak
1055    porsuk: pörsümüş
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Hizmetçi kadın kahveleri verdikten sonra dışarı çıkmak için 
çok ağır davranıyordu. Çünkü edilen lakırdıların bir kısmını işite-
bilmek merakıyla içi titreyip duruyordu. Onun bu niyetini anlayan 
Filozof sert bir işaretle kadını savdı. Ayşe odadan çıkınca Hafize’yi, 
Fehime’yi, Caize’yi kapı arkasından içeriyi dinlemek için birbiriyle 
itişir buldu.

Kaynana usulcacık sordu:
— Ne işittin?
— Ben onların laflarını anlayamıyom ki… Oku muş efendi di-

liyle konuşuyorlar…
İçeride Ali Senaver Bey başladı:
— Karımın ahlak ve psikolojisi hakkında size bazı malumat ve-

receğim. Bunu şiddetle lüzum görüyorum. Çünkü bu birkaç günün 
içine sıkışmış mühim vakalar da var…

Zevcem İclal, mahallemizde fakir bir yorgancının kızı dır. Ço-
cuk sekiz dokuz yaşındayken validesi öldü. Baba sı kızına manen ve 
maddeten bakamaz bir hâl deydi. Benim hemen İclal’e yakın yaşta 
bir hemşirem vardı: Nevber. Yorgancının kızı onunla düşüp kalk-
maya başlayarak daima bizde bulunuyordu. İkisini de birlikte mek-
tebe verdik. Hayatını kazanması için İclal’i muallime yetiştirmeye 
uğraşıyorduk.

Büyü dükçe kızın zekâsı artıyor ve kendisi de fevkalade güzel-
leşiyordu. Bilmem ki bana da ne hâl oldu, günden güne artan bir 
meyil ile onun cazibesine tutuldum. Ara sıra onun bana karşı olan 
hissini yoklamaya başladım. Kızı pek mütevahhiş1056 bulmadım. 
Onda kendime karşı sez diğim veyahut ki seziyorum sandığım ufak 
tefek temayül alametlerinden cesaretlenerek izdivaç arzusuna düş-
tüm. Bir gün kalbimi İclal’e açtım. Kız, kızardı bozardı, ezildi bü-
züldü, ne diyeceğini bilmiyor gibiydi. Katiyen ne kabul ne de ret 
çehresi gösterdi. Onun bu hâlini utangaçlığına hamlettim1057. Ara-
1056    mütevahhiş: ürkek
1057    hamletmek: yormak
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mızdaki yirmi beşten ziyade yaş farkına bakmayarak nikâhı kıydım. 
Bu vaka zuhur edinceye kadar mesut bir karı koca gibiydik. Onun 
bana sadakatsizliğini binaenaleyh kıskanmayı hiç aklıma getirmi-
yordum. Sizin Çelebi ile iş fitili al mış. Ben hiç farkında olmadım. 
Benim karımda gördü ğüm şey bir sinir hastalığı, bir isteriden1058 
ibaretti. Ortadaki en bariz alamet, artık kendini bana okşatmaktan 
tevahhuşa1059 düşmesiydi. Bu hâlini de ra hatsızlığının icabına ham-
lettim. Mahalle kahvesinde ki acı ve çok kaba ihbara gelinceye ka-
dar sezdiğim, işittiğim bir şey olmadı. Fakat bu ilk istihbarımdan1060 
sonra karımın bazı şüphe verecek hâlleri üzerine göz lerim açıldı 
ve size birinci müracaatımda bunları anlattım. Şimdi bundan sonra 
vuku bulan en mühim vakayı yani apaçık hakikatle nasıl karşılaştı-
ğımı hikâye edeceğim:

Eve gittim, baktım karımın şayiadan1061 haberi yok veyahut var 
da yok görünüyor. Her hâlde onu bana göründüğü gibi kabul ıztıra-
rındaydım. Ben de ona bir şey açmadım, açılmadım.

Ömrümde ilk defa tattığım bu yürek zehrini içime sindirerek 
ona her zamanki gibi görünüyordum. Dışta böyle fakat içim mu-
tadın1062 büsbütün zıddına dönmüştü. O zamana kadar hiçbir tav-
rına dikkat etmediğim karımın her kımıldayışından, belki de her 
nefes alışından bir mana çıkarmaya çalışıyordum. O, benim büyük 
müsaadekârlığıma1063, hakkındaki dikkatsizliğime, kayıtsızlığıma, 
nihayetsiz itimadıma alışmıştı. Kendisinde hiçbir şüphe uyandır-
madan onu bana karşı oynadığı komedyalarında devam ettirerek sa-
dakatsizlik hilelerinin sübutuna1064 birer birer şahit olacaktım. Şunu 
da söyleyeyim ki karım sinir rahatsızlığına uğrayalı geceleri yatak 
odasından çıkarak evin içinde aşağı yukarı gezinir olmuştu. Niçin 
1058    isteri: histeri, çeşitli ruhsal bozukluklarla kendini gösteren bir tür sinir siste-

mi hastalığı
1059    tevahhüş: ürkme
1060    istihbar: haber alma, duyma
1061    şayia: söylenti
1062    mutat: alışılmış, alışılan
1063    müsaadekârlık: hoşgörülü, anlayışlı olma
1064    sübut: gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkma
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gezindiğini ve nerelerde dolaştığını merak etmeyi aklıma getirme-
miştim. Zaten uykum da pek ağırdır. Çok defa gece sessizliğinde 
onun odadan çıkıp tekrar geldiğinden haberim olmazdı. Şüphe bur-
gusunun beynimi oymaya başladığı ilk gecede bermutat1065 derin 
bir uykuya dalmış gibi yattım. Uyumadım. Gece yarısından sonra 
karım döşeğinden kalktı. Odanın içinde bir iki gezindi. Lavaboyu 
karıştırdı. Tangır tungur yere bir şey düşürdü. Besbelli yaptığı bu 
gürültüyle benim iyice uyuyup uyumamış olduğumu tecrübe etmek 
istiyordu. Ben de taş gibi bir hissizlik gösterdim.

Odada elektrik ampülü yanıyordu. O, karanlıkta bir hayalet 
gibi dışarı çıktı. Biraz ara verdikten sonra ben de döşekten fırladım. 
Evimizin içi kalabalıktır. Bütün aile efradı biz orta ve üst katlarda 
yatıyoruz. Alt katta iki hizmetçi yatar: orta yaşta bir kadınla on iki 
on üçünde bir erkek çocuk. O saatte ev, sekenesiyle beraber derin 
bir uykuda. Kurtların tahtaları oydukları duyuluyor. Saat tıkırtıları 
ebediyeti saydıklarını işittiriyorlar. Gizli fiillerin işlenmesi zamanı, 
hıyanet, cürüm, cinayet saati. Âşıkların ağyardan1066 fırsat bulma 
anları. Zevcem bu dakikalarda ne iş görmeye gidiyor? Ben de kuş 
gibi basarak nefesimi kısarak merdivene yürüdüm. Ayaklarımın 
tahtalar üzerindeki ağırlığını hafifletmek için parmaklıklara tutuna 
tutuna birkaç basamak indim. Aşağıya kulak verdim. Aşağıda bir 
mırıltı var. Zevcem, birisiyle konuşuyor. Kiminle? Birkaç basamak 
daha indim. Şimdi mırıltıların bir kısmı seçiliyor, kelimeler vuzu-
hunu alıyordu1067. Anlaşılabilenleri anlaşılamayanlardan ayıklar-
sam duyduklarım şunlar oluyordu:

Zevcem — Geldi mi?
Bir ses — Geldi.
Zevcem — Çoktan mı?
Bir ses — Bir saat oluyor.

1065    bermutat: alışılagelen biçimde
1066    ağyar: başkaları
1067    vuzuh almak: netleşmek, belirgin hâle gelmek



162 | Deli Filozof

Zevcemin sesini hemen tanımıştım. Şimdi öteki sesin de sa-
hibini bildim: hizmetçi kadın. Fakat bu kısa muhaverenin1068 şekli 
tuhafıma gitti. Geleli bir saat olduğu haber verilen bu gece yarısı 
misafiri kimdir? Bu saatte bir eve ya hırsız girer ya zampara. Hır-
sız, gireceği yere duhulünü1069 haber vererek girmez. Bu misafirin 
ikinci nevden olduğuna şüphem kalmadı. Hemen geriye döndüm. 
Ne olur ne olmaz ihtimaliyle odadan revolverimi aldım. Yine mer-
divenden eski mevkime inerek aşağıyı dinledim. Sesi kesilmişti. 
Zevcem, hizmetçi kadının muavenetiyle1070 içeriye birisini alıyordu. 
Demek bu kadın satın alınmıştı. Taşlığın bir köşesinde bir şeyden 
korkuyormuş gibi titreyerek yanan kör idare lambası geceyi aydın-
latmak değil, karanlığı büsbütün vehimlerle dolduruyordu.

Bir kapısı da bahçeye açılır alt katta bir odamız vardır. Zev-
cem, misafiriyle oradaydı. İkisini bir arada yakalamak istiyordum 
lakin hizmetçi kadın kendi odasının kapı eşiğine oturmuş bekçilik 
yapıyordu. Onun ufak bir işaretiyle karımın zamparası hemen oda-
dan bahçeye, bahçeden sokağa kaçacaktı. Böyle heyecanlı anlarda, 
yapılacak şeyin muvaffakiyet teminine en elverişli olanını düşün-
meye insanın pek vakti olmuyor. Mülahazadan ziyade sevkitabii1071 
ile hareket ederek hemen ok süratiyle kadının üzerine atıldım. Re-
volveri göstererek eğer vık derse beynini patlatacağımı anlattım. 
Kadın, bu tehdidin yılgınlığıyla hızlı nefes almaya bile cesaret 
edemeyerek hemen odasına kaçtı. Kapısını kapadı. Oh, ondan kur-
tulmuştum! Şimdi yumuşak adımlarla bahçe üzerindeki odaya yü-
rüdüm. Kapıya kulağımı verdim. Konuşuyorlardı fakat pek yavaş. 
Münakaşalarında helecana geldikçe kabaran seslerinden birkaç söz 
kapabiliyordum:

Zevcem — Kocamın izzetinefsine riayet ederek sevişelim.
1068    muhavere: karşılıklı konuşma
1069    duhul: girme, giriş
1070    muavenet: yardım
1071    sevkitabii: içgüdü
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Erkek — Aşk hodbindir1072. İhtiyat bilmez… İştirak kabul et-
mez… Her mâniayı çiğneyerek geçer…

Sonra anlaşılmaz fısıltılar… Uzun öpüşmeler arasında boğulan 
kelimeler… Hıçkırıklar… Gülmeye, ağlamaya benzer fıkırtılar…

Karısına tapınan bir koca için bundan ziyadesine tahammül 
kabil değildi. Hemencecik, şarkadak kapıyı açarak içeriye atıldım. 
Küçük kanepenin üzerinde ikisi kucak kucağa idiler. Elektrik am-
pulü odayı saf bir aydınlıkla gündüzlendiriyordu. Kollar çözüldü. 
Birbirine mezcolmuş1073 bu iki vücut, hemen odanın iki muhalif ta-
rafına atıldılar. Karım bana, yakalanan aşkının bu ürpertisi anında 
bir haile perisi kadar güzel görünüyordu. Çelebi, sevda hararetiyle 
gözlerinin akına kadar kızarmış çehresini ne tarafa çevireceğini bil-
mez bir şaşkınlık almıştı. Zevç, zevce, âşık bütün dram ve kome-
dilerin bu ebedî üç eşhası, karşı karşıya birbirimizle ürküntülü ve 
hemen mahçup gözlerle bakışıyorduk. Birbirimize ne söyleyecek-
tik? O anda sebebini pek tahlil edemediğim garip bir heyecanla ben 
de kendimi onlar kadar kabahatli buluyordum. İçeriye girdiğime 
nadim bir hâldeydim. Zannederim ki bütün dünya hayatında karısı-
nı cürmümeşhut1074 hâlinde tutan hiçbir koca, hareketinden benim 
kadar pişman olmamıştır. Filozof, dalgın dalgın bir cıgara fosurda-
tarak:

— Evet mert adam, evet, dedi, Erkeklik vahşetinin o buhranı 
anında, dünya kurulduğundan beri hiçbir koca sizin kadar insaflı 
olmamıştır… O dakikada sizin tahlil edemediğiniz karışık hissi-
yatınızı ben size izah edivereyim… İnsafla baktınız ki o iki genç 
sizden ziyade birbirine layıktır. Gönülleri şiddetle birbirine kaymış 
lakin odada bir zevç hukuku bulunduğu için ihtimal ki uzun müddet 
aşklarıyla mücadele etmişler, en son mağlup düşmüşlerdir. Böyle 
sevda facialarında kabahat sevişenlerden ziyade tabiatındır. Fakat 
o hangi munsif1075 adamdır ki zevciyet hukukunu aşk hakkına feda 
1072    hodbin: bencil
1073    mezcolmak: kaynaşmak, karışmak
1074    cürmümeşhut: suçüstü
1075    munsif: insaflı
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edebilerek “Al, bu kadın benden ziyade sana şayandır…” demek 
filozofluğunu göstersin?

Senaver Bey, filozofu hazin bir tasdikle dinledikten sonra de-
vam etti:

— O iki gencin gözlerinde de kendime karşı hiçbir husumetkâr-
lık okumuyordum. Melul melul birbirimize bakıyorduk. Zevcemi 
en fena bir vaziyette yakalamıştım. Ortada büyük bir cürüm var-
dı lakin en ziyade mücrim kimdi? Ben miydim? Amant1076 mıydı? 
Karım mıydı? Bu günahı munsifane1077 paylaşmak için bakışıyor, 
düşünüyor ve hatifî bir hâkim hükmünü bekliyor gibiydik. Elim-
deki revolver bir tarafıma sarkmış duruyordu. Karım, ezgin ezgin 
silaha baktıktan sonra kumral bir fıskiye gibi dağılmış ipek saçla-
rının arasından iki avucuyla yüzünü örterek bir müddet durdu. İki 
nısıf1078 nur topunu yarı yarıya harice taşıracak kadar açık duran 
beyaz göğsünden bir şeyler fıkırdadığını gördüm. İçinde kaynayan 
ateşle hukukuna karşı mücadele ediyordu.

Birden ellerini yüzünden çekerek döküntü saçlarını seri bir baş 
itişiyle alnından arkaya saçtıktan sonra geldi karşımda durdu. Şim-
di yırtar gibi sinesini büsbütün bana açarak:

— Senaver, çek silahını! Al intikamını!
O anda Çelebi araya atılarak:

— Mert bir erkek, hiçbir vaziyette kadına kurşun atmaz. Gece 
karanlığında zevcinizin harimine1079 giren benim, mücrim benim. 
Kurşununuza hedef olacak vücut bilistihkak1080 benimkidir…

Tuhaf şey. Üçümüz de fedakârlıkta birbirimizle yarışıyor gi-
biydik. Nihayet ikisini de kuvvetli bir el darbesiye iterek:

— Çekiliniz karşımdan. İkinizi de öldürecek değilim.
1076    amant: sevgili
1077    munsifane: insaflı ölçüde
1078    nısıf: yarım
1079    harim: yabancıya yasak olan yer
1080    bilistihkak: layıkıyla, hakkıyla



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 165

Zevcem sızan gözyaşları arasından hayret süzgünlükleriyle ka-
rışık bakışlarla:

— Öldürmeyecek misiniz?
— Hayır.
— Ya o elinizdeki silah ne?
— Her nev ihtimale karşı ihtiyaten alınmış bir şey.
— Öldürmeyeceksiniz, iyi fakat bundan sonra karşı karşıya karı 

koca namı altında nasıl yaşayabiliriz? Bu işkence ölümden ağır de-
ğil midir?

Her ne kadar açık düşünceli, hür fikirli olmak istesem ben de 
insanım. Bende de bir kalp, bir izzetinefis var. Hiçbir şey yapma-
dan, bir tazirde1081 bulunmadan bir affı mutlaka kapanın kapısını 
açarak tutulmuş iki fareyi azat etmek kabîlinden bu iki mücrimi na-
sıl boşlayabilirim? Aşklarına hak vermek munsifliğini göstermekle 
beraber kendi gönlüme mağlubiyetten de kurtulmamıştım. Çünkü 
karımı seviyordum. Onda gördüğüm nedamete benzer hâllerden 
ümitlere düşerek bu fırtınayı geçiştirip yine evvelki karı kocalık ha-
yatıma avdet kabil olabileceğini düşünüyordum.

O anda içinde bulunduğumuz vaziyet üçümüz için de çok elim 
ve nazikti. Biz, üç dram kişisi, uzun müddet karşı karşıya duramaz-
dık. Ne olacaksa hemen olmalıydı. Üçümüzü de yüz göz olmak fe-
laketinden kurtarmak lazımdı. İşi kısa kesmek için birdenbire par-
layarak:

— Sizi öldürmüyorum. Niçin? İşte sebebini anladınız: Ölüm-
den daha ağır bir işkence ile yaşatmak için!

İlk mülayemetimden1082 birdenbire bu sertliğe geçişim ikisini 
de afallattı. Coşkun bir hitapla karıma haykırdım:

— Haydi hanım, sen yukarıya!
Amana dönerek:

1081    tazir: kusur
1082    mülayemet: yumuşaklık
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— Haydi beyefendi, sen de dışarıya!
Onların ani şaşkınlığından hemen istifade ederek odanın bir ka-

pısından zevcemi içeriye ittim. Öteki kapıdan da Çelebi’yi dışarıya 
kaktım. Karımın zamparasına bundan ziyade lütuf gösteremezdim.

21
Yukarıya yatak odamıza çıktık. İkimizde de birbirimize baka-

cak surat kalmamıştı. Ben sert görünerek karımı yıldırdıktan son-
ra yavaş yavaş yumuşamak taraftarıydım. O, yüzünü benden nasıl 
saklayacağını bilemeyerek başını yastıkların arasına sokup ağlıyor, 
ağlıyor, ağlıyordu. Bu gözyaşları neye alametti? Nedamete mi? 
Benden nefrete mi? Bu vaziyette cana işleyen öyle acı bir zehir var 
ki… Sevda, izzetinefis, saadet, istikbal… Hepsi ayaklar altında. 
Kadını öldür… Öldüremezsin… Affet… Onda sana kendini affetti-
recek istiman1083 hâli yok…

Yüzünü benden saklıyor. Niçin? Çehresindeki melalinde ha-
ram olan aşkının matemini okumayayım diye mi? Neden bu yeisini 
bana göstermek istemiyor? Sadakatsizliğinin bu kadar ortaya çık-
masından doğma bir mahcubiyet mi? Onda bana karşı bir sevgi ve 
insaf zerresi seçmiş olsam hemen her şeyi unutacağım. Karım bana 
âşığını yüz kere üstün tuttuğunu bu son hıyanetiyle açıktan açığa 
göstermişti. Fakat sebebi bâhir1084 böyle buhranlı zamanlarda bile 
ruhumuzda tesirinden kurtulamadığımız bir egoistlik var. Zevce-
min bu hâllerinden kendim için de küçücük bir muhabbet hissesi çı-
karmaktan bir türlü zihnimi kurtaramıyorum. Onu biraz söyleterek 
deşmek lüzumuyla dedim ki:

— Bu baskın bir defa oldu. Fakat dikkat et hanım, ikincisinde 
bu rezaletten hiçbirimiz sağ kurtulamayız… Bana muhabbetin yok-
sa zevciyet, aile, namus ve saadetini tanımıyorsan sevgiline acı… 
En vahşi bir suretle onun ölümüne sebep olacaksın…
1083    istiman: aman dileme, sığınma
1084    bâhir: açık
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Zevcem, başını yastıklara daha ziyade gömerek bütün vücu-
duyla sarsıla sarsıla hıçkırdı, hüngürdedi, inledi. Ben devam ettim:

— Gözyaşlarınla günahını yıkamak kabil değildir. Söyle. Sen-
den cevap istiyorum…

Zevcem birdenbire başını kaldırdı. Yaşlı gözlerinin yeisini yü-
züme saçarak:

— Ne cevap istiyorsun?
— Seni bırakamayacağım… Bunun ihtimali yoktur… Bu hı-

yanetinin tekerrür edeceğini1085 bile bile yaşamamız da mümkün 
değildir.

Zevcem ızdırabın iniltisiyle:
— Senaver, sus! Yetişir! Silahının kurşunundan sakındığın ka-

rını şimdi o fişeklerden daha ağır sözlerinle öldürüyorsun… Her 
ne şekilde olursa olsun bu anda sana vereceğim cevaba kanaatle 
müsterih1086 olabilir misin?

— Niçin olmayayım?
— Bu anda ikimiz de geçirdiğimiz cürmümeşhut buhranının 

şiddeti içindeyiz. Ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı biliyor mu-
yuz?

— Bana sadakat vadet, her şeyi unutacağım…
— Muvakkat1087 bir sükûnete dönmek için bu heyecan dakika-

larında edeceğim vaatten bir şey çıkmaz. İstikbalimizin ne olacağı-
nı zaman gösterecektir. Yalnız, yalnız ona itimat edilebilir…

— Ne olacağı kestirilemeyen istikbale ne şekilde itimat oluna-
bileceğini söyler misin?

— Onu ben de bilmiyorum lakin zamandan iyilik beklemeli… 
Bir vaat ifhamı1088 bularak hemen bu ümitle kendimizi telkin etme-
liyiz…
1085    tekerrür etmek: tekrarlanmak
1086    müsterih: içi rahat olan
1087    muvakkat: geçici
1088    vaat ifhamı: söz verme
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Karımın bu sözlerinde zımni bir vaat ifhamı bularak hemen 
döşeğine atıldım. Pamuktan, bezden bir yastık hissizliğiyle cansız 
bir vücut gibi deraguşlarıma1089 teslim oldu.

Ertesi günü, karıma vasıtalık eden esrara vâkıf hizmetçi kadını 
savdım. Zevcimi de sıkı bir tarassut1090 altına aldım. Çelebi ile her-
hangi bir hissiyat teatilerine1091 meydan bırakmamak için iki gün 
sonra onu Emirgan’a, dadımın evine naklettim. Dirisi değil, oraya 
ölüsü gitti. Otomobile ağır bir hasta hâlsizliğiyle bindi. İsteksiz is-
teksiz arzularıma ve hatta bazen emirlerime itaat ediyordu. Güna-
hını affettirmek için onun bu mutavaatlarda1092 bulunduğunu zan-
nediyordum. Meğerse iş başkaymış… İclal, büyük nefis cebri ile 
yaptıkları bu uysallıkları firar saatinin hululünü1093 beklemek için 
yapıyormuş. Hangi vasıtayla Çelebi’yle görüşüp de bu firarı tertip 
edebildiklerine bir türlü akıl erdiremiyorum…

Filozof :
— Esrarı anlamak için bugünden itibaren tahkikata1094 girişece-

ğimizi söylemiştim.
Senaver Bey:
— Evet.
— Mesele zannolunduğundan çok daha mühimdir. Yanlarına 

ne miktar para alarak zevcenizle oğlum beraber kaçmışlar? Bir-
birlerini şiddetle seviyorlar. Bu dereceye kadar gözlerini karartan 
sevda onları nereye, hangi uçuruma sürükleyecek? Nerelerde, ne 
şekil maişetle1095 yaşıyorlar? Yanlarındaki para biterse ne olacak? 
Gayrikanuni vaziyetlerinden doğabilecek cinayetlerin haddi hesa-
bı yoktur. Dün onlara bir zevç hukuku çiğneten, namus endişesini 
1089    deraguş: kucaklama
1090    tarassut: gözetleme
1091    teati: karşılıklı alıp verme
1092    mutaavat: boyun eğme
1093    hulul: gelme, gelip çatma
1094    tahkikat: soruşturma
1095    maişet: geçim, geçinme
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unutturan aşk, yarın yaşamak için fena hareketler yaptırmaz mı? 
Zevceniz çok güzel diyorsunuz…

— Evet, hem de emsalsiz diyebilirim…
— O hâlde tehlike daha da büyümüş oluyor. Çünkü kadına 

vuku bulacak taarruzlara oğlumun sinesi siper olacak. Bu mecnun-
ların gizlendikleri yeri keşfetmeden biz hiçbir gece rahat uyuma-
malıyız. Çünkü durup dururken bir taraftan gayet meraklı çifte in-
tihar veya bir cinayet patlak verecek. Zabıta tahkikatlara girişecek. 
Yakalanan ipucu uzana uzana bize kadar gelecek. “Vay, genç kadın 
Ali Senaver Bey’in zevcesi, delikanlı da filozofun oğluymuş!” di-
yecekler. Onları ele geçirsek de ne yapacağız? Ben oğlumu dövüp 
öldüremem… Galiba siz de karınızı boşamayacaksınız… Daima 
affa meyyalsiniz değil mi? Mesele başımızda ebedî bir dert hâlini 
alıyor. Firarileri bir kere ele geçirelim. Haklarında olacak muame-
leyi sonra tayin ederiz…

— Beyefendi, şimdi arz ettiğim büyük mahzurlara1096, muhata-
ralara1097 mebni hemen işe başlayalım. Lakin mücrimlerin derdes-
tinden1098 sonra tecziyeleri1099 hususunda uzun uzadıya düşünmeye 
mahal yoktur. İclal Hanım’ı siz bırakırsınız, oğlum alır, dava biter.

Bu ani teklif üzerine Ali Senaver Bey oflayıp püfleyerek dü-
şünmeye başlar. Filozof, teklifinin mabadine1100 devamla:

— Beyefendi, hiç üzülüp ah çekmeyiniz. Kim bilir ne kadar 
müddet, nerelerde gayrimeşru kucak veya kucaklarda sürtmüş bir 
kadını tekrar meşru döşeğinize alabilecek misiniz? Bu sürtüğü oğ-
luma almak da sonundan ne çıkacağı malum olmayan bir felakettir. 
Fakat Çelebi’nin aşk indiyle dolu kalın kafasına söz geçiremeye-
ceğimi biliyorum. Bu tavsiye ettiğim kestirme surette hareket et-
mezseniz karınızı nereye kaçırsanız oğlum onu yine arayıp bulur. 
1096    mahzur: sakınca
1097    muhatara: tehlike
1098    derdest: yakalama
1099    tecziye: cezalandırma
1100    mabad: sonra
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Onların bu çılgın aşklarına karşı kurulacak mânia1101 setlerinin hiç 
hükmü yoktur.

22
Tahkikata dadının evinden başlamak lazım geliyordu. Hemen 

sokağa fırlayarak ilk tesadüf ettikleri taksiye atladılar. Köprüye 
inip vapur zamanı kollamaya vakitleri yoktu. Otomobil Beyazıt’tan 
uçtu. Mercan yokuşundan kartal gibi süzülerek Galata’nın izdiham-
lı dar, loş sokaklarından kıvrıla kıvrıla koşup da Şişli’nin düzlüğüne 
çıktıktan sonra filozof sordu:

— Beyefendi, dadınızın evinde telefon var mıdır?
— Hayır.
— İclal ne vasıtayla âşığı ile konuştu?
— Bunu keşfedebilene aşk olsun…
— Keşfe uğraşacağız. Bizi firarilere kadar götürecek ipin ucu-

nu dadınızın evinde arayacağız.
— Ben aradım, sordum. Bir şey keşfedemedim.
Filozof bir tefekkür1102 çatkınlığından sonra:
— Beyefendi, zevcenizi ne tarik1103 ve vasıtayla Emirgan’a gö-

türdünüz?
— Yine böyle bir otomobile binerek kara tariki ile.
— Otomobile binerken veyahut yol esnasında Çelebi tarafın-

dan takip ve tarassut edilmediğinizden emin misiniz?
— Böyle bir şey aklıma gelmediği için etrafıma dikkat etme-

dim.
— Nazarıdikkati celbedecek hiçbir hareket vuku bulmadı mı?
— Ne gibi?

1101    mânia: engel
1102    tefekkür: düşünme
1103    tarik: yol
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— Mesela zevceniz arabayı durdurup da herhangi bir ihtiyaçla 
dışarı çıkmak istemedi mi?

— Hayır, arabanın yan tarafına dayanarak hasta gibi sessiz 
oturdu.

— Arabaya satıcı, dilenci nevinden hiç kimse yanaşmadı mı?
— Hiç kimse…
— Zevcenizi Emirgan’a götürdükten sonra siz de beraber orada 

mı kaldınız?
— Hayır, zevcemi dadımın evine teslim ettikten bir saat sonra 

ben vazifemin başına döndüm.
— Zevcenizin yanında ufak tefek eşya var mıydı?
— Evet, bir iki paket el çantası falan…
Bu kabîlden daha birkaç sualden sonra hiçbir netice alamayan 

filozof sözü kesti. Şimdi asfaltın düzlüğü üzerinde süzülen arabanın 
keyfine kendilerini bıraktılar. Yolun iki tarafına sıra sıra asker gibi 
dizilmiş çınarların arasından görünen manzara ne güzeldi… Sağ 
tarafta Asya’yı Avrupa’dan ayıran boğaz mavi kıvrımlarıyla büyük 
bir nehir gibi kâh görünüp kâh kayboluyor, sol cihette vahşi, ıssız 
tepeler, silsileler birbirini takip ediyordu. Anadolu ile Rumeli’nin 
manzaraca bu güzellik yarışı bakmakla doyulur şey değildi. Bir 
aralık şoför yolu keserek müşterilerine sağ taraftan bir sıra ağaç 
göstererek:

— İşte bakınız efendim. Geçen günkü kaza burada oldu. Gaze-
telerde okumuşsunuzdur. Şoför derhâl öldü. Birkaç kişi yaralandı. 
Müsademeye1104 uğrayan ağaçların soyulmuş kabukları görünüyor.

Filozof eğildi. İşaret edilen cihete baktı. Senaver Bey zihnen 
yorgundu. O, yerinden kımıldamayı bir zahmet sayarak hiç istifini 
bozmadı. Araba yine eski süratini aldı. Maslak’ta sağa kıvrılarak 
Emirgan yolunu tuttular. Dadının evi Emirgan’la Boyacıköy arasın-
daki tepedeydi. Otomobil ile hanenin önüne kadar gidilebiliyordu.
1104    müsademe: çarpışma
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Senaver Bey’in tarifi üzerine araba büyük, harapça aşı boyalı 
bir evin önünde durdu. Bahçe kapısının önündeki ipi çekerek içeri 
girdiler. Tavuklar, hindiler, kazlar, koyunlar burayı geniş bir mez-
bele hâline koymuşlardı.

Kuraklıktan yaprakları solmuş birkaç ağaç, evin önünde çar-
dağı çarpılmış anaç bir asma… Her taraftaki bakımsızlık buraya 
şehirden çok uzak bir köy sefaleti veriyordu.

Gelenleri görünce ellerinde bir şeyler kemiren irili ufaklı birkaç 
çocuk çıplak bacaklarıyla kaçıştılar. Senaver Bey, onları adlarıyla 
çağırdıysa da gelmediler. Filozof’un kaba sakalından korkmuşa 
benziyorlardı. Kapı aralarından burunlarını gösterip gülümseyerek 
yine kayboluyorlardı.

Evin içinde kümes havasıyla karışık bir mutfak kokusu vardı. 
Misafirleri haricin darmadağınıklığına nazaran orta katta topluca 
bir odaya aldılar.

Filozof’un suallerine cevap vermek için içeriye en evvel Dadı 
Kalfa şimdi Aşkıniyaz Hanım girdi. Buruşuk, yetmişlik bir Çer-
kez… Bu ziyarette yeşil ipekli meşlahını1105 göstermeye bir vesile 
bularak işlemeli başörtüsü ile süslenmişti. Ali Senaver’e “oğlum” 
diye hitap ederdi. Filozof’a ağız açtırmadan Dadı Hanım başladı:

— Aman efem şimdiki tazelerde ne yol kaldı ne izan ne saygı 
ne terbiye ne sıkılma… Allah’ım vermesin, biz vaktiyle böyle gör-
medik. Büyüklerden ödümüz kopardı. Bey oğlum bu kızı getirdi, 
bize emanet bıraktı. “Dikkat ediniz, kaçmasın” diye de tembih etti. 
Canlı canavar efem… Başa çıkılır mı? Bir yerde bir dakika rahat 
durmaz ki… Bu merdivenlerden ine çıka… Bir aşağı bir yukarı… 
Bir bahçeye efem bir içeriye… Onun gözü hiç de evde değil ki… 
Bir düziye pencerelerden dışarı, dağlara bakar. Kimi arar, kimi bek-
ler bilmem ki…

Senaver’i göstererek:
1105    meşlah: bir çeşit elbise
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— Kahpenin aslan gibi kocası var. Daha ne istiyor Allah’ım?.. 
Dünyada böyle de aksi tabiat görmedim. Yüzü hiç gülmez. Biz ye-
mek yerken o yemez. Biz yemezken yer. Biz uyurken o uyumaz. 
Biz uyumazken o uyur. Bu kız buradan nasıl kaçtı? Hiçbir şey anla-
yamadık. Soyunda cin mi var peri mi var? Öyle ya efem, bir adam 
gözlere görülmeden nasıl kaçar? Sabahleyin uyandık. Baktık ki 
o yok. Kaçtı dediler. Kederimden başıma bir ağrı yapıştı… Hâlâ 
çekiyorum efem… Hele de bey oğlum burada yokken gündüzün 
kaçırmadık. Gece, kocasının yanından kaçtı. Ona efsun mu oku-
du? Uyku ilacı mı içirdi? Rabb’im saklasın efem, böylesiyle başa 
çıkılmaz.

Senaver Bey:
— Dadıcığım, artık sen sus da efendi hazretleri söylesin.
Dadı — İçim durmuyor ki yavrum… Nasıl o kız buradan kaç-

tı? Ben dertli oldum. Ağzımı, kendimi tutamaz oldum.
Filozof — İclal Hanım pencerelerden kırlara baktığı vakit dı-

şarıdan hiç kimse ile işaretleştiğini gördünüz mü?
Dadı — Görmedim efem. O, pencereye gidince biz de başka 

pencerelere koşuşurduk. Kırda biri var mı diye bakardık, kimseyi 
göremezdik. O kız karışıktı efem… Ona görüneni belki biz gör-
müyorduk. Gözcülüğümüzü boşlamazdık. Ben namaza durduğum 
vakit büyük kızım Ülfet dikkat ederdi. O bir işle meşgul olurken 
ben bakardım. Diğer kızlarım, oğullarım, torunlarım İclal’e hiç göz 
açtırmazdık.

Filozof — Eve hiç tanımadığınız misafir geldi mi?1106

Dadı — Hayır efem. Affedersiniz… Benim zihnim dağınık… 
Bu kederden büsbütün alık gibi oldum. Bazı şeyleri unutuveriyo-
rum. Büyük kızım Ülfet’in aklı başında, o unutmuyor. Çok şeyler 
biliyor.

Filozof — Neler biliyor?
1106    Filozof’un bu sorusu tefrikada eksik.
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— Dedim ya efem, aklımda kalmaz… Çağırayım da kendisin-
den sorunuz.

Ülfet o da yeldirme başörtüsüyle geldi. Anasının yarı yaşında, 
çok benzer modeli. Bunun dili düzgün. Ülfet, anası gibi hemen la-
kırdıya başlamadı. Sorulacağa cevap vermek için bekliyordu.

Filozof — Ülfet Hanım, rica ederim…
Ülfet — Estağfurullah, emredersiniz…
Filozof — İclal Hanım’ın bu eve adım attığı ilk dakikadan 

başlayınız… Gördüklerinizi, işittiklerinizi, hep olup bitenleri an-
latınız…

Ülfet Hanım, kaşlarını oynata oynata olanları hatırlamaya uğ-
raşarak:

— Efendim, bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir gün yine 
böyle öğleye doğru kapımızın önünde homur homur bir otomobil 
durdu. Çoluk çocuk hep pencerelere koşuştuk. Arabadan Senaver 
Beyefendi ile zevcesi İclal Hanım indiler. Ellerinde paketler vardı. 
Hemen kapıyı açtık. Misafirleri içeri aldık. Senaver Bey annemi 
yalnız bir odaya çağırdı. Gizli konuştular.

Filozof — Onlar odada konuşurlarken İclal Hanım odada ne 
yapıyordu?

Ülfet Hanım — El çantasını aynanın önüne koydu. Paketlerini 
iskemlelerin önüne bıraktı.

Filozof — Çehresi, hâli, tavrı nasıldı?
Ülfet Hanım — Dalgındı, yaptığını bilmiyor gibiydi. İkide bir-

de durup durup paketlerin yerlerini değiştiriyordu.
Filozof — Pencerelerden hariçte birini araştırır gibi telaşlar 

gösterdi mi?
Ülfet Hanım — Pek farkında değilim. Çünkü o esnada olup 

bitenlerden hiç haberim yoktu. Gelişlerini alelade bir misafiret 
sanıyordum. Onun için İclal Hanım’ın tavırlarına dikkat etmedim. 
Senaver Bey gittikten sonra annem bana her şeyi anlattı. O zaman 
İclal’in üzerine ehemmiyetle gözlerimizi açtık.
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Filozof — Senaver Bey, zevcesini malum tembihlerle bırakıp 
gittikten sonra kadın ne hâller aldı?

Ülfet Hanım — Kendisine bahçe üzerinde bir oda verdik. Eş-
yasını koyması için dolap gösterdik. Karyola kurduk. Mesela “Fa-
lan işi nasıl yapalım?” diye soruyorduk. “Nasıl kolayınıza gelirse 
öyle yapınız, bana sormayınız.” cevabıyla hiçbir şeye ehemmiyet 
vermiyordu. Bize görünmek istemiyordu. Odasına çekildi. Kapısını 
kapadı. Ben merak ettim. Birkaç defa yavaşça oda kapısına kadar 
giderek anahtar deliğinden içeriyi gözetledim.

Filozof — Ne gördünüz?
Ülfet Hanım — Aksi şeytan, delikten gözüken yerde durmu-

yordu ki… Kapıdan bakışlarımın yalnız bir defasında elinde bir kâ-
ğıtla deliğin önünden geçtiğini gördüm.

Filozof ufak bir helecanla tekrar etti:
— Elinde bir kâğıtla deliğin önünden geçtiğini gördünüz?
Ülfet Hanım — Evet.
Filozof — Kâğıtta yazı gibi bir şey görebildiniz mi?
Ülfet Hanım — Hayır… Bu mümkün mü efendim?
Filozof kendi kendine mırıldanma kabîlinden şöyle söylendi:
— Elindeki kâğıt âşığından almış olduğu bir mektupsa bunu 

hangi vasıtayla aldı? Yok, âşığına göndereceği bir mektupsa bunu 
hangi vasıtayla gönderdi?

Dadı Hanım kendisine hitap edilmeyen bu suallere cevap verdi:
— Dedimdi ya efem, bu kız perilere karışmıştır…
Filozof bu sözlere hiç mukabele etmeyerek Ülfet Hanım’a dön-

dü.
— Ey kızım, sonra ne oldu?
— Sonra efendim, Senaver Beyefendi evden çıktıktan bir, bir 

buçuk saat sonra bizim kapının önünde yine bir otomobil durdu.
Filozof, yerinden kımıldanıp yine oturarak:
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— Lakırdınızı kestim, unutmayınız kızım. (Senaver Bey’e hi-
tapla) Beyefendi siz İstanbul’a hangi tarikle döndünüz?

Ali Senaver Bey — Emirgan’dan vapurla…
Filozof — Peki, kızım Ülfet Hanım söyleyiniz, sizin kapının 

önünde bir otomobil durdu…
Ülfet Hanım — Evet efendim. Şoför geldi. Bizim kapıyı çaldı. 

Aşağıya ben koştum. Kapıyı açtım. Şoförü derhâl tanıdım. Demin-
den bize Senaver Bey ile İclal Hanım’ı getirmiş olan adamdı.

Filozof — Otomobilin içinde kimse var mıydı?
Ülfet Hanım — Hayır efendim, araba boştu.
Filozof — Peki şoför ne istiyordu?
Ülfet Hanım — Elinde tuttuğu küçük bir kadın çantasını bana 

göstererek “Deminden buraya getirdiğim hanımefendi çantasını 
burada unutmuş, onu getirdim.” dedi. “Veriniz bana götüreyim.” 
dedim. “Hayır size veremem, böyle vakalardan başıma çok şeyler 
geldi. Emaneti hanımın kendi eline teslim etmek mecburiyetinde-
yim.” dedi. Şoförü çok zorladımsa da ikna edemedim. İclal Hanım’ı 
çağırmak ıztırarında kaldım. Kendisi geldi. Çantasını adamın elin-
den kapar gibi aldı. Odasına fırladı, yine kapısını kapadı.

Filozof — Çantayı alırken şoförün eline bir şey sıkıştırıp sıkış-
tırmadığının farkına vardınız mı?

Ülfet Hanım — Dikkat ettim ama bir şey fark edemedim…
Filozof — İclal Hanım eve gittikten sonra el çantasını aynanın 

önüne koymuş olduğunu söylemiştiniz.
Ülfet Hanım — Evet.
Filozof — Bu ikinci çanta ne oluyor?
Ülfet Hanım — Bu dediğinizi sonradan ben de düşündüm.
Filozof — İclal’in kendisinden buna dair istizahta1107 bulunma-

dınız mı?
1107    istizah: herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme
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Ülfet Hanım — Bulundum. “İki çantam vardı. Arabadan çıkar-
ken birini almış, öbürünü unutmuşum.” cevabını verdi.

Filozof, Ali Senaver’e dönerek:
— Beyefendi, zevcenizin kaç el çantası olduğunu bilmez mi-

siniz?
Ali Senaver — Bilmem.
Filozof — Otomobile binerken kaç çanta ile bindiğine dikkat 

etmediniz miydi?
Ali Senaver — Etmedim çünkü aklım zihnim kendimin mev-

cudiyetini kaybedecek bir perişanlıktaydı.
Filozof, sakal yanından bir düşünme kaşıntısıyla:
— Bu isticvaplardan1108 çıkardığım kati netice şudur: Siz Beya-

zıt’tan otomobile binerken Çelebi peşinizdeymiş. Besbelli diğer bir 
otomobil ile uzaktan uzağa buraya kadar takipte devam etmiş, sizi 
bırakıp da dönen şoförü yolda yakalamış, nasıl kandırdıysa kandır-
mış. İclal’in eline teslim etmesi şartıyla çantayı ona vermiş.

Dadı Hanım — Bu çantanın içinde ne vardı acaba efendim?
Filozof — Ne olacak? İclal’in buradan kaçırılması planı… 

(Ülfet’e dönerek) Kızım, kadının buradan kaçtığı gece o saatte hiç-
bir şey duymadınız mı?

Ülfet Hanım — Bütün ev halkı derin uykudaydı efendim. Ço-
cuk mızmızlandı. Ona süt vermek için uyandım. Tamam işte o sı-
rada İclal hırsız adımlarıyla kaçıyormuş. Uzaktan, gecenin sükûtu 
içinde soluyan bir otomobilin kalın nefeslerini işittim ama aklıma 
hiçbir şüphe gelmedi. Çünkü pek çok geceler böyle dağdan inen 
otomobillerin gürültüleri duyulur.

Filozof — İclal buraya gelirken getirdiği paketlerin hepsi ni ka-
çarken beraber almış mı?

Ülfet Hanım — Bir kısmını almış.
Filozof — El çantalarını?

1108    isticvap: sorgulama
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Ülfet Hanım — İkisini de götürmüş.
Filozof — Kızım, size her ne kadar zahmetse İclal’in burada 

bırakmış olduğu eşyayı hep toplayıp bana getiriniz.
Ülfet Hanım odadan çıktı. Ali Senaver Bey derin bir meyusi-

yet1109 süzgünlüğüyle:
— Hazret-i Filozof, siz ömrünüzde hiç müstantiklik1110 ettiniz 

mi?
— Hayır.
— Ya bu inceden inceye isticvap fennini nereden biliyorsunuz?
— Beyefendi insan her şey olduktan sonra filozof olur. Filozof-

luk mevcut ilimleri, fenleri muhittir. Bendeniz tam bir filozof değil, 
bu nihayetsiz ilmin âciz bir çömeziyim.

— Ya tam filozof nasıl olur?
— Tam filozof halk arasında yaşayamaz. Çünkü tam filozof 

dinî, siyasi, ahlaki kanaatlerini hiç saklamadan söyler. Neticede dö-
vülür, kovulur, sürülür, belki de asılır…

— Herkesin vicdanı kanaatinde hür bulunduğu bir zamanda ya-
şamıyor muyuz?

Filozof, boynunu çarpıtarak melul bir tebessümle cevap verdi:
— Kütlelerin yüksek fertlere değil, fertlerin yüksek fertlerin 

kütlelere divan durduğu bir zamanda yaşıyoruz ve sonra her ta-
rafta günün siyasetleri acayiptir. Sizin önünüze yapılmış kanunlar 
çıkararak “Bunlara itaat edeceksiniz.” diyorlar. Hâlbuki o kanun-
ları yapanların hemen fikren sizden dun1111 ve vicdani endişelerden 
uzak olduklarını eserlerinden bilintikal anlıyoruz. Hakikat şununla 
sabit ki bugün yaptıklarını kendileri de beğenmeyerek iki gün sonra 
değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Her yerde yapılan nizamat 
hakikata mutabakattan1112 ziyade birtakım idare ve siyasi icabata 
1109    meyusiyet: üzüntü
1110    müstantiklik: sorgu yargıçlığı
1111    dun: aşağı, alçak
1112    mutabakat: uzlaşma



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 179

tevfikan1113 tanzim olunuyor1114. Büyük bir fikir kartalı nasıl olup da 
vakit vakit müezzinlik eden hafifmeşrep, küçücük horozun emir-
lerine itaat edebilir? Halkı aydınlatmaya müsait ve tabiata uygun 
kanunlar yapması o kadar müşküldür ki medeni sandığımız birçok 
milletler bile bu işi resen1115 başaramayarak birçok kısımlarını bir-
birinden kopya edip duruyorlar. Bütün hükûmetlerin resmî beyanat 
ve nutuklarını halk geviş getirerek dinler. Yalnız filozof, eski tabi-
riyle bu düruğ-ı maslahatamizi1116 acı tebessümlerle karşılar. Dü-
şündüklerini dosdoğru söyleyebilmek için Dreyfus Meselesi’nde 
Emile Zola’nın yaptığı gibi başka bir memlekete firar edip oradan 
bağırmak lazım gelir. Halk, kara cahil çocuk; hükûmetler, falaka 
değnekli mektep hocaları vaziyetinde kaldıkça tam manasıyla hüs-
nüidare1117, adalet, hürriyet beklemek beyhudedir… Çünkü ne yap-
tığını bilmeyen çocuklar, deliler, başıboş, gardiyansız bırakılmazlar. 
Bütün felaketler halkın kesif cehaletindedir. Birkaç milyon Hintliyi 
birkaç bin İngiliz’in idare etmesi bu hususta ne güzel bir misaldir…

— Ya hazret, size “Deli Filozof” diyorlar…
Filozof:
— Tabii değil mi ya? Bu fenalıklar halkın her şeye ters mana 

vermesinden çıkmıyor mu? Avamın telakkisine göre âlim, dâhi ol-
madansa onun makûs1118 hükmüyle yâd olunmayı saadet bilirim.

Ülfet Hanım, elinde bir kucak şeylerle içeri girdi ve getirdik-
lerini ortaya döktü. Filozof, vazifesinde çok ihtimamlı bir gümrük 
arayıcısı gibi her parçayı ayrı ayrı dikkatle bir muayeneye girişti. 
Üzülmüş, sağılmış ipek bluzlar, değiştirilmiş kadın iç çamaşırları, 
delinmiş ipek çoraplar, kirli mendiller, boş lavanta ve esans şişeleri 
, pudra kutuları, tek tük eski eldivenler, yarısı kopmuş yalancı inci 
dizileri, muhtelif renkte Krep Dö Şin ve tül parçaları… Bunların 
1113    tevfikan: uyarak, uygun olarak
1114    tanzim olunmak: sıralanmak
1115    resen: kendi başına, bağımsız olarak, doğrudan doğruya
1116    düruğ-i maslahatamiz: iş bitiren yalan
1117    hüsnüidare: iyi idare etme
1118    makûs: kötü, uğursuz
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arasında L ve H markalı kırık, yırtık kutu kapakları, yine L.H. harfli 
reklam kâğıtları…

Filozof bilhassa bu mukavva ve kâğıt döküntülerini tetkik ede-
rek Senaver Bey’den sordu:

— Bunlar ne beyefendi?
— Beyoğlu’nda L.H. Pastanesinin şekerleme kutuları. Karım 

bu markanın imalatını çok sevdiği için alıp alıp getirirdim.
Filozof bu kâğıtlardan birkaçını cebine sokarak:
— Maatteessüf1119, bizi hakikate eriştirebilecek bir iz keşfine 

muvaffak olamadım. Yalnız bu L.H. markasından biraz ümitvarım.
Senever Bey, bu markanın delaletiyle firarilerin gizlendikleri 

mahallin keşfine nasıl imkân hasıl olabileceğini düşünmekteyken 
Filozof sordu:

— Zevceniz bu pastanenin bonbonlarına çok düşkün müydü?
— Evet evet… Âdeta obur bir çocuk gibi…
— O hâlde buradaki tetkikatımız hitam buldu. Vermiş olduğu-

muz zahmetten dolayı hanımlara teşekkür ederek hemen hariçteki 
taharri1120 işimize başlayalım.

23
Ertesi gün Filozof sabahleyin Beyoğlu’ndaki L.H. Pastanesine 

damladı. Alelade bir müşteri gibi bir köşeye oturarak pasta ısmarla-
dı. Önündeki küçük masaya bir tabak pasta ile ufak çatal bıçak, bir 
bardak su dizildi. Filozof, müdekkik1121 gözlerle, pastanede çalışan-
ların suratlarından siretlerini keşfe uğraşarak karnını doyurmakla 
meşgul görünüyordu.

Büfe başında avurtları şişkin, benzi soluk, kıranta ihtiyar bir 
patron vardı. Filozof bu kadar pasta ve şekerlemelerin arasında na-
1119    maatteessüf: maalesef
1120    taharri: araştırma
1121    müdekkik: tetkik eden, inceleyen
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sıl olup da bu herifin semirmemiş olduğuna bir müddet hayretten 
sonra sebebi keşfederek gülümsedi ve kendi kendine:

“Öyle ya bu tatlıcı ustası mide suistimaliyle kim bilir ne has-
talıklara uğramış, nihayet ihtiyarlık dalına binmiş. Kim bilir şimdi 
diyabet mi? Üremi mi? Kardiyak mardiyak? Berbat bir şey. Şimdi 
bunun ahlakı da suratı gibi ekşidir. Soracağım şeylere ya hiç cevap 
vermez, verse de belki aksi şeyler söyler.”

Gözlerini ortada dolaşan genç bir kız ile delikanlı garsona çe-
virdi. Kendi kaba sakal Sokrates simasının genç kız üzerinde hiçbir 
cazibe göstermeyeceğini bildiğinden garsonla söyleşmeyi muvafık 
buldu. Bir el işaretiyle çocuğu çağırarak:

— Baksana oğlum, senden bir şey soracağım… Acaba iyi bir 
cevap verebilir misin?

Garson garip bir Rum şivesiyle:
— Biliyorsam niçin vermeyezeğim?
— Benim kiralık bir evim var. İçindeki kiracı aylıkları biriktir-

di, biriktirdi bir para vermeden kaçtı.
Pembe yüzünde ince bir tebessüm dolaşan garson iki omzunu 

birden silkerek:
— Eh baba efendi bu işe ben ne yapazağım?
— Dur, söyleyeceğim. O kaçan kiracı buraya gelip sizden pasta 

alıyormuş. Şöyle narin vücutlu, ince kaşlı, iri siyah gözlü bir deli-
kanlı…

Garson, tebessümünü genişleterek:
— Bizden kara kasli çok adam gelip pasta alir. Ben ne bileze-

ğim bu hangisi?
Filozof, cebinden Çelebi’nin bir fotoğrafını çıkarıp garsona 

uzatarak:
— Bak, tanıyor musun?
Garson dikkatle resmin üzerine eğilerek:
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— Ha… Dur dur baba efendi bildim. Bu çocuk iki defa bizim 
dükkâna geldi. Hususi pastalar ısmarladı.

Filozof hiç de gulamperest1122 olmadığı hâlde sevincinden he-
men oğlanın boynuna sarılıp iki pembe yanağından öpecekti. Mem-
nuniyetinden biraz değişen sesiyle:

— Buraya ne zamanları gelir?
— Şimdi kendi gelmiyor. Bir ihtiyar Yahudi karisi gönderiyor. 

Bu kari ısmarlama pastaları alıp götürüyor.
Filozof birdenbire baş gösteren bu ufak güçlüğün önünde biraz 

düşünerek:
— Yahudi karısı buraya ne zamanlar geliyor?
— Belli olmaz.
Filozof bir yüz tatlılığıyla garsonun omzunu okşayarak:
— Oğlum senden bir şey rica edeceğim. Kabul edersen ucunda 

beş lira ikramiye var.
— Kolay bir şeyse yaparim.
— Kolay. Hem de çok kolay.
— Söyleyiniz.
Filozof, eliyle caddenin postacıya mukabil cihetini göstererek:
— Karşıda bir gazino var.
— Evet.
— Ben bundan sonra o gazinonun kuytu bir köşesinde gizlen-

miş, oturmuş bulunacağım. Buraya Yahudi karısı gelir gelmez he-
men karşıya koş. Beni bul. Haber ver. Bugünden tezi yok, ben şimdi 
buradan çıkıp oraya gidiyorum.

Garson ufak bir tereddüt gösterdikten sonra teklifi kabul etti. 
Hikmetullah Efendi yediği pastaların hesabını görerek tarassut ma-
halli ittihaz ettiği1123 gazinoya çekildi. Bir köşenin boşluğuna gö-
müldü. Yaptığı bu yalancılığa kendi kendine gülerek:
1122    gulamperest: oğlancı
1123    ittihaz etmek: saymak, tutmak
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“Filozof ol, evliya ol, peygamber ol. Bu dünyada hiç yalansız iş 
döner mi? En namuslu insanların işleri birbirini aldatmaktan başka 
bir şey midir?”

Yahudi karısının pastacıya gelmesini intizaren muhalif semtteki 
bu gazinonun bu köşesinde tanımadığı adamların arasında saatlerce, 
günlerce beklemek kolay bir iş değildi. Bu çileyi evlat yüzünden 
çekiyordu. Bazı tarikatlarda çile çekmek, en iyi bir ibadetti. Çünkü 
sabra tahammül için insanı idmanlandırırdı. Bu beklemelerin ta-
mam beşinci günüydü. Pastacı garsonu koşa koşa gazinoya gelerek:

— Baba efendi, Yahudi karısı bizim pastanede.
Filozof hemen cüzdana davranıp çocuğa mevut beş lira müjde-

yi verdikten sonra:
— Ne şekil, ne kıyafette bir kadın bu?
— Siyah esvaplı, başında mor bir fişur1124 sarılı, koltuğunda bir 

paket tutan kısa boylu zayif bir karı… Dikkat ediniz… Bizim dük-
kândan şimdi çikacak…

Garson beş liraya ifasını taahhüt etmiş olduğu vazifeyi bu 
suretle hüsnühitama1125 erdirdikten sonra pastaneye döndü. Şimdi 
Filozof, delikten çıkacak bir fareyi bekleyen bir kedi dikkatiyle ca-
mın arkasından gözlerini karşıki dükkânın kapısına dikti. Filhakika 
sekiz on dakika sonra pastacıdan kendisine tarif edilen eşkâlde1126 
ufak tefek bir kadın çıktı. Filozof hemen sokağa fırladı. Kendisini 
hissettirmeyecek bir mesafeden kadını takibe başladı. Yahudi karısı 
takip edildiğinden hiç şüphe etmez lakayt adımlarla ağır ağır yü-
rüyordu. O önde, filozof arkada Glavani Sokağı’na kadar geldiler. 
Kadın oradan Tepebaşı’na saptı, Filozof da arkasından. Caddenin 
sol tarafındaki otellerin önünden yürüdüler. Kadın, mecma-i deva-
irin karşısındaki bir bakkal dükkânına girdi. Filozof geniş bir nefes 
alarak alargada bekledi. Çünkü artık sağlam bir ipucu yakalamış 
1124    fişur: (fichu) başörtüsü
1125    hüsnühitam: iyi sona erme
1126    eşkâl: dıştan görünüş
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demekti. Ne vakit olsa bakkala girerek o kadının hüviyetini soruş-
turabilirdi.

Kadın, elinde fazla bir paketle bakkaldan çıktı. Yürüdü, sağa 
saptı. birkaç adım sonra bir kapı çalarak içeriye girdi. Filozof, ha-
neyi tetkik için başını kaldırdı. Kapının üzerindeki plakta şu yazıyı 
okudu:

“Madame Ogalo Pansiyonu”
Filozof’u şimdi bir düşünme aldı. Kapıyı çalıp da birinci su-

alde oğlunu görmeye muvaffak olabilecek miydi? Şüphesiz hayır. 
Çelebi, bu gizliliğini temin için elbette birtakım tedbirler almıştır.

Hikmetullah Efendi alınabilmesi muhtemel bütün tedbirleri 
hükümsüz bırakacak bir azim ile kapıyı çaldı. Kârgir duvarlar ara-
sında çınlayan zile gevrek bir köpek sesi karıştı. Çok sürmedi. De-
mir kanat açıldı. Temiz bir ev… Yanlarındaki az para ile âşık, maşu-
ğun bu kibar mahallede nasıl ikamet edebildiklerine taaccüpten1127 
kendini alamadı. Hemen yan taraftaki kapıcı odasından karşısına 
orta yaşlı, kırmızı yüzlü bir kadın çıktı. Filozof şimdi bu kadından 
ne soracaktı? “Pansiyonerlerinizin içinde Çelebi ve İclal adlı iki 
genç var mıdır?” şeklinde bir sual ile söze başalamak çok beyhude 
bir yorgunluk olacaktı. Çünkü bu iki sevdalının, pansiyona haki-
ki hüviyetlerini kaydettirmeyecekleri şüphesizdi. Acaba burada ne 
nam altında yaşıyorlardı?

Kapıcı odasında genç bir kız peçeteler işliyor, ütü masasının 
karşısına geçmiş güzel bir delikanlı da derin bir hayranlıkla gözle-
rini kıza kaptırmış, kedinin ciğere baktığı gibi süzülüp duruyordu. 
Filozof, kapıcı kadına eliyle bu iki genci göstererek:

— Pansiyonerlerinizin içinde böyle iki genç var, onları görmek 
isterim.

Kapıcı kadın kız ile oğlana bakarak hafif bir sırıtışla:
— Nişanlıdırlar.
— Tebrik ederim. İkisi de güzel.

1127    taaccüp: şaşma
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— Gençlik efendi… Evvelden biz de böyleydik. Birbirimizden 
çabuk bıktık. Onlar da bıkacaklar.

Bu sözleri işiten gençlerin gözlerinde birer kırmızılık dalgalan-
dı. Filozof tekrar etti:

— Sualime cevap vermediniz.
— Ne cevap istiyorsunuz?
— Burada böyle iki genç pansiyoner var. Onları görmek isti-

yorum.
— Karı koca?
— Evet, o şekilde.
— Bizde böyle, genç iki pansiyoner yoktur.
Bu inkâra canı sıkılan Filozof:
— Saklamayınız. Bugün onları mutlaka görmekliğim icap edi-

yor.
— Niçin saklayacağım? “Yoktur” diyorum… İnanınız…
Şimdi bu karıyı nasıl söyletmeliydi? Filozof’un kanı başına 

çıkmaya başladı. Bir müddet düşündükten sonra :
— Şimdi benden evvel elinde paketlerle buraya bir kadın girdi.
— Evet, Rebeka.
— Elinde paketle birtakım pastalar getirdi.
— Evet.
— Kimin içindi o pastalar?
— Madam için.
— Hangi madam?
— Pansiyon sahibi Madam Ogalo için.
Filozof yine düşündü. Bu kadının ağzından kolay lakırdı ala-

mayacağını anlayarak taktiği değiştirmek lüzümu hissiyle:
— Şimdi Madam Ogalo’yu görmek isterim.
Kadın, küçük bir tereddüt anı geçirerek:
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— Söyleyeyim, kendisi isterse görünür…
Filozof artık sabredemedi:
— Canı isterse değil, mutlaka görmem lazım… Nazlanmaya 

kalkarsa şimdi buraya polisle gelirim!
Kadın baştan aşağı Filozof’u biraz süzerek merdivenden yuka-

rı çıktı. Biraz sonra onu arka tarafta yarı karanlık bir odaya aldılar. 
Madam Ogalo gecikmedi. Çene altında iki çene daha, sırtına semer 
vursalar taşıyacak kalınlıkta iki şişko bacak üzerine yüklenmiş tes-
tekerlek bir kadın… Güler yüzle ağzında bir şey çiğniyordu. Belki 
taze gelen pastalardan bir parçaydı. İntizar hilafınca Filozof’a hiç 
yorgunluk vermeksizin doğrudan doğruya maksada girişerek:

— Baba efendi, sorduğunuz gençleri anladım: Ragıp Bey’le 
Mediha Hanım…

Filozof biraz duraklayarak tekrar etti:
— Ragıp Bey’le Mediha Hanım.
Zeki kadın, babanın düşüncesini derhâl anlayarak:
— Ragıp Bey’le Mediha Hanım evet… Fakat belki bu isimler 

asıl adları değildir. Enkonyito1128 yaşamak için bu adları almışlardır.
Madamın sözü dolaştırmaksızın böyle açık yürekle hareketi Fi-

lozof’un hoşuna giderek:
— Rica ederim hanım… Bu dediğiniz beyle hanımın bana birer 

portrelerini çizer misiniz?
Kadın, tastamam Çelebi ile İclâl’in eşkâlini verdi. Hikmetullah 

muvaffakiyet sevinci ile ellerini ovuşturarak:
— Bu çifti şimdi görmek isterim madam…
Pansiyoncu kadın, muhatabının yüzünde beliren sevince mu-

kabil baş çarpıtıp bir meyusiyet tavrı alarak:
— İşte bu mümkün değil baba efendi…
Filozof haykırmaya benzer bir jestle:

1128    enkonyito: (incognito) kimliği gizli
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— Niçin?
— Çünkü burada değildirler.
— Nereye gittiler?
— Ah, söylerler mi?
— Madam, eğer bilip de saklıyorsanız çok fena ediyorsunuz.
— Size yemin ederim efendi, onlar buradaydılar, beş gün kadar 

var ki gittiler… Nereye gittiklerini söylemediler. İnanınız, bilmiyo-
rum… Pansiyonumdan gittik lerine de çok memnun oldum.

— Niçin memnuz oldunuz madam?
— Çünkü bunların esrar içinde yaşar gençler ol duklarını anla-

mıştım. Kumar oynuyorlar. Karı çok güzeldir, bütün hovardaların 
gözü bu kızın üzerindedir. Burada bir vaka çıkmadan gittiklerine 
sevindim.

— Kumar oynuyorlar ha?
— Dehşetli efendim… Kaybetmiyorlar, kazanıyor lar. Bir ak-

şam Ragıp Bey pokerde iki bin liradan ziyade aldı. Ne yapayım ki 
karı müsriftir. Tuvaleti yük sektir. Otomobilsiz yere basmazlar. En 
birinci lokanta lardan yemek getirtirler. Kumara gelenlerden çoğu, 
para dan ziyade bu genç kadın için geliyorlar, hem fevkalade güzel-
dir, o nispette de oynaktır. Oğlanın aklı fikri kızdadır. Onun derdin-
den divaneye dönmüştür.

Madam Ogalo, sözlerinin karşısında baş dönmele ri geçiren ih-
tiyarın hâline dikkat ederek:

— Efendi, laflarınızdan ve yüzünüze gelen keder den anladım 
ki babasınız. Fakat oğlanın mı yoksa kızın mı pederisiniz?

— Oğlanın babasıyım madam.
— O kadar sıkılmayınız. Çok keder götürecek bir yaşta değil-

siniz. Gençliktir bu, belki durulur. Hâlinizi görünce söylediğime 
pişman oldum. Ne yapayım ki doğruyu dedim.

— Madam, siz hâlden anlar bir kadına benziyor sunuz, bana da 
acır görünüyorsunuz.
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— Emin olunuz efendi, size yürekten acıdım.
— Teşekkür ederim madam, bunların nerede ol duğunu anlamak 

için elinizden geldiği kadar bana yar dımda bulunmanızı insaniyet 
namına rica ederim…

— Anlaşılıyor ki bunlar her gittikleri yere isim de ğiştirerek gi-
deceklerdir. Beyoğlu şimdi, yapılan hesap sız yeni apartmanlarla 
çok büyümüştür.

— Her ne hâlse onları aramaktan yorulmayaca ğım… Ailemizin 
üzerine bir felaket çökmeden bulmaya uğraşacağım. Bana muave-
net1129 vadediniz.

— Edeyim fakat bu hususta çok ümide kalmamalısınız.
Ufak bir ipucu yakalar yakalamaz küçük bir mek tupla ken-

disine ihbarda bulunması için Filozof pansiyoncu kadına adresini 
bıraktı. Ve muvaffakiyet husulünde kudreti yetebildiği mertebede 
nakdî1130 mukabelede1131 bulunacağını söyleyerek sokağa çıktı.

24
Filozof giriştiği tahkikatta oğluna dair sadra1132 şifa verecek ha-

berler almayı memul ederken1133 büsbütün zehirleyici şeyler öğren-
di. Çelebi nikâhlı bir kadını kaçırdıktan sonra maişetin en kötüsüne 
atılmıştı. Amor1134, kumar, işret, sefih arkadaşlar… Artık umumi 
ahlakın ke narına çıkmışlar, uçuruma doğru bacaklarını sallandırı-
vermişlerdi…

Kumardan iki bin lira kazanmışlar fakat yarın kaybedecekleri 
muhakkaktır. Bu sefahate en büyük servetler bile dayanamaz. Bir 
parasız kaldıkları gün ne yapacaklar? Sirkat, dolandırıcılık, netice-
1129    muavenet: yardım
1130    nakdî: parasal
1131    mukabele: karşılık
1132    sadır: kalp
1133    memul etmek: ummak
1134    amor: aşk
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de mah kûmiyet, intihar… Bütün bu seyyielere1135 kumar yolun dan 
gidilir.

Kıskançlık, sevda rekabetleri, daha zorlu ve paralı bir amant 
zuhuruyla İclal’in kaçırılması ve daha bu nev maceralardan doğa-
cak türlü türlü cinayetler… Çelebi’nin adımları önüne bütün bu 
felaket kapılarını genç bir kadının güzel ve güler yüzü açıyordu. 
Kaba hat kimdeydi? Oğlanda mı? Kızda mı? Tabiatta mı? Yoksa 
çocuğa sağlam bir terbiye vermediği için Filozof’un kendinde mi?

Filozof, kendi de tabiatın elinde âciz bir kuldu. Gençliği bazı 
bazı bu felaketlere sürükleyen sevda maceraları böyle gelmiş, böy-
le gidiyordu. Bunca ukalanın halledemediği bu müşküle kendisi mi 
bir çare bulacaktı? Bu işte, sail, mesul yoktu. Bu, gençliği ezen kah-
hari bir kuvvetti. Bu ateşe mağlup olmayacak idmanda bir pehlivan 
tasavvur edilemezdi. Çünkü eslaftan1136 ahfada1137 hayat bu masura-
dan akıyordu.

Fakat bu bazen öldürerek yaratan kuvvetin dehşetli neticelerini 
tabii bularak Çelebi’yi tutulduğu felaket akıntısı içinde büsbü tün 
bırakmak da muvafık değildi.

Filozof sağından solundan çıngırdayarak, böğürerek vızır vızır 
geçen tramvayların, otomobillerin kaza larından kendini korumak 
için piyade kaldırımına çekil di. Nereye gideceğini, ne yapacağını 
bilmiyordu. Oğlu nu bir ayak evvel bulabilmek için o anda en önce 
yapılma sı ehem sayılacak iş acaba hangisiydi?

“Mutekit1138 olaydım Allah’a yalvarırdım. Fakat biliyorum ki 
onun böyle iki gencin sevda maceralarıyla meşgul olacak boş vak-
ti yoktur. Ellerini havaya kaldırıp ona bel bağlayanlardan çoğunun 
işlerinin ters gittiğini bilirim. “Allah güzel yapar” umuduna kapılıp 
da ağzı açık, atıl durmamalı… İnsan kendi işini bir ayak evvel ken-
di görmelidir… Beni kendisine inanacak kadar aptal yaratmadığı 
1135    seyyie: kötülük
1136    eslaf: öncekiler, geçmişler, atalar
1137    ahfat: gelecek nesiller, torunlar
1138    mutekit: inançlı, imanlı
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için Allah’a şükranım büyüktür. Sofunun kavline göre, onun iradesi 
taalluk etmedikçe bir çöp yerinden kımıldamazmış. Bu felaketi ba-
şımıza getiren Allah ise ben kendisinden şikâyet etmek için ondan 
daha büyüğünü nerede bulabilirim? Ona karşı “Behey Rabb’im, 
yaptığın şu işi beğeniyor musun? Bu haksızlığı düzelt…” demek de 
ona akıl öğretmek nevinden bir küstahlık olaca ğından kulluk ubu-
diyetine yaraşmaz.

Bu isyanları sırasında Filozof’un aklına vahiy suretiyle bir şey 
geldi. Dönen bu macera çarkının sivri dişleri arasına sıkışmış biri 
daha vardı: Zavallı Ali Senaver Bey… Bu bedbaht adam, taban-
casını doldurarak firarilerin izine düşmemişti. Ne ya pıyor, ne dü-
şünüyor, ne fikirdeydi? Bu sürtük karı suri1139 bir nedametle avdet 
etse âşık kucağında hırpalana hırpalana pestile dönmüş bir vücudu 
yeniden döşeğine alacak mıydı? Zamane ahlakınca şimdi böyle şey-
ler pek ayıp sayılmıyordu. Evvelden erkeğin sadakatsizliği ahlaken 
nasıl mühmel1140 ve âdeta mafüv1141 görülüyorsa şimdi karı koca 
arasındaki hukuk müsavatı1142 münasebetiyle kadının günahını da 
aynı surette telakki etmek lazım geliyordu. Zevcenin hariçten gebe 
kalması mahzuru çoktan halledildi. Bir kadının haricî münasebet-
ten aileye bir piç karıştırması meselesi neyse bir erkeğin de aynı 
münasebetle diğer bir aile meyanesine gayrimeşru bir çocuk bırak-
ması aynı dava şeklinde görünüyordu.

Tabiatın maksadı zürriyettir. Babanın Ali veya Veli olması 
hilkat kanununca hüküm götürür şeylerden değildir. Ah, bu beşerî 
kanunlar… Tabiatla bir türlü uygun getirilmiyor. İnsan monogam 
değildir yani bir kadınla evlenip kalmak için yaratılmamıştır. Erkek 
poligamdır yani çok kadınla izdivaç etmek hılkiyetindendir. Kadın 
da poliandr’dır yani çok zevç ister. Tabiat şiddetle bunu böyle em-
redip dururken kanunun ters hükmüyle icbarda1143 bulunması nasıl 
1139    suri: sahte
1140    mühmel: ilgisizliğe uğramış
1141    mafüv: bağışlanmış
1142    müsavat: eşitlik
1143    icbar: zorlama
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musip1144 olabilir? Dünyada çektiğimiz içtimai dertlerin çoğu ka-
nunlarımızın tabiatla bir türlü uyuşamamasından ileri geliyor. Etle, 
kanla beslenen insan melekleştirilemez. Onun bünyesinde daima 
büyükbabası olan hayvanların ihtirasları bulunacaktır. İnsanı terbi-
yeli hayvandan başka bir şey zannetmemelidir. Bu terbiyeden de 
mahrum kalanlar ayılara, kurtlara o kadar benzerler ki…

Birbirlerine sadakat veren çiftlerin acaba kaçı verdikleri sözün 
hükmüne riayet edebilmişlerdir? Bu vaadin iğfalkâr1145 yastığına 
başlarını koyup emniyetle tatlı uykuya dalmış olanların gafletlerine 
hem güler hem acırım. Her taassup1146 kırılır, törpülenir fakat bu ırz 
taassubunun kabalığı alınamaz. Ta Afrika yamyamlarından medeni 
memleketlerin kendilerini nebati gıda ile besleyen nazik sınıflarına 
kadar mesele bu şekildedir.

Gideyim bakayım Ali Senaver’e ne yapıyor… Zavallı koca 
şimdi benden haber bekler durur…”

Filozof böyle düşüne söylene İstanbul tarafına geçerek Ali Se-
naver Bey’in memuriyet mahalline gitti. Görüşmek için teneffüs 
odasına çekildiler. O kayıtsız adam âdeta zayıflamıştı.

Kahveler geldi, sigaralar tellendirildi.
Ali Senaver:
— Filozofum, sabırsızlıkla sizi bekliyordum. Bu gece pek karı-

şık rüyalar gördüm…
Filozof kederli bir bakışla:
— Bu mesele rüya ile hal1147 ve tabir edilecek1148 bir şekilde de-

ğil.
— Hayrola, ne haber getirdiniz?
— Fena…

1144    musip: isabetli, doğru
1145    iğfalkâr: yanlış bir iş yapma, gaflete düşme
1146    taassup: bağnazlık
1147    halletmek: çözmek
1148    tabir etmek: yorumlamak
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— Bir ipucu bulunmadı mı?
— İpin yalnız ucu bulundu, öbür tarafı yok. Kop tu!
Hikmetullah Efendi tahkikatının derecesini bir bir anlattı. İkisi 

de bir müddet hazin hazin düşündükten sonra Filozof dedi ki:
— İki akıl elbette bir akıldan üstündür. Birlikte düşünelim taşı-

nalım. Yeise, hiddete kapılma dan işin ehven1149 taraflarını seçerek 
yapılması lazım gelen şeyleri hemen yapalım.

— İfadenize nazaran Madam Ogalo’dan haber beklemekten 
başka yapılacak bir şey görülemiyor…

— Madam Ogalo’dan bir haber ya gelir ya gelmez… Kadın bu 
hususta kati bir söz vermedi çünkü o da firarilerin nereye gizlendik-
lerini bilmiyor. O da vukuata intizar edecek.

— Vukuata intizar etmek, işin kendi kendine ortaya inkişaf et-
mesini1150 beklemek de mektir ki bu suretle keyfiyet ilagayrünniha-
ye1151 uzayıp gidebilir.

— Evet fakat hemencecik başka ne yapabiliriz?
— Çok şey filozofum, çok şey…
— Söyleyiniz.
— Ben Madam Ogalo’nun ifadesindeki samimiyete pek inana-

mıyorum.
— Suallerime cevap verirken kadının yüzünü görmüş olaydınız 

benim gibi siz de sözlerine inanırdı nız. Çünkü ben psikolog bir ada-
mım, böyle hususatta nadiren yanılırım.

— Peki filozofum, Madam Ogalo oğlunuzun kumar oynadığını 
ve bir gecede iki bin lira kazandığını söylemiş.

— Evet.
— Bu kumar nerede ve kimlerle oynanmış?
— Kuşkusuz Madam’ın pansiyonunda…

1149    ehven: en zararsız
1150    inkişaf etmek: gelişmek
1151    ilagayrünnihaye: sonsuza kadar
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— Kumar arkadaşları kimlermiş?
— Sormadım.
— İşte tahkik edilecek şey…
— Sorsam da Madam Ogalo bana pansiyonunda gizli oynattığı 

kumarın şahsını söyler mi?
— Sizin şekil ve şemailinizden ciddi, insaniyet kâr, baba bir 

adam olduğunuzu anlayarak mademki evinde kumar oynandığını 
ifadeden çekinmemiş, belki öbür tarafını da söyler. Meselenin açık 
şeklinde kadın bana bonkör1152 göründü ama kendi hususi menfaati-
ne taalluk edince ketumlaşacağında şüphe yoktur.

— Makul…
— Aziz filozofum… Ragıp Bey’le Mediha Hanım’ın kazandık-

ları iki bin lirayı kaybedenler, bu parayı elde etmek için bu çiftin 
arkasını boşlamazlar. Bizimkiler nereye gitseler kumarbazlar peş-
lerini kollarlar…

— Doğru…
— Oğlunuz ile karım yaşamak için kumarı sanat edinmişe ben-

ziyorlar.
— Görünüş böyle…
— Bu kumarbazların birkaçıyla dost olabilirsek firarileri kafes-

te tavuk gibi yakalarız.
— Herifleri nerede bulup da dost olalım?
— Madam Ogalo’nun pansiyonunda. Ucunu yaka lamış olduğu-

nuz ipin, öbür ucunun zannınız vechile kopmamış olduğunu işte 
görüyorsunuz.

— Bu işi de siz başaracaksınız azizim.
— Nasıl?
— Sizin aklınızın bulandığı yerde benim kafam vuzuhlanıyor. 

Benim dimağımın tembelleştiği yerde sizinki hamaratlanıyor. Da-
dımın evinde sizin ehemmiyet vermediğiniz L.H. markasının dela-
1152    bonkör: cömert
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letiyle ben Madam Ogalo’nun pansiyonuna kadar uzandım. Benim 
düşünemediğim bu kumarbazlarla dostluk peydası keyfiyetiyle de 
siz kaçırılmış olduğunu zannettiğim ipin ucunu tekrar yakaladınız.

— Şimdi bu heriflerle nasıl tanışabileceğimizi düşünelim.
— Bu cihet epeyce büyük bir masrafa taalluk eder.
— Ben de öyle düşünüyorum.
— Madam Ogalo’nun pansiyonunda bir oda kiralamalı. Sonra 

kadının emniyetini celbederek kumarbazlara bir meslektaş gibi tak-
dim olunmalı. Daha sonra ceplerinizi papellerle doldurarak kumar 
masasının başındaki sıraya girmeli. Bizimkilerin kazandığı iki bin 
lirayı hiç acımadan kaybetmeyi göze aldırmalı. Bu mühim rolleri 
de siz oynayacaksınız.

— Peki. Rollerin güçlüğünden ve masrafın büyüklüğünden çe-
kinmiyorum. Çektiğim manevi ızdırapların yanında bu külfetlerin 
zahmetleri hiç kalır.

— Tanıştıktan sonra kumarbazlardan öğrenmek ihtiyacında ol-
duğumuz daha çok şeyler var.

— Hangileri?
— Mesela onların içinde İclal Hanım’a göz atan birkaç kişi de 

var mı?
— Zevceme?
— Evet. Sizin zevceniz, oğlumun metresi ve benim gayrimeşru 

gelinim olan o kadına…
— Filozof, yaramı dağlıyorsunuz…
— Macerayı tarif için yumuşak kelimeler arayarak kendimizi 

aldatmayı muvafık görmüyorum. Kumarbazların arasında ve o ha-
ris1153 parmaklardan gelecek parayla yaşayan kadınların çoğu tabii 
ölümle değil, tabanca kurşunuyla, bıçak yarasıyla can verirler. Kıs-
kançlık azgınlıklarından çıkacak maceralarda da oğlumun ha yatı 
büyük tehlikelere düşer. Siz öyle bir kadının koca sı, ben öyle bir 
1153    haris: açgözlü
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çapkının babası bulunmamız hasebiyle ikimi zin de bu macerada 
daha çok çekeceklerimiz var…

Bir zaman yeisli bir sükûttan sonra Filo zof ağır ağır ilave etti:
— Bu keyfiyette ben sizden ziyade bedbahtım.
— Neden?
— Çünkü siz kadını boşayınca felaketten tamamıyla kurtulmuş 

oluyorsunuz. Fakat ben oğlumun babası olmaktan kurtulamam ki… 
Ve saniyen, yüreğimde sız layan bir babalık damarı var ki bu acıyı 
filozofluk ve hiçbir şey tadil edemiyor1154…

Ali Senaver Bey, derin derin Filozof’un gözlerinin içine baka-
rak:

— Hin-i hacette1155 karı bırakılacağı gibi evlat da reddedilebilir. 
Emin olunuz ki Filozof, benim yüreğim de sizin içinizde sızlayan 
babalık damarından çok elim bir yara var. Karıyı boşamak kolay 
fakat bu cerihayı1156 kapatması?..

— Bu iltiyam1157, zamanın işidir.
— Zamanın şifası her yürek için değildir. Bu ya rayla bütün 

ömürlerince malul kalanlar vardır.
— Aşkın etkisi bu kadar büyük mü?
— Bunu siz benden mi soruyorsunuz?
— Soruyorum çünkü yaşça sizi bu fırtınanın li manında görü-

yorum.
— Aşkın delirtici mevsiminde değilim ama içimde yağlarımı 

eriten ve sönmeyeceğe benzeyen bir ateş var.
— Bu ateşe mukavemet edemeyecek misiniz?
— Edemeyeceğim gibi…
— Öyleyse ne yapacaksınız?

1154    tadil etmek: değiştirmek
1155    hin-i hacette: gerektiğinde
1156    ceriha: yara
1157    iltiyam: yaranın kapanıp iyi olması
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— Karımı tekrar evimin damı altına getirmek için ne yapmak 
gerekiyorsa onu yapacağım…

— Bu kadar sürtmüş, gezmiş tozmuş bir kadını?
— Evet. Bu kadar vefasız bir kadını…
— İyi ama işin öbür ucunu nasıl halledeceğiz?
— Hangi ucunu?
— Siz, kırkını çoktan geçmiş bir kimse, yüreğinizdeki aleve ta-

hammül edemezseniz benim on sekiz, on dokuzundaki oğ lum bu 
külhandan kendini nasıl kurtarabilir? Kendi niz için mazeret saydı-
ğınız bir şeyi oğlum hakkın da niçin kabul etmiyorsunuz?

— Oğlunuz benim meşru zevcemi ayarttı.
— Efendim, bu “meşru” ve “ayarttı” tabirini analiz edelim. Bir 

kanuni meşruiyet, bir de yürek meşruiyeti vardır. Muvazenesiz1158 
izdivaçlarda meşruiyet genç tarafı her zaman hatirden1159 kurtara-
maz. İzdivaç binalarında temeli sağlam kurmak icap eder. Ayartma-
ya gelince, meyilsiz gönüller hiçbir zaman ayartılamaz.

— Ah filozofum, oğlunuzun avukatlığını yapıyor sunuz… Bir 
davada münhasıran1160 bir tarafı itham etmekte hakikatten ayrılmak 
korkusu vardır…

— Emin olunuz ne oğlum için ne hiçbir şey için hakikatten ay-
rılırım.

— Oğlunuzu benim karımı sevmekte mazur gös termek cihetine 
saptınız.

— Hayır efendim, siz ayartmaktan söz ettiniz. Be nim oğlum 
mu sizin karınızı ayarttı, sizin karınız mı benim oğlumu ayarttı? 
Meseleyi katiyen kesip atabilir misiniz?

— İkisi de birbirini ayarttı, diyelim.
— Bu takdirde davada pata geliriz1161.

1158    muvazene: denge
1159    hatir: tehlike
1160    münhasıran: özellikle
1161    pata gelmek: başa baş gelmek, ödeşmek, berabere kalmak
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— “Pata gelmek” tabiriyle siz de oğlunuza karımı sev mekte bir 
koca ile müsavaten aynı muhabbet hakkını vermiş olamazsınız.

— Görüyorsunuz ki bu gönül işleri verilmiş bir hakla, akılla, 
mülahazayla olamıyor. Keşke karınızı evinizde zapta muvaffak ol-
sanız da oğlum da naçar bu sevda dan feragate mecbur kalsa…

— İşte ben de buna çalışıyorum.
— Şüphesiz. Meseleyi doğru bir görüşle muhakeme edelim. Bu 

macerada en kabahatsiz biri varsa o da benim. Siz muvazenesiz bir 
izdivaçla bir felakete yol açmışsınız. Oğlum gençlik saikasıyla ka-
rınıza tutulmuş. Karınız oğluma iki kanadıyla gönlünün kapısını aç-
mış. İkisi gemi azıya alarak bilmem nereye kaç mış. Âhâd-i nas1162 
gibi, boş sözlerle vakit geçirmeyelim. İşi pürüzlerinden ayıklayarak 
zat-ı vakayla1163 uğraşalım.

— Evet. Fakat bu karışıklığın içinden zat-ı vakayı bu lmalıyız. 
Meseleyi eski hâline getirmeye çalışmalıyız.

— Bu ne demek?
— Yani siz oğlunuzu zapt etmelisiniz. Ben de karı mı alıp evime 

götürmeliyim.
Filozof cevap vermedi, yalnız yüzünde istihzanın pey da ettiği 

derin çizgiler altından güldü. Ali Senaver Bey:
— Ne gülüyorsunuz?
— Sözlerinizdeki komik morale gülüyorum.
— Tuhaflık sözlerimin neresinde?
— Meseleyi eski hâline ircaya uğraşıyor sunuz…
— Olamaz mı?
— Kabil değil.
— Neden?
— Karınızı tekrar evinize getirebilirsiniz ama ze delenen namu-

sunuzu yerine getirebilir misiniz?
1162    âhâd-i nas: avam, halk, sıradan kimseler
1163    zat-ı vaka: meselenin kendi, esas olay
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Asabiyeti artan Ali Senaver Bey titiz bir jestle:
— Artık bunun imkânı yok mudur?
— Evvela söyleyiniz, eski ahlak mikyası üzerine mi konuşaca-

ğız, yeni ahlak prensipleri üzerine mi?
— Ahlakın rüknü sayılan namus mefhumunun yenisi eskisi ol-

mayacağı düşüncesindeyim.
— Çok şey! Eski namus taassubunun şimdi bu dalalık sayıldı-

ğını bilmiyor musunuz? Hayatın eski namus müfadına1164 uymayan 
bazı zaruriyetleri vardır ki bunların mübremiyetleri içine düşmüş 
olanlar, bu memnu hâlin içinden çıkamamakla birlikte kendileri-
ne “namussuz” dedirtmemek için elim bir gizliliğin perdesi altında 
çırpınıp dururlardı. Şimdi bu kadar sıkılmaya mahal yoktur. Çünkü 
eski şiddetli hükümler gev şedi. Bu içtimai çıbanların sizden başka-
larında da bu lunduğunu ve eskisi kadar ihtimamla gizlemek t aassu-
bunun kırılmış olduğunu artık görebiliyorsunuz.

— Ne demek istiyorsunuz Filozof cenapları?
— Kendimizi eski nesilden sayıp da onların fikirlerince gider-

sek namus onarılamaz. Bu, yırtık bir çorap gibi yamanamaz.
— Zevcemin bir genç erkekle firarından dolayı alnıma sürülen 

karanın silinmesine artık imkân kalmamış mıdır?
— Yalnız bir suretle.
— Hangisi?
— İşte yine söylüyorum: Kadını bırakmakla.
— Ben bırakayım, oğlunuza varsın, dava bitsin, öyle mi?
— Siz bıraktıktan sonra artık kimi isterse ona va rır.
— Karımı oğlunuza bağışlamak için aramaya çık mıyorum. 

Bunu bilmelisiniz…
— Sizi istemeyen bir kadını nikâhınız altında tu tabilmek için 

elbette müessir1165 bir plan kurmuş olmalısınız.
1164    müfad: anlayış, sözün ifade ettiği mana
1165    müessir: etkili
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— Bu cihet bana aittir.
— Her hâlde taharriye birlikte birbirimize yardımla devam ede-

ceğiz, değil mi?
— Evet. Fakat firarileri bulduktan sonra karım benim olacak, 

oğlunuz da sizin.
— İş bizim reyimize kalırsa böyle.
— İşi kendi reyimize getirmeye uğraşacağız. Bugünden tezi 

yok, ben Ogalo’nun pansiyonunda kal maya gideceğim. Benim ora-
da geçireceğim müddet zarfında siz de elbette boş durmazsınız.

— Elimden geldiği kadar uğraşacağım çünkü bu iş kendi hâline 
terk edilme vahameti tehlikesi artan hastalıklara benziyor.

Bu iki dert ortağı birbirinden ayrıldıktan sonra Filozof zihnin-
den şunları geçirdi:

— Zavallı adamın dimağında ıttırat1166 kalmamış, on dakikada 
on türlü fikir değiştiriyor. Şimdi söylediğinin biraz sonra zıddını 
iltizam ettiğinden hiç haberi olmu yor. Kanunun kendine vermiş ol-
duğu zevciyet hakkını kadının nefretine karşı bir jandarma gibi kul-
lanmak istiyor. Ayıplanmaz… Zihnen muzdarip… Ah bu hodbinlik! 
İçimizdeki bu canavarı hiçbir şey öldüremiyor. Haylaz lar bir kere 
ele geçsinler de bakalım ne olacağı sonra anlaşılır…

25
Ali Senaver Bey düşüne düşüne evine döndü. O gece meselenin 

yüzünü tersine, tersini yüzüne çevire çevire uğraştı, bir türlü çıkıla-
cak bir yerini bulamadı. İclal gibi güzel bir kadının sadakatsizliğine 
avami bir şiddetle parlayıp da onu büsbütün başkasına terk etmeyi 
büyük bir hamakat1167 telakki ediyordu. Karısını yola getirmek için 
mutasavver1168 çarelerin hepsine birer kere başvuracaktı. Ol mazsa 
kendini yine kendinin belahet isnadından kurtarmış bulunacaktı.
1166    ıttırat: düzenlilik
1167    hamakat: ahmaklık
1168    mutasavver: düşünülmüş
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Mahalleyi saran dedikodu, artık her evin bacasından siyah bir 
duman istilasıyla tütüyordu. Ali Senaver, her gün imzasız birkaç 
tahkirname alıyordu.

Muhtelif zarf, kâğıt, mürekkep ve üslupla yazılmış bu mek-
tuplar, Ali Senaver’i telinde sanki birbiriyle yarışıyorlardı. Her sa-
tırda “pezevenk herif, boynuzlu koca, kerata, deyyus, kızılbaş, mum 
söndüren, ahlak frengi si” ve daha galiz tabirler, okuyanın gözlerine 
katranlı, zehirli dikenler gibi batıyordu.

Bu telin taşlarının altında ezilen kafasıyla Ali Se naver düşü-
nüyordu:

— Peki canım, behey edepsizler… Benim karım baş tan çık-
mış, size ne oluyor? Ben sizin geçmiş asırların ahlak mektebinden 
değilim. Namusu sizin telakkiniz gibi anlamıyorum. Tecrimen1169 
karımı öldüreyim, sonra beynime bir kurşun sıkayım. İptidai adam-
lar!.. Benden bu vahşili ği bekliyorsunuz, değil mi? Hayır. Ne öldü-
receğim ne öleceğim… Nice insanlar vardır ki namusun çelikten 
büyülü çemberi ve karı kocalığın çelikten çemberi için de yaşarlar. 
Bütün hayatlarını zehirlemek suretiyle güya namuslarını kurtarmış 
olurlar. Ya silahla, tehevvüren1170 katil veya tedricî intihar. Bu hâl, 
akıllı kafanın harcı değil. Uğraşacağım, karımı yo la getirebilirsem 
getiririm, getiremezsem bırakırım. Varsın sevdiğiyle yaşasın. Ben 
de kendime münasip bir kadınla evlenirim. Böylece bir erkekle bir 
kadının ayrı ayrı kuracakları ailenin canına kıymamış olurum. Bu 
insaniyetkâr kararımı namussuzlukla itham edenler, namusun ne ol-
duğunu bilmeyen namus vahşileridir.

Ali Senaver Bey bu düşünceleriyle Filozof’un söy lediklerinden 
yine ayrılmış gibiydi. Büyük bir ızdırap şaş kınlığı içinde bocalıyor-
du. Her ne de olsa İclal’e kıyamayacaktı. Vukuatın kati icbarı altın-
da kalmadıkça da onu bırakmayacaktı.
1169    tecrimen: cezalandırmak için, ceza olarak
1170    tehevvüren: öfkeyle
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Her şeyle birlikte ahlakın değiştiği söyleniyorsa da eski hayat 
sisteminin üzerine taazzuv etmiş1171 kafaların birdenbire yenilene-
bilmeleri müstahildi1172. Bu ye nilenme, belki saçların kestirilme 
biçimindeki haricî bir manzaraydı. Kafanın içindeki cevher eski 
dimağ idi, insanın birdenbire medenileşmesi, çocukluk devresini 
geçirme den büyük adam oluvermesi kabîlindendi. Bugünkü mede-
niyet mikyasının son rakamını gösteren en kültürlü insanlarda bile 
yüzlerce asırlardan beri devam eden ve edecek olan iptidai vahşili-
ğimizin insiyakları1173 vardır.

Böyle düşüne düşüne Bekir Efendi’nin Beyoğlu’ndaki kimya-
hanesine gitti. Onu laboratuvarında şişeden şişeye cam borularla 
sıcak soğuk bir şeyler ak tarıp boşaltmakla meşgul buldu.

Kimyager, arkadaşının yüzüne ilk göz atışında:
— Senaver, neşesiz gibisin!
— “Gibisin” değil, öyleyim.
— Kadın meselesi?..
— Bir erkeği en ziyade harap eden bundan daha müessir ne 

vardır?
— Peki ama senin ve benim için pek de öyle olma mak lazım 

gelir…
— Biz de erkek değil miyiz? Diğer insanlardan kendimizi istis-

na tutabilmek için başkaca hangi kuvveti haiz olduğumuzu bilemi-
yorum…

— Çok kimselerden daha doğru düşünebilmek melekesini hai-
ziz. Ben bu kanaatteyim.

— İşin eğri gittikten sonra sen istediğin kadar doğru düşün, ba-
kalım para ediyor mu?

— Eğri giden bir iş ancak doğru düşünmekle dü zeltilebilir.
— Pekiyi… Hâlimi biliyorsun… Söyle, ne yapayım?

1171    taazzuv etmek: biçimlenmek, gelişmek
1172    müstahil: imkânsız
1173    insiyak: içgüdü
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— Evvela sen söyle. Verilmiş bir kararın var mı?
— Var.
— Nedir?
Ali Senaver, Filozof’un Madam Ogalo’nun pansi yonuna kadar 

varan tahkikatını anlattıktan sonra ilave etti:
— Ben esrarı anlamak için bu kadının evine pan siyoner olmaya 

karar verdim.
— Cinnet… Beyhude birçok masrafa girip de birta kım hâl ve 

şanları meşkûk1174, ahlakları bozuk kumarbazların arasında sinirle-
nerek, maceralara maruz kaldıktan sonra bu külfetler mukabilinde 
elde edebilece ğin fayda nedir?

— Ne olacak? Karımı bulacağım…
— Karın senden kaçmış, affedersin, yani bir kere izdivaç pala-

marını koparmış1175… Onu bulmaktan ne fayda memul ediyorsun? 
Zar zor eve getirmeye muvaffak olsan da üç gün sonra yine ka-
çacaktır. Bir kadının cismini bir yere kapat maktan bir şey çıkmaz, 
evvala gönlünü fethetmeli.

— Ben de buna çalışacağım.
— Çocuk olma Senaver… Bugüne kadar yapamadı ğın bir şeye 

bundan sonra nasıl muvaffak olacaksın?
— Bekir, nasihat istemem… Sen dediğimi yap, üst tarafına ka-

rışma…
— Söyle, ne yapacağım?
— Sen Beyoğlu sekenesinden sayılırsın.
— Bu da büyük bir şeref değil.
— Beni Madam Ogalo’ya pansiyoner olarak takdim edecek bi-

rini bul.
— Peki. Bu kadının dostlarından birini araştıra lım.

1174    meşkûk: şüpheli
1175    palamarı koparmak: kaçmak, sıvışmak
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Bu esnada kimyahanenin kapısında Filozof’un iri gövdesiyle 
kaba sakalı göründü. İkisi de başlarını zaire1176 dönerek sustular.

Hikmetullah Efendi’nin yüzü her zamanki fütursuzluğunun hi-
lafına ciddi bir teessürün hararetiyle kızarmış tı. Filozof yeis dolu 
bir sesle sordu:

— Ne konuşuyorsunuz?
Bekir Efendi sualin iradındaki asabiliğe dikkat ederek cevap 

verdi:
— Malum dertten konuşuyorduk, firarilerden…
Filozof:
— Meçhul kısmen hallolundu. Oğlum İtalyan Hastanesinde ya-

ralı yatıyor…
Ali Senaver Bey heyecanla haykırdı:
— Ya karım?
— Karınızı kaçırmışlar.
— Kimler?
— Şehir haydutları, kabadayılar, çapkınlar…
Filozof, cebinden çıkardığı bir gazeteyi uzatarak ilave etti:
— Alınız, günün en meraklı havadisini okuyunuz…
Ali Senaver hemen gazeteye sarıldı fakat gözleri bulanmış, el-

leri titriyor ve okunacak sütunu bir türlü bulamıyordu.
Filozof tekrar gazeteye uzanarak parmağıyla şu iri puntolu baş-

lığı gösterdi:

26
“YARALI BİR GENÇ, KAÇIRILMIŞ GÜZEL BİR KADIN”
Ali Senaver, ilk satırdan birkaç kelime kekeledi fakat teessürün 

şiddetinden ötesine devam edemedi. Bekir Efendi arkadaşının elin-
den gazeteyi kaparak şöyle okumaya başladı:
1176    zair: ziyaretçi, gelen
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“Birkaç zamandır Beyoğlu’nda esrarengiz bir çift peyda olmuş-
tu. Bu genç adamla metresin nereden geldikle ri, nerelerde oturduk-
ları pek malum değildi. Muamma lar içinde yaşayan bu sevdalıların 
etrafı merak şebekeleriyle sarılmıştı. Haklarında türlü rivayetler 
deveran ediyordu.

Emsalsiz güzellikteki bu kadının yaşlı ve müstebit1177 kocasının 
gevşemiş kollarından genç bir adamın ateşli kucağına atılmış oldu-
ğu söyleniyor.

Evvela Tepebaşı’nda Madam Ogalo’nun 52 numa ralı pansi-
yonunda Ragıp Bey, Mediha Hanım adlarını taşıyarak birkaç gün 
ikamet etmişler. Kumarda büyük bir şansın lütfuna uğradıktan son-
ra ortadan kaybolmuş lar. Güya genç kadının gözlerinde, baktığı 
kimseleri efsunlayan sahhar bir etki varmış. Masa başındaki oyun-
culardan cüzdanları şişkin olanları baygın bakış larıyla büyüler, bu 
suretle birçok cepleri boşaltırmış. Delikanlının da babasının kasa-
sını soyarak kaçmış bir maceraperest olduğu rivayet ediliyor.

Tuhaf şey… Zavallı baba ile meyus koca birleşerek firarilerin 
peşine düşmüşler. Birincisi evlat acısı, ikincisi karı sevdasıyla me-
sailerini teşrik ederek epey dolaşmışlar. Lakin yakalayabildikleri 
izlerden bir netice çıkramaya muvaffak olamamışlardır.

Zabıta tahkikatına göre bu esrarlı hayatın kah ramanlan Ma-
dam Ogalo’nun pansiyonundan çıktıktan sonra Tatavla’da, Bul-
gar Çarşısı’nda, Feriköyü’nde üç ev değiştirmişler. Kira ve sair 
borçlarını muntazaman tediye ederlermiş1178. Ekseriya gündüzleri 
evde kalırlar, geceleri saat ondan sonra so kağa çıkarlar, sabaha 
karşı avdet ederlermiş. Nerelere git tikleri, kimlerle temas ettikleri 
pek tahakkuk edememişse de kumarla yaşadıkları kuvvetle tahmin 
olunmaktadır.

Bulundukları evlere misafir kabul etmemekteki âdetleri hilafı-
na, Feriköyü’nde bir gece iki delikan lının ziyaretine rıza göstermek 
1177    müstebit: zorba
1178    tediye etmek: ödemek
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mecburiyetinde kalmışlar. Bu ziyaret, cebre benzer ve hemen bir 
tecavüz suretinde vuku bulmuştur.

Bu görüşme, sessiz bir muhabbet şeklinde başla mış ve sonra 
her nedense sohbet kavgaya dönmüş, sövüşmeler işitilmiş, iskem-
leler, masalar devrilmiş, cam lar kırılmış, ev sahiplerinden birkaç 
erkeğin müdahalesiyle mütecavizler sokağa atılmış, iş zabıtaya ak-
setmeden bastırılmış. Ertesi gün çiftler haneyi değiş tirmişler ve bu 
defa bir müddet izlerini kaybetmeye muvaffak olmuşlar.

Sonra onları bir daha Bentler olayında görüyo ruz. Her hane 
değiştirişte isimlerini de tebdil ettiklerinden biz kendilerini daima, 
tanıdığımız ilk adlarıyla yâd edeceğiz.

Ragıp Bey ile Mediha Hanım kapandıkları yerler de pek sıkılmış 
olmalılar ki her tehlikeyi göze aldırarak bir kır eğlencesi yapmaya 
karar vermişler. Otomo bille Bentler’e kadar uzanmışlar. Valide 
Bendi’nin yeşil serinliği içinde bir zaman kol kola dolaştıktan son-
ra Çardaklı Set’in üzerindeki masaya sofralarını kurmuş lar. Büyük 
bir çanta ile getirdikleri nevaleyi dizmişler. Birkaç kadehten sonra 
mahmur bir muhabbetle gülü şüp eğlenmektelerken Bent yolundan 
iki otomobil daha sökün etmiş1179. Bunların içinden altı delikanlı 
inmiş. Bizimkilere yakın bir mevkiye onlar da sofralarını sermişler. 
Ortaya çıkarılan kara binliklerin1180 boyları bosla rı bu eğlentinin 
varacağı neticeyi Ragıp’la Mediha’ya ihsas etmiş. Derhâl neşeleri 
kaçmış. Nevalelerini topla yıp kendileri de kaçmaya hazırlanırken, 
öbür partiden gelen iri boylu bir delikanlı Mediha’nın önünde de-
rin bir reverans yaparak:

— Nereye gidiyorsunuz efendim? Bize bu bir hakarettir. Bu 
telaşlı firarınızı karşıdan biri görse Bentler’i haydutlar basmış 
zanneder. Birbirimi ze o kadar yabancı olmadığımızı da söylemeye 
hacet var mı? Neden korkuyorsunuz, Amerika’nın diplomalı ban-
1179    sökün etmek: görünmek
1180    binlik: yaklaşık üç litrelik büyük rakı şişesi
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ditleri1181 gelse biz burada varken kılınıza dokuna mazlar. Dost, dos-
tun neşesini getirir, hep beraber gü lüp eğlenelim efendim…

Zabıta, bu tafsilatı oradaki kahvecilerden tahkik etmiştir. Bu 
piyazlara yanaşmayan bizimkiler, gitmek hazırlı ğından yine fariğ 
olmamışlarsa da iri boyun yanına muhtelif çapta öteki delikanlı-
lar katışarak bu firarın kabil olamayacağını kendilerine katiyetle 
anlatmışlardır. Bu görünür felaketten uzaklaşmanın imkânsızlığı 
içinde kalan iki sevgili, çarnaçar çantalarını tek rar çözerler. Baş-
larına balta kesilen bu zorbaların hu yuna suyuna giderek mümkün 
olduğu kadar işi tatlıya bağla mak ıztırarını kaşla gözle birbirine 
anlatırlar. Masalar bitiştirilir, mezeler dizilir. Bir tarafta kebaplar 
tüterken öbür tarafta kadehler dolar, boşalır. Giderek ağızlar kızışır. 
Gözler şehlalaşır, sözler başkalaşır. Yok yere kahkahalar, latifelerde 
ifratlar, oturup kalkarken bazen altındaki iskemleyi bulamayarak 
yerlere yuvarlanışlar… Hep bu çarpık ağızlara, şaşı gözlere zaval-
lı Mediha hedef teşkil eder. Sinelerden, uzun kısa ahlar tüfek gibi 
patlamaya başlar.

L. Bey, M. Bey’in kulağına güya gizli:
— Hangimize yetişecek?
der. Bu mahrem lafı ortada işitmeyen kalmaz. Bu ketum suale 

birçok ağızdan apaçık şöyle cevaplar verilir:
— Etme keder…
— Sana da yeter…
— Bana da yeter…
— Biz güzeli seçeriz…
— Bir kâse aşkı yudum yuduma içeriz…
Nihayet masa ucundan biri şöyle haykırıverir:
— Aman ya Rabbi yedi kargaya bir bülbül…
Güya ondan daha mülahazalı birisi:
— Eşeklik lazım değil… Her şeyin sırası, yolu, erkânı var…

1181    bandit: haydut
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— Eşek babandır!
cevabından sonra sulu ağızlarla beyce biraz konuşurlar. İm-

tihanda pata gelirler. Vehleten birbirine tesadüf eden iki koç gibi 
kafa tutarak tos vuruşacakları anda araya bir üçüncü girerek:

— Açınız başları bakalım. Hiyizlanmaya birbirimizden başla-
mayalım. Kuvvetlerinizi saklayınız. Belki “Sana mı bana mı?” pa-
yında uyuşamayız. Kimin kabadayı olduğu o zaman anlaşılır.

Bu nükteleri anlamayacak kadar ahmak olma yan Mediha ile 
Ragıp heyecandan kâh ayva sarılığıyla solarlar kâh pancar morlu-
ğuna dönerler. Otuz kırk metre ötede sofra kurmuş bir Yahudi ailesi 
çok zırlak bir gramofonun etrafında pek de me züre uymayan adım-
larla çarlistonun muhtelif figürleri ni sıçrayıp duruyorlardı. Beri-
deki zorbalardan Manda Raşit adını taşıyan korkunç cüssede birisi 
ortadan gra mofonu kapınca çala çala kendi tarafına götürürken 
arkasından koşuşan dişili erkekli Yahudilerden birisi:

— Hey efendi, ne yapıyorsun?
Manda Raşit gramofonu tek eline nakil ile öbür elinin korkunç 

yumruğunu göstererek:
— Ulan Gebeş Yahudi, ne yaptığımı görmüyor musun?
Arada sırada gözleri yumruğa kaçan Yahudi titrek sesle:
— Bizim gramofonu aldın, götürüyorsun…
— Vay eşşoğlu, iyi keşfettin be! Ne zekâvet!
— Biz oynamayacak mıyız efendi?
— Ulan sabahtan beri sıçraya sıçraya yorulmadı nız mı?
— Efendi çoluk çocuk biz buraya niçin geldik? Oynamak için…
— Biraz da biz oynayalım da siz seyredin.
— Fakat efendim gramofon bizimdir.
Manda Raşit yumruğunu Yahudinin beynine yaklaştırarak:
— Ulan çıfıt, böyle yerde senin benim olur mu?
Yahudi yumruğun altından kıçın kıçın çekilip dilini biraz tatlı-

laştırarak:
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— Paşam, zatıaliniz komünist misiniz?
— Ulan benim yanımda komünist kaç para eder? Birkaç tane 

çaktıktan sonra senin nezleli gramofonun değil, bütün kâinat be-
nimdir. Sen, çoluğun çocuğun, karıların, kızların, hepsi, hepsi…

Yaşlıca bir Yahudi:
— Ey nerede yaşıyoruz? Tasarruf kanunu ne oldu?
— Tasarruf kanunu mu? Ulan ben birkaç kadeh parlattıktan 

sonra karşımda böyle laf olur mu?
Kurulması azalan gramofonun sesi cızıltıdan hırıltıya döner-

ken genç bir Yahudi ötekilerin kulağına:
— O bir kişi, biz beş erkek. Hücum edelim, ala lım bizim gra-

mofonu.
Bir başkası:
— Tabancası var mı?
Yaşlısı:
— Tabancayı ne yapazak? Parmakları görmüyor musun 

Mişon?Bir kere boğazını sıkarsa kurt ağzında kedi gibi gebertir.
Manda Raşit artık cevaba tenezzül etmeyerek yü rür. Yahudiler 

arasında bir ağız telaşıdır başlar:
— Artık bizim gramofonun hayrını gör!
— Babayiğitsen git, al bakalım!
İhtiyar Yahudi, ötekileri etrafına toplayarak pes perdeden:
— Hem sarhoştur hem hışır. Çekilelim, belaya girmeyelim.
— Bizim gramofon onlarda kalsın. Gramofonla iş biterse âlâ…
— Ey, daha ne isteyecek kuzum?
— Ananı, babanı, karını…
— Portmoneni1182…
İhtiyar Yahudi, hep Manda Raşit’e doğru bakarak içlerinden 

orta yaşlı, ciddi simalı birisine:
1182    portmone: bozuk para cüzdanı
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— Ey Mösyö Jack, senin Sosyete Anonim Komersiyal’in direk-
törü olduğunu anlayıp da üç bin liralık bir çek imza ettirse ne ya-
pazaksın?

— Şakanin sırası mı? İşittirmek için mi söylüyorsun?
— Yok. Tehlikeyi aklına getiriyorum.
— Dağda imza edilen çek hiç bankada tediye olunur mu?
— Bilmem… Sonra görürsün…
Bu tarafta Yahudiler kendi nefisleri için türlü tehlike kuruntu-

ları geçirirken, öbür yanda dans başlar.
Altı delikanlı, iki şoför, iki şoför yamağı; on… Bir de Çelebi… 

On bir erkeğe bir kadın… Bu paylaşmada Mediha’yı kurban payı 
gibi parça parça etseler adam başına yarım but bile düşmez.

Dans başlangıcında Mediha oldukça şamatasızca bir kavalye-
den öbürünün kolları arasına geçer. Herkes nöbetine razı gibi gö-
rünür. Damsız kalan on erkek, beş çift teşkiliyle birbirine sarılarak 
dans devam eder. Fakat gitgide kadını bir defa yakalamış olanlar 
artık onu öte kilere bırakmamak mızıkçılığıyla nöbeti uzatmaya kal-
kışınca Mediha’nın iştiyakını çeken on ağızdan çeşitli tonlarda ses-
ler başlar:

— Ey, biz de varız!
— Unutulduk…
— Parayla değil, sırayla…
— Nöbetin hakça yürütülmesinden adam başına beş dakikadan 

bir devir elli beş dakika tutar. Hesabı şaşırmayalım efendiler!
— Bu ne sırayladır ne parayladır! Gönül hoşluğuyladır…
— Ne demek?
— Hanım hangimizi tercih ederse onun kolları ara sında istedi-

ği kadar durur.
— Öyle zevzekçe şey olmaz. Repüblik devrinde yiz. Müsavata ri-

ayet… Hepimizin de bu güzelde göz hakkımız, gönül hakkımız var…
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Hepsini bir yana itip ortaya çıkan Manda Raşit yumruğunu 
göstererek:

— Ulan “repüblik” ne demek? Arnavutça mı bu laf?
— Raşit şehirde büyümüşsün ama ayıoğluayı kalmışsın…
Raşit yine yumruğunu göstermede devamla:
— Ben bunu bilirim, başka laf tanımam! Tenha so kakta, dağ 

başında, karı paylaşmakta, intihabatta ancak bu para eder: sıkı 
yumruk!

Uzakta bu muhavereyi dinleyen Yahudilerden bi risi:
— İşitiyor musun Moiz? Herif apaştır1183…
— Cebini kolla, portmonen1184 yerinde mi?
— Benim portmonem evimdedir. Dağ başına para ile çıkılır mı?
Bir hayli mücadeleden sonra on bir erkek, kendisiyle oynamak 

şerefini aralarında paylaşabilmek için Mediha’nın reyine1185 müra-
caat centilmenliğine1186 karar verirler. Bu “centilmen” sözü ağız-
dan ağıza dolaşır…

Bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi kadının karşısına derin re-
veranslarla1187 dizilen delikanlılar reyini kazanmaya uğraşırlar. Fa-
kat fazla yorgun ve kollar arasında ziyade sıkıştırılmaktan bitik bir 
hâle gelen Mediha, ruhunun isyanıyla şöyle haykırmak cesaretini 
gösterir:

— Bu kadar vahşetten sonra mademki centilmen olmaya karar 
verdiniz… Hiçbirinizi istemiyorum! Anlıyor musunuz beyefendiler? 
Çekiliniz karşımdan!..

Bu redde karşı şöyle itirazlar yükselir:
1183    apaş: hayta, külhanbeyi, serseri
1184    portmone: bozuk para cüzdanı
1185    rey: düşünce, görüş, fikir
1186    centilmen: iyi arkadaşlık eden, saygılı, görgülü, kibar (erkek)
1187    reverans: selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak yapılan 

hareket
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— Fakat mutlak birimizi kabul zarureti1188 vardır.
Diğer bir ses:
— Birkaçımızı…
Diğer bir ses:
— Sıra ile hepimizi…
Sarhoşlar arasında bu dava sürülürken biraz ötede Yahudiler 

şöyle fısıldaşırlar:
— Hayim uzakta dur. Bıyıkların yoktur. Seni karı sanırlarsa 

paylaşmaya kalkarlar…
İhtiyar Yahudi:
— Sanki bıyıklarım olsa da bu adamlar korkarlar mı?
— Boş lafları bırakınız. Onlar hırlaşırken1189 bizim gramofo-

nu1190 aşıralım…
— Kendi malımızı?.. Çalar gibi aşıracağız?..
— Ne yaparsın? İş böyle…
Yahudi’nin biri, gramofonu aşırmak için yavaş yavaş usulcacık 

sokulur fakat Manda Raşit işin farkına vararak:
— Ne yapıyorsun Yahudi?
— Şey… Efendim müsaade buyurursanız bir parça da biz oy-

nayalım…
— Ulan benim elimle buraya gelen bir şey, senin elinle öteye 

gider mi?!
— Belki gidebilir, dedim de geldim…
Manda Raşit, battal1191 ayağıyla makineye bir tekme indirerek:
— Al ulan çalgını!..

1188    zaruret: zorunluluk
1189    hırlaşmak: ağız kavgasına girişmek
1190    gramofon: önceden özel bir madde üzerine kaydedilmiş sesleri, istenildiğin-

de dinleten alet, sesyazar, fonograf
1191    battal: işe yaramaz, kullanılmaz
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Plak1192 bir tarafa, kutu öte tarafa, boru ta uzağa fırlar…
Bu şiddetten şaşıran genç Yahudi, ağlar gibi:
— Efendim ne yaptınız böyle? Bizim makineyi kırdınız…
Manda Raşit şikâyetçiye doğru ilerleyerek:
— Ulan makineyi kırdımsa henüz kafan sağlam duruyor ya?
Öteki Yahudiler uzaktan haykırışırlar:
— Hayim kaç… Sağlık olsun… Efendi doğru söylüyor… Kafan 

kırılmadı ya…
Beri yanda paylaşmak davası kabardıkça kabarır. Şimdi Man-

da Raşit o tarafa döner:
— Ey!.. Çok naz âşık usandırır…
darbımeseliyle1193 Mediha’yı sallasırt edince ormana doğru 

koşmaya başlar… Kadının feryadı dağları inletir… Ragıp’ın ba-
ğırması ondan aşağı kalmaz… Diğer dokuz kişi arasında gürültü 
kopar. Bu şamataya1194 iki jandarma ile iki korucu1195 koşar…

Maceranın hemen küçük bir muharebe1196 şekli almasına ra-
mak kalmışken manda herifin omzundan kadın kurtarılır. Polisler 
gelir. Vaka zapta geçer. Ragıp Bey ile Mediha Hanım otomobilleri-
ne bindirilerek yola çıkarılır.

Nasıl olduğu etrafıyla henüz tahakkuk1197 edilemeyen ikinci 
vaka1198, geç vakit Maslak yolunda vukua1199 gelir. Mediha ortadan 
yok olur. Ragıp Bey yaralı bulunur, İtalyan Hastanesine yatırılır.

Bu yazdıklarımız, vakanın, kahvecilerden Yahudi ailesinden, 
jandarma ve koruculardan öğrenebildiğimiz kısmıdır. Bu ucu ka-
1192    plak: sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofon-

da dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak
1193    darbımesel: atasözü
1194    şamata: gürültü, patırtı
1195    korucu: orman veya kır bekçisi
1196    muharebe: savaşta yapılan çarpışmalardan her biri
1197    tahakkuk: bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması
1198    vaka: olay, hadise
1199    vuku: olma, meydana gelme
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ranlık nadir maceranın mabadini1200 tahkikle1201 neşirde1202 devam 
ederek okuyucularımızı meraktan kurtaracağız…”

Bekir Efendi bir hamlede okuduğu bu sütunları bitirdikten son-
ra gazeteyi elinden bırakarak karşısındakilerin ne düşündüklerini 
anlamak için yüzlerine bakar. İkisinin de meyus1203 bir dalgınlığın 
derinliğine gömülmüş görünce sorar:

— Bir şey söylemiyorsunuz?
Filozof:
— Bize söyleyecek bir şey kaldı mı? Oğlan mecruh1204, kadın 

kayıp… “Biz bunların akrabasıyız” diye nasıl meydana çıkacağız? 
Çıkmasak da gizlenebilmek kabil1205 mi? Zabıta tahkikatı1206 bize 
kadar gelecek… Ailemize ait binbir sual soracaklar…

Bekir Efendi, Senaver’e dönerek:
— Böyle günde iyi dost acı söyler… Kırlarda bu kadar aguş-

ları1207 dolaşmış ve şimdi hangi döşekte kimlerin kolları arasında 
gittiği bilinmeyen bu kadının üzerinde hâlâ kocalık iddiasında bu-
lunmaktan çekinmeyecek misin?

Senaver:
— Ne kadar fena kadın olursa olsun şu anda onun kocası bulu-

nuyorum…
Bu garip cevabın karşısında Bekir Efendi ile Filozof birbirine 

bakıştılar. Acaba Senaver’in zihnine bulanıklık mı gelmişti?
Bekir Efendi:

1200    mabad: devam
1201    tahkik: doğru olup olmadığını araştırma
1202    neşir: dağıtma, yayma, herkese duyurma
1203    meyus: üzgün; karamsar
1204    mecruh: yaralı, yaralanmış
1205    kabil: olanaklı
1206    tahkikat: soruşturma
1207    aguş: kucak
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— Elan1208 onun kocası olduğunu biliyoruz. Bu kocalıkta ifti-
har1209 aranmayacağını da sen bilirsin. Bu felaketten hemen silkinip 
kurtuluvermek senin elindedir.

Senaver:
— Belki elimdedir belki değildir… Bu husus, maceranın alaca-

ğı şekle göre taayyün1210 edecek bir şeydir.
Bekir Efendi:
— Bu ne demek?
Senaver:
— Ne demek olacak? Kadın meydanda yok… Kimi boşayaca-

ğım?
Bekir Efendi:
— Artık onun meydana çıkacak suratı kaldı mı?
Senaver:
— İclal’in ne kabahati var? Haydutların ellerine düşenleri suçlu 

sayabilir miyiz?
Bekir Efendi:
— Zevcen1211 bir metres1212 hayatı sürerken bu akıbete uğradı. 

Sen ona hâlâ ısrarla “karım” diyorsun…
Senaver cevap vermedi. Filozof parmaklarıyla sakalını taraya-

rak:
— O kadın sağ olarak tekrar meydana çıkarsa kocasız kalmaz. 

Senaver Bey bıraksa benim oğlum alır. İşin fenası, Ali Senaver 
Bey’in karısı kalmakla beraber oğlumun metresliğinde devam et-
mesidir… Fakat her ihtimal bertaraf1213, bizim oğlanın yarası ağır 
mı? Hemen gidip hayırsızı hastanede görmeliyim…
1208    elan: şimdi, şu anda
1209    iftihar: övünme, kıvanç
1210    taayyün: belli olma, ortaya çıkma, belirme
1211    zevce: eş (kadın)
1212    metres: evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma
1213    bertaraf: “bir yana”, “şöyle dursun”
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Filozof ayağa fırladı. Ötekiler de kalktılar. Filozof sordu:
— Siz nereye?
Ali Senaver:
— Biz de sizinle beraber… Hem oğlunuzun sıhhatini öğreniriz 

hem de belki karımdan bir haber alabiliriz.
Filozof:
— Rakibinizin berhayat1214 kalmasını temenni1215 ediyor musu-

nuz?
Bekir Efendi:
— Elbette… Ali Senaver o kadar hışır1216 bir koca değildir. Zev-

ciyet1217 başka, insaniyet başka…
Filozof:
— Şüphesiz ki felaket saatleri geçiriyoruz… Fakat bu mace-

rada sizin gibi insanoğlu insanlarla karşılaşmış bulunduğuma çok 
müteşekkirim1218… Her şeyi tabii1219 şeklinde görerek beyhude1220 
infiallerden1221 kendinizi kurtarabiliyorsunuz.

Üçü de konuşa konuşa sokağa çıktılar.

27
Yirmi dakika sonra üçü de İtalyan Hastanesinde yaralının ya-

tağı başındaydılar. Çelebi’nin sol kol ve küreği üzerinden almış ol-
duğu bıçak yaraları ağır değildi. Onun iltiyam1222 kabul etmeyen 
1214    berhayat kalmak: yaşamak, hayatta kalmak
1215    temenni: bir şeyin gerçekleşmesini dileme
1216    hışır: taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse)
1217    zevciyet: karı ve koca olma
1218    müteşekkir: teşekkür etme durumunda olan
1219    tabii: olağan, alışılmış
1220    beyhude: yararsız, anlamsız
1221    infial: herhangi bir şeyden ruhsal olarak etkilenme
1222    iltiyam: yaranın kapanıp iyi olması
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asıl büyük yarası kalbindeydi. Binaenaleyh1223 cerhten1224 ziyade 
üzüntüden sararmıştı.

Oğlunu öyle solgun, süzgün bir hâlde görünce Filozof’un ba-
balık damarları depreşti. Onu bir anda affetti. Onun açtığı aguşa 
hemen atıldı. Öpüşerek bir müddet baba oğlu öyle birbirinin kolları 
arasında sarmaş dolaş kaldılar. Gözlerinden kaynayan birkaç sıcak 
damla birbirine karışırken Filozof:

— Ah haylaz evlat! Ben sana bu patavatsızlıklara düşmeyecek 
bir terbiye verdiğimi zannediyordum… Ben hayatı sana nasıl anlat-
tım, sen nasıl anladın…

Çelebi müteheyyiç1225 zayıf bir sesle:
— Babacığım, tabiat her felsefeden daha zorlu…
— Nasılsın? Muzdarip1226 misin?
Çelebi evvela göğsündeki ateşin yerini gösterdi ve sonra o ka-

dının kaybolduğu ufukları işaret etti.
Ali Senaver Bey, gaip1227 kadını Çelebi’nin parmağı ucunda 

görmek ister gibi işaret edilen tarafa baktı. İclal bulunursa bu iki 
üftadesinden1228 hangisinin olacaktı? Bu istifham1229 dört kişinin de 
zihinlerine dolaşmıştı. Birbirine bakıştılar.

Düşündüğünü gizlemek mürailiğini1230 hiç beceremeyen Filo-
zof ulu orta dedi ki:

— Bu kadın elbette bir gün meydana çıkacaktır… Burada bir 
nikâhlı ile bir yaralı var…

Bekir Efendi sözü hemen Filozof’un ağzından kaparak:
1223    binaenaleyh: bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine
1224    cerh: yaralama
1225    müteheyyiç: heyecanlı
1226    muzdarip: ızdıraplı, acı çeken
1227    gaip: kayıp; göz önünde olmayan, nerede olduğu bilinmeyen; üçüncü kişi
1228    üftade: âşık
1229    istifham: soru
1230    mürailik: ikiyüzlülük
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— Bir adil hâkim, bu kadını bu iki müştakından1231 acaba han-
gisine hükmeder?

Filozof bağırdı:
— Hiçbirisine…
Bekir Efendi:
— Niçin?
Filozof:
— Çünkü bu kadın, evliyken oğluma metres olmuştu. Dağa 

kaldırıldıktan sonra ne olduğunu artık siz söyleyiniz…
Yaralı çocuk bu itham1232 karşısında şöyle inledi:
— Baba, haksız söylüyorsun… Ailevi bir sebep dolayısıyla 

adaletten inhirafı1233 sana yaraştıramam.
Filozof:
— Sözüm haktır. Adalet, hak ile beraberdir.
Çelebi:

— Hayır. Kendi arzusu hilafına1234 cebren1235 kaçırılan bir kadın 
bu cinayetten nasıl hissedar olabilir?

Filozof:
— Ben kadına bu cinayetten bir hisse çıkarmıyorum. Bu tıpkı 

ne gibidir? Mesela cüzzam1236 hastalığına müptela1237 bir zavallıyı 
illetinden1238 dolayı mesul1239 tutamayız. Bu gayriiradi1240 uğranıl-
mış bir felakettir lakin bu malul1241 ile akraba olmayı istemeyiz. Ben 
1231    müştak: arzu ve iştiyak gösteren; âşık
1232    itham: suçlama
1233    inhiraf: sapma
1234    hilaf: karşıt; karşı, karşılık
1235    cebren: zorla
1236    cüzzam: bulaşıcı bir hastalık
1237    müptela: bağımlı
1238    illet: hastalık
1239    mesul: sorumlu
1240    gayriiradi: istençsiz
1241    malul: sakat; hasta
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ne bedbaht1242 koca için söylüyorum ve ne de bu afetin giriftarı1243 
biçare oğlum için söylüyorum. Sözlerimde leh ve aleyhtarlık ve 
başkasının zararına celb-i menfaat1244 gayesi gibi adilikler yoktur. 
Kocayı da âşık oğlumu da terazinin ayni mukabil1245 kefelerinde 
tutarak ikisini de aynı sıyanet1246 gözüyle görerek söylüyorum. Her 
ikisinin de hayati, ahlaki, içtimai1247 menfaatleri bu kadından yakayı 
sıyırmak cihetindedir1248. Bu sevgi yüzünden bugün ne hâle geldi-
ğimizi görüyorsunuz. Sevgi yani ruhunuzun ısındığı bir simaya1249 
karşı bu bir zaaftır1250. Bu zaafa kendimizi kaptırdığınız için böyle 
oldunuz. Bu dibi namalum1251 bir his karanlığıdır ki kendinizi bı-
raktıkça inersiniz. Şimdi bu kuyunun içinde debelenirsiniz, belki 
etrafınızda bir tutamak yeri bulabilirsiniz. Sona indikten sonra hiç-
bir çırpınma para etmez…

Çelebi döşeği içinde sağlam koluna itimatla1252 irkilerek:
— Baba, sevgi, aşk bir zaaf değil, bir kuvvettir. Gençliğiniz-

de belki siz de sevmişsinizdir. Fakat bu ateşi geçirmişsiniz, yüre-
ğiniz küllenmiş. Biz şimdi bu alevin had1253 devresindeyiz. Öyle 
şeyler söylüyorsunuz ki baba nasihati olarak kabul edemeyeceğim. 
Mazur görünüz. Hep felsefi hükümlerinizi bizim yani iki erkeğin 
lehine sarf ediyorsunuz. O kadını hiç düşünmüyorsunuz. Şimdi İc-
lal kurtulup da çıkagelse kocaya onu kabul etmemek tavsiyesinde 
bulunuyorsunuz. Bana da sevgilimden yüz çevirmeyi nasihat edi-
yorsunuz. Bu kadın ne olacak? Sokak ortasında iki eli böğründe mi 
1242    bedbaht: bahtsız, talihsiz
1243    giriftar: tutulmuş, yakalanmış
1244    celb-i menfaat: fayda sağlama, menfaat elde etme
1245    mukabil: karşılıklı
1246    sıyanet: koruma
1247    içtimai: toplumla ilgili, toplumsal, sosyal
1248    cihet: yön, yan, taraf
1249    sima: yüz
1250    zaaf: eksiklik, yetersizlik
1251    namalum: belli olmayan
1252    itimat: güven, güvenç, emniyet
1253    had: sınır, uç
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kalacak1254? Kocası kovuyor… Ben tanımıyorum… Nereye gide-
cek? Bu kadının en büyük kabahati, kocasının üzerine beni sevmiş 
olmasıdır. Ona isnat1255 etmek istediğiniz diğer şeyler henüz müte-
hakkık1256 değildir. “Ahlaki” namını verdiğimiz, müstakbele1257 ait 
birtakım menfaat kayıtlarıyla1258 onu sokağa atıvermek, herhangi 
noktainazardan1259 düşünseniz mertlik sayılamaz… O, kocasını terk 
ettiyse benim için terk etti. Siz bunu cinayet sayıyorsunuz, ben “fe-
dakârlık” diyorum. Bu fedakârlığa mukabil ben de mertlikten ay-
rılmam. Baba, bırakınız ki ayrılmak istesem de bu elimde olan bir 
şey değildir…

Filozof:

— Oğlum, sen kendi kendine çok garip bir vaziyet ihdas ettin1260. 
Aşkını meşru1261 ve kendini her noktainazardan mazur görüyorsun. 
Sevdiğin kadının zevci karşısında bulunduğunu unutuyorsun…

Çelebi:

— Baba… Baba… İclal, düştüğü mehlekeden1262 kurtulursa re-
yine müracaat edelim. Zevciyle yaşamak arzusunu gösterirse onun 
bu istediği önünde ben baş eğerim. Aksi takdirde onu sokağa atma-
yız. Çünkü İclal gibi turfanda1263 güzellikte bir genci sokakta bırak-
mazlar. Onu sarmak için hesapsız kucaklar açılacağından eminim… 
İşte ben buna tahammül edemem…
1254    eli böğründe kalmak: bir şey yapamaz hâle gelmek, çaresiz duruma düşmek
1255    isnat: bir sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
1256    mütehakkık: tahakkuk eden, doğruluğu ortaya çıkan
1257    müstakbel: ileri bir tarihte beklenen, gelecek
1258    kayıt: bağ
1259    noktainazar: görüş, görüş açısı
1260    ihdas etmek: ortaya çıkarmak, meydana getirmek
1261    meşru: yasal
1262    mehleke: tehlikeli durum
1263    turfanda: taze



220 | Deli Filozof

Ali Senaver Bey, nikâhlı karısına kendinden ziyade sahip çıkan 
bu yaralı çocuğun sözlerini münakaşadan1264 muhteriz1265 görünerek 
sakit1266 bir hayretle dinliyordu.

O ara bir hasta bakıcı geldi. Yaralının solgun yüzü İclal’e dair 
edilen sözlerden ateşlenerek kızarmıştı. Hastaya bir kaşık porsi-
yon kordiyal1267 içirerek yatağın başındakilere dedi ki: “Yaraları-
nın ehemmiyeti yoktur. Birkaç güne kadar buradan çıkacaktır lakin 
hastanın sinirleri çok sarsılmıştır. O cihetten dikkatli tedavi ister. 
Uykusunu ve iştihasını1268 getirmek için çalışıyorum. O kafasından 
bir saniye çıkmayan sabit bir fikirle muzdariptir. O fikirden hariç 
şeyler konuşsanız daha iyi olur.”

Fakat bu kabil midir? Yaralıdan sorulacak pek çok şeyler vardı.

Ali Senaver Bey, her şeyi mafüv1269 görmek fedakârlığında 
ne kadar ileri varmış olsa meselenin faslı İclal’in reyine kaldıktan 
sonra kocalık hakkını muhafaza1270 edemeyeceğini biliyordu. Fakat 
kim bilir akla gelmeyen bir hadise zuhuru1271 ile keyfiyet1272 deği-
şebilirdi… Hem bakalım sarhoş haydutlar, karısını sağ bırakacaklar 
mıydı? İclal bu cani ellerden kurtulabilse de her azası1273 tam olarak 
mı avdet1274 edecekti? Kör, topal, çolak1275, yüzünden yaralanmış bir 
kadın için şimdiden şiddetle çekişmek beyhudeydi.
1264    münakaşa: tartışma
1265    muhteriz: çekingen
1266    sakit: susmuş, sessiz
1267    kordiyal: çarpıntı ve kalp rahatsızlığında kullanılan rahatlatıcı bir ilaç
1268    iştiha: iştah
1269    mafüv: bağışlanmış
1270    muhafaza: koruma
1271    zuhur: ortaya çıkma, görünme, belirme
1272    keyfiyet: durum
1273    aza: vücut parçası, organ
1274    avdet: geri gelme
1275    çolak: eli veya kolu sakat olan (kimse)
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Mamafih1276 kaçırılma vakasının cereyanını1277 pek merak et-
tiğinden yalnız bu vadiden1278 söze girişerek karısının âşığından 
sordu:

— Zevcemin, sizin veyahut benim olması avdetinden sonra ta-
yin1279 edilecek bir meseledir. Şimdi pek meraktayım. Anlatınız. Bu 
kaçırılma şekaveti1280 nasıl oldu?

Yaralı çocuk, bu sual karşısında tekmil1281 vücudundan bir titre-
me geçirdikten sonra gözlerinin önünde bir şimşek çakmış gibi iki 
avucuyla hemen yüzünü kapadı. Bir müddet öyle durdu. Acaba ne 
görüyordu veyahut görmemeye uğraştığı elim manzara neydi?

Nihayet ellerini gözlerinden çekti. Fakat karşısındakilerden 
hiçbirinin yüzüne bakamıyor, daldığı boşlukta bütün elim1282 tafsi-
latıyla1283 vakanın sinemasını görüyor gibi hazin bir sesle başladı:

— Vakayı yalan yanlış fakat uzun uzadıya gazeteler yazdılar. 
Bunları ben de okudum. Bilirsiniz ki sütunları üzerine halkın me-
rakını celbetmek1284 için gazeteler hakiki vakaları romanlaştırırlar. 
Yalandan, iftiradan, mübalağadan1285 pek çekinmezler. Vakanın kah-
ramanları kendi maceralarını bu sütunlarda okudukları zaman bu 
kalemlerin hakikatleri tahrifteki1286 cüretkârlıklarına şaşıp kalırlar. 
Birinin gündüzünü öteki geceleştirir. Birinin soğuk dediğini öte-
ki sıcaklaştırır. Aynı vaka birbirine benzemeyen şekillere sokulur. 
Muharrirler1287 dikkatli tahkik zahmetini icap ettiren noktalar üze-
rinden sekip gitmekte vicdani bir mecburiyet tanımıyorlar. Kafaları 
1276    mamafih: bununla birlikte
1277    cereyan: bir şeyin gelişme, olma durumu
1278    vadi: tutulan yol
1279    tayin: ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
1280    şekavet: her çeşit kötülük içinde olmak; haydutluk
1281    tekmil: bütün, tüm
1282    elim: acıklı
1283    tafsilat: ayrıntı
1284    celbetmek: kendine çekmek
1285    mübalağa: abartı
1286    tahrif: bir şeyin aslını bozma, değiştirme
1287    muharrir: yazar
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yorgun, işleri aceledir. Her tesadüf ettiği şeyi çiğneyip tekerlekle-
rinden etrafa zifoslar1288 sıçratarak çalakırbaç koşan arabacıların 
kayıtsızlığıyla yazarlar. Zaten “mavi” dediklerinin sapsarı zuhur 
etmesinde kendileri için bir ceza yoktur. Pek sıkıştıkları zaman 
kupkuru bir tekziple1289 iş geçiştirilir. Her neyse… Bentler vakası-
na dair yazdıkları satırların hepsi noktası noktasına doğru değildir. 
Ben bu yanlışlıkları düzeltmeye uğraşmakla kendimi ve sizi yorma-
yacağım… Asıl kaçırma vakasına geliyorum…

Çelebi yoruldu. Dinlenmek için gözlerini kapadı…
Oğlunun bu sükûtu1290 esnasında babası ağız açarak:

— Çelebi’nin yaptığı argümantasyona1291 (argumentation) dik-
kat ediyor musunuz? Filozofzade olduğu ne kadar bellidir… Cüm-
lelerini betonarme rıhtım üzerine bina ederek söyler. Bu zaaf hâlin-
de bile kelam şartlarından vazgeçmiyor. Onu serbest terbiye ile iyi 
büyütmüş olduğum zannındaydım lakin demiri çelikleştirmek için 
verilen su gibi aşka karşı onu da mukavimleştirmek1292 hususunda 
icap eden dersleri kafasına sindirememişim fakat zarar yok… Bu 
dersleri şimdi o doğrudan doğruya tabiattan alacak, aşk denilen ce-
hennem beyninde tutuşup soğuduktan sonra hakikati anlayacaktır…

Çelebi, babasına cevap vermedi. Deminden yüzünü kaplayan 
pembeliğin yerine şimdi peyda1293 olan soğuklukla hafifçe tebes-
süm ederek başladı:

— Jandarmalar bizi zorbaların taarruzlarından1294 kurtarıp 
otomobilimize bindirerek yola çıkardılar ve ötekileri bize yetiş-
memeleri için bir hayli müddet daha orada tevkif1295 edeceklerini 
1288    zifos: yerden sıçrayan çamur
1289    tekzip: yalanlama
1290    sükût: susma; sessizlik
1291    argümantasyon: bir fikri çeşitli delillerle savunma ve açıklamaya çalışma, 

dayanaklandırma
1292    mukavimleştirmek: dayanaklı, güçlü hâle getirmek
1293    peyda: belli, açık
1294    taarruz: saldırı
1295    tevkif: bir suç dolayısıyla birini tutuklama
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söylediler. Yarım saat bir ara ile biz ilerlemiş olursak ikinci bir te-
cavüz tehlikesinden kurtulmuş olacaktık. Son vitesle uçuyorduk. 
Fakat kaçtığımız tehlikeden daha dehşetlisine maruz bulunuyorduk. 
Bentler yolunun bazen darlaşan bir kısmı inişli çıkışlı ve oldukça 
kavislidir. Gittikçe sular kararıyor gece bastırıyordu. Şoförümüz 
de zilzurna sarhoştu. Biz tehlike karşısında ayıldık. Ne yapalım ki 
direksiyon şoför Kâzım’ın elindeydi. Tayyarede miyiz otomobilde 
mi fark edemiyorduk. Güzergâhımızdaki ağaçlar simsiyah birer he-
yula1296 kesilerek pencerelerin haricinde iki tarafımızdan birer kara 
ırmak gibi akıyordu. Bazı tümseklerin üzerinde top gibi havalanıp 
yine oturuyorduk. Bu sarsıntıların hoplatmalarıyla baş başa karam-
boller1297 yaptıkça İclal bir şeyden korkmuş gibi benim kucağıma 
düşerek çığlıklar koparıyordu.

Bu görünür kazadan kurtulmak için direksiyonu şoförün elin-
den almaktan başka çare yoktu lakin izzetinefsine1298 dokunmaksı-
zın ona bu teklifte nasıl bulunabilirdim? Ne olursa olsun işin şakası 
yoktu. Yavaşçacık omuzunu okşayarak en tatlı sesimle:

“Kâzım Efendi” dedim, “Biraz direksiyona geçmeme müsaade 
eder misin?”

O sertçe şu kısa cevabı verdi:
“Niçin?”
“Otomobile meraklıyım. Biraz hevesimi alayım…”
“Hayır, yalan söylüyorsun. Direksiyona geçmek isteyişin, he-

veskârlık1299 için değildir.”
“Ya ne içindir?”
“Kurnazlık istemem beyefendi…”
“Ne kurnazlığı canım?”

1296    heyula: korkunç hayal
1297    karambol: çarpışma, birbirine çarpma
1298    izzetinefis: öz saygı
1299    heveskârlık: hevesli olma durumu
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“Beni sarhoş zannediyorsun da bir kaza vukuuna meydan ver-
memek için arabayı kendin kullanmak istiyorsun.”

Bu ara küttedek bir şeye çarptık. Araba fena hâlde sarsıldı fakat 
atlayıp geçti. Yalandan hoşlanmadığım gibi hissiyatımı saklamaya 
da uzun müddet tahammül1300 edemem. Tepem attı. Şimdi ben de 
sesimi dikleştirerek:

“Sana ‘Sarhoşsun.’ dersem iftira mı atmış olurum?”
“Eğer ben sarhoşsam sen de benden ayık değilsin.”
“Aramızda çok fark var Kâzım Efendi…”
“Her sarhoş kendini ayık zanneder…”
“Şimdi senin kendini zannettiğin gibi…”
“Bir şoföre ‘Sen sarhoşsun. Çekil, direksiyona ben geçeyim.’ 

demek onun haysiyetine1301 ve âdeta namusuna tecavüz etmektir.”
“Hemen muhakkak1302 görünen bir tehlike karşısında samimi-

yetle edilmiş bir teklifi bir namus meselesi şekline koymak, her şey-
den evvel fazla sarhoşluğa delalet eder.”

“Sen benim şoför kollarıma canını emniyet edemiyorsun, ben 
senin acemi ellerine hayatımı nasıl teslim edebilirim?”

“Ha şöyle yola gel… Bu hayat meselesidir. Evvela tehlikenin 
büyüklüğünü itiraf edelim. Sonra kazanın ehven1303 cihetini düşü-
nelim.”

“Kazanın ehven ciheti! Oh, gülünecek şey…”
“Neden?”
“Kazanın ehveni, şiddetlisi olur mu?”
“Olur. Sarhoş bir şoförün otomobil kullanmasından ayık bir 

amatörün idaresi evladır1304.”
1300    tahammül: karşı koyabilme gücü, katlanma
1301    haysiyet: saygınlık, itibar
1302    muhakkak: doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleş-

miş
1303    ehven: zararı az, en zararsız
1304    evla: daha iyi, yeğ
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“Ben çok lakırdıdan1305 hoşlanmam. Ben şoförlüğümü bilirim. 
Sen de müşteriliğini bil… Bana “Hendek atlatan Şoför Kâzım” der-
ler… Yarım binlik rakı içsem ben bu arabayı böylece hatasız, böy-
lece Edirne’ye kadar yürütürüm.”

“Ah, Edirne’ye kadar uzanmaya lüzum yok… Bizi sağ salim 
Şişli’ye götür, kâfidir.”

“Oo korkma benim pirim büyüktür… Bir şey olmaz.”
“Senin pirin kim?”
“Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri…”
“Bektaş-ı Veli zamanında otomobil var mıydı ki?”
“Hazretin duvarı yürüttüğünü bilmiyor musun? O zaman Haz-

ret-i Pir’in ‘Haydi!’ emriyle bir duvarı yürütmesi ahir1306 zamanda 
otomobilin icat olunacağına işarettir…

“Bu sözlerinle beni daha ziyade korkutuyorsun Kâzım Efen-
di…”

“Niçin?”
“Her kelimen sarhoşluğunun ziyadeliğini anlatıyor da onun 

için.”
“Korkma. Pir’e gönül bağlayarak içtikten sonra bir şey olmaz…”
“Hacı Bektaşi Veli’ye sarhoşların piri dersek yaraşık alır lakin 

onun otomobilin icadıyla hiçbir münasebeti1307 yoktur.”
“İnsana âlem-i mana demli zamanında münkeşif1308 olur. Oto-

mobilin mucidi de kafayı iyice tütsüledikten1309 sonra bu icada mu-
vaffak1310 olmuştur.”
1305    lakırdı: söz, laf
1306    ahir: son, sonraki
1307    münasebet: ilişik, ilinti
1308    münkeşif: keşfolunan, meydana çıkarılmış
1309    tütsülemek: sarhoş olmak
1310    muvaffak: başarılı
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Şoförümüzün kavlince artık bütün ilimlerin, icatların son fütu-
hatını1311 meyhanelerde aramak icap ediyor.

Kâzım’ın elinden direksiyonu alamayacağımı anladıktan son-
ra gittikçe zırvalaşan bu muhavereye devama lüzum görmeyerek 
sustum. Artık Hacı Bektaşi Veli’nin sarhoşları sıyanetteki manevi-
yatına sığmayarak kendimizi tütsülü şoförün idaresine bıraktık. Her 
kazaya belaya göz yumup gidiyorduk. Biri arkamızda, diğeri önü-
müzde iki felaketin arasında kalmıştık. Otomobili o hız ile sürmek 
bela, durmak daha fena… Bakalım kısmetimize felaketin hangisi 
çıkacaktı?

Şoförün üzerine atılıp ellerinden, ayaklarından freni, volanı1312 
kurtararak zaptıma almak suretiyle otomobili durdurmak kabildi. O 
sarhoşla her hâlde başa çıkacağımdan emindim lakin arabayı dur-
durup da ne yapacaktım? Otoyu terk etmek lazım geliyordu fakat 
sonra? Peşine, bir kurt sürüsü takılmış yanımdaki genç kadınla o 
ıssız dağların neresine sığınacaktık?

Şoför inadında bana galebe etti. Sustuk lakin sürat o kadar arttı 
ki her saniye bir kaza vukuu tehlikesinden titriyorduk.

İclal boynuma sarılarak inliyordu:
“Çelebi, sen de bana sarıl…”
Sarılıyordum. O tekrar ediyordu:

“Sıkı… Sıkı… Daha sıkı…”
Onun ruhunu ruhuma mezcedecek1313 bir sıkışla sarılıyordum. 

O ilave ediyordu:
“Ahirete gideceksek yekvücut1314 olarak gidelim. Belki böyle 

ölüm acısı duymayız…”
1311    fütuhat: zaferler, fetihler
1312    volan: bir motordan gelen devinimi bir düzeneğe aktaran ya da makinelerde 

devinim hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
1313    mezcetmek: birbirine katmak, katıştırmak
1314    yekvücut: hep birlikte
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Hacı Bektaş-ı Veli’nin sarhoşlar hakkındaki sıyanetine hemen 
hemen inanır gibi oldum. Çünkü tümseğe tesadüf ediyorduk, atlı-
yorduk. Bir şeye çarpar gibi oluyorduk, geçiştiriyorduk.

Otomobilin fenerleri gittikçe bir ışıkla bir hayli mesafeye ka-
dar önümüzü aydınlatıyordu. Fakat süratin şiddetinden bize her şey 
dümdüz görünüyordu. Şoförde önünü arkasını dikkatle seçecek hâl 
yoktu. O, vites manivelasıyla1315 oynadıkça araba ile beraber bizim 
yüreklerimiz de hopluyordu.

Bereket versin ki gece bu kır yolu tenhaydı. Çünkü önümüze 
ne çıksa çiğneyecektik… Kim bilir belki de çiğnedik de haberi-
miz olmadı… Neredeyiz? Ben arada bir etrafımı şavulluyorum1316… 
Büyükdere Çayırı’na geldik. Tayyare garajının yanından saptık. 
Köprüyü geçtik. İbrahim Paşa Bahçesi’yle dağ arasındaki yola sa-
parken otomobil, denizde fırtınaya tutulmuş bir yelkenli gibi yana 
yattı. Az kaldı devriliyorduk…

Hani ya ceketini omuzuna vurmuş, eline rakı şişesini almış, ça-
tarak çatarak o duvar senin bu duvar benim giden sarhoşlar vardır. 
Otomobil işte âdeta böyle bedmest1317 bir adama dönmüştü. Salla-
narak, çarpılarak, yalpalayarak gidiyordu. Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
maneviyatı himmetiyle böyle birkaç devrilme kazası daha atlattık-
tan sonra Hacı Osman bayırının başlangıcına geldik. Zannederim 
ki şoförün bu patavatsızlığına Hazret-i Pir bile hiddetlenmekten 
kendini alamayarak üzerimizden maneviyatını kesti. “Haydi, ne 
olacaksanız olunuz!..” tekdiriyle1318 bizi kazanın aguşuna bıraktı. 
Birden bire küt dedi. Araba zındadak durdu. O süratten bu tevak-
kufa1319 geçişimizdeki sarsıntıyı tasavvur1320 ediniz. Kucak kucağa 
bulunduğumuz İclal’le kaburga kemiklerimiz birbirinin içine girdi, 
tekrar ayrıldı sandım…
1315    manivela: dönen kol, kaldıraç
1316    şavullamak: bilgi toplamaya çalışmak, yoklamak, göz gezdirmek
1317    bedmest: kendinden geçmiş derecede sarhoş
1318    tekdir: azarlama, paylama
1319    tevakkuf: durma, duraklama, eğleşme
1320    tasavvur: göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma
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Fenerler söndü, camlar hurdahaş1321… Şoför Kâzım’da ses yok. 
O karanlık içinde ne hâle uğradığımızı seçmek mümkün değil. Yü-
züm, ellerim, ensem yer yer sızlıyor, sıcak bir şeyler sızıyor…

Bu sadmede1322 ben altta kalmıştım. İclal üstüme çıkmış. Yuka-
rıdan aşağı onun vücudunu yoklayarak soruyordum:

“Nasılsın? Sağ mısın?”
“Ölmedim Çelebi… Ya sen?”
“Oramdan buramdan bir şeyler sızıyor ama zannederim ki va-

himce1323 bir kırığım döküğüm yok.”
Açmak için arabanın iki kapısını da yokladım. Kapılar biraz 

aralanıyor fakat açılmıyor. Etrafımızı görmek için bir kibrit çak-
tık. Bir de ne bakalım? Otomobil biraz yan yatarak yarı yarıya bir 
çukura gömülmüş… Arabanın toprağa yaslanmış olduğu cihetin 
mukabil penceresinden başka, dışarı cam kırıklarını ayırmak lazım 
geliyordu.

Kibrit üzerine kibrit çakarak biz bu ameliyeye1324 başladık. 
Şoför Kâzım ölmemişti. İniltilerini duyuyorduk. Fakat kazadan ne 
derecede müteessir1325 olduğunu henüz anlayamıyorduk.

Cam kırıklarını mümkün mertebe temizledikten sonra arkadan 
evvela ben çıktım. Sonra omuzlarından tutarak İclal’i dışarı aldım. 
Fakat bu iş bir çeyrek yirmi dakika kadar sürdü.

Şimdi yine kibrit ışığıyla şoförü yokladık. Volanla minderin 
arasında onu doğru vaziyete çekmeye uğraşarak seslendim:

“Kâzım Efendi!”
“…”
“Kâzım Efendi!”
O bir cevap inledi lakin ne dediğini anlayamadım. Sordum:

1321    hurdahaş: onarılamayacak biçimde kırılıp parçalanmış, paramparça
1322    sadme: çarpma
1323    vahim: ağır, çok tehlikeli
1324    ameliye: uygulama, işlem, iş
1325    müteessir: üzülmüş, üzüntülü; etkilenmiş
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“Nasılsın?”
“Sağım…”
“Fakat ne hâlde?”
“Can çekişir gibi…”
“Nerende ne var?”
“Bir torba kemik gibiyim…”
“Sarhoşların piri kazaya mâni olmadı…”
“Nasıl olmadı? Onun himmeti1326 olmasaydı ben şimdi sağ kalır 

mıydım? Radyatör1327, karbüratör1328, hepsi birbirinin içine geçti…”
Etrafımızı kesif1329 bir benzin kokusu sardı. Ben ikinci tehlike 

korkusuyla hemen dedim ki:
“Kâzım Efendi zannettiğim kadar kırılmış dökülmüş değilsin. 

Sesin gittikçe kuvvetli çıkıyor. Biraz davranmaya çabala. Bu benzin 
kokusu beni ürkütüyor… Birdenbire bir iştial1330 vuku bulmasın…”

Şoförden cevap almaya vakit kalmadan arkadan otomobil ho-
murtuları işitilmeye başladı. Fenerlerden fışkıran ışıklarla derhâl 
yol aydınlandı. Birbiri arkasına iki otomobil geliyordu.

Sarhoş naraları dağlara aksederken bu bağrışmaların arasından 
Manda Raşit’in aygır sesini tanıdım…

Geliyorlar… İşte onlar… Nereye kaçacaktık? Düşünmeye va-
kit yoktu. Hemen insiyaki1331 bir süratle canavar hücumundan can-
larını kurtarmaya atılan ceylanlar gibi sağ tarafımızdaki dik bayıra 
saldırdık…
1326    himmet: yardım, kayırma
1327    radyatör: bağlı bulunduğu motordaki ısı derecesinin yükselmesini önleyen 

soğutucu
1328    karbüratör: patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışması-

nı sağlayan cihaz
1329    kesif: yoğun
1330    iştial: tutuşma, alev alma
1331    insiyaki: içgüdüsel
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Yarım dakika sürmedi. Kaza mevkiine geldiler. Otomobiller 
gecenin serinliği içinde ejder nefesiyle soluyarak durdular. Kaza-
zede arabanın içinde besbelli bizi aradılar. Bulamayınca mecruh 
şoförle konuşmaya başladılar.

Biz aceleden, heyecandan her adımda kesile kesile birbirimize 
tutunarak o sarp1332 dağa tırmanmaya çalışıyorduk.

Mecruh şoförle ne görüştüler bilmem… Bizim kaçtığımız ta-
rafı arkamızdan elektrik lambalarını çevirdiler. Dağ bizi nazarlar-
dan gizleyebilecek kifayette1333 ağaçlık değildi. İclal’in açık renk 
elbisesi bayırın koyu zemini üzerinde bir demet beyaz çiçek gibi ta 
uzaktan seçiliyordu.

Bizim böyle mezbahadan1334 dışarı uğramış, gideceği yolu bil-
meyerek şaşkın bakışlarla koşan koyunlar gibi kaçışımızın arkasın-
dan kahkahalar koptu.

En önde Manda Raşit, onlar da şimdi bir sürü av köpeği yayı-
mıyla peşimizden nefes nefese saldırdılar.

Bizim için hâlâ koşmaya uğraşmak, artık yalnız beyhude değil, 
çok gülünç bir zahmetti. Önümüzde bir uçurum, bir girdap1335, bir 
kaynar cehennem olaydı bu haydutların ellerine düşmemek için he-
men kendimizi atacaktık.

Nihayet bize yetiştiler. İclal’i sayıdan hariç tutarsak ben tek 
başıma yedi sekiz zorba ile uğraşacaktım… Ben ya bir Herkül veya 
Zaloğlu Rüstem olmalıydım…

Mamafih hepsine meydan okumak cesaretinden çekinmedim. 
Elimde hiçbir silah yoktu. Arkama saklanan İclal’e vücudumu siper 
yaparak mütecavizlere1336 göğsümü gerdim ve bağırdım:

“Ben ömrümde insan ve hayvana ait hiçbir cana kıymamış bir 
filozof oğlu filozofum. Bu haydutluğunuza karşı bile size kastetme-
1332    sarp: dik, çıkması ve geçilmesi güç
1333    kifayet: yetme, yeterlik
1334    mezbaha: kesimevi
1335    girdap: ters akıntıların oluşturduğu dönme
1336    mütecaviz: saldırgan, saldırıcı, sataşkan
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yen bir adamı öldürmek bir şeref değildir… Bununla beraber beni 
öldürmedikçe bu kadını elimden alamazsınız!”

Manda Raşit iki iri kolla yanındakileri öteye itti. Karşıma bir 
havale1337 gibi dikilerek gür sesiyle:

“Haydi, canım haydi… Bu nazik hitabeler yurtlarda olur… 
Böyle atmasyon lafları dinleyecek ahmaklar yine oralarda bulu-
nur… Dağ başında racon1338, kuvvetindir. Anlıyor musun filozof 
oğlu filozof… Filozof demek, benim nazarımda okumuş enayi de-
mektir… Enayinin oğlu iki katlı enayi… İnce kıyım laf istemem. 
Aç başı, aftosu1339 tesellüm edelim1340, hovardaca iş bitsin… Bu kuş 
tüyü yastığın üzerinde şimdiye kadar sen uyudun… Biraz da biz 
keyif çatalım…”

Bu sözlerin karşısında başım döndü. Haykırarak cevap verdim:
“Manda Raşit, hayvan adı taşıyan bir insansın! Sana terbiyeden, 

insaniyetten bahsetmek abestir… Ben senin raconundan, silahın-
dan, tehdidinden korkmam! Ben sağken adama kadın vermem! An-
lıyor musun öküz kafalı herif?!..”

Manda Raşit kıçı üstünden bıçağını çekerek:
“Peki paşam, dediğin gibi olsun… Nazik görünüyorsun ama 

sen de kendi nevine1341 göre kabadayısın. Kendine “Hampalarla1342 
dolaşmadan karıyı teslim etmiş…” dedirtmek istemiyorsun. Sıfır 
numara beyler için bu da bir namusluluktur. Uzun lafa hacet yok. 
Seni bir iki yerinden hacamatlayayım1343 da âdet yerini bulsun.” 
dedi.

Kamayı1344 kolumun ve küreğimin üzerine soktu çıkardı, soktu 
çıkardı… Kanlar akarken göğsümün içinde yüreğim eriyor gibi bir 
1337    havale: görünüşü haddinden fazla yüksek olan yük veya kütle
1338    racon: yol, yöntem
1339    aftos: oynaş, metres
1340    tesellüm etmek: teslim almak
1341    nev: çeşit, cins, tür
1342    hampa: musallat olan
1343    hacamatlamak: hafifçe yaralamak
1344    kama: silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
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baygınlığa uğradım. Ben yere yıkılırken ağıldan kuzu kapan kurt 
vahşetiyle İclal’i kavrayıp bağırta çağırta götürdüler…

Genç yaralı sustu. Önünde yeniden canlanan vaka üzerine bü-
yüyerek açılan gözleri bir noktaya dikildi. Sonra sevgilisinin hay-
dut kucaklarında kaçırıldığını görmemek için gözlerini yumdu. İs-
timdat1345 feryatlarını işitmemek için kulaklarını tıkadı. Başı yastığa 
düştü.

28
Artık İclal ne Ali Senaver’indi ne de Çelebi’nin. Nasibin bu 

güzel kadını ne yaptığı, ne yapacağı malum değildi. Zabıta tahkika-
tında devam ediyordu.

Mütecavizleri taşıyan otomobillerin şoförleri bulundu fakat 
onlar vaka günü öğleden sonra Şişli’den müşteri aldıklarını ve gece 
avdetlerinde müşterilerini aldıkları mahalle bıraktıklarını ve bu ho-
vardalardan hiçbirini tanımadıklarını ifadeden başka bir şey söyle-
yemiyorlardı.

Şişli’de arabalardan inen bu heriflerin kaçırdıkları kadını cad-
de ortasında bağırta çağırta ne tarafa götürdükleri sualine karşı da 
şu cevabı veriyorlardı:

— Arabadan indikleri zaman kadın baygın bir hâldeydi… Sesi 
kesilmişti…

— Ne tarafa yürüdüler?
— Caddenin sağ tarafındaki sokaklardan birine saptılar.
— Nereye gittiklerini anlamak için onları takip etmeniz lazım 

gelirdi. Zabıtaya karşı bu hususta cevap vermek mesuliyetinde1346 
kalacağınızı bilmiyor muydunuz?

— Efendim revolverli1347 şehir haydutlarının yalnız Amerika’da 
bulunduğunu zannetmemelisiniz. Müşterilerimizin altısı da cep-
1345    istimdat: imdat isteme, yardım çağırma
1346    mesuliyet: sorumluluk
1347    revolver: altıpatlar (altı tane fişek atan toplu tabanca)
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lerinden çıkardıkları tabancaların namlularını suratımıza dikerek 
“Bizi takip etmek küstahlığına kalkışırsanız beyinlerinizi parçala-
rız.” tehdidinde bulundular. Kanlı katil bir çeteye benzeyen bu sar-
hoş heriflerin arkalarından gidip de ölümümüzü mü aramalıydık?

Zabıta bu cevaplara kanaat etmeyerek tahkikatı derinleştirme-
ye devam etti.

***
Bir hafta sonra Çelebi hastaneden çıkarak babasının evine av-

det etti. Fakat teselli kabul etmez bir yeis1348 içinde delikanlı gittik-
çe eriyordu.

Kadının bedbaht ettiği bu amantından1349 başka, bir de arka-
sından bıraktığı koca vardı. Tuhaf şey… Gaibin1350 bu iki düşkünü 
şimdi birbiriyle dost oldular… Hep onun lakırdısını etmek için her 
gün birleşiyorlar, uzun uzun ahlar oflarla dertleşiyorlardı.

Doğrusunu söylemek lazım gelirse âşığın ızdırabı kocanınkin-
den çok büyüktü. Her şeyden evvel munsif olmak kaydında bulu-
nan Ali Senaver Bey de bu hakikati görüp anlıyordu.

Bu elim hasbihâllerin1351 birinde zevç, karısının âşığına dedi ki:
— Bu vaka bizi sadece iki dost değil, bir kadın üzerinde birle-

şen hissiyatımızın ayniyeti itibarıyla âdeta akrabalaştırdı.
— Çok doğru söylüyorsunuz, munsif1352 efendim.
— İkimizin içimizde de birer külhan1353 yanıyor.
— Belki birer cehennem…
— Ben bu iki ateşi birbiriyle mukayese etmekle1354 meşgulüm.

1348    yeis: umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
1349    amant: sevgili
1350    gaib: kaybolan kimse, kayıp
1351    hasbihâl: söyleşi, sohbet
1352    munsif: insaflı, merhametli
1353    külhan: hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, 

cehennemlik
1354    mukayese etmek: benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirmek, karşılaş-

tırmak, kıyaslamak
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— Ne buluyorsunuz?
— Sizinkini benimkinden fazla…
Çelebi hemen muhatabının ellerine atılıp hürmetle öpe öpe:

— Bu insaflı görünüşünüzü takdir için söyleyecek kelime bu-
lamıyorum.

— Bu yolda takdis1355 ve şükranda lüzum yok. Biz bir dava için-
de karşı karşıya bocalayan iki rakibiz.

— Aramızda rekabeti sürdürecek bir sebep kaldı mı?
— Bu sebep şimdilik yok gibiyse de avdet edebilir. İclal’in bir 

gün meydana çıkmasından katiyen ümitsiz misiniz?
— Hayır. En hafif bir surette olsun böyle bir ümidi yüreğimde 

taşımakla biraz müteselli1356 olabiliyorum. Ümidim büsbütün kesi-
lirse çıldırmaktan korkuyorum…

— Azizim Çelebi, şimdi çok samimi dostuz… Bu sevgilimiz 
karşımıza çıkıverirse tekrar birbirimize düşman mı olacağız?

— Aynı dertten muzdarip olanlar birbirinin elemini bilirler.
— Öyle fakat insan evvela kendine acır, merhametinden arta 

kalırsa başkasına…
— Biz sade kendimize acımayalım. Şu anda merhamete en zi-

yade muhtaç olan o gaip kadındır…
— Ona acımak, kendisini bulmak için elden gelebilen fedakâr-

lığı diriğ1357 etmemekle olur…
— Hayatımız pahasına da olsa bu taharriden1358 çekinmeyece-

ğimizi, ne yapılmak kabilse icradan geri durmayacağımızı tekrara 
hacet yok… Yalnız bilinmesi elzem1359 olan bir şey var…

— Nedir?
1355    takdis: kutsal sayma, kutsama
1356    müteselli: avunan
1357    diriğ: esirgeme
1358    taharri: arama, araştırma
1359    elzem: çok gerekli, vazgeçilmez



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 235

— İclal sağ mı, değil mi?
— Her iki ihtimalde de mutlak kendisinden bir haber alınacağı 

ümidindeyim. Siz de bu ümitle elemlerinize tahammül edebildiği-
nizi söylüyordunuz…

— Alınan menfi1360 bir haber neye yarar?
Bu elim sualin önünde ikisi de bir müddet sustuktan sonra Çe-

lebi dalgın dalgın dedi ki:
— Menfi bir haber alırsak hayatta yalnız bir emelim kalır…
— Hangisi?
— Canilerden intikam almak…
— Ceza vermek, kanuna ait vazifedir.
— Öyle vahşiyane cinayetler vardır ki kanunun en ağır cezası, 

fiilin yanında pek hafif kalır… Manda Raşit çetesinin hareketi bun-
lardan biridir.

— Sarhoşlukla vuku bulmuş bir tecavüz…
— Cürümde1361 sarhoşluğu esbab-ı muhaffifeden1362 mi sayı-

yorsunuz? Benim kanaatim, bunun büsbütün makûsudur1363. Kanun, 
sarhoşa asla merhamet etmemelidir… Sarhoş içmezden evvel yani 
şuuru tamken işaretin dimağa suitesirini1364 düşünerek kadehlere 
ona göre el uzatmalıdır…

— Sarhoş yarı yarıya iradesine malik1365 olmayan bir nevi deli 
demektir…

— Hayır, bence hiç öyle değildir. Deli delirmezden evvel ken-
dini cinnetten koruyabilmek iktidarı elinden olmayan bir zavallıdır. 
1360    menfi: olumsuz
1361    cürüm: suç
1362    esbab-ı muhaffife: yapılan bir suçun cezasını hafifletici sebepler
1363    makûs: ters
1364    suitesir: kötü etki
1365    malik: sahip
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Yani tecennünde1366 taammüt1367 farzımuhaldir1368. İnsan kendi ira-
desiyle çıldırmaz fakat sarhoş öyle midir? Sarhoş müteammittir1369, 
evvelden içince sarhoş olacağını bilir. Bazı kimseler sarhoşlukla-
rında, çok densiz, münasebetsiz, atak, kavgacı ve hatta cinayete 
meyyal1370 olurlar. Binaenaleyh bu huylarını bilip de içmemelidir-
ler. Bazen terbiyeli adamları bile terbiyesiz eden işret1371, büsbütün 
terbiyesizleri ne yapmaz?.. Bir erkeği yaralayıp yanındaki kadını 
omuzlayarak dağa kaldırmak… Böyle bir cinayette sarhoşluk ma-
zeret sayılabilir mi?

— Fakat azizim, bu meseledeki vaziyetinizi unutuyorsunuz… 
Sizden kaçırılan kadını evvelce siz benden kaçırmıştınız… Bu ma-
cerada davaya kalkışmak lazım gelince şikâyet hakkı bana, kocaya 
düşer. Davamızı evvela sizinle faslederiz1372, sonra sıra ötekilere 
gelir…

Çelebi bu haklı sözler karşısında da biraz şaşaladıktan sonra 
kendini toplayarak:

— Vaziyet pek de sizin tasviriniz gibi değildir. Ben İclal’i ceb-
ren dağa kaldırmadım. Biz birbirimizin sevdasına tutulduk. Hem en 
gayriiradi1373 bir firara atıldık. Siz beni karınızı kaçırmış olmakla 
itham ederseniz1374 ben de sizi zevcenizi kendinize ısındıracak bir 
irade gösterememiş olmakla müttehem1375 görürüm… Ve sonra… 
Davamı adliye mahkemeleri huzuruna çıkaracak değilim… O Man-
da Raşit’le ben kendim haklaşacağım…

— Bir kuzu bir ayı ile nasıl uğraşır?
1366    tecennün: delirme, delilik
1367    taammüt: suçu tasarlama
1368    farzımuhal: olması imkânsız
1369    müteammit: kasteden, tasarlayarak yapan
1370    meyyal: eğilimli, eğimli; istekli
1371    işret: içki içme
1372    fasletmek: çözmek, sonuçlandırmak
1373    gayriiradi: istençsiz
1374    itham etmek: suçlamak
1375    müttehem: suçlanan
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— Sevgilimi kaybettikten sonra yaşamak istemem. Kendimi 
İclal’i öldürmüş olan ellere öldürtmek istiyorum… Benim için en 
tatlı intihar budur.

— Öldürmek, ölmekle hitama1376 erdirilen meseleye “iyi faslo-
lunmuş” denemez. Buna ölümsüz bir hal1377 sureti bulmalıyız.

— Nasıl?
— İclal öldürülmüş ise aramızda mesele kalmamış demektir. 

Fakat ben onun berhayat olduğunu farz ederek meselenin dikenle-
rini ayıklamak istiyorum.

— Onun ölü mü diri mi olduğu uzun müddet meçhul kalabilir…
— Bu haberin pek uzamayacağı zannındayım…
— Her ne hâlse… Bu kadın berhayat bulunursa senin mi olacak, 

benim mi? Bu ciheti şimdiden ve katiyen neticelendirmeliyiz…
— Siz deminden benim İclal’i sizden ziyade sevdiğimi mu-

hik1378 bir muhakeme ile itiraf ettiniz…
— Evet. Bu hakikati yine muterifim1379…
— Gönül hakkını izdivaç hakkından yüksek tutarsak İclal’i 

bana terk etmeniz lazım gelir…
— İclal bir gün çıkagelse de acaba ne hâlde gelecektir?
— Ne demek istiyorsunuz?
— Kadın ne senin ve ne de benim kabul edemeyeceğim bir hâl-

de gelebilir…
— Böyle bir menfiyet benim için varit olamaz1380. İclal ne hâlde 

gelirse gelsin benim makbulümdür…
1376    hitam: son, bitim
1377    hal sureti: çözüm yolu
1378    muhik: haklı, doğru
1379    muterif: itiraf eden
1380    varit olmak: olabileceği akla gelmek
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— Bu kadın temiz bir yerden gelmiyor. Fakat cebrî olsun ihti-
yari1381 olsun İclal bir kadın için bir bataklığın son batağına dalıp, 
batıp, bulanıp gelecektir…

— Bu tasavvur ettiğiniz bataklık çamuru, İclal’in masumiyetini 
kirletmez… “O, benim için daima ve her hâlde makbul ve masum-
dur.” diyorum size…

— Benim için İclal sizin farz ettiğiniz kadar pak, nezih, afif1382 
değildir. Dağa cebren kaldırıldı. Fakat size kendi arzusuyla kaçtı. 
Zevciyet hukukunu hiçe saydı. Siz, onun bu hareketini kendiniz 
için bir fedakârlık addediyorsunuz1383 lakin onun bu cüreti1384 yalnız 
benim nazarımda değil, bütün âlemin hükmünce büyük namussuz-
luk sayılır…

— Biz bu meselede âlemin dediğine bakmayacağız. Kimsenin 
reyini, hükmünü sormayacağız. Bütün telakkilerin1385, âdetlerin, 
göreneklerin fevkine1386 çıkacağız…

— Bunları böyle lafla söylemesi kolaydır, fiiliyat ciheti zor-
dur… Bütün telakkilerin, âdetlerin fevkine çıkabileceğimizi farz 
edelim lakin hislerimizin yani bizce ikinci tabiat hükmüne girmiş 
alışkınlıklarımızın öte tarafına nasıl sıçrayabiliriz?

— Babamın mütemadi1387 irşatları1388 sayesinde kendimin pek 
avamileşmemiş1389 olduğumu zan ve sizi de öyle tahmin ediyorum…

— Peki, avama nispeten kendimize böyle bir yüksek hassaslık 
payesi verelim… Kendi kendimizi aldatmaktan başka bu faraziye-
1381    ihtiyari: isteğe bağlı, seçmeli olan, seçimlik
1382    afif: iffetli, namuslu, temiz, dürüst
1383    addetmek: saymak
1384    cüret: düşüncesizce, saygıyı aşan davranış
1385    telakki: anlayış; kabul etme, sayma
1386    fevk: üst
1387    mütemadi: sürekli, aralıksız; ara vermeden
1388    irşat: doğru yolu gösterme, uyarma
1389    avamileşmek: alt tabaka gibi düşünüp hareket etmek, sıradanlaşmak
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den1390 ne çıkar? Bu davada kendimizi insanlık mikyasının1391 en 
yüksek mertebesinde farz etmiş olsak netice yine şudur: Ben karı-
mı senin elinden kurtarmak için türlü delail1392 iradıyla1393 uğraşa-
cağım… Sen de bana aynı bulunacaksın… Aramızdaki bütün bu 
münakaşalarda hâkim olan şey, insanlığımızın hayvaniyetidir. Bu 
hakikati inkâr edebilir misin?

— Bu ciheti münakaşa uzun düşer, ben kısasını söyleyeceğim.
— Dinliyorum…
— Beyefendi karınız size tercihen beni sevdiği için mücrim1394 

midir?
— Şimdi cürmü de bir tarafa bırakalım. Her kadın kocasının 

üzerine hoşlandığı erkeğe giderse aile hayatları ne şekil alır?
— Bir kadın hiç hoşlanmadığı zevciyle yaşamak mecburiyeti-

ne düşerse o aile hayatının ne lezzeti kalır? Sizden hoşlanmayan 
bu noktada hissiyatına hâkim olamayan bir kadına bu antipatisin-
den1395 dolayı garez1396 bağlamak pek iptidai1397 ve avami ve âdeta 
müfterisane1398 bir kabalıktır. “Medeni” namı verilen memleketler-
de bu iftiras1399 yüzünden bugün çok kadın öldürülmektedir. Sizi bu 
şekilde koca görmeye gönlüm razı olmaz…

— Beni bu nev kocalar sırasında sayamazsınız. Ben karımın 
amantıyla1400 bu çok nazik mesele hakkında münakaşa kabul eden 
bir kocayım.

— Bu cihetten sizi takdis ediyorum fakat…
1390    faraziye: varsayım
1391    mikyas: ölçek, ölçü
1392    delail: deliller
1393    irat: gelir
1394    mücrim: suçlu
1395    antipati: sevimsizlik, soğukluk, iticilik; karşıt duygu
1396    garez: garaz, birine karşı güdülen kapalı düşmanlık, kötülük etme isteği
1397    iptidai: ilkel
1398    müfteris: yırtıcı, parçalayıcı
1399    iftiras: yırtma, parçalama
1400    amant: sevgili
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— Fakat İclal’i hemen size terk edivermeyerek sözü uzattığıma 
üzülüyorsunuz. Hele durunuz bakalım. Kadın bulunsun, uzlaşırız 
Çelebi…

29
Filozofzade, maşukasının1401 kocasından işittiği bu ümit veri-

ci sözlerle biraz yüreği serinlemiş olarak ayrıldı lakin asıl mühim 
mesele gaibin hayatından memadından1402 bir haber alabilmekteydi. 
Zabıta bir taraftan ve maceranın alakadarları diğer taraftan durma-
yıp çalışıyorlardı.

İstanbul büyük… Macera kahramanlarının gizlendikleri ini 
nasıl keşfetmeli? Cebren kapatılmış sağ bir kadın ne kadar zaman 
mahpus1403 tutulabilir? Şehirde bu haydutluğun devamına müsait bir 
semt var mıdır? İclal’i hangi yer altı odalarında, tonozlarından1404 
sesi çıkmayan hangi mahzenlerde1405, bazı bazı dirilerin kapattırıl-
dığı hangi derin mezarlarda aramalı? Yoksa o şimdi sesi çıkmaz bir 
ceset hareketsizliğiyle toprak altında battal bir kuyunun dibinde mi 
uyuyor?

Tahkikata anahtar olacak ortada bir isim vardı: Manda Raşit… 
Her yerde bu adın sahibi hayvan herif arandı. Onu tanıyan tek bir 
kimseye tesadüf edilemedi…

Nasıl olur? Gazeteler yazdı. Ağızdan ağıza, mahalleden mahal-
leye dolaşan bu hayvani nam, âdeta ortada şöhret aldı.

Bir gün posta müvezzii1406 Filozof’un evine bir mektup bıraktı. 
Bu, her zaman olur şeydi. Eskisinden, yenisinden harf tanımayan 
Uğur Ayşe, zarfı Filozof’un odasındaki dolabın üstüne koydu ve 
1401    maşuka: sevilen, âşık olunan kimse
1402    memat: ölüm
1403    mahpus: kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
1404    tonoz: tuğla ve harçla örülmüş, alttan obruk, yarım silindir biçiminde tavan 

örtüsü
1405    mahzen: yapılarda yer altı deposu
1406    müvezzi: dağıtıcı
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onu orada unuttu. Akşamüzeri evvela Hikmetullah Efendi, arkası 
sıra oğlu sokaktan geldiler. Biraz sonra sofraya oturdular.

Çelebi her sahana ancak üç defa elini uzatıyor ve aldığı lok-
maları zor yutuyordu. Çiğnediği şeyler ağzında büyüyor büyüyor, 
boğazından geçmez bir cesamet1407 alıyordu.

Büyükanası melul bir dikkatle torununun yüzüne bakarak:
— Bu oğlanın hâli ne olacak kuzum böyle?
Her şeyi tabii renkte görmeye uğraşan Filozof cevap verdi:
— Ne olacak?.. Ya unutacak ya ölecek…
Kaynana bu cevap karşısında birden parlayarak:
— Ya unutacak ya ölecek! Evladın hakkında bu nasıl söz ku-

zum? Bu meseleyi mahalle bekçisine de sorsak ancak bu cevabı 
alabiliriz. Senin filozofluğun nerede kaldı? Seni zamane ukalası sı-
rasına koyarak memleketin dört köşesinden müşküllerini1408 hallet-
tirmek için adamlar geliyor. Ah şaşkınlar! Bu âlemde ne gülünecek 
şeyler oluyor… Dünyada senin gibi namları akıllıya çıkarmış kim 
bilir daha ne kadar budalalar vardır. İş akıllı, zeki, dâhi olmada de-
ğil, âleme kendini öyle belletmektedir…

Filozof yarı ciddi yarı latife bir kabarışla:
— Yetişir… Çene değil, dikiş makinesi, ciğer değil, çingene 

körüğü…
— Haydi bakalım geç karşıma çene yarışına çıkalım. Papaz 

bozması herif… O hoygoygoycu sakalınla beni mi korkutacaksın?
Çelebi büyükanasına yan yan bakarak:

— Hanımne1409… Hanımne… Ağzından çıkanı biraz kulakların 
işitsin…

Kocakarı şimdi hiddetini1410 biraz torununa çevirerek:
1407    cesamet: büyüklük, irilik
1408    müşkül: engel, güçlük, zorluk
1409    hanımne: “hanımnine” anlamında
1410    hiddet: öfke, kızgınlık
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— Seni müdafaa1411 için söylüyorum a nankör çocuk! Sen de 
babandan yana mı çıkıyorsun?

Çelebi hâlsiz bir ifadeyle:
— Ben bitiğim. Kimseden yana çıkmıyorum. Bu münasebetsiz 

sözlere bazı bazı tahammülüm kalmıyor da…
Kaynana torununa dönük gözlerle bir müddet baktıktan sonra:
— Baban benim ciğerimi çingene körüğüne benzetiyor da hiç-

bir şey söylemiyorsun… Benim ona hoygoygoycu dediğime mi kı-
zıyorsun?

Çelebi tabağına eğildi, cevap vermedi.
Kaynana devam etti:
— Benim hiçbirinizden bir iyilik beklediğim yok. Bana ne de-

sen ne yapsan yine torunumsun… Sana karşı içimde iki katlı bir ana 
yüreği var. İşte onu koparıp atamıyorum. Seni bu hâlde gördükçe 
kalbim sızım sızım sızlıyor. Baban senin üzerine ölümü yordukça 
fenalaşıyorum, taşıyorum…

Filozof:
— Hafıza hanımninemiz… “Yormak” ne demek? Bu mastarın 

manasını biliyor musun?
Hafıza Hanım:
— Ben mastarı astarı ne bileceğim… Senin gibi seksen medre-

sede okuyup da neuzübillah1412 dinimi, imanımı kaybederek kıpkı-
zıl ortaya çıkmadım…

Filozof:
— Ah yobaz kafalı kadın… Başında sarığın eksik… İlmin yok 

ama çok şükür imanın var. Tıpkı kahvedeki Sadık Hoca’ya benzi-
yorsun. Sıkışınca her lakırdıda dini dedikoduya sermaye yapıyorsu-
nuz. Nasıl olmuş da birbirinizle karı koca olmamışsınız…
1411    müdafaa: savunma, koruma
1412    neuzübillah: “Tanrı korusun, Tanrı’ya sığındık”
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— Senin de her lakırdındaki sermayen imansızlıktır. Evimizin 
içinde bet bereket kalmadı. İşte nihayet felaket baş gösterdi. Oğlan 
bu hâle uğradı. Bakalım neticesi ne olacak?

— Neticeyi söyledik ya… Ya unutacak ya ölecek… Mutlak bu 
ikisinden biri…

Çelebi:
— Baba bir üçüncü ihtimal var. Niçin onu söylemiyorsunuz?
Filozof:
— Hangisi o?
Çelebi:

— İclal’le evlenmek…
Filozof:
— Bu dediğin, kadın bulunduktan sonra düşünülecek şeydir.
Çelebi:

— Bir ihtimal şeklinde olsun bunu tasavvur memnu1413 mudur?
Filozof:
— Hayalhanenin genişliği nispetinde tasavvurlarda bulunabi-

lirsin. Fakat kuruntu ile hakikatin arası ne kadar açıktır bilir misin 
ve olmayacak şeyleri düşünmekten insan çok tehlikelere uğrayabi-
lir. İnsan her şeyden evvel fikirlerinde ve onlardan doğacak fiille-
rinde müspet1414 olmaya çalışmalıdır.

Çelebi:
— Ah babacığım, bir sevdazede aşkta felsefe kaidelerine1415 tabi 

olamaz. Aşk müspet olunca aşklıktan çıkar. Onda en evvel kaim1416 
olan şey vehim1417 ve hayaldir.

Filozof:
1413    memnu: yasak
1414    müspet: olumlu
1415    kaide: kural
1416    kaim: ayakta duran, var olan
1417    vehim: kuruntu
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— Evet oğlum evet… Aşk, illüzyondan ibarettir. Cinnete an-
dırışı bu cihettendir. İnsan sevdiğini maddiyet fevkinde görür. Bu 
aldanış devam ettikçe aşk aşktır. Vücutların temasından doygunluk 
geldikten sonra hayal söner fakat o zaman tabiatın bu iğfalindeki1418 
maksadı hasıl olmuş bulunur. Artık gözler, gönüller diğer hayalle-
rin peşinden koşmaya başlar. Onlar da maddileşince diğer ideal-
ler peyda olur. Hercailik1419 denilen şey işte budur. İki sevdalının 
arasındaki bu hayalin inkisarı1420 alelekser1421 aynı zamanda vuku 
bulmaz. Bu illüzyonun bir tarafta sönüp diğer taraftan devam etme-
sinden türlü facialar cilvelenir. Bütün ehemmiyet, aşkın bir hayal 
olduğunu bilip ona mahiyetinden fazla değer vermemeye muvaffak 
olabilmektedir.

Çelebi ağlar gibi bir sesle:
— Baba, bu kuvveti bende aramayınız. Belki içinde yaşadığı-

mız bu âlem de bir illüzyondur. Fakat en akıllılarımız bu vehimden 
kendilerini kurtarabilmek kudretini gösteremiyorlar. Hayat, her şey 
aldanıştan ibarettir. Hep aldanışların öyle ızdıraplı tatlılıkları var 
ki… Aşk işte bunlardan biridir. Izdırapsız lezzet olmaz, değil mi 
baba?

— Ah çocuğum daha toysun… Güzel bir ziyafetten sonra karın 
ağrısına tutulmak mı istersin?

— Yok babacığım yok, aşkı oburluğa benzetmeyiniz. Aşkın bir 
hayal olduğunu söylüyordunuz. Hayal hakikatten tatlıdır değil mi? 
İşte ben doyulmaz, kanılmaz bu acı ama çok acı lezzetin yudumla-
rıyla kanımı serinletmek istedikçe daha ziyade ateşleniyorum…

— Yavrum, ne kadar ateşlensen maceranın vaziyeti senin için 
uygunsuzdur.

— Ne demek istiyorsunuz baba?
— Evvela sevdiğin kadın meydanda yok…

1418    iğfal: aldatma, ayartma, kandırma, baştan çıkarma
1419    hercailik: aşkta değişkenlik, vefasızlık, kararsızlık
1420    inkisar: kırılma
1421    alelekser: çoğunlukla, genellikle
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— Onun bir gün meydana çıkması ihtimalini katiyen reddede-
bilir misiniz?

— Meydana çıkmış olsa da sana ne?
— Ne demek?
— Ne demek olacak kadın bulunursa senden evvel onun meşru 

bir sahibi var…
— Onun sahibi benimle uzlaşacağını söyledi.
— Nasıl paylaşacaksınız? Yarı yarıya mı?
— Hayır, bütün bütün bana terk edecek…
— Ali Senaver Bey, karısının bulunmasından ümidini kesmiş 

olduğu için sana böyle söylemiş olmalı. Kadın meydana çıkarsa 
hava değişir.

— İclal bulunsun da ötesi kolay. O kendisine benden başka sa-
hip kabul etmez.

30
Yemekten sonra hepsi bir arada biraz sofada1422 oturdular, kay-

nana damat arasında çene müsabakası devam etti. Hafıza Hanım 
kara cehliyle1423 beraber küfürde âleme galebe ediyordu.

Bütün sinirlerinin düğümü dilinde toplanan kaynana çenesi-
ni iyice yormazsa rahat uyuyamazdı. Çaçaronluk1424, onun için bir 
spor; kavga, küfür, onun için bir temrindi1425. Kendi zumunca1426 
damadını mat ettikten sonra memnuniyetle yatağına serildi.

Filozof yatmazdan evvel dolabın üzerinde günü geçmiş gaze-
telerden birini ararken eline Uğur Ayşe’nin o gün oraya bırakmış 
olduğu mektup geçti. Elektrik aydınlığında zarfın üzerini okudu. 
Çelebi’nin namına yazılmış olduğunu gördü. Mektup kimden geli-
1422    sofa: evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
1423    cehil: bilgisizlik, bilmezlik
1424    çaçaronluk: gevezelik
1425    temrin: alıştırma
1426    zum: zan



246 | Deli Filozof

yordu? Muhteviyat1427 neydi? Merak etti fakat oğluna gelen kapalı 
bir zarfı açabilir miydi? Usul-i muaşeret1428 kaidesince açamazdı. 
Çünkü oğlunun babasının vukufundan1429 çekindiği bazı hususiyeti, 
bazı esrarı1430 olabilirdi…

Correct1431 bir baba kalmak için zarfı açmadan oğlunu çağır-
dı. Pencerenin önünde gönlünün ateşini gecenin siyah serinliğine 
dökmeye uğraşır gibi gökte kamaşan yıldızlara dalmış olan Çelebi 
babasının sesini duyunca aşağı indi.

Filozof kapalı zarfı uzatarak:
— Mektubu kendime zannederek yanlışlıkla az daha açıyor-

dum.
— Baba açabilirdiniz. Benim sizden gizli ne sırrım olabilir?
Zarfın üzerine ilk göz atışta Çelebi’nin benzi sarardı. Eli titre-

meye başladı.
Oğlunun bu bozgunluğunu gören baba:

— Ne oluyorsun yavrum?
— Ah baba ah… Bitiyorum…
— Ne var?
— Mektup İclal’den…
— Nasıl anladın?
— Yazıdan…
— İyi ya… Sevinecek yerde niçin titriyorsun?
— Fenalık geçiriyorum…
— Niçin?
— Neler öğreneceğiz acaba?
— Zarfı aç bakalım.

1427    muhteviyat: içindekiler
1428    usul-i muaşeret: toplumsal ilişki, görgü kuralları
1429    vukuf: anlama, bilme
1430    esrar: gizler, sırlar
1431    correct: doğru, hatasız
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Çelebi buz kesilmiş titrek parmaklarıyla zarfı yırttı. İçinden 
eski yazıyla bir harf daha ilavesine imkân kalmamış bir sıklıkta sı-
vama doldurulmuş bir mektup çıktı. İlk satırlara göz gezdirmeye 
uğraştı. Fakat tutulduğu heyecanın şiddetinden okumaya muvaffak 
olmayarak:

— Baba, satırlar birbirine ulanmış bir karalama şeklinde görü-
yorum. Bir kelime seçemiyorum… Tıkanacağım… Siz okuyunuz 
dinleyeyim…

Filozof kâğıdı oğlunun elinden kaptı. O da sesini küçük bir he-
lecanın1432 ihtizazından1433 kurtaramayarak başladı:

Çelebi, düştüğüm tarifi nakabil1434 felaketin yanında Binbir 
Gece Masalları hiç kalır… Beni bu garip mahbese1435 kapattıkları 
ne kadar zaman oldu, bilmiyorum. Günlerimi kaybettim. Şimdi ben-
den beklediğiniz en mühim haber nerede olduğumu size bildirmek 
değil midir? Sizi bu büyük meraktan kurtaramayacağım. Çünkü ne-
rede olduğumu ben de bilmiyorum ki…

Dünyada neler oluyor… Bulunduğum yeri bana tanıttırmamak 
için lazım gelen bütün şeytani tedbirler alınmıştır…

Anlatayım Çelebi, anlatayım… Manda Raşit, dağda beni ku-
caklayıp kaçırdığı zaman hançeremin1436 bütün kuvvetiyle haykırı-
yordum. Sesimi kesmek için ağzıma, burnuma yumuşak bir şey tut-
tular. Evvela keskin bir koku duydum. Sonra bir serinlik hissettim. 
Artık ondan ötesini bilmiyorum…

O herifin adı Manda Raşit değil, Uzun Şevki’dir. Tesadüfen ku-
lağıma bu isim çalındı. Belki bu ikincisi de asıl adı değildir. Kim 
bilir?..
1432    helecan: kalp çarpıntısı,
1433    ihtizaz: titreşme, titreşim
1434    nakabil: kabil olmayan, olanaksız
1435    mahbes: cezaevi
1436    hançere: gırtlak
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Gözlerimi açtığım vakit kendimi kârgir1437 küçük bir evde bul-
dum. Tepemde Şamlı mı, Halepli mi zebella1438 gibi bir Arap karısı… 
Türkçesi hemen hiç yok. Kendisiyle daima “lâ”1439 ve “neam”1440 
ile konuşuyoruz. Ev, basık tavanlı, iki kat… Yani yer katı üzerine bir 
kat daha… Ufak bir bahçe ortasında… Dört tarafı duvar… Arka ci-
het duvarı hemen evin yüksekliğine müsavi1441 olduğundan havadan 
başka bir şey görünmez. Ön taraf, duvarı nispeten alçaktır lakin 
pencerelerin önüne hariçten1442 büyük bir tente1443 çekilmiştir.

Buradan da hava görünmez. Sokak olması lazım gelen yerden 
gece gündüz bir dere şarıltısı işitilir. Biraz ötede musluğu kopmuş, 
yalağı taş toprakla dolmuş bir kuru çeşme… Daha ilerde ıspanak, 
karnabahar ekili bir bostan görünür.

Benim için kâinat muhiti işte bu kadardır. Ondan öteye artık 
dünya ve hayat manzarası yoktur.

Arap karısının adı Binti Betran’dır. Bu da nasıl isim, ne demek-
tir bilmiyorum… Bu kadın benim gardiyanım, polisim, jandarmam, 
zebanim1444… Yanımdan ayrılmayarak bana hiç göz açtırmayan baş 
ucumda daimî bir canlı felakettir.

Onun izni olmadan1445 odadan sofaya çıkamam. Ayakyoluna 
girsem kapıda bekler. Biraz geç kalsam ne olduğumu anlamak için 
seslenir…

Geceleri benimle bir odada yatar. Kapı kilitli ve anahtarı ince 
bir zincirle onun boynunda asılıdır. İnsan hâli, gece dışarı çıkmak 
iktiza1446 etse onu uyandırmak mecburiyetindeyim.
1437    kârgir: taş ve tuğladan yapılmış yapı
1438    zebella: iri yarı, biçimsiz kimse
1439    lâ: “yok, hayır” anlamında kullanılan Arapça sözcük
1440    neam: “evet, olur” anlamında kullanılan Arapça sözcük
1441    müsavi: eşit
1442    hariç: dış, dışarı
1443    tente: bir yerin üzerine gerilen örtü
1444    zebani: cehennem bekçisi
1445    ayakyolu: tuvalet
1446    iktiza: gerekli olma, gerekme
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Zannederim ki dünyada hiçbir mahpus bu kadar sıkı bir neza-
ret1447 altında tutulmamıştır. Bazen canımdan bezerek tırnaklarımla 
boğazını yırtmak için bu karının üzerine atılmak isterim fakat ne 
mümkün? Binti Betran’ı hamur gibi yoğurarak tekrar kalıplara 
dökseler onun vücudundan benim gibi ufak tefek üç kadın çıkar. İs-
terse beni bir yumrukta ezer. Bu meçhuliyetler içinde sonra benim 
kanımı ondan kim dava edebilecek?

Mektup doldu. Yazacak başka kâğıt yok. Bu kâğıtla zarfı nasıl 
tedarik1448 ederek postaya ne vasıtayla gönderebildiğimi yine böyle 
bir fırsat düşürebilirsem size sonra anlatırım. Bu fırsat bir daha 
kaç gün, kaç hafta, kaç ay sonra düşer bilmiyorum. Beklediğim 
fırsata hiç eremezsem ben bu mezarın içinde diri diri gömülü mü 
kalacağım?

Kâğıt bitiyor. Halasım1449 için en lüzumlu sözleri büyük bir ke-
lime iktisadıyla1450 yazıyorum fakat ne yazacağım aman Allah’ım? 
Bulunduğum yeri bilmiyorum. Cihetlerimi tayin edemiyorum. İstan-
bul’da mıyım, Üsküdar’da mıyım, Boğaziçi’nde miyim, yoksa hiç 
ummadığım başka bir memlekette miyim?

Bulunduğum evin bahçesine çıkmak, pencerelerden hariçle ko-
nuşmak şiddetle memnu… Dışarısını görmemekliğim için helanın 
penceresini çiviledikten sonra hariçten beyaz bir tozla kesiflendir-
mişler. Yağmur, camın birkaç yerini silerek tekrar şeffaflandırmış… 
Nalınları birbirinin üzerine koydum uzandım. Güneşin battığı ci-
hette bir cami harabesi gördüm. Dört duvar… Şerefe korkulukları-
nın bir kısmı dökülmüş külahsız tombul bir minare… Bu cami hara-
besiyle evin arasında büyük bir ağaç var… Etraf, sekenesi1451 hicret 
etmiş metruk1452 bir memlekete benziyor. Ta uzaklarda tüten uzun 
bir baca var. Fabrika mı, bilmem ki…
1447    nezaret: bakma, gözetme, gözetim
1448    tedarik: sağlama, elde etme
1449    halas: kurtulma, kurtuluş
1450    iktisat: tutum
1451    sekene: bir yerde oturanlar, sakinler
1452    metruk: bırakılmış, terk edilmiş
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İçinde bulunduğum hâlde benim keşfedemediğim bu yeri siz 
nasıl arayıp da bulabileceksiniz?

Vaziyetimi yüzüm kızarmadan nasıl haber vereyim? Bu ev tek 
sermayeli bir umumhanedir1453. Bu sermaye de benim… Yalnız pek 
mahrem1454 müşteriler kabul olunur…

Bu edepsizliğe bütün metanetimle1455 karşı koyuyorum. Elime 
bıçak, zehir, beni ölüme kavuşturacak böyle bir şey geçirebilsem 
hemen intihar edeceğim…

Diri diri girdiğim bu mezardan belki sağ çıkamam… Kocama 
söyleyiniz beni affetsin. Onu yalnız bir kişiyle aldattım. Bu kişi de 
sensin Çelebi… Sadakatsizliğime vukufundan sonra kocam beni bı-
rakmalıydı. Bırakmadı ve bırakmaması yüzünden aramızda tahad-
düs1456 eden fena vaziyetin müsebbibi1457 kendisidir.

Çelebi, kâğıt bitti. Artık nokta koyacak yer yok. Hasretinle ya-
nan dudaklarımla senin yanaklarından, muhterem babamız Filo-
zof’un mübarek ellerinden öperim. İmdat… İmdat…

Zavallı İclal
Filozof mektubu bitirip de oğlunun yüzüne bakınca onu da bi-

tik bir hâlde bularak sordu:
— Ne oluyorsun Çelebi?
Muhabbetzede1458 çocuk inleyerek cevap verdi:
— Ömrümde hiç olmadığım bir şey oluyorum…
— Yüzünde kan zerresi kalmadı… Ölüye döndün…
— Bütün kanım üstüme toplandı… Yüreğim şişti, şişti, şişti, 

bombaya döndü… Patlayacak…
1453    umumhane: genelev
1454    mahrem: gizli
1455    metanet: dayanıklılık, sağlamlık
1456    tahaddüs: yok iken ortaya çıkmak, meydana gelmek, olmak
1457    müsebbip: bir şeyin olmasına, yapılmasına sebep olan, yol açan (kimse veya 

şey)
1458    muhabbetzede: sevgiden etkilenen, seven, âşık
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— Bir et parçası bu kadar tazyike1459 dayanmaz. Kendine gel 
yavrum…

— Kalbim bu ateşe dayanamayacak… Bırak baba, infilak1460 
etsin… Onun yanığı ile öleyim…

— “Ölüm” kelimesi senin on dokuz yıllık taze ağzına yaraşmı-
yor…

— Hayat bu mudur? İstemem… Bu cehennemden kaçacağım…
— Nereye?
— Bu dünyadan çıkan bahtiyarlar nereye gidiyorsa…
— Oğlum, nöbete tutuldun. Aklın bulandı, hezeyan1461 başladı. 

Yaşamak icap eden anda ölümü çağırıyorsun.
— Niçin yaşayacağım baba artık?
— İmdat feryadı ile seni çağıran kadını kurtarmak için…
Çelebi birdenbire sustu, düşündü. Hemen babasının ellerine 

sarılarak:
— Oh mukaddes adam, doğru söylüyorsun!.. Ben ne dediğimi 

bilmiyorum… Ben ölürsem onu o meçhul felaket kuyusundan kim 
kurtaracak?

— Belki kocası, belki zabıta, belki namemul1462 bir tesadüf… 
Fakat başkasının eliyle kurtarılan kadının üzerinde artık sevda is-
tihkakın1463 kalır mı?

— Doğru baba, doğru… Onu kurtarmak teşebbüsüne1464 hemen 
şu dakikada atılmak istiyorum. Bir saniyecik sabra tahammülüm 
yok…
1459    tazyik: sıkıştırma, darlaştırma; manevi baskı, zorlama, zarara sokma
1460    infilak: güçlü bir biçimde patlama
1461    hezeyan: saçmalama; sayıklama; sabuklama
1462    namemul: umulmayan, düşünülmeyen
1463    istihkak: hakkı olma, hak kazanma; hak ediş
1464    teşebbüs: girişim, girişme
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— Bu keyfiyet farfaraca1465 acelelerle yürümez. Dur bakalım, 
bir kere sağımızı solumuzu görelim. İşin tutulacak bir ucunu, kul-
punu bulalım. Yanlış yollara gidersek aradığımızı bulamadıktan 
başka, beyhude yere vakit zayi etmiş1466 oluruz.

— Bu teharride1467 hemen adımlayacağımız doğru yollar hangi-
leridir? Söyleyiniz baba…

— Şimdi önümüze İclal’in bu feryatnamesini bir harita gibi 
açacağız. Cihetimizi bu pusula ile tayin edip adımlarımızı ona uy-
duracağız.

— Peki baba, bu mektupta haritaya, pusulaya benzer ne çizgiler, 
izler, işaretler görüyorsunuz?

Baba oğul tekrar açtıkları mektubun şu kısmını birlikte yüksek 
sesle birkaç defa okurlar:

“Güneşin battığı cihette bir cami harabesi gördüm. Dört du-
var… Şerefe korkuluklarının bir kısmı dökülmüş. Külahsız tombul 
bir minare… Bu cami harabesiyle evin arasında büyük bir ağaç 
vardır… Etraf, sekenesi hicret etmiş metruk bir memlekete benziyor. 
Ta uzaklarda tüten uzun bir baca var. Fabrika mı, bilmem ki…”

Filozof:
— Bu umumi1468 tarife1469, şehrimizin birçok semtlerini andırır… 

Sakfı1470 yanmış, dört duvar ile tombul tombul, bodur, külahsız bir 
minare kalmış mescit harabesi çok…

— Evet baba, çoktur ama biz, bize ait olanı arayıp bulmalıyız…
— İstanbul’da musluksuz fakat mutantan1471 kitabeli, kupkuru 

çeşmelerle cami harabeleri hesapsızdır. Asırlardan beri bunlar ne 
alınır ne satılır, yapılır ve yıkılır… Bunların kıymıklarına dokun-
1465    farfara: çok konuşan; ağzı kalabalık; yüksek sesle konuşan; çok övünen
1466    zayi etmek: kaybetmek, yitirmek
1467    teharri: bir şeyi anlamak için araştırmak
1468    umumi: genel
1469    tarife: tanıtım
1470    sakf: dam, çatı, tavan
1471    mutantan: görkemli, şatafatlı
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makta dinî büyük bir vebal korkusu vardır. Camiler için “Allah’ın 
evleri” derler. Sahibinin bu hanelerini yangından korumadığına ta-
accüp1472 olunur. Sigortaya koymak da büsbütün münasebetsiz olur. 
Allah’ın yangınlardan kurtaramadığı evlerinin harik1473 bedellerini 
şirketlerden istemek, kasten yangın yapmaların zararlarını ödemek 
kadar haksız bir muamele olmaz mı? İşte bu tarife muvafık cami 
harabelerinin çokluğu bizi yoracak…

— Baba, hemen şimdi dolaşmaya çıkalım… Tesadüf edeceği-
miz mescit harabelerinin fotoğraflarını alalım… Bütün civarlarını 
tetkik edelim…

— Hemen şimdi nereye gidiyoruz yavrum? Gece olduğunu 
unutuyor musun?

— Unutuyorum baba… Unutuyorum…
— Şimdi uyuyacağız. Sabah dolaşmaya çıkacağız.
— Bu muammayı halletmeden ben uyuyabilir miyim?
— Bu muamma birkaç gecede hallolunabileceğe benzemiyor. 

Yarın daha iyi düşünebilmek için şimdi uyuyup kafanı dinlendir-
melisin.

— Elimde olmayan bir şeyi emrediyorsunuz.
— Sen uyuyamazsan ben uyurum. Rüyamda birçok bodur mi-

nare göreceğimi zannediyorum.
— Ben uyuyabilirsem İclal’in kendini görüyorum…
— İşte iyi ya… Bir insan sevgilisine rüyada1474 kavuşması, onu 

uyanıkken görmekten daha tatlıdır… İkincisine doyulur fakat birin-
cisinin lezzeti daima dimağda kalır. Haydi bakalım, gecen hayrol-
sun… Beni rahat bırak ki yarın senin hesabına çalışabileyim…
1472    taaccüp: şaşma, hayret etme
1473    harik: yangın, ateş
1474    Tefrikada yanlış olarak: “dünyada”.
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31
Filozof döşeğine girdi. Oğlu mektubu alarak yukarı odasına 

çıktı. Her kelimesinden bu muammayı ihata1475 eden esrarın bir kat-
merini1476 bulup kaldırmaya uğraşarak o sık yazılı mektubu belki 
kırk defa okudu.

Bu kadar tekrarlayıştan mektubu ezberlemesi lazım gelirken 
heyecanının şiddetinden okuduğu ibarenin iki üç satır yukarısını 
unutuyordu.

Şu satırların her kelimesi, erimiş birer kurşun ızdırabı ile bey-
nini yakıyordu:

“Vaziyetimi yüzüm kızarmadan nasıl haber vereyim? Bu ev 
tek sermayeli bir umumhanedir. Bu sermaye de benim. Yalnız pek 
mahrem müşteriler kabul olunur.”

Bu ne demekti? İclal, ücretle müşteriye mi çıkarılıyordu? Bir 
umumhane müşterisinin mahremi nasıl olurdu?

Demek sevgilisinin kapatıldığı eve girip çıkanlar vardı.
İradesi hilafına İclal’in bu derekeye1477 düşmesi, o kadın için, 

Çelebi’nin kendi için ne felaketti…
O satırları okudukça zihninde kıskançlığın, izzetinefsin birer 

cehennemi yanıyordu.
Bu ateşin içinde aşkı ve bütün varlığı erirken şu aşağıki sözler 

imdadına yetişiyordu:
“Bu edepsizliğe bütün metanetimle karşı koyuyorum. Elime 

bıçak, zehir, beni ölüme karıştıracak bir şey geçirebilsem hemen 
intihar edeceğim…”

İclal’in bu edepsizliğe metanetle mukabele gösterdiğini yaz-
ması, âşığının gönlüne biraz su serpiyordu. Fakat öyle namert eller-
1475    ihata: kuşatma; kavrayış, anlayış
1476    katmer: bir şeyi oluşturan katlardan her biri
1477    dereke: aşağı derece
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de tek bir kadının nazik vücudu ile gösterebileceği mukavemet1478 
ne kadar zaman devam edebilirdi?

Maşukasının ağyar1479 kucaklarına düşmesindense mezara gir-
mesini tercihte Çelebi hiç tereddüt etmiyordu.

Böyle türlü kuruntularla uyumak için değil, düşünmek için dö-
şeğine uzandı, üzüntüden her tarafı kesiliyordu. Artık bazı parça-
larını ezberlemiş olduğu mektubu zihninden okuya okuya nihayet 
yorgunluk aşka galebe geldi, daldı gitti.

Gördüğü karışık rüyalarda birçok viranelikleri, korkunç ıssız 
harabeleri dolaştı. Tombul minarelere çıktı, indi. Kendini takip 
eden canavarlardan kaçtı, haydutlarla çarpıştı.

İclal’i yüksek bir taş kulenin demir parmaklıklı penceresinin 
arkasında gördü. O aşağı inemiyor, kendisi yukarıya tırmanıp tır-
manıp düşüyordu. Uzaktan işaretlerle konuştular, ağlaştılar. Birbi-
rine avuç avuç buseler1480 gönderdiler.

Kan terler içinde yürek çarpıntılarıyla uyandı. Sabah olmuştu. 
Uyumuş muydu, uyanık mıydı? Gördüğü şeyler rüya mıydı, haki-
kat mıydı? Seçemez bir hâlde gözlerini açmıştı.

Döşeğinden kalkar kalkmaz yine mektubu eline aldı. Sanki o 
satırlarda manevi bir ilhamla İclal’in bulunduğu yeri bildirecek bir 
işarete tesadüf edeceği nevinden garip bir ümide düşmüş gibiydi.

Babası üst katta oğlunun gezindiğini duyunca yanına çıktı. 
Onu hâlâ elinde mektupla meşgul görünce sordu:

— Bu kaçıncı okuyuşun?
— Vallahi bilmem baba, yüzüncü mü, iki yüzüncü mü?
— Bu mükerrer1481 okuyuşlarından ne fayda hasıl olur?

1478    mukavemet: karşı koyma, direnç
1479    ağyar: başkaları, yabancılar, eller
1480    buse: öpücük
1481    mükerrer: tekrarlanmış, yinelenmiş
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— İçim içime sığmıyor da yapacak başka bir şey bulamadığım 
için boyuna okuyorum fakat baba artık işte sabah oldu… Tombul 
minare semtini aramaya çıkmayacak mıyız?

— Çıkacağız ama bu taharriye girişmeden evvel düşünülecek 
şeyler var…

— Bu şeyler nedir baba, nedir? Pek ince eleyip sık dokumaya 
tahammülüm yok!..

— Bu nazik meselede sallapata işe atılmaya gelmez. Evvela 
biz bu kadın üzerinde bir hak sahibi değiliz. Ne diye ve ne salahi-
yetle1482 onu aramaya çıkacağız? Bu husus kocasına veya zabıtaya 
aittir.

— Babacığım, niçin böyle söylüyorsunuz? İclal mektubunu ko-
casına veya zabıtaya göndermemiş. Bize yollamış… Halasını biz-
den bekliyor…

— Şaşkın evlat, farz et ki kadını bulduk… Ne olacak? Onu ko-
casına teslim etmekten başka yapılacak bir şey var mı?

— Onu kocasına teslim etmek mi? Oh… Hayır… Asla! …
— Nasıl “oh, hayır, asla”? Yine o nikâhlı kadınla firara kalkışa-

rak o eski serseri hayata mı atılacaksınız? Babalık hak ve sıfatı ile 
ben de bu hâle asla rıza göstermem… Anlıyor musun?

— Peki ne yapalım efendim?
— Gidelim, Ali Senaver Bey’e mektubu gösterip işi anlatalım. 

O nasıl tensip1483 ederse öyle olur. Kendi başına mı taharriye kal-
kar? Zabıtaya mı müracaat eder? Bizi işe karıştırır mı karıştırmaz 
mı? Bu cihetler, onun bileceği şeylerdir. Bizim bu keyfiyete müda-
haleye ne hakkımız var?

— Baba, ben biraz teselli serinliği arıyorum. Sen büsbütün bey-
nimin ateşini yelpazeliyorsun.
1482    salahiyet: yetki
1483    tensip: yaraştırma
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— Ben senin akıl almaz sözlerini tasdikle delice hareketlerine 
iştirak edemem1484.

— Bu macera zabıtaya aksederse ben mahvolurum. Çünkü bu 
kadın refakatimdeyken dağa kaldırıldı…

— Evet bu vakadaki mesuliyetin ağırdır. Şehir içindeki böyle 
bagiyane1485 bir haydutluk hadisesi, elbette bir gün ucundan buca-
ğından patlak vererek kendisini zabıtaya duyurtacaktır. Ne hacet? 
Zaten zabıta işe kısmen vaziyet etmiştir, elbet yakında maceranın 
bu cihetini de öğrenecektir.

— İşi olacağa bırakalım. Şimdi gidip de kendi kendimizi zabı-
taya haber vermeyelim.

— Ali Senaver Bey’e mektubu göstermeyelim mi?
— Hayır…
— Ezberlediğin mektupta küçük bir ibare var. Onu aklına getir.
— Hangisi bu?
— İclal Hanım “Kocama söyleyiniz beni affetsin.” diyor. Bu 

sözün açık manasından başka bir de zımni1486 mefhumu1487 vardır.
— Nedir o?
— Yani bu söz “Kocam beni af ile yine karılığına kabul etsin.” 

manasına da gelir.
— Hayır hayır… Yanlış anlıyorsun baba…
— Ne yapsan bir çıkmaz sokağın içindesin. İleri gidemiyorsun, 

geri dönemiyorsun… Bu kadın bulunmazdan evvel halli icap eden 
birçok müşküller vardır… Bulunduktan sonra da bu güçlükler beş 
ona kadar artacaktır. Öyle her şeyi kendi lehine tefsir etmekle1488 bu 
maceranın felaketinden yakanı sıyıramazsın…
1484    iştirak etmek: ortak olmak, katılmak
1485    bagiyane: eşkıya işi, serserice
1486    zımni: üstü kapalı, gizli
1487    mefhum: kavram
1488    tefsir etmek: yorumlamak
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— Ah baba, bana “deli” diyorsun, bu vacibü’l-ihtiram1489 unva-
nı benden evvel halk sana verdi… Karısıyla aramızda böyle bir ma-
cera geçen adamın tekrar yanına gidip de yüzüne nasıl bakabiliriz?

— İcab-ı hâl1490 oğlum…
— Nasıl icab-ı hâl?
— Ya bu elindeki mektubu saklar, bundan kimseye bahsetmez-

sin veyahut ki kocaya müracaatla işi tamamıyla onun reyine bıra-
kırsın…

— Ben Ali Senaver Bey’e müracaatla “Karını elimden aldılar. 
Haydi, onu yine bana terk etmek için beraber aramaya çıkalım.” di-
yebilir miyim?

— Sen bana bir şey söylemiştin. Unuttun mu?
— Ne demiştim?
— Artık bu maceradan usanan Ali Senaver Bey’in karısını büs-

bütün sana terk edeceği hakkında bir imada bulunduğunu anlatmış-
tın.

— Evet hatırlıyorum. Son münakaşamızda “Hele durunuz ba-
kalım… Kadın bulunsun, sonra uzlaşırız Çelebi…” demişti.

— Sen bu uzlaşma tabirinden ne mana çıkarıyorsun?
— Pek bilemiyorum. Bu kelime üzerinde beraber düşünelim.
— Uzlaşma, “paylaşma” manasına mı geliyor?
— Nasıl?
— Kadın hem senin hem yine onun mu olacak?
— Ali Senaver Bey bu zilleti1491 kabul eder kocalardan değildir.
— Sen bu adama bu zilleti yarı yarıya kabul ettirdin…
— Baba, öyle söylemeyiniz. Ali Senaver Bey, zelil1492 bir koca 

değildir. Yalnız zevciyet meselesinde avamdan ayrı görüşlü yüksek 
1489    vacibü’l-ihtiram: saygının gerektiren
1490    icab-ı hâl: durum gereği
1491    zillet: hor görülme, aşağılanma
1492    zelil: aşağılık
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düşünen bir adamdır. Ben ona yaşlı bulunması hasebiyle1493 İclal’in 
kendisinden hoşlanamadığını ve hoşlanamayacağını ve bu karı ko-
calıkta ısrar yüzünden hem kendisini hem zevcesini ve hem de beni 
bedbaht edeceğini söyledim. Bu hakikate karşı avami bir hiddetle 
parlamadı, sözlerimi hak verir surette mülayemet1494 gösterdi.

— O adamın yüksek düşünüşü, seninle bu nazik zeminde mü-
nakaşa kabul etmesinden anlaşılıyor…

— Şüphesiz…
— Kendi nikâhlı karısına ilanıaşk etmiş genç bir rakibe hak 

vermek… Bu her kafanın harcı değil… Bu kadar munsif bir koca 
dünyada bir tane daha bulunmaz…

— Kabahat ne bende ne İclal’de, tabiattadır. Muvazenesiz1495 
bir izdivaçta bulunduğu için biraz da Senaver Bey’dedir.

— Haydi Çelebi, gidelim… Mektubu kendisine gösterelim. 
Bakalım bu munsif koca, mesele hakkında yeniden ne hükümde 
bulunacak?

32
Ali Senaver Bey, misafirlerini nezaketle kabul etti. Baba oğlun 

hâllerindeki telaşa dikkat ederek sordu:
— Hayrola… Ne var?
Filozof:
— Hayır, şer ne olacak beyefendi? Sizi ve bizi üzen mahut1496 

mesele…
Ali Senaver:
— Karımın macerası…
Filozof:
— Evet…

1493    hasep: kişisel özellik, nitelik
1494    mülayemet: yumuşaklık
1495    muvazenesiz: dengesiz
1496    mahut: bilinen, malum
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Ali Senaver Bey ince bir dudak büküşle:
— Dilim alışmış da “karım” diyorum… Benim artık onunla 

meşgul olduğum yok…
Birkaç gün zarfındaki bu seri tebeddülden1497 baba oğul biraz 

şaşalayarak birbirine bakıştılar. Sureta1498 hayret eder göründükleri 
bu değişiklikten kalben büyük bir memnuniyet duyuyorlardı. Çün-
kü İclal bulunursa onun üzerinde izdivaç hakkı iddia edecek bir 
kocanın vücudu ortadan kalkıyor demekti. Kadının büsbütün Çele-
bi’nin olması için bir mâni kalmıyordu.

Daima açık yürekle konuşan Filozof tatlı bir tebessümle:
— Beyefendi, bu kararınızdan dolayı sizi tebrik ederim…
— Filozofum karar değil, bu kendi kendine hasıl olan bir şey… 

Beni istemeyen bir kadının üzerine düşmekte musır1499 olmanın ilk 
felakete diğer felaketler ilave etmekten başka bir neticeye varama-
yacağını anladım. Bu hakikati evvelden de biliyordum fakat kendi-
mi alamıyordum. Meselenin birbirini takip eden çok münasebetsiz 
vukuatıyla işbaa1500 geldim. Karımdan yıldım mı bıktım mı bilmi-
yorum… Artık onu istediğine bağışlamaya hazırım…

Çelebi, bu sözleri açık bir benizle, hafif titremeler içinde ve ne-
den dolayı olduğunu pek seçemediği bir mahcubiyetle dinliyordu.

Filozof:
— İnsan-ı kâmil1501 işte böyle sizin gibi olur… Nefsinize galip 

gelmişsiniz… Mazarrat1502, felaket tevlit edecek1503 şiddetli arzulara 
karşı herkes bu metaneti gösterebilirse bu yüzden kendi kendilerini 
bedbaht eden adamların sayıları azalmış olurdu…
1497    tebeddül: değişim
1498    sureta: görünüşte
1499    musır: direnen, ayak direyen (kimse)
1500    işba: doyma
1501    insan-ı kâmil: olgun, erişkin, mükemmel kişi
1502    mazarrat: zarar
1503    tevlit etmek: sebep olmak, ortaya çıkarmak
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Arada birkaç dakika, sükûtla geçti. Baba oğul söylenen sözle-
ri zihinlerine sindirmeye uğraşıyor gibiydiler. Ali Senaver Bey’de 
gizli bir teessürün1504 yorgunluğu görülüyordu. Nihayet söze yine 
Filozof başlayarak:

— Müsaade ederseniz bir sualim var…
— Estağfurullah buyurunuz…
— Hasıl olan mühim, nazik bir vaziyet dolayısıyla biz size yine 

o kadından bahsetmeye geldik.
— Ne gibi mühim bir vaziyet…
— İclal Hanım’dan bir mektup aldık.
— Nerede bulunduğunu yazıyor mu?
— Hayır çünkü nerede bulunduğunu kendi de bilmiyor.
— Bu nasıl olur?
— Nasıl olduğunu mektubu okuyunca anlarsınız.
— Garip şey…
— Garip olduğu kadar feci şey… Sizden af diliyor…
— Ben onu çoktan affettim. Kabahatin kendimde olduğunu 

muterifim. Macerayı, bu şekli alıncaya kadar uzatan benim.
— İclal Hanım sizden ve bizden imdat bekliyor.
— Onu sevgilisine bağışlamakla beraber kendisine asla bir hu-

sumetim1505 yoktur. Elimden gelebilecek iyiliği ondan diriğ etmeye-
ceğime de emin olunuz…

— Senaver Beyefendi, büyük adamsınız…
— Bu, büyüklük değil ancak merdane bir harekettir. Sizi sev-

mediğinden dolayı bir kadına garez bağlamak ve onun ölümünden 
teşeffi1506 aramak bir canavarlıktır. Aşk yeisi ile çokları bu cinayet-
ten nefislerini kurtaramıyorlar. Biz doğru düşünmek iddiasında bu-
lunuyoruz. Bu hayvan ruhlu insanlara uyarsak nasıl olur?
1504    teessür: üzüntü, etkilenme
1505    husumet: düşmanlık
1506    teşeffi: rahatlama, şifa bulma, öç aldıktan sonra yüreği soğuma
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— Beyefendi, affedersiniz, bu kadını hâlâ büyük bir muhabbet-
le sevdiğinizden şüpheleniyorum…

— Belki…
— Bu insafsız fedakârlıklar nefret edilen bir kadına karşı gös-

terilemez…
— Belki bu da muhabbetin bir şeklidir. Fakat bundan sonra İc-

lal’i bu surette seveceğim. Onu aşkında bahtiyar görmekle ben de 
mesut olacağım…

Yine bir müddet evvelkinden daha uzun ve ağır bir sükûtla geç-
ti. Mesele pek nazikleşmişti. Baba oğul ağızlarından patavatsız bir 
söz kaçırarak bu fedakâr kocanın hissiyatını incitmekten çekiniyor 
gibiydiler.

Onların bu tereddütlerini anlayan Ali Senaver Bey hazin bir 
süzgünlükle:

— Bugün size karım hakkındaki son sözümü söyleyeceğim. 
Aramızda mesele kalmayacak.

Çelebi baygınlıklar içinde kulakları Ali Senaver’in dudakları-
na takılmış gibi oradan çıkacak sözleri bekliyordu.

Nihayet, karısını amantına1507 terk etmek ıstırarında büyük bir 
insaniyet seçen koca hıçkırıklı hıçkırıklı bir ifadeyle:

— İclal’i kızımı gelin eder gibi bir mürüvvetkârlıkla1508 Çele-
bi’ye vereceğim… Hele bir kere zavallı kadın bulunsun…

Ali Senaver Bey’in bu büyük semahatine1509 ne denirdi? Fe-
ragat-i nefs1510 mi, ulüvv-i cenab1511 mı? Evvela İclal’in ve sonra 
dolayısıyla Çelebi’nin lehine yapılan bu fedakârlıkta âşığa, kocaya 
karşı büyük bir şükran ve minnettarlık vazifesi düşüyordu. Bunu ne 
1507    amant: sevgili
1508    mürüvvetkârlık: bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göre-

ve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk ve sevinçli olma hâli
1509    semahat: cömertlik
1510    feragat-i nefs: nefsini geri çekmek, öz iradesiyle hakkından vazgeçmek
1511    ulüvv-i cenab: büyüklük gösterme
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suretle ifa1512 edebileceğini düşünen filozofzade birdenbire cezbele-
nerek yerinden fırladı. Senaver’in ayaklarına kapandı, heyecandan 
gelen şu kesik cümlelerle teşekküre başladı:

— Beşerî1513 telakkiyatın bulutlarına yükselmiş sadece ulvi bir 
insan değil, bizzat ulviyetsiniz1514… İki bedbahta hayat bağışlıyor 
ve saadet veriyorsunuz. Bu büyük feragatinizin bir naziri1515 hakiki 
hayat sahalarında değil, ancak tiyatro sahnelerinde görülebilir. Bu 
semahatinize karşı şükran kelimesi bulmakta lisan kısır ve ben âci-
zim…

Ali Senaver Bey ayakları üzerine secde eden bu gencin yüzüne 
şefkatle karışık derin bir teessürle bakarak:

— Evet oğlum, aramızda geçen bu nadir hâl ancak tiyatro sah-
nelerinde görülebilir. Orada bile seyirciler müellifin1516 bu feragati 
tasvirde mübalağaya kaçtığına hükmederler. Biz şimdi karşı karşıya 
vazife değiştiren iki nöbetçiye benziyoruz. Ben nöbetim esnasında 
çok müsamahakâr1517 ve dikkatsiz bulundum. Fakat sen benden ala-
cağın kudretle bu kadının üzerine gözlerini dört açmalısın. Çünkü 
İclal’in inanılmaz, çok garip hâlleri vardır. Bunların izahını lüzum-
suz görüyorum. Amant1518, metres olmak başka, karı koca olmak 
başkadır… Hayatınızı birleştirdikten sonra yavaş yavaş her şeyi 
anlarsınız… Şimdi senden soracak bir sualim var.

— Buyurunuz…
— İclal’i benim sevdiğim kadar seviyor musun?
Çelebi yüreğinin helecanını taşıran uzun bir ah çektikten sonra:

— Affedersiniz beyefendi, zannederim ki fazla…
— Benim onu sevdiğimden daha fazla seviyorsun.

1512    ifa: bir işi yapma, yerine getirme; ödeme
1513    beşerî: insanoğlu ile ilgili
1514    ulviyet: yücelik
1515    nazir: benzer, eş, örnek
1516    müellif: yazar
1517    müsamahakâr: hoşgörülü
1518    amant: sevgili
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— Evet, fazla… Çok fazla…

— Aldanıyorsun yavrum!

— Hiç zannetmem…

— Senin için de bu muhabbette imtihan günü geldiği vakit ha-
kikati anlarsın…

— Bu imtihan günü nasıl bir gündür izah buyurur musunuz be-
yefendi?

— O gün, İclal’in senin üzerine diğer bir genci sevdiği gündür.

Çelebi biraz şaşalayarak:

— Buna ihtimal veriyor musunuz?

— Tecrübeli bir koca yüreğiyle söylüyorum…

— Ben İclal ile aramızdaki aşkın ebediyetinden eminim…

— Yavrum Çelebi, filozof oğlusun, kadın kalbine ebediyetin 
sığmayacağını bilmelisin.

— Arada iki kalbi birbirine bağlayan itimat olmadıktan sonra 
aşk nasıl teessüs eder1519?

— Aşk itimatsız vaziyetlerde de teessüs edebilir. Şimdi şurada 
bizi dinleyen babanın huzurunda söyle bakayım. İstikbalde böyle 
bir hâl vukuunda zuhur edecek ikinci âşık lehine şimdi benim bu-
lunduğum feragati gösterecek misin?

Bu faraziye şeklindeki sualin önünde bile Çelebi’nin benzi sa-
rardı, titrek dudaklarla cevap verdi:

— Bu mukadder1520 suale cevap veremem. Çünkü böyle bir fe-
laketin vukuu değil, tasavvuru bile beni çıldırtır. Bir delininse ne 
yapacağı belli olamaz…
1519    teessüs etmek: kurulmak, ortaya çıkmak
1520    mukadder: yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, aslında yazılı olan
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— İclal benden nail olduğu1521 bu semahati belki bir gün senden 
de beklemek taşkınlığına düşebilir. Bu neticeyi daima göz önünde 
bulundurmak ihtiyatı1522 ile yaşamalısın…

Ali Senaver Bey niçin böyle söylüyordu? Böyle bir ihtarda1523 
bulunmak için acaba ne sebepler düşünüyordu?

Çelebi’nin sarılığı arttı fakat hiç cevap vermedi. Filozof bu 
sözlerin ehemmiyetini zihninden ölçüp biçip duruyordu.

Yine bütün çehrelerin sükûtla dalgın durduğu ufak bir müddet 
sonra Senaver mütebessim1524 görünmeye uğraşarak:

— Zavallı İclal’in kendisi meydanda yok. Biz onun hesabına 
atıp tutuyoruz. Çıkarınız şu mektubu, bakalım neler yazmış…

Çelebi elini ceketinin yan cebine götürerek orada göğsünün ha-
raretiyle ısınmış zarfı Senaver Bey’e uzattı.

33
Ali Senaver Bey, gittikçe artan bir merakla mektubu ağır ağır 

süzdü. Son kelimeyi bitirdikten sonra ilk satırdan tekrar başladı. 
Bazı cümlelerin üzerinde fazla durarak düşünüyordu.

Nihayet baba oğula dönerek:
— Hakikaten Binbir Gece Masalları arasına ilave edilecek bir-

kaç sahife1525… Şehir ortasında böyle şey nasıl olur? İclal’in yazısı-
nı tanımamış olsaydım bunu fena bir latife addiyle vakanın ciddiye-
tine inanmayacaktım. Fakat yazı karımın, kendisi de meydanda yok. 
Bu iki hakikat maceranın sıhhatini ispat ediyor.

Filozof:
1521    nail olmak: erişmek, ele geçirmek, kazanmak
1522    ihtiyat: herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma; 

gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek
1523    ihtar: uyarma, dikkat çekme, uyarı; bir şeyi birine
1524    mütebessim: gülümseyen, güleç
1525    sahife: sayfa
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— Beyefendi, vakanın sıhhati şüphe götürür gibi değil. Biz 
şimdi bu mektuptaki çok müphem1526 izahatın1527 delaletiyle İclal’in 
kapatıldığı mahbese kadar uzanabilecek miyiz? İşin büyük ehem-
miyeti buradadır.

Ali Senaver Bey, muhatabına cevap vermedi1528. Derin bir 
sükût içinde düşünüyordu. Baba oğul bu sükûtu ihlal etmeksizin 
hürmetkâr1529 bir sessizlikle onun konuşacağı anı beklediler. Fera-
gatkâr koca nihayet ezgin bir ifadeyle:

— İşte size tekrar söylüyorum. Okuduğum satırların bir masal 
olmadığına bir türlü inanamıyorum. Hem de nasıl masal? İçinde 
periler, devler, ejderler dolu bir kocakarı masalı…

Filozof:
— Avam masallarına benzeyen bu macera içinde birçok haki-

katler keşfetmek mecburiyetindeyiz.
Ali Senaver:
— Kendinin nerede olduğunu bilmeyen bir gaibi biz nasıl bula-

biliriz? Falcılık bir iş…
Çelebi:

— İclal mahbesinin etrafındaki şeyleri seçebildiği kadar tarife 
uğraşmış…

Mektubu ortaya açtılar. Kendilerini bu meçhul yere zihnen ol-
sun uzandırabilecek bir iz ucu bulabilmek ümidiyle üçü de satırla-
rın üzerine eğildiler. Bütün dikkatleriyle bu muamma kalesinin bir 
zayıf tarafını, bir gediğini, çatlağını araştırmaya koyuldular.

Tetkikin neticesinde Ali Senaver Bey dalgın dalgın:
— Önümüze açtığınız bu haritanın ana hatları şunlardır:

1526    müphem: belirsiz, açık ve belirgin olmayan
1527    izahat: açıklamalar
1528    Tefrikada yanlış olarak: “verdi”.
1529    hürmetkâr: saygılı
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Nalınların1530 üzerine çıkarak İclal’in hela penceresinden etraf 
manzaralarına dair görebildiği memleket parçaları… Bir cami ha-
rabesi, külahsız tombul minare, bu harabe ile ev arasında büyük bir 
ağaç… Bütün etraf, sekenesi hicret etmiş metruk bir memlekete 
benziyor. Ta uzaklarda tüten uzun bir baca var. Fabrika mı, kim 
bilir? Bilmece içinde bilmece…

Ali Senaver Bey küçük bir düşünceden sonra:
— Birçok yerlere şamil1531 olabilecek bu umumi tariflerden 

kati1532 hakikatler çıkarabilecek miyiz?
Filozof:
— Bu fikrinize pek iştirak edemeyeceğim.
Senaver:
— Ne cihetle?
Filozof:
— Bu tariflerde birçok yerlere şamil olamayacak hususiyetler 

de var. Evvelden ben de sizin gibi söylüyordum ama şimdi bu husu-
siyetler gözüme çarpıyor. Mesela etraf, sekenesi hicret etmiş met-
ruk bir memleket tarifi İstanbul’un hangi mahalleleri için kabil-i 
tatbiktir1533?

Ali Senaver Bey:
— Evvela biz esası tayin etmedik. Bakalım vaka İstanbul’da mı 

cereyan ediyor?
Filozof:
— Bunun için de katiyetle bir şey diyemeyiz.
Ali Senaver Bey:
— Mektup nereden postaya verilmiş, baktınız mı?
Çelebi:

1530    nalın: takunya
1531    şamil: içine alan, kapsayan
1532    kati: kesin
1533    tatbik: uygulama
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— Bakmadık1534. Heyecan şaşkınlığından bu tetkiki ehem1535 
ciheti aklımıza gelmedi.

Posta damgalarını dikkatle gözden geçirdiler. Mektup, Aksaray 
Postanesine verilmişti. Tuhaf şey… Postaya gidecek bir zarfı Aksa-
ray’dan postaya vermek…

Filozof:
— Buna o kadar büyük bir ehemmiyet atfolunamaz1536. Bizi şa-

şırtmak için mektubu istedikleri postaneden göndertebilirler. Zarfın 
Aksaray’dan postaya verilmesi, mürsilin1537 aynı mahallede ikame-
tine delil olamaz.

Çelebi heyecanla haykırarak:
— Baba, ne söylüyorsunuz? Mektubu gönderen İclal’dir… Bizi 

niçin şaşırtmak istesin?
Filozof:
— Tuhaf söylüyorsun oğlum. İclal bu mektubu kendi eliyle 

postaneye vermedi. Bir vasıta kullandı. Bu vasıta kimdir? İclal’e 
tamamıyla sadık birisi mi? Bu muammada çözülmesi icap eden çok 
düğümler var…

Ali Senaver:
— Bir ikisini gevşetebilirsek ötekiler kendi kendine çözülür…
Filozof:
— İclal’in tariflerinden en ziyade hususiyeti haiz1538 olana dik-

kat etmeden geçtik.
Ali Senaver:
— Hangisi o?
Filozof:

1534    Tefrikada yanlış olarak: “Baktık”.
1535    ehem: en önemli
1536    atfolunmak: isnat edilmek; yöneltmek, çevrilmek
1537    mürsil: gönderen, yollayan, ulaştıran
1538    haiz: bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan
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— İclal Hanım şöyle yazıyor: “Evin önünde sokak olması la-
zım gelen yerden gece gündüz bir dere şarıltısı işitiliyor.” Böyle 
ortasında dere akan İstanbul’un kaç sokağı vardır?

Çelebi:
— Düşünelim…
Ali Senaver:
— Buna pek de “sokak” demeyelim. Sekenesi hicret etmiş bir 

“memleket harabesi”…
Filozof:
— Sekenesi niçin hicret ediyor? Yangın mı olmuş, zelzele mi, 

hastalık mı? İstanbul’da böyle bir semt tasavvur edebiliyor musu-
nuz?

Çelebi:
— Baba, meseleyi zorlaştırmayalım. Muammayı halle1539 evve-

la kolay taraflarından girişelim.
Filozof:
— Bunun kolay tarafı neresi?
Çelebi:

— İstanbul’da yangınlardan bir hayli mesafelere kadar harabe 
hâlini almış semtler çok…

Filozof:
— Bu semtlerden birinin ortasından şarıl şarıl bir dere akıt ba-

kalım…
Çelebi:

— Şimdi onu düşüneceğiz. Mesela Sarıyer…
Filozof:

1539    hal: çözme
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— Çocuksun oğlum. Sarıyer’in harap mahallesi yangından bi-
raz açılmışsa da bu mamur1540 karye1541 hiçbir zaman da sekenesi 
hicret etmiş bir harabeye benzeyemez.

Çelebi:
— Kurbağalı Dere?
Filozof:
— Kurbağalı Dere’nin etrafı yarı yarıya kırlık gibidir ama İc-

lal’in izahı burası için de hiçbir vakitte sabit bir tarif olamaz.
Çelebi:

— Kasımpaşa Deresi?
dedi, durdu ve sonra düşüne düşüne böyle birkaç sulu mahalle 

adı daha saydı fakat babası hepsini birer birer reddetti.
Çelebi artık İstanbul’u semt semt dolaşıyor. Dereli, şarıltılı 

sokak arıyordu. Tarifatta1542 şunlar da vardı: “Biraz ötede musluğu 
kopmuş, yalağı taş toprakla dolmuş bir kuru çeşme. Daha ilerde 
ıspanak, lahana, karnabahar ekili bir bostan…”

Çelebi’nin gezindiği yerlerde bu tariflerden birisi ikisi uyarsa 
üçüncüsü dördüncüsü pot geliyordu. Sevdazedenin bu dolaşmala-
rına Filozof ile Ali Senaver Bey de birkaç defa iştirak ettiler lakin 
netice hep boşa çıkıyordu.

Çelebi bu üzüntüler içinde verem hâline gelmişken bir gün 
posta müvezzii eve yine bir mektup bıraktı. Bedbaht çocuk zarfı 
açmadan üzerindeki yazıdan bunun İclal’den geldiğini anladı. Elin-
de bu mazrufla1543 doğru odasına çıktı, kapıyı kapadı.

Mektubu başka gözlerden sakınır bir iştiyakla kendi kendine 
sessizce okuyacak, her kelimenin manasını bir meşrup1544 gibi yu-
dum yudum tadacak, ağlayacak, inleyecek, kâğıttan İclal’in koku-
1540    mamur: bayındır
1541    karye: köy
1542    tarifat: tarifler, izahlar
1543    mazruf: zarf içine konmuş, mektup
1544    meşrup: içilecek şey
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sunu almaya uğraşarak belki her satırı öpe öpe süzecek, saatlerce 
düşünecekti.

Zarfı açarken şiddetli bir ısıtma ile elleri titriyor, alnından ter 
habbeleri1545 sızıyordu. Bu kâğıt katlarının altından ne çıkacak? 
Yine kendini ümitsizliklere düşürecek meşum1546 haberler mi?

Zarfı zedelemeyi büyük günah sayar bir itina ve ince bir bı-
çakla yapışık zamklı1547 kısmından usul usul açtı. İçinden kurşun 
kalemiyle sık yazılmış birçok sahifeler çıktı:

Çelebi,
Bu ismi tespih çeker gibi günde kaç defa tekrar ettiğimi bilsen… 

Fakat dünya geniş, hava nihayetsiz, kendi nefesim yine kendi kulak-
larıma çarparak eriyip gidiyor. Sen bir şey duyamıyorsun değil mi? 
Feryatlarımı sana duyuracak bir radyo olsa… Aramızda gönülle-
rimizin telepatisinden1548 başka bir konuşma vasıtamız yok. Sen ne 
düşünüyorsan bu meçhul kuyuda ben de onu düşünüyorum. Ben ne 
düşünüyorsam sen de onu düşünüyorsun eminim. Birbirimizden ne 
kadar uzaklaşsak bu gönül birliğimizi hiçbir şey ihlal1549 edemez…

Gönderdiğim ilk mektubumda diri diri gömüldüğüm metfe-
nim1550 hakkında verdiğim izahatın kâfi gelmediğini anladım. Bu 
meçhulün küçük bir ışık tarafını sezeydiniz hemen imdadıma ko-
şardınız.

Meçhul inim hakkında bu defa biraz daha etraflı malumat1551 
verebileceğimi zannediyorum. Bana gardiyan tayin edilen Binti 
Betran adlı bir Arap karısından bahsetmiştim. Belki bu nam da asıl 
1545    habbe: su kabarcığı
1546    meşum: uğursuz
1547    zamk: yapıştırıcı bir madde
1548    telepati: birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı 

olmadan algılama
1549    ihlal: bozma, zarar verme
1550    metfen: mezar
1551    malumat: bilgiler
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ismi değildir. Bu karı bana hiç göz açtırmayan pek zalim bir mah-
luktur1552…

Evin içinde zebaniden başka bir de Karanfil Dadı var: şirin, 
saf, yufka yürekli bir zenci… Yavaş yavaş bunun gönlüne hulul et-
meye1553 muvaffak oldum.

Karanfil Dadı acıklı bir sergüzeşt1554 sahibidir. Evvelce bulun-
duğu kapıda gebe kalmak felaketine uğramış. Hamlin1555 kimden 
olduğunu sormuşlar. Biçare zenci, maceranın ehemmiyetini idrak 
edemeden küçük beyden olduğunu söylemiş. Küçük beyin bir sar-
hoşluğu esnasında Karanfilcağız bu tecavüze uğramış. İtirafı ta-
mamıyla bir hakikat fakat küçük bey bu isnadı büyük bir nefretle 
reddetmiş. Konak halkınca şeni1556 bir müfteri1557 telakki olunan 
Karanfil, üstündeki üstünde, başındaki başında sokağa kovulmuş. 
Nasılsa bir müessesede doğurmuş. Oradan vaz-ı hamlinden1558 bir-
kaç gün sonra kucağında kundağı ile sokağa salıvermiş. Bu cür-
münden dolayı hiçbir kapıya kabul olunmamış, orada burada bir 
müddet sürünmüş. Nihayet bir tencere tedarik ederek caddelerde 
dolma satmaya başlamış. Bir peştamal1559 ile sırtına bağlı yavru-
su, önünde dolma tenceresi rızkını çıkarmaya uğraşırken Manda 
Raşit’e tesadüf etmiş. Herif, Karanfil’den aldığı büyük bir sadakat 
vaadi mukabilinde cürmünü kapatarak onu hizmetine kabul etmiş. 
Çocuğu büyütmüş. Şimdi Arif, bu açık çikolata suratlı oğlan on iki 
yaşında ve yatı mektebindedir.

Karanfil’in kovulduğu konakta büyük bey vefat etmiş, küçük 
bey babasının yerine geçmiş, aile gayet zenginmiş. Ortada büyük 
bir miras var. Karanfil Dadı, çocuğunu babasına ikrar ve kabul 
1552    mahluk: yaratık
1553    hulul etmek: girmek, işlemek
1554    sergüzeşt: macera
1555    haml: gebelik
1556    şeni: kötü, alçak
1557    müfteri: karalamacı, iftiracı
1558    vaz-ı haml: doğum yapma
1559    peştamal: iş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma
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ettirterek mirasa kondurmak hülyasında… Her zaman benimle bu 
bahis üzerine uzun uzun dertleşir. Ben de bu ümidini besleyip şişi-
recek tesellilerle onu avutup dururum. Benimle sıkı dostluğu işte bu 
cihettendir.

Ben dadının bu hassas damarına girerek ondan bir gün kâğıt, 
zarf, kalem istedim. Evvela büyük bir taaccüple bunları ne yapaca-
ğımı sordu. Ben de ağlamalı bir çehreyle:

“Mektepte benim de senin gibi bir çocuğum var. Ona mektup 
yazacağım. Zavallı yavrum… Kim bilir şimdi beni ölmüş zannıyla 
ağlayıp durur…” dedim.

Karanfil’in de gözleri sulandı:
“Başıma bir iş çıkarırsan sonra Uzun Şevki beni öldürür…” ce-

vabını verdi. Arap’ı bu cihetten dilim döndüğü kadar temin ettim, 
kandı. Dadı ara sıra sokağa çıkar. Kâğıt kalemin nereden alınaca-
ğını sordu. Tarif ettim. İlk mektubumda bir tek kâğıtla zarf getirmiş-
ti. İkinci defasında çokça kâğıt aldırmaya muvaffak oldum.

Kurşun kalemiyle yazma mecburiyetindeyim. Söylemeye sıkılı-
yorum. Yazıhanem heladır. Kâğıdı kalemi koynuma sokup oraya gi-
riyorum. Mektubumun küçük bir kısmını yazıyorum. Çünkü o kapalı 
yerde uzun müddet kalmak şüpheyi davet eder.

Bu mektubumu böyle birer parça birer parça tamam bir hafta-
da yazabildim. Zarfı postaya götüren yine Karanfil Dadı’dır.

Arap’la karşı karşıya olan pek nazik vaziyetim hakkında bu taf-
silat kâfidir. Şimdi mühim cihete geçiyorum:

Arap aklı bir incir çekirdeği doldurmazmış, derler. Ben bir in-
cir çekirdeğinin boşluğunu bulup da Dadı’nın aklını oraya sığdır-
mak ameliyesiyle uğraşabilecek bir hâlde değildim. Oğlu Arif’ten 
ve mirastan bahsedince Karanfil’in sır saklamak mukavemeti gev-
şiyor. Onu bu suretle söyletiyorum.

Bir gün aramızda şu muhavere geçti:
— Dadı, buraya ne mahallesi derler?
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— Vallahi kızım, Uzun Şevki bizi buraya getirip kapattı ama ne 
mahallesi olduğunu bilmiyorum.

— Sokağa çıktığın vakit rast geldiğin adamlardan sorup anla-
mak istemiyor musun?

— Ne üstüme vazife yavrum!..
Dadı’nın ağzından başka bir söz almak kabil olmadı.
Bu sualimin üzerinden çok zaman geçmeden Karanfil bir gün 

sokaktan avdetinde gayrimemul1560 bir açılışla bana haberleri ge-
tirdi:

— Efendiye benzer bir adam şuraya bahçıvanlık ediyor. Önün-
den geçerken sordum:

“Efendi! Burası ne mahallesi?”
O cevap verdi:

“Kadın, artık mahalle filan kaldı mı bak, hepsi kül oldu, tarlaya 
döndü…”

Biraz durduktan sonra eliyle sağını solunu, önünü arkasını 
göstererek şöyle coştu:

“İşte şurası Yeşildirek Camii, işte Aynalı Çeşme, işte Sırmakeş 
Camii, Burmalı Camii, Saray Çeşmesi… İşte bak viranelerin1561, 
çayırların ta ortasında uzun bir baca tütüyor. Yenibahçe Guraba-yı 
Müslimin Hastanesi…”

Karanfil bu mahalle ve cami isimlerini gayet çetrefil1562 bir dil-
le söyledi. Ben size anlayabildiğim kadarını tashihen1563 yazıyorum.

Biraz dinlendikten sonra ilave etti:
— Efendi “Sırmakeş Camii” derken bizim evin tarafını gös-

terdi. Sonra daha neler anlattı… Hepsi pek iyi aklımda kalmadı. 
Bu akarsuyu göstererek “Bu dere, ta Bayrampaşa tarafından gelir. 
Kale bendinin altından geçer, Sulukule’ye akar. Yenibahçe’den ta 
1560    gayrimemul: umulmadık, beklenmedik
1561    virane: yıkıntı
1562    çetrefil: anlaşılması güç
1563    tashihen: düzelterek
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Sülüklü’ye kadar uzanır. Orada lağıma karışır, Horhor’a akar, Ak-
saray karakolunun önünden denize gider.” dedi.

Çelebi, artık bulunduğum mahallenin bir sırrı kalmadı.
Şimdi bu mühim ifşaatıma1564 ilave edeceğim daha mühim şey-

ler var…
Manda Raşit yahut Uzun Şevki, işte bu haydut birkaç akşamdır 

görünmedi. Kim bilir nasıl maceralar peşinden dolaşıyor? Fırsat 
bu fırsattır. Zabıtaya haber vererek tekrar gazetelere sermaye1565 
ve âleme1566 bir parmak bal olmanın lüzumu yok. Sen, baban, Ali 
Senaver ceplerinize birer revolver sokunuz. Sırmakeş Camii, bu-
lunduğum evin garp1567 cihetindeki tombul minareli harabe olacak… 
Onun delaletiyle1568 mahbesimi1569 kolayca bulursunuz.

Sabahleyin bizim eve saat dokuz raddelerinde1570 bir sütçü gelir. 
Ona kapı açılır. O sırada da oralarda bulunursanız açık kapıdan 
içeri hücum edersiniz. Karanfil Dadı’yı pek insandan saymayınız. 
Silahlı üç erkek, Binti Betran’la başa çıkamaz mısınız? Karı, azılı 
bir haydut kadar kuvvetli ve bıçaklı tabancalıdır. Onu da size haber 
vereyim…

Ben şimdiye kadar kendisine hiçbir şey sezdirmedim. Karanfil, 
matbahta1571 yemek pişirirken ben onun yanına yardım bahanesiyle 
iner, yavaş yavaş konuşurum. Dadı’ya çok emniyeti vardır, hiç şüp-
helenmez. Zaten Türkçeyi pek iyi anlamaz. Anlasa da Karanfil’in 
dilini sökebilmek, her Türkçe bilenin harcı değildir.

Manda Raşit’in hayatına, gülünç ve acıklı, garip, acip ve akı-
lalmaz cürüm1572 ve cinayetlerine dair verilecek çok malumat vardır 
1564    ifşaat: açıklamalar
1565    sermaye: konu
1566    âlem: herkes
1567    garp: batı
1568    delalet: işaret
1569    mahbes: hapishane
1570    raddelerinde: sıralarında
1571    matbah: mutfak
1572    cürüm: suç
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fakat neme lazım… Canı cehenneme… Bu canavarın pençesinden 
bir kere kurtulayım da artık adını anmak bana gaseyan1573 getirir. 
Bununla meşgul olmamıza artık lüzum yoktur. Elbette bir gün başka 
yüzden binbir cinayetinin belasını bulur…

Sizi bekliyorum. Bulunduğum yerdeki şu anın fevkalade1574 ne-
zaketine mebni1575, değil bir dakika ve hatta boşuna bir saniye ge-
çirmeniz büyük ihmal sayılır… Bu mektubun elinize vusulünde1576 
hemen harekete gelmelisiniz…

Şu satırları yazarken geçen zamanın bir tehlike doğurması ih-
timali beni titretiyor. Mahbesimin mevkiini öğrendikten sonra beni 
burada bırakmayacağınızdan eminim. Fakat bu mühim iş kan dö-
külmeden görülmelidir. Hela penceresinin arkasından Uzun Şevki 
beni gözetliyor, şimdi üzerime hücum ederek mektubu yırtacak, beni 
alt kat odalarının birinde zincire vuracak sanıyorum…

Artık bu taşkın sözlerimi bitirmeliyim. Uzun yazılar okutmak-
la sizi meşgul edecek zaman değildir. Her şeyi kavuştuktan sonra 
görüşeceğiz. Kavuşmak… Artık vuslat saati çaldı mı? Kavuşmak… 
her zamanki gibi bu kelimeyi rüyada sayıklamıyor muyum? Şimdi 
hakikat âlemindeyim, değil mi? Kavuşmak, talihin bu kadar acı hic-
ranlarından sonra ne tatlı olacak…

Bekliyorum… Koşunuz, uçunuz!.. Canavar ine avdet etme-
den1577 beni kurtarınız!..

Necatla1578 ümitsizlik arasında titreye titreye sizi bekleyen ben
İclal

Çelebi, sevgilisinin helecanlarını derhâl kendi yüreğinde duya-
rak çılgına döndü. Büyük sevincin ızdırabı içinde kendini kaybetti. 
Tutulduğu acelenin ciğerlerine hücum eden mütemadi dalgaları ile 
1573    gaseyan: bulantı
1574    fevkalade: olağanüstü
1575    mebni: dolayı
1576    vusul: ulaşma
1577    avdet etmek: geri dönmek
1578    necat: kurtuluş
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boğulacak gibi oluyor, kalbi durmak tehlikesini veren fasılalar1579 
geçiriyor, hemen kanatlanıp harabeler ortasındaki Sırmakeş Mahal-
lesi’ne uçmak, bir çaylak gibi İclal’i kaparak kurtarmak sıtmasıyla 
titriyordu.

34
Kaçık beniz, baygın gözler, sık nefeslerle hemen babasına koş-

tu. Filozof, oğlunu helecandan1580 tıkanır bir telaş içinde görünce:
— Bir ölü gibi olmuşsun… Nefesin nefesine yetişmiyor… Yine 

ne var?
— Mektup…
— O kadından…
— Evet…
— Yine bizi viraneden viraneye, dereden dereye dolaştıracak 

muammalarla1581 dolu bir istimanname1582…
— Hayır, bu defa bütün vuzuhuyla1583 bulunduğu yeri haber ve-

riyor fakat keyfiyet1584 çok mühim… Gayet acele lazım… Saniye 
geçirmeye gelmez…

— Böyle tehlikeli iş aceleye hiç gelmez… Sağımızı solumuzu 
seçmeden öyle azılı heriflerin üzerine saldıramayız…

Çelebi zarfı uzatarak:
— Mektubu bir kere okuyunuz, sonra görüşelim.
Filozof, dalgın bir jestle gözlüğünü takarak ağır göz atışlarla 

sık satırları süzmeye başlar.
Beş dakika sonra Çelebi bulunduğu yerde tepinerek:
— Baba vakit geçiyor. Hâlâ bitirmediniz mi?

1579    fasıla: ara
1580    helecan: kalp çarpıntısı
1581    muamma: bilmece
1582    istimanname: sığınma mektubu, yardım dileyen mektup
1583    vuzuh: açıklık
1584    keyfiyet: vaziyet
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— Sus. Şaşırtma beni. Okuduğumu anlamadan mı geçeyim?
— Benim sinirlerim hareket istiyor…
— Benim sinirlerim de sana bir dayak atmak istiyor… Böyle 

münasebetsiz aceleler, kısaltmak istenilen zamanı büsbütün uzatır…
Oğlunun bu çocukça isticaline1585 hiddetlenen Filozof, hiç is-

tifini bozmadan müteenniyane1586 düşünüşlerle okumasına devam 
eder. Karşısındaki vızıldayarak tepinir. Bu garip vaziyette Filozof 
son kelimeyi bitirdikten sonra oğluna dönerek:

— Demek ki ceplerimize tabancaları yerleştirdikten sonra bu 
kanlı katil sokak çetesiyle vuruşmaya gideceğiz. Şehir dâhilinde 
küçük bir muharebe1587 olacak… Sen, ben, Ali Senaver; biz, üç ki-
şiyiz… Onlar kaç haydut haberin var mı? Yeke yek de olsak bu 
azılılarla boğuşmak bizim harcımız mı?

— İclal, bu aralık herifin meydanda olmadığını temin ediyor1588.
— Bulunduğu evde burnunun ucundan ötesini seçemeyen İclal, 

herifin nerede olduğunu ne bilecek? Eve hücumumuz anında Binti 
Betran, Manda Raşit’e bir telefon ederse herif bizim üçümüzü de 
boynuzuna takar vallahi…

— Baba bu saatte beni zapt etmek için tımarhanenin azılılar 
hücresine kapatmalısınız.

— İşi biraz daha azıtırsan o da olur, oğlum.
— Haydi baba gidelim… Ya1589 beni salıveriniz gideyim.
— Bugüne kadar senin hevesatına tebaiyetle1590 iş gördük. Ma-

cera, bir facia mevzusuna döndü. Bundan sonra uymayacağım. Sen 
bana uyacaksın. Benim akıl ve irşadımla1591 hareket etmek mecbu-
riyetindesin. Anlıyor musun?
1585    istical: acele etme
1586    müteenniyane: temkinli bir şekilde
1587    muharebe: savaş
1588    temin etmek: korkusunu gidermek
1589    ya: “ya da” anlamında
1590    tebaiyet: uyma
1591    irşat: doğru yolu gösterme
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— Baba, bana zorla isyan ettireceksiniz…
— Edecek isyanın zararı, benden ziyade kendine dokunacak-

tır. Aklını başına topla. Beni dinle. Bu vaziyet karşısında ben sana 
“Hiçbir şey yapmayalım. Kadını bulunduğu mahbeste kendi hâline 
terk edelim.” demiyorum. Bugün harekete geleceğiz fakat delice bir 
aceleyle değil. Yolu ile, sırasıyla…

— Babacığım, sizi dinlemek için içimdeki aceleci şeytanı zapta 
uğraşarak dişimi sıkacağım. Hemen söyleyiniz şu saatte ne yapa-
cağız?

— Şimdi gidip Ali Senaver’i bulacağız.
— Peki, sonra?
— Üçümüz birlikte istikşafa1592 yani mektupta zikrolunan ma-

halleri keşfe çıkacağız. Her ciheti anlayacağız, dinleyeceğiz. Tahki-
katımız1593 kendi hesabımıza tevafuk ederse1594 yarın gidip evi basa-
cağız. Sana söz veriyorum işte.

Babasının bu mülayim kararı üzerine Çelebi’nin yüreğini titre-
ten acele darabanları1595 biraz yatışır.

Ali Senaver Bey’in evine koşarlar. Orada yine mektup açılır. 
Birkaç defa okunarak yine birkaç türlü tefsir edilir1596. Bu istikşaf 
hareketini İclal’in kocası da muvafık bulur1597.

Her ihtimale karşı üçü de silahlanırlar. Ali Senaver Bey, boy-
nuna bir çifte dürbün kayışı geçirir. Cebine bir İstanbul haritası kor. 
Çelebi, fotoğraf makinesini alır. Bu hazırlıklarıyla Avrupalı seyyah-
lara (turist) dönerler. Filozof da yanlarında geniş palto, kaba saka-
lıyla eski Yahudi tercümanları andırır.

Doğru Fatih’e yollanırlar. Bu semtin tramvay yolu sırtı irtifa-
sından ta karşıki Topkapı tramvay yolu sırtı yüksekliği arasındaki 
1592    istikşaf: araştırma
1593    tahkikat: soruşturma
1594    tevafuk etmek: uymak
1595    daraban: kalp atışı
1596    tefsir etmek: yorumlamak
1597    muvafık bulmak: uygun görmek
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geniş vadiyi keşfe başlarlar. Bir sırttan öbür sırta kadar amansız bir 
yangının azgın alevleriyle yalanmış olan evvela bu memleket par-
çası tamamıyla bir harabe hâline girmiş. Ateşlerin yuttuğu binlerce 
evlerin sekenesi1598 dağılmış. İnsafsız yıkık duvarlar, birçok külah-
sız minareler, buraya ölmüş bir şehrin mezar taşları manzarasını ve-
riyorlar. Baktıkça insanın gönlüne bir hüzün, gözlerine yaş doluyor.

Gidecek yerleri olmayan zavallılar, iki duvar arasına birkaç di-
rek uzatarak üzerini teneke, tuğla, kiremit ve daha ellerine geçebi-
len şeylerle kapatıp altına sığınmışlar. Daha hâllice1599 aileler, kuru 
ve harçlı duvarlarla örülmüş sıvalı sıvasız birkaç odalı kulübelere 
dolmuşlar.

Bu memleket iskeletinin matemine daldıkları bir sırada:
Çelebi — Bu todilerde1600 oturanlar, İstanbul halkı mı, yoksa 

Afrika vahşilerinden bir kabile mi?
Ali Senaver — Kable’t-tarihî1601 meskenlerde oturan vahşiler, 

birçok cihetlerle bu zavallılardan müreffehtir1602.
Filozof içini çekerek:
— Ah şu İttihatçılar… Bu memleketi içinden dışından yaktık-

tan sonra milletin başından defoldular… Harik1603 esnasında bura-
da bulunuyordum. Polis müdüründen tutunuz da harbiye nazırına 
kadar komiteci1604 kodamanlar hep gelmişlerdi. Ellerinde kırbaçlar, 
güya şehrayin1605 varmış gibi ateşin karşısında şakalaşıp gülüşüyor-
lardı. Yangını söndürmeye değil, seyre koşmuşlardı. Hesapsız ocak 
1598    sekene: ikamet edenler
1599    hâllice: durumu benzerlerine göre daha iyi olan
1600    todi: izbe yer
1601    kable’t-tarihî: tarih öncesi
1602    müreffeh: varlıklı
1603    harik: yangın
1604    komiteci: komitacı, siyasi bir amaca ulaşmak için silahlı mücadele eden gizli 

topluluk veya örgüte bağlı kimse
1605    şehrayin: gösterişli şenlik, donanma
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söndüren o alevlerin önündeki fütursuzlukları1606, hamiyetlerinin1607 
kıratını1608 bana pek güzel anlattı. Onların düşündükleri ne milletti 
ne memleket… Çok başka şeylerdi… Zamanlarında üç dört büyük 
yangın oldu. Memleketin dörtte biri tarlaya döndü. Hain bir yangın 
vukuundan sonra ikincisinin zuhuruna1609 mâni olmak için hiçbir 
tedbir almadılar. Memleket yanmış, halk aç ve sefil kalmış, bu ci-
hetin tasasını çekecek kadar vicdan ve idare endişeleri yoktu. On-
lar başka dalaverelerle meşguldüler. Lâ yüs’el ammâ yef’al1610 bir 
hükûmetin adı meşrutiyetti.

Ali Senaver — Bilardo oynar gibi harbe girişerek memleketi 
sopalarla düşmanın önüne sürdüler.

Çelebi — Baba, biz buraya Volney1611 gibi harabelerin felsefe-
sine dalmaya gelmedik.

Filozof, kaşlarını çatarak cevap verdi:
— Şu sefaleti görüp de içimden kabaran teessürü1612 taşırma-

mak kabil midir? Şu oturanların Afrika vahşilerinden bir kabile mi 
olduklarını soruyorsun. Hayır oğlum, bu inlerin sakinleri vahşi de-
ğil, senin benim gibi bu medeni memleketin evlatlarıdır. Cağaloğ-
lu’nda Şişli’de oturanlarla bu zavallıların arasındaki yaşayış farkını 
bir kere düşün, sonra “müsavat1613” sözüne bir mana ver… Ötekiler 
ve bunlar kanunen aynı hukuku haizdirler1614. Bunlar hangi günah-
1606    fütursuz: umursamaz
1607    hamiyet: insanlık
1608    kırat: nitelik
1609    zuhur: ortaya çıkma
1610    Lâ yüs’el ammâ yef’al: “yaptığından dolayı sorguya uğramayan”
1611    Constantin François de Chassebœuf (Comte de Volney): Fransız filozof 

(1757-1820). 1782-1785 yılları arasında Mısır ve Suriye gezilerine çıkmış, 
bu gezideki izlenimlerini ve imparatorlukların neden yükselip yıkıldıklarını 
Les Ruines (Yıkıntılar) adlı eserinde aktarmıştır. Bu esere gönderme yapılı-
yor. (haz. notu)

1612    teessür: üzüntü
1613    müsavat: eşitlik
1614    haiz: kapsayan
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ları yüzünden bu sefalete mahkûm kalıyorlar? O refaha yükselen 
ötekilere bu imtiyaz1615 nereden geliyor?

Çelebi — Bunun avamca1616 cevabı şudur: Talih…
Filozof — Bu cevaba avam kanar, havas1617 değil. Bir mem-

leketin aynı hukuka malik1618 insanlarını bu kadar büyük farklarla 
ikiye ayıran talihin bu haksızlığını tasrih etmek1619 lazım gelir ve bu 
da istenirse pekâlâ kabildir.

Çelebi — İstenmiyor mu?
Filozof — Bu, mukbil1620 ile sefilin sesleri aynı kuvvette çıktığı 

zaman istenir. Buna ise daha vakit vardır. Müstebitlerin1621 taçlarını 
boyunlarına geçiren, zaman saati gelince bu müzmin ve elim mese-
leyi de halledecek ve buna hiçbir kuvvet mâni olamayacaktır. Kıva-
mı hululünde1622 umumi kuvvetin hususi kuvvetleri daima tepeleye-
ceklerini düşünmeyenlerin gafletine acınır… Müstakbel hükûmet 
şekilleri bugünleri hiç andıramayacaktır. İnsanlar arasındaki büyük 
farkları azaltacak kudret, zaman kuluçkasının kanatları altında ya-
vaş yavaş istihalelerini1623 tamamlayarak canlanmaktadır.

Çelebi tepinerek:
— Baba, bu ebedî meselelerin halline tahsis edilecek1624 bir sa-

atte değiliz…
Filozof — Ben duyduğum teessürü yalayıp yutamam… Sonra 

içime dert olur…
Çelebi — Fakat buraya niçin geldik?

1615    imtiyaz: ayrıcalık
1616    avam: halk
1617    havas: kendilerini halktan üstün sayan
1618    malik: sahip
1619    tasrih etmek: açıkça belirtmek
1620    mukbil: bahtı açık, talihli
1621    müstebit: diktatör
1622    hulul: gelme
1623    istihale: biçim değiştirme, başkalaşma
1624    tahsis etmek: ayırmak
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Filozof — Küçük beyimizin maşukasını mahbesinden kurtar-
mak için… (Ali Senaver’e dönerek) Haritayı cebinizden, dürbünü 
kılıfından lütfen çıkarınız beyefendi. İstikşafa başlayalım.

Haritayı açarlar. Çifte dürbün elden ele gezerek bir baştan bir 
başa yangın sahasının orasında burasında görebildikleri cami, türbe, 
medrese, mektep, çeşme harabelerinin delaletleriyle mahallelerin 
mevkilerin tayine girişirler.

İşte Sultan Selim Medresesi ve Camii, Burmalı Cami, Saray 
Çeşmesi, Aynalı Çeşme, Yeşildirek Camii ve mektebi, nihayet Sır-
makeş Camii ve külahsız bodur minaresi, tamam karşısında muslu-
ğu kopmuş, yalağı taş toprakla dolmuş bir kuru çeşme, arka cihette 
yeşillikler, ekili bostanlar…

Çelebi, dürbünü babasının elinden kaparak tarassut edilen1625 
ciheti birkaç dakika tetkikten1626 sonra haykırdı:

Bu Sırmakeş Camii, İclal’in hela penceresinden evin garp cihe-
tinde gördüğünü tarif ettiği harabedir.

Çelebi sevincinden tepinerek:
— Baba baba! İşte evi, İclal’in mahbesini de gördüm! İşte! 

Yüksekçe bir duvarın arkasında gömülmüş kalmış damının kırmızı 
kiremitlerini seçiyorum… Cami harabesiyle evin arasında bir ağaç 
var… Sülüklü Deresi ev ile çeşme harabesinin arasından akıyor… 
İşte ta garp ufku üzerinde tüten Yenibahçe Hastanesinin uzun baca-
sı… Her şey tamamıyla tarife mutabık1627…

Filozof, dürbünü oğlunun elinden alır. İşaret edilen cihete dik-
katle bakmaya uğraşarak:

— Ben haber verdiğin şeyleri seçemiyorum. Uydurup uydurup 
da mı söylüyorsun? Ne yapıyorsun?

— Uydurmuyorum baba… Siz göremiyorsunuz…
Bu sefer dürbünü Ali Senaver Bey alarak:

1625    tarassut etmek: gözetlemek
1626    tetkik: inceleme
1627    mutabık: uygun
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— İhtiyar gözü, genç gözü… Çelebi’nin hakkı var. Onun söy-
lediklerini aynı vuzuhla değilse de hayal meyal ben de seçiyorum.

Filozof müstehzi1628 bir yan bakışla:
— Tabii, ikiniz de aynı kadına âşıksınız. Gözlerinizin ayarı da 

bu cihetten birbirine tevafuk ediyor1629. İclal Hanım’ı çok göreceği-
niz geldiğine şüphe yok. Maşukanızın ev içinde gezindiğini iddia-
ya kalkarsanız bu iki şehadet karşısında bana inanmak mecburiyeti 
düşer, değil mi?

Çelebi — Baba, istikşaf nazariyatı1630 bitti. Şimdi ameliyata1631 
başlayacağız. Evvela bir otomobil bulmalıyız.

Filozof — Ne için o?
Çelebi — Sonra anlarsınız.
Filozof — Sonra anlayacağıma şimdiden bilmeliyim.
Çelebi — İclal’i bulursak hemen kaçırmak için…
Filozof — Hay çocuk hay… Dürbünün ucundan bir cami hara-

besiyle bir kuru çeşme görmekle İclal’i kaçırmak kuruntusuna düş-
mek ağrep1632 bir hayal değil midir?

Ali Senaver Bey — Ben de otomobil taraftarıyım.
Filozof — Aynı kuruntuyla mı?
Ali Senaver Bey — Hayır, İclal’i kaçırmak ihtimaline kapıla-

rak değil. O bitmez tükenmez yangın tarlalarının içinde dolaşa do-
laşa yorulacağız.

Filozof — Peki… İki reye karşı bir reyin hükmü olmaz. Dedi-
ğiniz gibi olsun…

Babasının bu rızası üzerine Çelebi hemen koşar. Tramvay du-
rağında bekleyen üç otomobilden biriyle taksi haricinde pazarlığı 
1628    müstehzi: alaycı
1629    tevafuk etmek: birbirine uymak
1630    nazariyat: kuram
1631    ameliyat: faaliyetler
1632    ağrep: acayip
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uydurur. Arabaya yerleşirler. Viraneler arasındaki yokuştan aşağı 
inerler.

35
Çelebi, şoföre, mevkiinin çukur olması hasebiyle1633 daima ya-

kalardan görünen Sırmakeş Camii harabesini işaret ederek o cihete 
yürümesini tekrarlayıp durur.

Az bir müddet sonra harabenin solundan sokağa dönerek İc-
lal’in mahbesi olmak üzere tahmin ettikleri evden biraz alargada 
dururlar1634. Şoföre orada beklemesini tembihle arabadan inerler.

Eve doğru ilerledikçe her şey mektuptaki tariflere tamamı ta-
mamına mutabık bulan Çelebi’nin heyecanı artar. Gördüğü damın 
altında İclal oturuyor. Bu yaklaşma sanki bir mıknatıs tesiriyle bü-
tün sinirlerini şiddetle sarsar. Acaba aynı mıknatıs, şu anda bu yak-
laşmayı İclal’e de ihsas ediyor1635 mu? Fakat, ne yapmalı? Mahpusu 
nasıl kurtarmalı?

Çelebi düşünür. Eve bu kadar takarrüpten1636 sonra maşukasını 
bu gece mahbesinde bırakmaya bir türlü gönlü razı olmaz. Her ne 
pahasına olursa olsun mutlak o saatte eve hücum etmeyi tasmim 
eder1637. Lakin bu kararını babasına söylese şiddetli itirazlara uğra-
yacağını bildiğinden sükûtu1638 muvafık bulur.

Evden hiçbir hareket işitilmez. Etrafta bir hayli mesafelere ka-
dar hemen hemen in yok, cin yok…

O anda, İclal’in birinci mektubundaki şu “Etraf, sekenesi hicret 
etmiş metruk1639 bir memleket” tarifi aklına gelir.
1633    hasebiyle: dolayısıyla
1634    alargada durmak: uzakta durmak
1635    ihsas etmek: hissettirmek
1636    takarrüp: yaklaşma
1637    tasmim etmek: kararlaştırmak
1638    sükût: susma
1639    metruk: terk edilmiş
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Filozof ile Ali Senaver Bey, harap çeşmenin tarihini okumaya 
uğraşırken Çelebi elinde vesika gibi bulundurmak için fotoğraf ma-
kinasını çıkarır. Evin ve çeşmenin resimlerini almaya koyulur.

Bu esnada mahbesin içinde neler oluyor? Evvela otomobilin 
homurtusundan ve sonra birkaç kişinin etrafı tarassut ederek evin 
fotografisini1640 almalarından kuşkulanan Binti Betran, İclal’i arka 
cihette bir odaya kilitledikten sonra Karanfil Dadı’yı gelenlerin 
kimler olduklarını anlamak için bahçeye gönderir.

Karanfil, bahçe kapısını açar. Başını sokağa uzatarak:
— Ayo, siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz orada?
Bu sualin karşısında sinirleri bütün bütün depreşen Çelebi ken-

disini zapt edemeyerek1641:
— Ne vazifen senin?
— Benim ne vazifem mi? Şimdi sana gösteririm… Burada do-

laşması yasaktır.
Çelebi bir kahkaha salıvererek:

— Yasak emrini yalnız hükûmet verebilir.
— Ben hükûmet mükûmet bilmem. Şimdi sopayı alır çıkarsam 

hepinizin kafasını, gözünü yararım. Defolunuz oradan!
Çelebi asabi kahkahalarında devamla:

— Haydi sopanı al çık da seninle bir güreşelim…
Öteden Filozof, Ali Senaver’e:

— Bizim oğlan büsbütün çocuk oldu. Şimdi Arap’ı kızdıracak 
sıra mı? Ne maksatla geldiğimizi belli etmeden şuradan çekilip git-
mek icap ederken bu delilik nedir?

Karanfil Dadı’ya hitaben1642:
1640    fotografi: fotoğraf
1641    zapt etmek: tutmak
1642    hitaben: sözlerini yönelterek
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— Dadı, hiddetlenme. Biz mühendisiz. Şehremaneti1643 tarafın-
dan buraları ölçmeye geldik. O çocuktur, ona bakma…

Dadı — Çocuk mu o! Sıpa kadar herif. Buraları ölçülmez. Ye-
şildirek’te yatan evliya hepinizi çarpar. Haydi bakalım, çekiniz ara-
banızı. Şimdi babam tutarsa sizi birer birer boğarım!

Bu sözlere tahammülü kalmayarak gittikçe asabi buhranı ar-
tan Çelebi, hakikaten kendini zapt edemeyecek çılgın bir hâle gelir. 
Ne yaptığını bilmez bir tehevvürün1644 şiddetine kapılarak yaydan 
fırlayan bir ok süratiyle Arap’ın üzerine yürür. Kuvvetli bir dirsek 
darbesiyle onu bir bohça gibi üç adım ileriye fırlattıktan sonra evin 
aralık duran kapısından içeriye dalar. Beş on saniye sonra bina dâ-
hilinde gümbür gümbür bir silah patlar. Az ara ile bir ikinci silahın 
gümbürtüsü bu birinciye cevap verir.

Evin içinde başlayan bu muharabe, Filozof’la Ali Senaver’i 
dehşete düşürür. Şimdi ne yapsınlar? Bu patlayan silahları dışarı-
dan dinleyip de içerideki faciaya bigâne1645 mi kalsınlar?

Filozof’un babalık damarı harekete gelir. Oğlunun imdadına 
yetişmek için o da revolverini çekerek henüz açık duran kapıdan 
haneye saldırır. Maceraya refakat kararıyla gelmiş olan Ali Senaver, 
bu vuruşmada arkadaşlarını yalnız bırakmayı mertliğine yediremez, 
o da silahına el atıp içeriye koşar.

Hemen merdiven basamaklarını ikişer ikişer atlayarak yukarı-
ya fırlarlar. Bir de ne görsünler? Binti Betran olması lazım gelen iri 
çapta esmer bir karıyla Çelebi birbirinin kanına susamış, öldüresiye 
savaşan iki pehlivan gibi didişiyorlar… Karı, ağız dolusu Arapça 
sövüyor. Çelebi, Türkçe kantarlıyı atıyor.

Anlaşılan Çelebi eve hücum edince Binti Betran onu merdiven 
başından revolver ile karşılayarak bir el ateş etmiş. Delikanlı aynı 
suretle mukabele1646 göstermiş. Lakin kurşunlar hedeflerini bula-
1643    şehremaneti: belediye
1644    tehevvür: öfkelenme
1645    bigâne: ilgisiz
1646    mukabele: karşılık
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mamış. İkinci defa kurşun teatisine1647 meydan bırakmadan Çelebi 
hasmının üzerine yıldırım hızıyla atılmış. Artık istimallerine1648 ma-
hal kalmayarak1649 nasılsa ellerden fırlamış olan tabancalar sofanın 
birer köşesinde yatıyor.

Baskıncıların üçleştiklerini gören karı mağlubiyetini muhak-
kak bilerek Arapça uzun uzun ulumaya başlar.

Çelebi — Baba şu anda kanım, sinirlerim o kadar galeyanda1650 
ki bu karı gibi iki tane daha olsa evelallah baş edeceğimden emi-
nim… Siz şaşırmayınız, evvela yerdeki revolverleri toplayınız… 
Sonra bakınız, şurada çivide bir çamaşır ipi asılı… Onu bana getiri-
niz ve yardım ediniz, karının ellerini bağlayalım…

Filozof koşar, ipi getirir. Üçü birden Betran’ın üzerine çulla-
nırlar. Kimi omuzlarından kimi kalçalarından bastırarak iki elini 
iple sımsıkı bağlar. Arap karısını böyle kelepçeli bir cani gibi zarar 
yapamayacak bir hâle getirdikten sonra Çelebi evin dört tarafına 
seslenmeye başlar:

— İclal neredesin? Korkma, cevap ver. Zebaninin ellerini bağ-
ladık. Haddi varsa1651 kımıldasın… Kafasına yumruğu yeyince ora-
ya yığılakalır…

İclal göndermiş olduğu ikinci mektup üzerine halaskârları-
nın1652 gelmelerine her saat intizar edip1653 duruyordu. Sokakta bir 
otomobil gürültüsünden sonra kulaklarına pek de yabancı gelme-
yen sesler işitilmesi ve Binti Betran’ın kuşkulanarak kendisini arka 
odaya kilitlemesi beklediği dakikanın hululünü ihsas etmişti. Fakat 
kan dökülmeden kendisi bu mahbesten nasıl kurtulabilecekti?
1647    teati: alışveriş
1648    istimal: kullanma
1649    mahal kalmamak: gerek kalmamak
1650    galeyan: coşma
1651    haddi varsa: cesaret edebiliyorsa
1652    halaskâr: kurtarıcı
1653    intizar etmek: beklemek
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Odaya kapatıldığından biraz sonra merdivenin üstünden altın-
dan silahlar patladı. Müteakiben sofada sövüşmeler, boğuşmalar, 
can çekişir gibi hırıltılar oluyordu. Kim kimi öldürüyordu ya Rabbi?

İclal, kilitli odada kulağını anahtar deliğine veriyor, dışarısı-
nı dinliyor, işittiği boğuşma hırıltılarından yeisi1654 artarak kendini 
yerden yere vuruyordu. Bu kanlı mücadelede son nefesinin hırıl-
tıları duyulan kimdi? Kimdi ya Rabbi?.. Mahpus kadın, meraktan 
ölüm baygınlıkları geçiriyordu. Ruhunun helecanlarını boşaltmak 
için çırpınabildiği kadar dövündükten sonra dışarısını dinlemek 
için tekrar kapıya koşuyor; Arapça, Türkçe sövüşen ağzın hırıltıla-
rından, galip, mağlubun kim olduğunu seçemiyordu.

İclal, mücadeleye zevci Ali Senaver’le Filozof’un sesleri ka-
rıştığını işitince ferahladı. Üç erkeğin iki Arap karısıyla elbette baş 
edeceklerine şüphesi kalmadı.

Bu esnada kulaklarına şöyle bir nida1655 geldi:
— İclal neredeysen ses ver!
İclal haftalardan beri iştiyakını çektiği1656 bu sedanın sahibi-

ni tanıdı. Cins horozların muannit1657 dövüşlerinde galip, mağlubu 
bitap yere serdikten sonra kanat çırparak şevk ile çıngır çıngır bir 
öter. İclal, Çelebi’nin bu nidasını tıpkı horozun o galebe sedasına 
benzeterek cevap verdi:

— Buradayım Çelebi, burada…
— Nerede, güzelim nerede?
— Merdivenin sağ tarafındaki kapalı odada…
Çelebi sesin geldiği ciheti dinlerken İclal tekrar etti:

— Çelebi kaç defa bayıldım, bayıldım, kendi kendime ayıl-
dım…
1654    yeis: karamsarlık
1655    nida: bağırma
1656    iştiyakını çekmek: özlemek
1657    muannit: inatçı
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— Artık bayılma meleğim… Serencamın1658 hitam buldu1659…
— Kulaklarıma inanamıyorum…
— Niçin?
— Rüyalarımda sen beni çok defa böyle kurtarmıştın… Fakat 

gözlerimi açınca kendimi yine müthiş hakikat içinde bularak ağla-
mıştım. Bunun da muğfil1660 bir rüya olmasından korkuyorum…

Çelebi kapıya yaklaşarak:
— Korkma İclal… Bu defa aldatıcı bir rüya görmüyorsun… 

Müşahhas1661 bir hakikat içindesin… Ali Senaver Bey, babam, hep 
buradayız…

Çelebi, yuvarlağını çevire çevire kapıyı sarsarak:
— Bunun anahtarı nerede?
İclal — Binti Betran’ın boynunda asılı…
Yeis ve heyecanından bütün kanı yüreğine toplanmış olan Arap 

karısının suratı âdeta beyazlaşmıştı. Şöyle haykırmaya başladı:
— Lâ! Vallahi anahtar bende yok!..
İclal içeriden:
— İnkârına kulak vermeyiniz… Anahtar onun boynundadır…
Binti Betran dişlerini gıcırdatarak İclal’in bulunduğu odaya 

doğru ağzının zehirlerini püskürdü. Ne dediğini yalnız Filozof an-
layarak:

— Vay kâfir karı vay… Sıcak iklimin azılı yılanı… Sokamıyor, 
zehrini boşuna saçıyor, dedi.

Çelebi, karının göğsüne el atmak için yaklaştı. Karı, bağlı el-
leriyle bir şey yapamadığına mukabil1662, delikanlıyı ısırmak için 
birkaç defa saldırdı.
1658    serencam: başa gelen olay
1659    hitam bulmak: bitmek
1660    muğfil: aldatan, yanıltıcı
1661    müşahhas: somut
1662    mukabil: karşılık olarak
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Çelebi haykırıyordu:
— Baba, şu karının saçlarından kafasını arkaya çekiniz. Bunun 

ısırması kuduzdan daha tehlikelidir.
Onlar bu didişmedeyken merdiven başından bir vaveyladır 

koptu1663. Bu Karanfil Dadı’ydı. Bahçede Çelebi’den dirseği yi-
yip yere yuvarlandıktan sonra ağa tutulmuş balık gibi toprakların 
üzerinde hayli zamandır debelene debelene vücudunun muvazene-
sini1664 bulmaya uğraşarak nihayet ayağa kalkabilmiş, hemen sopa-
sına sarılıp Binti Betran’ın imdadına koşmuştu. Heyecandan bütün 
bütün çetrefilleşen sesiyle yaygarayı basıyordu:

— Aha sizi gidi maymun köpekler! Ben size eve girmesini gös-
teririm şimdi!..

Bu gibi arbedelerde kullanmak için hazırlamış olduğu müthiş 
sopasıyla kafa göz yarmaya atılırken Çelebi bir tekmeyle Arap’ı 
sofanın ta öbür ucuna kadar yuvarladıktan sonra revolveri burnuna 
dayayarak:

— Kıpırdama. Vallahi beynini parçalarım.
Namlunun soğukluğu ile suratı gıcıklanan Dadı, şimdi hemen 

makamı değiştirerek:
— Patlama, iki gözümün elifi patlama… Dadına kıyma va va 

vay! Aha benim güzelim… Karanfil sana kurban olsun… Ayakları-
nın türabı1665 olayım…

İclal kapı arkasından bağırıyordu:
— Dadıma ilişmeyiniz… Karanfil sen de uslu otur ha!
Dadı’yı böyle zelilane1666 bir sulha yatırdıktan sonra şimdi üç 

erkek Binti Betran’la uğraşmaya vakit bulurlar. Filozof’la Ali Sena-
ver Bey, karının saçlarından başını şiddetle gere gere arkaya çeker-
ler. Çelebi anahtarı bulmak için boynunu göğsünü karıştırır. Şirret 
1663    vaveyla kopmak: çığlık duyulmak
1664    muvazene: denge
1665    türap: toz, toprak
1666    zelilane: alçakça
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Betran gırtlağının bütün kuvvetiyle kâh boru ve kâh kılarnetayı1667 
andırır inceli kalınlı Arabiyü’l-ibare1668 çığlıklar kopararak etrafı 
çın çın inletir.

Filozof — Bağır istediğin kadar… Bu cinayet evini öyle bir 
tenhalıkta intihap etmişsiniz1669 ki kıçını yırtsan imdadına bir karga 
bile yetişmez…

Kulakları yırtan bu avazlar arasında Çelebi karının boynunda 
kalın bir kordona geçirilmiş anahtarı bulur. Mahpusun odası açı-
lır. İclal, haile1670 sahnelerinde zindana kapatılmış kraliçeler maz-
lumiyetiyle meydana çıkar. Renk, mermer gibi solgun; çoktandır 
tarak görmeyen o güzel saçlar, dolaşmış bir küme kumral ibrişim 
perişanlığı ile karmakarışık… Göğüs, bağır açık… Yerlere atılıp 
çırpınmaktan orası burası yırtılarak sarkmış bir robun1671 içindeki 
bu kadın İclal’in kendisi mi yoksa ondan birkaç yaş büyük hemşi-
resi mi? Çehresini küçülten, yanaklarını çökerten üzüntü zaifliği1672 
gözlerinin etrafını çeviren esmer haleler onu dört beş sene daha yaş-
landırmış gibiydi.

Kocası, âşığı bu değişik simada eski İclal’i arayarak ona hay-
retle ve merhametle bakıyorlardı.

Bu mütehayyir1673 gözlere karşı felaketzede kadın, iki avucuyla 
yüzünü kapayarak şöyle höngürdedi:

— Senaver, karını tanıyamadın… Çelebi, kaç zamandır has-
retini çektiğin bu bozulmuş kadını artık gözünün ateşlerine layık 
bulmadın, değil mi?..
1667    kılarneta: üflemeli bir çalgı, klarnet
1668    Arabiyü’l-ibare: Arapça ifadeli
1669    intihap etmek: seçmek
1670    haile: trajedi
1671    rop: tek parça kadın giysisi
1672    zaif: zayıf
1673    mütehayyir: şaşırmış
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Bu iki sualin verilecek cevapları biraz gecikti. Ali Senaver Bey 
derin bir teessürle bu mahpusiyet hastası kadının yüzüne bir müd-
det baktıktan sonra sesinde kaynayan ihtizazları1674 mene uğraşarak:

— İclal kurtuldun… Sevin… Birkaç günde toplanır yine eski 
hâline gelirsin. Geçmişi unut. Bundan sonraki saadetini düşün. Şu 
saatteki halasınla bütün maceraların hitama ermiş, vaziyetin değiş-
miştir. Ben senin yüzüne eski karımı görmek hissiyle bakmadım. 
Artık sen benim zevcem değilsin. Seni sevdiğine terk ediyorum. 
Buradan çıktıktan sonra benden ıtlakınla1675 Çelebi ile izdivacının 
muameleleri hemen yapılacaktır.

Bu feragatin acısı yüreğine çöken Ali Senaver Bey’in yüzü, 
renkten renge giriyordu. Lehlerine olan bu semahatin1676 büyüklü-
ğü önünde Çelebi ile İclal sustular. Yalnız gözlerinden kaynayan 
sakit1677 yaşlarla minnetlerinin derecesini anlatıyorlardı.

Filozof birdenbire ellerini telaşla havaya kaldırarak haykırdı:
— Bu uğursuz batakhane binası teessürlerimize uzun uzadıya 

sahne olacak bir yer değildir. Etrafımızın nasıl cinayet ağlarıyla 
örülmüş olduğunu bilmiyor musunuz? Bastığımız evde gelip bizi 
basmasınlar… Durma zamanı değil… Hadi kaçalım…

İclal — Filozof baba, sizden bir ricam var…
Filozof — Çabuk söyle…
İclal — Karanfil’i beraber götüreceğiz…
Karanfil haykırarak:
— Kuzum, efendilerim! Beni burada bırakmayınız… İclal ne-

rede ben orada… Uzun Şevki gelirse “Niye kaçırdın?!” diye beni 
öldürür…
1674    ihtizaz: titreme
1675    ıtlak: boşanma, ayrılma
1676    semahat: cömertlik
1677    sakit: sessiz
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Filozof — Peki gelsin… Bu cinayet yuvasına dair ondan öğre-
neceğimiz çok esrar1678 var…

İclal — Şüphesiz… Neler de neler? Akılalmaz şeyler…
Dadı yerinden kalkmaya uğraşıyor. Fakat yediği dirseklerin, 

tekmelerin tesiriyle hâlâ yanını belini alamıyordu. Tekerlene me-
kerlene zar zor kalktı. Çarçabuk koca bir bohça doldurdu.

Filozof, Binti Betran’ı göstererek:
— Bu karıyı böyle elleri bağlı mı bırakacağız?
İclal — Evet evet… Ellerini çözersek arkamızdan bin şeame-

te1679 kalkışır. Evin kapılarını açık bırakırız. Ayakları bağlı değil ya, 
sokağa çıkar… İlk rast geldiği adama kollarını çözdürür…

İclal merdivene yürümezden evvel Arap karısına dönerek:
— Senin bana yaptıklarını hapishane zindancıları canilere reva 

görmezler. Benden bulma Allah’tan bul… Uzun Şevki sekiz on 
gündür meydanda yok. Yakalandı veyahut ki yakalanmamak için 
uzak bir tarafa savuştu. Bir daha görüşmeniz kısmet olursa söyle, 
bizimle uğraşmasın. Benden evvel burada birkaç kadın daha hap-
setmişsiniz. Birçok emarelerden1680 bunu anladım. O zavallıları ne 
yaptınız? Beni kurtarmaya gelmeselerdi akıbetim ne olacaktı? Sizi 
affetmiyorum… Lanetleyerek buradan çıkıyorum…

Hemen evi terk ettiler. Biraz ötede bekleyen otomobile doldu-
lar. Gelirken arabada üç kişiydiler. Şimdi beş olarak dönüyorlardı. 
Karanfil Dadı koca bohçasıyla aralarına zor yerleşebilmişti.

Filozof şoföre:
— Koska…
dedikten sonra yanındakilere dönerek:

— Hayat ne acayip şeydir… Bazen haftalar, aylar atıl1681 geçer. 
Bazen de böyle yarım saatin, birkaç dakikanın içinde neler olur… 
1678    esrar: sırlar
1679    şeamet: uğursuzluk
1680    emare: ipucu
1681    atıl: durgun
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Şu geçirdiğimiz kısacık zamanın içine sığan vakaları düşünüyor 
musunuz? Hayli müddetten beri bizi üzen müşkül1682 muamma 
kendi kendine halloluverdi. Her müşkülün bir zamanı vardır, onu 
beklemeli…

Çelebi — Baba, size kalaydı bugün eve girmeyecektik yarın 
yine gelecektik.

Filozof — İşi aceleye getirerek yanlış hareket ettin fakat tesa-
düf yardım etti. Bir de bu hâlin aksini düşün, maazallah…

36
İki sevdalı artık karı koca oldular. Fakat emeller erişilmez bir 

uzaklıkta hayal şeklindeyken güzeldirler. Hayal hakikat olduktan 
sonra bütün cazibesini, sihrini kaybeder.

Bu ikinci kavuşuşta bir türlü birbirine doyamıyorlardı. Balayı 
pek tatlı geçti. Fakat öteki aylara ne nam vermeli? Sirke ayı, biber 
ayı, zehir ayı… Tatlı başlayan evlenmelerde sonradan gelen bu kek-
remsilik, acılık umumen1683 zaruri1684 midir? Kim bilir? Bu husus-
ta dakik istatistikler tutulamadığı için riyazi1685 katiyetle1686 bir şey 
denemez. Lakin tevatürlere1687 bakılırsa keyfiyetin menfi1688 ciheti 
galip görünür.

Büyükana Hafıza Hanım torununun bu izdivacından pek mem-
nun görünmeyerek şimdilik biraz kapalı ağızla şöyle söyleniyordu:

— Boşandığın kocana, sevip de dostuna varma… Sarmısağı 
gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış… Hayırlı bir kadın olsay-
dı ilk kocasına yarardı… Dağlarda, bayırlarda haydut kucaklarında 
gezmiş bir kadına “gelinim” demeye utanıyorum…
1682    müşkül: zor
1683    umumen: herkesçe
1684    zaruri: zorunlu
1685    riyazi: matematiksel
1686    katiyet: kesinlik
1687    tevatür: yaygın söylenti
1688    menfi: olumsuz
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Bu meşum1689 ağızlı kocakarıyı susturmaya uğraştıkça daha zi-
yade kışkırarak:

— Benim söylediklerimin ne ehemmiyeti1690 var? Kulaklarınızı 
bir kere arkaya atıp dinleyiniz. Bakalım el âlem aleyhinizde neler 
diyor?..

Bu mesele kapanır gibi olur olmaz ev halkını meşgul edecek 
bir diğeri çıktı. Caize’nin kocaya verilmesi… Oğlunu istediği gibi 
evlendiremeyen Filozof, layıklı bir izdivaçla bu kararını kızında 
tanzim etmek1691 fikrindeydi. Lakin bu emeli de boşa çıktı. Şimdiki 
çocuklar intihabı1692 analarına babalarına bırakmıyorlar. Gönülleri-
nin incizabından1693 başka bir şey düşünmeyerek alacaklarını, vara-
caklarını kendileri seçiyorlar.

Caize körpe, güzel bir kızdı. Ona da masebakı1694 çok söz götü-
ren avare meşrep bir delikanlı musallat olmuştu. Bir çayda görüşür-
ler, bir dansta sevişirler… Kız, bir erkeğin kolları arasında sinirle-
rinin depreştiğini hissedince sarsıldı. Vücuduna temas eden göğsün 
hararetiyle ısındı. Öteki, çok kadınla oynamış ve hatta yatmış kalk-
mış, sevda damarları kaşarlanmış bir gençti. Ona, Deli Filozof’un 
bankalarda binlerce liraları yatan fakat herkese yoksul görünmeye 
uğraşan, cimri bir adam olduğunu söylemişlerdi. Şüphesiz bütün bu 
servet bir oğlu ile kızına kalacaktı…

Umrani Bey tatlı bir flörtün sevda çımasıyla1695 kızın gönlüne 
sıkıca aborda etti1696. Fakat Deli Filozof’a da şirin görünmek lazım-
dı. Birkaç felsefe düsturu1697 ezberleyerek ona da çatmaya uğraş-
tı. Hikmetullah Efendi, ilmî varlık taslayan bu gencin malumatını 
1689    meşum: şom, uğursuz
1690    ehemmiyet: önem
1691    tanzim etmek: düzeltmek
1692    intihap: seçme
1693    incizap: çekme
1694    masebak: geçmiş
1695    çıma: halat
1696    aborda etmek: bir kimseye sokulmak, yanaşmak
1697    düstur: genel kural
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yokladı. Baktı ki Karagöz oynatmak istenen perdenin arkasında 
poyrazlar esen bir boşluktan başka bir şey yok…

Umrani Bey, tahsil ve ahlakça düşkün olduğu kadar simaca 
alımlıydı. Kadınlara sokulmayı, kadın kalplerinin derin, müstesna 
köşelerinde mekân tutmayı bilirdi. Hulul etmek istediklerine bir-
denbire ilanıaşk edivermezdi. Düzgün, çekingen, korkak bakışlarla 
ve güya gizlemeye uğraştığı hafif göğüs geçirişlerle avını ağır ağır 
şüpheye düşürerek bombalamak istediği hâlde fitili koyduktan son-
ra münasip1698 anı hululünde ateşlerdi.

Toy Caize’yi bardak içinde bir balık gibi avladı. Artık onu ol-
tasının ucunda biliyordu. Fakat Filozof’u kandırmanın müşkül ola-
cağını seziyordu. Kendini ona ne namla takdim edecekti1699? Şim-
diye kadar birbirine benzemeyen birçok mesleklere girip çıkmıştı. 
Bar garsonluğu, şoför yamaklığı, gazete muhabirliği, sonra bir fırın 
iltizamında ortaklık, komisyonculuk ve daha daha arkası gelmez 
meslekler. Nihayet gönüllerini şiddetle teshire1700 muvaffak oldu-
ğu birkaç paralı kadının semahatleriyle çulu düzdü1701. Cebi para 
gördü. Yüksekçe sosyetelere sokuldu. Her boyaya girip çıkan bu 
gencin yaşı henüz yirmi altı, yirmi yediydi…

Hiçbir meslekte dikiş tutturamayan Umrani Bey şimdi artık 
her şeydi: centilmen kavalye, dansör, edip, şair, konferansçı, salon 
adamı…

Caize’nin gönlünü kendi sinesine perçinledikten sonra ortaya 
bir lakırdı çıktı. Kıza başka bir talip zuhur etti. Çok zengin mu-
teber1702 tüccarlardan bir zatın ahlak, terbiye ve tahsili mükemmel 
oğlu Şeref Bey…

Bir müsamerede Umrani Bey, Caize’yi tenha bir köşeye çeke-
rek:
1698    münasip: uygun
1699    takdim etmek: tanıtmak
1700    teshir: kendine bağlama
1701    çulu düzmek: maddi durumu düzelmek
1702    muteber: itibarlı
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— Seni başka bir kocaya veriyorlarmış, öyle mi?
— Böyle bir lakırdı var ama babam henüz bana açıktan açığa 

bir teklifte bulunmadı.
— Bulunursa ne yapacaksın?
— Tabii şiddetle reddedeceğim.
— Senin bu şiddetli reddin babanın otoritesini yenebilir mi?
— Umrani, şüphe etme… Benim sana olan aşkım, babamın be-

nim üzerimdeki otoritesinden daha kuvvetlidir…
— Kabul ediyorum fakat birleşmemizi baban katiyen reddeder-

se onun bu nüfuzunu nasıl kıracaksın?
— Senden başkasına varmayacağıma emin ol…
— Bunu da kabul ediyorum. Benden başkasına varma lakin 

bana da varamadıktan sonra hâl nasıl olacak?
— Bu türlü müşküle uğrayanlar ne yapıyorlarsa biz de onu ya-

parız.
— Ne yapıyorlar?
— El ele verip intihar…
Umrani Bey, bu çocukça fikre içinden güldü. Fakat zahiren1703 

bir şey sezdirmeyerek:
— Bu müşküle bir çare aramak imkânı dururken birbirimizin 

olmadan bu genç yaşımızda niçin ölüme atılalım?
— Bu imkânı benim zavallı aklım kavrayamıyor. Söyle, dedi-

ğin gibi olsun?..
— Bana kaç…
Caize bu teklif kaşısında ani bir şaşkınlıkla durduktan sonra:

— Olur mu?
— Niçin olmasın?
— Sonra babam beni reddetmez mi?

1703    zahiren: görünüşte
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— İntiharı babanın reddinden daha ehven1704 mi sanıyorsun?
— Ölüm her şeyi kapatır lakin sağlığında redde uğrayan bir 

kıza kimse iyi nazarla bakmaz.
— Beni dinle güzelim. Şimdi her şeye takdim ile icabına göre 

hareket edeceğimiz bir emelimiz var: Birbirimizin olmak… Bir 
baba hiçbir vakit sulbi1705 kızını reddedemez. Bu laftan ibaret bir 
şeydir. Önümüzde geçireceğimiz bir fırtına var. Bunu inkâr ede-
mem. Evvela bir dargınlık olur. Sonra her şey savar, barışılır. Bu 
hakikat birçok emsaliyle sabittir.

Caize’nin gözleri bu teklifin açacağı maceraları seçmek için bir 
müddet boşluklara dalıp çıktıktan sonra:

— Babamın kati reddine uğradıktan sonra dediğin gibi hareket 
ederiz.

— Son çarenin dediğim şekilde olduğunu bil. Bunu iyice zihni-
ne yerleştir. Ondan evvel babanı iknaya muvaffak olursak bu daha 
âlâ…

***
O ay içinde Filozof, Caize’yi tüccarın oğlu Şeref Bey’e vermek 

için sıkıştırdı. Fakat kız umulmaz bir metanetle1706 babasının bu tek-
lifine karşı durdu.

Filozof artık parladı:
— Umrani’ye varmak için ayağına gelen bu güzel kısmeti tepi-

yorsun, değil mi?
— Evet baba…
— Zamane kızı… Sualimi tasdike1707 de sıkılmıyorsun…
— Böyle ciddi bahislerde sıkılmak olmaz. Yalan mı söyleye-

yim, sizi aldatayım mı? Siz bize daima açık yürekli olmayı tavsiye 
etmez miydiniz?
1704    ehven: tercih edilebilir
1705    sulbi: zürriyetinden, kendi neslinden olan
1706    metanet: dayanıklılık
1707    tasdik: doğrulama
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— İşte ben de açık yüreklilikle söylüyorum. Benim intihabımı 
kabul etmiyorsun. Ben de senin intihabını katiyen reddediyorum. 
Çatlasan patlasan ben seni barlarda garsonluk etmiş oğlana ver-
mem. Aslı, nesli, mesleği, maişeti namalum bir chevalier d’indust-
rie’yi1708 evime damat alamam…

Baba kız hayli çekiştiler. İki taraf da sözünde ısrar etti. Mesele 
halledilmedi. Filozof, çocuklarına fazla yüz vermiş olduğunun ce-
zasını çekiyordu. Tabii, serbest terbiyenin sonu böyle pot geliyor-
du1709. Eski babalar, kocaya verecekleri kızlarından rey sorar mıydı? 

“Kızı keyfine bırakırsan zurnacıya varır” meseli tevekkeli1710 söylen-
memiş… Evladı sıkı zapturapt altına almalıdır1711. Hayvanların bile 
muhtaç oldukları terbiyeden insanlar nasıl vareste kalabilirler1712? 
Hayvanı tabiatına terk edersen gem almaz1713, hergele olur. İnsanlar 
da öyle. Serbest büyüt, bak sonra söz geçirebilirsen aşk olsun…

Üç gün sonra Caize evden kayboldu. Kızcağız yeise kapıla-
rak canına kıymış olmasın? Tavan arasından kuyuların dibine kadar 
aradılar, yok… Bir gece, iki gece geçti, kız yok. Hiçbir gece baba 
bucağından başka bir yerde kalmamış bu toy kız nereye gider?

Nihayet postacının getirdiği kısa bir mektup işi tenvir etti1714:
Caize uzun izahata lüzum görmeyerek firarını kısaca şöyle an-

latıyordu:
Baba,
Tabiat her şeye galip. Ona mukavemet1715 kabil1716 değil. Zevci-

min nezdindeyim1717. Beni mazur görünüz.
1708    chevalier d’industrie: dolandırıcı, ahlaksız
1709    pot gelmek: istenilen biçimde sonuçlanmamak
1710    tevekkeli: boşuna
1711    zapturapt altına almak: düzeni ve disiplini sağlamak
1712    vareste kalmak: kurtulmak
1713    gem almak: söz dinlemek
1714    tenvir etmek: aydınlatmak
1715    mukavemet: karşı koyma
1716    kabil: mümkün
1717    nezdinde: yanında
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Filozof gülerek:
— Kızını büyüt. Kendi boyuna getir. Yabancı bir erkeğe kaçsın. 

Sonra izdivacını sana böyle üç kelimeyle haber versin.
Artık olacak olmuştu. Bu firar vakası şayi olduktan1718 sonra 

Caize’yi kabul edecek başka koca zor bulunur veya hiç bulunamaz-
dı.

Hikmetullah Efendi tahkikata girişti. Caize’nin zevcinin nezdi 
dediği mahallin adi bir pansiyon odasından başka bir şey olmadı-
ğını anladı.

Garip bir tebessümle bir iki defa kafasını yumrukladıktan son-
ra kendi kendine şöyle düşündü:

— Mâni olamadım, olan oldu… Ey Deli Filozof, şimdi amiya-
ne hareket eden babalar sürüsünden ayrılmalısın. Gayritabii sayı-
lan jestlerle halktan aykırı gidenlere “divane” diyorlar. Ben halkın 
kendince muhik1719 bildiği akıllılıklarına sırıttığım gibi onlar da 
benim deliliklerime gülebilirler. Müspet menfi hareketin ne tarafta 
olduğunu ancak neticeler tayin eder. Kızım, bilmeyerek aşk iblisi-
nin iğvasına1720 uyup kendini bir felakete attı. Şimdi onun felake-
tini mümkün mertebe ehvenleştirmek için ben babalık gayzını1721 
yenmeliyim. Neticelerden iyilik çıkacak inatlar makbuldür. Fenalık 
çıkacaklar merduttur1722.

Filozof bu zihnî muhakemesinden sonra doğru, kızının bulun-
duğu pansiyona gitti. Büyük bir korku telaşıyla kabul olundu. Onla-
rın bu heyecanlarına mukabil gayet hazım1723 ve sükûnet göstererek:

— Telaş etmeyiniz. Ben buraya sizi ne tesite1724 ne de tekdire1725 
geldim. İkinizin birleşmesinde ben bu ihtiyar filozof kafamla birçok 
1718    şayi olmak: duyulmak
1719    muhik: doğru
1720    iğva: yoldan çıkarma
1721    gayz: öfke
1722    merdut: reddedilmiş
1723    hazım: tahammül, genişlik
1724    tesit: kutlama
1725    tekdir: azarlama
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mahzur gördüm. Yavaş yavaş bunları siz de görüp anlayacaksınız 
fakat bir kere ok yaydan çıktı. Âleme böyle şayi oldu. Şimdi her-
kesin nazarında karı kocasınız. Ben bu birliğinizi bozmayacağım. 
Yalnız korktuğum mahzurların zuhurlarına mümkün mertebe mâni 
olmak için lüzumları tahakkuk ettikçe1726 size bazı nasihatlar vere-
ceğim.

Filozof’un bu garip şekildeki fakat gayrimemul1727 muvafaka-
tinden yeni karı koca memnun oldular. Onlar bu fevkalade acayip 
hilkatteki1728 babanın karşısında minnettarane bir mahcubiyet tav-
rıyla ezilip büzülürken Filozof devam etti:

— Bundan sonra ben size karşı “Ayıp değil, kendi düşen ağla-
maz” şarkısını söyleyip güleceğim. Çünkü karı koca olmak için bir-
birinizi iyi intihap etmediniz. Kolay geçinemeyeceksiniz. Bu mah-
zurlu intihabın fena neticelerini benden ziyade siz çekeceksiniz. 

“Olup bitmiş bir işin üzerine böyle kötülük yormakta ne mana var?” 
diyeceksiniz. İstikbali noktası noktasına keşfetmiş olduğumu ilerde 
size tasdik ettirmek için şimdiden bu falcılığı yapıyorum. Geçim-
sizlik evvela damat beyden çıkacaktır. Mağduriyet, Caize’ye düşe-
cek, kızım bu suretle babasına ettiği itaatsizliğin cezasını çekecektir. 
Şimdi sizin karşı karşıya psikoloji tahlillerinizi yapabilirim. Fakat 
doğru sözlerimle Umrani Bey’i gücendirmekten çekiniyorum.

Damat bey sahte bir mahcubiyetle boynunu bükerek:
— Aman efendim gücenmem, bilakis ruhumun tahlilini gör-

mekten derecesiz müteşekkir kalırım.
Filozof bu mürai1729 çehreye dik dik baktıktan sonra:
— Hep insanların içleri dışına çevrilse dünya allak bullak olur. 

İçlerimizin çirkinliklerini göstermekle değil, çehrelerimizin iğfali-
ne1730 aldanmakla birbirimizle geçinebiliriz.
1726    tahakkuk etmek: gerçekleşmek
1727    gayrimemul: beklenmedik
1728    hilkat: yaradılış
1729    mürai: ikiyüzlü
1730    iğfal: kandırma
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Bu ağır imaya karşı damat bey dudaklarını ısırarak sustu. Filo-
zof’un sözünü pek sakınmaz bir adam olduğunu anladı. Onu biraz 
daha kurcalamak işine gelmedi.

Küçük bir sükûttan sonra kayınpeder sözün mecrasını biraz 
değiştirerek:

— Evlenecek gençler evvela birbirinde uzun müddet geçinmek 
için lazım gelen evsafı1731 aramazlar. Bir güzel endam, cazip sima, 
füsunkâr1732 kaş göz; tetkikine ehemmiyet verilecek diğer lüzumlu 
cihetleri perdeler, göstermez. Bu zahirî güzellikler ileride de mesu-
diyet için kâfi görülür. İzdivaç alışverişlerinde bazen de büsbütün 
ticari bir amel hüküm sürer.

Filozof bu son sözü söylerken damadına bakışlarını dikleştir-
di. Çünkü kendini ona cimri bir zengin olarak anlatmış olduklarını 
işitmişti.

Umrani Bey, manidar bir tebessümle:
— Efendimiz o hâlde hükm-i alinize1733 göre dünyada hiçbir 

mesut izdivaç tasavvuru1734 kabil olmayacak.
— Hemen onun gibi… Eğer mesut izdivaç varsa tesadüfen 

olmuştur. Zira evlenmeyi bilen binde bir kişi yoktur. Hep yanlış 
emeller arkasından koşulur. Sonra hüsranlarla karşılaşılır. İşte sizin 
izdivacınız da böyle oldu. Umrani Bey siz de aldandınız, kızım da 
aldandı. Mamafih1735 bu iddialarımda beni yalancı çıkarmanızı çok 
temenni ederim. Size fikrimi bu kadar döktüğüm kâfidir. Haydi kal-
kınız, şimdi evimize gidelim…

Umrani Bey — Emrinize itaatsizlikten sonra hanenize kabul 
olunmamız, bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Görüyorum ki zih-
niyetçe alelade insanlardan çok ayrılıyorsunuz. Bazı fikirleriniz 
bize garip görünmekle beraber her sözünüzün bir hikmete mübte-
1731    evsaf: vasıflar
1732    füsunkâr: büyüleyen
1733    hükm-i ali: yüce karar
1734    tasavvur: düşünce
1735    mamafih: buna rağmen
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ni1736 olacağını düşünerek telakkiyatınıza1737 uymaya çalışacağız. 
Bu suretle teveccühünüze isbat-ı liyakat1738 edebilmek, bizim için 
büyük bahtiyarlıktır.

Filozof bu beylik sözleri dalgın bir tebessümle dinledi. Bu içi 
başka, dışı başka gence mahiyetini tekrarlamaya lüzum görmedi.

37
Filozof’un evi artık şenlendi. Bir dam altında bir gelin bir de 

damat vardı. Bu genç çiftler sevişiyorlar, birbirine çok düşkün gö-
rünüyorlardı.

Bu şenlikten yalnız büyükana Hafıza Hanım memnun değildi. 
Ara sıra kızı Fehime Hanım’la Uğur Ayşe’yi bir köşeye çekerek:

— Yenice eleğim, nereye asayım… Bu ilk fingirtilere inanma-
yınız… İşin sonuna bakınız… Filozof kimsenin aklını beğenmez 
fakat onun kafası içindeki beynini köpeklere atsanız yemezler… 
Ne oğluna münasip bir karı buldu ne kızına uygun bir koca… Gelin 
de damat da bu gençliklerinde doksan maceranın aktörü olmuşlar…

Fehime Hanım — Anne, ne olurlarsa olsunlar. Artık bir kere 
birini gelinliğe, ötekini damatlığa kabul ettik. Artık her şey örtül-
melidir. İkide birde bunların mazilerini1739 yüzlerine vurup da dir-
liksizlik çıkarmada mana var mı?

Büyükana — Henüz yüzlerine bir şey dediğim yok… İçim 
durmuyor, size söylüyorum…

Fehime Hanım — Lüzumu yok, bize de söyleme, belki kulak-
larına gider…

Büyükana — Allah Allah bu hâle tahammül olunur mu? O ge-
lin hanım olacak kaltak, elini sıcak sudan soğuk suya koymuyor… 
Kirli çamaşırlarını, -söyletme beni- kadınlık bezlerini getirip sepet-
le aşağı bırakıyor. Birkaç defa Ayşe yıkadı. Sonra o da aldırmayı-
1736    mübteni: dayanan
1737    telakkiyat: görüş
1738    isbat-ı liyakat: layık olduğunu ispatlama
1739    mazi: geçmiş
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verdi. Bir hizmetçi, bu koca evin hangi işine yetişsin? İki defa da 
ben yıkadım… Evvelden biz bu işi kimseye göstermez kendimiz 
görürdük. Her şey ile beraber artık utanma da kalktı. Bu ak saçla-
rımla bana kanlı bezlerini yıkatmaya utanmaz mı bu karı? Görüyor 
ki evin içinde herkesin hissesine düşen hizmetler var. Bir çöpü şu-
radan kaldırıp öteye koymuyor…

Filozof hanım — Daha yeni gelin sayılır… Yavaş yavaş alışır, 
her şeyi yapar… Oğlanın hatırı için dilini tut anne…

Büyükanne — Onlar evvela benim hatırımı saysınlar, sonra 
ben onlarınkini… Ya damada ne diyelim? Kazık gibi herif, on para 
masraf etmeden eve girip çıkıyor… O buraya güveyiliğe değil, be-
dava pansiyona girdi… Çamaşırları yıkanıyor… Her gün gül gibi 
üstü başı süpürülüyor… “Yemek hazırdır buyurunuz efendim…” 
deniyor. Bir de üstelik koynuna körpe bir kız konuyor… Eski za-
mandaki damad-ı hazret-i şehriyariler1740 işte ancak bu kadar devlet 
sürebilirlerdi…

Fehime Hanım — Anne sus artık, yetişir…
Büyükanne — Benim susmamla iş biterse dilimi yutayım… 

Filozof’un serveti bu sarfiyata1741 daha kaç ay dayanabilir? Böyle 
zamanda herkes, evindeki fino köpeğinin boğazını düşünüyor…

Uğur Ayşe kafasını iki yana sallayarak:
— Alafıranga biçimde sofra istiyoru… Bir tabağa kuru ekmek 

dokansa onu kirlenmiş sayarak damat “kaldır” diyo, yüzüme bahi-
yoru… Üç kap yemek yense altmış tabak yeykaniyoru… Ne sabon 
yetişiyuru ne su… Uğraşmaktan kolum kanadım kopayazıyuru…

Büyükanne — Saygısızlar… Burası Pera Palas mı? Küçük be-
yefendi babasının evinde öyle mi yemek yerdi acaba? Ayşe aldır-
ma… O senin yüzüne baktığı vakit sen suratını öbür tarafa çeviri-
ver… Filozof’un parasının bitmesi yakındır. Önlerine bakır sahanla 
1740    damad-ı hazret-i şehriyariler: “hükümdar hazretlerinin damatları”
1741    sarfiyat: harcamalar
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kuru fasulyeyi dayarım. Canı isterse yesin… Ortalık fena… Kuru 
muru ne ise fasulyeyi de bulmayanlar var…

Fehime Hanım — Anne bitir artık… Yeniliklerine hürmeten1742 
bir zaman daha dişimizi sıkarız… Sonra elbette onları da kendi tö-
remize getiririz…

Büyükanne — Maazallah, onlar töreye, imlaya gelmez kızım… 
Gittikçe daha iyi değil, görürsün daha berbat olacağız… Nasıl yeni 
gelinlik, güveyilik kuzum? Hiçbirinin bir gün guslettiğini görme-
dim… Bu cenabetler evin içindeyken burada bet bereket olur mu? 
Bundan sonra artık iyilik bekleme. “Her gün evvelki günden beter 
olacağız.” diyorum sana… Yemek, içmek, alafranga yatmak, kalk-
mak, karı kocalık hep alafranga… Bu Frenk mukallidi1743 çocuklar 
helada taharetlenmeyi1744 bile kaldırdılar. Temiz oturup pis kalkı-
yorlar. Silinmek için su yerine kâğıt kullanıyorlar. Günah değil mi? 
Kâğıda yazı yazılıyor…

Dışarda bir pıtırtı olur.
Fehime Hanım — Anne sus… Biri geliyor…
Büyükana — Kim gelirse gelsin… Allah’tan gayrı kimseden 

korkum yok…
Caize kaçık beniz, asabi bir tavır ile gözükür.
Ayşe — A Caize Hanım’mış…
Büyükana — Kim olursa olsun… Ondan kork, bundan çekin… 

Daha dün kundağını açtığım çocuktan da mı yılacağım?..
Caize — Hanimne1745 bizi mi çekiştiriyorsunuz?
Hafıza Hanım — Evet, sizi söylüyoruz…
Caize — Şimdi kulağıma çalınan çirkin lakırdılara teessüf ede-

rim büyükanne…
1742    hürmeten: saygı gereği
1743    mukallit: taklitçi
1744    taharetlenmek: temizlenmek
1745    hanimne: “hanım nine” anlamında
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Hafıza Hanım — Çirkin, evet… Bu evde güzel bir şey varsa 
anlat da onu söyleyeyim… İyilik edenin iyiliğini, kötülük edenin 
kötülüğünü söylerler.

Caize — Biz size ne kötülük ettik?
Hafıza Hanım — Daha ne kötülük edeceksiniz? Oğlan gitti, 

gelin diye bin beladan arta kalmış yabanın sürtüğünü eve getirdi… 
Sen gittin ne idiği bellisiz garson bozuntusunu koca diye başımıza 
diktin. Şimdi ikisi de dirhem dirhem kendilerini bize satıyorlar.

Caize — Ayıptır… Kim çıkardı bu garson lakırdısını?
Hafıza Hanım — Biz çıkarmadık yavrum… Bu lakap senin 

kocanın tercümeihâl1746 sicilinde kayıtlı.
Caize — Düşman lakırdısı…

— Aslı olmadık lakırdıyı söylemezler kızım…
— Kocamın yüzüne karşı yapılan hakaretler yetmiyormuş gibi 

bir de arkasından söylemediğinizi bırakmıyorsunuz.
— Onlara “gözünüzün üstünde kaşınız var” diyen yok. Koca-

nın yüzüne ne hakaret yapılmış?
— Geçen gün yemiş soymak için Uğur Ayşe’den tabak bıçak 

istemiş de “Elin yok değil ya, git büfeden al…” cevabı verilmiş.
— Pek âlâ olmuş… Büfeye kadar yürümeye üşeniyor mu? Bu 

ne sultani tembellik1747 kuzum?.. Neredeyse donlarının düğmelerini 
de bize ilikletecekler.

Caize — Burası güya baba evi olacak… Her gün münasebetsiz 
dırıltılardan kafalarımız şişiyor. Masrafı eden ses çıkarmıyor, an-
nem her şeye katlanıyor… Büyükanamız olacak yerde babamıza 
yaptığın gibi bize de kaynanalığa kalkıyorsun…

Hafıza Hanım — Bak kızım Fehime… Ekmekçi küreği kadar 
dil… Bir lakırdı söyle, bin pay işit… Ah dünkü çocuk! Yıkadığım 
bezlerinin kirleri daha tırnaklarımın arasında duruyor…
1746    tercümeihâl: öz geçmiş
1747    sultani tembellik: sultan işi tembellik, aşırı tembellik
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Caize — Hay yıkamaz olaydın! Münasebetli münasebetsiz her 
söz arasında bunu başıma kakarsın!..

Fehime Hanım — Sus kızım… Sen bir eksik söyle, büyüka-
nandır…

Caize — Sağlık selametle büyükanam olmayaydı…
Hafıza Hanım — Şimdi kalkıp da iki parmağımı ağzına sokar-

sam salaşpur1748 yırtar gibi suratını ikiye ayırırım!
Caize — Bir şeycik yapamazsın! Benim elim armut devşirmi-

yor!
Hafıza Hanım avaz avaz haykırarak:
— A dostlar! Ümmet-i Muhammet! İşitiniz… Bunca emeklerle 

büyüttüğüm torunum beni dövecek… Bu kız evveli böyle değildi… 
Kocaya varalı ahlakı büsbütün değişti… Bu edepsizlikleri sana o 
rezil herif mi öğretiyor? Gidip sorayım… Kanapeye bacaklarını 
upuzun uzatmış cigara üzerine cigara… Hergelenin keyfine bakınız 
bir kere! Burası tembelhane mi? Öğleler oldu… Artık işine gücüne 
gitse ya! İşte gidiyorum, sana da ona da şimdi haddinizi bildiririm!

Hafıza Hanım merdivene doğru koşar.
Caize — Anne tutunuz! Gidiyor!
Hafıza Hanım — Giderim zahir1749… Ben yukarıda şimdi onu 

beş paralık etmezsem yüzüme tükürünüz!
Fehime Hanım, anasının bir koluna; Uğur Ayşe, öbür koluna 

sarılarak salıvermemeye uğraşırlar.
Hafıza Hanım çığlık çığlığa:
— Bırakınız beni! Şimdi bayılacağım… Ben dediğimi yapmaz-

sam çatlarım!
Caize usulcacık:

— Çatla patla!.. Bayılacak kadının böyle vapur düdüğü gibi 
sesi hızlı çıkar mı?
1748    salaşpur: kumaş
1749    zahir: elbette
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Fehime Hanım — Anne olmaz… Seni bırakamayız. Daha dün-
kü damat… Böyle çabucak yüz göz olup rezaleti ayyuka çıkarmak 
uyar mı hiç? Sonra el âlem bize ne der, gidip de akşama gelmeyi-
verirse?

Hafıza Hanım — İlahi kızım, ne saf yüreklisin! Nereye gide-
cek? Böyle yeri nerede bulacak? Sizin böyle üzerine düştüğünüzü 
anlayıp da kendini naza çekerse o başka…

Vücudunu tutan kolların zaptından silkinerek:
— Bırakın beni! Öfkemi alayım… Damarlarım şişti, çatlaya-

cak… Yüreğimi dolduran merak yelini dağıtayım…
Çelebi merdivenden inerek:

— Sabahleyin evi dolduran bu yaygaralar nedir?
Yukarıya çıkmaya uğraşan büyükanasının belinden kavrayarak:
— Nereye?
— Yukarıdaki edepsizlerin terbiyelerini vermeye gidiyorum.
— Edepsizler kim? Yukarıda gelin ve damat var.
— İşte ben de o hayâsızlar için söylüyorum ya…
— Yavaş söyle, işitirler…
— İşitsinler diye haykırıyorum…
Çelebi, kocakarıyı belinden aşağı çekerek:

— Olmaz!
— Çekil yanımdan! Azrail gibi gelme üstüme…
— Azrail senden korkar… Etrafına zehirler saçan bu müthiş di-

linden yıldığı için vaktini geciktirdi, yanına gelemiyor…
Büyükana kendini kaldırıp yere atarak bu sefer baygın bitik 

seslerle:
— Öldüğümü istiyorlar… Yüzüme karşı söylemekten çekinmi-

yorlar… Müjdeler olsun… Muradınıza eriniz… İşte gidiyorum… 
Kalbim durdu… İçimden ığıl ığıl bir şeyler sızıyor… Şah damarla-
rımı oğunuz… Çabuk çiçek suyu, lokman ruhu…
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Fehime Hanım, anasının kol ve boyun damarlarını kolonya ile 
ağır ağır ovarken Ayşe yarım bardak suyun içine bir iki damla eter 
akıttığı kordiyalı1750 yetiştirir.

Kocakarı dudaklarına uzatılan bardağın muhteviyatından1751 
birkaç yudum içip mütebakisini1752 harice püskürerek hâlet-i nezi1753 
takliden kısık kısık iniltiler ve gözlerinin siyahları kaymış dönük 
bakışlarla:

— Hakkınızı helal ediniz… Gidiyorum çocuklar…
Biraz alargada duran Caize, Çelebi ağabeyinin kulağına:
— Ne komedya! Hanımninem ne büyük Hüdadad1754 artisttir… 

Bu marifetini bir sahnede yapsa çok alkış toplar… Bu kadın bir 
senede böyle kaç defa ölüp dirilir?

Kocakarının artık sesi kesilir, nefesleri seyrelir, hafifler.
Filozof ağır ağır merdivenden inerek:
— Ne oluyoruz?
Caize — Hanımninem ölüyor. Öldü.
Filozof — Allah cümlemizi şefaatine nail1755 etsin… Emsalsiz 

veliye1756 gibi bir kadındı… (Caize’nin kulağına) Durunuz, onu ben 
şimdi diriltirim…

Filozof bu sahte ölünün tepesine dikilerek:
— Ağzına zemzem verdiniz mi? Kelimeişehadet getirdi mi?
Caize — Ah bilmem, bilmem… Zavallı büyükanneciğim…
Filozof — Haydi Çelebi, koş… İmama, bekçiye haber ver… 

Fatih Camiinde cemaat dağılmadan müteveffiyeyi1757 yetiştirelim. 
1750    kordiyal: yatıştırıcı bir ilaç
1751    muhteviyat: içindekiler
1752    mütebaki: kalan
1753    hâlet-i nez: ölüm hâli
1754    Hüdadad: Allah vergisi
1755    nail: erişmiş
1756    veliye: ermiş
1757    müteveffi: vefat eden
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Kaynanamı çok severim. Son nefesi vermezden evvel yetişip de 
helalleşemedim. Gasilden1758 sonra mahallece olacak tezkiyeden1759 
evvel kaynanacığıma evcek bir tezkiye yapmak isterim. Ellerini-
zi kaldırınız. Ey hususi cemaat, merhumeyi1760 nasıl bilirsiniz? 
Abide1761, zahide1762, saliha1763, sabire1764, kimseyi incitmez, gıybet 
bilmez… Müddet-i ömründe1765 ağzından bir tek fena söz çıkma-
mıştır… Cennetlik huylarla ittisaf1766 etmiş, içi dışı nur kesilmiş bir 
kadındı… Gayet az yerdi… Kendi söylemez, sade dinlerdi… Şimdi 
onu melekler kanatlarının üstünde cennet-i âlâya uçuracaklardır… 
Yalnız gençliğinde kocasının üzerine bir genç mübaşiri sevdiği şayi 
olmuştu… Şüphesiz bu da büyük bir iftiraydı…

Bu son cümle üzerine ölü, asabi bir davranışla başını kaldırır. 
Bulunduğu yerde iki kat oturarak namübarek1767 ağzını açar. Göz-
lerini yumar:

— Aslı faslı olmadık kırk yıllık dedikoduları böyle tezkiye su-
retinde tazelediğin için -ilahi- dilin tutulsun! Beni diri diri mezara 
gömmek için hepiniz başıma toplandınız. “Belki kan tutmuştur, bir 
şey olmuştur.” diye cesedimi bir gecelik olsun evde yatırmak yok 
mu? Fatih’e namaza yetiştirmek bahanesiyle bu aceleniz ne? Elim-
den bir bardak su da mı içmediniz? Hep emeklerim haram, zehir 
zıkkım olsun!.. Beni cennetlik bir hatun gibi tasvir etmek1768 için 
Hikmetullah ne kadar acı istihzası1769 varsa ortaya döktü… Cehen-
1758    gasil: ölünün yıkanması
1759    tezkiye: cenaze töreninde ölen kimsenin çevresince iyi bilinip bilinmediği-

nin bildirilmesi
1760    merhume: ölmüş Müslüman kadın
1761    abide: takva sahibi (kadın)
1762    zahide: dindar (kadın)
1763    saliha: iyi işler yapan (kadın)
1764    sabire: sabreden (kadın)
1765    müddet-i ömründe: ömrü boyunca
1766    ittisaf: vasıflandırma
1767    namübarek: uğursuz
1768    tasvir etmek: betimlemek
1769    istihza: alay etme
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neme giderim de bu münafık, bu zındık herifin tezkiyesini, duası-
nı istemem! Ah Filozof, kafasının içi kof… Ölümle eğlenilir mi? 
Aynaroz papazı… Allah’tan korkmaz, peygamberden utanmaz!.. 
Güya beni musalla taşına koydular da tezkiye mi yaptın? Tezkiye 
ile, telkinle1770 ölüm merasimiyle alay olur mu? Dört gözle ölümü-
mü bekliyorsunuz… Ölmeyeceğim işte! Hepinizi gömdükten sonra 
öleceğim!

Filozof gülerek:
— Ölümle alay eden sensin. Ölümü komedyaya çevirdin. Ayda 

birkaç defa ölüp diriliyorsun. Dikkat et, bu artistlik bir gün Azra-
il’in gücüne gider de sahiden ruhunu kabzediverir1771… O zaman 
sana telkin verdirmek için Aynaroz papazı bulup çağırırım…

Büyükana — Sen dururken papaz çağırmaya ne hacet? Senin 
kararmış, imansız kalbinin yanında papaz, ehl-i cennetten sayılır…

Filozof — Papazın kaynanası… Mezara girdiğin vakit Münkir, 
Nekir tepene dikilince bakalım ne cevap vereceksin?

Kaynana — Onu sen düşün… “Filozof” namını aldıktan sonra 
Allah’a ve kullara karşı irtikâp1772 etmediğin imansızlık ve heze-
yan1773 kalmadı… Şimdi de Münkir, Nekir ile eğleniyorsun. Bunla-
rın hiçbirine inanmazsın… Var mıymış yok muymuş, kalıbı dinlen-
dirdikten1774 sonra anlarsın…

Çelebi işi latifeye dökmeye uğraşarak:
— Şimdi ahirete gittin geldin… Öbür dünyada ne gördün? Bize 

anlat bakalım…
— Ne mi gördüm? Ağzını açmış koca bir cehennem babanı 

bekliyor.
Bu esnada İclal Hanım merdivenden inerek:

1770    telkin: ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler
1771    kabzetmek: almak
1772    irtikâp: kötülük
1773    hezeyan: saçma sapan konuşma
1774    kalıbı dinlendirmek: ölmek
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— Sabahleyin bir parça odayı derleyip topluyordum. Aşağıda 
sesler işittim. Ne var?

Fehime Hanım — Annemin biraz siniri tuttu da…
İclal Hanım, büyükanaya doğru bakarak:
— Ah hanımnineciğim, Allah’a emanet…
Yanına yaklaşır. Kocakarının iki elini ve yüzünü seve seve öp-

tükten sonra nabzını ve hareketini muayene ederek:
— Nabızları fazla atıyor. Ateşi de yüksek. Biçare kadın cidden 

hasta…
Büyükana, gördüğü samimiyete mukabil bir feveranla1775 geli-

nin ellerine sarılır. Bu defa yapma değil, cidden ağlayarak:
— Yavrucuğum, Allah senden razı olsun… Deminden beri bu-

rada ölüm hâlleri geçiriyorum da tepeme dizilip türlü istihzalarla 
yalnız seyrime bakıyorlar… Hiçbiri ne nabzımı yokladı ne de ha-
reketimi… Gel, ben de seni doya doya öpeyim, elmas gelinciğim!..

Etraftakiler, deminden gelin aleyhinde zehirli sitemler saçan 
bu buruşuk ağzın şimdiki bu ateşli buselerine hayretle bakakalırlar.

İclal, kaynanası Fehime Hanım’ın elinden aldığı kolonya suyu 
ile ağır ağır büyükananın nabızlarını, şakaklarını ovarak:

— Hanımnineciğim, sen merak etme… Ne rahatsızlığın olur-
sa bana söyle. Senden başka hiçbir şeye ehemmiyet vermem. Seni 
kimseye ezdirtmem… Benim bir esaret arkadaşım var: Karanfil 
Dadı. Oğlu için kurtarmaya uğraştığı bir miras davasının peşinden 
dolaşıyor. Birkaç gün sonra buraya gelecek. İkimiz sana gül gibi 
bakarız…

Bu sırada merdivenden Umrani Bey iner. Kocakarının etrafın-
daki toplantıya bakarak:

— Hayrola, ne var?
Fehime Hanım — Annemi biraz sinir örseledi de…
Damat Bey — Hekim çağırmadınız mı?

1775    feveran: öfkelenmek
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Çelebi — Hekimlik bir şey yok.
Damat Bey — Ne demek? Hatunun beti benzi kül gibi…
Umrani Bey, saatini çıkarıp hastanın nabzını sayarak:
— Nabzı doksan dokuz… yüz… Bu kadar yüksek darabanı me-

rak etmiyor musunuz?
Büyüknine — Etmezler yavrum… Onlar beni ölsün diye bek-

liyorlar…
Damat Bey — Allah göstermesin hanımnine. Senin zıyaın1776 

bu ev için büyük bir felaket olur. Sen bu evin temeli, hepimizi bir 
arada tutan şirazesisin1777. Senin yerine biz ölelim, sen sağ ol…

Kocakarı — Ağzını öpeyim yavrum… Kaç defa böyle ölüm 
tehlikeleri geçirdim de damadım olacak -sözüm yabana- bu filozof 
adam saatini çıkarıp da bir kerecik nabzımı saymadı… Onların hiç-
birinden böyle gönül alıcı tatlı lakırdı işitmedim…

Damat Bey telaşla:
— Eczaneye koşayım, telefonla bir doktor çağırayım.
Filozof:
— Buhran geçti, hacet yok.
Damat Bey eğilir, yakından kocakarının yüzüne bakarak:
— Ya bu solgunluk, ya bu yorgunluk?.. Kadını burada kuru yer-

lerde yatırmayınız. Tutunuz döşeğine nakledelim.
Bu teklife karşı kimsede acele bir hareket görülmez. Umrani 

Bey teklifini musırrane1778 tekrar ile:
— Caize Hanım, İclal Hanım, Çelebi Bey, Ayşe Kadın tutunuz 

bakalım, hanımninemizi yatağına nakledelim…
Kocakarıyı omuzlarından, bacaklarından tutarak yatağına gö-

türürler. Hasta melul melul1779 etrafına bakına bakına:
1776    zıya: kayıp, ölüm
1777    şiraze: temel
1778    musırrane: ısrarla
1779    melul melul: üzgün bir şekilde
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— Gördünüz mü terbiyeyi, insaniyeti?.. Damatçığım olmasa üç 
dört saat kuru tahtaların üzerinde yatarım da kimse aldırmaz…

Damat Bey yatağa yaklaşarak:
— Hanımnineciğim canın ne istiyor? Söyle… Biz seni kuş sütü 

ile beslesek yeridir…
— Bana canımın ne istediğini sormazlar. Mutfakta ne pişerse 

-taze, bayat- onları yedirirler… Hasta midesi her yemeği kabul eder 
mi? Onu böyle senin gibi kimse düşünmez.

Damat:
— Hanımnineciğim söyle… Piliç mi, kuzu söğüşü mü? Yoksa 

hafif balıklardan biri mi1780?
— İşte hâlim gözünüzün önünde. Benim gibi bir hasta için ne 

türlü yiyecekler münasipse…
— Peki peki… Takvime bakayım, hekimlere sorayım, bu ay 

içinde hastalara yedirilen hazımları1781 en kolay, en latif yemekler 
hangileriyse onlardan intihap edeyim.

Hariçten1782 odayı dinleyen Filozof, zevcesi Fehime Hanım’a:
— Ölüm komedyasını takip eden bu ikinci mudhikeden1783 sen 

ne anlıyorsun?
— Pek ciddi bir mana çıkaramıyorum.
— Anladığımı sana söyleyeyim: Damatla gelin, bu iki kurnaz, 

kocakarının aleyhlerindeki ağız bozukluğunu yukarıdan dinlediler. 
Bu evde rahat yaşamak için onun husumetinden1784 kurtulmak yolu-
nu bu suretle buldular.

— Annem de onların bu sahte şefkatlerinin ciddiyetine inandı.
1780    “Yoksa” sözcüğü ile başlayan bu soru cümlesi tefrikada eksik.
1781    hazım: sindirim
1782    hariç: dış
1783    mudhike: komedi
1784    husumet: düşmanlık
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— Şimdilik inandı fakat bakalım ilerde ne hengâmeler1785 ko-
pacak?..

38
Karanfil Dadı dolaşacağı yerleri dolaşıp miras keyfiyeti hak-

kında iyi vaatler alarak geldi. İclal onu büyükannenin hizmetine 
tayin etti. Başlıca vazifesi bu huysuz, bu dırdırcı kadını memnun 
etmeye uğraşmaktır. Arap elinden geldiği kadar çalışıyor hatta bazı 
geceler büyük hanımın uykusunu getirmek için döşeğinin başında 
masal bile söylüyordu.

Kocakarı, Arap’ın bu yararlıklarından cidden hoşnutluk getire-
rek diyordu ki:

— Çocukluğumda tıpkı böyle bir siyah dadım vardı. Allah bana 
ihtiyarlığımda da yine böylesini verdi…

***
O esnalarda bu dirliksiz eve bir şans teveccüh etti1786. Filozof’a 

yirmi beş bin lira tayyare piyangosu vurdu. Talihin bu tebessümü 
ile geçmiş günlerin acılarını biraz unuttular. Bu şans kimin kade-
minden1787 geliyordu. Yeni gelinin mi, damadın mı? Yoksa en son 
gelen dadının mı?

Herkes bu uğuru kendi üzerine alarak şakalaşıyorlardı. Filozof:
— Asıl uğur, piyango biletini alırken benim verdiğim paradadır, 

diyordu.
Fakat asıl mesele de bu değildi. Bu para ne olacaktı? Bir ban-

kaya mı yatırılacaktı?
Damat, Caize’ye; gelin de Çelebi’ye şöyle vır vır vırıldıyor-

lardı:
— Bankaya yatırılacak paradan şimdilik bize ne fayda olabilir? 

Aile efradı hepimiz bu küçük servetten istifade etmeliyiz.
1785    hengâme: gürültü patırtı
1786    teveccüh etmek: güler yüz göstermek
1787    kadem: uğur
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Bu teklif karşısında Filozof gülerek:
— Bu parayı dünyanın bir rubunu1788 satın alabilecek bir servet 

sanmayınız. Bu miktarda bir nakit, münasebetsiz sarfiyata kullanı-
lırsa çarçabuk biter. Her zaman da insana1789 böyle piyango vurmaz. 
Akıllılık bundan en uzun sürecek bir istifade yolunu keşfetmektir.

Damada1790 sordu:
— Sizin bu baptaki fikriniz?
— Muvafık, namuvafık, aklıma geleni söyleyeceğim.
— Buyurunuz.
— Bu parayla muazzam bir tayyare alınamaz.
Filozof hayretle:
— Alınabilse de ne işimize yarar?
— Fakat bu paranın üçte biriyle güzel bir otomobil alınabilir.
— Bu kadar eksikliğimizin içinde en lüzumlusu otomobil oldu-

ğuna kani1791 değilim. Ona evvela bir garaj, sonra da bir şoför lazım.
— Şoför bendeniz. Aliyyülâlâ1792 sertifikam var.
Filozof tebessümle:
— Ha evet, bir zaman da otomobilde çalıştığınızı unuttum… 

Peki, müşteri taşıyıp para mı kazanacağız?
— Bu zamanda bundan kârlı bir iş yoktur…
Filozof, bu ağızlara kanacak sersemlerden değildi. Hemen te-

bessümünü genişleterek:
— Otomobil çalıştırtanlardan çoklarının hikâyelerini dinledim. 

Ekseriyetle1793 zararı kârına galip çıkan bu nev1794 kazançlar benim 
1788    rub: çeyrek
1789    Tefrikada yanlış olarak: “efsane”.
1790    Tefrikada yanlış olarak: “damadı”.
1791    kani: inanmış
1792    aliyyülâlâ: en yüksek derecede
1793    ekseriyet: çoğunluk
1794    nev: tür
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işime gelmez. Böyle işlerde acele olmaz. Artık para, göz çıkarmaz. 
Şimdilik bir bankaya nemaya1795 koyalım. Dursun bakalım kısme-
timize ne çıkar?

Böyle bir zaman geçti. Bir gün Çelebi, elinde bir gazeteyle Fi-
lozof’un yanına gelerek:

— Baba, dedi, Emniyet Sandığı ilanında kelepir bir köşk var. 
Müzayedede şimdilik dokuz bin dört yüz liraya çıkmış. Verilen 
izahata1796 bakılırsa köşk değil, âdeta küçük bir domain1797… Kırk 
dönüm arazi… Meyve bahçesi, sebze bahçesi, koruluğu… Müte-
addit1798 havuzlar, kuyular, kameriyeler1799, on dönüm bağ… Etraf 
muntazam1800 duvar ile mahsur1801… On beş oda harem, sekiz oda 
selamlık, iki kurnalı mükemmel mermer hamamı, ayrıca mutfak 
dairesi, birkaç ahır, büyük kümesler, hasılı1802 müştemilatı1803 say-
makla bitmez… Yeniden imarı icap etse parayla meydana gelmez 
bir Tunus gediği…

Filozof gazeteyi alıp ilanın o kısmını dikkatle süzdükten sonra:
— Oğlum, bu kadar büyük mülkü ne yapacağız? Başımıza dert 

mi alacağız? Biz dört buçuk kişiden ibaret bir aileyiz. Bunun içinde 
kayboluruz.

— Baba, böyle söylemeyiniz… Ben evliyim, kızınız kocada… 
Bundan sonra ailemiz günden güne artacaktır. Böyle bir mülkten 
hakkıyla istifade etmeyi bilenler, âdeta maişet1804 yolunu temin et-
miş olurlar. Bu köşk parayla değil, bedava demektir. Sekiz bin lira-
1795    nema: faiz
1796    izahat: açıklamalar
1797    domain: malikâne
1798    müteaddit: birçok
1799    kameriye: çardak
1800    muntazam: düzgün
1801    mahsur: çevrilmiş
1802    hasılı: sözün kısası
1803    müştemilat: eklenti
1804    maişet: yaşama
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ya onun etraf duvarları çevrilmez. Bir kere gidip görelim. İşimize 
gelmezse döner geliriz. Bir haftaya kadar kati1805 karar verilecekmiş.

Çelebi, köşkü görmek için babasını iknaya muvaffak olur.
Bu küçük seyahate İclal, damat, Caize de iştirak ederler1806. 

Erenköyü istasyonunda trenden inerler. Görmeye gittikleri mülk 
oralarda Çınarlı Köşk namıyla maruf1807… Şoförler, arabacılar ta-
nıyorlar. Mevki, Büyük Erenköyü ile istasyon arası.

Mevsim, ilkbahar başlangıcı. Bütün kırlarda, bahçelerde bir 
uyanış gülümsemesi var. Etrafta her şey yeşil bir taravetle1808 taze 
fışkırıyor. İstanbul’un ağır havalı, kapanık sokaklarından böyle 
ceyyit1809 rüzgârlı genişliğe çıkış çok hoşlarına gitti. Bir yürek fe-
rahlığıyla teneffüslerinin1810 hafiflediğini hissediyorlardı.

Caize, Filozof’un boynuna sarılarak:
— Babacığım ne iyi, ne iyi… Buralarda oturanlar, İstanbul hal-

kından bahtiyardırlar. Mutlak beş on sene fazla yaşarlar.
Filozof — Fazla yaşamanın bahtiyarlık olduğu malum değildir.
Caize biraz somurtkanlıkla:

— Ya çarçabuk ölmek mi iyidir?
— Hayat uzviyetin1811 aşınmasından ibarettir. Bunu zevk bil-

mek de gaflettir.
— Ben uzviyetimi son dereceye kadar aşındırarak yaşamak is-

terim. Şimdi bu meseleler bir tarafa dursun biz bu güzel havalı, latif 
manzaralı yerleri bırakıp da Koska’nın gökyüzü görünmeyen so-
kaklarına nasıl döneceğiz?
1805    kati: kesin
1806    iştirak etmek: katılmak
1807    maruf: tanınan
1808    taravet: canlılık
1809    ceyyit: temiz
1810    teneffüs: solunum
1811    uzviyet: canlılık
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Filozof — Buraların letafetine kapılarak daha köşkü görmeden 
benimsemeye başladık.

Aynı yoldan birkaç araba daha gidiyordu.
Çelebi — Bunlar da bizim köşke bakmaya mı gidiyorlar aca-

ba?
Filozof — Sen de hemen temellük1812 edatını kondurdun. Ne-

den oluyormuş bizim köşk?
Çelebi — İçimden öyle geliyor. Çünkü köşkü görünce beğene-

ceğimize hiç şüphe etmiyorum.
Filozof — Beğenmekle almak beyninde1813 çok mesafe var. Ta-

rife bakılırsa bu köşk öyle dokuz on bin liraya da kalmaz, arttırırlar.
Damat — Efendibaba ortalıkta para yok. Dört beş bin liraya 

buna benzer ne kelepirler satıldı…
Böyle konuşa konuşa köşke geldiler. Orada kendilerinden ev-

vel gelmiş birkaç araba daha bekliyordu. Geniş demir parmaklıklı 
kapının iki kanadından biri açıktı.

İki yana yetişkin çınarlar dikili bir alanın müntehasında1814 be-
yaz köşk görünüyordu. İçeriye yürüdüler. Yüksek çınarların yamrı 
yumru düğümlü dalları henüz yapraklarla örtülmemişti.

Köşkün önünde etrafı bakımsız fakat güzel tarhlarla1815 çevrili, 
beyzi1816, büyük bir mermer havuz gördüler. Kendileri gibi köşke 
bakmaya gelmiş birtakım halk bahçede kısım kısım gezinerek el-
leriyle ebniyeyi1817 gösterip paha biçer gibi bir şeyler anlatıyorlardı.

Caize, kocasının koluna yapışarak:
1812    temellük: sahiplenme
1813    beyn: ara
1814    münteha: son
1815    tarh: bahçelerde çiçek dikmek için ayrılmış yer
1816    beyzi: oval
1817    ebniye: binalar
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— Bey, elime bir sopa alıp da bu kalabalığı buradan kovacağım 
geliyor. Bizden evvel köşkü bunlardan biri alırsa kederimden ağla-
rım. Daha içeriye girmeden bayıldım gitti.

— Hiç kederlenme. Burası bizim olacak, görürsün.
— Neden anladın bey?
— Baban buraya gelmezden evvel sözlerinde gayet kayıtsız bu-

lunuyordu. Şimdi her tarafa büyük bir dikkatle bakıyor.
Bu aralık Filozof, kızına doğru yürüyerek:
— Caize, bülbül zamanı burası cennet olur…
Caize sevinçle:

— Ah babacığım, bilirim… Ahiret cennetine itikadınız1818 yok-
tur, bari ömrünüzün sonuna kadar bu dünya cennetinde yaşayalım…

Filozof cevap vermedi. Yürüdüler. İki yan mermer merdiven-
lerden köşke girdiler. Bina yeni değildi lakin eski yapı gayet sağ-
lamdı. Tamire hacet1819 görülmeden içinde daha çok seneler oturu-
labilirdi.

Geniş sofa, iki yan kapılar, nihayette çifte merdiven… Alt katı 
dolaştıktan sonra yukarı çıktılar. Her taraf yeni boyanmış gibi gıcır 
gıcır yağlı boya… Odaları gezdiler. Balkona yürüdüler. Orada biri 
yaşlı, biri genç iki kadın buldular. Besbelli bunlar da kendileri gibi 
geziciydi.

Güneşin kıvılcımları altında pırıldayan denize doğru manzara 
çok güzeldi. Caize, Filozof’un ellerine sarılarak:

— Ah babacığım ne hoş, ne hoş!.. Baktıkça insanın gönlü açı-
lıyor…

Filozof’un cevabına vakit kalmadan balkonda bulunan iki ka-
dından ihtiyarı:

— Kızım çok güzel ama bu köşke “uğursuz” diyorlar. Kim al-
dıysa ailece bir şeamete uğramış, rahat oturamamış…
1818    itikat: inanç
1819    hacet: gerek
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Caize biraz şaşalayarak:
— Hanım, uğursuzluğa inanır mısınız?
— İnanırım kızım… Mücerrep1820 hadiselerdendir.
Filozof, bu yabancı kadınlarla bir bahis açmak istemediği için 

hiç ses çıkarmadı.
Kadın — Hele köşkün son sahibi, karısını şu pembe odada âşı-

ğı ile yakalayarak öldürmüş… Duvarlara bulaşan kan lekeleri hâlâ 
duruyor. İnanmazsanız gidiniz, bakınız.

Bu kurumuş kanı hâlâ duvarlarda duran “şeamet” sözü Filozof 
ailesinin biraz neşelerini kaçırdı. Caize sinirli bir dudak büküşle:

— Hanım, buralı mısınız?
— Hayır, İstanbul’dan geldik.
— Köşke bakmaya mı?
— Evet.
— Meşumiyetini bildiğiniz hâlde…
— Hayır kızım, köşkün uğursuzluğunu bilmiyordum. Burada 

duydum. Bahçede üç erkek, iki kadın konuşuyorlardı. Yanlarına 
gidip dinledik. Vaka iki sene evveli olmuş. Gazeteler yazmış: İbra-
himpaşazade Vasıf Bey’le zevcesi Şadan Hanım faciası… Bu söz-
leri işitince filhakika iki sene evvel cereyan eden hadiseyi biz de 
hatırladık. O zamanın gazetelerini okumuşsanız düşününce belki 
sizin de aklınıza gelir.

Filozof — Evet, evet… Öyle bir şey şimdi ben de hatırlıyo-
rum. Fakat herhangi bir ev dâhilinde böyle bir facianın vukusu ile 
o mahallin uğursuzluğuna hükmolunamaz. Ölü çıkan evlere ekseri-
ya1821 şeamet atfederler. Ölmek bir emr-i tabiidir1822… Nerede olsa 
öleceğiz… Meskenin ne kabahati var? İbrahimpaşazade faciasına 
gelince… Böyle vakalar hayatta eksiksizdir. Burada olmazsa ötede 
olacak, ötede olmazsa başka bir yerde vuku bulacak…
1820    mücerrep: denenmiş
1821    ekseriya: çoğunlukla
1822    emr-i tabii: doğal durum
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Kadın — Korkarım doğrusu…
Filozof — Neden?
Kadın — Böyle bir köşke sahip olmaktan…
Filozof — Aynı facianın aileniz meyanesinde1823 tekerrürü1824 

şeametinden mi?
Kadın — Evet… Rabb’im göstermesin…
Filozof — Eğer ailenizin içinde bu neticeye çıkacak bir vaka 

hazırlığı varsa hangi evde hangi mevkide bulunsanız iş olacağına 
varır. Asıl keyfiyet, insanlara birbirini öldürme vahşetinden kesecek 
bir terbiye verebilmektedir. Kadını diğer bir erkekle yakalayınca 
kanlar içinde gebertmek kasaplığı… Hamalın da yaptığı bu, Paşa-
zade’nin de yaptığı bu… Bütün insanlar bu zihniyetçe henüz aynı 
seviyededirler.

Filozof önde, ötekiler arkada balkondan çıktılar. Vaka cere-
yan eden odadaki kurumuş kanları görmeye gidiyorlardı. Sofanın 
sağ köşesindeki pembe odaya girdiler. Duvarları pembeyle imtizaç 
eden1825 renklerde çiçekli, mücella1826 bir kâğıtla kaplıydı. Geniş 
pencerelerden harice uzanan manzara küme küme birçok yeşil ko-
ruluklardan atladıktan sonra mavi denizi kucaklıyordu.

Caize — Aman ne müferrih1827 oda…
Damat — Ben burada geçmiş hiçbir cinayet kokusu alamıyo-

rum1828.
İclal — Hiçbir cinayet iki sene kokusunu saklamaz.
Çelebi — Ne diyorsun karıcığım? Kırk ve daha ziyade yıllar-

dan sonra buhurdan gibi tüterek faillerini1829 ele veren cinayetler 
vardır…
1823    meyane: ara
1824    tekerrür: yinelenme
1825    imtizaç etmek: kaynaşmak
1826    mücella: cilalanmış
1827    müferrih: ferahlatıcı
1828    Tefrikada yanlış olarak: “anlamıyorum”.
1829    fail: yapan
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Kıskanç kocanın kamasından duvarlara fışkıran kanları arama-
ya başladılar. Bir müddet taharriden1830 sonra bir şey bulamayınca 
Caize öfkeli bir tavırla:

— Ben size bir şey söyleyeyim mi? Balkondaki hanım bizi bu 
köşkü almaktan soğutmak için o cinayet masalını uydurdu. Burada 
kendilerinin gözleri var. Çok pey sürmemek için bu kurnazlığı ya-
pıyorlar.

Filozof — Vaka büsbütün asılsız değil. İki sene kadar evvel 
gazetelerde böyle bir şey okuduğumu iyiden iyiye ben de hatırlıyo-
rum. Lakin vakanın bu köşkte cereyan ettiği bizce katiyen müspet 
bir keyfiyet değil.

İclal Hanım birdenbire helecanla haykırdı:
— Geliniz, geliniz. Kurumuş kanları buldum. İşte bu köşede…
Hepsi çağrılan tarafa koştular. Penceresiz iki duvar dılının1831 

hatt-ı fasılasına yakın, artık hemen siyaha dönmüş lekeler görünü-
yordu.

Filozof dikkatle bakarak:
— Bunlar kan lekelerine benziyor!
İclal ellerini ovuşturarak:
— Katil, zavallı kadını köşeye sıkıştırmış, kamasını daldırmış.
Damat — Köşkü satılığa çıkardıkları hâlde niçin bu lekeleri 

temizlememişler? Bu, çok müşteriyi burayı almaktan soğutacak bir 
şeydir.

Çelebi — Cinayeti müspit olduğu için adliyece muhafaza edil-
miş ve sonra unutularak kalmış olmalı.

Caize — Bu köşke şeamet isnadı için duvara koyun kanı bu-
laştırılamaz mı?

Filozof — İnsan kanı olmuş, hayvan kanı olmuş, bunun bence 
bir ehemmiyeti yok. Bu köşkü almanın başka birçok ciddi mahzur-
1830    taharri: arama
1831    dıl: kenar, yan yüz
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ları var. Mahaza Koska’dan buraya naklimiz hayatımızda büyük bir 
değişiklik yapacaktır. Bundan bazı cihetlerle mesrur1832, mesut ola-
cağımızı ümit ediyorum. Çünkü insanın kanı teneffüs ettiği havayla 
tasfiyelenir1833.

İclal Hanım, dehşetten büyümüş gibi görünen gözlerini kan le-
kelerinden ayıramayarak:

— Ne vahşet bu ya Rabbi! Sevilmeyen koca bu bahtsızlığının 
acısını karısının kanından çıkarmaya kalkıyor. Hakiki aşk katille 
telif olunabilir mi? Ölüm karıştırılınca aşk, cinayet olur. Katille1834 
karşılanan karı koca sadakatsizliği cinayetlerinde hangisini daha 
mücrim1835 bulursunuz? Katili mi, maktulü mü?

Filozof — İzdivaçta her iki taraf da birbirine karşı sadakat ta-
ahhüt ediyor1836, demektir. Bu taahhüdü bozacak bir tebeddül1837 
vukuunda karı kocadan her biri kendini cürmümeşhut1838 hâlinde 
yakalandırmazdan evvel meselenin sulhen tesviyesine1839 bir çare 
aramalıdırlar. Sevilmeyen bir eş ile yaşamak iki taraf için de fe-
lakettir. Bu nefreti müthiş bir neticeye varıncaya kadar gizlemeye 
uğraşmakta ne mana vardır?

Damat — Efendi hazretleri karı kocadan biri diğerine “Ben 
senden bıktım artık, ayrılalım.” deyince bu teklif sızıltısızca bir ka-
bul yüzü görebilir mi sanırsınız?

Filozof — İşte asıl mücrim, bu teklife ret ısrarında bulunan-
dır. Bir kere böyle bir mahlukta izzetinefis1840 yoktur. “Zorla beni 
1832    mesrur: memnun
1833    tasfiye: temizleme
1834    katil: öldürme
1835    mücrim: suçlu
1836    taahhüt etmek: söz vermek
1837    tebeddül: değişme
1838    cürmümeşhut: suçüstü
1839    tesviye: sonuçlandırma
1840    izzetinefis: onur
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seveceksin”; doğrusu hissî bir şekavet1841, daha doğrusu bir arlan-
mamazlıktır.

Caize — Baba niçin böyle söylüyorsunuz? Gönüllerini geriye 
alamayan biçarelerin ızdıraplarını niçin düşünmüyorsunuz?

Filozof:
— Bu aşk dilencilerine acırım fakat hak vermem. Yüksek bir 

gönül, sevilmediğini hissedince arsızlanamaz. Hemen incinip çe-
kilir. Izdırabı çok şiddetliyse bunu kendi nefsinde söndürmek için 
lazım olan fiile atılır. Sizi sevmeyen tarafı rahatsız etmek, medeni 
bir insan için ahlak düşkünlüğüdür.

Damat:
— Çok güzel buyuruyorsunuz efendi hazretleri… Bendenizin 

fikrim de tamamıyla böyledir…
Caize çatık çehre ile kocasına dik dik bakarak:

— Benim fikrim hiç böyle değildir. Karı koca arasındaki sada-
katsizliği ancak ölüm temizler… Ben hıyanet edersem kocam beni 
öldürsün… O ederse ben de onu gebertirim…

Bu sert hüküm üzerine gözlerde bir müddet durgunluk peyda 
oldu1842. Caize kurumuş kanlara gözlerini dikerek:

— Oh ne âlâ1843 etmiş de gebertmiş!.. Koca dediğin böyle olur…
Sonra Çelebi’ye dönerek:
— Ağabey, sen bir şey söylemiyorsun… Üstüne böyle bir şey 

yormak istemem ama sen de evlisin. Bu noktadaki hissini, fikrini 
anlamak isterim. Derin düşünerek canı cana ölçerek söyle.

Bu sual karşısında Çelebi sözlerini biraz karısı İclal’e kaydı-
rarak:

— İclal ile benim karı kocalık muhabbetimizin darası alınmış-
tır. Biz böyle tehlikelere karşı sigortalı gibiyiz. Aklıma hiç bu nev 
1841    şekavet: eşkıyalık
1842    peyda olmak: belli olmak
1843    âlâ: iyi
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şeyler getirmemiş olduğum için bu hususta hazırlanmış bir fikrim 
de yoktur.

Filozof odadan dışarıya yürüyerek:
— Haydi haydi… Üzerinden seneler geçmiş bir cinayet eseri 

görüp de bundan kendinize hisse çıkarmak çocukluğuna kalkışma-
yınız.

39
Hisleri, gözleri arkada kalarak Koska’daki evlerine döndüler. 

Ev içinde lakırdılar artık hep Çınarlı Köşk’e aitti. Filozof çok söy-
lemiyor, o kendi kendine şöyle düşünüyordu:

“Ömrümün sonuna yaklaşıyorum. Cimrice iktisadi hesaplarla 
bu sayılı günlerimi tebah etmemeliyim1844. Şimdiye kadar hayata 
bir kıymet vermedim, bir gün de görmedim. Piyangodan çıkan bu 
paraya mı ehemmiyet vereceğim? Softaların1845 gayribedii1846 cen-
netleri onların olsun… Yalvarsalar da kapılarından içeriye adımımı 
atmam… Dünyadaki fâni cennetler, maveradaki ebedîlerden daha 
mantıki ve daha haz verici, daha şifalıdır. Hemen gayrimemul1847 
denecek bir para ayağıma geldi. Önüme bir dünya cennetinin ka-
pıları açıldı. Bu fırsatı tepmek hamakatlerin1848 büyüğüdür. Çınar-
lı Köşk’ü alırım. Geniş odaların birinde güzel bir kütüphane tesis 
ederim. Dünya dedikodusundan elimi eteğimi çekerek yeşil orman-
cıkların, kameriyelerin, çardakların sükûnetleri altında mütalaalara 
dalarım.”

Ötekiler de hep rüyalarında Çınarlı Köşk’ün gölgeli yollarında 
dolaşıyorlar. Bazen dördü bir araya gelip fısıldaşıyorlardı.

Caize:
1844    tebah etmek: yok etmek, tüketmek, mahvetmek
1845    softa: yobaz, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse
1846    gayribedii: beğenilmeyen
1847    gayrimemul: beklenmedik, umulmadık
1848    hamakat: ahmaklık
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— Babam bir şey söylemiyor, düşünüyor. Zihninden neler ge-
çiriyor acaba?

Damat:
— Benim hissettiğime göre onun zihni Çınarlı Köşk’e takıldı. 

Satın almak için tevehhüm1849 ettiği birtakım mahzurların1850 halle-
riyle1851 uğraşıyor.

Çelebi:
— Fakat böyle uzun boylu düşünmeye vakit yok. Yarın da köş-

kün ihale kararı verilecek.
İclal:
— Kayınpederim dalgındır. Böyle mühim işlerde onu pek ken-

di havasında terk etmemelidir.
Çelebi:

— Siz durunuz. Ben gider fikrini sorarım.
Babasının yanına girince onu gazete sahifelerinde1852 Emniyet 

Sandığı Emlak Müzayedesi ilanlarını tetkikle1853 meşgul bularak 
sordu:

— Babacığım meraktan ölüyoruz. Fikrinizi anlamaya geldim.
— Hangi hususta?
— Çınarlı Köşk’ü alacak mısınız, almayacak mısınız?
Filozof nikbin1854 bir gülüşle oğlunun yüzüne baktı. Cevap ver-

medi.
Çelebi sözüne devamla:

— Eğer köşkü büyük buluyorsanız bize fazla gelen taraflarını 
kiraya verebilirsiniz.
1849    tevehhüm: kuruntuya düşme
1850    mahzur: engel
1851    hal: çözüm
1852    sahife: sayfa
1853    tetkik: inceleme
1854    nikbin: iyimser
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— Ben oturduğum evin içine yabancı adamlar sokmak iste-
mem. El dırdırı çekilmez…

— Peki efendim… Fakat kararınızı anlayamaz mıyım?
— Merak etme oğlum, iş yolunda gidiyor.
— Nasıl babacığım?
— Köşke pey vuruyoruz1855.
— Bize böyle bir şey söylemediniz.
— Böyle şeyi ortaya ifşa etmek iyi değildir. Bu pey sürmenin 

bin türlü madrabazlıklarına1856 bizim akıllarımız ermez. Bu işin ehli 
bir dostum vardır. Onu gönderdim, pey vurup duruyor. Müzayede-
de mağlup olmaması için kendisine vasi1857 mezuniyet de verdim. 
Haydi git, ötekilere de müjdele, meraktan kurtulsunlar…

***
Köşk on iki bin yedi yüz liraya Filozof’un üstünde kaldı. Kos-

ka’dan Erenköyü’ne taşındılar fakat götürdükleri eşya da kendileri 
de koca köşkün içinde kayboldular.

Hanımı, hizmetçisi bütün kadınlar işe sıvandılar… Köşk kim 
bilir ne kadar zamandan beri su, süpürge görmemişti.

Elinden epeyce dülgerlik1858 gelen Filozof da ufak tefek tami-
ratla uğraşırken ötekilere şöyle söylüyordu:

— Bu evin her tarafı birden temizlenemez. Kısım kısım silip 
süpürmelisiniz. Bugün burasını, yarın ötesini…

Fehime Hanım:
— Efendi, elde mevcut eşyayla olabildiği kadar hemen çarça-

buk bir salon döşemeliyiz. Konudan komşudan gelenler olursa ala-
cak bir yerimiz yok.

Filozof:
1855    pey vurmak: arttırma ile satılacak bir şey için fiyat teklif etmek
1856    madrabazlık: hileci, hile
1857    vasi: geniş
1858    dülger: yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
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— Benim konuya komşuya o kadar ehemmiyet vermediğimi 
bilirsiniz. Gelirlerse “Affedersiniz, içerisini henüz düzeltmedik.” 
itirazıyla bahçeye birkaç iskemle korsunuz, otururlar. Hem gelip de 
ne yapacaklar? Burada gördükleri eksiklikleri orada burada dediko-
dularına sermaye edinip bizimle bir âlâ eğlenecekler…

Fehime Hanım:
— Âdettir, yeni taşınanlara sefa geldinize gelirler. Gelenlere 

“gelmeyiniz” denebilir mi?
Filozof:
— Hanım, o eski âdetler artık kalktı. Evvelden gelirlerdi. Hem 

de lamba, ayna, halı, vazo ve sair1859 ev hediyesi getirirlerdi.
Çelebi:

— Bu evin tefrişi1860 gelecek hediyelere talik edilirse1861 bu oda-
larla beraber ağızlarımız da bomboş havada açık kalır…

Caize:
— Koska’dan getirdiğimiz iki hırtı bir pırtı ile bu ev döşenmez. 

Âlemi kendimize güldürmeyelim. Efendibaba cüzdanının ağzını bi-
raz daha açmalıdır.

Filozof:
— Paranın yarısını köşke verdik. Diğer yarısını da lükse vere-

mem. Ev tanzimi1862 namıyla çürük çarık birtakım eşyaya sarf et-
mek kâr-ı akil değildir. Bunlar alınırken dünya kadar para tutar. Sat-
mak isterseniz kimse yüzlerine bakmaz. Cemiyetlerde, düğünlerde 
bu beyhude sarfiyat yüzünden ağır borçlara girerek İstanbul’da çok 
aileler iflas etmiştir.

Caize:
1859    sair: başka
1860    tefriş: döşeme işi
1861    talik etmek: bağlı kılmak
1862    tanzim: düzenleme



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 331

— Babacığım bir antre1863, bir salon kalaylayalım. İç tarafları 
varsın çıplak hâliyle dursun…

Filozof:
— Pazarları, bedestenleri1864 bir dolaşayım. Elden düşme muva-

fık1865 bazı şeyler bulursam alırım.
Çelebi:

— Bu döşenecek salonda Uğur Ayşe belinde mavi peştamalı, 
ayaklarında imam çorapları, kirli, partal1866, mercan terlikleriyle mi 
gezecek? Misafirlere bu kıyafetle kahve verecekse yalnız komşula-
ra eğlence değil, sinemalık bir aile oluruz vallahi…

Filozof:
— Bakınız, Uğur Ayşe’yi modernize etmek işine ben karış-

mam… Onu şimdiki1867 servanteların1868 biçimine sokabilmek için 
evvela bir heykeltıraşa gönderip vücudundan bir hayli kısmını 
yontturmalı…

Uğur Ayşe kapıdan içeriye başını uzatarak:
— Benim lafımı mı ediyorsunuz?
Filozof gülerek:
— Evet, senin lafını ediyoruz.
Caize:

— Ben, Ayşe’yi bir biçime sokarım.
Damat:
— Nasıl?
Caize:

1863    antre: giriş
1864    bedesten: kapalı çarşı
1865    muvafık: uygun
1866    partal: yıpranmış
1867    Tefrikada yanlış olarak: “şimdilik”.
1868    servante: hizmetçi kadın
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— Başına güzel bir servante bonesi, önüne süslü bir prostela1869, 
ayaklarına uzun ökçeli iskarpinler…

Uğur Ayşe saf bir kabalıkla sırıtarak:
— Of aman, ben uzun ökçenin üzerinde burkulup düşerim… O 

küçük kazığın üstünde İstanbul karıları nasıl sekerek yürüyorlar şa-
şıyorum…

Filozof:
— Sen de İstanbul hanımları gibi zarif olmak için o iki sivri 

kazığın üzerinde burkulmadan yürümeye alışmalısın.
Ayşe:
— Kaç ağam, kaç… Allah bizim tabanlarımızı düz yaratmış… 

Tanrı’mız sivriliği makbul bulaydı keçiler, öküzler gibi ayaklarımı-
zın altlarına yüksek tırnak kordu…

Filozof:
— Atlar, eşekler gibi…
Ayşe:
— Ağam, sen benden daha iyi söyledin.
Filozof:
— Sonra tırnaklar aşınıp takılmasın diye insanları nallarlardı.
Ayşe:
— Gördün mü bir yol, lafın ucu nereye vardı. Keşkem şimdiki 

kadınların tabanlarına da demir nalça1870 vursalar da kocalar sivri 
ökçe masrafından kurtulsa…

Filozof:
— O zaman da yeni bir sanat peyda olurdu. Kadın nalbantlı-

ğı1871…
Ayşe’nin arkasından Karanfil Dadı göründü:

1869    prostela: önlük
1870    nalça: nal
1871    nalbant: nal takan kişi
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— Ayol beni de söylemez misiniz?
İclal:
— Dadım ne güzel olur, ne güzel olur… Onu ben süsleyece-

ğim…
Caize:

— Nasıl?
İclal:
— Hani ya yağlı boya tablolarda gümüş tepsi tutan zenciler yok 

mu? Onlar gibi…
Dadı:
— Aman beni çok süslemeyiniz… Sonra bana hakkambaşı âşık 

olur…
Gülüştüler… Ellerinden gelebildiği kadar köşkün birkaç oda-

sını tanzime uğraşıyorlar, güçleri yetmediği hususlarda böyle birbi-
riyle alay ediyorlardı.

Köşke bir bekçi buldular: Hurşit Ağa. Mert bakışlı, orta yaşlı 
bir adam. Yanlarında kalmasını teklif ettiler. Az bir aylıkla bu va-
zifeyi kabul etti. Filozof muşamba örtülü, çala kullanılmış bir köy 
arabası aldı. Ona bir de küheylan eskisi, az yemeye, yorgunluğa 
dayanır bir at uydurdu. Hurşit Ağa hem bahçıvanlık hem arabacı-
lık, hasılı köşkün bütün diğer ayak işlerini yapacaktı. Filozof, araba 
hayvanına Rossinant adını verdi. Bu isim, Don Kişot’un meşhur 
binek atına aittir. Avrupa’da lağar1872 hayvanlara alem olmuştur.

Ev halkı nasıl birbirini sesle arayacak bir hâlde koca berha-
nenin içinde kaybolmuş gibiyseler, Rossinant da bir uçtan bir uca 
geniş ahırlarda bir başına geviş getiriyordu.

Bu kurada1873 hayvanla onun arkasına takılan çekçek arabası, 
vakıa konuya komşuya karşı Filozof ailesinin pek de refah hâline 
1872    lağar: çelimsiz
1873    kurada: cılız
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delalet etmiyordu1874. Lakin istasyonun uzaklığı hasebiyle böyle bir 
arabaya katiyen lüzum vardı.

Filozof’un “deli” namıyla mahlaslanmış1875 gibi olması, kom-
şuları bir müddet ihtilattan1876 müçtenip1877 bulundurdu.

Hikmetullah Efendi ailesi, şimdiye kadar yaşamış oldukları ha-
yat tarzından büsbütün başka bir âleme düşmüştü. Geceli gündüzlü 
köşkün sefasına doyamıyorlardı.

İlkbahar geldi. Bahçe tarif olunmaz bir letafetle1878 yeşillendi. 
Fakat kırk dönüm araziye bir Hurşit Ağa ne yapabilirdi?

Filozof:
— Bize lazım olduğu kadar eker biçeriz. Üst tarafı varsın ala-

bildiğine beyaban olsun. Vahşetin de başka güzelliği vardır, diyordu.
Gündüzün büyük bir kısmını bahçede geçiriyorlar. Hele bahar 

mehtaplarında geceleri eve girmek istemiyorlardı.
Koruda birbirleriyle yarışan bülbül orkestraları, gecenin derin 

şiiri üzerine nağmelerini saçarken, Filozof:
— Dinleyiniz… Bu ne ilahi musikidir… Barlardaki kulakları 

sakatlayan cazbant1879 gürültülerine bu namı vermek küfürdür. Ora-
larda kokteyller, şampanyalarla sarhoş oluyorlar. Burada bu bülbül 
konserleri ruhlarımıza pek anlayamadığımız bir lisanla tabiatın es-
rarını1880 teksif ederken1881 teneffüs ettiğimiz her yudum saf hava 
ile sermest1882 oluyoruz. Dünyada en büyük bahtiyarlık tabiatı an-
lamaktır. Ses veren, vermeyen her şey bize bu esrarı söyler fakat 
1874    delalet etmek: işaret etmek
1875    mahlas: takma ad
1876    ihtilat: görüşme
1877    müçtenip: uzak duran, sakınan, çekinen
1878    letafet: güzellik
1879    cazbant: caz orkestrası
1880    esrar: sırlar
1881    teksif etmek: yoğunlaştırmak
1882    sermest: sarhoş
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biz anlamayız, geçeriz. Hakiki zevkleri bilmeyiz, suni1883 zevkler 
arkasından koşarız.

Kaynana Hafıza Hanım sabah kahvesini havuz başında içiyor, 
talihin bu lütfuna karşı da hâlâ eski bedbinliği ile şöyle söyleniyor-
du:

— Kibarlık ne iyi şeymiş… Koska’nın kapanık odasında man-
galın külüne karşı kahve içmek nerede, burada kırlara, denizlere ba-
karak yudumlarını çekmek nerede… Bu evin içinde Allah’ın sevgili 
kulu kimdir, bilmiyorum. Çok şükür Cenab-ı Mevla bize böyle bir 
para inayet1884 etti fakat kâfir damadımın ağzından bir kerecik olsun 
Rabb’imize hamdüsena1885 sözlerini işitmedim. Allah verdiği gibi 
geri de alır. Bu herifin Halik’a ve kullarına karşı olan nankörlüğün-
den korkuyorum. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli… Bir 
gün başımıza bir şeyler gelecek ama bakalım ne vakit…

Kocakarının şikâyetlerini duyan Karanfil, yanına yaklaşarak:
— Büyük hanım, iyi şey bekle de iyi şey gelsin. Allah’tan ne 

istersen onu verir.
— Allah herkese istediğini vermez. Layık olanlara dilediklerini 

verir.
Arap birdenbire lafı değiştirerek:
— Bu akşam bülbül öttü. İşittin mi büyük hanım?
— İşittim.
— Horozlar da öttü, kurbağalar da öttü. Hepsi birbirine karıştı 

da ne güzel oldu.
— Sus tabiatsız! Kurbağa sesi ile bülbül sesi birbirine kaynar 

mı?
— Vallahi kaynadı. Bülbüller ağaçta ötüyor. Kurbağalar havuz-

da vırlak vırlak tekrar… Ben kurbağaları da severim bülbüller ka-
dar…
1883    suni: yapay
1884    inayet: lütuf
1885    hamdüsena: şükretmek
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— Allah cezanı vermesin. Eşek anırırsa dinler misin Karanfil?
— Dinleyip de ne yapacaksın? Kulağını mı tıkayacaksın? Ne-

reye kaçacaksın?
— Sanki eşek sesinden de hoşlanır mısın demek istiyorum?
— Eşek sesi çirkindir ama tuhaftır değil mi büyük hanım? Ka-

lın kalın bağırır da sonra bostan dolabı gibi gıcırdar.
— Ne de iyi tarif ediyorsun… Aman sus! Duymuş gibi oluyo-

rum…
— Üstüne binersen inatçıdır ha… Sen başını bu tarafa çekersen 

o öbür tarafa gider.
Büyük hanım havuz başı sefasını yaparken, Arap’ın tabii tuhaf-

lıklarıyla da eğleniyordu.
Kümese otuz kadar tavuk koydular. Altısı kuluçka yatıyordu. 

Evin içinde yumurta bollandı. Şimdi süt veren bir hayvan eksikti. 
Bunun için de elden ucuzca bir şey düşürmek üzere Filozof etrafa 
göz kulak oluyordu.

Sabahleyin erkekleri istasyona indirmek için Rossinant araba-
ya koşuluyordu. Bu o kadar halim bakışlı bir tonda munis1886 bir 
hayvandı ki koşum vurulurken kadınlar iki yanağından öpmek is-
terdi.

Filozof bu öpüşükler karşısında “Görmediğin oğlu olmuş…” 
meselini1887 tekrarlardı.

Bu hayvan, bir ekmekçiden yok pahasına alınmıştı. Sırtında 
küfelerle senelerce mahalleleri dolaşıp birçok evlere velinimet-
lik1888 ettikten sonra şimdi arabaya koşuluyordu. Bu yeni kapısında 
bolca yiyor ve akşam sabah muayyen1889 saatlerden başka çalıştırıl-
mıyordu. Semirdi1890, arada bir kişnemeye bile başladı.
1886    munis: uysal
1887    Tefrikada yanlış olarak: “mislim”.
1888    velinimet: bağış, iyilik
1889    muayyen: belirli
1890    semir: şişman
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Filozof köşkün rez-de-chaussée1891 katında kütüphane için bü-
yük bir oda intihap1892 etti. Pencereler cihetinden1893 başka, üç taraf 
duvarlarına geniş raflar yaptırttı. Bir vakıf kütüphaneyi dolduracak 
sayıdaki her lisandan kitaplarını günlerce çalıştığı bir tasnif1894 üze-
rine bu raflara dizdi. Ortaya yeşil çuha örtülü eni boyuna uygun, 
heybetli, kunt1895, masif1896 meşeden bir masa koydu.

Şimdi bütün zevki, ömründe bu kadar intizama1897 sokamamış 
olduğu kitaplarının karşısına geçip saatlerce onları seyretmekle ve 
hangilerinin üzerinde derin tetebbularını1898 yürüteceğini tayinle 
meşgul oluyordu.

Namlarına “bibliyofil”1899 denilen kitap muhibbi ve kütüphane 
meraklısı bazı kimseler vardır. Bunların işleri güçleri oradan bu-
radan, pahalı ucuz elde edebildikleri nadide1900, kıymettar ciltleri 
ve diğer nev1901 münteşir1902 eserleri toplayıp kütüphanelerine diz-
mektir. Okumak için değil, “Filan kitap bende de vardır…” diye 
övünmek için tıpkı camekânlarına çanak çömlek dolduran antika 
meraklıları gibi… Bu atik evani1903 ne yenir ne kullanılır… Bunla-
rın yalnız karşısında seyirlerine bakılır…

Bu kitap âşıkları içinde meraklarını pek ileriye götürenler de 
vardır ki bunlara “bibliyoman”1904 denilir. Kelimeyi Türkçeye “ki-
tap delisi” şeklinde tercüme edebiliriz.
1891    rez-de-chaussée: zemin, giriş
1892    intihap: seçme
1893    cihet: yön
1894    tasnif: bölümleme
1895    kunt: sağlam
1896    masif: som
1897    intizam: düzen
1898    tetebbu: araştırma
1899    bibliyofil: kitap sevdalısı
1900    nadide: ender
1901    nevi: yeni
1902    münteşir: yayımlanmış
1903    evani: kap kacak
1904    bibliyoman: kitap düşkünü
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Filozof Hikmetullah Efendi kitabı rafa koymak için değil, oku-
mak aşkıyla sever ve beşer ömrünün birkaç kütüphaneyi tamamıyla 
okumaya müsait olmadığına teessüf ederdi. İstanbul’daki kütüpha-
nelerin mevcutlarını, nevlerini, kıymetlerini vazifedar hafız-ı kü-
tüblerden1905 daha iyi bilirdi. Bazı bazı hâlinde görülen akli taşkın-
lıklar, belki de bu fazla mütalaa1906 yorgunluğundan ileri geliyordu.

40
Köşkteki yazlı kışlı ikametleri iki seneyi buldu. İnsan denilen 

mahluk, temadi eden1907 hangi hâlinden memnun kalır? Filozof ile 
Uğur Ayşe’den başkaları kır hayatından bıkar gibi oldular. Vakit 
buldukça artık İstanbul eğlencelerine koşuyorlardı.

Bu iki senenin vukuatı1908 sırasında daha birçok cinayetleri 
meydana çıkan Uzun Şevki’nin zabıta kuvvetleriyle müsademesin-
de1909 meyyiten1910 istisalini1911 ve Binti Betran’ın tevkifini1912 gaze-
telerde okudular.

Karanfil’in oğlu Arif’in mektep masrafını Filozof muntaza-
man1913 tesviye ediyor, çocuk hafta tatillerinde ve büyük vacance-
lardaki1914 zamanını köşkte anasının yanında geçiriyordu. Bu lütfun 
aşırı sevinciyle Karanfil Dadı, Filozof’un elini bırakıp eteğini, ete-
ğini bırakıp ayağını öpüyordu.

Uzun Şevki’nin vakasını gazetede okurken Karanfil titreyerek:
— Orada kalaydım acaba beni de Betran ile hapse götürecekler 

miydi?
1905    hafız-ı kütüb: kütüphane görevlisi
1906    mütalaa: ayrıntılı düşünme
1907    temadi etmek: uzamak, devam etmek
1908    vukuat: olaylar
1909    müsademe: çarpışma
1910    meyyiten: ölü olarak
1911    istisal: temizlenme, kökünü kazıma
1912    tevkif: tutuklanma
1913    muntazam: düzenli
1914    vacances: tatil
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sualine her ağızdan “Şüphesiz…” cevabını aldıkça yaş dökerek 
Allah’a şükrediyor, İclal’den evvel Sırmakeş viraneliğindeki hane-
ye kapatılan iki bedbaht1915 kadının çektikleri işkenceleri anlatıyor-
du.

Filozof soruyordu:
— Ne oldu o kadınlar?
— Bir gece yarısı Uzun Şevki onları aldı götürdü. Nereye gö-

türdü, bilmiyoruz.
***

Kır hayatından en evvel İclal usandı. Üzerine bir sinir hâli gel-
di. Vara yoğa öfkeleniyor, hiçbir şeyle eğlenmiyor gibiydi. Çelebi 
onu avutmak için gezdirmek istedikçe ters pürs sözlerle redde uğ-
ruyordu.

Bülbüllerin hanendelik ettikleri bir bahar mehtabında Çelebi 
ona yalvarıyordu:

— Haydi karıcığım, bahçeye çıkalım.
— Çıkmam…
— Pencereden bir kere dışarıya bak.
— Bakmam…
— Dışarısı ressamları, şairleri ve bütün sanatkârları sünuhat-

la1916 coşturacak bir letafette…
— Ben ne ressamım ne şairim… Mehtabın nurundan, bülbü-

lün sürurundan1917 ruhuma bir gıda çıkaracak kadar henüz sanatkâr 
olamadım.

— Haydi karıcığım, üzme beni…
— Üstüme varma…
— Eh peki, burada oturalım.

1915    bedbaht: talihsiz
1916    sünuhat: ilham
1917    sürur: sevinç
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— Beni bırak, sen git… Mademki tabiatın güzelliklerinden an-
lıyorsun, niçin burada oturacaksın? Çık, istifade1918 et.

— Ah İclal, sensiz hiçbir zevk içime sinmez. Niçin bilmez gibi 
söylüyorsun?

— Böyle iki kişiyi birbirine perçinleyen hayat bazen ne kadar 
çekilmez oluyor.

— Ne demek istiyorsun?
— Muamma1919 söylemiyorum, ne demek istediğim meydan-

da…
— Ben anlamıyorum. Bana daha açık söylemelisin.
— Bey, Allah aşkına beni bırak. Git bahçeye. Böyle sen üstüme 

vardıkça fena oluyorum. Kalbimde olmayan ve istemediğim şeyleri 
de bana söyletiyorsun.

İclal yüzünü öbür tarafa dönerek somurtur.
Çelebi hazin bir hitapla:

— Benim yüzümü görmekten sıkılıyor gibisin İclal?
— Yalnız senin yüzünü görmekten değil, kâinattan sıkılıyorum. 

Fakat artık bu sualleri kes… Şu sinirli saatimde bana zorla isyan 
ettirme. Git, git… Bensiz eğlenmeye alış.

— Seni fazla üzmemek için gidiyorum lakin sensiz eğlenmeye 
alışamayacağımı bil. Bu beyhude1920 teklifi tekrarlayıp durma.

Çelebi yalnız başına bahçeye, ötekilerin yanına iner.
Bütün ev halkı bahçedeler. Filozof, zevcesi1921, kaynanası, hiz-

metçiler hepsi bir arada oturuyorlar. Caize ile kocası, uzakça bir 
kanepeye çekilmişler.

Filozof:
— Oğlum, hani ya karın?

1918    istifade: yararlanma
1919    muamma: bilmece
1920    beyhude: boşuna
1921    zevce: eş
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Çelebi:
— İnadı tuttu, gelmiyor.
Filozof:
— Çok üzerine düştün. Fazla yüz verdin, kadını zorla hasta 

ettin. Kadın kısmı hırçınlanmaya bahane arayan kısrağa benzer. 
Süvari1922, daima dizginleri tartıp onu zapta muktedir olduğunu 
kendisine ihsas etmelidir1923, lüzumunda mahmuzlarıyla canını yak-
malıdır. Bir kere zaafını belli ederse ebedî bir mağlubiyetle mak-
hur1924 kaldığı gündür…

Çelebi:
— Babacığım, çok sevdiğim bir kadına daima sert bir amir tavrı 

nasıl gösterebilirim?
— O kadar sertlenmezsen de her dakika cicim bicimle tepene 

çıkartman da iyi netice vermez. Hekime gösterdin, ne dedi?
— İsteri1925, dedi.
— Bir kere bir kadının üzerine bu teşhis kondu mu çekiver kuy-

ruğundan… Ben başka şey merak ediyorum.
— Nedir babacığım?
— Bu kadının isteriye uğramasının bir sebebi var. Onu anlamak 

istiyorum.
— Beni büyük bir meraka düşürüyorsunuz. Bu sebep ne olabi-

lir?
— Düşün.
— Düşünüyorum, en evvel aklıma gelen makul1926 sebep şu 

oluyor…
— Hangisi?

1922    süvari: asker
1923    ihsas etmek: hissettirmek, sezdirmek
1924    makhur: kahredilmiş
1925    isteri: histeri, çeşitli ruhsal bozukluklarla kendini gösteren bir tür sinir siste-

mi hastalığı
1926    makul: mantıklı
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— Bu hâli, mahpusiyet işkencesiyle geçen hayatının bir aksü-
lameli1927 olacak…

— Belki… Doktor daha ne dedi?
— Bazı ilaçlar verdi. Hastayı ferah tutunuz, sıkmayınız, iyi ha-

valı yerde oturtunuz…
— Buradan daha iyi havalı yer nerede olur?
— Bir rejim tarif etti: Zıddına basmayınız, olmaz dediği husu-

satta ısrarla üzerine varmayınız ve size karşı olan muamelatında1928 
da birçok huysuzluklarını affediniz. Yani şimdilik onu pek tam 
adam yerine koymayınız. İsteri, her şeyden evvel ruhi bir rahatsız-
lıktır. Kendisinde ciddi hiçbir hastalık olmadığına onu inandırmaya 
çalışınız. Bu hastalık haricî suitesiratla ve bazen de hastanın kendi 
kendine fena telkinlerde bulunmasıyla artar.

— Bin türlü akl ü hayale gelmez felaketler içinde peşinden do-
laş. Evlen, iki sene sonra böyle yarı çılgın bir kadınla karşı karşıya 
kal…

— Babacığım, ben karımı seviyorum. Her derdini, her eziyetini 
yüksünmeden çekerek onu tedaviye çalışacağım.

— Çalış fakat bütün emeklerinin heba olmasından korkarım.
— İyileşmesi hakkında büsbütün ümitsiz değilim çünkü…
Bu talil1929 edatından sonra Çelebi susarak birkaç defa yutku-

nur. Filozof sorar:
— Ey?.. “Çünkü”den sonra?..
— Çünkü karım bazı bazı iyileşiyor. Kendisine kuzu gibi bir 

munislik ve hatta biraz neşe bile geliyor. Artık kurtuldu zannı ile 
seviniyorum. Fakat çok sürmüyor, bu güneşlikten sonra yine hava 
kararıyor.
1927    aksülamel: tepki, reaksiyon
1928    muamelat: davranışlar
1929    talil: sebep gösterme
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— Oğlum, karına bu muvakkat1930 iyiliklerin ne zaman ve ne 
sebeple geldiğine dikkat etmelisin. Bu kadın hangi tesir altında fe-
nalaşıyor, hangi tesir altında iyileşiyor? Bunu anlayarak ona göre 
tedbir almalıyız.

Baba oğul, bu can sıkıcı meseleden yorulmuşlar gibi bir müd-
det sustular. Filozof, uzakta oturan kızı ile damadının hâllerine de 
dikkat ediyordu. Her ikisi de bahçe kanepesinin birer ucunda, bir-
birinden mümkün olduğu kadar açık oturarak hiç konuşmuyorlardı. 
Bu soğuk vaziyet nedir? Onlar da dargın mıydılar?

Umrani Bey, baba oğul arasında geçen muhavereye1931 can 
kulağıyla dikkat ediyor gibiydi. Lakin mesafenin açıklığından bir 
meal1932 alabilmesi şüpheliydi. Nihayet o tarafa doğru seslendi:

— Çelebi Bey!
— Efendim?
— Hani ya İclal Hanım?
— Rahatsızlığı üzerinde… Çıkmıyor…
— Canım sen de nasıl kocasın? Bir karını bahçeye çıkara-

mıyorsun. Baksanıza ay gümüş ışıklarıyla uyuyan arzı okşuyor… 
Bülbüller Halik’i tazimen1933 naat okuyorlar… Bu sünuhat saatinde 
içeride oturulur mu?

dedi ve hemen yerinden fırladı. İclal’in bulunduğu odanın pen-
cereleri altına giderek onu davete başladı:

— İclal Hanım, biz buradayız, yalnız siz yoksunuz… Bütün 
aile namına rica ediyorum, bahçeye ininiz. Ay ile yüz yüze geliniz. 
Kendinizi onun nurlarına okşatınız, bir şeyiniz kalmaz… Tabiatın 
1930    muvakkat: geçici
1931    muhavere: karşılıklı konuşma
1932    meal: anlam
1933    tazim: saygı gösterme
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bu nevazişkâr1934 tedavisi yanında tıbbın bromürleri1935, valeriyan-
ları1936 kaç para eder?

Damat bey bahçeden pencerelere yükselttiği bu ricasını birkaç 
defa tekrar etti. Yukarıdan zayıf bir ses:

— Geliyorum, dedi.
Damadın ricasındaki bu tesiri tefsir1937 için baba oğul sükûtla 

birbirine bakıştılar. Fakat Filozof, oğlunu fena bir manaya kapıl-
maktan men için:

— İsterik bir kadının hâli böyledir… Şimdi böyle, şimdi şöy-
le… Deminden inat saatiydi. Sen yalvardın, gelmedi. Sen aşağıya 
indikten sonra gelmediğine belki pişman oldu. Lakin kendi kendine 
inmeyi de gururuna yediremedi. Bak şimdi bir iki davetle kuzu gibi 
geliyor.

— Baba, gelsin biraz hava alsın, açılsın da kimin davetiyle ge-
lirse gelsin…

Filozof, kendine gelen kuvvetli şüpheleri bakışlarıyla oğluna 
sirayet ettirmemek için yüzünü havaya, Ay’a doğru kaldırdı. İclal 
hâlsiz adımlarla köşkün mermer merdiveni üzerinde göründü. Sıkı 
sıkıya bir omuz örtüsüne bürünmüştü. Çelebi, onun kolundan tut-
mak için hemen yerinden fırlamak üzereyken babası kolundan ya-
kalayarak usulca kulağına:

— Koşma, dur, Merdivenden kendi kendine insin. Sonra bura-
ya çağırma. Kendi hâline bırak. Canı nereye isterse oraya otursun.

Çelebi bu ihtara zor itaat eder bir kaynama ile yerinde kaldı.
İclal hastalıktan ziyade nazlanmaya benzer edalı, ağır bir yü-

rüyüşle önlerinden geçerken kayınpederine hafif bir selam verdi. 
Kocasının yüzüne hiç bakmaksızın yürüdü. Doğru Caize ile Um-
rani’nin yanlarına gitti. Karı kocanın arasına oturdu. Yavaş yavaş 
1934    nevazişkâr: okşayan
1935    bromür: asit tuzu
1936    valerian: bir ilaç türü
1937    tefsir: yorum
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konuşmaya başladılar. Ne söyleştiklerini işitmek için Çelebi yerin-
de duramıyordu. Babası yine kolundan bırakmadı. Fakat bu defa 
itaatsizlenerek:

— Bırakınız gideyim baba…
— Gitme oğlum. Umrani’nin yanında bir hakarete uğrarsın.
— Hakarete mi?
— Evet. Karın buradan sana karşı gazup ve sinirli bir eda ile 

geçti. Şimdi sen yanlarına gidersen oradan kalkıp başka yere çeki-
lerek senin huzuruna tahammül edemediğini gösterir.

— Hakkınız var lakin ne görüştüklerini çok merak ediyorum…
— Hiç merak etme. Caize’nin yanında seni çekiştiremezler. 

Mecburen afaki1938 şeyler konuşurlar…
Çelebi, babasının bu haklı irşadına bir söz bulamayarak yerin-

de kaldı.
Çelebi, karısının kendini çiğneyerek öteye gittiğine ne kadar 

müteessir1939 ise Caize de hastalık bahanesiyle ailece olacak mua-
şeret1940 usulüne hiç riayet1941 etmeyen bu densiz kadının kanepede 
kocasıyla kendi arasındaki boşluğa gelip yerleşmesine o kadar tu-
tulmuştu.

Karısıyla konuşmak için dört lakırdı mevzu bulamayan Um-
rani şimdi bülbül kesilmişti. Ya İclal, kocasının yanında ağzından 
dirhemle söz çıkan bu isterik kadın, şimdi gürül gürül görüşüyordu. 
İkisinde de öyle coşkun bir muhabbet ve lakırdı iştahı vardı ki Cai-
ze onlardaki birbirine karşı kaynayan ruh fıkırtısını duyuyor gibiy-
di. Lakin istediklerini değil, Caize’nin yanında konuşabildiklerini 
görüşüyorlardı.
1938    afaki: önemsiz
1939    müteessir: üzüntülü
1940    muaşeret: karşılıklı ilişki
1941    riayet: uyma
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İlk sözler, uzak evlerde oturan iki yabancı gibi hâl ve hatır sor-
gusuyla başlamıştı. Umrani gayet gevrek ve kulaktan kalbe akan 
bir tatlılıkla:

— Nasılsınız efendim?
— Türkçe adıyla ihtinak1942 illetine tutulan nasıl olursa öyle-

yim… Saatler oluyor ki boğum boğum boğuluyorum…
— Çokluk meydana çıkmıyorsunuz. Bu akşamki cüretimle sizi 

rahatsız ettimse af buyurunuz. Bakınız, mehtap ne kadar güzel… 
Hava ne kadar sakin… Cenneti andıran tabiatın bu dekorunu bül-
büller de şenlendiriyor.

— Mehtap ve bülbül… İşte anlayıp anlamayanın meftuniyet1943 
gösterdiği banal bir temaşa…

Sohbetten hariç tutularak kendine hiç ehemmiyet verilmeyen 
Caize artık dayanamadı:

— Ben mehtabı da bülbülü de çok severim. Ben meftuniyetim-
den dolayı şimdi banal1944 bir kadın mı oluyorum?

İclal süzgün bir eda ile görümcesine dönerek:
— Bu umumiyet1945 itibarıyla söylüyorum. Siz niçin bundan 

kendinize hisse çıkarıyorsunuz?
— Banalite ile tahkir1946 ettiğiniz umuma ben de dâhilim. Her 

nedense size sıkıntılı görünen bu mevzuun sünuhatıyla1947, bedii-
yetiyle1948 ciltler dolduran şairler, tabiatın bu esrarlı güzelliklerini 
muşambalara geçirmeye uğraşan ressamlar da dâhildir. İsteriye uğ-
ramak, tabiat meftunu bu kadar sanatkârları tahkir için bir mazeret 
olamaz.
1942    ihtinak: (ihtinak-ı rahm) histeri
1943    meftuniyet: tutkunluk
1944    banal: sıradan
1945    umumiyet: genellik
1946    tahkir: aşağılama
1947    sünuhat: içe doğan anlamlar
1948    bediiyet: güzellik
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— Caize Hanım, birdenbire neden böyle köpürdüğünüzü anla-
yamadım. Bu hiddetiniz de mehtaptan, bülbülden hariç bir sebep 
olsa gerek…

— Belki…
— Açık söyleyiniz rica ederim.
— Sırası gelirse…
— Sırası gelmiş farz ediniz…
— Her şeyin tabii bir kıvamı vardır.
— Mehtap, bülbül bana hüzün veriyor. Kendi hissiyatıma tebe-

an söyledim. Tabiatın bazı manzaralarından hoşlanıp hoşlanmamak, 
tekdiri1949 müstelzim1950 kabahat midir?

Caize, acı bir tebessümle eğilerek kocasıyla yengesinin yüz-
lerine ay ışığının müsaadesi1951 derecesinde bir dikkatle baktıktan 
sonra:

— Size hüzün getiren ne aydır ne bülbül… Bu melankolinin se-
bebini kalbinizin derinliklerinde arayınız… Ay’ı, bülbülü beyhude 
itham etmeyiniz…

— Demek ki benim gönlümün derinliklerinde gizli bir şey var-
mış, ben bilmiyormuşum… Benim kendimde olup da bilmediğim 
bir şeyi siz hariçten nasıl biliyorsunuz?

— Gizli zannolunan kalp esrarı, bazen sahiplerini öyle garabet-
lere1952 sevk eder ki bunların aşikâreden1953 ziyade meydana vurdu-
ğundan zavallıların haberleri olmaz.

İclal eğildi, aynı nefretli dikkatle görümcesini süzerek:
— Senden ve kimseden korkum yok.
— Allah’tan bile…

1949    tekdir: azarlama
1950    müstelzim: gerektiren
1951    müsaade: izin
1952    garabet: gariplikler
1953    aşikâre: açık, meydanda
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— Allah’tan korkmayan yalnız ben değilim… Aleyhimde ne 
şüphelere düşmüşsen şu ağaca çık, bağıra bağıra ezan okur gibi söy-
le! İmaya, ihama1954 ne lüzum var? Açık silahla vuruşalım!..

— Ben senin gibi hayâsız, pervasız bir kadın değilim… Sırası 
gelince deşilecek mundar bir yara şimdiden temiz elimi niçin bu-
laştırayım?

Umrani Bey asabi jestlerle yutkunuyor fakat lüzumundan çok 
fazla kızışan mücadeleyi büsbütün ateşleyerek tamir kabul etmez 
bir hâle getirmemek için ağzını açamıyordu. Nihayet dayanamadı, 
Caize’ye doğru eğildi. Onun gözlerinde, bir kaplan mürebbisi1955 
gibi, lüzumunda karısını yıldırımlayan bir kuvvet vardı. Lakin bu 
defa Filozof’un kızı bu kuvvetin tesirinden kaçmak için yüzünü 
kocasından başka tarafa çevirdi. Tetiğine dokunulmuş bir silahın 
namlusundan çıkar gibi Umrani’nin ağzından şu sözler boşandı:

— Yeter Caize… Sabrımı suistimal1956 ediyorsun… Masum in-
sanları zorla günahkâr eden meşum1957 ağızlar vardır. Görünüyor ki 
bunlardan birine de sen maliksin1958…

Caize hemen ayağa kalkarak haykırdı:
— İşte, ben yanınızdan çekiliyorum. Masum insanlar, artık iste-

diğiniz gibi serbest konuşunuz… Fakat Umrani dikkat et. Bir hay-
dut çetesiyle dağda, bayırda sürtmüş olan bu kadın, muhtelif tipler-
de çok nev erkeklerden lezzet almıştır… Ona sen de uzun müddet 
kendini beğendiremezsin…

Bu son hakaret karşısında İclal hüngürtülü bir sayha1959 ile ka-
nepeden aşağı yığıldı.

Filozof ile oğlu bir hayli mesafede cereyan eden bu mücadele-
nin şiddetini fark edemeyerek o taraf kulak vermeye uğraşıyorlardı. 
1954    iham: kuruntuya düşme
1955    mürebbi: erkek dadı
1956    suistimal: kötüye kullanma
1957    meşum: uğursuz
1958    malik: sahip
1959    sayha: çığlık
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Bu iki kadın atışmasının sözleri, haykırma derecesine varınca ikisi 
de o cihete koştular.

İclal’i yerde baygın, Caize’yi ayakta kızgın, Umrani’yi ortala-
rında şaşkın bir hâlde bulunca Filozof sordu:

— Ne oluyor?
Umrani:
— Ne olduğunu kerimenizden sorunuz.
Caize:

— Ne olacak? Izmarı1960 güç, izharı1961 güç bir dava…
Çelebi:

— Ne demek istiyorsun?
Caize:

— Denecek şeyi ben bu kadar söyleyebilirim… Onlara sorunuz 
cesaretleri varsa söylesinler…

dedi. Yürüdü, köşke girdi.
İclal’i yerden kanepenin üzerine kaldırdılar. Çelebi ne yapaca-

ğını bilmez bir telaşla karısının hararetine bakıyor, nabzını yoklu-
yor, yanaklarını okşuyor, saçlarını düzeltiyor, alnını öpüyor; baygın 
kadın, bu nevazişlerin altında sade inliyordu. Sevgili zevcesinin bu 
elim manzarasını daha fazla görmeye tahammülü kalmayan Çelebi, 
birdenbire Umrani’nin omuzlarından tuttu. Onu sarsa sarsa mektep 
çocuğu ağlamasını andırır, kesik kesik göğüs geçiren bir lisanla:

— Karımı bu hâle koyan kimdir? Hiçbir şey saklamadan söy-
leyiniz…

Umrani, kurnaz kafasıyla kısa bir an içinde çok şeyler düşündü. 
Macerayı olduğu gibi anlatmakla kendini ve İclal’in aile içindeki 
vaziyetlerini tehlikeye düşürmüş olacaktı. Caize neden suizanna1962 
kapılıyordu? Kendisinin İclal ile şüphe edilen muaşakalarına dair 
1960    ızmar: gizleme
1961    izhar: açığa vurma, meydana çıkarma
1962    suizan: kuşku, kötü zan
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henüz orada kati bir emare yoktu. Düşmüş olduğu bu gülünç şüphe-
nin hayalattan ibaret olduğuna karısını inandırmak kabildi. Umrani, 
bu hususta Caize’yi kandıracak kuvvetli teminat uydurmaktan âciz 
bir adam değildi. Bir kimseyi kandırmak, onu telkin etmek demek-
tir. Umrani, karısının üzerindeki manyetizma derecesindeki kuv-
vetli nüfuzunu biliyordu. Nasıl olsa onu zannının aksine muvaffak 
olacağından emindi.

Beriki kurnaz da kanepede baygın yatıyordu. Bu baygınlık, 
güzel oynanan bir roldü. İclal’in ruhuna kocasından çok ziyade 
hulul1963 etmiş olan Umrani bu hakikati biliyor, etrafında edilen la-
kırdıları baygının dikkatle dinlediğini anlıyor ve binaenaleyh “Ben 
nasıl ağız kullanıyorsam ayıldıktan sonra sen de o yolda idare-i ke-
lam et” mealini İclal’e ihsas edecek tarzda şeyler söylüyordu.

Umrani içinden çarçabuk bu planı kurduktan sonra Çelebi’nin 
telaşlı sualine cevap verdi:

— Karın bu hâle kendi kendini koydu. Bu da hastalığı icabı, hiç 
yoktan tutulduğu bir tehevvürün neticesi…

— Nasıl oldu? Anlat…
— Nasıl olacak? Gelin görümce arasında “Mehtaptan, bülbül-

lerden hazzedersin etmezsin…” bahsinden çıkan bir atışma…
— Açık açık izah et.
— Açığı kapalısı bu… İclal Hanım mehtaba, bülbüle meftuni-

yetin banalliğini iddia etti. Caize, “Ben bu iki bedi şeyin meftunla-
rındanım. Demek ki banal bir kadın oluyorum, öyle mi?” şeklinde 
bu iddiaya tutuldu, atıştılar, iş azıştı…

Çelebi:
— Kız kardeşim karımın hissine hürmet göstermeye haydi ken-

dini mecbur bilmesin fakat hastalığına insaf etmek insaniyetini ni-
çin unutuyor?

Filozof her şeyi anladı. Lakin Umrani gibi meselenin zımnın-
daki elim ciheti şimdilik örtbas etmeyi muvafık bularak oğluna:
1963    hulul: girme
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— Kadın kavgasına erkekler iştirak etmemelidir. Onlar çocuk-
lar gibi şimdi dövüşürler, şimdi barışırlar… Sözüm ona öyle kocalar 
bilirim ki karıları bozuşunca iki erkek de birbirine dargın dururlar… 
Bundan daha büyük bir münasebetsizlik tasavvur edemem1964… 
Yengesiyle atışmış olduğu için de şimdi kız kardeşine karşı husu-
metkârlığa kalkışma. O söylemiş, öteki de kadındır. Dayanamamış 
o da söylemiş. İş azışmış. İki kadının bir hiçten çıkan adavetlerini 
yatıştıracağına sen de yangına körükle gitme oğlum…

41
İclal’i odaya, döşeğine götürdüler. Çelebi etrafında pervane 

gibi dönüyordu. Baygın, nihayet gözlerini açtı. Birkaç yudum kor-
diyal1965 aldı. Yüzünü okşaya okşaya kocasının sorduğu gayet istir-
hamkâr1966 suallere cevap vermedi.

Caize de zevcini çok seviyordu. Birdenbire nasıl tutulduğunu 
bilmediği bir sinir hâliyle İclal ile olan mücadelesinde pek ileri var-
mış olduğunu anladı.

Onlar da karı koca odalarına çekildiler. Caize ağlamak istiyor-
du. Gözlerinde çeşme gibi boşanmak isteyen bir gicişme1967 vardı. 
Fakat kocasına bu büyük zaafını göstermemek için dişini sıkıyordu. 
Kendini bu vakadan sonra biraz suçlu gören Caize, şimdi nasıl bir 
tavır alacağını şaşırmıştı. Umrani’nin çok naz götüren kocalardan 
olmadığını bilirdi.

İkisi de odada birbirinden uzak oturdular ve hiç ağız açmıyor-
lardı. Caize bu dargınlık hâline hiç tahammül edemiyor lakin ilk 
sözü kocasından bekliyordu. Kurnaz delikanlı, kadındaki nedamet 
üzüntüsünü anladı. Onu büsbütün ezmek için somurttukça somur-
tuyordu.
1964    tasavvur: hayal etme
1965    kordiyal: rahatlatıcı bir ilaç
1966    istirhamkâr: yalvarırcasına
1967    gicişme: kaşıntı
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Bazı muhabbetzedeler, sevgililerinden gördükleri eza ve cefa-
ya dayanamayarak tutuldukları bir sinir buhranı anında ne olursa 
olsun feveran ile kat-ı münasebete1968 atılırlar. Lakin bozuştuktan 
sonra gelen nedamet1969 ızdırabı, evvelce çekilen azaplardan bin kat 
müthiştir. İnsan bu iftiraka tahammülünün derecesini bilerek sev-
gilisiyle darılmalıdır. Evvelce şiddeti pek tayin edilemeyen aşkın 
kuvveti, ayrıldıktan sonra anlaşılır.

Bu tahammülsüzlük neticesinde insan sevgilisinin insafına de-
halet1970 ıztırarında1971 kalınca bütün gönül imtiyazlarını kaybederek 
kendini galip mağlup vaziyetine düşürmüş olur.

Karı koca üç dört gün dargın durdular. Nihayet Caize’de ta-
hammül tükendi. Bir akşam yüzüstü kanepeye kapanarak kaç za-
mandır zapta uğraştığı gözyaşlarına hüngür hüngür yol verdi.

“Demiri tavında dövmek gerektir” meselinin neticesini bekle-
yen koca, hemen role geçerek muzaffer bir tavırla:

— Hanım, ne oluyorsun?
Caize şu cevabı inledi:

— Ölüyorum…
— Yaptığın büyük haksızlığın günahını çekiyorsun. Gayzına1972 

mağlup olduğunu nihayet vicdanın sana acı acı ihtar etti…
Caize kapandığı yerden kalkarak hıçkırıklarla:

— Umrani, bu meseleye vicdan karıştırma. Davayı kaybedersin.
— Ben bu hükmün aksini iddia ediyorum.
— İki kişi arasında çekiştirilen hak meselesinde insanın kendi 

nefsi lehinde verdiği masumiyet hükmü mesmu olamaz1973.
1968    kat-ı münasebet: ilişkiyi kesme
1969    nedamet: pişmanlık
1970    dehalet: sığınma
1971    ıztırar: zorunluluk, mecburiyet
1972    gayz: öfke
1973    mesmu olmak: dinlenilmeye değer olmak, kabul edilebilir olmak
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— Aynı kaziyeyi1974 kendi nefsine tatbik edersen1975 ikimizin de 
karşı karşıya müşabih1976 vaziyette bulunduğumuzu inkâra mecalin 
kalmaz. Bütün davalarda her iki taraf da müdafaa hakkına maliktir.

— Her davada her iki tarafın aynı derecede bulunmaları kabil 
midir?

— Hakları tartmak için şimdiye kadar hassas bir terazi icat 
olunmamıştır. Mamafih, aynı derecede tevazu1977 gösteren haklar 
da olabilir. Ne demek istiyorsun?

— Ben haklıyım. Sen kabahatini bastırmak için kaç gündür be-
nimle dargın duruyorsun.

— Hakkını ispat et.
— Ben ağabeyimin karısı ile çekişiyorum. Sana ne oluyor? Ni-

çin kendini onun avukatlığını yapmakla vazifedar biliyorsun?
— Haksızsın hanım… Gülünç derecede haksızsın… Açık ko-

nuşalım. Dava ne üzerine? Sen İclal Hanım ile benim bir gönül 
birliği ve daha bilmem ne cürümler1978 farz ederek kadına ulu orta 
tecavüze kalkıyorsun. Ben kendimi müdafaa etmek vaziyetinde 
kalıyorum ve sonra bu meşru müdafaamı da İclal’in avukatlığını 
yaptığım tarzında telakki ediyorsun.

— Bu tarzda telakki1979 etmemin aşikâr sebepleri var da onun 
için…

— Bu aşikâr sebeplerden birkaçını sayar mısın?
— Ezcümle sebeplerden: O akşam İclal’in ağabeyime karşı şid-

detle bir inat gösterip de senin bir tek sözünle bahçeye inmesi…
— Daha?

1974    kaziye: önerme
1975    tatbik etmek: uygulamak
1976    müşabih: benzer
1977    tevazu: alçak gönüllülük
1978    cürüm: hata
1979    telakki: kabul etme
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— Kocasının yanında put gibi sükûti ve somurtkan dururken 
senin muvacehende bülbül şakraklığıyla neşelenmesi…

— Hepsi bu mu?
— Daha aklıma gelmeyen başka şeyler de var.
— Ben şimdi senin bu vahi1980 hükümlerine karşı cevap vere-

ceğim. Lakin sözlerimi yine İclal Hanım’ın avukatlığı suretinde 
telakki etmeyeceksin… Ağabeyinin karısıyla benim aramda bir gö-
nül dalaveresi olsa ben onu sizin yanınızda bahçeye davet etmem. 
Onun üzerindeki nüfuzumu hepinizden gizlemeye uğraşırım.

— Peki, ağabeyimin istirhamlarına karşı durup da senin bir sö-
züne neden itaat ediyor?

— İsteri garabetleri… İclal’in ağabeyine karşı muhakkir hare-
ketlerini nefretine hamletme. Bu nev hastalar en ziyade sevdikleri-
ne en çok eza cefa ederler. Bu da muhabbetlerinin şiddetinden ileri 
gelir.

— İclal kocasına hep o hakaretleri eziyetleri muhabbetinin şid-
detinden mi yapıyor?

— Bence şüphesiz…
— Bence çok şüpheli bir hüküm…
— Canı canana ölçerek hüküm vermeli…
— Ne demek?
— Bu hükmü nefsimize tatbik ederek isabetini veya kofluğunu 

anlayabiliriz.
— Nasıl?
— Sen de beni o gece tahkir ettin. Sen de bana kaç gündür bir 

karış surat gösteriyorsun. Bu infiallerini1981 ben, bana olan sevginin 
şiddetine hamlediyorum. Söyle bakayım, bu hükmümün aksini id-
dia edebilir misin?

— Zorla bana seni çok sevdiğimi mi itiraf ettirmek istiyorsun?
1980    vahi: saçma, boş, abes
1981    infial: gücenme
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— Hayır. Böyle bir itiraf veya inkârın bence hiç ehemmiyeti 
yoktur. Bu samimi muhabbetle birbirine bağlanmış karı kocaların 
hâllerinden bahsetmek istiyorum.

— Ağabeyim le İclal, seninle ben, şimdi birbirini şiddetli sami-
miyetle seven karı kocalardan mıyız?

— Bu da şüphesiz… Lakin sen bu samimiyeti bozmaya uğra-
şıyorsun. Elinde maddi hiçbir delil yokken hayalat üzerine hareket 
ederek beni hıyanetle ithama yürüyorsun.

— Maddi hiçbir delil yok mu?
— Varsa elle tutulabilecek, göz ile görülecek bir tanesini göster 

bakalım.
Caize düşünmeye daldı. Hakikaten şimdiye kadar kocasının 

meşhut1982 cürüm kabahatinde hiçbir hıyanetini görmemişti. Yalnız 
aklı çok kuvvetli şüphelere takılarak zıvanadan çıkıyordu.

Karısının bu sükûtuyla müdafaa sermayesinin tükendiğini gö-
ren koca devam etti:

— Caize, aleyhimdeki ithamın1983 çok ağırdır. Ortada maddi 
hiçbir emare yokken hayalatına vüsat1984 vererek beni en berbat ko-
calar derecesine indiriyorsun. Düşün bir kere, beni yalnız karısına 
gayrisadık bir koca değil, aile içinde kayınbiraderinin namusuna 
tecavüz eden şeni bir ahlaksız yapıyorsun. Benimle yaşamak isti-
yorsan bu fena şüpheleri zihninden söküp attıktan başka, bu büyük 
günahından dolayı istiğfar etmeli, vereceğin tarziye mukabilinde 
benden af dilemeli ve İclal’e karşı olan muameleni değiştirmelisin. 
Her hareketimden bir meşum1985 mana çıkarırsan bu evde dirlik dü-
zenlik mümkün olur mu? Babana acı, bana acı, kardeşine acı ve o 
hasta kadına merhamet et… Aklını başına topla Caize… Asılsız fa-
sılsız bir kıskançlık yüzünden bir ailenin saadetini mahva yürüme-
nin vahametini göz önüne getir… Filozof babanın bu darıdünyada 
1982    meşhut: tanık olma
1983    itham: suçlama
1984    vüsat: genişlik
1985    meşum: uğursuz
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nesi var? Bir oğlu ile bir kızı, bir gelini ile bir damadı… Ağabeyi-
nin, karısını ne coşkun bir ateşle sevdiğini biliyorsun. Onu, zevce-
sinin iffeti hakkında şüpheye düşürmek, bir kurşunla öldürmekten 
daha müthiştir. İclal’i, kocasının eniştesiyle itham ediyorsun. Ne 
yapıyorsun Caize? İşte bir daha söylüyorum. Aklını başına al!

Caize sustu fakat bakalım Umrani’nin kendi hakkındaki mü-
dafaası doğru bir vicdanın irşadı, bir hakikati miydi yoksa cani bir 
kafada kaynayan safsatalı bir iğfal1986 mi?

Eğer ikinci ihtimal varit çıkarsa Caize ne müthiş bir hayat ce-
henneminin methalinde bulunuyordu…

42
Filozof, vaziyeti açıktan açığa görüyordu. Oğlu Çelebi, karısını 

damattan sakınıyor, kızı Caize, kocasını İclal’den kıskanıyordu. Ar-
tık evin içinde dirlik düzenlik, rahat huzuru Hak getire…

Hayatın her gün bir türlü bir cilvesine uğramak insanlar için 
mukadderdir. Haydi, buna da dervişane bir “eyvallah” deyip geçil-
sin… Fakat zavallı baba ev içindeki bu felaket başlangıcının neti-
cesini iyi görmüyordu. Kendisine doğru gidilen bu fenalığa karşı 
düşünülebilecek en ehven çare ne olabilir? Oğlanı karısından, kızı 
kocasından ayırmak… Fakat bu mümkün mü? Böyle bir teklife kal-
kışınca aile içinde kıyamet kopacağı şüphesizdi.

Filozof bu kötü vaziyetin fikrine müsait değişiklikler olacağı 
esnada hemen istifadeye atılmak kararıyla beklemeyi münasip bul-
du. Bir gün zevcesi Fehime Hanım büyük bir meyusiyet çatkınlı-
ğıyla karşısına çıkınca, Filozof sordu:

— Hanım, ne düşünüyorsun?
— Ah efendi, düşündüklerimi söylemeye korkuyorum. Fakat 

sabır ve tahammülün de sonuna geldim… Bir iyi gelin ile damada 
düşmedik…
1986    iğfal: aldatma
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— Malum… Maceranın bu bilinen kısımlarını geç… Evin için-
de gizli neler dönüyor? Sezebildiğin kadarını anlat…

— Çelebi zayıfladı, inceldi, upuzun bir boy kaldı. Caize’nin 
yüzü soldu sarardı, bir verem rengi bağladı. Ne olduğunu ben de 
tamamı tamamına bilmiyorum. Bizim oğlan ile kız, kanlarını içle-
rine akıtıyorlar. Harice bir şey sızdırmamaya, sezdirmemeye çalı-
şıyorlar…

— Ne söylemeye yüzleri var? Birbirlerini kendileri beğendiler. 
Bizim rızamız hilafına evlendiler.

— Öteki beriki damadın ne işte olduğunu soruyorlar… Ne iş 
yaptığını biliyor muyuz ki cevap vereyim?

— Güya birkaç kişi bir idarehane açarak bazı tacirlerin sürüle-
meyen mallarına komisyonculuk yapıyorlarmış.

— Uydurma bir iş.
— Ben de biliyorum.
— Ne kazanıyor?
— Hava…
— Karısına on para gösterdiği yok. Ev masrafına karışmaz. 

Boyuna kendini bize besletmeye sıkılmaz. Bir de üstelik çekilmez 
istiğnaları, nazarları, fodullukları var. Ne çare, evlat hatırı için her 
şımarıklığını çekiyoruz…

— Bu züppeden, sonunda bir hayır memul1987 olmadığını bildi-
ğimiz hâlde…

— Kızı çok üzüyor. Bizden gördüğü lütuflara mukabelesi1988 de 
bu…

— Kızın ahmaklığı…
— Daha doğrusu kocasına düşkünlüğü…
— Bu düşkünlüğü o zibidinin nesine? Ben hayvan besler gibi 

boğazına, çuluna, tımarına baktıktan sonra bu eve damat mı yok?
1987    memul: umulan
1988    mukabele: karşılık
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— Karısına nakdî hiçbir yardımda bulunmadıktan başka onun 
cüzdanında, dolabında para sezinlerse bir lüzum göstererek alıyor. 
Kocalık şerefini böyle adi menfaatlerle değişiyor.

— Kendisinde öyle bir şereften zerre var mı ki değişsin!
— Ah efendi… Gelin hanıma gelince o da bu damadın dişisi… 

Tamamıyla bir eşi… Ben bu kadının hastalığına inanmıyorum. Hep 
nazlanma, hep yapma, hep düzenbazlık… Şimdi bakıyorsunuz iyi-
ce gibi fakat kocası sokaktan gelir gelmez hanımın suratı değişiyor. 
İnlemeler, puflamalar… Oğlanın güler bir karı yüzü gördüğü yok 
ki… Nesini seviyor, nesine bayılıyor, anlayamıyorum…

— İşte böyle kocalarına yüz vermeyen kadınlar daima kıymetli 
olurlar.

— Burnu Kafdağı’nda… Mazisini düşünüp biraz utansa biraz 
mahcup olsa ya!..

— Niçin utansın? Biz onu bütün ayıplarıyla beraber gelinli-
ğe kabul ettik. Tepemize çıkardık. Baş tacı yaptık. Ali Senaver’in 
nikâhındayken bizim oğlanla kaçtı. Pansiyonlarda, gizli evlerde 
sürterek metres hayatı yaşadı. Sonra dağa kaldırıldı. Viraneler or-
tasındaki batakhanede tüyleri ürpertecek maceralar geçirdi. Bu ka-
dında iffetten, namustan, ahlaktan eser kaldı mı? Mademki bu kadar 
rezaletlerine katlandık, her günahı örtbas ettik, bundan sonraki her 
kötülüğüne de baş eğeceğimize iman getirdi… Artık bizden korku-
su kalmadı, biz ondan çekiniyoruz…

— Ah efendi, bu işin sonu…
— Berbat…
— Ahlaksızlık veba gibi sâridir1989.
— Amenna…
— Gece gündüz bir odada, bir döşekte birbirinin nefesini tenef-

füs etmekten bu ahlaksızlık bizim çocuklara da geçecek…
1989    sâri: bulaşıcı
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— Geçecek değil, çoktan geçti… Onlar korktuğun vebaya aşı-
landılar.

— İkisini de manen kaybetmiş gibiyiz…
— Maalesef…
— Bu felaketi görüp de biz ana baba, bir facia zuhuruna kadar 

seyirci mevkiinde mi kalacağız?
— Bak, sana anlatayım hanım… Bizim kız ile oğlanın can ev-

lerinin üzerinde yapışık çok tehlikeli birer ur var. Bunları oradan 
çıkarmanın arz ettiği vahamet bizi ameliyeye teşebbüs hususunda 
ümitsizliğe düşürüyor. Benim hissime göre bu operasyonda yüz-
de bir bile ümit yoktur. Çocuklarımız ölürlerse ölsünler, kalırlarsa 
kalsınlar… Kararını veriyorsan bana söyle, hemen ameliyeye1990 
girişelim…

— Yüzde bir bile ümit olmayan bir ameliye ile açıktan açığa 
çocuklarımızın ölümüne nasıl yürüyelim?

— Vahametin ne olduğunu biliyorsun ya?
— Ah, bunu sezinledim efendi susunuz fakat söylemeye dilim 

varmıyor…
— Bir şeyi kale almamakla onun tehlikesinden kaçılmaz. Senin 

dilin varmıyorsa benimki varıyor. Söyleyeyim, işit: Umrani İclal’i 
seviyor, İclal de bu muhabbete gönül kapısının iki kanadını da ardı-
na kadar açmış bulunuyor…

— Ben hakikati sizden iyi biliyorum. Birbirine yanıyorlar.
— Sevdalarının fiilî cihetine bu evde imkân buluyorlar mı?
— Nerede buluşup seviştiklerini ben de merak ediyorum.
— Ev büyük, bahçe nihayetsiz. Her hâlde bunların hareketlerini 

tarassut, kontrol etmek kabil olur mu?
— Çelebi her gün işine gidiyor, karı üst katta yalnız kalıyor.
— Umrani?
— O vazifesine bir gün giderse üç gün gitmez.

1990    ameliye: uygulama
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— Hep bir katta oturmuyorlar mı?
— Evet ama Caize kocasına hiç göz açtırmaz. Herifin karısına 

kızgınlığı da kendisini böyle sıkı bir göz hapsi altında yaşattığından 
dolayı olmalıdır. Fakat bu hıncını doğrudan doğruya çıkarmıyor, 
başka bahaneler bularak üzüm üzüm üzüyor.

— Bu, şimdilik evimizin damı altında sine sine tüten bir reza-
let…

— İclal doğurursa çocuğu oğlumuzdan mı, damadımızdan mı 
nasıl ayırt edeceğiz?

— Çocuk doğuranındır, babası aranmaz.
— Efendi o nasıl lakırdı! Çelebi İclal’i boşarsa Umrani de Cai-

ze’yi bırakırsa her ikisi de ailemizden çıkmış, bize yedi kat el olmuş 
sayılmazlar mı?

— Evet, kanun böyle… Bir sözle yakın, bir sözle uzak…
— O hâlde doğan çocuğun Hikmetullah Efendi ailesine ne nis-

peti bulunur?
— Hakikatte hiçbir nispeti bulunmaz. Ama âdeten çocuk bizim 

torunumuz olur.
— Ne fena şey, elin piçine namımızı verip evimizde büyütmek…
— Beyhude üzülme. Bu felaket ilk olarak başımıza gelmiyor. 

Aile arasında emsali çoktur. Bu günahkâr kadınların sayısını an-
cak Allah bilir. Doğan bütün çocukların babalarına sulbi nispetleri 
meşkûk1991 görüldüğü için imam mezar başında telkin verirken ölü-
yü adıyla çağırır. Şeriatın bu müdekkik1992 hükmüne nazaran, senin 
de benim de piç olmadığımız pek malum değildir…

— Sus efendi, sus… Annem duyarsa yaygarayı ayyuka çıkarır…
— Bu günahtan dolayı anneni ayıplarım lakin piç olduğun için 

senden nefret etmem. Çünkü ananın babanın fiilinden çocuk mesul 
tutulamaz. Bu söylediklerim bugünkü moraldir. Bir zaman gelecek 
1991    meşkûk: şüpheli
1992    müdekkik: ince bir şekilde tetkik eden, dikkatle inceleyen
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ki fiilinden günah hazfedilecek1993, doğan çocuğun babası kim oldu-
ğu aranıp sorulmayacaktır.

— Gelecek zamana göre değil, biz şimdiki âdet ve ahlakın tö-
resinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Efendi, tuhaf şeyler söylüyor-
sun… Şeriatın hükmüne göre ben şimdi doğurduğum çocuklardan 
dolayı şüphe altında mıyım?

— Evet.
— Haksız şey.
— Şeriat seni bütün kadınlardan istisna edebilir mi?
— Haydi o etmesin, sen etmez misin?
— Ben de edemem.
— Çelebi ile Caize’nin babaları kimdir?
— Zahiren ben fakat hakikati yalnız sen bilirsin.
— Bütün kadınlara karşı bu ne büyük hakarettir!
— Ne yapalım? Şeriat bu hükmü sellemehüsselam vermiş de-

ğildir. Şeriatın düsturu gibi bu da bir tetkik neticesidir. Bu umumi 
şüphe meselesinde afif kadınlar, iffetsizlerin narına yanıyorlar de-
mektir. Kabahati her şeyden evvel kendi cinsinize bulunuz.

— Kadını günaha sokan erkeği sen affediyorsan ben etmiyo-
rum…

— Bunda benim af hükmüm yok, şeriat ve kanunda zani ve za-
niye cezalandırılıyor… Lakin cinsî birleşme lezzeti, her türlü ceza 
korkusundan daha büyük olacak ki buna pek aldıran olmuyor…

Karı koca böyle hasbihâl ederken dışarıdan tık tık oda kapısı 
vuruldu.

Filozof:
— Kim o?
Dışarıdan titrek, kesik, kısık, heyecanlı bir ses cevap verdi.
— Benim… Caize…

1993    hazfedilmek: kaldırılmak
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Filozof yavaşça zevcesine:
— Dikkat ettin mi? Kız ağlıyor.
— Evet.
— Bir şey var… (hızlıca dışarıya) Gel kızım…

43
Caize iki avucu yüzünde, bir hüngürtü ile içeriye girerek doğru 

annesinin kucağına atıldı. Sarsıla sarsıla ağlıyordu.
Fehime:
— Ne var yavrum?
Caize hıçkırıklar arasında boğuşan bir sesle:

— Ah anneciğim, sorma!
— Meraktan şimdi ben de tıkanacağım… Ne var?.. Söyle…
— Kocamın hıyanetine dair maddi bir delil arıyordum. Nihayet 

onu da ele geçirdim. Şimdi ne yapacağız?
Filozof:
— Hah, dramın ikinci perdesi açılıyor…
Fehime Hanım:
— Bunun yapacağı mapacağı var mı? Ayrılırsın edepsiz herif-

ten, her şey biter vesselam…
— Anne sus! Tüylerim ürperiyor… Sinirlerim çekiliyor… Yü-

reğim geriliyor…
Filozof, iri bir sıkıntı nefesi boşalttıktan sonra:
— Kızım, sen bu haytaya varırken bizim reyimizi1994 sordun 

muydu ki şimdi müşküle uğrayınca ana baba kucağına atılıyorsun?
Caize:

— Baba, beni öldürünüz lakin bu anda böyle söylemeyiniz… 
Büyük adamsınız, her dediğiniz çıkar… İşte bu kehanetiniz de ta-
1994    rey: görüş
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mamı tamamına zuhur etti. Ağabeyim de ben de1995 bedbahtlığın son 
sükût basamağındayız. Sizin şefkatinizden istiman etmeyelim1996 
de nereye gidelim? Bizi felaket uçurumuna itecek misiniz? Siz bize 
nasihat verdiğiniz zaman, biz tımarhane delilerinden daha deliydik. 
Bizde söz anlayacak şuur, felaketten kaçacak irade kalmamıştı.

Filozof:
— Şimdi akıllandınız mı?
Caize:

— Maalesef hayır… Akıllansam hâlâ o hayırsızı sever miyim?
Filozof hararetle:
— “Nasihat verdiğiniz zamanlarda biz deliydik. Hâlâ da akıl-

lanmadık.” mazeretiyle burnunuzun dikine gidip de müşküle sap-
landıkça bize ilticadan1997 ne çıkar? Deliyseniz tımarhane var… 
Sizin derdinizi dinleyecek mütehassıs doktorlar var… Ben, annen 
cinnetten anlamayız. Ağabeyini de seni de muayene ettireyim. Me-
cnunluğunuza dair sağlam rapor aldıktan sonra babalık vesayeti-
ni istimalle1998 ikinizi de darüşşifaya kapatayım. O edepsizleri de 
evimden kovayım, dava bitsin…

Caize çırpınarak:
— Babacığım, dinleyiniz…
— Benim deli tekerlemesi dinlemeye vaktim yok. Akıllandığın 

zaman gel, bu aile felaketine kati bir çare düşünmek için seni din-
leyeyim.

— Akıllandığımı size nasıl ispat etmiş olabilirim?
— O namussuzdan ayrılmakla.

1995    Tefrikada yanlış olarak: “ağabeyimin de benim de”.
1996    istiman etmek: aman dilemek
1997    iltica: sığınma
1998    istimal: kullanma
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— Babacığım, ayrılacağım. O vicdansızla artık hayat teşriki1999 
benim için kabil değildir fakat acele etmeyiniz. Acele ederseniz 
bana kıymış olursunuz.

— Ev içindeki kangrene çabuk ameliye lazımdır. Bunu uzat-
mak tehlikelidir.

Fehime Hanım:
— Efendi, durunuz bakalım. Ne olmuş anlayalım, ona göre dü-

şünelim…
Filozof:
— Söylesin.
Caize sıcak bir savletle2000 anasına sarılıp yüzünden gözünden 

öptükten sonra çırpınmadan alnına dağılan saçlarını iterek sükûta 
avdete2001 uğraşır bir sesle:

— Evvelki gün İclal İstanbul’a çarşıya ineceğini söyledi. Ben 
de çarşıdan bazı ufak tefek tedarik ihtiyacındaydım. İstanbul’a be-
raber inmeyi teklif ettim. Kabul etti. Ağabeyim o gün işine erken 
gitmişti. Öğleden sonra treniyle inmeye karar verdik. Zevcim de 
işine gidecekti. Öğle yemeğine oturduk. İkisi birbiriyle işaretleş-
mişler. Nasıl, ne vakit farkına varmadım. Sofradayken Umrani çe-
nesini tutarak dişinden çok muzdarip olduğunu söyledi. O dakikaya 
kadar böyle bir ağrıdan hiç şikâyet ettiği yoktu. Bu hâl bana garip 
ve dikkate şayan göründü. “Dur bakalım, bu ani ağrının alt tarafı ne 
çıkacak?” diye her tavırları üzerine gözlerimi açtım. Sofradan kalk-
tık, ben hazırlandım. İclal’in odasına gittim. Bir de ne bakayım?.. 
Bizim gelin hanım saç baş alan taran, yaka paça karmakarışık bir 
derbederlikle şezlonga uzanmış. Taaccüple2002 sordum:

“A niye hazırlanmadın?”
O yorgun yorgun cevap verdi:

1999    teşrik: ortaklık
2000    savlet: saldırı
2001    avdet: dönüş
2002    taaccüp: şaşkınlık
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“Gidemeyeceğim.”
“Ey niçin?”
“Birdenbire çarpıntım tuttu.”
Oh âlâ… Bizim beyin dişi, hanımın da çarpıntısı tuttu. Ko-

medyanın birinci sahnesindeyiz. Alt tarafı benim için çok meraklı… 
Eğer Umrani de dişini bahane edip evde kalacaksa şüphesiz ben de 
gitmeyeceğim. Fakat baktım, kocam giyinmiş…

Hurşit Ağa arabaya koştu. Umrani ile bindik, istasyonda indik. 
Aynı vagona bindik. O, kompartımanın bir köşesine çekildi. Gözle-
rini yumdu. Avucuyla çenesini tutuyor hiç lakırdı etmiyor, yüzünün 
imalı hareketlerini sezdirmeksizin benim yanımda kurnazlık düşün-
mek için aldığı bu poz içinde büzüldükçe büzülüyordu.

Ben de inadıma karşısına geçtim. Gözlerimi, benden saklamak 
istediği yüzüne diktim. Arada bir dik bakışlarımla karşılaşınca he-
men yine kapıyor. O, yüzünü benden sakındıkça, lakırdıdan kaçınca 
ben de kendisini tazip için soruyorum:

“Umrani çok mu muzdaripsin?”
“Evet.”
“Yüzünü böyle elle tutacağına niçin bir tülbentle bağlamadın?”
“Ağrıdan hiçbir şey düşünmeye vaktim yoktu…”
“Hangi dişin ağrıyor?”
“Üstten sağda, değirmen dişi…”
“İstanbul’a çıkınca ne yapacaksın?”
“Doğru dişçiye gideceğim.”
“Çektirecek misin?”
“İcab-ı hâle göre…”
O, yüzünü muttasıl vagonun köşesine benden sakladıkça ben 

de inadıma suallerimin arasını kesmiyordum.
Bu hâl ile köprüye geldik. Dişçiye koşmak bahanesiyle hemen 

benden ayrıldı. Nereye gidiyordu, hakikaten dişçiye mi? Hayır… 
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Yüzde yüz hayır… Fakat bu diş ağrısı temaruzundan2003 çıkarmaya 
uğraştığı netice neydi? Düşüne düşüne bunu da bulur gibi oldum: 
İclal ile yalnız kalabilmek için benden evvel köşke dönmek… Ben 
ondan evvel dönemez miyim? Döneyim mi kalayım mı ya Rabb’im 
ne yapayım? Zihnen yüz türlü tasavvurda bulunuyorum. Hiçbirine 
karar veremiyorum.

Onların bana oynadıkları komedyaya mağlup olmadığımı, saa-
ti gelince kendilerine ispat etmek için hasımlarımdan daha kurnaz-
ca hareket etmem lazım geliyordu.

Binaenaleyh Umrani’den evvel köşke dönersem onların tertip-
lerini bozmuş olacaktım. Onları hâllerine terk etmeliyim. Ne yapa-
caklarsa yapsınlar… Sonra ben müspet bir cürüm üzerine davamı 
sağlam kurabilirim.

Bu kararla çarşıya çıktım. Şunu bunu alıyorum lakin ne yaptı-
ğımı, ne yapacağımı, nereye bastığımı bilmiyorum. Düşüne düşüne 
bütün fikirlerimi sarf ederek kafamı büsbütün boşaltmış gibi avare 
bir hâldeyim.

Haydi, birdenbire köşke dönerek onları koyun koyuna bastı-
rayım… Ah kurnazlar, kendilerini o hâlde yakalatmazlar… Bugün 
bir döşekte yekvücut olsalar bile bu cürümlerini büyük ihtiyatlar-
la2004 işleyeceklerine şüphe yoktur. Ben köşkün merdivenlerinden 
üst kata koşunca İclal’i odasında hasta, Umrani’yi ondan uzak bir 
yerde diş ağrısından muzdarip bulacağım ve bu safderunca telaşıma 
onları güldüreceğim. Bugün onları cürme teşvik eden şeytanlarla 
beraberim. Cezaya müstahak olmak için günahı işlesinler…

Lakin vakit geçmiyor. Sanki İstanbul’un bütün saatleri durmuş. 
Hangisine baksam akrep ile yelkovanı aynı dakika üzerinde hare-
ketsiz görüyorum. Böyle iradesiz adamların dalgınlığıyla sokaklar-
da dolaşıp otomobillere çiğnenmedense bir yere çekilip oturmayı 
2003    temaruz: hasta olmadığı hâlde kendini hasta gibi gösterme
2004    ihtiyat: sakınma
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münasip gördüm. Fakat nerede benim için beş dakika aram2005 ka-
bildi?

Beyazıt’tan bir tramvaya atladım. Beyoğlu’nda indim. Kapı-
sının önündeki resimlere ve programına bakmaksızın rastgele bir 
sinemadan içeriye girdim.

Tuhaf tesadüf değil mi? Perdedeki film aynı davayı cilvelendi-
riyor. Zaten dünyada karı koca hıyanetinden başka ne var? Bütün 
izdivaçlar namuskâr olsa romanların, piyeslerin, sinemaların lez-
zetleri kalmaz. Sermayeleri kurur. Güzel sanatlar iflas eder. Karı 
veya kocasının aşkıyla tablo boyayan, mermer yontan, beste yapan 
sanatkârlar gördünüz mü? Bu kalemler, fırçalar, lahinler2006 hep 
haram, gayrimeşru amor2007 üzerine işler. Bütün sanatkâr feryatları 
kendilerinin olmayan bir güzelin peşinden koparılır…

Bedbaht bir kocanın, sadakatsiz karısından çıkardığı müthiş 
intikam sinirlerimi sarstı. Bir erkek ile kadın seviştikten sonra bir-
birleriyle evleniyorlar. Birkaç sene geçince erkeğin aşkı artıyor, 
kadınınki eksiliyor. Dirliksizlik başlıyor. Kadın, kocasının üzerine 
başka birini seviyor ve bu hıyanetini saklamıyor. Koca bir müddet 
her şeye katlanıyor. Yalvarıyor yakarıyor, kadına söz geçiremiyor…

Ayrılmak, işte bu mümkün değil… Candan ayrılmak daha 
kolay geliyor. Zavallı adam bir müddet harabati2008 bir hâl alıyor, 
serseri geziyor. Nihayet dostlarının2009 ibram2010 ve yardımlarıyla 
kendini biraz topluyor. Bir işe giriyor ama kadına karşı olan kin 
ateşi zaman geçtikçe küllenecek yerde, büsbütün şiddetini arttırıyor. 
Gel zaman git zaman bu bahtsız, metruk2011 koca bir kumpanyanın 
vapurları üzerine müfettiş oluyor.
2005    aram: rahat, huzur
2006    lahin: melodi, ezgi
2007    amor: aşk
2008    harabati: perişan
2009    “dostlarının” sözcüğü tefrikada eksik.
2010    ibram: ısrarlı istek
2011    metruk: terk edilmiş
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Bir vapur seyahati esnasında teftiş yaparken müşteriler arasın-
da ayrıldığı kadın ile kocasını görüyor. Ertesi günü deniz ortasın-
da müthiş bir fırtına oluyor. Vapur bir kayaya çarpıyor. Deliniyor. 
Birkaç saat sonra fırtına duruyor. Fakat rahneyi2012 kapatmak müm-
kün olmuyor. Gemiden ümit kesiliyor. Kaç saatte batacağı hesap 
ediliyor. Yolcular ve mürettebat en yakın karaya çıkarılmak üzere 
sandallar indiriliyor. Bahri Tahlisiye Kanunu’nca ilk önce çocuklar, 
sonra kadınlar, müteakiben erkekler ve en arkada tayfalar sandalla-
ra bindiriliyor. Fakat müfettiş bu kurtarılanlar arasında sabık zevce-
si ile kocasını göremiyor. Neredeler acaba? Aşağıda kimse kalma-
sın… Son bir teftiş… Artık vapurun başı denize dikilerek, kıçı ağır 
ağır havaya kalkmaya başlıyor…

Kamaraları dolaşmak için müfettiş aşağıya koşuyor. Hepsi 
boş… Yalnız onların bulundukları 32 numarada ses var. Gidiyor 
kapıyı açıyor. Her nasılsa kocanın ayağı incinmiş. Adam yürüye-
miyor. Bu inciği sarmakla meşgul bulunan kadın, kapıdan görünen 
müfettişe son derece mutazarrıane2013 bir sesle:

“Daha beş on dakika var değil mi efendim?”
“Biraz vakit var…”
“Her kini unutarak bu ölüm dakikasında bizi kurtarmaya gel-

diniz. Bu büyük ulüvv-i cenabınıza2014 karşı edilebilecek her türlü 
teşekkürü küçük buluyorum…”

“Evet, son dakikada sizi görmeye geldim.”
“Lütfen zevcimin bir kolundan tutunuz, öteki koluna da ben sa-

rılayım, yukarıya çıkaralım.”
Bu “zevcim” sözü dimağında bir cehennem tutuşturan müfet-

tiş:
“Acele etmeyiniz, daha vakit var. Lakin böyle güzel bir fırsatı 

niçin kaçırmak istiyorsunuz?”
2012    rahne: gedik
2013    mutazarrıane: yalvarırcasına
2014    ulüvv-i cenab: yüce yaradılışlı olma, şerefli olma
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“Hangi fırsatı?”
“Karı koca bir arada ölmek fırsatını…”
Kadın şaşalayarak:

“Hayat tatlı… Daha yaşamak istiyoruz…”
“Sizin hayatınız tatlılaştıkça benimki ne kadar zehirlendiğini 

unutuyor musunuz?”
“Ah efendim, merhamet! Mücadele dakikasında değiliz…”
“Vaktiyle hiç insaf etmediğiniz bir adamdan ne yüzle merhamet 

istiyorsunuz? Mamafih ben buraya size fenalık etmeye değil, ebe-
diyen birbirinizden ayrılmamanızı temine geldim.”

“Ah, şükran, minnet… Fakat bu ebedî birliği nasıl temin ede-
ceksiniz?”

“İşte böyle efendim…” diyerek müfettiş kamara kapısının üze-
rindeki anahtarı dışarıdan iki defa çevirdikten sonra cebine koyup 
merdivenlerden yukarı fırlar. Kendini bekleyen sandala atlayarak 
denize açılır.

Gayet cesim2015 bir kara tabut gibi baş aşağı denize dikilen ka-
zazede vapur yavaş yavaş sulara iner. Büsbütün kaynayıp deniz sat-
hından kaybolacağı esnada peyda olan girdapları, havaya fışkıran 
suları sandallardan seyrederlerken, müfettiş sadakatsiz maşukası 
ile âşığının engin suların dibindeki ebedî mezarlarına gömüldük-
lerini görerek, geçirdiği bütün bir işkence hayatının intikamını çı-
karmış olur.

Caize faciayı bitirdikten sonra heyecandan parlayan gözlerle 
Filozof’a bakarak:

— İntikam nasıl baba?
— Hayvancasına, canavarcasına… Çok şeni!
— Bence bilakis, tamamıyla yerinde…
— Müfettiş, merhametine sığınan o iki canı kurtarmış olsaydı 

eski zevcesi ile rakibinden insani ve daha büyük bir intikam almış 
2015    cesim: büyük
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olurdu. Onlar yaşadıkça gördükleri iyiliğin minnet ve mahcubiyetle 
daima boyun eğeceklerdi. Fakat müfettiş pek iptidai bir vahşetle 
hareket etti.

— Taşkın sevgi öyle müthiş bir nöbettir ki ona tutulanı vahşi-
leştirir, büsbütün iptidai2016, daği2017 bir insan yapar. Bir sevdazede, 
aşk muahedesini bozanı ve bozduranı toprağa gömmedikçe hıncını 
alamaz.

— Kızım, o kadar vahşete gitme. Aşk, cinayet işlemek için bir 
mazeret değildir. Muvakkat2018 bir his, bir cinnettir. Geçince insan 
yaptığına nadim olur.

— Muvakkat bir his mi? Hayır… Bazen müebbettir. Bakınız 
müfettişin aşkı bütün bir ömür zarfında geçmemiş.

— Müfettiş cani hilkatli2019 bir adammış. Kadının onu bırakıp 
bir diğerini sevmiş olmasında haklı bulunduğunu son facia ispat 
ediyor. Kin başka, aşk başkadır kızım. Muhabbete cinayet sığmaz. 
Cidden sevenler mübremiyet2020 zuhurunda kinsiz ve husumetsiz 
bırakırlar ve bu, bütün insanlar için bilinmesi ehem olan bir key-
fiyettir.

— Ali Senaver Bey gibi…
— İşte sen kendin misali bulup söylüyorsun. Ali Senaver Bey 

bu doğru hareketiyle felaketten kurtuldu. Belayı bizim başımıza 
sardı.

44
Fehime Hanım:
— Bahsi şümullendirmeyiniz2021. Caize maddi emareyi nasıl 

yakalamış, oraya gelelim.
2016    iptidai: ilkel
2017    daği: yabani
2018    muvakkat: geçici
2019    hilkat: yaradılış
2020    mübremiyet: vazgeçilmez
2021    şümul: yaymak, genişletmek, uzatmak
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Caize:
— Anneciğim, bu hıyanet o kadar yüreğime işledi ki anlatırken 

cezbeleniyorum. Sabırlı bir dinleyeni bulsam hiç durmayıp söyle-
yeceğim…

Filozof:
— Bizden sabırlısını bulamazsın.
Fehime Hanım:
— Ey sonra?
Caize:

— Vakit akşama yaklaştı. Sinemadaki facianın sinirlerime ver-
diği çok fena bir gerginlikle eve döndüm. Ne buldum? Tıpkı düşün-
düğüm gibi… Beyefendi odasında dişinden muzdarip, hanımefendi 
şezlongta sinirlerinden rahatsız… Size şunu da söyleyeyim ki insan 
makinesinin duyguları beş histen ibaret değildir. Altıncı, yedinci ve 
belki daha fazla hisler vardır fakat bunlar uykudadırlar. Fevkalade 
ahvalde2022 uyanırlar. İlk önce kocamın yanına girdim. Diş ağrısının 
sahteliği suratından besbelli… Ben odaya ansızın girince ağzında 
çiğnemekte olduğu bir şeyi birdenbire yutuverdi. Bunun ne olduğu-
nu derhâl anladım. Etajerin2023 üstünde bir tabak badem şekeri var. 
Tamam diş ağrısına birebir… Hiç farkında olmamış gibi sordum:

“Dişiniz nasıl bey?”
“Dişçi pansuman yaptı.”
“Ağrı durdu mu?”
“Eh, öyle böyle…”
“Demek çekmeye lüzum görülmedi?”
“Bir hafta sonra gel içini ayıklamaya başlayalım, badehu2024 

doldururuz, dedi.”
2022    ahval: durum
2023    etajer: küçük dolap
2024    badehu: ondan sonra
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Fakat söz söylerken yüzüme devamlı bakamıyor, gözlerimin 
hadekalarında2025 cinayetini okuyacakmışım gibi nazarlarını hemen 
oraya buraya kaydırıyordu. Nasıl anlatayım? Hâlinde tel dolabı açıp 
da bir tabak muhallebiyi yedikten sonra hırsızlığını belli etmemek 
için bir tarafa büzülen kedinin süklüm püklüm mahcupluğu var-
dı. Bana karşı olan adavetkâr2026 tavırları da yatışmıştı. İclal’e olan 
ateşinin üstüne birkaç kova su dökülmüş gibiydi. Havass-ı hamse-
nin2027 fevkindeki hissimle bu iki mücrimin2028 o gün birbirine iyice 
doymuş olduklarını anladım.

Onun yanından çıktım. Hatırını sormaya gelin hanımın odasına 
girdim. Şezlonga uzanmış, bilmem hangi Fransız muharririn Les 
Victimes d’Amour (Aşk Kurbanları) adlı romanını okuyordu. Beni 
görünce yatmaktan oturmak vaziyetine ağır ağır davrandı. Evvelleri 
her hangi vaziyetteyse hiç istifini bozmazdı. Bugün ona da bu ne-
zaket nereden gelmiş?

Rengi soluk, hareketleri yorgun fakat bakışlarında2029 eski den-
sizce huşunete2030 bedel bir hilmiyet peyda olmuştu. Bunda da ay-
nen muhallebi yemiş kedi mahcubiyeti…

Kendi kendime içimden:
“Sizi böyle halimleştirmek için ara sıra yalnız bırakmak lazım 

geliyor.” dedim.
Aşikâre:
“Nasılsın gelin hanım?”
Cevap verdi:

“Ben nasıl olurum? Hep işte o bildiğin gibi…”
“Yok, yok… Yüzünde âdeta bir sıhhat memnuniyeti seçiliyor.”

2025    hadeka: göz bebeği
2026    adavetkâr: düşmanca
2027    havass-ı hamse: beş duyu
2028    mücrim: suçlu
2029    Tefrikada yanlış olarak: “başlarında”.
2030    huşunet: kabalık
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“Tuhaf söylüyorsun görümce… Müzmin bir hasta yarım günün 
içinde iyileşir mi?”

“Niçin iyileşmesin? İşte numunesi karşımda duruyor… Ne oku-
yorsun?”

“Hiç… Can sıkıntısı…”
Eğildim. Kitabın sernamesine bakarak:

“Aşk Kurbanları… Zavallılar!..”
İclal söz mecrasını hemen değiştirmek için:

“Çarşıda ne yaptın bakalım?”
“Ufak tefek almak için dolaştım.”
“Ben beraber gelemediğime çok meyus2031 oldum.”
“Ya, bugün hep benim talihsizliğimden… Sen hastalandın be-

yin de dişi tuttu… Ben İstanbul’da yapayalnız kaldım…”
“Koca günü çarşıda dolaşmakla mı geçirdin?”
“Hayır… Sinemaya girdim.”
“Film güzel miydi?”
“Aşk kurbanları…”
“Banal2032 süje2033…”
“Banal ama her yerde bu… Sinemaya giderim, Aşk Kurbanları; 

eve gelirim, Aşk Kurbanları…”
“Sinemaya girmedik hiçbir şey kalmadı. Bütün milletlerin en 

köhne romanlarına varıncaya kadar ekrana çekildi. Bir bizim Âşık 
Kerem kaldı.”

“Âşık Kerem, o çok eski macera, yeniden yeniye ne âşıklıklar 
oluyor… Bilinemedikleri için damlar altında gizli kalıyor.” dedim, 
durdum.
2031    meyus: üzgün
2032    banal: bayağı, sıradan
2033    süje: konu
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Ne dersiniz baba? İclal bu açık imayı hiç üzerine alınmayarak 
şu cevabı verdi:

“En heyecanlı ve hakiki maceralar damlar altında gizli cereyan 
edip de aile esrarına karışanlardır.”

Filozof:
— Kızım, senin “maddi emare” dediğin Umrani’nin, İclal’in 

jestlerinden keşfettiklerin midir?
Caize:

— Hayır baba… Gözle görülür, elle tutulur maddi şeyler yaka-
ladım. Dinleyiniz de siz de hükmünüzü veriniz.

Fehime Hanım:
— Dinliyoruz kızım, çabuk anlat…
Caize:

— O gün geçti. Ertesi sabah Umrani diş ağrısı ızdırabını çok 
uzatmaya lüzum görmeyerek epeyce güler bir yüzle işine gitti. Ben 
de odayı topluyorum. Karyola etekliğinin altını süpürgeyle alırken 
ufak bir şey yuvarlandı. Nedir bu, diye eğildim. Aldım. Bir düğme. 
Derhâl tanıdım. İclal’in ceketinden kopmuş bir düğme. Koyu laci-
vert zemin üzerine altın taklidi, sarı kafesli bir düğme. Onun krem 
pelüş ceketindeki bu düğmeleri hepiniz bilirsiniz. Bir gözlük camı 
kutrundaki2034 bu düğme, parmaklarımın arasında bir araba tekerle-
ği kadar büyüdü. Heyecandan titriyordum. Düğme İclal’in… Buna 
şüphe yok… Fakat bizim karyolanın etekliği arasında nereden gel-
miş? Anne, baba siz söyleyiniz… Düğmenin orada bulunuşuna bir 
kulp takınız…

Filozof ile Fehime Hanım suale cevap bulmak için düşünmek-
teler iken Caize:

— Siz bulamadınız, durunuz, ben söyleyeyim… Bu düğme 
evvela İclal’in göğsünden kopacak, sonra bizim karyolanın önüne 
2034    kutur: çap
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kadar gelecek. Bu kopmak ve gelmek hareketleri için kaç ihtimal 
tasavvur edersiniz?

Ana baba cevapsız durdular. Kız devam etti:
— Çok ihtimaller aramak için zihin yormaya lüzum yok. Düğ-

me orada koptu. Karyolanın ya içinde ya dışında… Kalın keten tire 
ile sıkı dikilmiş bir düğme, ağacında olmuş bir armut gibi kendi 
kendine yere düşmez. Çok zor görürse kopar. Bu da nasıl oldu? 
İkisi karyolanın önünde veya içinde oynaşırlarken, çekişirlerken 
düğme zora geldi, koptu… Bu keşfime bir itirazınız var mı?

Filozof:
— Sen sözünü bitir. Biz itirazımızı sonra edeceğiz.
Caize:

— Yerinden kopacak kadar zor gören bir düğmenin iliği de ze-
delenir, değil mi? Bu tahminimin tahakkuku2035 için de ceketi mu-
ayene etmeme lüzum var. Meraktan ölüyorum, İclal acaba düğme-
sinin koptuğundan haberdar mı? Eğer bu kopuğun farkında değilse 
onu ani bir isticvapla şaşırtabilirim…

Baş dönmelerini, göz kararmalarını, yürek çarpıntılarını biraz 
geciktirmek için bir tarafa oturup dinlendikten sonra elimde düğ-
meyle doğru gelin hanımın odasına gittim.

İclal gene şezlonga upuzun serilmiş, gene elinde mahut2036 ki-
tap… Beni görünce bu sık ziyaretlerinden hoşlanmadığını anlatır 
bir rehavet içindeki istifini bu defa hiç bozmadı.

Ben bu kasti terbiyesizliği anlamamazlıktan gelerek:
“Gelin hanım, bir kaybınız var mı?”
O, gözleri hâlâ satırlarda olarak:

“Var.”
“Nedir?”
“Aklım…”

2035    tahakkuk: gerçekleşme
2036    mahut: bilinen
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“Akıl hiçbirimizde kalmadı. Hayvanlar gibi yalnız hisle, insi-
yakla2037 yaşıyoruz. En kaba hislerimize mağlup oluyoruz.”

O, şimdi gözlerini kitaptan ayırıp şezlongta biraz belini düzel-
terek:

“Vallahi görümce hanım, ben sizin kadar psikolog değilim. His-
lerin ‘kalın’ ve ‘ince’ olarak ikiye ayrıldığını bilmiyordum…”

Kulaklarım İclal’i dinliyor, gözlerim de odanın her tarafında 
pelüş ceketi arıyordu. Nihayet onu köşedeki koltuğun üzerine atıl-
mış gördüm. Bu rüyetime memnun olarak hemen cevabı da yetiş-
tirdim:

“Hislerin alisi, adisi olduğunu bilmek için psikologluğa kadar 
yükselmeye lüzum yoktur.”

Elimdekini göstererek:
“Ceketinizin düğmesi düşmüş…”
“Olabilir…”
“Düştüğünden haberiniz yok mu?”
“Hayır, hiç farkında değilim…”
“Nereye düştüğünü tahmin edebilir misiniz?”
“Bunu tahmine lüzum var mı? Sofaya, balkona, merdivene, alt 

kata, bahçeye, işte böyle bir yere düşmüştür…”
“Bu saydıklarınızın hiçbirine değil…”
“Ah görümce hanım, sabahleyin bundan başka merak edecek 

bir şey bulamadınız mı? Bu nesne kamerin cazibesine tutulup da 
gökyüzüne düşmez ya! Elbette bir yere düşmüştür…”

Gözlerimi gözlerinin içine dikerek:
“Bizim karyolanın önünde buldum.”
“Bu da şayan-ı hayret bir hadise değil…”

2037    insiyak: içgüdü
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“Belki sizin için öyle fakat bu benim için âdeta bir fenomen 
mahiyetindedir. Cazibeden bahsediyordunuz. Mıknatıs bizim kar-
yolanın demirinde mi, sizin düğmede mi?”

“Vallahi görümce hanım, fizik okumadım… Mıknatıs fennin-
den hiç anlamam!..”

“Haftalardan beri benim odama geldiğiniz yok. Bu düğme ken-
di kendine oraya kadar nasıl yürüdü? İşte bu muammayı halledemi-
yorum…”

“Ben meselede ‘muamma’ namı verilecek bir güçlük göremiyo-
rum. Keyfiyet çok sade…”

“Rica ederim, nasıl?”
“Tosun (kedi yavrusunun adı) dün sabah sofada takır takır bir 

şeyle oynuyordu. Benim düğmeyi nerede bulmuşsa bulmuş, pençe-
siyle kovalaya kovalaya sizin odaya kadar götürmüş olmalıdır…”

İclal’in bu hazırcevaplığına şaşarak:
“Gelin hanım, elhak2038 güzel buldunuz… Hakikat böyle olma-

lıdır. Teşekkür ederim, beni meraktan kurtardınız…” dedim.
Meselenin veremli ciğerini büsbütün deşmemek için o anda 

böyle söylemek iktiza ediyordu. Benim kanaatim, bu kadının der-
hâl uyduruverdiği kedi efsanesinin tamamıyla makûsuydu2039. Ka-
naatimi katiyet derecesinde takviye için hemen köşede duran ceketi 
kaptım. Kopuk düğmenin mukabilindeki iliği muayene ettim. İlik 
örgüsü açılmış pelüş bir santim kadar yırtılmıştı. Bu derin yırtık, 
düğmenin çok zorlukla koptuğunu ispat ediyordu. İclal kocamla 
karyolanın kenarında cilveleşirken kim bilir neden dolayı böyle çe-
kişmişlerdir? Bu tetkikimi de söylesem gelin hanım çarçabuk ona 
da bir kulp takacaktı. Mesele, tıpkı Nasrettin Hoca’nın şalgam tar-
lası hikâyesine dönecekti. Ben anlayacağımı anladım. İclal’e cür-
münü itiraf ettirmek ihtiyacında değilim. Onun itiraf veya reddiyle 
benim kuvvetli kanaatimden bir noktacık bile değişmez. Ey anne, 
2038    elhak: doğrusu
2039    makûs: ters
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baba, ben bu elim müşahedeyi bütün tafsilatıyla size anlattım. Evi-
mizde artık pek de gizli tutulamayarak yüze çıkmaya başlayan bu 
rezalet yani gelin ve damat arasındaki bu sevda alışverişi böyle de-
vam edip duracak mı?

Filozof bir müddet sakalını sıvazlayarak düşündükten sonra:
— Kızım, müşahedelerini ben de tamamıyla hakikate muvafık 

buldum. Kanaatin doğrudur. Artık bu bedahet2040 üzerinde münaka-
şaya lüzum yoktur. Şimdi meselenin hallini tamamıyla benim reyi-
me bırakıyor musun?

— Hayır baba.
— Niçin?
— Ne yapacağınızı bilmiyorum. Birkaç ay müsaadenizi rica 

ederim.
— Evde bu rezaletin devamından şikâyet eden sensin…
— Benim evet, benim fakat bu ameliyeye girişirken benim de 

ruhumdan, beni bütün hayatımca bedbaht ve tesellisiz bırakacak bir 
parça koparılmasından korkuyorum. Acele etmeyiniz…

— Demin söylediklerini yine tekrarlıyorsun. Yeni baştan müna-
kaşaya girişmeyelim. Hem benden medet bekliyorsun hem sözümü 
dinlemiyorsun. Berbat ettiğiniz bu mühim aile meselesini yine ken-
diniz temizleyiniz. Bakayım ne yapacaksınız? Sana sıkı sıkıya bir 
şey tembih edeceğim. Bu sözüme harfiyen riayet göstermezsen pek 
müzminleştirmeye gelmeyen bu meseleyi ben bildiğim gibi halle-
diveririm.

— Peki baba… Emriniz nedir?
— Bu olup biten şeylerden ağabeyine bir harf anlatmayacaksın. 

Oğlan, karısının hıyaneti hakkındaki bu bedahetlerle karşılaşırsa o 
zaman işin alacağı büyük vahametin önüne geçemeyiz.
2040    bedahet: apaçık durum
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— Evet baba, evet… Bu derde uzun boylu ve pek ince düşüne-
rek bir çare bulabileceğiz. Sizi aceleden mene uğraştığım da bunun 
içindir.

45
Geçen uzun münakaşasında Caize, babasına bütün samimiye-

tiyle açılmadı. Yalnız onu meselenin halli için herhangi bir surette 
acele hareketten mene uğraştı çünkü niyeti pek müthişti. Kocasını 
öldürmek ve kendi de beraber ölmek istiyordu. Diriyken bütün bü-
tün kendinin olmayan Umrani’nin ölüsüne iştiraksiz2041 sahip olmak 
cinnetine düşmüştü.

Bu tasmimini2042 fiile çıkarmak için henüz mukarrer2043 bir pla-
nı yoktu. Ne yapacağını düşünüyordu. Ağabeyi Çelebi’ye de bu fik-
rini kabul ettirebilirse iş kolaylaşacaktı.

Müşahedesi hakkında babasına vermiş olduğu ketumiyet sözü-
ne rağmen münasip bir anda kardeşini bahçenin kuytu bir köşesine 
çekerek:

— Ağabey, senin ile ikimizin de hayatına, namusuna taalluk2044 
eder gayet mühim bir mesele hakkında görüşmek istiyorum.

Derhâl işin hakikatine intikal2045 eden Çelebi’nin gözleri parla-
dı. O da kaç zamandır karısının hıyanetine delalet eden reddi naka-
bil emarelerin bedaheti karşısında mecnuna dönmüştü. Lakin izzeti-
nefsini çiğneyerek kimseye açılamıyor, tarif olunmaz bir cehennem, 
dayanılmaz bir ızdırap hayatı yaşıyordu. Babasına anasına açılsa 

“Böyle karıyı niçin tutuyorsun?” itabına2046 uğrayacaktı. İclal’i bı-
rakmak cihetine gelince işte buna katiyen karar vermek kendisince 
mümkün değildi. Karısından diri diri ayrılmazdı. Bu işkenceden 
kurtulmak için ölümü bekliyordu. Ölüm kendi kendine mi gelecek-
2041    iştiraksiz: ortaklık olmadan
2042    tasmim: karar
2043    mukarrer: kararlaştırılmış
2044    taalluk: ilgi gösterme
2045    intikal: anlama
2046    itap: azarlama
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ti? Onun gelmesi namuayyen2047 bir zamana bakar. Beklenilmeyen 
vakitte gelir, beklenilen anda istiğna gösterir2048.

Ölümü alelacele davet de güç bir şey değildir. Karısını âşığıyla 
beraber tuttuğu bir dakikada veyahut kendisini ara sıra yakalayan 
bir sinir buhranı sayesinde tabancanın tetiğine dokunmaktan ibaret 
bir hareketle her şey olur biter. Bir kurşun İclal’e, ikincisi âşığına, 
üçüncüsü kendisine… Bu hakça taksime2049 kimsenin bir diyeceği 
kalmaz.

Çelebi’nin zihni işte bu ihtilaldeyken karşısına Caize çıkmış-
tı. Bütün damarlarını ok gibi depreştiren bir sıkıntıyı vücudundan 
defetmek için Çelebi iki omzundan yakaladığı hemşiresini şiddetle 
sarsarak:

— Söyle!.. dedi.
— “Sus” desen de söyleyeceğim…
— “Sus” demem… Kaç zamandır ben seni söylesin diye bek-

liyorum.
— Karının mücrimiyeti sence hâlâ ispata muhtaç mıdır?
— Hayır, onun cürmü bence müspettir.
— Hah, bu noktada iyi anlaşalım. Cürümlerine delail2050 ara-

mak için maziye dönmek külfetine lüzum kalmasın.
— Tereddüde, şüpheye artık mahal yoktur. Biz müspet hıyanet 

vakaları sahasında yürüyeceğiz.
— Eğer dinlemeye tahammülün varsa sana çok acı şeyler anla-

tabilirim.
— Artık benden tahammül isteme. Şimdiye kadar gösterdiğimi 

de fazla buluyorum…
2047    namuayyen: belirsiz
2048    istiğna göstermek: nazlı davranmak
2049    taksim: bölme
2050    delail: deliller
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— Senin karın, benim kocamın cinayet şerikidir2051. Sezip gör-
düğüm günahlar mütevasiyen2052 ikimizin zararına işlenmiştir. Biz 
de el ele verip intikamımızı çıkaracağız.

— İntikamını aşkından üstün mü tutuyorsun?
— Ne demek?
— Kocanın katlinden sonra yaşamak isteyecek misin?
— Hayır… Ya sen İclal’in katlinden sonra?
— Ben de hayır. Hakça bir iş görelim.
— Nasıl?
— Onları öldürdükten sonra kanunun katiller için tayin ettiği 

cezayı kendimize verelim.
— İdam.
— Evet.
— İkimiz bir mahkeme kuralım. Birinci hükmü onlar, ikincisi-

ni de kendimiz için verelim. Kanunnamemiz vicdandır. Bu iki adi 
mahluktan gönüllerimizi alamadığımız için biz de en ağır cezaya 
müstahak oluruz. Hakikatte bu bir intikam değil, diri diri içinden 
çıkamadığımız gayet kötü bir vaziyete nihayet vermektir. Ağabey… 
Öldürelim ve ölelim.

— Başka çare yok. Onları diri diri elimizden kaçırırsak birbirini 
alırlar. Bundan sonra karı kocalıkta geçirecekleri mesudiyet2053 ha-
yatı bizi ebedî bir hüsran ateşi içinde kavurup durur.

— Kararı verdik. Şimdi idamın şeklini tayin ve hükmün tenfi-
zini2054 tacil edelim2055.

— İdam şekli?
— Evet.

2051    şerik: ortak
2052    mütevasiyen: eşitçe
2053    mesudiyet: mutluluk
2054    tenfiz: uygulama, yürütme
2055    tacil etmek: hızlandırmak



382 | Deli Filozof

— Bunu düşüneceğiz.
— Adi canilere mahsus kaba şekilde olsun.
— Biz mücrimleri2056 Eminönü’ne veya Beyazıt meydanına 

asacak değiliz.
— Onlara mahsus, şairane bir şekil ararız, değil mi?
— Kendimizi unutma. Biz de aynı ölümle beraber öleceğiz.
— Yaşa ağabey!
— Yaşarsak planımız bozulur…
İki kardeş aralarında bu dehşetli kararları verirken köşkte baş-

ka pandomima dönüyordu. İclal koşa koşa Umrani’nin odasına gi-
derek telaşla:

— Gel gel.
Umrani bu acele davetten şaşırarak:
— Nereye?
— Bizim odaya.
— Ne diyorsun canımın içi? Kocan bizi bir arada yakalarsa ku-

duz kurt gibi çiğ çiğ parçalar!
— Kocam karınla beraber bahçenin en kuytu köşesine çekil-

diler. İki kardeş fısıl fısıl galiba aleyhimizde bir tuzak kuruyorlar. 
Ne taraftan dönseler köşke girerlerken bizim odadan görünür. Gel, 
pencereden gözetleyelim…

— Ya evden birisi üzerimize gelirse?
— Kocakarılar ta evin öbür ucundaki mutfaktalar. Filozof baba, 

kütüphanesinde mütalaa2057 okyanusuna dalmış. Köşkü tamamıyla 
buradan başka yere nakletseler haberi olmayacak ve sonra Karan-
fil’i gözcü koydum. Üst kata bir çıkan olursa daha evvel koşup ha-
ber verecek…

— Demek şimdi biz bizeyiz?
2056    mücrim: suçlu
2057    mütalaa: konu üzerinde ayrıntılı düşünme



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 383

— Tamamıyla!
Umrani birikmiş tahassürünün2058 birden galeyan eden şidde-

tiyle İclal’in belinden kavrayarak dudaklarını maşukasının ağzına, 
ağzından çenesine, gerdanına ve daha aşağılara gezdire gezdire bu 
muhabbete susamış ruhunun hararetini söndürmeye uğraşırken kol-
ları arasında kıvranan kadın:

— Umrani, yavaş!..
Umrani heyecanının nefesine verdiği kesikliklerle bayıla ba-

yıla:
— Kabil mi? Dudaklarım bu kevsere yirmi gündür hasret çeki-

yor… Ruhumu kandırmayınca bırakır mıyım hiç?
— Yirmi gün mü?
— Belki ziyade…
— Ziyade…
— Bu fırsatı bir daha nerede bulabiliriz? Ben birikmiş gıdamı 

aldıktan başka birikecekler için de mahsup yapacağım.
— Aman dikkat et. Vücudumda dudaklarının izini bırakma. 

Kocam her tarafıma pertavsız2059 gezdirir gibi dikkat ediyor. Geçen 
gün bir pire yeniği için beni iki saat sorguya çekti.

— Benim malıma kanunen o sahip göründüğü için ben de onu 
ipe çekmeliyim… Sen ismen onun, ruhen benimsin…

— Ne vakit büsbütün birbirimizin olacağız?
— Senin kocan, benim karım sağken biz birbirimizin olama-

yız…
— İkisinin de ölümlerini mi bekleyeceğiz?
— Bu da pek uzun düşer.
— İkisi de genç… Belki daha elli sene yaşarlar…
— Onlar yaşadıkça biz sevgi hayatımızı böyle kaçakçılıkla mı 

geçireceğiz?
2058    tahassür: özlem
2059    pertavsız: büyüteç
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— Başka çare var mı?
— Elbette vardır.
— Ne var?
— Bunu pek inceden inceye düşüneceğiz.
— Çabuk düşünelim.
— Kaçalım desem Çelebi’nin elinden kurtulmamız mümkün 

değildir. Kafdağı’nın arkasına saklansak gelir bizi bulur, intikamını 
alır. Kaç zamandır bu iki kardeşin gözlerinde bize karşı öyle bir 
vahşet ve intikam ateşi yanıyor ki aleyhimizde fena şeyler düşün-
dükleri aşikâre görülüyor.

— Onlar bizim hislerimizi anlıyorlar, biz de onlarınkini sezi-
yoruz ve bu zıt, tehlikeli, işkenceli vaziyet içinde hepimiz bir dam 
altında yaşamak mecburiyetinde bulunuyoruz. Haydi, haydi benim 
odama gidelim. Köşke girerlerse görürüz. Bahsimizin alt tarafını 
orada konuşuruz…

İkisinin de birer kolları ötekinin belinde, yanak yanağa sofadan 
geçerken İclal’in yatak odasına girerler.

Umrani köşede karyolayı görünce ürkmüş gibi bir adım geriye 
irkilerek:

— Sen bu döşeğin içinde vücudunu ona veriyorsun değil mi?
— Hayır, hayır. Tasavvur ettiğin2060 gibi değil… Biz bu döşekte 

kocamla eski zaman masallarına imtisalen2061 aramızda keskin bir 
kılıç varmış gibi yatıyoruz.

— Kocan senden meşru hakkını istemiyor mu?
— İstiyor fakat ben onun bu talebi anında daima hastalıklar, 

dargınlıklar çıkarıyorum. Meşru hak ne demek? Ben bu tabirin hük-
münü kabul etmem.
2060    tasavvur etmek: hayal etmek
2061    imtisalen: örnek alarak, uyarak
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— Senin kabulün veya adem-i kabulün2062 sözden ibaret kalır. 
Sen onun kanunen zevcesisin. O senin etine kemiğine maliktir.

— Ben esir değilim. Hiçbir kimse hiçbir vesileyle bir diğerinin 
etine kemiğine malik olamaz. Canım kimi isterse ben onun olu-
rum…

— Ya zevciyet hakkını ne yapalım?
— Böyle bir hak yalnız lafla vardır fakat hakikatte yoktur. Ben 

Ali Senaver’in karısıyken Çelebi zevciyet hakkına riayet etti2063 mi? 
Kim kimi severse onun olur. Ne türlü kanun konulsa daima böyle 
oluyor. Gönül temayülünden2064 başka hakka makka aldıran kaldı 
mı? Karı kocadan hangisi ötekinden bıkarsa kalbinin cezbolunduğu 
tarafa meylediyor. Eşinden bıkamayan zavallı ise şeriat ve kanun 
haklarını kendi lehine söyletmeye uğraşarak çırpınıp duruyor.

— Sen evvelden Çelebi kocanı çok severdin.
— Evet, çıldırasıya…
— Ya nasıl gönlünü ondan alıp da bana verebildin?
— Gönlümü ben sana vermedim, sen onu çaldın…
— Şimdi bende zannettiğim gönlünü bir başkasına da çaldırma-

nın ihtimali var mıdır?
— Bak bu sualine katiyen “hayır” diyemem.
Umrani belinden yakaladığı sevgilisini şezlonga yatırıp didim 

didim didikleyerek:
— Ah vefasız mahluk! Yüzüme karşı söylüyorsun…
— Fakat yalan söylemiyorum…
— Yalanı böyle sahiye tercih ederim.
— Kim bilir? Belki senden bıkmam…
— Böyle şüpheli aşkta ciddiyet olur mu?
— Beni kendinden bıktırıp bıktırmamak senin elindedir…

2062    adem-i kabul: kabul etmeme
2063    riayet etmek: uymak
2064    temayül: meyletme



386 | Deli Filozof

— Nasıl, kuzum İclal?
— Beni çok sevme.
— “Beni çok sevme” demekle karşındakini büsbütün çıldırta-

cağını bilmiyor musun?
— Çıldırma sakın… Bir deliyle sevişmek hoş bir şey olmaz…
— Gönlünü bana nasıl çaldırdın İclalciğim? Anlat!
— Hani ya bir yaz günü Bostancı’ya inmiş, akşamüstü deniz 

tenezzühü2065 yapmak için bir sandala binmiştik. Avdette2066 sandal-
dan çıkarken elimden, belimden tutarak sen beni karaya almıştın. 
İşte bu nim kucaklaşma anında senin vücudundan bana bir elektrik 
sadmesi2067 geçti. Bu o kadar tatlı bir sarsılıştı ki o saniyeden itiba-
ren kalbimden kocam çıktı, sen girdin. O akşam Çelebi’nin nefesle-
rinden, buselerinden muazzep olmaya2068 başladım.

— Şuna emin ol İclal ki bu kadar kolaylıkla girmiş olduğum 
bir kalpten dünyanın bütün topları tüfekleriyle beni çıkaramazsın!..

İclal kendini âşığının ateşli kolları arasından kurtarmak için 
debelenerek:

— Bırak Umrani, bırak!.. Belki bizi kucak kucağa yakalamak 
için bu bir tuzaktır… Şimdi üstümüze gelirler. Pencereden gözleri-
mizi ayırmayalım…

Filhakika bu esnada Karanfil düşe kalka, soluk soluğa oda ka-
pısının önünde görünerek:

— Ayo, öpüştüğünüz yetişir artık!.. Geliyorlar, şimdi köşke gi-
recekler!

Arap daha ihbarını bitirmeden Umrani kollarını bir çift kanat 
gibi çırparak odasına uçtu.
2065    tenezzüh: gezinti
2066    avdet: dönüş
2067    sadme: çarpma
2068    muazzep olmak: acı çekmek
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46
Çelebi odaya girince karısını şezlongun üzerinde melul, dalgın 

bakışlarla yatan bir hasta hâlinde buldu. Bu komedi, tıpkı perde 
açılmadan evvel sahnede tabii jestleriyle gülüşüp söyleşen artist-
lerden her birinin perde açılınca derhâl rollerine mahsus surat ve 
tavırlarını almalarına benzemişti.

Fakat kıskançlık, insanın hissiyatını bileyen müthiş bir müneb-
bihtir2069. Caize’nin insanlarda vücudunu iddia ettiği altıncı hissin 
de delaletiyle Çelebi kendi yatak odasında biraz evvel geçen sahne-
yi tamamıyla görür gibi oldu. Karısının yüzünde âşığının buselerin-
den kalma harareti sanki vazıhan seçiyordu.

Şezlonga yaklaşarak:
— Karıcığım…
— …
— Cevap vermiyorsun.
— …
— Sesin çıkmayacak kadar hâlsiz misin?
— Çok şükür henüz sesim tutulmadı.
— Niye cevap vermiyorsun?
— Hitabından sinirleniyorum.
— “Karıcığım” hitabından?
— Evet.
— Bu samimi tasgirde2070 sinire dokunacak ne var?
— Daha dün evlenmiş şımarık çocuklar gibi “Karıcığım… Ka-

rıcığım…” İzdivacımızın üzerinden yıllar geçti. Biraz daha ciddi 
olamaz mıyız?

— İzdivacın üzerinden yıllar geçmekle tekellüf2071 artmaz, bila-
kis samimiyet, hususiyet, ruh birliği ziyadeleşir.
2069    münebbih: uyarıcı
2070    tasgir: küçültme
2071    tekellüf: resmiyet, yapmacıklık
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— Senin bu hitabına “Ah kocacığım” mukabelesinde bulunma-
mı mı istiyorsun?

— Evet, bunu istiyorum ve istemek de hakkımdır.
— Tuhaf hak doğrusu!
— Hak tuhaf olmaz. Tuhaflık onu yanlış telakki edenlerdedir2072. 

Bana karşı aldığın yüzünü, soğuk tavırları ben sıcak samimiyetimle 
eritmeye uğraşıyorum. Ben sana “Karıcığım, ah canım” dedikçe sen 
bana “Canın çıksın” demek istiyorsun. Fakat bunu açıkça ifadeye 
nezaket mâni olduğundan beni bu samimi hitaplardan mene kalkış-
makla hıncını çıkarmaya uğraşıyorsun. Hayli zamandır yüzünden 
bana karşı kabaran bu nefret nereden geliyor? Şimdi bu odaya ge-
lişim seni kızdırdı. Niçin? Huzurumla seni hangi zevkinden alıkoy-
dum? Ben odaya girer girmez rengin uçtu. Şimdi nabzını saysam 
yüzü geçkin bulurum. İçinde kaynayan heyecanı belli etmemeye 
çalışıyorsun lakin kendini zapt edemiyorsun. Kanında fıkırdayan 
nefret ağzından burnundan taşıyor, boşanıyor.

İclal nefretini saklayamamakta hakikaten pek boş bulunduğu-
nu anlayarak hatasını mümkün mertebe tamir için:

— Bey, hasta bir kadının marazi tavırlarından, sözlerinden bin 
türlü mana çıkarmaya uğraşıyorsun… İnsaf!

— İnsaf! Evet, onu ben senden isteyeceğim İclal. Bu sinir has-
talığını, gizlemek istediğin pek çok hislerinin önünde kalkan gibi 
kullanıyorsun.

İclal şezlongun üzerinde kalkıp oturarak asabi bir yüz buruşuk-
luğuyla tekrar etti:

— “Gizlemek istediğim hisler” mi?
— Evet İclal.
— Neymiş bunlar, lütfen söyler misin?
— Şimdi lüzum görmüyorum. İcabında…

2072    telakki etmek: öyle kabul etmek
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— Beni üzüntüden öldürmek için böyle müphem2073 sözler icat 
ediyorsun.

— Seni üzüntüden öldürmek! Allah göstermesin. Seni en ufak 
bir üzüntüye uğratmamak için en büyük fedakârlığı yapmaya hazı-
rım. Gönlündeki şeyleri benden sorduğuna, işte bu zalimane teca-
hülüne2074 tahammül edemiyorum…

Çelebi niçin böyle söylüyordu? Şimdi girdiği bu odadan birkaç 
dakika evvel Umrani’nin çıktığını biliyor muydu? Biliyorduysa ni-
çin bastırıp da intikamını almadı? Bilmiyorsa bazı şeyleri gözüyle 
görmüş gibi nasıl keşfedebiliyordu?

İclal nefretini vakitsiz izharda2075 kendini tutamayarak nasıl 
ihtiyatsızlık etmişse Çelebi de söylememek icap eden çok şeyleri 
ağzından kaçırmak tedbirsizliğinde bulunmuştu. İclal’i bu suretle 
kuşkulandırmak, kız kardeşi Caize ile mücrimleri cezalandırmak 
için kurmuş oldukları plana muhalifti.

Binaenaleyh bu tedbirsizliğini biraz tamir için:
— Ben kıskançlığın beynimde kaynattığı şüpheler üzerine söz 

söylüyorum. Ortada müspet olarak bildiğim hiçbir şey yoktur. Hep 
vehmin doğurduğu zanniyat… Seni incitecek kadar ileri vardıysam 
beni affet İclal…

İclal de işi biraz şakaya dökmeyi münasip bularak:
— Affetsem bir daha yaparsın. “Karıcığım” tabirinden hoşlan-

madığımı söylemekle cinayet mi işlemiş oldum? Bu kadar lakırdıyı 
nereden çıkardın? Hekim size bu isterik kadının sözlerine bakma-
yınız demedi mi? Niçin bazı asabi lakırdılarımı tamamıyla ciddiye 
alıyorsun?

— Eğer asabilik her densizliği yapmak için bir mazeretse emin 
ol ki karıcığım… Ay yanıldım… Emin ol ki hanımım… Senin aş-
kınla ben senden ziyade sinirli oldum. İclal, sana yalnız mühim bir 
2073    müphem: belirsiz
2074    tecahül: bilmezlikten gelme
2075    izhar: belirtme
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ihtarım var. Bunu hiç aklından çıkarma. Seni benden ancak ölüm 
ayırır. Eğer öldükten sonra ruhlar istedikleriyle birleşiyorlarsa ölüm 
de ayıramaz. Arkandan bir dakika bile yaşamayarak seni öbür dün-
yada da takip edeceğimden emin ol!..

Kocası karısına bu gözdağını verdikten sonra sustular. Şimdi 
karşı karşıya derin bir sükûtla düşünüyorlardı. Birbiriyle barışır 
gibi görünmeleri, o andaki suret-i zahiri2076 kurtarmaktan ibaret bi-
rer saniadan2077 başka bir şey değildi. İkisinin de hisleri, kanaatleri 
hep eski şekildeydi. Zevç zevcesini nasıl öldüreceğini tasarlıyor, 
zevce gayrimeşru sevdasında devam için bu bıkılmış kocayı ne su-
retle avutacağını düşünüyordu.

Burada bu sahne geçerken damat beyin odasında da müşabih2078 
bir melodram oynuyordu. Caize, köşke girince etrafı koklayan kara 
köstebek gibi Karanfil’in oraya buraya burnunu uzatarak iki merdi-
venin arasından hemencecik kayboluverdiğini gördü. Besbelli Arap, 
karayel süratiyle yukarıdan inmiş olacaktı.

Filozof’un kızı, gelin hanımla damat beyin fırsattan bilistifade 
hırsızlama bir sarmaş dolaş zevki yaptıklarını derhâl anladı. Karan-
fil Dadı, İclal’in casusu, gözcüsü, gayet emin sırdaşı, her şeyiydi. 
Bu seziş, Caize’nin damarlarında bir kıskançlık alevi dolaştırdı. Öl-
dürmeye karar verdiği kocasını niçin bu kadar şiddetle kıskanıyor-
du? İçinden “İnşallah, bu deraguş2079 son edepsizliğiniz olur!” dedi.

Merdivenlerden yukarı fırladı. Odaya girince kocasını heyeca-
nını setre uğraşır, tuhaf bir hâlde buldu. Umrani meşgul görünmek 
için masanın üzerindeki birkaç kitabı karıştırıp duruyordu. Bir anda 
karısıyla göz göze geldiler. Kadının bakışında erkeğin ruh derinlik-
lerini iskandil etmeye uğraşan, gazup, ateşli bir dikkat vardı. Umra-
ni bu nazarın altında manyetize olur gibi bir hâl geçirdi.
2076    suret-i zahir: dış görünüş
2077    sania: hile
2078    müşabih: benzer
2079    deraguş: kucaklama
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Tıpkı öteki odada olduğu gibi perde açılınca aktör asıl suratını 
rol maskesiyle nasıl değiştirirse Umrani de yapma bir çehre almaya 
uğraşıyordu. Kitapları bıraktı, birdenbire yapacak bir şey de bula-
madı. Karısına karşı kollarını kaldırıp gerine gerine esnedikten son-
ra rehavetli uzun bir telaffuzla:

— Uyumuşum, dedi.
Caize bütün istihzasını2080 dudaklarına toplayıp gülerek:

— Bir korkulu rüya görmüş olmalısın…
— Neden anladın?
— Bir umacıdan ürkerek koşmuşa benziyorsun. Hâlâ nefesle-

rini bozuk alıyorsun. Böyle heyecanlı rüyalar insanı yorar ve hatta 
terletir bile… Allah hayırlar versin…

Caize, kocasının öbür odada İclal ile geçirdiği alt üst oynaşma 
faslını gözüyle görmüş gibi imasız2081, ihamsız2082 hemen apaçık ke-
limelerle anlatıyordu. Sezdirmemek istediği hâlde teessürünü gizle-
meye bir türlü muvaffak olamıyordu.

Umrani bu serzenişlerden bıkmıştı. “Evet evet, şimdi İclal ile 
yattım kalktım… Ne yapacaksın bakalım?..” nispetiyle bağırmak-
tan kendini zor zapt etti. İsnadı redde uğraşsa mesele uzayacak. Ka-
rısına karşı ne tavır almalı? Sükûtu muvafık buldu. Bütün o kina-
yelere cevap olarak çatır çatır bir daha gerindikten sonra hafif bir 
gülümseyişle tatlı tatlı esnedi.

Caize boynunu çarpıtıp bu ikinci gerinmeyi şehla bir dikkatle 
seyrettikten sonra:

— Sözlerim sana sinir gevşekliği getiriyor…
— Sözlerin mukavvi2083 değil, münevvim2084 de onun için…
— Ben sana ninni söylemiyorum.

2080    istihza: alay
2081    ima: üstü kapalı olarak anlatma
2082    iham: şüphe, tereddüt
2083    mukavvi: kuvvetlendirici
2084    münevvim: uyutucu
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— Karım olacağına annem olsaydın da keşke ninni söylesey-
din…

— Annen olsaydım seni bu kadar hodbin2085 ve terbiyesiz bü-
yütmezdim.

O ara oda kapısının önünde Uğur Ayşe peyda olarak telaşla:
— Yangın var, haberiniz yok mu?
Caize:

— Nerede?
Ayşe:
— Ahan şuracıkta komşuda!… Çelebi Bey’in odasından gözü-

küyor.
Caize yangına bakmak için kalktı. Umrani hiç yerinden kımıl-

damadı. Caize:
— Bey, niye kalkmıyorsun?
Umrani:
— Kalkıp da ne yapacağım?
Caize:

— Sen bu evin adamı değil misin? Köşke yakın yangın olur da 
insan yerinden kımıldamaz mı?

Umrani:
— Köşkün bu kadar vâsi2086 arazisi var. Yangın bu mesafeleri 

atlayıp da gelebilir mi?
Caize:

— Yangına uzaklık yakınlık olur mu? Rüzgâr oradan buraya bir 
kıvılcım uçuramaz mı?

Umrani yine yerinden kıpırdamadı. Çünkü İclal’in odasına gi-
dip de elim bir muvaceheye2087 maruz kalmak istemiyordu. Aldığı 
2085    hodbin: bencil
2086    vâsi: geniş
2087    muvacehe: yüzleşme
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buselerin rutubeti henüz maşukasının yüzünde kurumamıştı. İclal 
ile yüz yüze geldikleri esnadaki tavırlarından iki kardeş bin türlü 
mana çıkaracaklardı.

Evet, Caize’nin de maksadı buydu. Çelebi, hemşiresinin fik-
rinden haberdar olmayarak o da aynı meraka düşmüştü. İki mücri-
mi karşı karşıya getirip taze işlenmiş günahın tesirlerini yüzlerinde 
okumak…

Çelebi bu niyetle kız kardeşinin odasına koşarak:
— Enişte gelsene, yangın var. Bizim odadan gözüküyor.
Umrani bu defa çarnaçar2088 gitmek ıztırarında2089 kalarak der-

mansız bir hasta isteksizliğiyle ağır ağır yürüdü.
Odaya girdikleri zaman İclal’i çenesini avucuna dayamış, yan-

gını seyre dalmış bir vaziyette buldular. Arkasına dönüp de gelenle-
rin yüzlerine bile bakmadı.

Oh, Umrani ötekilerin muvacehesinde ilk nazar telakisinden 
kurtulmuştu. Lakin biraz evvel iki vücudun sıkletleri altında yayları 
kabarıp inen şezlong dile gelip de her şeyi anlatacakmış gibi enişte-
nin yüreğinde bir korku vardı.

Mahaza bir suçlu mahcubiyeti sükûnetinde görünmemek için 
pencereden yangına bakarak:

— Adam siz de… Yangın dediğiniz bu mudur?
Filhakika belli belirsiz bir alevin ortasından renksiz, hafif bir 

duman sütunu görünüyordu. Caize:
— Yangın denilen şey başka türlü nasıl olur? İşte alev ve du-

man…
İclal, Umrani’nin odaya getirilmesine içinden çok kızmıştı. Bu 

davetteki maksada intikalde gecikmeyerek o da sükûti durmamak 
için:

— Sahra ortasında tezek yakılıyor gibi bir şey…
2088    çarnaçar: ister istemez
2089    ıztırar: zorunluluk
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Yangın tahkikatına gönderilen Hurşit Ağa o aralık avdet ederek 
bahçeden pencerelere bağırdı:

— Müsteşar Bey’in binadan hariç mutfağı tutuşmuş. Kendi 
kendine yandı, sönüyor.

Umrani:
— Oh, ayağım uğurluymuş…
Gitmeye davranarak:
— Yangın sönüyormuş. Bizim burada yapacak bir işimiz yok. 

Müsaadenizle…
Çelebi, eniştesinin yakasından çekerek:

— Dur acelen ne? Odama kırk yılda bir geldin. Sana ikram et-
mek istiyorum.

— Allah Allah bana ikram… Bu izaz2090 neden icap etti?
— Yüreğimden doğdu.
— Kızılcık sopası nevinden bir ikram olmasın da…
— İkramımı niçin suitefsir ediyorsun2091? Kızılcık sopasına 

müstahak olacak bir kabahatin mi var?
— Yok, kayınbiraderciğim, ben Allah’ın sevgili kuluyum. Ben-

den hiçbir kabahat sâdır olmaz2092. Bilmem neden ağzımdan öyle 
çıktı…

Caize:
— Hani ya bazı insanlar vardır, vücutlarını çevikleştirmek için 

kendilerini çiğnetirler, yumruklatırlar, sopalatırlar… Umrani de 
pek yorgundur. Gövde gevşekliğini gidermek için kızılcık sopasına 
çok ihtiyacı var…

— Evvelleri üfürükçüler vardı. İsteyenleri yere yatırıp pestil 
gibi çiğnerlerdi. Bazen kundaktaki çocukları bile…

İclal, gözlerini yangın dumanlarından ayırmayarak:
2090    izaz: ağırlama
2091    suitefsir etmek: kötüye yormak
2092    sâdır olmak: ortaya çıkmak
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— Vah zavallı yavrucaklar!.. O kaba mestlerin altında yamyassı 
ezilmezler miydi?

Çelebi:
— Ne olduklarını bilen yok. Şifayı bulurlardı ama ne suretle? 

Daha tuhafı ayılara çiğnenmek merakı vardı. Ayı bir insanın vücudu 
üzerinde dans ederse o zamanlar “kulunç, rih-i tayyar” namı verilen 
romatizmadan, ağrıdan sızıdan eser kalmazmış.

Umrani karısına bakıp gülerek:
— Ben de Caize’ye çiğnenmek niyetindeydim ama…
Caize:

— Vallahi çiğnerim… Hem de seni soyup da spor ökçeli iskar-
pinlerimle öyle bir çiğnerim ki vücudunda ne sabit ne tayyar hiçbir 
fena yel kalmaz… Kafandaki kötü fikirler, ahlaksızlıklar hepsi bo-
şalır… Tertemiz, doğru dürüst bir adam olursun…

Cürümlerinin her noktası malumken hasbelicap diğer türlü ri-
yakârane ağız kullanmak mecburiyetine düştükleri bu günahkârla-
rın önünde coşmaktan kendini alamayan Caize’yi susturmak için 
Çelebi derhâl:

— Ben enişteme kızılcık sopası değil, gül fidanıyla bile dokun-
mam. Ona gayet leziz bir likör takdim edeceğim. Meşhur bir fab-
rikanın numune olarak gönderdiği, enfes, aliyyülâlâ2093 bir içkidir.

Çelebi bu taltifkâr sözleri sarf ederken dolabını açtı. İnce bo-
yunlu sürahi biçiminde markası şatafatlı bir şişe ve dört kadeh çı-
kardı. Masa üzerine dizdi. İlk doldurduğu kadehi karısına takdim 
ederken:

— Buyurunuz hanımefendi.
İclal teneffüre2094 benzer bir istiğna2095 ile:

2093    aliyyülâlâ: mükemmel
2094    teneffür: iğrenme
2095    istiğna: nazlanma
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— Bilirsin ki şişelerinin süsüne aldanıp da ben böyle şeyleri 
asla ağzıma koymam, yine musırren2096 ikram edersin.

Zevcesinin Nuh deyip de peygamber demeyeceğini bilen Çele-
bi, ikramını tekrarlamayarak:

— İçmeyeceğini bildiğim hâlde takdim ettim.
— Tuhaf şey… Böyle retlere uğramak hoşuna mı gider?
— Hoşuma gitmez. Evin hanımı bulunman itibarıyla sıra gözet-

mek için ilk teklife senden başlamak istedim.
— Vallahi senin bu kadar etiket ve nezaket maraklısı olduğunu 

bilmiyordum.
İkinci teklifi Umrani’ye yaparak:
— Buyurun enişte bey.
Umrani, İclal’in içmemesinden kuşkulanarak durdu. Acaba 

kendisini nezaketle zehirliyorlar mıydı? Bir işaret almak için İc-
lal’in yüzünü aradı fakat o hep yangına bakar gibi başını pencere-
den dışarı çevirmişti. Nihayet seslenmeye mecbur oldu:

— İclal Hanım, ne dersin? İçeyim mi?
İclal hafifçe başını çevirerek:
— Mideni bozmak istersen iç.
Ötekilerin gözleri önünde maşukası onu içmekten tahzir2097 

için en hafif bir işaret bile vermedi. Ancak bu kadar söyleyebilirdi.
Şüpheden Umrani’nin rengi attı, tehlikeyi atlatmak için şu ma-

zereti bulabildi:
— Kayın bey mademki etikete riayetkâr görünüyorsun, kadın 

olması itibarıyla niçin hemşirenden başlamıyorsun?
— Sanki enişteme fazla hürmet göstermek istedim de onun için.
Çelebi bu defa kadehi kız kardeşine uzatarak:

— Al Caize, iç şunu.
2096    musırren: ısrarla
2097    tahzir: alıkoyma
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Caize kadehi bir çekişte bitirerek:
— Oh enfesin de fevkinde bir şey!.. Ne lezzet ne koku… Bayıl-

dım. Ağabey doldur da şundan bir daha ver. Şu mıymıntılara körlük, 
içeyim.

İkinci kadehi ele alan görümce, gelinle Umrani’nin üzerlerine 
istihzalar yağdıran gözleriyle bakarak:

— Niye içmediniz sanki? Ölümden mi korkuyorsunuz? Vah ap-
tallar, sizi öldürecek olsak böyle nefis likörle mi zehirleriz?.. Yazık 
değil mi bu tatlı içkiye? Sıçanotu2098, kargabüken2099 neyinize yetiş-
miyor?

İclal bu hakarete dayanamayarak:
— Teveccühünüze teşekkür ederiz görümce… Ben hayata bü-

yük bir kıymet verenlerden değilim. İçmediğim zehir korkusundan 
değildir. Neyle yapıldıkları malum olmayan bu ispirtolu likörler be-
nim midemi bozar.

Caize istihzasını artırarak:
— Midenin bozulmasından korkmak hayata irtibattan ileri gel-

mez mi? Sen çekindin, (kocasını göstererek) bu nazlım da huylandı. 
Biz sizi öldürmek istesek söylediğim gibi öyle altmış paralık aktar 
otuyla mu zehirleriz?

Caize ileri varıyordu. Çelebi onu susturmak için gözünün kuy-
ruğundan uzanan tekdiramiz2100 bir bakışla:

— Karım ölümden korkmaz. Bu hakikati her zaman ispat ede-
bilirim.

Caize:
— Ne ile?
Çelebi karyolalarının kurulmuş olduğu köşeyi göstererek:

— Bakınız, döşeğimiz nereye yapılmıştır…
2098    sıçanotu: arsenik
2099    kargabüken: meyvesi zehirli bir ağaç
2100    tekdiramiz: azarlayıcı
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Caize haykırdı:
— Ha evet, İbrahim Paşazade’nin karısını âşığıyla koyun koyu-

na yakalayarak hançerlediği köşede…
İclal ile Umrani’nin renkleri attı. Bilaihtiyar karyolaya doğru 

dikilen gözlerini hemen başka tarafa çevirdiler.
Caize:

— Koca köşkte intihap edecek2101 başka oda bulamadınız mı?
Çelebi:

— Karım meşumiyete2102 ehemmiyet vermeyerek burasını be-
ğendi. Böyle şeylerden korkmadığını söyledi.

İclal rengi uçmuş, dudakları biraz titrek telaffuzla:
— Neden korkayım? Burada öldürülen kadının odayı dolaşma-

ya gelecek ruhundan mı?
Caize:

— İşte o fantomdan2103…
Umrani bahsin nazikleştiği bu arada bir söz sarf etmiş olmak 

için:
— Zırva şey!.. Hiç ölü dolaşır mı?
Caize:

— Dolaşır çünkü aşk yoluna ölenler hep şehittir. Şehitlerin do-
laştıkları mütevatiren2104 sabittir.

Çelebi:
— Biz bu odada yatıp kalkalı hayli zaman oluyor. Muhterem 

kadın hiç gözükmedi.
İclal:

2101    intihap etmek: seçmek
2102    meşumiyet: uğursuzluk
2103    fantom: hayalet
2104    mütevatiren: söylenti, rivayet olarak
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— Burada bilmem kaç sene evvel geçmiş bir vakanın mutlak 
aynen tekrar vukuunu beklemek aptallık değil midir?

Caize:
— Gelin hanım, “Tarih bir tekerrürden ibarettir” sözünü “Hayat 

bir tekerrürden başka bir şey değildir” şekline çeviremez misin?
Umrani:
— Tarihle umumi hayat birbirine benzer mi?
Caize:

— Niçin benzemesin? Hep hususi aile hayatları ayrı ayrı zapt 
edilerek yazılsa birer küçük tarih olur ve hepsinin terekkübünden 
umumi tarih vücuda gelir. Zaten esas itibarıyla hayat nedir? Doğ-
mak, yaşamak, ölmek… Teferruatı bir tarafa bırakalım, bu umumi 
esas şeklinden istisna edilebilecek hayat tasavvur olur mu?

Umrani:
— Hayatımızda bir kere vuku bulan şey boyuna tekerrür ede-

cekse bakıcı olmaya hacet yok. Mazimize bakarak bütün istikbali-
miz keşfedilebilir.

Çelebi hemşiresine ihtiyat2105 tavsiye eder. Serzenişli bir nazar 
fırlattıktan sonra:

— Tekerrürünü arzu ettiğimiz, etmediğimiz şeyler var. Babama 
ikinci bir piyango daha vursa…

İclal:
— Görümce hanımın fennî düsturuna göre bu ikinci piyangoyu 

beklemek lazım gelir.
Caize’nin çenesi oynarken onu susturmak için Çelebi hemen 

söze atılarak:
— Enişte, likörü içmeyecek misin?
Umrani istimzacen2106 İclal’e seri göz kaydırışından sonra:

2105    ihtiyat: ölçülü davranma
2106    istimzaç: yoklama
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— Siz içtiniz, mademki bir şey olmadınız, ver ben de içeyim… 
Abdülhamit, o mübarek padişah, böyle yaparmış. Şüphelendiği şeyi 
evvela getirene yedirir, sonra kendi ağzına alırmış.

Umrani böyle çene çalarak likörü ağır yudumlarla son katresi-
ne kadar içtikten sonra:

— Kayınbiraderciğim, ilk kabalığımı affedersin. Çok güzel bir 
içki. (İclal’e dönerek) Hanım bu likör mide bozmaz, mide yapar. İç-
mediğine hata ettin, mamafih şişe sizin dolabınızda. Gönlün olursa 
istediğin kadar içersin.

Çelebi:
— O bir kere “içmem” dedi, gökten kitap gelse artık içmez…
Umrani:
— Canı nasıl isterse… Yangın söndü. İkramınıza memnun ol-

duk. Artık müsaade ediniz, odamıza gidelim.
Umrani oda kapısından çıkarak:
— Çelebi, bu likörden ne zaman lütfedersen içerim. Beni bu-

nunla zehirle, razıyım. Karımın düsturuna göre hayat bir tekerrür-
den ibaretse bu meşum odalarda kâh kama kâh kurşun kâh zehir ile 
kıskançlık davaları fesholunacaktır.

47
Ertesi günü bu mühim meseleyi görüşmek için iki kardeş yine 

bahçenin bir köşesinde birleştiler.
Çelebi:

— Kardeş, kendini tutamıyorsun… Bizim kendilerini herhan-
gi bir suretle öldüreceğimizden şüpheye düştüler. Onlar da bizim 
planımıza karşı plan kurarlarsa bizimki falso olur. Tehlike bundan 
ibaret değildir. Biz onları gebertmezden evvel belki onlar bizi be-
cerirler…

Caize:
— Ne yapayım ağabey, dayanamıyorum… Elime bir silah geç-

se ikisini de cansız hemen yere serivereceğim anlar oluyor.
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— Baksana herif verdiğim likörde zehir bulunduğu şüphesine 
düşüyor ve bunu da açıktan açığa söylemekten çekinmiyor.

— Yüze çıktık artık. Neredeyse bizim karşımızda kucaklaşma-
ya kadar cüretlerini ileri götürecekler.

— Götürsünler. İkisi de bugün pençelerimizin altında bulunan 
birer idam mahkûmudur. Ne vakit ve nasıl olsa ben onları haklarım, 
intikamımızı bırakmam…

— Biz de beraber öldükten sonra bu nasıl intikam olur?
— Onların gebermesinden sonra yaşamak istiyor musun?
— …
— Niçin cevap vermiyorsun?
— Düşünüyorum.
— İlk kararımızdan nükûl mu ediyorsun2107?
Caize gönülsüzce:

— Hayır.
— Öyleyse ne düşünüyorsun? Söyle. Lakırdı ağzından dirhem-

le çıkmaya başladı.
— Bazen öyle hâller geçiriyorum ki ağlıyorum ağlıyorum, göz-

yaşlarımı göstermemek için gizli odalara kapanıyorum… Kendim-
den utanarak ağlıyorum…

— Ha, hava lodostan poyraza döndü… Kadınla işe girişmek 
böyledir… Niçin ağlıyorsun? Söyle bakalım…

— Ağabey, seninle kardeştik, şimdi de sırdaş oluyoruz. Her 
şeyi söyleyeceğim. İnsanlığın, bahusus kadınlığın garip hâlleri var, 
ayıplama beni…

— İkimiz de âlem nazarında ayıplanacak birer vaziyete düştük. 
Birbirimizi ayıplayacak hâlimiz var mı?

— Ben kocamı çok seviyorum.
2107    nükûl etmek: vazgeçmek, caymak



402 | Deli Filozof

— Ben de karımı ifratla2108 seviyorum. İşte bunun için öldür-
mek ve ölmek istiyoruz.

— Evet fakat bu ölüm müddetini uzatamaz mıyız?
— Niçin bu temdit2109?
— Kim bilir geçecek müddet zarfında fevkalade bir hâl zuhur 

eder de mesele kendi kendine iyilikle hallolunur…
— Çocukluk etme… Yüreklerimizde işleyen yara ölümden 

başka bir şeyle iltiyam2110 bulmaz.
— Öldürelim, ölelim fakat hemen yarın öbür gün değil. Biz bi-

raz zaman geçirelim.
— Ne kadar bekleyeceğiz? Bir hafta… İki hafta?
— Daha fazla…
— İki, üç ay?
— Eh…
Çelebi biraz düşündükten sonra:

— İstediğin bu mühletin manasını pek anlayamadım fakat aklı-
ma garip bir şey geldi.

— Nedir ağabeyciğim?
— Geçenlerde Fransızca bir roman okudum.
— Kimin?
— André Demaison’un.
— Peki?..
— Bu kitapta mühim bir zehir faslı vardı. Öyle zehirler tarif 

etmiş ki yedikten üç ay, bir sene sonra öldürüyor.
Caize kardeşini takdiren el çırparak:

2108    ifrat: aşırı davranma
2109    temdit: uzatma
2110    iltiyam: iyileşme
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— Ah, işte tamam! Bu zehirden hem biz yeriz hem onlara yedi-
ririz. Uzun ve muayyen bir müddetten sonra muhakkak öldürüyor 
değil mi?

— Muhakkak.
— İşte bu âlâ… Pişman olup da kararımızdan dönmeye imkân 

kalmaz. Hem onlar da böyle vadeli bir zehir yuttuktan sonra artık 
birbirinin değil, ölümün malı olurlar.

— Yaşayacağımız muayyen müddetçe ikisinin arasında cereyan 
edecek âşıkane hâllerden eskisi kadar müteessir olmayız2111. Çünkü 
cezaları ve cezalarımız tecilen verilmiş bulunacaktır.

— Bu kâinat ne kadar payansız olursa olsun İclal ve Umra-
ni o zehri yuttuktan sonra elimizde dört duvar arasında mahpus 
mahkûmlar gibi kalacaklardır. Onları tıkacağımız hapishanenin ka-
pısı yalnız mezara açılır. Bu ahiret evine bizden ya yarım saat evvel 
veya yarım saat sonra gideceklerdir. Dördümüzün üzerine de hayat 
perdesi kapanacak, mesele bitmiş olacaktır.

— Sahne üstatlarını imrendirecek bir dram fakat ağabey, bu 
zehri kolaylıkla tedarik edebilecek miyiz?

— İstediğimiz kadar… Okkalarla…
— Bana merak verdin, nasıl?
— Bu zehir bir ağaçtan istihsal2112 olunuyor, ıhlamur matbu-

hu2113 gibi içiliyor. Bu kaynamış zehre bir hafta devam eden bir sene 
sonra ölüyor.

— Âlâ fakat bu ağacı nerede bulacağız?
— Bizim bahçede var. Bu ağacın dalından yapılmış şişte kebap 

pişirip yiyenler zehirleniyorlar.
Bu esnada iki kardeş oturdukları yerin arkasında bir patırtı çı-

tırtı işittiler. Dönüp bakınca Karanfil’i gördüler. Arap yere eğilmiş 
bir şeyler arıyordu.
2111    müteessir olmak: üzülmek
2112    istihsal: üretme
2113    matbuh: suda kaynatılmış



404 | Deli Filozof

Çelebi:
— Dadı ne arıyorsun orada?
Karanfil:
— Afandım, kolumdaki boncuklu bilezik koptu da onun yere 

düşen tanelerini arıyorum lakin elmasım, birkaç taneden başka bu-
lamadım ki…

Arap oradan çekilinceye kadar iki kardeş lakırdıyı kestiler. Ağır 
adımlarla Dadı defolduktan sonra Caize, onun kaybolduğu ağaçla-
rın arasına bakarak:

— Sen de biliyorsun ki bu Arap, İclal’in casusudur.
— Evet.
— Boncuk kopması bahane, buraya kadar bizi dinlemeye geldi.
— Acaba planımızı bozacak birkaç lakırdı işitebildi mi?
— Zannetmem. Biz yavaş konuşuyorduk. Ayak patırtısını da 

çabuk duyduk. Arap, tilki kulağına malik ise onu bilmem.
— Şimdi çabuk davranmamız lazım. Bu zehir matbuhunu on-

lara sırayla bir hafta içirdikten sonra planımız fiilen bitmiş olacak-
tır. Artık ölmek için senenin hitamını beklemekten başka bir işimiz 
kalmayacak…

— Bu zehri kaynatıp da onlara nasıl içirebileceğiz? Bir kere 
kuşkulandılar. Kocam likörü bile zor içti…

— Merak etme. Alacağım tertibatla hiçbir şey sezdirmeden ben 
onlara bu zehir iksirini tatlı tatlı içirtirim…

— Bu ecel şerbetini onlarla beraber fakat bile bile biz de nuş 
edeceğiz2114…

— Evet, bu kararımız katidir. Ben hemen şimdi bu dakikadan 
itibaren işe başlıyorum.

— Nasıl ağabey, ne yapacaksın? Bana anlat…
2114    nuş etmek: içmek
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— Haydi, sen şimdi içeriye gir, ben işimi göreyim. Nasıl oldu-
ğunu sana sonra anlatırım. Kocanla iyi geçin, serzenişleri, dırıltıları 
kes. İkisini dudak dudağa görsen tahammül et, görmemiş gibi dav-
ran.

Caize’yi savdıktan sonra Çelebi zehirli ağaçtan toplayacakları-
nı topladı. Uğur Ayşe’yi gizlice bir tarafa çekerek:

— Ayşe Abla, senden büyük bir ricam var, dedi.
Uğur Ayşe kaşlarını çatarak:
— Ricayı nideceğim? Söyleyeceğin her laf başımın üzerine…
— Biliyorsun ben karımla, Caize kocasıyla iyi geçinemiyoruz.
— Ah oğul, her gün birbirinizle dalaştığınızı görüp yürek üzün-

tüsünde kalıyom…
— Nefesi keskin hüddamlı hocanın biri bana okunmuş otlar 

verdi. “Bunları kaynatıp suyunu karına, eniştene içirirsen huyları 
değişir, kuzu gibi olurlar, artık güzel güzel geçinirsiniz.” dedi.

— Essah demiş oğul, bu işte bir şeytan karışıklığı var. Bir yol 
hocaya okunsanız iyi olur diye ben size yalvaracaktım.

— Senin yalvarmana hacet kalmadan Allah hocayı yolumuzun 
üzerine çıkardı.

— Bin şükür Tanrı’ma…
— Ayşe abla, bu otların suyunu kendilerine içireceğimizden ka-

rımın ve eniştemin hiç haberleri olmayacak.
— Haberleri olmadan bu suyu nasıl boğazlarından aşağı akıta-

biliriz?
— Nasıl olacağını sana anlatacağım, beni iyi dinle.
— Dinliyom oğul…
— Her sabah bizim kahvaltı çaylarımızı pişirip önümüze geti-

ren sensin…
— Benim evlat…
— Bu otları sana göstereceğim miktarda çay ile beraber haşla-

yacaksın. Tamam bir hafta okunmuş çaya devam olunacak.
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— Pek güzel oğul.
— Fakat çok dikkat edilmesi lazım gelen bazı cihetler var.
— Di bana, nedir onlar?
— Bu okunmuş çaydan babamın, annemin, büyükannemin 

çaylarına ve Karanfil ile sizin içeceğiniz çaylara bir damla bile ka-
rıştırmayacaksın. Onların çaylarıyla bizimkileri ayrı ayrı kaplarda 
kaynatacaksın çünkü bu otlar bizim adımıza okunmuştur. Bizden 
başka bunun damlasını kim içerse çıldırır.

— Tanrı’m korusun! Merakta kalma, çok dikkat ederim…
— Bir tembihim daha var.
— Onu da di bakalım…
— Çaya ot karıştırdığını Karanfil’e hiç göstermeyecek, hiç sez-

dirmeyeceksin.
— Bu da kolay, Arap’a zırnık bile sezdirmem.
— Çünkü gider hanımına haber verir. Bilirsin karım inatçıdır. 

“Ben okunmuş çayı içmem” diye tutturur…
— Güce kalma emme senin hanımın inadına kavi Yahudi karısı 

gibidir…
— Hah işte! Tıpkı dediğin gibi…
— Merak etme, yarın sabah senin odana, eniştenin odasına 

okunmuş çayları ben elimle getiririm. Kimseciğe bir şey sezdir-
mem. Başka tarafa hiçbir şey bulaştırmam.

Bir haftalık yaprakların miktarını her gün için ayrı ayrı kâğıt-
lara sarıp verdikten ve gayet dikkatli davranması hususunda Uğur 
Ayşe’den lazım gelen teminatı aldıktan sonra Çelebi çekildi.

Ertesi günü Çelebi işine gittikten sonra Caize bir fırsat bulup 
da kardeşiyle görüşemedi. Yılında öldüren bu uzun vadeli zehrin 
tafsilatı2115 hakkında malumat almak için kafasını dolduran merakın 
tazyiki ile bunalıyordu.
2115    tafsilat: ayrıntı
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Akşamüzeri kardeşinin avdeti zamanında onu bahçe kapısının 
önünde bekledi. Araba bahçeye girince Caize’nin bir işareti üzerine 
Çelebi orada indi. Hurşit arabayı içeri sürdü.

İkisi yalnız kalır kalmaz Caize:
— Sabırsızlıkla seni bekliyorum…
— Niçin?
— Garip sual… “Niçin”i var mı? Dün konuştuğumuz mühim 

meseleye dair kati tertibat2116 kararını verelim…
Çelebi hafif bir tebessümle:

— Karar verilecek bir şey kalmadı.
— Ne demek?
— Her şey oldu bitti…
— Latife etme…
— Ciddi söylüyorum. Bu sabah dördümüz de vadeli zehirden 

ilk gıdamızı aldık.
— Ben hiçbir şeyin farkında değilim…
— Uğur Ayşe’nin sizin odaya getirdiği kahvaltı çayı zehirliydi. 

İçtiniz mi?
— Kocam da ben de son yudumuna kadar içtik.
— Afiyet olsun. Gizlice bir tarafa tarih at. Bugün ayın kaçı?
— Ağustosun 17’si.
— Bir hafta bu çaya devamdan sonra gelecek sene ağustosun 

17’sinde öbür dünyaya intikal etmiş2117 bulunacağız…
— Bu sözler bana şaka gibi geliyor.
— Formülün hüküm saati gelince hakikati anlarsın veyahut hiç-

bir şey anlamazsın. Çünkü bir ölü ahirete hiçbir hatıra götüremez. 
Bir çocuk anasının karnında dokuz ay şu kadar günde imal olunu-
yor, bu zehir bir sene sonra öldürür…
2116    tertibat: ön hazırlık
2117    intikal etmek: yer değiştirmek, geçiş yapmak
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48
Uğur Ayşe kendisine tevdi edilen2118 hizmeti büyük saffetin-

den memul edilmez2119 bir hüsn-i idare2120 gördü. Hafta tamam oldu. 
Eğer romancının (André Demaison) rivayeti doğruysa bu ecel şer-
betini içenler, sene hesabıyla her akşam ömürlerinden eksilen gün-
lerin hitamından öleceklerdi.

Sabah çayını içerken İclal birkaç kere şöyle demişti:
— İçine karanfil ile öd ağacı atmışlar gibi bu çayda tuhaf bir 

koku, bir tadım var…
Çelebi derhâl şu cevabı vermişti:

— Ekstra Seylan çayıdır. Fevkalade hassalıdır. Bu çaya alışan-
lar bir daha diğer nevleri içemezler.

Kocası da gözü önünde aynı çaydanlıktan içtiği için hanımın 
kalbine bir şüphe gelmemişti. Umrani de bu zehirden hissesini alır-
ken yalnız bir iki kere:

— Bu çayda bir burukluk var, demişti.
Caize:

— Ben hiçbir şey duymuyorum. Sana öyle geliyor. Senin ağzı-
nın tadı yok, çaya kabahat buluyorsun…

cevabı ile kocasını susturmuştu. Zehirli çayın haftası bitip de 
üzerinden on beş gün kadar da geçtikten sonra iki kardeş yine bir 
gün bahçenin tenha köşesinde görüşüyorlardı.

Caize:
— Ağabey, acaba zehir vücudumuzda ağır ağır tahribata2121 baş-

ladı mı?
Çelebi mahzun bir tebessümle:

— Şüphesiz.
2118    tevdi etmek: vermek
2119    memul etmek: beklemek, ummak
2120    hüsn-i idare: iyi idare
2121    tahribat: yıkıp bozma
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— Sen hiçbir şey duymuyor musun?
— Hemen hiçbir şey… Ya sen?
— Ben zaman zaman hafif bir bulantı ile bir baş dönmesi his-

sediyorum.
— Meraktan sana öyle geliyor.
— Bu zehir bizi kurulmuş bomba gibi tamam senesinde mi öl-

dürecek?
— Romancının rivayetine göre öyle…
— Ölümlerimizin arasında birkaç günlük belki birkaç saatlik 

ihtilaf2122 vukua gelemez mi?
— Kim bilir? Zehir herkesin bünyesine göre bir tesir yaparsa 

ayrı ayrı zamanlarda ölmemiz muhtemeldir…
— Ben onların ölümlerini gördükten sonra ölmek isterim.
— Bakalım onlar mı bizi gömecekler, biz mi onları?
— Ağabey, günler geçip de ölüm dakikasına yaklaştıkça daha 

yaşamak için yüreğinde bir nedamet, bir arzu uyanıyor mu?
— Asla!.. Ben bu işe erkekçe karar verdim. Ölümü de açık göz-

le erkekçe bekliyorum.
— “Erkekçe” tabiriyle benim kadınlık zaafımı yüzüme vurup 

da beni kendinden ayırma. İkimizi de ölüme saldırtan aynı saik-
tir2123. Adımlarımızı mezara doğru aynı cesaretle çevirdik. Bu ay-
dınlık âlemden meçhul karanlığa yürüyoruz…

— Nedamet getirmek degil, bilakis saatten saate dünyaya mu-
habbetim azalıyor. Etrafımdaki her şeyi fâni, faydasız görüyorum…

— Her şey ile beraber İclal’e olan aşkın da azalıyor mu?
— Zannediyorum. Hayatta en büyük neşem İclal’in muhabbe-

tiydi. Faydasız şeyler insana sıkıntı verir. Bu aşkım da bir sıkıntı 
olmaya başladı. İclal’in yerini tutacak, kuvvetle beni tekrar hayata 
bağlayacak bir aşk mucizesi tasavvur edemediğim için tesellisizim. 
2122    ihtilaf: ayrılık, uyuşmazlık
2123    saik: sebep
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İşte bu ümitsizlik beni dünyamı değiştirmeye sevk ediyor. Eğer bu 
dünyadan başka gidilecek bir âlem yoksa, bu hayatın sonu hiçliğe 
çıkıyorsa böyle zevksiz, alakasız, bağlantısız yaşamaktansa güle 
güle hiçliğe koşmayı tercih ederim.

Bu esnada yakınlardaki ağaçların ötesinde dolaşan birinin ayak 
hışırtılarını duydular.

Caize hemen yerinden fırlayarak yaprakların arkasından bakıp 
da Arap’ı görünce:

— A! Yine Karanfil…
dedi ve sonra ona seslenerek:

— Dadı, ne yapıyorsun orada?
Arap yaygın bir tebessümle yanlarına geldi. Elinde tuttuğu bir 

çiçeği uzatarak:
— Afandım, havuzun kenarında gayet nadide bir çiçek buldum 

da size getiriyordum…
Caize çiçeği aldı, baktı. Hiçbir nadideliğini göremedi. Yabani, 

alelade mor bir çiçek… Fakat Arap’ın takdimdeki ehemmiyetini 
bozacak bir nezaketsizlikte bulunmayarak çiçeği göğsüne iğnele-
dikten sonra:

— Teşekkür ederim dadı.
— Bir şey değil sultanım.
Şundan bundan birkaç lakırdı ettikten sonra Arap çekildi gitti.
İki kardeş yalnız kalınca Caize:
— İki defadır bu Arap arkamızdan bizi dinlemeye geliyor. Elin-

deki çiçek bahane…
— Şüphesiz lakin bu kara casus kendi hesabına mı bu işi görü-

yor, yoksa hanım mı bunu bize musallat ediyor?
— Karanfil’in bizden ne alıp vereceği olacak? Tabii ki hanımı 

gönderiyor…
— Onları öbür dünyaya göndermek için bizim plan kurmakla 

meşgul olduğumuzdan şüphelendiler. Bu meselede aşk var, izzeti-
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nefis var, aile namusu var, temizlenecek çok kirlilikler var. Ev için-
de bu çapraz amorun2124 devam edemeyeceğini onlar da biliyorlar. 
Benim karım, senin kocanın metresi olamaz. Bu rezalete büyük bir 
felaketle nihayet vermeyi düşündüğümüzü hissediyorlar. Anlaya-
cakları esrara karşı cephe alacaklar, merakları bu.

— Merak edip dursunlar. Korktukları şey onların kanlarına ka-
rıştı gitti… Bir sene sonra ne sen varsın ne ben varım, ne karın ne 
kocam… Hayatın fasledemediği2125 meseleyi ölüm halledip bitiri-
yor…

— Niçin biz bir sene vade koyduk?
— Ölümle nihayetlenecek bir aşk çilesi doldurmak için ve bu-

nun felsefesini de seninle birkaç kere konuştuk…
— Kıskançlık her zehirden acıdır ve panzehri yoktur.
İki kardeş fırsat buldukça bahçede, şurada burada hazin şey-

ler konuşarak vadelerini beklemektelerken bir gün İclal, çarşıdan 
birçok şeyler alacağını söyleyerek Karanfil’in eline verdiği bavul 
kadar büyük bir çanta ile Arap’ı arkasına takıp sokağa çıktı.

Akşam oldu. Sular karardı. Son trenin zamanı geçti. Hurşit Ağa 
boş araba ile köşke avdet etti.

— Hani ya hanım?
Sualine karşı:
— Birbiri ardına üç tren bekledim. Hanım hiçbirinden çıkmadı, 

cevabını verdi.
İclal’in hiçbir gece hariçte kaldığı yoktu. Köşkte merak başladı. 

Bir otomobil kazası, diğer türlü bir felaket zihinleri kurcalıyordu. 
Aynı akşam Umrani’nin de köşke dönmemesi bu merakı katmerlen-
dirdi. Gece ilerledi. Bu gaybubeti2126 aydınlatacak ne bir telefon ne 
bir telgraf ne diğer türlü bir haber…
2124    amor: aşk
2125    fasletmek: çözmek
2126    gaybubet: göz önünde bulunmama
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Ertesi gün öğle oldu. Bu habersizlik devam ediyordu. Kaza 
düşüncesi ihtimalleri yavaş yavaş kuvvetlerini kaybetti. Böyle mu-
sibet haberleri çabuk duyuluyor lakin ne gazetelerde ne diğer taraf-
larda buna dair bir harf işitilmedi. İclal, Umrani, Arap bu üç canın 
birden etrafa hiçbir ses sızdırmayacak surette bir kazaya kurban 
olabilmeleri müstebattı2127.

İki, üç, dört gün geçti. Hâlâ aynı sessizlik.
Ne olur ne olmaz Çelebi zabıta nezdinde tahkikata2128 girişti. 

Kadın, erkek, iki gençle bir Arap’tan mürekkep bu küçük kafilenin 
izinden malumat veren olmadı.

Keyfiyetin gizlice firar mahiyetinde olduğu şimdi anlaşılıyor-
du. Bu koca şehrin neresine saklandılar? Yoksa uzaklara mı kaçtı-
lar?

İclal’in dolaplarını, sandıklarını karıştırdılar. Birkaç iç çama-
şırıyla üst elbisesi eksikti. Karanfil’in elindeki çantayı şişiren işte 
bunlar olacaktı.

İki mükedder kardeş şimdi şöyle dertleşiyorlardı. Çelebi soru-
yordu:

— Nasılsın Caize? Kocanı göreceğin geliyor mu?
— Vallahi tarif olunmaz tuhaf bir hâldeyim. Yüreğimde nefret-

le hasret tepişiyorlar. Ya sen, karını özlemiyor musun? Onun şıma-
rıkça dırdırlarına kavgalarına alışmış olan kafan, yalnız kaldığın 
odanın sükûtu içinde şimdi belki rahatsız olur.

— Ben de harfi harfine izahı mümkün olmayan bir hâldeyim. 
Yüreklerimizde bunların aşklarından bakiye2129 sökülüp atılmayan 
bir kökün uçları var.

— İşte kendimizi kendimizden nefret ettiren de bu değil mi?
— Karılık kocalık vaziyetlerimiz değişe değişe bu son şekli 

aldı.
2127    müstebat: olacağı sanılmayan, uzak ihtimal
2128    tahkikat: soruşturma
2129    bakiye: kalıntı, artık



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 413

— Ben hâlâ Umrani’ye “kocam” diyebilecek miyim? Keza sen 
hâlâ İclal’e “karım” diyebilecek misin?

— Onların bu firarlarıyla karılık kocalık bağlarımız resmen he-
nüz çözülmemiştir.

— Her güneş batışında vadesinden bir gün eksilen zehri unut-
ma. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar ikisi de uzun bir oltanın zokasını 
yutmuş balıklara benziyorlar. Salıverelim iplerini, suların görün-
mez enginliklerine dalsınlar. En son kucaklaşacakları şey ölüm de-
ğil mi?

— Bu hayalî lafları bırakalım da hakikati düşünelim.
— Hangi hakikati?
— Bunlar niçin kaçtılar?
— Daha serbestçe birbirinin olmak için…
— Bu da doğru fakat düşünülmeye şayan bir cihet daha var…
— Nedir?
— Biz bahçede konuşurken Arap arkamızdan bizi dinlemeye 

gelmemiş miydi?
— Evet.
— Bizden yalan yanlış işittiği zehir lakırdılarını gitti hanımına 

yetiştirdi… Onlar da ölüm korkusuyla kararı firara verdiler…
— Acaba Karanfil vadeli zehir keyfiyetini tamamıyla anlayıp 

anlatabildi mi?
— Zannetmem. Hakikati bilmiş olsalar böyle sessizce kaçmaz-

lar, adliyeye müracaatla zehirlenmiş oldukları hakkında davaya kal-
kışırlardı. Adli tıp mesmumları2130 muayeneyle fennî tetkikata2131 
girişir ve biz derhâl celbolunurduk.

— Aman ya Rabbi!.. Ortaya ne büyük bir skandal çıkmış ola-
caktı…
2130    mesmum: zehirlenmiş, zehirli
2131    tetkikat: araştırmalar
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İki kardeş birbirine böyle dert yanarlarken babaları yanlarına 
gelerek:

— Ne konuşuyorsunuz baş başa?
Oğluyla kızı vadeli zehir keyfiyetini kati suretle gizlemek için 

birbiriyle hafifçe işaretleştikten sonra Caize:
— Baba ne konuşacağız? Bahtsızlığımızı görüşüyoruz…
Filozof:
— İnsanlar çok defa yaptıkları kusurları bahtlarına atfederler. 

Bu çok fena meselelerin ilk tahaddüslerinden2132 beri söylediklerim 
birbiri ardınca tahakkuk ediyor2133. Siz onlardan bir türlü ayrılmı-
yordunuz, işte onlar sizden ayrılmanın yolunu buldular… Ben bu 
aile rezaletlerine karşı seyirci kalmak vaziyetinden artık usandım. 
Onlar bu cüretleriyle meseleye hitam verdiler. Tabii ki artık bu eve 
giremezler. Peşlerini takip edip de sakın nerede olduklarını arama-
ya kalkmayınız…

Çelebi:
— Baba, birbirlerimizle nikâhlıyız. Bu gaybubet ne kadar za-

man devam edecek? Çok uzaması muhtemel böyle meçhul bir müd-
det zarfında bağlı kalabilir miyiz?

Filozof:
— Onlar buradan birbiriyle evlenmek için kaçtılar. Bağlarını 

çözdürmek tasası kendilerine düşer. Siz ne telaş ediyorsunuz?
Üçü böyle konuşurlarken Uğur Ayşe elinde bir zarfla odaya 

girerek:
— Postacı şimdi bu mektubu eletti, bu kağıdı da verdi… “Üze-

rine buzağı koysunlar” dedi… Kendisi aşağıda bekliyor…
Çelebi hizmetçinin elinden hemen mektubu ve taahhüt senedi-

ni aldı. Senedi imzalayıp iade ederek:
2132    tahaddüs: ortaya çıkma
2133    tahakkuk etmek: gerçekleşmek
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— Ayşe, bu kâğıdın üzerine buzağıyı koyduk. Götür bunu, aşa-
ğıda bekleyen adama ver.

Hizmetçi kadın elindeki kâğıdın üzerinde beyhude buzağı ara-
yarak dışarı çıktı. Zarfın üzerini okurken Çelebi’nin yüzü renkten 
renge girmeye başladı.

Filozof:
— Mektup kime?
Çelebi titrek bir sesle adresi şöyle okudu:

— “Erenköyü’nde Çınarlı Köşk sahibi muhterem Filozof Hik-
metullah Efendi hazretlerine arizamdır2134.”

Ve sonra ilave etti:
— Baba, müsaade eder misiniz zarfı açayım?
— Hayır, müsaade etmem. Adres bana hitaben yazılmış. Mek-

tupta nefsime münhasır ve sizden gizlenmesi icap eden bir sır bu-
lunabilir.

Çelebi müsterhimane2135 bir boyun eğişle:
— Baba oğul arasında gizlenmesi icap edecek ne sır olabilir?
— Pek çok…
— Babacığım, ayaklarınızı öpeyim…
— Niçin bu kadar ısrar ediyorsun canım?
— Çünkü mektup İclal’den…
— İclal’den olması mektubun senden gizli tutulmasına daha 

büyük bir sebep teşkil eder ya… Kadının mektubu bana hitaben 
göndermesinde elbet de bir hikmet olacak… Aranızda bana karşı 
ifşasından korktuğun müthiş bir sır mı var?

Çelebi bozularak:
2134    ariza: dilekçe, arzuhâl, mektup
2135    müsterhimane: yalvarırcasına
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— Huzurunuzda yalan fazihasını2136 irtikâp2137 etmeyeceğimi 
bilirsiniz.

— Peki, doğru söyle.
— Yalan söylemem fakat kendi nefsime ait bir sırrı sizden sak-

lamak salahiyetini haiz olamaz mıyım2138? Zira siz icabında kendi-
nize müteallik2139 bir sırrı bizden saklayabiliyorsunuz…

— Ha, bu ısrarının sebebini anladım… Mektubu açacaksın, 
gizlenmesi lazım gelen bir sır varsa bana göstermeyeceksin.

— Ya siz mektubu bana göstermekte bir mahzur görürseniz?
— Tabii göstermeyeceğim fakat benimle sabık2140 gelinimin 

arasında sizden gizlenmesi muktezi2141 bir sır tasavvur olunamaya-
cağı için hiç merak etme… Ver mektubu…

Çelebi dili titreyerek:
— Buyurunuz…
Teslimiyetle zarfı babasına uzattı. Filozof mektubu açtı. Gözle-

rinin önüne şu satırlar çıktı:
Pek muhterem efendi hazretleri,
Siz insanların zayıflığını, hayırdan ziyade şerre inhimakini2142 

herkesten iyi bilirsiniz. Hepimizin ruhlarımızda fiillerimize hâkim 
birer şeytan vardır. Hoşunuza giden şeyleri yaparsınız. Gitmeyen-
leri yan çizer geçeriz. Bunlardan hangileri uhdemize sevap günah 
kaydolunacağı umurumuzda değildir.

Bu dünyadaki kötü şeylerden insanları mesul tutmak hatadır. 
Yaratma esnasında Halik yanına beniâdemden2143 bir müşavir al-
2136    faziha: rezillik
2137    irtikâp: kötü iş yapma
2138    haiz olmak: (bir şeyi) elinde bulundurmak
2139    müteallik: ilişkin
2140    sabık: eski
2141    muktezi: gerekli
2142    inhimak: düşkünlük
2143    beniâdem: insanoğlu
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mamıştır. “Hikmetinden sual olmaz” düsturu ile mesuliyetleri üze-
rinden atarak her şeyi yalnız başına yaratmıştır.

Bir ferdi herhangi bir fiilinden mesul tutabilmek için sail, on-
dan pek çok kuvvetli olmalıdır. Kuvvetin fazlası, sahibini gayrime-
sullerin tahtına çıkartır. Elinde bir sinek gibi seni ezebilecek yıldı-
rımlar tutan bir Allah’a veyahut dünya yüzünde onun benzerlerine 
karşı âciz mahluk, sen, ne yapabilirsin? Ben, “Büyük” namını alan 
İkinci Katerina olsaydım kocamı öldürdükten sonra tahtına kurula-
rak beğendiğim erkeklerle yatar kalkardım.

Şairler faziletlerimi terennüm ederler, müverrihler2144 fütuha-
tımın2145 azametini ayyuka çıkarırlar, en müthiş günahlarım türlü 
senakârlıklarla uhdeme sevap kaydolunurdu… Çünkü cinayetleri-
mi görenlerin gözlerini çıkarır, teşnia kalkanların dillerini koparır-
dım…

İnsanların gözlerine dolap beygirleri gibi bir kapak uydurduk-
tan ve dillerini kelepçeledikten sonra keyfemayeşa2146 bir gayrime-
sul olabilirsin.

Ben, zatıaliniz gibi büyük bir Filozof’a birkaç sene gelinlik et-
tim. Alelade kadınlar zümresinden fikren, fiilen ayrılıyorum. Kadın-
lığımı bütün yalancı kıymetlerinden çırılçıplak soyarak cennetten 
tardedilen2147 büyükanamızın üryanlığı ile huzurunuza çıkaracağım. 
Her mürai2148 kadın gibi bütün kötü inhimaklarımı inkâr ile kendimi 
size bir melek masumiyetinde göstermeye çalışmayacağım…

Hiçbir fazilete malik olmadığımı söylemek de belki bir meziyet 
sayılır. Hilkatimi kendim yaratmadım. Kabahati kime bulmak lazım 
geleceğini siz tayin ediniz…

Genç gönlüm sevdaya susamıştı. O hararetle oğlunuza buzlu 
bir kevser kupası gibi sarıldım, içtim içtim içtim, kandım… Ne fela-
2144    müverrih: tarihçi
2145    fütuhat: zaferler
2146    keyfemayeşa: canı nasıl isterse
2147    tardetmek: uzaklaştırmak
2148    mürai: ikiyüzlü
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ket ki o bana hâlâ kanamadı… Artık karı koca döşeğinde birbirinin 
zıddına kürek çeken iki çifteye2149 döndük.

Onun niyazları benim nazarlarımla tokuşarak peyda olan ana-
for içinde boğulma tehlikeleri geçiriyorduk.

Bu aşkı gönlümüze dolduran ve sonra onu alıp yerine bıkkınlık 
koyan kimdir? Bugün her şeyde yeniliğe koşan medeniyet, gönül-
lerde usaresi2150 kesilerek kuruyan, pastırmalaşan muhabbetlerin 
tecdidine2151 niçin müsaade etmiyor? Karı kocayı ölünceye kadar 
birbirinin başına bela edip bırakıyor. Hazmına uğraşılan bu bıkkın-
lıklardan, türlü aile geçimsizlikleri zuhura geliyor…

Ben bu usancı kalbimde hapsedecek kadar riyakâr olamadım. 
Bir cilt hastalığı gibi hararetimi kıpkızıl dışarıya vurdum. Çelebi’ye 
evvela rumuzla anlatmaya uğraştım. Sonra hemen hemen apaçık, 
başa kaka söyledim. Lakin bende sönen ateş sanki onun gönlündeki 
külhana inzimam etti2152… Bütün çekilmez hırçınlıklarımla bu kül-
hanı yelpazelemiş oluyordum…

Bendeki bu aşk membası büsbütün kurumuş muydu? Hayır, bu 
kuraklık yalnız kocama karşıydı. Deskripsiyonlarımda2153 biraz re-
alist olmamı affedersiniz. Umran’la dudak dudağa geldiğim zaman 
onun nefesinden ruhuma dolan aşk, gönlümde büyük bir feyiz ile 
tekrar alevlendi…

Her şey kadından doğar. Erkeğin cesaret edemeyeceği böyle 
samimi itiraflar da… Artık benim ölü cesedim kocamın koynunda 
yatıyor, ruhum Umrani’den ayrılamıyordu.

Bu müellim2154 hakikat, bir sır ketumiyetinden çıktı. Hemen her 
şey aleniyete vurdu. Karı koca beyninde ve bazen ben, Caize Ha-
2149    çifte: çift kürekli kayık
2150    usare: öz su
2151    tecdit: yenileme
2152    inzimam etmek: eklenmek
2153    deskripsiyon: tarif, tanım
2154    müellim: acı veren
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nım, kocam, Umrani bu dördümüzün arasında üstü açık mücadele-
ler başladı.

Filozof babamız, sizden soruyorum: Aile namusuna en kara le-
keyi sıvayan, isyanlarını bu dereceye vardıran gelinle damada ne 
muamele yapılır? Bu dalaletzedeleri2155 derhâl aile hariminden ha-
rice defetmekten başka çare var mıdır?

Hayır, oğlunuz kızınız böyle yapmadılar… İkisi aralarında bizi 
öldürmeye karar verdiler. Bu nev ağır hadiselerde insanın yüre-
ğinde bomba gibi patlayan tehevvürün2156 sevkiyle silaha sarılarak 
değil, -bilmiyorum nasıl bir tasavvur fantezisine kapılarak- bizi ze-
hirlemeye karar verdiler…

Kuytu bahçe köşelerinde onların baş başa bu müthiş karar-
la meşgul olduklarını Karanfil bize haber verdi. Usulca yanlarına 
yaklaşarak dinlemiş, her kelimeyi tane tane vazıhan işitmiş… Ken-
dimizi ölümden, oğlunuzu kızınızı canilikten kurtarmak için bu su-
retle harekete mecbur olduk…

Filozof baba, bu kir ailenizden kendi kendine sıyrıldı. Bıraktığı 
eseri bütün rabıtaları kopararak tamamıyla temizlemek için kulla-
nılacak leke sabununu siz bilirsiniz.

Bir ikinci ariza takdimine mahal bırakılmamasını istirham ile 
büyük hürmetlerimi arz ederim efendim hazretleri.

Adresimiz: Kuruçeşme’de *** Sokağı’nda 21 numara.
Filozof bir eliyle bitirdiği mektubu diğeriyle alnını tutarak pek 

çatkın bir çehreyle bir müddet dalgın dalgın düşündü.
Çelebi ile Caize babalarının bu kadar teessürlü çatkınlığını hiç 

görmemişlerdi. Filozof, dünyanın en elim hadiselerine karşı hafif 
bir tebessümle omuz silkmekten başka bir teessür yüzü göstermez-
di. Ne oldu? Bu itiyadı2157 neden bozuldu? Hâlâ elinden bırakmadı-
ğı mektupta ne var?
2155    dalaletzede: sapıtmış, yoldan sapmış
2156    tehevvür: öfkelenme
2157    itiyat: alışkanlık
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Filozof bir müddet sonra tevbihkâr bakışlarını çocuklarına çe-
virerek:

— Beni böyle bir kepaze mektuba muhatap olmak felaketine 
uğratmış olduğunuza çok müteessifim. Dünyanın bütün kadınları 
bu cinayet heva vü hevesine düşseler ortalıkta ne namus ne ahlak 
ne aile kalır… Fakat ne yapayım ki kadın bazı şeylerinde haklı ama 
maalesef her haklı şeyin icabına gidilmek için halli lazım gelen çok 
çetin içtimai meseleler vardır… Bazı taşkın kafaların bu çetinlikleri 
hal2158 için gösterdikleri suretlerin mesuliyet yoluna çıkmayacağını 
anlıyoruz. Yeni türemiş filozofların içinde ahlakla, namusla, aile ile 
istihfaf edenler var… Bu şerait2159 şimdiki cemiyetlerin şirazesidir. 
Bunu çözünüz, her şey dağılır. Oğlum, senin karın bir iki sene yaşa-
dığı kocasından ayrılıp bir diğerine varmak merakında. Vakti gelin-
ce bu hıyaneti şimdiki gözdesi Umrani’ye de yapacağından şüphe 
yoktur. Alınız, mektubu okuyunuz sonra görüşelim…

Çelebi mektubu alırken Caize ondan evvel kapmak isteyerek 
atıldı. Filozof, kızının bu telaşına karşı:

— Sen nafile çırpınma! Mektupta kocandan sana selam yok.

49
Çelebi mektubu okurken demir leblebi ağırlığını veren her ke-

limeyi ağzında eviriyor çeviriyor, yutmaya uğraşıyor, boğazından 
geçmiyor, midesi almıyor, kusmaya çalışıyor, kimseyi iğrendirme-
mek için bunu da yapamıyor, bu jestlerin tesiriyle gırtlağı oynuyor, 
gözleri kâh büyüyor kâh küçülüyordu.

Mektubu bitirdi. Kendisi de beraber bitti. Beti benzi kireç ke-
sildi. Babasına karşı hiçbir mütalaa beyanına cesaret edemedi. Yei-
sin2160 şiddetinden bazı satırları da anlayamamış gibiydi. Kardeşinin 
omzundan ancak birkaç kısmını okuyabilmiş olduğu kâğıdı Caize 
çekiştirip duruyordu. Nihayet tamamıyla o da okudu.
2158    hal: çözme
2159    şerait: şartlar
2160    yeis: üzüntü
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Babalarının önünde iki kardeş göz göze gelişlerle birbirine bir 
şeyler anlattılar. Bu sükûtun mühim ifadeleri şuydu:

Arap zehir lakırdısını duymuş ama vadeli zehrin yutturulmuş 
olduğunun farkına varamamış. Zehirlendiklerinden bihaber gafil-
lerin ölümden kaçışları ikisinin de tuhafına gitmiş ve bu alınmış 
intikamın yüreklerine verdiği serinlikle müteselli olmuşlardı2161.

Filozof baba bu gözden göze konuşmanın hiç farkına varma-
mış davranarak:

— Açıktan açığa adreslerini de yazmışlar fakat sizi onlarla 
görüşmekten katiyen menediyorum. Onlar talak2162 istiyorlar. Sizi 
yüz yüze getirmeden bu işi ben göreceğim. İclal, Büyük Kateri-
na olamadığına tasa çekiyor… Bu kadın imparatoriçe olursa öldü-
rülen zevci Üçüncü Petro’nun mevkii de Çelebi’ye kalıyor. İdare 
edemediği karısının idaresinde kalan bu alık herif, benim oğlum 
için muvafık bir remiz olabilir. Karının o pis mektubuyla çok şükür 
bizim mesele temizleniyor. Şimdi sizden soracağım mektupta bir 
zehir lakırdısı var. Bunun aslı faslı nedir? Bana anlatınız. Oğlumda, 
kızımda bilverase2163 benden müntakil2164, insan zehirleyecek birer 
cinayet dimağı tasavvur edemem…

Çelebi, babasının bu ağır hükmü karşısında şaşalayarak:
— Efendim, her adam öldüren cani sayılamaz…
— Meseleyi sulhen tasfiye kabilken ne kadar ahlaksız olursa 

olsun sen karını öldürmeye kalkarsan nazarımda cani sayılırsın. Bu 
zehir maddesini bana anlat… Böyle bir cinayete kalktınız mıydı?

— Huzurunuzda yalana cüret edemeyeceğimi bir daha tekrar-
lıyorum. Doğruyu merhametinize sığınarak söyleyeceğim. Fakat 
gençliğimi, cinnet derecesine varan aşkımı, bu gönül faciası hıya-
2161    müteselli olmak: avunmak
2162    talak: hukuk evliliğinin sona ermesi
2163    bilverase: kalıtım yoluyla
2164    müntakil: geçen
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netinin büyüklüğünü esbab-ı muhaffifeden2165 saymanız istirhamıy-
la söyleyeceğim.

— Demek zehirlemek istediniz?
— İstemek değil, zehirledik.
— Niye ölmediler?
— Bir sene sonra ölecekler.
— Bu nasıl söz?
— Efendim, vadeli zehirler bulunduğunu bilmez değilsiniz.
— Vadeli zehir kullanabilecek kadar ne vakit semmiyatta2166 

usta oldunuz? Bunu hangi toksikolojide2167 okudunuz?
— André Demaison’un bir romanında…
— Romanın adı?
— La comédie animale.
— Bu kitabı bana getiriniz.
Çelebi koşar. Elinde getirdiği beyaz kaplı kitabı babasına uzatır.
Filozof:
— Zehir bahsi hangi sayfada? Açınız orayı…
Çelebi kitabın 124. ve 125. sayfalarını açarak babasına gösterir. 

Filozof o sayfaları dikkatle okuduktan sonra:
— Evet, bu zehri yiyen bir sene sonra bile ölümle nihayetle-

necek surette bağırsakları bozulacağını söylüyor. Fakat zehre bu 
vadeli tesiri verebilmek için takibi icap eden bir usul olacak, ondan 
bahsetmiyor.

— Biz haberiniz yokken sizin kütüphanedeki toksikolojileri ka-
rıştırdık. Şu tarifata rast geldik: “Bu zehri yiyen adamda atideki2168 
alaimler görülür: istifra, dizanteri şeklinde ishal, göz bebeği teves-
2165    esbab-ı muhaffife: hafifletici sebepler
2166    semmiyat: zehir işi
2167    toksikoloji: zehir bilimi
2168    ati: alt taraf, aşağı
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süü2169, nabzının küçülüp fasılalaşması, ihtilaç2170, bazı ahvalde de-
rin uyku… Mesmum birkaç günde iyi olabilir veyahut dokuz saat 
zarfında ölür. Bu ağaç kökünün otuz gram miktarında özü tetanik, 
ihtilaç husule getirir ve on dört buçuk saat sonra vefat vuku bulur. 
Otopside, feth-i meyyitte2171 hiçbir şey görülmez.”

Evet babacığım, toksikologların bu zehre dair olan kısaca tarif-
leri bundan ibaret. Romancı bir hafta devam olunmak üzere bu ze-
hirle tesmim edilenlerin2172 bir sene sonra bile öleceklerini söylüyor. 
Lakin bunun için takip edilecek usulden bahsetmiyor.

Filozof:
— O hâlde siz bu usulü nasıl keşfettiniz?
İki kardeş birbirinin yüzüne bakarak sükût ettiler. Filozof tek-

rar etti:
— Nasıl keşfettiniz? Söyleyiniz…
Çelebi mahcup bir bozuluşla:

— Yine sizin kütüphaneden…
— Ne suretle?
— Mebhasü’s-Sümum2173 isminde gayet eski bir yeşil kitap bul-

duk. Aradığımız vadeli usul, zor anlaşılır, gayet antika bir üslupla 
orada tafsil edilmişti2174.

— Minval-i meşruh2175 üzere hareket ederek sen karını, Caize 
kocasını zehirlediniz. Şimdi bir sene sonra bu iki mesmumun öle-
ceklerinden emin misiniz?

— Katiyen.
2169    tevessü: genişleme
2170    ihtilaç: çırpınma
2171    feth-i meyyit: ölü
2172    tesmim etmek: zehirlemek
2173    Mebhasü’s-Sümum: Zehir İlmi
2174    tafsil etmek: açıklamak
2175    minval-i meşruh: açıklanmış yöntem
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— Yeşil kitaptan bahsedişinize nazaran bu katiyeti ben de tas-
dik ediyorum. Kütüphanemdeki bu kadar asar arasında siz yalnız 
adam zehirlemek için mi kitap seçersiniz?

— Baba, hayatımızı zehirleyenleri biz de zehirledik.
— İkiniz de müteammit2176 katilsiniz.
— Katilin cezası?
— İdam.
— Biz kanundan evvel bu hükmü kendimiz için verdik.
— Nasıl verdiniz?
— Onlara içirdiğimiz zehirden aynı miktar ve aynı usulde biz 

de içtik.
— Demek bir sene sonra için vadeli ölüme siz de mahkûmsu-

nuz.
— Evet, gayet şiddetli bir sinir buhranı anında böyle hareket 

ettik. Gözlerimiz dünyayı görmüyordu. Şimdi nedamet etsek de 
beyhudedir. Artık ölümden kaçamayız…

— Cinayet üzerine cinayet… Tutulduğunuzu iddia ettiğiniz si-
nir buhranıyla bütün meşum hareketinize karşı bir mazeret bulmuş 
olduğunuz zannındasınız. Ne caniyane belahet2177… Aşk namını 
verdiğiniz cinnetin fırtınası önüne atıldınız… Bu mühlik2178 rüzgâr 
sizi hangi akabelere, akıbetlere sevk ederse bilamukavemet oralara 
sürüklendiniz… Hayata borcunuz bundan ibaret mi? Sizi bu boya 
getiren ananın babanın, üzerinizde hiçbir hakkı yok mu? İkinizin 
birden ölümünüzle onlara vereceğiniz derin ızdırabı niçin hesaba 
katmadınız? Kendi eleminizle ananıza babanıza çektireceğiniz acı-
yı niçin muvazene etmediniz2179? Kurbanını affetmeyen hastalıklar-
dan biriyle öleydiniz bu kadar gam yemezdim… Sizinle beraber 
2176    müteammit: kasteden, bile bile yapan
2177    belahet: ahmaklık
2178    mühlik: öldürücü
2179    muvazene etmek: dengelemek
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bu ölüm vadesini beklemek bizim için ne müthiş bir intizardır… 
Hesapça ne vakit ölüyorsunuz?

— Gelecek sene ağustosun on yedisinde.
— Şimdi eylül sonundayız, ölümünüze on bir ay ve birkaç gün 

var. Bu felakete filozofça tahammülden başka çaremiz yok. Bu mu-
sibetten annenize hiçbir şey açmayınız. Kadındır, belki pek fazla 
yeise kapılır, başımıza tamir kabul etmez bir dert de oradan çıkar. 
Geçireceğiniz bu mahdut hayat hiçbir tekdire, tevbihe2180 değmez. 
Zaten en büyük cezayı kendinize vermişsiniz. Bundan daha ağırını 
tatbike2181 Allah bile kadir değildir… Gençliğinizde bir gönül fe-
rahlığına eremediniz… Haydi, gidiniz bu dört günlük ömrünüzü 
istediğiniz eğlencelerle geçiriniz…

Filozof’un bir dizine oğlu, ötekine kızı kapanarak hazin yaşlar-
la hıçkırmaya başladılar.

Baba:
— Ağlamayınız. Ben size “Kendi düşen ağlamaz” şarkısını çok 

evvelden söyledim lakin bu kadar düşeceğinizi de bilmiyordum. 
Metanet çocuklarım… Bu; içtimai, ailevi vazifelerin hiçbirini mü-
himsemeyerek yalnız nefsine uymak iradesizliğinin ve ahlaksızlı-
ğının cezasıdır. Ben şimdi sizin hem babanızım hem de vaziyeten 
idam mahkûmlarına son vazifeleri ifa eden bir hocayım.

Caize:
— Babacığım, babacığım, ah babacığım!..
Filozof:
— Ne var yavrum?
Caize:

— Biz bu fenalığı işlemezden evvel sizin şefaatinize sığınmış 
olsaydık en büyük tesliyeti orada bularak dalaletten kurtulmuş ola-
2180    tevbih: paylama
2181    tatbik: uygulama
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caktık. Ah, baba muhabbeti ne kadar tatlı, baba kucağı ne kadar 
sıcak, ne kadar teselliaver2182…

Filozof kızını göğsüne basarak:
— Yavrucuğum, baba şefkatinin lezzetini şimdi anlıyor, şimdi 

tadıyorsunuz. Sizi göğsümde tutmak saadetinden sayılı günlerden 
sonra beni de ebediyen mahrum bırakacaksınız. İnsan kısmı böyle-
dir, elindeki saadeti kaçırdıktan sonra onun kıymetini anlar.

Çelebi, Filozof’un dizini öperek:
— Babacığım, gençliğin en büyük cehaleti tecrübesizliğinden-

dir. Bir felakete, bir hüsrana, bir acıya tutulduğu zaman onu laze-
val2183 bilir, hiç geçmeyecek sanır. Bu zehri yedirdiğimiz ve yediği-
miz günden bu ana kadar geçen müddet zarfında onlara karşı olan 
hıncımızın hafiflediğini hissediyoruz. Bir zaman sonra bu tehevvü-
rümüzün şiddeti büsbütün zail olacağa benziyor. Ruhu adi bir ada-
mı “Sen niçin bu hilkattesin” itirazıyla tazire2184 hakkımız var mı?

Filozof:
— Yılan kendi hilkatinden mesul değildir lakin bize ondan ken-

dimizi sakınmak düşer.
Çelebi:

— Baba, yılan yılandır fakat meleksima bir insanda bu zehrin 
vücudunu keşfedilmek müşkül oluyor. Ölümümüzün vadesi karşı-
sında tuhaf bir hâldeyim… Nerede biteceği bilinmeyerek namahdut 
görünen bir hayat bazen insana kelal2185 verir. Fakat şimdi, biteceği 
günü bildiğimiz kısacık hayatımızın her dakikasına büyük zamanlar 
sığdırmaya uğraşıyoruz.

Filozof:
— Evet evet… İdam mahkûmları ölecekleri gecenin doğacak 

güneşini görmek isterler. Bilmem neden bu nuru tamamıyla gös-
2182    teselliaver: teselli getiren
2183    lazeval: sonu gelmez
2184    tazir: azarlama, ayıplama, kınama
2185    kelal: yorgunluk
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termeden onları sabaha karşı idam ederler. Sehpa ile ufuktan görü-
necek alevin arasındaki çok acı bir zaman bile onlara tatlı geliyor. 
Haydi gidiniz, kısa ömrünüzden uzun kâmlar almak için zevk bildi-
ğiniz şeylere atılınız…

Çelebi ile Caize yaşlı gözlerle babalarının odasından çıktılar. 
Filozof, istihfaflı bir gülümseme ile arkalarından başını sallayarak:

— Ahmaklar, bana layık birer evlat olamadınız. Bir iki toksi-
koloji karıştırarak güya zehirlendiniz ve zehirlendiler… Bu cinaye-
tinizin müthiş neticesi zuhur edinceye kadar beni iki eli böğründe 
atıl duracak bir baba mı sanıyorsunuz? Fakat kendi kendinize tayin 
ettiğiniz korkunç dakikanın hululünü bekleyerek eli tırpanlı, çukur 
gözlü o remzin2186 dudaksız dişleriyle sırıtışı karşısında titreyiniz… 
Hayatın kıymetini öğreninceye kadar zangırdayınız…

Filozof birkaç gün kütüphanesine kapandı. Yeşil kitapla ve 
mevzuya ait diğerleriyle meşgul oldu ve sonra küçük laboratuva-
rında bir şeyler kaynattı. Tüplerden geçirdi. İmbiklerden süzdü. Bu 
meşguliyetinin esrarından kimseye bir şey sezdirmedi.

50
Deli Filozof, Erenköyü’ndeki mahallesinde de çok uzaklara 

kadar büyük bir oracle2187 olmak şöhretini kazanmıştı. Kimi onu 
üfürükçü kimi büyücü kimi bakıcı hoca zannediyor, biçare adam 
türlü garip müracaatlara maruz kalıyordu. Dinî, içtimai, ailevi me-
seleler danışmaya gelenler de az değildi. Nihayet bu ilim balına 
gazeteci arıları dadandı.

İşte bu mülakatçı tiplerden bir tanesi: Güneşli havada sırtında 
soluk, şapşal bir empermeabl2188… Ayaklarda cilası kaçmış geniş 
galoşlar2189… Başta birkaç yumruk yemiş gibi buruşuk kirli bir şap-
ka… Yanda çengelli bir bloknot, deste deste ihtiyat kâğıtları… Kı-
2186    remiz: sembol
2187    oracle: kâhin
2188    empermeabl: yağmurluk
2189    galoş: tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
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yafet tozlu, kendisi hamam düşkünü… Yüzde istiskalden2190 yılmaz 
bir tebessüm… Gözlerde cüretkâr bir zekâ…

İşte böyle bir genç, bir gün Hikmetullah Efendi’nin karşısında 
klasik reverans yaparak:

— Efendi hazretleri, lütfen bir mülakata müsaadenizi rica ede-
rim.

— Peki oğlum fakat ben ne siyaset ne ticaret ne ziraat ne iktisat 
adamıyım… Ne soracaksın?

Mülakatçı tebessümünü tatlılaştırıp ellerini ovuşturarak:
— Efendi hazretleri mahviyet2191 buyuruyorsunuz… İlim şöh-

retiniz her tarafa şayidir2192… Erudi’nizden2193 gazetecileri ve alel-
husus ve dolayısıyla halkı mahrum etmemelisiniz…

— Peki efendim, sorunuz…
Gazeteci yan cebinden not defterini çıkarır. Mürettep suallere 

bakarak:
— İlk sualimdeki cüretkârlığımı affedersiniz. Allah hakkındaki 

kanaatiniz nedir? Allah var mıdır yok mudur?
— Evladım, şimdi siz affedersiniz. Bu ana kadar bu suali hiçbir 

ilim, hiçbir kafa halledememiştir. Buna benden cevap istemek çok 
ileri varmaktır. Mazurum. Başka sualiniz yok mu?

— Efendimiz, zatıaliniz gibi bir felsefe mütebahhirinden2194 
“Esmerden mi hoşlanırsınız, sarışından mı?” kabîlinden bir sual 
soracak değiliz ya… İlminizden istifadeye çalışmak hakkımız ve 
hatta vazifemizdir. Sual çetindir lakin zatıaliniz bu sadette pek çok 
mütalaalarda bulunmuş olacağınız da şüphesizdir. Affedersiniz te-
2190    istiskal: aşağılama, yüz vermeme, soğuk davranma, tersleme
2191    mahviyet: alçak gönüllülük
2192    şayi: yaygın
2193    erudi: derin bilgi, öğreti
2194    mütebahhir: derin bilgisi olan, uzman, âlim
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tebbuatınızın2195 kaymağını almak istiyorum. Arzu buyurursanız 
mevzu hakkında pek mühim ifşaat ve irşadatta2196 bulunabilirsiniz.

— Yavrum, mevzu tehlikelidir. Bütün üryanlığıyla bir gazeteye, 
kitaba, mecmuaya derci çok mahzurludur. Bir Avrupa gazetesinde 
okudum. Geçenlerde aynı suali meşhur bir filozofa sormuşlar. Al-
dıkları cevap şu olmuş: “Bu mesele, oda kapısı sıkıca örtüldükten 
sonra münevver, namuskâr, samimi dostlar arasında açılabilir. Ba-
husus akademiye girmek üzereyim, işimi falso mu edeceksiniz?” 
Ben akademiye girmek üzere değilim fakat bu sebepten geçirdiğim 
fırtınalara artık düşmek istemem. Evimi, başımı taşlatmaktan koru-
mak kaygısındayım.

— Efendim, bendenizi namuslu, samimi dostlarınızdan saymak 
şerefine layık görmez misiniz? İsterseniz oda kapısını da kilitleye-
lim…

— Tuhaf söylüyorsunuz… Söylediklerimi yarın siz gidip ga-
zete sütunlarına geçireceksiniz. Söylemediklerimi de bana atfen 
ilave edeceksiniz. Halkın bu madde hakkında değişmez, mukarrer 
bir kanaati vardır. Onun hilafında söylenenlerden incinir. İnsaniyet 
ne felaket çekiyorsa kütlelerin hamakatleri, belahetleri yüzünden 
çekiyor. İdama mahkûm bir anarşistin muhakemesinde okumuştum. 
Katil, büyüklerden birini öldürmek için bomba attığı zaman ahali-
den birçok kimseleri de yaralıyor. Mahkeme reisi soruyor:

“Masum halka acımadın mı?”
Maznun haykırıyor:

“Acımadım. Halk masum değildir.”
“Niçin?”
“Kendisinin fena idare olunduğuna tahammül ettiği için.”
Gazeteci cebinden çıkardığı bloknotun üzerine örümcek ağı 

süratiyle çızıktırıyor2197.
2195    tetebbuat: araştırmalar
2196    irşadat: ikazlar
2197    çızıktırmak: hızlıca, baştan savma yazmak
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Filozof endişelice bir bakışla:
— Mülakat sonunda yazdıklarınızı görmek isterim.
— Evet efendimiz, iki suret yazacağım. Birini imzalayıp zatıa-

linize bırakacağım. Mülakatın gazeteye basılan suretinde eğer ağ-
zınızdan çıkanlardan fazla bir kelime görürseniz her türlü dava ve 
itabınıza razı olurum…

— Peki, ben de söylenebilecekleri söyleyeceğim. Allah lafzı o 
kadar adi, kaba ve ahmakça tarifata boğulmuştur ki bu söz yığını-
nın içinden hakikati seçebilmek her fikir adamının harcı değildir. O 
mertebedeki tasvir edilen moralitede öyle bir Allah’a inanabilmek-
ten ziyade insanın zihni onu inkâra meyleder. Zorla münkir olur. 
Niçin böyledir?

Halkı zapturapt2198 altında tutabilmek için bir dinle takyide2199 
lüzum görülmüş ve ona göre gazup, müntakim2200 ve erhame’r-ra-
himin2201 bir Allah icat edilmiş. Devir devir peygamber zuhur etmiş, 
gökten talimatı havi kitaplar inmiş. Lakin maalesef cennet vaadi, 
cehennem tehdidiyle hâlâ dünya düzeltilememiş.

Bir hamala, bir mahalle bekçisine Descartes’ın, Spinoza’nın, 
Kant’ın tarifleri veçhiyle Allah anlatılabilir mi? Bazı kimseler var-
dır ki ali tahsil görmüş, felsefe okumuş fakat Allah bahsinde hamal-
la, mahalle bekçisiyle aynı seviyededir ve hatta bu bahsin üzerinde 
uzun münakaşaları küfür sayarlar. Zihinlerine mülayim gelmeyecek 
beyanatta bulunursanız sizi dövmeye kalkarlar. Yalçın belahet ka-
yalarıyla örülmüş cehalet kalesinin içine fikirlerini, ruhlarını hap-
seden bu zavallılar, önlerine açacağınız payansız ilim ve hakikat 
penceresinden kâinatı seyretmekten ürkerler. Onlara, insanları kâh 
ateşe atan kâh gülzâra çıkaran zalim ve gafur, adi beşer tabiatlı kaba 
bir Allah lazımdır. Cehaletin cahilleri korkutmak ve avutmak için 
2198    zapturapt: disiplin
2199    takyit: kısıtlama, kayıt altına alma
2200    müntakim: intikam alan
2201    erhame’r-rahimin: merhametlilerin en merhametlisi
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icat ettiği bu Allah, müstebit hükümdarlara benzer. Tazimden2202, 
tabasbustan2203, temellükten2204, ricadan, niyazdan, duadan hoşla-
nır. Size vermediği şeylere ona yalvararak nail olabilirsiniz. Allah, 
madde ve fezadan ayrı, entelijan2205 bir kuvvet olarak taayyün ede-
bilse2206 mesuliyeti çok büyük olur. Zira iyilikler ona atfedildiği gibi 
bütün fenalıklar, kusurlar da yine ona racidir. Mesela birisi bir ma-
kine icat etse fena işlese kabahat amilde midir mamulde midir? Din 
uleması, Allah’ı bu çok ağır mesuliyetlerden kurtarmak için insanı 
ayakta uyutacak masallar uydurmuşlardır.

Stendhal, “L’excuse de Dieu c’est qu’il n’existe pas.” (Allah’ın 
mazereti var olmamasındandır) diyor.

Hak Teala hazretleri kadir-i küll2207 ise niçin bazı şeyleri kusur-
lu ve mahlukatına çok ızdırap verecek surette yaratmıştır? Bütün 
kudretini istimal2208 ile ancak bu kadar halk edebilmiş, daha ileri 
tekemmüle kuvveti kifayet etmemişse bu kudretsizlik uluhiyet sıfa-
tıyla telif olunamaz. Bu zulümler kasti ise böyle bir Halik’a “erha-
me’r-rahimin” denemez, zaruri ise zaruret acizden doğar.

— Allah’a bir şekil verilebilir mi?
— Kalplerine kıblegâh arayan insanlar onu türlü şekillerde tas-

vir ve tasavvur etmişlerdir. Hayvan şeklinde dünyaya indiğini iddia 
eden mezhepler bile vardır. Zaafını idrak edemediğimiz bir kuvve-
tin şeklinden bahsetmek abes olmaz mı? Bazı dinler onu insanlaş-
tırmışlardır. Arzi bir kadından oğlu olduğunu iddiaya varacak kadar 
itikat garabetlerine düşmüşlerdir. İsa, Allah’ın oğlu ise babasının 
tipinde doğmuş olması tabii değil midir?
2202    tazim: saygı gösterme
2203    tabasbus: yaltaklık
2204    temellük: kendine mal etme
2205    entelijan (intelligent): akıl sahibi, zeki
2206    taayyün etmek: belirmek
2207    kadir-i küll: her şeye gücü yeten
2208    istimal: kullanma
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— Maddiyattan, şekilden muarra2209 olan bir şeye nasıl varlık 
izafe edebiliriz?

— Allah ziya gibi, elektrik gibi maddeden hissimize çarpan bir 
kuvvet değildir. “O, tabiatta gizlidir.” deniyor. Ne olduğunu kendi-
miz arayıp bulacağız. “Bulamadım” diyenler küfretmiş sayılıyorlar. 
Bütün dünya halkı bu meçhul2210 heyulanın2211 anlaşılmaz bin türlü 
tarifleriyle avunup gitmektedirler. Allah’ın nasıl olduğunu düşün-
menin günah-ı kebairden2212 sayıldığını küçükken ilmihâllerde2213 
okumadınız mı?

Muallim Naci’nin şu iki mısraına bakınız:
Allah nedir deyince gâfil2214

Allah deyip hâmûş2215 olur dil
“Allah nedir?” demenin gafletli olduğunu ve bu sualin önünde 

susmaktan gayrı bir şey düşünülemeyeceğini nâzım2216 bize şairane 
bir vaaz gibi anlatıyor. “Allah” deyince güya onun bu küçük keli-
meye sığdırılan bütün azameti2217 vicdanlarımızı ikaz eden bir nur 
gibi saracağını biliyor.

Bu dinî itikat2218 klişeleriyle zihinlerimizi yüksek fikir mer-
halelerine2219 ulaşmaktan menetmeye uğraşmanın zamanı artık 
geçmiştir. Ve asıl gaflet2220 de bu çürümüş, mantari kesilmiş eski 
kanaatlerin uhrevi2221 necatına2222 sarılarak dünyevi en ciddi umuru-
2209    muarra: arınmış, soyutlanmış
2210    meçhul: bilinmeyen
2211    heyula: korkunç hayal
2212    günah-ı kebair: büyük günahlar
2213    ilmihâl: dinî kuralların öğretildiği kitap
2214    gafil: aymaz
2215    hamuş: suskun
2216    nâzım: manzume yazan, şair
2217    azamet: güç, kudret
2218    itikat: inanma
2219    merhale: aşama
2220    gaflet: aymazlık
2221    uhrevi: ahirete dair
2222    necat: kurtuluş
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muzu2223 ihmal etmektir. İlmin, fennin halline uğraştığı tabiat mu-
ammalarını2224 düşünmekten kimse menedilemez. Ve bu tefekkür2225 
günah değil bilakis çok sevaptır.

Voltaire nazmen yazıyor:
“Cenabıhak filozofları tahtının etrafına toplayarak sormuş: 

‘Bana dair ne düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.’
Her biri bir türlü hikmet yumurtlamış. Spinoza’ya atfen Volta-

ire’in söylediği nazımdan aklımda kalan yalnız son iki mısra şudur:
Pardonnez-moi dit-il en lui parlant tout bas
Mais je pense entre nous que vous n’existez pas
Kabil2226 olabildiği kadar aslına yakın tercümesi:

“Usulca söyleyerek Allah’a eğildi: ‘Söz aramızda -affedersiniz 
ama- siz yoksunuz.’ dedi.”

Allah’ı büsbütün inkâr edince önlerine açılan boşluk, mütefek-
kirlerin2227 çoğuna dehşet veriyor.

“Allah olmasa bile onu icada lüzum vardır.” deniyor. Bu hudut-
suz kâinatı Halik’sız, sahipsiz farz etmek çoklarına titreme getiriyor. 
Dünya ve ahirette kendilerini hamisiz2228, yetim buluyorlar. Onlara 
vakit vakit merhametine, himayesine sığınacak bir murakıp2229 la-
zım. En gizli günahlarını ıttılaından2230 kaçıramayacakları bir göz-
cü… En dar zamanlarında aman diyecekleri bir Hafız-ı hakiki… 
Hasenatı2231 mükâfatlandıracak2232, cürümleri2233 cezalandıracak bir 
Adil-i mutlak…
2223    umur: işler
2224    muamma: anlaşılmayan şey, bilmece
2225    tefekkür: düşünce
2226    kabil: olanaklı
2227    mütefekkir: düşünür
2228    hami: koruyucu
2229    murakıp: denetleyici
2230    ıttıla: bilgi
2231    hasenat: iyi, güzel şeyler
2232    mükâfat: ödül
2233    cürüm: kusur, hata
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Hasılı, her zaman “İşte, ben buradayım!” diyecek manevi bir 
kuvvet lazım… Vehmen olsun, halkın buna şiddetle ihtiyacı vardır. 
Fakat ortada her istimdat2234 feryadına yetişen bir maneviyat görebi-
liyor muyuz? Amanı basınca “lebbeyk” cevabıyla karşılaşıyor mu-
yuz? Bilakis en haklı istimdatlarda maneviyatın kulağı taş gibi sağır 
kesiliyor. Allah’ın adaletine yeryüzünde eser olsa insani adaletin te-
sisine lüzum kalır mıydı? Davanı Allah’a havale edip beklemeden-
se adliye vekâletine istida2235 takdiminde istical2236 daha muvafıktır.

Bazı mütevekkil2237 kimseler:
“Sen işini Allah’a havale et, o güzel yapar.” derler. Maslahat2238 

sahibi kendi çalışmayıp da Allah’a havale edilmiş işlerin vardıkları 
neticeleri size sayıp döksem parmağınız ağzınızda kalır.

Dünyada günahkârlar mukbil2239, sevapkârlar düşkündür. Her 
sınıf halk üzerine bir göz gezdirirseniz hakikatı anlarsınız. Çünkü 
günahkârlıkla ittiham olunanlar2240 açıkgöz ve çalışkandırlar. Se-
vapkârlar ekseriya ümitlerini ahiret saadetine tahsis ile dünya umu-
runa ehemmiyet vermeyen miskinlerdir.

Bu tafsilattan2241 maksadım, ammenin2242 ümitvar itikatlarına 
rağmen Cenabıhakk’ın dünya hukuk işlerine karışmadığını ve hat-
ta vicdanları isyanla köpürten bazı çok feci haksızlık hadiselerinde 
tamamıyla biteessür kaldığını2243 göstermektedir.

Maddecilerin tariflerince Allah boş bir tablodur. Varlığına de-
halet için üzerine ne yazarsanız onu görürsünüz.
2234    istimdat: yardım isteme
2235    istida: dilekçe
2236    istical: acele etme
2237    mütevekkil: kadere boyun eğmiş
2238    maslahat: önemli iş
2239    mukbil: talihli
2240    ittiham olunmak: suçlu kabul edilmek
2241    tafsilat: ayrıntı
2242    amme: kamu, halk
2243    biteessür kalmak: etkilenmemek
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Filozofun birine Allah’ı nasıl bildiğini sormuşlar. “Onun nasıl 
olduğunu bileydim ben de Allah olurdum yahut Allah, Allah ola-
mazdı.” demiş. Cenabıhak cehaletimizin zirvesidir. Yani en bileme-
diğimiz şeydir.

Biz onu tanıyamıyorsak kabahat kimde? Bizim kafalarımızı 
namahdudu2244 sığdırabilecek bir elastikiyette yaratmış.

Aynı suali Maurice Maeterlinck’e soruyorlar. Belçikalı filozof 
şu çok manidar cevabı veriyor:

“Allah’a dair ne bildiğimi mi soruyorsunuz? Büyük dinler ne 
biliyorsa ben de onu biliyorum yani hiçbir şey…”

Maddiyetten ari2245 bu mücerret2246 fikri halk kütlesinin kafa-
sına sokabilmek için müspet2247 kelimelerle tarife uğraşanlar ha-
kikatten uzak, soğuk garabetlere2248 düşmüşler ve düşmektedirler. 
İlanihaye2249 düşeceklerdir. Bu, göz ile görülmez, el ile ölçülmez, 
akıllara sığmaz, enginlerden engin, hudutsuz, ulvi, mefruz2250 ke-
lime üzerinde mantıkçılar çok parlak zihin temrinleri2251 yapmakla 
meşguldürler. Rabb-i Teala’yı onun bize vermiş olduğu akıl ile dü-
şünebiliyoruz. Dimağımız, zati uluhiyetini bir türlü kavrayamıyor-
sa ihmal kendisinindir.

Laplace, “Onu göklerde çok aradım, bulamadım.” demiş.
Nihayet mesele zamanımıza kadar incele incele şu hülasaya 

varmıştır. Henri Poincaré: “Ruh ile onun tecelliyatından başka bir 
hakikat yoktur.” diyor.

En kısa tarif olarak “Dieu pur esprit invisible” (Allah gayrimeri 
ruh-ı safidir) deniyor. Fakat bu tavsifle2252, içinde dolaştığımız ka-
2244    namahdut: hudutsuz
2245    ari: çıplak
2246    mücerret: soyut
2247    müspet: olumlu
2248    garabet: gariplik, tuhaflık
2249    ilanihaye: sonsuza kadar
2250    mefruz: varsayılmış
2251    temrin: alıştırma
2252    tavsif: niteleme
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ranlık labirentlerden aydınlığa çıkabiliyor muyuz? Ruhun mağşu-
şunu2253 bilmiyoruz ki safisinden bir mefhum2254 anlayalım…

Teoloji2255 denilen ilm-i ilahi günden güne kuvvetini, tesirini, 
manasını kaybeden ve hakiki ilimlerle taban tabana zıt bir men-
kulat2256 kitabı, çocukları bile güldürecek bir masal mecmuasıdır. 
Bu temelsiz, çürük direği ayakta durdurabilmek için müfessirler2257, 
müşerrihler2258, hasılı dünyanın bütün din uleması yani eski din ule-
masının gecikmiş gayretkeşleri daha çürük, daha gülünç payandalar 
vurmakla yani akıl almaz tevillere2259 sapıtmakla meşguldürler.

Bugün birçok memleketlerin darülfünunlarında2260 okutturulan, 
resmiyeti haiz2261 felsefe ise ilmin bugünkü manasıyla bu nama is-
tihkakı2262 olmayan, her satırında Vacibü’l-vücud2263 ile uğraşan, bü-
yük meçhulün sübutunu2264 iddia hedefinden ayrılamayan ve asır-
lardan beri yerinde sayan hiçbir hakikate vasıl olamayan ve zihin 
oyalamaktan başka bir şeye yaramayan bir mantık, bir ilm-i kelam, 
bir nevi akait kitabıdır. Geçmiş asırların bu paslı anahtarları ile hiç-
bir müspet ilim kapısı açılamaz.
2253    mağşuş: karışık, hileli
2254    mefhum: kavram
2255    teoloji: tanrı bilimi
2256    menkulat: rivayete dayanan dinî ilimler
2257    müfessir: Kur’an yorumlayan (kimse)
2258    müşerrih: açıklayan, şerh eden
2259    tevil: yorum
2260    darülfunun: üniversite
2261    haiz: bir şeyi elinde bulunduran
2262    istihkak: hakkı olma
2263    Vacibü’l-vücud: Allah’ın sıfatlarından olan, “zatı yani kendi kendisiyle var 

olan, var olması için başka bir varlığa muhtaç bulunmayan” anlamına gelen 
sıfat

2264    sübut: gerçekleşme
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Artık tasdikât2265, tasavvurât2266, idrâk-i dâhilî2267, idrâk-i ha-
ricî2268, idrâk-i bâtıni2269, melâ2270, halâ2271 ve emsali dipsiz kelime-
lerin bulanık derinliklerine dalarak zihin yoracak, akıl kaybedecek 
zamanda değiliz. Aklın, zihnin, dimağın ne olduğunu anlamak isti-
yorsak bunu Eflatun’dan, Aristo’dan kalma binlerce senelik mantık, 
felsefe bilmecelerinden değil, doğrudan doğruya fizyolojide, psiko-
lojide aramalıyız.

Eski felsefenin aksülamelinden2272 doğacak yeni cezrî2273 fel-
sefeye dönmelidir. Her noktada bugünkü tecerrübi ilimler fenlerle 
mutabık2274, müşarik2275, entellektüalist felsefeye…

Filozof, sözlerinin gazeteciye yaptığı tesiri anlamak için onu 
dikkatle süzdükten sonra:

— Nasıl mülakatımızdan memnun oldunuz mu?
— Teşekkür ederim efendim.
— Söylediklerimi kâfi buldunuz mu?
— Kâfiden de öteye…
— Biraz taşkın mı gittim?
Gazeteci suale yalnız dolgun bir tebessümle cevap verdi.
Filozof — Bunu da iyi bilirsiniz ki sorduğunuz mevzu hakkın-

da size kâfiden çok az söyledim. Zira Rabb-i Teala bahsinde Volta-
ire’in bundan yüz elli sene evvel söylediklerini biz bugün gazete-
lerde, kitaplarda değil, kendi aramızda bile tekrar edemeyiz. Bugün 
2265    tasdikât: onaylamalar
2266    tasavvurât: tasavvurlar
2267    idrâk-i dâhilî: iç algılama
2268    idrâk-i haricî: dış algılama
2269    idrâk-i bâtıni: gizil algılama
2270    melâ: “halâ”nın karşıtı olarak kullanılan felsefe terimi
2271    halâ: âlemin içinde veya ötesinde var olduğu düşünülen boşluk
2272    aksülamel: tepki
2273    cezrî: köklü
2274    mutabık: uygun
2275    müşarik: ortak
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biz fikren bir buçuk asır evvelki Fransa’dan çok geriyiz. Nietzsc-
he’nin dinlerin Allah’ına hücumu daha müthiştir…

Mülakatçı, bakışlarından sözlerine müeyyet2276 bir şiddet sa-
çılan bu adamın huzurundan son teşekkürlerini reveranslara2277 
karıştırarak çıktı. Oda kapısının önünde kısa, yuvarlak, ihtiyar bir 
kadınla göğüs göğüse rampa etti. Kaynana Hafıza Hanım gizlice 
kapı arkasından mülakatı dinlemeye gelmiş lakin çevik bir hareket-
le kaçamayarak bu müsademeye2278 sebebiyet vermişti. İkisi de bir-
birinden özür diledikten sonra gazeteci yürüyüp savuşurken Hafız 
Hanım onun kolundan çekerek:

— Dur yavrum… Buraya damadımla görüşmeye gelenler ikin-
ci bir mülakat da benimle yapamazlarsa birincinin hiç ehemmiyeti 
kalmaz.

Gazeteci biraz şaşalayarak durdu.
Kadın devam etti:
— Kapı arkasından hepsini dinledim. Aman ya Rabbi!.. Deli 

Filozof ne hezeyanlar2279 ne küfürler savurdu… Bu eve imanlı gelen 
imansız çıkar. Sakın dediklerine inanma evladım, kâfir olursun…

Mülakatçı bu güzel fırsattan istifadeyi kaçırmamak için hemen 
bloknotunu çıkardı.

Bu hazırlığı gören kaynana:
— Dediklerimi yazacak mısın?
— Evet, valide hanım.
— Fakat dikkat et benim sözlerimin hepsi kaleme gelmez. Ya-

zılacaklar var, yazılmayacaklar var.
— Peki, siz nasıl tensip ederseniz…
— Bu köşkü nasıl aldık, oradan mı anlatayım? Nereden başla-

yacağımı şaşırıyorum…
2276    müeyyet: sağlam
2277    reverans: selamlama
2278    müsademe: çarpışma
2279    hezeyan: saçma sapan söz
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— Pek uzun olmasın zira yetiştirilecek başka işlerim var.
— Zaten yalvarsan da uzun söyleyecek hâlim yok… Üzün-

tüden bende yürek kalmadı! Damadıma piyango çıktı… Tamamı 
yirmi beş bin lira… Allah’a inanmayan bu herife Rabb’imin bu lüt-
funa şaşmaz mısın? He he hey kuzum… Cenabıhakk’ın her işinde 
bir hikmet vardır. Bu köşk o paranın bir kısmı ile alındı. Meğerse 
uğursuzmuş yavrum… Bizden evvel içinde türlü cinayetler olmuş. 
Başımıza gelecekler varmış da onun için Tanrı Teala hazretleri bu-
rayı bize kısmet etmiş…

Meğerse bizi bu yüzden cezalandıracakmış… Kuvvetine, kud-
retine kurban olduğum Allah’ım ne sabırlıdır!.. Durur durur da bir-
den çarpar!.. Bu uğursuz berhanede neler oldu neler! Bu evde her 
şeyi benden saklarlar. Ama ben böyle kapı arkalarından dinleyerek 
hiçbir fiskos kaçırmam… Eğil kulağına söyleyeyim: Sakın bunu 
yazma ha! Küçük damat yani Caize’nin kocası bizim gelini yani 
Çelebi’nin karısını sevdi. Düşün bir defa aile arasında alevlenen 
rezaleti! Birbirine girdiler… Her gün dırıltı hırıltı… Caize, kocasını 
İclal’in koynunda yakaladı. Kanını içine akıttı. Bir müddet taham-
mül etti ama nihayet intikamını aldı. Birbirini zehirlediler. Dördü 
de bir sene sonra ölecekler. Karanfil bahçede onları dinledi, öteki-
lere haber verdi. Üçü birden kaçtılar…

O esnada bu ayaküstü muhaverenin2280 üzerine Caize gelerek 
büyükanasına çıkıştı:

— Beyi niçin yolundan alıkoydun? Ne konuşuyorsun?
Kaynana biraz afallayarak:
— Ne konuşacağım? Beyefendiden hâl hatır soruyorum…
— Beyefendiyi tanıyor muydun?
— Tanımıyordum ama Müslüman evladı nur gibi çocuk… Ev 

içinde her gün sizin suratınıza bakmaktan lakırdınızı dinlemekten 
bıktım. Dışardan gelen bir adamla iki çift söz etmek de mi kabahat 
sayılıyor?
2280    muhavere: karşılıklı konuşma
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— Kim bilir ne münasebetsiz şeyler söylemişsindir!
— Münasebetsiz lakırdı ettimse söyleyin, işte suratı… Baba-

nın yanından çıktı. Filozof ona uzun uzadıya dinsizlik telkin etti. 
Zavallının belki akidesi bozulmuştur diye imanını tazelemek için 
karşısına çıktım. Delikanlıya yazık değil mi? Niçin dinli gelip de 
buradan dinsiz çıksın? Buna sükût etmek büyük vebaldir. Vicdanı-
mın emrettiği vazifeyi yaptım. Ben dinine kavi bir kadınım. İman 
işlerinde şakaya gelmem. Otuz yıldır bu zındık herifle bir dam al-
tında yaşıyorum. Bak beni kandırabildi mi? Çalıştı ama itikadımın 
zerresini bozamadı… Allah bir, Peygamber hak, dinim din-i İslam, 
kitabım Kur’an, imamım İmam-ı A’zam, mezhebim Ebu Hanife… 
Esselamü aleyna ve ala ibadillahis-salihin eşhedü enne lâ ilahe il-
lâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasulühü… İşittiniz 
mi? Oğlum gazeteci misin, mülakatçı mısın? Günde binbir yalan 
yazarsınız. Yakası açılmadık dedikodular yapar, dünyayı birbirine 
katarsınız. Nerede orospuluk, zamparalık, hırsızlık, yankesicilik, 
askın baskın ahlaksızlık varsa tahkikine2281 koşar, teller pullar sü-
tunlarınıza geçirirsiniz… Rabb’im taksiratınızı affetsin. Yarın ahi-
rette yatacak yeriniz yoktur… Biraz da dinden imandan ibadetten, 
ecirden2282 sevaptan bahsediniz. Eşhedü en lâ ilâhe ilâ… Haydi ba-
kayım, benimle beraber kelimeişehadet getiriniz… Yüreklerinizin 
pasları açılsın. İmanlarınız cilalansın…

Filozof odasından çıkarak:
— Nedir bu dırıltı?
Caize — Büyükannem vaaz ediyor.
Filozof — Siz de dinliyorsunuz…
Kaynana — Dinler zahir… Senin içerde gâvur ettiğini ben dı-

şarıda Hak dinine döndürüyorum…
Filozof gazeteciye:

2281    tahkik: soruşturma
2282    ecir: sevap



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 441

— Beyefendi, bu işittiklerinizi sakın mülakata zeyil2283 yapma-
yınız.

Gazeteci güldü.
Filozof — Kaynanam ta devr-i sabıkta camide pabuçlarını rah-

lenin2284 üzerine koyan Laz hocadan icazet almıştır… Ara sıra bizi 
böyle irşat eder…

Caize, misafirin kulağına eğilerek:
— Sözlerine bakmayınız… Bunamıştır…
Gazeteci — Anladım zaten. “Birbirlerini zehirlediler, gelecek 

sene ölecekler.” deyince saçma kendini gösterdi.
Caize kızararak:

— İşte her lakırdısı buna benzer.
Gazeteci hepsini bir daha selamlayarak yürüdü.
Karşısında hitap edecek adam bulamayarak ağzı açık kalan Ha-

fıza Hanım:
— Sizinle konuşulmaz… Hepiniz maazallah birer ağı!.. Başka-

sıyla da iki çift lakırdı ettirmezsiniz… Ne terbiyeli çocuk… Sözle-
rimin ehemmiyetini anladı… Can kulağıyla dinledi… Hepsini birer 
birer kaleme aldı…

Filozof’la Caize çekilmişlerdi. Kocakarı kendi kendine duvar-
lara, pencerelere bakarak söyleniyordu.

51
Filozof uğraştı. Oğlu ile kızının öteki firari kepazelerle olan 

nikâhlarını feshettirdi. Şimdi bu iki genç kardeş, derin bir hüzün 
içinde yaşıyorlardı. Vefasızları unutamayarak her gün birbirleriyle 
dertleşiyorlardı.

Vakit de ilerledi. Aylar birbirini takip ede ede haziran geldi. 
Ölüm ayı olan ağustosun 17’si yaklaşıyordu.
2283    zeyil: ekleme
2284    rahle: okuyup yazmada kullanılan masa
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Bir sabah bahçede büyük kestane ağacının serin gölgesi altında 
konuşuyorlardı.

Caize dalgın, ağır bir telaffuzla:
— Ağabey ne arsız gönüllerimiz var… Bir türlü onları unuta-

mıyoruz…
— Dünyada o büyük hainlik unutulur mu?
— Aylar geçiyor, ızdıraplarımız eksileceğine artıyor…
— Ağustosun 17’sine de ne kaldı?..
— Ölüm, elemleri dindirmek için en kati ilaçtır. Fakat ağabey…
— Efendim?
— O büyük hıyanetlerine rağmen onları göreceğin gelmedi mi?
— Söylemeye kendi kendimden sıkılıyorum… Evet, geldi…
— Birer kere daha yüzlerini görsek de öyle ölsek…
— Ah, bu mümkün mü?
— Niçin mümkün olmasın? Adreslerini biliyoruz.
— Babamız duyarsa kıyametleri koparır ve sonra…
— Ve sonra?
— Onlarla görüşmeye gittiğimiz için babamızın tekdirini2285 

göze alsak bile hüsnükabul2286 göreceğimizden emin misin?
— Hüsnükabul değil, sadece kabul olunacağımızdan bile emin 

değilim.
— Adam sen de ne olmak ihtimali var? Şurada iki aylık ömrü-

müz kaldı… Bu da bu elim hayatımızın sergüzeşti2287 olsun… Ko-
vulursak ses çıkarmadan döner geliriz. Birer defa daha yüzlerini 
görmüş oluruz ya…

— Buna cüret edersek izzetinefsimizi zımpara kâğıdı ile kazı-
mış olacağız.
2285    tekdir: azarlama
2286    hüsnükabul: güler yüz gösterme
2287    sergüzeşt: serüven
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— Nasıl geziniyorlar, ne yapıyorlar, hayatlarından hiç malumat 
alamıyoruz. Çok merak ediyorum.

— Hayatlarının hayatlarımıza asla taalluku kalmadı. En doğru-
su artık onları hiç düşünmemeye çalışmaktır.

— Bu sevda gönlümü sekiz kollu, üç yüz vantuzlu bir ahtapot 
gibi sarmış bulunuyor. Bir türlü söküp atamıyorum. Bir kere daha 
yüzünü görmek, öyle ölmek…

— Eh öyle ise sabret…
— Ölüm vadesi hulul edinceye kadar…
— Oh anladım… Ağustosun 17’sinde gideriz. Hep beraber ölü-

rüz. İyi düşündün ağabey, işte bu âlâ, ölümle babamızın tekdirinden 
de kurtulmuş oluruz…

Dört elle alkışladıkları bu kararlarını icra için beklemeye vakit 
kalmadı. Bir gün Çelebi, vazifesi başında çalışırken odacı kulağına 
eğilerek:

— Beyefendi, bir Arap karısı sizi görmek istiyor.
— Nerede?
— Dışarıda koridorda bekliyor.
Bu Arap karısının kim olduğunu düşünmeye vakit kalmadan 

Çelebi koridora çıkar. Karanfil ile karşılaşınca şaşırır. Gözlerine 
inanamayacağı gelerek sorar:

— Karanfil…
Dadı yerden saldırışlarla beyin eteğini öpmeye uğraşarak:
— Afandim beyim… Allah ömürler versin…
Arap’ın bu nagehani ziyaretine bir mana veremeyen Çelebi bu 

“Allah ömürler versin” sözünden “sizlere ömür” gibi bir kara haber 
şeameti anlayarak:

— Ne var, ne oldu?
— Ah paşam onları sormayınız… Sizin köşkte oturduğumuz 

sultanlıkmış. Başımıza konan devleti bilemedik. Ayağımızla teptik 
de gülistandan çirkefe düştük. Sonra da mezara…
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Çelebi telaşla:
— Bir ölen mi var?
— Daha ölmediler amma ölecekler…
— Kimler ölecek?
— İkisi de.
— Ne diyorsun!
Arap tekrar etti.
— İkisi de.
— İclal ile Umrani?
— Evet, evet, evet…
— Ne oluyorlar?
— Ne olduklarını hekimler de anlamıyorlar.
— Nereleri ağrıyor?
— Ağrımayan yerleri yok ki… İshal, buruntu, buruntu, içi gidi-

yor, gözleri büyüyor… (eliyle işaret ederek) Nah işte bu kadar lok-
ma gibi kusuyor kusuyor, kıvranıyor kıvranıyor. Pislik yıkamaktan 
burnum düşecek… Karı koca karşı karşıya yatıyorlar. Her gün kav-
ga… Birbirine sövüyorlar sayıyorlar tulumbacılar gibi… Oturak 
orada yanı başında. “Aman dadı yetiştir!” Koşturuyorum. Haydi, 
yarı içeri yarı dışarıya… Fena koku! Ö!.. Ö!.. Ö!.. Sonra tası yetiştir, 
kusacak. Hem yukarıdan hem aşağıdan -yüzünüze misk ü amber-
ler- bana da bulantı geliyor… Dizlerim titriyor. Haydi, ne yedimse 
çıkarıyorum… Zaten ne yediğimiz var ki… (tırnağını dişine takıp 
çekerek) Nah işte on paralar yok. Ev sahibi ister, bakkal, kasap, ek-
mekçi, zerzevatçı, eczacı ister. Eşya yok ki satıp da veresin… Esnaf 
dava ettiler amma bunları adliyeye götürmek için bir tahtırevan la-
zım… İşte hâlimiz böyle!.. Söylemekle bitmez beyefendi…

Dadı, koynundan bir zarf çıkarıp uzatarak:
— İşte bunu size gönderdi. İçinde ne yazıyor bilmiyorum. Çe-

lebi, İclal’in yazısını tanıyarak hemen zarfı yırtar. Gözlerinin önüne 
şu satırlar çıkar:
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Çelebi,
Filozof babanızın inanamadığı müntakim2288 Allah, bütün hışmı, 

gazabıyla varlığını bize ispat etti. Ne söylesem sizi inandıramaya-
cağım ve her sözümle kendi kendimi ispattan başka bir şey yapmış 
olamayacağım. Lakin söylemek lüzumu bütün irademe galebe ettiği 
için susamadım.

En dosdoğru itirafatımı yapacağım. Bu cesaretimle belki eski 
günahlarımdan bir kısmını ödemiş olurum.

İnsan denen mahlukun gönlünde sabit bir şey yok. Orada esen 
her havaya tabaen dönen bir fırıldak var. Biz kendi kendimize malik 
değiliz. Hayat vakit vakit dönen ve başımızı döndüren bir sarhoş-
luğa benziyor. Maşukuna “Ben seni ebediyet hissiyle seviyorum.” 
diyen bir âşığın bu vaadine asla inanmamalıdır. Zira o kendi ken-
dine sahip değildir ki verdiği sözde sebat edebilsin. O, bir zaman 
sonra bugünkünden büsbütün başka bir adam olacaktır. Artık o eski 
adamın hislerini taşımayacak, belki de geçmiş safderunca temayül-
lerine2289 kahkahalarla gülecektir.

İşte ben de Ali Senaver’in nikâhındayken başka bir kadındım. 
Sizi gördüm, değiştim. Umrani’ye tesadüfümde de diğer türlü ol-
dum. Muhabbetimizin doygunluğundan sonra birbirimizden derin 
bir nefretle bıktık. Tıpkı sevdiğimiz bir yemeği çatlatıncaya kadar 
tıkındıktan sonra hasıl olan istikrah2290 gibi… Ve neticede de bıkı-
lan zatla daima karşı karşıya bulunmak işkencesi, bu nefreti taham-
mül olunmaz bir raddeye getiriyor…

Sizinle geçen hayatımın kaçırılmış bir cennet olduğunu şimdi 
anladım. Aşkımın bütün şiddetiyle Çelebi size döndüm. Fakat tek-
rar karınız olmak istirhamına2291 yüzüm yoktur. Ve zaten buna im-
kân ve zaman da müsait değildir. Sanki ettiğimiz hıyanetin manevi 
2288    müntakim: intikam alan (Allah’ın sıfatlarından)
2289    temayül: meyillenme
2290    istikrah: tiksinme
2291    istirham: yalvarma
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cezası olarak ikimiz de aynı nevden teşhisi müşkül2292, mühlik2293 
birer hastalığa uğradık. Kolera ile vebaya karışmış gibi müthiş bir 
illet… Artık çekmeye vücutlarımızda tahammül kalmadı. Getirte-
bildiğimiz mahalle doktorları dudak bükerek sudan ilaçlar verip 
gidiyorlar. Son nefeslerimizin yaklaşmakta olduğunu her an hisse-
diyoruz. Geliniz de sefaletimizi görünüz…

Eğer hâlâ bizden intikam almak hırsıyla sarsılıyorsanız gözle-
rinizin önüne çıkacak manzara, Müntakim-i Hakiki’nin bu sadette 
arzularınızı tatminden de pek ileri varmış olduğunu size ispat ede-
cektir…

Af dilemeye yüzümüz yoktur. Ölmeden yalnız bir kere sizi gör-
mek emeli kalplerimizde büyük bir iştiyak ateşiyle tütüyor. Umra-
ni’yle ikimiz de ölümün pençesindeyiz. İdam mahkûmlarına sehpa 
önünde son arzularını sorarlar. Bizce müberhen2294 olan ulüvv-i ce-
nabınızdan insaniyet namına bu şefkati dileniyoruz…

Hâlimizi görünüz, intikam ateşiniz sönsün… Biz de sizi göre-
lim, hemen ölelim… Vakit yoktur, acele ediniz… Size olan şu istir-
hamımızdan sonra bu mülakata müsaadesini talep için Azrail’e de 
yalvarıyoruz…

Umrani’nin Caize Hanım’a olan zelilane2295 istirhamları da bu 
maruzatın aynıdır. Mektubumuzun ikimizin hissiyatına da tercüman 
olarak kabul edilmesini rica ile bekliyoruz.

İclal - Umrani
Bu satırları okurken Çelebi’nin birkaç defa başı döndü. Gözleri 

karardı. Çarpıntısı tuttu. Bu helecanları2296 sevinçten mi, yeisten2297 
mi geçirdiğini bilemiyordu. Birkaç ayda birbirinden bıksınlar, se-
falete düşsünler. Bahusus2298 ikisi de nevi teşhis olunamayan aynı 
2292    müşkül: zorluk
2293    mühlik: öldürücü
2294    müberhen: belli, aşikâr
2295    zelilane: alçakça
2296    helecan: yürek çarpıntısı
2297    yeis: üzüntü
2298    bahusus: özellikle
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garip hastalığa uğramış bulunsunlar… Çelebi ile Caize’nin almak 
istedikleri intikam ziyadesiyle alınmış, öteye geçilmişti. Çelebi 
mektuptaki şu ibareyi birkaç defa tekrar okudu:

“Eğer hâlâ bizden intikam almak hırsıyla sarsılıyorsanız gözle-
rinizin önüne çıkacak manzara, Müntakim-i Hakiki’nin bu sadette 
arzularınızı tatminden de pek ileri varmış olduğunu size ispat ede-
cektir…”

İntikam pek tatlı bir meyveymiş. Tam kemale erip de yenildiği 
zaman lezzetine doyulmazmış. Çelebi bu intikamdan hiçbir tat al-
madı. Yine İclal’in dediği gibi insan daima aynı insan olarak kalmı-
yor. Hiç şüphesiz Çelebi, sevgilisini zehirlediği günden bu zamana 
kadar değişmişti.

“Zehir” sözü aklından geçer geçmez şakaklarından ter habbele-
ri sızmaya başladı. Zira bu garip hastalığın, onlara içirdikleri müt-
hiş semmin2299 tesirinden başka bir şey olmadığını anlamıştı.

İclal hakikati bilse böyle niyaz eden mektuba bedel kim bilir 
ne kadar telin ve teşnilerde bulunurdu. Çelebi alnını tutarak düşün-
dü. Bu işlemiş oldukları cinayetin imkân derecesinde tamirine koş-
mak lüzumuna karar verdi.

Karanfil’in eline birkaç lira sıkıştırarak:
— Al dadı, harçlık yaparsın. Git onlara söyle. Yarın Caize ile 

beraber kendilerini görmeye geleceğiz.
Arap dua, sena2300 ile yerlere kapanıp etek öperek teşekkür üs-

tüne teşekkür geveleye geveleye gitti.
Çelebi, büroya girdi fakat artık kafasına malik değildi. Hiçbir iş 

göremeyeceğini anladı. Yerinde duramıyordu, amirine itizardan2301 
sonra sokağa fırladı. Soluğu köşkte aldı. Caize ile müzakerede2302 
bulunmak ihtiyacındaydı. Hemşiresini tenha bir köşeye çekerek 
mektubu okuttu, o da şaşırarak:
2299    sem: zehir
2300    sena: övgü
2301    itizar: mazeret bildirme [Tefrikada yanlış olarak: “itiraz”]
2302    müzakere: danışma
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— Hiç memul etmediğimiz bir netice…
— Büyük cinayetimizin neticesi…
— Ne demek istiyorsun?
— Biz onları vadeli semle zehirledik, hastalandılar. Tabii Um-

rani işe güce gidemedi, sefalete düştüler. Bu ızdıraplar içinde birbir-
lerinden nefret ettiler, felaketlerinin amili2303 biziz.

— Ağabey, sen onların bu hastalıklarını zehrin tesirine mi ham-
lediyorsun?

— Şüphesiz değil mi?
— Ağustosun 17’sine daha iki aylık bir zaman var…
— Olsun… Zehrin tesiri bünyeye göre değişiyorsa?
— Peki ama onlara içirdiğimiz zehirden aynı miktarda biz de 

aldık. Bizde niçin bu garip hastalığın alametleri gözükmedi?
— Dedim ya, zehrin bünyeye göre tesir yaptığını kabul etmek 

zaruretindeyiz.
— O hâlde şimdi bunlar ağustosun 17’sinden evvel mi ölecek-

ler?
— Bizim için onu da kestirmek kabil değil… Hâllerine acıdın 

mı?
— Bize kim acısın? Onlar ölüp de biz yaşayacak değiliz ki… 

Bizim de şunda iki aydan az ömrümüz kaldı. Saati gelince aynı ızdı-
rapları çekerek öleceğimiz anlaşılıyor. Hem bizim ölümümüze hem 
kendilerinin ölümüne onlar sebebiyet verdiler. Bizi akıl, fikir, irade 
bırakmayacak bir şiddete düşürdüler.

— Caize, başında, midende karnında bazı âraz2304 hissediyor 
musun?

— Hiç. Katiyen. Evvelden nasılsam gene öyleyim.
— Bende de bu hastalığın şüphesini verecek hiçbir emare yok.

2303    amil: sebep olan
2304    âraz: hastalık belirtileri, bulgular
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— Onlar Kuruçeşme’deki sefil hayatlarında bizim zehrin tesi-
rinden hariç bir sebeple hastalanmış olamazlar mı?

— Bu da muhtemel.
Caize küçük bir dalgınlık geçirdikten sonra:

— Benim intikamım tamamıyla yerini buldu. Ben onların öl-
düklerini değil, birbirinden nefret ettiklerini görmek istiyordum. Bu 
emelim hasıl oldu. Birbirinden şiddetle teneffürlerini şimdi ağızla-
rından da işiteceğiz. Yüreğim yağ bağlayacak.

— Bu istimanı2305 üzerine sen kocanı tekrar kabul edecek mi-
sin?

— Ya sen karını?
— İrtikâp ettiğimiz2306 cinayetin tamiri için imdatlarına koşma-

mız lazım geliyor.
— Ne suretle?
— Ne suretle icap ederse. Son bir mülakat için bizi çağırıyorlar. 

Ben Arap’a söz verdim, mutlaka gideceğiz.
— Gidip de ne yapacağımızı gitmezden evvel kararlaştıralım.
— İcap ederse onları alıp buraya getiririz.
— Oh ne söylüyorsun ağabey? Babam buna razı olur mu?
— Onu bir emrivaki karşısında bulundururuz, iş biter…
— Onların birbirine karşı gösterdikleri bu nefretlerinde ve bize 

anlattıkları nedametlerinde2307 sebat edeceklerine2308 inanıyor mu-
sun?

— Sebat edip etmemeye vakit yok ki… Şu iki aydan eksik bir 
zaman içinde her şey olup bitecek. Düşün bir kere zehrin tesiri on-
larda görüldü, bizde görülemedi. Onlar vade hitamında2309 ölüp de 
2305    istiman: aman dileme, sığınma
2306    irtikâp etmek: kötü bir iş yapmak
2307    nedamet: pişmanlık
2308    sebat etmek: sözünde durmak
2309    hitam: son, bitiş
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fevkalade bir muafiyetle biz sağ kalırsak bu cinayetimizin nedame-
tini ömrümüzün sonuna kadar çekmek azabına uğrayacağız.

— Evet ağabey, dediğin aynen zuhur ederse2310 biz cani oluyo-
ruz fakat adi canilerden değil… Biz onlarla beraber zehri içerken 
lehimize böyle bir fevkalade muafiyet görüleceği ümidiyle içmedik 
ve birkaç gün sonra bizde de aynı ârazın2311 zuhur etmeyeceği ne 
malum?

— Biz onları zehirlerken buradan kaçacaklarını bilmiyorduk. 
Hep beraber ölmek tasavvurundaydık2312. Şimdi ikisini de alıp köş-
ke getirirsek iş gene aynı neticeye varmış olur.

— Ağabey şöyle böyle söylüyorum ama oraya, Kuruçeşme’ye 
koşmak için, yüreğimde büyük bir istical var. Kabil olsa hemen 
şimdi gitmek istiyorum.

— Ben yarın için söz verdim.
— Babama hiçbir şey açmayacak mıyız?
— Mektubu gösteririz. Bakalım ne diyecek? Fikrini anlamaya 

çalışırız, uğraşırız.
Filozof kütüphanesinde mütalaaya2313 dalmıştı. Oğlu ile kızı 

kapıyı vurarak içeriye girmek için müsaade istediler. Bu istizan-
larına2314 pek geç cevap aldılar. Babalarını bir yığın kitap arasına 
gömülmüş buldular.

Çelebi, mektubu uzatarak macerayı anlatmak için birkaç defa 
ağız açmak istediyse de babasının dikkatini celbe muvaffak olama-
dı2315. Onun aklı, zihni birtakım halli nakabil2316 meselelerin uçu-
rumların etrafında dolaşıyordu.
2310    zuhur etme: ortaya çıkma
2311    âraz: belirtiler
2312    tasavvur: zihinde canlandırma
2313    mütalaa: ders çalışma
2314    istizan: izin alma
2315    muvaffak olamamak: başaramamak
2316    nakabil: olanaksız
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Filozof birdenbire oğluyla kızını içinde cevelan ettiği2317 müş-
kül nazariyelere2318 muhatap ittihaz ederek2319:

— Bakınız, dinleyiniz, tamam vaktinde geldiniz… “Tabiatta bir 
şey ne yeniden var olur ve ne de var olan şeyi yok etmek kabil olur.” 
nazariyesi malumunuzdur… Şimdi bu eski nazariyenin yarısını 
çürütüyorlar. “Evet, bir şey yeniden var olmaz fakat var olan şey 
nevumma2320 mahvolabilir.” diyorlar. Bu iddiayı ortaya atan filozof 
dematerialisation yani “maddeyi maddiyattan çıkarmak” namıyla 
bir eser neşretmiştir2321. Bu fikrini izah için bir merkezlendirici ci-
sim farz ediyor. Bu cisim bizim tasavvur edebileceğimiz hassala-
rın cümlesinden mutlakiyetle mütecerrittir2322. Cazibe kanunlarının 
buna tesiri yoktur. Elastikiyetle beraber nihayetsiz bir salabeti2323 
haizdir2324. Bunun adına ether derler. Bütün maddi eşkâl2325 ve ec-
sam2326, nihayetü’n-nihaye büsbütün mahvolmak değilse de gelip 
iltihakla2327 içinde eriyerek münhal olup2328 aslına inkılap edecektir.

Bu nazariyeyi yeni bir şey zannetmeyiniz. Bu cevherde kude-
manın2329 Elef’ini ve Hintlilerin Prakrti’sini tekrar bulmuş olmuyor 
muyuz? Eğer bu cevher iptidasız2330 ve intihasız2331 olarak bizatihi 
ezeliyet ve ebediyet itibarıyla mevcut ise “var olmak”, “yok olmak” 
kelimelerinin mefhumları kalır mı? Kendi zatında potansiyel kudret 
ve imkânı olmayan bir şey teşekkül edebilir mi?
2317    cevelan etmek: dolaşmak, gezmek
2318    nazariye: kuram
2319    ittihaz etmek: kabul etmek, saymak
2320    nevumma: bir dereceye kadar, bir suretle
2321    neşretmek: yayımlamak
2322    mütecerrit: ayrılmış, ayırt edilmiş, soyutlanmış
2323    salabet: sağlamlık
2324    haiz: bir şeyi elinde bulunduran
2325    eşkâl: biçimler
2326    ecsam: cisimler
2327    iltihak: katılma
2328    münhal olmak: çözülmek
2329    kudema: eskiler, eski insanlar
2330    iptida: başlangıç
2331    intiha: son, sona erme



452 | Deli Filozof

O hâlde mebhusün-anh2332 ether’in yalnız bütün kuvvetlerin ve 
bütün eşkâl-i mümkinenin umumi hazinesi olmak değil, bu kuv-
vetlerin ve şekillerin kendi cevher ve tabiatlarında da potansiyel 
mevcudiyetleri iktiza eder2333. Binaenaleyh, mahlukatın mütema-
di2334 tadilat, tekâmül2335 ve tahavvülat2336 vechesinin2337 tamamıyla 
değişmesi lazım geliyor. Ve daha ne kadar ardı gelmez mahzurla-
ra2338, itirazlara yol açılıyor.

Çelebi sabırsızlanarak:
— Fakat baba, müstacel2339 maruzatımız var…
Filozof vaaz eder gibi elini kaldırarak:
— Yavrum, her zaman ben seni dinleyecek değilim. Bugün de 

bütün dikkatinle sen bana kulak ver. Bugünkü felsefe fikirleri yeni 
değil, kadimin cedit formüller tarzında ifadesidir. Şimdi de Bhaga-
vat Gita’yı dinleyelim: “Yok olan var olamaz ve olan yok olamaz. 
İşte bu iki şey, akıl hakikati görür ve onun hududunu tanır. Sönüp 
biten cisimler, ebedî, layetegayyer2340, nakabil-i imha bir ruhtan 
neşet ederler2341. Ruhun öldürdüğüne ve öldürüldüğüne inanan al-
danır. O, öldürmez ve öldürülemez. O, doğmaz ve asla ölmez. O 
hiçbir vakitte doğmamıştır ve tekrar doğmayacaktır. O, viladetsiz, 
nihayetsiz ve ebedîdir. Ceset öldürüldüğü vakit o ölmez. Bir insan 
nasıl eskimiş elbisesini bırakıp yenisini giyinirse ruh da yıpranmış 
vücutlardan çıkarak yenilerine hulul eder2342. Onu oklar delemez, 
ateşler yakamaz, sular ıslatamaz, rüzgârlar kurutamaz. Doğan mu-
hakkak ölecektir ve ölen tekrar doğacaktır. Bu hakikati bildikten 
2332    mebhusün-anh: bahsolunan şey
2333    iktiza etmek: gerektirmek
2334    mütemadi: sürekli
2335    tekâmül: olgunluk
2336    tahavvülat: değişmeler
2337    veçhe: yön
2338    mahzur: engel
2339    müstacel: acele
2340    layetegayyer: değişmez
2341    neşet etmek: doğmak
2342    hulul etmek: içine girmek
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sonra meni kabil olmayan bir şey üzerine ağlama.” Bu menkulat 
zamanımızdan çok uzak bir tarihe aittir. Fakat kadimin felsefesi ne 
kadar sade, vazih2343 ve mantığı kuvvetliymiş.

Çelebi ayakta beklemekten usanarak:
— Babacığım, kadimle cedidin mukayesesini başka zamana bı-

rakalım. Size acele söyleyeceklerim var.
Filozof — El-aceletü mineşşeytan. Yine ne var? Hangi dediko-

du üzerine beni sıkboğaz etmeye geldiniz?
Çelebi babasının merhametini istirham eder tarzda boynunu 

bükerek:
— İclal’den mektup var…
Filozof bir hoplama hareketiyle:
— Ne dedin?!
— İclal’den mektup geldi…
— Bu ne cüret! Ne yüzle yazıyor?
Çelebi zarfı uzatarak:

— Efendim, bir kere okuyunuz…
— Bu karı yine kaleminden ne çirkefler akıtmış?!
— İş başka türlü efendim…
— Biz onu boşadık. Arada bir alaka kalmadı. Bunun artık başka 

türlüsü olamaz. Bu kadınla meşgul olmaktan hâlâ zevk mi alıyor-
sun?

— Bunun artık zevki, lezzeti kalmadı. Macera pek acılaştı.
— Eskiden de bunun bir tatlı tarafı yoktu ki şimdi acılaşmış 

olsun…
— Onlara içirdiğimiz zehirler tesirini göstermeye başlamış.
Filozof bu dalgınlıktan uyanır gibi:
— Ha sahi, siz onları firarlarından evvel zehirlemiştiniz…

2343    vazıh: açık, belli
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— Aynı zehri birlikte biz de içmiştik. Şaşıyoruz bizde hiçbir 
âraz görünmedi. Onlar dehşetli sancılarla kıvranıp duruyorlarmış. 
Zehrin öldürme müddetine de daha iki aya yakın bir zaman var.

Filozof, çocuklarının yüzlerine şefkatli bir dikkatle bakarak:
— Yavrularım, siz ölmeyeceksiniz. Haberiniz olmadan ben sizi 

kurtardım.
— Nasıl baba?
— Yeşil kitabı ve diğer toksikolojileri2344 okuyarak kullandığı-

mız semmin2345 panzehrini buldum. Yiyip içtiğiniz şeylere karıştır-
dım.

İki kardeş telaşla:
— Babacığım şimdi onları da kurtaramaz mısınız?
— Kabil değil. Vakit geçti. Felaketi haber almakta eğer bir haf-

ta daha geçikmiş olaydım sizi de kurtaramayacaktım.
Caize — Bizi kurtardığınız esnada onların kurtulması da müm-

kün değil miydi?
Filozof — Değildi. Adreslerini geç gönderdiler. Nerede ol-

duklarını bilmiyorduk ki vaktinde imdatlarına yetişebilelim. Sizi 
kurtardığımdan bir hafta sonra zehrin tahripkâr tesirine karşı artık 
panzehrin hükmü kalmamıştı.

Caize — Şimdi ne yapacağız baba?
Filozof — Caniyane emelinizin tahakkukunu2346 göreceksiniz.
Filozof, mektubu alıp asık bir suratla okuduktan sonra hazin 

bir sükûta daldı. Ötekiler de babalarının ne diyeceğini bekleyerek 
susuyorlardı. Nihayet, Filozof çatık kaşları altındaki tevbihkâr2347 
gözlerini onlara dikerek:
2344    toksikoloji: zehir bilimi
2345    sem: zehir
2346    tahakkuk: gerçekleşme
2347    tevbihkâr: azarlayıcı
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— İşlediğiniz cinayetin dehşetini şimdi anladınız mı? Kanun 
nazarında canisiniz. Müddeiumumilik2348 vakayı haber alsa şimdi 
sizi tevkif ettirir2349. Ben babalık şefkatiyle susacağım. Susacağım 
ama ömrümün nihayetine kadar ben de manen zehirlenmiş buluna-
cağım.

Çelebi — Baba, vicdanlarımızın nazarında biz cani değiliz. 
Hadisenin suret-i cereyanını artık biliyorsunuz. Biz de onlarla bera-
ber ölmek için zehirlemiş ve zehirlenmiştik…

Filozof — Katilin katlden sonra kendini de katletmesi fiilden 
muafiyetini, masumiyetini icap ettirtemez. Ahlaksız, sebatsız bir 
kadın, kocasının üzerine seni sevdi, senden sonra bir başkasına gö-
nül verdi. Şimdi bu son âşığından da usandığını yazıyor. Bu kadar 
mütelevvin2350 ve fırıldak gönüllü bir mahluk için diğerlerini öldür-
mek ve kendi nefsine de kıymak akla sığar hareketlerden midir? İlk 
koca, Ali Senaver Bey, feragat ile sana güzel bir ders verdi. Niçin 
onun gibi yapmadın? Niçin adi bir gönül hırsı önünde mağlup dü-
şerek cani oldun? Çok bayağı bir kinle öldürmek istediklerinizin 
şimdi can çekişmelerine tahammmül edemiyorsunuz.

Çelebi, Caize ikisi birden gözyaşlarıyla:
— Susunuz baba…
— Susmakla bu cinayetinizin mesuliyetinden, günahından 

kurtulmak kabil olur mu? Kadın bu mektubu yazarak sizin merha-
metinize iltica ediyor2351. Çünkü kendilerini büyük günahkâr, sizi 
masum biliyorlar. Aleyhlerindeki zehir cinayetinizden haberleri 
olaydı size karşı böyle mütezellilane2352 bir lisan mı kullanırlardı? 
O zaman onlar sizin mevkinize çıkacaklardı, siz onların derekesine 
inecektiniz.
2348    müddeiumumilik: savcılık
2349    tevkif etmek: tutuklamak
2350    mütelevvin: kararsız, dönek
2351    iltica etmek: sığınmak
2352    mütezellilane: kendini alçak gören
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Çelebi — Baba, olan bir kere oldu… Şimdi biz de insaniyetin 
emrettiği son vazifemizi yapmak istiyoruz. Biz de sizin merhameti-
nize sığınarak müsaadenizi istirham ediyoruz.

— Ne müsaadesi?
— Gidip onları görmek müsaadesi.
— Onları görünce yüzlerinde cinayetinizin ilamını okuyarak 

müteessir olmayacak mısınız?
— Baba, bizi öldürüyorsunuz…
— Siz böyle lafla ölüme tahammül edemiyorsunuz, maddeten 

öldürdükleriniz için ne diyelim? Onlarla yüz yüze gelince “Bu çek-
tiğiniz ızdırapların failleri biziz.” diyebilecek misiniz? Hayır, cina-
yetlerinizi saklayarak onlara sahte bir şefkat yüzü göstermeye uğra-
şacaksınız… Onlar nedamet azabından kızarmış yüzleriyle sizden 
af diliyorlar. Mukabeleten2353 cürmünüzü2354 itirafla siz de onlardan 
af istemek cesaretini gösterebilecek misiniz?

— Babacığım, bu felaketin failleri biz değiliz, kendileridir. Ah-
laksızlıktaki son derece cüretkârlıkları bizi tahammülün fevkinde 
bir galeyana getirdi. Keyfiyetin bugünkü neticeye varacağını bil-
meyerek bu işi yaptık. Onları öldürüp kendimiz yaşamak taammü-
düyle2355 yapmadık.

Böyle bir hayli münakaşadan sonra Çelebi ile Caize, babala-
rının yanından çıktılar. Onların mesmumları2356 ziyaret hususun-
daki istizanlarına Filozof açıktan açığa ne müsaade ve ne de kati 
bir memnuiyetle2357 cevap vermemişti. Fakat durmuyorlardı. Caize 
sokak kıyafetine girmeye hazırlanarak:

— Ağabey, hemen sıvışalım. Bizi oraya gitmekten alıkoyacak 
şimdi bir mânia zuhur edebilir…
2353    mukabeleten: karşılık olarak
2354    cürüm: kabahat
2355    taammüt: kasıt
2356    mesmum: zehirlenmiş olan (kişi)
2357    memnuiyet: yasaklama
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52
İki kardeş, Hurşit Ağa’ya çarçabuk arabayı koşturtarak istas-

yona indiler. Bir buçuk saat sonra Kuruçeşme yolunda koşan bir 
otomobildeydiler.

Adreste haber verilen sokağı ve 21 numaralı evi buldular. Çu-
kurda mukassi2358 bir sokak, yer yer kaplamaları açılmış, saçakları 
dökülmüş kapkara tahta bir ev… Çarpık kapının tokmağını vurdu-
lar. Karşılarına başı kundaklı, kollar sıvalı, ekşi suratlı, buruşuk bir 
kocakarı çıktı.

— Kimi aradınız?
— Umrani Bey’le İclal Hanım’ı…
— Buradadırlar. Fakat Allah’tan isterdim ki burada olmasınlar.
Bu çabuk şikâyetten biraz durgunlaşan Çelebi:
— Niçin madam?
— Burası değil hastane, oda oda kiralık evdir… Hastalık kor-

kusundan benim kiracılar hep kaçmışlar. Bunlar kira veremezler. 
Ben ne ile geçinezeyim? Rica ederim efendim onlara söyleyiniz, 
bu işe bir kolaylık yapsınlar… Ayıptır söylemesine karı koca bir 
isal2359 tutulmuşlar. O matoseo… Sandıklar ki kuleradır. Az kalmış 
belediye burada kordon koyazak idi…

Tesviyesi bozulmuş, ek yerleri açılmış çarpık çurpuk, kırık dö-
kük nemli bir maltalıktan yürüdüler.

Evin içine küf havasıyla karışık yağı bozuk bayat bir midye 
pilakisi kokusu sinmişti. Bu koku gelenlere daha ilk adımda meske-
nin sefaletini anlatıyordu. Parmaklıklarının üçte, dörtte biri kopmuş, 
basamakları oynamış, her adımda “Aman yavaş çık” gıcırtısını ko-
partan merdivenlerden yürüdüler.

Sahanlıkta edep yeri ile oynayan donsuz bir erkek çocuk, ge-
lenlere teklifsizce sırıtırken kocakarı haykırdı:
2358    mukassi: kasvetli, sıkıntılı, boğucu
2359    ishal
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— Yorgo haydi bre fiya2360! Edepsiz!..
Çocuk önünden çektiği elini ağzına sokarak hemen kaçtı. Ko-

cakarı ziyaretçilerin yine peşlerine takılarak:
— Ben size ne rica yaptım, unutmayazaksınız…
Merdiven başından Karanfil gözükerek:
— Buyurunuz, iki gozumun nuru afandilerim… Sefalar, uğur-

lar getirdiniz. (kocakarıya dönerek) Katina, misafirlerin arkasından 
ne söylüyorsun ayo… Ayıp değil mi sana?

Katina — Sen biliyorsun ki ben ne söyliyezeyim… Bana ayıp 
da size ayıp deyil… Utanmazlık kim yaptı?

Kopuk sıvalarının altından bağdadiler görünen, oda kapılarının 
önüne paspas yerine yırtık çuval parçaları serilmiş, her tarafa hurda 
eşya saçılmış sofadan yürürlerken:

Karanfil — Aman bu Urum karısı bizi her gün böyle acı diliyle 
zehirliyor.

İlk adımda bu zehir lakırdısı misafirlere fena dokundu.
Karanfil devam etti:
— Bu evin hâlini görüyorsunuz. Allah korusun bir gece başımı-

za yıkılacak. Onlar bir odada oturuyorlar, ben tavan arasında yatı-
yorum. (elini işaret ederek) Nah, her bir fareler iri batlıcan dolması 
gibi… Koynuma giriyorlar… Bir gece burnumu yiyecekler…

Böyle söylene söylene önden giden kara kılavuz misafirleri bir 
odadan içeriye soktu. Bir oda fakat her şey… Mutfak, kiler, odun-
luk, kömürlük, hela, yatak odası, misafir salonu…

Bir evin muhtelif ihtiyaçlara ait her işi bu odada görülüyordu.
Köşelerinin babaları kopmuş, boyaları dökülmüş, bazı parça-

ları noksan, hurdacı sergilerinde görülen haraplıkta bir karyolanın 
içinde İclal başını kirlice basma yastıklara dayamış, sapsarı otu-
ruyor. Umrani hasta vücudunu iyi yerleştiremediği bir kahveci is-
kemlesinin üzerinde önündeki gaz ocağında emaye bir kap içinde 
2360    Fiya: “Defol”
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kaynayan yemeğin ara sıra kapağını açarak bakıyor. Arkasındaki 
pijama, mutfak paçavrasına dönmüş. Köşede bir gaz tenekesi… 
Suyu yarı örten tahta kapağın üstünde emaye küçük bir maşrapa… 
Biraz ötede birçok eşyaya depo hizmetini gören bir gaz sandığı. 
Yanı başında kara bir tepsiden taşmış bulaşık kaplar. Manzaraları 
iğrenme getirecek ihtiyaç çömlekleri karyolanın altında etekleriyle 
örtülü. Burası biraz mutfak, biraz kiler, biraz da hela kokuyor. Oda 
değil, sefalet ekspozisyonu2361…

İki temiz misafir bu kirli odaya girince İclal, fakrü’d-dem-
den2362 parmakları verem eline dönmüş avuçlarıyla yüzünü kapadı. 
Umrani önünde ahçılık yaptığı ocağını söndürdü.

Zayıflıktan Umrani’nin boynu uzamış, kaşları, kirpikleri gürel-
miş, yüzü bal mumundan mamul mankenlerin simasına dönmüştü.

Caize, sabık kocasının -sırtındaki berbat gecelikten pek temiz 
olmayan- bu değişik yüzüne ilk baktığı zaman hayretle merhamet 
karışık bir sayha koparmak istedi. Kendini zor zapt etti.

İnsan az zamanda ne kadar değişiyor… İçinde yaşanılan hava-
nın, yemenin, içmenin, iyi veya fena maişetin2363 sıhhat üzerinde ne 
büyük tesiri varmış…

Caize o kadar şiddetli yürek üzüntülerini, öldürmeye, ölmeye 
kadar varan büyük yeisleri bu sarartma adam için mi çekmişti?

Umrani ilk kararının bu acıklı bakışları önünde büsbütün sarar-
dı. İclal ile yaptıkları müşterek hıyanete karşılık bu surette iyilikle 
mukabele görmelerinden çok muazzep olarak2364 ezilip büzülüyor-
du. Ne yapsınlar bu gösterilen lütfu kabulden başka bir çareleri yok-
tu. Zaten sefaletlerini açarak onları bir istirhamname ile imdatlarına 
çağırmamışlar mıydı?
2361    ekspozisyon: sergileme
2362    fakrü’d-dem: kansızlık
2363    maişet: geçinme
2364    muazzep olmak: acı duymak, azap çekmek
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Beri taraftan Caize, bu gördüğü hastalığın ve onun neticesi se-
faletin yalnız maişet değişikliğinden ileri gelmediğini2365 düşündük-
çe içinden fenalıklar geçiyordu.

Beri yanda Karanfil, Umrani’nin söndürdüğü gaz ocağını tek-
rar uyandırarak misafirlere kahve pişirmeye uğraşırken:

Çelebi — Bırak dadı. Bizim kahve tiryakisi olmadığımızı bi-
lirsin, dedi.

Hakikaten o bulanık sularla pişmiş, temizlikleri meşkûk2366 
kaplardan geçmiş kahveyi o koku içinde o manzaraya karşı içmek 
de mideye yarar bir şey değildi.

Karanfil — A olur mu hiç ayo… Kırk yılda bir geldiniz, bir 
kahvemizi içmeden mi gideceksiniz?

Umrani — Bırak dadı, bırak… Onların yanlarında yüzlerimiz 
kahveden daha siyah… Bu odada kahve içmek bulantıya tutulmak-
tır…

Dadı — Aa ayo, benim yüzümde kahveden siyah… Siyah ol-
ması ne günahtır ne ayıptır… Allah her kulunu bir renkte yaratmış. 
Kedileri görmüyor musunuz kaç renkte? Siyah, alaca, sarı, tekir…

İclal nihayet yüzünü açmak cesaretini göstererek:
— Davetimize bu çabuk icabetinizle2367 bizi büsbütün mahvet-

tiniz…
Caize — Ne yapmalıydık hanımefendi? Gelmemeli miydik?
İclal — Gelmeyeydiniz bu ağır ölümü beklemeden intiha-

ra atılmak halasımız için daha muvafık olurdu. Zira bizim sizden 
beklemeye hakkımız olan şey, insaniyet değil, kahır ve tahkirdir2368. 
Size verdiğimiz ızdırabın acısını çıkarmak için aleyhimizde ne ka-
dar şiddet gösterebilirseniz gösteriniz… Bu suretle kendimizi bü-
2365    Tefrikada yanlış olarak: “geldiğini”.
2366    meşkûk: kuşku uyandıran
2367    icabet: bir çağrıya gitme
2368    tahkir: hakaret
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yük günahımızın kısmen olsun kefaretini vermiş sayabiliriz. Zaten 
biz de sizi bunun için çağırdık…

İclal bu heyecanlı ifadesinde tıkana tıkana devam edebiliyordu. 
Sesi bir hıçkırıkla düğümlenerek kesildi.

Şimdi bu facia sahnesinin ikinci aktörü başladı. Umrani gözle-
rini pek yüz yüze kaldıramaz bir mahcubiyetle:

— İclal Hanım, dünkü candan hayat arkadaşlarımız ve bugün-
kü misafirlerimiz sefaletimizi görünce kendilerini unuttular. Çehre-
leri merhamet ve ibret tefekkürü ile duruldu. Bizden intikamı kendi 
alçaklığımız aldı. Onlar hıyanetimize hiçbir şiddetle mukabele et-
mek2369 tenezzülünde2370 bulunmadılar. Karanfil, köşkün bahçesin-
de yalan yanlış işittiği bir zehir sözünü bize yetiştirdi. Biz de bunu 
kendi hissiyatımıza göre tefsir ederek2371 evden savuşmak için ba-
hane tuttuk.

Umrani böyle samimi itirafta bulunurken Çelebi ile Caize’nin 
akıllarına babalarının son sözleri geldi.

Filozof onlara demişti ki:
“Onları görünce yüzlerinde cinayetinizin ilamını okuyarak 

müteessir olmayacak2372 mısınız? Onlarla yüz yüze gelince ‘Bu 
çektiğiniz ızdırapların failleri biziz.’ diyebilecek misiniz? Hayır, 
cinayetinizi saklayarak onlara sahte bir şefkat yüzü göstermeye uğ-
raşacaksınız. Onlar nedamet azabından kızarmış yüzleriyle sizden 
af diliyorlar. Mukabeleten cürmünüzü itirafla siz de onlardan af is-
temek cesaretini gösterebilecek misiniz?”

Bu sözler iki kardeşin kulaklarında tekrar tane tane çınlıyor-
du. Babaları pek doğru söylemişti. Karşılarında edilen bu hıyanet 
itirafatına mukabil, kendileri işledikleri cinayetin itirafına cesaret 
gösteremiyorlardı. O anda vicdanlarına ilanihaye azap verecek bir 
ağırlık çöktü. İki kardeş alçaklığa alçaklıkla mukabelenin pek yan-
2369    mukabele etmek: karşılık vermek
2370    tenezzül: alçak gönüllülük gösterme
2371    tefsir etmek: yorumlamak
2372    müteessir olmak: üzülmüş olmak
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lış bir hareket olduğunu anladılar. Filozof babaları kendilerine bu 
sadette ne güzel nasihat vermişti… Fenalığa aynı fenalıkla muka-
bele, müttehemle2373 fiilde pata gelmek2374… Biz fena dediğimiz 
adamla fenalıkta niçin müsavi2375 olalım?

Çelebi, nedamet teessürünü gizlemeye uğraşarak:
— Biz buraya maziden bahsetmek için gelmedik. Geçmişi 

unutmalıyız. Şimdi karı kocasınız. Biz de sizi ziyarete gelen iki mi-
safiriz.

Bu söze karşı İclal döşeğinden doğrulmaya uğraşarak zayıf ne-
fesiyle haykırdı:

— Hayır, efendim, biz Umrani ile şimdi karı koca değiliz. Bi-
zim asri zihniyetimizce karılık kocalık sırf nikâhla değil, vicdanla, 
mütekabil2376 sevgiyledir. Sizin huzurunuzda vicdandan bahsetme-
ye yüzümüz yoktur. Karşılıklı sevgiye gelince Umrani ile aramızda 
böyle şeyden eser kalmamış, muhabbet sandığımız alaka az vakitte 
nefrete dönmüştür. O benim mahvıma sebep oldu. Ben de onu fela-
kete düşürdüm. Siz bizim densizliklerimizi, taşkınlıklarımızı, edep-
sizliklerimizi çektiniz. Biz dört gün birbirimizin nazını çekemedik. 
Aramızda çarçabuk zıtlıklar başladı. O bana bazı muamelelerde ho-
rozlandı. Ben ona şahlandım. Birbirimizin gözünü oyuyorduk. Şim-
di kalp mahkemesinde birbirimizi boşadık. Asla karı koca değiliz. 
Birbirimizin huzurundan sıkılıyoruz. Lakin birbirimizden nereye 
kaçalım, şu viran eve başımızı soktuk. Kirasını alamadığı için ev 
sahibi bizi her gün ağır lakırdılarla kovar. Para yok, şuradan şuraya 
gidecek derman yok…

Çelebi — Yetişir İclal Hanım, lüzum yok… Bütün belagatiy-
le2377 hâl kendisini gösteriyor. Biz buraya sizi alıp köşke götürmeye 
geldik.
2373    müttehem: suçlanan, suçlu [Tefrikada yanlış olarak: “müttehim”]
2374    pata gelmek: ödeşmek
2375    müsavi: eşit, denk
2376    mütekabil: karşılıklı
2377    belagat: sözle inandırma yeteneği
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İclal bir daha zayıf avazını salıverdi:
— Bizi köşke götürmek? Dünyada bu olur şey midir?
Çelebi — Pekâlâ olur şeydir. Aranızda cidden bir nefret uyan-

mışsa bizim ev büyüktür. Aylarca birbirinizin yüzünü göremezsiniz.
İclal — Mütekabil teneffürümüz ciddiyetin fevkinde bir şid-

dettir. İnanınız… Her şeyden sarfınazar2378 filozof babanız firarı-
mızdan daha hayâsızca2379 olan bu avdetimize2380 ne der?

Çelebi — Bir şey demez. O, insanların zaaflarını bilen, çok gü-
nahları affa meyyal, geniş mezhepli bir adamdır.

Düştükleri sefaletin derecesi ne kadar derin ve ne derece mer-
hamete muhtaç olursa olsunlar bu iki ahlaksızı oradan kaldırıp köş-
ke götürmek, her havsalaya2381 sığar bir fedakârlık değildi. Lakin 
ölümlerine az bir müddet kalmıştı. Bu iki bedbahttan2382 gizlenen 
kendi katil vaziyetlerini biraz olsun tahfif edebilmek2383 için iki kar-
deş bu iyilikte bulunmayı istiyorlardı.

53
Davet edildikleri yer cehennem bile olsa o evden, o çok mun-

dar2384 sefaletten kurtulmak için hastalar gitmek mecburiyetindey-
diler. Biraz becelleştikten2385 sonra nihayet davet kabul edildi. Ha-
zırlanmaya başladılar. Toplayacak eşyaları yoktu. Hep ev sahibinin 
hurda çinkodan, tenekeden kap kacaklarıyla hırtı pırtılarını kulla-
nıyorlardı.

Kiracılarının gitmek hazırlıklarını duyunca Katina oda kapısı-
nın önüne dikilerek cadalozlanmaya2386 başladı:
2378    sarfınazar: bir yana bırakılsa da
2379    hayâsızca: utanmazca
2380    avdet: geri dönüş
2381    havsala: zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi
2382    bedbaht: bahtsız, mutsuz
2383    tahfif etmek: hafifletmek
2384    murdar: murdar, kirli, pis
2385    becelleşmek: uğraşmak, cedelleşmek
2386    cadalozlanmak: huysuz ve şirretçe davranmak
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— Para vermeden bırakırım sizi ki gidesiniz? Çok ay var gü-
zel mobilyemi kullandınız, pis yaptınız… Ben nereden alazayım 
bu paralar?..

Çelebi birikmiş kiranın nısfını o anda nakden tesviye ederek2387 
diğer nısfı2388 için de hafta içinde tediye edilmek2389 üzere bir senet 
verdi. Bu hareket haberi mahalle esnafına yayıldı. Bakkalı, kasa-
bı, ekmekçisi, zerzevatçısı kapıya doldular. Onlara da biraz para 
serpiştirildi. Mütebaki2390 alacakları hakkında teminat verildi2391. 
Çelebi koştu, kapıya geniş bir otomobil getirdi. Hastaları koltukla 
indirerek arabaya doldular. Kabataş İskelesi’nde buldukları bir is-
timbotla Haydarpaşa’ya çıktılar. Oradan tekrar bir taksiye binerek 
köşke indiler.

Sabık gelinle damadın bu suretle avdetlerini görünce büyükana 
fena hâlde ağzını bozmaya başladı. Filozof da tutuldu fakat hiddeti-
ni belli etmedi. Fehime Hanım evlat hatırı için her şeye katlanmaya 
hazır bir metanetle2392 anasını susturmaya çalışıyordu.

Uğur Ayşe ile Karanfil birkaç aylık tahassürün2393 savletiyle2394 
birbirine sarılarak öpüşüyorlardı. Küstah, bu hararetli sarmaş dolaş 
karşısında sıçraya sıçraya havlıyordu.

İclal’i doğru odasına çıkardılar. Kaç zamandır boş duran kar-
yolasına yatırdılar. Caize de sabık kocasını odasına götürdü.

Büyükana asıl şimdi köpürerek Filozof’un karşısına çıktı:
— Bu ne rezalet! Böyle şeyler kerhaneci Dudu’nun evinde bile 

olmaz!.. Oğlun nikâhsız bir karıyı karyolasına çıkardı. Kızın na-
mahrem2395 bir erkeği odasına kapattı. Nasıl sıkılmaz bir babasın? 
2387    tesviye etmek: ödemek
2388    nısıf: yarım, yarı
2389    tediye etmek: ödemek
2390    mütebaki: geri kalan
2391    teminat vermek: güvence vermek
2392    metanet: dayanıklı olma
2393    tahassür: özlem
2394    savlet: şiddetli saldırı
2395    namahrem: mahrem olmayan, yabancı
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Bu kepazeliğe tahammül olunur mu? Adın da “Filozof”… Bu ta-
birin ne demek olduğunu şimdi anlıyorum! Filozof… Filozof ha… 
Meğer bu demekmiş! İlahi seni filozoflar götürsün!..

Filozof — Telaş etme kaynana hanım… Filozof böyle zaman-
larda sabır göstermesini bilendir.

Kaynana — Senin mezhebin yerden göğe kadar geniş… Sen 
böyle babülhaneciliğe2396 tahammül edebiliyorsun ama ben edemi-
yorum…

Filozof — Sen de edersin…
Kaynana— Vallahi billahi edemem…
Filozof — Şimdi nikâh tazeletirim, gelinle oğlumun, damatla 

kızımın arasındaki yabancılık gider… Artık bir diyeceğin kalır mı?
Kaynana dövünerek:
— Aman ya Rabbi! Rezalet üstüne rezalet! İclal’i Umrani’den 

boşatıp tekrar bu edepsizleri oğlunla, kızınla göz edeceksin öyle 
mi?

— Çaresiz böyle olacak…
Fehime Hanım anasının ağzını kapatmaya koşarak:
— Haydi anne, dilini tutamayacaksan sen bu evden bir ahbaba, 

bir yere birkaç gün gece yatısına savuş…
— Evimden nereye savuşacakmışım? Beni kovuyor musunuz? 

Bir yere gitmem!
— Çünkü bu bir buçuk ayın içinde bu evde senin tahammül 

edemeyeceğin şeyler olacak…
— Bu olanların üstüne bunlardan daha fena ne olabilir?
— Bu gelen hastalar yaşamayacaklar. Bunlar vadeli ölümle ze-

hirlenmişlerdir. Vakit de yaklaşıyor. Zehirciler de senin torunların-
dır.

— Rezaletin altından cinayet çıkıyor…
2396    babülhane: genelev
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— Bu ölüm mahkûmlarının birkaç günlük hayatları için bu ka-
dar patırtı çıkarmaya ne lüzum vardır? Gençlik ve sevda yeisi saika-
sıyla2397 yapılmış bir fenalığı bu kadarcık bir iyilikle ödeyemeyecek 
kadar insanlıktan behremiz2398 kesildi mi?

— El âlem bunu duysa bize ne derler? Lanet okurlar vallahi…
— Bu felaketin iç yüzünü kimseye duyurmamaya çalışacağız. 

Bu sır evimizde çıkmış bir yangın gibi kendi aramızda bastırılacak, 
örtbas edilecek, anlıyor musun anne? Sesini kes, kendi ailene yedi 
kat el bedbahtlarının yapacağı fenalığı yapma.

***
Sefaletten kurtulan hastaların üzerinde iyi hava, bol güneş, 

temiz gıda tesirini göstermeye başladı. Sıhhatleri mahsus surette 
düzeliyor gibiydi. Artık ölümden hayata döndüklerini kendileri de 
anlıyorlardı. Şimdi iki kardeş aralarında ümitvar jestlerle fısıldaşı-
yorlardı:

Caize — Ne dersin ağabey? Göz göre göre iyileşiyorlar…
Çelebi — Ben de öyle görüyorum.

— Büsbütün kurtulacaklar mı acaba?
— Memul ediyorum.
— Yoksa söylendiği gibi bu hâlleri ölüm iyiliği olmasın?
— 17 Ağustos gelmeden kati bir şey söylenemez.
— Babamız hakikati bilir, gidip ona yalvaralım. Doğruyu bize 

söylesin.
İkisi de Filozof’un huzurunda secde eder gibi yerlere kapana-

rak yalvarmaya başladılar.
— Babacığım, söyleyiniz… Zehrin tesirini atlattılar mı? Kur-

tulacaklar mı?
Filozof hiç renk vermez asık bir çehre ile:

2397    saika: sebep
2398    behre: nasip
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— Ne bileyim? Ben toksikolog değilim. Dün öldürmek için ze-
hirlediklerinizi bugün kurtarmaya mı çalışıyorsunuz? O kin, o şid-
det neydi, şimdiki merhamet ne oluyor?

Çelebi — Babacığım, gençlik bu… Bilirsiniz, sevda insanı 
hâlden hâle düşürür.

Filozof — Demek kâh katil yapar kâh merhametlendirir.
Çelebi — Daha yüz türlü şekle sokar…
Filozof — Mücrim2399, her kabahati sevdaya yükletmekle me-

suliyetten2400 kurtulur mu sanırsınız?
Çelebi — Hayır fakat bu suretle biz kendi vicdani mesuliyeti-

mizi hafifletmiş oluruz.
Filozof — Peki şimdi sizden bir şey soracağım…
Caize — Buyurunuz…
Filozof — Haydi hastaların kurtulacaklarını farz edelim… 

Bunlar büsbütün iyileştikten sonra birbirlerini severlerse siz de on-
ları ikinci defa zehirlemeye mi kalkacaksınız?

Filozof sualine bir dakikadan fazla cevap bekledi. Karşısında-
kilerden ses çıkmayınca:

— İstikbale2401 ait ihtimallere dair düşünülmüş kararlarınız2402 
yok. Sizi yeise düşürecek hadiseler zuhurunda yine gençlik ve sev-
da mazeretiyle türlü deliliklere atılacaksınız…

Çelebi epeyce bir durgunluktan sonra:
— Baba, istikbalde vuku bulacak hadiselerin çeşitleri katiyetle 

bilinemeyeceği için tabii çerçeveleri çizilmiş muayyen2403 kararlar 
verilemez. Biz hastaları buraya kurtulacakları ümidiyle getirmedik.

Filozof — Fakat şimdi kurtarmaya uğraşıyorsunuz.
2399    mücrim: suçlu
2400    mesuliyet: sorumluluk
2401    istikbal: gelecek
2402    Tefrikada yanlış olarak: “kararlarımız”.
2403    muayyen: belirli
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Çelebi — İnsaniyet icabına tevfik-i hareket ediyoruz.
Filozof — Kurtuldukları takdirde ne olacağını söylemiyorsu-

nuz?
Çelebi seçilir bir cebrinefisle kızararak:

— Kurtulup da tekrar sevişerek buradan yine kol kola firar 
ederlerse?..

Filozof — O hâlde bu kurtarmadan sizin için ne fayda hasıl 
olacak?

Çelebi — Zehrin tesirini atlatırlarsa biz de vicdan azabından 
kurtulmuş oluruz. Faydamız bundan ibaret kalır.

Hastaların hayat veya mematıyla2404 aile arasındaki bu ağır me-
sele yine türlü şekiller almak istidadını gösteriyordu. Bir hayli mü-
nakaşadan sonra oğlu, kızı odadan çekilince Filozof arkalarından 
başını sallayarak:

— Onları artık zehrin haliki2405 Hak Teala hazretleri bile dilemiş 
olsa kurtaramaz… Öleceklerini katiyetle bilmemiş olsaydım o ah-
laksızları bir daha bu eve sokar mıydım?

54
Şimdi hastalarla sıhhattekilerin aralarındaki vaziyet pek tuhaf-

laştı. İclal’in kocası Caize’nin döşeğinde, Umrani’nin karısı Çele-
bi’nin karyolasında yatıyorlardı.

Bu gençlerin geniş mezheplerince nikâh, izdivaç yoktu. Gönül 
bağlantısı vardı. Bir kadınla bir erkeğin izdivaç şeklinde yaşaya-
bilmeleri için mütekabil sevgi kifayet ediyordu2406. Fakat medeni 
nikâh cari olan bir memlekette, aile içinde bu gayrimedeni2407 kızıl-
ca evlenişe mesağ2408 verilebilir miydi?
2404    memat: ölüm
2405    halik: yaratıcı
2406    kifayet etmek: yeterli olmak
2407    gayrimedeni: medeni olmayan
2408    mesağ: izin
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İclal şimdi pek hazin bir sükûnetle ağlıyordu. Çelebi bu göz-
yaşlarının sebebini sordukça kadın derin derin içini çekmekten baş-
ka bir cevap vermiyordu.

Bu sessiz ağlamalar Çelebi’ye dokundu. Biraz da merak verdi.
Nihayet bir gün:
— Hanım, dedi, Mütemadiyen yaş döküyor, sebebi sorulunca 

susuyorsunuz. Sizi söyletmek için fazla icbara2409 hakkım yoktur. 
Fakat yalnız bir cihet merakımı celbediyor…

İclal kirpiklerine doğan yaş taneleri arasından sordu:
— Nedir o cihet?
— Zevcinizle2410 beraber bir odada bulunamamaktan sıkılıyor-

sanız?..
İclal mendiliyle yaşlarını ağır ağır silerek şöyle Çelebi’nin yü-

züne meyusane2411 bir baktı. Ses çıkarmadı.
Çelebi tekrar etti:

— Müspet2412, menfi2413 bir şey söylemiyorsunuz?
— Ne söyleyelim? Kendi kendimi düşürmüş olduğum bu vazi-

yette ne söylemiş olsam sizi inandıramayacağım… Samimiyetimi-
zin ebediyen bozulmuş göründüğü şu anda ben size hiçbir günde 
olmadığım derecede samimiyim. Size “İnanınız” demeye ne hak-
kım vardır ne de yüzüm… Fakat inanırsanız beni içimde yanan bir 
cehennem azabından kurtarmış olursunuz. Mademki beni buraya 
iyileştirmek için getirdiniz, sizce de maksat hasıl olmuş olur…

Çelebi yutkuna yutkuna düşünerek:
— Peki, hanım samimiyetinize inanıyoruz, ne istiyorsanız söy-

leyiniz…
İclal mendilini yine gözlerine götürerek:

2409    icbar: zorlama
2410    zevç: koca, eş
2411    meyusane: ümitsizlikle
2412    müspet: olumlu
2413    menfi: olumsuz
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— Sizden birinci ricam şudur: Bir daha bana o adamdan bahset-
meyin… Aramızdaki nikâhın feshi için hemen bugünden lazım mu-
ameleye başlayınız… Vaziyet düzelsin ben bu evde hizmetçi olarak 
kalayım. Sizin oda hizmetçiniz. Çünkü bu muhterem aile arasında 
ben hizmetçilikten yukarı bir mevki işgal etmeye layık bir kadın 
değilim. Artık benim için en büyük bahtiyarlık budur…

***
Karşıki odada Umrani, Caize’nin ayaklarına kapanarak şöyle 

tezellüllerde2414 bulunuyordu:
— Siz filozof kızısınız. İnsanların zaafını bilirsiniz. Pek çok in-

sanlar tabiatlarında olmayan bir hâletle2415 kendilerini muttasıf2416 
zannederler. Kimi pehlivanlığa kalkar kimi boksörlüğe kimi aktör-
lüğe kimi muharrirliğe2417 fakat birkaç tecrübeden sonra o işin hiç 
ehli olmadıklarını anlarlar. İşte bu kabîlden olarak ben de kendimi 
İclal Hanım’a âşık zannettim. Sabık yengeniz de aynı muğfil2418 hâ-
letle aldandı. Birbirimizin olunca beraber yaşamak için yaradılma-
mış olduğumuzu anladık. Hissiyatımızda öyle bir tenafür2419 peyda 
oldu2420 ki bazen birbirimizi boğacak zıddiyetlere düşerdik. Fakat 
bu hususta sizin de kabahatiniz olmadı değil…

Caize biraz şaşırarak:
— Bizim ne kabahatimiz oldu?
— Evet, ağabeyinizle beraber sizin de kabahatiniz oldu.
— Söyleyiniz, ne kabahatimiz oldu?
— İclal ile ben, ikimiz o kadar yüz verilecek insanlar değiliz. 

Siz bizim bu tıynetimizi2421 anlayamadınız. Bizi baş tacı yapmaya 
2414    tezellül: kendini aşağı ve hakir görme
2415    hâlet: durum
2416    muttasıf: nitelenmiş
2417    muharrir: yazar
2418    muğfil: aldatan
2419    tenafür: karşıt duygu
2420    peyda olmak: ortaya çıkmak
2421    tıynet: yaradılış, huy
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kalktınız. Biz yüz buldukça şımardık, iltifat gördükçe kabardık. Ne 
oldum delisi olduk. Her nazımızı çekeceğinizi, her istediğimizi ya-
pacağınızı sezince kameti aşırdık2422. Cürmümüzde ne kadar ileri 
varsak bize darılmayacağınızı biliyorduk. Başka vücutta, başka ette 
yeni zevkler, yeni lezzetler bulmak için birbirimizin kolları arasına 
atıldık. Siz bizim kırbaçla susta durur tıynette hayvani tabiatta birer 
mahluk olduğumuzu bilerek bizi kerhen2423, kahren2424 idare etmiş 
olaydınız bizde size karşı iki esir ruhu bulmuş olacaktınız. İşte tıy-
netimizin bütün üryanlığıyla2425 önünüze koyuyoruz. Kovsanız da 
bizim buradan başka gidecek yerimiz yoktur… Biz buradan “hanı-
mefendi”, “beyefendi” olarak çıktık “halayık”2426 ve “köle” zilletiy-
le2427 avdet ettik…

Umrani pek de haksız söylemiyordu. Hasta, böyle nefesi tüke-
ne tükene kesildi, benzi bütün bütün uçtu. Sözlerinin tesir yaptığını 
anlamak için şimdi mürüvvetine2428 dehalet ettiği2429 eski karısının 
yüzüne melul melul2430 bakıyordu. Caize, bu sözlerin ciddiyetinden 
şüphe ederek o da hastanın yüzüne dikkatle baka baka dinliyordu. 
Acaba bu itirafat, marazi2431 bir sayıklama mıydı? Her ne de olsa o 
gün, o saatte merhamete muhtaç kalan bu adama insaniyetin icabı-
na göre muamele göstermek lazımdı.

Binaenaleyh2432 dedi ki:
— Beyefendi, böyle sözlerle üzülüp de kendinizi büsbütün yor-

mayınız. İyi olunuz, sonra konuşuruz…
Hasta nefesi sıklaşmış soluklu bir jestle:

2422    kameti aşmak: azıtmak, sınırı aşmak, ileri gitmek
2423    kerhen: tiksinerek
2424    kahren: zorla
2425    üryan: çıplak
2426    halayık: cariye, kadın köle
2427    zillet: horlanma
2428    mürüvvet: cömertlik
2429    dehalet etmek: sığınmak
2430    melul melul: üzgün üzgün
2431    marazi: hastalıklı
2432    binaenaleyh: bundan dolayı
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— İyi olayım, öleyim, üzerinde şiddetle ısrar edeceğim bir key-
fiyet var… Eğer bu arzum husul bulmazsa üzüntüden vaktinden 
evvel ölürüm…

— Nedir bu arzunuz?
— O kadından ayrılmak…
— İşte ayrıldınız ya…
— Nikâh bağını çözerek katiyen ayrılmak…
— Bu da siz iyileştikten sonra düşünülecek bir şeydir.
— Bu bağın tazyiki2433 üzerimdeyken ben iyi olamam. Bu hu-

susta dakika ihmal edildiğini istemem. Hemen şu anda lazım mua-
meleye girişilmesini istirham ederim.

— Peki, babama, ağabeyime söyleyeyim.
— Pek büyük lütfetmiş olursunuz. Ölürsem el-hükmü lillah2434, 

kalırsam bundan sonraki işim işlediğim günahlara kefaret vermeye 
çalışmak olacaktır.

— Ne suretle?
— Bu evden kovsanız da gitmeyeceğimi söyledim.
— Kovulmazsınız.
— Fakat ne sıfatla ben bu köşkte kalabileceğim?
— …
— Siz sükût ediyorsunuz, ben söyleyeyim2435… Ben bu muhte-

rem2436 aile arasında eski vaziyetimi alamam. Ben bu evde damat ol-
mak şerefine layık olmayan bir düşkünüm. Bu hanedeki sıfatım ne 
olacaktır size söyleyeyim2437: Siz beni insaniyeten bu üst kat oda-
sında yatırıyorsunuz. İyileşince ben buradan Hurşit Ağa’nın yattığı 
bodrum katına ineceğim. O aylıklı uşak, ben aylıksız… Boğaz tok-
2433    tazyik: baskı
2434    el-hükmü lillah: “Hüküm Allah’ındır.”
2435    Tefrikada yanlış olarak: “söyleyemem”.
2436    muhterem: saygıdeğer
2437    Tefrikada yanlış olarak: “söyleyemem”.
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luğuna bir hizmetkâr… Bu suretle ölümüme kadar çile doldurarak 
eski günahlarımı ödemiş olacağım…

***
Oğlu ile kızı Filozof’un huzuruna çıkarak hasta yatan karı ile 

kocanın birbirinden ayrılmak hususundaki şiddetli arzularını söy-
lediler.

Babaları bağırdı:
— Buradan kaçtılar birbirleriyle nikâhlandılar. Bunları ayırmak 

külfeti2438 bize mi düşer? Birbirinden ayrılıp da yine sizinle mi ev-
lenecekler?

Çelebi — Hayır efendim… Katiyen böyle bir emel beslemi-
yorlar. Eski günahlarına kefaret olarak nezdimizde aylıksız hizmet-
kârlıkla kalacaklarını söylüyorlar.

Filozof — Bu kefaretin altında yine büyük bir günah gizledik-
lerini anlamıyor musunuz?

Çelebi — Nasıl günah baba?
Filozof — Sizin kendilerine karşı olan büyük zaafınızı biliyor-

lar. Böyle pestenkerani2439 sözlerle buraya yerleştikten sonra eski 
damatlık, gelinlik vaziyetlerini alacaklar. Yine evvelki ağır aile me-
seleleri, eskisinden vahim bir şiddetle avdet edecek. Bereket versin 
ki ölüm bu son komedyayı oynamalarına müsaade etmeyecektir…

Çelebi — Meseleyi ölüm faslediverecekse bu iki can çekişenin 
gözyaşlarıyla yalvardıkları bir şeyi kendilerinden esirgemek de pek 
insani bir hareket sayılmaz sanırım.

Filozof — Ha birbirinin nikâhında ölmüşler ha ayrılıp da öl-
müşler, bu cihet asla bir mesele teşkil etmez… Onların gönüllerini 
hoş etmek istiyorsanız “Talak2440 muamelesine2441 bugün başladık, 
2438    külfet: sıkıntı
2439    pestenkerani: ipe sapa gelmez, önemsiz, saçma
2440    talak: boşanma
2441    muamele: işlem
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yarın oluyor, öbür gün bitecek…” dersiniz. Her şeyden evvel ken-
dileri biter vesselam…

***
İki kardeş babalarının yanından çıktılar. İkisi de tuhaf bir hâle-

tiruhiye2442 içindeydiler. Birkaç ay evvel şiddetli bir intikam gayzıy-
la2443 zehirlendiklerini şimdi kurtarmak kaydına düşmüşlerdi. Yine 
bahçenin bir gölgeli kuytuluğuna çekilerek dertleşmeye başladılar.

Caize meyus bir bakışla:
— Yine helecanlı bir üzüntü içindeyiz…
— Doğru fakat helecanın nevi değişti…
— Ağabey, eski karına karşı şimdi ne hissediyorsun?
— Merhamet…
— Ben de öyle…
— Evvelki kıskançlık hislerimiz, hırslarımız2444 ne oldu?
— Kayboldu.
— Neden acaba?
— Çünkü biz onları birbirinden kıskanıyorduk. Onlar birbirine 

karşı şiddetli nefret ilan edince artık kıskançlığa mahal kalmadı.
— Bu nefretleri sefaletten, marazdan doğma bir hâl ise bu arı-

zalar bertaraf olunca2445 yine eski sevdalarının ateşleri alevlenemez 
mi?

— İşte kendi kendime yüz defa tekrar ettiğim bir sual…
— Babam bu iddiada…
— Babamız tahmininde nadiren yanılır.
— Fakat ben bu defa İclal’in gözlerinde pek ciddi bir nedamet 

okuyorum.
2442    hâletiruhiye: ruh hâli
2443    gayz: öfke
2444    Tefrikada yanlış olarak: “harislerimiz”.
2445    bertaraf olmak: ortadan kalkmak
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— Ben de Umrani’nin bakışlarında aynı pişmanlığı okuyorum.
— Ölümden kurtarılabilseler mesut olacağımız zannındayım.
— Ben de öyle…
— Yanlış, acele, zalimane hükmümüzle kendi saadetimizi yine 

kendimiz yıkmışız.
— Hep insanlar böyle bizim gibidirler. Kendi hatalarının fena 

neticesini talihlerine atfederler2446.
— İstikbali vazıhan2447 görecek göz hangimizde var?
— İlk intikam hırslarımıza mağlup olduk…
— İkisinin ölümünden sonra da katil olacağız.
— Her şeyden sarfınazar onların arkasından cani kalmak vazi-

yeti bana çok dokunuyor…
— Sus… Geç orasını…
— Bu vadeli zehir katiyetle mücerrebimiz2448 bir şey değil ya. 

Belki onda bir yıldan sonra tesiri iddia edilen kuvvet yoktur?..
— Babamız olduğunu söylüyor.
— Caniyane hareketimizden bize iyice nedamet getirtmek için 

bu ağzı kullandığını zannediyorum.
— Ağustosun 17’si yaklaşıyor. Hakikat anlaşılacak…

55
İclal ile Umrani’yi eriten hastalığın neticesi hakkında iki kar-

deş kâh ümit ve kâh ümitsizliklere düşerek dertleşirlerken durmak 
şanından olmayan zaman yürüyordu.

Nihayet ağustosun 10’u oldu. Meşum2449 güne tamam bir hafta 
kaldı. Ara sıra gelip giden sancılar sıklaşmaya ve şiddetleri arttır-
maya başladı. Izdırap hastalara yeri göğü tırmalatacak bir şiddete 
2446    atfetmek: yöneltmek, yüklemek
2447    vazıhan: açıkça
2448    mücerrep: tecrübe olunmuş, denenmiş
2449    meşum: uğursuz



476 | Deli Filozof

vardı. Çağrılan doktorların her biri başka türlü bir bağırsak hastalı-
ğı teşhisi koyarak gidiyorlar; ağrıları kesemiyorlar, tedavide isabet 
gösteremiyorlardı. Hastalar soğuk terler dökerek ölü benizle kıvrım 
kıvrım kıvrandıkça o ağrıları kendileri çekiyorlarmış gibi iki kar-
deş son derece muazzep oluyorlar2450, bir çare bulması istirhamıyla 
babalarına koşuyorlar, Filozof tevbihkâr gözler ve sözlerle onları 
şöyle haşlıyordu:

— Almak istediğiniz intikamınızı işte fazlasıyla çıkarıyorsu-
nuz… Sevinsenize! Niye kederleniyorsunuz? Karşısınızda yürek 
dayanmayan ızdıraplarla inim inim inleyen bu iki bedbahtın birbi-
rini sevmiş olmaktan başka bir kabahatleri yoktur. Gençler arasında 
sevişmek ise hiçbir ağır cezayı müstelzim olmayan2451 pek tabii ve 
umumi bir şeydir. Çünkü siz de sevda yüzünden baba itaatinden 
çıktınız, bugünkü müessif2452 hâllere sebebiyet verdiniz. Aleyhle-
rinde bu ağır cezayı tatbik ettiğiniz2453 iki genç hakikaten cani bile 
olsalar kanun, idam mahkûmları için en seri ve ızdırapsız ölüm 
usulleri ararken siz bu zavallılara çektiriyorsunuz… Tesirindeki fe-
caati2454 bilmeden, düşünmeden bir roman sahifelerinde2455 gördü-
ğünüz fantezi zehri kullandınız. Ben babalık şefkatiyle imdadınıza 
yetişmemiş olaydım bu saatte siz de kurbanlarınızla beraber kıvra-
narak öbür dünyayı boylayacaktınız.

Çelebi yaşlı gözleriyle:
— Babacığım, tevbih2456, tekdir2457 yetişir… Bir çare söyleyi-

niz…
Filozof — Ölüme çare olur mu?
Çelebi — Fakat henüz ölmediler…

2450    muazzep olmak: azap çekmek
2451    müstelzim olmak: gerektirmek
2452    müessif: üzücü
2453    tatbik etmek: uygulamak
2454    fecaat: çok acıklı durum
2455    sahife: sayfa
2456    tevbih: azarlama
2457    tekdir: paylama
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Filozof — Muhakkak ölecekler. Zira onların şimdi bağırsakları 
parçalanıyor.

İki kardeş de yürekleri parçalanarak babalarının yanından çı-
karlar. Çelebi doğru İclal’in döşeği başına, Caize de Umrani’nin 
yanına koşarlar.

İclal iniltiler içinde morarmış, titrek dudaklarıyla:
— Beyciğim…
— Efendim?
— Seni çok meyus görüyorum.
Çelebi gayet müteessirane:

— Başka türlü olmanın ihtimali var mı?
— Bize acımayınız.
— Niçin?
— Biz ettiklerimizi çekiyoruz. Niçin çabuk ölmediğimizi bili-

yor musun?
— Hayır fakat ölümünüze değil, ifakatinize2458 intizardayım2459.
— İfakat… O bizim için bomboş bir kelime… Ölüm muhakkak 

lakin çabuk ölmüyoruz. Çünkü sizden af bekliyoruz. Ağzınızdan 
samimi bir affa nail olduktan2460 sonra çok yaşamayacağımızı gö-
receksiniz…

— Hemşiremle beraber biz sizi çoktan affettik. Fakat ölmeniz 
için değil, müsterih2461 yaşamanız için…

***
Bu muhaverenin hemen bir aynı da Umrani’nin yastığı başında 

geçiyordu.
İki kardeş yalnız kaldıkları zaman şöyle görüşüyorlardı:

2458    ifakat: iyileşme
2459    intizar: bekleme
2460    nail olmak: erişmek
2461    müsterih: gönül rahatlığı
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Çelebi — Onlar kendilerini ölüm cezasına müstahak mücrim 
mevkiinde görerek bizden af diliyorlar.

Caize — Biz asıl katiller ölüme mahkûm bıraktıklarımızdan af 
istemeye cesaret edemiyoruz.

— Sus kardeş, sus… Onlar hakikati bilip bizi affetseler de bi-
zim kendi kendimizi affedebilmemize imkân var mıdır?

***
Bu şiddetli ızdıraplardan sonra hastalarda gayrimemul2462 bir 

sükûnet ve istirahat devresi baş gösterdi. Sancılar hemen tamamıy-
la dinmiş gibiydi. Çelebi şimdi yatağı içinde oturan İclal’e doğru 
eğilerek:

— Nasılsın gözüm?
Hasta sevinçle cevap verdi:
— İyiyim, oh, âdeta iyiyim… Fakat ben bu iyiliğe iyi bir mana 

veremiyorum.
Çelebi neşeli bir sesle:

— İyiliğin manası iyiliktir. Başka ne olabilir?
— Ölüm bizden iğrendi. Bakalım hayat hakkımızda daha ne 

cilveler gösterecektir?
— Saadet, meserret2463…
İclal gözlerinin içinden ümit kıvılcımları saçılarak:
— Siz bizi ölürken affettiniz. Lakin diri kalırsak bu affınızı geri 

almayacağınız ne malum?
— Biz sizi diri kalmanız temennisiyle affettik. Dileğimiz husul 

buldu. Artık söze şeamet2464 karıştırmak muvafık2465 değildir.
2462    gayrimemul: beklenmeyen
2463    meserret: sevinç
2464    şeamet: uğursuzluk
2465    muvafık: uygun
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İclal zaif2466 kuvvetinin son gayretli bir hamlesiyle Çelebi’nin 
iki elinden yakaladı ve gözlerini onun gözlerinin içine dikerek:

— Sen de benim gözlerimin içine eski muhabbetinin ateşiyle 
bak! Aşkının sihri yüreğimin ta derinliklerine akarak beni canlan-
dırsın! Kanıma yaşamak harareti, vücuduma hayat kudreti ancak bu 
suretle olabilir!

Karşı karşıya ummanlaşan bu dört gözün sevda dalgaları gibi 
birbirine kaynarken iki vücut da yekdiğerini şiddetli bir mıknatısla 
çekiyordu.

İclal baygın baygın:
— Çelebi sen benim yeniden kocam olabilir misin?
— Ben senin eskiden ve yeniden zaten kocanım. Senin kocan 

olmaktan bir saniye fariğ olmuş değilim ki… Aradan bir fırtına geç-
ti, işte bu kadar…

Şimdi ikisi bir döşekte sıkı sıkıya ve dudak dudağa birbirinin 
kolları arasındaydılar.

Öteki odada da aynı hâl vuku bulmuştu. Caize aynı hararetli 
deraguşla2467 Umrani’nin koynunda yatıyordu.

***
Tuhaf şey! Umrani’nin karısı Çelebi’nin döşeğinde, Filozof’un 

kızı nikâhsız bir adamın koynunda yatıyorlardı. Bu ahlaksızlık na-
muslu cemiyetin tecviz edemeyeceği2468 bir rezaletti. Fakat mesele-
yi bir de öteki cephesinden muhakeme edelim2469.

Bugünkü vuslat2470 döşeğinde birbirine haram olan vücutlar bir 
sene evvel birbirinin helaliydi. Helalinde lezzet bulamayanlar ha-
rama döndükten sonra birbirine kıymetli oldular. Çelebi karısının 
Umrani ile yattığını sezerek onu zehirlemişti. İclal’in eski âşığı ve 
2466    zaif: zayıf olan
2467    deraguş: kucaklama
2468    tecviz etmek: uygun bulmak
2469    muhakeme etmek: yargılamak
2470    vuslat: kavuşma
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şimdiki kocası olan Umrani bu anda karısını ve onunla yatan erkeği 
hançerleyebilirdi. Hercai2471 gönüllerin bu dönek tabiatlarına karşı 
beşerî kanunların ne hükümleri olabilir?

***
Bu ilk iyilikleri takip eden vücut birleşmelerinin neşesiyle iki 

kardeş, babalarına koşarak onu tekziben2472:
— Baba hani ya siz bize hastaların ölümlerini muhakkak gös-

termiştiniz… Bu keşfiniz hilafına2473 olarak işte ölmediler, bilakis 
günden güne iyileşiyorlar…

Filozof, derin istihzasını2474 hakimane2475 tebessüm ile örterek:
— Ağustosun 17’sini atlattık mı?
İki kardeş birden:
— Hayır…
— Bu vade müddetine daha ne kadar var?
— İki gün…
— Bu iki gün de geçsin de sonra gelip beni tekzip edersiniz2476…
Çocukları odadan çıktıktan sonra filozof acı bir gülüşle başını 

sallayarak:
— Aptallar, bu ölüm iyiliğini hakiki ifakat2477 sanıyorlar… Ya-

ralar kangrene döndü, bağırsaklar delindi. Tabii sancılar durdu. Bu 
oynadığınız zehirleme dramının acıklı neticesini yakında görecek-
siniz… Şimdi ahmak çocuklar gibi sevindiniz… Yerinmeniz2478 
uzak değildir…

***
2471    hercai: kararsız, sebatsız, sözünde durmayan
2472    tekziben: yalancı çıkarmak istercesine
2473    hilaf: karşıt
2474    istihza: ince alay
2475    hakimane: bilgece
2476    tekzip: yalancı çıkarmak
2477    ifakat: iyileşme
2478    yerinmek: pişman olmak, esef duymak, üzülmek
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İki kardeş de aralarında şöyle konuşuyorlardı:
Caize — Babamız bir defa “Ölecekler” dedi, sözünü geri al-

mak istemiyor…
Çelebi — Babamız tuhaftır. Bazen bedahete karşı iddiasında 

ısrar eder…
— Bu iki günü de geçirsek hastaların ölmedikleri takdirde ba-

bamız bu iddiasına acaba ne kulp takacaktır?
— Onlar iyi olsunlar da babamız ne söylerse söylesin ehemmi-

yeti yok…
— İşte iyi oluyorlar… İyilik daha nasıl olur?

***
Ertesi günü Umrani derin bir uykuya daldı. Bu hâl, hastalığın 

şifaya doğru dönüşüne bir alamet miydi? Hayır, on dört saat sonra 
marizin2479 nefesi küçüle küçüle büsbütün kesildi. Caize’nin sabık 
kocası ve şimdi birkaç günlük amant’ı2480 uykuya yumduğu gözleri-
ni artık bir daha aydınlığa açamayarak âlemini değiştirmişti. Onun 
muvakkat2481 uykudan ebedî yerine intikaliyle2482 zehir hemen saati 
saatine hükmünü göstermiş oldu. Bu ölüm, öbür hastadan sakla-
nıldı. Zira o da fenalaşmıştı. Umrani’nin cenazesi Caize’nin teselli 
kabul etmez nedamet matemleri arasında pek hüzünle kaldırıldı.

***
İclal de sevmediği kocasının tabutunu takipte gecikmedi. Onda 

da geçti zannolunan hastalık birdenbire eskisinden daha şiddetle 
nüksetti2483. İshaller, gaseyanlar2484 başladı. Nabzı gittikçe küçüle-
rek fasılalanıyordu2485.
2479    mariz: hasta
2480    amant: sevgili
2481    muvakkat: geçici
2482    intikal: bir yerden başka bir yere geçme
2483    nüksetmek: yeniden başlamak
2484    gaseyan: iç bulantısı
2485    fasılalanmak: kesintiye uğramak
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Ölümün bir vücuttan hayatı kovmak için hamleler gösterdiği 
mücadele anı artık hulul etmişti. İclal iki âlemin serhaddinde inle-
ye inleye gittikçe sönen gözlerini Çelebi’ye dikerek gittikçe kısılan 
sesiyle:

— Beyim…
— Efendim…
— Elveda…
— İclal yapma öyle… Ben bitiyorum…
— Bey… Ben gidiyorum…
— Bir şeyin yok… Bir nöbet geldi… Şimdi geçecek…
— Azrail’in kucağındayım… Her adalem başka titriyor…
— Korkma, korkma… Şimdi geçecek, diyorum…
— Beyciğim…
— İclal’im…
— Teselli zamanında değil, ebedî iftirak2486 anındayız. Beni sen 

affettin fakat Allah affetmedi. Beyim sarıl bana, sarıl bana… Sineni 
sineme bastır. Beni Azrail’in elinden ancak senin kolların kurtara-
bilir…

Çelebi, bütün ruhu ile bu nikâhsız karısına sarıldı. Delikanlının 
dudakları yapışkan bir ter sızan soğuk bir ten üzerinde aşkının son 
gıdasını topluyordu.

Bir müddet böyle sarılı ve sükûti durdular. Çelebi, kolları ara-
sındaki nazeninin vücudunu ecelin pençesinden kurtarmaya uğra-
şıyordu. Nihayet Azrail galebe etti. Birkaç hafif hıçkırık, işte bu 
kadar. Filozofzadenin kucağında cansız bir ceset kalmıştı.

***
Çelebi, ölüyü rahat döşeğine uzatarak dehşetle çekildiği anda 

boğuk boğuk matemî bir ağlama işitti. Başını çevirdi, Caize’yi gör-
dü. İki kardeş ölümün verdiği haşyetle bir iki dakika sükût içinde 
bakıştılar. Nihayet Caize titrek, ağlar bir sesle:
2486    iftirak: ayrılık
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— Ağabey dikkat ediyor musun?

— Neye?

— İclal, İbrahim Paşazade Vasıf Bey’in, karısı Şadan Hanım’ı 
hançerlemiş olduğu aynı köşede ruh teslim etti…

— İlk kıskançlık ölümü hançerle, ikincisi zehirle vuku buldu… 
Meşum oda…

— Ağabey şeamet odada değil, insanlarda, bizde, yaradılışı-
mızda!.. İki cana kıydık…

— Ben katil oldum, sen de muin-i katil2487. Artık birbirimizin 
yüzünde bu cinayetimizin nedamet lanetini okuyup duracağız…

— Kıskançlığın şiddeti geçiyor…

— Cinayetin günahı müebbeden2488 kalıyor…

***

Filozof Hikmetullah Efendi’nin aile vakası münasebetiyle yaz-
dığı hatime2489:

Ey Âdemoğlu!

Dünyaları verseler kanmazsın. Cihanı yutsan doymazsın. Et-
rafında açlıktan ölenlere acımazsın. Sen ve seninkiler siz toksunuz 
ya!..

Hamiyet, insaniyet, merhamet, şefkat gibi kelimeler uydurmuş 
fakat manalarını büsbütün unutmuşsun.

Sen zevk ü sefa, bolluk içinde yaşa. Alınlarının kan teriyle 
sana bu refahı temin edenler2490 çalışmaktan, sefaletten kırılsınlar, 
ne umurun!..
2487    muin-i katil: katil yardımcısı
2488    müebbeden: sonsuza dek
2489    hatime: son
2490    temin etmek: sağlamak
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Bu hırs ve tamah2491 âleminde “malik olmak”2492 terkibinin 
medlulü2493 nedir? Bunu bilmek için beyhude2494 lügatleri2495 karış-
tırma… Bu kitaplardaki tarif ve tefsirlerin de yalancıdırlar. Her şey 
suret-i Hakk’tan görünerek seni tuzağa düşürmek için tertip olun-
muştur2496 …

Tasarruf hakkının mukabil mefhumu “muharebe”dir. İşte sana 
o terkipten çıkacağını hiç beklemediğin bir kelime… Evet “muha-
rebe”… Karşındakini öldürüp onun postuna girmek, vatanına, mül-
küne, karısına, evladına, her şeyine malik olmak… Her ferdin ta-
sarrufuna geçen her habbede2497 bu muharebe vardır. Fakat şimdiye 
kadar müşkülün halline gücü yetmediği için cemiyet onu birtakım 
alayişli2498, göz boyayıcı kanunlarla örtmüştür. Facia gizli cereyan 
eder2499. Kendinden âcizi muharebeyle, iktisatla, tahakkümle2500 öl-
dürüp hürriyetine, varlığına sahip olmak…

Vahşette kurt ile insan arasındaki fark şudur: Canavar dişleriyle 
parçalar, insan icat ettiği aletlerle… İkisinde de aynı hayvanlık vah-
şeti, kasıt ve netice birdir. Taş kovuklarında oturan, tarihten evvelki 
ecdadımız da böyle yaparlardı. Açlık hırsı ve menfaat2501 noktasın-
da medeniyetle vahşeti ayıran farkı bana gösteriniz…
2491    tamah: açgözlülük
2492    malik olmak: sahip olmak
2493    medlul: anlam
2494    beyhude: anlamsız
2495    lügat: söz
2496    tertip olunmak: düzenlenmek
2497    habbe: zerre, tane
2498    alayiş: gösteriş
2499    cereyan etmek: olmak, gerçekleşmek
2500    tahakküm: baskı, zorlama
2501    menfaat: çıkar
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Nereye gidiyoruz? Her şeyde üç merhale görüyoruz: iptida2502, 
itila2503, inkıraz2504… Beşer hayatı bu tabiat kanunundan istisna edi-
lebilir mi? Daha âlâ2505 olmak hülyasıyla2506 daha berbat oluyoruz.

Şimdi medeni hayatın hangi devresindeyiz? Meçhul istikbalin 
karşısında bunu kestiremiyoruz. Nikbin2507 bir tevehhüm2508 içinde-
ki bu şeniyetimizle2509 belki daha yükseleceğiz. “Terakki terakki2510” 
teranesiyle birbirimizi tebrik ediyoruz. Tahtelbahir2511 ve tayyare2512 
icadına seviniyoruz. Niçin? Birincisi ile içi insan dolu bir gemiyi 
torpillemek, ikincisi ile masum bir şehir halkının tepesine ateş yağ-
dırmak için…

Bu mevzide ikisini tevem2513 sandığımız “medeniyet”le “insa-
niyet” birbirine o kadar şaşı bakıyorlar ki bu çarpışmalarda galip 
çıkanlar, kahramanlıklarını kasidelerle tesit ederler2514; mağlup dü-
şenler, haksızlıktan şikâyet…

Beşerin yüzünü daima zıt ifadeli bu iki maske ile örtülü göre-
ceğiz. Mağlubu galibin yerine geçirirsek aynı zalimane azametle 
mağrur görürüz. Kime acıyacağız? Hangisini tan edeceğiz2515?

Haksızlıktan şikâyet edenler, haksızlık yapabilmek kudreti-
ni iktisap ettikleri vakit tıynet ve kanaatlerini değiştiriyorlar, âciz 
zamanlarında2516 kendilerine yapılmasını istemedikleri fenalıklarda 
2502    iptida: başlangıç
2503    itila: yükseliş
2504    inkıraz: çöküş
2505    âlâ: pek iyi
2506    hülya: hayal
2507    nikbin: iyimser
2508    tevehhüm: kuruntuya düşme
2509    şeniyet: gerçeklik
2510    terakki: yükselme, gelişme
2511    tahtelbahir: denizaltı
2512    tayyare: uçak
2513    tevem: ikiz
2514    tesit etme: kutlama
2515    tan etmek: kötülemek, kınamak
2516    Tefrikada yanlış olarak: “zavallılarında”.
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faaliyete geçiyorlar. Söyleyiniz, bu hilkiyetle malul beşerin ıslahı 
nasıl kabil olur?

Nereye gittiğimizi düşünmezden evvel nereden geldiğimizi2517 
hatırlamaya uğraşmalıyız. Hiç şüphesiz bugünkü insan, geçirdiği 
istihalelerden2518 evvel hayvandı. Hâlâ vücudumuzda kurt ve ayı ile 
akrabalığımızı müspit2519 nişaneler2520 taşıyoruz.

Asaletlerine mağrur olanlar, büyük dedelerimizin damarlarında, 
hayvan babalarımızdan mevrus2521 bir kan dolaştığını niçin düşün-
müyorlar? Tarihten evvelki devirlerde yaşayan ecdadımız, bir et 
parçasını ağzından kapmak için gücü yetebildiği diğer insanı öl-
dürürdü…

Bu vahşilerin şimdiki medeni oğulları binlerce asırlardan beri 
verasetle gelen bu huylarını hemen aynen muhafaza etmişler2522, 
yalnız şekil ve tatbik değiştirilmiş. Her vahşetin önüne bir mazeret 
kapısı açılmış; vahşet, medeniyetin sırmalı mantosu ile örtülmüş; 
birçok başka namlarla vaftiz edilmiştir.

Medeni terbiye alan bir insan, cemiyet içinde mevki ve ser-
vet sahibi olursa muvaffakiyetini temin eden, kitaba uydurulmuş 
yalancı prensiplerin riyakârlıkları2523 içinde en bahir2524 hakikatleri 
çiğneyerek yaşamak mecburiyetinde kalır. Medeni hayatta muvaf-
fakiyet2525 tahtına kurulamayanlar şiddetli isyankâr olurlar ve aç-
tıkları isyan bayrağının altına kendileri gibi bahtsızları toplamaya 
uğraşırlar.
2517    Tefrikada yanlış olarak: “nereye gittiğimizi”.
2518    istihale: biçim değiştirme, başkalaşım
2519    müspit: ispat eden
2520    nişane: iz
2521    mevrus: miras olarak geçmiş, aktarılmış
2522    muhafaza etmek: korumak
2523    riyakâr: iki yüzlü, yalancı
2524    bahir: apaçık
2525    muvaffakiyet: başarı
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Bu elebaşıların kütle2526 namına açtıkları davada hususi bir 
voli2527 çevirebilirlerse sürüyü arkada bırakıp muvaffaklar zümre-
sine geçerler. Böylelerini telin etmeli miyiz2528? Hayır çünkü küt-
leden herhangi bir fert bahtsızlar namına parsa toplamak mevkiine 
geçse yapacağı hareket, evvelden telin ettiği fiilin aynı olacaktır.

Hepimiz hususi menfaatin uşağıyız. Umuma yararlık göster-
meye atılmamız, yine bir şahsi menfaat icabındandır. Altruizm2529… 
Hiçbir insanda tatbikine imkân bulunmayan yalancı bir kelime…

Yaşamak birçok ihtiyaçların tatmini ile kabildir. Her ihtiyacın 
tesviyesi ise bir menfaattir. Bu menfaatlerden tecerrütle2530 yaşayan 
bir insan tasavvuru mümkün müdür?

Tabiat icabından gelen bu büyük kusurumuzu ayıplamak lazım 
gelirse evvela kendimizden başlamalıyız. “Ben öyle değilim” de-
mek, “Ben insan değilim” demekle aynı manaya çıkar. Niçin bu 
böyledir? Çünkü tabiat tam tesviyede2531 akıl yaratmıyor. Binaena-
leyh, hiçbirimiz tam akıllı değiliz.

Bir filozofun dediği gibi, delilik hududu çizilmiş, bizden pek 
ayrı gayrı bir ülke2532 değildir. Her günkü hayatımızın sınırları he-
men hemen bununla birleşen pek yakın iki komşuyuz. Hepimiz bazı 
bazı o mülke girer çıkarız. Cinnetten büsbütün kaçabilmek müm-
kün değildir. Mesele ona kendimizi yarıdan fazla kaptırmamaya 
uğraşmaktır.

Akıl öyle bir keyfiyettir ki çocukluktan gençliğe, gençlikten 
ihtiyarlığa doğru muhtelif2533 safhalar2534 geçirir. En mesut zamanı 
2526    kütle: kitle, yığın
2527    voli: vurgun, kazanç
2528    telin etmek: lanetlemek
2529    altruizm: diğerkâmlık
2530    tecerrütle: soyutlanarak
2531    tesviye: düzey
2532    Tefrikada yanlış olarak: “ölke”.
2533    muhtelif: çeşitli
2534    safha: evre
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insanın, hangi mevsimdedir? Her yaşın cinneti başkadır. Ehveni2535 
hangisidir, bilemiyorum…

Benim cinnetim kanaatlerimi beyhude hayata tatbike uğraş-
makla barizdir. Herkesi kendi fikrime getirmek… Bu mümkün mü? 
Bütün ukala, vakitlerini2536 bu nafile cidal2537 ile geçirmişlerdir. Bu 
dünya sahnesinde herkes yine kendi kafasından esen curcuna ile 
oynamakta berdevam…

Ben iki evladımı adam edemedim, âlemin ıslahı ne haddime 
düşmüş? Katiller babası oldum. Eyvah, hayattan aradığım şeref bu 
değildi… Oğlum, kızım hasımlarına2538 verdikleri idam cezasını 
kendi nefislerinde tatbik etmişlerdi. Ben kurtardım fakat ötekileri 
tahlise2539 imkân bulamadım… Şimdi ifasına2540 insaniyeten mecbur 
olduğum vefam nedir? Mücrimleri adalete teslim etmek mi?

Ben polis değilim, babayım.
Bu da varsın aile damları altında gizli cereyan eden binlerce 

cinayetlerden biri olsun.
İnsaniyetin başını döndüren işte üç büyük cinayet amili: aşk, 

cah2541 hırsı, para…
Sırf bunlardan mesudiyet2542 aramaya uğraşanların ekseriyet-

le2543 bedbaht olduklarını görüyoruz.
Bu hakikatten ibret almak için hayat acı misallerle doludur fa-

kat insanoğlu, fırsat düşkünü bir kördür.
Bitti

Heybeliada, Mayıs 1931
2535    ehven: daha az zararlı, daha hafif
2536    Tefrikada yanlış olarak: “vait”.
2537    cidal: savaş
2538    hasım: düşman
2539    tahlis: kurtarma
2540    ifa: ödeme
2541    cah: makam, mevki
2542    mesudiyet: bahtiyarlık
2543    ekseriyetle: çoğunlukla


