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Sunuş

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efendi’nin desteğiyle girmiş olur. Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi’yi 
kızıyla evlendirmeyi düşünecek kadar beğenmekte ve sevmektedir. 
Hüseyin Rahmi bu evlenme teklifini nazikçe reddeder ve ömrü bo-
yunca hiç evlenmez.

İlk romanın bu kadar büyük bir ün kazanmasına Hüseyin Rah-
mi de hayret eder. Ahmet Mithat bu ünün sebebini şöyle açıklar: 
“Oğlum, senin kafandan daha çok şeyler doğacak gibi görünüyor. 
Eserinin en büyük erdemi, okuyanları kahkahalarla güldürmesi-
dir.”3

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

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

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

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

Romanlarının konuları şöyle sınıflandırılabilir:4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ilk dönem romanlarından biri olan 
Metres, 1899 yılında İkdam gazetesinde tefrika edilmiş ve aynı yıl 
İkdam Matbaasında kitap olarak yayımlanmıştır.

Roman “Geveze Bir Modist”, “Merhum Şadi Efendi Ailesi”, 
“Kelbiyun’dan Bir Filozof”, “Tuhaf Bir Teklif”, “Muvafakat”, “Par-
nas’ın Kıyafet-i Şarkiyesi”, “Kaynana, Gelin”, “Mektuba Cevap”, 

“Yazıcılara”, “Reyhan ile Müştak”, “Son Cüret”, “İmzasız Mektup”, 
“Sübut-ı Hakikat”, “Düello” olmak üzere on dört bölümden oluş-
maktadır.

Yazar, Metres romanında mutluluğu ailesinde değil, evlilik 
dışında arayan Hami ile Müştak ve Reyhan’ın başlarına gelenleri 
anlatmıştır.

Metres evlilik, sadakat, ihanet, para, alafranga yaşam tarzı üze-
rine yazılmış hem güldüren hem duygulandıran hem de düşündüren 
bir romandır.

Elinizdeki metin, romanın 1899 baskısı esas alınarak sadeleşti-
rilmeden hazırlanmıştır.

Kadriye Satman Çallı





I 
GEVEZE BİR MODİST

Korsenin arkadan bir bağını modist1, diğerini Meryem Dudu 
sıkı sıkıya çekince ilk defa bir moda cenderesine2 giren Saffet Ha-
nım’ın vücud-ı mülahhamındaki3 fazla-i lühumun4 bir kısmı göğ-
sünden yukarı çenesine doğru fırlar, kısm-ı diğeri hemen birbirine 
girerek sıkışır. Biçarenin çehresi kıpkırmızı kesilir, gözleri büyür. 
O can acısıyla:

— Aman madam! Etim kemiğim birbirine geçti. Şimdi bayıla-
cağım, biraz gevşetiniz…

Modist:
— Hanımefendim, bütün hayatınızda birinci defa olarak korse 

koyorsunuz5?
Saffet Hanım:
— Evet evet…
Modist:
— Anlıyorum… Vücudunuz terbiye görmemiş, henüz nizamı-

nı6 bulamamıştır… Korse olmayınca hiç mezür7 alabilirim? Arka-
1    modist: kadın terzisi
2    cendere: sıkıştırma aleti, pres
3    vücud-ı mülahham: şişman vücut
4    fazla-i lühum: et fazlalığı
5    koymak: “takmak” anlamında
6    nizam: düzen, ölçü
7    mezür: ölçü
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nızdaki en son numéro8 korsedir… Artık bundan öteye battal şey 
olamaz.

Saffet Hanım:
— Aman gevşetiniz… Bitiyorum…
Modist:
— Hanımefendim bana inan olunuz. Biraz dişinizi sıkınız. İlk 

önce böyle birden zorluk duyarsınız. Fakat bir iki günden bütün et-
leriniz kemiklerinize sıkışarak natürel9 biçimine oturur. Vücudunuz 
mum gibi dilberleşir10, artık korseye alışırsınız. Onu sırtınızdan hiç 
çıkarmak arzu etmezsiniz. Şimdiyecek ah ben ne vücutları biçime 
sokmuşum! Ne hanımlar tanır idim ki büstlerinin11 üzerinde etler 
çepeçevre mumbar gibi sarkar idi!.. Ah işte bu marifetli ellerim 
o fazla şeyleri hiç etti. Modist dediğin biraz da doktor olmalıdır. 
Bendeniz vücutların naturasını12 öğrenmişimdir. Omuzdan aşağı 
kemiklerin adını birer birer ihbar ederim. Hasılı, hani şöyle yarım 
médecin13 gibi bir şeyim işte… Efendim, Osmanlı hanımlarının ka-
bahati hamur işine çok düşkün olmaktır. Börek idi, baklava idi, ho-
şafla beraber pilav idi… Eh insanı böyle şeyler yağlandırır, şişirir… 
Vücudunun letafetini14 düşünen biraz da boğazına sabır olmalıdır.

Saffet Hanım:
— (bir zucret-i ifade15 ile) Aman efendim biraz gevşet… Tıka-

nıyorum…
Modist:

8    numéro: numara
9    natürel: doğal
10    dilberleşmek: alımlı hâle gelmek
11    büst: vücudun omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü
12    natura: yaradılış özelliği
13    médecin: tıp uzmanı, doktor
14    letafet: güzellik
15    zucret-i ifade: iç sıkıntılı ifade
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— He bilirim… Şimdi poumonlar16 sünger gibi birbirinin içine 
geçmiştir… Hatırınız için işte iki numéro17 geri ediyorum… Duy-
muşunuz? Frenklerin bir “mesela”sı vardırsa şöyle derler: Le corset 
rend au corps de la femme la beauté de forme, souvent négligée par 
la nature. Bunun tradüksiyonunu18 edeyim size?.. Bunu Osmanlı-
caya dönder edince şöyle olur: “Korse natürün19 çok defa feramuş20 
buyurduğu letafeti karnın cismine iade eder.” Ah efendim kökünden 
düşünülürse bu ne derin laftır… Korse icat olamaya idi bugün gör-
düğümüz o svelte21 biçimler, o cambre22 vücutlar acep hasıl olur23 
idi? Korsenin histoireını24 tanırsınız? Mezür üzerine korse etmede 
Fransa, milletler içinde en ileri kademeye ayak atmıştır. Evvelki 
cyclelerde25 karılar bu şimdiki korseleri bilmez idiler. O zamanki 
korseler cisimlerini bazı katı şeylerle sıkıştırmaktı. Bu katı şeylerin 
altından vücut büstünün ahkâmı26 kendini gösteremez idi. O şeyler 
balina27 gibi, ince çelik parçası gibi nazik olmalı, vargel28 olma-
lı, eğilir bükülür olmalı ki sıkışık olmakla beraber vücut biçimini 
dışarı versin… Hasılı o katı şey, büstün eşkâline29 kendini prête30 
eder olmalı… Anlatabiliyorum acep? Tevarihin31 lafına göre son-
radan bu katı ecsamlı32 korselerin yerine tembel harcı denilen à la 
16    poumon: akciğer
17    numéro: numara
18    tradüksiyon: çeviri, tercüme
19    natür: doğa
20    feramuş: unutma
21    svelte: ince yapılı, narin
22    cambre: kavisli
23    hasıl olmak: meydana çıkmak
24    histoire: tarih, hikâye
25    cycle: dönem, çağ
26    ahkâm: düzenler
27    balina: giysilerin düzgün durması için kullanılan sert, esnek, dar, yassı çubuk
28    vargel: yerinden oynatılabilir, hareketli, seyyar
29    eşkâl: şekiller
30    prête: ödünç verme
31    tevarih: tarihler
32    ecsam: cisimler
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paresseux33 korseler çıkmıştır. Bu korselerde daha balina işin içine 
girmemiştir. Bunlar pek simple34 şeylerdi. Vücudu modéré35 olarak 
sıkar idi. Yalnız sırtın üzerinden ara araya kopçalanır idi. Ondan 
öteye kotilden36, bezden, ipekten korseler çıktı. Dikişsiz korseler 
ilk defa olarak 1832 senesi İsa tarihinde Bar-le-Duc’te37 Werly ta-
rafından fabriquer38 edildi. Sonradan sonraya korselere balina girdi, 
çelik girdi. Hasılı39, bugün haryetimize40 dokunan o koket41 biçim-
ler ortaya çıktı. Modistlik sanırsınız ki bayağı bir iştir? Biraz dok-
tor olmalı, tevarihe aşina olmalı42… Hasılı bu işi eden karılar, leb 
deyince ondan leblebi çıkar olduğunu anlar takımdan olmalıdırlar. 
Hanımefendim, şimdi biraz rahatlandınız?

Saffet Hanım:
— Bu cenderenin içinde rahat etmek kabil43 mi?.. Fakat ne ise 

şimdi deminki kadar rahatsız değilim.
Modist:
— Vücudunuz korseye yanaştıkça daha alışırsınız… Sizde “ha-

zım” derler ne derler, bu korsenin digestion44 üzerine tesiratı olacak-
tır… Yeni korse koyanlar ilk günlerinde çok taam45 edemezler. Ye-
dikleri de midelerine sinmez. Sanki bilirsin turp gibi içeride oturur. 
Sızılar, ekşiler duyarsınız… Doktor Bouvier, daha başkaları, kor-
senin poumonlara, mideye tesiratı hakkında broşürlerler yazmışlar, 
çok boş laflar etmişler. Adam, onlara kim kulak asar ki?.. Çocuğu 
33    à la paresseux: tembel işi
34    simple: basit
35    modéré: orta şiddette
36    kotil: pamuklu
37    Bar-le-Duc: Fransa’da bir şehir
38    fabriquer: imal etmek, üretmek
39    hasılı: kısacası
40    haryet: “hayret” anlamında
41    koket: hoş görünen, süslü
42    aşina olmak: yabancı olmamak, bilmek
43    kabil: olanaklı
44    digestion: sindirim
45    taam: yemek yeme
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kundağa, karıyı korseye sıkmayınca olur? Doktorların bildikleri de 
acep bir şeydir? “Doktorum” deyi ortaya çıkmış öyle cahil herifler 
vardır ki “Clavicula46 kemiği neredir?” deyi imtihana çeker isem 
göğsünü bırakıp bacağını gösterir. Bana Pangaltılı Hezar derler… 
Üç caddede dükkânım işler. Tertip ettiğim deriden ve çelikli korse-
ler ile ne kadar eğri büğrülerin bosselarını47 hiç etmişimdir. Sanki 
bilirsin ki makasa, iğneye dokunan parmaklarımda letafet perileri 
oturmuştur… Pek çok beyden, hanımdan ahbabım, müşterim var-
dır. Ah hanımefendim… Sırtınızdaki korse o geniş hanchelarınız48 
üzerine öyle bir güzelim oturuş oturdu ki ressamlar görseler kıs-
kanacaklardır… Kendinizi görmek için hemen psychéye49 koşunuz.

Saffet Hanım:
— (gülerek) Psyché nedir?
Modist:
— Vargel50 büyük endam aynanız yoktur?
Saffet Hanım:
— Endam aynamız var ama varıp gelmez, öyle yerinde durur…
Modist:
— Ben sizde o kadar tuvalete51 merak görmüyorum. Böyle gü-

zel sıfatınız olsun da psychéniz vargel olmasın?!.. Hep bunlar taac-
cübümü52 davet eder şeylerdir… Size baktıkça haryetim53 artıyor… 
Beyiniz sizi bu hâlde temaşa edecek54 olursa assurer55 ederim ki 
amorunuzdan56 divane olacaktır…
46    clavicula: köprücük kemiği
47    bosse: çıkıntı
48    hanche: kalça
49    psyché: eğilir bükülür büyük ayna
50    vargel: çevrilebilen, hareketli
51    tuvalet: giyinip süslenme, kişisel bakım
52    taaccüp: şaşma
53    haryet: “hayret” anlamında
54    temaşa etmek: bakmak, seyretmek
55    assurer: garanti etmek, teminat vermek
56    amor: aşk
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Bahse beyinin ismi girdiğini görünce Saffet Hanım’ın korse 
tazyikiyle57 zaten gülgûn58 olan çehresi bir o kadar daha humret59 
peyda ederek60:

— Sus madam, sus! Beni bu belalara sokan hep o beyim değil 
mi? Bakalım koca sayesinde daha ne dertler çekeceğim? Kendime 
kalsa hiç böyle şeyler giyer miyim? Zoruma ne oluyor ki vücudu-
mu yısa boca61 bu demirli mengenenin içine sokayım? Fakat şimdi 
beyim beni “Mutlak korse giy” diye sıkıştırmıyor. Bir zaman kay-
nanamla kocam alafranga62 kıyafetinde gezmem için çok söylediler, 
artık bıktılar, bir şey söylemiyorlar. Ama ben tavırlarından anlıyo-
rum ki alafrangalaşmaz isem sonra iş fena olacak…

Modist:
— Anlıyorum… Hakikat fikrime dank diyor… Hep bu şeyler 

beyinizin ibramatı63 gibidir? Ah Mega, neler duyuyorum?! Şimdi 
şundan çıkıp giderken biri bana “Hezar kaç yaşındasın?” der ise 

“Yirmi dokuz idim, şimdi şu konakta bir yaşına daha girdim, otuz 
oldum.” cevabını edeceğim çünkü böyle şey işitmemişim… Ben 
pek çok Osmanlı konaklarına girerim. Oralarda rastladığım şeyler 
hep hanımların son moda süslenmek istemesi, eh oldukça beyle-
rin kendi hanımlarının bu fikirlerine karşı gelmeleridir. Burada ise 
onun aksini görüyorum…

Meryem Dudu:
— (modiste hitaben) Bizim beyefendiyi tanırsın?
Modist:
— Eh şöyle beş dakika göz göze geldik.
Meryem Dudu:

57    tazyik: sıkıştırma
58    gülgûn: pembe, gül renkli
59    humret: kırmızılık
60    peyda etmek: ortaya çıkarmak, oluşturmak
61    yısa boca: gayretle, uğraşarak
62    alafranga: frenklere özgü
63    ibramat: ısrar, zorlama
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— Eğer gördüğünde dikkatli olaydın son sistem à la mode64 bir 
bey olduğunu anlar idin.

Modist:
— Merakta olma, dikkat etmişim… Kostümünün kupu65 dik-

katimden kaçtı zannedersin? O makas, Paris terzilerinin tutumudur. 
Burada chapeau66 koyan67 Rumlar, İtalyanlar terzidirler sanki?

Meryem Dudu:
— He babanın canına rahmet!.. Ben leb dedim sen şıp deyi leb-

lebiyi çıkardın!.. Bizim Hami Bey dört sene Paris’te oturdu.
Modist:
— Deminden sana “Hezar’ım” demedim?
Meryem Dudu:
— Eh kardeş, anladım ki Hezar’sın… Bizim bey Paris’e git-

mezden bu hanımla evlenmişti. Tekrar buraya döndüyse fikrini de 
kökünden dönmüş bulduk. Ben beyin oda hizmetçisiyim. Sabahla-
rı bouillonunu68, alakok69 œufünü70, sütlü kahvesini hep ben 
ederim. Beni yeniden egzersiz koydu. “Servis hazırdır, buyurun.” 
demek nasıl olacağını, kuverin71 sofra üzerine nasıl oturtulacağını, 
tepsi, tabak nasıl tutulur olduğunu bana ta eliften talime başladı. 
Şimdiki hâlimden memnundur. Bazen bana iltifat olsun diye “Mary, 
elin işe o kadar yatmıştır ki Paris’e gitsen en menşur bir restoranda 
servantelık72 ederek geçinebilirsin…” der. Ben de bu lafları iltifat 
deyi dinlerim işte! Lafın kuyruğunu kaçırdım… Ne diyor idim?.. 
He!.. Bey Paris’e gittiğinde bu hanımla evlenmişti… Ondan avdet73 
64    à la mode: modaya uyan
65    kup: (giysi) kesimi
66    chapeau: şapka
67    koymak: “takmak” anlamında
68    bouillon: et suyu
69    alakok: rafadan yumurta
70    œuf: yumurta
71    kuver: yemek masasındaki ekmek, peçete, tuzluk vs.
72    servante: hizmetçi
73    avdet: geri dönme
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buyurduysa bey şeker olmuştu, hatırınız kalmasın gelin hanım, ha-
nım ise bunda şap74 kalmıştı. Hiç şapla şeker birbirine kaynar? İşte 
o gün bugün çalışıyor ki hanım da biraz şekerlensin…

Saffet Hanım:
— Ben böyle korselerin içinde sıkışa sıkışa mı şekerleneceğim?
Modist:
— Bu hanımı aldıklarında görmediler mi böyle şişmandır?
Meryem Dudu:
— Kız iken pek narin vücuttu, çok güzel idi. Bey Paris’te iken 

hanım da burada şişmanladı, işte böyle battal oldu.
Modist:
— Beyi görsem söylerim: Hanıma böreği, pilavı yasak etme-

li, tembellikten kurtarmalı, evin içinde çokça in bin ettirmeli… Bu 
yolda ben çok “ka” görmüşüm… Kazazların Agavni iki sene evvel 
ne battal bir karıydı! Kocası Onnik onu az vakitten keçiboynuzuna 
çevirdi… Görünüyor ki gelin hanımın beyi de biraz tembeldir…

Meryem Dudu:
— Hasılı efendim, şimdicek bir türlü birbirine uymuyorlar… 

Hanım eski kafada gidiyor, bey opera söylüyor…
Modist:
— Hiç ummazsın ki bir müddet sonra bunlar beynlerine75 uy-

gunluk gelsin?
Meryem Dudu:
— Aklım ona yatmıyor…
Modist:
— (korsenin tazyikiyle ağlar gibi bir çehre peyda eden Saffet 

Hanım’ı dikkatle süzerek) Beyi hanıma fena bir şey emretmiyor. 
74    şap: buruk tatta, antiseptik bir madde
75    beyn: ara
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À la mode urba76 koysun77 diyor. İncelsin, zariflensin arzu ediyor. 
(Saffet’e hitaben) Müslümanlığın müsaadesi vardır… Öyle ise siz 
de bu beyden tatlik olunuz78, ayırt olunuz. Sırtı cübbeli bir babaya 
varınız. Yok ama lafımın kusuruna kalmayınız…

Saffet Hanım:
— (hidetlenerek) Ah dilin tutulsun… Kocamdan neye boşana-

yım? İşte böyle bağıra çağıra bu bela berzah şeyleri giymeye elbette 
alışırım…

Modist:
— Kendi keyfine a hanımefendim… Ah hani ki alışasın, ken-

dime bir yağlı müşteri daha bulmuş olurum. Şu yetmiş numéro79 
korseyi vücuduna uyduruncaya kadar yetmiş türlü derde girdim…

Saffet Hanım:
— Kocamdan boşanırsam o benden sonra alacağı kadınların 

hiçbirisiyle geçinemez. Onun derdini benden başka kimse çekmez.
Modist:
— Beni meraka koydunuz. Beyiniz o civilisé80 çalımıyla bera-

ber size cefa ediyor?
Saffet Hanım:
— Ah kokona81, nasıl anlatayım?
Modist:
— Aa şaştım!.. Küçük dilim büyük kesildi! Şu hoşur82 vücudu-

nuza bakan kim der ki cefa83 içinde böyle şişmanlanmış olasınız?!.. 
Beyin derdi size yaramış, cefalandıkça üste gelmişsiniz…
76    urba: giysi
77    koymak: “takmak” anlamında
78    tatlik olmak: boşanmak
79    numéro: numara
80    civilisé: uygar
81    kokona: Hristiyan kadın; süse düşkün kadın
82    hoşur: şişman, dolgun
83    cefa: sıkıntı, eziyet
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Saffet Hanım:
— Benim şimdi zayıf vaktim. Bey Paris’ten yeni geldiği zaman 

vücudüm bunun iki misli idi.
Modist:
— O zaman bana korse için commande84 ede idiniz acaba ne 

patron85 üzerine makas vuracaktım? Ne biçim derttir ki sizi böyle 
zayıflandırmış?

Saffet Hanım:
— Derdimi söyletme… Yalnız şuna emin ol ki beyin ezgisini 

benden başka bir kadın çekmez. Benden başka bir kadınla o yaşa-
yamaz. Anlıyor musun?

Modist:
— Boş laf etmeyiniz hanımefendim. Bu kelamınız düpedüz 

mefhumsuzdur86. Karısı ile hırgür kesilen bir erkek, metresiyle şe-
ker kaymak olur. O da sizden sonra nikâhla evlenmez de bir met-
res alır… Şimdi Avrupa’da böyledir… Mariage87 ile vakit geçiren 
bir erkeği orada mum ile arasan bulamazsın… Kaç senedir Paris’te 
moralistler “Evleniniz, çocuk ediniz, yoksa Fransa’nın kalabalığı 
sönüyor!” diye bangır bangır bağırıyorlar.

Saffet Hanım:
— (mütehayyirane88) “Metres” nedir madam?
Modist:
— Ev bark yıkımı Allah’ın belası!..
Saffet Hanım:
— Ay hastalık mı bu?
Modist:

84    commande: ısmarlama, sipariş
85    patron: kumaşın biçilmesini sağlayan kalıp
86    mefhumsuz: manasız
87    mariage: evlilik
88    mütehayyirane: şaşırarak, şaşkınlıkla
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— He evet… Avrupa’dan gelme bir nevi89 hastalık… Ahlak ko-
lerası… Frenk illeti…

Saffet Hanım:
— Frengi90 mi dedin? Aman evlerimize şenlik…
Modist:
— Doğru dedin. Frengi illeti91 çok defa metresten çıkar. Fakat 

hanım, metresin ne olduğunu sahihtir92 ki bilmiyorsun?
Saffet Hanım:
— Yemin ederim ki bilmiyorum.
Modist:
— Okuman, yazman, imlan falan yoktur?
Saffet Hanım:
— Yoktur.
Modist:
— Öyle ise altın gibi temiz bir hanımsınız. Fakat size acıyorum. 

Bu toylukla başınız çok derde düçar olacaktır93 … Şişmansınız ama 
sıfatınız94 pek güzeldir. Âdeta size nadir bir beauté95 diyebilirim. 
Beyiniz size ne cefa ediyorsa siz bana anlatınız, ben de size sonra 
metres ne olduğunu beyan96 edeyim…

Saffet Hanım gözleri yaşararak rikkatamiz97 bir seda ile:
— Madam, sen çok iyi bir kadına benziyorsun…
— O kendi zatlığınız98 hanımefendim…

89    nev: çeşit
90    frengi: cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir tür hastalık
91    illet: hastalık
92    sahih: gerçekten
93    düçar olmak: yakalanmak, uğramak
94    sıfat: yüz
95    beauté: güzellik
96    beyan: anlatma, açıklama
97    rikkatamiz: acındıran, merhamet uyandıran
98    zat: hürmete layık



44 | Metres

Saffet Hanım muhterizane99 etrafına bakınarak:
— Kaynanam da huysuzdur bey de… Dertleri çekilmez… (içi-

ni çekerek) Paris’ten geldikten sonra beyi bütün bütün değişmiş 
buldum. Nerede eski Hami, nerede şimdiki Hami? Aralarında dağ 
kadar fark var… Evvelden huyu ne kadar yavaştı, ne kadar halim 
bir delikanlıydı… Şimdi adi bir vesile ile insanın yüzüne bağırı-
yor. “Paris’ten gelenler nazikleşir, hizmetçilere bile iltifatla mua-
mele eder.” derler. Bizim bey bu hükmün aksini gösterdi. Her şeye 
kızıyor, hele bazen büsbütün ateş kesiliyor. İçinde bir sıkıntı var 
ama ne olduğunu anlayamıyorum. Artık ne beni gözü görüyor ne 
çocuğunu…

— Vay çocuğunuz da vardır?
— O Paris’e giderken karnımda idi. Şimdi üç buçuk yaşındadır.
— Mahdumdur100? Kerimedir101?
— Mahdum.
— Allah çok ömürler, güzel huylar versin…
— Amin… Paris’e gitmezden evvel eve gelince kapıdan içeriye 

şetaretle102 girerdi. Odamıza çıkardık. Ah ne kadar eğlenir, ne şa-
kalar ederdik… Hani o günler? Şimdi onlar bir varmış bir yokmuş 
oldu. Artık çehresinden düşen bin parça oluyor. Ağzını açıp bir söz 
söylese mutlak bir kusurumu göstermek, beni acı acı zeklenmek103 
için söylüyor. Karşısında ağzımı açmaya korkuyorum. Haddin var-
sa dereden tepeden bir söz ucu bulmaya cesaret göster… O saat, 
çehresini somurtarak “Sus… Sus… Senin gibi ümmiye104 bir kadın-
la ne konuşulur?” diyor.

— Ummuye? O ne laftır ki?
99    muhterizane: çekinerek
100    mahdum: erkek evlat
101    kerime: kız evlat
102    şetaret: şenlik
103    zeklenmek: alay etmek
104    ümmiye: tahsil görmemiş
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— Ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. Hoca hanıma sora-
caktım unuttum. “Ümmiye” zannederim ki “umacı”105 gibi bir şey 
olacak…

— Doğrusu çok güzel kalbin vardır hanımefendim… Kocam 
bana “umacı” diye idi ben kederimden tazı gibi zayıflanır idim…

— Ey kokona, başa gelen çekiliyor… Ben ümmiye isem ne ka-
bahatim var? Allah öyle yaratmış… Anası beni gördü de aldı. Ben 
sahiden umacı imişim gibi çehresini asıyor. Sedirin ta köşesine çe-
kiliyor. Eline çarşaf kadar bir Frenk ceridesi106 alıyor.

— Times’dır, Figaro’dur, nedir?
— Ben ne tandırı bilirim ne mangalı…
— Bunları örgenmeye gayretlen yavrum… Şimdiki hayat moda 

hayatı, instruction107 hayatıdır. Örgenen108 ileri varıyor, örgenme-
yen taklak kılıyor!

— İşte o elindeki cerideyi ha okuyor ha okuyor… O kör olası 
kâğıdın içinde böyle bitmez tükenmez ne vardır bilmem ki? Tatlı 
sözünü işitmekten geçtim, artık kocamın yüzünü de göremez ol-
dum. Elindeki ceride aramızı yüksek bir duvar gibi kapıyor. Artık 
bunda anlamayacak ne var? Bey benim yüzümü görmemek için onu 
öyle tutuyor. O okurken ben oda içinde gezinir, ufak tefek iş görü-
rüm. Çocuk huysuzlanır, onu döşeğine yatırır, uyuturum. Sonra bir 
teneke kutu dolusu sigara yaparım. O iş de biter. Saatlerle tentene109 
örerim. Gayrı ondan da sıkılırım. Artık yapacak işim kalmaz. Nöbet 
uyuklamaya gelir. Uyuklarım… Uyuklarım… Uyuklarım… Arada 
bir gözümü açar bakarım ki hâlâ okuyor. Sıkıntıdan avaz avaz hay-
kıracağım gelir. Ne vardır madama o ceridelerde?
105    umacı: öcü
106    ceride: gazete
107    instruction: eğitim, öğretim, bilgi
108    “Öğrenmek” kastediliyor.
109    tentene: dantel
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— Tekmil110 bu yuvarlak dünyanın havadisi111 onlardadır!
— A! Yalan! Hiç dünya yuvarlak olur mu? İşte dümdüz gözü-

müzün önünde duruyor…
— Sahihini istersen ona benim de pek fikrim yatmaz. Be-

yoğlu’nda Pazar Alman’a, Bon Marché’ye hiç gittin? Onda rafa 
koymuşlar, üçayak üzerine oturmuş, karpuz gibi yuvarlak bir şey 
vardır… İşte o, bu dünyanın cümcümesi112 imiş. Ben de bilirim ki 
dünya düzdür ama savantlar113 “yuvarlaktır” iddia ediyorlar… Bes-
belli ki biz ile mehtap ediyorlar114… Aksisini ispata muktedirsin115? 
Değil isen düz gördüğün şeye “yuvarlaktır” diyorlarsa “he” demeye 
mecbursun… Evet o gazetelerde kronik vardır, fediver116 vardır, po-
litik vardır, ticaret vardır, roman vardır. Hasılı, vardır oğlu vardır…

— Bu yuvarlak dünyanın bütün havadisini bizim beyden mi 
soracaklar? Azıcık da karısının yüzüne bakıp iki çift lakırdı117 etse 
olmaz mı?

— Görünüyor ki seni karşısında hitaba118 şayan119 bulmuyor. 
Öyle Paris görmüş, science120 okumuş, büyük sosyetelerde nutka121 
oturmuş, hasılı, dünyanın dibine parmak vurmuş bir civilisé122 ile 
konuşmak senin harcındır zannedersin? Paris’te oynanan bir ope-
retin türküsünü critique123 ederse, laflarına bahane bulursa sen o 
sözden ne anlarsın? Yoksa Lonşan’da Baron de Vinyi’nin attan 
110    tekmil: bütün
111    havadis: haber
112    cümcüme: kafatası
113    savant: bilgin
114    “Alay etmek” anlamındaki maytap geçmek kastediliyor.
115    muktedir: gücü yeten
116    fediver: haber
117    lakırdı: söz, laf
118    hitap: söz söyleme
119    şayan: layık
120    science: ilim, fen
121    nutuk: konuşma, söyleyiş kabiliyeti
122    civilisé: uygar
123    critique: eleştiri, tenkit
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düştüğünü hikâye ederse sen baronu tanıyabilirsin? İllustrélerde124 
resmine dikkat etmişsin?

— A tuhaf şey! Ben elin Frenklerini nereden bileceğim?
— Öyle ise onun da seninle edecek bir lafı yoktur. Beyden şikâ-

yetin bu türlü şeylerdir?
— Hele dur, dinle! Ben uyuklarken bazen yüzüme bakarak 

“Hanım, böyle vakitsiz uyuklamak, bir düziye esnemek beyinsizlik, 
ahmaklık alametleridir125.” der. Ben de artık kızarım. “Acaba han-
gi beyinli adamı böyle saatlerle lakırdı etmeksizin oturmaya icbar 
etseniz126 esnemeden, uyuklamadan durabilir? Sizin okumanız bit-
miyor ki…” cevabını veririm. Yine kaşlarını çatar: “İşte bak, lakır-
dı etmesini biliyor musun? Ona ‘okuma’ değil, ‘mütalaa’127 derler.” 
tekdirine128 kalkışır.

— He işte bu lafında haklıdır… O işe “mutala” derler…
— “Okuma” demek “mütalaa” demek değil midir?
— Tut ki çoklarına göre öyledir… Lakin finesse129 meraklıları 

için hiç de öyle olamaz. Çocukların okumasına, hani şu karnından 
yüreğinden okursa “okuma” derler, büyüklerinkine “mutala” ta-
bir130 eylerler.

— Ben o kadar incesini bilmiyorum. Kendisiyle aramızda böyle 
birkaç söz geçince bu “mütalaa” fasılası131, bey için elinden ceride-
yi bırakıp Frenkçe koca bir kitap almasına vesile olur. Yine çehreler 
çatılır, sözlere nihayet132 verilir. O kitabına dalar ben de uykuya…
124    illustré: resimli dergi
125    alamet: iz, işaret
126    icbar etmek: zorlamak
127    mütalaa: ayrıntılı düşünme
128    tekdir: azar
129    finesse: incelik, zarafet
130    tabir: yorum
131    fasıla: kısım, durak
132    nihayet: son
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— Sana bir “bonne nuit”133 ona da “zavallı” diyeceğim geliyor. 
Ne güzel karılık kocalık bu?

— Güzel, çirkin, işte böyle oluyor… Konakta haftada ancak bir 
veya iki defa kalır. O geceleri de böyle geçiririz.

— Küsur134 geceler nerede kalır?
— Bilir miyim? Sorulur mu?
— Merak etmezsin? Kıskanmazsın? Şeytan aklına vesvese135 

bırakmaz?
Saffet Hanım pembe yanaklarından aşağı süzülen berrak iki 

katreyi136 çıplak, beyaz tombul koluyla silerek:
— Merak ederim, kıskanırım, çıldırırım, şeytan aklıma türlü 

şeyler getirir ama elimden ne gelir madam?.. Merhum Şadi Efendi 
gelini olacağıma keşke bir hamal karısı olaydım da kıymetim biline 
idi…

Modist elleriyle yüzünü kapayıp hafifçe haykırarak:
— Şadi Efendi gelinisin? Şimdi ben onların yalısındayım? Ça-

buk söyle…
Saffet Hanım modistin bu telaşından şaşırarak:
— Evet, Şadi Efendi’nin geliniyim. Burası onların yalısıdır. Ne 

var? Niçin çırpınıyorsun?
— Öyle ise adiós137 hanımefendim!..
— Ay neye?
— Burası modistlerin mezarlığıdır. Kaynananız hanımefendi-

nin hep aksatası138 veresiyedir. Üçe sekiz ilave etsen, beşe yirmi beş 
koysan işin altından kalkmak kabil değildir… Modistlerin burada 
133    Bonne nuit: “İyi geceler”
134    küsur: geri kalan
135    vesvese: şüphe
136    katre: damla
137    Adiós: “Hoşça kal”
138    aksata: alışveriş
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kaçı top attı, kaçı iflasa çıktı… Bayzar Vartan’la beraber, Annik, 
Ahzabert, daha öteki, daha beriki…

— Gelirken nereye geldiğini bilmiyor muydun?
— Hayır, bilmiyordum. Siz evvelden ***’de oturur idiniz.
— Evvelden orada idik. Şimdi buraya geldik.
— Bana bir uşak geldi “Hami” yazılı bir kart gösterdi. E ben 

ne bileyim ki o “Hami” merhum Şadi Efendi’nin oğludur? Peşine 
düştüm, burayacak geldim.

— Merak etme… Kaynanamın aksatası veresiye ise benimki 
peşindir… Neme lazım, on paranı kabul etmem…

— Böyle laf etmek terbiyesizliktir lakin dar vakitteyim. Ser-
mayemin bütününü buraya kapatamam. Şimdi büyük hanımefendi 
Taksim’deki Flora ile alışveriş ediyor değil mi? Eh ona niçin haber 
etmediniz? Artık gelmeye biraz nazlanıyor sanırım… Hakkı vardır! 
Geçen gün biçare kadın “Ah, iflasa çıktım.” deyi ağlıyordu. Bu ko-
nağa bir kere tutulmuş, kaç senedir vermiş vermiş, hâlâ da veriyor… 
Lafına bakılırsa daha hiç almamış. Hanımım safsın, meleksin de 
sana bu lafları ediyorum… Yoksa karşımda sen olmasan çantamı, 
mezuramı toplayınca hemen “adiós” der idim.

Meryem Dudu:
— Benim aylıklarım da bir buçuk senedir üst üste bindi. Ge-

çende hanımefendiyi etekledim139. Versin deyi hemen sustaya dura-
rak140 yalvar yakar oldum. “Yakında eda ederim141.” deyi cevap etti. 
Yine bir çiftlik satılıyor. Ayvazın142 uzun kulaktan bana geçtiği fısa 
bakılırsa çiftlik satılmıyor, sarraf zapt ediyor143. Hakkını alacak, ar-
taya kalanı bunlara verecekmiş. Ne olursa olsun… Tek beş on para 
da benim cebime girsin…

Modist:
139    eteklemek: yaranmaya çalışmak
140    sustaya durmak: hazır bir şekilde beklemek
141    eda etmek: yerine getirmek
142    ayvaz: mutfak ve yemek işleriyle ilgilenen uşak
143    zapt etmek: alıkoymak, el koymak
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— Bu familyayı pek zengindir deyi işitir idik. Bu kadar irat-
tan144, akardan145 gelen ne oluyor acep?

Saffet Hanım:
— Ana oğul su gibi harç ediyorlar. Vaktiyle öyle alışmışlar. Her 

taraflarından da zırıl zırıl borç akıyor. Zenginlikleri öyle bir kuru 
namdan146 ibarettir. İki çiftlik var, işte onun biri de gidiyor. Kayna-
nam yaşlandıkça süse, nizama daha düşkün oluyor.

Modist:
— Ah bilirim… İsimleri Firuze Hanımefendi’dir. İki yanağında 

birer gül oturmuş poupée147 gibi gezer.
Saffet Hanım:
— Benim sana anlattıklarım, çektiklerimin yarısının yarısı bile 

değil. Hani sen de bana “metres” ne olduğunu anlatacaktın?
Modist:
— Bir erkek bir karıya alakalanıp da onunla hocanın yahut pa-

pazın haberi olmadan yani nikâhsız karı koca şeklinde yaşar ise o 
herife “amant148” karıya “metres” derler. Yarım saatlikten tut da beş 
on seneliğine kadar metres vardır.

Saffet Hanım’ın çehresi gelincik gibi kızararak:
— Ha anladım, kapatma…
Modist:
— Yağı, tuzu, biberi kendinden iç yakar, öyle bir kapatma…
Saffet:
— (heyecanlı bir seda ile) Acaba bizim beyin de var mıdır der-

sin?
Modist:

144    irat: gelir, kazanç
145    akar: gelir getiren ev, dükkân, mal
146    nam: ün, şöhret
147    poupée: bebek
148    amant: sevgili
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— O pak149 yüreğinize yara vurmak istemem. Lakin mutlak 
onun metresleri olmalıdır. Siz tekine razı olunuz, ben birkaçından 
korkarım.

Saffet Hanım çatır çatır arkasından korseyi çıkarıp atarak yarı 
çıplak bir vücutla bir sandalye üzerine yığılır. Hüngür hüngür bir 
bükâ-yı matem150 tutturur. Modist şaşırarak:

— Koca hanıma ağlama yaraşır? Sus ol efendim… Ben laf ol-
sun deyi öyle bir söz ettim. Beyinizin metreslerini gözüm ile gör-
memişim, kulağımla işitmemişim, iftira kabîlinden151 bir cesaret 
göstermişim. O ki borçları çoksa metresi ne ile tutacak? Metresler, 
amantların sıfatlarına değil, keselerine alakalanırlar.

O esnada oda kapısı açılır. Firuze Hanımefendi, mahdumu 
Hami Bey’in bir hemşire tavrıyla koltuğuna girmiş, edalı, ağır hat-
veler152 ile içeri gelirler. Bunları görünce modist lakırdıyı, Saffet de 
ağlamayı keser. Meryem Dudu da biraz evvel söylediği gibi ellerini 
çekerek sustaya durur.

Firuze Hanımefendi’nin yüzüne bakan eğer meal-i aşina-yı 
hutut-ı sima153 ise senelerden ziyade154 düzgün, pudra, allık, saç, 
kaş, göz, kirpik boyalarının, tuvalet sularının, sabunlarının tahri-
batına uğramış o çehrede derin bir hodbinî155, elli senelik metaib-i 
hayatla156 mübariz157, şedit158 bir arzu-yı nevcivani159 görür. Sene-
ler nişane-i mürurlarını160 derin çizgilerle vaz-ı enzar ederken161 
149    pak: temiz, saf
150    bükâ-yı matem: yas ağlaması
151    kabîl: tür
152    hatve: adım
153    meal-i aşina-yı hutut-ı sima: yüz hatlarını anlamada bilgili
154    ziyade: çok, daha çok
155    hodbinî: kendi menfaatini düşünme, bencillik
156    metaib-i hayat: hayat meşakkati
157    mübariz: dövüşen, vuruşan
158    şedit: şiddetli
159    arzu-yı nevcivani: gençlik arzusu
160    nişane-i mürur: geçip gitme izi
161    vaz-ı enzar etmek: göz önüne koymak, sergilemek
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birkaç paralık boyanın şehadet-i kâzibesiyle162 gençliğine herkesi 
inandırmaya uğraşan, bu ruy-i mülevvende163 yarım asrın istihza-yı 
füturaverine164 karşı koyan yalnız iki uzuv kalmıştı ki onlar da göz-
lerdi. Hakikaten birer firuze parçası gibi parlayan, sahibinin bütün 
ihtirasat-ı nisvaniyesini165 izhar u ilan eden166 bu bir çift mavi gözün 
uçlarında pençe pençe peyda olmuş hutut167 ile burun kanatlarının 
üzerinden bilibtidar168 şefeteynin169 nokta-i telakilerine170 müntehi 
olan171 çizgilerin ve göz kapaklarını ihata eden172 buruşuklukların 
derinliği -lepiskaya173 boyanmış saçların, kumral kalem gezdirilmiş 
kaşların, kirpiklerin, kat kat sürülmüş pembe pudranın alayiş-i tel-
vinatına174 rağmen- Firuze Hanımefendi’nin çehresine mağmuma-
ne175 bir kocakarılık hâli getirmişti.

Vaktiyle, belki yirmi beş sene mukaddem176, bir tenasüb-i fev-
kaladeye177 malikiyeti178 elan179 bir nazar-ı müdekkikten180 hafi181 
kalamayan bu sima, zayıflıktan şimdi biraz uzamış, elmacık kemik-
leri dışarı fırlamış, eski letafetin yâdına182 vesile olabilecek, mey-
162    şehadet-i kâzibe: yalancı şahitlik
163    ru-yı mülevven: rengârenk yüz
164    istihza-yı füturaver: usanç veren alay
165    ihtirasat-ı nisvaniye: kadınlık ihtirasları
166    izhar u ilan etmek: meydana çıkarmak, ortaya koymak
167    hutut: çizgiler
168    bilibtidar: başlayarak
169    şefeteyn: iki dudak
170    nokta-i telaki: buluşma noktası
171    müntehi olmak: sona ermek
172    ihata etmek: çevrelemek, sarmak
173    lepiska: sarı
174    alayiş-i telvinat: boyanmaların gösterişi
175    mağmumane: kederli
176    mukaddem: önce
177    tenasüb-i fevkalade: olağanüstü uyum
178    malikiyet: sahiplik
179    elan: hâlihazırda, şimdi
180    nazar-ı müdekkik: dikkatli bakış
181    hafi: gizli
182    yâd: hatırlama, anma
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danda yalnız o iri parlak mavi gözlerle buruşuk, uzunca bir gerdan 
kalmıştı. Pörsümüş bir cilt üzerindeki mukavvesiyeti183 yarı yarıya 
boya ile paydar olan184 kumral kaşların zir-i halavetinde185 parlayan 
suni tahrirlerle186 muhat187 o ateşin188 gözler, etleri çekilmiş irice sarı 
dişleri kapamaktan artık yorulmuş gibi biraz porsuk, aralık duran 
lalgûn189, ince dudaklar, hâlâ tenasübünü muhafaza eden çekme gü-
zel bir burun, izar-ı yemin190 ile çene arasına kondurulmuş yapma 
bir ben, pudranın kat kat kesret-i istimaliyle191 daha buruşmuş, daha 
kırçıllanmış görünen o cilt üzerindeki bütün bu aza-yı vechiye192, 
yün gibi kabartılmış lepiska saçlardan müteşekkil193 bir çerçeve 
içinde kalan bu sima, heyet-i umumiyesi194 itibarıyla Firuze Hanı-
mefendi’ye bir moda karikatürü yahut sahne-i iştihardan195 artık çe-
kilme zamanı gelmiş, kart bir artist şekli vermişti.

Fransızların Keşmir şalını takliden nesce196 uğraştıkları kumaş-
tan, şeker rengi zemin üzerine serpme ufacık açık tirşe197 yapraklı, 
omuzları kabarık, bedeni zayıf, vücudu üzerine sıkı sıkıya iri gü-
müş düğmelerle iliklenmiş bir ceket. Bunun altında gayet ince İn-
giliz şayağından198 bir jüpon199 yine açık tirşe, gayet narin ve zarif 
atlas terlikler, ceketin harice200 devrilmiş tirşe atlas yakası ortasın-
183    mukavvesiyet: kavislilik
184    paydar olmak: var olmak
185    zir-i halavet: tatlılığın altı
186    tahrir: koyu bir renkte ince olarak çekilen çizgi
187    muhat: etrafı çevrilmiş
188    ateşin: ateşli
189    lalgûn: kırmızı renkli
190    izar-ı yemin: sağ yanak
191    kesret-i istimal: kullanım çokluğu
192    aza-yı vechiye: yüz organları
193    müteşekkil: meydana gelmiş
194    heyet-i umumiye: genel şekil, genel görünüş
195    sahne-i iştihar: ün, şöhret sahnesi
196    nesiç: dokuma
197    tirşe: yeşille mavi arasındaki renk
198    şayak: kaba dokunmuş, dayanıklı bir tür yün kumaş
199    jüpon: iç etek
200    hariç: dış, dışarı
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da erkeklerinkine müşabih201 kolalı, beyaz bir dik yakalıktan aşağı 
uzanan, üzerinde pırlantadan bir ok yay parlayan Prince de Galles 
modasında beyaz bürümcükten bir boyun bağı Firuze Hanımefen-
di’nin o günkü tuvaletini itmam etmekte idi202.

Koltuğunda böyle elli yaşında boyama bir bebek yahut mo-
distin tabirince poupée taşıyan Hami Bey nahafeten203, kameten204 
müşahibi idi. Fakat kadınlar miyanında205 boyca âdeta serfiraz206 
görünen Firuze Hanımefendi’nin kameten müsavisi207 addettiğimiz 
Hami Bey’in tul-i vücuduna208 ricale209 nispeten bir had tayini la-
zım gelirse ancak “ortadan biraz yüksek” denebilir. Solgun renkli 
uzunca bir çehre üzerindeki az mukavves210 narin kaşlar, ince, uzun 
dudaklar, kanatları büyükçe çekme burun, ihtirasat-ı neviyelerine211 
karşı zaaf ve mağlubiyetçe ana oğlu beyninde müşabehet-i tamme212 
bulunduğunu irae ediyordu213. Validesininkilerden biraz ufarak ve 
renkçe maviden ziyade yeşile kaçan gözleri initaf ettikleri214 yerde 
bir müddet sabit kalarak orasını mağrurane215, derin bir istihza216 ile 
süzerdi. Sinni217 otuza gelmişti. Fakat bütün aza-yı vechiyesinde, 
201    müşabih: benzer
202    itmam etmek: tamamlamak
203    nahafeten: zayıflık yönünden
204    kameten: uzunluk, boy yönünden
205    miyan: ara
206    serfiraz: benzerlerinden üstün olan
207    müsavi: denk
208    tul-i vücud: vücudun uzunluğu
209    rical: erkekler
210    mukavves: kavisli
211    ihtirasat-ı neviye: kadınlık/erkeklik hırsları
212    müşabehet-i tamme: tam benzerlik
213    irae etmek: göstermek
214    initaf etmek: bir tarafa dönmek, yönelmek
215    mağrurane: gururlanarak
216    istihza: alay
217    sin: yaş
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eşkâl218 ve etvarında219 meşhut olan220 incelik, tazelik, sinn-i bali-
ğinden221 kendini üç dört yaş küçük gösteriyordu.

Arkasında aynen terzi camekânlarında görülen model resimler 
gibi düzgün ve muntazam duran barudi222 bir kostüm, önü işleme-
li, dik yakalı bir gömlek, kostüm renginde bir fiyonga boyun bağı, 
ceketinin sol yaka iliğinde goncalıktan çıkmış fakat henüz inkişaf-ı 
tammını223 bulmamış iki yaprak arasında sarı bir gül. Ayağındaki 
uçları sivri rugani potinler Hami Bey’e o kart aktrisin koltuğunda 
jönprömiye224 rolüne çıkan bir aktör hâli vermişti.

Gelişigüzel giyinmeyerek elbiselerinin renk ve biçimine, tuva-
letlerinin her bir tafsilatınca225 moda fenninde sinin-i adide226 mah-
sulü227 bir mümareseye228, bir zevk-i mahsusa229 tebaiyet230 asarı231 
görülen bu ana oğula karşı modist fevkalade bir hürmet ibrazına232 
hazırlanmakta iken orada ayakta duran Meryem Dudu, resm-i tak-
dime233 şitap ederek234 gayet ehemmiyetli235 bir tavır ile ana oğlu 
modiste bilirae236:
218    eşkâl: şekiller
219    etvar: tavırlar
220    meşhut olmak: görünmek
221    sinn-i baliğ: toplam yaş
222    barudi: barut rengi, koyu gri
223    inkişaf-ı tam: tam olarak açılma
224    jönprömiye: jön, genç erkek oyuncu
225    tafsilat: açıklamalar
226    sinin-i adide: çok seneler
227    mahsul: ürün
228    mümarese: alışıklık, ustalık, hüner
229    zevk-i mahsus: özel zevk
230    tebaiyet: uyma, tabi olma
231    asar: eserler, işaretler
232    ibraz: göstermek
233    resm-i takdim: sunma tarzı
234    şitap etmek: acele etmek, seğirtmek
235    ehemmiyetli: önemli
236    bilirae: göstererek
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— Hanımefendimiz ve mahdumları beyefendiyle maan237 be-
raber!

Bade238 hanımefendiyle dönüp modisti göstererek:
— Modistra Hezar Kürkçiyan hizmetkârınız…
Firuze Hanım’la Hami Bey’in ufak bir baş sallamalarına mu-

kabil239, Hezar Kürkçiyan yerlere kadar derin bir reverans yapa-
rak240 biraz evvel dolandırıcılıkla itham ettiği241 bu ana oğlu kemal-i 
tazimle242 selamladı.

Oradaki suret-i ictimaları243 hakikaten tiyatro sahnelerinde-
ki komedya mecalisinden244 birine benzeyen bu eşhas245 içinde en 
gülünç bir hâlde kalanı Saffet Hanım olmuştu. Belinden aşağı bir 
keten etekliğinden başka vücudunda hemen bir şey yoktu. Güm-
rah246, kumral saçları firketelerin bend ü zabtından247 kurtularak 
çıplak pazulara yol yol dökülmüş, iki kat gerdanın üzerinde des-
değirmi248 duran çehre helecandan249 gülgûn kesilmiş, kıvırcık kir-
pikli ela gözleri hiddetle mahcubiyetin bir anda husulünden250 garip 
bir baygınlık peyda etmişti. Biçare251 Saffet, kocasından metresleri 
bulunduğuna o anda ağlamak mı yoksa enzar-ı istihzası252 önünde 
237    maan: beraber
238    bade: sonra, daha sonra
239    mukabil: karşılık
240    reverans yapmak: selam vermek amacıyla eğilmek
241    itham etmek: suçlamak
242    kemal-i tazim: fazla, aşırı hürmet
243    suret-i ictima: toplanma şekli
244    mecalis: meclisler
245    eşhas: şahıslar
246    gümrah: uzun, sık ve dalgalı
247    bend ü zabt: bağ, kontrol
248    desdeğirmi: yusyuvarlak
249    helecan: kalp çarpıntısı, heyecan
250    husul: meydana gelme
251    biçare: çaresiz, zavallı
252    enzar-ı istihza: alaycı bakışlar
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üryan253 bulunduğu kaynanasının zehr-i tir-i tebessümüne254 hedef 
olamamak için toplanmak mı lazım geleceğini bir müddet düşündü. 
Nihayet hiss-i mahcubiyeti255 teessürüne256 galebe etti257. Ağlarken 
güler görünmeye cebrinefis ederek258 ne giryeye259 ne tebessüme 
benzeyen acip260 işmizazlarla261 ayağa kalktı.

Firuze Hanımefendi, gelinini keskin bir nazar-ı istihza ile süz-
dü. Güya onu öyle üryan rüyetten262 ürkmüş gibi iki eliyle yüzünü 
kapayarak:

— Aman Saffet o ne vücut o… Dev anasına dönmüşsün!
cümle-i istiğrabkâranesiyle263 haykırdı. Kaynananın bu ufak 

feryatları istihzadan ziyade derununu264 yakan bir hasetten265 mü-
tevellit266 idi. “Bir dirhem et bin ayıp örter.” derler. Gelinin gerda-
nından, pazularından, sinesinden taşan, dökülen o taze, o pembe 
adalattan267 yarım okkacağızı bir mucize-i Rabbaniye eseri olarak 
kaynananın o sıska çehresine taksim edilse268 ne kadar porsuk269 
düzelir, ne kadar çukur örtülür, ne kadar çizik kaybolurdu… Firuze 
Hanımefendi’nin gelinine karşı olan en büyük husumeti270, kendi-
253    üryan: çıplak
254    zehr-i tir-i tebessüm: gülücük oklarının zehri
255    hiss-i mahcubiyet: utanma hissi
256    teessür: üzüntü
257    galebe etmek: galip gelmek
258    cebrinefis etmek: kendini zorlamak
259    girye: gözyaşı
260    acip: garip
261    işmizaz: üzülme, yüzünü ekşitme
262    rüyet: görmek
263    cümle-i istiğrabkârane: şaşkınlık cümlesi
264    derun: iç, kalp
265    haset: kıskançlık
266    mütevellit: doğan, çıkan
267    adalat: adeleler
268    taksim etmek: bölerek pay etmek
269    porsuk: gevşeklik, sarkıklık
270    husumet: düşmanlık
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sinin hemen mahrumiyet-i külliye271 hâlinde bulunduğu bir lutf-i 
hilkatin272 onda bu mebzuliyetini273 görmekten ileri geliyordu.

Biçare Saffet, dev anasına benzetilmekten mütehassıl274 bir 
tesirin taht-ı ızdırabında275 ezilmekte iken Hami Bey, yerde yatan, 
bağları parçalanmış korseyi görerek modiste hitaben Fransızca:

— Oh! Hayvan palanı276 parçalamış… Demek gem almak iste-
miyor… Bu ne kadar vahşet…

Modist bu teşbihe277 o kadar güldü, o kadar güldü ki birçok 
modistleri iflasa çıkaran Firuze Hanımefendi gibi kibar nisvandan 
birinin huzurunda bulunduğunu unutarak yerlere kadar birkaç defa 
eğilip kalktı.

Saffet, modistin böyle iki kat oluncaya kadar gülmesinden zev-
cinin278 sarf ettiği Fransızca sözlerin kendi hakkında her hâlde bü-
yük bir methe279 delalet etmediğini280 anladı.

Firuze Hanımefendi, yabancı bir modist muvacehesinde281 ge-
linini dev anasına benzetmek gibi bir teşbihin pek de asalet-i terbi-
ye ile tevafuk edemeyeceğini282 düşünerek bu tecavüzü tamir için 
nevazişgûne283 bir seda ile:

— Saffet Hanım yavrum… Korseyi niçin yere attın? Giy baka-
lım, biz de görelim…
271    mahrumiyet-i külliye: tam (anlamıyla) yokluk
272    lutf-i hilkat: yaradılış lütfu
273    mebzuliyet: bolluk
274    mütehassıl: meydana gelen, kaynaklanan
275    taht-ı ızdırab: sıkıntı altı
276    palan: eyer
277    teşbih: benzetme
278    zevç: koca, eş
279    medih: övgü
280    delalet etmek: işaret etmek, aracı olmak
281    muvacehe: huzurunda olmak
282    tevafuk etmek: uygun düşmek
283    nevazişgûne: iltifat tarzında
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Kaynana Fransızca bilmediği için Hami Bey’in zavallı Saffet 
hakkında reva gördüğü o galiz284 teşbihi anlayamamıştı. Gülmesi-
nin son fıkırtıları tesiriyle elan ara sıra vücudu sarsılan modist, Fi-
ruze Hanım’a cevap olarak:

— Küçük hanımefendinin gövdesi görünüşte battaldır. Fakat 
kemikleri minyon285 olduğundan sıkıya koyunca vücutları lastik 
top gibi ufalıyor. Kendi hâline bırakırsan yine şişiyor. Lakin kendi-
leri bizi keyfimize bırakmıyorlar ki gövdelerini kararınca sıkalım. 
Aflarınıza mağrurlanarak söylüyorum ki gerek cenabınız286 gerek 
beyefendimiz bu kadar à la mode287 olasınız da bu gelin hanımı 
şimdiyecek korseye sokmayıp da böyle battal bırakasınız… İşte bu 
husus taaccübümü mucip oluyor288.

Ana oğul birer sandalyeye oturdular. Firuze Hanımefendi’nin 
elinde saplı bir gözlük vardı. Bu nev gözlük istimalini289 konakla-
rında bir iki akşam misafir kalan bir Rus kontesinde görmüş, bun-
daki fevaid-i şuhaneyi290 derhâl takdir ederek ertesi günü aynen o 
şekilde bağa291 saplı bir gözlük de kendi tedarik292 etmişti. Dikkatli 
bakacağı her şeye şimdi bu gözlüğü bittevcih293 biraz eğri tuttuğu 
bağa sapın mailiyetini294 mütevaziyen295 ser-i nazikterini296 çarpı-
tarak gözlüğün camları altında istiğnakârane297, süzük bir bakışla 
284    galiz: çirkin, kaba
285    minyon: ince, çıtı pıtı
286    cenap: muhataba saygı ifade eden bir söz
287    à la mode: modaya uyan
288    mucip olmak: gerektirmek, aracı olmak, sebep olmak
289    istimal: kullanma
290    fevaid-i şuhane: işveli (görünmeyi sağlayacak) faydalar
291    bağa: kaplumbağa kabuğundan yapılmış
292    tedarik: edinme
293    bittevcih: döndürerek, yönelterek
294    mailiyet: eğrilik
295    mütevaziyen: paralel olarak
296    ser-i nazikter: çok nazik baş
297    istiğnakârane: tenezzül etmeyen
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letafet-i cemaline298, tuvaletine revnak-ı diğer299 vermeye uğraşarak 
bakmayı artık âdet edinmişti.

Kaynana hanım, saplı gözlüğünü gelinin üryan vücuduna tev-
cih ile izdiyad-ı semenden300 hasıl olma katmerleri, fazla-i lühu-
mu301 müstehziyane302 tenkit için gözlerini süzülmek derecesinin 
son haddine kadar bayılttığı sırada mahdum beyefendi valide hu-
zurunda alaturka terbiyenin pek müsait olamayacağı bir vaziyet-i 
Frengâne ile zayıf bacaklarını birbirinin üzerine koyarak oturduğu 
sandalyenin yayları içine öyle bir gömülüş gömüldü ki nahafet-
ten303 pantolonu delecek zannolunan diziyle burnu arasında hemen 
dört parmak mesafe kaldı. Bir eliyle ağzına götürdüğü Ekstra kalıp 
sigarasının mavimtırak dumanı kangal kangal havaya savrulmakta 
iken diğeriyle burnu üzerindeki yaylı altın gözlüğünü bastırarak sü-
züklükte validesinden pek aşağı kalmayan müstehzi gözlerini zev-
cesine dikti. Modiste hitaben:

— Şu korsenin resm-i iksasını304 biz de görsek?..
Alafrangalık ve zarafet beyanlarına hayrette kaldığı bu ana 

oğula dikişten, biçimden evvel söz beğendirebilmek daiyesine305 
düşen Hezar, büyük bir telaşla dedi ki:

— Korsenin ensesinin resmi önünün bir aynıdır. Yalnız ön ta-
rafta (biraz sıkılarak) fazla yuvarlaklar olduğundan onlar için bol 
yer edilmiştir…

Hezar’ın “iksa”yı “ense” anlamasındaki hatasıyla “yuvarlak” 
tabirine ana oğul gevrek gevrek gülüştüler. Modist mahcubane306:

— Huzurlarınızda yanlış bir ifade ettim acep?
298    letafet-i cemal: yüz güzelliği
299    revnak-ı diğer: farklı bir parlaklık, göz alıcılık
300    izdiyad-ı semen: yağ çokluğu, semizlik
301    fazla-i lühum: etlerin fazlalığı
302    müstehziyane: alay edercesine
303    nahafet: zayıflık, cılızlık
304    resm-i iksa: giydirme tarzı, töreni
305    daiye: arzu
306    mahcubane: utanarak
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Hami Bey başını iki tarafa sallayıp gülerek:
— Hayır hayır… Şu korseyi hanıma bir daha giydirseniz de 

görsek…
Hezar korseyi yerden aldı. Kopuk bağları mehmaemken307 ta-

mir ile Saffet Hanım’a hitaben:
— Deminden buna “pressoir308” diyordun, “cendere” diyordun, 

ne diyordun, yine bunun içine girersiniz?
Saffet Hanım bu defa korsenin şiddet-i tazyiki309 tesiriyle 

cism-i mülahhamından310 ruhu pervaz edeceğini311 bilse kayınvali-
desiyle zevcini kendine güldürmemek için of bile dememek azm-i 
katisiyle312 o insan cenderesine bir daha teslim-i vücud etti. Mer-
yem Dudu’nun muavenetiyle313 Hezar korsenin bağlarını o derece 
sıkıladı ki gelin hanımın çehresi gözlerinin akına kadar morardı. 
Hezar beşuşane314:

— İşte korse son kertesine kadar oturdu! Layıkıyla yerini buldu, 
tıpatıp uydu efendim…

Firuze Hanımefendi gözlüğünün sapını mutadından315 ziyade 
çarpıtıp o nispette316 münharif317 bir nazar-ı istihza ile gelinini sü-
zerek:

— Zavallının yüzü patlıcani mor kesildi. Yarım saate kadar ya 
korse ya Saffet bu ikisinden biri çatlamazsa çok şaşarım…

Hezar gülerek:
307    mehmaemken: mümkün olduğu kadar
308    pressoir: sıkma makinesi
309    şiddet-i tazyik: basınç, zorlama şiddeti
310    cism-i mülahham: etli vücut
311    pervaz etmek: uçmak
312    azm-i kati: mutlak azim
313    muavenet: yardım
314    beşuşane: güler yüzle
315    mutat: âdet edinilen
316    nispet: oran
317    münharif: sapmış, çarpık
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— Korsemin kumaşına güvenirim efendim çatlamaz… Fakat 
gelin hanımefendi bir tarafından sakatlanır ise ona bir lafım olamaz.

Firuze Hanım:
— A Saffet, şimdiye kadar geniş geniş geziyordun… Nene la-

zım da bundan sonra bu sıkıntılara giriyorsun?
Modist:
— Korse koymadan hiç kadın, kadın olabilir? Ne için bu zaval-

lıyı şimdiyecek böyle hâline bırakmışsınız? Vücudu yabani büyü-
müş…

Firuze Hanım:
— Beyi Paris’te iken biz kendisine çok söyledik. O zaman hiç 

kulak asmadı. Şimdi Hami geldi. Kocasının hariçte gözü kalmasın 
diye biçare işte bu cenderelere giriyor, alafrangalık icabı ne ise hep 
onları yapmak istiyor. Fransızca tahsil etmek için institutrice318 tut-
turmak arzu ediyor. Hâlbuki bu yaştan sonra bahusus319 Saffet Ha-
nım’ınki gibi bir kafa ile lisan öğrenmek, bu hâle gelmiş bir vücudu 
inceltmek mümkün müdür? Biz kendisini aldığımız zaman vücudu 
pek narin, pek nahif idi. Saffet’in böyle olacağını kimse memul et-
mezdi320. Saffet Hanım’ın ufak bir oğlu var, işte bu çocuk için bir 
institutrice’e cidden muhtacız. Bir bunak mürebbiyemiz321 vardı ge-
çinemedik, yol verdik. Şimdi yenisini arıyoruz. Eğer bildiğiniz bir 
institutrice varsa buraya gönderiniz.

Bu teklif üzerine Hezar, deruni şöyle düşündü: “Bunların ev-
velden bir institutriceleri vardıysa niçin geçinemeyip savdılar? 
Acaba aylığını biriktirip vermedikleri için mi institutrice bunlara 
adiós etti? İşin iç tarafı ne olursa olsun… Altunyanların ihtiyar ins-
titutrice’i şimdi boşta oturuyor. Buraya gelsin birkaç ay prova etsin. 
Ay bitimlerinde hakkını avucuna vermezler ise o da bir adiós eder, 
çıkar işin içinden…”
318    institutrice: kadın eğitmen
319    bahusus: özellikle
320    memul etmek: beklemek, ummak
321    mürebbiye: bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın
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Modist mühim bir ifadede bulunacağını ima eder bir tavır ala-
rak kedi gibi diliyle dudaklarını yalayıp birkaç defa yutkunarak:

— Efendim öyle bir institutrice hemen avucumun altındadır. 
Sanki bu konak için bir patron üzerine kesilmiş322 bir kadındır. Se-
kiz senedir Altunyanların hanelerinde oturdu. Onda birkaç çocuk 
terbiye etti. Çocukları Fransızca okutturdu, yazdırttı. Öyle mükem-
mel bir instruction323 verdi ki şimdi sanırsınız ki yavrucaklar bir 
işaretle sustaya duran sanki bir finodurlar324. Eh, vakitler malum… 
İsimleri Altunyan ise de o familyanın altınları pek o kadar bol bo-
lamat değildir… Madam Krike’yi yanlarından ayırt etmek istemez-
ler. Fakat o vazifesini dibinecek görmüştür. Çocuklar büyümüştür. 
Şimdi bu sebeplerden başka bir kapı arıyor. Madam Krike’nin yirmi 
göbeğe kadar silsilesi325 bellidir. Onun beraberinde bir silsile ağacı 
vardır. Frenkçe ona “arbre généalogique” derler. Her yaprağı bir 
göbeğe alamettir ki ondan bir insan çıkar. Bu ağacın bir dalının 
ucuna şöyle işaret olunmuştur ki Madam Krike’nin dedelerinden 
birinin nièce’i326 Fransa’da VI. Charles’ın kraliçesinin dame d’hon-
neur’üyle327 yanbeyan328 sofraya oturmuştur. Zadegân329 şeydir fa-
kat modestia’den330 ayrılmaz… Fransızca instruction’u331 metot ile 
verir… Birkaç aydan çocuklar Frenkçe bülbül gibi ötmeye başlarlar. 
Ben onun yanında Fransızca laf etmeye sıkılırım. Masculinlerde332 
fémininlerde333 hiç yanlışlık istemez… Şıp deyi insanın hatasını yü-
züne vurur…
322    patron üzerine kesilmiş: “biçilmiş kaftan gibi, çok uygun, birebir” anlamında
323    instruction: eğitim
324    fino: çok tüylü, küçük bir cins köpek
325    silsile: soy
326    nièce: yeğen
327    dame d’honneur: soylu bir kadına eşlik ve arkadaşlık etmekle yükümlü 

yardımcı kadın, nedime
328    yanbeyan: bizzat yan yana
329    zadegân: soylu
330    modestia: tevazu
331    instruction: öğretim
332    masculin: eril
333    féminin: dişil
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Medihteki bu ıtnabı334 kısa kesmek için Firuze Hanımefendi 
tatlı bir tebessümle:

— Madam Krike’yi siz buraya gönderiniz, hakkında ettiğiniz 
medihler onu bize beğendirdi. Gelsin, bizi görsün, bakalım kendisi 
de buradan hoşlanacak mı?

— Ne deyi hoşlanmasın efendim? Sizden âlâ bir hanımefendi, 
bundan büyük bir kapı mı bulacaktır? Fakat Frenk olduklarından 
aksatalarını335 tırınk336 görmek isterler. Madde budur işte…

334    ıtnap: gereğinden fazla açıklama yapma, sözü uzatma
335    aksata: alışveriş
336    tırınk: tirink, peşin olarak



II  
MERHUM ŞADİ EFENDİ AİLESİ

Boğaziçi’nin karyesindeki337 Şadi Efendi yalısı beş on senedir 
artık âdeta haraba yüz tutmuştu. Şaşaa-i maziyesini338 bilenlerden 
ketm-i sefalet339 etmek istiyor gibi o koca ebniye340, sarkık saçakla-
rını, kırık kafeslerini, dökük kaplamalarını, çarpık kapılarını sanki 
zahrındaki341 asırlık korunun saye-i kesifinde342 mustazil343 bırak-
mak için arkaya mail bir vaz-ı harabi344 almıştı.

Cesim345 kütlelerinin birçoğu denize yürüyerek büyük rah-
neler346, oyuklar açılmış, dört beş metrelik arz-ı sabıkının347 bazı 
yerleri şimdi ancak bir insan mürur edebilecek348 kadar dar geçit 
hâline girmiş olan o rıhtıma vaktiyle ne mutantan349 kayıklar yanaş-
tığını, ne mübarek kademler350 bastığını, o pencerelerden görünen 
337    karye: köy, yerleşim yeri
338    şaşaa-i maziye: geçmişteki parlaklık, eski gösteriş
339    ketm-i sefalet: yoksulluğun gizlenmesi
340    ebniye: binalar
341    zahr: arka
342    saye-i kesif: koyu gölge
343    mustazil: gölgede, gölgelenmiş
344    vaz-ı harabi: harap duruş
345    cesim: iri, büyük
346    rahne: yarık
347    arz-ı sabık: önceki görüntü
348    mürur etmek: geçmek
349    mutantan: debdebeli, gösterişli
350    kadem: ayak
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avizelerin şaşaa-i tenviratı351 altında ne müzeyyen352 ziyafet sofra-
ları kurulduğunu o taşların, ağaçların kudret-i beyanları353 olup da 
söyleyebile idiler, sımah-ı dikkat354 her kovuktan büyük dasitan-ı 
ibret355 iştirdi.

Bu sahilhane sükkânını356 beslemek için Rumeli’deki müte-
addit357 çiftliklerden Beyoğlu’nda, vilayetteki akarattan358 gelen 
altınlar, adeden korunun evrak-ı eşcariyle359 rekabet edecek bir 
mebzuliyetle360 buraya su gibi akarken şimdi o servet -hiç şüphe 
yok- senelerin devr ü teakubuyla361 yine böyle bir harabe hâlini ala-
cak diğer hanelere, başka ailelere tebdil-i mecra362 eylemişti.

Yalının evvelki velvele-i izdihamı artık amik363, mehip364 bir 
sükûta tahavvül etmişti365. Fakat şimdi meşceredeki366 tuyurun367 
elhanı368 daha hazin işitiliyor, sahilin telatum-ı bikararı369 daha ma-
nidar inliyordu.
351    şaşaa-i tenvirat: aydınlatmaların gösterişi
352    müzeyyen: süslü
353    kudret-i beyan: söyleyiş gücü
354    sımah-ı dikkat: dikkat kulağı
355    dasitan-ı ibret: ibret destanı, hikayesi
356    sükkân: sakinler, oturanlar, ikamet edenler
357    müteaddit: çeşitli, birçok
358    akarat: gelir getiren emlak
359    evrak-ı eşcar: ağaçların yaprakları
360    mebzuliyet: bolluk
361    devr ü teakub: birbirini takip etme, birbiri ardınca gelme
362    tebdil-i mecra: yer değişimi
363    amik: derin
364    mehip: heybetli
365    tahavvül: değişme
366    meşcere: koru
367    tuyur: kuşlar
368    elhan: nağmeler
369    telatum-ı bikarar: dalgaların kararsız çarpışması
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Sarrafların, murabahacıların370 eydi-i tezviratına371 geçmiş 
bunca akar ve irattan372 ellerinde kala kala bir buçuk çiftlik kalmış 
ve hâlâ eski servetin suyuna tirit geçinerek ettikleri israfatın mevri-
dinden373 kimseyi haberdar etmemek için ser verip de sır vermeyen 
Firuze Hanımefendi’yle mahdumu Hami Bey yalının bir dairesini 
mehmaemken tamir ettirerek pencerelerine panjurlar taktırmışlar, 
çerçeveleri değiştirmişler, o cesim sofaları camekânlarla böldür-
müşlerdi.

Firuze Hanımefendi on sekiz, on dokuz yaşında bir dilşikâr-ı 
bimisal374 iken yetmiş beşlik bir efendinin -galiba sıra numarasıyla 
yetmişinci olarak- firaş-ı pirîsine375 verilmişti. Kızın öyle kaynar bir 
çağda, efendinin ise müteberridü’l-vücud376 bir acz-i mücessem377 
hâlinde bulunması bu izdivaçtan bir semere378 zuhurunu379 tasavvu-
ra380 bile kimseye cesaret veremez iken -bisırr-ı kudret-i Rahman- 
senesinde dünyaya tosun gibi bir oğlan gelmesi, kil ü kal-i ağyara381 
ne ucu bucağı bulunmaz mecralar açmıştı.

On, on beş senedir etibba382 muayenesiyle ananeti383 müte-
hakkık384 olan efendinin fenn-i hazır-ı tıbbı385 tekziben386 dünyaya 
370    murabahacı: tefeci
371    eydi-i tezvirat: yalancı eller
372    irat: gelir
373    mevrit: yol
374    dilşikâr-ı bimisal: emsalsiz gönül avlayan
375    firaş-ı pirî: ihtiyar döşek
376    müteberridü’l-vücud: vücudu soğuyan
377    acz-i mücessem: âciz cisim, vücut
378    semere: verim, netice
379    zuhur: meydana çıkma
380    tasavvur: düşünme
381    kil ü kal-i ağyar: yabancıların dedikodusu
382    etibba: doktorlar
383    ananet: iktidarsızlık
384    mütehakkık: doğruluğu ortaya çıkan
385    fenn-i hazır-ı tıbb: son doktorluk fenni
386    tekzip: yalanlama
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gelen bu fevkalmemul387, bu son zürriyeti388 abani389 kundak, yeşil 
duvakla kucağına verildiği vakit, Şadi Efendi merhum, cidden eşk-i 
şadi390 dökerek kendine ananet isnat eden cühela-yı etibbanın391 şu 
kizb-i sarihlerine392 hiddetten ziyade, kâhya efendinin yarım dirhe-
mini beş liraya yutturduğu kuvvet macununun tesir-i hayretbahşası-
na393 memnun olmuştu.

Daha doğrusu efendinin akamet-i tenasüliyesi394 Hami’nin te-
vellüdünden395 sonra, tesir-i pirîyle dimağına396 vurarak çocuğun 
badi-i vücudu397 macun mudur, hangi sebeb-i haricîdir398, bunu pek 
fark edemedi. Matlup399 olan bir çocuk değil mi? Ona da malik ol-
duktan sonra o kadar ince eleyip sık dokumada ne mana var?

Zehirli iftiralar işaa eden400 bedzebanların401 tekzib-i müdde-
ayat-ı narevaları402 için Firuze Hanımefendi bazen kundağı zevc-i 
matuhunun403 kucağına koyarak:

— Bakınız efendim, oğlunuzun gözleri, kaşları, hele o irice ku-
lakları zatıalinize ne kadar benziyor?
387    fevkalmemul: beklenmedik
388    zürriyet: nesil
389    abani: sarıya çalan beyaz renk
390    eşk-i şadi: sevinç gözyaşı
391    cühela-yı etibba: cahil hekimler
392    kizb-i sarih: açık yalan
393    tesir-i hayretbahşa: hayret veren tesir
394    akamet-i tenasüliye: üreme kısırlığı
395    tevellüt: doğma
396    dimağ: beyin
397    badi-i vücud: vücut bulma, doğma sebebi
398    sebeb-i haricî: dış etken
399    matlup: istenen
400    işaa etmek: yaymak, duyurmak
401    bedzeban: kötü dil
402    tekzib-i müddeayat-ı nareva: yakışıksız iddiaları yalanlama
403    zevc-i matuh: bunak eş
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sözleriyle redd-i müfteriyata404 uğraştığı esnada efendi gözlü-
ğüne çekidüzen vererek bu müşabehetin bir şemmesine405 müsa-
dif olabilmek406 için masuma saatlerce nasb-ı enzar-ı dikkat407 ile 
beyhude408 yorulurdu. Hanımın çocukla kendi arasındaki bu isnad-ı 
müşabehetine409 ekseriya sükûtla mukabele410 eder, bazen de canı 
sıkılarak:

— A hanımcığım daha bir aylık çocuğun sana bana benzediği 
belli olur mu? Hele biraz büyüsün kime benzediği sonra anlaşılır… 
derdi.

Efendinin kemal-i safvetle verdiği bu cevap, derunu çıfıt çar-
şısına benzeyen hanımca suitefsire411 pek elverişli görünerek bu ta-
yin-i müşabehet hususunun şimdiden tasdik edilmeyip de atiye412 
taliki413 pek ziyade mucib-i endişe414 olurdu.

Evvelce hakk-ı verasete415 malik416 iken Hami’nin tevellü-
düyle417 bu verasetten sakıt olan418 bazı akraba, efendinin uzaktan 
yakından taallukatı419 güft ü guda420 pek ileri vararak selamlıktaki 
genç çubukçu421 ile çocuk beynindeki fart-ı müşabeheti422 pek de 
404    redd-i müfteriyat: iftiraların reddi
405    şemme: zerre, küçük miktar
406    müsadif olmak: tesadüf etmek
407    nasb-ı enzar-ı dikkat: dikkat bakışlarını dikme
408    beyhude: boşuna
409    isnad-ı müşabehet: benzerlik yükleme
410    mukabele: karşılık
411    suitefsir: yanlış yorumlama
412    ati: gelecek
413    talik: bırakılma
414    mucib-i endişe: endişeye sebep
415    hakk-ı veraset: miras hakkı
416    malik: sehip
417    tevellüt: doğum
418    sakıt olmak: düşmek, mahrum kalmak
419    taallukat: akrabalar
420    güft u gu: dedikodu
421    çubukçu: konaklarda tütün çubuklarını hazırlayıp ikram eden görevli
422    fart-ı müşabehet: aşırı benzerlik
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tesadüf-i hilkate atfedemeyerek423 bundan meani-i zaide424 istihra-
cıyla425 Firuze’nin ithamına426 yürümek isterlerdi.

Çocuk beş yaşında iken efendibabası tebdil-i âlem etti427. Bu 
kadar emvale428 vâris-i yegâne429 olan Hami, henüz dünyadan bi-
haber bir tıfl-ı masum430, validesi ise başında kavak yeli esen bir 
genç kadın. Maişet-i dünya431 nedir, para nereden gelir, nasıl sarf 
edilir? Bunu bilmek değil, düşünmeye bile hiç lüzum hissetmemiş-
lerdi. Efendi merhumun âdeta bir perestesi432, şevk-i hayatı, canı 
cananı olan Firuze, arzu ettikçe elini çekmecelere sokar, avuç avuç 
çıkardığı altınları etrafına bezl ü isar eder433 ve o zerpareler434 ora-
larda kendi kendine kaynar, peyda olur zehab-ı batılında435 bulunur-
du. Akçenin fıkdanı436 yüzünden dünyada zaruret, sefalet mevcut 
olduğunu, o madencikler için ne kıtaller437, cinayetler, felaketler 
vukua438 geldiğini bile hemen bilmiyor gibiydi.

Konaktan cenaze çıktığının akşamı Firuze’nin çeşmanından439 
seyl-i bela440 gibi eşk-i matem akarken derununda ağladığı odanın 
kapısına vekilharç441 gelerek:
423    atfetmek: bir şeye bağlamak, yormak
424    meani-i zaide: çok anlamlar
425    istihraç: çıkarma
426    itham: suçlama, kabahatli görme
427    tebdil-i âlem etmek: dünyadan göçmek, vefat etmek
428    emval: mallar
429    vâris-i yegâne: tek vâris
430    tıfl-ı masum: masum çocuk
431    maişet-i dünya: dünya geçimi
432    pereste: taparcasına sevilen kadın, ilahe
433    bezl ü isar etmek: bol bol harcamak, saçmak
434    zerpare: altın parçası
435    zehab-ı batıl: yanlış düşünce
436    fıkdan: yokluk
437    kıtal: vuruşma, kavga, savaş
438    vuku: olma
439    çeşman: gözler
440    seyl-i bela: afet seli
441    vekilharç: varlıklı ailelerin parasını yönetmek ve gerekli harcamaları yap-

makla görevli kimse
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— Bu akşamdan itibaren konağın umur-ı idaresince442 vukua 
gelen ve gelecek olan masarif üzerinize deyn443 kayd olunur.

ihtarıyla444 bir defter çıkardı. Yekûnu445 birçok liraya baliğ 
olan446 birtakım müfredat447 okudu.

Firuze bu ihtarın çıkacağı netice-i müdhişeyi aklına bile getir-
meyerek o, yalnız uşak makulesi448 bir herifin bilamüsaade449 hare-
me duhul450 ile hodbehod451 kendine söz söyleyebilmekteki cesa-
retine, bu terbiyesizliğin, bu küstahlığın derecesine istiğrap etti452. 
İşte o zaman yüreğine efendinin ye’s-i vefatından453 şedit, keskin 
bir hançer-i teessür saplandığını duydu.

Öyle uzun defter-i müfredat454 dinleyecek bir zamanda olma-
dığını, o küstah herifi kapı önünden defetmelerini el, kaş, göz işa-
retiyle yanındaki kadınlara anlattı. Bu milyonlara malik taze dulun 
teveccühünü455 kazanmak için emirlerini süratle ifada456 yekdiğeriy-
le457 rekabete çıkışan dalkavuk kadınlardan biri haddini bildirecek 
elfaz-ı tedibiye458 ile vekilharcı kapıdan savdığı esnada herif oradan 
çekilip giderken kendi kendine “Zavallı hanımefendi… Zevc-i ma-
tuhunun459 zamanındaki nazlar, densizlikler geçmiş ola… Bundan 
442    umur-ı idare: idare işleri
443    deyn: borç
444    ihtar: uyarı
445    yekûn: hepsi
446    baliğ olmak: varmak, ulaşmak
447    müfredat: ayrıntılar, maddeler
448    makule: takım, çeşit
449    bilamüsaade: müsaadesiz, izinsiz
450    duhul: içeri girme
451    hodbehod: kendi kendine
452    istiğrap etmek: şaşırmak
453    ye’s-i vefat: ölüm ümütsizliği
454    defter-i müfredat: ayrıntı listesi
455    teveccüh: alaka, sevgi
456    ifa: yerine getirme
457    yekdiğer: bir başkası
458    elfaz-ı tedibiye: haddini bildirme lafları
459    zevc-i matuh: bunak koca
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sonra senin yüzüne gülecekler… Sana yedirmek değil, senden ye-
mek için güleceklerdir… Aklını başına topla… Hanlarını, hamam-
larını elden çıkarıp da iki üç odalı evlerde kuru pösteki460 üzerinde 
kalan hanımefendiler çok görülmüş, işitilmiştir…” dedi.

Bunu söyleyen vekilharç Şakir Ağa, yirmi beş sene mukad-
dem461, o konağa vekilharç yamaklığıyla sokulduğu vakit arka-
sındaki yırtık mintanı, altında bir iç gömleği olmayan bir herifti. 
Şimdi basenet462 efendiden on sekiz bin lira matlup463 gösteriyordu. 
Memleketlerinden ümmi464 ve hemen çıplak gelerek hizmetkârlık-
la çattıkları kübera465 konaklarında reis-i aile vefat edince vârisler 
sırasına dâhil olmak fennini bu Divrikli, Arapkirli herifler hangi 
mekteb-i tezviratta466 tahsil ediyorlar, şaşılır. Bunlardan bazıları 
böyle fuzuli mirasa iştirakle467 de kanaat edemeyerek hanımefen-
diyi kendine bittenkih468 merhum efendinin kürkünü giyerek köşe 
penceresine kuruluyorlar.

Şadi Efendi, vefatından bir iki sene akdem469, konağında ve 
sair hanelerde bulundurup nazar-ı teveccühünden dur470 tuttuğu 
amelmande471 zevcatına münasip miktarda menkul ve gayrimenkul 
emval taksim etmiş ve ahir-i ömründe472 kendine bir evlat, o sinne 
kadar malik olamadığı böyle bir hazine-i hayat takdim etmiş olan 
Firuze’yi de o esnada nikâh ederek müstefreşelikten473 kurtardıktan 
460    pösteki: koyun ya da keçi postu
461    mukaddem: önce
462    basenet: senetle
463    matlup: alacak
464    ümmi: okuma yazması olmayan, eğitimsiz
465    kübera: büyükler
466    mekteb-i tezvirat: yalan dolan mektebi
467    iştirak: ortak olma
468    bittenkih: nikâhlayarak
469    akdem: daha önce
470    dur: uzak
471    amelmande: iş yapamaz hâle gelmiş olan, elden ayaktan düşmüş olan, ihtiyar
472    ahir-i ömr: ömrün kalanı
473    müstefreşe: odalık, cariye



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 73

maada474 menkul ve gayrimenkul emval-i mütebakiyesinden475 nıs-
fını476 bu genç zevce-i mesudesine terk etmişti ki emvalinin nısf-ı 
diğeri de badelvefat477 bilverase478 o yegâne semere-i fuad-ı biişti-
bahına479 intikal edecekti.

Bu felaket-i vefatın ikinci günü hanımefendi kendiyle beraber 
eşk-i matem isarında şayan-ı hayret bir bereket-i dümu480 gösteren 
birkaç kafadar kadınla kapısı sürmeli, perdeleri kapalı bir odada 
hâlâ meşgul-i ah u figan iken konağın içi sarıklı sarıksız birtakım 
insanla dolmuştu.

Divitleri belinde bazı efendiler “Sebt-i defter481 edilecek müf-
redat-ı beytiyeye482 nereden başlayacağız?” diye haykırıyorlar, bir-
takımları kilitli kapıların miftahlarını483 talep ediyorlar, diğerleri 
altın kasalarının, mücevherat çekmecelerinin mevzu484 oldukları 
mahalleri soruyorlar, birçokları da mühürleyecek delik arıyorlardı.

Bu gürültüler, bu nabeca485 sualler, bu mutalebeler486 nasılsa 
hanımefendinin hücre-i matemine kadar intişar487 eder, hunabe-i if-
tirak488 kataratı489 o pembe, o taze, latif yanaklarından henüz ihtizaz 
eden490 Firuze pürhiddet odasından fırlayarak:

— Efendim öldükten sonra bana ne mal lazım ne dünya!
474    maada: başka
475    emval-i mütebakiye: artan mallar
476    nısıf: yarım
477    badelvefat: vefattan sonra
478    bilverase: miras yoluyla
479    semere-i fuad-ı biiştibah: gönlün şüphe vermeyen meyvesi
480    bereket-i dümu: gözyaşı bereketi
481    sebt-i defter: deftere kaydetme
482    müfredat-ı beytiye: ev müfredatı
483    miftah: anahtar
484    mevzu: konulmuş
485    nabeca: uygunsuz
486    mutalebe: istekte bulunma
487    intişar: yayılmak
488    hunabe-i iftirak: ayrılığın kanlı gözyaşı
489    katarat: damlalar
490    ihtizaz etmek: (hafif) titremek
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feryadıyla demet demet anahtarları haremden selamlığa, bütün 
evdeki eşya-yı beytiyeyi birer dest-i tamala491 okşayarak deliği de-
şiği koklayan o zevatın492 başlarına atar.

Hanımefendiye şirin görünmek için kâhya efendi, sakalını sa-
rıya; vekilharç, bıyığını karaya boyayarak divanhanelerde sinlerin-
den gayrimemul493 bir zindegi494 ile piyasa etmekteler iken böyle 
ortaya serpilen anahtarlardan her biri bir şahs-ı mechulün495 eline 
geçerek bütün kilitlerde bir çatırtı peyda olması bu iki eski emektar 
kadimin fevkalhad496 kanlarına dokunduğundan:

— Hanımefendinin hâk-i paylarına497 yüz süreriz… Efendinin 
acısıyla şimdi filvaki498 gözleri dünyayı görmez. Fakat berhayat499 
olanlara mal lazımdır. Bahusus meydanda bir yetim var. Şimdi ne 
yaptıklarını bilmiyorlar. Bizi taraflarından rüyet-i umurlarına500 tev-
kil etsinler501, mallarını zıyadan502 kurtararak derhâl tesviye-i key-
fiyet edelim503…

haberini göndermişlerdi. Bu haber ağızdan kulağa yayılarak 
yarım saat zarfında hanımefendiden istirham-ı vekâlet504 edenlerin 
adedi on beşe baliğ oldu. Bu on beş kişiden hiçbirinin hüsnüniyet505 
ehlinden olmadığı biraz sonra beynlerinde boğaz boğaza zuhur eden 
491    dest-i tama: açgözlü el
492    zevat: kişiler
493    gayrimemul: beklenenden başka
494    zindegi: zindelik
495    şahs-ı mechul: bilinmeyen kişi
496    fevkalhad: sınırı aşma
497    hâk-i pay: ayak toprağı
498    filvaki: gerçekten
499    berhayat: yaşayan
500    rüyet-i umur: işleri idare etme
501    tevkil etmek: vekil tayin etmek
502    zıya: kayıp, yok olma
503    tesviye-i keyfiyet etmek: durumu düzeltmek
504    istirham-ı vekâlet: vekillik isteme
505    hüsnüniyet: iyi niyet
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niza-i rekabetten506 anlaşıldı. Vekil namzetliği507 iddiasıyla bunlar 
böyle dışarıda boğuşurken haremde hanımefendiyle sinezen-ı ma-
tem olan508 kadınlar, o ah vah arasında münasebet düşürebildikçe 
kimi biraderinin kimi zevcinin istikamet509 ve dirayetini510, ehliyet 
ve namusunu medih ile vekâlete layık dünyada bir ferd-i aferide511 
varsa o da falanca olduğunu saç yolarak, yaş dökerek anlatıyorlardı.

Bu gürültü aylar senelerle sürdü. Tesviye-i maslahatı512 için 
hanımefendi birkaç vekil tayin etti. Oğlu Hami’yi taht-ı vesayeti-
ne513 aldı. Bu dul kadına yol gösterenin, akıl öğretenin haddi hesabı 
yoktu.

O ilk kargaşalık esnasında ne kadar mücevher mahfazaları-
nın514 boş kalmış olduğu, ne kadarının takımıyla aşırıldığı, ne kadar 
zikıymet515 pırlantalar değiştirilerek yerlerine adi hacerpareler516 
vazedildiği517 çok sonraları anlaşıldı.

Fuzuli, iştirak-i emvale518 üşüşen kimselerle uğraşılarak ka-
panın elinde ne kaldıysa kaldıktan sonra, vilayetten519 merhumun 
akrabası namıyla hiç o zamana kadar yüzleri görülmedik, isimleri 
işitilmedik herifler, yeğenler, dayızadeler, teyze, hala oğulları zuhur 
etti. Bunlar evvela efendi merhumun zevce-i menkûhası520 Firuze 
506    niza-i rekabet: rekabet kavgası
507    namzet: aday
508    sinezen-i matem olmak: göğsüne vurarak yas tutmak
509    istikamet: doğruluk
510    dirayet: güç, tecrübe
511    ferd-i aferide: yaratılmış kişi
512    tesviye-i maslahat: işlerin düzenlenmesi
513    taht-ı vesayet: malı mülkü yönetme
514    mahfaza: kap, kutu
515    zikıymet: kıymetli
516    hacerpare: taş parçası
517    vazedilmek: konmak
518    iştirak-i emval: mallara ortak olma
519    vilayet: memleket
520    zevce-i menkûha: nikâhlı eş
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Hanım üzerine ettiği hibe521 ve ferağı522 tanımamaktan, onun bir 
muamele-i faside523 olduğundan tutturarak sertakına göz ermez524, 
azim525 bir bab-ı dava526 küşadıyla527 nikâhı sahih528 addetmediler. 

“Hami, Şadi Efendi merhumun sulb-i sahih529 evladı değildir.” iddi-
asına kalkıştılar. Bu müddeayatla530 da kanaat edemeyerek “Firuze 
cariyedir. Bilverase531 bize mal olmuştur. Binaenaleyh532 Hami de 
abdimizdir533. İkisini de satacağız”a kadar ileri vardılar.

Bu herzegûyane534 müddeayat535 bilahare536 mahakim-i aide-
si537 canibinden538 reddedildi. Fakat dava o mertebe şümul539 peyda 
etti, o kadar eşkâle girdi ki efendiye karabet540 iddiasıyla vilayetten 
gelen zevattan her biri uğraşabildiği kadar uğraşarak İstanbul’dan 
infikâka541 mecbur olduğu esnada bu davayı ilerletebilmiş olduğu 
derecesinde akrabasından birine ciro ederek542 buradan öyle savu-
şurdu.
521    hibe: bağışlama
522    ferağ: vazgeçme
523    muamele-i faside: uydurma işlem
524    sertakına göz ermemek: “sınırı görülememek” anlamında
525    azim: büyük
526    bab-ı dava: dava kapısı
527    küşat: açma
528    sahih: şüphesiz, sahi
529    sulb-i sahih: kendi zürriyeti
530    müddeayat: iddialar
531    bilverase: miras yoluyla
532    binaenaleyh: bundan dolayı
533    abd: köle
534    herzegûyane: manasızca
535    müddeayat: iddialar
536    bilahare: daha sonra, sonraları
537    mahakim-i aide: ait olduğu mahkemeler
538    canip: taraf
539    şümul: içine alma, kapsama
540    karabet: akrabalık
541    infikâk: ayrılma
542    ciro etmek: bir işi başkasının üzerine devretmek
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Senelerden sonra davacıların butlan-ı müddeayatı543 zahir544 
oldu, hakikat tebeyyün545 etti ama bu müdafa-i hukuk keyfiyeti Fi-
ruze Hanımefendi’ye kaça mal oldu? Hemen servetinin bir sülüsü546 
bu yolda elden çıktı. Yedlerinde547 muntazam senedatla548 pek çok 
da dayin549 zuhur etti. Çiftliklerin, hanların kısm-ı küllisi550 sarraf-
larla, murabahacılarla551 muameleli552 çıktı. Efendi merhumun me-
sel-i sair553 hükmüne girmiş o servet-i azimesinin554 ilişiklerden bit-
tecrit555 mal-ı sahih olarak zevcesiyle mahdumunun yedine geçen 
kısmı, mecmua556 nazaran ancak hums557 nispetinde bir şeydi.

Şadi Efendi merhum gibi ashab-ı yesarın558 yani bir defa ismi 
zengine çıkmış olanların beyne’n-nas559 ekseriya serveti mübalağa-
lı560 telakki561 olunmak tuhaf bir âdettir. “Zenginin malı züğürdün 
çenesini yorar.” meseli meşhurdur. Demek ki mütemevvilanın562 
vasıf ve tahmin-i servetiyle demgüzarlıktan563 lezzet alan lira mü-
543    butlan-ı müddeayat: iddiaların geçersizliği
544    zahir: anlaşılan, meydanda olan
545    tebeyyün: görünüp anlaşılma
546    sülüs: üçte bir
547    yed: el
548    senedat: senetler
549    dayin: alacaklı
550    kısm-ı külli: büyük kısım
551    murabahacı: tefeci
552    muameleli: tefeci takibinde olan malların durumunu ifade eden bir kullanım
553    mesel-i sair: ağızdan ağıza dolaşan söz, ağızlara sakız olmuş söz
554    servet-i azime: büyük servet
555    bittecrit: soyutlanma ile, ayrılma ile, temizlenerek
556    mecmu: bütün, hepsi, toplam
557    hums: beşte bir
558    ashab-ı yesar: servet sahipleri
559    beyne’n-nas: insanlar arasında
560    mübalağa: abartı
561    telakki: anlama
562    mütemevvilan: zenginler
563    demgüzar: yaşayan, vakit geçiren
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tehassirleri564 onu derkise edememekten565 mütevellit ye’s-i mahru-
miyetlerini -şunun bunun mübalağakârane yâd-ı servetleriyle ağız 
ballandırarak tadile566 uğraşıyorlar.

İşte böyle etraftan malına pertevsuz567 ile bakan züğürtlerin iza-
mıyla568 birkaç milyon lira sahibi zannedilen Şadi Efendi mecmu-ı 
kıymet-i akarı569 ancak beş atlı yüz bin liraya baliğ olabilen bir zattı.

Kaptan kaba boşaltılan bir mayinin570 tenakusu571 gibi zevçten 
zevceye, pederden evlada intikalinde572 bu servet de küçüldü. Dey-
nlerin573 tesviyesi, davaların rüyeti, hasılı yel üfürdü, su götürdü… 
Firuze Hanımefendi’yle Hami Bey ancak ellişer bin liralık bir ser-
vet sahibi olabildiler. Herkesin “milyonlar” tahmin ettiği altınla-
rın “süzüntüsü” böyle hulasatü’l-hulasa574 yüz bin liraya tenezzül 
etmişti575. Fakat hariçten yine hakikat-i hâl bilinemeyerek bu ana 
oğulun servetleri pek mübalağalı telakki olunuyordu. Bir melahat-ı 
müstesnaya576 malik, yirmi üç yaşındaki Firuze; servetin hüsne577, 
hüsnün servete revnakbahş578 olmalarındaki havass-ı mucizekâ-
rilerini579 bildiğinden şöhret-i cemaline bir de mübalağa-i servet 
karıştığını duydukça memnun olarak sâmân u yesarı580 hakkında-
564    mütehassir: mahrum kalan, hasret çeken
565    derkise etmek: cebe koymak
566    tadil: değiştirme
567    pertevsuz: büyüteç
568    izam: büyütme
569    mecmu-ı kıymet-i akar: gelirlerin kıymetinin hepsi
570    mayi: akıcı madde
571    tenakus: azalma
572    intikal: geçme
573    deyn: borç
574    hulasatü’l-hulasa: özün özü, en sonunda
575    tenezzül: inme, düşme
576    melahat-i müstesna: başka bir güzellik
577    hüsün: güzellik
578    revnakbahş: güzellik, parlaklık veren
579    havass-ı mucizekâri: mucizevi durumlar
580    sâmân u yesar: servet ve zenginlik
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ki halkın bu istizamıyla581 mütenasip582 görünecek bir bab-ı maişet 
açtı. Kışın Beyoğlu’nda, yazın yalıda ikamet ediliyordu. Haremin 
tantanası hiç bozulmadı. Selamlıktaki hizmetkârlar pek eksilmedi. 
Lando583 rahat ve genişliğine, kupa584 lüzumuna, fayton585 hafiflik 
ve ferahlığına mebni586 elden çıkarılmadılar. Yağızların587 boyun 
kırışları, kesme kuyrukları, kırların588 hilmiyeti589 hoşa gittiğinden, 
doruların590 emektarlığına hürmet edildiğinden hemen ahır boşal-
madı. Konakta, yalıda her şey yerinde, mikdar-ı nüfus evvelki hâ-
linde gibiydi. Bu gürültü içinden eksilen yalnız bir ihtiyar efendi 
olmuştu. Merhumun yed-i yeminiyle591 gars ettiği592 fidan günden 
güne büyüyor, babasının acısını unutturuyordu.

Serveti cemalinden, cemali servetinden baskın Firuze’nin mil-
yonlara malik zannolunan bu genç dulun bahs-i şöhreti, mahafil-i 
kibar u sıgarda593 medar-ı zinet-i kelam594 oluyor, her yerde bir türlü 
vasf u tefsir ediliyord. Âlâdan595, ednadan596 talib-i izdivacı olanla-
rın miktarı yüzleri geçti, binlere vardı. Âdeta hanımefendiye deste 
deste istidanameler597 takdim olunuyordu. Bayılanın, ölenin, tutu-
581    istizam: gözünde büyütme
582    mütenasip: uygun
583    lando: üstü açık atlı binek arabası
584    kupa: üstü kapalı atlı binek arabası
585    fayton: körüklü, dört tekerlekli atlı binek arabası
586    mebni: dayanarak, dolayı
587    yağız: siyah tüyleri olan at
588    kır: az miktarda siyahın olduğu beyaz tüyleri olan at
589    hilmiyet: yumuşak huyluluk
590    doru: gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at
591    yed-i yemin: mübarek el
592    gars etmek: dikmek
593    mahafil-i kibar u sıgar: büyük ve küçük meclisler
594    medar-ı zinet-i kelam: söz süsüne vesile
595    âlâ: pek yüksek
596    edna: pek aşağı
597    istidaname: rica mektubu, dilekçe
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şanın, yananın kesreti598 hakkındaki mübalağaya hem yâr şaşıyordu 
hem ağyar599.

Firuze, nailiyet-i izdivacı600 için etrafında böyle kırılışanlara 
gülüyor, hiçbirini kendine layık bulmuyordu. Efendinin kısa süren 
matemi bittikten, ağlanabildiği kadar ağlanıp âdet yerini bulduk-
tan sonra nöbet eğlenceye, zevke, sefaya, gülmeye, oynamaya gel-
di. Fakat merhum da büsbütün unutulmayarak müteaddit cevami-i 
şerifede601 huffaz-ı hoş-elhana602 hatimler indirtiliyor, mevlitler kı-
raat603 ettiriliyordu. Beri taraftan birbirinden hüsna sekiz on genç 
cariye alındı. Her birinin meyl-i fıtratı tetkik edilerek604 kiminin 
eline keman, kimininkine ut, kanun, tambur, tef verildi. Sebükpa605 
olanlar raksa606 ayrıldı. Bir ikisi piyano başına geçirildi. Bunlara 
da flavta607, keman ilave edildi. Alaturka, alafranga iki takım ter-
tip olundu. Memleketimizin sazda, sedada, piyanoda, viyolonda 
teferrüt etmiş608 esatize-i musikiyesinden609 en namdarları bu kızla-
rın talimine610 tayin edildi. Hey hey mi hey hey! Medet mi medet! 
Bambum mu bambum!

Haftada bir iki gece yalının kafesleri fora… Her pencerede 
başka nev bir şehrayin611 varmış gibi türlü renkte ziyalar612 denizin 
598    kesret: çokluk
599    ağyar: yabancı
600    nailiyet-i izdivac: evlenebilme
601    cevami-i şerife: mübarek camiler
602    huffaz-ı hoş-elhan: hoş nağmeli hafızlar
603    kıraat: okuma
604    tetkik edilmek: incelenmek
605    sebükpa: ayağına çabuk
606    raks: dans
607    flavta: flüt
608    teferrüt etmek: eşsiz olmak, sivrilmek
609    esatize-i musiki: müzik üstatları
610    talim: öğretme, yetiştirme
611    şehrayin: şenlik
612    ziya: ışık
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rakik613 emvacı614 üzerine nurlar saçarken piyanoya, kemana, flav-
taya refakat eden mühtez615, gönül gıcıklayıcı latif bir kadın sedası 
en meşhur bir operanın ruhu çırpındıracak, teessürlere düşüren bir 
parçasını kâh hazin kâh şedit nağmelerle okuyarak arkadaki koro 
da o makeste616 sanki bir rakib-i mevhumla617 yarışırdı.

Bir müddet sonra mükemmel bir ince saz takımının kârları, se-
maileri, besteleri, şarkıları, gazelleriyle bezmde618 başka bir hâlet619, 
nağmede müessir620 bir samimiyet, neşede diğer vecd ü cezalet621 
peyda olurdu. Müstemiler622 yavaş yavaş alaturka ağır havalarımı-
zın tesirat-ı muhaddiresiyle623 uyuşurken birdenbire kemançenin, 
kemanın yaylarından udun, tamburun tellerinden, teflerin şakrak 
zillerinden bir raks havasının mesela “Bülbül olsam kona da bilsem 
dallara” şarkısının kıvrak, sıçratıcı nağmeleri avuç avuç bir baran-ı 
neşe624 gibi ortalığa saçılmaya, en uyuşuk gönülleri heves-i raksa 
getirmeye, bilaihtiyar625 bellerde, omuzlarda titremeler peyda ve 
meclisin heva-yı ahengini emvac-ı ihtizazla626 neşedar etmeye baş-
layınca sırma saçaklı serpme pul fistanlı iki peri-i raks meydan-ı 
cevelana627 fırlayarak fistanlarının renginden alev almış zannolu-
nan pembe izarları628 üzerinde kesik Avrupa kâkülleri o “ya hey” 
613    rakik: ince
614    emvaç: dalgalar
615    mühtez: titrek
616    makes: akis yeri
617    rakib-i mevhum: eşli olamyan, vehm ürünü rakip
618    bezm: meclis
619    hâlet: hâl, duurm
620    müessir: tesir bırakan
621    vecd ü cezalet: coşkulu ve düzgün olma
622    müstemi: dinleyici
623    tesirat-ı muhaddire: uyuşturucu etki
624    baran-ı neşe: sevinç yağmuru
625    bilaihtiyar: istemsizce
626    emvac-ı ihtizaz: titreme dalgaları
627    meydan-ı cevelan: dolanma meydanı
628    izar: yanak
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sedalarıyla muttariden629 yayılıp yayılıp toplandıkça, gözler süzüle 
süzüle simin630 gabgablar631 sağa sola kaydıkça sinelerden kabaran 
o ikişer pistan-ı nevreside632 sığınacak kucak arar gibi titreye titre-
ye ortalığı zelzeleye verdikçe temaşageranın633 çember-i şuurları634 
zıvanalarından karış karış oynar, yine yerini bulurdu. Böyle sazlar 
neşe püskürür, rakkaselerin çeşmanı süzülür, avizelerin, fanusla-
rın iltimaları635 altında irili ufaklı kadehlerle rengamiz636 meşrubat 
içilirken istima-ı aheng637 için bu tarabhanenin638 önüne toplanan 
kayıklar, sandallardaki erbab-ı tecessüs639 arasında Firuze Hanı-
mefendi’nin şu tarz-ı maişet-i safaperestanesi640 hakkında bin tür-
lü kılükal641 deveran ederdi642. Ezcümle643 hanımefendi beğendiği 
delikanlıyı sıkletince644 altına müstağrak ediyormuş645 kabîlinden646 
şayiat647 birtakım tehidest648 zenperestanın649 rahat nevmlerini650 ih-
lal ile rüyalarında mütemadiyen651 altın madenleri görmek, kendi 
629    muttariden: düzenli bir şekilde, muntazaman devam eden
630    simin: gümüş gibi
631    gabgab: gerdan
632    pistan-ı nevreside: yeni yetişmiş, taze meme
633    temaşageran: izleyenler
634    çember-i şuur: akıl çemberi
635    iltima: ışıldama, parıldama
636    rengamiz: karışık renkli
637    istima-ı aheng: ahengi işitmek
638    tarabhane: sevinç, neşe evi
639    erbab-ı tecessüs: merak sahipleri
640    tarz-ı maişet-i safaperestane: eğlence seven işlerinin tarzı
641    kılükal: dedikodu
642    deveran etmek: dolaşmak
643    ezcümle: mesela, bunun gibi
644    sıklet: ağırlık
645    müstağrak etmek: gömmek, boğmak
646    kabîl: gibi, türlü
647    şayiat: söylenti
648    tehidest: eli boş, züğürt
649    zenperestan: kadın düşkünleri
650    nevm: uyku
651    mütemadiyen: devamlı surette
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sıklet-i vücudiyeleri nispetinde kütlelerle tartılmak gibi evhama652 
uğramalarına sebep olmuştu.

Üç çifte şık kayık hazırlanıp da arkaya serilmiş ipekli al ihra-
mın sırma saçakları denizin mavi sath-ı rakidinde653 izler bırakarak 
sırma işlemeli al çuha654 saltalı655, burma bıyıklı üç tüvana656 hamla-
cının657 bol yenli658, hilali gömleklerden uzanan adali659 pazularının 
himmet-i ciryesiyle660 kayık bir tüy hiffetiyle kayıp giderken için-
deki kuş tüyü döşemeye yaslanmış sanemzibanın661 uzaktan vücu-
du pek fark olunamayan o püf662 yaşmaktan663 irtisam eden664 ince 
kaşlarına toplu, pembe, rakik dudaklarına canlar dayanmazdı.

Firuze Hanımefendi karşısına bir cariye alarak deniz tenezzüh-
lerini665 ekseriya bu suretle icra ederdi.

Hanımefendi Göksu’ya azm-i rah666 ederse bir düğün evi gibi 
orası şenlenir, Kalender’e tevcihe667 azimet etse bu seyyare-i cema-
lin668 cazibe-i hüsnüne tutulmuş üftadegân669 hep o tarafa dökülür-
lerdi.
652    evham: kuruntular
653    sath-ı rakid: durgun yüzey
654    çuha: tüysüz, ince, sık dokunmuş yün kumaş
655    salta: yakasız, iliksiz kolları bol ceket
656    tüvana: kuvvetli, dinç
657    hamlacı: kürek çeken kişi, kayıkçı
658    yen: giysi kolu
659    adali: kaslı
660    himmet-i cirye: hareket etme, akma gayreti
661    sanemziba: put gibi süslü, güzel
662    püf: ince, belirsiz
663    yaşmak: ince yüz örtüsü
664    irtisam etmek: şekli görünmek
665    tenezzüh: gezinti
666    azm-i rah: gitmeye niyet etme
667    tevcih: yönelme
668    seyyare-i cemal: güzellik yıldızı
669    üftadegân: âşıklar, tutkunlar
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Hami Beyefendi’nin emr-i tedris ü talimine670 müteaddit hoca-
lar tayin olundu. Fakat çocuğun zaafı, çelimsizliği validesini pek 
büyük endişelere düşürdüğünden müteallime671 muallimlerin672 
sözlerine tevfik-i hareket673 eylemesi değil, hocalara küçük beyin 
evamirine674 tebean675 bir nevi usul-i tedris ihtira eylemeleri676 tem-
bih edildi. Şakirt hiç sıkıştırılmayacak, isterse dersine çalışacak, is-
temezse çalışmayacak. Mesela “Nasara ne kelime?” sualine çocuk 

“ism-i fail”677 derse bu yanlış cevap şöyle alkışlanacak: “Maşallah 
beyim! Subhanallah efendim! Bu ne zekâvet678! Evet, ism-i faildir. 
Fakat şu da hatırınızda kalsın ki ‘nasara’ ara sırada fi’l-i mazi679 
olur.” denecek. Şakirt680, “nasara”nın fi’l-i maziliğini katiyen kabul 
etmeyerek bu tahtieden681 müteessiren ağlamaya başlarsa muallim 
derhâl istifa-yı kusur edecek ve “nasara” için dünyada bir şey ol-
mak münasip ise onun da ancak ism-i faillik olacağını itiraf eyle-
yecek. Rahle-i tedrise682 oturmazdan evvel şakirdi doktor dikkatle 
muayene ederek o günkü ahval-i sıhhiyesine683 nazaran ne kadar 
müddet derse tahammül edeceğini tıbben bittayin bu emirde hocaya 
talimat ve tembihat-ı mahsusa684 ita eyleyecek685.
670    emr-i tedris ü talim: eğitim işi
671    müteallim: öğrenci
672    muallim: öğretmen
673    tevfik-i hareket: uygun davranış
674    evamir: emirler
675    tebean: uyarak
676    ihtira eylemek: icat etmek
677    ism-i fail: özne
678    zekâvet: zekilik
679    fi’l-i mazi: eylemin geçmiş zaman çekimi
680    şakirt: talebe, öğrenci
681    tahtie: yanlış çıkarma, hata bulup söyleme
682    rahle-i tedris: öğretim masası
683    ahval-i sıhhiye: sağlık durumları
684    tembihat-ı mahsusa: özel tembihler
685    ita eylemek: vermek
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Muallimlerin hele Arabi hocalarının birçoğu, bu şerait-i tedri-
siyeyi686 bir türlü muallimlik haysiyetiyle tevfik edemeyerek terk-i 
hizmet eylediler. Sekiz on hoca tebdilinden687 sonra Firuze Hanıme-
fendi mahdumuna nihayet aradığı gibi muallimler buldu. Bu sonra-
ki hocalar her akşam baklavayı böreği bulunca “nasara”dan ziya-
de beyin mizacına688 hizmette kârlı çıkacaklarını anladılar. Bütün 
tasrifatı689 şımarık talebelerinin rey-i hodseranesine690 havale ettiler. 
Kendileri var himmetlerini sofra başında teşmir-i saidle691 kaymaklı 
baklavanın gücenmez bir tarafından yakalayıp her noktasına hulul 
edinceye692 kadar balı içinde muallimane tedvir ederek693 haydi se-
lamet ola mideye göndermek cihetine sarfa koyuldular ve bu usul-i 
tedrisi her şeyden tatlı buldular.

Hocaların tatlıya, puf böreğine karşı bir kere bu zaafları tebey-
yün ettikten sonra Hami Bey, irili ufaklı köle ve cariyelerini etrafına 
toplar, zavallı hoca efendinin gözlerini bağlayarak yalının o geniş 
sofalarında körebe oyununa kalkardı. Muallim, yediği tatlılar bur-
nundan gelinceye kadar koşar, bu yorgunluğun acısını o akşam ya 
revaniden ya muhallebiden çıkarmaya yemin ederdi. Sofra başına 
oturunca:

— Yine bugün derse bedel körebe oyunuyla vakit geçirdik. O 
kadar koştum o mertebe yoruldum ki karnım boş torbaya döndü, 
sözleriyle o akşamki taama694 derece-i istihkakını695 herkese tasdik 
ettirmek ister, badehu696 kollarını sıvar, sözlerini tasdik etseler de 
gık deyinceye kadar yerdi, etmeseler de.
686    şerait-i tedrisiye: öğretim şartları
687    tebdil: değiştirme
688    mizaç: huy, tabiat
689    tasrifat: idare etmeler
690    rey-i hodserane: dikbaşlı görüş
691    teşmir-i said: kolları sıvama
692    hulul etmek: girmek
693    tedvir etmek: döndürmek
694    taam: yemek
695    derece-i istihkak: hak etme derecesi
696    badehu: daha sonra
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Fransızca hocasının o yalıdaki sergüzeşt-i muallimanesi697 
büsbütün başka türlü cereyan etmişti. Her şeyin halisiyetindeki698 
makbuliyet699, mine’l-kadim700 tecrübe edilmiş bir hakikat olduğun-
dan ismini Paul’a, Pierre’e çıkararak başlarına chapeau701 koyup 
gramersiz702 bir lisan dibinden bozuk bir aksanla hocalığa yeltenen 
yakası yağlı, havsız703 redingotlu704 Şark Frenklerine pek o kadar 
ehemmiyet verilmeyerek Hami Beyefendi’ye Fransız oğlu Fransız 
bir muallim taharri edilmiş705 ve böyle ıyar-ı milliyeti706 tastamam 
bir tanesi de ele geçirilmişti. Zavallı Mösyö Jean o yalıdaki ho-
caların dalkavuklukla muallimlik arasındaki mevki-i gayr-i muh-
teremlerinden707 bihaberdi. Henüz bir kelime Türkçe de bilmiyor-
du. Kâhya efendi tercüman vesatetiyle708 muallime, şakirdi Hami 
Bey’in ahval-i sıhhiye ve akliyesi hakkında bir miktar malumat-ı 
mütekaddimeden709 sonra çocuğu sıkmayarak gayet nazikâne ted-
ris etmesi lüzumunu anlattı. Muallim cenapları, silindir şapkasını 
bir sandalye üzerine ağzı yukarıya ters koyarak tembih-i vakiye710 
tevfikan711 bütün beşaşet-i Frengânesini712 ibzal713 ile derse başladı-
ğı günü muzip çocuk, yanındaki küçük köleye parmağıyla şapkayı 
bilirae pek lazımlı bir şeye benzetmiş ve teşbihteki zarafete ikisi de 
gülmekten kırılmışlardı.
697    sergüzeşt-i muallimane: öğretmenlik maceraları
698    halisiyet: esas, asıl
699    makbuliyet: beğeni
700    mine’l-kadim: eskiden beri
701    chapeau: şapka
702    gramer: dil bilgisi
703    hav: tüy
704    redingot: arkası uzun, yırtmaçlı, resmî erkek ceketi
705    taharri etmek: araştırmak, aramak
706    ıyar-ı milliyet: milliyetin saflık, halislik derecesi, ayarı
707    mevki-i gayr-i muhterem: kıymetsiz mevki
708    vesatet: aracılık
709    malumat-ı mütekaddime: önceki bilinenler
710    tembih-i vaki: yapılan, olan tembih
711    tevfikan: uyarak
712    beşaşet-i Frengâne: Frenkçe güler yüzlülük
713    ibzal: bol kullanma
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Hoca Türkçe bilmediği için şakirdinin sanayi-i teşbihiyedeki 
bu maharetine adem-i intikal714 ile o yalnız çocuğun siniri tuttu zan-
nederek bir müddet dersi tatil eylemiş ve o kahkahalar arasında do-
nuk bir çehre iraesiyle çocukların neşelerini bozmamak için kendisi 
de mümkün mertebe gülmekten geri durmamıştı.

Mösyö Jean bir gün sofaya çıkarak mendil ile gözleri bağlan-
mış Türkçe hocasının bir alay çocuğun ortasında sıçradığını ve cur-
cunayı ayyuka çıkaran etfalin715 hocaya karşı yumruklarını birbiri-
ne vurarak:

— “Ebeme pilav pişirdim. İçine … düşürdüm…” avazıyla bağ-
rıştıklarını görmüştü. Ne pilavdan ne de içine düşürülenden bir şey 
anlamayarak o yalnız çocuklara vücut egzersizi yaptırılıyor zannıy-
la bu ikinci vazife için hocanın ne miktar fazla maaş aldığını merak 
etmişti.

Fransızca muallimi artık ufak tefek Türkçe kelimatı anlamak 
iktidarını peyda edince Hami’nin arsızlığına tahammül getireme-
meye başladı. Bazen hiddetlenerek:

— Yok sen profesör! Ben profesör! Yok ben çocuk, sen çocuk… 
kabîlinden anlaşılmaz tekdirlere kalkışırdı. Bir gün derste hoca şa-
kirdine être fi’l-i ianesinin716 mazi-i gayr-i mahdudunu717 sordu.

Hami je suis été, tu es été, il est été ve ilaahirihi718 suretinde 
okumaya başladı. Hoca pürhiddet kesilerek Fransızca hiç böyle sıy-
ga719 bulunmadığını bunun doğrusu j’ai été ve ilaahirihi olduğunu 
biraz dürüştane720 şakirdine ihtar etti. Hami, hiddette hocasını bir-
kaç kat geçerek kıpkırmızı bir çehre ile:

— Doğrusu benim okuduğum gibidir! Evet, je suis été’dir işte!
714    adem-i intikal: anlamama
715    etfal: çocuklar
716    fi’l-i iane: yardımcı fiil
717    mazi-i gayr-i mahdud: belirsiz geçmiş zaman
718    ilaahirihi: ve benzeri
719    sıyga: kip
720    dürüştane: kabaca, sertçe
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— Ah mon Dieu721! Ben hata söylüyor?
— Hata söylüyor…
— Gramer kitap yanlış yazmış?
— Evet grameriniz bütün bütün yanlış yazmış.
— O dieu des bêtes!722 Sen dokuz, on yaşta bir Türk çocuk bili-

yor, o kadar ki Fransız grammairienler723 bilmiyorlar böyle?
— Çok laf yok… Doğrusu je suis été olacak! Anladın mı Sin-

yor724 Patates?
— Ben patates?
— Ben olacak değilim ya! Sen! Baban da bayır turpu…
— Benim baba bayır turp? Bu bana dolu bir insulte (haka-

ret)725…
— Hımbıl! Laf boş olacak değil ya? Elbette dolu olacak!..
Fransız gözlerini dört açarak:
— Allons done imbécile! Tu désires que nous changions notre 

grammaire pour te pluire…
(Haydi oradan ahmak! Sana hoş görünmek için gramerimizi 

değiştirmemizi istiyorsun…)
Hami “embesil” hitab-ı muhakkiranesini726 işitince hemen ba-

lık gibi yüzüstü odanın ortasına upuzun atılarak ağlama ile harik727 
kulesi bekçilerinin “Niiiiyaaavvv…” nida-yı velvelebahşaları728 
beyninde medit729, acı bir feryat kopardı. Çocuğun bu çirkin avazı 
fevkalade bir veca730 veya büyük bir teessürüne delalet ettiği yalı 
721    mon Dieu: “Tanrı’m”
722    O dieu des bêtes: “Ey kafasızlar tanrısı”
723    grammairien: gramerci
724    sinyor: bay
725    Anlam, metinde doğrudan parantez içinde verilmiştir.
726    hitab-ı muhakkirane: hakaret hitabı
727    harik: yangın
728    nida-yı velvelebahşa: velvele veren ses
729    medit: uzun süren
730    veca: sızı
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halkınca mücerrepti731. Güya hanenin bir tarafı vehleten732 parlayı-
vermiş gibi bu sedayı işiten, elinden işini bırakarak küçük beyin im-
dadına şitap etti733. Odanın içi hemen yarım dakikada başları örtülü, 
örtüsüz kadınlar, birçok uşaklarla doldu. Daha hakikat-i maddenin 
ne olduğu anlaşılmadan Firuze Hanımefendi:

— Evladıma ne yaptınız? Herifler, karılar söyleyiniz bakayım? 
Yavrucuğuma ne oldu?

istifhamat-ı acibesiyle734 kalabalığı yararak odaya girdi. Bir 
nara ile bütün yalı halkını başına toplayacağından emin olan Hami, 
haykıra haykıra Fransız hocasına acaba ne ağza alınmaz şütum-ı 
galize735 fırlatmıyordu! Biri bu şütumu sem-i dikkatle736 dinliyeydi 
bu kadar tabirat-ı müstehceneyi737 o yaşta bir çocuğun nereden ve 
nasıl öğrenmiş olduğuna hayret ederdi.

Firuze Hanım:
— Doktor nerede? Yavrum hiddetle tıkanacak, bayılacak! Ca-

nım, kâhya efendiyi bulun… Ben ona “Çocuğun celalli olduğunu 
Frenk’e anlatsın.” demedim mi?

Hami, hocasına söver iken validesi kemal-i şefkatle alnından, 
yanaklarından okşayarak:

— Eh yavrum! Eh gülüm! Evet evet, dediğin gibi olsun mele-
ğim… Oh oh pekâlâ…

Kâhya efendi yetişir. Doktor gelir. Küçük beyin teskin-i asa-
bı738 için kordiyaller739 tertip olunur. Nihayet hoca ile şakirt beynin-
deki sebeb-i ihtilaf740 anlaşılır. Hep çocuğa hak verildiğini, bütün 
731    mücerrep: tecrübe olunmuş
732    vehleten: ansızın
733    şitap etmek: koşmak
734    istifhamat-ı acibe: garip sorular
735    şütum-ı galize: çirkin küfürler
736    sem-i dikkat: dikkat kulağı
737    tabirat-ı müstehcene: müstehcen ifadeler
738    teskin-i asab: sinirleri yatıştırma
739    kordiyal: sakinleştirici
740    sebeb-i ihtilaf: anlaşmazlık sebebi
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ona itimat edildiğini görerek istiğrap içinde kalan muallim, o kala-
balığa hitaben:

— Bu çok ayıp… Ne vakit bir çocuk bağırıyor bu kadar adam 
geliyor. O ne söylüyor hep inanıyor, yalnız çocuk değil, terbiye 
yok… Siz hep yok…

Hami bağırarak:
— Embesil onun kendisidir!.. J’ai été değil, je suis été’dir işte!
Kâhya efendi, hocanın kulağına:
— Mösyö Jean rica ederiz, çocuk ne derse sen de “öyledir” de!
— O… Bu çok drôle741… Çocuk ne vakit diyor “Kâhya 

Efendi baba dört ayak vardır, kulaklar yüksektir”, biz inanacak ki 
böyledir…

Hanımefendi bir aralık ortadan kaybolup yine gelir. Mösyö Je-
an’ın eline hafiyen742 laakal743 on beş lira kıymetinde bir altın saat 
sıkıştırarak yavaşça:

— Rica ederim kuzum mösyö… Sözünü geri al. Çocuğun dedi-
ğini tasdik et. Yavrumun kanı başına sıçramış…

Mösyö Jean saati görünce hiddetlenmekle kabul etmek beynin-
de muhayyir744 bir tavır ile:

— Yok, madam efendim hanım! Siz böyle benim ahlak bozacak 
yerde ne vakit onun ahlak yapıyor, daha iyi oluyor…

— Mösyö, pek ziyade rica ederim…
— Her ne vakit bir karı yalvarıyor, biz olur diyor.
Muallim, çocuğun önüne giderek:
— Ben yanlış yaptı… Verbe être745, passé indéfini746 yok jei 

été… Fakat je suis été… Benim bu yanlış affeder?
741    drôle: garip, acayip
742    hafiyyen: gizlice
743    laakal: en az
744    muhayyir: hayret veren
745    verbe être: être (imek) fiili
746    passé indéfini: belirsiz geçmiş zaman
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Hami, bu galebesinden747 mütevellit bir istihkarla748:
— Ya ben sana demedim miydi? Mırmırık boza suratlı herif!
Mösyö Jean, Galile’ye engizisyon mahkemesi huzurunda sö-

zünü geri aldırdıkları gibi bir çocuğun hatırı için inkâr-ı hakikat 
ettikten sonra hemen kendini bahçeye attı. Orada cesim749 bir şem-
siye gibi küşadecenah750 bir fıstık ağacının altında denize karşı nar-
gilesini guruldatan Farisi hocasıyla gözlerini süze süze her yudumu 
göbeğine kadar çekerek kahve içen Arabi muallimine tesadüf etti. 
Bunlar gülerek Mösyö Jean’e hüsnükabul gösterdiler. Hami’nin bu 
densizliği onlar için yüz defa tekrar etmiş ahval-i mücerrebedendi. 
Arabi hocası kahveyi yere bırakarak:

— Mösyö! Bu yalıda öyle muntazam ders okutmak yok… Ço-
cuk ne derse öyle olacak… Yemekler güzel, hem bol… Bana âlâ 
yahni, kaymaklı nefis tatlılar… (Farisi hocasını göstererek) Mur-
taza Efendi için çilav751, zerdeli hindi… Sana mükemmel boyun, 
lezzetli biftek… Bunları yemeli badehu bu ağacın altına oturup 
kahveyi, sigarayı da çekmeli… Dikkat olunacak nokta-i mühimme 
yalnız ders esnasında çocuk “masdar”a “emr-i hâzır”dır dese zinhar 
zıddına basmamalı, derhâl tasdik etmeli… Bak sinyor cenapları… 
Bu konakta bir âdet vardır… Küçük beyle zuhur eden ilk münaza-
ada752 hocayı ıtma753 için eline bir altın saat verirler. İkinci patırtıda 
on lira, üçüncüde kapı dışarıya defederler. Biz Murtaza Efendi’yle 
saatleri ve badehu altınları aldık. Şimdi beyi gücendirmemeye gay-
retle keyfimize bakıyoruz…
747    galebe: üstün gelme
748    istihkâr: hakaret etme
749    cesim: büyük
750    küşadecenah: kanat açmış
751    çilav: güzel kokulu bir pirinç türü olan amberbu ile pişirilen pilav
752    münazaa: ağız kavgası
753    ıtma: tamah uyandırma, isteklendirme
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Farisi Hocası marpucu754 ağzından çıkararak rehavetkârane755, 
medit bir tebessümle başını sallaya sallaya:

— Hiç böyle tuhaf püser756 daha görmemişim… Derse dikka-
ti yoktur lakin zekidir… Geçende ister idi ki beni hiddete getirsin, 
ders esnasında iddiaya başladı ki “amuhten”757 masdarı758 “armut”-
tan alınmıştır ve manası da “çok tatlı olmak” demektir…

Arabi Hocası:
— Vah meseleye ağzım sulandı Murtaza Efendi…
— Ben saati koynuma koymuşam, liraları keseye atmışam… 

Bilirem ki gayrı kalan kovulmaktır. “Amuhten”in muşmuladan 
iştikakını759 iddia etse daha redde mecalim yok… Cevap ettim: 

“Beli760 beyim, yahşi söylüyorsan… Pek doğru… ‘Amuhten’in aslı 
‘armut’tandır. Biraz daha büyür ise ebu’l-lügat761 olacaksan…” Bu 
sözüme çok hoşlandı. Anasına metholunmuşam. Ertesi günü hanı-
mefendi beni kapı ardına çağırdı. “Tedrisinden memnunum Murta-
za Efendi. Çocuğu güzel okutuyorsun.” iltifatıyla beş lira ihsan bu-
yurdu. Alıram liraları, çekerem nargüleyi, dahası mene gerekmezdi 
köpeyoğlu!

Mösyö Jean ancak yarı yarıya anlayabildiği bu garip sözleri 
dinledi. Kendi kendine “Je ferai autant que ces messieurs” yani 

“Ben de bu efendiler gibi yaparım” dedi. Bir müddet sonra Hami ile 
beynlerinde zuhur eden ikinci bir ihtilaf-ı manada muallim cenah-
ları cebine on lira atarak Fransız lisanının kavaid-i esasiyesinden762 
bazılarını inkâr etti, beyefendinin keyfini yerine getirdi. Fakat maa-
lesef üçüncü ihtilafta Mösyö Jean diğer hoca efendiler kadar derya-
754    marpuç: nargilenin hortum biçimindeki uzun ve bükülgen borusu
755    rehavetkârâne: rahat, gevşek biçimde
756    püser: erkek çocuk
757    amuhten: öğretmek
758    masdar: fiil kökü
759    iştikak: türeme
760    beli: evet
761    ebu’l-lügat: sözlük babası
762    kavaid-i esasiye: esas kurallar
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dil763 olamadı. Yalıdan kovuldu. Valizini bir hamala yükletip kapıya 
çıkarken Hami’nin irili ufaklı köleleri, cariyeleri, bütün huddam-ı 
lub u rezaleti764 yumruklarını birbirine vurarak “Sen yok profesör! 
Ben profesör! Ben yok çocuk! Sen çocuk…” yaygaralarıyla hace-i 
matrudu765 sokağa kadar bitteşyi766 hakk-ı muallimanesinde şu son 
hürmeti de diriğ etmediler767.

Milliyeten Fransız olan hocaların taannütleri768 Mösyö Jean 
gibi birkaçında tecrübe edildi. Artık o lisanı tedris için bir Rum 
muallim bulundu. Nikolaidis Efendi mizaçgirlikte769 Arabi, Farisi 
muallimlerini fersah fersah geçti. Elsine-i atika ve cedidede770 âdeta 
mütebahhir771 olan bu zat, besbelli para kazanmak lisanını, âlimi 
olduğu elsine-i mürde772 kadar kuvvetli bilemediğinden bu mük-
tesebat-ı ilmiyesine773 rağmen uzun müddet tehi774 kese, boş mide 
orada burada sürünmüştü.

Öyle müferrih775 bir yalıda kendisine mükemmel bir oda tahsis 
edilerek çoktan beri mütehassir kaldığı sıcak çorbaya, sulu pirzo-
laya kavuşunca şakirdinin hatırı için, değil gramer kavaidi tebdil 
etmek, “Eyfel Kulesi mızıka ile vals ediyormuş.” deseler kuleyi 
oynarken gören ilk şahit kendi olduğunu iddiadan sıkılmayacak bir 
hâle gelmişti.
763    deryadil: gönlü geniş, sabırlı
764    huddam-ı lub u rezalet: oyuna ve kepazeliğe hizmet edenler
765    hace-i matrud: kovulmuş hoca
766    bitteşyi: uğurlayarak
767    diriğ etmek: esirgemek
768    taannüt: inat etme
769    mizaçgirlik: herkesin huyuna ve keyfine göre davranma
770    elsine-i atika ve cedide: eski ve yeni diller
771    mütebahhir: ilmi deniz gibi derin olan
772    elsine-i mürde: ölmüş diller
773    müktesebat-ı ilmiye: ilmî yeterlikler, bilgiler
774    tehi: boş
775    mürerrih: ferahlık veren
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Akşamüzerleri fıstık ağacının sayesi776 altında Arabi hocası si-
garasını, Farisi muallimi nargilesini içerek keyif çatarlar ve Niko-
laidis Efendi, kilercinin hazırladığı işret777 tepsisinden kadeh kadeh 
düzikoyu778 yuvarlayarak o nefis mezelerin emr-i intihabında779 sa-
niyelerle yorulurken bu üç muallim o gün Hami Bey’in keyfi için 
yine ne kadar lisan-ı kavaidi baltaladıklarını birbirine hikâye ederek 
gülüşürlerdi.

776    saye: gölge
777    işret: içki
778    düziko: düz rakı
779    emr-i intihab: seçip beğenme işi



III  
KELBİYUN’DAN780 BİR FİLOZOF

Firuze Hanımefendi, mukaddematını781 bir nebze hikâye etti-
ğimiz öyle bir hayatın taab-ı ezvakıyla782 yüzü buruşmuş bir ka-
dın, mahdumu Hami Bey ise işte böyle “dandini beyim, hoppala 
paşam”la terbiye görmüş bir gençti. Bu ailenin Şadi Efendi’nin 
vefatından sonraki her türlü mizan, ekyal783 haricindeki maişet-i se-
fahetperestanesi784 ancak dokuz on sene kadar devam edebildi. Çift-
liklerin çoğu satıldı. Kalanlar sarraflara terhin edildi785. Hami on 
beş, on altı yaşına girdiği zaman umum varidatları786 mahiye787 yüz 
elli, iki yüz liraya kadar inmişti ki bu tenezzül, ana oğulun dokuz 
on sene imar ettikleri hayat-ı sefihaneye788 nazaran âdeta acınacak 
zaruret, çekilmez bir fakr-ı hâl789 demekti. Meşhur meseldir: Kırk 
senede bir zengin fakir, bir fakir zengin olmaz, derler. Bu meselin 
780    Kelbiyun: insanın toplumsal gereksinmelerden kendisini tamamen yalıtması, 

hiçbir sosyal ve maddi ihtiyaca bağlı kalmadan kendi kendine yetmesi gerekti-
ğini; mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını ve bu erdemin de dünyevi hazları 
yadsımakla mümkün olabileceğini savunan, mülkiyet, aile, din gibi toplumsal 
değer yargılarını reddeden ahlak öğretisi

781    mukaddemat: başlangıçlar
782    taab-ı ezvak: zevklerin yorgunluğu
783    ekyal: ölçekler
784    maişet-i sefahet-perastane: zevke, eğlenceye düşkün yaşam
785    terhin edilmek: rehin bırakılmak
786    varidat: gelir
787    mahiye: aylık
788    hayta-ı sefihane: ezevke, eğlenceye düşkün hayat
789    fakr-ı hâl: fakirlik hâli
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tarih-i iradında790 besbelli bugünkü borsalar, piyasalar, fondalar791 
yokmuş. Çünkü şimdi servet, sermaye ve ticaretinin vüsatiyle792 
müşarün bi’l-benan olan793 bir zat, bir telgrafla birkaç dakika içinde 
iflas ediveriyor. Yine böyle piyasa muamelesinde isim ve şöhreti 
pek maruf olmayan794 bir diğeri de çarçabuk zengin olabiliyor. De-
mek eskiden insanlar ağır ağır zengin olurlar, yavaş yavaş fakra 
düşerlermiş. Fakat bu meselin elan795 bazı ailelerce de bir cihet-i 
tatbiki796 bulunabilir. Ezcümle işte Şadi Efendi merhumun ailesin-
de görüldüğü gibi pek sıkıştıkları bir zamanda Firuze Hanım gayet 
kıymettar bir top şal, büyük kıratta bir yakut yüzük, daha bunlara 
mümasil797 şeyler çıkararak gizlice sattırır, yine günlerini gün et-
mek imkânını bulur idi. Birkaç sene de böyle geçti. Çalgıcı hala-
yıkların gençleri satıldı, ihtiyarlayan çırak çıkarıldı, musiki, raks, 
dans hocaları savuldu. Erkek, kadın hizmetkârlar, seyisler, aşçılar 
hemen dört hums798 nispetinde tenkis799, tenkih edildi800. Yeniden 
yeniye akarlar elden çıkarak varidat-ı seneviye801 bin lirayı tutma-
maya başladı. O zamana kadar Hami de yirmi dört, yirmi beş yaşını 
buldu. Beyoğlu’nda ve şurada buradaki muaşakatını802 pek ileri bir 
dereceye vardırdı. Firuze Hanım servet-i hazıralarının artık müsa-
ade edemeyeceği bu israfata bir netice vermek için “belki avunur” 
hülyasıyla oğlunu evlendirdi. Saffet Hanım’ı buldu, aldı. Gelin ha-
nım o derece semirmezden evvel hakikaten emsaline nadir tesadüf 
olunur güzellerdendi. En ziyade merak ettiği, heves gösterdiği bir 
790    tarih-i irad: söylenme tarihi
791    fonda: kuruluş
792    vüsat: genişlik
793    müşarün bi’l-benan olmak: parmakla gösterilmek
794    maruf olmak: bilinmek
795    elan: şimdi, hâlâ
796    cihet-i tatbik: uygulama ciheti
797    mümasil: benzer
798    hums: beşte bir
799    tenkis etmek: azaltmak
800    tenkih etmek: ayıklamak
801    varidat-ı seneviye: senelik gelir
802    muaşakat: sevme işleri
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şey ile üç dört aydan ziyade meşgul olamamak hilkatinde bulunan 
mahdum bey, zevcesinin hamakatine803, cehaletine, saflığına artık 
tahammül edemez oldu. Firuze Hanımefendi’nin böyle cehele-i nis-
vandan804 bir gelini vech-i intihabına805 kimsenin aklı ermedi. Ka-
yınvalide hanım, bu intihabındaki hikmeti kendinden sual edenlere:

— “Sinni küçüktür. Kendim talim ve terbiye ederim. Bu güzel-
likte bir kıza her zaman tesadüf olunmaz.” tamaıyla Saffet’i oğluma 
aldım. Fakat gelinim o kadar mahdut806 istidatlı807 çıktı ki kendisine 
bir şey talim ettirebilmek şöyle dursun, vücuduna kadın kıyafetine 
benzer bir elbise bile giydiremedik…

cevabını verdi.
O aile esrarına vukuf808 iddia eden bazı zevat, Firuze’nin bu 

cevabına kalben gülerlerdi. Çünkü onların zanlarınca bu intihabın 
hikmeti, evin içine pek gözü açık bir gelin getirmek kaynananın 
işine gelemeyeceğinden başka bir şey değildi.

Firuze gençliğindeki muaşakatıyla dillere destan olmuştu. Pek 
taze dul kalmışken tezviç809 tarafına yanaşmaması, bu kadının tarz-ı 
hayatını birtakım suitefsiratla810 muaheze edenlere811 hak verdiri-
yordu. “Bir kadının öyle hesapsız serveti, sürü ile âşığı olduktan 
sonra koca namıyla hanesine bir kâhya, bir baş belası ikamesinde812 
ne mana vardır?” kabîlinden istihzalar813 ara sıra ta kendi kulağına 
kadar gittikçe Firuze müteneffirane814 kaşlarını kaldırıp dudaklarını 
kıvırarak:
803    hamakat: ahmaklık, anlayışsızlık
804    cehele-i nisvan: kadınların cahilleri
805    vech-i intihab: seçme, beğenme sebebi
806    mahdut: sınırlı
807    istidat: kabiliyet, yetenek
808    vukuf: bilme, öğrenme
809    tezviç: evlenme
810    suitefsiratla: kötüye yorarak
811    muaheze etmek: eleştirmek
812    ikame: yerleştirme
813    istihza: alay
814    müteneffirane: nefret edercesine
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— Âlemde de ne işsiz herzegular815 var… Benim malımdan, 
gönlümden başka düşünecek bir şey bulamıyorlar mı?

sözleriyle bu ta’n-ı umumiye816 karşı çin-i cebin817 gösterirdi. 
Sonra sonra sinni ilerledikçe aleyhinde deveran eden bu nev teşni-
attan818 müteessir olmaya başladı. Âleme karşı mazbutü’l-ahval819 
görünmek, bu rivayatı maişetiyle, harekâtıyla da tekzip etmek820 
arzusuna düştü. Lakin anlatmak istediği şu meyl-i salah821 ile de 
kendini kimseye beğendiremedi. O zaman öteki beriki “Galiba mal 
suyunu çekti, yüzü gözü de buruştu. Artık kendini besbelli beğenen 
olmuyor da mecburi ehl-i perdelik822 taslıyor…” demekten çekin-
mediler. Melahat-ı fevkaladesiyle823 meşhur bir kadının taravet-i ce-
mali824 hazana erince o eski muzafferiyat-ı âşıkanesinin gönlünde 
bazen bir bakiye-i gurur kalıyor. Zeval-napezir825 zanneylediği o 
hüsnüne zamanın açtığı ilk rahneleri826 hemen tamire ve bu emr-i 
müşküldeki muvaffakiyetini kendi kendine temine uğraşıyor. Bir 
kere insan o mevsime girdi mi çok geçmiyor karlar yağıyor, artık 
şita-yı ömrün827 sarsar-ı biemanıyla828 hırpalanan o çehreyi tamir 
güçleşiyor. Bazen gözlerindeki vuzuh-ı rüyete829, bazen aynanın 
sadakat-i inikasına830 inanmıyor. Yüzüne bakanlara kendisi de bir 
815    herzegu: saçma sapan konuşan
816    ta’n-ı umumi: herkesin kınaması
817    çin-i cebin: alın buruşukluğu (“kaş çatma, yüz asma, canı sıkılma emaresi 

gösterme” anlamında)
818    teşniat: ayıplamalar
819    mazbutü’l-ahval: hâli iyi, düzgün olan
820    tekzip etmek: yalanlamak
821    meyl-i salah: iyi olma temayülü
822    ehl-i perde: namus ehli
823    melahat-i fevkalade: aşırı güzellik
824    taravet-i cemal: güzellik tazeliği
825    zeval-napezir: son bulmayan
826    rahne: bozukluk, zarar
827    şita-yı ömr: ömrün kışı
828    sarsar-ı bieman: amansız kasırga
829    vuzuh-ı rüyet: bakışların aydınlığı
830    sadakat-i inikas: yansımanın doğruluğu
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nazar-i istizahla831 mukabele ederek sanki soruyor: “Ben nasılım? 
Yine evvelki gibi miyim?”

Artık medh-i hüsnü832 sadedinde işiteceği yalanlardan, müda-
henelerden833 hoşlanıyor, -diğer esbap ilcasıyla834 ihtimal- elan ken-
dine beyan-ı aşk, temin-i muhabbet edenler bulunuyor, hep bunları 
iğfal olunmak835 isteyerek dinliyor, bu tatlı rüyayı uzayabildiği ka-
dar uzatmak hevesinden vazgeçemiyor. Fakat bir gün kalbine bir 
sıkıntı geliyor, hissiyatına bir tebeddül836 arız oluyor837. Âşığının 
tavrındaki adem-i samimiyeti, sözlerindeki caliyeti838 artık nefsine 
karşı ketmedemiyor839. Hemen aynaya koşuyor. O düzgünlerin, bo-
yaların altından sırıtan yorgunluğu, buruşukluğu bütün o hakaik-i 
müdhişeyi inkâra, tevile840 imkân bulamıyor. Kendi kendine:

— Ben bitmişim! Bu çehre artık sevilmez. Beni sever görünen-
ler, taravet-i hüsnümü841 zevalden masun842 bir müstesna-yı hilkat843 
gibi göstermek isteyenler, hep o yüzüme gülenler demek bir menfa-
at saikasıyla844 yalan söylüyorlar, beni aldatıyorlar, diyor.

Böyle herkese maskara olmaktansa sevmemek, ihtiyal845 ile se-
vilmemek daha hayırlı olacağını itiraf eyliyor. Artık hayatının fasl-ı 
muaşakasını siyah bir perde ile örtmek istiyor fakat bu itiraf; aşktan, 
831    nazar-ı istizah: açıklama isteyen bakış
832    medh-i hüsn: güzel övgü
833    müdahene: dalkavukluk, ikiyüzlülük
834    ilca: zorlama
835    iğfal olunmak: baştan çıkarılmak
836    tebeddül: değişme
837    arız: gelmek, ortaya çıkmak
838    caliyet: yapmacıklık
839    ketmetmek: saklamak, gizlemek
840    tevil: başka türlü yorumlama
841    taravet-i hüsn: güzelliğin tazeliği
842    masun: korunan
843    müstesna-yı hilkat: yaratılış istisnası
844    saika: sebep
845    ihtiyal: hileye başvurma
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sevdadan bu damenkeşlik846, bu uzlet-i mecburi847, öyle bir kadın 
için bir mevt-i manevi848, âdeta bir intihar demektir.

Firuze Hanımefendi için hâl aynen böyle vaki olmuştu. Kendi-
ne arz-ı muhabbet edenlerin ifadelerinde mahsus olan caliyet, artık 
setrolunamayan849 bu hakikat, lezzet-i muaşakaya bedel o derece 
melalres-i ruh850 oluyor idi ki Firuze bunu muzafferiyat-i maziye-
sine, gurur-ı nisvaniyetine bir türlü yediremiyordu. Gönlünün ta-
hayyül ettiği851 gibi bir erkek, bir delikanlı, heyhat, evet bir genç 
zuhur edip de bu kadına samimiyet-i muhabbetine inandıracak bir 
suret-i sihirkâranede arz-ı sevda etse, ah buna Firuze inanabilse bu 
genç, bu hararetli âşığa bütün bakiye-i servetini değil, bir ay de-
vam edecek böyle bir saadet-i sevda için mabad-ı ömrünü852 fedaya 
hazırdı. Fakat böyle bir âşığın vücuduna ihtimal veremiyor, bunu 
uzun gecelerde muhayyile-i sevdası853 hadd-i hakikatten854 birun855 
vadilerde dolaşırken, muhal-ender-muhal856 bir rüya-yı emel gibi 
tasavvur ediyordu.

Hami Bey İstanbul’un bütün mahafil-i ezvak-ı zenperestane-
sinde857 bildiği gibi gezip tozduktan ve zevcesi Saffet’ten nefret de-
recesinde usandıktan sonra itmam-ı tahsil858 (!) için Paris’e gitmeye 
kalkıştı. Mahdum bey bu arzu-yı şedidini bildirdiği zaman valide-
sinde henüz o tarif ettiğimiz meyl-i salah hasıl olmamıştı. Birkaç 
âşıkla meşgul bulunuyordu. O aralık oğlunu başından savmayı ken-
846    damenkeşlik: el etek çekme
847    uzlet-i mecburi: zorunlu yalnızlık
848    mevt-i manevi: manevi ölüm
849    setr: örtme
850    melalres-i ruh: ruha sıkıntı veren
851    tahayyül etmek: hayal etmek
852    mabad-ı ömr: ömrün kalanı
853    muhayyile-i sevda: sevdanın hayali gücü
854    hadd-i hakikat: gerçeklik sınırı
855    birun: dışarı
856    muhal-ender-muhal: imkânsızlık içinde imkânsızlık
857    mahafil-i zevk-i zenperestane: çapkınlık ve zevk mahalleri
858    itmam-ı tahsil: eğitimini tamamlamak
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di serbestî-i harekâtınca daha faydalı gördü. Yine bazı emval terhin 
edilerek birkaç bin lira tedarik olundu. Hami başından savuldu.

Validesi İstanbul’da, mahdumu Paris’teki dilbazlık859 âlemle-
rinde orsa boca860 puyan olmaktalar iken861 Firuze Hanımefendi’nin 
ser-i hevadarından862 felaket-i sevda geçti. Sadakatlerinden pek 
emin bulunduğu bir iki âşığının huda-i muhabbetleri863, sahtekâr-
lıkları tebeyyün eyledi. Bunlardan birinin ilk hatasını affetti. Fakat 
o zat-ı mafüvv864, cananesinin bu ulüvv-i afvından865 mütenebbih 
olmayarak866 ilk kabahatini gölgede bırakacak bir ikinci küstahlığa 
cüret etti. Yine bozuşuldu. Sonra barışıldı. Firuze’nin mürüvvet-i 
afvda867, ötekilerin tekrar kabahatte pek ileri varmaları bu keyfi-
yet-i sevdayı çok karıştırdı. Sonra iş duruldu. Hakikat anlaşıldı ama 
beş altı bin lira içine oynadı. Bu muaşakaların aile bütçesine açtığı 
rahneler artık Firuze’nin buruşuk çehresi gibi tamir kabul etmez 
bir hâle geldi. Bu son acı tecrübeler delaletiyle hanımefendi enzar-ı 
uşşakın868 artık o boyalı simadan çevrilip kise-i inayete869 teveccüh 
etmiş olduğunu anladı. İşte bu geç tefehhüm870 üzerine, delikanlı 
sevmekten abat871 ile senelerle sahipkıranlığını872 ettiği mareke-i 
sevdadan873 çekildi. Fakat bu çekilişi bir feragat-i samimiye olmak-
tan ziyade iştihaları berkemal874 iken gücenerek sofradan kalkan 
859    dilbaz: gönül eğlendiren
860    orsa boca: bata çıka
861    puyan olmak: dalmak
862    ser-i hevadar: havalı baş
863    huda-i muhabbet: aşk oyunları
864    zat-ı mafüvv: affedilmiş kişi
865    ulüvv-i afv: affetme büyüklüğü
866    mütenebbih olmak: ders almak, akıllanmak
867    mürüvvet-i afv: affetme cömertliği
868    enzar-ı uşşak: âşıkların bakışları
869    kise-yi inayet: yardım kesesi
870    tefehhüm: anlama
871    abat: bayındır, mamur, şen, rahat
872    sahipkıran: güçlü ve üstün hükümdar
873    mareke-i sevda: sevda meydanı
874    berkemal: mükemmel
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çocuklarınki gibi bir eser-i infialdi875. İzzetinefsini tamir edecek 
kelimat-ı ihtiramiye876 ile birisi hanımefendiyi tekrar maideye877 
davet etse ihtimal icabette pek istiğna878 göstermeyecekti. Aşktan, 
muhabbetten bu nefret-i suriyesi879 süsüne, nizamına hiç halel ge-
tirmedi. Yine tuvaleti saatlerle sürüyor, yine akşam sabah tuvalet 
suları, pudra, boya kutuları boşalıyordu.

Hami Bey Paris’ten avdet edince validesini işte böyle bir taaf-
füf-i acib880 hâlinde buldu. Şimdi yalıda hanımefendinin mahrem-i 
herzarı881, en sadık bendesi Nedime isminde genç bir Habeş var-
dı. Bir zenciye ile bir beyazın izdivacından mütevellit sütlü kahve 
renginde bir dadı kız idi. Nedime okuma, yazma ve el hünerlerin-
deki istidadı, cerbeze-i kelamiye882, fesahat-i iknaiyesi883 bilhusus 
mizaçgirliği sayesinde Firuze’nin celb-i teveccüh-i tammına mu-
vaffak olmuştu. Hanımefendi sandık, sepetiyle beraber gönlünün 
anahtarlarını da bu kıza teslim etti. En ufak hususat-ı adiyesinden 
en mühim umur-ı âşıkanesine kadar hep o nezaret ederdi. O surette 
ki Firuze’ye ilan-ı muhabbet edenler evvela Nedime’ye kendilerini 
sevdirmedikçe hanımın gönlüne fürceyab-ı duhul884 olamazlardı.

O ailenin servet-i sahihası ne miktara tenezzül ettiğini Nedi-
me bilir, masarif-ı mutaddan885 hariç fevkalade bir lüzum üzerine 
kıymettar eşyadan biri satılmak icap ederse onu gizlice çarşıya Ne-
dime götürürdü. Bu Habeş kız, hanımına para tedarik etmek için 
çarşafının, feracesinin altında koynuna, koltuğuna sıkıştırarak be-
875    eser-i infial: üzüntü eseri
876    kelimat-ı ihtiram: hürmet sözcükleri
877    maide: ziyafet
878    istiğna: isteksizlik
879    nefret-i suriye: yapmacık nefret
880    taaffüf-i acib: garip bir iffetli görünme hali
881    mahrem-i herzar: dert ortağı, sırdaş
882    cerbeze-i kelamiye: söz söylemedeki beceriklilik
883    fesahat-i ikna: ikna etmedeki kusursuzluk
884    fürceyab-ı duhul: girmeye açıklık bulma
885    masarif-i mutad: her zamanki, alışılmış masraflar
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desten, kuyumcular çarşısı mezatlarına886 ne kadar iğneler, yüzükler, 
altın kupalar, zarflar, daha neler neler taşımıştı. Fakat otuz liraya 
sattığı bir şeyin yirmisini göstererek onunu derceyb887 ile hanımın 
emniyetini suistimalden çekinmezdi. Firuze’nin muaşakadan hali888 
kaldığı zamanlarda ekseriya alım satım olmadığından Nedime dai-
ma bedestenleri, kuyumcuları dolaşmak için hanımını dad ü sited-i 
sevdaya889 teşvik eder ve en ziyade masarifi mucip olan âşık, bu kı-
zın hükmünce hanımının gönlünde en uzun müddet fermanferma890 
olmaya layık görülürdü.

Yalıya gelen kadın misafirler içinden hanımının huzuruna han-
gileri çıkmak, hangileri çıkmamak lazım geleceği emr-i mühimmini 
Nedime tayin eder ve hin-i musahebede891 bir bahsi çok uzatmama-
larını, sözü bais-i teessür892 olacak vadilere asla sevk-i kelam etme-
melerini nezaketle ihtar eyler ve ihtar-ı vaki hilafında çalçenelik 
ile can sıkacak bir kadın olursa onu bir münasebetle odadan dışarı 
çıkarmanın kolayını bulurdu.

Bir kere kadının biri karahummadan vefat eden hemşiresinin 
suret-i mevtini893 bertafsil hikâye ile hanımefendiyi bayıltmış ve bu 
teessürden mütevellit buhran-ı asabiyi etibba bir ayda tedavi ede-
memişlerdi.

Bu yalıda Nedime’den sonra erkân-ı vaka894 sırasına girecek-
lerden biri de Şadi Efendi merhumun hemşirezadesi şair Revai 
Bey’dir. Girip çıkmadığı meslek kalmayarak dünyanın her türlü 
rüzgâr-ı germ ü serdiyle895 havalandıktan sonra nihayet o ailenin 
886    mezat: açık artırma ile satış yapılan yer
887    derceyb: cebe indirmek
888    hali: boş
889    dad ü sited-i sevda: sevda alışverişi
890    fermanferma: hüküm sürme
891    hin-i musahebe: görüşme, sohbet zamanı
892    bais-i teessür: üzüntü sebebi
893    suret-i mevt: ölüm şekli
894    erkân-ı vaka: olaylarda başı çeken sayılı kimseler
895    rüzgâr-ı germ ü serd: sıcak ve soğuk rüzgâr
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başına bela kesilerek postu yalıya sermiş; kovmakla, tahkirle ora-
dan tebidi896 kabil olamamıştır.

Akşamları yarım okkaya yakın dem çeker897. Fakat maazallah 
sarhoşluğu hiç çekilmez. Gıdası yerini bulup da gözleri döndü, ağzı 
da çarpıldı mı artık yanından kaçmalı. Hezeyanlarına tahammül 
olunmaz. Şiir namına yumurtladığı vezinden ari898, kafiyeden mah-
rum birtakım herzeler899, edebe taarruzda hezeliyat-ı Sürûrî’yi900 
manzum ahlak risalesi mertebesine ila eyler901. O yalıda en ziyade 
zeban-ı hicvine902 doladığı da Firuze Hanımefendi’yle mahdumu 
Hami Bey’dir. Bu ikisini zemm ü levme903 bir türlü doyamaz. Ayık-
lığında Kelbiyun’dan bir filozof, sarhoşluğunda külliyen mahrum-ı 
edeb bir zirzop kesilir. Meryem Dudu’ya dildadedir904. Karıyı ten-
hada yakaladıkça ağza alınmaz eşar905 ile ilanıaşk eyler. Dudu kıza-
rır, bozarır.

— Revani Bey, o ne ayıp laflardır ki bana edersin? Ben senin 
ağzına sığar bir kaşığım acep?

tevbihiyle906 oradan savuşmak ister lakin Revai:
— Dudu’m “Revani” dedi, beni tatlı buldu.
Bak nasıl anladı, şaştım, lezzet-i lahmimden 907

saçmasıyla mukabele eder.
896    tebit: uzaklaştırma
897    dem çekmek: içki içmek
898    ari: uzak
899    herze: boş söz
900    hezeliyat-ı Sürûrî: Sürûrî’nin alay ve şaka içerikli şiirleri
901    ila eylemek: yükseltmek
902    zeban-ı hicv: hiciv dili
903    zemm ü levm: çekiştirmek, ayıplamak
904    dildade: aşık
905    eşar: şiirler
906    tevbih: azarlama
907    lezzet-i lahm: etin lezzeti
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Revai, ellisini geçkindir. Fazl u irfanca908 kendinin ilmü’l-insan 
bir kutbü’z-zaman909 olduğunu rast geldiğine müftehirane910 söyler. 
Nazariyatını911 bilamel tecrübe ile kendi kavlince912 artık müstağ-
ni913 kalmadığı bir meslek-i felsefi yoktur. Hizmetçi makulesi914 
cühelaya915 karşı arada bir mutasavvıfane916 sözler sarf eder. Ne 
dediğini galiba ne kendi anlar ne de bir diğerine anlatabilir. “Yağ-
mur yağıyor.” deseler “Gözünden akan ondan başka bir şey midir?” 
sualini irat eder. Karşısındaki şaşırarak “Gözümden akan nedir?” 
diye sorarsa “Bevl.”917 cevab-ı gayr-i nezihiyle918 muhatabını müs-
tağrak-ı hayret919 eyler. Sonra artık meselenin tafsilat-ı fenniyesine 
girişerek bir senenin günleriyle mutabakat-ı adediye920 teşkil etmek 
üzere insanın vücudunda ne eksik ne ziyade tastamam üç yüz altmış 
beş ve şu kadar küsur çeşme bulunduğunu ve bu menabi-i bedeni-
yenin921 her birinden dem922, balgam, safra, sevda gibi ahlat-ı erba-
adan923 müteferri924 maaküsurat925 üç yüz altmış beş türlü mayiat926 
nebean eylediğini927 ve Avrupa’nın cehele-i etibbasınca bu ifrazat-
908    fazl u irfanca: erdem ve kültür yönünden
909    kutbü’z-zaman: çağın mürşidi
910    müftehirane: övünerek
911    nazariyat: düşünceler
912    kavil: söz
913    müstağni: doygun
914    makule: takım
915    cühela: cahiller
916    mutasavvıfane: tasavvuf ehlince
917    bevl: idrar
918    cevab-ı gayr-i nezih: pis, kaba cevap
919    müstağrak-ı hayret: hayret içinde bırakma
920    mutabakat-ı adediye: sayıca uygunluk, denklik
921    menaib-i bedeniye: vücudun kaynakları
922    dem: kan
923    ahlat-ı erbaa: dört karışım (insan vücudundaki dört salgı maddesi: kan, bal-

gam, safra, sevda)
924    müteferri: dallanan, bir kökten ayrılan
925    maaküsurat: küsurat ile
926    mayiat: akıcı şeyler, sıvılar
927    nebean eylemek: çıkmak, fışkırmak
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tan928 gözyaşı, bevl, ter vesaire kabîlinden ancak birkaçı malum ve 
üç yüz bu kadarı o zavallılar için henüz gayrimekşuf929 olduğunu 
anlatır. Eğer muhatabını bu sözleri dikkatle istima edecek kadar 
şaşkın bulursa artık bahsi hiç ucu bucağı bulunmaz cihata930 tev-
si-i bahs931 eyler. “Yeryüzünde mevcut enharın932 her biri bir renkte 
damardır”dan teşrih-i meseleye933 girişir. Bu ihtilaf-ı elvanın934 es-
babını hikâye eder. Menabi-i asliyenin935 süt, şerbet olmaları ihti-
malatından dem vururken küremizin cesametine nakl-i bahs ederek 
kutr-ı arzın936 12.732.814 metre bulunduğu, her ne kadar kütüb-ı 
aidesinde937 mestur938 ise de bunun sekiz buçuk santimi bir hata-i 
fahiş939 olduğunu hiddetlenerek iddia eder. Eğer muhatabı erbab-ı 
izandan940 ve biraz da asabilerdense mesele buralara dökülmeden 
ya o Revai’yi döver yahut kendi ondan dayak yiyerek oradan çekilir.

Revai harabati meşreptir941. Saçlarının erken ağarmış olmasın-
dan ve derbederliğinden dolayı sinn-i hakikisinden on, on beş yaş 
büyük gözükür. Başına geniş bir arakiye942, arkasına koyu renkli 
bir entari giyer, beline koca balgami943 tokalı bir kemer takar. Kaç 
senedir makas, tarak görmemiş beyaz saçları arakiyesinden taşa-
rak yine taharet944 ve intizamdan mahrum lihye-i sefidine945 karışır. 
928    ifrazat: vücuttan çıkan ter, kan, irin gibi salgılar
929    gayrimekşuf: keşfedilmemiş
930    cihat: taraflar, yönler
931    tevsi-i bahs: bahsi genişletme
932    enhar: nehirler
933    teşrih-i mesele: meselenin açıklanması
934    ihtilaf-ı elvan: renk farklılıkları
935    menabi-i asliye: asıl kaynaklar
936    kutr-ı arz: dünyanın çapı
937    kütüb-i aide: ilgili kitaplar
938    mestur: yazılmış
939    hata-i fahiş: büyük hata
940    erbab-ı izan: anlayış, akıl sahibi
941    harabati meşrep: vaktini meyhanelerde veya zevk ve sefada geçiren
942    arakiye: yünden yapılan bir cins külah
943    balgami: yarı saydam bir taş, oniks
944    taharet: temizlik
945    lihye-i sefid: ak sakal
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Gece kendine loşça bir yerde tesadüf eden adam, pek sağlam yürek-
li olmalıdır ki Hindî dervişanına benzeyen bu saçaklı babadan kork-
masın. Zavallı Meryem Dudu, gece bu umacıya rast gelmemek için 
kendi lisanından ne kadar bildiği dua varsa okur. Bu ihtirazları946 
hilafına947 yalının cinci meydanına nazire olan sofalarında bazen bu 
korkulukla göz göze gelir:

— Ah işte odur, yine Revani’dir. A beyefendi birden görünce 
sizi tanıyamadım. İçime korku koydunuz. Fena saatten uzak olsun-
lar, zannettim ki onlardan birine rastlandım…

sözleriyle beyan-ı dehşet eden Dudu’nun bu son cümle-i aciba-
nesine sarhoşun verdiği cevap burada kabil-i tasrih948 değildir. Mer-
yem’in korkusuna şimdi biraz da hiddet karışarak haykırır:

— O uzun dilini içeri çekersin? Beni sarhoş mezesi karılardan 
sandın? Cin, şeytan olsan yine sana çarpılmam!..

— Dudu, ben seni mutlak bir akşam çarpacağım!
— Sokağa çıktığımda köpekler peşimden “hav” ediyorlarsa on-

dan vicdanıma bir bulantı geliyor… İşte senin sözlerin de tut ki o 
kabîl “hav”lardandır…

— Dudu… Ben yalnız havlamam, adamı yumuşak tarafından 
ısırıveririm…

— Sokağın köpekleri “oşt” tan anlarlar da sen anlamazsın? 
Sana “oşt” ederim!..

— “Oşt” edersin ama gitmez isem ne yaparsın?
— Ağzımı icara949 koymamışım, bağırırım…
— Haydi, bağır bakalım…
ihtarıyla Revai, Dudu’ya hücum eder. Dudu üst perdeden bir 

yaygara koparır. Av ile tazı gibi biri önde, diğeri arkada bir firar, bir 
takiptir başlar. Zavallı Meryem kalabalık bir odadan içeriye kendini 
946    ihtiraz: sakınma, çekinme
947    hilaf: ters
948    kabil-i tasrih: açıklama mümkünatı
949    icar: kira
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atabilirse ne âlâ! Atamazsa vücudunun yumuşak yerleri Revai’nin 
dendan-ı taarruzuyla950 kabarır. Garibi şurasıdır ki Dudu’nun çabuk 
öfkesi geçer. Sarhoştan hanımefendiye şikâyeti pek ender vuku bu-
lur. Dudu, kapı yoldaşlarına Revai’den şu yolda şikâyet eder:

— Görünüyor ki bu herif o ak sakalıyla benim için yüreğinden 
idare fitili gibi yanıyor. İnsandan ziyade bostan korkuluğuna benzer. 
Bazı ileri geri laf ediyorsa aptaldır deyi tınmıyorum. Fakat ısırma-
sına can dayanıyor? Hanımefendimin hatırası vardır işte. Öyle yer-
lerimi dişlemiştir ki günah çıkarırken papaza demekten ar duyarım. 
Revani Bey, filozofların Sinik951 cinsindendir. Türkçede ona “köpek 
filozof”, yoksa “filozof köpek” yahut ki “köpoğlu filozof” derler, 
ne derler, iyi bilmiyorum. Diogenes de bu cins filozoflardan idi. 
Fakat böyle kimseyi ısırdığı tevarihte okunmamıştır.

Meryem Dudu kırk beşini geçkindir fakat dört beş senedir sin-
nini soranlara hep “otuz dokuz” cevabını verir. Mümkün değil kırka 
atlayamaz. Saçlarını boyar. Başına bağladığı kenarı kendi renginde 
oyalı siyah yemeninin katmerlerine bir intizam-ı mahsus vermek 
için aynanın karşısında geçirdiği dakikalara bakılırsa Revai’nin 
dendan-ı taarruzundan hem kaçtığı hem davul çaldığı anlaşılır.

Meryem Dudu ile latifeperdazlığı952 böyle dil şakasından diş-
leme keyfiyetine bindiği sıralarda Revai’ye bir eğlence daha çıktı. 
Modist Hezar’ın methettiği mürebbiye Madam Krike yalıya geldi. 
Madam Krike’nin sinnen953 Meryem’den farkı, kırk beş yaşını onun 
gibi ketmetmeyerek kemal-i cesaretle itiraf etmesinden ibaretti. 
Mürebbiye her gün tuvalet sabunlarıyla yüzünü yıkamak merakın-
dan cild-i vechi954 porsumuş955, yanakları âdeta yanık gibi kızarmış, 
950    dendan-ı taarruz: diş, dişleme saldırısı
951    Sinik: geleneksel değerleri, toplumsal gereksinim ve ahlaki kuralları tanıma-

yan, hiçbir sosyal ve maddi ihtiyaca bağlı kalmadan insanın içinden geldiği 
gibi davranıp kendine yetmesi gerektiğini savunan ahlaki öğreti taraftarı 
kimse, Kelbiyun taraftarı

952    latifeperdaz: şaka yapan, şakacı
953    sinnen: yaşça
954    cild-i vech: yüz derisi
955    porsumak: pörsümek, gevşeyip sarkmak
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kumral saçları nısf nısfa956 ağarmış, düz, koyu renklerde pek sade 
elbise giyer, zayıf, uzun boylu bir kadındı. İlk geldiği günü Madam 
Krike’yi Hami Bey tedris ü terbiye-i etfal957 fenlerinden biraz im-
tihan etmek istedi. Ana oğul mürebbiyeyi küçük salona kabul etti-
ler. Madamın dest-i terbiyesine958 tevdi edilecek959 çocuk yani Ha-
mi’nin mahdumu Rıfkı Bey çağrıldı, mürebbiyesine takdim edildi.

Hami Bey mürebbiyenin fazl ve ilmini anlamak üzere Fransız-
ca şu suretle irad-ı esileye960 başladı:

— Madam! Gösterilen dersleri öğrenmeye mukdim961, zeki bir 
çocuğu tedris ve terbiye kolaydır. Fakat hâl bunun aksi zuhur eder-
se yani şakirdin çalışmak arzusu bulunmaz, nazarıdikkatini tahsile 
celbetmek962 mümkün olmazsa ne yaparsınız?

Firuze Hanımefendi, oğlunun suret-i tekellüm963 ve hâl ü tav-
rından yine bazı dürer-i ilm ü kelam964 saçmaya başladığına intikal 
ederek bilmediği bir lisandan cereyan eden bu bahsi dikkatle istima 
ederse anlayacakmış gibi oturduğu koltukta bir vaz-ı mahsus aldı. 
Madam Krike şimdiye kadar nezdlerinde965 mürebbiyelik ettiği ai-
lelerden hiçbiri tarafından bu yolda bir imtihana çekilmemiş oldu-
ğundan kasirü’l basarlara966 mahsus bir işmizazla gözlerini buruştu-
rup Hami’yi süzerek Fransızca:

— Mürebbi yahut mürebbiyelerin birinci vazifeleri, emr-i ter-
biye ve tedrislerine tayin edildikleri çocukların derece-i zekâ967, is-
956    nısf nısfa: yarı yarıya
957    tedris ü terbiye-i etfal: çocuk eğitimi
958    dest-i terbiye: terbiye usulü
959    tevdi: bırakma
960    irad-ı esile: sorular sorma
961    mukdim: gayretli, azimli
962    celbetmek: çekmek
963    suret-i tekellüm: konuşma şekli
964    dürer-i ilm ü kelam: ilim ve söz incileri
965    nezd: yan, yakın
966    kasiru’l-basar: görüşü kısa, miyop
967    derece-i zekâ: zekâ seviyesi
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tidad-ı mahsus968, meyl-i hulkiyelerini969 tetkik ederek netice-i te-
dkikata mülayim970 düşecek bir usul-i terbiye ittihaz eylemektir971.

Hami, kendi terbiyesindeki adem-i ıttıradı972 gösterir bir isti-
cal973 ile:

— Madam! Education974 kelimesinin aslı nerden geliyor? Size 
éducatrice’e975 bedel niçin tercihen institutrice976 deniyor?

Beyin böyle bahisten bahse atlayıvermekteki televvün-i kela-
mından977 oğlundan evvel babasının muhtac-ı terbiye olduğuna inti-
kalde güçlük çekmeyen mürebbiye, muhatabını süzmek için gözle-
rini büsbütün buruşturarak:

— Pardon mösyö! İlk sualinize vereceğim cevabı bitirmeden 
bir ikincisini irada978 kalkışmayınız!..

Madam Krike’nin cidden bir muallimeye yaraşan bu ihtar-ı 
dürüştanesi beyefendinin biraz canını sıktı. Fakat kendi tufuliyetin-
deki979 hocalar gibi müteallim980 ile curcunaya çıkışan muallimlerin 
tedrisatından feyz almak kabil olmadığı, artık Hami Bey’ce umur-ı 
mücerrebe981 sırasına geçmiş bulunduğu için Rıfkı’nın selamet-i 
terbiyesi namına bu defalık madamın bu sertçe muamelesine kat-
landı. Mürebbiye devam ederek:

— Bir çocuğun tahsile heves getirmemesi, dersine dikkat etme-
mesi başlıca iki sebepten neşet eder ki bunlardan evvelkisi haylazlık, 
968    istidad-ı mahsus: özel yetenek
969    meyl-i hulkiye: yaratılış eğilimi, mizaç
970    mülayim: uygun
971    ittihaz eylemek: kabul etmek
972    adem-i ıttırad: uygunsuzluk, düzensizlik
973    istical: acele
974    education: eğitim
975    éducatrice: eğitimci
976    institutrice: (kadın) öğretmen
977    tellevün-i kelam: söz değişikliği
978    irat: söyleme, sorma
979    tufuliyet: çocukluk
980    müteallim: talebe, öğrenci
981    umur-ı mücerrebe: tecrübe edilmiş işler
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ikincisi ahmaklıktır. Bir çocukta kabiliyet-i tahsil olup da haylazlık 
ve tembellikle aludelik982 tesiriyle çalışmıyorsa ona lezzet-i tahsili 
hissettirmek için müteaddit983 usule müracaat olunur. Nazarıdikka-
tini derse celp emrinde uğraşılır. Ekseriya mesai-i vakıa da heba 
olmaz. Fakat bu dikkatsizliğe sebep, ahmaklık yani zihnin tahsile 
adem-i kabiliyeti ise o hâlde çocuğun bu nakısa-i hilkatini984 tas-
hih985 keyfiyeti güçleşir. Bu hususta da bazı usule, vesaite müracaat 
olunur. Lakin semerat-ı nafia986 iktitafı987 hemen derece-i istihale-
de988 gibidir. Teşekkür olunur ki kabiliyet-i tahsili bu mertebelerde 
mahdut çocuklara nadiren tesadüf ediliyor. Bu bapta989 Locke der 
ki: “Böyle dikkate adem-i kabiliyet, bir çocukta görülebilecek ne-
kaisin990 en fenasıdır. Çünkü bu nakisa hılkiyete, bünyeye ait oldu-
ğu için tashihi müşküldür.”

Madam Krike ahmak çocuklardan Fransızca hemen harfiyen 
şöyle bahsetmişti: La difficulté est plus grande, quand on a affaire 
a des natures tout a fait ingrates, et quand l’inattention est le signe 
d’une indifférence générale de l’esprit.991

Hami Bey, Madam’ın usul-i terbiye ve tedristeki fazl u ilmini 
validesi Firuze Hanımefendi’ye anlatmak ve şu münasebetle Fran-
sızcadan Türkçeye tercümanlıktaki şayan-ı hayret rüsuh u mahare-
tini992 göstermek üzere ağzını açarken sellemehüsselam993 salondan 
içeriye -kûşe-i perdeden994 Karagöz çıkar gibi- Revai girdi. Sağ eli-
982    aludelik: karışma, karışık olma
983    müteaddit: çeşitli
984    nakısa-i hilkat: yaratılış eksikliği
985    tashih: düzeltme
986    semerat-ı nafia: faydalı işlerin neticeleri
987    iktitaf: toplama
988    derece-i istihal: kolay derecede
989    bap: mevzu, konu
990    nekais: kusurlar, eksikler
991    Pédagogie: Gabriel Compayré [Hüseyin Rahmi’nin kendi dipnotu]
992    rüsuh u maharet: ustalık ve beceri
993    sellemehüsselam: ulu orta, çekinmeden
994    kûşe-i perde: perde köşesi
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nin beş parmağını açarak göğsüne yapıştırmak suretiyle hazıruna 
dervişçe bir selam verdi. Bala-yı sadrdan995 bir koltuğa diz çökerek 
oturdu. Madam Krike bu yeni gelenin kıyafet-i dervişane, meşre-
b-i kalenderanesinden ziyade, koltuk üzerine diz çöküp oturmasına 
hayret etti.

Revai salondan kovulmaz ki defederek oradakileri aleni996 ze-
ban-ı hicvinden tahlis997 kabil olsun… Bu herifin zıddına basmak, 
ne kadar sermaye-i tezyifi998 varsa sarfına999 bir vesile tehyie et-
mek1000, biedebane sözlerine çanak tutmak demek olduğunu ana 
oğul bildiklerinden naçar1001 kendisini mürebbiyeye “felsefenin ka-
deme-i ulyasına1002 erişmiş fakat dünyadan geçmiş, Sinik meslek-i 
kalenderanesine salik1003 akrabalarından, fazıl bir filozof, mutasav-
vıf bir şair” olmak üzere takdim ettiler. Revai tecavüzat-ı lisaniyede 
hadd-i marufu1004 geçtiği, artık sözlerine tahammül edilmek kabil 
olmadığı zamanlarda Ali Ağa isminde hassaten1005 bu hizmet için 
tutulmuş bir uşağa havale-i keyfiyet edilir, Ali filozof-ı Kelbi’yi, 
boşboğaz Revai’yi susturuncaya kadar sopa ile döverdi. Fakat Re-
vai’nin bu suretle tedibi1006 gürültülü olduğu için ancak senede bir-
kaç defa vukua gelirdi. Madam Krike besbelli bir latife olarak:

— Fakat Sinikler böyle mutantan1007 hanelerde oturmazlar… 
dedi.
995    bala-yı sadr: oturulacak yerlerin yükseği, başköşe
996    aleni: açıkça
997    tahlis: kurtarma
998    sermaye-i tezyif: alay sermayesi
999    sarf: kullanma
1000    tehyie etmek: hazırlamak
1001    naçar: çaresiz
1002    kademe-i ulya: yüksek mertebe
1003    salik: bir yolu tutup giden
1004    hadd-i maruf: bilinen sınır
1005    hasseten: özellikle
1006    tedip: terbiye verme
1007    mutantan: debdebeli, gösterişli
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Revai, biraz Fransızca anlar fakat muntazam söyleyemezdi. Fi-
lozof daima garabet-i mutad1008, fino gibi tüylerinin altından güle-
rek madamın bu sözüne Türkçe şu cevabı verdi:

— Hepimizin bu hanedeki oturuşumuz zaten muvakkattır1009. 
Yalıyı borçlular zapt ettiği vakit ben felsefe-i Kelbiye’me muvafık 
bir kovuk bulur, tıkılırım. Fakat bilmem o zaman bu süslü hanımla-
rım, züppe beylerim nerelere giderler?

İşrete iptiladan1010 hançeresinin1011 uğradığı harabiyet tesiriy-
le filozofun sada-yı nalatifi âdeta bostan dolabı gıcırtısı gibi çık-
tığından Madam Krike, nezdinde mürebbiyelik vazifesini deruhte 
etmek1012 üzere bulunduğu ailenin iflasa takarrüp etmiş1013 eski ki-
bardan olduğunu anlayamadı. Bunu anlatmamak için Hami Bey or-
talığı söze boğmak kastıyla hemen lakırdıya girişti. Revai’nin salo-
na vürudu1014 esnasında başlamak üzere iken başlayamamış olduğu 
tercümanlığına bilibtidar1015 validesine hitaben:

— Madam Krike cenaplarının mürebbiyelikteki fazlı ifade-i 
âlimanesinden anlaşılıyor. Çünkü dersine dikkat edememek hil-
katinde bulunan çocuklar için şöyle söylüyorlar: “Ne vakit nankör 
tabiatlarla insanın işi bulunursa, ne vakit dikkatsizlik zihnin adem-i 
takayyüd-i umumisine1016 alamet olursa o zaman keyfiyet daha güç-
leşir.”

Firuze Hanımefendi bu muammagûne1017 sözlere zihninde birer 
meal-i münasib bulmak için yüzünü buruşturur, gözlerini kırpıştı-
rırken Filozof Revai derinden bir göğüs geçirerek:
1008    garabet-i mutad: garip âdet
1009    muvakkat: geçici
1010    iptila: bir şeye düşkünlük
1011    hançere: boğaz, gırtlak
1012    deruhte etmek: kendini vazifeli bilmek
1013    takarrüp etmek: yaklaşma
1014    vürut: gelme
1015    bilibtidar: süratle başlama ile
1016    adem-i takayyüd-i umumi: genel çalışma yokluğu
1017    muammagûne: bilmece gibi
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— Vay gidi tercüme… Vah zavallı Türkçe… A yavrum Hami 
Bey! Bu senin tercümanlığın tıpkı orta oyunundaki doktorun “Ne 
vakit karın içerde, var çok kalabalık, açarsın sağ tarafta bir pencere, 
yutarsın bir saplı süpürge.” işte ona benzedi. Madamla olan esas-ı 
mübahaseniz1018 Rıfkı’nın talim ve terbiyesi değil mi? Siz ondan 
ne anlarsınız? Valideniz hanımefendinin usul-i terbiye-i etfale de-
rece-i vukufu1019 işte sizde, bir tanecik oğlunda görülüyor. Numune 
meydanda… Bu kadar hocalar tutuldu. Seni okutmak bahanesiyle 
o heriflerin yedikleri tatlılar bir araya cemedilse1020 alimallah bugün 
baklavadan bir yangın kulesi yapılır, ekmek kadayıflarıyla bir Çır-
pıcı Çayırı döşenir, o kaymaklarla etrafına bir de duvar çevrilirdi. 
Sonra itmam-ı tahsil için Paris’e gittin. Oradaki tahsilinin merte-
be-i bülendi1021 de deminki “ne vakit nankör tabiatlarla insanın işi 
oluyor” nevinden herzegûyane tercümelerinden anlaşılıyor. Maksat 
çocuğun tahsili için madamla mübahase ise o ciheti bana bırakınız. 
Ben görüşeyim. Hem anlayayım, bakalım mürebbiyenin felsefede-
ki göz açıklığı nerelere kadar varabiliyor?

Madam Krike’ye hitaben:
— Madam! Muva, parle un pö Frense.1022

Mürebbiye gülerek:
— Trebiyen mösyö, trebiyen!1023

— Me, pa boku!1024 Meryem Dudu bize edecek tercümanlık…
— Fakat efendim, ben biliyorum güzel Türkçe… Çok vakit var 

ben burada sizin şehir, bir Hristiyan familya konak oturuyorum…
Filozof sevinerek:

1018    esas-ı mübahase: konuşmanın esası
1019    derece-i vukuf: bilme derecesi
1020    cemetmek: birleştirmek
1021    mertebe-i bülend: yüksek mertebe
1022    Madam! Muva, parle un pö Frense. (Madame! Moi, parle un peu Français.): 

“Madam! Ben, biraz Fransızca bilir.”
1023    Trebiyen mösyö, trebiyen! (Très bien monsieur, très bien!): “Çok iyi mösyö, 

çok iyi!”
1024    Me, pa boku. (Mais pas beaucoup.): “Ama çok değil.”



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 115

— Bravooo! Bravooo! Boku anşante… Vuzet bon fam, bon 
fam… Eh, muva bon om, bon om… Filozof Sinik…1025

— Oui… Vuzet un om tre bon… Un eminan filozof…1026

— Setasse Franse…1027 Artık Türkçe konuşalım…
— Siz nasıl istiyor, öyle oluyor…
Revai deruni: “Ben nasıl istersem öyle mi oluyor? Bu karı da 

pek kuru, sinir gibi ama sarhoşluğuma tesadüf ederse belki ısırırım. 
Artık Meryem Dudu’dan usanç geldi. Biraz çeşni değiştirmiş olu-
rum…” (aşikâre1028) Madam cenapları! Yunan felasefe-i kadimesin-
den Krates’in tercümeihâlini bilir misiniz?

Mürebbiye biraz düşünerek:
— Oui Monsieur! Cratès le célèbre Cynique. Contamporein de 

Polemon, sueccesseur de Xenocrate dans l’école platonique.1029

— No Madam, pa boku Franse an Türk an Türk…1030

— Pardon efendim. Ben Cratès biyografi bir parça biliyor… Bu 
büyük filozof köpeklerden… Diogenes idi bunun hoca…

— Berhudar ol madam… Yirmi senedir şu mahallede senden 
başka Krates’i tanıyan bir adama tesadüf edemedim. Alimallah 
1025    Bravooo! Bravooo! Boku anşante… Vuzet bon fam, bon fam… Eh, muva, 

bon om, bon om… Filozof Sinik… (Bravooo! Bravooo! Beaucoup enchanté… 
Vous est bonne femme, bonne femme… Eh, moi, bon homme, bon homme… 
Philosophe Cynique…): “Bravo! Bravo! Çok memnun oldum… Siz iyi 
kadın… Eh, ben de iyi adam, iyi adam… Sinik filozof…”

1026    Oui… Vuzet un om tre bon… Un eminan filozof… (Oui… Vous est une hom-
me très bonne… Une éminent philosophe…): “Evet siz çok iyi bir adamsınız. 
Seçkin bir filozofsunuz…”

1027    Setasse Franse… (C’est assez France…): “Fransızca artık yeter…”
1028    aşikâre: açıkça
1029    Oui Monsieur! Cratès, le célèbre Cynique… Contamporein de Polemon. 

Successeur de Xénocrate dans l’école platonique.: “Evet bayım! Cratès, şu 
meşhur Sinik… Polemon ile aynı dönemde yaşamış. Platonik mektep men-
supları arasında Xenocrates’dan sonra gelir.”

1030    No madam… Pa boku Franse… An Türk… An Türk… (Non madame… Pas 
beaucoup Français… En Turc… En Turc…: “Hayır madam… Fazla Fransız-
ca yok… Türkçe söyleyin… Türkçe söyleyin…”
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evvelbeevvel1031 eli öpülecek mürebbiyelerdenmişsin… (yavaşça) 
Daha sonra diğer taraflar da intihap edilebilir1032… Âdeta Krates’i 
tanıdığın için madam, boku anşante1033… Mademki babasını tanı-
dın, biraz gayret et de şunun oğlunu da bil, o zaman sana iki katlı 
bir aferin…

— Evet biliyor, baba Cratès, oğul Pasicles, ana Hipparkhia…
— Sen çok malumatlı karı… Azıcık daha sıkıştırsam Krates’in 

büyükbabasını da, belki onun dedesini de bileceksin… Fakat neye 
lazım! Bize yedi ceddinin lüzumu yok… Krates ile Hıparhiya 
oğulları Pasikles’i nasıl büyüttülerse biz de Rıfkı’yı öyle büyüte-
lim derim. Malum ya! Bu ana baba ikisi de Kelbiyun’dan filozof 
idiler. Oğulları Pasikles’i de çekirdekten öyle yetiştirdiler. Oğlan 
âdeta köpek yavrusu gibi büyüdü. Yazın çocuğa hiç esvap1034 giy-
dirmezlerdi. İngilizler hamama nasıl girerler? Pasikles sokakta işte 
öyle alangle1035 gezerdi. Bir gün çocuk dere kenarında bacaklarını 
suya salıvererek şapır şupur oynamakta iken sukabat-ı bedeniyesin-
den1036 birine sülük kaçtı. Sonra o sülüğü nasıl ameliyatla çıkardı-
lar… Bu bahs-i mühimmi sahife-i mahsusasında okudun mu?

— Hayır. Ben Cratès biyografi okudu fakat sülük görmedi.
— Öyle ise Krates hakkındaki tetebbuun1037 nakıs. Kıssadan 

maksat hisse almaktır. O sülüğe müteallik1038 ameliyatı dikkatli 
okumalı. İnsan hâli bu… Başa öyle bir kaza gelirse defi çaresini ha-
riçten öğrenmeye ihtiyaç kalmaz. Peki Krates’in Hatip Metrokli’ye 
verdiği ders-i edebden malumatın yok mu?

Mürebbiye kızararak:
1031    evvelbeevvel: her şeyden önce
1032    intihap etmek: seçmek
1033    Boku anşante… (Beaucoup enchanté…): “Çok mutlu oldum…”
1034    esvap: giyecekler
1035    alangle: İngiliz usulü
1036    sukabat-i bedeniye: vücut delikleri
1037    tetebbu: araştırma
1038    müteallik: alakalı
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— Biliyor fakat hanımefendimiz ve çocuk önünde böyle kirli 
lakırdı etmek istemiyor, onun için…

Revai’nin suret-i ifadesi pek perdebirunane1039 olduğundan biz 
o tabiratı burada mehmaemken bir mesturiyet-i lafziye1040 ile tadil 
ediyoruz.

— Lakırdıların büsbütün boğadaya1041 konmuş tertemiziyle de 
çocuk terbiye olmaz. Rıfkı’yı bu kadar utangan alıştırma. Mahcup, 
sıkılgan büyütülen çocuk ailesinden bir servete vâris olmazsa sonra 
aç kalır. Bir velet, filozof olmak için büyütülüyorsa ona açlığa, çıp-
laklığa, rast geldiği kovukta kıvrılıp yatmaya idman peyda ettirmeli. 
Yok, dünya adamı olarak terbiye edilecekse fasl-ı hicabı1042 metn-i 
atiki1043 veçhile1044 tafsil etmeden cingöz, kaparoz1045 alıştırmalı. 
Evet madam, gelelim Hatip Metrokli’ye… Bu zatta acip bir ma-
luliyet-i hulkiye1046 varmış. Ne vakit nutka agaz etse1047 sarf ettiği 
kelam nispetinde kendinden hades1048 vaki olurmuş. Ekseriya bu 
ikinci fiilin gürültüsü sada-yı nutkuna galip geldiğinden halk huzu-
runda mahcup ola ola nihayet bu kerih1049 âdeti yüzünden hitabetten 
feragatle1050 hanesinde ihtiyar-ı uzlet1051 eylemiş. Böyle havai bir 
sebeple terk-i mesleğe karar verdiği için Krates, Metrokli’ye fev-
kalhad istiğrap ve hiddet ederek bir gün mevlidü’l-riyah1052 birta-
1039    perdebirunane: terbiye sınırları dışında, utanmazca
1040    mesturiyet-i lafziye: kelime örtüsü
1041    boğada: çamaşırı, yıkamadan önce, kirlerin kabarması için küllü ya da sodalı 

suya yatırma işlemi
1042    fasl-ı hicab: utanma faslı
1043    metn-i atik: eski metin
1044    veçhile: yönünden
1045    kaparoz: yolsuz
1046    maluliyet-i hulkiye: yaradılıştan gelen hastalık
1047    agaz etmek: başlamak
1048    hades: pislik, pis durum
1049    kerih: tiksindirici
1050    feragat: vazgeçme
1051    ihtiyar-ı uzlet: yalnızlığı seçme
1052    mevlidü’l-riyah: gaz yapıcı
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kım mevad1053 ekliyle1054 batnını1055 balona çevirdikten sonra illet-i 
hadese müptela o mahcup natukun1056 inzivagâhına1057 gitmiş. İki 
cihetli nutka başlamış. O kadar beliğane1058 hakayık-ı ulviye1059 sarf 
etmiş ki nutkun birçok nikatında1060 maraz-ı malumu hasebiyle ıt-
lak-ı riyahda1061 misafir-i belagatperdazına peyrevlikten1062 hali kal-
mayan hane sahibi, o gürültüler arasında işittiği sözlerin azametine 
hayran olmuş, belagat-ı ifadatıyla Metrokli’nin celb-i takdiratına 
muvaffakiyetini hisseden Krates, bir tavr-ı muzafferane ile demiş 
ki:

“Ey dostum Metrokli! Hakaik-i beyanatımı batnımın gürültüleri 
ihlal edebildi mi1063? Riyah-ı batniyen mâni-i hitabetin1064 olmasın. 
İşte benden cesaret al da çık mesleğinde devam et…”

Firuze Hanım, filozofun sözlerinden pek sıkıldığı için kendin-
de elem-i asab başlamadan salondan savuşmuştu. Hami hiddetini 
güç zapt edebilir bir hâlde Revai’yi dinliyor, mürebbiyeye karşı na-
musu aileye taalluk1065 eder, bazı gûne1066 hezeyanda bulunmasına 
mümkün mertebe mâni olmak için ikisini yalnız bırakarak salonu 
terk edemiyordu. Revai, Hami’nin veçhindeki alaim-i infialden1067 
zucret-i şedidesini1068 anlayarak:
1053    mevad: maddeler
1054    ekl: yeme
1055    batın: karın, mide
1056    natuk: güzel söz söyleyen
1057    inzivagâh: bir tarafa çekilinen yer
1058    beliğâne: noksansız ve güzel bir şekilde
1059    hakayık-i ulviye: yüce hakikatler
1060    nikat: noktalar
1061    ıtlak-ı riyah: yel salıvermek
1062    peyrev: ardı sıra gitme, uyma
1063    ihlal etmek: bozmak, zarar vermek
1064    mâni-i hitabet: konuşmaya engel
1065    taalluk: bağlılık, alaka
1066    gûne: tür, çeşit
1067    alaim-i infial: üzüntü işaretleri
1068    zucret-i şedide: şiddetli iç çıkıntısı
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— Hami Beyefendi, yüzüme öyle gazapnak1069 nazarlarla bak-
ma. Ali Ağa’yı çağırmaya daha vakit var. Emin ol ki bugün işi o 
raddeye getirmeyi ben de arzu etmiyorum. Artık ihtiyar oldum. Vü-
cudum evvelki kadar dayağa tahammül edemiyor. Benim hizmeti-
me Ali Ağa’nın vech-i tayinini madam bilmez. Kırk Yunan filozofu-
nun fıkarat-ı ibretbahşasını1070 okusa bu kadar garip bir şeye tesadüf 
edemez. Dur bari onu da anlatayım… Madam, beni dövmek için 
mahsusen aylıkla bir adam tutulmuştur. Malum ya Sinik filozoflar 
ceza-yı nefs maksadıyla acip vesaite1071 müracaat ederlerdi. Bunlar-
dan bazıları, hırçınlığına tahammül ile metanet-i ahlak iktisabı1072 
için bela-yı hayat denecek huysuz kadınlarla tezevvüç eylerlerdi1073. 
Diğerleri de kışın ince, yazın kalın ağır elbise giyerek vücut rahat-
sızlığına çare ararlardı. Filozofların bu husustaki cinnetlerini tetkik 
emrinde Hint’e kadar gider isen kendine bir temel çivisi uydurarak 
güya kuş tüyü minderde imiş gibi o sivri şeyin üzerinde oturmaya 
idman peyda etmiş olanlarını bile görürsün. Ben de eza-yı nefs için 
çare düşündüm. Hırçın karıyla tezevvücü pek maksada kâfi1074 gör-
medim. Çünkü onu hariçten aramaya lüzum yok. Bu yalıda huysuz 
karılar lüzumundan ziyade… Hint usulü çivi keyfiyetini bünye-
me muvafık bulmadım. Zira basurdan hâlim harap… Eğer bu bir 
ecir1075 ise vücudumdan çivisiz vuku bulan seyelan-ı dem1076 benim 
için kâfi. Eza ile terbiye-i nefsin bence en âlâsı Ali Ağa’nın sopa-
sıdır. Her ne zaman kavaid-i riyazete1077 adem-i riayet1078 neticesi 
olarak vücudumda semen1079 peyda olursa buraya salonun kapısına 
gelirim. Firuze Hanımefendi’ye ait bir iki söz sarf ederim. Derhâl 
1069    gazapnak: hiddetli
1070    fıkarat-ı ibretbahşa: ibret veren fıkralar
1071    vesait: vasıtalar
1072    iktisap: elde etmek
1073    tezevvüç: evlenme
1074    kâfi: yeterli
1075    ecir: ceza
1076    seyelan-ı dem: kan akması
1077    kavaid-i riyazet: perhiz kuralları
1078    adem-i riayet: uymama
1079    semen: şişmanlık
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Ali Ağa celbolunur. Beni çalyaka1080 ederler, basarlar sopayı… Vü-
cudum dayağa kanıncaya kadar söylenirim. Darbelerin adedi benim 
gibi dayanıklı bir filozof için hadd-i kifayeyi1081 bulunca susarım, 
dayağa da nihayet verilir. Beni döşeğime naklederler. Eksik olma-
sınlar, önüme bir tas sıcak çorba getirirler. Çünkü dayaktan sonra 
iştahımın açıldığı hanece mücerreptir. Onu içerim, oh… Bir derin 
uyku çekerim… Yirmi dört saat kendimi bilmem fakat sonra turp 
gibi sağlam kalkarım. Kendi felsefemce bu usule “tedavi-i bi’d-dar-
b”1082 tabirini muvafık buldum. Galiba bunun Fransızcası da “care 
de coups de bâton”1083 olacak. Bu usul-i tedavi sinire, soğuk al-
gınlığına, uykusuzluğa, hazımsızlığa birebirdir. Zannıma kalırsa 
çok sürmeyecek bu “tedavi-i bi’d-darb”ın nefi1084 ammece1085 sabit 
olarak tıp kongrelerinde mevki-i tezekküre1086 vazedilecek. Binae-
naleyh lüzumuna göre yekdiğerini1087 darbetmek de minnettarlığı 
calip1088 bir iyilik sırasına geçecektir. Bizim hanımefendi her gün 
hastadır. Şu müessir1089 tedavinin nazik vücutlarına tatbikini tavsiye 
ettim. Sözüme gücenerek beni Ali Ağa’nın himmet-i bazusuyla1090 
bir daha terlettiler. Lütufları var olsun… Semirmemek için bu usul 
vücuduma pekiyi geliyor. Filozofların semirmekten ihtirazları ni-
çindir, bilir misiniz? Vücut kuvvet bulunca adamın sevda damarları 
kabarır. İnsanı zebun-ı kahri1091 eden müştehiyatın1092 en mahufu1093 
sevdadır. Şehvetine mağlup olan bir kişi, hususat-ı sairenin cümle-
1080    çalyaka: yakasına yapışıp tutmak
1081    hadd-i kifaye: yeterli sınır
1082    tedavi-i bi’d-darb: dayak ile tedavi
1083    care de coups de bâton: dayak tedavisi
1084    nef: yararlık
1085    amme: herkes
1086    mevki-i tezekkür: hatırlanacak mevki
1087    yekdiğer: bir başkası
1088    calip: çekici
1089    müessir: etkili
1090    himmet-i bazu: pazu yardımı
1091    zebun-ı kahri: kahretme, aciz bırakma
1092    müştehiyat: lezzetli, iştah açıcı şeyler
1093    mahuf: tehlikeli
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sine galip çıksa yine para etmez, filozof olamaz. Krates, “Şehvete 
karşı en müessir deva açlıktır.” diyor. Bana kalsa dayağı tavsiye 
ederim. Vakıa bir iki ay kadar ekmekle sade suya devam edilirse 
vücutta artık mâni-i hab1094 olacak bir gerginlik kalmıyor, beden-
de derman azalınca gönüldeki en şehvetengiz1095, en ruhfirip1096 
hayaller de duçar-ı za’f1097 oluyor. Lakin bazı müstesna tabiatlar 
var. Ekmek peynirle midesini avutarak döşeğine girip de zihninden 
pırlantalı dünya güzelleri geçire geçire sevdasını depreştirenlere ne 
demeli? Bakkalın bir dilim peynirinden mütehassıl mucize-i hara-
retle öyle haddinden hariç hayalat1098 görenlere meşe sopasından 
âlâ ilaç olur mu? Âlem bu yavrum, âlem! Ha, bu sade suya âşık-
ların makûsları1099 da vardır. Onlar da dünyanın en leziz etimme-i 
mugaddiyesiyle1100 garize-i sevdalarını1101 tahrike1102 muvaffak ola-
mayan zavallılardır. Ben bunları sopaya evvelkilerden ziyade müs-
tahak görürüm. Evet, âlem bu, türlü türlü… Bak, (Hami’ye hitaben) 
ananla sen sevdakârlığın bu iki nevinden de hariçsiniz. Siz ikiniz 
yiyip içerek kuduran takımdansınız. Gönülleriniz bostan dolabı ko-
valarına benzer. Ma-i cari-i suhuletle1103 sevda içinize dolar dolar 
boşalır. Her gün başka bir güzele dildade1104 olursunuz. Hele ananın 
gönlü! Gönül değil, âdeta bir mersa-yı aşk u hevadır1105. Uğrayan 
sefinenin1106 haddi hesabı yok…

Hami’nin sabrı artık gayeyi buldu. Hiddetten gözleri büyüye-
rek bağırdı:
1094    mâni-i hab: uykuya engel
1095    şehvetengiz: aşırı istek
1096    ruhfirip: ruhu aldatan, kandıran
1097    duçar-ı za’f: zaafa yakalanmış
1098    hayalat: hayaller
1099    makûs: uğursuz
1100    etimme-i mugaddi: besleyici yemekler
1101    garize-i sevda: sevda duygusu
1102    tahrik: harekete geçirme, kışkırtma
1103    ma-i cari-i suhulet: akarsu kolaylığı
1104    dildade: gönül vermiş, aşık
1105    mersa-yı aşk u heva: aşk ve heva limanı
1106    sefine: gemi
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— Filozof efendi salondan gider misin? Yoksa Ali Ağa’yı cel-
bedeyim mi?

— (bir tebessüm-i müslehziyane ile) Yok yavrum yok! Daya-
ğa lüzum görünecek kadar semirmedim. Daha vücudumda sopa ile 
izalesi1107 iktiza edecek1108 lahm u şahm1109 peyda olmadı.

— Yetişir!
— Bir gün Krates sokakta giderken…
— (haykırarak) İlahi Krates kadar kafana taş insin! Bıktım o 

menhus1110 Kelbiyun’un fıkralarından!
— Hami! Pirime itale-i lisanda1111 bulunma! Bir deri bir kemik 

kalmış olsam yine onu müdafaa için Ali Ağa’nın sopasına arz-ı vü-
cuddan1112 çekinmem…

— Gider misin, göndereyim mi?
— (feylesofane düşünerek) Peki, gidiyorum… Bu seferlik şey-

tanın ayağını kırarım, zararı yok… Fakat biraz semireyim, o zaman 
yapacağımı bilirim.

1107    izale: mahvetme
1108    iktiza etmek: gerektirmek
1109    lahm u şahm: et ve yağ
1110    menhus: uğursuz
1111    itale-i lisan: dil uzatma
1112    arz-ı vücud: bedenini sunma



IV  
TUHAF BİR TEKLİF

Müştak Bey, şiddet-i ye’sinden1113 ne yapacağını, nereye gide-
ceğini, hatta o dakika-i hâzırasında nerede bulunduğunu bilmiyor-
du. Sairfilmenam1114 hâlinde gibi yürüdüğü sokağı fark etmeden, 
bastığı yeri bilmeden, karşısındakini görmeden, ötekine berikine 
çarparak, her çarptığından bir türlü tekdire uğrayarak gidiyordu. 
Hayır, âdeta koşuyordu. Böyle telaşla fakat etrafında cereyan eden 
ahvalden bütün hayat-ı muhitadan bihaberane1115 ne zamandan beri 
yürüdüğünü ve daha ne kadar yürüyeceğini bilmiyordu. Yalnız bir 
aralık vücudu ter içinde kalmış olduğunu hissetti. Birdenbire durdu. 
Hedef-i meşyetini1116 tayin etmek ister gibi düşündü. Etrafına ba-
kındı. Dört yol ağzı geniş cadde, çifte tramvay hattı, demir parmak-
lıklı Terkos Havuzu, karakol, yüksek haneler, kışlalar… Kendinin 
Beyoğlu’nda, Taksim’de bulunduğunu anladı. İşte o zaman biraz 
aklını başına toplar gibi olarak:

— Demek ben Aksaray’dan buraya kadar âdeta bihuşane1117 
gelmişim!.. Şimdi nereye gidiyorum?..

Kendine irat ettiği bu sualden ürktü. Daha ziyade terlemeye, 
kanı beynine hücum etmeye başladı. Hemen her tarafı titreyerek:
1113    şiddet-i ye’s: şiddetli ümitsizlik
1114    sairfilmenam: uyurgezer
1115    bihaber: habersiz
1116    hedef-i meşyet: yürüyüş amacı
1117    bihuşane: şaşkın, sersem bir hâlde
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— Arpa zamanı bütün hatavat-ı iştiyakını1118 ahırı cihetine atan 
yorgun eşek gibi benim adımlarım da bilaihtiyar o tarafa teveccüh 
ediyor. Teşbih biraz, biraz değil, çok kaba… Kaba ama tamamıyla 
masadak-ı ahvalim1119 değil mi? Ben onun için cayır cayır yanıyo-
rum… Acaba o benim için sobada ısınmış kadar bir hararet hisse-
diyor mu? Onun aşkından haydi benim gönlüm tutuşsun… Kalben 
buna tahammül göstereyim… Fakat bu sevda harikine servet daya-
nıyor mu? Aşk ve alakaya karşı acaba kaçıncı asr-ı medeniyette si-
gorta şirketleri teessüs edecek1120? Hani ya öyle hayırlı bir şirket vü-
cuda getirilse! Bedel-i taksiti ne olursa olsun verir, her nev bela-yı 
muhabbete karşı en evvel ben gönlümü temin ettirirdim… Mahalle 
yangınlarındaki telefat1121 ahşaba, eşyaya aittir. Fakat sevda hari-
kinde doğrudan doğruya insan yanıyor! Şimdi ben ne yapacağım? 
Matmazel Parnas bir haftadır misk gibi burnumda tütüyor!.. Onu 
bugün bir koklamak bana iki yüz liraya oturacak. O kadar param 
olsa bir dakika geçirmem, gider, tatir-i meşamm-ı sevda1122 ederim. 
Ne yapayım, yok! İki yüz kuruşum bile yok! Yok yok… Burada 
biraz daha dursam bilaihtiyar gidip kapıyı çalacağım. İhtimal o da 
şimdi beni bekler. Evet gayriiradi1123 gideceğim, sonra parasızlığım 
anlaşılacak, iş fena olacak… Böyle bir felakete uğrarsam hemen 
İstanbul’a eve dönmeli. Kuyunun ipini kovadan çözüp boynuma 
bağlamalı. Yahut ne zahmet ipi bağlamadan kendimi atıvermeli. Ay 
bilmem, nasıl etmeli? O kadar şaşırdım ki kuyuda boğulmanın kola-
yını bile bulamıyorum! Bana bugün iki yüz lira ikraz edecek1124 bir 
dostum olsa… Ne kuyu düşünürdüm ne sarnıç! Böyle muzlim1125 
şeyler kata1126 aklıma gelmezdi. Lakin nerede öyle dost? Ne sarrafa 
yüzüm kaldı ne odacıya! Beş altı mecidiyeye kadar borç ettiğim 
1118    hatavat-ı iştiyak: istekli adımlar
1119    masadak-ı ahval: hâle, duruma uygun
1120    teessüs: kurulma
1121    telefat: kayıplar
1122    tatir-i meşamm-ı sevda: sevdanın kokusunu alma
1123    gayriiradi: irade dışı
1124    ikraz etmek: ödünç vermek
1125    muzlim: dehşetli
1126    kata: asla, hiçbir zaman
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zamanlar oldu. Aklıma geldikçe kendi kendimden utanıyorum. Bir-
denbire elini alnına götürerek:

— Reyhan, Reyhan… Kaç gündür niçin aklıma gelmedi bu 
Reyhan?! Reyhan iyi çocuktur… Ayda yüz liradan ziyade iradı ol-
duğunu rivayet ederler. Çoluğu yok, çocuğu yok… Dolabında bir 
dostuna ikraz edecek birkaç yüz lirası bulunmazsa ayıptır. Dolan-
dırmak için almıyorum ya? Elbette tesviye edeceğim1127…

Mevsim teşrinisani1128 ortası idi. Yürürken sokağın çamurları 
içinde sararmış yapraklar çiğnediğimiz bir mevsim… Müştak saati-
ne baktı: dört buçuk. Kendi kendine “Şimdi gidersem belki evinde 
bulurum.” dedi. Bir arabaya yanaştı, içine girdi. Arabacıya “İstan-
bul Süleymaniye” diye haykırdı.

Müştak, Mekteb-i Mülkiye-i Şahaneden vasat derecede bir 
iktidarla neşet etmiş1129, yirmi altı, yirmi yedi yaşında bir gençtir. 
Fakat kendini kudret-i ilmiye ve edebiyece vasat değil, aliyyülâlâ-
nın1130 da fevkinde1131 telakki eder. Mikyas-ı iktidari1132 demek olan 
elindeki şehadetnamenin1133 tayin eylediği liyakat-i mutavassıta-
yı1134 fennen, edeben hocalarıyla kendi beyninde mevcut bulunan 
ihtilaf-ı efkâr1135 ve mübayenet-i nazardan1136 mütevellit bir haksız-
lık şeklinde gösterir. “Falan dersten pek az numara almışsın.” diye-
ne Avrupa meşahir-i ilmiye ve edebiyesinden1137 birkaçını sayarak 

“Bugün neyyir-i dehalarıyla1138 afak-ı medeniyeti1139 tenvir eden1140 
1127    tesviye etmek: ödemek
1128    teşrinisani: kasım (ayı)
1129    neşet: yetişme, çıkma
1130    aliyyülâlâ: en yüksek
1131    fevk: üst
1132    mikyas-ı iktidari: yeterlik ölçeği
1133    şehadetname: diploma
1134    liyakat-i mutasavvıta: orta düzeyde yeterlik
1135    ihtilaf-ı efkâr: fikirlerin uyuşmazlığı
1136    mübayenet-i nazar: bakış ayrılığı
1137    meşahir-i ilmiye ve edebiye: bilim ve edebiyat alanında meşhur olan kişiler
1138    neyyir-i deha: dehanın ışığı
1139    afak-ı medeniyet: medeniyetin ufukları
1140    tenvir etmek: aydınlatmak
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falan filan zatlar, şu şu derslerden sıfır almamışlar mıydı?” cevabını 
verir.

Müştak’ın zumunca1141 kudreten ve istidaten hemayar1142 gö-
rünmek istediği Avrupa meşahiriyle kendi beynindeki küçük fark, 
yalnız onların mekâtib-i aliyede1143 istihsal-i mezuniyetten sonra 
tahsil ve tetebbuun1144 arkasını bırakamamış olmaları, bizim beye-
fendinin ise kendini hovardalığa kapıp salıvermesidir. Bu şiddet-i 
sevda, bu hırçınlık nereden geliyor? Kendine sorsanız “fart-ı zekâ-
dan” cevabını abısınız. Ne yapalım? Memalik-i harrenin1145 biberi 
gibi bizdeki zekilerin pek keskinleri de çapkın çıkıyor.

Avrupa ceraid-i yevmiye1146 ve resail-i mevkutesinden1147 birka-
çına abonedir. Bu gazeteler, risaleler, haftada, on beş günde, ayda 
gelir, yazıhane üzerinde kütüphane dolaplarında, şurada burada yı-
ğılır, tozlanır, beyin vakti olmaz ki üç dört sahife kessin de bunlar-
dan bir makale, bir bahis, bir fıkra okuyabilsin. Heves-i mütalaası 
iştigalat-ı hevaiye-i sairesine1148 en ziyade galebe ettiği zamanlarda 
bu asar-ı müterakimeden1149 birini eline alır. Fihriste bir göz gezdi-
rir. Beğendiği, müfit1150 gördüğü bahislere kırmızı kurşun kalemiyle 
işaret çeker. “Vaktim olursa inşallah bir gün bu işaretli mebahis-i 
mühimmeyi1151 dikkatle mütalaa edeyim…” der, işte o kadar. Bu 
mütalaa kararı üzerinden haftalar, aylar, seneler geçer. Beyin ha-
vaiyattan hali iki saatçik vakti olamaz ki okusun… Tuvalet, elbise, 
biçim, kumaş hususlarındaki modalar alelekser1152 evvela Paris’te 
türer, orada kullanılır, bıkılır, sonra nasıl buralara intişar ederse bu 
1141    zum: yanlış zan
1142    hemayar: aynı düzey
1143    mekâtib-i aliye: yüksekokullar
1144    tetebbu: araştırma, öğrenme
1145    memalik-i harre: sıcak memleketler
1146    ceraid-i yevmiye: günlük gazeteler
1147    resail-i mevkute: süreli yayınlar, dergiler
1148    iştigalat-ı hevaiyye-i saire: çeşitli boş meşguliyetler
1149    asar-ı müterakim: birikmiş eserler
1150    müfit: faydalı
1151    mebahis-i mühimme: önemli konular
1152    alelekser: çoğunlukla
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mazhariyet-i acibe1153, bazı müellifin1154 ve müellifatta1155 da görü-
lüyor. Şübban1156 beyninde1157 vakit vakit “Mösyö Falan”ın modası 
hükümferma1158 oluyor. Bu sene Paris’ten leylek ne getirdi? Mesela 
Mösyö Hippolyte Taine’i. Artık Taine’nin başlıca eserleri okuna-
cak… Makalatta1159, şifahiyatta1160 her bahse o isim girecek… Mü-
nasebet alsın almasın, mutlaka ondan da birkaç satır istişhadıyla1161 
arz-ı malumat1162 edilecek… Tetebbu merakıyla değil, mahza1163 bu 
müellifin-i ecnebiye modası şevkiyle Müştak, Taine’in tekmil asarı-
nı getirtir. İngiliz edebiyatına ait olan cildi haftalarca pardösüsünün 
cebinde gezdirir. Güzel havalarda Petits-Champs’da, Taksim Bah-
çesi’nde, Şişli’de dolaşır. Her nereye otursa hatta tramvayda bile 
cebinden o mahut1164 cilt çıkar. Gantlı1165 ellerinin biri cildi tutarken 
diğeri gümüş saplı bastonu yün eğirir gibi fırıl fırıl çevirmekle meş-
gul olur. Müştak işte böyle aylarca her gün Mösyö Taine’i okur fa-
kat ne hikmet bilinmez, eserin otuz sahifesini itmama1166 muvaffak 
olamaz. Kitap cepte geze geze fersudeleşir1167. Evvela kap yaprak-
ları yırtılır düşer, sonra formaların dikişleri kopar. Nihayet bir gün 
eseri ya lokantada ya vapurda ya tramvayda ya birahanede hasılı 
işte öyle bir yerde unutur. Müştak, Mösyö Taine’den, daha doğrusu 
Taine, onun elinden kurtulur… Sonra Taine’in asarından bahsedi-
1153    mazhariyet-i acibe: acayip elde ediş
1154    müellifin: yazarlar
1155    müellifat: eserler
1156    şübban: gençler
1157    beyn: ara
1158    hükümferma: hâkim olma, hüküm sürme
1159    makalat: makaleler, yazılar
1160    şifahiyat: sözlü ifadeler
1161    istişhat: tanık gösterme, (metinden) örnek verme, alıntılama
1162    arz-ı malumat: bilgi sunma, gösterme
1163    mahza: yalnız, sadece
1164    mahut: adı geçen
1165    gant: eldiven
1166    itmam: tamamlamak
1167    fersudeleşmek: yıpranmak
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lirken dehanlardan1168, kalemlerden feveran eden1169 “şayan-ı hay-
ret” terkib-i meftunanesine1170 pir1171 olarak bir hayret-i azime1172 de 
Müştak tarafından izhar edilir1173. Bu tahayyürattaki1174 ciddiyetle 
caliyeti1175 gayrifarik1176 birtakım humeka da1177 “Müştak Bey, Tai-
ne’in asarını1178 tekmil1179 mütalaa etmiş. Bu müellifi ne kadar takdir 
ediyor…” sözleriyle beyin tetebbudaki taammukuna1180 şaşarlar.

Müştak, orta boylu, dolgun vücutlu, pembe tenli bir delikan-
lıdır. Alnının vüsat-i nasiyesine1181 bir halavet-i zekâ1182 verirse de 
çatığa karip1183 fakat ince kaşları altındaki ufak siyah gözlere dikkat 
edenler, bunların sahibinde büyük bir azm ü sebat olmadığını anlar-
lar. Çünkü bu gözler nereye initaf etse1184 birkaç saniyeden ziyade 
sebat-ı nazar göstermeyerek hemen tebdil-i cihet1185 eder. Gözlerin 
alt ve üst kapaklarındaki hututta1186 ve hadekalarda1187 bir tebes-
süm-i mütemadi hâli vardır. Zaten vara güler, yoğa güler; en vahi1188 
şeylerle en ciddi hususata karşı izhar ettiği, hep o aynı tebessümdür. 
Ağladığı vakit bile güler gibi ağlar. Hâlini bilmeyen, kendisini lati-
1168    dehan: ağız
1169    feveran etmek: fışkırmak
1170    terkib-i meftunane: hayranlık bildiren tamlama
1171    peyrev: izinden giden
1172    hayret-i azime: büyük bir hayret
1173    izhar: meydana çıkarma
1174    tahayyürat: hayretler
1175    caliyet: yapmacıklık
1176    gayrifarik: ayırt edemeyen
1177    humeka: ahmaklar
1178    asar: eserler
1179    tekmil: tamamen
1180    taammuk: derinleşme
1181    vüsat-i nasiye: alın genişliği
1182    halavet-i zekâ: zekâ şirinliği
1183    karip: yakın
1184    initaf etmek: meyletmek
1185    tebdil-i cihet: yön değişikliği
1186    hutut: çizgiler
1187    hadeka: göz bebeği
1188    vahi: manasız, saçma
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fe olarak ağlama taklidi yapıyor zanneder. Bütün za’f-ı hissiyatını 
izhara vasıta o tebessümleridir. Birinin iktidarından, fevkalade bir 
eser vücuda getirdiğinden bahsedilse Müştak güler. Bu gülüşünde 
öyle bir mana-yı hodbinî1189 vardır ki “Ben istemiş olsam ondan 
âlâsını meydana getiririm… Hem getireceğim de… Hele sabredin, 
görürsünüz…” iddia-yı tafrafuruşanesi1190 vazıhen1191 hissolunur. 
Fakat bu güzel niyetler daima kuvvede1192 kalır. Müştak beş yüz ku-
ruş maaşla devairden1193 birine devam eder. Yeni imlayı muharrirat-ı 
resmiyede1194 kabul etmediği için her gün mümeyyizle1195 boğaz bo-
ğaza gelir. Mümeyyiz kızarak haykırır:

— “Tı”ları “dal”a tahvil1196, huruf-ı imlayı manasız israf âdet-i 
müteceddidanesinden1197 vazgeçiniz beyefendi… Elinizdeki müs-
veddat1198 mektep risalesi sahaifi değildir. “Dal”ları tekrar “tı”ya 
tebdil, “sonra”ların “bulunan”ların zait1199 “vav”larını hazf1200 tashi-
hat-ı malayanisinden1201 artık bıktım. Bazen de göremiyorum, kaçı-
yor. Birkaç defa mektupçu beyefendinin duçar-ı itabı1202 oldum. Bu 
evrak oyuncak değildir. Rica ederim, beni böyle beyhude1203 işgal 
etmeyiniz. Vurduğunuz av, ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor…

Müştak:
1189    mana-yı hodbinî: kibirli anlam
1190    iddia-yı tafrafuruşane: böbürlenen, caka satan iddia
1191    vazıhen: açık olarak
1192    kuvve: kuvvet, güç
1193    devair: devlet daireleri
1194    muharrirat-ı resmiye: resmî yazılar
1195    mümeyyiz: bir dairede belgeleri inceleyip tashih eden memur
1196    tahvil: değiştirme, dönüştürme
1197    âdet-i müteceddid: yeni âdet
1198    müsveddat: müsveddeler
1199    zait: artan, fazlalık
1200    hazf: yok etme, silme
1201    tashihat-ı malayani: boş, faydasız düzeltme
1202    duçar-ı itab: azara maruz kalma
1203    beyhude: boş
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— (münfailane)1204 Hakkınız var mümeyyiz efendi… O yeni 
imlayı mahsus istimal etmiyorum. Elim alışmış da zühulen1205 ara 
sıra kaçırıyorum…

— Bu âdet-i sakimenizi1206 tashihe1207 gayret ediniz. Geçenler-
deki müsveddatın birinde de “Heyhat!” lafz-ı nidaisini1208 istimal 
etmiştiniz. Yazdığınız roman mıdır, yoksa tiyatora1209 risalesi midir?

— Lüzumu görülünce resmiyatta “heyhat” niçin kullanılmasın?
— “Heyhat” kelimesinin bir kalemde tahriren değil, şifahen 

bile istimali caiz değildir.
— İşte buna da bir “Heyhat!”
— (hiddetle) Bana hizmetimden istifa ettireceksiniz!..
— Bu son sözünüz de “heyhat”a bir misal-i diger1210 teşkil eder.
Zavallı mümeyyizin işte böyle Müştak’ın elinden çekmediği 

kalmazdı
İki sene evvel validesi vefat etti. Müştak üç bin liralık küçük 

bir servete vâris oldu. Esasa dokunmayarak yalnız iradı sarf etmesi 
emrinde pederinin ettiği nasayihi1211 dinlemedi. Galata’da iki bin 
lira kıymetinde bir kârgir1212 akarı sattı. Şimdi Balık Pazarı’nda be-
şer yüz lira eder etmez iki dükkânı kalmıştı. Pederi altmışlık zevce-
sinin vefatını müteakiben1213 yirmi beşinde var yok, etli, canlı, boylu 
boslu, yakışıklı, fıkırdakça bir duvak düşkünü ile akd-i izdivac etti. 
Zavallı adam zevce-i merhumesinin enin-i marizane1214 ile geçirdiği 
son yedi sekiz senelik eyyam-ı ahiresi1215 zarfında her gün, her saat 
1204    münfailane: gücenmiş, darılmış olarak
1205    zühulen: dalgınlıkla, unutarak
1206    âdet-i sakime: yanlış, bozuk, sakat alışkanlık
1207    tashih: düzeltme
1208    lafz-ı nidai: ünlem sözcüğü
1209    tiyatora: tiyatro
1210    misal-i diger: başka bir örnek
1211    nasayih: nasihatler
1212    kârgir: taş veya harçla yapılmış olan
1213    müteakiben: takip eden
1214    enin-i marizane: hastalıklı inlemeler
1215    eyyam-ı ahire: son günler
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dert dinlemeden, ona teselli vermeden, mevte mahkûm bir kadı-
na refik-i hayat1216 olmaktan artık usanmış o tesirle âdeta lezzet-i 
ömr ve zevk-i âlemi unutmuş gibi iken şimdi genç refikasının1217 
tesir-i sihr-i nevcivaniyesiyle1218 o da kanında bir hararet, bütün vü-
cudunda fevkalmemul1219 bir hareket görerek kendini devre-i sani-i 
şebaba1220 girmiş kıyasıyla artık ne oğlu Müştak’ı düşünmeye ne de 
sattığı akara teessüf1221 etmeye vakit bulabiliyordu.

Müştak, pederini böyle meşgul görünce kendini sefahet âlem-
lerine kapıp salıverdi. O aralık, vüsat-i ticaret, servet-i azimesi ile 
maruf, ihtiyar bir Rum vefat ederek kiliselere, Rum mekteplerine 
teberru1222 eylediği milyonlarından başka Beyoğlu şıkları arasında 
ebedî bir sebeb-i münazaa1223 olacak bir de metres bırakmıştı.

Matmazel Parnas, yirmisinden pek yukarı olmayan bu afet, sarı 
saçları, ela gözleri, o levendane1224, narin kameti1225, pürşaşaa1226 tu-
valetiyle Beyoğlu’nun ufk-ı sevdasında zuhur eden bir necm-i gi-
sudar1227 gibi “Acaba kime çatacak? Hangi servete çarpacak?” diye 
bütün durbin-i dikkat1228 ve intizar-ı tecessüsü1229 kendine celbet-
mişti. O esnada milyonluk zevat bile birer tereddüd-i akıbetendişa-
ne ile matmazelin tehlike-i müsademesinden1230 çekinirlerken, onla-
ra nispetle servetan1231 bir hiç olan bizim Müştak, sansar kapanıyla 
1216    refik-i hayat: hayat arkadaşı
1217    refika: eş
1218    tesir-i sihr-i nevcivan: gençlik sihrinin etkisi
1219    fevkalmemul: beklenmedik bir anda
1220    devre-i sani-i şebab: gençliğin ikinci devresi
1221    teessüf: kederlenme
1222    teberru: bağış
1223    sebeb-i münazaa: çekişme sebebi
1224    levendane: yakışıklı ve gösterişli
1225    kamet: boy
1226    pürşaşaa: gösteriş dolu
1227    necm-i gisudar: kuyruklu yıldız
1228    durbin-i dikkat: dikkat dürbünü
1229    intizar-ı tecessüs: meraklı bekleyiş
1230    tehlike-i müsademe: tehlikeli uğraş
1231    servetan: servetçe
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kaplan avına çıkan bir şaşkın seyyat1232 gibi o birkaç bin liralık ufak 
servet-i kalilesiyle1233 matmazelin rehgüzarına1234 ferş-i vücud1235 
ederek arz-ı muhabbete cesaret göstermişti.

Alarivayetin1236 matmazel, Paris’in tabaka-i ulya alüftegânın-
dan1237 imiş. Müteveffa1238 Rum Paris’te bir muamele-i ticariyeden 
birkaç saat zarfında milyonlar kazanmış. O sevinçle vücutça bir 
gençlik hissetmiş. Servetteki talihinin muhabbetteki yavrusunu da 
tecrübeye kalkarak matmazel ile akd-i sevda eylemiş. Birlikte Der-
saadet’e gelmişler. O kazancın besbelli hızı çabuk geçmiş, mösyö-
nün de vücudu gevşemiş. Bu seksenlik ihtiyarın yumuşak buseleri-
ne1239 biraz sertlik gelmek için matmazel, âşığında peynir dişlerinin 
zuhuruna intizar etmekte iken zavallı Rum galiba bu son metre-
sinden kâm1240 alamadan âlemini değiştirmiş. Namının hasenatla1241 
yâdı için bunca hayratına zamimeten1242 matmazeli de münasip bir 
servet ile vakf-ı enam1243 eylemiş. Diğer rivayete nazaran ihtiyarda 
peynir dişlerinin zuhuruna matmazelin intizarı, sırf bir eser-i huda-
dan1244 ibaretmiş. O dessas1245 Fransız kızı, üftâde-i matuhundan1246 
hafiyen demgüzârlık1247 için pek çok dişli âşıklar bulmaktan hali 
kalmamış.
1232    seyyat: avcı
1233    servet-i kalile: az servet
1234    rehgüzar: yol üstü
1235    ferş-i vücud: vücudunu (yere) serme
1236    alarivayetin: rivayet edildiği üzere
1237    alüftegân: fuhuş yapan kadınlar
1238    müteveffa: vefat etmiş
1239    buse: öpücük
1240    kâm: arzu, lezzet
1241    hasenat: iyi ameller
1242    zamimeten: ilaveten
1243    vakf-ı enam: halka vakfeyleme
1244    eser-i huda: hile eseri
1245    dessas: aldatıcı
1246    üftade-i matuh: bunak âşık
1247    demgüzar: yaşamak
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Parnas, kadim Yunanilerin bir dağa verdikleri isimdir ki devr-i 
esatirde1248 burası Apollon sanayi-i nefise1249 ve şi’r-i ilahelerinin 
makarrı1250 addolunurdu. Bugün mecazen şiir ve şaire de medlul1251 
olmuştur: Parnas’ın üzerine çıkmak, monter sur le Parnasse yani 

“şiire vakf-ı iştigal etmek” gibi Fransızcada bazı terakibin1252 zuhu-
runa da meydan açmıştır.

Matmazel Parnas, ihtiyar dostunun gözüne daha şairane görün-
mek için kendine bu namı vermiş olmalı. Müştak, daha yemi yeme-
den kapancaya tutulan kuş gibi henüz matmazeli görmeden ismine 
alaka etmişti. Evvela böyle kulaktan âşık oldu. Sonra bir fırsat-ı 
bahtiyarane elde ederek matmazel ile görüştü, o saatte fitili aldı.

Je veux monter sur le Parnasse
Mais hélas
Ma plume ne se prète à mes espérces1253

kabîlinden şiirname yaveler1254 karalayarak Parnas’a takdim-i 
cesaret etti. Bu maskaralıklar kızın hoşuna gitti. Müştak’ın serveti 
matmazelin idare-i beytiyesine1255 tuz biber olmaz. Âşık-ı fedakar 
buralarını düşünmedi. Kızın çok zenginleri birkaç ayda ezecek o 
bar-ı maişetini1256 üzerine aldı. Akarını satmak, karzen1257 tedarik 
etmek suretiyle üç ayda bin lirayı mütecaviz1258 bir meblağ sarf etti. 
Matmazel Parnas güya Müştak’ı biraz seviyor, bu zavallı gencin 
öyle Avrupa milyonerlerinden olmadığını da biliyordu. Bu hakika-
te vukufu cihetiyle sanki sözde israftan mücanebetle1259 yaşıyordu. 
1248    devr-i esatir: mitolojik devir
1249    sanayi-i nefise: güzel sanatlar
1250    makar: merkez
1251    medlul: anlam
1252    terakip: tamlamalar
1253    Je veux monter sur le Parnasse / Mais hélas / Ma plume ne se prète à mes 

espérces: “Parnas’a çıkmak istiyorum / Ama maalesef / Kanatlarım yok”
1254    yave: saçma sapan söz
1255    idare-i beytiye: ev idaresi
1256    bar-ı maişet: geçim yükü, sıkıntısı
1257    karzen: ödünç olarak
1258    mütecaviz: aşan
1259    mücanebet: sakınma
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Parnas’ın bütün bu hüsnüniyetlerine, ihtiyar ettiği maişet-i iktisat-
kâranesine1260 rağmen biçare Müştak üç ayda bitti, sıfırı tüketti. Za-
ten eti ne budu ne? Fakat biçarenin sermaye-i nukudu1261 bittikçe 
suziş-i derunu1262 izdiyat1263 bulması neticeyi müellem1264 bir hâle 
getiriyordu. Bir ay kadar da etrafa borçla yaşadı. Hilesi meydana 
çıkmaksızın son krediyi de istimalden çekinmedi. O günlerde gi-
dip o kapıyı çalmak kendine iki yüz liradan aşağıya oturmayacağını 
bildiğinden pederinin son derecede hasta olduğu haber-i kâzibini1265 
metresine tezkere1266 ile işar etti1267. Hasta ile olan meşguliyet-i eli-
mesi gelip kendisini görmeye bir mâni-i kavi1268 teşkil ettiğini an-
lattı. Matmazel bu yalana kandı mı? Gidip bir haftadır yüz yüze 
gelmemiş olduğu için metresinin apartmanında neler döndüğünü 
bilemiyor, meraktan çatlıyordu.

Acaba birkaç bin liraya malik, Fransızcada herzegûyane şiir 
söylemekte mahir biri daha zuhur edip de Parnas’ın gönlünde Müş-
tak’ın tahayyüz eylediği1269 mevki-i sevdayı zapt etmiş olmasın? 
İşte en ziyade bundan korkuyor, buna ihtimal verdirecek zihnine 
bazı faraziyat1270 tebadür ettikçe1271 kızarıyor, bozarıyor, terliyor, 
nerede bulunduğunu, ne yaptığını, ne söylediğini şaşırıyordu.

Zavallı âşık-ı şuride1272 Aksaray’dan Beyoğlu’na kadar nasıl 
gittiyse araba ile Süleymaniye’ye yine o aynı dalgınlıkla avdet etti. 
Arabacı, Bab-ı Meşihat’a karip bir mahalde terbiyeleri çekti. Sü-
leymaniye’ye gelmiş olduklarını, gidilecek sokak neresi ise tarif 
1260    maişet-i iktisatkârane: tutumlu geçinme
1261    sermaye-i nukud: para sermeyesi
1262    suziş-i derun: iç yangını
1263    izdiyat: artma
1264    müellem: acılı, kederli
1265    haber-i kâzib: yalan haber
1266    tezkere: kısa mektup
1267    işar etmek: bildirmek
1268    mâni-i kavi: güçlü engel
1269    tahayyüz eylemek: yer tutma
1270    faraziyat: varsayımlar
1271    tebadür etmek: aniden zihne gelmek
1272    âşık-ı şuride: perişan, tutkun âşık
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etmesini eğilerek müşteriye ihtar etti. Fakat müşteri hiç oralarda 
değildi. Sözüne cevap alamayınca herif yerinden fırladı indi. İh-
tarını beyin yüzüne tekrar etti. Müştak “Ha gelmişiz!” istiğrabıyla 
arabadan çıktı. Elini pantolonunun cebine sokarak parmaklarına 
ilk dokunan parayı arabacıya verip yürüdü. Herif avucuna konan 
paranın mecidiye olduğunu gördü. Fakat müşterinin dalgınlığından 
istifade etmek kastıyla:

— Azdır efendim! Taksimden buraya kadar bir mecidiye olur 
mu? Gelirken köprü parası verdim, şimdi giderken yine vereceğim. 
Bana ne kalacak?

Arabacının bu arsızlığına hiç itiraz etmeksizin Müştak elini tek-
rar cebine daldırdı, herife bir mecidiye daha verdi. Bu tuhaf müşteri 
seri hatavatla1273 uzaklaşırken arabacı kendi kendine:

— Yüzümü kızdırıp acaba biraz daha söylensem mi? Böyle 
dalgın müşteriye bayılırım. Hele ufaklık da tutmazsa söylendikçe 
insana mecidiye uçlanır… (haykırarak) Beyefendi! Hayvanlara gü-
nahtır. Taksimden buraya kadar iki mecidiye! İnsaf be! Kıyafetine 
baktık da pazarlığa girişmedik! Sanki iş ettik…

Müştak bu sözlerin hiçbirini işitmedi, seri birkaç hatve1274 ile 
sokağı dönüverdi. Arabacı:

— Sabahleyin elimize bir av geçti. Onu da kaçırdık. Bunun gibi 
dalgın müşteriye senede bir defa ancak tesadüf edilir. Arabacıların 
piyangosu da mecidiye çeyreği yerine lira, kuruş yerine lira çeyreği 
veren şaşkınlarla, işte böyle istedikçe mecidiye toka eden dalgınlar-
dan çıkacak…

telehhüfiyle1275 kırbacını şaklattı. Birkaç mecidiyesini sızdır-
madan dalgın müşteriyi kaçırmış olmasından mütevellit hiddetini 
hayvanlardan alarak arabasını sürdü.

Müştak’ın karzen iki yüz lira koparmak hayal-i hammıyla1276 
görmeye nezdine gittiği Reyhan Bey, iklim-i beldemizde kabak fa-
1273    hatavat: adımlar
1274    hatve: adım
1275    telehhüf: sızlanma, yakınma
1276    hayal-i ham: abes, boş hayal
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silesi1277 kadar bir bereket-i nümüvv1278 ve tenevvü1279 gösteren edip 
taslaklarından biriydi. Fakat alelade hiçbir mektepten şehadetna-
mesi, hiçbir darü’l-ilmden1280 icazeti1281 yoktu. Beyin bu yokluktan 
asla cüreti kırılmayarak o kendini her şey için mezun addederdi. 
Şehadetname ahzından1282 mahrumiyetini Reyhan’ın mektep gör-
memiş olduğuna hamletmemelidir1283. Bilakis onun gördüğü mek-
tepleri değme allameler görmemiştir. Ne mülki1284 ne askerî rüştiye-
leri1285 ne Frerler Mektebi1286 ne Mülkiye Tıbbiyesi1287 ne Mekteb-i 
Sultani1288 ne Mülkiye-i Şahane1289… Bunlardan girmediği hiçbiri 
kalmamış, her birinde birer ikişer sene bulunmuştu. Pederi zengin-
ce olduğu için çocuğun canı hangi darü’l-tahsili isterse oraya gön-
derir, mahdum bey bulunduğu mektepten nahoşnudi1290 alaimi izhar 
edince hemen oradan alır, daha eğlenceli addettikleri bir diğerine 
verirdi. Peder efendinin bu hâline bakılırsa etfali sıkmadan eğlence 
tarzında tedris etmek şeklinde bir usul-i tahsil taraftarından olduğu 
anlaşılıyor.

Pederinin vefatından sonra Reyhan eklam-ı resmiyeden1291 bir-
kaçına girdi çıktı. Deniz hamamları1292 iltizam etmek1293, sekiz on 
kira arabası işlettirmekten başlayarak piyasadan afyon alıp satmak 
1277    fasile: familya
1278    bereket-i nümüv: bereketi artma, çoğalma
1279    tenevvü: çeşitlilik
1280    darü’l-ilm: ilim yurdu
1281    icazet: diploma
1282    ahz: alma
1283    hamletme: yükleme
1284    mülki rüştiye: sivil ortaokul
1285    askerî rüştiye: askerî ortaokul
1286    Frerler Mektebi: Frerler Cemiyeti (La Salle Enstitüsü) tarafından kurulan 

okul. Bugünkü Saint-Joseph Lisesi.
1287    Mülkiye Tıbbiyesi: Tıp Fakültesi
1288    Mekteb-i Sultani: bugünkü Galatasaray Lisesi
1289    Mülkiye-i Şahane: Siyasal Bilgiler Fakültesi
1290    nahoşnudi: memnuniyetsizce
1291    eklam-ı resmiye: resmî kalemler, yazı işleri
1292    deniz hamamı: deniz üstüne kurulan kapalı plaj
1293    iltizam etmek: keseneğe almak
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mertebelerine kadar tevsi-i ticaret1294 etmişti. Fakat bunların hiçbi-
rinden temettu etmek1295 şöyle dursun büyükçe zararlara bile uğradı. 
Fazla kazanç için servet-i mevrusesini1296 tehlikeye ilkadan1297 sar-
fınazar ederek netayici1298 meşkûk1299 o nev ticaretlerden nihayet çe-
kildi. İdaresini varidatına uydurarak geçiniyordu ama namını nispet 
edecek bir mesleği olmaması bir müddet canını sıktı. Sonra ara sıra 
gazetelere makalat göndermek suretiyle muharrirlik namını takına-
rak o derdine de çare bulmuş oldu. Hiçbir meslekte dikiş tutturama-
yanların nihayetü’l-emr1300 hizmet-i neşriyeye1301 dökülmeleri mu-
harrirliğin şerefini ila eder1302 ahvalden değildir. Lakin bu mesleğe 
intisaptaki1303 saik1304, açlık olmayıp da böyle Reyhan gibi bir meş-
gale taharrisinden ibaret bulunursa bu nev sahib-i irad yani karnı 
tok muharrirlerin -ki enderdir- bilaücret1305 karaladıkları makaleler 
gazete sahib-i imtiyazlarınca en müfit asardan addolunur. *** gaze-
tesi ara sıra kaht-ı havadis ü makalata1306 uğradıkça Reyhan Bey’in 
ratb ü yabis1307 muharriratıyla maalmemnuniye1308 imla-yı sütun1309 
ederdi. Hizmet-i neşriye ile geçinmekte bir usul-i akilane keşfet-
miş muharrirlerden birkaçı Reyhan’ın etrafını alarak kalemindeki 
kudret-i dâhiyaneyi şaşkın avlayıcı medayihle1310 parlattıkça par-
latmak suretiyle biçareyi bilikna sürümsüzlükten kapanmak üzere 
1294    tevsi-i ticaret: ticareti genişletme
1295    temettu etmek: kâr elde etmek
1296    servet-i mevruse: miras kalan servet
1297    ilka: bırakma
1298    netayiç: neticeler
1299    meşkûk: şüpheli
1300    nihayetü’l-emr: nihayetinde, sonuçta
1301    hizmet-i neşriye: yayım hizmeti
1302    ila etmek: yüceltmek
1303    intisap: girme, mensup olma
1304    saik: sebep
1305    bilaücret: ücretsiz
1306    kaht-ı havadis ü makalat: haber ve yazı kıtlığı
1307    ratb ü yabis: nemli ve kuru
1308    maalmemnuniye: içinden gelerek, isteyerek
1309    imla-yı sütun: sütunları doldurma
1310    medayih: övgüye layık işler
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bulunan resail-i mevkuteden birinin riyaset-i tahririyesini1311 buna 
kabul ettirmişlerdi. Risale birkaç ay Reyhan’ın himmet-i kalemiye 

… estağfurullah … nakdiyesiyle neşredildi. Kâr olursa tamamıyla 
arkadaşlara, zararı kâmilen kendine ait olmak kabîlinden bir şart-ı 
acib ile alelgafle1312 deruhte etmiş1313 bulunduğu bu riyaset-i tahri-
riye şerefi Reyhan’a pek tuzlu oturdu. Bunu bittecrübe anladıktan 
sonra banyolar iltizamını1314 risale neşrine nispetle yüzde yüz kârlı 
bulmuştu. Birkaç defa bu yolda dolaba uğradı. Birkaç yüz lira do-
landırıldı. İstikraz ricasıyla ara sıra kendine müracaat eden düşkün 
muharrirlere:

— Bıktım sizden… Servet-i cesime1315 sahibi olsam fasulye pi-
yazıyla soğuk sahnelerde sıçraya sıçraya malul1316 düşen aktörleri-
mizle sefaleten bunlardan pek farklı olmayan muharrirlerimiz için 
bir imarethane1317 tesis ederdim, derdi.

Müştak, Reyhan’ı bu muharrirlik münasebetiyle teklifsizce 
tanırdı. Tatil-i neşriyat1318 ıztırarlarına1319 düşmüş resail-i mevkute 
sahipleri hakkındaki himmet-i alicenabanesini1320 bildiğinden mef-
kudiyet-i nakd1321 yüzünden metresini elden kaçırmak tehlikesine 
maruz kalan biçaregândan1322 da belki diriğ-i lutf etmez hülyasıyla 
bu kerim dostuna müracaat ediyordu.

Reyhan, uzun boylu, enli omuzlu, buğday tenli, gür bıyıklı, sık 
kaşlı, iri siyah gözlü, otuz beş yaşlarında, yakışıklı bir delikanlıydı.
1311    riyaset-i tahririye: başyazarlık
1312    alelgafle: dalgınlıkla
1313    deruhte etmek: üstüne almak, vazife edinmek
1314    iltizam: kesenek; bedelini peşin olarak ödemek, daha sonra halktan tahsil 

etmek suretiyle devlete gelir getiren bir kaynağı şahsı üzerine alma usulü
1315    servet-i cesime: büyük servet
1316    malul: hasta
1317    imarethane: yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek dağıtan hayır kuru-

mu
1318    tatil-i neşriyat: yayımı durdurma
1319    ıztırar: mecburiyet, ihtiyaç
1320    himmet-i alicenab: büyük himmet sahibi
1321    mefkudiyet-i nakd: parasızlık
1322    biçaregân: biçareler, zavallılar
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Müştak, odadan içeri girince bu zatı “Terakki Arkasından” 
sernameli1323 bir makale tahririyle meşgul buldu. Reyhan, kendine 
büyük bir muharrir tavrı vermek için Fransa meşahir-i üdebasın-
dan1324 birini takliden, şalvara karip bollukta açık renk bir pantolon, 
sadakordan1325 kolasız bir Frenk gömleği giymiş, parmak enliliğin-
de ince şerit gibi siyah bir boyun bağını gayet gevşek bir düğüm 
yaparak boynuna sallandırmış, yine o “benzemek” fikr-i garibiyle 
pek az kestirdiği gür saçlarının alın kısmını tepeli Fizan horozu gibi 
kabartmıştı. Meşahirin yazı odalarına dair Avrupa ceraid-i musav-
veresinde1326 gördüğü resimlerin her birinden bir fikir iktibası1327 
suretiyle tanzim ettiği hücre-i iştigalinin1328 vasatına1329 mevzu, üze-
rinde yığınla kitap, kâğıt bulunan geniş bir yazı masasının önüne 
oturmuş, ayaklarını kafasında boncuktan gözler parlayan cesim bir 
ayı postunun üzerine uzatmıştı.

Reyhan hemen ayağa kalkarak beşuş1330 bir çehre ile misafiri-
ne elini uzattı. Sıkı sıkıya bir toka ettiler. Müştak, dalgın bir hâlde 
bu deniz hamamı mültezimliğinden1331 bozma edibin karşısında bir 
koltuğa oturdu. Hane sahibi tebessümle:

— Pek dalgınsınız monşer1332! Hatta o derece dalgınsınız ki tah-
ririyle meşgul olduğum şu önümdeki makalenin sernamesine dik-
kat edecek kadar olsun bir huzur-ı fikre malik değilsiniz.
1323    sername: ön söz
1324    meşahir-i üdeba: meşhur edebiyatçılar
1325    sadakor: bir tür ipek kumaş
1326    ceraid-i musavver: resimli gazete
1327    iktibas: alıntı
1328    hücre-i iştigal: çalışma odası
1329    vasat: orta
1330    beşuş: güler yüzlü
1331    mültezim: gelir getiren bir devlet kaynağını peşin ödemeyle üzerine alıp 

daha sonra bu bedeli halktan tahsil eden kişi
1332    monşer: Fransızca “azizim, dostum” anlamında
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— Evet monşer, dalgınım, hastayım, meyusum1333… Hasılı pek 
acayip bir hâldeyim. Uyuyor muyum, uyanık mıyım? Onu bile fa-
rik1334 değil gibiyim. Âdeta methuşum1335…

— (gülerek) Evet evet… Lodos havalarda bu sersemliğe ben 
de uğrarım. Başımda bir salgınlık peyda olur. Durduğum yerde 
uyuyuveririm. Sonra gözlerimi açınca ne kadar uyumuş olduğumu 
saate bakmadan bilemem! Bu hâl, üdebaya yani asabi insanlara 
arızdır1336… Bir makalede … evet… “Lodos ve Üdeba” sername-
li bir makalede bu hâlin esbab-ı fizyolojikiyesinden1337 bahsetmek 
isterim…

— Birader! Benimki lodos dalgınlığı değil…
— Tuhaf şey! Sana da başka hava mı dokunuyor? Bazı bünye-

lerin aynı havadan ihtilaf-ı teessürlerine dair Mösyö Kolen Fizyo-
loji’sinde…

— Aman kardeşim Reyhan, rica ederim… Biliyorum, maluma-
tın vâsidir1338. Türkler içinde bir éruditsin1339, allame-i zamanesin1340. 
Fakat bugün dinleyecek ne vaktim var ne de hâlim! Senden ufak bir 
şey istirhama geldim. İki kelime ile ifade-i maksat edeceğim. Sen 
de bana aynı ihtisar1341 ile ya kabul veya ret cevabı vereceksin.

— (şaşırarak) “İstirham” tabirinin lüzumu yok… İstediğin ne 
ise söyle…

— Karzen iki yüz lira…
Reyhan yazı masasının önünden fırladı. Müştak’ın karşısında 

ellerini göğsü üzerine çaprazvari kavuşturup bir aktör tavrı alarak:
1333    meyus: ümitsiz
1334    farik: ayıran, ayırt eden
1335    methuş: ürkmüş, dehşete düşmüş
1336    arız: bulaşmış, musallat olmuş
1337    esbab-ı fizyolojikiye: fizyolojik sebepler
1338    vâsi: geniş
1339    érudit: derin bilgi sahibi, bilgin
1340    allame-i zaman: zamanın büyük âlimi
1341    ihtisar: kısaltma, sadeleştirme
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— Talep ettiğin bu meblağ ile musavver gazete veyahut risale-i 
mevkute çıkaracak isen birader, sana paradan evvel koskocaman bir 
nasihat vereyim: O fikirden vazgeç…

— Hayır… O maksatla istemiyorum.
— O hâlde bu parayı ne yapacaksın?
— Bu lüzumu izaha girişirsem lakırdı uzar.
Reyhan mühim bir keşifte bulunmuş gibi vehleten1342 elini di-

zine vurarak:
— Ha! Anladım anladım… Deminden beri gösterdiğim gaba-

vete1343 sen de şaş, ben de şaşayım… Şu aralık Matmazel Parnas ile 
meşgul bulunduğunu nasılsa tahattur edemedim1344. Öyle bir met-
resle yaşayana “Parayı ne yapacaksın?” sualini irat pek abes olur 
değil mi?

— Zekisin, çok zekisin monşer!.. Parayı ne yapacağımı beni 
çok üzmeden işte anladın… Fakat asıl bence canfersa1345 olan bun-
dan sonraki üzüntüyü kısa kesmeni rica ederim. Talep ettiğim bu 
meblağı verecek misin, vermeyecek misin? Bir sözle kati cevap ver.

— Yoook… Öyle işi aceleye boğup da sıkboğaz olmaya gele-
mem.

— Seni sıkboğaz eden yok birader… Paran daha dolabında du-
ruyor. İstersen verirsin, istemezssen vermezsin. Bu ikraza seni razı 
edemezsem müracaat edecek bir iki yerim daha var, onlara gidece-
ğim. Vakit geçmesin diye acele ediyorum. Çok şükür benim param 
yok değil fakat ancak yirmi gün sonra elime geçecek, bana bugün 
yarın lazım. Sana muntazam bir senet vereyim. İstersen muteber1346 
bir de kefil irae edeyim1347…

— (düşünerek) Hayır monşer, maksadımı anlayamadın. Ben 
şimdi senden kefil sormuyorum. Hâlin bana çok tuhaf göründü. 
1342    vehleten: birdenbire
1343    gabavet: anlayışsızlık, kalın kafalılık
1344    tahattur etmek: hatırlamak
1345    canfersa: can dayanamaz
1346    muteber: güvenilir
1347    irae etmek: göstermek
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Sana acıdım. Şimdi eline iki yüz lira koymakla kendimi derdine 
devasaz1348 olmuş addedemem. Sana edeceğim iyiliği şiddet-i uhuv-
vetimden1349 dolayı esaslı etmek isterim.

— (şaşırarak) Ne gibi?
— Seni biraz istintak edeceğim1350. Suallerime ne kadar doğru 

cevaplar verirsen hakkında o kadar hayırlı olur…
— Monşer, öyle uzun uzadıya sual cevaba vaktim yok. Şimdi 

söyledim ya! Senden ümidi kesince başka taraflara müracaat ede-
ceğim…

— O hâlde uğurlar olsun… Benim de öyle alelacele bir dosta 
ikraz olunacak iki yüz liram yok…

Reyhan’ın verdiği bu son cevabın tesir-i yeisaveriyle1351 Müş-
tak’ın, biraz evvel azıcık ümide düşmüş olan o zavallının çehresi 
bir anda birkaç renge girdi. Dudakları titremeye, gözleri sulanmaya 
başladı. Çünkü her söz başında gösterdiği tavr-ı istical1352 sahte ve 
müracaat edeceğini ifade ettiği yerler külliyen1353 biesastı1354. Baş-
vurmak lazım gelen mahallerin cümlesini kaç zamandır dolaşmış, 
hiçbirinden beş lira koparamamış, son bir ümid-i iğfal1355 ile Rey-
han’a müracaat etmişti.

Lerziş-i vücudunu1356 mümkün mertebe zapt ile Reyhan’dan 
ketm-i teessür-i nevmidaneye1357 uğraşarak fakat zor anlaşılır bir 
surette:

— Öyle ise gideyim…
1348    devasaz: çare veren
1349    şiddet-i uhuvvet: aşırı kardeşlik, dostluk
1350    istintak: sorguya çekme
1351    tesir-i yeisaver: ümitsizlik veren etki
1352    tavr-ı istical: aceleci tavır
1353    külliyen: tamamen
1354    biesas: asılsız
1355    ümid-i iğfal: kandırma ümidi
1356    lerziş-i vücud: vücudun titremesi
1357    ketm-i teessür-i nevmidane: ümitsizlik üzüntüsünü gizleme
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kelimat-ı meyusanesiyle1358 odadan çıkarken Reyhan dostunun 
gizlemek istediği ye’s-i amikini1359 anladığını ima eder ve teessür-i 
uhuvvetkâraneden1360 ziyade istihzaya hamlolunabilir bir tarz-ı te-
laffuzla dedi ki:

— Kendi menfaatiniz namına soracağım birkaç suale bilatered-
düt1361 cevap verecek kadar dostluğuma emniyet göstermediğinize 
teessüf ederim.

— (titrek bir seda ile) Bütün dostlarına tercihan evvelbeevvel1362 
size müracaat eden bir muhibb-i kadiminizi1363 bu kadar cüzi1364 bir 
meblağ için istintaka kalkmanızdan mütevellit teessürümün sizin 
irae etmek istediğiniz teessüften efzun1365 olacağına şüphe yoktur.

Hane sahibi, misafirin biraz kulağına eğilerek:
— “İstintak” tabirini istimalimden dolayı duçar-ı hiras1366 olma-

yınız. Size irat edeceğim sualler hep Matmazel Parnas ile beyniniz-
deki muhabbetin idamesine1367 mütealliktir.

Bu muammagûne sözlere karşı Müştak afalladı. Hiç cevap ver-
medi. Dostunun alık alık yüzüne bakakaldı.

Reyhan devamla:
— Ya oğlum, işte böyle alıklaşırsın… Farz edelim ki istediğin 

miktarda parayı şimdi sana vereyim, buradan çık git… Bununla ne 
iş göreceksin?.. Birkaç günlük ihtiyacını deften başka bir şey yapa-
mayacaksın… Cüzi müddet sonra yine aynı zaruret baş gösterecek. 
Her zaman sana iki yüz lira ikraz edecek bir dost bulunmaz. İşi 
esasından tetkik edelim de ona göre bir çare arayalım.

Müştak şüpheli nazarlarla dostunu süzerek:
1358    kelimat-ı meyusane: ümütsizlik kelimeleri
1359    ye’s-i amik: derin ümitsizlik
1360    teessür-i uhuvvetkârane: dostça üzüntü
1361    bilatereddüt: tereddütsüz
1362    evvelbeevvel: her şeyden önce
1363    muhib-i kadim: eski dost
1364    cüzi: az, pek az
1365    efzun: fazla, çok
1366    duçar-ı hiras: korkma, şaşırma
1367    idame: devam ettirme
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— Sözlerinden hâlâ bir şey anlayamıyorum. Eğer maksadın 
birtakım baba nasihatleriyle beni sevdamdan vazgeçirmek ise sana 
şimdiden anlatayım ki ben nasihat dinlemem… Nasihat almaya 
ihtiyacım olaydı hiç sana gelmez, daha ehline müracaat ederdim. 
Çünkü hâlini bilirim. Sen benden ziyade nasihate, ıslaha muhtaç 
bir zirzopsun…

— Nasihlik1368 nerede, ben nerede a birader! Nasihat verecek 
değilim. Yazık değil mi çeneme… Sana açık bir teklifte bulunaca-
ğım…

— Söyle…
— Hayır… Evvela irat edeceğim suallere cevap vermeli.
— Esrar-ı âşıkaneme vukuf peyda ederek gazetelere fıkralar 

yazmaya kalkışır isen sonra netice-i keyfiyet düelloya çıkar ha!
— O gibi amal-i hasise1369 ile bir dostu söyletecek kadar deni-

meşrep1370 değilim.
— Parole d’honneur mü1371?
— Parole d’honneur…
— Öyle ise isticvaba1372 başla. Her sualine kemal-i safvetle ce-

vap vereceğim.
İkisi de birer sigara yakarak karşı karşıya koltuklara oturdu-

lar… Reyhan cephesini1373 buruşturup iki kaşını birbirine yaklaştı-
rarak aldığı tavr-ı ciddiyetle:

— Matmazel Parnas’la yaşamak için mahiye ettiğin masrafı 
mücmelen1374 bana anlat bakayım?..
1368    nasih: öğüt veren
1369    amal-i hasise: küçük, bayağı işler
1370    denimeşrep: alçak yaradılışlı
1371    parole d’honneur: namus sözü
1372    isticvap: sorguya çekme
1373    cephe: alın
1374    mücmelen: kısaca
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Bu suale karşı Müştak, yalnız ökçesini halıya istinat ettire-
rek1375 yerden bir zaviye-i hadde1376 teşkil etmek üzere açık tuttuğu 
sağ ayağını, sağa sola şiddetle bir müddet sallayarak derin derin bir 
göğüs geçirdikten sonra:

— Bana öyle bir sual irat ettin ki bunun cevabını nefsime karşı 
itadan1377 bile dehşete uğradığım için mümkün olduğu kadar o cihe-
ti tefekkürden zihnimi tebide1378 uğraşıyor, yalnız elime ne geçerse 
onu sarftan başka bir şey düşünmüyor, hesaplamıyordum. Maaha-
za1379 sualine cevap vereceğim. Efendim… Efendim… Efendim 
nereden başlayayım? Ha… Dur… Ayda on lira apartman icarı1380…

— (gözlerini açarak) Çok…
— O paraları verirken benim gözlerim seninkilerden ziyade 

büyüyor ama faydası yok. Ondan aşağı bir dairede oturmuyor. Sen 
masarifin azlığına çokluğuna itiraz etme. Yalnız dinle ki söz uza-
masın…

Müştak, dostuna sükût tavsiye ederken masarifin baliğ olaca-
ğı1381 yekûnun1382 dehşetinden kendi ketm-i heyecan edemeyerek 
baygınlığa karip bir hâl ile:

— Zihnim pek karışık birader… Matmazelin israfatında o kadar 
hurde1383 müfredat1384 vardır ki velev1385 mücmelen olsun şu saatte 
bunları size tadat edememekten1386 korkuyorum. Fakat müfredatta 
tahattur edemediklerimin ne ehemmiyeti olabilir? Yekûn malum 
değil mi? Bu müthiş yekûnu yüz sene de yaşasam yine kâbil değil 
1375    istinat etmek: dayamak, yaslamak, kuvvet almak
1376    zaviye-i hadde: dar açı
1377    ita: verme
1378    tebit: uzaklaştırma
1379    maahaza: bununla birlikte
1380    icar: kira
1381    baliğ olmak: ulaşmak, erişmek
1382    yekûn: toplam
1383    hurde: küçük, ufak
1384    müfredat: ayrıntı
1385    velev: her ne kadar
1386    tadat etmek: saymak, sıralamak
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unutamam. Çünkü mahiye iki yüz lirayı mütecavizdir. Bazen üç 
yüzü de geçer… Bazen…

— Dört yüzü de bulur ha? Zavallı Müştak!
Parnas’ın âşığı yeisinden boğulur gibi içini çekerek hakkında 

istimal olunan “zavallı” sıfat-ı mütelehhifanesinin1387 kendi için ne 
kadar muvafık bir tabir olduğunu göstermek ister gibi bir müddet 
boynu önde bilatekellüm1388 durdu. İki refik, razbinane1389 nazarlar 
ile bir iki dakika yekdiğerine derin derin bakıştılar.

Müştak, Matmazael’in israfatına tahammüldeki hamakatini 
izahta pek ileri varmış olmaktan ve böyle kendi servet-i cüziye-
siyle katan mütenasip olmayan bir maişete, arkası gelmeyecek bir 
sefahete koyulmaktaki cinnetini tamamıyla hikâye ile istirham-ı is-
tikraza1390 geldiği dostunun merhametine bedel1391 hiddetini celbet-
mekten vehleten duçar-ı endişe olmuş gibi birdenbire tebdil-i tavr 
ile aklını başına toplamaya uğraşarak:

— Ben de ne söylediğimi bilmiyorum… Yok, masarif-i mahi-
yemin hiçbir vakit dört yüz liraya baliğ olduğu yoktur. Bazen iki 
yüz lirayı geçer fakat bazen ayda yüz elliye varmaz.

Reyhan şüpheli nazarlarla misafirini süzerek:
— Hakikaten ne söylediğini bilmiyorsun. Beş dakikada bir 

çehren de ifaden de değişiyor. Benden ketm-i teessüre, setr-i ha-
kikate1392 neye uğraşıyorsun? Doğru söylersen doğru düşünürsün. 
Ciddiyet-i ifadatınla1393 belki bir netice-i salimeye iktiran1394 müm-
kün olur. Binaenaleyh metresine istediğin masarifi mücmelen fakat 
mikdar-ı yekûnu doğru olarak haber ver. Sana karşı göstereceğim 
1387    sıfat-ı mütelehhifane: acıma, kederlenme sıfatı
1388    bilatekellüm: konuşmadan
1389    razbinane: gizli şeyleri görürcesine
1390    istirham-ı istikraz: borç isteme
1391    bedel: yerine
1392    setr-i hakikat: gerçeği örtme
1393    ciddiyet-i ifadat: ifadelerin ciddiyeti
1394    iktiran: ulaşma
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kardeşçe semahat-i daderane1395 sıhhat-i ifadatın1396 nispetinde bü-
yük olacaktır…

— Teşekkür ederim Reyhan… Lakin zihnim karışık birader… 
On lira apartman icarı…

— Onu işittik.
— (yine içini çekerek) Oda hizmetçisi, sofa hizmetçisi, sokak 

hizmetçisi, maa1397 yamak, aşçı aylıkları… Her saat matmazelin 
emrine müheyya1398 bulundurulan gayet şık kupanın icar-ı mahiye-
si…

— Miktarı tasrih etmiyorsun1399?
— Rica ederim sabret, yekûn söyleyeceğim. Her ay başında 

Baker, Louvre daha bilmem ne mağazalarından yağan hesap pu-
sulaları, modistlerin gönderdikleri notlar… Odeon, Petit-Champs 
tiyatrolarına, sirke abone bedelatı…

— Canım bunların hepsine nasıl yetişebilip de gidiyorsunuz?
— Yetiştiğimiz yok. Parnas’ın canı istediği zaman gider, bu 

oyun mahallerinin bazılarında yarım yahut bir saat kadar oturu-
ruz. Ekseriyetle sıkılır, çıkarız. Öyle ilk perdeden gidip de bir ti-
yatroda sonuna kadar oturmak bizim gibi kibarlar için ayıp imiş! 
Bundan sonraki hurde masarifi tadat edemeyeceğim… Daha neler 
neler! Pour satisfaire ses petits caprices1400 yani maşukamın1401 her 
türlü lüzumdan hariç masarifini tediye etmek1402, ufak tefek den-
sizce arzularını yerine getirmek için Bon Marché’den1403, Pazar 
Alman’dan1404, birtakım antikacı mağazalarından kıymet-i hakiki-
1395    semahat-ı daderane: kardeşçe cömertlik
1396    sıhhat-i ifadat: ifadelerin doğruluğu
1397    maa: ile, birlikte
1398    müheyya: hazır
1399    tasrih etmek: açıklamak
1400    Pour satisfaire ses petits caprices: “Küçük kaprislerini tatmin etmek için”
1401    maşuka: sevgili
1402    tediye etmek: ödemek, karşılamak
1403    Bon Marché: Beyoğlu’nda yer alan büyük bir mağaza
1404    Pazar Alman: Beyoğlu’nda yer alan büyük bir mağaza
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yelerinin belki de kırk elli derece fevkinde1405 birer fiyatla alınan 
oyuncak nevinden bilüzum birtakım eşyaya verdiğimiz paraya 
cayır cayır yanarım… Apartmanın içi oyuncak meşherine1406 dön-
dü. Parnas’ın bu biblo ve antika merakından pek yangınım… Bazı 
akşam apartmana gittiğim zaman kemal-i şetaretinden1407 ellerini 
birbirine vurarak beni karşılar. Lisan-ı maderzadıyla1408 haykıra 
haykıra der ki:

“Aman Muşak -ismimi böyle telaffuz eder- sana bir şey söy-
leyeceğim, çok sevineceksin… Sokak içinde hiç memul edilmez 
bir dükkânda mühim bir define keşfettim. Gayet eski bir amfor1409… 
Hani ya sana zikıyem1410 antika vazolar defterinde resmini göster-
memiş miydim? İşte onun aslını buldum. Sahibi malının kıymetin-
den bihaber… On yedi liraya kapattım… Ne büyük kelepir değil 
mi? Bu keşfimden dolayı beni alkışlasana!..”

— Daha kelepiri görmeden kâşifini alkışlarım. Fakat on yedi 
liranın acısı yüreğime çöker. Ben antikadan anlamam, fiyat mad-
desinde gözlerim büyür… Maşukamda ise hâl berakistir1411. O fiyat 
keyfiyetine ehemmiyet vermez, sade malın eskisini anlar. Sonra 
amforu ziyarete gideriz. Bakarım ki evvelce mevcut bulunan anti-
kalarımızın içinde bu yeniye de bir yer bulabilmek için hayli güçlük 
çekilmiş. Şöyle bir tarafa sıkıştırılmış. O kadar sevinçle ziyaretine 
şitap ettiğimiz amfor nedir, bilir misiniz? Âdeta iki kulplu bir çöm-
lek! Metresim bu antikayı o kadar ucuza kapatabilmekteki muvaf-
fakiyetine şaşarken ben de o kulpları yapanın gözüne giresice çöm-
leğin on yedi lira neresi ettiğine hayrette kalırım. Fakat ne çare? 
Matmazel böyle bir kelepir elde ettiğine seviniyor, sen de beraber 
sevinmelisin. Hele sevinme de bak, sonra ağlaman muhakkaktır. 
Birkaç akşam sonra gelirim ki matmazelde bir hiddet… O antika 
1405    fevk: üst
1406    meşher: sergi
1407    kemal-i şetaret: büyük sevinç
1408    lisan-ı maderzad: ana dili
1409    amfor (amphora): iki kulplu testi görünümünde eski Yunan çömleği
1410    zikıyem: kıymetli
1411    berakis: zıt
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amfor parça parça yerde yatıyor… Vazonun hin-i iştirasında1412 se-
vinmekte ne kadar istical lazımsa onu öylece yerde görünce izhar-ı 
hiddette1413 de o mertebe teenni1414 iktiza eder. Zinhar kızmamalı… 
Sevinçte de hiddette de matmazelin havasını kollamalı… Hâli neyi 
iktiza ediyorsa ona göre beşuş veya mahzun görünmeli. Keşif ve 
iştirasından1415 birkaç gün evvel o kadar izhar-ı şadi1416 edilen amfo-
run sebeb-i inkisarını1417 sormamalı. Canı isterse matmazel keyfiye-
tini size anlatır… Anlatmazsa artık bunu merak etmemeli, “kırılan 
kırılmış” deyip geçivermelidir… Anlatmaması da her hâlde hayırlı-
dır. Çünkü hikâye-i hakikat ettiği zaman hazma mecbur olacağınız 
hiddet vücudunuzu hayli sarsar. Ekseriyetle alacağınız cevap şöyle 
olur:

— Ben o amforu Atina’da kadimen icra edilen Panathenaia 
Şenliklerinde müsabıklardan1418 galip çıkanlara mükâfaten verilen 
Panathenaiklerden zannetmiştim, meğerse aldanmışım… Netice-i 
tedkikatımda bu hakikat sabit oldu. O kadar öfkelendim, o kadar 
öfkelendim ki işte bu sahte çömleği parça parça etmedikçe teskin-i 
hiddet1419 kabil olmadı…

Bu tetkikatı1420 on yedi lirayı vermezden evvel icra edeydi ol-
maz mıydı? Fakat söylenmez… “Kırdığına pek âlâ etmişsin”den 
başka bir şey denemez…

— Demek metresin densiz müsriflerden? Masarif-i mahiyen 
birbiri üzerine kaça geliyor? Alettakrip1421 meydana doğru bir mik-
tar koy da ona göre sana bir teklifte bulunacağım.
1412    hin-i iştira: satın alındığı zaman
1413    izhar-ı hiddet: hiddet gösterme
1414    teenni: ağır davranma
1415    iştira: satın alma
1416    izhar-ı şadi: sevinç gösterilen
1417    sebeb-i inkisar: kırılma sebebi
1418    müsabık: yarışmacı
1419    teskin-i hiddet: hiddeti yatıştırma
1420    tetkikat: araştırma
1421    alettakrip: yaklaşık olarak
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Müştak bu masarifin en ufak tafsilatını tahattur için dimağını 
icbar eylediğini gösterir işmizazlarla:

— Belli olmaz birader! Belli olmaz. Metresimin masarif baro-
metresindeki ibre daima nokta-yı tagayyürü1422 gösterir. Yüz elli, iki 
yüz lira ile geçinirken bir de bakarsın vehleten bir seyahat arzusu 
gösterir. Haydi İzmit’e, Bursa’ya dolaşırız. İşte o aydaki masrafın 
yekûnu her türlü tahminin fevkine çıkar. Hele birkaç amfor fazla 
kırdığı aylarda büsbütün belim bükülür…

— Anladım anladım… Parnas’ta kabahat yok. Suç hep senin…
— Neden?
— Öyle bir metres nasıl idare olunur onu bilmiyorsun da işte 

ondan…
— Nasıl idare edileceğini sen biliyorsan bu fenn-i mühimi bana 

talim ediver…
— Dünyada her fennin taallümü istidada1423 vabestedir1424. Ba-

husus1425 bu gibilerinin… Fakat şimdi bu ciheti de bertaraf ede-
lim1426 … Farz et ki matmazeli ayda yüz lira ile idare kabil olsun… 
Sen bu masrafa daha kaç ay dayanabilirsin?

Bu suale karşı Müştak gözlerini kapayıp yumruklarını sıkarak:
— O noktayı eşeleme rica ederim… Bu cihet benim için muz-

limdir1427, belki de bir hufre-i intihardır1428…
— (kaşlarını çatarak) Böyle çocukça, densizce sözlerin lüzumu 

yok. Senden bir erkeğe, alelhusus bir filozofa yaraşır cevaplar iste-
rim. Bu reviş-i israfa1429 servetin daha kaç ay dayanabilir?
1422    nokta-yı tagayyür: değişik, başka nokta
1423    istidat: yetenek
1424    vabeste: bağlı
1425    bahusus: özellikle
1426    bertaraf etmek: bir tarafa bırakmak
1427    muzlim: karanlık, meçhul
1428    hufre-i intihar: intihar uçurumu
1429    reviş-i israf: israf gidişatı
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— (sapsarı kesilerek) Her hâlde üç dört aydan ziyade değil… 
Evet, bütün servetimi son on paraya kadar sarf etsem nihayet dört 
aydan ziyade sürmez…

— Olanca servetin sıfıra münkalip1430 ve bütün amal-i âşıkanen 
bir iftirak-i mecburiye1431 müntehi olduğu1432 gün ne yapacaksın?

— (ihtizaz-ı sada1433 ile) İntihar edeceğim…
— Haydi oradan, zevzek!
— Bu felaketimi haber aldığın gün ikimizden hangimizin zev-

zek olduğunu anlayacaksın…
— Muhabbetin böyle adimü’l-istihlas1434 zannolunan giriveleri-

ne1435 düşenler hep intihar mavalını okurlar…
— Birader! Yüzüme dikkatli bak… Ben buraya ne maval oku-

maya geldim ne de dinlemeye…
— Hiddetlenme. Mademki son kararın intihardır, seni kurtar-

mak isterim.
— Ne ile? Nasihatle mi? O vadide çene yormaman için sana 

ihtarda bulunmadım mı?
— Seni nasihatle değil, para ile kurtaracağım.
— Muamma söylüyorsun! Haydi, hakkımda böyle lütufta bu-

lundun. Fakat sen de milyonlara malik değilsin ya. Bu sıcağa kar mı 
dayanır? Bir müddet sonra senin servetin de sıfıra iner…

— İnsin… Farz et ki servetim bu sıfıra ancak dört ay idame-
ye kifayet edebilsin… Senin servetinin tahammül edebileceği dört 
ayın üzerine bir dört ay daha ilave olunursa sekiz ay eder ki bu da 
az bir müddet değildir. Senin gibi bir dosta dört ay fazla ömür ka-
zandırmak büyük bir iyilik değil midir?
1430    münkalip olmak: dönmek
1431    iftirak-i mecburi: zorunlu ayrılık
1432    müntehi olmak: sonlanmak
1433    ihtizaz-ı sada: ses titremesi
1434    adimü’l-istihlas: kurtuluşu olmayan
1435    girive: müşkülat, güçlük, çıkmaz
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Bu samahat-i daderaneye karşı hemen Müştak yerinden fırla-
yarak inamkârının1436 ellerini buselere, gözyaşlarına gark ede ede:

— Buna “iyilik” deme, “lütuf” deme, “bir arkadaşı ihya1437” de… 
Belki bundan daha kuvvetli bir cümle, bir terkip icat et… Fakat 
azizim… Fakat sevgili biraderim… Bu ulüvv-i cenabına1438 neden 
dolayı müstahak görüldüğümü anlayamıyorum… Bu hareketin sırf 
eser-i insaniyet midir? Yoksa… Mukabeleten1439 sen de benden…

Bu defa Reyhan’ın da sedasına bir ihtizaz arız olarak:
— Evet, ben de senden bir fedakarlık talep edeceğim.
— Vadettiğin lütfun azametine1440 nispeten kendimce bilmuka-

bele fedakarlık namı verilebilecek bir hareket tasavvur edemiyo-
rum da…

— Parnas’ın masrafını mahiye iki yüz lira farz edelim…
— Peki, öyle olsun.
— Bunun nısfını1441 yani yüz lirasını ben tesviye edeceğim. Fa-

kat bir şartla…
— Ne gibi?
— Muhabbetinize iştirak1442 şartıyla!!!
— Pardon? Anlayamadım…
— Arabistan’da bir kısrağın birkaç sahibi bulunduğunu hiç işit-

tin mi?
— (tıkanır gibi bir helecanla) İşittim! Sonra?
— Bu kaide-i tasarruf, masraflı metreslere de teşmil edilemez 

mi1443?
— Namusum hakkı için anlayamıyorum…

1436    inamkâr: iyilik yapan, ihsan eden
1437    ihya: canlandırma
1438    ulüvv-i cenab: cömertlik
1439    mukabeleten: karşılık olarak
1440    azamet: büyüklük
1441    nısıf: yarım, yarı
1442    iştirak: ortaklık
1443    teşmil etmek: genişletmek
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— Kısrak hesabı… Bir metresin de iki amantı1444 bulunsa ne 
lazım gelir?

Bu istifham-ı acibe karşı Müştak deminden beri minnettarane 
buselerle ıslattığı ve henüz avuçlarında tuttuğu o iki dest-i meved-
deti1445 bir sayha-i nefret1446 ve bütün kuvvetiyle sıkarak Reyhan’ı 
dut ağacı silker gibi iki üç defa şiddetle sarstı. Canavar homurtusu 
nevinden bir seda ile:

— Hayvan herif! Deni mahluk!..
kelimat-ı muhakkiranesini1447 savurarak artık Reyhan’ı rüyet-

ten duçar-ı dehşet oluyor, iğrenç bir şeyden kaçıyor gibi yavaş ya-
vaş odanın bir köşesine çekildi.

Biraz evvel yekdiğerini candan aziz tanıdıklarını gösterir tabi-
ratla konuşan bu iki zat, şimdi birer tavr-ı hasmane1448 ile birbirle-
rini süzüyorlar, Müştak’ın vechinde1449 derin bir nefret asarı, Rey-
han’ınkinde semdar1450, müessir bir tebessüm-i istihza dolaşıyordu. 
Böyle bir müddet bakıştılar, bakıştılar. Nihayet Müştak:

— Bu kısrak keyfiyetinin metrese tatbikini1451 hangi kitab-ı fel-
sefede mütalaa buyurdunuz beyefendi?

— Felsefe-i iktisadda1452…
— Demek iktisada1453 riayeten birkaç kişi bir metresle geçine-

bilirlermiş, öyle mi?
— Hayhay…
— Öyle ise bu hikmet-i iktisadiyede sana peyrev olacakları 

benden gayrıda ara… Kendi terbiyende refikler1454 bul, birkaç bekâ-
1444    amant: sevgili
1445    dest-i meveddet: dostluk eli
1446    sayha-i nefret: nefret çığlığı
1447    kelimat-ı muhakkirane: hakaret kelimeleri
1448    tavr-ı hasmane: düşmanca tavır
1449    vecih: yüz
1450    semdar: zehirli, zehirleyici
1451    tatbik: uygulama
1452    felsefe-i iktisad: ekonomi felsefesi
1453    iktisat: tasarruf, tutum
1454    refik: arkadaş
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rın bir han odası icar etmeleri kabîlinden siz de sekiz on arkadaş bir 
metresle geçininiz…

— Fakat benim gözüm Parnas’ta…
— Ben berhayat1455 iken sen Parnas’ın eski çorabını bile elde 

edemezsin!
— Acelem yok, intiharınızı beklerim. Deminki hesaba nazaran 

bu da pek uzun sürmeyecek değil mi?
Müştak, hasmının şu istihza-yı mantıkisine1456 karşı:
— Nefret, lanet senin gibi hayvan tabiatlı heriflere!..
tahkiratından1457 başka bir söz bulamayarak böyle “nefret, la-

net” kelimelerini tekrar ede ede odadan dışarıya fırlamakta iken 
hane sahibi o daimî tebessüm-i istihzasıyla1458:

— Müştak… Müştak… Bana bak! Çok ham beyinli herif imiş-
sin, öfke ile kalkan zararla oturur… Hele biraz beni dinle…

Bu garabet-i teklif1459, bu semalud1460 istihzalarından sonra bile 
henüz dostunun ümidvar-ı atıfeti1461 olmaktan kendini külliyen ala-
mayan Müştak, bu son sözleri dinlemek için çatkın, dalgın bir çehre 
ile oda kapısının önünde durdu. Bu ümid-i inayetten1462 elan kendini 
alamadığını ima eder bir eda-yı telaffuz ile:

— Birader, maksadın latife ise onun da bir zamanı, bahusus bir 
haddi vardır…

— Yevm-i iflasın1463 takarrübünü gören büyük bir tacir1464, sa-
at-i hazırasındaki servetinden nasıl istifade ederse sen de matmazel 
ile olan bugünkü saadet-i sevdanı o yolda telakki etmelisin. Çünkü 
1455    berhayat: hayatta
1456    istihza-yı mantıki: mantıklı alay
1457    tahkirat: hakaretler
1458    tebessüm-i istihza: alaycı gülümseme
1459    garabet-i teklif: teklifin tuhaflığı
1460    semalud: zehirli
1461    ümidvar-ı atıfet: cömertlik, merhamet, acıma umudu
1462    ümid-i inayet: yardım ümidi
1463    yevm-i iflas: iflas günü
1464    tacir: ticaret erbabı
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sonu yok. Ayda birkaç yüz lira masrafla idare olunur bir metresle 
yaşamak senin benim gibi züğürtlerin harcı mıdır? Elinde ne var-
sa satıp bitirdikten sonra ne olacak? Matmazel Parnas ihtimal bir 

“Adiós1465!” demeye bile tenezzül etmeden seni terk edecek… Ser-
veti kendine günde birkaç amfor kırdırmaya müsait, diğer bir âşık 
bulacak. Onlar seyirlerde, balolarda avuç avuç para saçarak gezer-
ken sen de karşıdan içini çekerek bakakalacaksın. Senin için böyle 
bir akıbet1466 muhakkaktır. Yarın başkasının olacak bir karıyı bugün 
benden niçin kıskanıyorsun? Teklifimdeki ehemmiyeti sen vehleten 
takdir edemedin. Öyle karılara peyda edilen muhabbetlere bir şekl-i 
ebedî vermeye uğraşmak kadar budalalalık tasavvur edilemez… 
Onları meşamm-ı enama1467 maruz birer çiçek gibi bir arzu-yı mu-
vakkatla1468 koklayıp geçmeli. Müddet-i istişmamı1469 uzatmak is-
tersen ilk avanda1470 insanı sermest-i huzuz1471 eden o canfeza1472 
rayiha1473 sonra bayıltarak bir semm-i mühlik1474 tesiri gösterir. Ben 
Parnas’ı sevmek isterim. Fakat bir muhabbet-i müebbede1475 iddi-
asıyla değil. Öyle bir kadınla birkaç ay yaşamış bulunmak için… 
Hiçbir şeyde nefsin son gınasına kadar devamı sevmem. Bıkmak 
bir felaket, bıkmamak ise nevumma1476 bir saadettir. Bilhusus aş-
kta, sevdada… Doygunluk, lakaydi1477 ile sönen muhabbetler, an-ı 
iftirakta gözyaşlarıyla pirayedar olan1478 sevdalar arasında ne büyük 
fark vardır… Ben her bir fiilimde eser-i avama, reviş-i umumiye1479 
1465    adiós: “Hoşça kal”
1466    akıbet: netice, sonuç
1467    meşamm-ı enam: herkesin burnu
1468    arzu-yı muvakkat: geçici arzu, heves
1469    müddet-i istişmam: koklama süresi
1470    avan: zaman
1471    sermest-i huzuz: hazlarla sermest
1472    canfeza: can veren
1473    rayiha: koku
1474    semm-i mühlik: öldürücü zehir
1475    muhabbet-i müebbede: sonsuz muhabbet
1476    nevumma: bir derece
1477    lakaydi: ilgisizlik
1478    pirayedar olmak: süslenmek
1479    reviş-i umumi: genel gidişat
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tebaiyetten1480 uzak bulunurum. Kendi noktainazarıma1481, muhake-
matıma1482 göre hareket ederim. Seni bu terbiye-i zihniyeden mah-
rum buldum. Metresine iştirak teklif ettiğim zaman bilateemmül1483 
pürhiddet kesilmen, işte bu zaafını gösteriyor… Sen ahval-i beşe-
riyeyi1484 tamamıyla tetkik edememişsin. Bazı akvam1485 beyninde 
poliandri1486 denilen bir âdet caridir ki poligaminin1487 zıddıdır. Bu 
ikinciyi taaddüd-i ezvac1488 ile ifade edebiliriz. Bir metresin birkaç 
âşığı olabilir. Şu kadar ki kadın, âşıklarını yekdiğerinden haberdar 
etmeyerek idareye uğraşır. Ekseriya bu idare de suridir. Üftade-
gân1489 birbirini tanırlar. Fakat hasbe’l-lüzum1490 tanımaz görünür-
ler. Âşıklar tabakat-ı adiyeden1491 olurlarsa o zaman boğaz boğaza, 
bıçak bıçağa gelirler. Kan olur, kıtal1492 olur. Çok şükür biz aynı 
anda kadına üftadeliğimizi bilip de bilmez görünecek safdillerden 
olmadığımız gibi mezadd-ı muhabbette1493 gezerek parası en çok 
olanın üzerine kalacak bir alüfte için birbirimizi öldürecek sebük-
mağzandan1494 da değiliz… Ben sana cihanbina1495 bir filozof nok-
tainazarından arz-ı hakikat ediyorum. Senin Parnas’a yedirecek kaç 
paran kaldı? Mesela beş yüz lira değil mi? Ona bir beş yüz de ben 
1480    tebaiyet: uyma
1481    noktainazar: bakış açısı
1482    muhakemat: düşünceler
1483    bilateemmül: derinlemesine düşünmeden
1484    ahval-i beşeriye: insanlık hâlleri
1485    akvam: kavimler, toplumlar
1486    poliandri: kadının birden fazla erkekle beraber olabilmesi, çok kocalılık
1487    poligami: bir kişinin birden fazla kişiyle beraber olabilmesi, çok eşlilik [Bu-

rada “polijini” yerine yani “erkeğin çok sayıda kadınla olması” anlamında 
kullanılmış.]

1488    taaddüd-i ezvac: erkeğin birden fazla kadınla beraber olabilmesi, çok karılı-
lık, polijini

1489    üftadegân: âşıklar
1490    hasbe’l-lüzum: gerektiği için
1491    tabakat-ı adiye: aşağı tabaka
1492    kıtal: öldüresiye dövüş, boğazlaşma, vuruşma
1493    mezadd-ı muhabbet: sevda açık artırması
1494    sebükmağzan: aklı kıt olanlar, akılsızlar
1495    cihanbina: dünya görmüş
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ilave derim. Sen kendi paranla bu karıdan dört ay istifade edecek 
iken bu muhabbete benim iştirakimle müddet-i istifade bir o kadar 
daha temdit edilmiş1496 olur. Bu birinci sınıf muhabbetten nısıf1497 
navlunla1498 birkaç ay ikimiz de kâmyab1499 olmuş oluruz. Maksa-
dım diğer türlü olsa matmazelin imtiyaz-ı muhabbeti sana verilme-
di ya? Ben de gider, doğrudan doğruya kendisine ilanıaşk ederim. 
Bundan beni menedebilir misin? İşte sana namuskârane teklifim şu: 
Matmazeli müştereken sevelim. Bu suretle hareket edersek saadet-i 
sevdamızı dört ay daha temdit etmiş oluruz. Gün doğmadan neler 
doğar? Bu dört ay zarfında yine temdid-i müddet-i bahtiyari1500 için 
bir fırsat yakalamayacağımızı kim bilir?

— Sende de paralar sıfırı tüketince demek ki temdid-i sevda 
için şirket-i muhabbetimize bir üçüncü aza daha arayacağız öyle 
mi? Tu!.. Namussuz!.. Ben de durdum da bu türrehatı1501 söz diye 
dinliyorum. Paran da senin olsun felsefen de… Rezil! Nısıf navlun-
la birinci sınıf sevdada birkaç ay geçirmek için kendinle hemayar-ı 
rezalet başka şerikler ara… Hiç böyle utanmaz görmedim! Elin-
den gelse bir şirket-i muhabbet teşkili için hisse senedatı çıkaracak. 
Biar1502!..

Reyhan derin bir işmizaz-ı istihza ile:
— Senin gibi avam meşrepli, hikmet-i hayata, felsefenin son 

kısm-ı ameliyesine gayrivâkıf1503 zavallıların tahkiratı beni katan 
müteessir etmez. Hikmet-i teklifimi anlayamayarak sen öyle budala 
budala söylendikçe kendimi o adi ithamatının1504 erişemeyeceği bir 
1496    temdit edilmek: uzamak, uzatılmak
1497    nısıf: yarım
1498    navlun: ücret, gemi ücreti
1499    kâmyab: muradına ermiş
1500    temdit-i müddet-i bahtiyarî: mutluluk süresini uzatma
1501    türrehat: saçma sapan sözler
1502    biar: utanmaz, arsız
1503    gayrivâkıf: bilmeyen
1504    ithamat: suçlamalar
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mevki-i muallada1505 görüyorum. Binaenaleyh sana gücenmiyorum, 
işte bir daha teklif ediyorum…

— Yetişir utanmaz, yetişir!..
— Masarif-i sevdanızı tehvin1506 için nısıf ücretle bir şerik arar 

iseniz tercihen Reyhan dostunuza müracaat buyurunuz.
— Reyhan! Gırtlağına sarıltarak kendini bana boğdurmak için 

mi böyle söylüyorsun?!
— Sansar kurdu boğamaz. İşte hep bu sözlerin za’-ı muhake-

matını1507 gösteriyor.
— Çok edepsiz herif imişsin! Burada bir dakika daha dursam 

mutlak aramızda kıtal vukua gelecek…
— Haydi, öyle ise uğurlar olsun…

1505    mevki-i mualla: yüksek mertebe
1506    tehvin: ucuzlatma, hafifletme
1507    zaaf-ı muhakemat: düşüncelerin zayıflığı



V  
MUVAFAKAT1508

Müştak sarhoş gibi sallana sallana kendini sokağa attı. Yürür-
ken hayli müddet her adım başında “Hay utanmaz hay utanmaz…” 
sözlerini tekrar etti. Bu kadar ağır bir hakarete hedef olmaktan mü-
tehassıl yeis ve hiddetini bir türlü yenemeyerek namusa tecavüz 
demek olan böyle bir teklife karşı niçin Reyhan isimli o erzel1509 
herifle helak olasıya bir mudarebeye1510 atılmadığını düşündü. Evet, 
o melunu1511 öldüremez ise de yüzünü gözünü tırnaklarıyla yırtabi-
lirdi. Bu hakaretin icap ettireceği mukabele-i fi’liyede1512 bulunma-
dan niçin o haneden çıktığına teessüf etti. Bir aralık geri dönmek 
istedi. Bazı düşüncelere mebni bu tecdid-i münazaa1513 fikrinden 
yine vazgeçti. Sonra hakkında reva görülen bu hakarete bir illet, bir 
sebep taharrisine girişti. Parayı vermemek için Reyhan’ın doğrudan 
doğruya bu taleb-i vakiyi reddetmedense meydana böyle kabulü na-
mus haricinde bir teklif çıkarmak gibi bir tarik-i hudasına1514 saptı-
ğına hükmetti. Kendi kendine:
1508    muvafakat: anlaşma
1509    erzel: en rezil
1510    mudarebe: vuruşma, dövüşme
1511    melun: lanet, lanetlenmiş
1512    mukabele-i fi’liye: fiziksel karşılık
1513    tecdid-i münazaa: kavgayı yenileme
1514    tarik-i huda: hile yolu
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— Vay habis vay… Beyoğlu’nda doğru yolda gezinen muhab-
bet tellallarının hizmetlerine karip bana bir vazife tevdiine1515 kal-
kıştı. Kabul etmeyeceğimi bile bile buna cüret etti. Hudanegerde1516 
ben razı olsam bile bu teklif kabil-i icra mıdır1517? Ben Parnas’a gi-
dip de “Sevgilim, aşkından çıldırıyorum fakat seni idare edecek pa-
ram kalmadı. Bir müddet daha kâmyab-ı sevda olabilmek için sana 
kendi elimle bir âşık-ı sani1518 takdim edeceğim. Badema1519 seni 
iki kese besleyecek, mukabeleten sen de bir kolunu bana, diğerini 
ona açacaksın…” denir mi? İnsan bunu diyecek kadar mahrum-ı ar 
olsa bile o kadından, evet fuhuş ile aludeliği1520 son mertebede farz 
olan o metresten alacağı cevap “Efendi, sizi bugüne kadar âşığım 
biliyordum fakat neden şimdi tebdil-i vazife ve münasebet etmek 
istiyorsunuz? Bu ikinci hizmeti hakkıyla ifa edemeyeceğiniz1521, şu 
birinci teklifinizden anlaşılıyor. Binaenaleyh arzu ettiğiniz hizmeti 
gördürmek için o meslekte sahib-i meleke1522 tanıdıklarım çoktur. 
Size uğurlar olsun…”dan ibaret olmaz mı?

Müştak, teklif-i vakinin derece-i garabetini muhakemede1523 
taammuk ettikçe1524 Reyhan’ı boğmak arzusu kalbinde o nispet-
te kuvvet buluyordu. Lakin şimdi asıl düşüneceği şeyler Reyhan 
aleyhinde teşdid-i gayz u nefret1525 edecek hususat belki züğürtlüğe 
bir çare, Parnas’a mülaki olmak1526 esbabını1527 istihzara1528 kestir-
1515    tevdi: bırakma, verme
1516    Huda negerde: “Allah göstermesin”
1517    kabil-i icra: yapmaya uygun
1518    âşık-ı sani: ikinci âşık
1519    badema: bundan böyle
1520    aludelik: bulaşıklık
1521    ifa etmek: yerine getirmek
1522    sahib-i meleke: yetenek sahibi
1523    muhakeme: düşünme
1524    taammuk etmek: derinleşmek
1525    teşdid-i gayz u nefret: nefret ve öfkeyi şiddetlendirme
1526    mülaki: kavuşma, görüşme
1527    esbap: sebepler
1528    istihzar: hatıra getirme
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me bir yol bulmak cihet-i mühimmesiydi. Bu müşkül1529 meseleye 
vakf-ı tefekkür1530 için biraz istirahate, huzur-ı fikre, tenhalığa ihti-
yacı vardı. Bu sükûneti1531, inzivayı ancak hanesinde, o geniş saçak-
lı, kırmızı boyalı büyük evlerinin bir köşesindeki kendi odasında 
bulacağını düşünerek veche-i hareketini1532 semtine çevirdi. Ağa 
Yokuşu kurbundaki1533 evine girdi. Odasına çekildi. Akşama kadar 
düşündü. Boş kile dipsiz ambar…1534 Eski evrakı, senedat torbasını 
karıştırdı. Belki kim bilir validesinden kendisine intikal eden evrak 
meyanında1535 ihtimal o ana kadar nazarıdikkatten dur1536 kalmış 
bazı alacak senedi zuhur edebilir. Birçok lüzumsuz şeyler okudu, 
sıkıldı. Bu taharri-i bifaidesinden sonra kütüphanesindeki kitapla-
rı karıştırdı. Paralı zamanında kitapların sahaifi1537 arasına banknot 
saklamak âdeti idi. Oralarda unutulmuş, sıkışmış birkaç banka kai-
mesi1538, küçük bir define-i mensiye1539 keşfedilebilir. Bu taharri ile 
geceyi buldu. Başka şey? Hayır, onu bulamadı.

*** karyesindeki yalıyı düşündü. Bu yalının nısfı merhume 
validesinin, nısfı dayısınındı. Fakat validesi vefatından birkaç gün 
evvel Müştak’a vasiyet tarzında şöyle demişti:

— Oğlum! Vefatımdan sonra yalının nısfı sana intikal edecektir. 
Lakin dayının elinde ondan başka bir şey yok gibidir. Adamcağız 
vefat edinceye kadar hisseni satmaya kalkışmak, icar talep etmek 
gibi hareketlerde bulunma.
1529    müşkül: zor
1530    vakf-ı tefekkür: düşünmeyi durdurma
1531    sükûnet: sessizlik
1532    veche-i hareket: hareket yönü
1533    kurp: yakın
1534    Boş kile dipsiz ambar: Boş yere uğraşılan, verim ve sonuç alınamayan 

durumu ifade eder.
1535    meyan: ara
1536    dur: uzak
1537    sahaif: sayfalar
1538    kaime: kâğıt para
1539    define-i mensiye: hatırdan çıkmış, unutulmuş define
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Evvela yalıyı, sonra merhumenin bu sözlerini tahattur etti. Ya-
lının nısfına mutasarrıf1540 olsun da niçin hisse-i şayiasını1541 sata-
masın? Ölüm yaş ile, sıra ile midir? Ya kendisi dayısından evvel 
vefat ederse?

Validesinin bu vasiyetini hükümsüz bırakacak tarik-i tevil1542 
düşünmeye koyuldu. Böyle vazıh1543 bir vasiyeti merhumenin ru-
hunu mahzun etmeden tahrife1544 yol bulmak mümkün değildir. Bu 
adem-i imkân1545 canını sıktı. Dolaşmak için sofaya çıktı. Orta kat-
tan pederiyle üvey validesinin seslerini işitti, gülüşüyorlardı. Şimdi 
rikkat-i hatıra1546 ile validesini düşünerek güya ona hitaben:

— “Bana yalıyı satmamayı vasiyet edeceğine pederimden hiç 
olmazsa birkaç sene hatırana hürmeten evlenmemeyi rica edey-
din.” dedi, gözleri sulandı. Parnas’a olan iftirakına mı, pederinin 
genç zevcesiyle gülüşmelerini bilistima validesi hakkında hissettiği 
rikkat tesiriyle mi, yoksa yalıyı satamadığına mı ağlıyordu? Seye-
lan-ı dümuunda1547 bu üç şeyin tesiri var gibiydi. Fakat o esnadaki 
sebeb-i rikkati kendinden sorulsa bunu vazıhan tahlil edebileceği 
şüpheliydi. Ağlamak istiyor, âlemde her şey kendine giryeaver1548 
görünüyordu.

Kafesi sürdü, pencerenin önüne oturdu. Evin karşısındaki ha-
rap mahalle camiinin etrafını sarmış tepeleri sivri, uzun serviler 
rüzgâr estikçe müşafehe ediyorlar1549 gibi yekdiğerlerine yaklaşıp 
yaklaşıp ayrılıyorlardı. Bu kasvetli ağaçların fışkırdığı kabristanın 
otlara gömülmüş, her biri bir cihete çarpılmış, kavuklu, sarıklı taş-
larına komşunun kapısının üzerindeki fener derununda yanan petrol 
1540    mutasarrıf: mal sahibi
1541    hisse-i şayia: müşterek bir maldan her bir ortağa düşen pay
1542    tarik-i tevil: döndürme yolu
1543    vazıh: açık
1544    tahrif: kendi lehine değiştirme
1545    adem-i imkân: imkânsızlık
1546    rikkat-i hatıra: hatıranın inceliği
1547    seyelan-ı dümu: gözyaşı seli
1548    giryeaver: gözyaşı getiren, ağlatıcı
1549    müşafehe etmek: karşılıklı konuşmak
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lambasının küçük, sarımtırak, titrek alevi aksettikçe mezarlar oynu-
yor, o karaltılar içinde esrarengiz gölgeler geziniyor gibi oluyordu.

Müştak hep düşünüyor, hep düşünüyordu. Kaldırım taşları üze-
rinde gümleyen bekçinin demirli sopası -darbelerinin sedası azala 
azala- uzaklaştı. Diğer mahallattan uzaklardan başka sopalar rüzgâ-
rın hafif iniltisi içinde boğula boğula sanki buna cevap veriyorlar-
dı… Karşıki servilerin, o korkunç karaltıların içinden birdenbire bir 
baykuş öttü: “Hu hu hu… Hu… Hu…” Yekdiğerini takiben sık ve 
sert başlayan bu “hu hu”lar medit, seyrek iniltilerle nihayet buluyor, 
sanki gecenin zulmeti içine şeamet1550 saçıyordu. Müştak, bir kuşun 
sedasıyla etrafına şeamet yağdırabileceğine inananlardan değildi. 
Fakat bu harabe, bu mezarlık nalekârının1551 sevimsiz, acı sedası 
geceleri pürıstırap, bihab1552 geçirenlerle eğlenir gibi bazen kopar-
dığı kahkahalar asabına dokunurdu. Validesinin vefatında bu kuş, o 
felaketlerine ne kadar gülmüştü! Evet… Bu hayvanın sesi karışan 
işlerde bir uğursuzluk peyda oluyor…

Parnas’la iftiraklarına bu kuşun bir dahli olacakmış gibi o şea-
met-i sadaya adem-i itikadı1553 hilafında1554 gönlünde bir korku, bir 
helecan1555 hasıl oldu. Av tüfeğini bularak sesin geldiği cihete, ka-
ranlığa sıkmak istedi. Hayvan birkaç defa öttü. Müştak yumrukla-
rını sıkarak:

— “Elverir menhus!” diye haykırdı. Pencereden çekildi. Kısa 
müddet bir zincir hırıltısını takiben sofadaki guguklu saat ağır ağır 

“Çın guguk… Çın guguk…” sedalarıyla hanenin sükût-ı leyliyesi-
ni1556 ihlal etti. Müştak, sekize kadar saydı. Sonra “guguk”lar kesil-
di. Kalbinde her şeye karşı bir husumet hissediyordu. Mırıldanarak:
1550    şeamet: uğursuzluk, kötülük
1551    nalekâr: inleyen
1552    bihab: uykusuz
1553    adem-i itikad: inançsızlık
1554    hilaf: ters, zıt
1555    helecan: kalp çarpıntısı, heyecan
1556    sükût-ı leyliye: gecenin sessizliği
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— Sanki büyükbabamız bize kıymettar bir şey bırakmış? Gu-
guklu saat… Nuhusette1557 bu saatle karşıki baykuş arasında mutlak 
bir münasebet var. Ya ötmek için o bunu bekliyor ya çalmak için bu 
onu!.. Validem hasta yatarken bütün saat-i evcaını1558 “guguk”larla 
sayardı…

Vücudunu, zihnini dinlendirmek için döşeğine girdi. Uyku… 
Ekseriya en ziyade arzu ettiğimiz zamanlarda gelmekte istiğna1559 
gösteren o muvakkat baygınlık, ta’b-ı hayata1560 fasıla1561 vermek 
için temenni ettiğimiz o kısa ölüm… Biçarenin vücuduna yayılmı-
yor, gözlerini örtmüyordu. Sağa döndü, sola çevrildi, çırpındı çır-
pındı… Nihayet hayli zaman sonra nasıl geldiğini kendi tamamıyla 
fark etmeden bir baygınlık her tarafını istila etti. Sıkıntılı, fasılalı bir 
uykuya daldı. Uyanık iken bertaraf edemediği müşkülata rüyaların-
da çareler buluyordu. Balıkpazarı’ndaki dükkânlara dolgun fiyatla 
müşteriler çıktı. Dayısı vefat etti. Yalının nısıf hissesini bin liraya 
sattı. Sonra bu paraları elinden denize düşürdü. Kavgalar, yangın-
lar, bir şeyler oldu. Ufak sayhalarla istimdat ederek1562 helecan, ter 
içinde uyandı. Biraz sonra yine daldı. Parnas… Evet onu parlak 
tuvaletle yabancı bir erkeğin koltuğunda gördü. Haykırarak metre-
sinin önüne atıldı. Ayaklarına kapandı. Ah ne felaket… Parnas eski 
âşığını tanımıyor, müteneffirane çin-i cebin iraesiyle kaçmak isti-
yordu… Zavallı sevdazede maşuka-i biinsafına1563 o kadar yalvardı 
o kadar gözyaşı döktü ki nefesi nefesine yetişemez bir helecanla 
uyandığı zaman giryesinin son sademat-ı şedidesiyle1564 vücudunu 
raşedar1565 buldu.
1557    nuhuset: uğursuzluk
1558    saat-i evca: ağrı, sızı, sancı saatleri
1559    istiğna: nazlanma
1560    ta’b-ı hayat: hayat yorgunluğu
1561    fasıla: ara
1562    istimdat etmek: yardım istemek
1563    maşuka-i biinsaf: insafsız sevgili
1564    sademat-ı şedide: şiddetli patlamalar
1565    raşedar: titreyen
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Acip, muciz1566 rüyalarla mali1567 bu nevm-i pürhalecanının 
sabahında Müştak bir gün evvelki o vukuatı, o gece rüyalarında 
gördüğü vakayiden1568 ayıramaz sersem bir hâlde iken Karanfil, kü-
çük zenci halayık, tepsi ile beyefendiye kahve getirdi. Kısa entarisi 
altından görünen ince bacaklarını çarpıtıp belini çökerterek fincanı 
ehemmiyet-i mahsusa ile badettakdim1569, elini üzerine kuşak bağ-
lanmış eski mor fanila hırkasının önüne soktu. Mazruf1570 bir mek-
tup çıkardı. Beye uzatarak:

— Bu mektup dün geldi. Aşçı kadın almış, tel dolabını üstünde 
unutmuş.

— Kim getirmiş?
Karanfil saçlarının altından kırmızı boyama bağlı başını bir ta-

rafa çarpıtıp dudaklarını uzatarak:
— Ben görmedi… İsterse ablaya sorayım?
Müştak zarfı eline alınca sapsarı kesildi. Zarfın üzerindeki 

Fransızca hattı tanımıştı. Parnas’ın yazısıydı. Hemen Karanfil’i 
savdı. Kahveyi bir tarafa bıraktı. Raşenak1571 elleriyle zarfı yırttı. 
Bir köşesinde kabartma yaldızlı hurufla1572 girift1573 “P. F.” yani 

“Parnas Feliye” isimlerinin ilk harfleri bulunan Fransızca mektup 
şöyle başlıyordu. İşte aynen tercümesi:

“Sevgili Efendi!
Gaybubetiniz1574, pederinizin keyifsizliği müddetince uzayacak-

sa zavallının yanından yarım saatçik ayrılmanıza gayrimüsait bu 
1566    muciz: insanı âciz bırakan
1567    mali: dolu
1568    vakayi: olaylar
1569    badettakdim: sunduktan sonra
1570    mazruf: zarfa konmuş
1571    raşenak: titrek
1572    huruf: harfler
1573    girift: karışık
1574    gaybubet: yokluk, bulunmayış



166 | Metres

gaddar illetin1575 nevini1576 öğrenmek isterim. İade-i afiyeti dikkat-i 
mütemadiyenize1577 menut1578 bir marize1579 vakf-ı evkat1580 eylerken 
mehcuriyet-i huzurunuz1581 tesiriyle hastalanması muhtemel bir di-
ğeri bulunduğunu böyle külliyen unutacak kadar sizi bigâne-i in-
saniyetten1582 zannetmezdim… Hasta peder ile sadık muhibbesi1583 
arasındaki muvazene-i şefkatini1584 bu derece kaybeden bir adamı 
zaten ifasında mütekâsil1585 davrandığı bertaraf-ı vezaifinden1586 
büsbütün azade1587 bırakmak için ondan gönlümü alır, serbestîsi-
ni iade eylersem bu hareketim elbette seza-yı takdir1588 olur. Fena 
bir âşık olmanıza mukabil, lazıme-i bünüvvete1589 hasr-ı vezaifle1590 
iyi bir oğul çıkmanız ehass-ı temenniyatımdır1591. İhtiramat-ı faika-
mın1592 kabulü…

Eski muhibbeniz
P. FELİYE”

Şimdi oldu mu olacaklar? Nasıldı o şarkı? “Gitti elden nazlı 
yâr!” Müştak için Parnas’tan iftirak biraz evvel bir tehlike-i muh-
temele hâlinde iken şimdi bir şekl-i hakikate girer gibi oldu. Zaval-
lı âşık-ı meyus mektubu bir daha, iki daha, üç daha okudu. Fakat 
1575    illet: hastalık
1576    nev: çeşit
1577    dikkat-i mütemadiye: devamlı dikkat
1578    menut: bağlı
1579    marize: hasta
1580    vakf-ı evkat: vakit ayırma
1581    mehcuriyet-i huzur: yanından ayrı olma, uzak olma
1582    bigâne-i insaniyet: insanlıktan uzak
1583    muhibbe: sevgili
1584    muvazene-i şefkat: şefkat ölçüsü
1585    mütekâsil: tembel, üşengeç
1586    bertaraf-ı vezaif: görevlerini yerine getirme
1587    azade: serbest, özgür
1588    seza-yı takdir: takdire layık
1589    lazıme-i bünüvvet: oğulluğun gerektirdiği
1590    hasr-ı vezaif: kendini göreve verme, kendini adama
1591    ehass-ı temenniyat: dileklerin başlıcası, başlıca istek
1592    ihtiramat-ı faika: üstün hürmetler



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 167

böyle tekrar tekrir-i kıraatten1593 ne meraret-i meale1594 bir mülaye-
met1595 geliyordu ne de gönlüne teselli!

Parnas eski mektuplarında “mon Mouchac1596, mon chéri1597, 
mon bien-aimé1598, mon amour1599” hitaplarından biriyle başlarken, 
şimdi alelamya1600 “cher monsieur”1601 demişti. Ya müfret1602 yerine 
cem1603 muhatap sıygaları1604 kullanılmış olması? Eski samimiyetin 
bürudete1605 sürat-i tahavvülünü1606 ima ediyor idi. Hepsi ne ise ne 
fakat şu “Ondan gönlümü alırsam elbette bu hareketim seza-yı tak-
dir olunur.” cümlesi ne fesahaten1607 ne mealen “iftirak”tan başka 
bir şey ile tefsir1608, tevil1609 kabul eder sözlerden değildi.

Müştak bu cümleyi birkaç defa okuyarak:
— Böyle bir hareket, seza-yı takdir mi olur? Acaba bundan 

büyük cinayet tasavvur olunur mu? Pederimin keyifsizliğine hasr-ı 
evkat u vazife etmem için keff-i yed-i sevda1610 eyliyor. İyi bir âşık 
olamamışım fakat vazifeşinas bir oğul olmamı temenni ediyor… 
Ne yanlış? Yahut ne kadar müstehziyane bir temenni! Sana benden 
iyi âşık olmaz ama ne yapayım, paranın gözü çıksın… Zaten onun 
gözü olsaydı gideceği yeri bilirdi. Pederimin hastalığı hakkındaki 
1593    tekrir-i kıraat: okuma tekrarı
1594    meraret-i meal: anlamın acılığı
1595    mülayemet: yumuşaklık
1596    mon Mouchac: “Muşak’ım”
1597    mon chéri: “canım”
1598    mon bien-aimé: “sevgilim”
1599    mon amour: “aşkım”
1600    alelamya: körü körüne
1601    cher monsieur: “sayın bayım”
1602    müfret: tekil
1603    cem: çoğul
1604    sıyga: kip
1605    bürudet: soğukluk
1606    sürat-i tahavvül: değişme sürati
1607    fesahat: sözün düzgünlüğü
1608    tefsir: yorum
1609    tevil: yorum
1610    keff-i yed-i sevda: sevdadan elini çekme
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şu “Zavallının yanından yarım saatçik ayrılmanıza gayrimüsait bu 
gaddar illetin nevini öğrenmek isterim.” cümlesi ne kadar mani-
dar? Bu âdeta kabaca “Ben dolma yutmam.” demek… Sen dolma 
yutmaz isen ben hapı yuttum gitti… İlletin nevini sana nasıl söyle-
yeyim? Züğürtlük illeti… Pederimin keyifsizliğine inanmamış, bu 
desiseye1611 aldanmamış. Bana mektup göndermek için evimi tah-
kik eden1612 Parnas, elbette o hanede tedavi-yi mütemadiye muhtaç, 
esir-i firaş1613 düşmüş ne baba ne de amca bulunmadığını haber al-
makta hiç güçlük çekmemiştir. Evet, bu kizbimden1614 dolayı beni 
affetmeyecektir. Bu ilk yalanı tamir için foyası görünmez bir ikin-
cisini nasıl bulmalı?

O esnada sofadaki guguklu saat hırıltılı fasılalarla üçü çaldı. 
Müştak yeisinden yumruklarını sıkarak:

— Bu menhus saat de bana “guguk” demek için tamam an-ı 
münasibi intihap eder… Çal bakalım çal… Çal da karşıki baykuş 
senden iştihaya gelsin, gündüz ötsün, ben de seni parçalayayım… 
Senin guguklu her defa-i darben hiçbir şeye muvaffak olmaksızın 
bir saatimi daha kaybettiğimi bana ihtar ediyor!.. Ketm-i hakikat 
için babamı hasta ettim. Keyfiyet büsbütün sarpa sardı. Hiç Parnas 
aldanır mı? Yalan, her vakit her yerde mezmumdur1615. Muvakka-
ten1616 iş görse bile nihayet bir gün bir saat gelir ki meydana çıkar. 
Yalnız işte bu saatin vürudu bazen uzar… Bu defa bizimki hiç uza-
madı… Hakikat anlaşılıncaya kadar yalanla ne işler görenler var-
dır… Benim gibi hakikatte talihi olmayanın yalanından ne muvaf-
fakiyet beklenir? Arzu-yı zulmetle1617 mumu üflesem derhâl güneş 
doğuyor. Bu sefer örtmek istediğim hakikat üzerine öyle bir güneş 
doğdu ki Parnas, pederimin hasta olmadığını anladıktan sonra ken-
1611    desise: oyun, düzen
1612    tahkik etmek: araştırmak
1613    esir-i firaş: yatağa esir
1614    kizb: yalan
1615    mezmum: kötü, ayıplanmış
1616    muvakkaten: geçici olarak
1617    arzu-yı zulmet: karanlık isteği
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disini ziyarete adem-i cesaretimin1618 sebeb-i elimini1619 keşifte hiç 
güçlük çekmedi. Kim bilir apartman sahibi icar talebi için kaç defa 
kart göndermiş, bakkalından tut da en ince tuhafiyecisine kadar 
bütün esnaf, biçareyi ne kadar taciz etmişler; aşçılar, hizmetçiler 
nasıl somurtmuşlardır? Hep bu adamların bize gösterdikleri o tatlı 
tebessümleri altında daima büyük bir emniyetsizlik gizlidir. Hele 
esnaf takımı, müşterilerinin içinde böyle bizim gibi âşık-maşuk 
bulunduğunu anlarlarsa onlar hakkındaki krediyi çok uzun boylu 
tutmuyorlar. İşte nihayet ay başına kadar… Sonra etraftan nazikâne 
tezkereler1620 yağıyor. Bütün bu müşkülatın1621 içinden bir “Babam 
hastadır” mazeretiyle kurtulmak kabil midir? Sonra netice işte böy-
le “Gönlümü senden alır, serbestîni iade ederim”e çıkar. Sen ben-
den gönlünü alırsın a Parnas ama ben senden alabilir miyim? Fakat 
nedir bunun çaresi?.. Çaresi?!..

Çın guguk! Çın guguk! Çın guguk! Çın guguk!
Müştak kalben devam ederek:
— İşte saat dört… Beyhude bir saat daha geçirdim… Daha 

doğrusu ben geçirmedim, o geçiyor… Zaman denilen bu teakub-ı 
nur u zulmet1622, bu devr-i ser-i arz1623 ki bizi netice-i hayata isal1624 
için bütün feryatlarımız, gözyaşlarımız, aldatıcı kısa serüvenleri-
miz, garamımızla1625 biaram1626 sürükleyip götürüyor… Onun dev-
r-i mütemadisindeki kanun-ı tesiratı malum ve layetegayyer1627 iken 
hep hakkımızda bir istisnaiyet1628 muamelesini talepten kendimizi 
alamıyoruz. Zamanın arz-ı minnet ettiğimiz en büyük lütfu bizi 
1618    adem-i cesaret: cesaretsizlik
1619    sebeb-i elim: acı veren sebep
1620    tezkere: küçük not
1621    müşkülat: zorluklar
1622    teakub-ı nur u zulmet: karanlık ve aydınlığın birbiri ardınca gelmesi
1623    devr-i ser-i arz: dünyanın başının dönmesi
1624    isal: ulaşma
1625    garam: sevda, aşk
1626    biaram: durmaksızın
1627    layetegayyer: değişmez
1628    istisnaiyet: kural dışılık
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genç iken pir1629 etmesi değil mi? Bana sorsalar bu bir gadirdir1630. 
Avan-ı nevcivanisini1631 tahattur ettikçe ta’b u acz-i hazırından1632 
dilhun1633 olmayan bir ihtiyar görmedim. Ben gençliği bizeval1634 
zannederek yaşamak isterim. Zamanın mürurunu ihbar için böy-
le guguklu saatler niçin icat etmişler? Kendi hükmümce saatleri 
parçalamalı, takvimleri yırtmalı, aynaları da hep kırmalı, vaktin 
güzeranını1635 ihbara vesile olacak bir şey bırakmamalıdır… Fakat 
çehreler… Onlar en teessüraver1636 birer mikyas-ı zaman1637 değil 
midir? Soranlara her sene yaşımızdan birkaçını ketmden ne kadar 
ihtiyat etsek1638 beyhude… Ağızdan çıkan yalanı aza-yı sima1639 tek-
zip eder1640…

Müştak’ın Parnas’tan, alacaklılardan tutturduğu düşüncesini, 
şu vadi-i acib-i tefekküre1641 isal etmesi1642 bir fikri böyle takip ede-
meyecek bir şaşkınlık içinde bulunduğunu gösteriyordu.

Bu inhiraf-ı tefekkürünü1643 kendi de anlayarak “Şimdi kuru 
filozofluğun lüzumu yok… Derdimi düşüneyim…” dedi. O derdini 
ki o ana kadar düşünmedik bir cihetini bırakmamıştı. Yine maraz-ı 
sevdasına çarecuyane1644 hasr-ı tefekküre zihnen bir mebde1645 arar-
1629    pir: yaşlı
1630    gadir: haksızlık, fenalık
1631    avan-ı nevcivani: gençlik zamanı
1632    ta’b u acz-i hazır: mevcut yorgunluk ve âcizlik
1633    dilhun: kalbi yaralı
1634    bizeval: yok olmaz
1635    güzeran: geçme
1636    teessüraver: üzüntü veren
1637    mikyas-ı zaman: zaman ölçeği
1638    ihtiyat etmek: sakınmak
1639    aza-yı sima: yüzün uzuvları
1640    tekzip etmek: yalanlamak
1641    vadi-i acib-i tefekkür: acayip düşünce vadisi
1642    isal etmek: ulaştırmak
1643    inhiraf-ı tefekkür: düşünce değişimi
1644    çarecuyane: çare ararcasına
1645    mebde: kaynak
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ken o mebdei tayin edememekten mütevellit bir sıklet-i derunla1646 
elini uzattı. Yazıhanesinin ürerinden bir kitap aldı. Tefeül eder1647 
gibi lalettayin1648 bir sayfa açtı. Sağdan ilk cümleyi okudu. Şu idi:

“Kurnaz adam, hakarete hile ile mukabele eder.”
Bu kavlin hükmünü düşünerek “Evet, doğru… Kurnaz olan her 

hakarete hiddet edivererek mukabele-i ayniyeye kalkışmaz. Belki 
keyfiyetin her cihetini tetkik ve hesap ile hasmını cidden dağdar 
edecek1649 müteenniyane1650 bir intikam alır. Binaenaleyh netice-i 
fi’lde hasmının edeceği zarara mukabil, kendisi bir fayda elde eder.” 
dedi.

Birdenbire yüzü kızardı. Zihnine bu kavli bilamel tecrübe ede-
cek bir nokta-i tatbik hutur etmişti1651. Fakat bu nokta o kadar na-
zikti ki vehle-i ulada1652 bunu kendine karşı itiraftan bile utanıyor-
du. Cümleyi bir daha mırıldandı: “Kurnaz adam, hakarete hile ile 
mukabele eder.” Kendisi Reyhan’a karşı böyle bir “kurnaz adam” 
rolü oynayamaz mıydı? Teklif-i mahuta o kadar hiddet gösterdiğine 
hata ettiğini anladı. Reyhan’ın şu “Senin gibi avam meşrepli, hik-
met-i hayata, felsefenin son kısm-ı amelîsine gayrivâkıf zavallıların 
tahkiratı beni asla müteessir etmez.” sözlerini tahattur etti… “Evet, 
felsefeden o benden yüksek imiş. Reyhan’ın bu noktadaki felse-
feden maksadı, avamın künh-i hayatı1653 tetkik edemeyerek birta-
kım çocukça şeylere verdikleri ehemmiyet-i mahsusadır. Çarçabuk 
sevinen veya kızan, vara yoğa gülen yahut ağlayan bir çocuğun 
terakki-i sinniyle1654 görgüsü, tecrübesi çoğalarak dimağı kuvvet-i 
1646    sıklet-i derun: iç sıkıntısı
1647    tefeül etmek: fal açmak, fal tutmak amacıyla bir kitaptan rastgele sayfa 

açmak
1648    lalettayin: rastgele, gelişigüzel
1649    dağdar etmek: üzmek, yaralamak
1650    müteenniyane: temkinlice, ağır ağır
1651    hutur etmek: akla gelmek
1652    vehle-i ula: ilk an
1653    künh-i hayat: hayatın aslı
1654    terakki-i sinn: yaşın büyümesi
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lazımeyi iktisap edince artık o evvelki seriü’t-teessür1655 hâli kal-
maz. “Ce!” deyince bayılasıya gülmek, umacı taklidi yapanların 
tehdidatından korkmak gibi za’f-ı hissiyattan kurtulur. Reyhan in-
sanların kısm-ı vefirini1656 hissen, aklen işte böyle hâl-i sabavette1657, 
kendini ise gavamız-ı hayata1658 vâkıf bir ferd-i mükemmel addedi-
yor. Felsefe süsü verdiği bu zannın daha bidayetinde1659 diğerlerini 
küçük, kendini büyük görmek gibi bir hodbinî1660 var. Maddeten bir 
zarar tasavvur etmediği şeylerde filozof kesiliyor, mazarrat1661 te-
vehhüm ettiği1662 hususatta basbayağı bir adam gibi hareket ediyor. 
Bir kadını kıskanmayı, ona hasr-ı emel ü sevda etmeyi eser-i avama 
tebaiyet nevinden telakki ediyor. Niçin? Henüz o kadını bir mu-
habbet-i hakikiye ile sevmediği için… Sevse, şiddetle rabt-ı kalb 
etse1663 o zaman hükm-i felsefesi de değişir… Kıskanmak, insanın 
hatta hayvanattan çoğunun hılkiyetinde1664 mevcuttur. Reyhan Bey! 
Sen metanet-i felsefenle1665 icab-ı hılkiyeti tağyir edebilecek1666 
kadar asabiyet-i fikriye peyda ettin ise yalnız benim değil, bütün 
beninevinin1667 tebrikâtına sezavar1668 olursun… Ben de felsefede 
kendimce bir mertebe-i rafiaya1669 suuda1670 uğraşacağım. Fakat ne 
kadar yükselsem hiçbir zaman kıskanmayı inkâr edecek bir derece-
ye varamayacağımdan eminim… Ben kıskanırım. Hem de Parnas’ı 
1655    seriü’t-teessür: çabuk üzülen
1656    kısm-ı vefir: büyük kısım
1657    hâl-i sabavet: çocukluk hâli
1658    gavamız-ı hayat: hayatın derin meseleleri
1659    bidayet: başlangıç
1660    hodbinî: kibirlilik, kendini beğenmişlik
1661    mazarrat: zararlar
1662    tevehhüm etmek: sanmak, şüpheli bir ihtimal üzerinde durmak
1663    rabt-ı kalb etmek: kalbini bağlamak, gönlünü vermek
1664    hılkiyet: yaradılış
1665    metanet-i felsefe: felsefenin sağlamlığı
1666    tağyir etmek: değiştirmek, bozmak
1667    beninev: insanoğlu, insanlık
1668    sezavar: layık
1669    mertebe-i rafia: yüksek mertebe
1670    suut: yükselme
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daima kıskanacağım… Hiçbir felsefe bu hiss-i şedidden beni tecrit 
edemez… Bir metresin iki üç âşığı birden memnun etmesinde sen 
ne hissen ne insaniyeten ne edeben bir beis1671 görmüyorsun. Bunun 
için serdettiğin1672 safsata-i mantıkiye de şu: Mademki o maişette 
kadınlar bazen yekdiğerinden hafiyen birkaç erkeği idare ediyorlar, 
mademki kadının bu hilesinden gafil1673, bihaber bulundukça o ze-
vatın lezzet-i muaşakalarına1674 bir halel1675 gelmiyor, binaenaleyh o 
âşıkların felsefedeki deryadillikleri dediğin mertebede bulunsa ha-
kikatten haberdar olmakla da gönüllerine bir bulantı gelmez. Çün-
kü birkaçı aynı kâse-i zülalden1676 teskin-i ateş-ı sevda1677 ettikten 
sonra hakikatten haberdar bulunup bulunmamakla o kabın kiri ne 
artar ne eksilir.

Of! Mevadd-ı müterekkibesi1678 en mütenevvi1679, en müteaf-
fin1680 sokak çamurlarından daha murdar1681, daha karışık, daha mü-
levves1682 bir kıyas…

Odasında iri iri hatvelerle gezinerek:
— Reyhan, sen buna felsefe namı veriyorsun ha! Eminim, sen 

bu hikmet-i mülevveseyi ne bir kitapta gördün ne de bir kimseden 
işittin ne de bunun böyle olduğuna kalben kanisin1683… Sen bunu 
Parnas’ı elimden almak için uydurdun… “Kurnaz adam, hakare-
te hile ile mukabele eder.” Evet, mahut teklifine vehleten hiddet 
gösterdiğime hata etmişim… Ben seni pek beğenir göründüğün bu 
1671    beis: zarar, sakınca
1672    serdetmek: tertipli ve güzel konuşmak
1673    gafil: habersiz
1674    lezzet-i muaşaka: aşk lezzeti
1675    halel: zarar
1676    kâse-i zülal: tatlı, güzel, soğuk su kâsesi
1677    teskin-i ateş-ı sevda: sevda ateşinin yatıştırılması
1678    mevadd-ı müterekkib: birleşmiş maddeler
1679    mütenevvi: çeşitli
1680    müteaffin: kötü kokan, kokuşmuş
1681    murdar: pis
1682    mülevves: kirli
1683    kani: inanmış
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felsefe-i sakimenin1684 hikmeti içinde boğacağım! Fakat asıl boğa-
cağım şey sen değil, altınlarındır. Birkaç yüz liranı elinden alarak 
sana sagar-ı sevdayı1685 dışından yalatayım da bak neşeyab olabilir-
sen1686 aşk olsun!..

Hemen giyinerek karar-ı zihniyesini fiile getirmek için hane-
den fırlarken arkasından guguklu saat beşi çaldı. Saate hitaben:

— Evet! Guguk guguk… Sen şimdi benim Reyhan’a edeceğim 
guguğa bak! Ne mükemmel olacak!.. Acaba senin yirmi dört saat 
zarfında üşenmeden çaldığın 156 guguk bir şey mi?

Müştak gitti. Daha bir gün evvel bir tehevvür-i şedid1687 ile çık-
tığı Reyhan’ın kapısını kuzu gibi bir tavr-ı mülayemetle1688 çaldı. 
Mahcubane dostunun yanına çıktı.

İki edip bilatekellüm bir müddet birbirinin yüzüne bakıştılar. 
Bu safiyane nazarlarla hane sahibi felsefesindeki isabeti imaen be-
yan-ı galebe1689 ediyor, misafir “Evet, hakkın varmış.” mealinde bir 
zillet-i teslimiyet1690 ile boynunu büküyordu. Bu nazardan nazara 
tefhim ü tefehhümden1691 sonra filozof Reyhan:

— Nihayet dediğime geldiniz mi?
— Evet, hakkınız varmış, isabet-i fikriyenizi vehleten takdir 

edememekten mütevellit bir tehevvürle cüret ettiğim tahkirattan 
dolayı affınızı istirham ederim…

— Taleb-i afva hiç lüzum yok. O günü size demedim mi? Ben 
deryadil bir filozofum. O gibi tahkirata karşı metanet-i felsefem 
öyle kuvvetli bir zırh teşkil eder ki o tahkirattan hiçbir şey üzerime 
sıçrayamaz, beni müteessir edemez…
1684    felsefe-i sakim: yanlış felsefe
1685    sagar-ı sevda: sevda kadehi
1686    neşeyab olmak: neşe bulmak, keyiflenmek
1687    tehevvür-i şedid: şiddetli öfke
1688    tavr-ı mülayemet: yumuşak tavır
1689    beyan-ı galebe: galibiyeti bildirme
1690    zillet-i teslimiyet: teslim olma alçaklığı
1691    tefhim ü tefehhüm: anlama ve anlatma
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— Teklifinizi kabul ediyorum. Fakat bu kabul ile bazı meva-
ni1692 peyda oluyor. Onları bertaraf etmek için sizinle bazı müzake-
re-i lazımede1693 bulunmak isterim.

— Ne gibi mevani?
— (ketm-i teessür için gösterdiği son derece cebrinefis1694 hila-

fına kızararak) Biz Parnas’ı müştereken sevip idaresini de müştere-
ken deruhte edeceğiz. Lakin bu kararımızı böylece gidip kendisine 
söyleyecek miyiz? Söylemek değil, böyle bir şeyi sezdirsek yine 
nihayet mertebe izzetinefsine dokunmuş olur… Binaenaleyh iki-
miz birden kovuluruz…

Reyhan hep bu müşkülata iktiham1695 çarelerini tehyie etmiş ol-
duğunu ima eder bir tebessüm-i müstehziyane ile dinliyordu. Müş-
tak devam ederek:

— Parnas, taayyüşü1696 âşıklarının kise-i inayetine kalmış muh-
taç bir kadın değildir. Müteveffa Rum’un bırakmış olduğu servetle 
o kim bilir seni beni kaç defa satın alır? Parası bankalardadır. Bir er-
keğin aguş-ı sevdasında1697 yaşadığı müddetçe yine kendi kesesin-
den sarf edecek kadar da ahmak değildir. Bir erkekle yaşamaya za-
rureten mecbur olmadığı için seveceği erkeği gönlünce intihap eder, 
hoşlandığı ile yaşar. Şart-ı malumla sizi iştirak-i muhabbete kabule 
amade1698 isem de benim firaş-ı muhabbetime1699 değil, Parnas’ın-
kine gireceksiniz. Ya o kabul etmeyiverirse nasıl olur? İşte buna bir 
türlü aklım ermiyor. Böyle nazik bir meselede ona vekâleten ben 
size nasıl söz verebilirim? Bana paraları itadan birkaç zaman sonra 

“Yahu, liraları alıyorsun ama Parnas’tan bir şey anlayamadım! Hiç 
1692    mevani: engeller
1693    müzakere-i lazıme: gerekli görüşme
1694    cebrinefis: kendini zorlama
1695    iktiham: dayanma, karşı durma
1696    taayyüş: geçinme
1697    aguş-ı sevda: sevda kucağı
1698    amade: hazır
1699    firaş-ı muhabbet: sevda yatağı
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yüz vermiyor! Şunun bir kolayını bul.” dersen artık bende sabra 
takat kalır mı?

Reyhan gülerek:
— Hayır azizim, hayır… Vereceğim paraya mukabil size o ka-

dar müşkül vezaif tevdi edecek1700 değilim. Maksadım, şimdiye ka-
dar kimsenin icra etmediği bir şeyi yapmak, mühim bir tecrübede 
bulunmaktır. Bakınız iş nasıl olacak? Siz beni götürüp metresinize 
sadık, samimi, teklifsiz, hasılı candan bir dostunuz olmak üzere 
takdim edersiniz. Bendeniz sizin apartmana devama başlarım. Bu 
ziyaretlerimin cümlesi tabii sizin orada bulunduğunuz saatlere tesa-
düf etmez. Bazen Parnas’la baş başa yalnız kalırız.

Müştak bulunduğu sandalyeden gayriiradi1701 kalkıp oturarak:
— Ey… Sonra?
— Ben kadının gönlünü tarassuda1702 girişerek kısa kısa ahlar, 

oflar, medit, baygın nazarlarla beyan-ı suziş-i deruna1703 girizgâh-
lar1704 arar, iki üç manalı kelimelerle işi anlatırım. Bu ahlar, oflarımı 
hedefe isabet ettirerek Parnas’ın -hücum-ı sevdakârana1705 karşı pek 
de müstahkem1706 bulundurmadığı- kale-i aşkından maksada kâfi1707 
rahneler1708 açabilirsem bu fürcelerin1709 birinden ben de gönlüne 
zaferyab-ı duhul1710 olurum.

Hasmına gözlerini dikip boyunlarını uzatarak, tüylerini kabar-
tarak yekdiğerine gaga gagaya hücuma hazırlanan horozlar gibi 
Müştak başını birkaç defa sallayarak:
1700    tevdi etmek: bırakmak, yüklemek, vermek
1701    gayriiradi: istemsizce
1702    tarassut: gözetleme
1703    beyan-ı suziş-i derun: iç yangınını anlatma
1704    girizgâh: başlangıç, giriş
1705    hücum-ı sevdakâran: âşıkların hücumu
1706    müstahkem: sağlamlaştırma
1707    kâfi: yeterli
1708    rahne: gedik, yarık
1709    fürce: boşluk
1710    zaferyab-ı duhul: içeri girmede muzaffer olma
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— Daha sonra ne olur?
Reyhan, misafirinin aldığı vaz-ı acibden1711 şüphelenerek biraz 

geri çekilip:
— Daha ne olacak… Ertesi günü zerde pilav!
Müştak aynı salıntı ile:
— Daha ertesi günü paça, kaymak…
— Daha ne arzu ediyorsunuz ki olsun? Bu suretle hareket eder-

sek iki âşıkla bir maşukadan mürekkep bir muhabbet-i müsellese-i 
mütesavi’l-adla1712 kurulmuş olur…

— Hah! İşi böyle hendeseye1713 de tatbik et ki alt tarafı çapa-
rız1714 çıkmasın…

Reyhan gözlerini açıp bir ehemmiyet-i mahsusa ile:
— Asıl işin letafeti1715 nerede? Siz ona dikkat etmediniz…
— A birader! Bunun letafeti neresinde olacak? Buyurduğunuz 

şey serapa1716 latif…
— Siz bundaki nükte-i lazımeye dikkat etmediniz…
— Nüktesi ne oluyor? Zerde pilav mı?
— Hayır efendim… Bu suretle vuku bulacak hareketimle 

ben metresinizi ayartmış, size karşı hafiyen hıyanet-i muhabbete, 
adem-i sadakate teşvik etmiş oluyorum. Güya siz zevç zevce imiş-
siniz de ben karınızı baştan çıkarmışım. İşte aynen böyle… Nasıl 
bir dolaba girdiğini Parnas bile fark edemeyecek. Çünkü o beni hep 
sizden gizli sevecek. Benimle olacak macerasını sizden son derece 
bir ihtirazla1717 saklayacak. Fakat siz de bana nihayetsiz bir emniyet 
1711    vaz-ı acib: acayip duruş, tavır
1712    muhabbet-i müsellese-i mütesavi’l-adla: eşkenar üçgen sevdası, üçlü aşk 

ilişkisi
1713    hendese: geometri
1714    çaparız: karmaşık, ters
1715    letafet: hoşluk
1716    serapa: baştan ayağa kadar
1717    ihtiraz: sakınma, çekinme
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göstereceksiniz. Apartmanınıza vakitli vakitsiz gelip gittiğimi sui-
tefsire1718 kalkışmayacak ve katan kıskançlık eseri göstermeyecek, 
Parnas’ı aguşumda görseniz bunu bir biraderle hemşire arasındaki 
masumiyet ve safvet-i muhabbetten başka türlü telakki etmeyecek-
siniz.

— Cenabıhak bana sabırlar, sana da akıllar versin…
— Metresinizi idare için sarf ettiğiniz mebaliğin1719 nısfını tedi-

yeyi şerait-i mesrude1720 veçhile deruhte ederim.
Müştak biraz kızarıp bozararak:
— Ben de teklifatınızı kabule hazırım.
— Öyleyse gel şimdi hesaba oturalım.
— Bugünlük pek uzun hesabımız yoktur. Evvelbeevvel siz şim-

di bana işleyecek iki aya mahsuben1721 iki yüz lira veriniz. Derhâl 
gideyim. Düyun-ı müterakimeyi1722 badettesviye1723 Parnas’ı göre-
yim.

Böyle ilk talepte Reyhan iki yüz lirayı banknot olarak Müş-
tak’a teslim etti. Mukabilinde yalnız bir satırlık bir makbuz senedi 
imza ettirdi. Müştak evrak-ı nakdiyeyi ceketinin yan cebine yerleş-
tirirken:

— Teklifini bilkabul işte paraları aldım. Buna mukabil göre-
ceğim hizmet, yalnız seni götürüp Parnas’a samimi bir arkadaşım 
sıfatıyla takdim etmektir. Keyfiyetin ondan ötesine karışmam. Ken-
dini matmazele sevdirebilirsen ne âlâ! Aksi takdirde bu mebaliği 
istirdada1724 ve Parrnas’ın celb-i muhabbeti emrinde vesatetimi1725 
talebe hakkın olmayacaktır.
1718    suitefsir: kötü yorumlama, kötüye yorma
1719    mebaliğ: paralar
1720    şerait-i mesrud: malum, belirtilen şartlar
1721    mahsuben: hesaplanarak
1722    düyun-ı müterakim: birikmiş borçlar
1723    badettesviye: ödedikten sonra
1724    istirdat: geri alma
1725    vesatet: aracı olma, aracılık
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— Sen beni yol başına kadar çıkar, ötesine karışma! Ben der-
bendi1726 bulurum.

— İşte bir daha tekrar ediyorum. Parnas’tan göreceğin suret-i 
kabule karışmam ha! Bundan dolayı bana hiçbir mesuliyet atfına 
hakkın olmayacak…

— Efendim, bu ne kadar merak?! Samimi bir takdimden gayrı 
senden hiçbir şey talep etmeyeceğim ve etmeye hakkım olmaya-
cak… Fakat o yevm-i mesud1727 çok uzamasın. Vaadini incazda1728 
ne kadar sürat gösterirsen o kadar memnun olurum.

— Parnas’ı birkaç zamandır ziyaret edememekten münbais1729 
bürudeti1730 bertaraf ederek evvela kendi münasebetimi yoluna ko-
yayım ki seni takdime sıra gelsin…

— Nasıl olursa olsun lakin iş uzamasın… Yarına, öbür güne 
davetine muntazırım…

— Peki peki… Merak etme…
Müştak, vadettiği samimi takdimin bir mukaddime-i laubali-

yanesi1731 olarak dostunun elini var kuvvetiyle sıktı, sokağa fırladı. 
Köşeyi döner dönmez elini bir karış açıp başparmağını burnunun 
üzerine getirerek:

— Na sana guguk! Şaşkın filozof… “Sen beni yol başına çıkar, 
ben derbendi bulurum” ha? (yan cebindeki banknotları yoklayarak) 
A zavallı! Sen derbende girdin de haberin bile yok! Şimdi boynuna 
bir yular, gözlerine birer kapak geçirerek seni bir âlâ dolaba koşa-
yım da başın dönünceye kadar çevir dur! Bu angaryaya mukabil, 
ayda üste de yüz lira ver!.. Hayvan herif! Seni yol başına çıkarayım, 
doğru ahırı bulursun!..
1726    derbent: geçit
1727    yevm-i mesut: mutlu gün
1728    incaz: yerine getirme
1729    münbais: kaynaklanan, ileri gelen
1730    bürudet: soğukluk, dargınlık
1731    mukaddime-i laubaliyane: saygısız, ciddiyetsiz başlangıç
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Reyhan’ın teklif-i vakii nasıl akıl ermez, işitilmedik bir hare-
ket-i acibe ise Müştak’ın ona karşı tertip ettiği plan da o nispette 
sade idi. Zavallının nazarında Parnas bir metres değil, bir alüfte 
değil, âdeta bir melek, bir ulviyet-i mücesseme1732 idi. Müteveffa 
ihtiyar Rum’u matmazelin âşığı zannedenlere Müştak gülerdi çün-
kü kendi kanaatince bu kız o ihtiyarın evlatlığı idi. Parnas sarı saç-
larını dağıtıp simasına bir safvt-i melekâne vererek göz pınarlarında 
parlayan iki katre-i dümu1733 ile:

— Ah bu bedzebanlarlar1734, o muşmula gibi ihtiyarın benim 
âşığım olduğuna hüküm verdiler, öyle işaa ettiler1735. O servette bir 
adamın sırf insaniyetperverane, sırf hayırhahane1736 bir harekette 
bulunmak emel-i halisiyle benim gibi bir bikese1737 biraz nakit, mal 
terk etmesini niçin istibat etmeli1738? Böyle bir eser-i hayr görülün-
ce niçin ona mutlaka birtakım esbab-ı hasise1739 isnadına kalkışma-
lı? Böyle iyiliklerle mütehassıs1740 kimselerin bulunduğunu inkar 
etmek, o gibi erbab-ı mürüvvetin1741 mevcudiyetlerine1742 karşı ne 
büyük bir nankörlüktür!

Bu bedzebanların iftiralarından mütevellit teessürle dökülen 
birkaç katre-i tazallüm1743, tanesi yarım liralık ince mendile içirilir, 
sonra âşık derin bir mana-yı istizahla1744 muhibbesinin gözlerinin 
içine bakar. Bu bakışta pek elim bir sual vardır. Müştak bu nazarıyla 
metresine “Ya o ihtiyardan evvelki âşıkların, bunlar da hep baba-
1732    ulviyet-i mücesseme: yüce varlık
1733    katre-i dümu: gözyaşı damlası
1734    bedzeban: kötü dilli olanlar, kötü konuşanlar
1735    işaa etmek: yaymak, duyurmak
1736    hayırhahane: hayır sahibi gibi
1737    bikes: kimsesiz
1738    istibat etmek: ihtimal vermemek, uzak ihtimal olarak görmek
1739    esbab-ı hasise: bayağı sebepler
1740    mütehassıs: uzman
1741    erbab-ı mürüvvet: cömertlik erbabı
1742    mevcudiyet: varlık
1743    katre-i tazallüm: sızlanma, yakınma damlası
1744    mana-yı istizah: izah isteyen mana
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lıkların, kardeşliklerin değildiler ya? Böyle mucib-i hacalet1745 bir 
mazin var iken ihtiyara olan nispetinin bu suretle tefsirinden niçin 
meyus oluyorsun?” demek istediğini anlatır. Bu suale de diğer göz-
yaşları hazin bir belagat-i seyelanla1746 cevap verir.

Fakat hep sözler birer sehab-ı şairiyet1747 içinde dumanlı ve 
mahrum-ı vuzuhtur1748. Parnas’ın o maişete dökülmesinde güya 
mühim bir aile sırrı vardır. Zavallı matmazel işte bu sırrın mazlu-
mu, mağdurudur. Ölümüne razı olur, yine o sırr-ı mühimmi kimse-
ye açmak istemez. Zaten bu kızın Müştak nazarındaki bütün ulvi-
yeti, şairiyeti evveliyat-ı hayatının böyle esrarengiz olmasındadır. 
Hem Parnas öyle kırk âşıktan arta kalmış, pejmürde1749 vassallardan 
da1750 değildir. İhtiyar babalığından evvelki hayatını araştırırsanız 
ancak bir iki erkeğin gölgesiyle şaibedar1751 bulursunuz. Bu vadiye 
doğru sevk-i kelam ederseniz alacağınız cevap hep o samitane1752 
gözyaşlarıdır ki bu seylabe-i tazallüm1753 aka aka mahut aile sırrına 
müntehi olur. Keyfiyetin ötesini artık hiç anlayamazsınız…

Parnas birlikte yaşamaya söz verdiği âşığının huhuk-ı muhab-
betine riayette âdeta sadık bir zevce gibidir. Kat-ı rabıtayı1754 mucip 
bir hâl vuku bulmadıkça âşığını terk etmez. Biriyle münasebet üze-
re iken diğerlerinin ilan-ı muhabbetlerine kulak vermez. Taşkınlıkta 
ileri varanlar olursa bu nev tecavüzleri hakkında büyük bir hakaret 
addiyle1755 mütecasirlerini1756 silahla, revolverle1757 tehdit eder.
1745    mucib-i hacalet: utanma gerektiren
1746    belagat-i seyelan: akıcı, güzel söz söyleme
1747    sehab-ı şairiyet: şairlik bulutu
1748    mahrum-ı vuzuh: açık olmaktan yoksun
1749    pejmürde: eski, perişan
1750    vassal: hizmetçi, köle, kul
1751    şaibedar: lekeli, kusurlu
1752    samitane: sessizce
1753    seylabe-i tazallüm: sızlanma, ağlama seli
1754    kat-ı rabıta: münasebeti kesme
1755    add: sayma, öyle kabul etme
1756    mütecasir: küstah, cüret eden
1757    revolver: bir tür tabanca
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Müştak, Parnas’ı işte böyle biliyordu. Binaenaleyh Reyhan’ın 
vuku bulacak ilanıaşkını haysiyetşikenane1758 bir tecavüz suretinde 
bittelakki1759 biçare dostunun bu taarruzuna mukabeleten pek şedit 
bir muamele-i tevbihiyeye1760 düçar olacağına hiç şüphe etmiyordu.

Metresinden Reyhan’a bahsederken alelade bir alüfteden bah-
seder gibi idare-i kelam eylemesi arkadaşından para sızdırmak 
maksadıyla onu iğfal içindi. Parasızlıktan metresini görmeye gide-
mediği müddet zarfında maşukasını elden kaçırıyormuş gibi gös-
terdiği telaşlar, ondan hıyanet memul ettiği için değil, bu gaybubeti 
hakkında nevumma bir metrukiyet1761 gibi telakki ederek muka-
vele-i muaşakaları1762 feshe1763 yürür havfıyla1764 idi. Parnas, sadık 
olduğu kadar da hiddetlidir. Hakkında gösterilen vefasızlıkları, mü-
samahaları1765 kolayca affetmez. Müştak için o andaki en mühim 
mesele müstahak-ı afv olduğunu gösterir meydana bir iki mazeret 
koyarak metresiyle barışmaktı. Pederinin keyifsizliğine inandıra-
madıktan sonra o kuvvette başka bir mazeret bulmak kolay mıdır? 
İlk mazeretin bir kizb-i sarih olduğu anlaşılmış gibiydi. Şimdi ikin-
cisine inandırmak ne kadar müşkül olacak… Hile, sania1766 tarikine 
ne lüzum var? Mazeret-i hakikiyesini söylese “Kaç zamandır seni 
görmek için çıldırıyordum. Fakat bu emele parasızlık hail oluyor-
du1767…” dese ne olur? Müştak, metresinin saffetine, ulüvv-i tabı-
na1768 itimat1769 etmekle beraber parasızlığını, züğürtlüğünü, elinde 
avucunda o maişete daha pek pek birkaç ay kifayet edecek kadar 
1758    haysiyetşikenane: haysiyet parçalar gibi
1759    bittelakki: anlayışla
1760    muamele-i tevbihiye: azarlama muamelesi
1761    metrukiyet: terk edilmişlik
1762    mukavele-i muaşaka: aşk, sevda sözleşmesi
1763    fesih: bozma
1764    havf: korku
1765    müsamaha: dikkat etmeme
1766    sania: uydurma, hile
1767    hail olmak: engel olmak
1768    ulüvv-i tab: yüce huyluluk
1769    itimat: güvenme
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para kalmış olduğunu, bütün serveti bundan ibaret bulunduğunu 
ona anlatmaktan hatta hissettirmekten korkuyor, bu hakikat Parnas 
nazarında katiyen tebeyyün ederse bundan bir tehlike husulünü 
sanki bir hissikablelvuku1770 kendine hafiyen ifham ediyordu1771. 
Hayır hayır, doğruyu söylemek uymaz… Fakat yalana da Parnas’ı 
ikna kabil olamazsa ne yapmalı?

Müştak ilk tesadüf ettiği kira arabasına atladı. Bozuk kaldırım-
ların üzerinde yaylar son tahammüllerine kadar esnedikçe bizim 
âşık-ı mütefekkir1772 arabanın içinde hop oturup hop kalkıyor ve bu 
kuklavari, gayriiradi raks huzur-ı fikr ile düşünmesine mâni olduk-
ça hiddetten ateş kesiliyordu.

Evet, şimdi Parnas’a ne demeli? Düşündü düşündü, diyecek 
bir şey bulamadı. Müştak Bey bir edib-i sahir1773, hem de büyük 
bir şair değil miydi? Edebiyatla şiirin sermayesi yalancılık iken lü-
zumunda mukni1774 bir yalan uyduramaması kendini cidden meyus 
etti. Fakat son bir raşe-i hiddetle1775 elini alnına götürerek aradığı-
nı buldu. En mühim, en muğlak1776 mesail-i edebiyede1777 ilzam-ı 
hasmdan1778 âciz kalan üdeba1779 muhafaza-i şeref ile işin içinden 
nasıl çekilirler? Ekser-i mebahiste1780 setr-i cehalet için imdada ye-
tişen, şu “Sizin gibi söz anlamayanlara karşı en beliğ1781 mukabele 
sükûttur.” cümle-i habidesi1782 değil mi? İşte Müştak, edebiyattaki 
bu usul-i iskâtı1783 aşka tatbik etmek istiyordu. Parnas’a mülaki olup 
1770    hissikablelvuku: bir şeyi olmadan önce hissetme, önsezi
1771    ifham etmek: bildirmek, anlatmak
1772    âşık-ı mütefekkir: düşünen âşık
1773    edib-i sahir: sihirli edebiyatçı
1774    mukni: ikna edici
1775    raşe-i hiddet: hiddet titremesi
1776    muğlak: anlaşılmaz, karışık
1777    mesail-i edebiye: edebî meseleler
1778    ilzam-ı hasm: düşmanı susturma
1779    üdeba: edebiyatçılar
1780    ekser-i mebahis: birçok konu
1781    beliğ: anlaşılır, güzel söz
1782    cümle-i habide: ağızdan ağıza dolaşan, ağızlara sakız olan cümle
1783    usul-i iskât: susma usulü
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da1784 acı tatlı birtakım serzenişlere uğrayınca bizim âşık-ı müdeb-
bir1785, tefekkürat-ı ulviyeye müstağrak masumane bir çehre ile hep 
o sitemleri sükûtla dinleyecek, metresi ne derse desin ona vereceği 
hazin cevap birkaç katre-i sirişk1786 olacaktır. Evet, en büyük haki-
katler söylenemeyenlerdir… Ailesine ait mühim bir sır, tıpkı Par-
nas’ın badi-i felaketi1787 olan o gayr-i kabil-i ifşa1788 sırr-ı müthiş 
kabîlinden bir husus kendini sükûta mecbur ediyor ve gaybubetine 
dair izahat ita edememesi işte bundan ileri geliyor gibi esrarengiz 
bir mazlumiyet gösterecek… Parnas bu mazlumiyete ister inansın 
ister inanmasın maksad-ı istizahatın önünü kesmek, zeki bir met-
resin dakik suallerine karşı mülteca1789 olarak bir sedd-i sükût çek-
mek… İşte bu kadar…

Müştak bin helecanla metresinin kapısına vasıl oldu. Mazeret-i 
mürettebesinden1790 bir başka türlüsünü tasnia1791 artık ne vaktin ne 
de ahval-i zihniyesinin müsaadesi kalmamıştı.

1784    mülaki olmak: kavuşmak, buluşmak
1785    âşık-ı müdebbir: önlemini alan âşık
1786    katre-i sirişk: gözyaşı damlası
1787    badi-i felaket: felakete sebep
1788    gayr-i kabil-i ifşa: orataya çıkarması mümkün olmayan
1789    mülteca: sığınak
1790    mazeret-i müretteb: tertip edilmiş, uydurulmuş mazeret
1791    tasni: uydurma, düzme



VI  
PARNAS’IN KIYAFET-İ ŞARKİYESİ

Bir müddettir geçirdiği leyal-i iftirak1792 esnasında için için, 
hazin hazin yanan Müştak, kendisini metresinin o emel-i yegâne-i 
ruhunun1793 karşısında bulunca âdeta bir bürkân-ı aşk1794 kesilerek 
ateşin1795 kelimatla feverana1796 başladı. İstirham-ı afv için evvela 
matmazelin pay-ı emanında1797 bir tufan-ı buseye girişti. Sonra alet-
tecrit terfi-i niyaz1798 ile yükseldi. Çok sürmedi, şiddet-i iftirakın 
vücutlarına verdiği bir kesiklik, bir rehavet-i garam1799 içinde barış-
tılar. Aşk bütün serzenişlere, sitemlere galebe etti.

Ortada devam-ı infiali1800 mucip bir hâl kalmadı. Fakat Müştak, 
bu sühulet-i muvaffakiyetine1801, böyle külliyyen affa mazhariyeti-
ne bir türlü inanamayarak durup durup barışmak istiyor, af kelime-
sini Parnas’a ne kadar tekrar ettirse yine bunu istimaa1802 doyamı-
1792    leyal-i iftirak: ayrılık geceleri
1793    emel-i yegâne-i ruh: ruhun tek arzusu
1794    bürkân-ı aşk: aşk yanardağı
1795    ateşin: ateş gibi
1796    feveran: köpürme, öfkelenme
1797    pay-ı eman: af ve yardım ayağı
1798    terfi-i niyaz: yalvarmaya geçme
1799    rehavet-i garam: aşk gevşekliği
1800    devam-ı infial: gücenmenin sürmesi
1801    sühulet-i muvaffakiyet: başarıdaki kolaylık
1802    istima: işitme
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yordu. Âşığının bu telaşlarına mukabil matmazel, işvegerlikteki1803 
olanca maharetini ibraz1804 ile:

— Evet, seni affettim Muşak… Gayriihtiyari bir af… Yüzüne 
bakmamak için kaç gündür ettiğim yeminleri işitmiş olaydın müm-
kün değil gelip bu hanenin kapısını çalamaz, karşımda isbat-ı vü-
cuda cesaret edemezdin. Sevgilim, gözyaşlarına karşı bendeki bu 
zaaf nedir? O katrelerin senden nüzulünü1805 görünce aleyhindeki 
en şedit gayz u ve hiddetim1806 mübeddel-i rikkat oluyor1807. Seni 
ağlatmamak için hemen kendi ölümüme razı olacak bir hâle geli-
yorum. Elem-i tahassürünle1808 bak birkaç günün içinde nasıl sarar-
dım, eridim… Şu pencerenin önünde çenemi dirseğime dayayarak 
geçirdiğim saat-i alamı1809 bilse idin beni ziyarete mâni olan maze-
retin ne kadar büyük olursa olsun her tehlikeyi, her mesuliyeti göze 
aldırarak mutlak bir defa gelir görünürdün. Zahirî bir sebep olma-
dan böyle ortadan kayboluşun bana ne kadar suitesir etti bilsen? 
Acaba şeytan aklıma neler getirmedi? Bütün cevher-i sevda, olanca 
samimiyet-i kalbiyesiyle seven bir kadın için terk olunmak kadar 
bir felaket-i hayat tasavvur olunur mu? Ben… Vah zavallı ben!.. 
Mütehassıs olduğum sadakat-i müebbedeye1810, muhabbet-i amika-
ya1811 rağmen daima bu terk olunmak tehlikesine maruzum. Hain 
Muşak! Seni çok seviyormuşum. Gönlümün sana böyle bir mu-
habbet-i müfrita1812 ile merbutiyetinden1813 haberim yoktu… Keşke 
yine olmayaydı… Beş on günlük iftirak bunu bana ispat etti. Çok 
seviyormuşum, çok seviliyormuşum… Muhabbetimin bu taşkınlı-
1803    işveger: işveci, işve yapan, işveli
1804    ibraz: gösterme
1805    nüzul: inme
1806    gayz u hiddet: öfke ve hınç
1807    mübeddel-i rikkat olmak: şefkate dönüşmek, yumuşamaya başlamak
1808    elem-i tahassür: hasret acısı
1809    saat-i alam: kederlerin süresi
1810    sadakat-i müebbede: ebedî sadakat, bağlılık
1811    muhabbet-i amik: derin muhabbet
1812    muhabbet-i müfrit: aşırı muhabbet
1813    merbutiyet: bağlılık
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ğından âdeta ürküyorum. Sen vefasızlığı beni terk etmek derecesine 
vardırsan da ben senden vazgeçemeyeceğim… Görürsün, zaruri1814 
bir iftiraka uğrarsam nazarımda hayat laşey1815 hükmüne girecek-
tir… Senden sonra başka bir erkekle akd-i rabıta-i sevda1816 etmek 
benim için muhaldir1817. Gönlüm böyle bir muhabbet-i samimiye 
ile meşhun1818 iken sana karşı olan rabıtamın1819 âlem nazarında ma-
yup1820 görülen revabıt-ı zelileden1821 olduğunu düşündükçe aklım 
çileden çıkıyor. Mazisinde bir iki hatası bulunan bir kadının afi-
fane1822 bir muhabbete ricati1823 niçin hemen derece-i istihalede1824 
addolunuyor? Şazsız1825 kaide-i umumiye enderdir. Bu biinsafane 
hükm-i umumiye bir iki şaz kabul olunmalıdır. İşte o şazlardan, 
müstesnalardan biri benim… Cilve-i kader, alelekser insanı hilaf-ı 
emeline1826 sevk eder. Böyle bir bedbahtî1827 bende de hükmünü 
göstererek senden ayrılırsam o zaman hakikat nazarında sabit olur. 
Parnas’ın Muşak’tan sonra kimseye yâr olmak ihtimali olmadığı 
maddeten tahakkuk eder1828. Gönlüm sana o mertebe hasr-ı sev-
da1829 etti ki bana eğri nazarla bakan erkeklere müsadif oldukça1830 
hiddetimden gözlerini çıkaracağım geliyor…
1814    zaruri: mecburi
1815    laşey: değersiz
1816    akd-i rabıta-i sevda: sevda anlaşması, sözü
1817    muhal: imkânsız
1818    meşhun: dolu
1819    rabıta: alaka, bağlılık
1820    mayup: ayıplanan
1821    revabıt-ı zelile: alçakça münasebet
1822    afifane: iffetlice
1823    ricat: geri dönme
1824    derece-i istihale: mümkün olmayan derece
1825    şaz: istisna
1826    hilaf-ı emel: arzunun zıddı
1827    bedbahtî: talihsizlik
1828    tahakkuk etmek: gerçekleşmek
1829    hasr-ı sevda: sevdaya vakfetme, ayırma
1830    müsadif olmak: tesadüf etmek
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Parnas, başını halecan-ı sevda ile sırma saçları dağılmış, ür-
permiş o derbeder başını âşıkının sine-i ateşfeşanına1831 dayaya-
rak mahmur1832 gözlerini süze süze kâh rikkataver1833, ahentar1834, 
mühtez1835, baygın kâh sayha1836 nevinden şedit sedalarla sözünde 
devam ediyordu. Muhibbesini böyle galeyanlarla diğer erkekler-
den beyan-ı nefret, itminanbahşa1837 türlü kelimatla temin-i sıdk-ı 
sevda1838 eylerken Müştak’ın aklına Reyhan’la akdettiği -velev bir 
maksad-ı desisekârane1839 olsun- mukavele-i rezilane1840 geldi. Vü-
cudu bir iki lerziş-i şedidle sarsıldı. Bu lerzeleri hisseden Parnas 
sordu:

— Ne oluyorsun dostum? Sözlerimin fesahat-i elimesi seni mü-
teessir mi ediyor? Evet sevgilim, evet… Vefakâr olan hemen daima 
hıyanet görür. İfadatımdaki hakaik-i müdhişeden1841 sen değil, ben 
titremeliyim…

Bu serzenişe karşı kendini büsbütün titreme alan Müştak:
— Beni o kadar vefasızlıkla itham etme Parnasçığım… Sebe-

b-i irtiaşımı1842 bilemedin. Temin-i muhabbet emrindeki sözlerini 
işittikçe hissettiğim saadet-i hayatı kalbim istiaptan1843 âciz kalıyor. 
Âdeta rieteynim1844 intizam-ı teneffüsünü1845 şaşırıyor. Bir inbisat-ı 
fevkalade-i sevda1846 ile sevinçten titriyorum…
1831    sine-i ateşfeşan: ateş saçan göğüs
1832    mahmur: baygın, sersem
1833    rikkataver: merhamet, acıma uyandıran
1834    ahenktar: ahenkli
1835    mühtez: titrek
1836    sayha: çığlık
1837    itminanbahşa: emniyet veren
1838    temin-i sıdk-ı sevda: sevda sadakatini temin
1839    maksad-ı desisekâr: hileli amaç
1840    mukavele-i rezilane: rezilce anlaşma
1841    hakaik-i müdhişe: müthiş hakikatler
1842    sebeb-i irtiaş: titreme sebebi
1843    istiap: içine alma
1844    rieteyn: akciğerler
1845    intizam-ı teneffüs: nefes alma düzeni
1846    inbisat-ı fevkalade-i sevda: sevdanın fevkalade ferahlığı
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cevabıyla şüphesini izaleye uğraşıyordu.
Metresinin ağzından temin-i sıdk u sevdaya1847 dair o sözleri 

Müştak işittikçe fart-ı memnuniyetinden kendini bu âlem-i hakiki-
nin fevkinde garam-ı cavidani1848 serapa nurdan, sürurdan1849 müte-
kevvin1850 bir cihan-ı saadette buluyordu.

Âşık-ı mesut bu kadar sevildiğine hayret etti. Maşukası tara-
fından ara sıra nail-i iltifat olurdu. Fakat bu mertebe ateşnak1851 bir 
savlet-i âşıkaneye1852 uğramamıştı. Kalben dedi ki:

— Reyhan ilan-ı muhabbete cüret ettiği zaman kim bilir Par-
nas’tan ne müthiş bir ders-i ibret alacaktır? Müstahaktır1853… O 
edepsize hiç acımam… Dünyada benat-ı Havva1854 namına birkaç 
alüfte yüzü görmüştür, bütün kadınları öyle zanneder…

Her ikisi de birbirine doya doya beyan-ı suzişle1855 teskin-i ha-
raret1856 ettikten sonra nevbet-i kelam1857 ciddiyata geldi. Müştak, 
gaybubeti esnasında esnaf tarafından gönderilen matlubat1858 pusu-
lalarını sordu. Parnas dolaptan bir demet kâğıt çıkardı, önüne attı. 
Müştak tedkik-i düyuna girişti. Bu ay masraf iki yüz lirayı çok geç-
mişti. Yalnız otuz liradan fazla en pahalı nevden şarap, şampanya 
borcu teraküm etmiş1859 olduğunu gördü. Besbelli matmazel derd-i 
iftirakla kendini içkiye vurmuş olmalı. Bahtiyar âşık, metresinin 
yalnız başına böyle şişeler devirmiş olmasından ziyade düyun-ı 
1847    temin-i sıdk u sevda: aşk ve sadakat temini
1848    garam-ı cavidan: sonsuz aşk
1849    sürur: sevinç
1850    mütekevvin: var olan
1851    ateşnak: ateşli
1852    savlet-i âşıkane: aşk saldırısı
1853    müstahak: hak etmiş
1854    benat-ı Havva: Havva’nın kızları
1855    beyan-ı suziş: yakıcı ifadeler
1856    teskin-i hararet: harareti yatıştırma
1857    nevbet-i kelam: söz sırası
1858    matlubat: alacaklar
1859    teraküm: birikme
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müterakimenin1860 on parasına ilişmemiş, esnaftan birine beş para 
tediye etmemiş olduğuna şaştı. Bunun sebebini düşündü düşündü. 
Hiç şüphe yok Fransız ahlakınca âşığın gaybubeti zamanında met-
resin velev en ufak düyunundan birini tediyeye cüret etmesi o erke-
ğe karşı büyük bir hakaret addedildiğine hükmeyledi.

Parnas, zavallı Müştak’ının paraca olan derece-i müzayaka-
sını1861 ve bu yüzden nasıl itiraf olunmaz desais-i mezmumeye1862 
tenezzül ettiğini bilse öyle çocukça endişelere kapılmayarak elbet-
te masrafın bir kısmına iştirakten çekinmez. Amant1863 ile yaşayan 
kadınların masarif-i beytiyeye1864 iştirakleri Fransız adatınca ayıp 
olduğunu Müştak, ne Mösyö Taine’de okumuştu ne de Zola’da… 
Bunu kendi zekâsıyla bulmuştu…

Zavallı çocuk, pusulaları birer birer tetkikten sonra cebindeki 
paranın o düyunu tediyeye kifayet etmeyeceğini düşünürken Parnas 
sevincinden çırpınarak âşığını antika salonuna götürdü. Gaybubeti 
esnasında iştira ettiği1865 vazoları gösterdi. İki “pater1866”, bir “kan-
tar1867”, bir “diyota1868” yani esma-i mesrudenin1869 delalet ettiği1870 
eşkâlde1871 dört adet vazo… Kelepir olmaları hasebiyle fiyatları ga-
yet ehven1872… Bir şey değil… Mecmuu1873 elli yedi lira!
1860    düyun-ı müterakime: birikmiş borçlar
1861    derece-i müzayaka: parasızlık, sıkıntı derecesi
1862    desais-i mezmume: kötü hileler
1863    amant: sevgili
1864    masarif-i beytiye: ev masrafları
1865    iştira etmek: satın almak
1866    pater (patera): kulpu yahut ayağı olmayan, ortasındaki şişkin bölümle karak-

terize olan, Antik Yunan’a ait bir kap türü
1867    kantar (kantharos/cantharus): derin kasesi, uzun kaide ayağı ve ağız üzerin-

de bulunan bir çift yüksek kulp ile karakterize olan Antik Yunan’a ait bir kap 
türü

1868    diyota (diota): uzun ve dar silindirik boyunlu Antik Yunan’a ait bir kap türü
1869    esma-i mesrud: söylenen isimler
1870    delalet etmek: işaret etmek
1871    eşkâl: şekiller
1872    ehven: ucuz
1873    mecmu: toplam
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Parnas bu müjdeyi verdikten sonra dedi ki:
— Bunların pusulası sana şimdi verdiğim kâğıtların içinde yok-

tur. Bunu ayrıca antikalar fihristi kitabının arasına sakladım. Biraz-
dan takdim ederim.

Müştak öfkesinden morardı. Fakat ketm-i hiddete uğraşarak 
kendi kendine:

— Şu garip mahluk mademki beni bu kadar seviyor, israftan 
azıcık sakınsa olmaz mı? O mertebe ihtiyar-ı zillet ve şart-ı mahutla 
Reyhan’dan aldığım paranın nısfını böyle “pater”, “kantar” isimli 
çanak çömleğe verirsem sonra hâlim ne olur?

Müştak o günü alacaklıları dolaştı. Borçları ancak sülüsan1874 
nispetinde tediye-i düyun ettiği hâlde Reyhan’dan aldığı paradan 
cebinde yirmi lira kadar bir şey kaldı. Metresi için deruni “Pek sa-
dık fakat pek de müsrif…” diyor ve daha şöyle düşünüyordu: “Par-
nas’ın bana olan muhabbeti böyle kemalde, sadakati bu derece-i 
muhayyirede1875 olduktan sonra Reyhan’la şart-ı maluma girişmek-
te ne beis var? Alık herif liraları versin, şişeyi dışından yalamaya 
uğraşsın dursun… İlanıaşk edip de kovuluncaya kadar budaladan 
birkaç yüz lira daha sızdırsam fena mı olur?”

Aradan beş gün geçti. Müştak’ın cebindeki liralar da dörde üçe 
indi. Daha ay başına çok var… Ne yapmalı?

Biçare yine müziç endişelere düşmekte iken bir sabah Rey-
han’dan şu mektubu aldı:

“Sevda ortağım sevgili Muşak’ım!
Akd-i şirket-i muhabbet1876 için iki yüz lira kaporamı aldın, 

savuştun… Liralarımı aldığın bir şey değil, gönlüme o kadar dil-
firip1877 bir heykel-i hayal rekzettin1878, kalbime o mertebe takatşi-
1874    sülüsan: üçte iki
1875    derece-i muhayyir: hayret verici derece
1876    akd-i şirket-i muhabbet: sevda ortaklığı sözleşmesi
1877    dilfirip: gönlü aldatan
1878    rekzetmek: dikmek
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ken1879 bir ümid-i visal1880 verdin ki geceleri firaş-ı iştiyakımda1881 
bihab1882 dört dönüyorum. Hiddetimden sana, aşkımdan Parnas’a 
öyle diş biliyorum ki sizi bir kere ele geçirsem seni bir tekme ile 
haneden dışarı defettikten sonra ötesini ben bilirim…”

Müştak sapsarı kesilerek mektubun burasında bir meks-i muz-
taribane1883 ile deruni Reyhan’a hitaben dedi ki:

— “Ötesini ben bilirim” ha! Bilemezsin hayvan herif, bilemez-
sin… Öyle bir cüret gösterince kafana yiyeceğin iskemle midir, 
amfor mudur, lamba mıdır bilemezsin… O değersiz kafanı Parnas 
kıymettar bir vazo ile kırmaya kalkarsa o antika çömleğe acırım… 
Öyle beyinsiz başı süpürge sopasıyla zedeleyerek akıllandırmalı-
dır!..

Devam ederek:
“Matmazele güzel görünmek işin sehhar1884 hocalardan mütead-

dit1885 şirinlik nüshaları aldım… Altının şirinliğe nüshadan ziyade 
tesiri olduğunu bildiğimden birkaç sarrafla hesabat-ı cariye1886 aç-
tım. Akçeye lüzum olunca senin gibi kapı kapı dolaşarak inayetle-
rine iltica edeceğin ihvanın1887 uruk-ı merhametlerini1888 tahrik için 
müessir cümleler ezberlemeye hacet yok… İşlerimi o yolda tanzim 
ettim ki lüzumuna göre derhâl epey mühim meblağ elde edebilece-
ğim…”

Müştak gülerek:
1879    takatşiken: güç kıran
1880    ümid-i visal: kavuşma ümidi
1881    firaş-ı iştiyak: hasret yatağı
1882    bihab: uykusuz
1883    meks-i muztaribane: ızdırapla durma, bekleme
1884    sehhar: büyü yapan
1885    müteaddit: birçok
1886    hesabat-i cari: alışveriş hesabı
1887    ihvan: eş dost
1888    uruk-ı merhamet: merhamet damarları
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— Aferin Reyhan! İşte bunu pek iyi etmişsin… Ben birkaç bin 
liranı sızdırmaya muvaffak olmadan bari Parnas kafanda bir iki an-
tika küp parçalamaya kalkışmaya idi…

Okuyarak:
“Ya tuvaletime ne kadar çekidüzen verdiğimi bilsen şaşarsın. 

Lavantaların, kolonyaların, hasılı müteaddit ıtriyatın1889 içinde her 
gün banyo ediyorum. Bu revayih-i latife1890 ile vücudum o kadar iş-
baa1891 geldi ki aksırsam etrafa binbir çiçek lavantası saçılmış gibi 
oluyor. Geceleri yatarken bıyıklarımı briyantinleyip yukarı yukarı 
kıvırarak bağlıyorum. Sabahleyin kalkınca aynanın karşısında bağı 
çözdüğüm vakit onları aynen teşhir-i halavete1892 çıkan bir aslanın 
kuyruğu gibi letafet-i mehibe1893 almış bir şekilde buluyorum.

Yevm-i takdimde1894 melahaten1895, kıyafeten, zarafeten matma-
zele karşı bir tesir husule getirebilirsem muvaffakiyetim çok uza-
maz. Bu ilk tesir ile galebe-i sevdamı temin etmiş olurum. En icaz-
nüma1896 Fransız muharririnin asar-ı bergüzideleri1897 birer kitab-ı 
talim1898 gibi önümde açık duruyor. Bunlardan parlak cümlelerle 
nakş-ı hafızaya1899 uğraşıyorum. Ne müessir, beliğ, ruhnevaz1900 
sözler ezberledim bilsen! Fransızcadaki samiapira1901 bu mahfu-
zat-ı bedayiimle1902 Parnas’a arz-ı sevda değil, akademiye namzet-
1889    ıtriyat: güzel koku, esans
1890    revayih-i latife: güzel kokular
1891    işba: doyma
1892    teşhir-i halavet: tatlığını, güzelliğini gösterme
1893    letafet-i mehib: heybetli güzellik
1894    yevm-i takdim: tanıştırılma günü
1895    melahat: güzellik
1896    icaznüma: mucizevi
1897    asar-ı bergüzide: seçkin eserler
1898    kitab-ı talim: ders kitabı
1899    nakş-ı hafıza: hafızaya kaydetme
1900    ruhnevaz: ruh okşayıcı
1901    samiapira: kulak süsleyen, kulağa hoş gelen
1902    mahfuzat-ı bedayi: görülmedik, mükemmel şeylerin ezberlenmesi
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liğimi takdim etsem şeref-i kabule nailiyetimden1903 Zola’dan ziya-
de ümitvarım.

Fakat azizim, böyle ıtriyata, pudralara bulanarak vizite1904 
elbiselerimi biliktisa1905 aynanın karşısında saatlerle güzelliğime, 
şıklığıma hayran olup da bu kadar iltizam-ı külfet1906 ve halecan-ı 
muhabbetle intizar ettiğim1907 o yevm-i takdimin saat-i vürudunu1908 
mübeşşir1909 bir tezkereni1910 alamayışım yok mu?.. Beni cidden mu-
kavemetsuz1911 bir iştiyak-ı elim içinde bırakıyor…

A birader, niçin görünmüyorsun? Yoksa peynir topu içine yuva 
yapıp da eşiyle, yavrusuyla oraya sığınarak dünya ve mafihadan1912 
el çekmiş filozof fare gibi sen de Parnas’ınla aşiyanene1913 çekile-
rek farig-i minnet-i cihan mı oldun1914? Bu tahminim doğru ise filo-
zofluğunu tebrik ederim… Lakin mangırın bitince gelirsen badema 
sana ne para veririm ne yüz!..

Yoksa beni mukaveleden caydı mı zannediyorsun? Hayır hayır, 
sözüm sözdür… Çorbadan dönenin kaşığı kırılsın! Moda mankeni 
gibi giyimli kuşamlı, fazla olarak iki cebimde lira dolu, öyle sana, 
senden bir habere intizar ediyorum… Sen yalnız beni bir takdim 
ile ifa-yı va’d et1915, ötesine karışma… Yüzünü kara çıkarmam… 
Bir ikinci tezkere irsaline1916 hacet1917 bırakmadan gel bana görün. 
Çünkü Parnas’a mülaki olmak için cebimde, dolabımdaki liralar 
1903    nailiyet: ulaşmış, başarmış olma
1904    vizite: ziyaret
1905    biliktisa: giyinerek
1906    iltizam-ı külfet: sıkıntı, masraf gerekliliği
1907    intizar etmek: beklemek
1908    saat-i vürud: gelme zamanı
1909    mübeşşir: müjdeleyen
1910    tezkere: küçük not, yazı
1911    mukavemetsuz: dirençsiz
1912    mafiha: içindekiler
1913    aşiyan: yuva, ev
1914    farig-i minnet-i cihan olmak: dünyanın iyiliğinden, şükründen vazgeçmek
1915    ifa-yı va’d etmek: vaadi gerçekleştirmek, sözünü tutmak
1916    irsal: gönderme
1917    hacet: lüzum
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gönlümle beraber hop hop dans ediyorlar. Baki bir beşaret-i seri-
ana1918 intizar.

İmza
Parnas’ın Mülazım-ı Aşkı1919

Reyhan”
Hitam-ı kıraatte1920 Müştak kendi kendine:
— “Beşaret-i seriaya intizar” ha? Suratına şiddetli bir şamar!.. 

Al sana beşaret-i seria… Fakat Reyhan dostumun gönlü ile birlik-
te dans eden liraları zihnimi bozuyor. Çünkü levnen1921 Parnas’ın 
saçlarına benzeyen bu madenparelerden cebimde ancak üç dört 
tane kaldı. Maatteessüf1922 bendekilerde heves-i raks yok. Hop hop 
sıçrayamıyorlar, cebimin bir köşesinde müstağrak-ı hacalet1923 öyle 
mahcubane büzülmüşler, duruyorlar. Bunların yeisaverane mah-
cubiyetleri bana da sirayet ediyor1924. Çantamda adetleri tenakus 
ettikçe1925 nazarımdaki kıymetleri büyüyor. Her birinden mufara-
katım1926 başka türlü suzişli oluyor. Son lirayı onu benden alacak 
insafsızın avucuna korken kim bilir ne kadar müteessir olacağım…

Lakin bereket versin, Reyhan dostum imdadıma yetişiyor. Bu 
herif bana ne kadar iyiliğe benzer bir fenalıkta bulunuyor. Onun 
cebindeki liralar pürşetaret1927 oynaşıyorlar, kaynaşıyorlar. Bu sih-
ramiz1928 yuvarlakların bahşettiği1929 neşe ile herif kalemi ele alınca 
bak ne zevzeklikler yazıyor? Zola’ya takaddümle1930 akademiye ka-
1918    beşaret-i seria: hızlı müjde
1919    mülazım-ı aşk: aşka bağlılık ve devamlılık gösteren
1920    hitam-ı kıraat: okumanın sonu
1921    levnen: renk olarak
1922    maatteessüf: yazık ki
1923    müstağrak-ı hacalet: utanmaya batmış
1924    sirayet etmek: bulaşmak, geçmek
1925    tenakus etmek: azalmak, eksilmek
1926    mufarakat: ayrılma
1927    pürşetaret: şenlikle dopdolu
1928    sihramiz: büyüleyici, sihirli
1929    bahşetme: verme
1930    takaddüm: öne geçme
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dar giriyor… Zavallı Reyhan, vüsat-i muhayyilen1931 müsait olduk-
tan sonra akademiye, daha başka yerlere gir çık… Fakat Parnas’ın 
firaş-ı visalini sakın aklına getirme… Senin için Fransız Encümen-i 
Danişine duhulü istibat etmem1932 lakin Parnas’ın gönlüne giremez-
sin… Buna katan ihtimal veremem. Veremem ama bunu adim1933 
görmekle yine aleyhinde hissettiğim nefret, seni metresime takdi-
me niyet ettikçe uğradığım havf u halecan1934 nedir?

Müştak elinde mektup böyle renkten renge girerken Parnas 
odaya geldi. Biçare Müştak metresinden ketm-i teessür edemedi. 
Parnas, âşığını dikkatle süzerek:

— Çehrendeki o asar-ı zucret1935 nedir? Elindeki mektup kim-
den?

— Hiç…
— Nasıl hiç? Evvela aynaya git, yüzüne bak, sonra da mektubu 

oku, işiteyim…
— Mektup Türkçe.
— Türkçeyi Fransızcaya tercüme edebilmek iktidarından da mı 

kaldınız?
— Hayır… Fakat…
— Nasıl “hayır”? Nasıl “fakat”?.. Sende fevkalade bir şaşkınlık 

var. Çabuk söyle bakayım! Yoksa yine baban mı hastalandı?
— (kızararak) Çok şükür, öyle bir şey yok…
— O hâlde ne oluyorsun?
— Hiç…

1931    vüsat-i muhayyile: hayalin genişliği
1932    istibat etmek:, uzak bir ihtimal olarak görmek
1933    adim: yok, imkânsız
1934    havf u halecan: korku ve çarpıntı
1935    asar-ı zucret: sıkıntı belirtisi
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— Nasıl “hiç” dostum? Elindeki mektup “hiç” ile mi imla edil-
miş? Bütün o satırlar bimana1936, bimeal1937 mi?

— Hemen manasız gibi…
— Bir iki satırını tercüme et bakayım, manasız şey nasıl olu-

yormuş oku işiteyim?
— Şey… Dostlarımdan biri ödünç para talep ediyor da…
— (gülerek) Dost olan hiç insandan ödünç para ister mi? Sen-

den para isteyen bir adama dost namını nasıl veriyorsun?
— Ben o namı kendisinden istirdat1938 yolunu düşünüyorum ya!
— Düşünmeye lüzum yok… O pek kolaydır.
— Nasıl?
— Hiç cevap vermemek…
— Ben de öyle yapacağım…
— O hâlde somurtmaya, düşünmeye lüzum yok.
— (cebrî bir tebessüm iraesine uğraşarak) İşte, gülüyorum…
— Fakat dostum, ne kadar yeisalud1939 bir tebessüm gösterdiği-

ni bilseydin beni ikna için bu cebrinefsini pek beyhude1940 addeder-
din… Muşak, sende fevkalade bir hâl var…

— Hayır, bir şeyim yok… Biraz başım ağrıyor, işte o kadar…
Parnas âşığındaki kederin ne baş ağrısından ne de kendinden 

karzen1941 para talep eden dostunun izacından1942 ileri gelme bir hâl 
olmadığını anladı fakat keyfiyeti ondan ziyade eşelemedi. Biçareyi 
tefekkürat-ı meyusanesinde serbest bırakarak odadan çıktı.
1936    bimana: manasız
1937    bimeal: anlamsız
1938    istirdat: geri alma
1939    yeisalud: ümitsizlik karışmış
1940    beyhude: yararsız, boşuna
1941    karzen: ödünç olarak
1942    izaç: bunaltma
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Parnas’ın şu kısa isticvabı Müştak’ı bütün bütün müteellim 
etti1943. Metresinin “Hiç dost olan karzen para ister mi?” sözünü 
pek manidar buldu. Bu kadını şimdiye kadar paraya pula müteallik 
birtakım hesabat-ı hodbinaneden1944 hemen müstağni1945 gibi telakki 
eder yahut etmek isterken şu saatte paraya perestişteki1946 bu hırsını 
görmek zanniyat-ı sabıkasını1947 biraz tezelzüle1948 uğrattı.

O esnada Parnas avucunda bir şey yummuş olduğu hâlde avdet 
ederek sordu:

— Tezkere ile para talebinde bulunan dostunuz ne kadar isti-
yor?

— Elli lira.
Bu elli lira sözü Müştak’ın ağzından öyle gelişigüzel çıkıver-

mişti. Metresi, yirmişer liralık üç kaime uzatarak:
— Al sana altmış lira… Bunu istikraz talebinde bulunan dos-

tuna gönder. Ne o mahzun olsun ne de sen… Bu kadar cüzi bir 
meblağı göndermemek nezaketsizlik olacak…

— (mütelaşiyane1949) Fakat ben… Kendim…
— Ketm-i hakikate lüzum yok. Birkaç zamandır seni paraca 

müzayakada1950 gibi görüyorum. İhtimal ki şu saatte o dostuna gön-
derecek elli liran yoktur. Kendisine karşı bahil1951 bulunmak da is-
temeyerek sıkılırsın. Ayrımız gayrımız var mı? Al şunu, ona gönder. 
O zat tediye-i deyn ettiği1952 vakit bana iade edersin.

— Elli liram bulunmayacak kadar züğürt değilim Parnasçığım…
1943    müteellim etmek: üzmek, kederlendirmek
1944    hesabat-ı hodbinane: bencilce hesaplar
1945    müstağni: elinde olanla yetinen, doygun, umursamaz
1946    perestiş: çok sevme
1947    zanniyat-ı sabıka: eski zanlar
1948    tezelzül: sarsılma
1949    mütelaşiyane: telaşlı hâlde
1950    müzayaka: darlık, sıkıntı
1951    bahil: cimri, pinti
1952    tediye-i deyn etmek: borç ödemek
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— Canım, ben sana “Bütün bütün züğürtledin” demiyorum. 
Beni akçe muamelatına1953 gayrivâkıf bir kadın gibi mi telakki 
ediyorsun? Binlerce liraya malik olanların bile hasbe’l-hâl1954 sarf 
edecek beş on liraları bulunmayan günleri, saatleri olabilir. Eğer 
bugünkü teessürün o dostuna para gönderememekten ileri geliyorsa 
al şu parayı, hem sen rahat et hem ben edeyim, o zat da memnun 
olsun…

Bu makul teklife karşı Müştak bir söz bulamadı, kaimeleri aldı.
Bu hareket-i semahatkâranesiyle Parnas yine âşığının gönlünde 

iade-i haysiyet ve ulviyet etti. Bulunduğu israfa, kırdığı amforlara 
nazaran lütufgûne1955 verdiği şu elli liranın ne ehemmiyeti olabilir? 
Fakat Müştak, metresinin bu atıfetinden1956 bütün dünyanın banka-
larını kendine bağışlamış kadar memnun oldu. Lakin şaşkın âşık bu 
lütfu ne kadar izam etse1957 elli liranın kıymet-i rayiçesi1958 on para 
büyütülmüş olamıyordu. Elli lira yine kıymeten elli lira idi. Kendi 
israflarına ancak bir hafta dayanabilecek bir meblağ… Ondan sonra 
Reyhan Bey dostunun muavenet-i temeshurkâranesine1959 müraca-
attan bir türlü istiğna1960 hasıl olamıyor ve olamayacaktı. Parnas’ın 
bu elli liralık semahatini Müştak kendine olan muhabbet-i şedide, 
sadakat-i kaviyesine1961 bir delil-i cedid1962 addettiğinden Reyhan’ı 
şart-ı malumla metresine takdim ederse o zavallının dayak yiyece-
ği, belki de yaralanacağı hususundaki itminanı1963 kuvvet buldukça 
buldu. Binaenaleyh kendine birçok para temininden başka bir zararı 
dokunmak ihtimali olmayan bu takdime zihnen iyice karar verdi. 
1953    muamelat: alışverişler
1954    hasbe’l-hâl: gerektiği durumlarda, icabında
1955    lütufgûne: lütıf tarzında
1956    atıfet: şefkat
1957    izam etmek: büyütmek
1958    kıymet-i rayiçe: parasal kıymet
1959    muavenet-i temeshurkârane: alay edercesine yapılan yardım
1960    istiğna: tenezzül etmeme
1961    sadakat-i kaviye: güçlü sadakat
1962    delil-i cedid: yeni delil
1963    itminan: inanma



200 | Metres

Lakin kable’t-takdim1964 Reyhan’ı matmazelin nazarında küçült-
mek, züğürt göstermek için dedi ki:

— Sevgili Parnas’ım! Bu parayı benden isteyen Reyhan ismin-
de bir arkadaşımdır. Öz kardeşten ziyade severim. İstirhamını isafı-
mızdan1965 sonra buraya bana teşekküre geleceğine hiç şüphe etmem. 
Çünkü gayet nazik ve bu yoldaki merasime1966 riayeti1967 ziyadedir. 
Arzu edersen seni ona takdim edeyim. Ziyareti vuku bulursa tabii 
biz kendisine paraya dair şakk-ı şefe etmeyiz1968. Hasbe’t-terbiye1969 
bunu o da kale almaz. Teşekkürü bir teşekkür-i zımni1970 olur.

Bu takdim istimzacına1971 karşı Parnas biraz somurtarak pence-
reden dışarı baktı. Müştak endişeli bir istizahla:

— Sevgilim, kaşlarını niçin çattın? Reyhan’ı sana takdim et-
mek isteyişimden memnun olmadın mı? O ciheti tamamıyla reyi-
ne1972 havale ederim. Müsaade etmezsen sana takdim değil, bu eve 
bile kabul etmem.

— Hayır, maksadım o değil. Henüz yüzünü görmediğim bir 
adama karşı izhar-ı nefret pek manasız olmaz mı?

— O hâlde bu çin-i cebin1973 neden ileri geliyor?
— Rean mı, Reyhan mı ne ise işte, o dostunun tavsif-i samimi-

yeti1974 emrinde “öz kardeşten ileri” tabirini kullandın da…
— Ay! Reyhan hakkında bu derece şiddetli beyan-ı muhabbet 

edişimi kıskandın mı yoksa?
1964    kable’t-takdim: takdimden önce
1965    isaf: isteği yerine getirme
1966    merasim: âdet, muamele
1967    riayet: uyma
1968    şakk-ı şefe etmek: ağız açmak, bahsetmek, konuşmak
1969    hasbe’t-terbiye: terbiye icabı
1970    teşekkür-i zımni: gizli teşekkür
1971    istimzaç: yoklama, fikrini alma
1972    rey: görüş, fikir
1973    çin-i cebin: alın buruşukluğu, surat asma
1974    tavsif-i samimiyet: samimiyeti niteleme
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— (gülerek) A… Ba… O kadar budala mıyım? Yüzümü ekşit-
tiğimin sebebi başka…

— Nedir?
— Samimiyetleri böyle öz kardeşten ileri addolunan arkadaşlar 

bazen insanın en mahremane umur-ı hususiyesine1975 kadar müda-
haleye, fuzuli bir kâhyalığa kalkarlar. Bu da öyle ise dostluk na-
mına bir belaya bulaşmış oluruz. Bu düşünceye mebni kimse ile 
dostluğu o dereceye vardırmak istemem. Reyhan da takdiminden 
birkaç gün sonra hanemize ziyaretlerini sıklaştırarak vara yoğa ka-
rışmaya başlarsa kendisini bir gün nazikâne buradan kovuveririm. 
Bilahare1976 netice buraya çıkarsa darılmayacağına şimdiden söz ver 
de bana Reyhan’ı sonra takdim et.

— (kızararak) Yok yok Reyhan öyle çocuk değildir. Kimsenin 
işine müdahale etmez. Ben de asıl bu huyundan dolayı kendisini 
çok severim ya!

— Demek hüsnüahlakına1977 kefilsin?
— Her veçhile…
— Onun da metresi var mı?
Müştak, Reyhan dostu hakkında Parnas tarafından böyle ince-

den inceye istintaka1978 çekileceğini evvelce hesaplamamıştı. Bina-
enaleyh verdiği cevapların nefsü’l-emre1979 muvafakatını pek tayin 
edemeyerek Reyhan’a karşı kalbinde feveran eden hiddetle onu 
metresine takdimdeki lüzum-ı mübrimin1980 birleşmesinden müte-
vellit bir hiss-i acib ve şaşkınlıkla ağzına ne gelirse söz diye onu 
ortaya salıveriyordu. Bu “Onun da metresi var mı?” sualine karşı 
1975    umur-ı hususiye: özel işler
1976    bilahare: daha sonra
1977    hüsnüahlak: ahlak güzelliği
1978    istintak: sorguya çekme
1979    nefsü’l-emr: işin hakikati
1980    lüzum-ı mübrim: zorlayıcı gereklilik
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iyi kötü vereceği cevabı vehleten tayin edemeyerek asabi, medit, 
nabemahal1981 bir gülmedir tutturdu.

Parnas mütehayyirane:
— Sualimde pek o kadar tuhaflık görmüyorum. Niçin gülüyor-

sun?
Bu “niçin”e makul bir cevap bulmak lazımdı. Müştak o acip 

kahkahaları arasında “Onun metresi yok. İşte bu nazik hizmeti ifa 
için seni takdim ediyorum. Mukavelemiz öyle… Ya şart-ı takdimi 
bilsen? Beni bir dakika söyletmeden karşından kovarsın…” keli-
matıyla bağırmak istiyordu. Âşık-ı bedbaht bir cevap vermiş olmak 
için sümmettedarik1982 şu masalı uydurdu:

— Sorduğun suale bak: “Onun da metresi var mı?” Nereden 
olacak? Zavallı Reyhan o kadar mahcuptur ki Fransızcaya vuku-
fuyla beraber belki “metres” kelimesinin manasını bilmez… Der-
dinden ölse bir kadına “Seni seviyorum” diyemez, sıkılır. Haydi, 
hepsinden sarfınazar1983… Acaba “kadın” nedir, “sevmek” nedir, 
bilir mi? Hakkıyla bildiğinden doğrusu şüphem vardır… Bak, bu 
mahcubiyeti neden ileri geliyor… Reyhan on beş, on altı yaşında 
toy bir çocuk iken… Bir gün haneyi tenha bularak hizmetçi kıza 
ilanıaşk etmek istemiş. Kız iri yarı bir şeymiş. Bu acemi zendos-
tu1984 iki omzundan yakalayıp şiddetle sarsarak “Utanmaz! O söy-
lediğin sözü bir daha tekrar et bakayım. Tekrar et de mutfaktaki 
kırmızıbiber çanağını ağzına boşaltayım! Akşam annen gelince bu 
kepazeliğini ona anlatayım da sana lazım gelen terbiyeyi versin!..” 
demiş. Hizmetçi kızın bu tekdiri Reyhan için bir ders-i ahlak olmuş. 
Bu yolda mukabele görmekten havfen hâlâ bir kadına karşı ilan-ı 
muhabbetten korkar. Besbelli anasına söyleyecekler diye çekinir…

— (gülerek) A, pek şaştım!
— Neye?

1981    nabemahal: yersiz
1982    sümmettedarik: sonradan düşünülmüş
1983    sarfınazar: vazgeçme
1984    zendost: zampara
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— O kadar genç bir çocuğun ilan-ı muhabbetine karşı hiddet 
eden hizmetçinin ahmaklığına…

— Hangisinin saffeti daha ziyade hayrete şayan1985? Artık bile-
mem, Reyhan’ınki mi, hizmetçininki mi?

Müştak güya Reyhan’ı kable’t-takdim Parnas’ın nazarından 
düşürmek, nevumma bir budala zannettirmek için onu böyle saf-
fetle tahmik ediyordu1986. Fakat bu sözler bir tesir-i makûs1987 peyda 
etti. Hani ya bazı validelerin perhiz ettirdikleri çocuklarına “Ondan 
yeme… O acı, acı…” sözleriyle masumların o taam hakkındaki işti-
halarını büsbütün tahrik etmelerine benzedi. Çaşnigir-i enva-ı mua-
şaka1988 olmak merakında bulunan Parnas, kırmızıbiber çanağından 
ürken bu delikanlıyı görmek hevesine düştü.

Müştak, güya o elli lirayı Reyhan’a gönderdi. Filhakika1989 iki 
gün sonra delikanlı apartmana geldi. Bu ziyaretinde bir teşekkür-i 
zımni mi vardı, ne vardı, o sonra anlaşılacaktı… Matmazele takdim 
olundu. Güzel, nazik, sevimli, terbiyeli, malumatlı, dirayetli; fikren 
ve kıyafeten alamod görünmek için suret-i telebbüsünde1990, ıtriyat 
istimalinde1991, tevazularında1992, her söze karşı üşenmeyerek ettiği 
reveranslarında1993 her hâlinde ifratperestlik1994 görülen bu misafi-
ri bir nazar-ı müdekkikane1995 ile süzdü. Pek öyle kırmızıbiberden 
ürkecek bir adama benzetemedi. Taranmış saçlarını, kıvrık bıyık-
larını zararsız buldu. Fakat Reyhan’ın hâl ü kalinde1996 Parnas’ın 
şaştığı cihet başka olmuştu. Kekeleyerek ve ekseriyetle bahse pek 
1985    şayan: layık
1986    tahmik etmek: ahmak konumuna düşürmek
1987    tesir-i makûs: uğursuz etki
1988    çaşnigir-i enva-ı muaşaka: sevdanın her çeşidini tatma
1989    filhakika: gerçekte
1990    suret-i telebbüs: giyim şekli
1991    istimal: kullanma
1992    tevazu: alçak gönüllülük
1993    reverans: selam ve teşekkür için yapılan hareket
1994    ifratperestlik: aşırılık, aşırıya gitme
1995    nazar-ı müdekkikane: dikkatle araştıran bakışlar
1996    hâl ü kal: tavır ve konuşma
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münasebeti olmayarak bu misafirin sarf ettiği Fransızca cümlelerin 
bazılarına Parnas aşina çıkar gibi oluyordu. Evet, bunları evvelce 
ya birinden işitmiş yahut bir kitapta okumuştu. Kendine öyle geli-
yordu. Zemin-i kelam hep Fransa üdebası ve edebiyatı olduğundan 
Parnas’ın yeni intişar eden1997 bir risale-i edebiyede daha o sabah 
gözden geçirmiş bulunduğu şu:

“Mösyö Jules Lemaitre az zaman sonra şiirden külliyen feragat 
edecektir. Buna ise hakikaten teessüf olunur. Bu hâle karşı muharri-
rin asar-ı mensuresini1998 tekrar mütalaadan gayrı bir medar-ı tesli-
yet1999 bulunamaz.” cümlelerinin Fransızcasını harfiyen Reyhan’ın 
ağzından işitmesi beyin o lisandaki en parlak sermaye-i fazlı2000 
böyle aynen ezberlenmiş mesruk2001 ibarattan2002 müterekkip2003 ol-
duğu emrinde artık kendince de tereddüde mahal bırakmamıştı.

Parnas nazarında daha ziyade isbat-ı vukuf2004 için Reyhan, 
Fransız edebiyatının edvar-ı muhtelifesinden2005 bilir bilmez, başını 
gözünü yararak dem vurdu. Nihayet bahis, Fransa’nın “dekadan2006” 
namıyla iflas-ı efkâr2007 eden güruh-ı malumuna2008 intikal etti. He-
nüz bizde Garp’ın bu müflisin2009 üdebası gibi dünya ve hayattan 
bezginlik, bizarlıklarını2010 ancak o zümre-i havassın2011 anlayabi-
1997    intişar etmek: yayımlanmak
1998    asar-ı mensure: düzyazı eserler
1999    medar-ı tesliyet: teselli sebebi
2000    sermaye-i fazl: ilim sermayesi
2001    mesruk: çalınmış
2002    ibarat: ibareler, sözler
2003    müterekkip: birleşmiş
2004    isbat-ı vukuf: bildiğini isbat
2005    edvar-ı muhtelife: çeşitli devirler
2006    dekadan: XIX. yüzyıl sonlarında Fransa’da natüralistlere karşı çıkan sembo-

lizm akımına öncülük eden, edebiyatı yozlaştırmakla itham edilen sanatçıla-
ra verilen ad

2007    iflas-ı efkâr: fikir yoksunluğu, yozlaşması
2008    güruh-ı malum: bilinen topluluk
2009    müflisin: (fikren) yoksunlaşanlar, yozlaşanlar
2010    bizarlık: bezginlik
2011    zümre-i havass: seçkin topluluk



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 205

lecekleri çetin fakat hazin, derin bir lisan-ı şikâyet ile tasvir edebi-
lecek Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Jean Moréas gibilerinden 
birkaç şair yetişemediğine teessüf olunur. Sevk-i garazla2012 bizde 
şübbandan2013 bazılarına “dekadan” namı isnat edildi fakat bu bir 
hatadır. Bizimkilere iflas-ı edeb isnat edilemez. Ticareten müflis 
olabilmek için bir servet-i evveliye lazım. Hâlbuki o zavallıların 
müdahhar2014 sermaye-i ibtidaiyeleri2015 henüz kendilerinden başka-
larınca musaddak2016 değil… Meslek-i edebîleri hâlâ “sende de var, 
bende de var” kabîlinden beyhude tefahhurat-ı tesliyetkârane2017 
ile nevumma şarlatanlıktan ibaret zannolunuyor. Bu da haksızlık-
tır. İnsaf buyurulsun. Garp dekadanlarının tesvidat-ı edebiyeleri2018 
hemen yüzde doksan raddesinde2019 müstahilü’l-fehm2020… Lakin 
bizdekilerin en çetrefillerindeki mugayir-i şive2021 ve lugazgûne2022 
terkibat2023 yüzde yirmiyi geçer mi? Bunlara dekadanlık isnadı mu-
vafık-ı nasfet2024 değildir. Bilakis redd-i müftereyat2025 sadedinde 

“dekadan”ı vücuh-ı adide2026 ile tefsir ede ede bu kelimat-ı ecnebi-
yeyi2027 lisanımızda âdeta zebanzed-i kelimat-ı Türkiye2028 derece-
sinde menuslaştırdıkları2029 için kendilerinden diriğ-ı şükran edil-
2012    sevk-i garaz: kötü niyetin yönlendirmesi
2013    şübban: gençler
2014    müdahhar: birikmiş
2015    sermaye-i ibtidai: başlangıç sermayesi
2016    musaddak: doğrulanmış
2017    tefahhurat-ı tesliyetkârane: teselli verici övünmeler, kurumlar
2018    tesvidat-ı edebiye: edebî yazılar
2019    radde: derece, sıra
2020    müstahilü’l-fehm: anlaması imkânsız
2021    mugayir-i şive: şiveye aykırılık
2022    lugazgûne: bilmece gibi
2023    terkibat: terkipler, birleştirmeler, tamlamalar
2024    muvafık-ı nasfet: insafa uygunluk
2025    redd-i müftereyat: iftiraları reddetme
2026    vücuh-ı adide: çeşitli tarzlar
2027    kelimat-ı ecnebi: yabancı kelimeler
2028    zebanzed-i kelimat-ı Türkiye: Türkçe alışılmış kelimeler, atasözleri
2029    menuslaştırmak: alışılmış bir hâle getirmek
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memelidir. Bendeniz o gayretverana2030 hisse-i teşekkürümü işte 
bilmünasebe2031 burada arz ediyorum. Bu teşekkürümün müdahene-
den ziyade namlarının tezkâriyle2032 şu değersiz eserime bir kıymet 
vermek niyet-i halisesine2033 atıf2034 buyurulmasını istirham eylerim.

Bu “dekadan” bahsinde Reyhan coştu. Charles Vignier’nin 
eşar-ı dekadaniyesinden şu:

Dans une coupe de Thulé
Où vient pâlir l’attrait de l’heure
Dort le sénile et dolent leurre
De l’ultime reve adulé
Mais des cheveux d’argent filé
Font un voile à celle qui pleure
Dans une coupe de Thulé
Oü s’est éteint l’attrait de l’heure2035

parçayı okuyarak Fransa üdebasınca2036 bunun manasını henüz 
keşfedilip edilemediğini Parnas’tan sordu. Matmazel saçlarından 
yanağı üzerine dökülmüş birkaç tar-ı zerrini2037 eliyle düzelterek:

— Kailin2038 nazm-ı tahassüsat2039 ettiği esnadaki teessürat-ı ha-
kikiye ve samimiyesi bilinmedikçe yahut insanda hissen ona takar-
rüp istidadı bulunmadıkça bu eşardan bir şey anlamak hemen kabil 
değil gibidir. Bakınız, ben şimdi okuduğunuz mısralardan bir şey 
2030    gayretveran: gayretliler
2031    bilmünasebe: sırası gelince
2032    tezkâr: anma, hatırlama
2033    niyet-i halis: saf niyet
2034    atıf: bağlama, ekleme
2035    “Bu mısralara ala vechü’s-sıhha ve’l-irtibat mana verecek zata dekadanlık-

tan tam not var…” (“Bu mısralara bağlamı içinde sağlıklı bir mana verebile-
cek olan kişiye dekadanlıktan tam not var…”) [H.Rahmi’nin notu]

2036    üdeba: edebiyatçılar
2037    tar-ı zerrin: sarı saç teli
2038    kail: söyleyen
2039    nazm-ı tahassüsat: hisleri nazmetme
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anlıyor ve anlamıyor gibiyim. Belki birkaç gün sonra melalaver2040 
bir saatim, bir dakikam olur ki şimdi künhüne2041 pek isal-i nazar-ı 
tedkik2042 edemediğim bazı tabiratın mana-yı hafiyesi zihnimde in-
kişaf ediverir. Fakat bu eşardan siz ne anlıyorsunuz? Bütün o keli-
mattan müdrikinize2043 bir şey çarpmıyor mu?

Reyhan tebessümle:
— Çarpıyor matmazel… Fakat anladıklarımı anlatsam gülersi-

niz diye korkuyorum!
— Rica ederim, şu okuduğunuz mısraları anladığınız surette 

bana tefsir ediniz.
— Üç dört lügat kitabına müracaatla birkaç gün uğraşarak 

ancak şöyle hall-i müşkül2044 edebildim: Thulé, Romalıların mün-
teha-yı âlem2045 zannettikleri şimalî2046 bir cezirenin2047 ismi imiş. 
Besbelli bu cezirede “kupa” ve “kâse” imalatına pek elverişli lüleci 
çamuru2048 çıkarmış. Lakin bu kupalardan birinin içinde saatin ca-
zibesi nasıl sararmış? Vehleten orasını anlayamadım. Bir müddet 
tefekkürden sonra şu yolda tefsir edebildim. Efendim, ‘saatin cazi-
besi solmak’ dekadanca ne demektir bilir misiniz? Sahib-i saat zü-
ğürtleyince tabii saatin cazibesi azalır. Şedit bir meyl-i infikâka2049 
düşer, cepte duramaz olur. Nihayet sahibi onu götürür, bir sarrafa 
birkaç para mukabilinde terhin eder2050. Sarraf, saati camekân deru-
nunda diğer merhunatın2051 mevzu bulunduğu tasın içine atar. Sahi-
2040    melalaver: usanç verici, sıkıntı verici
2041    künh: asıl, öz
2042    isal-i nazar-ı tedkik: inceleme bakışını eriştirme
2043    müdrike: idrak, düşünme yeteneği
2044    hall-i müşkül: zorluğu halletme
2045    münteha-yı âlem: dünyanın sonu
2046    şimalî: kuzeye ait
2047    cezire: ada
2048    lüleci çamuru: daha çok heykel ve çömlek yapımında kullanılan, özlü ve 

kızıl balçık
2049    meyl-i infikâk: çözülme, ayrılma meyli
2050    terhin etmek: rehin vermek
2051    merhunat: rehin edilen eşyalar
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bi birkaç gün züğürtlükten kurtulur ama faiz üstüne faiz işledikçe 
zavallı saat, tasın içinde sararır solar. Tarif-i mahsusla tamamen 
ruy-i zerd2052 tabirine masadak2053 olduktan sonra sahibi maafaiz2054 
tediye-i deyn edemezse biçare saat vefat bile eder…

Parnas gülmeye başladı. Müştak oldukça hiddetle:
— Reyhan sen âdeta temeshurgûne2055 mana vermeye kalkıştın. 

Bu tefsiratında ciddiyetten eser göremiyorum. Oradaki “saat”ten 
maksat, vakitten kinaye2056 olarak “güneş”tir. Thulé Ceziresi mün-
teha-yı âlem addedilmiyor mu imiş? O mısralarıyla şair “Şems2057, 
fanus-ı ufktan uful etti2058.” demek istiyor ve bundan maksad-ı ha-
kimanesi her günün, her saatin meyl-i güzeran ve zevalini irae et-
mektir.

Parnas tebessümlerini arttırarak:
— Böyle uydur uydur da söyle olduktan sonra, daha o mısra-

lardan çok mana çıkar… Fakat Muşak sen sus, Reyhan Bey tefsir 
etsin… Hoşuma gidiyor…

Reyhan bir memnuniyet-i muzafferane ile:
— Üçüncü, dördüncü mısralara şöyle mana veriyorum: Müda-

hene olunmuş hikmetamuz2059 hayalin müsin2060, hazin dane-i iğfa-
li2061 (yahut tuzağı, hilesi, çığırtkanı) uyur.

Müştak, metresine bir cümle2062 ibrazı kastıyla keyfiyeti tuhaf-
lığa bozmak isteyerek hemen söze atılıp:
2052    ru-yı zerd: sarı yüz
2053    masadak: uygun
2054    maafaiz: faiziyle
2055    temeshurgûne: maskaralık tarzında
2056    kinaye: dolaylı olarak anlatılan söz
2057    şems: güneş
2058    uful: batma
2059    hikmetamuz: hikmetli
2060    müsin: yaşlı
2061    dane-i iğfal: kandırma tanesi
2062    cemile: hoşa gitmek için yapılan hareket
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— Eh birader! İğlak-ı tefsirden2063 yakamızı kurtarmak için 
buna bir “uyusun da büyüsün” deyip geçmekten başka çare yok…

Bu cevaba üçü birden güldüler. Diğer mısralar da bu yolda 
müzeyyifane2064 şerh ve tefsir edildi. O günden sonra Reyhan, o 
hanenin şaklaban bir misafiri, gide gide Parnas’ın teklifsiz bir dostu 
oldu. Daha bir müddet müruruyla bu dostluk, teklifsizlik ilerledi. 
Reyhan ziyaretlerini sıklaştırdıkça Müştak’ın asabiliği artıyor, ne-
şesi azalıyordu. Metresi, kendi, Reyhan üçü bir arada bulundukları 
zaman ötekiler söylerler, gülerlerken zavallı Müştak’a bir alıklık, 
bir dalgınlık, bir ebkemiyet2065 gelir, ne kadar cebrinefis etse onların 
eğlencelerine, zevk-i musahabelerine2066 iştirak gösteremez. Ketm-i 
teessür gayretiyle bir iki lakırdı söylemek ister fakat ekseriya mü-
nasip bir söz bulamaz. Sarf ettiği kelam bir maksada delaletten 
bait2067, şaşkınca, eblehçe bir şey olur. Ötekiler zavallının bu hâlini 
pek tuhaf bulurlar, sözlerine gülerler. Bu istihza, Müştak’ı bütün 
bütün meyus eder. Sonra saatlerce somurtur. Kaşlar çatılmış, gözler 
bir noktaya dikilmiş, öyle donmuş gibi durur. Parnas bazen daya-
namayarak:

— Qu’as-tu donc Mouchac? De jour jour eu jour tu deviens 
insupportable… (Nen var Muşak? Artık sen de günden güne çekil-
mez bir hâl kesbediyorsun2068…)

Bu tekdirgûna suale karşı biçare Müştak bütün cüret-i meyusa-
nesini toplayarak o da metresine:

— Ya siz Reyhan’la ne yapıyorsunuz? Mercimeği fırına verdi-
niz mi? Herifin tediyatı2069 pek boşa gitmiyor zannederim, sualini 
irat etmek ister fakat cesaret gösteremezdi. Evet, Müştak günden 
güne fitili alıyordu. Parnas’la Reyhan’ın beyninde ne geçiyor, ne 
2063    iğlak-ı tefsir: açıklamanın anlaşılmazlığı, bulanıklığı
2064    müzeyyifane: alay eder tarzda
2065    ebkemiyet: dilsizlik, konuşamama
2066    zevk-i musahabe: konuşma eğlencesi
2067    bait: uzak
2068    kesbetmek: edinmek, kazanmak
2069    tediyat: ödemeler
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olup bitiyor? İşte bunu anlamak için çıldırıyordu. Kendi eliyle ateşe 
sürdüğü muhabbet cezvesi kaynıyor mu? Dumanına, bahusus fıkır-
damasına bakılırsa kaynıyor gibi! Acaba? Reyhan’ın niyeti bozuk. 
O cihet evvelce malum… Fakat metreslerin en namuskârı, en sadığı 
görünen Parnas üç günde bu herife ayartılıverdi mi dersiniz? Ayar-
tılsa da Müştak’ın kime ne demeye yüzü var?

Bunları kendi eliyle gerdeğe koyan o değil mi?.. İlahi, o Rey-
han isimli herif parasıyla yerin dibine batsın!.. Bu nedir Müştak’ın 
başına gelenler? Uğradığı felaket kimselere anlatılır, açılır dertler-
den değil! Keşke ayağı kırılaydı da istikraz2070 için o menhusun ha-
nesine gidemez olaydı…

Uğradığı bu hâl-i garib kendine rüyada mı vaki oluyor? Yok-
sa hakikaten başından böyle bir şey geçiyor mu? Bedbaht Müştak 
burasını bile artık layıkıyla fark edemeyecek mertebede fikren nim-
mürde2071 bir hâle düştü. Fakat yavaş yavaş günler geçti. Ay başı 
geldi çattı. Ashab-ı matlub2072 etraftan vakt-i tediyatı ihtar2073 edin-
ce Müştak para cüzdanını yokladı ki… Tamtakır… O anda fikrin-
de, zihninde ne mürdelik2074 kaldı ne bir şey… Tamamıyla ayıldı… 
Heyhat…

Maatteessüf… Mangır sızdırmak için yine Reyhan’a müracaat 
lüzumu tahakkuk etti. Yine o herife müracaat ha! O liralara muka-
bil, çekilmez bir aylık üzüntüye daha girmek… Evet evet, kendinin 
otuz günlük devam-ı muaşakası, büyük bir felakete benzeyen böyle 
bir saadet-i sevdası için Parnas’ı bir ay daha kiraya vermek!

Müştak bu cangüdaz2075 endişelerin içinde yanıp kavrulmakta 
iken o ay iptidasında bir sabah Reyhan apartmana geldi. Merdiven-
de bu iki rakib-i acib yekdiğerine müsadif oldular. Reyhan müte-
bessim bir çehre ile Muşak’ın eline bir deste banknot sıkıştırarak:
2070    istikraz: ödünç para alma, borç alma
2071    nimmürde: yarı ölü yarı uyanık
2072    ashab-ı matlub: alacaklılar
2073    ihtar: uyarı
2074    mürdelik: ölülük hâli, ayık olmama
2075    cangüdaz: can yakan
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— Al… Mukaveleten itaya mecbur olduğum parayı istetmeden 
işte veriyorum. Hem de fazla fazla…

dedi. Misafir yukarı çıktı, ev sahibi aşağıya indi. Müştak, kâ-
ğıtları avucunda buruşturup sıkarak Reyhan’ın “Al… Mukaveleten 
itaya mecbur olduğum parayı istetmeden işte veriyorum. Hem de 
fazla fazla…” sözünü iki üç defa tekrar etti. Avluya indi, duvara 
dayandı. Kaimeleri sayarak düşündü. Kendi kendine:

— Herif pürneşe… Netice-i mukaveleden memnun… İşte fazla 
fazla veriyor… Hakikaten beşer liralık iki banknot fazla… İş yolu-
na girmiş…

Sokağa çıktı. Yine söylenerek:
— Onlar şimdi yukarıda sefa etsinler, ben şimdi esnaftan esnafa 

dolaşayım. Hesabatı rüyet, düyunu tesviye edeyim. Büyük likidas-
yon da2076 bizim apartmanda olsun… Herife semer yükleteyim der-
ken o bara2077 kendim maruz kaldım. Ben âşıklıktan çıktım, âdeta 
uşaklığa indim… Hayır, bu böyle devam edemez…

Müştak bir iki sokak dolaştı. Esnaftan hiçbiriyle rüyet-i hesa-
ba kendinde kudret-i zihniye bulamadı. Meyusane düşünüyordu. 
Müziç2078, bazen korkunç bir şekil alan o müthiş muhakematında 
Parnas’ı itham ediyor2079, bazen de bu ithamatını kuvvetten düşüre-
cek, metresini masum gösterecek esbab u delail-i vazıha2080 buluyor, 
kalbine biraz huzur-ı itminan giriyordu. Parnas tuhaf tabiatlı, doğru 
sözlü bir kadındır. Kendinden hakikat-i macera sual edilse sakla-
maz, söyler. Fakat bunu nasıl sormalı?

Ne olursa olsun, böyle her saat cehennem azabı çekmedense 
bir suret-i münasibede istifsar-ı hakikat2081 etmeli, alınacak cevaba 
göre davranmalı…
2076    likidasyon: hesap görme, borcu kapatma
2077    bar: yük
2078    müziç: bunaltıcı
2079    itham: suçlama
2080    esbab u delail-i vazıha: açık deliller ve sebepler
2081    istifsar-ı hakikat: hakikati sorma
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O akşam ikisi yalnız kalınca Müştak bir halecan-ı azim içinde 
dudakları titreyerek metresine hitaben:

— Reyhan’ı nasıl buluyorsun? Onu buraya alıştırdığımdan do-
layı iyi mi ettim fena mı?

— (tebessümle) Teşekkür ederim, iyi ettin…
— Acayip? Demek kendisinden çok memnunsun…
— Evet.
— (helecanı artarak) Bu memnuniyetinin sebebini anlayabilir 

miyim?
— Beni eğlendiriyor… Dediğin çıktı.
— Hangi dediğim?
— Kırmızıbiber maddesi…
Müştakın çehresi hakikaten kırmızıbiber gibi acı bir kırmızılık 

kesbederek:
— Kırmızıbiberden maksadın nedir?
— Sen geçenlerde anlatmadın mı?
— Anlattım. Ey, ne olmuş?
— Canım, ne olacak! O sözün pek doğru imiş. Reyhan âdeta 

ahmak kalıplı kıyafetli bir budala… Fakat niçin öyle yüzün gözün 
kıpkırmızı kesilerek, dudakların titreyerek Reyhan hakkında beni 
isticvap ediyorsun?

— Parnas, ben Şarklıyım. Avrupa âdetlerine gösterdiğim mef-
tuniyete2082 bakma. Bu hâlim suridir2083. Bende pek o kadar medeni 
bir Avrupalı havsalası2084 yoktur. Ben kıskanırım.

— Tuhaf şey! Beni o aptal heriften mi kıskanıyorsun? Şuraya 
bir kâse kırmızıbiber koy. Beni onunla yalnız bırak git. Kalbine hiç 
korku gelmesin. O adamın tılsımı da biber değil mi?

— Bibere lüzum gösterecek harekâta cüret ediyor mu? Söyle…
2082    meftuniyet: tutkunluk
2083    suri: yapmacık, sahte
2084    havsala: anlayış
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Parnas oturduğu koltuktan birdenbire serpilip ayağa kalktı. 
Gözlerini mütehevvirane2085 âşığına dikerek hücuma müheyya2086 
pürgazap2087 bir kaplan tavrıyla:

— Efendi, deminden beri gösterdiğim tahammüle şaşacak yer-
de bilakis siz bundan tezyid-i cüret ettiniz2088. Maksadınız şakalaş-
maksa rica ederim bu tatsız latifeyi bundan ileriye götürmeyiniz. 
Siz Şarklı iseniz ben de Garplıyım. Hakarete tahammülüm pek 
kısadır. Sizinle namuskârane (!) yaşamaya söz verdim, söz aldım. 
Sizden iftiraka lüzum görsem bunu açık, vazıh iki kelime ile anlatır 
kat-ı muhasebe-i muhabbet2089 ederim. Fakat sizinle fesh-i sevda 
etmeden başka bir erkeğin celb-i meyline2090 uğraşan kadınlardan 
olmadığımı anlayacak kadar hâlâ beni tanıyamadınız mı? Teessüf 
ederim efendi… Teessüf ederim… Namusuna şiddet-i itimadınızı 
bildirerek buraya arkadaş, kardeş namıyla bir delikanlı getiriniz, 
takdim ediniz, sonra hasbe’t-terbiye2091 benim o zata gösterdiğim 
hüsnükabulü çekemeyerek kıskanmaya kalkınız!.. Böyle çılgın-
lıklara tahammül edemem! Şimdi nazarınızda bu şüphelere mahal 
verecek kadar fena bir kadın mı oldum? Öyleyse buyurunuz! Bu 
hakaretinize karşı zatıalinizi kapıya kadar teşyi etmek nezaketini de 
sizden diriğ etmem. Bir “Adiós” der, dışarı çıkarsınız!

Bu gürlemeye karşı biçare Muşak alıklaştı. Gösterdiği suizan-
dan dolayı taleb-i afva bilmüsaraa2092 Parnas’ın pay-i istirhamına 
atıldı. Ağlayarak:

— Aman Parnasçığım… Benim bu zayıf anlarımı affet. Şiddet-i 
muhabbetin beni Mecnun’a çevirdi… İşte sıkıla sıkıla itiraf ediyo-
rum ki bazen seni fino köpeğinden kıskandığım zamanlar oluyor… 
2085    mütehevvirane: hiddetlice
2086    müheyya: hazır
2087    pürgazap: öfke dolu
2088    tezyid-i cüret etmek: cüret, cesaret arttırmak
2089    kat-ı muhasebe-i muhabbet: sevda ilişkisini kesme
2090    celb-i meyl: sevdasını çekme
2091    hasbe’t-terbiye: terbiye icabı
2092    bilmüsaraa: acele ile
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Şüphem senden değil, Reyhan’dan… Onun sana ara sıra imale etti-
ği2093 nazarları pek süzük, pek manidar buluyorum.

— Efendi, “artık yetişir” demedim mi? Benim nazar-ı tedkikim 
seninkinden keskindir. Ben kendine initaf eden enzarı2094 tahlil ede-
meyecek kadınlardan değilim. Evet, hakkın var. O zatta bir gara-
bet-i nazar ben de görüyorum. Bana karşı gönlünde bir sevgi, bir 
mukaddeme-i meyl uyanmış olabilir… Fakat bunu alenen2095 itiraf 
cüretinde bulunsun, hele ilanıaşkla beni tahkire cesaret göstersin… 
Hani benim mini mini cici revolverimi biliyorsun ya? Ondan çıka-
cak kurşun, o saniye-i cüretinde dostunuzun beyninde patlar. Rey-
han’ın hüsnüterbiyesine, metanet-i ahlakına itimadın olsun olmasın. 
O ciheti ben bilmem. Sen yalnız bana itimat et. Bu yolda bilüzum 
kıskançlıkları, densizlikleri bir daha ağzından işitmeyeyim. Beni 
bugün Reyhan’dan, yarın Nikoli’den kıskanmaya kalkarsan olmaz. 
Bu evde tavan arasına kapanmış yalnız fare gibi oturamam. Bu 
madde-i mühimme üzerine son sözünü ver, densizliği bırak! Yoksa 
işte kapı!..

Muşak itiraf-ı kabahatle mükerreren2096 metresinin pay-ı afvı-
na yüz sürerek badema2097 o gibi densizliklere kalkışmayacağı hak-
kında son sözünü verdi. Bu ilk kıskançlık mücadelesi işte böyle 
yatıştı. Biçare Muşak’ın kalbine gereği gibi itminan geldi. Parnas’ı 
yerden göğe kadar haklı buldu çünkü o ali tabiatlı, rastgû2098 kadın, 
Reyhan’ı masum göstermeye kalkışmayarak onun hakkında şöyle 
demişti: “O zatta bir garabet-i nazar ben de görüyorum. Bana karşı 
gönlünde bir sevgi, bir mukaddeme-i meyl uyanmış olabilir…” De-
mek Parnas, Reyhan’ın nazarından bu meyl-i derunisini anlamış… 
İşte bu ciheti saklamıyor, Reyhan’ı masum göstermeye uğraşmıyor. 
Gördüğünü, hissettiğini doğruca söylüyor. Onunla işi pişirmiş olsa 
2093    imale etmek: yöneltmek, çevirmek
2094    enzar: bakışlar
2095    alenen: açıkça
2096    mükerreren: tekar
2097    badema: bundan böyle
2098    rastgû: doğru konuşan
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böyle mi beyan-ı fikr eder? Elbette Reyhan’ın masumiyet-i katiye-
sinden bahisle onda öyle bir nazar-ı meyl, niyet-i sevda hissetmedi-
ğini teminat-ı lazıme ile anlatır. Evet, Reyhan bad-ı heva2099 liraları 
verip duruyor, bu adem-i muvaffakiyetini, bu cüretsizliğini setr için 
ay başında ne kadar şetaretle tediyede bulunuyor. Muşak zihnen:

— Ben demedim miydi? İşte hımbıl dolaba girdi!.. Başı dönün-
ceye kadar çevirsin bakalım…

Muşak’ın birdenbire çehresi ateş kesildi. Aklına şu tehlikeli 
cihet gelmişti: Ya Reyhan bir gün aklına uyar da Parnas’a ilanıaşk 
ediverirse? Mukabeleten beynine kurşunu yerse? Bu katlin müseb-
bibi Muşak kendisi olmuş olmayacak mıydı? Reyhan’a bir münase-
betle bu tehlikeyi anlatmalı…

Müştak bunlara mümasil2100 çok şey düşündü. Parnas’tan gör-
düğü doğru, açık, serbest, merdane fakat o şedit muamele tesiriyle 
kıskançlığı hemen kökünden zail olmak2101 derecesinde hiffet2102 
buldu. Artık Reyhan ne kadar şen, mesut görünürse görünsün bu 
sevincin husulünü o şüphelendiği şeye atfa imkân yok. Parnas, 
Reyhan’ı âdeta ahmak bir dalkavuk gibi telakki ediyor. Kendisiyle 
işte bu görüş noktainazardan eğleniyor… Onun eblehane sözlerine 
matmazel güldükçe Reyhan, “kadının gönlünü celbettim” zannıyla 
seviniyor, kendi kendine âdeta gelin güveyi oluyor…

Zavallı Muşak bu hükümde, bu zanda karar kıldı. Aylar ayları 
takip etti. Dükkânlarını sattı. Dayısı ile müşterek olan yalı hissesini 

-validesinin vasiyeti hilafına, evet- onu da sattı, hep sattı… Diğer 
cihetten Reyhan, sarraflarla muamelatı ilerletti. Fahiş faizlerle pa-
ralar aldı. Hasılı o da sattı. Bir müddet daha geçtikten sonra öyle 
bir gün, öyle bir saat geldi çattı ki ne alacak ne verecek ne satacak 
ne Reyhan’da ne Muşak’ta bir şey kalmadı. İki arkadaş birbirine 
artık sevdadan ziyade dert ortağı oldular. Muşak yine arada bir ilk 
2099    bad-ı heva: karşılıksız, ücretsiz, bedelsiz
2100    mümasil: benzeyen
2101    zail olmak: geçmek, yok olmak
2102    hiffet: hafiflik
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hükmünden udul eder2103 gibi olarak o yoksuzluk, o züğürtlük, o 
müşkülat içinde yine bir kıskançlık gürültüsü çıkarmaya kalkıyor-
du. Fakat matmazel o şiddetli sözleri, o kuvvetli mantığı, alelhusus 
o mini mini cici revolveriyle âşığına haddini bildiriyor, yine Mu-
şak’ı ayaklarına kapandırarak o biçareye itiraf-ı cürm2104, istirham-ı 
afv u merhametini ettirmeye, her hâlde isbat-ı masumiyetine mu-
vaffak oluyordu. İki âşığın birden servetleri böyle dama deyince2105 
bir müddet de esnafın emniyeti ile yaşadılar. Nihayet ne alafranga 
kredileri kaldı ne Türkçe itibarları… Beyoğlu cihetinde uçan kuşa 
borçlu oldular. Kimseye görünemeyecek bir hâle geldiler. Bir hafta 
kadar yekdiğerine bile arz-ı ruy-i meyusaneye2106 cesaret edemeye-
rek ikisi de İstanbul’daki hanelerine kapandılar. Reyhan Süleyma-
niye’ye, Müştak Aksaray’a çekildi. Zavallı Muşak, o kadar kasvetli, 
o kadar tahammülfersa2107 bir hafta-yı ıztırab geçirdi ki guguklu sa-
atin darabatıyla2108 karşıki baykuşun feryad-ı melalaverini işittikçe 
kendini pencereden sokağa atacağı geliyordu. Encam-ı kâr2109 da-
yanamadı. Son bir müzakerede bulunmak, elden ne gelirse icradan 
geri durmamak fikriyle Reyhan’ın hanesine gitti. Onu da aynı hâl-i 
ye’ste buldu. Saatlerle konuşlular. Doluya koydular olmadı, boşa 
koydular uymadı. Hiçbir yerden para ümidi kalmamıştı. Bulunduk-
ları saat-i nevmidanenin biraz izale-i merareti2110 için maziye2111 ir-
ca-i tefekkürat ettiler2112. Her ikisinde de Parnas’a ait bir dakikası 
âdeta bir cihan-ı ebediyet değer ne tatlı, ne unutulmaz hatırat vardı! 
Bir daha o apartmana gidemeyecekler, o pereste-i ruhlarını2113 göre-
meyecekler miydi? Biçare Muşak, elan Reyhan dostunu matmaze-
2103    udul etmek: dönmek
2104    itiraf-ı cürm: kabahati itiraf
2105    dama demek: tükenmek
2106    arz-ı ru-yı meyusane: ümitsizce yüz gösterme, birbirine görünme
2107    tahammülfersa: tahammül bırakmayan
2108    darabat: vurmalar
2109    encam-ı kâr: işin sonu, sonuçta
2110    izale-i meraret: acılığı giderme
2111    mazi: geçmiş
2112    irca-i tefekkürat etmek: düşünceleri çevirmek, yöneltmek
2113    pereste-i ruh: ruhun taparcasına sevdiği
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lin temaşa-i cemaliyle vakit geçirdi, o kadar lirayı bir canlı levhaya 
yalnız meftunane bakmak için verdi zannediyor yahut öyle zannet-
mek istiyordu. Bu nazik meseleye dair ilk defa olarak arkadaşından 
istizah-ı hakikate cesaret göstererek sordu ki:

— A birader, matmazelle nasıl vakit geçirdiniz? Şimdiye kadar 
bundan bana hiç bahsetmedin.

Bu suale mukabil Reyhan’ın gözü pencereden dışarıya, uzak-
lara, ufuklara doğru dikildi, daldı. Bu sükûtu, bu dalgınlığı ile sanki 
kendine irat edilen suale vereceği cevabın nakabil-i itiraf2114 nikatı-
nı2115 ayırıyor, mahazirini2116 düşünüyordu. Sonra gözünü pencere-
den çevirdi, Müştak’a dikti. Bu samitane bakışında “Sorduğun şeyi 
sana tamamıyla anlatsam muğber2117 olmaz, bana kızmaz mısın?” 
istizahı vardı.

Bu iki biçare için yâd-ı canandan, saadet-i muaşakalarını tez-
kârdan2118 başka medar-ı tesliyet kalmamış gibiydi. Muşak madem-
ki soruyor, o zavallı üzerinde telh ü şirin2119 bir tesir gösterecek bu 
vakayı herçi bad abad2120 Reyhan anlatmaya karar vererek:

— Birader, sana hakikati söyleyeyim… Parnas’ın bana göster-
diği rüyayı hikâye edeyim. Lakin sakın teessüratına mağlup olarak 
sözlerimi ihlal etme… Sana olduğu gibi ifade-i hakikat edeceğim.

Muşak’ın evvela bütün asabına hafif bir lerze, kalbine doğru 
soğuk soğuk bir şeyler yayıldı. Fakat muhatabının şu “Parnas’ın 
bana gösterdiği rüyayı hikâye edeyim.” sözü biraz teskin-i teessü-
rüne2121 sebep oldu. Çünkü bu sözden Parnas’la Reyhan beynindeki 
maceranın hakikate taalluku olmadığı, o kadar lira mukabilinde za-
vallı arkadaşının ancak kuru rüya kabîlinden bir şey görmüş bulun-
2114    nakabil-i itiraf: itirafı mümkün olmayan, itiraf edilemez
2115    nikat: noktalar
2116    mahazir: sakıncalar, çekinceler
2117    muğber: gücenme
2118    tezkâr: hatırlama, anma
2119    telh ü şirin: acı tatlı
2120    herçi bad abad: her ne olursa olsun
2121    teskin-i teessür: üzüntüyü yatıştırma
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duğu anlaşılıyordu. Muşak bir “hayırdır inşallah” sözüyle bu rüyayı 
istimaa2122 hazırlandı. Reyhan şöyle başladı:

— Yevm-i takdimimi takip eden ziyaretlerimin üçüncüsünde 
miydi yoksa dördüncüsünde mi pek kestiremiyorum… O günü sen 
yanımızda yoktun. Ben matmazele ilan-ı muhabbet için tertip et-
tiğim üç dört plandan birini mevki-i tatbike koymak istedim. Bu 
birinci planla temin-i muvaffakiyet kabil olmazsa diğer ziyaretle-
rimde ikincisini, üçüncüsünü tecrübe edecektim. Fenn-i muaşaka-
da keşfettiğim bu feth-i kulub2123 usulünü şimdi sana anlatamam. 
Alaka meselesinde Parnas’ın reyini istifsardan2124 işe başladım. Aş-
kın ne olduğunu bana bilariya2125 olarak pek tabii bir surette tarif 
etti. Sonra gözlerini süzerek “Sevda bir iksir-i acibdir ki kaptan 
kaba çok boşaldıkça kuvveti zayi olur. Bir kapta çok durunca taa-
mı bozulur. Bunun hüsnüidaresini müşir2126 bir reçete tertip edecek 
tecrübekâr bir hekime tesadüf edebilsem ellerini öperim.” dedi. O 
zaman ben kemal-i tehalükle2127 “Aradığınız o hekim işte benim, 
arzu ettiğiniz reçeteyi şimdi tertip edebilirim.” dedim. “Reçetenizi 
okuyunuz, işiteyim.” ricasında bulundu. Ben şöyle okudum: “Aynı 
sevda ile gönül ziyada2128 işbaa2129 gelip su-i hazm-ı muhabbet2130 
başlamadan meşrubu2131 değiştirmeli.” Parnas haykırarak “Bravo… 
Bravo… Bizim hayvan Muşak ise muhabbette ebediyet arzu eder.” 
cevabını verdi. Ben hemen Parnas’ın pay-i niyazına kapanarak “O 
hâlde bu arz ettiğim teori veçhile size ilanıaşk ediyorum.” dedim.

Müştak telaşla:
— Parnas revolvere davranmadı mı?

2122    istima: dinleme
2123    feth-i kulub: kalplerin fethi
2124    istifsar: sorma
2125    bilariya: riyasızca, samimiyetle
2126    müşir: bildiren
2127    kemal-i tehalük: büyük istek
2128    ziya: ışık
2129    işba: doyma
2130    su-i hazm-ı muhabbet: sevda hazımsızlığı
2131    meşrup: içilecek şey
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— Hangi revolvere? Bu kadar muslihane2132 ilan-ı muhabbette 
revolverin ne işi var?

— (titreyerek) Peki, devam et…
— Sonra bütün şevk-i muhabbetimle bir savlet2133 göstererek 

Parnas’ı deraguş etmek2134 istedim. Beni itti. Latif bir adem-i ka-
bul2135 tavrıyla “Hayır, hayır… Çekiliniz. Okuduğunuz reçeteye 
mukabil size bir rüya göstermek isterim. Bence muhabbet rüyadır.”

Müştak acı bir tebessümle:
— Revolver çıkarmamış ama işte seni nezaketle reddetmiş. 

“Muhabbet rüyadır.” sözü yani “Avucunu yala…” demek olacak, 
değil mi?

— Dur efendim, telaş etme… Neticeyi bekle…
— Avucunu yaladın durdun işte… Artık şimdi hayalatına vücut 

vererek işi dallandırmaya budaklandırmaya kalkmasana ya?
— Öyle ise susayım…
— Yok, anlat… Fakat sözlerinin yüzde kaçı daraya çıkarıla-

cak lazım geleceğini ben biliyorum. Parnas öyle manasız reçeteye 
kapılarak insanı zevk-i visaliyle bekâm2136 etmez. Maahaza anlat 
bakayım. Muhayyilenin2137 bu gibi rüyalar icadındaki âcizkârlığını 
görmüş olayım.

— Ben anlatayım da sen sözlerimin yüzde kaçını daraya çıka-
rırsan çıkar… Sonra birader, gece vakit bulamazsa matmazel, bana 
o rüyayı gündüz göstereceğini beyanla işi iki gün sonraya yani se-
nin evde bulunamayacağın bir güne tehir etti2138. Fakat ni’me’l-mat-
lub2139 sen o gece de gelmedin. Rüyayı görmeye gündüzden başla-
2132    muslihane: barışçı, hoş, iyi
2133    savlet: atılma
2134    deraguş etmek: kucaklamak
2135    adem-i kabul: kabul etmeme, reddetme
2136    bekâm: mesut, bahtiyar
2137    muhayyile: hayal gücü
2138    tehir: sonraya bırakma
2139    ni’me’l-matlub: tam aranılan, istenilen şekilde
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dım, ta ertesi sabaha kadar sürdü. O yevm-i mesudun hululünde2140 
apartmana gittim. Hizmetçi kadın beni o güne kadar apartmanınız-
da hiç girmediğim bir odaya isal etti2141. Burası Parnas’ın güya Şark 
odası imiş.

Odanın duvarlarına kıymettar halılar gerilmiş, çerçevelere mu-
sanna2142 Arabi, Farisi, Türk eşarı havi2143 levhalar talik edilmiş2144, 
zaten tek bulunan pencere, halı perde ile sımsıkı örtülmüş. Her ta-
raf -arabesk nakışlı tavanın göbeğinde altından bir püskül sarkmış- 
geniş billur kandilin titrek, nim muzlim2145 hafif ziyasıyla tenvir 
edilmiş. Gözlerim vehleten bir şey seçemedi. Yavaş yavaş duvar-
ların halılarını müteakiben levhalarını fark ettim. Daha sonra ipekli 
Şark kumaşlarından masnu2146 bir sedir üzerine uzanmış ziruh2147 
bir sanem2148 gördüm. Nasıl anlatayım? Nasıl tarif edeyim? Meş-
hudum2149 olan şey ne hayaldi ne hakikat… Parnas’ı öyle görünce 
en bedayiperest2150 bir Avrupa ressamının Şark kıyafetli bir kadın 
namına muhayyilesinde vücut bulmuş sonra dest-i icazkârının2151 
tahayyülatı sanki bu âlem-i imkânda bir şekl-i dilpezire2152 girmiş 
zannettim…

Sırma püsküllü serpuşu2153 altından sarı saçları dalgalanan 
başını dört köşe bir yastığa dayamış; altınlar, incilerle müzeyyen, 
2140    hulul: gelme
2141    isal: ulaştırma
2142    musanna: sanatlı, işlemeli, süslü
2143    havi: kapsayan
2144    talik etmek: asmak
2145    nim muzlim: yarı karanlık
2146    masnu: sanatla yapılmış
2147    ziruh: canlı
2148    sanem: put
2149    meşhut: görünen, şahit olunan
2150    bedayiperest: güzellik düşkünü
2151    dest-i icazkâr: mucizeli el
2152    şekl-i dilpezir: gönlün kabul ettiği şekil
2153    serpuş: bir tür başlık
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renkte simi2154, letafette paluzeyi2155, lezzette kaymağı elbette geri 
bırakacağına şüphe olmayan gerdenden2156 aşağıda önü yarı açık 
dar yeleğin içine hapsedilmek istenilen bedayi2157 birbirini iterek 
yarı yarıya dışarı uğramış; beyaz, dolgun, mütenasip2158, latif kollar 
dirseklere kadar bol yenli2159, pullu bürümcük gömlekle örtülmüş; 
aguş-ı sevdakârında2160 en ziyade sıkılarak o zarafeti bulmuş zan-
nolunan ince miyandan2161 inen sarı canfesten2162 bol şalvar, üst ta-
raflarına tunç halkalar geçirilmiş çıplak, küçük, beyaz ayaklarda hi-
tam2163 bulmuştu. Uçları sivri, sırma işlemeli al terliklerin biri yerde, 
diğeri ayaklarından birinin parmakları ucuna asılmış duruyordu.

Parnas, önündeki müsemmenü’ş-şekl2164 sedef işlemeli iskem-
lenin üzerine mevzu elmastıraş2165 küçük nargilenin telli marpucu-
nu arada bir rehavetkârane ağzına götürerek gözlerini bayıltıyordu.

İşte karşımda Avrupalı ressamanın2166 aslını göremeyerek icat 
ettikleri elvah-ı muhayyileden2167 biri… Hem de canlı… Frenkle-
rin sanat-ı hakikat namına muşambalar üzerindeki bu mülevven 
tahayyülleri yalnız müzelerde, salelerde2168, salonlarda değil, artık 
beş on paralık kartpostallarda bile görülüyor. Parnas, kendini onla-
ra benzetmek için işte o tablolardan birini model olarak karşısına 
koymuş, kim bilir ne kadar uğraşmış. Benzememiş mi? Benzemiş. 
2154    sim: gümüş
2155    paluze: gevşek kıvamlı ve titrek bir tatlı çeşidi, bir çeşit pelte
2156    gerden: gerdan, vücudun omuz ve baş arasındaki bölgesi
2157    bedayi: güzellikler, güzel ve ender şeyler
2158    mütenasip: orantılı, uygun
2159    yen: giysi kolu
2160    aguş-ı sevdakâr: sevdalı kucak
2161    miyan: bel
2162    canfes: üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli 

kumaş
2163    hitam: son
2164    müsemmenü’ş-şekl: sekiz köşeli
2165    elmastıraş: kristal
2166    ressaman: ressamlar
2167    elvah-ı muhayyile: hayalî tablolar
2168    sale: mezat
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Ama neye? Avrupa sanatkâranının muhayyilelerinde vücut bulan 
kadınlardan birine… İstanbulluya, hakikate değil…

Beni görünce biraz kımıldanarak sedirin ucunda yer gösterdi, 
oturdum. Parnas’ın vücudu, kandilin müttehidü’l-merakiz2169 müh-
tez2170 ziyalı halkalarının aksiyle o altınların, incilerin altında pür-
halecan titriyor gibi görünüyordu. Fakat o esnada asıl titremenin, 
helecanın âlâsını bende görmeliydi. Gözlerini bayıltarak elsine-i 
Şarkiyeden2171 birine benzetmekte mütehayyir kaldığım bir telaf-
fuzla:

“Keyif nasıl gidiyor?” dedi.
“İşte öyle alabildiğine gidiyor…”
“Sen tayyip2172, ben tayyip… Qu’ est-ce qu’il nous faut de plus? 

Yani (Sen tayyib, ben tayyib… Artık bundan fazla bize ne lazım?)”
İşte Parnas’ın Şark lisanlarındaki sermayesi burada hitama er-

miş olmalı ki tayyiplerin arkasından Fransızca başladı. Sonra bir 
ikinci nargilenin marpucunu bana uzattı. Zaten odanın içinde intişar 
eden amber, buhur, öd ağacı, kurs2173 kokuları başımı sersemletir 
gibi olmuştu. Nargileyi bir iki gırıldatınca beynim döndü. O çek-
tiğim dumanda ne vardı bilmem? Bütün damarlarıma gaşyaver2174 
bir haz, bir sefa yayıldı. Önümde o küçük oda, Kurun-ı Vusta2175 
kâşanelerinin2176 en müzeyyen müferreçleri2177 kadar büyüdü.

Parnas mestane, mahmur bir bakışla o latif saçları, pullu göm-
leği, canfes şalvarı içinde dalgalana dalgalana yerinden kalktı. Du-
vardan sedefli udu alarak Fransızca:
2169    müttehidü’l-merakiz: merkeze toplanmış
2170    mühtez: titrek
2171    elsine-i Şarkiye: Doğu dilleri
2172    tayyip: iyi, hoş
2173    kurs: ateşe konup güzel koku veya tütsü için yakılan misk ve amberden 

yapılmış ufak tane
2174    gaşyaver: bayıltıcı, kendinden geçiren, mest eden
2175    Kurun-ı Vusta: Orta Çağ
2176    kâşane: saray
2177    müferreç: meydanı olan, geniş
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“Sahne zararsız… Fakat bakalım artisti beğenecek misin?” dedi.
Frenklerin danse du ventre2178 namını verdikleri raksa başladı. 

Nota ile ezberlenmiş bir Arap havasını o nağmelere gelmeyen bir 
Avrupalı, parmağı ile tımbırdatarak hem çalıyor hem söylüyor hem 
oynuyordu.

Zımbır! Zımbır! Ah yalelli… Ne beste Arap bestesine ne oyun 
Şark raksına benziyordu. Âdeta danse serpentine2179 gibi saçlarını, 
gömleğini, şalvarını yelpirdeterek acip inhinalarla2180 yerlere eğilip 
eğilip kalkıyordu. Bir müddet sonra udu elinden attı. Şimdi yalnız 
yalelli sedalarıyla raks ederek güya ateş-i intizarı2181 içinde yandığı 
bir âşık-ı muhayyelin uzaklardan, pembeli, yeşilli, baygın kavz-ı 
kuzah2182 elvanına2183 girmiş afak-ı baideden2184 vüruduna vakf-ı in-
tizar eyler gibi süzüle süzüle etrafına bakmıyor, sanki o mevhum2185 
sevdalısının ateşli buselerine yanaklarını, dudaklarını uzatıyor, 
onun nevazişlerinde nakabil-i tavsif2186 bir lezzet-i mafevka’l-ga-
ram2187 bulunduğunu acip işmizazlarla anlatıyordu. Artık tahammül 
edemedim, raksa ben de kalktım. Beraber oynadık. Heva-yı raksı-
mız notalar envaından hiçbirinin zapt u ifade edemeyeceği hurdalı 
nağmeler, fenn-i musikide mevcut perdeler fevkinde işitilmedik se-
yirlerle icra olunuyordu. Oyunumuz o kadar mugaşşi-i ruh2188 idi ki 
fart-ı hazzımdan az vakit sonra kendimi kaybetmişim. Bu rüyadan 
uyandığım zaman vücudumu pek yorgun, çok kırgın buldum.

Sen galiba o akşam yalının hissesini satabilmek için dayının 
nezdinde kalmaya mecbur olmuştun. Ben kemal-i şevkle oynarken 
2178    danse du ventre: göbek dansı
2179    danse serpentine: yılan gibi dans, yılankavi dans
2180    inhina: eğilme, kıvrılma
2181    ateş-i intizar: beklemenin ateşi
2182    kavz-ı kuzah: gökkuşağı
2183    elvan: renkler
2184    afak-ı baid: uzak ufuklar
2185    mevhum: evham ürünü
2186    nakabil-i tavsif: vasıflarını anlatmak mümkün olmayan
2187    lezzet-i mafevka’l-garam: aşkın üstünde lezzet
2188    mugaşşi-i ruh: ruh bayıltıcı
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belki yüz defa “Muşak’ın kulakları çın çın çınlasın!” diye seni an-
dım… Keşke daha satacak dükkânlarım, hanlarım olsa da Parnas’a 
yedirsem, ah!..

narasıyla Reyhan önündeki tütün iskemlesine bir yumruk aş-
kedince2189 kırılan sigara tabağının parçaları etrafa şarapnel gibi 
yayıldı.

Fakat hikâyenin bu noktasına kadar mevadd-ı derunisini2190 
son şiddetle harice püskürmek için bir menfez arayan volkan gibi 
için için homurdanan Müştak, sanki o anda feveran ederek hemen 
yerinden fırladı, Reyhan’ın gırtlağına sarıldı:

— Yalan söylüyorsun habis! Parnas’a iftira ediyorsun melun!..
tahkiratıyla haykırırken birdenbire sesi kesildi çünkü hemen 

boğulmak derecesine gelen Reyhan, o da can acısıyla hasmının 
gırtlağına el atmıştı. İkisi böyle gırtlak gırtlağa odanın içini bir iki 
defa döndüler. Sigara iskemleleri, sehpalar, ufak masalar, iskem-
leler pay-i tehevvürlerine2191 daha neler tesadüf ederse hep güldür 
güldür devriliyordu.

Dışarıdan hizmetçi elindeki su kovalarını sofanın ortasına bıra-
karak gürültünün geldiği ciheti tayine uğraşıyor, aşağıdan aşçı ka-
dın ocakbaşından fırlayarak:

— Mestan Bacı huuu! Zelzele mi olyo? “Güm” etti ayo…
Aşçı kadın:
— Bârek, bârek, tebârek, geçti inşallah mübarek!
diye okuyarak tekrar mutfağa girdiği esnada inkıta-i teneffüs-

lerine2192 ramak kalan odadaki mudaripler2193 birbirinin boğazını 
can acısıyla bırakmıştılar.
2189    aşketmek: kuvvetle, sertçe vurmak
2190    mevadd-ı deruni: içindeki hususlar
2191    pay-i tehevvür: öfkeli ayak
2192    inkıta-i teneffüs: nefes alıp vermenin keslimesi
2193    mudarip: dövüşçü
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Teraküm-i demden2194 henüz mosmor duran birer çehre ile karşı 
karşıya yekdiğerini nazar-ı tehevvürden geçiriyorlardı. Evvela Rey-
han:

— Vehleten öyle insanın boğazına hücum edilir mi? Çıldırdın 
mı be herif?

— (çeşmhanelerinde2195 gözleri fıldır fıldır dönerek) Evet, çıl-
dırdım! Seni boğacağım!.. Edepsiz! Masum bir kadına iftira etmeyi 
sana göstereceğim! Buradan ikimizden birimiz sağ çıkmayacağız!.. 
İşitiyor musun?

— Ya benden o paraları mahudenin2196 masumiyetini tasdik et-
tirmek için mi alıyordun?

Müştak, kudurmuş bir hayvan tehevvürü ile etrafına bakındı. 
Bir şey arıyordu. Lisanen iskât edemediği2197 hasmını diğer bir va-
sıta-i müessire ile susturmak istiyordu. Etrafını araştırdığı esnada 
duvarda gözüne ilişen kabzası mercan işlemeli kınsız bir antika 
hançeri sıçradı, aldı. Kendini böyle bir mehlekede2198 gören Reyhan, 
bir tedbir-i acil olarak ortaya mevzu büyük yazı masasının Müş-
tak’a mukabil cihetine yani ondan en bait noktasına çekildi. Tesadüf 
ettiği bir iskemleyi yakalayarak hançere karşı siper aldı. Müştak ür-
permiş saçları, harice fırlamış gözleri, titreyen dudakları yani bütün 
kudret-i tehdidiyle dedi ki:

— Bugün seninle ancak bir şartla sulh olurum2199… Bu şartı ka-
bul etmediğin hâlde şu saatte ya senin ya benim ikimizden birinin 
laşesi2200 buraya serilecektir!..
2194    teraküm-i dem: kan birikmesi
2195    çeşmhane: göz yuvası, gözevi
2196    mahude: sözü edilen, adı geçen, malum (kişi)
2197    iskât etmek: susturmak, ağzını kapamak
2198    mehleke: tehlikeli durum
2199    sulh olmak: anlaşmaya varmak, uzlaşmak
2200    laşe: leş
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Fart-ı hiddetle ne söylediğini bilmez bir hâle gelmiş olduğunu 
Reyhan bildiğinden hasmını daha ziyade iğzapta2201 mana göreme-
yerek:

— Telaş etme birader… Gürültüye ne lüzum var? Şartın ne 
ise dermeyan et2202. İşte işime gelirse kabul, gelmezse reddederim. 
Öyle kudurma ile iş olmaz.

— Şimdi beraber çıkar, doğru Parnas’ın nezdine gideriz. Orada 
o kadının muvacehesinde2203 bu dans rezaletini, bu rüya hikâyesini 
bana naklettiğin gibi anlatırsın. Ben matmazele “Reyhan dostumu-
zun bu hikâyesi sahih midir? Bu böyle vaki oldu mu?” diye sora-
rım. (derin derin düşünerek) Alacağım cevap her ne olursa olsun 
Parnas’a bir ikinci sual daha irat ederim ki o da şu olur: “Reyhan’ı 
mı istersin, beni mi?” Hangimizi intihap ederse o, orada kalır. Di-
ğeri, bir “Allah safa-yı hatır versin…” der, çekilir. Ama ondan ötesi 
parasızlık keyfiyeti ne olursa olur. Bu cihet orada kalanın bileceği 
bir şeydir.

Reyhan yüksek bir alkış, bir tasdik sedasıyla:
— Bravo! Bravo! Mertlik işte böyle olur. Teklifini tamamıyla 

kabul ettim. Şu dakikadan tezi yok, haydi.
Reyhan bir hafta sonra on kuruş faiz vereceğini vaat ile aşçı ka-

dından dört mecidiye istikraz etti. Bir arabaya binerek Beyoğlu’nda 
Taksim civarındaki mahut hanenin önünde inerek içeri girdiler. O 
dairede kapıcılık hizmetini gören Madam Karabet’e Matmazel Par-
nas’ın apartmanda olup olmadığını sordular. Kapıcı kadın:

— Parnas’ı sorarsın? O bunda yoktur… Gelmezine gitmiştir…
Müştak’ın benzi kül gibi kesilerek:
— Ne demek istiyorsun?
— (dudaklarını uzatarak) Efendim, demem o demedir ki Parnas 

bu sefer yağlıya çatmıştır. Siz bu ara on gündür kaybolduysanız ye-
2201    iğzap: öfkelendirme
2202    dermeyan etmek: ortaya koymak, açıklamak
2203    muvacehe: karşı, huzur
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rinize buraya başka biri devama başladı. Ah, ne terbiyeli, ne nazik, 
ne “kom il fo”2204 beydir bir görseniz… En ufak bozukluğu liradır. 
Bura üç vizite verdi, üç sarı bahşişini aldım. Parnas’ın oda hizmet-
çisi Jozefina buraya geldi. “Yine apartmanda ne iştir ki dönüyor?” 
dediysem ağzı sıkı kızdır, bilirsin? Bir güldü… Hiç ben gülme yu-
tarım? Hele hele ettim. Eh, beni pek yabancı tutmaz… Kulağıma 
eğildi, “Halılı odada dans ediyorlar.” dedi. O ki bir erkekle dansa, 
yalelliye kalkarsa onun ne demek olduğunu kocam Mösyö Karabet-
le beraber biz çoktan örgenmişizdir…

Müştak yeisinden düşmemek için duvara dayandı. Reyhan’da 
gözler büyümüş, renk atmıştı.

Kapıcı kadın:
— Yüreğinize eziklik geliyor? A hiç gelmez? Hakkınız vardır. 

O ne paraydı yedirdiniz… Yüreğinizi pek2205 tutunuz, baygınlık gel-
mesin. Size bir laf daha diyeyim… Alacaklılarınız bura yağmur gibi 
yağıyorlar. İçinde laf anları var, anlamazı var…

Reyhan, matmazele aşk hususunda beyan ettiği nazariye hila-
fında bir teessür-i şedidle:

— Parnas’ı götüren beyin ismini haber alabildin mi madam?
— Ah, evet… Ham beydir, olmuş beydir, işte öyle bir şeydir… 

Mösyö Karabet onun ardından icabınca perquisition2206 etti. Pek 
zengin şeyler olduğunu haber aldık. Biz burada kapıcıyız. Gireni 
çıkanı bilmek vazifemizdir…

Madam Karabet’in bu haberi üzerine Reyhan’la Müştak bey-
nindeki hissiyat-ı rekabetkârane derhâl bir şekl-i diger peyda ederek 
mübeddel-i itilaf2207 oldu. O saatte hava değişti. Parnas’ı bulmak, 
nevzuhur2208 zengin âşığın elinden almak için yekdiğerinin muave-
netine ihtiyaç hissediyorlardı. Bu emr-i müşkülde temin-i muvaf-
2204    kom il fo: olması gerektiği gibi
2205    pek: sağlam
2206    perquisition: arama, araştırma
2207    mübeddel-i itilaf: anlaşmaya dönme
2208    nevzuhur: yeni çıkma
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fakiyete yalnız birinin gücü yetemeyeceği aşikârdı. Hatta ikisi her 
veçhile müttehiden2209 hareket ettikleri surette bile ümid-i galebe 
pek zayıftı. Her şeyi göze aldırmaya karar verdiler. Tesadüf edecek-
leri alacaklılardan da artık pervaları2210 kalmadı. Mükemmel bir iki 
oyun oynadıktan sonra Parnas’ı oradan kaçıran “ham yahut olmuş 
bey” hakkında tahkikat icrası için dolaşmaya başladılar.

Bu muğfilin2211 Şadi Efendizade Hami Bey olduğunu haber al-
dılar. Zaten Hami kendileri için büsbütün yabancı bir zat değildi. 
Bu defa hakkında daha ziyade tamik-i tedkikatla2212 servetini, mai-
şetini, validesi Firuze Hanım’ın hâlini hepsini öğrendiler.

Parnas, *** Sokağı’nda pek mükemmel bir daireye nakleyle-
mişti2213. Bir yolunu bularak matmazele bir iki kart, mektup gönder-
diler. Hiçbir cevap alamadılar. Hami’ye düello teklifini düşündüler. 
O aralık paraları olmaması her niyet ve hareketlerini bozuyordu. 
Reyhan sarf ettiği paralara matmazelden ziyade acıyordu. Müştak, 
o zavallı para pul düşünmüyor, yalnız Parnas’ı tekrar elde etmek ar-
zusuyla yanıyordu. Ne yaptıklarını bilmez bir şaşkınlık içinde yirmi 
gün kadar dertlerine çare taharrisi için serseriyane orada burada do-
laştılar. Bir gün Reyhan dedi ki:

— Niçin keyfiyetin ardını önünü aramadan bu karıya böyle so-
yulduk, soğana döndük?

— Ben ne soyulduğumuzu düşünüyorum ne de soğana sarımsa-
ğa döndüğümüzü… Parnas’ı düşünüyorum, yalnız onu… Ne yapıp 
yaparım elbette bir gün ben onu yine elde ederim…

— Para olmazsa edemezsin. Evvela paranın yolunu bulalım, 
sonra Parnas kolay…

— Nasıl kolay? Tahkikimize göre Hami’nin serveti öyle bizim-
ki gibi beş altı ayda bitecek şey değil ki…
2209    müttehit: birlikte
2210    perva: korku, çekinme
2211    muğfil: baştan çıkaran
2212    tamik-i tedkikat: araştırmayı derinleştirme
2213    nakleylemek: taşınmak
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— Merak etme… Parnas onu çabuk bitirir…
İkisi de tefekkürat-ı elimeye daldılar. Birer noktaya diktikleri 

gözlerini kırpmadan öyle put gibi düşünüyorlardı. Reyhan vehleten 
yerinden fırladı. Netice-i taharrisinde bir define-i azime keşfeden 
bir remmal2214 gibi sevinerek:

— Parnas’a yedirdiğimiz paraları geri almanın yolunu buldum! 
Hem o surette ki Hami Beyefendi, başkalarının sevdalısı bir kadını 
ayartarak hanesinden götürmeyi görsün! Ben ona bir komedya ter-
tip edeyim de baksın böyle bir mudhike2215 hiçbir tiyatro sahnesinde 
oynanmış mıdır!..

Müştak bir memnuniyet-i mütereddidane2216 ile:
— Aman Reyhancığım… Ağzını öpeyim… Fakat Parnas’a ye-

dirdiğimiz paraları tekrar elde etmeye imkân tasavvur edemiyorum. 
Ne guguk buldun? Çabuk söyle…

— Evet, senin imkân tasavvur edemediğin şeyi ben fiilen icra 
edeceğim. Bir zemin-i hakikatte maddeten oynanacak böyle büyük 
komedyalardaki rolleri hakkıyla başa çıkarabilmek için sahte va-
kar2217 değil, cidden maharet, metanet, bahusus cesaret ister. Muşak, 
kendine güvenebiliyor musun?

— (alıklaşarak) Sen talimat-ı lazımeyi verirsen ben de mucibin-
ce2218 harekette kusur etmemeye uğraşırım.

— Hiçbir sözüme itiraz etmeyeceksin.
— Dediğin gibi yaparım.
— Haydi, öyleyse gidelim, çiçekli, yaldızlı namelik2219 zarflar, 

kâğıtlar alalım.
— Kime ilanıaşk edeceğiz?

2214    remmal: falcı
2215    mudhike: komedya
2216    memnuniyet-i mütereddidane: tereddütlü memnuniyet
2217    vakar: ağırbaşlılık, azamet
2218    mucibince: gereğince
2219    name: mektup
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— Ben Hami’nin validesine, sen de zevcesine.
— A, a, a… Amma yaptın ha? Bu zevzekliğin de en sonu ad-

dolunmaz mı?
— Ahmak! Sen muhabbette yalnız para yedirmeyi mi öğren-

din? Bak şimdi sana aşkın irad-ı ittihazı fennini talim edeyim de bu 
ikinci sevdakârlığı birinciden daha tatlı bulmazsan bana da Reyhan 
deme… Bu mühim mudhikede en nazik rol, yani kocakarıya ilan-ı 
muhabbet mesele-i müşkilesini ben deruhte ediyorum. Onun der-
dinden çıldıran bir âşık-ı samimi olduğuma Firuze’yi ikna edece-
ğim. Senin hissene yine genç bir kadın düşüyor. Hem de ismi gibi 
safderun2220 bir kadın.

— Parnas’a kavuşmak için ne emretsen yapacağım. Bu komed-
yanın neticesi emelimize muvafık zuhur edeceğinden pek emin 
değilim. Fakat böyle iki eli böğründe boş boşuna durarak her mu-
vaffakiyeti tesadüften beklemedense velev böyle biraz akıl ve mu-
hakeme haricinde olsun bazı teşebbüsattan geri durmamak elbette 
hayırlıdır. Binaenaleyh fındık kabuğuna gireceğiz desen, bu sözünü 
bile muhal görmemeye uğraşacağım.

2220    safderun: içi temiz, kolay aldanan



VII  
KAYNANA, GELİN

Bu genç, bu hararetli, bu çılgın âşık kimdir? Firuze Hanımefen-
di böyle maksadı, emeli meçhul sahte sevdagânın2221 taarruzlarından 
artık usanmıştı. Kendi gibi bir köhne cemale bu kadar şiddetle arz-ı 
meftuniyet edenlerin hüsnüniyetlerinden doğrusu şüphe ediyordu. 
Fakat bu delikanlının gönderdiği nameler bir ayda kırkı geçti. Hem 
nasıl nameler? Müzehhep2222, muattar2223, mülevven çiçekli, oymalı 
kâğıtlar üzerine her taraftan alev almış bir kalbin sevk-i halecanıyla 
nakışpezir olmuş2224 hissiyat-ı garamperveraneyi2225, o ateşin2226 ke-
limatı okuyup da müteessir olmamak kabil değil…

Fakat bu gibi teessürata kapılmak yüzünden uğradığı zararların 
acısını unutacak kadar Firuze’nin hafızasına henüz kesel2227 tari ol-
mamıştı2228. İnsana aşkın ruhefza2229 bütün safa-yı cinanını2230 bah-
şeden o muğfilane kelimelerden bilahare çıkan acı hakikatleri birer 
birer tahattura uğraşarak zavallı kadın kendi kendine dedi ki:
2221    sevdagân: sevdalar
2222    müzehhep: yaldızlı
2223    muattar: kokulu
2224    nakışpezir olmak: işlenmek
2225    hissiyat-ı garamperverane: aşkı besleyen hisler
2226    ateşin: ateşli, coşkun
2227    kesel: gevşeklik, uyuşukluk
2228    tari olmak: ortaya çıkmak, belirmek
2229    ruhefza: can verici
2230    safa-yı cinan: cennetlerin sefası
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— İşte ne malım kaldı ne güzelliğim! Hâlâ benden ne istiyor-
lar?

Bu sözlerini müteakiben yine düşündü. Kendi hakkında ver-
diği bu dürüştane2231 hükmü haksız bularak biraz tadile yol aradı. 
Kendisini o saatte külliyen malsız addetmek fahiş bir hata idi. He-
nüz elinde avucunda bulunan ve maziye nispeten kırıntı addedilen 
emval2232 hâlâ bugün bir hayli âşık daha doyurabilir. Kendisinin 
elan bu noktainazardan bazı tehidest zenperestanın matma-i nazar-ı 
sevdası2233 olmasına şaşılamaz.

Gençliğe, güzelliğe gelince o bildiğimiz maişetle ömür geçir-
miş, vaktiyle melahat-ı müstesnası mesel-i saire2234 hükmüne girmiş 
Firuze Hanım gibi bir kadın için bu hususta nefsine karşı itirafında 
müşkülat çekilecek hakayıkın acılığını da pek nazar-ı insaftan dur 
tutmamalıdır. Firuze bazen geçkinliğini, zeval-i hüsnünü nevumma 
itiraf kabîlinden söylenir fakat bu sözleri talihine karşı nazlanır gibi 
bir tazallüm göstermekten ibarettir. Suridir, pek kalbî değildir. Bu 
emirdeki kanaat-i sahihası kaliyle2235 tevafuk etmez. Tedkik-i cema-
li için bin helecanla piş-i mirate2236 koştuğu zaman senelerin biaman 
sarsar-ı cereyanıyla2237 solmuş, buruşmuş çehresinde yine beğenile-
cek bazı mehasin-i esasiye2238 bulur. Fakat bu güzellikler o yıpran-
mış simayı kaplayan hutut2239 zeval içinde muhtefidir2240. Bunları 
2231    dürüştane: hoyrat, sert
2232    emval: mallar
2233    matma-i nazar-ı sevda: sevda bakışının arzu nesnesi
2234    mesel-i saire: atasözü
2235    kal: söz
2236    piş-i mirat: aynanın önü
2237    sarsar-ı cereyan: sert rüzgârların hareketi
2238    mehasin-i esasiye: esas güzellik
2239    hutut: çizgiler
2240    muhtefi: gizlenmiş
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âdeta fenn-i melahatin antika kısmına aşina erbab-ı tedkik keşfede-
bilir. Yoksa öyle sathi2241 nazaran2242 fark ve temyiz edemez2243.

Nameler irsalinde2244 bu kadar ısrar gösteren delikanlı, hada-
set-i sinni2245 hilafına sakın o nev erbab-ı tedkik ü temyizden olma-
sın?! Akıl yaşta değil, baştadır. Her ne olursa olsun badema kimse 
ile muaşakaya girişmekten Firuze Hanım kendini katiyen mene2246 
karar vermiş, bunu bir memnuiyet-i elime ittihaz etmiş ise de eğlen-
meye de yemin etmemişti ya?

Elektrik düğmesine dokundu. İçeri giren halayığa2247 Nedi-
me’yi göndermesini emretti. Çok sürmedi, sürmeli ceylan gözlü 
Habeş kızı ufak mine çiçekli, nohudi keten entarisini sürüyerek fı-
kır fıkır bir eda ile hanımının karşısına çıktı. Firuze gülerek:

— Gel Nedime… Gel yavrum… O zevzek delikanlının bu et-
tiği nedir? Bu herzevekillerin2248 taarruz-ı sevdalarından ben ne za-
man kurtulacağım? İşte artık kocakarı oldum.

Nedime mahzunane bir tebessüm iraesiyle:
— Kocakarı mı oldunuz? Ah kadınım, o sizdeki sema2249 renkli 

gözlerin letafeti zeval kabul eder mi? O bir çift tılsım-ı sevda kar-
şısında daha hayli zaman çok delikanlılar aşkınızla mebhut-ı aşk2250 
olup kalacaklardır!..

— Aman deli kız! Bu sönmüş hüsnümü yine bana karşı şaşaa-
lar2251 içinde göstermeye uğraşma. Aynalar senin gibi bir muhibbe-i 
2241    sathi: yüzeysel
2242    nazaran: bakışlar
2243    temyiz etmek: ayırmak, seçmek
2244    irsal: gönderme
2245    hadaset-i sinn: yaş küçüklüğü, gençlik
2246    men: yasak
2247    halayık: hizmetçi
2248    herzevekil: herşeye karışan, boşboğaz
2249    sema: gökyüzü
2250    mebhut-ı aşk: aşk sersemi
2251    şaşaa: gösteriş
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müdahinden2252 bak daha doğru söylüyorlar. Bu genç âşığın benden 
istediği nedir? Yine para değil mi? Bu delikanlıya para yerine güzel 
bir nasihat vererek benim gibi validesi yerinde bir kadına sevda 
nikabı2253 altında böyle taarruzun büyük bir ahlaksızlık olduğunu 
anlatsak!

— Emir sizindir fakat hata ediyorsunuz. Bu çocuk diğerlerine 
makis olamaz2254. Cariyeniz, bunun mektuplarında bir muhabbet-i 
hakikiye şedaidini2255 vazıhen görüyorum…

— “Zevzekliği bırak” demedim mi sana?
— Bu husustaki tecrübelerime emniyetiniz yok mu efendim?
— Hayır yok.
— O hâlde ısrarı manasız görüyorum. Emrinize muntazırım2256 

hanımcığım…
— Git bu çılgın herifin son mektubunu getir… Oku da biraz 

güleyim.
— Öyle bir zavallının gözyaşlarına gülmeyi merhametinize ve-

remem…
— A kız! Ağlayana sonra gülüyorlar. Bu defa gülen ben olaca-

ğım… Sen de hiffette2257 o delikanlıyı geçiyorsun. Kömürcü devele-
ri sokaktan geçerken çanlarının çıkardığı sedaya hiç dikkat etmedin 
mi? Bunlar “Dengi dengine, dengi dengine” demezler mi? Şimdi 
öyle yirmi beş yaşındaki çocuk benim dengim mi?

— A, nerenin yirmi beşi iki gözüm efendim? Otuzu, otuz beşi 
geçiniz… Şöyle kırka doğru çıkınız bakalım. Yüzüne dikkat etme-
diniz mi? Geçkince, hem enikonu geçkin… Şimdiki beyler pudra 
istimalinde hanımları geçtiklerinden uzaktan yaşları pek belli ol-
muyor ki…
2252    muhibbe-i müdahin: dalkavuk dost
2253    nikap: örtü
2254    makis olmak: benzetilmek, kıyaslanmak
2255    şedait: sıkıntılar, eziyetler
2256    muntazır: bekleyen
2257    hiffet: hoppalık
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— Ben yüzünü görmedim ki dikkat edeyim. Göksu’da bana bir 
defa gösterdin. Şöyle uzaktan açık renk paltolu hayal meyal bir şey 
gördüm. Derhâl nazarımdan kayboldu.

— Ya ben size ne diyorum hanımcığım? Bu öteki âşıklarınız 
gibi o yolda fenlenmiş erkeklerden değil. Öyle cüreti hicabına2258 
galip bulunanlardan olaydı şimdiye kadar kayıkla yalının önünden 
geçe geçe akşama kadar mekik dokurdu. Cariyeniz de şahsen kendi-
ni yakından pek iyi görmedim. Bir gece mehtapta geçti. Uzaktan bir 
mektup gösterdi. Kayıkhanenin yanındaki demir parmaklığın ara-
sından oraya taşın üzerine bıraktı. Şimdi her gece karanlıkta oraya 
bir mektup bırakıp gidiyor. Ben de başkasının eline geçmesin diye 
hemen koşarak onu oradan alıyorum. Göksu’da o size gösterdiğim 
zatı ona benzettim. O muydu değil miydi pek iyi bilemiyorum.

— Aman ne yalancı karısın Nedime… Şimdi kırkında var di-
yorsun… Biraz sonra yüzünü iyi bilemediğini söylüyorsun. Hangi-
sine inanayım?

— Gözümde izanım2259 yok mu efendim? Mehtapta gördüğüm 
zaman geçkince olduğuna iyice dikkat ettim.

— İster yirmisinde olsun ister kırkında… Bu cihetin bence hiç 
ehemmiyeti yok… Onun âşıkane sözlerini doğruya dinleyecek de-
ğilim ki… Eğlence kabîlinden okutacağım fakat anlamak istediğim 
cihetler de var. Beni nerede görmüş? Bu ümid-i sevdaya neden düş-
müş? Bahçeme name bırakmak küstahlığına nasıl cüret ediyor?

— O mektupları defaatle okudum. Bu merak buyurduğunuz 
şeylerin esbabı izah edilmiş mi edilmemiş mi ona dikkat etmeye in-
sanda hâl kalmıyor ki… Âşık Kerem hikâyesi, bu namelerin yanın-
da halt etsin… Zavallının gönlünde bir yangın, bir ateştir gidiyor. 
Onu öyle alevler içinde gördükçe gözyaşlarımı zapt edemiyorum…

— Dediğin gibi, o yolda fenlenmemiş erkeklerden olsa böyle 
ateşli nameler yazmayı bilir mi? İşte bu da sevda madrabazların-
2258    hicap: utanma
2259    izan: ölçü
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dan2260 biri olacak… Çünkü artık bize başka türlüsü düşmüyor… Şu 
son mektubu bir daha oku da dinleyeyim.

Nedime gitti, bir iki dakika sonra elinde beyaz ipek kordonlu, 
al atlas bir torba ile avdet etti. Hanım, hizmetçi ufak bir masanın 
önüne karşı karşıya oturdular. Nedime torbayı masanın şal örtüsü 
üzerine boşalttı. Bir vaz-ı müteessirane2261 ile zarfları birer birer na-
zardan geçirerek bunlardan âdeta leylak salkımına benzeyen birini 
ayırdı. Zarfı açtı, nameyi çıkardı. Leylağın açık eflatun vüreykala-
rı2262, tomurcukları arasına gayet ince bir kalem ve lal2263 mürekkep-
le yazılmış satırları biraz süzerek:

— İşte efendim, son mektup…
— Âşık Kerem hikâyesine benzeyen mektup mu?
— Evet, Âşıkı Kerem’e benzeyen fakat maşukasında Aslı gibi 

istidad-ı iştial2264 görülmeyen nevmidane bir gönül faciasını musav-
vir2265 mektup…

— Oku bakalım, bu coşkun yeni Kerem, birahm2266 Aslı’sına 
ne demiş?..

Nedime sedasına müteellimane bir ahenk vererek şöyle başla-
dı:

“Şu elimdeki zavallı kalem öyle bir girdbad-ı hissiyatın2267 önü-
ne düşmüş âciz bir nalekârdır2268 ki dimağımdan şerarepaş2269 olan 
teessüratı asabım sademat-ı şedide ile ona tebliğ ettikçe2270 bu zayıf 
2260    madrabaz: hileci
2261    vaz-ı müteessirane: üzüntülü duruş
2262    vüreyka: yaprakçık
2263    lal: kırmızı
2264    istidad-ı iştial: tutuşma meyli
2265    musavvir: tasvir eden
2266    birahm: merhametsiz, acımasız
2267    girdbad-ı hissiyat: hislerin kasırgası
2268    nalekâr: feryat eden
2269    şerarepaş: kıvılcım saçan
2270    tebliğ etmek: bildirmek
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kamış yalnız bir sarir-i bimeal2271 ile koşup gidiyor. Suziş-i hakiki-
min yüzde birini ifade edemiyor. Aşkımda bu şiddet, hamemde2272 
bu aciz… Dildarımda2273 bu meyl-i cefa… Ah, hele o mavi gözler 
varken hâlim neye müncer olacak2274?”

Firuze Hanım ömründe ilk name-i muaşakasını hin-i kıraatın-
da2275 gönlünü lebriz-i şevk2276 kesilen on altı yaşında delişmen2277 
bir kızcağız tavrıyla oturduğu sandalye üzerinde arkaya öne doğru 
sallanarak:

— Hah hah hay! O herkesin bildiği meşhur Kerem’in ne sö-
zünde ne sazında bu kadar hurdeli, sanatlı nağmeler yoktu… Bu 
onu geçmiş… Kız, sen bu ateşli satırları okurken ben ne zannediyo-
rum biliyor musun? Muharrir-i name beyefendi güya ocağı, körüğü, 
örsü ile bir Kıpti2278 çergesi2279 yutmuş da zavallının içinde esmer bir 
şorolo2280 muttarit sallantılarla körük çekiyor, ötekiler tıngır mıngır 
demir dövüyorlar, beri taraftan hibo da zurnasını almış hazin hazin 
suzinaktan2281 taksim ediyor2282 sanıyorum. Anlatmak istediği nale-
ler2283, ateşler işte bende aynen bu fikri, bu hayali tevlit ediyor2284.

Nedime mahzunane yutkunarak:
— Kimine hay hay kimine vay vay hanımcığım! Zavallı deli-

kanlı cayır cayır yandığını kırk mektupla yazdı, yine size anlatama-
dı. Nazar-ı teessürünüzü celp için bu gönül harikına yangın kulesi 
2271    sarir-i bimeal: anlamsız gıcırtı, hışırtı
2272    hame: kalem
2273    dildar: sevgili
2274    müncer olmak: sonuçlanmak
2275    hin-i kıraat: okunma anı
2276    lebriz-i şevk: şevkle dopdolu
2277    delişmen: zıpır, hareketli
2278    Kıpti: Çingene
2279    çerge: çadır
2280    şorolo: çingene oğlanı
2281    suzinak: klasik Türk müziğinde bir basit makam
2282    taksim etmek: müzik yapmak, çalgı çalmak
2283    nale: inilti
2284    tevlit etmek: vücuda getirmek
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kırmızı sepetlerini çekecek değil ya efendim? İşte o adam yanıyor. 
Ateş-i sevdasını beyan için ah ettikçe siz biçareyi çingene körüğü 
yutmuş zannediyorsunuz. Of, zihi2285 insaf! Bilmem ne hikmet, gü-
zellerin insafı az oluyor!

— Alt tarafını oku kızım…
“Gönlümün size verdiği payeyi2286 ifham için saatlerle elkap2287 

aradım. Fakat teessüf ederim, bir kelime, bir tabir bulamadım… 
Şedaid-i kalbiyeme, hissiyat-ı samimiyeme tercüman olacak bir li-
sana aşina olaydım sizde bu unf-ı birahimaneden2288 eser kalır mıy-
dı? Kalbiniz taştan bile mahluk2289 ola idi yine bu mahkûm-ı aşkınızı 
bir küçük iltifatınızla bekâm edecek2290 kadar olsun eser-i nerm ü 
rikkat2291 gösterirdi.”

Nedime ütülü, kokulu beyaz keten mendilini gözlerine götürdü. 
Seyelanı2292 meşkûk bir iki katre-i teessürü silerek:

— Ah hanımcığım, biraz dikkatle dinleseniz şu mektuptaki 
ifadenin kalpten doğma bir lisan-ı amik-i sevda olduğunu anlarsı-
nız. Bazı kelimeler, tabirler, cümleler vardır ki yürek sızlamayınca 
bunlar lisandan, kalemden sadır olmaz2293. İşte bu satırlar da öyle… 
Zavallı adam derdini size anlatamadığını ne iyi biliyor. Anlatama-
dığına acıyorum. Anlatamayacağını düşündükçe büsbütün dilhun 
oluyorum…

Firuze Hanım da mendilini gözlerine götürüp ağlama taklidi 
yaparak:
2285    zihi: “ne iyi”
2286    paye: rütbe, derece
2287    elkap: namlar, isimler
2288    unf-ı birahimane: merhametsiz sertlik
2289    mahluk: yaratılmış
2290    bekâm etmek: mutlu etmek
2291    eser-i nerm ü rikkat: yumuşaklık ve acıma eseri
2292    seyelan: akma
2293    sadır olmak: meydana gelmek
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— Ağlama yavrum, ağlama! Şimdiden gözyaşlarını beyhude te-
lef etme! Sermaye-i eşkini2294 facianın sonlarına sakla. Ne yapayım, 
kabahat bende mi? O adamı Kerem’e, beni de Aslı’ya benzeten sen 
değil misin? Kerem ile Aslı hikâyesinde kavuşma var mı ya? Za-
vallıların ikisi de yanıp kül olmadılar mı? Eski hikâyenüvisanın2295 
hasret kavuşturmak âdetleri değilmiş. İşte bizim macera da öyle 
olacak. Bana gönül veren beyin sevda çergesi bir gün ateş alacak, 
bir avuç kül olacak. Sonra ben gidip saçlarımla o külleri süpürürken 
tepemden tutuşacağım. İşte o zaman itfaiyeye haber…

— Bu satırları yazan zat yine bahtiyar bir âşık imiş ki sizi böyle 
tuhaf tuhaf söyletmeye muvaffak oluyor.

— Ha şöyle, biraz da gülünç tarafından bahset… Nedir o Ke-
rem ile Aslı! Hepsi böyle yanık mı? Eski hikâyelerin hiç tuhafı, gü-
lüncü yok mu? Ferhat’la Şirin, Arzu ile Kamber bunlardan hiçbir 
maksud olana2296 tesadüf edilmiyor. Zavallıların kimi yanmış kimi 
boğulmuş… Resimlerini iki defa Acem basması bir kitapta gördü-
ğüm zaman o biçarelerin hikâye-i facialarını dinlemeden hâllerine 
ağlamıştım. Ey, biz şimdi kendi Kerem’imize bakalım, daha neler 
yazmış?

— Siz böyle hep fikr-i istihza ile dinledikçe cariyenizin bu nev-
mit âşık hakkındaki merhametim artıyor. Mademki biçareyi sevmi-
yorsunuz, mektuplarını niçin okutup eğleniyorsunuz? Yazık değil 
mi o adama?

— Kız çılgın! Henüz yüzünü görmediğim bir herifi nasıl seve-
bilirim?

— Yüzünü görseniz de, samimiyet-i muhabbetine kanaat getir-
seniz de sevmeyeceksiniz ki… Çünkü ahdetmişsiniz2297… Ah, o ne 
bedbaht bir âşık imiş ki sizin gibi baru-yı dili2298 ahd ile kilitlenmiş, 
2294    sermaye-i eşk: gözyaşı sermayesi
2295    hikâyenüvisan: hikâye yazarları
2296    maksut olmak: isteğe, emele ulaşmak
2297    ahdetmek: yemin etmek
2298    baru-yı dil: gönül kalesi
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mümteniü’t-teshir2299 bir hisar-ı muhabbet etrafında nevmidane do-
laşmaktan başka bir kârı olmayacak. O zavallı istediği kadar yansın, 
tutuşsun, ah u zar etsin2300 dursun… Hanım sevmemeye ahdetmiş… 
İki gözüm efendiciğim, sevmemeye ahdetmek değil, sevilmemeye 
bir çare bulmalıydınız.

— A, doğrusu bu sözlerine pek şaşıyorum Nedime… O herif 
seni nezdimde tervic-i sevdası2301 için avukat mi tayin etti?

— Ne dava-yı muhabbet vekiliyim ne de o zatın mürevvic-i fik-
riyim2302… Ben yalnız doğruyu söylüyorum.

— Oku kızım, oku! Mektubun muharriri zaten diplomalı bir 
âşığa benziyor. Vekil tayinine ihtiyacı yok. Oku. Ben ne ondan sa-
dakat-i sevda istiyorum ne senden nasihat. Maksadım sade eğlen-
mek…

Nedime okuyarak:
“Sername-i arizamı2303 tezyin2304 için işte bir elkap bulamadım. 

Ah, nasıl bulayım? Sizi tahayyül ettikçe kendimi kaybediyorum… 
Böyle bihuştan2305 zinde2306 kelimat sadır olur mu? ‘Ah Firuzem!’ 
nalişiyle2307 çak-i giriban ediyorum2308. Ağzımdan bir ‘Ah!’ daha çı-
kıyor, onu hemen bir ‘Firuze!’ takip ediyor. Artık saatlerle vürud-ı 
zebanım2309 medit bir ‘Ah!’, Arkasından baygın bir ‘Firuze!’ olu-
yor… Bazen o kadar coşuyorum ki ah ederken ateş kesildiğimi, ‘Fi-
ruze’ derken göverdiğimi2310 hisseder gibi oluyorum. Ben böyle her 
lahza kızarıp morarmaya da razıyım… Ancak netice-i sevdamın ne 
2299    mümteniü’t-teshir: ele geçirmesi mümkün olmayan
2300    ah u zar etmek: inleyip sızlamak
2301    tervic-i sevda: sevdanın değerini artırma
2302    mürevvic-i fikr: fikrin değerini artıran
2303    sername-i ariza: mektubun başlığı
2304    tezyin: süsleme
2305    bihuş: kendinde olmayan, şaşkın, sersem
2306    zinde: canlı, sağlam
2307    naliş: inleme
2308    çak-i giriban etmek: yaka yırtmak
2309    vürud-ı zeban: dilde tespih
2310    göverme: morarma
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renk kesbedeceğini bilsem? Bir nazar-ı iltifatınız bütün hayatımı 
gül pembesine telvin edeceğinden2311 emin olunuz. Bir inayetiniz-
le bir dilhasteyi2312 ihyaya2313 kudretinizin kifayetini bilirken diriğ-ı 
atıfetteki bu sırr-ı hilkatiniz nedir, anlayamıyorum…”

Firuze gülerek:
— İlahi, ne zevzek herifmiş bu… Ahını ala, gönlünü mora bo-

yadıktan sonra benden gül pembesi bir inayet talebine kalkıştı. Hiç 
böyle göz boyayıcı âşık görmedim… Bunun gibi dört satırda sekiz 
renge giren herifin muhabbetinden hayır gelir mi?

— O zavallı ne yazsa zaten sizden müstehziyane mukabele gö-
rüyor. Bedbaht adamcağız…

— Kız, sen de ne dediğini bilmiyorsun… Sözlerine gülersem 
bu zevzeği bahtiyar, gülmezsem bedbaht addediyorsun… Ne de-
mek istiyorsun bilmem ki? Senin kavlince bu adam bedbaht bir me-
sut oluyor, öyle mi?

— Evet öyle… Sizi sevenlerde kaderin bu iki şive-i mütezad-
dı2314 işte böyle birden tecelli eder2315.

— Bu yanar döner renkli mektubun mabadına devam et…
“Sözlerim de aynen hâlim gibi derbeder… Beyan-ı teellüm2316 

için söz bulmakta o mertebe müşkülat çekiyorum ki saffetime gül-
meyeceğinizi bilsem ‘Aklım perişan / gönlüm perişan / ömrüm pe-
rişan’ şarkısını yazıp göndermekle iktifa2317 edeceğim… Artık siz 
bunu hangi makamdan isterseniz okuyunuz… Çünkü havayı, gıdayı, 
madde-i hayatiyeyi küçücük bir kabuk derununda cemeden yumur-
ta gibi bu şarkının da o bir sıraya perişanları aşkın, şuurberenda-
2311    telvin etmek: boyamak, renklendirmek
2312    dilhaste: gönlü hasta olan, âşık
2313    ihya: canlandırma, şenlendirme
2314    şive-i mütezadd: zıt şiveler
2315    tecelli: ortaya çıkma
2316    beyan-ı teellüm: üzüntüyü ifade etme
2317    iktifa: yetinme
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zane2318 bütün mana-yı teellümünü ihtiva ediyor2319. En meyus za-
manlarımda hazinane2320 bu türküye başlıyorum: ‘Aklım perişan…’ 
Sonra ikinci ‘perişan’da gönlüme bir fenalık geliyor, perdeyi yük-
seltiyorum: ‘Gönlüm perişan!’ Üçüncü, dördüncüde olanca avaz-ı 
tazallümümle haykırıyorum: ‘Ömrüm perişan!..’ ”

Firuze Hanım ellerini yüzüne kapayarak:
— İlahi, yetişme herif! Sanki haykırışı beynimde öter gibi oldu. 

Ne zevzek şeymiş bu…
— Ne yapsın efendim? Kırk mektubuna bir cevap alamazsa ar-

tık yazacak söz kalır mı? O da işi hokkabazlığa döküyor.
— Bu perişan aklı ile acaba kimi kandıracak?
“İstirhamnamemde2321 güzel bir iptida yok. Bakalım hüsnüha-

time2322 olacak mı? Dalal-i aşkınızla2323 ne söylediğimi bilmiyorum. 
Hiç coşkun denizlerdeki emvac-ı bikararın2324 tayin-i ibtida ve in-
tihaları2325 kabil midir? Onlar bir umman-ı halecandan2326 kopa-
rak öyle yuvarlana yuvarlana vüsatabad-ı afak2327 içinde dolaşırlar. 
Yok… Hayır, yanılıyorum… Evet, cilve-i kaza bunlarda da bazen 
bir makûsiyet-i hükm2328 gösterir. Yazdığım kırk mektubum, şu bi-
baht2329 gönlüm gibi bu dalgaların da yalçın kayalık bir sahil-i aka-
mete2330 çarparak bin parça olanları çoktur. İşte ağlıyorum… Gü-
zelim, beni kurtarınız… O mavi gözlerinizin sineme açtığı kırmızı 
yaraların devası…”
2318    şuurberendazane: aklı kaldırıp atan
2319    ihtiva etmek: içermek
2320    hazinane: hüzünlü bir şekilde
2321    istirhamname: rica, arzu mektubu
2322    hüsnühatime: güzel son
2323    dalal-i aşk: aşkın sapkınlığı
2324    emvac-ı bikarar: kararsız dalgalar
2325    tayin-i ibtida ve intiha: başlangıç ve sonu tayin etme
2326    umman-ı halecan: kalp çarpıntıısı okyanusu
2327    vüsatabad-ı afak: ufukların sozsuz genişliği
2328    makûsiyet-i hükm: hükmün tersi
2329    bibaht: bahtsız
2330    sahil-i akamet: başarısızlık, sonuçsuzluk sahili



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 243

Firuze, Nedime’nin kıraatini keserek:
— O kırmızı yaraların devası sarı sarı liralardır.
— Hanımcığım, zavallıya bu iftirayı etmeyiniz. Sizin servetiniz 

için ilanıaşk ettiğine böyle katiyen nasıl hüküm veriyorsunuz? Kırk 
mektup yazdı da ne kazandı ki kırk birincisini tahrire de ısrar gös-
tersin? Bu kadar sahife doldurduktan sonra bu mesaisini Yeni Cami 
havlisinde2331 yazıcılığa sarf edeydi dünya kadar para kazanırdı.

— Oku efendim. Mavi gözlerimin sinesine açtığı kırmızı yara-
ların devası neymiş bakalım?

“… fenn-i hazır-ı tıbb2332 müfredatından hiçbirinde bulunamaz. 
Bunlara iksir-i Lokman tesir etmez. Bazı emraz-ı mühlikenin2333 
yine kendi mikroplarıyla aşılanarak şifapezir2334 olması kabîlinden 
bu illet-i müdhişemin çare-i tedavisi yine o mavi gözlerinizdir.”

Firuze Hanım “Ben puhunun gözlerine vuruldum” şarkısını te-
rennüm ettikten2335 sonra:

— Hay zevzek hay… Sakın biçare kırmızı kırmızı egzamaya 
uğrayarak bu şeamet-i tesirini de gözlerimden bilmesin?

— Eğleniniz efendim, eğleniniz… Aşkın sinede suret-i husulü 
hakkında eski bir teşbih-i kadimi2336 istimal ettiği için zavallıyı tah-
kir ediniz… Hüseyniden2337 “Ben elimle yâre açtım sineme” şarkısı 
yok mu efendim? Bunun kaili2338 hata mı etmiş?

— Sen o eski şarkılardaki tuhaflıklara ne bakarsın? Şairin biri 
gönlündeki renc-i muhabbeti2339 yaraya teşbih etmiş. Sonra söz kah-
2331    havli: avlu, bahçe
2332    fenn-i hazır-ı tıbb: bugünkü tıp bilimi
2333    emraz-ı mühlik: öldürücü hastalıklar
2334    şifapezir: şifa olan
2335    terennüm etmek: söylemek
2336    teşbih-i kadim: eski benzetme
2337    hüseyni: klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
2338    kail: söyleyen
2339    renc-i muhabbet: aşk acısı
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tına2340 uğrayan urefa2341 bu teşbihe bayılarak kimi bu yaraya sargı 
kimi merhem tertibine kalkışmış, kimi istihmam2342 kimi göbek ta-
şında terleme tavsiyesinde bulunmuş… Hep böyle yaralı merhemli 
şarkıları, şiirleri işittikçe kendimi malulin-i sevda2343 hastanesinde 
zannediyorum. Bu bey de muhabbetin böyle nev-i müzminine2344 
giriftar olanlardan mı acaba?

— Evet… Mektupların adedi kırktan yavaş yavaş seksene çı-
karsa beyin muhabbeti de devr-i müzmine girmiş olur.

— Devam et Nedime’m…

“Çare-i iltiyamımın2345 bir nigâh-ı tenezzülünüze2346 muallak2347 
kaldığını bildikçe nasıl fariğ-i tazarru2348 olabilirim? Esir-i iltifa-
tınızım. Müddet-intizar2349 ne kadar medit olursa olsun şevk-i mu-
habbetimi kıramaz. Gönlüm size ebediyen merbuttur. Bakiye-i öm-
rümü2350 dergâh-ı aşkınızda ‘ya sabır’ çekmekle geçireceğim. Size 
isma-ı figan2351 edemezsem evrad-ı muhabbetiniz2352 ile vecde2353 
gelerek bab-ı istirhamınız2354 önünde baygın heyhat belki de biruh 
düştüğüm günü bu kurban-ı cevrinizi2355 bir kere tenezzülen çiğne-
2340    kaht: kıtlık
2341    urefa: irfan sahibi kimseler
2342    istihmam: hamama girme, yıkanma
2343    malulin-i sevda: sevda hastaları
2344    nev-i müzmin: kalıcı, kronik çeşit
2345    çare-i iltiyam: yaranın kapanmasının çaresi
2346    nigâh-ı tenezzül: bakmaya tenezzül etme
2347    muallak: asılı, bağlı
2348    fariğ-i tazarru: yalvarmadan vazgeçme
2349    müddet-intizar: bekleme süresi
2350    bakiye-i ömr: ömrün geri kalanı
2351    isma-ı figan: figanın sesini duyurma
2352    evrad-ı muhabbet: sürekli tekrarlanan aşk sözleri
2353    vect: kendinden geçme
2354    bab-ı istirham: merhamet kapısı
2355    kurban-ı cevr: eziyet kurbanı
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yip geçseniz döktüğü gözyaşlarının mükâfatını vermiş olursunuz. 
Baki2356 merhamet, inayet2357…

Azat2358 kabul etmez bir kulunuz”
Firuze Hanım kahkaha ile iki elini birbirine vurarak:
— Azat buzat, haydi bahçe kapısında beni gözet… Pırrrr…
Nedime, hatime-i nameden müteessiren güya nemlenen göz-

lerini kurutmak için menekşe rayihalı mendilini hafif hafif yüzüne 
gezdirerek:

— Kasaba yağ kayısı2359, keçiye can kayısı…
Keyfiyet pek de öyle Nedime’nin zannettiği yahut zanneder 

göründüğü gibi değildi. Firuze Hanım’ın bir sada-yı istihza ile “Pır-
rrr!” demesi âşığını zeklenmeden ziyade mektubun intihasını2360 is-
tima tesiriyle rielerini2361 dolduran heva-yı halecanı boşaltmak için-
di. Kadıncağız muharrir-i namenin hüsnüniyetine, sıdk-ı sevdasına 
bir türlü kanaat getirememekle beraber yine Nedime’nin okuduğu 
cümlelerin bazılarından en rakik asabına kadar müteessir oluyor-
du. Kulaklarının bu ruhnevaz mızıka ile bir itiyad-ı kadimi2362 vardı. 
Onu istimadan ihtiyar-ı feragat edeli dünyayı, hayatı pek tatsız, pek 
yeknesak2363, pek melalaver buluyor, o yaşta bir kadın için medar-ı 
hazz u iştigal2364 olacak fukaraperverlik, evlat muhabbeti ve bunlara 
mümasil diğer hususat, kendini bir türlü tamamıyla eğlendiremiyor, 
terk-i muaşakattan sonra gönlünde hasıl olan boşluğu, bu umman-ı 
zucreti hiçbir şey dolduramıyordu. Meyl-i salahından2365 beri en-
2356    baki: sonsuz
2357    inayet: yardım isteme
2358    azat: serbest bırakma
2359    kayı: kaygı, endişe, tasa
2360    intiha: son
2361    rie: akciğer
2362    itiyad-ı kadim: eski alışkanlık
2363    yeknesak: tekdüze
2364    medar-ı hazz u iştigal: haz ve uğraşı sebebi
2365    meyl-i salah: rahata, huzura meyletme
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zar-ı rağbetkâran2366 kendinden külliyen çevrilmemişti. Ara sıra be-
yan-ı suziş-i derun edenler eksik olmadı. Fakat bunlardaki emel-i 
menfaatcuyaneyi2367 vazıhan bildiği ve bu emirdeki acı tecaribin2368 
sızısı henüz kalbinden zail olmamış bulunduğu için var kuvvetini, 
olanca metanetini toplayarak bir müddet gönlü ile, heves-i şedid 
ile nakabil-i mukavemet2369 arzu-yı kadim itiyadıyla cenkleşti2370. 
Name gönderenlere, ilanıaşk edenlere evvela hakaretle, sonraları 
sükûtla mukabele etti. Yavaş yavaş mukavemetine bir zaaf, cesa-
retine bir kesel arız oldu. Daima bir diğerinin hissiyat-ı muhabbe-
tine iştirakle daraban eden2371, lezzet-i hayatı bu tezaufte2372 bulan 
kalbi, gönlü o hiddet-i ömr içinde boğulmaya başladı. Evet, yine 
aldanmaya ve hemen hemen o acı tecrübelere razı olacak bir hâle 
geldi. Fakat bu hissiyatını, tefekküratını kendi kendine itirafa bile 
sıkılıyor, zuhur edecek âşıklardan muğber, müteneffir görünmeye, 
bu hususta kendini aldatmaya uğraşıyordu.

Kısa bir müddet uşşak2373 kesadıyla2374 geçti. Arz-ı sevda eden, 
name gönderen olmadı. İşte o esnada Firuze kendi kendine:

— Artık sahte sevdakârlardan kurtuldum. Bunlar arz-ı muhab-
bette ısrar ettikçe benim için tehlike vardı. İşte çok şükür çekildiler. 
Bundan sonra sevdadan masuniyetle2375 yaşayacağım, diyordu.

Fakat bunu kendi kendini aldatmak için söylüyor, bu kararın 
acısı yüreğine çöküyordu. O aralık Reyhan zuhur etti. Name name-
yi takibe başladı. Bu son ilanıaşka karşı Firuze’nin ilk hareketi bir 
tehevvür, bir hiddet-i acibe oldu, söylendi, bağırdı. Fakat bu hid-
dete öyle bir sevinç karışık idi ki o infial arasında hanımın mavi 
2366    enzar-ı rağbetkâran: arzulu bakışlar
2367    emel-i menfaatcuyan: çıkarcı amaç
2368    tecarip: tecrübeler
2369    nakabil-i mukavemet: karşı koymak mümkün olmayan
2370    cenk: savaş
2371    daraban: çarpma
2372    tezauf: ikilik
2373    uşşak: âşıklar
2374    kesat: kıtlık, azlık
2375    masuniyet: korunaklı olma
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gözlerinden bu memnuniyet-i hafiyenin suret-i intişarını yalnız Ne-
dime fark edebilirdi. Hanımın âşıksız kaldığı zamanlar Nedime iç 
sıkıntısından esneye esneye ölürdü. Âşık zuhuruyla dad u sited-i 
muhabbet2376 açıldı mı Habeş kızına işte o zaman iş çıkardı. Yalnız 
iş değil, büyük bir kazanç kapısı açılırdı. Beye hediyeten takdim 
edilecek pırlanta Frenk gömleği düğmelerini ısmarlamak, elmaslı 
tütün kutusu, kıymettar bir saat bulmak hep bu mühim işler Nedi-
me’nin vezaifindendi. Reyhan mektupları yalıya atmaya başlayınca 
bu kızın sevincine payan olmamıştı2377. Hanımının gününü, saatini, 
dakikasını hep uygun bir vaktini kollayarak o sahte hiddetini tadi-
le2378 yol bularak güya izzetinefsini örselemeden mektupları birer 
birer okudu. Firuze mektupların suziş-i üslubu bir sevda madrabazı 
lisanı olduğunu anlamayacak bir kadın olmadığından suikabulde 
pek ziyade zaafa düştüğü bu sahtekâr âşıkla o da en acı kudret-i 
istihzasıyla eğlenerek sanki bu suretle intikam almış olmak için Ne-
dime nameleri okurken hanım acip, gülünç tefsiratla eğleniyordu.

Mektupların adedi kırktan elliye çıktı. Fakat cümlesi böyle 
müzeyyifane tefsiratla okunuyordu. Bu tazarrunamelerin hiçbirine 
cevap alamamak âşık-ı muannidin2379 cesaretini kırmadı. Cevap ala-
mıyorsa tekdire de uğramıyordu ya! Demek yazdıkları okunuyor, 
belki de hoşa gidiyordu. Reyhan bu sükûtu nim muvaffakiyet2380 
addederek kocakarının tövbekârlığı duçar-ı tezelzül2381 olduğunu, 
biçarenin şimdi gönlü ile şedit bir cidalde2382 bulunduğunu anladı. 
Mektuplarında onun izzetinefsini okşayacak, endişelerini tahfif 
edecek2383 cümleleri tezyit etti. Artık tuhaflıkları azalttı. Metin, cid-
di kelimatla ateş-i derununu her gün diğer bir manzara-i müessire-
sinden irae ederek kendine acındırmaya uğraşıyordu.
2376    dad u sited-i muhabbet: sevda alışverişi
2377    payan olmak: sınırı, sonu olmak
2378    tadil: yatıştırma
2379    âşık-ı muannid: inatçı âşık
2380    nim muvaffakiyet: yarı başarı
2381    duçar-ı tezelzül: sarsıntıya uğrama
2382    cidal: mücadele
2383    tahfif etmek: hafifletmek
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Gazeteye tefrika edilen2384 güzel bir romanın mabad-ı yevmi-
yesine şiddetle intizar eden kariin2385 gibi Firuze’nin işi gücü her 
sabah Nedime’yi celp ile:

— Ey, bizim herzevekil2386 âşık yine ne demiş bakalım? Mek-
tup yok mu?

sualini bir halecan-ı hafi ile sormak oluyordu. Mektup vürut 
etmiş ise Nedime onu bir aheng-i mahsusla okuyor, hanım şimdi 
biraz dalgınca dinliyordu.

Bu kadar mektubunu aldığı Reyhan’ın Firuze henüz yüzünü 
görmemişti. Kim bilir ne gibi bir ihtiyatla bu âşık-ı nalekâr2387 mek-
tuplarını “Azat kabul etmez bir köleniz”, “Esir-i aşkınız” filan ne-
vinden terkiplerle imza ederek ismini de şahsı gibi saklıyordu. Bun-
da bir sır olmalı… Belki bu mektumane2388 hareketi Firuze’yi lisana 
düşürmekten ihtiraz içindir. Hanım, hizmetçi öyle düşünüyorlardı. 
Hakikatte ise Reyhan’ın böyle mektumane davranması kendine es-
rarengiz bir âşık süsü vermek, hem de ismen, şahsen Hami tara-
fından tanınarak validesine kur etmekteki maksadının Parnas’tan 
dolayı o aileden bir kuyruk acısı çıkarmak desisesine mübteni2389 
bulunduğunu anlatmamak ihtiyatına mebni idi. Firuze’yi bir kere 
dam-ı iğfale2390 düşürdükten sonra hakikat anlaşılırsa da ehemmi-
yeti yoktu.

Mektupların kıraat-ı yevmiyesi tesiriyle gönlünde peyda olan 
rikkat-i sevdayı artık Nedime’den saklayamayan bu maşuka-i şast-
sale2391 artık bu ateşli sevdalısını görmek arzusuna galebe edemez 
bir hâle geldi:
2384    tefrika: gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan 

dizi
2385    kariin: okuyucular
2386    herzevekil: her şeye burnunu sokan
2387    âşık-ı nalekâr: inleyen âşık
2388    mektumane: gizli tutma
2389    mübteni: kurulmuş
2390    dam-ı iğfal: aldatma tuzağı
2391    maşuka-i şastsale: altmışlık sevgili
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— Nasıl adamdır, bari şunun bir kere yüzünü görsem…
sözlerini artık diline vird-i zeban edinmişti. Bir sabah Nedime 

telaşla haykırdı:
— Hanımefendi koşunuz! Geçiyor… Denizden sandalla gidi-

yor…
Firuze koştu, panjura yapışarak baktı. Filvaki mavi boyalı, al 

kadife döşemeli bir sandal derununda tek başına kürek çekerek bir 
delikanlı gidiyordu. Yaşı otuzdan pek yukarı tahmin edilemeyen bu 
gencin gür bıyıkları, tahrilli2392 iri siyah gözleri, enli omuzları, gür-
büz vücudu Firuze üzerinde tesir-i matlubu peyda etti. Zavallı kadın 
dudakları titreyerek:

— Kaç aydır anlaşılmaz bir ısrarla bana yanar tüter âşıkane 
mektuplar gönderen zevzek bu muymuş? dedi. Sonra tıkayıcı bir 
kesiklikle başını bir tarafa çarpıtarak:

— Kız, Allah müstahakını2393 versin. Birdenbire beni koşturdun 
da kesildim…

sözlerini mırıldandı. Yine panjura dayandı.
Reyhan gecelerle eşk-i nevmid dökmüş bir âşık-ı mahzun na-

zarıyla pencerelere müsterhimane2394 olduğu kadar da mahremane 
iki üç kere baktı. Müteakiben teessürden kesilmiş gibi kürekleri 
elinden bıraktı. Güya terini silmek için ufak beyaz bir keten mendi-
li yüzüne götürdü. Dümu-ı ye’sini kuruttu. O siyah, o iri gözler, ne 
hikmet bilinemez, Firuze’ye ağlamadan kızarmış, üç aylık renc-i 
sevda ile etrafı halka halka çürümüş gibi göründü. Reyhan mendili 
bıraktı. Bir rehavet-i mağmumane2395 ile kürekleri aldı. Panjura ha-
zin, elim, medit bir nazar-ı veda atfıyla öyle gözler pencerede, eller 
kürekte çekildi.

O gece zavallı Firuze piş-i nazar-ı hayaline dikilen bu siyah 
bıyıklı, iri gözlü delikanlının kendine açtığı aguş-ı muhabbete düş-
2392    tahrilli: renkli bölümü çizgi çizgi olan (göz)
2393    müstahak: bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza
2394    müsterhimane: yalvarana yakışır hâlde
2395    rehavet-i mağmumane: gamlı bir rehavet
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memek için son vüsat-ı ihtirazıyla uğraştı. Ertesi günü Reyhan’dan 
gelen mektup sandalla yalının önünden geçişindeki tahassüsat-ı 
nevmidane ve mütehassiraneyi cidden suzişli bir belagatle musav-
ver idi. Âşık-ı şuride2396 gündüz yalının önünden geçmemek için 
o güne kadar gösterdiği mukavemet-i takatberendazaneye2397 artık 
tab u tahammül2398 getiremediği, nihayet o küstahlığa cüret ettiği 
için aflar, özürler diliyordu.

Bu genç âşıkla geçkin maşuka beyninde âdeta bir cidal-i sevda, 
bir gönül muharebesi açıldı. Reyhan bunu yavaş yavaş bir muha-
sara2399 şekline soktu. Muhasır2400, o kadar ustalıkla mahsurun2401 
harekâtını tahdit etti, levazım-ı hayatını kesti ki şişede balık gibi bu 
çıkmaz sokağın içinde dört dönen Firuze teneffüsüne kâfi hava bile 
bulamayarak:

— Bu kara bıyıklı gencin hayalini gönlümden çıkaracak bir ef-
sun2402 yok mudur? Onun bana sevdası meşkûk… Fakat ben onu 
seviyorum. Ah, ne yapayım a dostlar?

feryad-ı ıztırarıyla2403 haykırırken Nedime, hanımının yüzüne 
manidar nazarlarla bakarak “teskin-i sevda” için yalnız bir çare bu-
lunduğunu anlatırdı.

Firuze geceleri o gürbüz delikanlının hayaliyle2404 güleşe güle-
şe nihayet bitap2405 kaldı. Şedit, elim oldukça medit bir mukavemet-
ten sonra hanımın tesir-i itiyadıyla heves-i sevdası meyl-i salahına 
galebe etti. Nihayet bir gece Nedime, Reyhan’ı koru kapısından 
2396    âşık-ı şuride: perişan âşık
2397    mukavemet-i takatberendazane: güç bırakmayan direniş
2398    tab u tahammül: dayanma gücü
2399    muhasara: kuşatma
2400    muhasır: kuşatan
2401    mahsur: kuşatılan
2402    efsun: sihir
2403    feryad-ı ıztırar: çaresizlik feryadı
2404    “Güreş diyemediğim af buyurulsun.” (H. Rahmi’nin notu)
2405    bitap: yorgun, güçsüz
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içeri alarak zulmet-i leyli2406 tazif eden2407 kesif sayeler altından ses-
sizce yürüte yürüte hanımının hücre-i kabulüne kadar isal etti. Artık 
Firuze’nin arzusu yatıştı. İş bitti mi? Hayır, ne gezer! Bu hikâyenin 
en müellim safhası asıl bundan sonra başladı.

***
Gelin ne hâlde? O zavallı şişman Saffet Hanım ne yapıyor? Ne 

yapacak? Her sabah aynanın karşısına geçerek çenesinin altından 
sarkan katmerleri sayıyordu. Evvelden gerdanı birbirinden küçük 
üç tepsiyi iç içe koymuşlar gibi katmer katmer iken üzüntü ile bu 
katmerlerden biri kaybolmuş, ikincisi de hayli incelmişti. Rabb’im 
kimselere vermesin! Çapkın koca, kıskançlık üzüntüsü bu! Kolay 
mı? Bir erkeğin gözü dışarıda olursa artık o evin tadı tuzu kalır mı? 
Evlere şenlik, bu metres denilen âfet öyle gelgeç muhabbetlere ben-
zemiyor ki… Bu nam altında birçok bigünah hanımların kocalarını 
zapt eden o kabartma saçlı, tüylü şapkalı karıları buralara getiren 
gemilerin ilahi dipleri delinsin…

Hami Bey’in bir müddet gizli tutulan metresi meydana çıktığı 
zaman biçare Saffet ne kadar gözyaşı döktü. Kocasının ayaklarına 
kapanarak:

— İki gözüm beyim… Korse giyerim, piyano, dans, meşk ede-
rim, Fransızca öğrenirim, ne emredersen yaparım… Her cefanı çe-
kerim… İstediğin vakit beni kırbaçla döv… Kulun, kurbanın ola-
yım… Tek o Frenk karısını terk et…

diye az yalvarmadı.
Bu ricalarına karşı kocası Fransızca bir şeyler homurdanarak 

ayağı ile o zavallının başını ittirdi. Bu yalvarmasına hiç kulak as-
madıktan başka yalıdaki odasına altın yaldızlı çerçeve içinde yağlı 
boya, yarı çıplak koskoca bir kadın resmi getirdi, astı. Hiç şüphe 
yok, bu o yaşı yerlerde sayılası metresin resmi olacak. Ah, kör olası 
kaltak! Utanmadan sıkılmadan bir erkek ressamın karşısına öyle 
2406    zulmet-i leyl: gecenin karanlığı
2407    tazif: arttırmak
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hamam soygunu gibi oturup da nasıl resmini aldırdın? Tüh kepaze! 
Hayâsız2408!

Bu şiddetli tayibi2409 hilafına Saffet, birkaç kere tablonun bu-
lunduğu odanın kapısını sürmeleyerek acaba ben de ona benzeyebi-
lir miyim diye soyunmuş dökünmüştü. Ne mümkün, o menhus karı-
nın bitiminde bir biçim var. O boyun çarpıtış, o süzük bakış… Hele 
o ince bel… Değnek gibi zayıflasa Saffet’in yine ona benzemek 
ihtimali yoktu. Hiddetinden levhayı parçalayacağı geliyordu. Hiç 
olmazsa gözlerini çıkarıp orasını burasını, en güzel yerlerini kopa-
rarak resmi fare yemiş demeyi kurdu. Fakat buna bir türlü cesaret 
edemedi. Gece ağladı, gündüz ağladı. Kocasının verdiği nispetle-
re2410 dayanamadı. Nihayet babasının evine kaçtı. Saffet’in asıl vali-
desi bir hayli miras bırakarak vefat etmişti. Üvey validesi biçareyi:

— Erkeğin keyfine karışılır mi? İsterse üstüne evlenir, isterse 
on tane metres tutar. Haydi, bakayım gözlerini sil de kocanın evi-
ne… Tosun gibi bir de evladın var. Namuslu bir kadının ağzında 
boşanmak lakırdısı gezer mi hiç?

tekdiriyle tekrar yalıya göndermişti. Saffet, Hami’den ayrılarak 
başlı başına bir ev tutsa kimseye muhtaç olmaksızın geçinebilirdi. 
Kırk lirayı mütecaviz iradı vardı. Lakin hani o beceriklilik nerede?

Bütün hiddetini gözlerinden çıkararak ağlıyor, elinden başka 
bir şey gelmiyordu. Kocasının cevrinden, kaynanasının istihza-
larından pek bizar2411 kaldığı, dünyada kendini kimsesiz bulduğu 
zamanlar bir penagâh-ı tesliyet2412 olarak evladına sarılırdı. Valide-
sinin ye’s ü rikkatinden bihaber olan çocuk müstağrak olduğu göz-
yaşlı buselere, o nevazişlere2413 mukabil mürebbiyesinden öğrendi-
2408    hayâsız: utanmaz
2409    tayip: ayıplama
2410    nispet: birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş
2411    bizar: bezgin
2412    penagâh-ı tesliyet: teselli sığınağı
2413    nevaziş: okşama
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ği kelimat-i teşekküriyeyi2414 sarf ettikçe bedbaht Saffet, çocuğun 
yüzüne bakarak:

— Ah yavrum, sende de mi bu fan finler? Acaba bu dili sana 
büyüdüğün zaman karına eziyet etmek için mi öğretiyorlar?

Saffet’in en büyük dert ortağı Meryem Dudu idi. Hami, Par-
nas’ı bulduktan sonra artık yalının semtine hemen uğramaz olmuş-
tu. Genç kadın yeisinden uykusu kaçtığı geceler Dudu’yu çağırır, 
bazen ortalık ağarıncaya kadar derdini, hicranını2415 anlatır anlatır 
da bitiremezdi.

Bir sabah Meryem Dudu uçuk bir beniz2416, telaşlı fakat mah-
remane bir tavırla Saffet’in odasına gelerek gözleri büyümüş bir 
hâlde:

— Ah hanımım, sana bir şey diyeceğim. Müsaaden vardır, ka-
pıyı sürgüleyeyim? Aman Mega! Tabanlarımdan ta tepemecek titri-
yorum. Tavanların, parkelerin kulakları vardır deyi havf ediyorum.

Saffet şaşırarak:
— Ne oldun Meryem? Beyin metresi mi öldü?
— Hiç o karı ölür? Sapasağlamdır. Yürek titremesinden ben 

ölüyorum! Ah, ne iştir bu talihsiz başıma gelenler…
— Dudu, beni korkutuyorsun! Kapıyı sürmele de anlat bakalım, 

ne oldu?
Meryem kapıyı muhterizane sürmeledikten sonra:
— Acep diyeyim demeyeyim? Kederimden şaşkına dönmü-

şüm…
— Söyle karı söyle… Merakımdan şimdi çatlayacağım…
Dudu etrafına bakınarak:
— Bundan bizi bir işiten olur dersin?
— Adam, işte kapı sürmeli… Kim işitecek?

2414    kelimat-i teşekküriye: teşekkür kelimeleri
2415    hicran: ayrılığın verdiği büyük üzüntü
2416    beniz: yüz rengi
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— Bazen duvarların kulağı olur derlerse bu pek boş bir laf de-
ğildir.

— Artık üzme beni, yetişir…
— Hani bundan üç gün evvel gönlüne bir sıkıntı gelip de “Yalı-

da duramıyorum. Haydi Dudu, birlikte İstanbul’a gidelim, Kalpak-
çılar’a çıkalım.” demiştin?

— Evet, dedim?
— O günü sen çarşafını koydun. Ben de hazırlandım. Bundan 

gittik, vapura oturduk. Kadınlar tarafının perdesi açıldıkça dışarı-
dan bir genç bey yüzüme bakor, gülor. Bir ara kızarak “Acep sı-
fatımda maymun oynuyor?” dedim. Bu lafı işitti işitmedi bilmem, 
hiç üzerine almadı. Gülmek filan derken eliyle can evinin üstünü 
gösterip işmara2417 başlamasın? Beni kötü karılardan sandı dersin? 
Allah’a çok şükürler olsun saçım üç boyaya girmiş fakat gönlümün, 
ırzımın2418 rengi değişmemiştir. Hiddet ta içerimden kabardı. Avu-
cumu yumruk ederek gösterdim. “Bu perhiz topiğinden yersin!” de-
dim. “Ah evet” etti, “Yerim” demek istedi. Biraz sonra perde gene 
aralık olunca bu defa düpedüz işmara başladı. Artık gülmüyor, ağ-
lıyor gibi yapıyordu. Derken seni gösterip ah etmesin? O zaman 
bu şaşkın kafama dank dedi ki gözüne kestirdiği ben değilmişim, 
meğer sen imişsin…

— (telaşla) Sus Dudu! Şimdi yüreğime iner… Evladımın üzeri-
ne yemin ederim ki benim bir şeyden haberim yok.

— Kalbine tasa2419 koyma ay efendim! Ben bilirim ki senin ha-
berin yoktur.

— Ay başıma gelenler! Sonra?
— Sonrası efendim, vapur köprüye yanaştı. Kalabalığın için-

den biz çıkarken o bey enseme geldi. Ta kulağımın dibinde hafiften 
mır mır ediyordu. “Tut ki ben ölmüşüm. Beni dirilteceksin.” di-
2417    işmar: göz kırpma, işaret
2418    ırz: namus
2419    tasa: endişe, dert
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yordu. Ne diyordu iyiden farkında olamadım. Ne gençtir, güzeldir 
bilsen! Yukarıdan aşağı apiko2420 bir kostüm koymuştur. Doğrusunu 
istersen Hami Bey’den daha genç, daha yakışıklıdır. Fakat kendine 
hiç “yakışıklısın” denir? Köprünün merdiveninden çıkarken gene 
mır mır ettiyse ben de döndüm “Namusunla çekilir gider bir be-
lasın, yoksa polise ihbar edeyim?” Bu lafımdan korktu korkmadı 
bilmem, ortadan kayboldu. Baktım ki farkında değilsiniz, ben de 
size hiçbir şey tınmadım. O gün böyle geçti. Evvelki akşam çayıra 
indim. Bunu orda gördüm. Şıp deyi sans-façon2421 yanıma geldi. Bir 
bonjur etti. Şaşırdım. “Ahbabımsın2422 ki bonjur ediyorsun?” dedim. 

“He, yürekten ahbabınızım.” cevabını verdi. “Haydi efendim işine… 
Her kuşun eti yenir?” dediysem “Aman efendim, ben sizi yiyecek 
değilim, bir ifadem vardır.” dedi. Şöyle lafa başladık:

Ben:
“Benim gibi namuslu bir duduya ne diyeceğiniz olabilir?”
“Diyeceğim laftan namusunuza bir kir bulaşmaz. Size bir mek-

tup vereceğim. Onu götürüp Saffet Hanımefendi’ye takdim edecek-
siniz…”

Yukarıdan aşağı sıfatına bir bakarak:
“Postacı mısınız efendim? Kıyafetiniz bana öyle bir şey demi-

yor…”
“Rica ederim dudu, lafı enine boyuna uzatmayınız. Bu işin ucu 

Saffet Hanım’a dokunur. Sizin onu sever ve kendisine gayet sadık 
olduğunuzu haber aldım. Bu mektubu ona ne kadar çabuk götürür 
iseniz hanımınızın hakkında o kadar büyük bir iş görmüş olursu-
nuz…” dedi.

Çiçekli bir zarfı elime tutuşturarak yürüdü. Birkaç adım git-
tikten sonra “Bunun cevabını getirirsen her gün bu vakitleri beni 
burda bulabilirsin.” dedi, gitti. Mektup elimde, yalının mermer di-
reği gibi taş dondum kaldım. Kâğıda bir baktım. Mektuptur, buket-
2420    apiko: derli toplu, şık
2421    sans-façon: teklifsiz, laubali
2422    ahbap: dost
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tir, fark edilmiyor. İşte o kerte büyük bir bêtise2423 ettiğimi anladım. 
Mektubu niçin aldım? Neye böyle şaşırdım? Beyin ardından koşup 
geri vermek istedim. Etrafıma bakındım. Meydanda yoktur. “Bu ne 
beladır ki böyle geldi beni buldu?” dedim. Artık ne edeceğimi şa-
şırdım. Mektubu bir tarafa atayım istedim. Ah, içinde isminiz vardır. 
Yavaş yavaş yalıya döndüm…

Saffet Hanım iki eliyle yüzünü kapayarak:
— Aman dudu! Ocağa atıp yakaydın… Nasıl çapkın herifmiş o 

yetişmeyesice! Benim ismimi nereden biliyor? Bak başıma gelen-
lere! Ey, sonra?

— He, ben de mektubu yakayım istedim fakat…
— Ay, yakmadın mı? Hâlâ yanında mı?
— Yakamadım. Bir kere size işi anlatmadan yakmaya korktum. 

Bakalım anlayalım, o çapkının derdi nedir? Size alakalanmıştır? Ne 
istiyor?

— Kaynanam duyarsa, kocam duyarsa artık bin kere ben bigü-
nahım diye çırpınayım, bak para eder mi?

— Kaynanan duyarsa bırak ki o nev mektuplardan onun içine 
ürküntü gelmez. Fakat istemem ki senin temiz adın kirlensin. Mek-
tubun içinde ne laflar vardır, bu ne biçim sevdadır, merak ettim. 
Gece döşeğe girdimse bilirsin sanki mektup da benim karnıma gir-
miştir, fikrimden çıkmıyor. Ah, nasıl etsem de onu birine okutarak 
mefhumunu anlasam deyi çok düşündüm. Böyle işlerde hiç kimse-
ye inan olur?

Dudu muhterizane etrafına bakınarak elini koynuna soktu. Be-
yaz mendile sarılı bir şey çıkardı. Mendili açtı. Zambakla kamelya-
dan müteşekkil bir çiçek demetine benzeyen bir zarf göründü. İki 
kadın, bilatekellüm bir müddet yekdiğerine bakıştılar. Ortada duran 
o zarfa el sürmek değil, artık ona dair beyan-ı mülahaza2424 etmeye 
2423    betiz: budalalık, saçmalık
2424    beyan-ı mülahaza: düşünceyi söyleme
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bile korkuyorlarmış gibi endişeli bir dalgınlık içinde kaldılar. Git-
tikçe havfı artan Saffet, nihayet dedi ki:

— Bunu niçin mahvetmedin de bana kadar getirdin?
— Bir kere danışayım istedim… Mademki bu mektup elimize 

düşmüştür, mefhumunu örgenmeliyiz. Bakalım, içinde iftira vardır, 
ne vardır? O delikanlı size nasıl tutulmuştur? Bu işe ne parmak gir-
miştir? Hiç bunları anlamadan olur?

— Nasıl anlayalım?
— Okutacak birini bulmalıyız…
— Dudu sus… Kime emniyet olunur?
— He, evet… Bu pek nazik bir keyfiyettir…
Bir hayli müddet düşündüler. Meryem Dudu acip bir tebessüm-

le:
— Tanıdığım bir papaz efendi vardır. Pek iyi adamdır. Her dil-

den okumasını bilir. Ağzı sanki demir kasa gibi sımsıkı kilitlidir. 
Kendinden laf çıkmaz. Ona gidip okutayım. Fakat böyle sevda işi 
hiç papaza okutulur? Edepten dışarı laflar varsa utanırım… Papaz 
bana “Bu mektup sana kimden gelmiştir?” deyi sual ederse2425 ne 
cevap ederim? “Eski nişanlımdan geldi.” desem acep bu ağız o 
ağıza uyar? Ah, olmaz olmaz… Ağızlar birbirine uysa da isimler 
uygunluksuz gelir… Bunda imza vardır. Bu isim elbette benim ya-
vuklumunkine mutabık2426 düşmez.

Saffet bir cesaret-i fevkalade ile uzandı, mektubu aldı. Zarf ka-
palıydı. Yırtıp yırtmamakta uzun müddet tereddüt ettiler. Nihayet 
Meryem dedi ki:

— Yırtmak hayırlı olur. Bakalım zarfın içinde yalnız mektup 
vardır? Başka şeyler de vardır? Görürüz…

Saffet makası alarak ucuyla yavaş yavaş zarfın zamk ile ya-
pışık kapağını yırtmadan açtı. Meydana yine zarfın örneği çiçek-
li bir kâğıt çıktı. Besbelli beyin ateş-i sevdasından kinaye olarak 
2425    sual etmek: sormak
2426    mutabık: uygun
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name, lal ile yazılmıştı. Bu ateş renkli satırları görünce Saffet’in de 
çehresi gülgûn kesildi. Mektubu açmakla zevcine karşı müthiş bir 
hıyanette2427, iffeten2428 tamir kabul etmez bir hatada bulunduğuna 
zehapla2429 tekmil vücudunu soğuk bir terle hafif bir lerze istila etti. 
Kâğıdı elinde evirdi çevirdi. Hiçbir şey anlayamadığı satırlara dik-
katle bakarak:

— Dudu şaşıyorum! Bu eğri büğrü, kıvrık kıvrık çizgilerden, 
noktalardan nasıl lakırdı çıkıyor? Şimdi bu karmakarışık kıvrıntıla-
rın her biri bir şey demek, değil mi?

— Evet… Öyle ya… Her biri bir gûne2430 laftır. A hanımım, 
sen hiç de mi harf tanımazsın? Beyi elife vururlarsa “ba” olur. Kafı 
çime çarparlarsa “kıç” olur. Bu kadar da mektep görmemişin?

— Beyi elife vururlarsa “bağ” mı olur?

— Yok, efendim, o bildiğimiz üzüm bağı değil. O ki elifi beyi 
tanıyamazsan bundan nasıl “ba” çıkacağına aklın ermez…

— Senin eriyorsa şu mektubu okusana…

— Osmanlıca okumasını bilmem… Kendi dilimden bilirim. 
Frenkçe bilirim. Osmanlıca elifbayı biraz görmüşüm..

— Senin başka dillerde bildiğin okuman şimdi ne para eder? 
Marifet şu mektubu okumalı…

— Ben kendi dilimi okurum. Sen de kendi dilini okusan iş bi-
ter. Anan baban ne kayıtsız adamlar imiş. Vaktiyle seni hiç etüte2431 
koymamışlar, öyle yabani büyütmüşler…

— Şimdi bu sözleri bırak. Mektubu kime okutalım, onu düşün…

— İmam efendiye gitsem olur?
2427    hıyanet: ihanet
2428    iffeten: namus yönünden
2429    zehap: yanlış düşünce, zan
2430    gûne: tarz, çeşit
2431    etüt: ders, çalışma
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— A, hiç olur mu? Rabb!im saklasın! Sonra âleme bir parmak 
bal oluruz.

Dudu, baş ve şehadet parmaklarını açarak ellerini beli üzerine 
vaz ile iki kulplu bir desti şeklini aldıktan sonra:

— Dur hanımım dur… Okutacak adam buldum. Beyazıt mey-
danının ensesinde küçük oda içine oturmuş écrivain publicler2432 
yoktur?

— “Ekri pulik” nedir?

— Canım, hani şu ona buna mektup yazar ise… Sokak yazıcı-
ları yoktur? Yeni Cami’de de vardır… Çekmece ile sokağa oturmuş 
adamları hiç görmedin?

— Ha, bildim… Onlara “ekri pulik” mi derler ayol?

— Frenkçe öyle derler.

— Aman neme lazım Frenkçe… Dudu sen de bir türlü dilini 
düzeltemedin… Onlara “yazıcı” derler.

— He işte, bu yazıcılardan birine giderim. Mektubu okuturum. 
İçinde ismin de olsa, o herif ne bilir ki Saffet Hanım sensin deyi?

— (sevinçle) İyi olur, iyi olur duducuğum… İşte bunu güzel 
akıl ettin. Ne vakit gidersin?

— Böyle şeyi eskitmek iyi değildir. Bakalım bu çiçekli kâğıdın 
içinde ne belalı laflar vardır? Şimdi giderim. İki üç saatten gelirim.

— Haydi Meryem, haydi… Fakat yazıcının okuduklarını iyice 
aklında tutabilir misin?

— Yanıma kâğıt alırım, kurşun kalemi alırım. Fikrime sinme-
yen yerleri kendi lisanımın harfleriyle zapt ederim.

— Haydi, ne yaparsan yap… Çabuk git gel…
2432    écrivain public: arzuhâlci, para karşılığında dilekçe, mektup vb. yazan kimse
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Saffet masarif-ı lazımeyi2433 verdi. Meryem oda kapısından çı-
karken genç kadın bir havf-ı azim tesiriyle âdeta dili dolaşarak:

— Duducuğum…
— Hamme ciğerim…
— Aman kimseye bir şey sezdirme… Mahvoluruz…
— Merakta olma yavrum… Sen bilmezsin ki Meryem, seri-

ni2434 ortaya kor da sırrını meydana vermez…

2433    masarif-ı lazıme: gerekli para
2434    ser: baş



VIII  
MEKTUBA CEVAP

Meryem gitti. Gelinceye kadar kendine bir meşguliyet bulmak 
için Saffet hafif bir humma-yı helecanla2435 oda içinde güya öteberi 
yerleştirmeye koyuldu. Eline bir şey alıyor fakat onu niçin aldığını 
ve nereye koyacağını unutarak şaşkın şaşkın elinde bir müddet öyle 
gezdiriyor, gezdiriyor nihayet lalettayin bir tarafa bırakıyor, sonra 
yine başka bir şey alıyor, işte hep böyle ne yaptığını bilmez bir hâl-
de dolaşıyordu.

Kendini bir bey görmüş, beğenmiş. Çiçekli kâğıda muhabbet-
name yazmış göndermiş… Aman ne akla gelmez, ne inanılmaz bir 
şey! Kendisi beğenilecek bir kadın olaydı kocası, kaynanası zavallı-
nın o tulum gibi vücudu, o desdeğirmi2436 çehresiyle o kadar istihza 
ederler miydi? Onların bu derece hedef-i temeshuratı2437 olan bir 
sima, bir diğerince nasıl celb-i rağbet2438 olabilir?

Saffet bunu merak etti. Tedkik-i cemali için aynaya koştu. He-
lecandan, meraktan gül pembesi bir humret-i latife peyda etmiş 
yanaklarını, kıvır kıvır müjgânı2439 arasından hayat-ı yeisaludunun 
bütün nikat-ı merareti2440 parlayan ela gözlerini dikkatle süzdü. Al-
nından, şakaklarından dağılan sık, gür, lüle lüle kumral saçların ara-
2435    humma-yı helecan: heyecan sıtması
2436    desdeğirmi: yusyuvarlak
2437    hedef-i temeshurat: maskaralıkların hedefi
2438    celb-i rağbet: arzusunu çekme
2439    müjgân: kirpik
2440    nikat-ı meraret: acı noktalar
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sında kalmış o pembe çehresini beğendi. Gerdanındaki katmerlerin 
azaldığını bir nazar-ı memnuniyetle gördü. Gittikçe melahatine 
hayreti arttı. Kendinin bu kadar güzel olduğunu o güne kadar neden 
takdir edemediğine şaştı… Tab-ı hüsnüne2441 dayanamadı. Rakik, 
gülgûn dudaklarını aynaya uzattı. Aylardan beridir zevcinin meh-
cur-ı iltifat u rağbeti2442 olan o tombul yanaklarından bir buse aldı. 
Bu cinayeti etraftan görülmüş gibi bir vehme, bir galat-i hisse2443 
düşerek daha ziyade kızardı. Odanın dört duvarına göz gezdirdi. 
Görülmediğine emniyet peyda edince eğildi, kendini aynadan bir 
daha, bir daha öptü. Kalbinde nakabil-i teskin bir ateş-i muhabbet, 
kanında cansuz2444 bir hararet vardı. Sevilmek, okşanmak, ateşli bir 
zevcin aguş-ı tazyikinde hırpalanmak, âdeta ezilmek istiyordu. Bü-
tün mesammatından2445 sıhhat, hayat fışkıran o kanlı, kaynar vü-
cudu; türabı2446, abı2447, iklimi fevkalade fakat dest-i harasetten2448 
mahrum bir mümbit2449 gibi istidat-ı feyzini2450 gösteremiyor, se-
merat-ı hayatını2451 veremiyordu. Kocası Beyoğlu’nda bir Frenk 
karısıyla kapansın, yaşasın; zavallı Saffet ekseri geceleri sabahlara 
kadar gözyaşı döksün, hikmeti sorulmaz, renc-i hayatfersasına2452 
tahammül olunmaz bir lakaydiye2453 mahkûm olsun!.. Elbise, ayak-
kabı, şemsiye, baston hakkında cari olabilecek bir usul-i keyfema-
yeşa2454 istimal, niçin insanlara da teşmil ediliyor? Bir erkeğin üç 
2441    tab-ı hüsn: güzelliğin parıltısı
2442    mehcur-ı iltifat u rağbet: ilgi ve alakadan yoksun
2443    galat-i his: his yanlışı
2444    cansuz: can yakıcı
2445    mesammat: gözenekler
2446    türap: toz
2447    ab: su
2448    dest-i haraset: çiftçi eli
2449    mümbit: verimli tarla
2450    istidat-ı feyz: bolluk, bereket yeteneği
2451    semerat-ı hayat: hayatın ürünleri
2452    renc-i hayatfersa: hayat bırakmayan sıkıntı
2453    lakaydi: ilgisizlik
2454    usul-i keyfemayeşa: keyfince, dilediği usulde, canı istediği şekilde
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paltosu olur. Bunlardan birini giyer, diğerlerini günlerle metruk2455 
bırakabilir. Fakat bu örf-i tasarruf bir zevceye tatbik olunabilir mi? 
Din-i mübinimiz bu cihet-i mühimmeyi de nazar-ı hikmetten dur 
tutmayarak bir kadını almak gibi bırakmayı da meşru kılmış. Saffet 
zevceliğe layık bir kadın değilse, o meziyattan2456 mahrumsa, sevil-
miyorsa, ilanihaye2457 sevilmeyecekse onu bilüzum eşya-yı beytiye 
kabîlinden hanenin bir köşesine atmalı, külliyen terk etmelidir. Bel-
ki kendisini bir alan, bir seven bulunur.

Hakkında reva görülen bu lakaydi, Saffet’i öldürüyordu. İn-
san bir intiha2458, bir gaye tasavvur ettiği bu gibi sıkıntılara yevm-i 
halasa2459 intizaren tahammül edebilir. Biçare kadın atisinde2460 bir 
yevm-i halas da göremiyordu. Bu elem hayatı ne zamana kadar de-
vam edecektir, kim bilir? Hami metresinden usanıncaya kadar mı? 
Ondan bıkarsa derhâl yine bir diğerine rabt-ı dil etmeyeceği2461 ne 
malum?

Dudu’nun gösterdiği çiçekli namenin yalnız rüyeti2462 Saffet 
Hanım’ın zihnine safvet-i mütemadisi2463 hilafına işte böyle bir gü-
şayiş2464 vererek kendini o ana kadar düşünmediği hususatın muha-
kemesine sevk etti.

Sonra üvey validesinin tekdiren söylediği şu acı lakırdıları dü-
şündü. “Erkeğin keyfine karışılır mı? İsterse üstüne evlenir, isterse 
on tane metres tutar.”
2455    metruk: kullanılmayan
2456    meziyat: nitelikler
2457    ilanihaye: sonuna kadar
2458    intiha: son
2459    yevm-i halas: kurtulma günü
2460    ati: gelecek
2461    rabt-ı dil etmek: gönül bağlamak
2462    rüyet: görünüş
2463    safvet-i mütemadi: devamlı saflık, temizlik
2464    güşayiş: açıklık
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Hami haydi üstüne evlensin, on metres tutsun, bu yolda beli-
yat-ı kaderlerine2465 karşı naçar2466 tahammül gösteren diğer kadın-
lar gibi Saffet de buna son gayret ve metanetiyle sabretmeye uğraş-
sın fakat bu fedakarlığa, bu çekilmez üzüntüye, alama2467 mukabil 
göreceği mükâfat nedir? Hiç… Koca muhabbetinden, iltifatından, 
nevazişinden hemen senelerle hisse-i telezzüz2468 görmeksizin bu 
hâle nasıl tahammül olunur? Bütün zamanını metresinin yanında 
geçiren o hayırsız koca bari ayda bir gececik kendinin olsa… Bel-
ki o zaman Saffet bu herife “zevcim” demeye sıkılmazdı. Ona bu 
namı vermeye kendinde bir hak görebilirdi.

Kendine muhabbetname gönderen bey acaba çok güzel mi? 
Birdenbire aklına bu geldi. Böyle bir şeyin zihnine huturundan2469 
yine derhâl utanarak kendi kendine:

— Elin herifi ister güzel olsun ister çirkin… Kim bilir bu da na-
sıl çapkınlardandır? Allah bana hayırlısıyla helalinden versin, dedi.

Aynanın önündeki saate baktı. Dudu gideli tamam iki saat ol-
muş. Vakit geçtikçe helecanı artıyordu. Pencereden baktı. Vapur-
ların vakt-i hareket ü vürudlarını2470 hesapladı. Ta uzaktan, İstan-
bul cihetinden hafif, ince sigara dumanı gibi bacası tüten bir şirket 
vapuru gördü. “Hah! İşte Dudu bununla geliyor…” diye sevindi. 
Vapur kâh sahile takarrüple gözden kayboluyor kâh denize açıla-
rak meydana çıkıyordu. Böyle böyle iskelelere uğrayarak geliyor-
du. Küçücük bir kayık gibi görünen vapur gide gide büyüdü, bir 
mavna2471 kadar oldu. Dumanı çoğaldı. Daha ziyade yaklaştı. Geldi 
geldi, yalının önünden geçerken gelin hanım dürbünü ile kadınlar 
tarafına baktı. Dudu’yu siyah elbisesiyle gördü. Saffet deminden 
2465    beliyat-ı kader: kaderin felaketleri
2466    naçar: çaresiz
2467    alam: kederler
2468    hisse-i telezzüz: zevk alma hissesi
2469    hutur: hatırlama
2470    vakt-i hareket ü vürud: geliş gidiş saatleri
2471    mavna: gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne
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beri üç saat beklediği hâlde Dudu’nun yalıya vusulü2472 için müruru 
labüd2473 olan yirmi dakikayı geçiremiyor, artık buna sabredemiyor-
du. Saatin dakikalarını sayarak odayı dolaşıyor, dışarıdan işitilecek 
ayak sedalarını helecanının müsaadesi derecesinde bir dikkatle din-
liyordu. Nihayet oda kapısı açıldı. Meryem içeri girdi. Sokağa gi-
derken lüzumlu lüzumsuz elinde taşımayı itiyat2474 edindiği küçük 
çantayı bir tarafa, omuz atkısını diğer tarafa fırlatarak ilk tesadüf 
ettiği sandalyeye oturuverdi. Bir müddet iki kadın bilatekellüm bir-
birlerine bakıştılar. Dudu’nun derin, yorgun, manidar nazarlarından 
söyleyecek çok şeyleri olduğu anlaşılıyordu. Saffet’in helecanı te-
zauf etti2475. Nihayet dayanamayarak sordu:

— Duducuğum, neye böyle hâlsiz, yorgun düştün?

— Sabah beridir çektiğim çarpıntıya acep yürek dayanır? Bun-
dan giderken vapurun makinesi ile benim içim de gümbürdüyordu…

— Neden?

— Neden olacak? Mektubu veren bey, bindiğim vapurda idi… 
Köprüye çıktığımda peşime takıldı. “Evladım ensemden ne gelir-
sin? İşin yoktur?” deyi çok nasihat ettim. Ah, laf anlıyor? Ardımdan 
savmak için onunla becelleşirken2476 Hami Bey’e rastlanmayayım? 
O kadar korktum ki dizlerimin, çoraplarımın, hasılı vücudumun 
tekmil bağları çözüldü. Hami yanıma yanaşarak “Ensenden mır mır 
eden herif kimdir? Senden ne istiyor?” deyi sival ederse gel cevabı-
nı bul da ver… Bereket bir şey sormadı. Bir selam verdi geçti. Su-
ratı pek asık idi. Metresiyle beynlerinde hırgür etmişe benziyordu. 
Keyifli değildi, pek dalgın idi.
2472    vusul: ulaşma, gelme
2473    labüd: gerekli
2474    itiyat: alışkanlık
2475    tezauf etmek: iki kat artmak
2476    becelleşmek: cebelleşmek, uğraşmak
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— Daha beter olsunlar, inşallah birbirini yesinler… Kocam 
bana böyle ettiği için dilerim Barihüda’dan2477 rahat yüzüne hasret 
kalsın…

— Bedduanın şimdi vakti değildir. Hele sözlerimi dinle… Ben 
gidiyordum, alışkın koyun gibi o bey de adımımdan yürüyor idi. 

“Anan ceylan, baban küheylan” deyi yalvar oldum… Gitmiyor, ban-
gır bangır ağlıyor… Sokağın ortasında böyle kepazelik olur? Dos-
tum varsa düşmanım da vardır. Görenler “Bu delikanlı Dudu’nun 
peşinden neye nem2478 döküyor?” demezler? Bu yaştan sonra altın 
ismimi bakıra çıkaracağım? Ne eteğini ne ayağının dibini hiç öpme-
dik bir tarafını bırakmadım. Nihayet peşimi bırakmaya razı oldu fa-
kat bunun için bir şart söyledi. Mektubuna cevap istiyor. He dedim, 
me dedim, neyse elinden yakayı kurtardım… Derdin biri bitti, öteki 
başladı… Yanımdaki o çiçekli amor2479 mektubunu okutmak üzere 
bir erkeğe gösterebilmek için gayet kavi, meşin2480 gibi bir surat is-
ter. Belki o herif sanacak ki azan karı benim… Yeni Cami’nin avlu-
suna vardım. Yazıcılar postanenin önüne çekmecelerini koymuşlar, 
bir sıra oturmuşlar. Kaligrafilerinin2481 numunesi olarak önlerine 
beş on satırlık birer kâğıt asmışlar. Alık tertip bazı herifler, kadınlar 
da bunların karşılarına çömelmişler, onlar söylüyorlar, berikiler de 
çizik çizik kâğıdın üzerine laf imla ediyorlar. Bir yandan da sokağın 
zifosu2482, çamuru suratlarına yapışıyor. Düşündüm, ben de gideyim 
bu çekmecelerden birinin önüne çömeleyim. Enseme çamur yağsın, 
art2483 eteğimden araba geçsin. At tepsin, eşek vursun, haydi bunlar 
neyse ne! Fakat onun orası sokağın ortalık yeridir. Yazıcı mektubu 
okur iken yalnız ben işitmeyeceğim. Ateşli bir genç Saffet Hanım’a 
gönül bağlamıştır deyi bütün geçenlerle beraber şerbetçiden tut da 
2477    Barihüda: Yüce Allah
2478    nem: yaş
2479    amor: aşk
2480    meşin: işlenmiş koyun derisi
2481    kaligrafi: güzel yazı sanatı
2482    zifos: yerden sıçrayan çamur
2483    art: arka
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kebapçıya kadar cümle âlem duyacak… Baktım ki bu, orada olacak 
bir iş değildir, ordan bir arabaya oturdum, Beyazıt Meydanı’na çık-
tım. Ondaki sıra dükkânların ardında Küpçüler Sokağı vardır. İşte 
orası tehnadır. Bu sokağa girdim. Burada barakaya benzer, sandı-
ğa andırır, tut ki ambardır, işte öyle sözüm ona dükkânlar vardır… 
Bunların içine birer yazıcı efendi oturmuş. Bu efendileri birer birer 
gözden geçirdim. Ak sakaldan tut da ter bıyığa kadar her boydan 
vardır. Benimle mehtap etmesin deyi bir ihtiyarını arıyordum. Niha-
yet birini gözüme kestirdim, içeri girdim. Müşteri geldi deyi ihtiyar 
sırıtarak altıma bir iskemle sürdü. Keyfimi sordu. Ben de onunkini 
sival ettim. Yazıcı efendi dedi ki:

“Mektup mu yazdıracaksınız Dudu Hanım?”
Bu sivala karşı yutkundum. Derler ki boğaz dokuz boğmaktır. 

Meğer doğru imiş. Dokuz defa yutkundum. Nihayet diyebildim ki:
“Hayır efendim, mektup yazdıracak değilim. Bir tane vardır. 

Onu okutturup mefhumunu anlamak isterim.”
“Pek güzel, veriniz okuyayım…”
Çantayı açtım, mektubu çıkardım. Şakaklarımdan ter boşandı. 

Son kerteye kadar hicabım kabardı. Çiçekli zarfı görüncek ihtiyar, 
okutacağım kâğıdın ne nev mektuplardan olduğunu anladı. Hafiften 
gülmeye, gözleri tilki gibi parlamaya başladı. Meğer o da anladı-
ğın bayat zamparalardan değilmiş. Zarfı uzattım, içinden mektubu 
çıkardı. Gözlüğünü koydu, okumaya girişti. Fakat aşikâre2484 değil 
karnından okuyordu. Bir mektubu süzüyor, bir bana göz atıyordu. 
Hicabımdan ben yazıcının karşısında küçüldüm küçüldüm, armuda 
döndüm. Sonra bana sordu:

“Dudu Hanım, bu muhabbetname size hitap yazılmıştır?”
“İçinde öyle beyan ediyor?”
“İçinde isim yazmıyor. Fakat bu mektup genç, güzel bir kadına 

yazılmış. Ben sizi zannettim…”
2484    aşikâre: açıktan
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“Ben gencim, güzelim?”
“Bana göre şeker gibisin…”
İşte al lafı, otur aşağı… Taşkınlık etmesin deyi ben ihtiyar bir 

yazıcı seçtim. O da bana bu ağzı kullandı. Derakap2485 hicabım hid-
dete döndü, dedim ki:

“Baba efendi! Vazifenizden dışarı laf etmeyiniz.”
“Affedersiniz Dudu Hanım… Mektubu yazan bey, o kadar yü-

rek hoplatacak laflar etmiş ki bunları okuyuncak kendimi gencel-
miş gibi duydum. Karşımda sizi meşrebime2486 muvafık buldum.”

“Kendinize geliniz efendim. Akıbet bir ihtiyar olduğunuzu fe-
ramuş etmeyiniz2487, mektupta neler olduğunu bana doğru dürüst 
anlatırsınız, yoksa başka bir dükkâna müracaat edeyim?”

“Hiddet etmeyiniz efendim… Güzele “güzelsin” demek günah 
değildir… Benim ne kadar sevmek bilir bir ihtiyar olduğumu gözle-
rimden kefşedebileydin bu laflarımdan hiddet duymaz, belki mem-
nun olurdun…”

“Zevzekliği bitirirsin? Yoksa burdan gideyim?”
“Gidersen gönlümü de beraber götürmüş olursun…”
Mektubu çekip alarak dükkândan çıkmak için toplandım. Yazı-

cı baba fikrimi anladı. Derhâl lisanını değiştirerek:
“Mademki benden hoşlanmadınız işte ben de laflarımı geri alı-

yorum. Bu nameyi okumak için bana kaç kuruş vereceksiniz?”
“Herhâlde zahmetinizin altına kalmayarak sizi memnun ede-

rim.”
“Ben bu kâğıdı biraz pahalı okurum.”
“Ağzınızın kirası ne kadar pahalı olsa herhâlde dükkânınızın 

icarından yüksek olamaz.”
“Dikkatli ol, işte okurum…”

2485    derakap: hemen, ardından
2486    meşrep: huy, yaradılış
2487    feramuş etmek: unutmak, hatırdan çıkarmak
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Yukarıdan aşağı dikkat kesildim.
“Buyurunuz.”
— Yazıcı efendi başladı okumaya… Mektup, Türkçenin eleni-

kasıyla2488 yazılmış. O ne laflardır görsen? O ince sözleri ben anla-
mıyordum. Yazıcı efendi de kekeliyordu. Zannederim ki onun anla-
yışı da pek sağlam değildi.

Dudu, çantasından diğer bir kâğıt çıkardı:
— Yazıcı okudukça ben de kendi lisanımın harfleriyle onun de-

diklerini buraya işittiğim gibi yazdım.
Meryem kâğıdı süzerek:
— “Ey ze bûnu aşkı bî amanı, ey mazlumu tigi müjgânı oldu-

ğum efendim.”
Saffet, ağzına girecek gibi Dudu’ya yaklaşarak:
— Ne olmuş, ne olmuş? Anlayamadım!
— Ya ben anlayabildim? Bunun ne demek olduğunu yazıcı fark 

etti zannedersin? O da mefhumunu kökünden kavrayamadı. “Efen-
dim, bu ne demek olacak?” deyi sordum. Şu cevabı verdi: “Zebun 
sıska demektir. Aşk -malum- yürekten sevgi… Bîaman amansız… 
Mazlum felakete uğramış, tîg satır, müjgân kirpik…” Evet, işte böy-
le bana saydı döktü. “Efendim, ben sıskadan, kirpikten ne anlarım? 
Böyle birer birer mefhum istemem. Bu lafların hepsini yanbeyan2489 
getirerek top et, yakışığıyla gustolu2490 bir söz çıkar.” Bu lafıma 
karşı yazıcı bir öksürdü. Şöyle dedi: “Amansız sevdasının sıskası 
olup satır gibi keskin kirpiklerinin felaketine uğradığım efendim…” 
Şimdi anladın?

Saffet düşünerek:
— Doğrusu pek iyi anlayamadım.

2488    elenika: bir şeyin “en iyisi” anlamında kullanılan bir ifade
2489    yanbeyan: yan yana
2490    gustolu: beğenilecek, zevkli, hoş
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— Efendim, bunun düpedüz mefhumu işte şudur: Senin aşkın-
dan o delikanlı zayıflamış, hırtlambaya2491 dönmüştür. Kirpiklerinin 
sivri, keskin uçları onun ciğerine batmıştır.

— (tebessümle) O delikanlıyı sen vapurda yine görmüşsün. Sa-
hih zayıflamış mı? Hem benim kirpiğim ne vakit onun ciğerine ban-
mış, kirpiklerim kebap şişi mi?

— Daha koyduğum yerde otluyorsun. Bunca şair şuara gelmiş, 
beyitler düzerek kitaplar doldurmuşlarsa hep onları tıpatıp doğru 
laf etmişlerdir sanırsın! Âşıklık bir nev yalancılıktır. Bunlar kırmızı 
bir yanağı güle, kıvır kıvır saçları sümbüle teşbih ederler. Her ne 
görürlerse ona bir çeşnili lügat2492 uydururlar. Sanki lafın doğrusunu 
söylemezler de onları güzel şeylere benzetirler. Senin anlayacağın 
âdeta lafa piyaz ederler… Böyle şairlerin karşısına geçenler de za-
rafet2493 olmalıdırlar ki “gül” deyince bundan “yanak”ı, “sümbül”ü 
işitince “saç”ı çıkarsın… Şimdi işin farkına geldin? O bey sana 

“Aşkından sıskalandım. Kirpiklerin içime battı.” diyorsa sakın inan-
mayasın ki hakikatiyle bu böyledir deyi… Senin için o nezleye bile 
uğramamıştır. Lakin sözde kuvvet olsun için “hasta düştüm, öldüm, 
bayıldım” der…

— Anladım anladım. Mektubun alt tarafında ne var, sen onu 
söyle…

— Dur efendim. Mektubun sözlerini bu kâğıtta sıraya koymu-
şum, hep birer birer söyleyeceğim… Yazıcı efendi nameyi okudu 
okudu, hiçbir satırından bir şey anlayamadım. O laflar bana âdeta 
ninni gibi geldi. Uyuklamaya başladım. Bazı çetin kelimeleri yazıcı 
da anlayamıyor, diksiyonere2494 bakıyor, ondan mefhumunu bulu-
yordu. Baktım ki böyle ayrı ayrı kelime yazmakla olmayacak, ya-
zıcıya rica ettim, bana tekmil bunların hülasasını top etsin deyi. O 
okudu toparladı. Ben de yazıya aldım, kâğıda koydum. Şimdi dik-
2491    hırtlamba: perişan kılıklı
2492    lügat: kelime
2493    zarafet: zeki ve kavrayışlı olmak
2494    diksiyoner (dictionnaire): sözlük
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katli dinleyiniz. Âşık beyin hanesi kırlıkta imiş. Bir gün sabahın se-
herinde uyanmış. Zaten yüreğindeki sevdadan pek de uyuyamıyor 
imiş ya! O kerte bülbüller kantolarını2495 bağırıyorlar imiş. Bizim 
bey ağlamış ağlamış, gözyaşları sel kesilmiş. Evin içini su basmış…

— A, yalan, yalan… Göz mü bu yoksa horhor çeşmesi mi? Bir 
insanın vücudu kırba2496 olsa, yine bu kadar su çıkmaz…

— Efendim, “Şair lafına tamamıyla inanmayasın” demedim? 
Onlar habbeyi kubbe ederler…2497 On damla ağladıysa döner “On 
bin litre su döktüm” der.

— Ey, sonra?
— İçine bir ezgi gelmiş. Yürekten aykırı bir “ah” salıvermiş, 

kırlar inlemiş! Bu “ah”a, karşıki dağlar “he” deyi cevap etmişler…
— Dudu, hiç dağ insana “he” diye cevap verir mi?
— İşte bu doğrudur. Dağ insana cevap verir. Hamamda kubbe-

ye bağırırsan kubbe, sesi tekrar sana vermez? Bu da öyledir.
— Ha, bizde ona “sesin aksi” derler.
— Evet evet, sesin aksisi… Dağlar taşlar inleyerek bunun sesi-

ne cevap etmişler fakat sen bu bağırtıyı duymamışsın… İşte buna 
kederleniyor, yine ağlıyor… “Dağ duysun da yârim duymasın… O 
tınsın da yârim tınmasın…” diyor. Haydi, yine evi sel basıyor… 
Sonra dönüyor, bülbüle hitap ediyor: “Sen, kemanesiyle, tambura-
sıyla, hanendesiyle2498 birtakım çalgıyı yutmuş gibi bir kuşsun. O 
ufacık karnına bu kadar takım notayı nasıl sığdırdın? Bu re mi fa 
solu hangi hocadan meşk ettin? Meşrebine haryan olmuşum. Bu 
kadar ustasın, yalnız ağaçlarda, dallarda bağırırsın, nağme edersin… 
Fakat başka bülbül ile musiki bahsi etmezsin. Senin için alaturka-
nın alafrangadan hiç ayırdı yoktur… Aman efendim bülbül! Biraz 
sus ol da beni dinle… Dünyanın orkestralarını hap edip yutsan yine 
2495    kanto: bu gösteri sırasında söylenen şarkı
2496    kırba: su kabı
2497    habbeyi kubbe etmek: küçük bir şeyi büyütmek, abartmak
2498    hanende: şarkı söyleyen
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benim derdimin makamını o ezgisiyle bağıramazsın. Artık bunda 
ötme… Git cananemin cumbasına2499 kon. Sesin çıktığı kadar bağır. 
Suzinaktan2500, suzidilden2501 daha yanık makamlardan her ne bilir-
sen oku…” İşte böyle bu bülbül lafı uzuyor, sonra ilkbahara girişi-
yor. Çiçekleri tarif ediyor. Her nerede bir güzel çiçek görse ondan 
senin kokunu alır imiş fakat hiçbir çiçek senin kadar güzel taaffün 
edemez2502, senin kokunu ne gül ne erguvan hiçbiri veremez imiş…

— Benim kokumun nasıl olduğunu ne biliyor canım?
— Sabahın ilk seherinde yel estikçe senin kokunu bundan alır, 

oraya götürürmüş… Bu yel onun genzine varınca o kadar haz duyar 
ve içi gıcıklanır imiş ki bütün bütüne canı çekilmiş gibi öyle bir 
kalıp olur, yirmi dört saat teprenmeden yatar kalır imiş…

— Daha neler?
— Daha neler? Daha öyle şeyler ki ne yazıcı baba anlayabildi 

ne de ben yazıya alabildim… Şimdi bu işin şairlik tarafını bırakıp 
doğrusunu, kabasını istersin? Bu adam senin için kaynar tencere-
ye atılmış ıstakoz gibi haşlanarak türkü çağırıyor, sabahlara kadar 

“aman yandım” bağırıyormuş…
— Istakozlar haşlanırken türkü mü söylerler?
— Ah efendim, öyle bir keskin ıslık üflerler ki… Hiçbir usta 

mızıkacı yanık hava tertibinde bunların peşinden varamaz…
— “Yandım aman” diye haykırıyorsa bunda benim ne kabaha-

tim var?
— Kabahatin çoktur. Sen bir gece usul tertip giderek o beyin 

gönlünü çalmışsın…
— Hak kuru iftiradan saklasın!.. Ne vakit gittim çaldım ayol?

2499    cumba: eski evlerde pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı olan kafesli 
bölüm

2500    suzinak: klasik Türk müziğinde bir basit makam
2501    suzidil: klasik Türk müziğinde bir birleşik makam
2502    taaffün etmek: kokmak
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— Hanımım, biraz incel… Aklın da vücudun gibi hantaldır. Bu 
aklını incelttirmek için kırk gün kırk gece torna makinesine verme-
li… Sen onun gönlünü sirkatlemiş isen2503 gidip de yankesici gibi 
pantolonundan, cebinden aşırmamışsın… O seni görmüş, gönlü 
sana akmış. Âşıklık lisanınca buna “çalmak” tabir ederler. Top-
rağında rahat yatsın, Bedros Ağa bana alakalandığı vakit ah o da 
böyle ne keskin bir âşık idi. Üzerine petrol dökülmüş pambuk bal-
yası gibi alevi yerden göğe varırdı… Öyle bir şair idi ki herkes ona 

“Samatya’nın Lamartine’i” derler idi. Bak benim için ne söylemişti:
Yandırdı beni tatlı gerdanın
Ki söğüşüne benzer aşçı Yorda’nın
Sırıt görünsün sıra dendanın,
Dinle diyeyim varsa meydanın
Ah Dudu Meryem, gel eyle kerem
Dudu bir “ah” da kendi tarafından çekerek:
— Gördün beyit nasıl olur imiş? Benimki naturasından2504 şair 

idi. Senin âşığın böyle tatlı gustolu bir şey diyebiliyor? Onun düz-
düğü beyitler hep kararından dışarı aykırı laflardır. Şimdiki şairler-
ce natürel2505 söz makbuldür. Bak, benimki öyle “O kadar ağladım 
ki çeşmelerimden boşanan su evi bastı.” gibi hakikatten öteye laf-
lar ediyor? Gerdanımın tadını anlatmak için onu söğüşe benzetiyor. 
Söğüşü koyunun gerdanından haşlamazlar? Bu ustalık her şairin 
harcıdır? “Sırıt görünsün sıra dendanın.” Dendan Elenikaca “diş” 
demektir. Sırıt sözünde öyle bir zariflik vardır ki onu herkes an-
layamaz. Şair sanki bu sözüyle pişmiş kelleye alluziyon2506 etmek 
istemiştir. Pişmiş kelle mahzun tebessümlü gibi durmaz?

— Aman Dudu, neme lazım bu gerdan söğüşleri, pişmiş kelle-
ler! Kendi eski dertlerini bırak da sen şimdi benimkine bak…
2503    sirkatlemek: çalmak
2504    natura: yaradılış
2505    natürel: doğal
2506    alluziyon (allusion): ima, kinaye
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— Ay efendim, dert derdi kabartır… Âşık üstüne, aşk üzerine 
söz olur da hiç aşinamı kalbime getirmeden durabilirim? (geğire-
rek) Hele dur, içimin fırtınası başladı, gönlümün gözleri açıldı. On 
yedilik zamanımın türlü çeşit panoraması2507 renk renk içimden ge-
çiyor…

— Duducuğum, mektubu anlat… Pek meraktayım…
— Ne çabuk meraka tutuldun ay efendim? Şaşkın ispinoz2508 

gibi böyle ilk kapancaya tutulursan bu davul kadar vücudun az va-
kitten dümbeleğe döner. Bak ben aşkımı unutabiliyorum? Meza-
rında rahat olsun… Âlemin dırdırından kaçarak onunla ay ışığının 
tehna köşelerinde geçirdiğim geceleri unutamam…

— Onları bana bir başka gün hikâye edersin. Şimdi benimkini 
anlat…

— Vay efendim, ne çabuk aldınız verdiniz. Artık onun ismi “se-
ninki” mi oldu?

— Adını bilmiyorum ki söyleyeyim. Ne diyeyim?
— Ütüye ateşi verirsin, kızar kızar kızar, gezdiği yeri yakar, 

kavurur… İşte seninki öyle ateşlenmiştir… Ne dediğini biliyor ne 
yazdığını… Senin kocan vardır. Bilmem ki o da evli midir? Bu sev-
danın sonunda bir patırtı çıkacağa benziyor. Çünkü bak o delikanlı 
mektubunun bitkininde ne kıyak sözler diyor: “Sen muhabbetin bir 
imarethanesi, ben de onun kapısında aç dilenci gibiyim. Kovmak 
ile sopa ile gitmem. Çünkü açım, çünkü sevdana susamışım. İftira-
kının hararetiyle içim yanmış, ciğerim meyhane mezesi gibi kavru-
larak sanki tava olmuştur. Aylarla, yıllarla kapından gitmeyerek bin 
kere ‘hoşt’ etseniz tınmayarak öyle oturacağım… Yok, beni mut-
lak ordan defetmek ister iseniz gideceğim yer neresidir bilirsiniz? 
Doğru akıntı önüne vararak isminizi telaffuz ede ede kendimi suya 
bırakacağım… Gönlümü saran muhabbetinizin bu ateşini ancak 
deryanın suları örtebilir…”
2507    panorama: genel durum ya da görünüm
2508    ispinoz: küçük bir ötücü kuş
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Dudu, Bedros Ağa’nın yâdından mütevellit bir bakiye-i tees-
sürle boynunu çarpıtıp mahzunane gözlerini süzerek:

— Sanki bu da akıldan pek uzak bir laf değildir. Alaka zoruyla 
kendini suya bırakmış âşıklar çok defa gazetelerde okunmuş, görül-
müş şeylerdendir.

— Acaba kendini denize atacak kadar bu beyin de bana muhab-
beti şiddetli midir dersin?

— Eh, olabilir ki şiddetlidir…
— Ya biraz evvel o senin için nezleye bile uğramaz demiyor 

muydun?
— He, evet, diyor idim. Böyle işleri en keskin bakıcılar bile 

kestiremezler. Çünkü sevdalıların şeytanları ziyade olur. Bir akşam 
bakarsın ki birkaç arkadaşla meyhanede kafayı kurar. O meret içki 
bir sevdalının karnında şişede oturduğu gibi sakin durmaz. “Hay-
di, bundan kalk, akıntı önüne git. Saffet Hanım’ın ismini bağıra 
bağıra kendini suya bırak.” der. Bu böyle olur. Bir de ertesi günü 

“Bir Aşk Meselesi” lakabı altında gazeteler tadıyla tuzuyla birer ar-
tikel2509 yazarlar. Artık acaba ne biçim laflar demezler? Kalemleri-
nin ucuna ne yalan gelirse onu yazarlar. Sonra ertesi günü “Bizim 
dün dediklerimiz martaval2510 imiş, sonradan örgendik, doğrusu işte 
böyle imiş.” derler. Yalanın şeklini değiştirirler. Çok defa oluyor, 
bir maddeyi beş gazete yazıyor. Beşi de başka biçim yazıyor. “Doğ-
rusu hangisidir?” dersen her gazete “Kendi lafım hakikattir” iddia 
ediyor… Gazeteler bu iş üzerine öyle şeyler hikâye verirler ki: “Bir 
Saffet Hanım varmış, kocalı imiş. Kadınlar başından ırak, bu ha-
nım kocasının üzerine bir dost tutmuş. Artık allem olmuş kallem ol-
muş…” uydururlar, kondururlar, olmadık laflar ederler. Onu yazan 
kâtip, işi romana çevirmek için fikrini süsler süsler, kâğıda kor… 

“Bir de Dudu Meryem var imiş. Bu sevdalıların arasında postacılık 
edermiş…” der… İşte âleme bir parmak bal olmak böyle olur… Bir 
2509    artikel (article): makale
2510    martaval: uydurma söz ya da haber, yalan
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de ertesi günler gazetelerde kendimizi görürüz. Sen şaşarsın “Bu 
Saffet benim?” deyi… Ben kızarım “O Dudu Meryem bana ben-
zemiyor…” deyi… Portrelerimiz işte o kadar bize benzemeyerek 
hakikate aykırı düşecektir…

Fart-ı halecandan gelincik gibi kızaran Saffet, iki eliyle yüzünü 
kapayarak:

— Artık yetişir… Aman Dudu sus!.. Şimdi yüreğime iner…
— Yüreğine iner, başına çıkar… Bu işin akıbet böyle vartala-

ra2511 düşmesi akıldan pek uzak değildir…
— Öyle ise ne yapalım?
— Yapacak şey bir türlüdür, iki dersen değil…
— Nedir bakayım?
— Bir uzun müddet sokağa çıkmayız, yalıda otururuz. O karnı 

aç âşık da kapalı kümes etrafında dolaşan sansar gibi her gün bu-
ralarda dört dönerek nihayet bir gün usanır. Peşimizi bırakır, kurtu-
luruz.

— Ya bırakmazsa?
— Biz hiç dışarı çıkmayarak bunda sus pus oturursak o kiminle 

bize haber edecektir?
— Peki, dediğin gibi olsun ama eğer bu delikanlıdan başımıza 

bir bela gelecekse biz ona bulaştık zannederim.
— Efendim, yüreğini kavi tut. Sözüme inan ol. Bir eyyam2512 

böyle duralım, bakalım ne çıkar?
Filvaki Dudu’nun bu sözü şimdilik ittihaz olunabilecek teda-

birin2513 en musibi2514 idi. Bu mühim sırrı ikisi de muhafazaya son 
derece itina göstererek yalnız tenha odada baş başa kalmadıkça bu 
meseleden bahse cesaret edemiyorlardı. Fakat Saffet’in gönlünde 
2511    varta: korkulu, tehlikeli durum
2512    eyyam: günler
2513    tedabir: tedbirler
2514    musip: isabetli, doğru
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hafif bir çerağ-ı emel2515 uyanır gibi oldu. Dudu’nun türlü tuhaflık-
larla okuduğu ve şüphesiz en mühim cihetlerini anlamayarak yan-
lış tefsir ettiği mektupta Saffet, âşığının ciddiyet-i perestişini ispat 
edecek cümel-i mukniaya2516 tesadüf etmedi. Etse bile böyle bir me-
sele-i mühimmede kanaatbahş olabilecek sözlerin mahiyet-i man-
tıkiyelerini tayin iktidarından zavallı kadın çok uzaktı. Dudu’nun 
şive-i mahsusasıyla sayıp döktüğü o ıttıratsız2517, irtibatsız2518 söz 
yığınından Saffet’in zihninde kalanlar ilanıaşk eden beyin “sabah-
leyin dağlara karşı ah narasıyla haykırarak bütün cibalin2519 inlediği, 
sonra haneyi su bastığı, naire-i firkatle2520 zavallının bir tencerede 
haşlanan ıstakozun azabını çektiği, nailü’l-iltifat2521 olamazsa ken-
dini akıntıdan denize atacağı” kabîlinden şeyler ve yerden göğe 
alevler nevinden hayalat-ı acibe ve eşkâl-i muhrika2522 idi. Hep bu 
sözler garabetlerine şaşılacak bir latife tarzında söylenmiş olsa bile 
Saffet’in hoşuna gidiyordu. O ana kadar hiçbir erkek tarafından 
böyle arz-ı perestişe muhatap olmamış, hele kocasından bu yolda 
bir iltifat görmemişti.

Bu genç beyin bu derece külfet2523 ihtiyarıyla2524 çiçekli kâğıt-
lara name yazmasına, hele sokaklarda Dudu’nun arkasından ağla-
masına ne mana vermeli? Mutlaka bunda bir iş var… Acaba zoru 
nedir? Bir erkek bir kadına alaka ederken nasıl eder? Saffet’in eski 
hikâyelerde dinlediği gibi mi olur? Ferhat Şirin’i görünce o sani-
yede can u dilden vurularak elinden boya çanağını düşürmüştü. Bu 
vaka-yı âşıkanenin hiç de aslı olmasa böyle ismiyle, resmiyle, be-
yitleriyle kitaba yazarlar mıydı? Âşıklık iddia eden bu bey, Saffet’i 
2515    çerağ-ı emel: istek ışığı
2516    cümel-i muknia: ikna edici, inandırıcı cümleler
2517    ıttıratsız: düzensiz
2518    irtibatsız bağlantısız, anlamsız
2519    cibal: dağlar
2520    naire-i firkat: ayrılık ateşi
2521    nailü’l-iltifat: ilgi gören, teveccüh edilen
2522    eşkâl-i muhrika: yakıcı şekiller
2523    külfet: lüzumundan fazla
2524    ihtiyar: razı olma
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nasıl görmüş? Boya çanağını nereye düşürmüş? Saffet Hanım işte 
böyle düşünüyor, mümkün değil bu meselenin bir ucunu, kenarını 
bulamıyordu. Nihayet başına iki yumruğu ile vurarak:

— Ah, ben ne alık karıyım? Bak bana dair neler olmuş da ha-
berim yok!.. O delikanlı elbette beni bir yerde görmüş! Kim bilir, 
işaret de etmiştir. Ben görüp anlamamışım ki… Ben kadın iken o 
beni görmüş de apaşikâre2525 erkeği ben görememişim… Tüh! Alık 
Raziye… Acaba çok güzel mi? Bir kerecik ben de onu görsem!

Muharrir-i nameyi bir kerecik olsun görmek merakı Saffet’in 
kalbinde yerleşti. Acaba saçları sarı mı, gözleri ela mı, boyu uzun 
mu? Bir hayli müddet bunları düşündü. Sonra birdenbire aklına 
Dudu’nun şu sözleri geldi: “Bir akşam meyhanede kafayı tutar da 
‘Saffet Hanım!’ narasıyla kendini denize atar… Ertesi sabah bütün 
gazeteler bu felaketi yazarlar, Saffet’in ismi ağızdan ağıza dolaşır… 
Her tarafa yayılır. Bilen bilmeyen, anlayan anlamayan bu vakayı 
bin türlü tefsire kalkışır. Kim bilir ne kadar dediler kodular olur?”

Bu tefekkürat tesiriyle Saffet’e tatlı bir ürküntü geldi. Böyle bir 
vakanın zuhurunu hem arzu ediyor hem etmiyor gibiydi. Öyle bir 
gencin zıyaına2526 sebebiyet verdiği için bazı kimselerin duçar-ı tan 
u laneti2527 olacak fakat çoğunun da intizar-ı tecessüs belki de hay-
retini celbedecekti. “Bu Saffet Hanım kim bilir ne kadar güzel bir 
kadın imiş ki bela-yı sevdasına uğrayan bir delikanlı teskin-i ateşi-
ni denizin amakında2528 aramakta muztar2529 kalmış.” diyeceklerdi. 
Zevci Hami Bey bu vakaya belki metresinin evinde gazete okurken 
muttali olarak2530 şaşacak, o ana kadar hüsn ü andan2531, cazibeden 
mahrum zannettiği zevcesinin işte böyle ne mertebe canlar yakıcı 
2525    apaşikâre: apaçık
2526    zıya: kayıp, yitim
2527    duçar-ı tan u lanet: ayıplama ve lanete yakalanma
2528    amak: derinlikler
2529    muztar: mecbur, çaresiz
2530    muttali olmak: haberdar olmak, öğrenmek
2531    hüsn ü an: güzellik
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bir kadın olduğunu anlayacak ve ihtimal ki gönlünde bir kıskanma 
peyda olacak ve o tesirle Saffet’in kıymetini takdir edebilecekti.

Zavallı Saffet pencerenin önünde güneşin aksiyle sath-ı der-
yada2532 yekdiğerini takiben kıvılcım gibi kaynaşan mevcelerin2533 
sahile çarparak inkisarlarını seyrederken işte böyle dalıp gidiyor, 
sonra yavaş yavaş aklını başına toplamaya uğraşarak “Kocam beni 
sevecek diye elin delikanlısı niçin boğulsun? Yazık değil mi?” te-
essüfüyle bu tefeküratından beyan-ı nedamet2534 ediyordu. Şu acip 
düşünceleri gece rüyalarında birer şekl-i hakikate giriyordu. Kâh 
âşığını rıhtımdan denize uçarken görüp “Yazıktır sana a zavallı!” 
feryadıyla men-i sukutu2535 için eteğinden sarılmaya koşuyor, o 
helecanla soluk soluğa uyanıyor kâh çayırda, koruda, vapurda her 
yerde takibinden kurtulamadığı bu delikanlının tecavüzat-ı lisani-
yesinden bizar olarak onu oldukça dürüşt kelimatla tekdire kalkıyor, 
bu tembihattan müteessiren2536 âşığının dilgirane2537 çekilip gittiğini 
görerek söylediğine pişman oluyor, “Bana darılıp gitme sevgilim, 
ben latife ettim.” avazıyla arkasından koşarken gözlerini açıyordu.

Pek meyus2538 kaldığı akşamlar oğlu Rıfkı’yı mürebbiyesinin 
odasından alarak koynunda yatırmak isterdi. Fakat çocuk, validesi-
nin bu davetine karşı ekseriya şu cevabı veriyordu:

— Ben annemin odasında, koynunda kalmak istemem. O ge-
celeri bağırıyor… Sonra gözleri kapalı iken beni kollarıyla o kadar 
sıkıyor ki kemiklerim kırılacak zannediyorum.

Saffet, çocuğunun bu reddinden de meyus olarak:
— Babasının oğlu değil mi? Bak, daha şimdiden o da beni is-

temiyor…
2532    sath-ı derya: deniz yüzeyi
2533    mevç: dalga
2534    beyan-ı nedamet: pişmanlık ifade etme
2535    men-i sukut: düşmesini önleme
2536    müteessiren: üzüntüyle
2537    dilgirane: gücenmişçesine
2538    meyus: umutsuz, karamsar
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Zavallı kadın işte böyle acip bir hayat geçirmekteydi.
Bir gün Hami Bey yalıya uğradı. Validesiyle bir odaya kapan-

dılar. Epey bir müddet görüştüler. Saffet birkaç zamandır yine kay-
nanasının hâlinde bir garabet, bir fevkaladelik görüyor, Nedime’nin 
her gün İstanbul’a inerek birtakım kutular, çıkınlar, mahfazalarla 
avdetini pek de iyi manaya hamledemiyordu. Hanım hizmetçi bey-
ninde bir telaş, bir fısıltıdır gidiyordu. Acaba yalıda yine ne dolap 
dönüyor? Neler oluyor? Merakı dai2539 bu ahval üzerine ana oğu-
lun kapalı bir odada uzun uzadıya görüşmeleri Saffet’i bütün bütün 
kuşkulandırdı. O gün Nedime’nin yine İstanbul’da bulunmasından 
bilistifade gelin hanım, kaynanasıyla kocası Hami’nin suret-i hafi-
yede görüştükleri odanın kapısı önünü hizmetçilerin, halayıkların 
gezintilerinden hali buldukça kulağını anahtar deliğine vererek içe-
risini dinliyordu. Oda büyük olduğundan lakırdılar pek iyi işitile-
miyor, bir mırıltı gibi geliyordu. Yalan yanlış ancak şu kadarını fark 
edebildi: İçeride ana oğul beyninde paraya müteallik oldukça hele-
canlı bir bahis cereyan ediyor, çiftliklerin bir hissesi sekiz bin liraya 
terhin ediliyor, bu sekiz bin lirayı lüzum-ı aciline mebni tamamen 
Hami almak istiyor.

Validesi buna şediden2540 itirazla o aralık kendinin akçeye ihti-
yac-ı mübrimi2541 bulunduğunu söylüyor, oğluna bu paranın ancak 
nısfını2542 evet, yalnız dört bin lirasını verebileceğini bir katiyet-i 
ifade ile anlatıyor, sonra mırıltılar yükseliyordu. İş ne netice aldı, 
Saffet orasını anlayamadı. Nihayet Hami odadan alı al moru mor bir 
çehre ile çıktı. Doğru odasına gitti. Oradaki kilitli dolabını açarak 
ortaya bazı evrak döktü. Bunları karıştırmaya başladı. Telaşla bir 
şey, besbelli mühim bir kâğıt arıyordu. Validesinin yanından Ha-
mi’nin böyle ateş gibi bir sima ile çıkması ana oğul arasında kızışan 
2539    dai: davet eden, çağıran
2540    şediden: şiddetle
2541    ihtiyac-ı mübrim: zorlunlu ihtiyaç
2542    nısıf: yarı
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meselenin tarafeynce2543 mucib-i memnuniyet olacak bir suretle iti-
lafpezir2544 olmadığına delalet ediyordu.

Saffet kendi kendine “Anası kim bilir yine hangi herife para 
yedirecek? Oğlu da o menhus metrese götürecek… Galiba uyuşa-
madılar. Birbirinizi yiyiniz inşallah… Fakat benim ne kabahatim 
var ki bu kepazelerin arasında böyle ezilip duruyorum?.. Dur şu 
kocam olacak herife bugün biraz söyleneyim… Bu nedir efendim 
artık sizden çektiğim?” dedi, kocasının etrafında dolaşmaya başladı. 
Hami zevcesine sahte, zoraki bir iltifatla, nevazişkârane2545 bir iki 
söz söylemek istedi. Ağızdan döküle döküle edilen bu iltifatların 
samimiyetini Saffet hissederek hiçbir cevap vermedi. Zavallı kadın 
serzenişe nereden başlamak lazım geleceğini bir türlü tayin edemi-
yor, öyle dalgın dalgın, şaşkın şaşkın dolaşıyordu. Zevcesinin böy-
le bilatekellüm bir karış suratla etrafında gezinmesine gönlündeki 
ağırlığın sevk-i tazyikiyle Hami uzun müddet tahammül edemedi. 
O iltifat nikabını2546 yüzünden nim2547 sıyırarak dedi ki:

— Hanım, tepemde öyle gezinmeyiniz. Zihnimi şaşırtıyorsu-
nuz. Meşguliyetim mühimdir. Biraz odadan çıkınız.

Bu ufak tekdir Saffet için bir vesile-i tazallüm2548 oldu. Çehre-
sinin iraede2549 muktedir2550 olabildiği kadar bir eser-i infial2551 ile 
kaşlarını çatıp dudaklarını uzatarak:

— Öyle ya! Beyefendi hazretlerinin bu yalıda karısı mı var, ço-
cuğu mu var? Üç ayda bir defa akıllarına gelmez. Onları görmek, 
bir kerecik hatırlarını sormak, “Öldünüz mü kaldınız mı?” demek 
lüzumunu hissetmezler! Böyle yılda mayısta geldikleri zaman da 
2543    tarafeyn: iki taraf, taraflar
2544    itilafpezir: anlaşmayı kabul eden
2545    nevazişkârane: iltifatkâr
2546    nikap: peçe
2547    nim: yarı
2548    vesile-i tazallüm: yakınma sebebi
2549    irae: gösterme, bildirme
2550    muktedir: gücü yeten
2551    eser-i infial: gücenme
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mühim bir meşguliyet için gelirler. Karılarını odadan dışarı kovar-
lar. Hah hah hay bu mühim meşguliyete güleyim bari!..

Hami bir istiğrab-ı azim2552 ile başını çevirdi. Henüz oturduğu 
koltukta iki eliyle göğsünün fistolarıyla2553 oynayarak yerinde adım 
sayan bir nefer gibi ayaklarının birini kaldırıp diğerini indirerek söz 
söyleyen zevcesinin bu tavr-ı küstahanesini yukarıdan aşağıya ka-
dar bir süzdükten sonra:

— Maşallah hanımefendi… Ben görmeyeli çok açılmışsınız… 
Küstahane söz söylemekte de ilerlemişsiniz…

— Açılırım zahir… Şu karşıki kömürcü gemisinin her gün çu-
vallarını saya saya gönlümü karartacak değilim ya?

— Evvelleri biraz utanırdın, bu sıkılman terbiye yerine geçerdi. 
Yavaş yavaş bu hâlinden de eser kalmayacak, tamamıyla arsız bir 
çocuğa benzeyeceksin.

— Neye olayım arsız çocuk… Pek âlâ hanımım, kadınım…
— (acı bir tebessüm, keskin bir nazar-ı istihza ile) Subhanallah, 

sen de kendini kadından mı addediyorsun?
— Ya kadın değil de erkek miyim? Çok şükür sizin Beyoğlu’n-

daki kapatmanız gibi matmazel değilim. Onun gibi kepaze hiç de-
ğilim…

— Sus terbiyesiz… Keşke onun attığı tırnağına benzesen.
— Neye benzeyeyim o murdar karının tırnağına? Hem işittiği-

me göre onlar tırnaklarını kesip atmazlarmış. Kavga ettikleri zaman 
âşıklarının yüzlerini tırmalamak için cadı gibi uzatırlarmış…

— Defol karşımdan, devanası!
Saffet, kocasının bu son tahkirine karşı müntakimane2554 bir 

kahkaha kopararak “Aman efendim, yavaş gel. Sen ne anlarsın gü-
zelden? Tabiatsız… Sen öyle sarartma, zibidi, sıska, verem sima-
2552    istiğrab-ı azim: büyük şaşkınlıkla
2553    fisto: süslü şerit
2554    müntakimane: öç alırcasına
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lı karılardan hoşlanırsın… Herkes benim gibi tombula bayılıyor… 
Gelen mektubu göstersem de bir okusan… Delikanlının biri aşkım-
dan par yanıyor par tutuşuyor… Ahından dağlar inliyor, gözünün 
yaşı dereler gibi revan2555 oluyormuş… Hem de senden bin kat gü-
zelmiş… Kıymetimi bil, yoksa ha! Ben sana haddini bildiririm…” 
demek istedi. Bu sözler zihninde dolaşırken yutkundu yutkundu, 
gözlerini birkaç defa açtı, kapadı. Bir türlü cesaret edemedi. Bilmu-
kabele kocasını tahkirde bu cüreti gösteremedi. Yalnız anlaşılmaz 
bir homurtu, inilti ile odadan çıktı. Sekiz on adım yürüdü. Bu sükût, 
bu hazm-ı nefsinin aksülameli2556 tesiri ile haykıra haykıra sofaya 
düştü, bayıldı. Kocasının Beyoğlu’nda metresi bulunduğu sözü çı-
kalı Saffet bir iki defa daha bayılmıştı. Fakat zavallının bayılması 
o yalı halkınca telaş uyandıran bir hadise değildi. Oradan buradan 
hizmetçilerin, halayıkların arasında “Gelin hanım yine bayılmış.” 
sözü yayıldı. Fakat buna karşı izhar edilen2557 teessürat, işitilen söz-
ler hemen şunlardı: “A, birkaç zamandır o da bayılmayı âdet edin-
di… Acaba kimi korkutacak? Beyini mi? Kaynanasını mı? Tamam 
sanki onların umurunda idi. Bayılma değil ya, ölse bile onların 
vazifesinde olmaz! ‘Kocamın metresi var’ diye şimdi bayılacağına 
vaktiyle o da beyini sıkı tutaydı…”

Maahaza bir iki hizmetçi ile Dudu, baygının yanına koştular. 
Dudu, Saffet’in yüzüne su serperek:

— Hiç de böyle mermer yürekli koca görmemişim! Buraya üç 
aydan bir gelir… Onu da birkaç muzur laf ederek karısını böyle 
bayılttırmak için gelir. Hele bir kere bakınız efendim… Bu ne hoşur 
vücuttur? Bu ne kaymak gerdandır? Bu zavallı Saffet, kıymet bilir 
bir erkeğin eline düşseydi bunu lor peyniri gibi ekmeğe katık eder 
fakat yine doyamazdı… O metres dedikleri sarı, kuru Frenk karısı 
bunun yanında icar ile tutulmuş sürücü beygirine benzer…
2555    revan: su gibi akıp giden
2556    aksülamel: tepki
2557    izhar etmek: açığa vurmak



284 | Metres

Dudu hem böyle söyleniyor hem de hizmetçilere getirttiği ko-
lonya şişesinden azar azar kendi avucuna dökerek Saffet’in şakak-
larına, kulaklarının arkasına, bileklerine sürüyor; bir taraftan da iki 
damla lokman ruhu damlatmış olduğu yarısına kadar su dolu bar-
daktan birkaç yudum içirmeye uğraşıyordu.

Bir müddet sonra Saffet kendine geldi. Hava aldırıp biçare-
nin merakını, teessürünü dağıtmak için Meryem koltuğuna girdi, 
bahçeye çıkardı. Ağır ağır korunun yamacındaki vaktiyle papağan 
kafesine takliden inşa ettirilmiş küçük harap köşkün yanına kadar 
gittiler. Saffet oradaki demir kanepeye yaslandı. Dudu’yu da yanına 
oturttu. Etrafına bakındı bakındı, gözlerinden bir baran-ı ye’stir2558 
boşandı. Meryem son talakat-i tesliyetkâranesiyle2559:

— Ben seni buraya ağlayasın deyi getirmedim. Öyle çapkın he-
rifin sözünü içine dert ederek ağlayanın acaba aklı vardır?

— A Duducuğum, bana nasıl hakaret etti bilsen? Ben o musibet 
karının murdar tırnağına bile benzemezmişim…

— Haşa sözüm tavandan dışarı… Hoşt edesin o Frenk kaltağı-
nın köpeğine… Metresinin tırnakları amantının gözlerine girsin…

— Bey bir öfkeli bir öfkeli ki… Artık sorma…
— Esbabı nedendir acep? Metresiyle hır ettiler dersin?
— Bir para meselesinden dolayı anasıyla bozuştular zannede-

rim…
— Ah anası… Ah anası… Zannedersin sanki parayı su gibi 

içer… Yine pek bozuk tertip bir dolap dönüyor.
— Dudu, artık çekecek hâlim kalmadı, bugün boşanacaktım. 

İki lakırdı daha fazla söylemiş olaydım bırakacaktı fakat sabrettim.
— Çok güzel ettin efendim. Aranızda bir de yavru vardır. Sizin 

gibi namlı familyalara hiç boşanmak yaraşır?
2558    baran-ı ye’s: ümitsizlik yağmuru
2559    talakat-i tesliyetkârane: teselli konuşması
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— Bu adamdan bana hayır yoktur. Er geç bu beni boşayacaktır. 
Fakat intikam alarak boşanacağım. İşte bugün sabrettiğimin sebebi 
de bu…

— Bu lafı senin pak vicdanına veremem efendim. Onun anası 
da oğlu da birer türlü derde bulaşmışlardır. O bela onlara yetişir de 
artar bile… İntikam çıkarmak ne olacaktır?

— Mümkün değil! Ya ölürüm ya bu Hami Bey’i pişman ede-
rim… İntikamımı alacağım, sen de bana yardım edeceksin…

— Benim başımı da derde sokacaksın?
— (hıçkıra hıçkıra ağlayarak) Bana bari sen acı da ricamı red-

detme… İşte ne hâle geldiğimi görüyorsun!
— Geçen gece üryamda bir mandıra köpeği bana dişlerini gös-

tererek “hav” ediyordu. Bugünlerde bir sıkıntı geçireceğimi bundan 
anlamıştım. De bakalım, lafın hangi tepelerden dolaşıp hangi düz-
lerde duracaktır?

— Artık bunun tepesi düzü filan yok. Yarın sabah beraber İstan-
bul’a gideceğiz. Çiçekli kâğıtlar alacağız. Güzel bir cevap yazdıra-
cağız. Bana âşık olan beyefendiyi çayırda bulup vereceksin.

Dudu birkaç adım geri fırlayarak kemal-i istiğrabla2560:
— Üzerine nöbet gelmiştir de ne dediğini bilmiyorsun!.. Seni 

hoca efendiye götüreyim, birkaç “püf” etsin… Hafifliktir, biraz ak-
lın başına gelir…

— Aklım başımda elhamdülillah. Ben o heriften öcümü alaca-
ğım. Nikâhında iken üzerine bir erkek seveceğim. Beni eliyle bir 
gün tutacak. Ondan sonra bıraksın, artık gam yemem…

— Sen ondan öcünü hırsını çıkaracağın deyi bana ne oluyor? 
Şimdiyecek boynuz kaşıkla taam bile yemez iken onu başıma takı-
nacağım?
2560    kemal-i istiğrab: şaşkınlık
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Saffet’le Dudu arasındaki bu mücadele tamam üç gün sürdü. 
Meryem olanca talakat-i iknaiyesi2561 ile genç kadını bu yolsuz fik-
r-i intikamdan vazgeçirmeye uğraştı, muvaffak olamadı. Saffet yal-
nız başına sokağa çıkarak her işi kendi kendine göreceğini katiyen 
bildirdi. Nihayet Dudu:

— Hiç ben seni bir başına bırakırım ki o ihtiyar kurda benzeyen 
yazıcı babanın odasına gidesin?.. Bana o kadar çene eden herif seni 
görünce boğaz rahatlığı şeker gibi iskarpinlerinle yutmaya kalkar. 
Ah bu ne derttir ki böyle başımıza döndü dolandı? Bari ki gidecek 
isen… Mutlak ki gidecek isen hiç olmazsa ihtiyatlı olalım. Tebdil-i 
kıyafet2562 gidelim. Ben de bir çarşaf koyayım. Yüzüme kalın bir 
peçe geçireyim… Kimse bizi tanımasın.

2561    talakat-i iknaiye: ikna konuşması
2562    tebdil-i kıyafet: değişik, tanınmayacak kıyafet



IX  
YAZICILARA

Zevci Hami Bey’le atıştıklarının haftası içinde bir gündü. Saf-
fet Hanım, hizmetçisi Meryem Dudu ile siyah gron2563 çarşaflara 
bürünerek, yüzlerini kalın peçelerle sıkıca örterek üç buçuk vapu-
runa yetişmek üzere kendilerini iskeleye kadar isal2564 için yalının 
rıhtımına celbettirmiş oldukları kayığa yan yana bindiler.

Kayınvalide Firuze Hanım, kendi dad ü sited-i sevdasıyla, oğlu 
ile beynlerinde zuhur eden mühimce bir para meselesi ile o kadar 
meşguldü ki birkaç zamandır gelini Saffet’in hâl ü hareketinde hasıl 
olan bu fevkalmemul tebeddül, böyle Dudu’yu çarşaflayarak es-
rarengiz tavırlar, mahremane fısıltılarla yalıdan çıkıp gitmeleri bir 
lahzacık2565 olsun nazarıdikkatini celbetmedi2566.

Hanım, hizmetçi vapura girdiler. Dudu zayıf ellerine güderi sa-
mani eldivenlikler giyerek vücudunun her noktasını enzar-ı teces-
süs-i ağyardan2567 gizlemişti. İnce boyu ile kırıta kırıta yürüdükçe 
Saffet yanında iri yarı görünerek şeklen beynlerinde bir tezat peyda 
oluyordu.

Dudu son moda bir hanım kıyafeti almak için yarı yarıya eğ-
reti saç ilavesiyle tepesine yaptığı topuzun üzerine çarşafını başı 
2563    gron: dayanıklı, kalınca, parlak bir ipekli kumaş çeşidi
2564    isal: ulaştırma
2565    lahzacık: anlık
2566    celbetmek: (üzerine) çekmek
2567    enzar-ı tecessüs-i ağyar: yabancıların meraklı bakışları
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ok resminde bir altın iğne ile eli böyle işlere yaraşan bir halayığa 
iğneletmişti. Çarşaftan kabaran bu guguruğu2568 üç kanatlı aynada 
müddet-i medide2569 temaşa ile kendine pek yaraştırmış olduğundan 
acaba çarşaf oynadı, süsüm bozuldu mu merakıyla ikide birde elini 
tepesine götürüyordu.

Hanımlara mahsus yan kamarasını boş buldular, oraya girdiler.
Kamaranın kapısını örter örtmez Dudu dedi ki:
— Bu işte pek büyük taaccübe kaldım. Bu zavallının bizim yo-

lumuzu kollamaktan başka bir işi yoktur acep?
Saffet telaşla:
— Kimin?
— Sana alaka beyan eden beyefendinin…
— Ay üstüme iyilik sağlık… Yine burada mı?
— İskelede duruyordu, bizi görünce vapura girdi.
— Hani bakayım, hani bakayım? Göster, çabuk göster… Nere-

de? Hangisi?
— Bu kadar telaşa düşme ay efendim! Daha beyin yüzünü gör-

meden ısıtmasına uğradın!.. Bizi tanıdı dersin? Beni tanıyamamıştır. 
Peçem kalındır. Biçimim de nazik tertiptir. Bir erkek bu vücutta yüz 
karıya rastlanır. Fakat sen çarşafının içinde dünyanın karlı tepesini 
keşfe giden Andre’nin balonuna benziyorsun. Sekiz çarşafa girsen 
yine tanınırsın…

— Dudu çalçeneliği sonra et canım… O bey hangisi? Şimdi 
onu göster…

Dudu, dâhile2570 bakan kamara penceresinin perdesini cüzi-
ce2571 aralık ederek dışarısını gözden geçirdikten sonra:
2568    guguruk: tepeye takılan topuz
2569    müddet-i medide: uzun süren müddet
2570    dâhil: iç, içeri
2571    cüzi: azıcık
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— İşte, mefki (mevki)2572 tarafının ucuna, bizim kamara ile 
karşıbekarşı2573 oturmuş… Gözlerini buraya dikmiş, iltifat bekliyor. 
İşte gözüküyor ki bizi tanımıştır…

Saffet helecanla perdenin aralığına gözünü uydurarak:
— Ha şu karşıda… Parmaklığın yanında uca oturan mı?
— Gözlerin aydın olsun, ha işte odur… Senin için çeşmelerin-

den su boşanıp da ortalığı sele boğan beyefendi…
Saffet kekeleyerek:
— Sevimli delikanlı…
— “Sevimli” de ne sözdür efendim? Düpedüz kıyak bir gençtir 

vesselam! Yanaklarına pembe pembe kan oturmuş… Gözleri birer 
siyah üzümdür. Ter bıyıkları kaş gibidir. Her şeyi güzeldir. Lakin 
arsızdır. Git demekle gitmiyor. O ufak üzüm gözlerden bu kadar yaş 
nasıl çıkıyor anlamıyorum? Fakat hanımım, artık perdeyi kapa. Şu 
tarafa otur. Farkına gelirse ki ona bakıyoruz deyi şimdi çeşmeleri-
nin musluklarını açar, makinelere kadar vapuru su basar.

— Amma ettin ha, Dudu! Biraz daha bakayım, ne olur? Ben 
baktığımı ona göstermem.

Vapurun yanaştığı diğer bir iskeleden yan kamarasına birtakım 
yabancı hanımlar geldi. Dudu ile Saffet pencerenin önünden çekile-
rek sözü kesmeye mecbur oldular.

Saffet, âşığının kaç gündür nazar-ı tahayyül ü iştiyakında2574 
tecsime2575 uğraştığı gibi sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu bulma-
mıştı. Hayli geceden beri zihnini tenvir, asabını tehziz eden2576 o 
dilfirip2577 hayali ile perdenin aralığından şimdi gördüğü bu hakikat 
beyninde melahaten çok fark vardı. Fakat muhayyilesinin özene 
2572    mevki: bilet ücretlerine göre düzenlenmiş yer
2573    karşıbekarşı: karşı karşıya
2574    nazar-ı tahayyül ü iştiyak: hayal ve arzu bakışı
2575    tecsim: cisimleştirmek
2576    tehziz etmek: hafifçe titretmek, hareketlendirmek, kıpırdaştırmak
2577    dilfirip: gönül aldatan
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bezene ihtira ettiği o hayal, biraz evvel meşhudu2578 olan hakikate 
karşı vehleten inhilale2579 uğradı, dağıldı. Şimdi gönlünde onun ye-
rine perdenin arkasındaki çehre kaim oldu2580. O dakikada âşığının 
pembe çehre, siyah göz, ince bıyıklarındaki letafete, cazibeye bin 
hayali feda ediyor, dünyada nev-i ricale2581 mahsus cemal heykeli 
tasnii2582 lazım gelse ona model ancak Dudu’nun gösterdiği o çehre 
olabileceğine hükümde tereddüt eylemiyordu.

Sevilmekte, biiştibah2583 sevilmekte, itimatla sevilmekte ma-
nen, maddeten ne büyük bir tesliyet-i hayat2584 vardır? Dünyanın 
bütün alam-ı canfersasına2585, bütün ekdar-ı tahammülsuzuna2586 
karşı koyacak her lisanda yalnız şu kelimelerdir: sevmek, sevil-
mek… Sevildiğine kanaatle sevdiğini hisseden bahtiyardır. Şeba-
bın2587, hayatı medit bir muhabbet gibi gören şebabın hep o muhar-
rik gözyaşları buna adem-i kanaat tesiriyle dökülmüyor mu? Bütün 
cevf-i hayalatımızı2588 dolduracak işte yalnız şu kelimeler değil 
midir? Sevmek, sevilmek… Hayatın boşluğu, feza-yı melali bu 
iki kelimecikle doldurulamazsa gençlik altın kanatlarıyla asman-ı 
hayalinde2589 artık uçamaz, belki çırpınır. Artık onun nagamatı2590 
tabiatın sürud-ı ahenginden2591 alınmış bir terane2592 değildir. Acı bir 
feryad-ı tazallüm, bir vaveyla-yı şikâyettir.
2578    meşhut: görünen
2579    inhilal: dağılma, bölünme
2580    kaim olmak: yerine geçmek
2581    nev-i rical: erkek cinsi
2582    tasni: yapma, suni
2583    biiştibah: şüphesiz
2584    tesliyet-i hayat: hayat tesellisi
2585    canfersa: canından bezdiren
2586    ekdar-ı tahammülsuz: tahammül bırakmayan kederler
2587    şebap: gençlik
2588    cevf-i hayalat: hayallerin boşluğu
2589    asman-ı hayal: gökyüzü hayali
2590    nagamat: nağmeler
2591    sürud-ı aheng: şarkının ahengi
2592    terane: ezgi
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Zavallı Saffet, zevcinden evvela yürek dondurucu bir lakaydi, 
gide gide dayanılmaz bir ruy-i nefret gören bu kadın, şimdi âşığını 
düşündükçe kendinde bir suhunet-i muhabbet2593 buluyor, hayatının 
o umman-ı melalini2594 artık meşhun-ı sevda2595 görüyor; dünyada, 
ömürde büyük bir lezzet bulunduğunu anlıyor, artık sevildiğini his-
sediyordu. Kendini ecvaf-ı kalbiyesinin2596 istiap edemeyeceği2597 
bir inbisat-ı meserret2598 istila eylemiş, bulunduğu kamaraya değil, 
dünyalara sığamayacak gibi bir hâle gelmişti. Saffet’e ömründe his-
setmediği bir şeyler oluyordu. Ayıp olmasa da kamaraya giren o ya-
bancı kadınlara “Hanımlar, duydunuz mu? Beni bir bey seviyor, be-
nim için yanıyor, ölüyor, bayılıyor!.. İşte kendisi de şurada erkekler 
mevkiinde oturuyor… Perdeyi azıcık aralık etseniz görebilirsiniz. 
Haydi, bakınız, bakınız da güzel mi değil mi bana doğrusunu söyle-
yiniz…” demek istiyordu.

Saffet bu tasavvuratta idi. Dudu ise köprüye çıkınca bu sırnaşık 
âşığın takibinden yakayı nasıl kurtarmak kabil olabileceğini düşü-
nüyordu. Nihayet vapur köprüye yanaştı. Müştak’ın Saffet’i tanıdı-
ğına Dudu’nun hiç şüphesi yoktu. Lakin o kalın siyah peçe altından 
kendinin tanınıp tanınmadığını bilemiyordu. Eğer âşık-ı müzic2599 
Dudu’yu tanıyamamış ise Saffet’in yanında yabancı addedeceği bu 
çarşaflı kadının mahremiyetinden ihtizazen belki kendilerini takibe 
kalkışmaz muhakemesinde bulundu.

Halk vapurdan boşanırken bunlar da kamaradan çıktılar. Du-
du’nun tahmini doğru zuhur etti. Çünkü Müştak’ın bakışından, tav-
rından Saffet’i tanıyıp Dudu’yu tanıyamadığı anlaşılıyordu. Erkek 
kadın kalabalık birbirine sıkıştı. Uğultuya benzeyen bir şamata ara-
sında kısa fasıla ile mevki memurunun “Acele etmeyelim hanımlar, 
2593    suhunet-i muhabbet: muhabbet sıcaklığı
2594    umman-ı melal: hüzün denizi
2595    meşhun-ı sevda: sevda dolu
2596    ecvaf-ı kalbiye: kalp boşluğu
2597    istiap etmek: kaplamak
2598    inbisat-ı meserret: sevinç duymak
2599    âşık-ı müzic: usandıran âşık
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erkekler çıksın…” sedası işitiliyor, arada bir çocuk ağlaması, “Ha-
mal ister mi hamal?” sesleri hafif bir istim gürültüsüne karışıyordu.

Mevkisiz taraftan hücum eden kirli, ağır ağır hamal kokar bir 
halk; göğsüyle, koluyla, eliyle süslü bir beyi, temiz bir mösyöyü, 
revayih-i latife neşreder bir madamı, zarif bir hanımı iterek kakarak 
yürüyordu. Hamal, rençper, bahçıvan kıyafetli bazı herifler, arkala-
rındaki koca bir küfenin yahut murdar bir döşek yorgan tomarının, 
hasılı bunlara mümasil hacimle müteaffin2600 bir yükün o kalabalık 
içinden belki bir metre mikap2601 yer açarak geçtiği esnada etrafında 
husule getirdiği sarsıntıyı, itmeyi kakmayı diğer nev hasarı düşün-
meyerek biperva2602 yürüyorlardı.

Önde bulunanın dört parmak yürümesine ayak uydurarak iler-
lemek suretiyle bir telaş içinde ağır ağır akan bu halk arasına Dudu 
ile Saffet de girdi. O vakte kadar alargada duran2603 Müştak, önün-
den Saffet’in tamam müruru esnasında akına dâhil oldu.

Elindeki on günlük bayat simitleri, kurabiyeleri bilirae imren-
direrek ağlatacak çocuk arayan kahvecinin “Sıcak simit, peynir, 
taze sakız kurabiyem, Urus bademi, ilimon şekeri…” nidalarıyla 
tadad-ı metaada2604 kanaat edemeyerek vapur hademesinin ahaliye 

“Haydi efendim yürüyelim.” ihtarıyla2605 ettikleri istiskale2606 rağ-
men “Kahvecis sucis!” sedalarıyla halkı elan kahve içmeye davet 
ettiği de maa’l-istiğrab2607 işitiliyordu.

Müştak ötekini kaktı, berikini itti. Saffet’e kadar yaklaştı. 
Dudu kendini bildirmemek için önüne bakıyor, hiç sesini çıkarmı-
yordu. Saffet arkasından gelenin o bey olduğunu gördü. Âşığının 
kendine bu kadar yaklaştığını, çarşafına sürtüldüğünü hissettikçe 
2600    müteaffin: çürüyüp bozulan
2601    metre mikap: metreküp
2602    biperva: korkusuz, aldırışsız
2603    alargada durmak: uzakta durmak
2604    tadad-ı meta: mal sayımı
2605    ihtar: uyarma
2606    istiskal: hoşnut olmadığını belli etme
2607    maa’l-istiğrab: şaşkınlıkla
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o insan akıntısı arada bir dalgalanarak vücut vücuda bir müsade-
me hatta tazyik vukua geldikçe gelin hanımı serapa bir helecan, bir 
raşe2608 yakalıyordu.

Müştak onları hiç tanımaz yabancı bir erkek gibi duruyor, söz 
atmak cüretkârlığında bulunmuyordu.

Çok sürmedi, köprüye çıktılar. Müştak hakikaten Dudu’yu ta-
nıyamamıştı. Onu mahremiyetinden korkulur bir yabancı zannıyla, 
o zamana kadar hüsnüidare etmiş olduğu bu ilanıaşk keyfiyetinde 
bir falso harekette bulunmamak için artık kadınların yanına yanaş-
mayarak çekildi, gitti. Hanım, hizmetçi de köprü başından bir ara-
baya bindiler. Dudu arabada peçesini biraz sıyırıp geniş geniş bir 
nefes alarak:

— Hele elinden kurtulduk… Nasılsa bugün peşimizi bıraktı. 
Şaşıyorum, bu bey acep bizim köyde oturuyor? Hiç işi gücü yoktur 
da her gün, her saat bizim vapura bindiğimize gözetliyor?

— Aman sıkıldım. Kan ter içine battım… Bizim köyde evveli 
hiç böyle bey yoktu. Bu yeni türedi. Galiba bu sene buraya gelmiş 
olmalılar. Fakat Dudu, çiçekli kâğıdı nereden alacağız? Keşke Be-
yoğlu’na çıka idik…

— Ondan Beyazıt’taki kâğıtçılarda vardır.
— Pek zannetmem. Beyin bize gönderdiği name kâğıdının ör-

neğini İstanbul’daki kâğıtçılarda bulamayacağız zannediyorum.
— Ona örnek olmasın da başka çeşit olsun. O bize kamelya 

gönderdiyse biz de ona menekşe karşılık ederiz.
— O kâğıdın sanatı yalnız çiçekli olmasında değildi. Dikkat et-

tin mi bilmem, başka bir marifeti vardı.
— Hayır, dikkatinde olmamışım. Başka marifeti nedir ki?
— Koklanıldığı zaman tıpkı zambak gibi kokuyor.
— Natürel çiçek gibi koku da veriyor? Ah, ne zaman kokladın 

da taaffün eder2609 olduğunu duydun?
2608    raşe: ürperme
2609    taaffün etmek: kokmak



294 | Metres

Böyle konuşurlarken araba da Beyazıt’a geldi. İndiler. Baş ta-
raftaki dükkânlardan birine yaklaşarak abani sarıklı, sarı sakallı bir 
zatın önünde durdular. Dudu eğilip yavaşça:

— Efendi, mektupluk kâğıt vardır?
Dükkân sahibi satrançlı bir kutu çıkararak:
— Hangi nevden istiyorsunuz? Adi mi, vasat mı, âlâ mı? Çok 

şükür dükkânımızda hepsinden var.
Dudu:
— Aylâ bir şey olsun efendim…
Kâğıtçı:
— Âlâsından mı olsun? Pek güzel… (mavi zemin üzerine çi-

çekli diğer bir kutu çıkararak) İşte efendim. En âlâ İngiliz kâğıdı 
işte budur. Bakınız, kutunun üzerinde yazar. İngilizce bilirseniz 
okuyunuz. Bunu İngiltere’de bir fabrika çıkarır. Yalnız biz getirtiriz. 
Diğer buna benzer gördükleriniz taklittir.

Dudu:
— (sıkılarak) Efendim, biz posta mektupluğu için istemiyoruz. 

Hani ya çiçekli, zarif nevleri vardır…
Kâğıtçı hafif bir tebessümle:
— Ha, anladım… Siz çiçekli, namelik kâğıt istiyorsunuz
— (yavaşça) He, evet…
— Ondan da var…
Kâğıtçı yaldızlı, çiçekli, kabartmalı birkaç nevinden çıkarır. 

Dudu bunları birer birer koklayarak:
— Efendim, bunlar taaffün etmiyor… Kokar olsun…
Kâğıtçı sırıtarak:
— Bende olan işte bunlar… Kokarı yok. Mutlak taaffün ederini 

arıyorsanız Balat Çarşısı’na gidiniz… Buradan iki dükkân aşağısı-
na da bir sorunuz, belki orada vardır.



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 295

Bu tavsiyesi akabinde kâğıtçı, aşağıki dükkânlardan birine ba-
ğırarak:

— Sabri Efendi… Bak, müşteriler geldi. “He efendim, kokar 
olsun” diyorlar. Bunlar karşı malı ama tebdil-i kıyafet çıkmışlar. Bir 
dalavereleri var. Kokulu namelik varsa çıkar. Pek paranın gittiğinde 
değiller…

Kadınlar giderlerken arkalarından kâğıtçı:
— Biri sağlam karşı gülü… Ötekine bak, Karaman kuyruğu 

gibi bıngıldayarak yürüyor… Ha maşallah! “Karaman’ın koyunu, 
sonra çıkar oyunu…”

Kâğıtçıların bu yolda temeshuratına2610 hedef ola ola dört beş 
dükkân dolaştılar. Nihayet kokulu nevinden çiçekli birkaç zarf al-
dılar.

Şimdi nameyi yazdırmak cihet-i mühimme ve müşkilesi kal-
dı. Dudu’nun kendince Küpçüler Sokağı namını verdiği mahalleye 
doğru gittiler. Mahut yazıcı barakalarını birer birer hadde-i nazar-
dan2611 geçirerek yukarıdan aşağıya bir boy yürüdüler.

Bu bir sıra yazıcı dükkâncıkları cidden şayan-ı temaşadır2612. 
“En büyüğünün içinde bir insan iki kolunu açarak rahat rahat geri-
nemez” demekle bunların vüsatsizliği hakkında bir fikr-i sahih ve-
rilmiş olamaz. İstanbul tramvay arabalarından birini ortadan ikiye 
tefrik etsek bunlara kıyasen çok geniş iki dükkân vücuda gelmiş 
olur, tarifi de izah-ı maksada pek kifayet etmez. “Bunlardan ikisi-
ni, belki de üçünü bir öküz arabasına tahmilen2613 istediğimiz yere 
bissuhule2614 nakledebiliriz” demiş olsak bu dükkânlarla irice bir 
sandık, bir tahta balya veya ambar beynindeki müşabehete nispeten 
biraz yaklaşmış oluruz.
2610    temeshurat: maskaralıklar, alay etmeler
2611    hadde-i nazar: inceden inceye bakma
2612    şayan-ı temaşa: görülmeye değer olan
2613    tahmil: yükleme
2614    bissuhule: kolaylıkla
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Beyazıt Cami-i Şerifinin güvercinler kapısına karşı gelen 
Acem kâğıtçı dükkânlarının arkasındaki sokakta bu kâğıtçı dükkân-
larının zahrını teşkil eden duvarın önüne tarif etmek istediğimiz ya-
zıcı barakalarından sekizi onu birer sandık gibi yan yana bir sıraya 
dizilmiştir.

Kırmızı aşı boyasına, sair renklere boyanmışları da vardır. He-
men cümlesinde menfez namına ancak iki karış murabbaında2615 
teker pencere ile bu pencerelerin zıfına2616 müsavi2617 birer kapıcık 
görülür. Pencere namını itada biraz semahat2618 ettiğimiz bu delik-
lerin önünde bazen yazıcının hüsnütabiatına -ihtimal ki vüsat-i kes-
bine2619- dal olacak2620 birer toprak saksı, mevsimine göre fesleğen, 
şebboy, kına çiçeği saksıları bulunur. Badezzeval2621 bu dükkânların 
tepesinde güneş kaynadığı gibi Beyazıt Meydanı’nı rüzgâr inletse 
vaziyetleri hasebiyle yine bunların hissedar-ı hava olmaları ihtimali 
yoktur. Hararet-i şems2622, mahrumiyet-i cereyan-ı hava bu dükkân-
cıkları birer hamam halvetine çevirdiğinden yaz günleri yazıcı efen-
diler göğsü bağrı çözerek, kolları sıvayarak nim dekolte birer şekil 
peyda ederler. Yazıcılardan bazıları o sıcak halvetin içinde saatlerce 
bir müşteri vüruduna intizaren artık bitap2623 kalarak dükkânın ge-
nişliği nispetinde istirahat-ı bedeniyye ile oraya uzanır, uyuyakalır. 
Sahib-i dükkânın bu hab-ı giranından2624 bilistifade bir sokak kö-
peği kapıdan başını sokar, fasulye piyazı, ciğer kebabı nevinden 
etime2625 ile o sabah edilmiş kahvaltının peykenin2626 tahtında duran 
2615    murabba: kare
2616    zıf: iki kat
2617    müsavi: eşit
2618    semahat: cömertlik
2619    vüsat-i kesb: çalışmanın, kazancın genişliği, çokluğu
2620    dal olmak: delalet etmek, işaret etmek
2621    badezzeval: öğleden sonra
2622    hararet-i şems: güneşin sıcaklığı
2623    bitap: yorgun
2624    hab-ı giran: ağır uyku
2625    etime: yiyecekler
2626    peyke: tahta sedir
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bulaşık kaplarını bir güzel cilalar. Diğer bir kelp2627 ziyafete iştirak 
için dâhil-i dükkân olur. Köpekler beyninde kavga başlar. İlk hırıl-
tılar pesten, zararsız geçer. Keyfiyet avave2628, dişlemeye müncer 
olunca2629 âdeta dükkân sarsılır. Yazıcı efendi uyanır. Kendi uyku-
su esnasında kilabın2630 böyle bulaşık temizlemek için peyke altı-
na duhulleri birkaç defa tekerrür etmiş vaka-i mükerreresinden2631 
bittenbih dükkânın bir köşesine evvelce dayamış olduğu sopaya 
hemen el atar. Bir iki pat küt. Avavenin önü alınır. Yalnız amansız 
bir tarafına şiddetlice sopa yiyen köpeğin artık bilemem hangi ma-
kam-ı müessirden kısık kısık, keskin keskin, tizden kabadan karışık 
o avave-i tazallümü gittikçe uzaklaşarak işitilir. Bir müddet sonra 
aşçı Kirkor tabaklarını almaya geldiği zaman yazıcı efendinin ta-
amı badelekl2632 bulaşıkları böyle tathir2633 emrindeki bu merakını 
takdir ile o zahmetten kendi kurtulmuş olduğu için kabını kacağını 
alarak sevine sevine gider.

Bu dükkânları, bilhusus bunların mukimanı2634 yazıcı efendile-
ri yukarıdan aşağıya yegân yegân2635 tetkik eyledikleri esnada Dudu 
yavaşla dedi ki:

— İşte bak, şu karşıda oturan geçende mektup okuttuğum ihti-
yardır. Ona gitmeyelim, pek zevzek bir heriftir.

Bu defa bir orta yaşlısını intihap ettiler. Saçına, sakalına kır 
serpmiş, karaca kuruca simalı, ufak tefek vücutlu bir yazıcı efendi 
arkasını barakanın cidarına2636 dayamış, dizlerini dikmiş, yarı yatar 
yarı oturur, yarı uyur yarı uyanık gibi gözler nim mesdut2637 bir hâl-
2627    kelp: köpek
2628    avave: havlama
2629    müncer olmak: sürüklenmek
2630    kilap: köpekler
2631    vaka-i mükerrere: tekrar eden olay
2632    badelekl: yemekten sonra
2633    tathir: paklama
2634    mukiman: ikamet eden
2635    yegân yegân: teker teker
2636    cidar: duvar
2637    nim mesdut: yarı kapalı
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de kendinden ha geçiyor ha geçmekte iken dükkânçe-i tahririne iki 
vardakosta2638 hanım takarrüp ettiğini o rehaveti, o yumuk gözleri 
arasından fark ederek derlendi, toplandı. “Buyurun efendim”i bas-
tırdı. İçeriye evvela Dudu girdi. Artık dükkân dolmuştu. Saffet’e 
yer yok gibiydi. Yazıcı efendi telaşla hanımların altına birer kahveci 
iskemlesi sürdü. Yarı içeride yarı dışarıda oturdular. Ekşi ekşi ter, 
keskin keskin bikâr2639 kokan bu kulübeciği yaseminlerden, leylak-
lardan, yedi dağ çiçeklerinden müterekkip2640 bir buy-ı latif2641, bir 
hanım kokusu istila etti. Müşterilerin bu rayiha-i meşamnevazıy-
la2642 gönlü açılan, gözleri parlayan yazıcı bunlara nasıl ikram ede-
ceğini, ne diyeceğini bilmiyordu.

Dükkânın derununa iki yanlı kerevet2643 yapılmış, üzerine ot 
minderler ferş edilmiş2644, daha üstüne kırmızı satrançlı soluk, kir-
li bir örtü serilmişti ki fabrikasından, tezgâhından çıktı çıkalı su 
görmeden solan bu örtüye sürünmemek için Dudu mümkün olduğu 
kadar çarşafını toplamaya uğraşıyordu.

Kerevetin bir ciheti yazıcının oturmasına mahsus diğer ciheti 
de müşterilerin oturmasına tahsis edilmişti. Fakat Dudu ile Saffet, 
kahveci iskemlelerini o kerevete tercih ettiler. Yazıcının önünde bir 
çekmece vardı. Bunun altı üstü biraz muayene edilse o hizmete, o 
istimale tahsisen bir marangoz elinden çıkmadığı görülür. Çekmece 
namını vermekte pek acele ettiğimiz bu şey âdeta bir gaz sandığıdır. 
Esas-ı imali nazarlardan setredilmek için üstüne, yanlarına muhtelif 
çeşitte muşamba parçaları mıhlanmıştı.

Bu çekmecenin üzeri galiba kahve tepsiliğinden mütekait2645, 
boyaları, cilası dökülmüş, eski rengi ne imiş kim bilir, şimdiki hâli 
2638    vardakosta: iri ve gösterişli kimse
2639    bikâr: işsiz
2640    müterekkip: birleşmiş
2641    buy-ı latif: hoş koku
2642    rayiha-i meşamnevaz: burnu okşayan koku
2643    kerevet: üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan 

seki, sedir
2644    ferş edilmek: döşenmek, yayılmak
2645    mütekait: emekli
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paslı, siyah bir teneke parçasından başka bir şey olmayan bir tepsi 
derununda muhtelifü’l-elvan ve’l-eşkâl2646 bir hokka, bir rigdan2647, 
bir süngerlikten ibaret bir yazı takımı tezeyyün ediyordu2648.

Bu gaz sandığının açık tarafı ona yani yazıcı efendiye doğru 
çevrilmişti ki yan yatırılmış kapaksız bir dolap gibi bunun içine 
yazıcı efendi kirli çorap, mendilden tutunuz da ahirin görmesinde 
beis olan ve olmayan bütün eşya-yı hususiyesini tıkıştırmıştı. Dük-
kânın derunu gazete ile kâğıtlanmış, mürur-ı zamanla bu gazeteler 
kirli sarı bir renk almış, tahtaların amudi2649 ek yerlerinden parmak 
enliliğinde yol yol ayrılmıştı.

Yazıcı efendi, kaleme aldığı muharreratın2650 kayd-ı tevarihinde 
şaşırmamak için adi cep takvimlerinden müfrez2651 on beş günlük 
küçücük bir sayfayı yanı başına yapıştırmış, bazı muvakkithane2652 
pencerelerinde görüldüğü gibi senenin tadad-ı eyyamı2653 için duvar 
takvimi yerine böyle adi cep takvimlerinden kat-ı sahaif2654 etmeyi 
besbelli iktisada daha muvafık bulmuştu.

Dükkânın en büyük medar-ı ziyneti kapıdan başlarını sokan 
müşterilere tamam karşı gelecek, onların en evvel enzarına çarpa-
cak bir noktaya talik edilmiş2655, çerçevesi sinek tersiyle2656 simsi-
yah kesilmiş bir levha idi. Avihte-i mevki-i ihtiram2657 kılınan bu 
2646    muhtelifü’l-elvan ve’l-eşkâl: çeşitli renkler ve şekiller
2647    rigdan: mürekkebi kurutmaya yarıyan ince kumun konduğu hokka
2648    tezeyyün etmek: bezemek, süslemek
2649    amudi: dikine
2650    muharrerat: yazılı şeyler
2651    müfrez: ayrılmış
2652    muvakkithane: muvakkitlerin namaz vaktini ve saati tespit ettikleri, küçük 

çapta astronomi çalışmaları yaptıkları mekân
2653    tadad-ı eyyam: günlerin adedi
2654    kat-ı sahaif: sayfaları kesme
2655    talik etmek: asmak
2656    ters: pislik
2657    avihte-i mevki-i ihtiram: saygıdan dolayı asılı olan



300 | Metres

levhanın ne talik2658 ne divaniye2659 benzeyen girift2660 bir hatt-ı 
acible yazılmış sutur-ı zib-i hikmeti2661 şu idi:

Felek bir elektir, eler yağmurun,
Kuraklık olsa da ne gam! Çal tamburun,
Ger yoğsa şu cihanda bağ-ı mamurun,
Gül açmış ya ki açmamış ne umurun?
Nâzım-ı levhanın Âşık Ömer muktedileri2662 kadar da feyzya-

b-ı şairiyet2663 olamadığı görülüyor. Fakat bu masari2664, fenn-i şi’re 
revnakbahş2665 birer düstur-ı hikmet olmaktan ziyade o dükkânçe-i 
tahrire muvafık bir nev ziynetti. Çünkü erbab-ı müracaatın hemen 
cümlesi ümmi olduğundan bu levhanın onlar için tesir-i nazariye-
si yalnız -nakş-ı dane-i fülfül2666 bir varak- olmaktan başka bir şey 
değildi. Yazı denilen o pürhal2667 eşkâl-i münharife-i acibenin2668 
onlarca hiçbir medlul-ı zihniyesi2669 yoktu.

Meal-i levhaya gelince kailin kuraklıkta tambur çalmak tav-
siyesi, yazıcı efendinin iki avucu ile alkışlayacağı bir fikr-i haki-
maneyi mutazammın2670 idi. Zira barakanın damına mefruş2671 ki-
remitlerin tulu2672 çatının meyline bir türlü uyamadığından yağışlı 
havalarda tamburayı tavandan elek gibi süzülen baranın2673 “Tam! 
2658    talik: bir yazı çeşidi
2659    divani: bir yazı çeşidi
2660    girift: iç içe girmiş, karışık
2661    sutur-ı zib-i hikmet: süslü yazının hikmeti
2662    muktedi: tabi olan, takipçi
2663    feyzyab-ı şairiyet: şairlik şöhreti bulma
2664    masari: mısralar
2665    revnakbahş: güzellik, tazelik veren
2666    nakş-ı dane-i fülfül: karabiber taneleriyle resimli
2667    pürhal: benli, benekli
2668    eşkâl-i münharife-i acibe: çeşitli garip şekiller
2669    medlul-ı zihniye: ifade ettiği anlam
2670    mutazammın: içine alan
2671    mefruş: döşenmiş
2672    tul: boy, uzunluk
2673    baran: yağmur
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Tam!” nüzulü çalar, binaenaleyh yazıcı efendiye artık Haydn’ın 
kuklaları gibi sade oynamak kalırdı.

Enamın2674 mesalih-i tahririyesine2675 güşadebap2676 bu baraka-
cağıza erbab-ı müracaatın her nevi başvurduğundan, yazıcı efendi, 
müşterileri içinden bal alınacak çiçeği artık nazar-ı ulada2677 tanı-
mak melekesini peyda etmişti. Kirli ensesini kaşıya kaşıya dükkân-
dan başını sokarak Ürgüp’e, Üsküp’e, Tosya’ya, Amasya’ya çızık-
tıracağı mektuba bir köy halkına alelinfirat2678 selam sığdırmak gibi 
birkaç tabaka kâğıdın istiap edemeyeceği2679, zor anlaşılır, imlaya 
gelmez esma ve şöhret-i acibe tadadından ve mutavvelen2680 tarif-i 
hissiyattan sonra, tediye-i ücrette bir onluk, nihayet yirmilikle sözü 
kısa kesmeye bakan bir müşteri ile böyle içeri girer girmez revayih-ı 
latifeleriyle dükkânı ravza-i bahara2681 çeviren hanımlar beynindeki 
farkı görmek büyük bir zekâvete, uzun bir tefekküre muhtaç değildi.

Yazıcı efendi, gaz sandığı önündeki mevki-i mahsusunda sağ 
dizini yere yatırıp solunu dikerek arkasını da biraz kamburlaştırdı. 
Bu hâliyle emredilecek şeyi tahrire müheyya bulunduğunu anla-
tıyordu. Yazıcı müşteri hanımlara, müşteriler yazıcıya bir müddet 
bakıştılar. Filvaki mesele, tarafeynce bir müddet dai-i tereddüd2682 
olacak kadar nazikti. O kıyafette hanımların dükkâna maksad-ı 
duhulleri Bartın’a, Trabzon’a mektup yazdırmak olmadığı, yazıcı 
efendice bir emr-i meczum2683 idi. Fakat müşterilerin teshil-i ifa-
deleri2684 için yazıcı tarafından ufak bir mukaddimeye, girizgâha 
lüzum vardı. Binaenaleyh dedi ki:
2674    enam: halk
2675    mesalih-ı tahririye: yazı işleri
2676    güşadebap: kapısı açık
2677    nazar-ı ulada: ilk bakışta
2678    alelinfirat: tek tek, ayrı ayrı
2679    istiap etmek: içine almak
2680    mutavvel: uzun uzun
2681    ravza-i bahar: bahar bahçesi
2682    dai-i tereddüd: tereddüde mahal veren
2683    emr-i meczum: kesinleşmiş iş
2684    teshil-i ifade: konuşmayı kolaylaştırma
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— Efendim, dünyada her şey başa geliyor… Şimdi sizden evvel 
iki hanım geldi. Âşıkane uzun bir mektup yazdırdılar. Bunu yaldızlı, 
çiçekli kâğıda beyaz ettikten2685 sonra müsveddesini de yaktırdılar. 
Bakınız…

Yazıcı, peykenin örtüsünü sıyırdı. Filhakika bir avuç kadar kâ-
ğıt külü göründü. Dudu, yazıcının bu sözlerinden alelhusus peyke-
nin altında gördüğü kâğıt küllerinden cesarete gelerek:

— Bizim de imla ettireceğimiz şey tıpkısı buna benzer bir âşık-
lık maddesidir. Fikrine gelen lafları evvela bir kâğıda koyarsın. Onu 
yüksek sesle bir mütalaa edersin, biz dinleriz. Hoşumuza gelirse 
çiçekli kâğıda geçirirsin. Artakalacak minütü2686 o hanımlara ettiğin 
gibi kirbitin alevine tutarsın, yanar. Külünü de dışarı püf edersin.

— Pekâlâ! Nasıl emrederseniz öyle yaparım… Bende çiçekli 
kâğıt da vardır.

— Biz kâğıt almışız… Sen minütü bakalım ne tertip yapacak-
sın?

— Minüt nedir?
— İlk tertib-i fikrini adi bir kağıdın üzerinde koymazsın? İşte 

ona minüt derler.
— Ha, müsvedde…
— He, evet efendim, müsedde…
— Affedersiniz. Mektup kimden kime yazılacak?
— Bir hanımdan bir beyefendiye…
— Hanım zatü’z-zevc2687 mi? Bakir mi? Seyyibe2688 mi?
— Uzun etmeyiniz efendim… Bu işin içinde ne bakır vardır ne 

kalay! Bir bey bir hanıma, defaten hanım da o beye tutulmuştur…
— Affedersiniz, darılmayınız efendim. Keyfiyeti tamamıyla 

anlayalım ki ona göre bir şey kaleme alayım…
2685    beyaz etmek: temize çekmek
2686    minüt (minute): müsvedde, karalama
2687    zatü’z-zevc: evli, kocalı
2688    seyyibe: dul kadın
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— Keyfiyeti ta bitiminden anlamak merakındasın? İstiyorsun 
ki âşık maşukun biyografilerini hikâye vereyim? Hayır, bu olamaz. 
Farz et ki Pierre, Jean’ı sevmiştir. Bundan öteye meydana isim ko-
yamam… Böylece yazabilirsin?

— Hayır efendim, anlatamadım. Bu mektubu yazdıran hanım 
kocalı mıdır, dul mudur, kızoğlankız mıdır?

— Biz buraya istintak vermeye gelmedik. Farz et ki öyledir, 
farz et ki böyledir. Evlenmiş, evlenmemiş kadınların âşıklık mek-
tupları başka nev yazılır?

— Evet, başka türlü yazılır…
Yazıcının bu cevabı üzerine Dudu ile Saffet samitane2689 müza-

kere-i hâl yollu teati-yi enzar2690 eylediler. Bu istizahları ile herife 
ne dereceye kadar açılmak muvafık olabileceğini tayine uğraşıyor-
lardı. Nihayet Dudu:

— Yalnız sana şu kadar diyebilirim ki hanım evlidir. Belaya 
benzer böyle bir muhabbete uğramıştır. Bu işin dibinden kıyak bir 
hır çıkacağını düşünemeyerek mektuba cevap etmeye kalkışmıştır. 
Anlayabildin? Sen ki yazıcısın, sana bir laf ederlerse sen ondan bin 
mefhum çıkararak sözü uzatırsın… Artık keyfiyeti bundan öteye 
kurcalamayasın. Ziyade söz etmeye korkarım…

Yazıcı filhakika bu tuhaf müşterinin bir sözünden bin mana is-
tihracına2691 uğraşarak:

— Demek ki size beyden bir mektup geldi. Şimdi ona cevap 
yazdırmak istiyorsunuz?

— Yazıcı olunca böyle feraset olmalıdır. Evet, anladığın gibi… 
Bize mektup geldi, şimdi ona cevap edeceğiz.

— Öyle ise o mektubu görmeliyim ki ona muvafık bir cevap 
yazabileyim…
2689    samitane: ses çıkarmaksızın
2690    teati-yi enzar: bakış alış verişi, bakışma
2691    istihraç: (anlam) çıkarma
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Dudu ile Saffet mektubun yazıcıya gösterilmesinde bir beis 
olup olmadığını istizahen yine yekdiğerine bakıştılar. Zaten name 
evvelce de diğer bir yazıcıya okutturulmuştu. Resen2692 gelen mek-
tup görülmeyince cevabın suret-i matlubede yazılamayacağını iki-
si de bitteslim mektubu çantadan çıkarıp verdiler. Yazıcı kaşları-
nı aşağı yukarı oynatarak, dudaklarını kıpırdatarak, arada bir bazı 
kelimat üzerinde durarak gözlerini büzüştüre büzüştüre dakayık-ı 
manaya2693 nüfuz-ı nazara uğraştığını gösterir garip işmizazlarla2694 
nameyi baştan aşağıya kadar okuyup bitirdi. Hitam-ı kıraatinde üç 
defa başını sallayarak:

— Güzel kâtip elinden çıkmış. Güzel, güzel, çok güzel… Şimdi 
buna yine böyle güzel bir cevap ister, değil mi? Başüstüne… İste-
diğinizden âlâsını yazmazsam, ben de o beyi hüngür hüngür ağlat-
mazsam vereceğiniz para helal olmasın!.. Yine hulusunuz2695 doğru 
imiş ki bana geldiniz. Eğer bitişik yazıcıya gideydiniz size yeni ro-
manlardan ezberlediği mektuplardan birini yazardı. Çünkü herifte 
hiç kariha2696 yoktur, hep basmakalıptır. Yeni romanlar malum ya 
açık Türkçedir. İşte yazacağı mektuplar, “Efendim, geçen hafta sizi 
Göksu’da gördüm. Cemalinize vuruldum. Cayır cayır yanıyorum. 
Bu hafta yine gidip orada sizi bekleyeceğim.” kabîlinden şeylerdir…

Dudu, şedit bir tavr-ı itirazla:
— Hayır efendim. Bizim mektuba böyle adi laflar sokmayı-

nız… “Göksu’ya gitmişim. Seni orda görmüşüm, cemaline vurul-
muşum…” Sanki bunlar da sözdür? Böyle lafı ben de ederim. Biz 
elenika temiz laf istiyoruz. Lafın temizi, yükseği, eder etmez an-
laşılamayanlarıdır. Bize gelen namede o beyefendi “Çeşmelerimin 
suyu boşanmış, avluyu sel basmıştır” demiyor? Sen de ona karşılık 

“Gönlümün havuzunun köşesi patlamış, yukarıdan aşağı sel revan 
2692    resen: (bir açıklama veya cevap niteliğinde olmadan) doğrudan doğruya 

yazılarak
2693    dakayık-ı mana: anlamdaki incelikler
2694    işmizaz: yüzünü ekşitme
2695    hulus: saflık, kalp temizliği
2696    kariha: düşünce gücü, kendiliğinden fikir ortaya koyma yeteneği
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olmuştur” dersin. Lakin bunu böyle demezsin, elenika tarzında be-
yan edersin.

— Siz merak etmeyiniz. İstediğinizden âlâsını yazarım. Sizin 
bir diyeceğiniz var mı? Onu da söyleyiniz…

— Ateşle, su ile, daha neler ile muhabbet anlattırılmak âdet ise 
onları dizip dökerek sıralarsınız. Sonra sıkı sıkıya tembih edersiniz 
ki o beyefendi bu keyfiyeti sırlı küp gibi içinde tutarak dışarı sız-
dırmasın…

— Başüstüne…
Yazıcı efendi, kamış kalemini maktaın2697 üzerine boylu boyuna 

yatırarak kalemtıraşıyla çıt çıt ucuna bir iki defa bastırdı. Pürüzden 
kurtardığı hame-i sihirkârını2698 başparmağının tırnağı üzerine nakil 
ile çatlağını yokladı. Yarık amik2699, mevzun2700, mütenazırdı2701. Ye-
raa-i çalakine2702 bu suretle çekidüzen verdikten sonra yarım tabaka 
kâğıdı ortadan biraz mailen katladı. Kalemi aldı ele, girdi yola… 
Artık o zemin-i ebyazda2703 alabildiğine cevelan edecekti. Defter-i 
Aşk, Zenannâme, Hûbânnâme ve emsali asar-ı âşıkaneden kitab-ı 
hafızasında çok ibareler, mısralar vardı. Ezberlediği şeyleri benim-
seyerek artık mal-i sarih-i zihniyesi2704 gibi istimal eyler, mevzu ile 
münasebet alsın almasın hep onları dizer dökerdi.

Gözlerini karşıki medresenin duvarına dikti. Kalemi kâğıda 
temas ettirmeksizin havadan bir iki defa oynattı. Bu hareketi tıpkı 
çevik bir atın bir meydan-ı vasi-i cevelana2705 salıverileceğini hisse-
derek eşinmesi kabîlindendi. Müessir, keskin, dokunaklı bir serna-
me arıyor; görür görmez, okur okumaz ilk nefeste Keşan tömbekisi 
2697    makta: kemikten yapılmış kalem ucunu düzeltmeye yarayan araç
2698    hame-i sihirkâr: sihirli yontulmuş kalem
2699    amik: derin
2700    mevzun: güzel
2701    mütenazır: simetrik
2702    yeraa-i çalak: çevik kamış, kalem
2703    zemin-i ebyaz: beyaz zemin
2704    mal-i sarih-i zihniye: açık zihnin malı
2705    meydan-ı vasi-i cevelan: geniş bir meydanda salınma
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gibi beyne saracak sert bir tabir düşünüyordu. Elkap2706 bir kere 
bala-yı sutura2707 heybet-i mahsusasıyla oturdu mu artık namenin 
alt tarafı yürür. Yazıcı bir iki defa gözlerini kırpıştırdı. Hep medre-
senin duvarına bakıyordu. Düşündü düşündü. Döndü, medreseden 
mezarlığa sevk-i fikr etti. Mezar taşlarının fatiha-i kitabeleri nedir? 

“Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî”, yahut “Ah mine’l-mevt” değil mi? Hah, 
işte tamam… Mavera-yı ufuktan2708 bedir2709 doğar gibi yazıcının 
zihni yavaş yavaş tenevvür ederek nihayet sername tulu etti2710. “Ah 
mine’l-aşk…”2711 Yazıcı bu terkibi teşkil eden dokuz harfi kemal-i 
aşk u şevk ile kâğıdın üzerine resmetti. “Ah”ın h’sini o kadar mü-
devver2712 düşürdü, aşkın noktalarını öyle keskin çıkardı ki yazdığı 
şey name midir yoksa ketebe2713 midir, unutarak kâğıdı şöyle karşı-
dan tuttu. Yazıya bir nazarendaz2714 oldu, hüsnühattına bayıldı. Ya-
zıcının bu telaşlarından, kâğıdın üzerine güzel bir şey yumurtladığı-
nı Dudu bile anlayarak tebessüm-i sürurunu ketmedemedi.

Çarşafı içinde, o kalın peçe altında Saffet sıkıldı. Yazıcıya biraz 
arkasını dönerek yüzünden peçeyi şöyle mailen kaşlarının üzerine 
doğru nim sıyırdı. Kocasını kıskanmak derd-i tahammülsuzuna uğ-
rayalıdan beri uykusuz geçirdiği leyal-i ızdırabatında iç sıkıntısı ile 
tütüne alışmıştı. Çantadan bir sigara çıkardı. Şemalı2715 kibritle yak-
tı, içmeye başladı. Genç kadın, o sandık kadar dükkânın tavanına 
sigaranın dumanını savurmakta iken yazıcı da “Ah mine’l-aşk”tan 
sonra kalemini kapıp salıverdi. Kilk-i devan2716, dürr-i beyanını2717 
2706    elkap: lakaplar, namlar
2707    bala-yı sutur: üst satırlar
2708    mavera-yı ufuk: ufuk ötesi
2709    bedir: dolunay
2710    tulu etmek: doğmak
2711    Ah mine’l aşk: “Ah, aşkın elindendir”
2712    müdevver: yuvarlak
2713    ketebe: kitabe
2714    nazarendaz: göz atmak
2715    şema: çıra, ışık
2716    kilk-i devan: koşan kalem
2717    dürr-i beyan: söz incisi
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püsküre püsküre bir sarir-i püraheng2718 ile koşuyordu. Fakat artık 
yazıcı, nazarını medresenin duvarından ayırarak çarşafın siyahlığı 
içinde beyazlığı, pembeliği birkaç kat revnak peyda eden Saffet’in 
dolgun, müdevver, sanihapira2719 izarına2720 dikmişti.

Yazıcı coştu. Karşısındaki bu al yanaklı, tombul, taze kadın, ge-
celeri tengna-yı firaşında2721 ateş-i hırmanla2722 kavrulduğu esnalar-
da rüyasında görmeye uğraşıp da göremediği afetlerdendi. Arayıp 
da bulamadığı bu dilberlere karşı bazen bir adavet-i dilsuzane2723 ile 
Defter-i Aşk’tan şu:

Kıldı bir mertebe tab’ım nefret
Yanıma gelse eğer bir afet
Her nigâhı2724 bana canküş2725 görünür
Ruh-ı alı2726 yanar, ateş görünür
mısralarını haykıra haykıra okurdu. Yine bu mısralar kalemi-

nin ucuna dolaştı. İçini çeke çeke Saffet’e bakarak “Ruh-ı alı yanar 
ateş görünür” kelam-ı mevzununu bir daha tekrar ediyordu.

Saffet’in şema-i ruhsarından kandil-i fikrini parlata parlata ya-
zıcı, kâğıdı yukarıdan aşağıya karaladı.

Tatlı bir tebessüm, hafif bir öksürükten sonra “Dinleyiniz ha-
nımlar!” ihtarıyla ahın meddini dört elif miktarını da aşırarak bütün 
heva-yı rieteyni2727 ile çekip “Ah mine’l-aşk!” dedi. Bayılmış gibi 
orada bir mola verdi. “Aşk”ın elif lamdan sonra nefs-i kelimeden 
olan üç harfi, a’sı, ş’si, k’sı “Şarrrrk!” diye birbirine öyle bir çarpıştı 
ki Dudu ile Saffet, manasını pek anlayamadıkları bu terkibin haki-
2718    sarir-i püraheng: ahenk dolu cızırtı
2719    sanihapira: fikir süsleyen
2720    izar: yanak
2721    tengna-yı firaş: dar, sıkıcı yatak
2722    ateş-i hırman: mahrumiyet ateşi
2723    adavet-i dilsuz: gönül yakan düşmanlık
2724    nigâh: bakış
2725    canküş: can alan, öldüren
2726    ruh-ı al: al yanak
2727    heva-yı rieteyn: akciğerlerdeki hava
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katen re’s-i nameye2728 geçirilecek şakrak bir söz olduğunu teslim 
ile beğendiler.

Bütün incizab-ı derunuyla2729 Saffet’e göz dikerek kelime-i 
aşkı kıra döke telaffuz eden yazıcı, aşk ile şevk ile bir daha “Ah mi-
ne’l-aşk!” dedikten sonra mabad-ı tesvidin2730 kıraatine devam etti:

“Letafette lanazir2731, güzellikte bikusur, işvede yekta2732, cilvede 
bihemta2733, lebleri2734 amber, sözleri sükker2735, ruhları gül, perçemi 
sümbül, gözleri mestan2736, nigâhı2737 fettan, mumiyanım2738, serv-i 
revanım2739, mal ü menalim, tende canım, gonce dehanım2740, yosma 
civanım efendim hazretleri.”

Hep bu renk renk elkap, yukarıdaki “Ah mine’l-aşk”ın tabi-
yetü’l-ceyşi2741 idi. Yazıcı efendinin kavalib-i zihniyesinden2742 bi-
rinci numara olan bu kalıb-ı muteber kendinden tahriri talep edilen 
her muhabbetnamenin bala-yı sahifesini tezyin ederdi. Mayısta 
kökçülerin her bünye için bir deva-yı müessir olduğu iddiasıyla 
şahtereden2743, gelincikten tertip ettikleri tasfiye-i dem2744 daru-yı 
meşhuru2745 gibi yazıcı da bu “nigâhı fettan, mumiyan, serv-i revan” 
2728    re’s-i name: mektubun başlangıcı
2729    incizab-ı derun: içerden cezbedilme
2730    mabad-ı tesvid: devamındaki yazı
2731    lanazir: benzersiz
2732    yekta: tek, eşsiz
2733    bihemta: benzersiz
2734    leb: dudak
2735    sükker: şeker
2736    mestan: sarhoş
2737    nigâh: bakış
2738    mumiyan: belleri ince olan güzel
2739    serv-i revan: yürüyen servi
2740    dehan: ağız
2741    tabiyetü’l-ceyş: strateji
2742    kavalib-i zihniye: zihin kalıpları
2743    şahtere: bir bitki türü
2744    tasfiye-i dem: kanı temizleme
2745    daru-yı meşhur: meşhur ilaç
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terkipleri reçetesini köre, şaşıya, topala, çolağa, uzuna, kısaya hep 
kullanırdı.

Yazıcı bu tabirat-ı garibeyi yukarıdan aşağıya sayıp dökerek 
“yosma civanım”da karar kılınca Saffet Dudu’ya, Dudu Saffet’e ba-
kıştılar. Sonra her ikisinin de gözleri yazıcıya dikildi. Bu iki kadın o 
sözleri el-hak2746 pek ahenkli, pek samianevaz2747, pek manidar bul-
muşlardı. Herif, kendine initaf eden2748 o enzar-ı takdirkâraneden 
kilk-i sihr-i beyanının tesir-i hayretbahşasını anlayarak halavet-i 
sadasını tezyit2749 ile kıraate devam etti:

“Cariyenizi dilsir2750 buyurduğunuz bir kıta lütufname-i vefa-al-
lameniz vasıl-ı dest-i muhabbetim2751 olup, meali okunup her keli-
mesi yegân yegân sencide-i akl u izan2752 kılınıp dakaiki2753 tetkik 
olundukta bizlere gönül bağladığınız biiştibah2754 anlaşılmış olmak-
la, aşırı bir sevinçle bizim külhan-ı kalbimiz dahi alevgir-i nâr-ı 
aşk2755 kesilerek bir sütun-ı ejdermisal baca-yı dilimiz ateş püskü-
rerek naire-i heva-yı muhabbetimiz2756 kıvılcımnisar2757 hâline gel-
miştir.”

Dudu, bir karış kadar boynunu yazıcıya doğru uzatarak:
— Ellerin dert görmesin, güzel oldu… Lakin ne kadar olsa 

kadınız. Zülfümüz uzun, ferasetimiz güdük, tavuğun kuryuğu gibi 
kısadır. Türkçenin elenikasını çakamıyoruz. Neler ki yazmış isen 
bize hafif tertip bir mefhum geçersin yani kaleminin dediğini dilin-
le anlatırsın?
2746    el-hak: gerçekten de
2747    samianevaz: kulağı okşayan
2748    initaf etmek: dönmek, meyletmek
2749    tezyit: artırma
2750    dilsir: gözü gönlü tok
2751    vasıl-ı dest-i muhabbet: muhabbet eline ulaşma
2752    sencide-i akl u izan: akıl ve izanla ölçüp, tartmak
2753    dakaik: incelikler
2754    biiştibah: şüphesiz
2755    alevgir-i nâr-ı aşk: aşkın ateşi ile alevlenmiş
2756    naire-i heva-yı muhabbet: muhabbet ateşi
2757    kıvılcımnisar: kıvılcım saçan
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— Efendim, o beyden bir mektup aldığınızı ve mealini anlar 
anlamaz külhan gibi kalbiniz kızışarak gönlünüzün bacası ateş püs-
kürdüğünü ve muhabbet kıvılcımlarının etrafa saçıldığını yazdım.

— Çok iyi ettin. Onun mektubunda ne külhan ne baca ne de kı-
vılcım var idi. Daima onda olmayan sözleri cevap eder isen elbette 
nazik bir iş etmiş olursun. Fakat şuna güzelce dikkat et ki külhan-
la o beyin kendisi yanbeyan düşmesin. Belki bundan “külhanbeyi” 
gibi terbiyeden dışarı bir laf çıkar, bey bize gücenir… Dinliyoruz, 
ardını okuyunuz…

Yazıcı devamla:
“Zevrakçe-i gönlüm2758 bora-yı muhabbetle2759 bir eyyam boca-

layarak kaya-yı aşkınız üzerine düşerek lengerendaz-ı ah u vah2760 
oldukta küngüre-i asmandan2761 mahtab-ı kamertab2762 didar-ı mü-
nevveriyle2763 dil-i zarıma2764 tesellikünan2765 olmakta iken siz ca-
nanımı anarak hâl-i pürmelalim pek yaman, seyl-i eşkim armağan 
oldu.”

Dudu kemal-i dikkatle:
— Yazdığınız tamam zarafetinde bir laf oldu ama biz anlaya-

madık. Kerem et, bize bunları açık söyle…
Yazıcı tebessümle:
— Gönlünüzün kayığı aşkın fırtınasında bir müddet çalkandık-

tan sonra beyin muhabbet kayalığına çarpmıştır.
— Acıklı bir iş olmuş… Affedersiniz, aklım ermez lakin kayık 

demeyip vapur demiş olsaydınız daha büyük bir laf etmiş olmazdı-
nız?
2758    zevrakçe-i gönül: gönül sandalı
2759    bora-ı muhabbet: muhabbet fırtınası
2760    lengerendaz-ı ah u vah: ah u vah demiri atma
2761    küngüre-i asman: gökyüzünün kubbesi
2762    mahtab-ı kamertab: ay parlaklığında mehtap
2763    didar-ı münevver: parlak görünüş
2764    dil-i zar: zavallı, ağlayan gönül
2765    tesellikünan: teselli verenler
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— Hayır… Siz kadınsınız. Her şeye tamamıyla aklınız ermez. 
Vapur olsa limandan bir kılavuz alır, kayalığa oturmaz.

— Ha, babanın canına rahmet! Ben bu kadar incesini düşüne-
medim. Yazıcı dediğin her kaideyi tanır bir avukat gibi olmalıdır!..

— Hem böyle mektuplardaki sözlerin manasından ziyade ha-
lavetine bakarlar. Eski divanlarda vapur, sandal yoktur. Hep zev-
rak2766 ve zevrakçedir2767.

— Bu kesim laflarda ne kullanmak âdetse öyle yazınız.
— Mektubu göndereceğiniz beyin kaşı gözü siyah, değil mi?
— Evet siyahtır. Ceylan gibi yakışıklı bir beydir.
— Tamam, tamam… Beyin medh-i hüsnü için Hûbannâme’nin 

kırk birinci babı muvafık düşüyor. Zaten ben de onu intihap etmiş-
tim.

Filhakika yazıcı efendi kadın ağzından erkeğe yazdığı muhab-
betnamelerden en ziyade özendiklerine, itina ile kalem yürüttükle-
rine Hûbannâme’nin kırk birinci babını ilave ederdi. Bu manzume-
nin pek köhne-eda asar-ı hayideden2768 olduğunu söyleyenler, bu 
eski helvanın yeni ağızlara tatlı gelmediğini anlatan müşteriler çok 
olmuştu. Lakin çare ne? Diğer manzumat içinde yazıcının en ziya-
de kuvvetli mahfuzu olan eser-i sanatkârane buydu. Kitaba müra-
caat etmeksizin bilatevakkuf2769 bunu iptidasından intihasına kadar 
yazabilmek melekesini peyda etmişti. Şikâyetler teksir ettiği2770 için 
bu manzume-i meşhurenin bir hayli nikatını2771 tebdile mecburiyet 
görerek mesela Fazıl merhumun “mest, çakşır2772, şalvar” tabirlerini 

“cekete, pantolona, potine” tahvil etmiş bazı mısraları külliyen tay 
ile2773 biraz vezinden hariç yenilerini ilave eylemişti ki bu nabeca 
2766    zevrak: kayık
2767    zevrakçe: ufak kayık
2768    asar-ı hayide: eskimiş, bayat eserler
2769    bilatevakkuf: durmaksızın
2770    teksir etmek: çoğaltmak
2771    nikat: noktalar
2772    çakşır: ince kumaştan yapılan uzun bir çeşit şalvar
2773    tay ile: kaldırarak
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tashihata2774 uğrayan zavallı manzume, eski revnak ve sanat-ı şi’ri-
yesini de kaybederek birtakım müteceddit2775 hayalcilerin alafranga 
kıyafetli kantoya çıkardıkları Karagöz gibi alelacayip bir şekle gir-
mişti. Kızıl2776 ümmi olan müşteri hanımlar bu manzumeye bayılır-
lardı.

Yazıcı:
— Dinleyiniz hanımlar! Beyin güzelliğini methediyorum, ihta-

rıyla eşar-ı atiyeyi kıraate başladı:
“Dilber oldur ki ola şûh-i cihân
Ola makbul heme âdemiyân2777

Ola mehpâre2778 ruh-i tâbânı2779

Ola tamam otuz iki dendânı
Eli ağzına uyar dilber ola
Serviden kâmeti bâlâter2780 ola
Gelir geçer iken sokaklardan
Başı taşkın ola saçaklardan
Çeşmi çekme ola, sanki bâdem
Vurula âh ile gören âdem
Dizile nîze2781 gibi müjgânı2782

Âşık-ı zâre vere lerzânı2783

Perçemi hemçün şeb-i târ-ı siyâh2784

2774    tashihat: düzeltmeler
2775    müteceddit: yenilenen
2776    kızıl: aşırı derecede
2777    ademiyan: insanlar
2778    mehpare: ay parçası
2779    ruh-i taban: parlak ruh
2780    balater: daha yüksek
2781    nize: mızrak
2782    müjgân: kirpik
2783    lerzan: titreme
2784    şeb-i tar-ı siyah: gece gibi siyah saç teli



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 313

Baht-ı âşık gibi her bâr2785 siyâh
Gül gibi rengi dahi al olsun
Zarar etmez arada hâl olsun
Gerdeni ola dırâz2786 ü memlû2787

Olmaya yakası amma yağlu
Deheni2788 nazik ola hem pek teng2789

Girmeye ağzına dahi bir deng
Mumiyanı ola kıldan ince
Zannolunsun kopacak gezdikçe
Arkasında ola ceketi siyâh
Cana minnet dahi olsa kûtâh2790

Elinde gantı gözünde gözlük
Şık ola şık rukabaya2791 körlük
Çekilir olmalı sözü sazı
Taze enfiye-asa2792 nâzı
Sahib-i kamet ü cism ü bâzû
Bu ne heybet bu ne mâr-ebrû2793

Hamdülillâh eyâ tam vücûd
Sende bu söylediğim hep mevcûd”
Yazıcı hatime-i vasfta durdu. Methiyesinin2794 müşteriler üze-

rindeki tesirini anlamak için istizahkârane yüzlerine baktı. Bu eşar-i 
2785    her bar: her defa
2786    dıraz: uzun
2787    memlu: dolu
2788    dehen: ağız
2789    tenk: sıkı
2790    kutah: kısa, boysuz
2791    rukaba: rakipler
2792    enfiye: burna çekilen çürütülmüş tütün tozu; enfiye-asa: enfiye gibi
2793    mar-ebru: yılan kaş
2794    methiye: övgü
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nefise beğenilmediyse sahaifini güveler yemiş kitaplardan diğerle-
rini bulmak işten bile değildi. Bu manzumat onun nazarında âdeta 
hazır ayakkabıları nevindendi. Müşteriyi memnun etmeye uğraşan 
bir haffaf2795 gibi ilk irae ettiği şeyler dar gelirse, sıkarsa daha bolu-
nu, daha zarifini bulmaya uğraşırdı.

Müşteri hanımlar Türkçenin elenikasında pek dakikşinas2796 
olmadıklarından o zavallıların beğenip beğenmemeleri yine yazıcı 
efendinin suret-i tefsirine menuttu2797. Yazıcı, tecarib-i mükerrere-
si2798 delaletiyle bu dakikayı bildiğinden müşterilerin tereddüdüne 
meydan vermemek için hemen dedi ki:

— Dikkat ettiniz mi? Bir güzellik vasfettim. Kusursuz, tam 
hüsün nasıl olursa saydım döktüm. Nihayet o beye “İşte sen buna 
benziyorsun.” dedim.

Dudu mütecessisane2799:
— Ah, neler dedin, bize de kabaca anlatmazsın? Tam güzel na-

sıl olur imiş? Biz de biraz örgenmiş olsak çok iyi olur.
— Yazdığım şiirin manası derindir. Size tefsir etsem üç gün sü-

rer. Beni böyle tozlu dükkânda görüp de kaba saba bir yazıcı zan-
netmeyiniz. Şuara-yı salife2800 bütün ezberimdedir. İstanbul’daki 
kütüphaneleri raflarıyla, ciltleriyle yutmuşumdur.

— He! Ben de gözlerinden anladım ki seyansa2801 karnın tok-
tur. Ben de bayağı bir kadın değilim, kıyak ferasetim. Laf ağızdan 
çıkarken anlarım… Şimdi başka bir kadına diyeydin ki: “Kitapha-
neleri raflarıyla, dolaplarıyla beraber yutmuşum.” O kadın şaşacak 
idi ki “Yazıcı efendinin karnında kaç yüz fare vardır?” deyi… Fakat 
ben şıp deyi kestirdim ki rafların tahtalarını, kitapların kâğıtlarını, 
2795    haffaf: ayakkabı, terlik vb şeyler yapan ve satan
2796    dakikşinas: ince işleri ve nükteleri anlayan
2797    menut: bağlı
2798    tecarib-i mükerrere: tekrar eden tecrübeler
2799    mütecessisane: anlamaya çalışır vaziyette
2800    şuara-yı salife: eski şairler
2801    seyans (séance): oturum
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meşinlerini yutmadın. Onlarda yazılı olan derin lafları içine sindir-
din! Sıfatına bakınca bilgili olduğunu anladım da buraya geldim. 
Ne vakit ki bir adamın kafası sendeki tertip saçsız kalarak gümüş 
tasın tersi gibi tertemiz olursa anlarım ki o kafa derindir. Güzel na-
sıl olur imiş, kerem ederek anlatınız…

— Güzel dediğin şuh-ı cihan olmalı… Dünyanın bütün insan-
ları onu beğenmeli…

— Bu biraz aykırı laftır. Beğenmek “gu”ya2802 göredir. Ben ki 
İstanbulluyum. Japon’un yosmasını zevkim sarabilir?

— Ben gugu mugu bilmem. Benim gugum şuara-yı kadime-
nin2803 tab-ı selimleridir2804…

— Peki efendim… Dediğin gibi olsun. Elverir ki karnına bu 
kadar kitaphane sığdırmışsın, bunca senedir bunda karalamacılık 
ediyorsun, sana bu kadar hanımlar gelip gidiyor, elbette güzelin 
âlâsını tanırsın…

— (dik dik Saffet’e bakarak) Güzelin âlâsını tanırım… İşte bu 
hanım gibi olur…

Saffet kızararak peçesini indirdi. Dudu da hiddetlendi. Yazı-
cının nazar-ı müştehasından2805 setr-i çehre için peçesini o da yarı 
yarıya indirdi. Herifin zendostane2806 taarruzunu biraz da kendi üze-
rine alarak:

— Sen bu tozlu kulübenin fakir bir yazıcısısın. Nene gerektir 
ki bizim gibi temiz familyadan kadınlara çarpık göz ilen bakarsın? 
Bize beğendirecek bir iş görüp de bir mecidiye fazla bahşiş almaya 
bak. Ben sana güzel nasıl olur dediysem numunesini bizim sıfatı-
mızda gösteresin deyi demedim!

Arsızca gülerek:
2802    gu: söyleyen
2803    şuara-yı kadime: eski şairler
2804    tab-ı selim: sakin karakter
2805    nazar-ı müşteha: iştahlı bakış
2806    zendost: zampara
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— Kızma hanım, kızma… Bizim sanatımız çok şaka götürür.
— İşin yoktur senin? Biz buraya senin ilen şakalaşmaya geldik 

sanırsın?
Yazıcı yine sırıtarak:
— Hanımefendi darılmayınız. Sizden bir şey soracağım. Lisanı-

nızı pek acayip buluyorum. Siz Samatya, Sulumanastır taraflarında 
çok oturdunuz mu? Diliniz âdeta o semtler ahalisininkine dönmüş.

Yazıcının bu istizah-ı gayr-i nazikânesine karşı Saffet Hanım 
ciddiyetini muhafaza edemeyerek peçesinin altında kıkır kıkır gül-
meye başladı. Herif bundan cesaret alarak vadi-i latifeyi tevsi için:

— Hanım, bilir misin? İsmine Tûtinâme derler, eski bir hikâye 
kitabı vardır. Affedersin, ben seni o kitaptaki Tûtî’ye, yanındaki ha-
nımı da yine o hikâyedeki Mahşeker’e benzetiyorum…

Dudu pürhiddet:
— Neremden anladın ki Dudu’yum deyi?
— Aaa… Ben İstanbulluyum Dudu Hanım… Şirin kelamın, 

tıpkı her gece türlü hikâye söyleyerek Mahşeker’i azminden alı-
koyan Tûtî-i Dânâ’ya benziyor. Lakin sen hikâyedeki Tûtî’nin aksi 
bir harekette bulunuyorsun zannederim. Sen Mahşeker’i niyetinden 
çevirmiyorsun. Ona muavenette2807 bulunuyorsun.

— Haydi efendim haydi, işine bak! Biz sana buraya bakıcıdır 
deyi gelmedik ki sıfatıma bakarak cibilliyetimi kefşe uğraşasın? 
Masal dinlemeye de hiç gelmedik. O kitaptaki Dudu’yu ben de 
tanırım. Yeşil tüylü, uzun kuyrukludur. Bırak ki beni andırır yeri 
yoktur. Bu Dudu’nun hikâyesini ben büyükanamdan dinler idim. 
Ona da büyükanası anlatır imiş. Demode olmuş çok eski bir şeydir. 
Güya o öyle bir dudu kuşu imiş ki sevgilisini unutsun deyi geceleri 
Ayşeker Hanım’a hikâye nakleder imiş. Tut ki o Dudu’ya uyarak 
ben de binbir hikâye tertip edeyim. Fakat şimdiki şeker hanımlar, 
2807    muavenet: yardım
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sevgilileri akıllarına gelince acep hikâye dinliyorlar, masala kulak 
veriyorlar? Kitaphaneleri içime almışım dediysen ben de seni bir 
matah zannettim. Ne bileyim ki böyle kuyruğuyla dudular yutmuş 
bir savansın2808 deyi? Şimdi efendim, yazdığın beyitleri bize anlat. 
Lafı kısa kes, şundan gidelim. Çünkü dükkânın insana ferah vere-
cek bir yer değildir.

Yazıcı mısraları tefsir ederek okumaya başladı.

— “Ola tamam otuz iki dendanı…”

mısra-i gayr-i mevzununa2809 gelince Dudu:

— O beyti çıkarınız. At pazarından hayvan almıyoruz ki dişle-
rini sayalım? Ya bir diş eksiği varsa bunu büyük bir kusur sayacak-
sın? Sekiz yaşından tut da seksenine kadar dişleri ağzında tastamam 
bir adama nadir tesadüf olunur.

Yazıcı o mısraı çizerek:

— “Eli ağzına uyar dilber ola…”

— Eli ağzına uyar dilber ola… (yüzünü buruşturarak) He… Fa-
kat… Sanki bu da pek çalımlı bir laf değildir?

Yazıcı:

— “Serviden kameti bâlâter ola” yani boyu serviden daha yük-
sek ola…

Dudu:

— Ne, ne? Boyu servi ağacından daha aykırı ola? Bu ne biçim 
şeydir? Sonra o zavallı adam hangi hanede otura? Sen o boyda bir 
afete nerede rastladın ki? Ve onun ağzına kadar asansör ile çıkarak 
konuştun? Efendim, bu boyu tornaya vererek kısalt kısalt… Kısalt, 
ta ki şimdiki tavanlara sığar bir kerteye gelsin…
2808    savan (savant): bilgiç
2809    mısra-i gayr-i mevzun: ölçüsüz mısra
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Yazıcı okudu, tefsir etti. Okudu, tefsir etti. Dudu ölçüden dışarı 
teşbihatı mikyas-ı izana2810 ithal için çok haykırdı, söylendi. Niha-
yet:

“Deheni nazik ola hem pek teng

Girmeye ağzına dahi bir deng”

mısralarına şediden itirazla:

— Çocuk olma yazıcı efendi… Bir adamın ki ağzına denk buğ-
day sığmazsa taamı ne tarafından edecektir?” yollu tashih-i eşara 
uğraşırken dükkâna üç kadın müşteri daha geldi. Bunlar işte tamam 
yazıcı ile şakalaşacak şırfıntılardan idiler. Herifle dostlukları kadim, 
teklifsizlikleri pek ileride bulunduğunu gösterir laubaliyane etvar 
ile biri pencereye, diğeri kapıya yanaştı. Üçüncüsü de civar kahve-
haneden üç iskemle getirtmek üzere kahveci tâbiine2811 haykırıyor-
du. Pencereden bakanı yazıcıya:

— Sıtkı Efendi keyifler? Ne zaman gelsek içeride müşterin 
bulunuyor! Allah kârını arttırsın… Hanımların işi çok sürecek mi? 
Ben şöyle seninle baş başa iki saat yalnız kalmalıyım ki derdimi 
anlatabileyim. Ben sana geçen hafta “Azıcık sitem yaz” dedimse 
herifi böyle çileden çıkart demedim ya? İçti içti geldi, ne cam kaldı 
ne çerçeve! Annemin hâline baksana… Korkudan sağ gözünün alt 
kapağında arpacık çıktı. Hemşiremin hafakan illeti tuttu. Artık beni 
hiç sorma, ben bittim… O akşam bu bela başımızdan defolsun diye 
annem “Güvercinlere altmış paralık darı döktürteyim” dedi. Hem-
şirem de Koyun Dede’ye üç mum adadı. Ben de Nuruosmaniye ka-
pısında duran sakallı kör dedeye yirmi para vadettim. Sabahleyin 
erkenden kurşuncu Sıdıka Molla’yı çağırttık, birer kurşun döktür-
dük. Korku damarlarımızı yerlerine getirttik. Şimdi nezirlerimizi2812 
verdik, sana geldik.
2810    mikyas-ı izan: anlayış ölçüsü
2811    tâbi: çırak
2812    nezir: adak
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Dudu ile Saffet, bir ayaküstünde binbir sözün belini büken bu 
kadının ağzına bakakaldılar. Hele Dudu, her şeyden ziyade bu karı-
ların def-i bela için kemal-i havflarından darılar, mumlar, sadakalar 
adayarak o vaka-yı leyliyeyi geçirdikten sonra korku damarlarına 
okutup felaket-i digere meydan açacak bir mektup yazdırmak için 
yine yazıcı dükkânına gelişlerine hayret etmişti.

Penceredeki karı, Saffet’le Dudu’ya tevcih-i hitabla:
— A kardeş, ne yazdırıyorsunuz? Muhabbetname değil mi? 

Size de Hubannâme’den mi yazıyor? Herif başka şey bilmez ki… 
Sırdaşımdır da onun için buraya geliyorum yoksa…

Yazıcı hiddetle başını sallayarak:
— Sümbül Hanım, beni şaşırtma… Şakanın sırası değil. İşte 

görüyorsun ki müşterim var…
Kadın kandilli bir kahkaha salıvererek.
— A, yalan mı söylüyorum ayol? Hubannâme’den başka ne bi-

lirsin? Boyu servilerden uzun, ağzı mercimekten ufak… Hep bun-
lar değil mi? Buradan iki dükkân aşırı olan yazıcı şimdiki biçim 
roman ağzı yazıyormuş. O Hûbannâme’yi değiştir, birkaç zaman 
sonra vallahi sana hiç gelen olmayacak. Kel kafan kızdığı vakit gü-
zel yazarsın, bilirim. Fakat gözünün önüne birkaç mecidiyeyi şöyle 
fırlatan müşteri olmalı. Bu hesap bana gelmez. (Dudu’ya dönerek) 
Sözlerime inanınız kardeş, bu herifin dükkânı uğursuzdur. Kocasın-
dan boşanan, dostu ile kavga eden karılar hep buraya gelirler. Beş 
senelik müşterisiyim. Daha dükkânının uğurunu deneyemedim. Bu 
herifin kalemi bana yaramadı. Dokuz kocadan boşandım, yirmi bir 
dosttan ayrıldım. Yediğim dayakların, üzerime çekilen bıçakların 
haddi hesabı yok. Vücudumda yedi tane yara nişanesi vardır. Sö-
züm ona şimdi yine bir kocam var. Bu onuncu kapı mandalı. Geçen 
akşam beni dövdü, yine pastırmamı çıkardı.

Kadın çarşafını açtı. Entarisinin yakasını biraz sıyırarak boy-
nunu, gerdanının bir kısmını gösterdi. Filhakika irae ettiği yerler 
parça parça çürük bere içindeydi.
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Pencere önündeki böyle teşhir-i gerdan ederken kapıda duran 
kadın, parmağı ile Saffet’i göstererek bir gülmedir tutturdu. O kah-
kahalar arasında diyordu ki:

— Hanımlar daha pek acemi! Bu mektup ilk muhabbetnameleri 
olmalı? Tombuluma baksana, yazıcıdan sıkılmış da peçesini sımsı-
kı indirmiş… O hispirik heriften hiç sıkılınır mı? Yosmam sen bu 
yola galiba daha yeni dökülüyorsun? Dur bakalım, sen ne kadar 
yumruk, ne kadar âşık muştası2813 yiyeceksin? Birkaç ay sonra bu 
tombulluğundan vallahi eser kalmaz…

Pencere önündeki:

— Sus kız! Her şeye karışma öyle. Belki tombul hanımın koca-
sı var da tanınmayayım diye yüzünü açmıyor…

Diğeri:

— A, ben ne bileyim? Sıtkı’dan utanıyor sandım da ona gül-
düm. Kocası mı var? Vay, sanki şikâr2814 bir şeyi var. Ben Seyfi’yi 
sevdiğim vakit kocam yok muydu? Nuruosmaniye kapısındaki bü-
yücü hocayı salık verdiler. Kocamın dilini, ağzını bağlatmak için 
oraya gittim. “Yumak efsunu yapacağım” dedi, koskoca bir meci-
diyemi aldı. Kocamın ne dilini bağlayabildi ne gözünü… Çok geç-
medi, herif her şeyi duydu. Paldır küldür beni boşadı. Haydi kapı, 
haydi baca, nikâhımı yüz elli kuruş aylığa kesiştik. (Saffet’e hita-
ben) Kocanız varsa hanım, dilini gözünü bağlatacağım diye nafile 
hocalara gitmeyiniz. O heriflere ben az para yedirmedim. Kocanız 
varsa bu iş mutlak duyulur… Burada ne kadar yüzünüzü örtseniz 

“sevda” denilen şey kapanmaz, örtülmez kardeşçiğim… Serçeden 
korkan darı serpmez… Meşhurdur, o bir al gömlek imiş, giyenin 
mutlak ya yeninden2815 ya yakasından görünürmüş… Sen de yedi 
2813    muşta: yumruk
2814    şikâr: ganimet; kıymetli olan, zor bulunan şey
2815    yen: giysi kolunun dirsekten aşağı bölümü
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sekiz kocadan boşanıp bizim gibi bıldırkiyle2816 bu yılkiyi bileme-
yecek kadar hesabı şaşırırsan alışırsın kardeş…

Saffet’in fart-ı teessür ü hicabdan2817 peçesinin altında başı dö-
nüyor, gözleri kararıyordu. Bir kadın tarafından edebe taarruzun bu 
derecesi, Saffetçe akıl ve ihtimal haricindeydi. Bu sözleri müddet-i 
ömründe bir kadın ağzından değil hatta erkek lisanından bile işitme-
mişti. O gibi bir niyet-i seyyie2818 ile öyle bir yazıcı dükkânına giren 
bir kadının dereke-i nisvaniyeti2819 ne kadar alçaldığını, o müthiş 
hufre-i ahlak2820 içine nasıl gömüldüğünü, “zevç, koca” nam-ı mu-
kaddeslerinin o alude-i levs2821 ile ağızlarda uğradığı tahavvül ve 
muhakkariyeti2822 ve “âşık, sevgili” kelimelerinin suret-i telaffuz-ı 
laubaliyanelerini Saffet gördü, işitti. Namuslu aileler içinde nam-ı 
fuhuşları bittahfif2823 tabirat-ı münasibe ile ağza alınan, sıfatlarının 
zikrinden içtinap edilen2824, yakınlıklarından, komşuluklarından, 
musahabetlerinden vebadan, koleradan korkulur gibi çekinilen, te-
levvüs-i lisan2825 etmemek için isimlerine alçak sesle yalnız “kötü 
karılar” denilen bu mahlukat-ı rezile ile şimdiye kadar Saffet karşı 
karşıya gelmemişti. Bütün evdattan2826, hısımdan, akrabadan ayrı-
larak belki insaniyetten tecerrüt ederek2827 fuhşun cereyan-ı çirka-
bına2828 kapılmış bir mansıb-ı müdhişe doğru akıp giden, cemiyet-i 
beşeriyenin her türlü meziyet, haysiyet, itibarından ilelebet mah-
2816    bıldır: geçen yıl
2817    fart-ı teessür ü hicab: aşırı üzüntü ve utanç
2818    niyet-i seyyie: kötü niyet
2819    dereke-i nisvaniyet: kadınlığın düşkünlüğü
2820    hufre-i ahlak: ahlak çukuru
2821    alude-i levs: günahlara bulaşmış
2822    muhakkariyet: hakaretler
2823    bittahfif: hafifletmeyle
2824    içtinap etmek: sakınmak, çekinmek
2825    televvüs-i lisan: dili kirletme
2826    evdat: sevilenler
2827    tecerrüt etmek: soyunmak, sıyrılmak
2828    cereyan-ı çirkab: pis su akıntısı
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rum olan bu efrad-ı hakiresini2829, bu zavallıları Saffet bu kadar ya-
kından görmemiş, onların lisan-ı mefsedetleriyle2830 tesmim ettikle-
ri2831 havayı teneffüs etmemişti. Bunları yalnız “kötü karılar” namı 
altında işitirdi fakat bu kadar kötü olduklarını bilmezdi. Şimdi, o 
saatte bu kadınlarla bir dükkânda bulunuyor, kendisi de bir zevç 
hukukunu çiğneyerek diğer bir erkeğe muhabbetname yazdırıyordu. 
Onlar kendine akıl öğretiyorlar, “Daha acemisin kardeş. Gide gide 
ilerlersin, açılırsın, zayıflarsın, çok dayak yersin. Hasılı bize ben-
zersin…” diyorlardı. Artık onlarla el ele vermiş gibiydi. Tamamıyla 
benzemek için daha ne kalmıştı? Çiçekli kâğıda yazdırtacağı na-
meyi ilanıaşk eden beye gönderdikten sonra bu müşabehet2832 daha 
ilerlemiş olacak. Daha sonra ne olacak? Daha sonra ne olacak? Mu-
habbetnamenin fi’liyat-i müeddasına2833 kadar cürette ilerleyince bir 
kötü karı da Saffet olacaktı… Of, “kötü karı”… Ne müthiş nam! Bir 
kadın için tatahhuru2834 hemen nakabil bir leke, senelerle, asırlarla 
unutulmaz, nispetiyle, taalluku ile batın batın2835 ahfadın2836 yüzünü 
kızartacak bir ayıp… Mevt-i hakikiden korkunç manevi bir ölüm… 
Saffet, bir erkeğin namesini kabul ve ona cevap göndermekle nis-
vaniyetin bu dereke-i süfliyesine2837 nüzul etmiş olacağını, o kadın-
lara benzeyeceğini düşünememişti. Niyeti bu dalalini2838, bu ayıbını 
âlemden gizli tutarak yalnız kocasına göstermek, bu suretle ondan 
intikam almış olmaktı. Fakat ilk hareketinde, birinci hatve-i cüre-
tinde2839 kâğıtçılara, yazıcılara kepaze oldu. Sonra o müstekreh2840 
2829    efrad-ı hakir: kıymetsiz fertler
2830    lisan-ı mefsedet: fesat, kötü dil
2831    tesmim etmek: zehirlemek
2832    müşabehet: benzerlik
2833    fi’liyat-i müedda: eda edilmiş, yapılmış işler
2834    tatahhur: temizlenmek
2835    batın batın: kuşak kuşak
2836    ahfat: torunlar
2837    dereke-i süfliye: aşağılaşma
2838    dalal: sapkınlık, yoldan çıkma
2839    hatve-i cüret: cesur adım
2840    müstekreh: tiksinilen, iğrenç
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kadınlarla aynı maksatla bir dükkânda bulundu. “Namus, ırz” gibi 
birçok kelimat-ı mukaddesin manasını inkâr eyleyen, onları birer 
boş söz gibi telakki eden, nisvaniyetin yüz karası olan bu mahuf2841 
karılar bile Saffet’in o ihtizazlarına, o çekinmelerine, o kapanma-
larına güldüler. “Nafile sıkılma, utanma öyle bir niyet-i faside ile 
bu dükkânlara bir kere girdikten sonra geçmiş ola. Bu hâl kırmızı 
bir gömlektir. Giyenin ya kolundan ya yakasından mutlak görünür” 
dediler. Bu ayıbı setr kabil olamayacağını anlattılar… Acaba ha-
kikaten iş işten geçmiş miydi? Bilateemmül2842 gafilane, cahilane 
atılan bu hatve-i cüreti geri çekmek mümkün değil midir? O anda 
Saffet’in aklına oğlu Rıfkı geldi. Kendinin bu dalali çıkması, o ço-
cuk için öksüz kalmaktan daha müthişti. Badema biçareye “kötü 
karının oğlu” diyecekler, belki de yavrucağı büsbütün kendisinden 
ayıracaklar, ihtimal ki yanında anasının ismini lisana almayacaklar-
dı. O masumun madame’l-hayat2843 yüzünü kızartacak bir levs2844 
ile bütün beşeriyete karşı mayup2845 kalmasına sebep olacaktı. O 
karıların “al gömlek” namını verdikleri o ateşin kamis-i rezalet2846 
hakikaten vücuduna geçirilmiş gibi Saffet’i bir hararet, âdeta bir 
alev sardı. Çıldırmış gibi birdenbire yerinden kalktı. Çiçekli name 
kâğıdını parça parça etti. Çantadan üç dört mecidiye çıkararak ya-
zıcının yüzüne attı. Kapıda duran karının göğsüne bir kakma indi-
rerek dükkândan dışarı fırladı. Dudu bu tebeddül-i nagehaniden2847 
fevkalade şaşırarak hemen hanımının arkasından koştu. Göğsüne 
kakma yiyen karı müstehziyane bir kahkaha ile:

— Karı değil, âdeta dubaya benziyor. Besbelli hanımın namus 
damarı depreşti… Aman tuzlayayım da kokma… Herifi sevmeye 
utanmamış, buraya kadar gelmeye de sıkılmamış da galiba bizden 
2841    mahuf: korkunç, tehlikeli
2842    bilateemmül: düşünmeden
2843    madame’l-hayat: hayat boyu
2844    levs: kir
2845    mayup: ayıplanmış
2846    kamis-i rezalet: rezalet gömleği
2847    tebeddül-i nagehani: ani değişim
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mahcup oldu… Çalımın kime acaba? Sıtkı’nın suratına fırlattığın 
mecidiyelere mi? Ben avuçla lira serpmiş karıyım!.. Bir gün gelip 
de loncada birleşirsek ben senden bu yumruğun acısını çıkarırım!

Yazıcı bir eliyle mecidiyelerin suratına şiddet-i nüzulünden sağ 
kaşının üzerinde peyda olan bereyi kaşıyor, diğeriyle yerden meci-
diyeleri topluyordu.

Saffet Hanım hakikaten yelken açmış duba gibi püfür püfür ko-
şuyordu. İlk tesadüf ettiği arabacıya, arabasının kapısını açması için 
işaret etti. Herif yerinden fırladı, kapıyı açtı. Lakin Saffet’in araba-
ya rükûbuna2848 yardım ettiği esnada şiddetle, arsızca elini sıktı. O 
hiddet-i şedidesi arasında arabacının bu hakaretine uğrayan biçare 
Saffet hemen arabadan inerek var kuvvetiyle o terbiyesiz herifin 
avurduna bir yumruk aşketti. Diğer bir arabaya doğru yürüdü. Yum-
ruğu yiyen arabacı öfkelenerek eliyle Saffet’i bilirae:

— Topaca bak… Arkalarındaki ipekli çarşaf, ellerindeki süs-
lü çanta ile sanki bana ırz ehli çalımı satıp da kendilerini hanım 
zannettirecekler… Sen benim arabacılığıma bakma. Sana öyle bir 
ipekli çarşaf ben de alabilirim. Irz ehli hanımlarsınız da yazıcının 
dükkânında Sümbül ile beraber ne işiniz var?

Bu hakarete de Dudu dayanamayarak başını muhakkirane heri-
fe çevirdi. İnce boynunu bir iki defa hiddetle sallayarak:

— Terbiyenin t’sinden haberi olmayan hımbıl canavar… Biz 
yazıcıya gittiysek gülü, sümbülü tanır idik? Onlar ile sohbete gittik 
sanıyorsun? Hanımefendinin pederi İzmir’dedir, ona mektup ettir-
meye gittik…

Dudu’nun bu müdafaasına karşı beş altı arabacı bir ağızdan 
kahkaha kopardılar… Hanımlar diğer bir arabaya bindiler. Araba 
hareket eder etmez Saffet’e bir baygınlık geldi. Dudu’yu telaşe aldı:

— Bu ne iştir, bu ne beladır ki uğradık… Hiçbir civanla el ele 
gelmeden kötü karı olduk. (Saffet’e hitaben) Bayılma efendim… 
2848    rükûp: bir vasıtaya binme
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Yalıya kadar dişini sık, orada bayıl ayıl, her ne edersen et. Sen sağ-
lam iken ikimiz bir arabaya sığamıyoruz. Böyle bayılarak yayılır-
san nasıl olur? (pencereden başını uzatıp) Zo, arabacı! Bir farmasi-
nin2849 önünden geçerken dur…

— Farmasi nedir hanım?

Dudu:

— Sana yeni baştan lisan örgeteceğiz? Eczahane nedir bilmez-
sin?

— Ha şöyle, “eczahane” de… Farmasiden filandan ben çak-
mam. Türkçeden başka dil bilmem.

Beş altı dakika sonra araba durdu. Arabacı mevkiinden eğile-
rek:

— Hanım, işte eczahane…

Dudu bir çeyrek mecidiye uzatarak:

— Tut şu karteyi2850. Eczahaneden bir ufak şişe eter al da gel.

— Bir ufak şişe keder mi alayım?

— (hiddetle) Sen de insanım deyi sokağa çıkmış, arabacı ol-
muşsun… Hiç eczahanede keder satarlar? Kederi şişeye korlar? İn-
sanın içinde olur. Şimdi benim kederim başımdan aşkındır. Bir de 
para ile üst üste keder alacağım?

— Ya ne istedin hanım? Sen de laf tarafından pek çakaralmaz-
lardan imişsin ya?

— Acep hangimiz söz anlamaz imişiz?

— (arabanın içine bakarak) Yanındaki şişman hanım uyuyor 
mu, ne oldu ona?
2849    farmasi (pharmacie): eczane
2850    karte (carte): cüzdan
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— He araban pek rahat imiş… Hoşlandı, uykuya vardı. Haydi 
efendim, uzun laf etme. Eteri anlayamadınsa lokmanın ruhunu da 
bilmezsin?

— Lokmanın ruhu olmaz, balı olur. Hem eczacı lokma satmaz 
hem de şimdiye kadar canlı lokma hiç işitmedim. Lokmalar midye 
tavası gibi ilk önce canlı değildir. Onları sade un ile yaparlar.

— Asfas türlü örnek hımbıl yaratmış. İşte seni de bu örnek et-
miş… Sen eczacıya karteyi ver, “lokmanın ruhu” de, o anlar. Anla-
tamazsan bana çağır, ben diyeyim.

Dudu bin müşkülatla lokman ruhunu getirtti. Saffet’i ayıltarak 
arabadan vapura, oradan kayığa, sonra yalıya nakledinceye kadar 
akla karayı seçti.



X  
REYHAN İLE MÜŞTAK

Yine bu akşam pazartesi gecesiydi. Reyhan’ın yalıya, Firuze 
Hanım’ın nezdine, bezmgâh-ı cananesine2851 gitmek gecesi… Ufak 
bir tuvalet masası önünde kendi kendini tıraş ediyor, Müştak da 
hiddetle yeisin memzuciyetini2852 gösterir acip bir çehre ile pencere 
önünde eski bir koltuktan denizi seyrediyordu.

Reyhan yüzünü âdeta cilalar gibi saatlerle perdah ettikçe2853 
zavallı Müştak’ı hafakanlar boğduğundan yutkundu yutkundu, ni-
hayet dayanamayarak müstehziyane bir seda ile dedi ki:

— Artık yetişir canım! Bir kocakarıya kendini beğendirmek 
için bu kadar perdaha, süse ne lüzum var? Seninki de âdeta budala-
lık… Baksana suratın mücella2854 musluk taşına döndü.

— Neye dönerse dönsün! Ne vazifen senin? Kocakarı olsun, ne 
olursa olsun. Benim makbulüm. O bana şimdi melek gibi gözükü-
yor. Yirmi yaşındakilere değişirsem namert olayım…

— Elbette… Parasını sızdırmanın kolayını buldukça nazarında 
kocakarı gençleşiyor, şekerleşiyor…

— Ne zannettin ya, alık herif! Hani ya sen de Saffet Hanım’a 
kendini sevdirmeye muvaffak olduğunu birkaç gün evvel müftehi-
2851    bezmgâh-ı canane: sevgilinin içki meclisi
2852    memzuciyet: karışmışlık
2853    perdah etmek: parlatmak
2854    mücella: cilalı
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rane söylüyor, yakında hacle-i dildara2855 davet olunacağını anlatı-
yordun? Hatta bu pazartesi gecesi için “Bu hafta bezmgâha beraber 
gideceğiz zannederim. İş artık kuvve-i karibeye geldi. Sen kayna-
na hanım için yalının bir kapısından girerken ben de gelin hanıma 
kavuşmak üzere diğer kapısından gireceğim.” demiyor muydun? 
Şimdi pencerenin önüne oturmuş, hasta hindi gibi ne kabarıyorsun? 
Haydi, paçaları sıva da iş görelim, miskin!

— Beni kızdırma Reyhan, şimdi kafana bir şey atarım! Zaten 
öfkemden ağlayacak bir hâle geldim…

— Birader, böyle öfkelenmek, ağlamak, bilmem ne, bunlar ço-
cukça sözler… Hani ya işin yolunda idi? Ne oldu? Neden bozuldu?

Haykırarak:
— Ne bileyim ben? Mektup verdim, aldılar, okuttular. Cevap 

istedim. Onu yazdırmak için Beyazıt’taki yazıcılara çıktılar. Bir-
denbire iş falsolaştı.

— Ne oldu anlayamadın mı?
— Anlayamadım.
— Cevap yazdırmak için Beyazıt’a çıktıkları gün sen de arkala-

rından takip etmedin mi?
— Ettim. O günü İstanbul’a aynı vapurla indik. Saffet’in ya-

nında kendi gibi siyah çarşaflı bir kadın vardı. Hiç tanımadığım bir 
kadın, nesidir bilmem? İşte o kadının mahremiyetinden korktum. 
Taşkınlıkta bulunamadım.

— Mademki mektup yazdırmak için yazıcılara çıkmışlar o hâl-
de Saffet’in yanındaki kadının bu sırra agâh olduğunu2856 anlayarak 
hiç çekinmemeliydin.

— Daha vapurdalarken onların yazıcılara çıkacaklarını ben ne 
bileyim?

— Çıktıklarını gördükten sonra?
2855    hacle-i dildar: sevgilinin gelin odası
2856    agâh olmak: haberi olmak
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— Vapurdan çıktılar. Hareketlerini tarassut etmek2857 için ben 
köprüde onlara kendimi göstermedim. Yalnız uzaktan takip ettim. 
Bir arabaya bindiler. Arabaları Yeni Cami’nin kemerini geçtikten 
sonra ben de diğer bir arabaya bindim. Benim arabacıya öteki ara-
bayı irae ile onu mesafelice takip etmesini tembih ettim. Bu suretle 
onlar Beyazıt’a çıktılar, ben de arkalarından baktım. Arabadan in-
diler. Kâğıtçılardan namelik kâğıt aldılar. Sonra yazıcılar sokağına 
saptılar… “Oh, iş pek yolunda…” diye sevindim. Çünkü benim na-
meye cevap yazdırmaya gittiklerine hiç şüphem kalmadı. Yazıcılar-
dan birine girdiler. Hayli uzakta bekledim, çok bekledim, çıkmadı-
lar. O aralık ihvandan birine tesadüf ettim. “Burada ne duruyorsun?” 
dedi. Ona hakikati sezdirmemek için “Hiç…” cevabını verdim. 

“Adam böyle tozun altında durulur mu? Haydi Kalpakçılarbaşı’na 
gidelim de sana bir sütlaç yedireyim.” diye ısrar etti. Elinden kurtu-
lamadım. O zatla Kalpakçılarbaşı’na gittik. Sonra yazıcılara avde-
timde orada kimseyi bulamadım.

— Çekil karşımdan hayvan herif!.. Öfkeden elim titriyor… 
Şimdi yüzümü kestireceksin… Sütlaç yemenin sırası mıydı?

— Evet, hayvanlık ettim.
— Sonra ne oldu?
— Ne olacak? Ben üç dört gün vapur iskelesinde esir. Name 

gelecek diye bekle ha beklemez misin?.. Ne gelen var ne giden… 
Baktım ki nazlı canandan haber yok, günde sekiz, on defa yalının 
önünden kayıkla geçtim. Koru ile yalı arasındaki sokakta saatlerce 
piyasa ettim. Şaşacak şey! Dudu’dan eser yok. Aldı beni bir merak. 
Acaba o günü mektup yazdırırlarken Saffet’in kocasına mensup biri 
gördü de iş anlaşıldı, yalıda gürültü mü koptu? Yoksa o muhab-
betname diğer bir erkeğe takdim edilmek için mi yazdırıldı? İşte 
böyle bin türlü vesveseye düştüm. Nihayet bu vakanın beşinci günü 
çayırda Dudu’ya tesadüf ettim. Hemen yanına koştum. Karı beni 
görünce güya üzerine bir canavar hücum ediyormuş gibi gözlerini 
açıp avaz avaza:
2857    tarassut etmek: gözetlemek
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“Aman Mega! Etrafta polis yoktur? Jandarma yoktur? Bu çap-
kının elinden ırzımızı nasıl muhafaza edeceğiz?” diye haykırmaya 
başlamasın mı? İşte bu tebeddüle ne mana vereceğimi şaşırdım.

— Bu adem-i muvaffakiyete sebep o yediğin sütlaç olmuştur 
zannederim. Hiç öyle mühim bir iş takibinde iken insan nokta-i ta-
rassudunu2858 terk eder mi? Sütlaca gitmenin sırası mıydı? Ey, sonra 
ne yaptın?

— Ne yapacağım, sıkıntıdan patlıyorum. Dudu’yu bir daha gör-
sem haykırmasına filan ehemmiyet vermeyerek yine yanına gide-
ceğim.

— Ya Dudu’ya bir ay daha tesadüf edemez isen ne yapacaksın?
— Ne yapayım? Ne yapabilirim?
— Yazık sana Muşak, yazık! Boş boşuna bir hiddet, bir farfara-

lık işte o kadar… Elinden başka bir şey gelmez.
— Çıldırtma beni, söyle ne yapılır?
— Her şey yapılır ahmak… Dudu’da gördüğün o tebeddüle se-

bep nedir?
— Ne bileyim ben?
— Bunu bilmek, anlamak için hiçbir teşebbüste bulunmadın 

mı? Hiçbir çare, bir tarik düşünmedin mi?
— Düşündüm. Kaç akşamdır uyku uyumuyor, düşünüyorum. 

Onların yüzünü görüp bir şey soramadıktan sonra tebeddülün hik-
metini keşfedebilmek kabil mi?

— Kabil ya!.. Budala!
— Nasıl?
— Ben işimi gücümü bırakıp da akşam sabah sana ders mi ve-

receğim?
— İş güç dediğin ne oluyor? Haftada bir iki defa tuvaletine çe-

kidüzen vererek karanlıkta yalıya gitmeden başka ne işin var?
— Sen öyle zannedersin!

2858    nokta-i tarassud: gözetleme noktası
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— Hafta arası bazen birkaç akşam da ortadan kayboluyorsun. 
Lakin nereye gidiyorsun bilmem?

— Nereye gittiğim sana ait bir mesele değil…
— Niçin bana da ait olmasın? İkimiz de aynı maksat için uğraş-

mıyor muyuz?
— Belki…
— Belki ne demek? Hava değişti mi?
— Sen “Armut piş, ağzıma düş” diyorsun. Bu gibi hususatta 

senin kadar dirayeti mahdut bir adamla iş görülemez.
— Peki efendim, peki… Benim dirayetim mahdut olsun. Se-

ninki namahdut ise Dudu’daki bu tebeddülün hikmetini keşfediver 
bakayım?

— Ben bakıcı değilim birader. Böyle keyfiyetler dakik tefah-
husatla2859 anlaşılır. Öyle kuru kuruya düşünmekten bir şey çıkmaz.

— Canım işte ben tefahhusun yolunu bilmiyorum, bana öğre-
tiver…

— Sen kaç gündür böyle beyhude düşüneceğine Saffet Ha-
nım’ın name yazdırdığı yazıcıya gitmeli, o adamdan tedkik-i me-
seleye başlamalıydın…

— Bu cihet aklıma gelmedi. Maahaza2860 farz et ki o yazıcıya 
müracaat edeyim. Fakat herif bir şey bilmiyorsa? Yahut bildiğini 
benden saklarsa?

— Birkaç mecidiye ile onu söyletmek kolaydır.
— Haydi dediğin gibi olsun… Şu züğürtlüğümde bu iş için beş 

on mecidiye feda edeyim. Lakin yazıcıdan alacağım cevap “Bana 
mektuplarını yazdırdılar. Buradan çıkıp gittiler”den ibaret olursa?

— Böyle bir cevap alırsan sen bu mesele hakkında ilk hatve-i 
tedkiki atmış, lazım gelen serrişteyi2861 yakalamış olursun…
2859    tefahhusat: etraflıca araştırmalar
2860    maahaza: bununla beraber
2861    serrişte: ipucu
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— Nasıl?
— Yazdırdıkları mektup ne mealde imiş? Resen mi yoksa ce-

vaben mi yazdırmışlar? Cevaben ise esas ittihaz olunan mektubun 
müeddası2862 ve kâğıdının cinsi, rengi nasıl imiş? Bunları tahkik 
edersen alacağın izahattan mektubun sana cevap yazdırılıp yazdı-
rılmadığını anlarsın.

Reyhan’ın irae ettiği bu tarik-i tedkik, hakikate vusul için en 
makul bir yoldu. Lakin Parnas’ın aşkı, bilhusus nâr-ı iftirakıyla hâli 
diğergûn2863 olan Müştak böyle basit makulatı2864 bile muhakeme 
edebilmek iktidarından kalmış gibiydi. Saffet’i filanı işe karıştırma-
dan o, doğrudan doğruya Parnas’a kavuşmak istiyor, mesele hiçbir 
tarafa ilişmeden eski maşukasına taalluk edince zihni açılıyordu. 
Lakin heyhat! Evvela Saffet’e çatmak, kendini şiddetle sevdirmek, 
ondan sızdıracağı paralarla Parnas’a mülaki olmak! Ne uzun iş! 
Haydi, uzunluğunu bir tarafa bırakalım, ne kadar gülünç bir emel! 
İstihsali2865 ne mertebe müşkül bir maksat! Ahlaken ne mezmum2866 
bir hareket! Bu keyfiyetin minküllilvücuh2867 uygunsuzluğunu gör-
dükçe zavallı Müştak’ın zihni büsbütün dolaşıyor, ağa yakalanmış 
balık gibi kendine bir fürce-i selamet2868 aradıkça imkân-ı halası-
nı2869 külliyen seddetmiş2870 oluyordu.

Zaten Parnas kendi ile Reyhan beyninde münaziunfih2871 iken 
onu ellerinden Hami’ye kaptırdıktan sonra mesele bütün bütün 
garabet peyda etti. İstirdad-ı canan2872 için son fedakârlıklardan 
2862    müedda: anlam
2863    diğergûn: başka türlü
2864    makulat: akla, mantığa uygun işler
2865    istihsal: elde etme
2866    mezmum: kötü
2867    minküllilvücuh: her yönden
2868    fürce-i selamet: esenlik yolu
2869    imkân-ı halas: kurtulma imkânı
2870    seddetmek: tıkamak, engel olmak
2871    münaziunfih: husumete sebep olan
2872    istirdad-ı canan: sevgiliyi geri alma
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haydi geri durulmasın ve teshir-i dildarda2873 muvaffakiyet ha-
sıl olsun fakat badelmuvaffakiye2874 ne olacak? Reyhan yine işin 
içinde değil mi? Parnas’ı bilahare Reyhan’la paylaşacak olduktan 
sonra Hami’nin yed-i sevdasından kurtarmaktaki fayda nedir? İşte 
bu ciheti Müştak çok düşündü. Nihayet maşuka-i bivefasını Rey-
han’ın muavenetiyle Hami’nin elinden almayı menfaatine muvafık 
buldu. Çünkü bu suretle iki müşkülden biri bertaraf edilmiş yani 
Hami’den kurtulmuş oluyor, sonra ikinci müşkül kalıyor idi ki o da 
Reyhan’dı. Ona da Allah kerim. Engelin birinden yakayı sıyırınca 
yalnız ikincisi kalmış oluyor yani mesele bir derece daha sadeleş-
miş bulunuyordu.

İşte bu tefekkürata mebni, Müştak ibtida-i emrde Reyhan’la 
müttefikan harekette muztar kaldı. Binaenaleyh onun planı veçhile 
işe giriştiler.

Bu mühim, bu nazik feth-i kulub muharebesinde Reyhan gene-
ral, Müştak ona tabi bir asker gibiydi. Planın mevki-i fi’le vazı pek 
kolay değildi. Temin-i muvaffakiyet için kendi tabir-i Fransevile-
rince bu emirde mükemmel tactique (taktik) isterdi. Her hususa, her 
ticarete süluk2875 sermaye ile olur. Firuze ve Saffet Hanımlara ila-
nıaşk demek Müştak’la Reyhanca bir nevi ticaret kapısı küşadı2876 
demek olduğundan bunun için de sermayeye, akçeye şiddetle ihti-
yaç vardı. Son bir gayretle beş, on lira tedarikiyle Firuze Hanım’ın 
yalısı bulunduğu karyede dört beş odalı bir hane isticar ettiler2877. 
Bir de Rum karısı hizmetçi tuttular. Herkes beyleri o karyeye teb-
dil-i havaya gelmişler zannediyordu.

*** karyesine böyle bir kere yerleştikten sonra planın mabad-ı 
tatbikasına giriştiler. Gece derununa girecekleri hanenin birkaç gün 
evvel kapısını, bacasını, penceresini, duvarını nazar-ı tedkikten ge-
2873    teshir-i dildar: sevgiliyi büyüleme, aldatma
2874    badelmuvaffakiye: başardıktan sonra
2875    süluk: bir yol tutma
2876    küşat: açma
2877    isticar etmek: kiralamak
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çiren sarikler2878 gibi, Firuze’nin yalısını deniz cihetinden, korudan, 
her taraftan muayene ettiler. Hanımların sokağa çıktıkları günleri, 
saatleri, hane derunundaki itiyatlarını, kaçta yatıp kaçta kalktıkla-
rını, yalıya kadından erkekten ne yolda misafirler geldiğini, kayna-
na ve gelin hanımın vakit geçirmek için başlıca eğlenceleri ne gibi 
şeyler olduğunu, bunların mahrem-i razları2879 olabilecek kadınları, 
âşıkları bulunup bulunmadığını, hangi esnafla alışveriş ettiklerini 
vesaireyi tahkike koyuldular. Öğrenebildiklerini öğrendikten sonra 
rüzgârın cihet-i vezanı2880, ziyanın suret-i inikâsını hesapla derunu-
na en ziyade şikâr düşecek şekilde ağ geren örümcek gibi ikisi de 
birer sevda dalyanı kurdular. Reyhan’ınkine av düştü, Müştak’ın-
kine bir şey vurmadı. Reyhan’ın bu ikinci muvaffakiyeti, refikini 
büsbütün aleyhine iğzap etti2881.

O pazartesi akşamı Reyhan gerdeğe girer gibi tıraşlardan, ta-
ranmalardan, pudralardan, lavantalardan sonra kemal-i ihtimamla 
giyinip süslenip gidince Müştak’ı tarif olunmaz bir sıklet-i derun-ı 
nakabil-i mukavemet2882, bir hırs-ı girye2883 yakaladı. Hizmetçi 
kadın alt kattaki odada horul horul uyurken Müştak pencerenin 
önünde denize karşı saatlerle ağladı. Fakat hırsını alamadı. Nasıl 
alabilsin? O saatte Hami Parnas’la, Reyhan Firuze ile pürkerem-i 
ezvak2884 idiler. Ortada yalnız ağlayan, inleyen, mahrum-ı her-emel 
kendisi idi. Saffet’i sevmiyordu. Onun vuslatında tasavvur ettiği 
lezzet Hami’den intikam almak, bir de Parnas’a tekrar kavuşmak 
için tertip ettikleri plan mukteziyatına2885 tevfik-i hareket edebilmiş 
olmaktı. Plan icabınca harekette kendi muvaffak olmadıysa Reyhan 
oldu. Acaba Firuze’den para sızdırıyor mu? Bu sızdırılan para ber-
2878    sarik: hırsız
2879    mahrem-i raz: sırdaş
2880    cihet-i vezan: esen yön
2881    iğzap etmek: gazaba getirmek, çok öfkelendirmek
2882    sıklet-i derun-ı nakabil-i mukavemet: karşı koyulması mümkün olmayan iç 

sıkıntısı
2883    hırs-ı girye: gözyaşı hırsı
2884    pürkerem-i ezvak: eğlencelerle dolu
2885    mukteziyat: gerekli olan şeyler
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mucib-i mukavele2886 ikisinin nefinde2887 yani kendiyle Reyhan’ın 
menfaat-i müşterekelerinde istimal edilmeyecek mi?

Bu nokta-i mühimmeyi düşündü düşündü. Zihni bütün bütün 
altüst oldu. O para ikisinin menfaat-i müşterekelerinde istimal edil-
meyecek… Çünkü kendi hâlâ züğürttü. Mukaveleten Saffet’ten 
cerre2888 mecbur olduğu parayı elde edemedi. Planın bir ciheti ak-
sak, topal kaldı. Reyhan işini becerdi, kendi beceremedi. Onun bu 
plandaki netice-i muvaffakiyeti olarak ele geçirdiği parayı kendinin 
iddia-i iştirake ne hakkı var?

Reyhan acaba Firuze’den ne kadar para çekiyor ve çektiği pa-
raları ne yapıyor? Müştak’ın bundan hiç malumatı yoktu. Mesele-
nin bu ciheti çok mühimdi. Bu akçenin miktar-ı istihsali ile suret-i 
sarfı hakkında bin türlü faraziyatta bulundu… En sonra zihnine 
vürut eden ihtimal külliyen kuvvetini kesti. Betinde benzinde kan 
bırakmadı… O ihtimal şu idi: Reyhan aldığı paralar ile hafiyyen 
Parnas’a mülaki olmak yolunu bulduysa? Bunu düşündükçe vücu-
du sertapa2889 raşe kesiliyordu. Biraz daha tamik-i muhakemat2890 
edince bu düşüncesi ihtimal, faraziye2891 şeklinden çıktı, bir haki-
kat-i mahufe hâlini aldı. Bakınız nasıl? Reyhan, Firuze’den cerr-i 
nukud eylediğini inkâr etmiyor fakat bu paraların suret-i sarf u isti-
malini saklıyordu. Bunu niçin ketmediyordu? Mahall-i sarfı bildir-
mek işine gelmiyor da onun için… Arada bir ortadan kayboluyordu. 
Acaba nereye gidiyor? Ne yapıyor? Hem elinde para bulunmak hem 
birkaç gün meydandan sır olmak merakı dai bir hâl değil midir? Bu 
maişet-i esrarengizinden Müştak’ı niçin haberdar etmiyor? Acaba 
şimdiye kadar arkadaşını takip, hareketini tarassut etmek, Müş-
tak’ın neden aklına gelmedi? Reyhan’ın gittiği yer Parnas olmasın? 
Bostan dolabı kovalarının suyu kuyudan alıp bahçeye boşalttıkları 
2886    bermucib-i mukavele: gereken sözleşme üzerine
2887    nef: fayda
2888    cer: çekme
2889    sertapa: baştan ayağa
2890    tamik-i muhakemat: derinlemesine akıl yürütme
2891    faraziye: varsayım
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gibi Reyhan da paraları Firuze’den çekerek Parnas’a götürmesin… 
Bu ciheti telhkâmane2892 düşündükçe sıdk-ı tefekküratına dal olacak 
birçok karine buldu. Zihni çileden çıktı. Her şeye tahammül ediyor, 
her müşküle katlanıyor ille Parnas’ın Reyhan’la nasıl olursa olsun 
tecdid-i sevda etmesine bir türlü dayanamıyor, bunu menetmek için 
ölümü göze alıyordu.

Yerinden fırladı, odanın içinde iri iri söylenerek gezinmeye 
başladı.

Bunun böyle olduğunu katiyen nasıl anlamalı? Reyhan’ın ha-
reketini tarassut etmekle… Yarından itibaren refikini takibe karar 
verdi. Birkaç saat evvel Reyhan dostunun şu “Senin gibi dirayeti 
mahdut bir adamla iş görülmez ki…” sözü aklına geldi. Mahdut 
zannettiği dirayetinin memdudiyetini2893 hatta dehşetini ona göste-
recekti. Müştak’ın şiddetle belini büken husus parasızlık idi. Kale-
minden aldığı beş yüz kuruş maaş-i resmîsiyle geçinmeye mecbur 
olmuştu ki bu miktar para ile taayyüş Müştak için müthiş bir zaruret 
demekti.

Akıl gani2894 olunca parasız da iş görülebileceğini düşünerek 
tetkike o geceden mübaşerete2895 karar verdi. Reyhan’ın eşyalarını 
karıştırmaya başladı. Dolabı, büroyu yokladı. Evde kalan elbisele-
rin ceplerini aradı. Meydanda bulabildiği evrakı birer birer gözden 
geçirdi. Sadra2896 şifa verecek bir şey bulamadı. Reyhan’ın Saraç-
hane yapısı telatin2897 bir çantası vardı. Bütün evrak-ı mühimmesi-
nin bunda mahfuz olduğunu Müştak biliyordu fakat kilitliydi. Ken-
dinde ne kadar anahtar varsa onlarla kilidi muayene etti. Zorladı, 
açamadı. Saraçların bu kilitleri Galata’daki kilitçi mağazalarından 
aldıklarını bildiğinden Reyhan sabah o mağazalardan birine müra-
2892    telhkâmane: acıyla
2893    memdudiyet: uzunluk
2894    gani: bol, çok
2895    mübaşeret: başlama
2896    sadır: kalp, göğüs
2897    telatin: dana ya da öküz derisi
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caatla çantadaki kilidin şeklinde ve o numarada bir kilit alarak onun 
anahtarı ile yine Reyhan evde yokken berikini açmaya karar verdi.

Ertesi günü kalemine gitti. Bir mecidiye faiz vereceği vaadiyle 
odacıyı iknaa muvaffak olarak dört mecidiye istikraz etti. Galata’yı 
dolaştı, aradığı kilidi buldu. Daha ertesi günü Reyhan sokağa çı-
kınca hizmetçi kadından ihtirazen oda kapısını sürmeledi. Çantayı 
açtı, derununda ne bulsa beğenirsiniz? Parnas’la teati olunmuş2898 
bir yığın muhabere evrakı! Kalbi o derece şiddetli darabana, elleri 
o kadar titremeye başladı ki inkıta-i teneffüse2899 uğrar gibi hâller 
geçirdi. Bir müddet arkasını duvara, bir elini yüreğine dayayarak 
öyle durdu. Üzerindeki fenalığın biraz geçmesini bekledi… Müş-
tak’ın dirayeti hakikaten mahdut imiş. Reyhan Parnas’la muhabere-
de bulunsun da kendinin bundan hiç haberi olmasın! Hatta bu bapta 
şüphe etmek bile aklına gelmesin! Reyhan’ın böyle plan haricinde 
gizli harekette bulunması nefsine hasr-ı menfaatle zavallı Müştak’ı 
daraya çıkarmak maksad-ı denaetkâranesinden2900 başka neye ham-
lolunur?

Ağır ağır evrakı karıştırdı. Biçarenin nazar-ı istiğrabı bütün bü-
tün büyüdü. Çantada Firuze Hanım’dan gelen mektuplar da vardı. 
Bu evrakın mütalaasıyla refikinin kaç zamandır çevirdiği fırıldakla-
ra, entrikalara vâkıf olacağını düşündükçe sevinçle karışık yeislere, 
tarif olunmaz teessürlere uğruyordu.

Parnas’tan gelen mektupları evvel emirde tarihleri sırasıyla üst 
üste koydu. Hayli müddettir mehcuru2901 olduğu araba ile geçer-
ken yüzünü görebilmek için sokaklarda, köşe başlarında saatlerle 
mürurunu beklediği maşukasının hatt-ı destini defaatle öptü. Göz-
yaşlarıyla yazıların bozulmasını da düşünmeyerek gaşyaverane2902 
bir rayiha ile Parnas kokan o kâğıtları yiyecek gibi istişmam etti2903.
2898    teati olunmak: karşılıklı alıp verilmek
2899    inkıta-i teneffüs: nefes tükenmesi, darlığı
2900    maksad-ı denaetkarane: alçakça maksat
2901    mehcur: uzaklaşmış, ayrılmış
2902    gaşyaverane: kendinden geçerek
2903    istişmam etmek: koklamak
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Parnas’ın adiliği, denaeti2904, hıyaneti muhtac-ı isbat değildi. 
Zavallı Müştak, bu karının cibilliyet-i rediesini2905 biliyordu, lakin 
seviyordu. Onunla tecdid-i münasebete imkân bulsa her kusurunu 
affa hazırdı. Fakat beynlerinde çerağ-ı aşkın tekrar iştiali epey bir 
servete mütevakkıf2906 idi. Kendinde ise habbe yoktu. Reyhan da 
züğürtlemiş, Müştak’a dönmüştü. O nasıl etti? Galiba şimdi zengin 
oldu… İlanıaşk için Firuze ile Saffet’i beynlerinde paylaşırlarken 
keşke Müştak kocakarıyı intihap etmiş olaydı Reyhan’ın bu muvaf-
fakiyetine belki şimdi kendi nail olmuş bulunacaktı.

Her mektubu kıraat-ı mükerrere ile okuyarak hepsini bitirdi. 
Bu mektuplarında Reyhan’ı terk ile Hami’nin metresliğini kabul 
etmiş olduğu için türlü esbab-ı kaviye2907 serdiyle af diliyor, itizar 
ediyordu. Bu kuvvetli sebeplerden en birincisini Parnas şöyle ya-
zıyordu:

“Beni bu hareket-i garibeye mecbur eden Müştak’tır. Kendi-
sinden o kadar bıkmış, bizar kalmıştım ki elinden tahlis-i giriban 
için, sevmediğim hâlde, Hami’nin arz ettiği perestişi kabulde muz-
tar kaldım. Bu cihet-i halası ihtiyar etmeseydim hâlâ o menhusun 
elinden kurtulmak kabil olacak mıydı? Müştak’ın sevdası öyle bir 
bela-yı harika benzer ki dokunduğu yerleri tamamıyla mahvetme-
dikçe zail olmaz… Fakat iyi mi ettim? Ocaktan korkarken fırına 
yakalandım. Hami’den de son derece müteneffirim. Seni seviyorum 
Reyhan, seni… Aşkında öyle cehennem alevlerinden nişan verecek 
şiddetler yoktur. Muhabbetin nisan güneşi gibi insanı mutedila-
ne2908 teshin eder2909. Fakat gönlüne ferah, vücuda inbisat2910, kana 
kuvvet verir…”
2904    denaet: alçaklık
2905    cibilliyet-i redie: kötü tabiat
2906    mütevakkıf: bağlı
2907    esbab-ı kaviye: kuvvetli sebep
2908    mutedilane: yavaş ve mülayimce
2909    teshin etmek: ısıtmak
2910    inbisat: yayılma
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Müştak artık kendini zapt edemedi. Dişlerini gıcırdatarak dedi 
ki:

— Haydi oradan fahişe! Ben seni artık anladım. Evvela beni, 
üzerime Reyhan’ı, daha üstüne Hami’yi sevdin. Bu kat kat bina-yı 
sevdanın kim bilir temeli nerede? Ve son tabaka-i hıyaneti de Eyfel 
Kulesi gibi kaç yüz metreye baliğ olacaktır? Hilkatini işte görüyo-
rum. Sende kalp denilen şey yoktur. Rüzgâr-ı menfaatin seni hangi 
cihete eğerse sen onu sever görünürsün. Galiba Reyhan’ı Hami’den 
paralıca görmeye başladın. Ona karşı evvelce gönlünde esen sevda 
poyrazı derhâl lodosa döndü. Birbirinize yine ısınmaya başladınız… 
Şimdi birkaç bin lira ile yanına gitsem Reyhan’a okuduğun bu ma-
valı bana da teranesaz2911 olursun… Fakat ne çare! Bu bed tıyneti-
ne2912, bu ahlaksızlığına rağmen ben seni seviyorum. Zehirden şifa 
bekler, canavardan mürüvvet umar gibi seviyorum.

Müştak’ın o mektuplardan olan hulasa-i istihracatı2913 şu idi:
Her çarşamba Hami Bey eskrim2914 talimi için Beyoğlu’ndan 

Büyükada’ya gidermiş. Orada bir Frenk hanesinde eskrim salonu 
varmış. Hami gibi bu talime meraklı daha birçok zevat gelirmiş. 
Akşama kadar bununla iştigal olunur, salon müdavimlerinden adalı 
olmayanlar son vapurla oradan semtlerine avdet ederlermiş. Hami 
orada eskrim meşk ettiği esnada sevgili Parnas’ı da apartmanında 
besbelli diğer nev vücut egzersizleriyle meşgul olurmuş. Hami Bey 
ada vapuruna girerken Reyhan da Parnas’ın apartmanına dalarmış. 
Bey adada eskrimle, maşukası da odada Reyhan’la o kadar güzel 
vakit geçirirlermiş ki Hami bu silah taliminden avdet ettiği geceler 
döşeğine nasıl bitap düşerse Parnas’ın yorgunluğu da hemen âşığın-
dan aşağı kalmaz imiş.

Müştak’ın elinde hiç olmazsa birkaç yüz lira bulunsa o para ile 
Reyhan’ın ayağını çelerek çarşamba günleri onun makamına kaim 
2911    teranesaz: öten
2912    bed tıynet: kötü huy, kötü ahlak
2913    hulasa-i istihracat: mananın özeti
2914    eskrim: kılıç oyunu
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olmak üzere Parnas’ın hanesine kendini kabul ettireceğini katiyen 
biliyordu. Fakat para… Fakat para… Müşkülatberendaz-ı her-u-
mur2915 olan o maadin-i müdevvereden2916 Müştak’ta habbe yok 
gibiydi. Para Reyhan’da da yoktu. O nasıl buldu? Bu suali kendi 
kendine birkaç defa daha tekrar etti. Nasıl bulduğu Firuze’nin mek-
tuplarından biraz anlaşılıyor idi. Reyhan, kemal-i maharetle Par-
nas’a hulul ederek Hami’nin esrar-ı maliyesine imkân derecesinde 
vukuf peyda etmiş. Hami’nin varidatı nerelerden gelir? Menabi-i 
serveti2917 ne yolda şeylerdir? Hangi sarraflarla muamelede bulu-
nur? Kendi parasız kaldıkça validesinin emval, nukut ve itibar-ı 
malisinden nasıl istifade eder? Bunları öğrendikten sonra diğer ta-
raftan Firuze Hanım’a hulul ile oğluna verdiği paraların mecrasını 
kendine çevirmiş hatta validesinden Hami’nin istifade-i nakdiyesini 
kesmekle de iktifa etmeyerek bilakis Firuze’nin Hami’den paraca 
müstefit olabilmesi çarelerini düşünmüş, Firuze’ye mahdumunun 
Parnas’la olan maişet-i sefahetkâranesini müessir cümlelerle kadı-
nın zihnini tedhişen2918 tasvir ederek Hami’nin çare-i ıslahı ancak 
parasız bırakılmakla mümkün olacağını anlatmış, Firuze nezdinde 
icra-yı nüfuzla oğlanın birkaç mühim teşebbüsat-ı maliyesini hü-
kümsüz bırakmış. Hasılı Hami’yi o kadar kasmış kavurmuş ki artık 
kabil-i ketm olmayan züğürtlüğünün derece-i bedahete2919 varma-
sıyla bu zavallı delikanlının Parnas nazarında kesr-i itibar ve sevda-
sına da muvaffak olmuş. Hami Parnas’a, Firuze Reyhan’a yetiştir-
mek için para bulamadıkça ana oğul birbirlerine girmişler, birbirini 
yemişler. Dehşetli mücadeleler, kavgalar cereyan etmiş. Reyhan 
maşuka-i şastsalesinin o mertebe teshir-i kalbine muvaffak olmuş 
ki besbelli nazlanmak maksadıyla bir iki defa küskünlük, dargın-
lık göstermiş. Kocakarının aklı başından gitmiş, âşığının tatyib-i 
hatrı2920 için emval-i mevcudesini fedaya kadar cesaret göstermiş. 
2915    müşkülatberendaz-ı her-umur: her işin zorluklarını kaldıran
2916    maadin-i müdevver: yuvarlak madenler
2917    menabi-i servet: servetin kaynakları
2918    tedhişen: korkuyla
2919    derece-i bedahet: açık, saklanmayacak derece
2920    tatyib-i hatr: hatrı, gönlü hoş etme
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Edna2921 vesilelerle darılan Reyhan, mühimce nukut2922 ve hediye-
lerle barışır imiş. Aşka, sevgiye bedel alınan verilen nukutun de-
rece-i ibtizali2923 mektuplarda iki üç yüz liradan âdeta iki üç yüz 
kuruştan bahsolunur gibi söz geçmesinden anlaşılıyordu. Müştak 
artık kendini tutamayarak refik-i gaibine karşı:

— Vay habis! Neler yapmış, ne entrikalar çevirmiş, ne dolap-
lar? Ben ne derin uykuda imişim? Dudu’nun merhametini celp için 
ben köprü üzerinde dilenciler gibi ağlama taklidi yapmaya uğraşır-
ken meğer o melun, bir yandan kasasını doldurmak, diğer taraftan 
Parnas’la hembezm-i safa olmakla vakit geçiriyor imiş… Acaba 
şimdiye kadar kaç bin lira cemetti? Yazık bana! Yuf bana!

Hakikaten yuf Müştak! Kendini bittahris2924 zihnin peyda ede-
ceği şiddet-i ibtidaiye ile bir iş görebilmek için Reyhan’a karşı acz-i 
mücessem denecek bir maskara hâlinde kaldığını nefsine hitaben 
pek acı itablar ile itiraf etti. Reyhan’ın oynadığı bu son oyunun 
acısı yutulur, hazmedilir, unutulur hudakârlıklardan2925 değildi. 
Müttefikan harekete karar verdikten sonra hafiyyen türlü fırıldak 
çevirmeye de kanaat edemeyerek her hakaretin, her dubaranın2926 
üzerine Hami’nin servetine, zavallı Müştak’ın muhabbet-i şedide-
sine rağmen Parnas’la tecdid-i münasebete muvaffak olmak, karıyı 
bu defa âdeta benimsemek… Refik-i dessasının2927 işte bu cüreti, bu 
küstahlığı Müştak’ta tahammüle ârâm2928 bırakmadı. Hileye karşı 
o da hile ile mukabele etmek istiyor, o güne kadar arkadaşının ze-
bun-ı desaisi,2929 mağlub-ı şeytaneti olmuş bulunduğunu bir türlü 
nefsine yediremiyor; müthiş bir mukabele, şedit bir darbe-i intikam 
ile Reyhan’a karşı varlığını göstermek, hudadaki maharetini tasdik 
2921    edna: çok aşağı
2922    nukut: nakit para
2923    derece-i ibtizal: kullanım dercesi
2924    bittahris: hırslandırarak
2925    hudakâr: hilekar
2926    dubara: aldatmaca
2927    refik-i dessas: aldatıcı arkadaş
2928    ârâm: huzur, karar
2929    zebun-ı desais: zayıf bırakan hileler
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ettirmek arzu ediyordu. İşte bir girizgâh bulmak, mükemmel bir 
noktadan mukabeleye girişmek için önündeki mektupları beş on 
defa daha tetkikat-ı medide ile okudu ve her defa-i kıraatında Rey-
han aleyhine bir bürkân-ı hiddet2930 kesilmekle beraber arkadaşının 
zekâsına hayrette kaldı. Bu meselede Reyhan üç kişinin zararına 
kendi menfaatini temin ediyor yani üç şahsın ızrarından2931 müstefit 
oluyordu.

Bu eşhas-ı selaseden2932 biri kendi, diğeri Hami, üçüncüsü de 
Firuze Hanım’dı. Üçünün uğradığı zarar yekdiğerine nispet edilirse 
kendinin hasarı en hafif olduğu da kabil-i inkâr değildi. Ana oğulun 
manen, maddeten duçar oldukları ziyan o kadar müthişti ki bunlar-
dan hangisinin daha ziyade şayan-ı terahhum2933 olduğunu düşündü 
düşündü, tayin edemedi. Firuze Hanım kalpgâhına açılan bu son 
rahne-i sevda ile umman-ı aşkı içinde bocalaya bocalaya bir gün 
nihayet ka’r-ı felakete2934 sukuttan2935 kurtulamayacağa benziyor-
du. Bir âşık-ı vefadar gibi görünmeye uğraşan o Reyhan hilekârın 
üssü’l-hareketi, hayatının son devre-i melaline kadar aşkı, sevdayı 
kendine baziçe2936 ittihazından usanmayan bu zavallı kadının mah-
vına matuftu2937. Firuze’yi oğlu ile bozuşturmak, sonra türlü ihtiyal-i 
sevda2938 ile kadını soymak, soğana çevirmek, bu suretle cerrettiği 
nukutu, serveti beri tarafta diğer bir kadınla keka2939 yemek, tasi-
ren2940 suyu, özü çıkarılan mevad2941 gibi biçare kadın servetçe artık 
nakabil-i istifade posa hâline gelince ensesine bir tokat yapıştırarak:
2930    bürkân-ı hiddet: hiddet volkanı
2931    ızrar: zarar
2932    eşhas-ı selase: üç kişi
2933    şayan-ı terahhum: merhamet etmeye değer
2934    ka’r-ı felaket: felaketin dibi
2935    sukut: düşme
2936    baziçe: eğlence
2937    matuf: ait
2938    ihtiyal-i sevda: sevda hilesi
2939    keka: keyifli bir durum anlatılırken “ne güzel, ne iyi” anlamında söylenir
2940    tasir: sıkıp suyunu çıkarma
2941    mevad: madde
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“Haydi hanımefendi! Şimdi kumda oyna, bir tarafına çöp bat-
masın!..” demeye hazırlanmak, hiç şüphe yok Firuze’yi bir hançer-
le darbe-i evveliyede yere sermekten daha müthiş bir hareketti.

Reyhan’ın mahdum bey aleyhindeki kastına gelince, bu hare-
keti de yürek sızlatmakta valide hanıma reva görülen şenaatten2942 
aşağı değildi. Bir adamın anasını sevmek… Bu fiil, tabir-i avami-
yesi veçhile derpiş-i mülahaza2943 edilirse Hami’ye olan hakaretin 
derecesi biraz anlaşılır. Bu sevmek lafzında bir de soymak mana-yı 
müessiri mündemiç2944 ki bundan Hami’nin anasını severek soydu-
ğu paralar ile metresini zapt etmek gibi hiddetten insanın tüylerini 
ürpertecek bir netice-i acibe çıkıyor. Mesele filhâl2945 etrafıyla na-
zar-ı im’ana2946 alınırsa Reyhan’ın Şadi Efendi ailesi aleyhindeki 
tecavüz-i biinsafanesine ne diyeceğini insanın şaşırmaması kabil 
olmuyordu.

Müştak düşündü düşündü, elleriyle yüzünü kapayarak:
— Ne melun herifmiş bu? Demek benim de zengin bir anam 

olsa bilaihtiraz onu da sevecek… Reyhan’ın ne mal olduğu, Par-
nas’ı müştereken sevmek için bana ettiği ilk teklifinden belliydi. 
Ben o zaman bu deninin mahiyet-i insaniyesini anlayarak kendisiy-
le dostluğu kesmeliydim. Fakat bu mümkün müydü? Paraca o kadar 
darda kalmıştım ki ondan daha şeni2947 bir teklifte bulunmuş olaydı 
yine kabulünden çekinmeyecektim. Maahaza Firuze ile Hami’ye 
ettiği fenalığa nazaran, bana yaptığı hiç kalıyor.

Odanın içinde bir boydan bir boya dalgın çehre ve ağır hata-
vatla gezinerek:

— Hami de böyle bir cezaya müstahaktır. Balıkpazarı’ndaki 
dükkânlarımı satarak yedirdiğim paralar, validemden mevrus2948 o 
2942    şenaat: kötülük, alçaklık
2943    derpiş-i mülahaza: düşünceleri göz önünde bulundurma
2944    mündemiç: bulunma, saklı olma
2945    filhâl: bu hâlde, şimdi
2946    nazar-ı im’an: dikkatli bakma
2947    şeni: utanç verici
2948    mevrus: miras



344 | Metres

liralar henüz Parnas’ın damarlarında dolaşırken bunu Hami elimiz-
den aldı. O karının üzerinde ne kadar hakkımız bulunduğunu bir 
kere düşündü mü? Hakbin2949 olmayanın sonra böyle parasını çe-
kerler, metresini zapt ederler, üst pahası olarak anasını da severler.

Şu al sevda ver sevda meselesinde kim harap olursa olsun hep 
bu harabilerden bir kişi müstefit2950 oluyordu, o da Parnas’tı. Karı 
şeklindeki bu ka’r-ı nayab2951 kuyu, derununa ne kadar lira atılsa 
yutuyor, istila ettikleri vücutları ifna etmedikçe2952 bırakmayan mik-
roplar gibi arız olduğu serveti tamamıyla bitirmedikçe rahat etmi-
yordu. Fakat kabahat kimde? Yiyende mi, yedirende mi? Müştak’ın 
bugün elinde para, servet ıtlakına seza bir şey olsa yine götürüp 
Parnas’a yedirmeyecek mi? Bu cihetten kimi tayibe2953 yüzü var? 
Saffet’i ifsada, ıslaha muvaffak olaydı kendi de Reyhan’dan baş-
ka türlü mü hareket edecekti? Reyhan, Hami’nin anasını soyarken 
kendi de zevcesini yolacaktı. Nasılsa evdeki pazar çarşıya uymadı. 
Arkadaşı işe girişti. Bu zavallı bakakaldı. İnsanlar ekser böyledirler. 
İcraya güçleri, kuvvetleri yetmediği fenalıkların aherleri2954 tarafın-
dan yapıldıklarını görünce derhâl filozof kesilirler. Hemen lisan-ı 
tan u teşnii uzatırlar.

Müştak meselenin bu cihetlerini böyle açıkça düşündü. Biraz 
yüzü kızardı. Ahlakla pek kabil-i tevfik olamayan menafii istihkar 
edecek kadar bir insanda metanet-i fikriye olmazsa o adam kendine 
salim bir hatt-ı hareket tayin edemez. Onun hiçbir hareketinde ka-
rar, ıttırat2955 yoktur. Şu dakikadaki mülahazatına yarım saat sonra 
aksini düşünür. İşte bu gibilerine “mesleksiz” namı verilir. İcab-ı 
menfaati ne ise onun o günkü mesleği, ahlakı da o olur. Bu zuafa-yı 
ahlaktan2956 adamlardan hiçbir ciddi iş beklenilemez.
2949    hakbin: hakka inanan
2950    müstefit: faydalanmak
2951    ka’r-ı nayab: eşsiz derinlik
2952    ifna etmek: yok etmek
2953    tayip: ayıplama
2954    aher: başka, diğer
2955    ıttırat: düzen
2956    zuafa-yı ahlak: ahlakı zayıflar
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Müştak düşündü, çok düşündü. İki şey zihnini harap ediyor, 
âdeta yakıyordu. Bunlardan birincisi Reyhan’ın Parnas’ı tekrar elde 
etmesi, ikincisi Firuze’ye karşı olan muvaffakiyet-i teshiri idi. Bu 
tesir-i şedidle yine muhakematının şiraze-i intizamı bozuldu. Her 
şeyi bir tarafa bırakarak yalnız Parnas’ı Reyhan’dan istirdada2957 
hasr-ı iştigale koyuldu. Fakat Parnas deyince parayı unutmak kabil 
mi? Bu iki isim birbirinin lazım-ı gayr-i müfarıkı2958 gibidir. Hatta 
o kadar ki tesadüfat-ı acibeden olarak lisanımızda Parnas’la para 
beyninde bir müşabehet-i lafziye vardı. İkisi de “par” ile başlıyor… 
Düşündükçe zihnini par par yakıyordu. Müştak oda derununda yine 
gezinmeye başladı. Lakin bu defa ağır hatvelerle değil… Geniş, seri 
adımlarla yürüyor, odanın adem-i vüsatına mebni bazen hızını ala-
mayarak başını duvarlara çarpıyordu. Homurtu nevinden ağzından 
yalnız “Parnas”la “para” sözleri çıkıyordu. “Parnas”, “para”, “Par-
nas”, “para”… diye diye zavallıya bir fenalık geldi. Bir koltuğun 
üzerine yığılıverdi. Paraya mülaki olmayınca Parnas’a kavuşmak 
mümkün olamayacağı hakikati de zihnini harap ediyor, artık diğer 
şeyleri düşünmeye kendinde hâl bırakmıyordu. Dimağına güya is-
tidadından, fıtratından ziyade kudret-i tefekkür vermek için başını 
iki eli arasına aldı, sıktı fakat beynini dibeğe koysa dövse netice-i 
muhakematı yine para ile Parnas’a çıkıyordu. Bu mazik-i tefek-
küratı2959 içinde o kadar bunaldı ki nefes alabilmek için sürünerek 
pencerenin önüne gitti. Kafası çatlayacak, sadrı patlayacak gibi bir 
zucret-i şedide ile haykırdı:

— Ah, ne yapayım? Ne yapayım?
istifhamatıyla güya bir nasih-i gaibden2960 rey soruyor, akıl öğ-

renmek istiyordu. İstimdat ettiği o nasihden maatteessüf bir cevap 
gelmedi. Zihni, vücudu artık o kadar yorgun düştü ki müstağrak-ı 
ye’s öyle bir müddet sarhoş gibi sızdı kaldı. Bu uyuşukluktan sonra 
kendini toplamaya uğraşarak muhakemat ve tefekkürat-ı sabıkasına 
2957    istirdat: geri almayı istemek
2958    lazım-ı gayr-i müfarık: ayrılmaz gereklilik
2959    mazik-i tefekkürat: düşünce darlığı
2960    nasih-i gaib: görünmeyen öğüt verici
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ta elifbasından başladı. Neticeler hep kelevvel2961 gibi para ile Par-
nas’a dayanıyordu. Hayli müddet sonra vehleten vadi-i muhakema-
tını2962 tebdil ile kendi kendine dedi ki:

— Biz birkaç ay mukaddem Reyhan’la aynı hâlde idik. O mu-
vaffak oldu da ben neden olamadım? Firuze’nin gönlü Saffet’e nis-
petle sehlü’t-teshir2963 olduğu için mi? Hayır… Reyhan kocakarıyı 
ikna için az uğraşmadı. O, her nasıl müşkülata2964 tesadüf ettiyse 
onu iktihama2965 çalıştı. Ben, Dudu’nun birkaç yaygarasından kor-
karak çekildim. Mukaddematı2966 pek yolunda gider gibi görünen 
bu muaşakanın sonradan uğradığı tahavvül-i acibi2967 anlayamadım. 
Bunun esbabını da araştırmadım. Reyhan’ın benimle “armut piş, 
ağzıma düş” diye eğlenmesinde hakkı yok mu? Saffet Hanım’ın 
gönlünü teshir2968 etmekle hem Hami’den intikam almış olacak 
hem de elime biraz para geçirmek yolunu tehyie etmiş bulunaca-
ğım… Evvela Saffet Hanım’la akd-i münasebet2969 edeyim de öte 
tarafını sonra yoluna korum. O hâlde Saffet’le Dudu’nun ihtiraz-
larına, çekinmelerine, kovmalarına, haykırmalarına, bağırmalarına 
hiç ehemmiyet vermeyerek yalnız temin-i galebeye2970 uğraşmalı. 
Dudu’yu ilk gördüğüm yerde tahtakurusu gibi yakasına yapışarak 
hanıma dair bir söz, bir vaat almadıkça salıvermemeliyim.

Bu kararından sonra vücuduna sanki yeniden bir can, bir kuv-
vet geldi. Hemen kalktı, ortadaki evrakı topladı. Bulduğu tertip 
üzere hepsini çantaya yerleştirdi. Kilitledikten sonra çantayı eski 
yerine koydu. Artık bir dakikanın bile fevtini2971 zıyadan add ile bi-
2961    kelevvel: eskisi gibi
2962    vadi-i muhakemat: akıl yürütme tarzı
2963    sehlü’t-teshir: aldatması kolay
2964    müşkülat: zorluk
2965    iktiham: tahammül etmek
2966    mukaddemat: başlangıç
2967    tahavvül-i acib: acayip değişim
2968    teshir: etkileme
2969    akd-i münasebet: ilişki sözü
2970    temin-i galebe: üstünlük elde etmek
2971    fevt: kaybetme
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raz muhtemel olan yerlerde dolaşmak üzere sokağa çıktı. Tuvaleti-
ne çekidüzen verdi. Ne çarşı koydu ne çayır ne bayır… Dudu’dan 
eser göremedi. Dudu’ya tesadüfü hem şiddetle arzuluyor hem de 
onunla vehleten karşı karşıya gelmekten korkuyor, Dudu’nun ilk 
yaygaralarına, şikâyetlerine mukabil ne yolda lisan kullanmak, ne 
gibi istirhamatta bulunmak, nefretini tadil, hiddetini teskin için na-
sıl davranmak lazım geleceğini düşündükçe kendini helecan alıyor-
du. Lakin bu sefer “Ya taarruz ya sefer!” diyen bir muharip2972 gibi 
daima ileri yürümeye, mucip-i halecan bir hadise, bir mehlekeye2973 
müsadif olursa2974 gözünü yumarak yine hatve-i ısrarını ona atmaya 
karar verdi.

İçine korku, kalbine helecan geldikçe birtakım müessir cümle-
lerle kendini teşcie2975 uğraşarak Dudu’ya tesadüf ümidiyle bir hafta 
kadar orada burada dolaştı, rast gelemedi. Gerek Saffet’in gerek 
Meryem’in böyle hiç yalıdan dışarı çıkmayışlarına bir mana vere-
miyordu. Müddet on beş, yirmi günü buldu. Hâlâ çarşıya, pazara, 
iskeleye olan cevelan-ı meyusanesinden2976 bir netice hasıl olmadı.

Reyhan’ın karyedeki müşterek hanede kaldığı geceler seyrek-
leşti. Bu geceler yalnız Firuze Hanım’la hembezm2977 olacağı le-
yal-i visale2978 inhisar etti2979. Sade bu muayyen2980 geceler için ge-
liyor, gündüzden iki saat tuvaletiyle meşgul oluyor, zulmet-i şeb2981 
enzar-ı ağyara2982 perde çekince bezmgâh-ı cananesine hafiyen giri-
yordu. Müştak çantadaki evrakı ezberlercesine mükerreren kıraatle 
esrara vukuf-ı peyda ettiğini Reyhan’a anlatmamak için son derece 
2972    muharip: savaşçı
2973    mehleke: tehlikeli yer
2974    müsadif olmak: tesadüf etmek
2975    teşci: cesaret verme
2976    cevelan-ı meyusane: ümitsizce dolanma
2977    hembezm: bir mecliste oturan
2978    leyal-i visal: buluşma geceleri
2979    inhisar etmek: mahsus kalmak
2980    muayyen: belli, kararlaştırılmış
2981    zulmet-i şeb: gecenin karanlığı
2982    enzar-ı ağyar: yabancıların bakışları
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metanet gösteriyordu. Adem-i muvaffakiyet-i âşıkanesinden dolayı 
Reyhan’ın:

— Dudu’yu görmüyor musun? Senin şişmandan ne haber? Za-
vallı Saffet için aşkından bal mumu gibi erimiş, bir deri bir kemik 
kalmış diyorlar. Fakat ben inanmıyorum. Bu rivayetin aslı var mı? 
Zavallı kadın senin derdinden verem olup vefat etmezden evvel bü-
tün emlakini, iradını üstüne edecekmiş… Buna da pek inanamadım. 
Böyle hayırlı bir havadis olaydı şimdiye kadar bana söylerdin değil 
mi?

nevinden ettiği istihzaları, alayları kemal-i hazm ile ihtiyatla 
dinliyor, mukabele-i temeshurkâranede2983 bulunmuyordu.

Bir müddet de bu suretle geçti. Nihayet bir gün yine Dudu’ya 
tesadüf edebilmek ümid-i vahiyesiyle2984 dolaşmayı itiyat edindiği 
mahalleri bir geşt ü güzar-ı meyusane2985 ile devrettikten sonra kö-
yün çarşısına indi. Tuhafçı dükkânının önünden geçerken içeriden 
kulağına bir ses, tanıdığı bir şive-i tekellüm2986 ile bir seda geldi. 
Başını çevirdi, camekânın arasından baktı ki ne görsün? Meryem 
Dudu, ellerini kaldırıp indirerek tuhafçıya:

— Beyoğlu’na çıkmaya vaktim olmamıştır. Yoksa bu ham şey-
lere ipektir deyi el vururdum acep? Örneğe bir dikkat et, sonra ver-
diğin mala bak. Bu ne irenktir? O ne irenktir? Birisi gök mavisidir, 
öteki çirkef irengine benziyor… Bunu kaç senedir dükkânda tuttun 
tuttun da şimdi maldır deyi önüme çıkardın?

Müştak camekânın önünde fareye tesadüf etmiş bir kedi vazi-
yetiyle kendini göstermeyerek alelgafle2987 şikârının üzerine atılıve-
recek bir hâl peyda etti. Ne olursa olsun, bu defa elinden Dudu’yu 
kaçırmayacak, mutlak bir vaat alacak, Saffet’teki tebeddül-i aci-
bin2988 esbabını anlayacaktı. Fakat nasıl etmeli? Karıya yalvarmalı 
2983    mukabele-i temeshurkârane: maskaraca karşılık
2984    ümid-i vahi: saçma ümit
2985    geşt ü güzar-ı meyusane: ümitsizce dolaşma
2986    şive-i tekellüm: şiveli konuşma
2987    alelgafle: dalgınlığa gelerek
2988    tebeddül-i acib: acayip değişim
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mı, şiddet mi göstermeli? Ne etmeli? Mülayemetle2989 hatta istir-
hamla efhâm-ı maksat2990 etmeli mi? İsmâ-ı niyaz2991 kabil olmazsa 
şiddetle tehdide kadar varmalı… Fakat bu muamele karyenin en 
kalabalık yeri olan çarşı ortasında icra olunur mu? Müştak olan-
ca kuvve-i zihniyesiyle2992 düşündü. Dudu’nun çarşıdan yalıya av-
det için gideceği en kısa yolu zihninden geçirdi. Bu yol, yalılarla 
koru arasındaki sokak olabilirdi. Burası ekseriya pek tenha bulun-
duğundan muvafık bir yere gizlenerek vehleten Dudu’nun önüne 
çıkıvermeyi kararlaştırdı. Kendini Meryem’e göstermeden oradan 
çekildi. Pusuya yatacağı sokağa doğru tabanları kaldırdı. Münasip 
bir noktayı kemîn-gâh2993 ittihazıyla2994 yeşilliklerin arasına ihtifa 
etti2995. Bekledi bekledi. Bir çaryek2996 yirmi dakika mürur etti. Du-
du’dan eser yok. Meryem acaba hâlâ tuhafçı ile mücadele mi ediyor 
yoksa denizden mi gitti? Yahut dağ yolunu mu ihtiyar etti? Müştak 
yine bugün Dudu’yu elden kaçırmış olmak ihtimalini düşündükçe 
yeisinden terliyor, su içinde kalıyordu. Müddet-i intizar belki yarım 
saati geçti. Zavallı bir ye’s-i şedidle2997 pusuyu terke hazırlanırken 
evvela ayak sesleri, müteakiben bir mırıltı, bir söylenme duydu. 
Gittikçe takarrüp eden bu seda:

— Tuhafçıyım deyi gelmiş onda oturmuş… Dükkânda her şey 
vardır, bir şey yoktur. Camın içine iki top yünlü, üç top basma koy-
muş… Ne biçim satıcıdır anlayamadım. Aktadır? Tuhafçıdır? İpek-
çidir? Eczacıdır? Kunduracıdır? İpek kutusunun yanında bir de fare 
kapanı asılıdır. Biraz ötede su testileri, beri yanda dizi ile takunyalar 
vardır. İçeriye sekiz liralık mal koymuş, bir de dükkânın üzerine 

“BON MARCHÉ” yazılı koca bir tahta asmış! Zavallı Nikoli! Sen 
2989    mülayemet: yumuşaklık
2990    efham-ı maksat: amacını anlamak
2991    isma-ı niyaz: yakarış
2992    kuvve-i zihniye: zihin kuvveti
2993    kemingâh: pusu yeri
2994    ittihaz: sayma
2995    ihtifa etmek: gizlenmek
2996    çaryek: çeyrek
2997    ye’s-i şedid: şiddetli ümitsizlik
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bonmarşeyi üryanda olsun acep bir kerek gördün? Acep bonmarşe-
ler de senin ettiğin gibi su bardaklarını lazımlıkların içine korlar? 
Ah bilirim ikisi de kullanılmamıştır. Lakin bu öyle tertipsiz bir iştir 
ki geçenlerde görünce midem tersine döndü…

Dudu böyle kendi kendine söylenerek giderken Müştak hışır 
hışır yeşilliklerin içinden fırlayarak sahne-i temaşa üzerinde mües-
sir bir levha-i istirham2998 tecessümüne2999 uğraşan bir aktör tavrıyla 
Dudu’nun önüne diz çökerek iki dest-i tazarruunu3000 yukarı kaldı-
rınca Meryem dehşetle ürktü. Birkaç adım yan yan geri çekilerek 
bir bahçe duvarına yapıştı. Gözlerini açarak:

— Lazımlık deyince sen nereden çıktın karşıma? Ölürüm, ba-
yılırım, ka dostlar bittim. O kadar korktum, o kerte haf ettim ki 
yüreğim patladı, kanı içime aktı. Derundan sakatlandım. Kırk gü-
necek mefat edersem bil ki sebebi sensin. Şimdi âşıklığı bıraktın 
da saklambaç oyununa kalktın? Benden başka ürkütecek mahluk 
bulamadın? Hay Rabb’imin belası! Senin yüzünden artık hiç soka-
ğa çıkmayalım? İpekçiye kadar gitmeyelim? Herkes naaşını işle-
mesin? Anavatasını3001 yapmasın? Haftalar geçti ki sana rastlanmak 
derdinden sokaklara gidemez, destur çıkamaz olduk… Yeşilliğin 
içinden yılan gibi önüme nasıl fırladın? Mega! Bittim! Bunda yolcu 
bekliyordun? Dizlerim çözüldü. Can damarım dibinden oynadı!

Müştak, bir enin-i müsterhimane3002 ile Meryem’in ellerine sa-
rılmaya uğraşarak:

— Ah Duducuğum ah…
— Beni korkudan öldürme kertesine getirdin de bir de şimdi 

ah ediyorsun? “Ah”ı ben bağırmalıyım… Bir yudum su veren olsa 
da yüreğimin tıkırtısı düzelse… Sanki sanırsın ki içimde bir dikiş 
makinesi vardır… Durmuyor, zırıl zırıl işliyor…
2998    levha-i istirham: yalvarma levhası, yazısı
2999    tecessüm: cisimleşme
3000    dest-i tazarru: ellerin yalvarır biçimde olması
3001    anavata: sarma tekniğiyle ve ipek iplikle yapılan bir tür işleme
3002    enin-i müsterhimane: inleyerek yalvarma hâli
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— Vah Duducuğum seni korkuttum mu?
— Korkutmak da bir laftır acep? Bayılttırdın!
— Afedersin Dudu Hanım… Bu hareketim gayriihtiyari vuku 

buldu. Çünkü kendime malik değilim… Çünkü yanıyorum!
— Yanorsun? Hummaya tutuldun? Ne oldun?
— Keşke hummaya tutulsa idim… Ya ölür ya iyi olurdum. Ben 

öyle bir derde giriftar oldum ki ne ölüyorum ne iyi oluyorum…
— Rabb’im derdinin şifasını versin. Ben hekim değilim. Bana 

ne anlatırsın? Ölmek ister isen bir acemi doktora git… Bırak ki 
bunların ustaları da bazen yanlışlık ediyorlar… İyi olmak arzu 
edersen illetinin üzerine bir konsültasyon3003 yaptırt… Beni de bırak 
ki yoluma gideyim…

— Yok, yok… Seni bırakmam Duducuğum… Çünkü yanıyo-
rum.

— Ben tulumbacı değilim ki ateşini söndüreyim. Yanıyorsan 
şundan kendini denize at…

— Dudu, benim ateşimi deniz söndürmez… Aşk ateşidir… 
Buna etibba çare bulamaz. Buna ancak sen merhemsaz olursun…

— Buna ancak ben mehlem naz olurum? Bu karışık lafı anla-
yamadım…

— Bu yarama ancak senin elin merhem sürebilir.
— Ben hastane hizmetçiliği etmedim… Bırak işime gideyim. 

Yoksam şimdi “Yangın var!” bağırırım…
— Nasıl bağırır isen bağır! Bugün seni elimden kimse alamaz.
— Fikrini anlayamadım? Üzerime bozuk fiille laf söylüyorsun? 

Etrafı tenha görerek bana bir fenalık etmek istiyorsun? Ne söylen-
mez, çetin bir meramın vardır?

— Meramım hiç çetin değildir.
— Efendim, lafları böyle birbirine karıştırdıkça ayıp değil a, 

ben senden ürküyorum.
3003    konsültasyon: bir hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işi
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— Saffet Hanım’dan bana kati bir söz getirmeye vadetmedikçe 
bugün senin yakanı salıvermem.

— Onun ismini artık ağzına alma. O her gün elini yüzünü yıkı-
yor, namaz kılıyor, ondan sonra tövbeye oturuyor. Kem nazarından 
korkarak horoza bile görünmüyor.

— Neden böyle huyunu değiştirdi? Beni öldürmek için mi?
— Zaten onun huyunda, kanında bir bozukluk yoktu. Elmas 

gibi tertemiz bir karı idi. Yine öyle kaldı.
— Ben onun huyunu, kanını bozacak değilim. Bir iltifatına bu-

gün canımı feda ederim.
— (istiğrap ile) Bir iltifatına canını vermen onun damarını boz-

mak, huyunu pisletmek değildir?
Müştak söz bulmak için öksürerek:
— Değildir çünkü ben onu bir kötülükle sevmiyorum. Nikâhla 

almak için seviyorum…
— Beysin, efendisin, nesin? Haydi işine… O zaten kocalıdır. 

Bir karı için iki kocaya varmak hiçbir dinde âdet değildir. Nikâhla 
alacak isen bu koca dünyada karı kıtlığı vardır? Ondan başkasını 
bulamadın?

— Yalnız onu, Saffet Hanım’ı seviyorum. Gözüm dünyayı gör-
müyor…

— Bir göz doktoruna git de sana dünyayı gösterecek numéro-
da3004 bir gözlük haber versin…

— Ayaklarını öpeyim Duducuğum… Senden bir şey soracağım, 
doğru söyle… Saffet Hanım kime mektup yazdırmak için Beya-
zıt’taki yazıcılara kadar çıktı?

— Yazıcılara gittiğimizi sana kim dedi? Yoksam peşimizden 
geldin?

— Ay, o günü hanımın yanındaki çarşaflı kadın sen miydin?
3004    numéro: numara
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— Neyine gerek? Tut ki ben idim… Tut ki başkasıydı… Sen 
bir acemi sevdacıya benziyorsun… Tuttuğun işi yüzüne bulaştırı-
yorsun. Bizim peşimizi bırak. Sen ağzına uyar başka bir kaşık ara…

— Aman Dudu, ocağına düştüm.
— Ocağımı nerede buldun da düştün? Sen kurum süpürücüsün 

yoksa?
— Ne yapayım? Bu sevdacılık bana her sanatı yaptırtacak… O 

günü mektubu kimin için yazdırttınız? Yalnız onu söyle yetişir…
— Sen pek kantoron safderun3005 bir çocuğa benziyorsun. Ku-

laklarını iyice açarak bana uzat… Sana son nasihatimi diyeceğim. 
Dinler isen dinlersin, dinlemez isen var ne belayı canın isterse ona 
sataş… Şimdi kulakların bendedir?

— Sendedir. Sözlerini ezberleyecek gibi dinliyorum.
— Efendim, biz o mektubu sana verilmek üzere imla ettirmeye 

gittik.
Müştak sevinçten iki eliyle Dudu’yu belinden kavrayarak:
— Ah efendim, Duducuğum, eksik olma…
— (silkinerek mütevahhişane3006) Beni armut gibi yutmaya 

kalkmayasın… Çekil ordan efendim…
— Benim için mektup yazdırdınız da bugüne kadar niçin gön-

dermediniz?
— Sana mektup ettirirken bizi orada birtakım kötü karılar bas-

tırdı. Öyle endazeden3007, ölçüden dışarı ayıplı laflar ettiler ki bun-
lardan Saffet Hanım’ın içine bulantı geldi. Sana olan muhabbetini 
kalbinden dışarı istifra etti. Yazıcının elinden mektubu aldı, parça-
ladı. Ne ayılmalar ne bayılmalar, bin dert ile yalıya geldik. O akşam 
gitti hoca hanımın önünde dize geldi. Ne ki olduysa ne ki bittiyse 
hepsini hikâye verdi. Senin ona gönül bağladığını, karşılık olarak 
kendinin de sana tutulduğunu, gelen nameyi, gidecek olanı, yazıcı 
3005    safderun: saf, kalbi temiz
3006    mütevahhiş: ürken
3007    endaze: ölçü
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dükkânını hep bir bir anlattı… Sonra hoca hanımla beraber ikisi 
tövbe okudular… Hasılı kötülüğe bulaşmadan tövbekâr oldu…

Müştak hiddetlenerek:
— Hanım, böyle şey hoca hanıma anlatılır mı?
— He, evet! Sevda işi başkadır, hocalık işi bambaşkadır. Ben 

günahlarımı çıkartmak için papaza gittiğim vakitlerde suçumun 
ileri gelenlerini anlatmam, ancak onda birini söylerim. Papas aflık 
verdirir. Söylemediklerim de o sıra berikilerle affolunur gider. Ca-
hilliğimde ben de hepsini birer birer anlatır idim. Sonra Takohi ile 
birlikte aykırı bir günah işledik. Kız bunu konfesöre nasıl diyeceğiz 
dediysem Takohi bir yüzüme baktı. “Ona denecek günah var, den-
meyecek günah vardır.” dedi.

— Sonra hoca hanım ne dedi?
— Onun dediğine bakarsan, sen insan değil imişsin.
— İnsan değil de ya neymişim?
— Şeytan!
— Acayip!
— Hoca hanımla Saffet Hanım beni bir odaya çağırdılar. Saf-

fet Hanım elleriyle yüzünü örterek “Meğerse o delikanlı şeytanmış! 
Bizi azdıracakmış. Çok şükür iğvasından3008 kurtulduk.” dedi. Ben 
de iyiden iyi bilirim ki sen insansın. Şeytan tasvirlerini görmüşüm. 
Onun çifte boynuzu ile bir de kuyruğu vardır. Fakat henüz görürüm 
ki boynuzların bitmemiştir. Onlar böyle dedilerse ben de o kerte 
kontro3009 laf edilmeyeceğini görerek şeytanlığını tasdik ettim. Son-
ra hoca hanım bana dönerek “Meryem Dudu, o şeytan herife bir 
daha rastladığında yerden keskince bir kaya al. Kendi dinince bir 
besmele çek. ‘Suratı budur’ de yapıştır. Çünkü şeytanı taşlamalıdır.” 
dedi.
3008    iğva: baştan çıkma
3009    kontro (kontra): aksi, ters



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 355

Dudu sözün burasında eğildi, yerden bir taş aldı. Taş, hoca 
hanımın tavsiyesi derecesinde keskin miydi? Müştak bunu kayayı 
suratına yedikten sonra anlayacaktı. Delikanlı acip bir tebessümle:

— Ne o Dudu? O taşı ne yapacaksın?
— Aldığım emri yerine getireceğim…
— Duducuğum şimdi şakayı bırak.
— Bunda ne şaka vardır ne bir şey… Seni görünce taşlamaya 

söz vermişim, bunu böyle edeceğime kendi dinimce en büyük ye-
mini etmişim. Lafımı, nasihatimi dinleyerek edebinle şundan gider 
isen ben de taşı yere bırakırım. Gitmez isen suratına…

— Aman Dudu, vallahi latifenin sırası değil. Bir de hâlimi sana 
ben anlatayım.

— Efendim, fazla lafı kesiniz…
— Dudu kölen olayım… Alimallah kanıma gireceksin.
Bu defa Dudu bilacevap bir tavr-ı ciddiyetle taşı fırlatmaya 

davrandı. Müştak, karının iki bileğinden sımsıkı tutarak:
— Affedersiniz Meryem Dudu… Ben öyle kolayca suratıma taş 

yemem.
— Yemez de ne edersin?
— Sözümü kabul ettirinceye kadar uğraşırım. Seni salıvermem.
— “Yangın var!” deyi avaz edersem ne yaparsın?
— Ne diye avaz edersen et… Yakanı bırakmam…
— Çocuk olma efendim… Şimdik sen bana ne teklif edersen he 

derim. Elinden kurtulduktan sonra sıfatından aşağı gülerim. Sözü-
mü tutmaz isem bana sen ne yapabilirsin?

Müştak, burun buruna yüzünü Dudu’ya yaklaştırarak:
— Ye’s-i muhabbetle her şeyi yaparım… Bazı dakikalar oluyor 

ki canım ağzıma geliyor… Seviyorum. Aşk insana neler yaptırtır 
bilmez misin?

— Efendim, çok laf dinlemeye vaktim yoktur. Bırakırsan işime 
gideyim… Yoksa bağırayım?
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Dudu, muhatab-ı mütehevvirini3010 iterek yürümek istedi. Öteki 
salıvermemek için yine belinden yakaladı. Meryem var sedasıyla:

— Yangın vardır! Kıyak ateş!.. Beyler, efendiler, ağalar koşu-
nuz!..

diye bağırınca bir iki dakika içinde yalı kapılarından ayvaz, 
aşçı, uşak kıyafetli adamlar sokağa uğradı. Çarşı tarafından pat pat 
ayak gürültüleri peyda oldu. İşin cidden rezalete varacağını gören 
Müştak, Dudu’yu aguş-ı cebr ü ibramından3011 bırakarak koşuşanlar 
oraya gelmezden evvel koruya doğru fırladı. Ağaçların arasından 
kayboldu gitti.

3010    muhatab-ı mütehevvir: kızgın muhatap
3011    aguş-ı cebr ü ibram: ısrarla ve zorla kucaklama



XI  
SON CÜRET

Dudu’nun etrafına birkaç kişi toplandı. Yangının nerede oldu-
ğunu soruyorlardı. Meryem cevap itasında ağır ve mütereddit dav-
ranınca karının fistanını muayeneye kalkışıyorlardı. Eyadi-i tahar-
rinin3012 fistanına uzandığını gören Dudu telaşla:

— Efendim, üzerime el vurmayınız. Yangın fistanımda değildir.
Gelenler:
— Ya nerede? Nerede? Etraftan duman, alev gibi bir şey çık-

mıyor?
Dudu:
— Çok şükür hiçbir yerde yangın yoktur.
Gelenler:
— Ya öyledir de “Yangın var!” diye acı acı niçin haykırdın? 

Sen değil miydin bağıran?
Dudu cevapta teenni3013 gösterdi. Bir delikanlının duçar-ı taar-

ruzu olduğunu anlatsa bu vaka karyece bin türlü suitefsire3014 uğra-
yacağını biliyor idi. Binaenaleyh ketm-i hakikatle3015:

— Ah efendim, yangın değildi. Aykırı bir fevkalade ejder ca-
navardı… Şu ağacın arasından göz göze geldik. Ah, bir yudum su 
3012    eyadi-i taharri: arayan eller
3013    teenni: ağır davranma
3014    suitefsir: kötü yorumlama
3015    ketm-i hakikat: gerçeği gizleme
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yoktur? Bayılıyorum. O ne mefret3016 şeydi? Bir metre kafasını ha-
vaya kaldırmış, sustaya durmuştu. O kadar büyüktü ki beni takı-
mımla yutaydı yine karnının bir tarafı boş kalırdı!

Gittikçe adedi artan ahaliden biri:
— Kokona, kalınlığı ne kadardı? Rengi nasıldı?
Bir diğeri:
— Gözleri kırmızı mıydı?
Bir başkası:
— Dili iki çatal mıydı?
Birkaç ağız birden:
— Boynuzları var mıydı? Islık mı öttürdü? Çıngırak mı çaldı? 

Okunu gördün mü? Ne tarafa gitti?
esile-i acibesi3017 hep birden irat edilince Dudu şaşırdı. Baş-

ladığı yalanı oldukça bittezyin3018 itmam etmek3019 için suallerden 
bazılarına cevap vermeye uğraşarak:

— İrengi boz idi. Sırtı kaplan gibi benek benek idi… Çıngıra-
ğını duyamadım fakat mızıka gibi ötüyordu. Çaldığı korkunç ma-
zurkanın önünde zıp zıp sıçradım. Bir iki defa bana dilini gösterdi. 
Çifte fırınların küreği kırmızıya boyanmış sandım…

Kalabalıktan biri yüksek sesle:
— Evet evet, doğru… Bundan elli sene evvel bu çapta, bu renk-

te yine bu ormandan bir yılan çıkmış… Büyük peder merhum anla-
tırdı. Bu, onun soyundan olmalı…

Derhâl karye halkı beynindeki ejderhanın elli yıl evvelki ha-
sebi nesebi tayin ve tasdik edildi. Söz büyüdü. Ağızdan ağıza ya-
yılarak yılanın tulü kadar bu rivayet de uzadı. İşe mübalağa karıştı. 
O akşam ahali-i karyeden bazı safderun delikanlılar silahlanarak 
ejderha takibine çıktılar. Bu müthiş hayvanı göremediler lakin kar-
3016    mefret: çok büyük, kocaman, iri cüsseli
3017    esile-i acibe: tuhaf sorular
3018    bittezyin: bezeyerek, süsleyerek
3019    itmam etmek: tamamlamak
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yeden üç saat ileride Kavaklık nam mevkide izine müsadif oldu-
lar. İki gün sonra altı saatlik bir mesafede çobanın biri ejderhaya 
rast gelmiş olduğu havadisi meydan aldı. Birkaç gün geçti. Civar 
çiftliklerin birinden bu mar-ı mahufun3020 üç koyun yuttuğu haber-i 
müessifi, dehşetres-i ezhan3021 oldu. Nihayet keyfiyet lisan-ı cerai-
de3022 düştü. Şehrimizin evrak-ı yevmiyesinden3023 biri taze, dumanı 
üstünde havadis itasında rüfeka-ı sairesine3024 isbat-ı rüchana3025 ça-
lışır bir telaşla “Müthiş Bir Ejderha” sernamesi tahtında bir sütun 
imla ederek yılanın tul-i azimi3026, kutr-ı cesimi3027, korkunç kafası, 
bir bando mızıkaya benzeyen sedası hakkında bir takım tafsilat-ı 
acibe3028 verdi. Canavarı bizzat gören mevsuku’l-kilem3029 birkaç 
şühud-ı muteberinin3030 ihbaratını da ilave etti. Böyle güzel bir ha-
vadisi itada birinciliği ihraz eden refikinin bu tefevvukunu çekeme-
yen diğer bir gazete, ertesi günü hemen redd-i eracife3031 teşmir-i 
sak-ı gayretle3032 “Refikimiz, *** gazetesi dünkü nüshasında *** 
karyesinde zuhur eden yılanın şekil ve cesameti3033 hakkında taf-
silat-ı medide3034 ve acibe ile imla-yı sütun eylemiş ise de mar-ı 
mezkûr3035, Şadi Efendi ailesine mensup bir hizmetçi kadının önüne 
çıkmış, merkume tesir-ı havf3036 ve dehşetle derhâl feryat ederek 
bayılmış ve etraftan medhuşun imdadına şitap edilinceye kadar yı-
3020    mar-ı mahuf: korkutan yılan
3021    dehşetres-i ezhan: zihinlere dehşet veren
3022    lisan-ı ceraid: gazete dili
3023    evrak-ı yevmiye: günlük belge
3024    rüfeka-ı saire: diğer eşlik edenler
3025    isbat-ı rüchan: üstünlüğün kanıtı
3026    tul-i azim: boyun çok uzunluğu
3027    kutr-ı cesim: çapın büyüklüğü
3028    tafsilat-ı acibe: acayip ayrıntı
3029    mevsuku’l-kilem: doğru kelimeler
3030    şühud-ı muteber: güvenir tanıklar
3031    redd-i eracif: yalanları, uydurmaları reddetme
3032    teşmir-i sak-ı gayret: gayretle adamakıllı girişme
3033    cesamet: büyüklük
3034    tafsilat-ı medide: uzun süren ayrıntılar
3035    mar-ı mezkûr: bahsedilen yılan
3036    tesir-ı havf: korkunun etkisi
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lan koru derununa kaçmış olduğundan, ejderhanın eni, boyu, renk 
ve heyetine müteallik mübalağakârane rivayetler tamamıyla refi-
kimizin hayalhane-i garabetinde3037 vücut bulmuş biesas tafsilattan 
ibarettir.” yollu bir fıkra-i tekzibiye neşretti. Haber-i ejderi neşirde 
ibraz-ı süratle mübahi olan gazete, mukabeleten mahall-i vakaya 
acilen izam eylediği muhbir-i mahsusanın3038 gece saat yediyi sekiz 
geçerek çekmiş olduğu telgrafname ile ilk sayfasını bittezyin ejde-
rin Kavaklık nam mevkide yerde görülen izi üzerinde icra kılınan 
mesaha-i fenniye3039 (!) ile tul ü kutr-ı hakikisi3040 tayin eylediğini 
ve yuttuğu üç koyundan fem-i müdhişinin3041 derece-i ittisaı3042 kati-
yen anlaşıldığını, binaenaleyh netice-i tedkikatın tamamıyla kendi-
lerinin bir gün evvel haber verdikleri tafsilatla mutabakatını ilan ile 
refik-i hasudunu3043 duçar-ı hacalet3044 etmek gayret-i vahiyesinde 
bulundu.

Artık havadisten diğer birkaçı da bu fırsatı ganimet bilerek yı-
lanların tarih-i tabiilerinden bahse giriştiler.

Ortalığı böyle velveleye veren Müştak-ı efa3045, o koca engerek, 
o gün tabana kuvvet koruya daldı gitti. Dudu’nun feryad-ı istimdadı 
üzerine şayi olan yılan havadisinden aleyhindeki bu korkunç, soğuk 
teveccühten Müştak’ın haberi yoktu. Bu şayia-i kâzibe3046 biraz da 
işine yaradı. Çünkü karye delikanlıları silahlanıp da takib-i hayye-
ye3047 çıkıncıya kadar hiçbir babayiğit koruya yanaşamadı. Müştak 
ormanda bildiği gibi gezindi, düşündü hatta Firuze’nin korusuna 
girmek cesaretini de göze aldırdı. Oradan ta tepeden sevdavi göl-
3037    hayalhane-i garabet: tuhaf hayal dünyası
3038    muhbir-i mahsusa: özel haberci
3039    mesaha-i fenniye: bilimsel genişlik
3040    tul ü kutr-ı hakiki: gerçek uzunluğu ve çapı
3041    fem-i müdhiş: dehşetli ağız
3042    derece-i ittisa: artan derece
3043    refik-i hasud: haset eden meslektaş
3044    duçar-ı hacalet: utanca uğramak
3045    Müştak-ı efa: Müştak yılanı
3046    şayia-i kâzibe: yayılmış yalan
3047    takib-i hayye: yılan takibi
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geler, yeşillikler arasında yalıya nazar-ı tahassür3048 atfıyla o koca 
harap ebniyeden geceleri Reyhan’a açılan bir bab-ı kabul gibi ken-
dine de Saffet tarafından bir kapı açtırmak çaresini ariz ü amik3049 
düşündü. Bu hülyasının husulpezir3050 olması pek müşkül belki de 
mütehayyeldi. Dudu’yu kandıramadıktan, Saffet’i göremedikten 
sonra ne vasıta ile temin-i maksat edebilecekti?

Tepeden saatlerle aynen bir şehrin fethine uğraşan kumandan 
gibi yalıya baktı, baktı, baktı. Pencerelerini, kapılarını saydı. Tavan 
arası bacalarını tayine uğraşırken birdenbire benzi sarardı. Zihnine 
acip olduğu kadar cüretkârane bir fikir geldi. Acaba olur mu, olmaz 
mı? Bu düşündüğü şey, gece yalının damına çıkmak, tavan arası 
kapağından içeriye bidduhul3051 Saffet’in odasının üstüne giderek 
aşağıda edilen sözleri dinlemek, kendine cüretbahş olacak lakırdılar 
işitirse bu cesaretini gelin hanımın habgâhına3052 girmek derecesin-
de ileri götürmekti. Aynı irtifada3053 ve birbirine bitişik olan İstanbul 
hanelerinden yekdiğerine geçilmek için bu tavan arası kapakları he-
men kapılar kadar iş görür. Müştak birkaç sene evvel iki kapı aşırı 
bir komşu kızı sevmiş, geceleri cananesine kavuşmak için bu dam 
kapılarından aylarca istifade etmişti.

Sevdiği kız, hanelerinin üst katında, yükünün içinden tavan 
arasına kapak olan bir odada yalnız yattığından oda kapısını güzel-
ce sürmeledikten sonra delikanlının tavandan vüruduna intizar eder 
ve hane halkının şüphelerini davet etmeksizin kemal-i emniyetle 
sevgilisini içeri alırdı. Müştak da kendi hanelerinde aynı suretle 
bacalı yük bulunan odayı intihap etmişti. Her iki haneden el ayak 
çekildikten sonra kız oda kapısını sürmeler, Müştak keza. Badehu 
âşık-ı cesur damdan dama aşarak vasıl-ı kurb-ı maşukası3054 olurdu. 
3048    nazar-ı tahassür: özlemli bakış
3049    ariz ü amik: geniş ve derin
3050    husulpezir: oluş
3051    bidduhul: girerek
3052    habgâh: yatak odası
3053    irtifa: yükseklik
3054    vasıl-ı kurb-ı maşuka: sevgilinin yanına ulaşan
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Hatta bir akşam kız evinin tavan arasında kirişten kirişe basarak 
giderken Müştak, nasılsa sendeleyerek kazaen tavanın kaplama tah-
tasına basmış, tahtanın yufkalığından dolayı ayağı içeri göçmüştü. 
Ertesi günü sofanın tavanından bir tahtanın açılmış olduğunu gören 
hane halkı keyfiyeti tavan arasındaki sansarların kaplamaları kıra-
cak kadar cesamet ve kesret peyda ettiklerine atfetmişler, bu suretle 
can ve canan arasındaki bu müsaferet-i leyliyenin3055 kokusu mey-
dana çıkmamıştı.

Tavan aralarında âşıkane seferler, seyahatler etmeye alışkın 
gözleriyle Müştak yalının damını yukarıdan enine boyuna tetkik 
etti. Damda biri harem, diğeri selamlık cihetinde iki baca vardı. 
Fakat bunlar alelade hanelerde görüldüğü gibi üzerlerine çinko 
kaplanmış tahta kapılardan ibaret değildi. İki kanatlı pencere şek-
linde camekânlı bacalardı. Bunlardan içeriye duhul, baca kapakla-
rından daha kolay olacağını Müştak kestirdi. Yalının piyantesini3056 
Reyhan’la mükerreren çizmiş, ezberlemişti. Ebniyenin taksimat-ı 
dâhiliyesi3057, Firuze ve Saffet Hanımların daireleri, yatak odaları 
hemen yerli yerlerince malumdu.

Bu son cüretindeki ümid-i muvaffakiyetin yüzde kaç olduğu-
nu tefekküre girişti. Dudu o yaygaraları arasında ağzından birkaç 
hakikat kaçırmıştı. Karının şu “Saffet Hanım elini yüzünü yıkamış, 
hoca hanımın önünde dize gelerek tövbeye oturmuş, sana olan mu-
habbetini kalbinden istifra etmiştir.” sözleri elan delikanlının kulak-
larında çınlıyordu. Demek Saffet Hanım evvelce Müştak’ı sevmiş, 
seviyormuş da sonradan getirdiği bir nedamet üzerine o muhabbeti 
bilistifra gönlünden çıkarmaya uğraşmış. Acaba bu azminde mu-
vaffak olmuş mu? Maraz-ı aşk ne kadar müziç3058 hatta mühlik3059 
olursa olsun fazla-i muhteviyat-ı mide gibi mukayyi3060 istimaliyle 
3055    müsaferet-i leyliye: gece misafirliği
3056    piyante: plan, taslak zemin haritası
3057    taksimat-ı dâhiliye: iç kısmın bölümleri
3058    müziç: sıkıcı
3059    mühlik: tehlikeli
3060    mukayyi: kusturucu madde
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harice defedilemez. Böyle bir mukayyi keşfedilebileydi bunun kâ-
şifi kuduz illetine davasaz olan Pasteur’den ziyade şayeste-i tak-
dir-i enam3061 olur, insaniyeti kendine ebediyen minnettar bırakırdı. 
Çünkü seneden seneye da-i kalbe3062 tutulanların adedi mühlike-i 
aşka uğrayanlarınkine nispet edilse hiç hükmünde kalır. Asıl azam-ı 
keşfiyat-ı beşer3063 addedilecek şey, sevdaya bir serum bulmaktır. 
Bu mühim aşıyı hangi millete mensup bir dâhi keşfederse o mem-
leket şüphesiz bütün sevdazedegân-ı cihanın3064 kim bilir ne kadar 
milyonlarla halkın can atacağı bir darü’l-istimdad3065 olur.

Henüz dühat-i beşeriyeden3066 birine müyesser olamayan bu 
keşifte Saffet Hanım mı bulundu? Dudu’nun onda gördüğü bulan-
tı, mutlak mide rahatsızlığından ileri gelme bir hâl olmalı… Saffet 
mademki bir kere Müştak’ı sevmiş, bu maraza uğramış, deva-yı 
sevdasını artık hiçbir Lokman’ın himmet-i hazakatinde3067 bulamaz. 
Bu ilacı ona tertip etse etse yalnız Müştak edebilir. Hem o saffette, 
o safdillikteki kadınların muhabbetleri şedit olur.

Müştak şu vadiden tutturduğu muhakematını döndüre dolaştıra 
öyle bir neticeye getirdi ki bir gece yalıya duhule muvaffak olup 
da Saffet’in oda kapısına tık tık vurarak “İşte ben geldim.” diye 
vürud-ı hafisinden gelin hanımı haberdar etse hemen kadının ârâ-
ma3068 mecali kalmayarak evvela oda kapısının iki kanadını, bade-
hu iki kolunu açıp beyefendiyi aguş-ı kabulüne alıvereceğinden hiç 
şüphesi kalmadı.

Bu ziyareti geciktirmeksizin hemen o gece icraya karar verdi. 
Evine avdet etti. Çarşıdan geçerken dükkânlarda, kahvehaneler-
de bir “ejderha” sözüdür gidiyordu. Bu hayye-i müdhişenin kimi 
3061    şayeste-i takdir-i enam: halkın takdirini kazanan
3062    da-i kalb: kalp hastalığı
3063    azam-ı keşfiyat-ı beşer: insanoğlunun büyük keşfi
3064    sevdazedegân-ı cihan: dünyanın aşıkları
3065    darü’l-istimdad: yardım yeri
3066    dühat-i beşeriye: akıllı insanlar
3067    himmet-i hazakat: tıbbi yardım
3068    ârâm: bekleme, durma, oyalanma
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boyu kimi rengi hakkında tafsilat vermekte iken Müştak bilatevak-
kuf geçti gitti. Karye halkını velveleye veren mar-ı helahilnisar3069, 
Müştak’ın kendinden başka bir canavar olmadığını haber almış 
olaydı belki bu garip vakaya, Saffet Hanım’ın bilistifra3070 içinden 
def-i sevda olmasından ziyade şaşardı.

Reyhan’la Müştak o evi isticar ettikleri3071 vakit âdeta iki ki-
şiden mürekkep bir sarik kumpanyası gibi bazı edevat da istihzar 
eylemiş idiler. Gitti, bu edevatı karıştırdı. Kapı pencere açmak, de-
mir parmaklık eğelemek gibi alat-ı suhulet mevcuttu. Bunlardan 
çoğunu lüzumsuz görerek yalnız bir hırsız feneri, küçük bir burgu, 
bir maymuncuk, bir törpü ayırdı. Ucu çengelli ip merdiveni de ha-
zırlandı. Bu edevatı hane soymak, kasa boşaltmak için değil, gönül 
hırsızlığı maksadıyla tehyie etmişlerdi. Bu gönül sirkatinin3072 zım-
nında da3073 hane soymak, kasa boşaltmak hatta hanüman söndür-
mek3074 vardı. Fakat hep bunlar sirkat-i adiye şeklinde değil, birrı-
za3075 ile vuku bulacaktı.

Bu tehyiat3076 arasında sokak kapısı çalındı. Müştak derhâl haf-
tanın günlerini hesaplayarak gelenin Reyhan olduğunu anladı. O 
akşam yine arkadaşının leyle-i visali idi. Reyhan’a bir şey sezdir-
memek için hemen edevatı ortadan topladı, bir tarafa çekildi. Otur-
du. Reyhan odadan içeri girerek:

— Bonjur monşer…
— Bonjur efendim…
— Aman birader karye birbirine giriyor…
— Hayrola, ne var?
— Çarşıda, pazarda bir ejderha gürültüsüdür gidiyor!

3069    mar-ı helahilnisar: zehir saçan yılan
3070    bilistifra: kusarak
3071    isticar etmek: kiralamak
3072    sirkat: hırsız
3073    zım: kapalı
3074    hanüman söndürmek: ev bark, ocak söndürmek
3075    birrıza: rıza ile
3076    tehyiat: hazırlıklar
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— Deminden eve gelirken benim de kulağıma öyle bir şey ça-
lındı fakat ehemmiyet verip de dinlemedim. Avam denilen güruhun 
böyle asılsız şeyleri ne derece ehemmiyet ve ciddiyetle telakki et-
tiklerini bilmez misin? Onlara söz olsun da ne olursa olsun… Nasıl 
ejderha imiş bu? Anlayabildin mi bari?

— Boyu birkaç yüz arşın… Kalınlığı minare gibi bir şey imiş…
— “O bêtise humaine” (Ey hamakat-ı beşeriye!) Bu ejderhayı 

karyeden kim görmüş?
— Saffet Hanım’ın Dudu’su… Bugün bilmem saat kaçta ipek-

çi dükkânından yalıya avdet ediyormuş. Arka yolda ejderha önü-
ne çıkmış. Karı haykıra haykıra bayılmış. Bir rivayete nazaran da 
Dudu’yu ayaklarından yutmaya başlamış. Yetişmişler, biçareyi çe-
kerek kurlarmışlar. Lakin iskarpinleri ejderhanın ağzında kalmış, 
onları yutmuş…

— Afiyet olsun… Bu pisboğazlığından dolayı ejderha mide fe-
sadına uğramazsa çok şey! Çünkü Dudu’nun gündelik iskarpinleri-
ni ben bilirim, yutulur şey değildir.

Müştak uzun düşünmeye hacet kalmadan evvela Dudu’ya hü-
cum, sonra koruya firar eden ejderhanın neden azma bir şayia oldu-
ğunu derhâl anladı. Bu engerek olsa olsa bizzat Müştak olabilirdi. 
Çünkü Dudu’nun feryadı ile kendi firarı arasında işe bir de ejderha 
karışacak kadar vakit olmamıştı. Kendi kendine hafiften istiğrapkâ-
rane3077 tebessüm etti. Hakikat-i maddeyi Reyhan’a anlatmadı. Zira 
bunu anlatmakla Saffet’e karşı olan cidal-i sevdasında gülünç bir 
mağlubiyetini, muvaffakiyetsizliğini daha hikâye etmiş olacaktı.

Reyhan geçti tuvalet masasının önüne… Yüzünü perdaha, pud-
ralamaya, tatire3078 uğraşırken dedi ki:

— Birader, şaka bir taraf… “Ejderha” sözü bana korku verdi. 
Çünkü bu gece karanlığında o korunun önünden geçeceğim. Du-
du’nun iskarpinleri gibi beni de yutmasın. Bu ne kadar eracif kabî-
3077    istiğrapkârane: hayretle
3078    tatir: koku sürme
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linden bir şey olsa yine bir aslı bulunmalı. Ejderha değilse de kor-
kunç bir yılan olsun gözükmüş olmalı…

— Korkma korkma… Bu köyde seni beni yutacak ejderha ola-
maz. Öyle bir şey varsa o bizden korksun…

Sular karardı, miat3079 geldi. Reyhan ejderhadan biraz ürkerek 
fakat bu tehaşiden3080 arkadaşına hissettirmemeye uğraşarak azim-i 
semt-i canan olmak için evden çıktı. Şimdi tuvalet masasının önü-
ne Müştak geçti. Çünkü ne olur ne olmaz bilamânia hüsnükabul 
görürse kendine biraz çekidüzen vermiş bulunmayı ihtiyatlı bir ha-
reket addetti. Tuvaletini bilitmam3081 feneri, burguyu, maymuncuğu 
cebine koydu. Ucu çengelli ip merdiveni de beline sardı. O hâlde 
kendini aynada temaşa ederek:

— Şık bir hırsıza döndüm. Allah vere de benim maymuncuk 
Saffet’in odasına uyaydı, dedi.

Lambayı üfledi, aşağı indi. Hizmetçi karı döşeğini sermekle 
meşguldü. Sokağa çıktı. Ejderha korkusundan o gece halk kahve-
hanelerden evlerine erken dağılmışlardı. Daire-i devrini pek küçült-
müş olan bekçinin sopası “tak, tak, tak, tak” dördü vurduktan sonra 

“tıngır” diye bir de sürüntü ile buçuğu haber veriyordu.
Güya bekçilerin mahallata sebeb-i tayinleri, devr-i ezikkada-

ki3082 vazife-i asliyeleri, âleme saat-i leyliyeyi haber vermekmiş 
gibi muttarit fasılalarla hep o takırtılar tekrar ediyordu. Gezdiğini 
böyle güm güm yirmi dakikalık mesafeye kadar haber veren bekçi-
den kaçmaktan, gizlenmekten kolay bir şey mi olur? Müştak sopa 
takırtısının tebaüdünü3083 bekledi! Tak, tuklar hayli uzaklaştı. Kendi 
kendine:
3079    miat: bir şeyin yapılması için tanınan süre
3080    tehaşi: korkup çekinme
3081    bilitmam: tamamlayarak
3082    devr-i ezikka: sokaklarda dönme, dolaşma
3083    tebaüt: uzaklaşma
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— Aferin bekçi baba! Senin haber verdiğin şu saatler gece ya-
rılarında nevm-i giranda3084 bulunan sekene-i mahalleden3085 ziyade 
kulakları kirişte olarak dolaşan hırsızlara ihbar-ı zaman işini görü-
yor, mırıltısıyla yola düzüldü. Koruya vardı. Onun için henüz vakit 
erken, laakal saatin altı buçuk, yediyi bulması lazımdı. Korunun 
yalıya nazır bir mevkiinde oturdu. Meydanda ne in vardı ne cin! 
Yalnız koca bir ejder var idi ki şüphesiz o da kendiydi. Etrafına 
bakındı:

— Ejderha takibine çıkacak babayiğitler nerede? Cesaretine 
güvenen gelsin, işte buradayım… dedi.

Gündüzden beri karye ahalisini helecana düşüren bu ejder-i 
mühlikenin o köyde yalnız bir kadına, zaten felekzede3086, zaten 
bibaht, meyus, muzdarip3087 bir zavallıdan başka kimseye zararı ol-
mayacaktı. Onun halvetgâh-ı ismetine3088 girerek hayatını tesmime 
atılacak, hamelat-ı müdhişesiyle3089 bir saffeti dişleyecek, yarala-
yacak, pamal-i kasd-ı rezilanesi3090 edecekti. Karye ahalisi büsbü-
tün aldanmıyordu. İşte ormanda bir yılan geziniyordu fakat onla-
rın tevehhüm ettikleri gibi tulü azim, kutru cesim, sırtı benekli bir 
hayye-i mahufe3091 değil… Dizleri pantolonlu, arkası ceketli, başı 
fesli, insan şekil ve kıyafetinde bir yılan… Cenab-ı Halik hilkaten 
zahifeden3092 olan hayvanları eşkâl-i mahsusa-i mahufeleri3093 üzere 
yaratmış. Bunları görenler sokucu, zehirleyici, öldürücü oldukları-
nı bilerek kendilerini sakınırlar, müdafaa-i nefse hazırlanırlar… En 
3084    nevm-i giran: derin uyku
3085    sekene-i mahalle: mahalle sakinleri
3086    felekzede: feleğin kahrına uğramış, bahtsız
3087    muzdarip: ıztırap çeken, sıkıntılı
3088    halvetgâh-ı ismet: masum halvet yeri, gizli görüşme yeri
3089    hamelat-ı müthişe: müthiş saldırılar
3090    pamal-i kasd-ı rezilane: ayaklar altında rezil etmeye kast etme
3091    hayye-i mahufe: tehlikeli, korkulu yılan
3092    zahife: sürüngen
3093    eşkâl-i mahsusa-i mahufe: kendilerine has korkunç şekiller
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korkunç yılanlar, ismet-i enama3094 musallat, işte bu Reyhan-Müş-
tak şeklindeki surette insan, sirette3095 canavar olanlardır.

Filhakika o gece Müştak yılan gibi sürüne sürüne yalıya gire-
cek, fırsat bulursa, muvaffak olursa bütün zehr-i ifsadını3096, mühli-
kini bir bigünahın firaş-ı masumiyetine serpecekti…

Rahat rahat düşünebilmek için evvelki senelerden dökülmüş 
kuru yaprakların üzerine arkaüstü uzandı. O akşam cüret edeceği 
ırz sirkatine ait siyah fikirler ormanın kesafet-i zulmeti3097 içinde 
yüreğini sıkıyordu… Hafif bir rüzgâr çıktı. Korunun amakına doğ-
ru temadi eden3098 bir hışıltı ile bu nefha-i leyliyeden3099 müteessi-
ren dallar oynadıkça sakf-ı kesif-i meşcere3100 sanki oradan bura-
dan çatlayarak, delinerek kevakip3101 kıvılcım gibi birer an parlayıp 
yine haylulet-i evrakla3102 kayboluyordu.

Yalnız encümün3103 birer irtiaş-ı anileriyle3104 kesafeti halel-
dar3105 olan bu ormanın zulmeti, rutubeti içinde Müştak’ın ruhu 
üşüdü. Bütün damarlarında bir bürudet-i hayat hissetti. Cebinde 
burgusu, belinde ipi ile ikaına3106 hazırlandığı cinayeti icra için 
an-ı münasibi, el ayak çekilmesini bekliyordu. Kastında muvaffak 
olamayarak bu gece üzerindeki sarik edevatıyla tutulsa, yakayı ele 
verse adi bir hırsız gibi belki de elleri kelepçeli olarak iki jandarma 
refakatiyle merkeze gönderilecekti. Hırsız olmadığını, niyeti baş-
3094    ismet-i enam: halkın namusu
3095    siret: ahlak
3096    zehr-i ifsad: fitne zehiri
3097    kesafet-i zulmet: koyu karanlık
3098    temadi etmek: devam etmek
3099    nefha-i leyliye: gece esintisi
3100    sakf-ı kesif-i meşcere: korunun koyu gökyüzü
3101    kevakip: yıldızlar
3102    haylulet-i evrak: yaprakların arasına girme
3103    encüm: yıldızlar
3104    irtiaş-ı ani: ani titreme
3105    haleldar: bozulmuş
3106    ika: fena bir şey yapma
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ka olduğunu ne kadar delail3107 serdiyle anlatsa bu sözüne kimseyi 
inandıramayacaktı. Ceza-yı mahbusiyetini3108 itmamdan sonra se-
bil-i tahliye edilse de3109 artık sabıkalı güruhu idadına3110 geçecek, 
badema bulunacağı mahal karibinde bir sirkat, bir cinayet vuku 
bulsa bir şeyden haberi olmadığı hâlde bile derhâl kendinden şüphe 
edilecek, isticvaba çekilecek, isbat-ı masumiyet edemezse belki bir 
diğerinin ceza-yı cinayetini çekecekti. Bu gece o edevatla tutulmak 
Müştak için ölümden mahuftu. Tasaddiye3111 hazırlandığı hareketin 
vahametini3112 bir bir göz önüne getirdi. Böyle tehlikeli bir teşebbü-
se kıyamdaki3113 zoru ne idi? Kendi kendine suali irat edince sanki 
bir rüzgâr-ı sihr ile ormanın bir köşesi tenevvür etti. O karanlık için-
de amik bir ufk-ı ıztırab açıldı. Parnas, üryan vücudu, sarı saçları-
nın temevvücat-ı hariresi3114 içine nim gömülmüş; o mahmur bakışı, 
o hizabengiz-i ruh3115, o sihirkârane tebessümü ile göründü. Sanki 
sermest-i sevda idi. Başını kaldıramıyor, kendini toplayamıyordu. 
Bu nim habide-i nazı3116 maskaralıklarla eğlendirmek için iki dalka-
vuk, iki soytarı, iki budala yani Hami ile Reyhan olanca maharet-i 
temeshurkâranelerini ibraz ile karının karşısında oynaşıyorlar, sıç-
raşıyorlar hasılı muktedir olabildikleri hokkabazlıkları yapıyorlardı. 
Lakin bu curcunabazlıkta Hami kendini yalnız zannediyordu. Çün-
kü Reyhan meydana çıkmıyor, Hami’nin arkasına gizlenmiş, bazı 
komedyalarda, orta oyunlarında öndekinin arkadakinden haberi ol-
maksızın iki kafa, dört el ile arz edilen sevdalar gibi bir mudhikedir 
gidiyordu. Hami’de para azalmış olduğundan metresini şenlendir-
mek, güldürmek için artık deste deste banknotlar gösteremiyor, ona 
3107    delail: deliller
3108    ceza-yı mahbusiyet: hapis cezası
3109    sebil-i tahliye etmek: suçluyu salıvermek
3110    idat: sayma, sayı
3111    tasaddi: bir işe başlama
3112    vahamet: tehlike, güçlük
3113    kıyam: bir işe girişme, kalkışma
3114    temevvücat-ı harire: hararetli dalgalanmalar
3115    hizabengiz-i ruh: ruhu dalgalandıran
3116    nim habide-i naz: yarı uykulu nazı
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mukabil şimdi bir karış dilini çıkarıyor, arkasını kamburlaştırıyor, 
kollarını yengeçvari sallayarak bu maskaralıklarıyla eski zevke ha-
lel3117 getirmemeye uğraşıyordu. Yalnız öyle dil çıkarmak, havaya 
sıçramak gibi harekâtla eğlenmek, avunmak şanından olmayan Par-
nas, can sıkıntısı izhar edeceği esnada arkadaki curcunabaz paket 
paket banka kaimesi çıkarıyor, onları görünce karının çehresine bir 
tatlı tebessümdür yayılıyor, Hami bu tebessümü kendine zannedi-
yor, işte böyle bir rezalettir gidiyordu.

Şimdi Müştak da Reyhan’ın sırtına atlayarak onun Hami’ye 
yaptığını bu da ona yapmak istiyor, gayet maharetle bu “hey hey”e, 
bu “âlâ bir daha”ya dâhil olarak tasımına getirip birer tepme ile 
maskaraların birini bir tarafa, diğerini öbür tarafa defettikten sonra 
curcuna meydanında mahbubesiyle3118 karşı karşıya yalnız kalmak 
istiyordu. Böyle düşünür, türlü hayalat görürken biraz öteden, or-
manın koyu zulmeti içinden bir hışırtı işitti. Acaba oralarda kendin-
den başka yılanlar da olmasın? Hafif bir ürküntü ile yerinden kalktı. 
Etrafı dinledi. Hışırtı tekrar etmedi. Vakti anlamak istedi. Lakin şe-
malı3119 kibritini yakarak saate bakmaya cesaret edemedi. Ne olur 
ne olmaz, oradaki mevcudiyetini ifşaya vesile olabilecek böyle bir 
hareketten sakındı. Artık vakit de gelmişe benziyordu. Ormandan 
yavaş yavaş indi. Bekçilerin sopalarıyla taşlardan çıkardıkları o 
sert sedalara darabatı3120 işitecek bir noktaya gelince saydı. Saat altı 
buçuktu. Yavaşça “Tam vakti.” dedi. Zaten derununda gezindiği 
meşcere, Firuze Hanım’ın korusu idi. Vaktiyle bunun etrafı duvarla 
muhat imiş. Mürur-ı zamanla bu duvardan yalnız tepede biraz şey 
kalmış, diğer cihetleri yıkılmış, hele bazı taraflarda duvarın mevcu-
diyet-i kadimesine delalet edecek izden bile eser yoktu.
3117    halel: bozukluk
3118    mahbube: sevilen kadın, sevgili
3119    şema: ışık
3120    darabat: vurmalar
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Müştak koruyu yalının bahçesine rapteden3121 harap köprüye 
kadar indi. Birkaç adım yürüdü. Muhafaza-i metanet3122 emrinde 
verdiği karar hilafına burada dizleri kesilmeye başladı. Çünkü artık 
öyle bir yere adım atıyor idi ki orada görülse, tutulsa kendisi adi bir 
sarik maznuniyeti3123 tahtında karakola teslim edilebilirdi.

Cesaret denilen şey, göze aldırılan mühlikenin vahametini pek 
ince düşünmemekle olur. “Şöyle mi hareket etsem, böyle mi?” ka-
bîlinden çok ince elenip sık dokunulursa cesarete vehn3124 tari olur.

Tezyid-i cesareti için Müştak bu yolda bazı cümel-i teşviki-
ye3125 ile kendi kendini teşcie3126 uğraşarak bahçeye kulak verdi. Bir 
sette indi. Bu sette yol ikileşiyor. Biri harem, diğeri selamlık bahçe-
lerine gidiyordu. Bu iki cihetten birini ihtiyâr için düşündü. Eski ka-
rarı harem tarafına girmekti. Lakin şimdi kendinde tereddüt husu-
lüne badi olan şey, selamlık ciheti halkının harem tarafına nispetle 
kalil3127 bulunduğunu düşünmesi olmuştu. Biraz daha tefekkürden 
sonra karar-ı sabıkı veçhile yine harem tarafını tercih etti. Çünkü 
bir erkeğin üç dört kadına muadil3128 olabileceğini, selamlık tarafı-
na esna-yı duhulünde görülürse yakayı kurtarabilmek pek müşkül 
olacağını, harem tarafında görülse bile kadınların ilk hareketleri 
yaygaradan, gürültüden ibaret olacağından onlar bağrışıp çağrışın-
caya kadar kendi de firar edebileceğini zihninden geçirdi. Binae-
naleyh o tarafa yürüdü. Ufak bir taş merdivenden indi. Önüne bir 
kapı çıktı. Ya bu kapıyı açmak yahut tahminen üç, üç buçuk arşın 
irtifaındaki harem bahçesi duvarını aşmak lazımdı. Kapıyı yokladı. 
Arkasından iri bir demir sürgü ile kapalı buldu. Halkaya sarıldı. Tek 
kanadı bir iki sarstı. Açmak kabil değil, sürgü pek muhkemdi3129. 
3121    raptetmek: bağlamak, birleştirmek
3122    muhafaza-i metanet: sağlamlığı, gücü koruma
3123    maznuniyet: zanlı olma durumu
3124    vehn: kuvvetsizlik
3125    cümel-i teşvikiye: teşvik cümleleri
3126    teşci: cesaret verme
3127    kalil: az
3128    muadil: eş, denk
3129    muhkem: sağlam



372 | Metres

Bu sürgüye ne maymuncuk para eder ne törpü… Hem öyle uzun 
uzadıya ameliyat3130 icrasına da vakit yoktu. Artık kapıyı terk ile du-
varı aşmak cihetini düşünmeye koyuldu. Duvara yakın ağaçlardan 
istifade edebilmek için boydan boya yürüdü. Üzerine çıkarak duva-
ra geçilebilecek bir ağaç bulamadı. Ağaç budamak için bahçıvanın 
üç ayaklı merdivenini aradı. Onu da bulamadı. Sıkıntıdan, yeisten 
alnından aşağıya ter boşanmaya başladı. Kendini o duvarın üstüne 
sıçratabilecek bir vasıta-i terfiye nerede bulmalı? Böyle nevmidane 
o koca bahçeyi dört dönerken bir köşede yığınla taş gördü. “Hah, 
işte âlâ!” diye sevindi. Çok zahmetli olacak ama bu taşlardan irti-
fa-i matluba3131 erecek kadar duvarın kenarına taşımadan başka çare 
yoktu. Derhâl işe girişti. Ha babam ha! Müştak öyle süratli bir renç-
perlik3132 ediyordu ki gündeliğine kırk kuruş verilse hiçbir amele bu 
derece gayretle canını dişine takarak öyle karanlıkta çalışamazdı. 
Koca koca yirmi otuz okkalık taşlara ez dil ü can3133 sarılarak âdeta 
bunları uçuruyordu. Taşıdı, taşıdı. Duvarın önünde irtifa-i lazıma 
kadar bir yığıntı vücuda getirdi. Lakin gönül sariki Müştak Bey’de 
ne tuvalet kaldı ne kıyafet… Ter, her tarafından zırıl zırıl akıyordu. 
O ıslak çehre üzerine taşların tozu toprağı da yapıştı. Bu seferki 
hâli yalaklarda yıkandıktan sonra tozlara yuvarlanan Kıpti çocukla-
rının masrafsız, tabii tuvaletlerine döndü. Çekilen zahmet unutulur. 
Müştak için ne bu gece rençperlerinin o kadar ehemmiyeti vardı 
ne böyle Kıptiyane tuvaletin! Bu gece saadet-i muvaffakiyet yüz 
göstermezse işte o zaman kızacak, köpürecek, hiçbir suretle teskin-i 
ye’s edemeyecekti. Hazin bir lisan-ı derunuyla Müştak “Karlı dağ-
lardan aştım da geldim.” şarkısını o aşıntıya bir de “Çeki ile taşlar 
taşıdım da geldim.” mısraını bililave söyleyerek duvardan harem 
bahçesine aştı.
3130    ameliyat: işler
3131    irtifa-i matlub: istenilen yükseklik
3132    rençper: tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelik-

çi, ırgat
3133    ez dil ü can: can ve gönülden
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Müdebbir bir hırsız yalnız bir yere girmeyi düşünmez, bir de 
oradan çıkışı hesaplar. Görülmek, kovalanmak, tutulmak tehlikele-
rine mebni, çıkışın ekseriya girişten müşkül olmak ihtimali vardır. 
Binaenaleyh tarik-i ricati3134 daha doğrusu firarı3135 tayin, mümkün-
se temin etmek lazımdı. İşte bu ihtiyata riayeten Müştak duvarı 
aştıktan sonra hariçten3136 açamadığı kapının bu defa dâhilinden 
sürgüsünü çekti. Tek kanadını aralık etti. Hin-i hacette3137 buradan 
dışarı fırlayabilirdi.

Yavaş yavaş yalıya takarrüp etti. Her tarafta derin bir sükût hü-
kümferma3138 idi. O koskoca harap ebniye, gecenin aguş-ı zulme-
tinde sanki uyuyordu. Yine etrafı dinlerken gevrek, tiz, medit bir 
horoz sedası karanlığı yırtarak dağları inletti. Diğer bir horoz kalın, 
boğuk bir gılzet-i nağme3139 ile birinciye cevap verdi. Etraftan di-
ğer “üürüü”ler başladı. İlk horoz o keskin sedasıyla bir daha öttü. 
Sükût-ı leyliye içinde bu avaz, derece-i tabiiyesinden birkaç kat bü-
yümüş gibi işitiliyordu. Bu horozlar, vürudunu ihbar için ötüşüyor-
larmış gibi Müştak’a bir ürküntü geldi. Şu seslerden yalıdakilerin 
uyanmaları ihtimalleri düşünerek endişe ediyordu.

Yalıyı tarassut için bir müddet bekledi. Horoz avazları kesil-
di. Alışkın olmayan bir adam için gece hafiyen bir haneye duhul, 
meğer ne müşkül bir keyfiyet imiş? Her ağacın altına bir insan giz-
lenmiş, her pencereden biri bakıyor zannediyor, hangi delik, kapı, 
pencereden ilk hatve-i duhulünü3140 atsa üzerine birçok kişi hücum 
ediverecek imiş gibi bir vehme düşüyordu.

Firuze Hanım’ın dairesi ebniyenin vasatında, Saffet’inki kısm-ı 
müntehasında3141 idi.
3134    tarik-i ricat: geri dönüş yolu
3135    firar: kaçma
3136    hariç: dış, dışarı
3137    hin-i hacet: ihtiyaç anı
3138    hükümferma: hüküm sürme, hâkim olma
3139    gılzet-i nağme: kalın ses
3140    hatve-i duhul: içeri girme adımı
3141    kısm-ı münteha: son kısım
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Müştak, ebniyenin alt kat pencereleri önünde birkaç defa boy-
dan boya gezindi. Pencerelerin cümlesi demir parmaklıklı idi. Saat-
lerce uğraşsa bu kalın çubukları kırabilmesi mümkün değildi. Kapı-
lara baktı, sıkı kapalı. Alt kattan bir suhulet-i duhul3142 bulamadı. Üst 
katı tetkikten başladı. Firuze’nin dairesiyle Hami’ninki beyninde 
birtakım sofalar, odalar, bloklar vardı. Buralarda kimse yatmadığını 
bittetkik Müştak evvelce biliyordu. Kendi hesabınca boş olması la-
zım gelen balkonlu bir odanın önünde durdu. Belinden ip merdive-
ni çözdü. İpin ucundaki çengelleri salladı, salladı. Balkonun demir 
parmaklığına doğru fırlattı. Çengeller parmaklığa çat diye dokundu 
fakat takılmadı. Çatırtısıyla tehlikeyi dai olabilecek3143 bu ameliyatı 
beş altı defa tekrar etti. Nihayet çengellerden biri parmaklığa geçti. 
Parmaklığın sağlam bir tarafına mı geçti, kavice takıldı mı? Karan-
lıkta hiç fark olunmuyordu. Tecrübe için Müştak ipe asıldı. Üç dört 
defa kendini kuvvetlice tarttı. Çengel kuvvetsiz bir tarafa ilişmişse 
esna-yı suudda3144 kurtularak âşık-ı cesurun düşmesi, mâni-i firar 
olacak surette bir tarafının incinmesi, kırılması muhtemeldi. Lakin 
cesur olmak için pek ince düşünmemek lazım gelmiyor muydu? 
Binaenaleyh herçi bad abad cüretiyle bu sarik-i sevda ipe tırman-
maya başladı. Mektepte peyda ettiği jimnastik idmanı sayesinde bir 
gemici süratiyle yukarı çıktı. Parmaklığı yakaladı, balkona atladı.

Balkonda bir kapı pencere vardı fakat panjuru sımsıkı kapalıydı. 
Panjur yapraklarından birkaçını yukarı doğru çekti. Aynı mihver3145 
üzerindeki tekmil yapraklar hareket etti. En alttakinin arasından 
elini soktu, ufak demir mandalı çevirdi. Küçük kanatlardan birini 
açtı. Bu defa elini kanattan içeri uzatarak ispanyoleti3146 döndürdü. 
Panjurun iki büyük kanadı birden açıldı. Panjurun arkasında gördü-
ğü şey iki kanatlı bir camlı kapı idi. Bunun da topunu çevirdi. Tek 
kanat açıldı. Dinleyerek içeri baktı. Buranın hali bir oda olduğunu 
3142    suhulet-i duhul: kolay giriş
3143    dai olmak: davet etmek
3144    esna-yı suud: yukarı çıkma zamanı
3145    mihver: eksen
3146    ispanyolet: uzun demir sürgü
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anladı. İp merdivenini demir parmaklıktan kurtardı. Yine beline 
sardı. Odadan içeri daldı. Kendini zifirî karanlığın ortasında buldu. 
Duvarları tutarak biraz yürüdü. Elleri birtakım bez gibi, kumaş gibi 
şeylere tesadüf ediyor, dizleri, ayakları sandığa, kutuya benzer bazı 
çıkıntılara dokunuyordu. Odanın duvarlarını yoklayarak yürüdü. 
Böyle el yordamıyla kapıyı arıyordu. Nihayet ona benzer bir şey 
buldu, uğraştı fakat açamadı. Beraber getirdiği ip merdiven matlup 
olan hizmet-i mühimmeyi gördü. Şimdi iş hırsız fenerinin muave-
net-i tenviriyesine kaldı. Deliği deşiği, cevanibi malum olmayan 
bir odada kibrit çakmak, fener yakmak, aydınlık husule getirmek 
de iyi bir cesarete mütevakkıftı. Müştak yine zihninden cesaret 
nazariyesini geçirerek cebinden şemalı kibriti çıkardı, çaktı. Etrafı 
bir anda tenevvür ediverince3147 bulunduğu yerin bir sandık odası 
olduğunu anladı. Feneri yaktı. Malumdur ki hırsız feneri üç tara-
fı kapalı, bir ciheti açık ve lambasının zahrında3148 makes bulunan 
yumruk kadar küçücük bir şeydir. Yalnız tevcih edilen tarafı tenvir 
eyler. Bu aydınlık eden ciheti kapatılır veya tersi çevrilirse ziyadan 
eser görünmez olur. Odadaki eşyayı muayeneye Müştak’ın vakti 
yoktu. Bu cihet adi hırsızlığa aitti. O geceki maksadı kabil olursa 
kendini Saffet Hanım’a göstermek, şiddet-i sevdasıyla canını bir 
şeyden sakınmayarak göze aldırdığı mühlikeleri anlatmak olduğun-
dan sandık odasından bir çöp zayi olsa kendine isnat edileceği için 
hiçbir şeye dokunmaktan ihtirazen yalnız oda kapısını aradı. Etra-
fına bakındı, deminden karıştırmış olduğu kapının bir dolap kapısı 
olduğunu gördü. Bu defa gitti. Asıl oda kapısını karıştırdı. Oh ya 
Rabbi şükür! Onu açık buldu, dışarı çıktı. Fenerin ziyasıyla bir da-
ire çevirdi. Çıktığı mahallin azim bir sofa olduğunu gördü. Sofanın 
adla-i erbaası3149 üzerinde müteaddit kapılar vardı. Ne tarafa git-
meli? Bu kapılardan hangisini intihap etmeli? Gündüzün korudan 
yalıya tarassut ettiği esnadaki müşahedatına3150 nazaran ebniyenin 
3147    tenevvür etmek: aydınlanmak
3148    zahr: arka
3149    adla-i erbaa: dört kenar
3150    müşahedat: gözle görülen şeyler



376 | Metres

şeklini göz önüne getirdi. Damdaki tavan arası bacalarından biri-
nin kapısı önünde bulunduğu balkonlu odaya nispeten biraz sağda 
bulunması lazım geleceğini hesapladı. Binaenaleyh sağ cihete yü-
rüdü. Bir kapı açtı, döşemesiz, tozlu bir oda… Orayı geçti, bir kapı 
daha açtı. Baktı, istimalden kalmış viran bir hela… Bunu da geçti. 
Kendi hesabına göre bulunduğu nokta Saffet’in dairesinden ziyade 
Firuze Hanım’ınkine yakındı. Kemal-i cesaretle bir kapı daha açtı. 
Duvarları yerli dolaplarla muhat ufak bir oda… Burası kadim çu-
bukluktu. Şimdi dolap kapaklarının kimi aralık kimi açık, toz içinde 
öyle tamtakır duruyordu. Bu çubukluğun yanında bir aralık vardı. 
Oradan yürüdü. Darca bir merdiven gördü, bu merdiveni çıktı. Ufak 
bir sahanlığa geldi. Merdiven yine devam ediyordu. Bu ikinci kıs-
mı da çıktı. Oh, ne âlâ! Kendini aradığı mahalde yani dama çıkan 
baca penceresinin önünde buldu. Burası tavanı alçacık, oda gibi bir 
yerdi. Şimdi Müştak’ın maksadı dama çıkmak değil, tavan arasına 
girmekti. Dört tarafına göz gezdirdi. İki cihette dolap kapıları gibi 
tahta mandal ile örtülmüş iki kapak gördü. Birini açtı, baktı. Yüke 
benzer bir şey. Diğerini açtı, sevincine payan olmadı. Çünkü oradan 
tavan arasına gidiliyordu. Görülmeksizin oraya kadar gelmiş olma-
sını bu teşebbüsçe âdeta nısf-ı muvaffakiyet addetti. Tavan arasına 
girdi. Ne kirişler, ne direkler, ne dayaklar3151, ne mertekler3152, ne 
serenler vardı… Fenerin ziyasını sağ cihetin nihayetine yani deniz 
köşesine doğru verdi. O karanlık içinde huyut-ı ziya3153 âdeta elekt-
rik şuaı gibi uzandı.

Etrafında çıtırtılar, pıtırtılar peyda olmaya başladı. Galiba böy-
le nısfu’l-leyleden sonra misafir kabulüne alışkın olmayan tavan 
arası sekenesi ürkerek kaçışıyorlardı.

Muhtelifü’l-ecnas3154 bu merdümgiriz3155 mahlukat içinde fare, 
sansar belki de yılan bile vardı. Müştak pıtırtılardan korkarak:
3151    dayak: destek, dayanak
3152    mertek: yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca ağaç
3153    huyut-ı ziya: ışık iplikleri
3154    muhtelifü’l-ecnas: cinsleri çeşitli
3155    merdümgiriz: insanlardan kaçan
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— Oh oh kaçıştıkları daha iyi… Bunların içinde böyle gece 
vakti yüzlerine bakılamayacak nevleri de vardır. Aman aman gö-
rünmeyiniz, kaçışınız…

dedi, yürüdü. Bu kaçışan hayvanların ettikleri gürültüye zami-
meten3156 bir de kendi pıtırtı etmemek için son derece dikkatle ağır 
ağır yürüyordu. Kirişten kirişe atlayarak örümcek ağları fesine, yü-
züne takıla takıla çatının köşesine kadar gitti. Bu köşedeki odaların 
muhakkak Saffet’in dairesi aksamında olduğunu biliyordu. Burgu-
yu çıkardı. Yavaş yavaş tavanı delmek ameliyatına ibtidar3157 etti. 
Delik açıldı. Gözünü uydurdu, baktı. Aşağıda bir zulmet-i kesife-
den başka bir şey göremedi. Büsbütün karanlıkta kalmak için fene-
rini kapadı. Etrafına dikkatle bakındı. Sol tarafta tavanın çatlakları 
arasından hafif bir ziya geldiğini fark etti. O cihete gitti. Münasip 
bir noktadan burgu ile delik açmak için olanca dikkatiyle bakınır-
ken bir budak deliği gördü. Ancak mecidiye çeyreği devrinde olan 
bu sakbeden3158 aşağının aydınlığı pek güzel seçiliyordu. Hemen 
gözünü uydurdu. Gördüğü manzara o derece mucib-i memnuniye-
ti3159 oldu ki azıcık doğruldu. Sevinçten bağırmamak için iki eliyle 
kalbini sıktı. Tekrar deliğe eğildi. Meşhudu olan bu leylî panorama, 
Saffet’in yatak odasıydı.

Bir kenarda oymalı bir masa üzerinde yanan boylu gümüş 
şamdanlara dikili iki ispermeçet3160 bütün eşyayı seçtirecek kadar 
dâhilini tenvir ediyor… Sağ cihette baş tarafları duvara istinat et-
tirilmiş ya ceviz ya maun veya gül ağacından mamul, baş ve ayak 
cihetlerinin oymaları gayet musanna yan yana ikiz karyola… Bu 
karyolaların mukabilinde yine o ağaçtan bir aynalı dolap… Fakat 
aynası tül ile setredilmiş…
3156    zamimeten: ilaveten
3157    ibtidar: bir işe süratle başlama
3158    sakbe: delik
3159    mucib-i memnuniyet: memnun olamaya sebep olma
3160    ispermeçet: bir çeşit beyaz mum
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Karyolada yatana hasr-ı nazardan3161 odanın tafsilat-ı sairesine 
dikkat etmeye Müştak’ın vakti olmadı.

Saffet, beyaz gecelik gömleği ile serpilmiş yatıyor. Başı bir ku-
cak kumral saçın içine gömülmüş, güya tavandan bakan erkeğe kar-
şı setr-i çehre3162 etmek istiyor gibi tombul, çıplak kolunun biriyle 
yüzünün nısfını örtmüş…

Yanan çifte mum, aynanın üzerindeki tül örtü kadının asapça 
rahatsızlığını gösteriyordu. Demek bir gece kandilinin ziya-yı ha-
fifiyle iktifa edemeyecek kadar içinde sıkıntı var. Gözlerini açınca 
etrafını aydınlık bulmak istiyor… Bir zucret-i derunla döşekten sıç-
radığı zaman kendinin aynada aksini görmekten tevahhuş ediyor3163 
yahut ki zum-i nisvanca3164 gece aynaya bakmak fenadır kavline 
ittiba eyliyor3165.

Biçarenin yanında çocuğu da yoktu. Odada yalnızdı. Vücudu-
nun yukarı kısmını boş döşeğe yaklaştırmış biraz mailen3166 yatı-
yordu. Bu boş döşek kim bilir kaç haftadır, kaç aydır öyle örtülü 
duran firaş-ı tehi besbelli Hami’nin olmalı… Zavallı kadın derin 
uykusunda bile o döşeğe karşı nakabil-i mukavemet bir incizab-ı 
ruh3167 hissediyor, hep o tarafa meyleyliyor fakat hezar3168 teessüf… 
Böyle habında, bidarisinde3169 atıldığı yer hali bir döşekten ibaret… 
Her ne zaman bir istimdad-ı tesliyetle oraya elini uzatsa yastıklar-
la çarşafın soğukluğundan başka bir şey bulamıyor. Karyolanın bir 
kısmındaki bu boşluk, Saffet’in hayatına, ruhuna her şeyine sirayet 
ediyor. Bedbaht kadın yarım ömür geçiriyor… Hakk-ı tabiisinden, 
3161    hasr-ı nazar: bakıp dikkat etme
3162    setr-i çehre: yüzünü örtme
3163    tevahhuş etmek: korkmak
3164    zum-ı nisvanca: kadınca batıl inanç
3165    ittiba eylemek: uymak
3166    mail: eğik
3167    incizab-ı ruh: ruhun cezbedilmesi
3168    hezar: binlerce
3169    bidari: uyanıklık



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 379

meşruundan3170 daima mahrum bulunuyor. Bu felekzede, şerin3171, 
kanunun kendine bahşettiği zevcinin yüzünü göremiyor, öbür ta-
rafta Parnas avuç avuç liralarla hücum eden heriflerin kesretinden 
şaşırıyor. Bunlara ne gönlünde ne evinde yer bulamıyor… İstiskale, 
âşıklarını defe uğraştıkça daha ziyade mergub3172 oluyor…

Bu taze kadın böyle ebediyen döşeğinin bir tarafı boş yatar 
iken yine o yalıda birkaç duvar aşırı bir odada boyalarla gencel-
meye uğraşan bir kocakarı, liralarının kuvve-i teshiriyesiyle3173 bir 
delikanlıyı zapt ediyor… Ne mudhik hâl! Binlerce Molière gelse, 
bütün ömürlerini garabet-i beşeriyeyi tasvirle geçirseler yazılacak 
şeyler daima yazılanlardan çok kalır.

Bir heyetşinasın3174 teleskopla bir âlem-i diger seyretmesi gibi 
dikkat ve ehemmiyetle Müştak odayı hadde-i nazardan geçirirken 
tavan arasında hemen yanı başında bir pıtırtı oldu. Birdenbire kork-
tu. Gayriiradi bir hareketle yerinden sıçradı. Nasıl oldu, kendi de 
pek anlayamadı. Dizi bir direk parçasına çarptı. Paldır küldür epey-
ce bir gürültü oldu. Aşağıdan Saffet uyandı. “Ah, aman” kabîlinden 
bir iki iniltiden sonra şöyle seslenmeye başladı:

— Meryem gel!.. Tavanda bir gürültü var… İçime baygınlık 
geldi… Yetiş…

Müştak için şimdi durmak mı yoksa oradan kaçmak mı lazım-
dı? Bunu vehleten tayin edemedi. Biraz düşündü. Nihayet mukave-
metsuz bir arzu-yı tecessümle yine gözünü deliğe götürdü. Saffet 
kalkmış, döşeğin içine oturmuş, elleriyle yüzünü kapamış, iki tara-
fına sallanarak:

— Dudu koş… Aman senin de ne ağır uykun vardır! Çabuk ol…
Saffet’in yattığı yere kapısı olan bitişik odadan Dudu, uykudan 

yeni uyandığını anlatır bir seda ile:
3170    meşru: hak; haram ve yanlış olmayan
3171    şer: dinî kanunlar
3172    mergup: beğenilen, rağbet edilen
3173    kuvve-i teshir: sihirli kuvvet
3174    heyetşinas: astronomi bilgini
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— Rahat ol. İşte uyandım, gelorum. Uyanıklığımda ömrümden 
bir tat duymuyorum. Bırak bari ki uykumda tatlı uryama kanayım…

— Rüya mı görüyordun?
— He evet… Ne tatlı bir urya görür idim. Ölmüş kocamla bu-

luştuk. Tam muhabbetimiz tatlılaşırken uyandırdın.
— Aman Meryem, sen de ne tuhaf oldun? Ben diri kocamdan 

bir sefa göremiyorum da sen ölmüş kocandan mı lezzet arıyorsun?
— Uryada onun ölüsü de birdir dirisi de… Kocamla alakalan-

dığımız zaman birbirimize çıra gibi yanardık… O bir ateşli istuvar-
dır3175. Bırak ki ne ben diyeyim ne de sen dinleyesin…

— O hikâyeyi bana bin defa anlattın. Komşunun bahçesindeki 
salıncakta kolan vururken birbirinizi sevmişsiniz. Eteğin onun di-
zine dolaşmış. Sonra senin kulağına eğilerek “Aşkın içime fasulye 
piyazı gibi hararet veriyor.” demiş, değil mi? Şimdi yine bunu din-
lemek için seni uykudan uyandırmadım. Tavan arasında bir gürültü 
oldu, korkuyorum… Çabuk buraya gel…

— Korkor isen beyefendiyi yanına getireyim…
— Şimdi bana öyle beyin lüzumu yok. Getirme parçalarım… 

Sen kendin gel…
Müştak bu “beyefendi” sözünü duyunca gözleriyle beraber sı-

mah-ı dikkatini3176 de dört açtı… Nasıl beyefendi? Acaba içeride 
kayınvalide hanımın Reyhan’ına müşabih, gündüzden saklanılmış 
bir beyefendi mi var?

Dudu kara kuru vücuduna geçirmiş olduğu kolsuz işlemeli ge-
celik gömleği ile bitişik odadan geldi. Uyku sersemliği ile gözünün 
biri büyük, diğeri küçük gibi görünüyordu. Gömleğinin geniş yaka-
sından dışarı fırlamış köprücük kemiğini kaşıyarak:

— Yine neden ürktün ay efendim?
— Tavan arasında bir gürültü var.

3175    istuvar (histoire): hikâye
3176    sımah-ı dikkat: dikkat kulağı
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— Tavan aralığındaki patırtıdan sana ne? Orası ayrı bir evdir, 
burası ayrı bir evdir. Orada oturan mahlukat başkadır, burada otu-
ran başkadır. Orada sansarlar mekân tutmuştur. İstanbul’da bir hane, 
bir ev kuruluyorsa hane sahibinden evvel oraya sansarlar, fareler 
taşınıyorlar. Yavrupa’da tavan aralığında da insanlar oturduğundan 
sansarlara yer kalmazmış. Canı isteyen sansarı eğlence olarak kö-
pek gibi evinde besler imiş. Fakat hükûmet sansar başına bilmem 
kaç frank vergi alırmış…

— Aman biliyorum Dudu, çok malumatlı karısın… İşittiğim 
gürültü sansar gürültüsüne benzemiyordu.

— Rahatında ol efendim. Ya sansar ya faredir. Bu vakit orada 
başka ne nev mahluk gezinir?

— Ben ejderhadan korkuyorum… Bizim koruya kaçmış…
— Divane olma efendim… Sana demedim ki ejderha lafını ben 

uydurdum deyi?
— Beni korkmasın diye öyle söylüyorsun. Hiç yoktan ortalığa 

böyle yılan lakırdısı yayılır mı?
— Al lafı otur aşağı… Kendim uydurduğum bir yalana sekiz 

saat sonra yine kendim inanacağım? Dün önüme çıkan ejderha de-
ğildi. İsmini unutuyorum, yumuşak beydir, uşak beydir nedir, sana 
âşık olan, işte o delikanlı idi. Bunu sana gündüz anlatıyor idim. “İçi-
me fenalık geliyor, sus Dudu!” dedin. Ben de alt tarafını demedim.

— O delikanlı için hoca hanım “şeytandır” diyor ama ben bu 
söze pek inanamıyorum. O âdeta insan, değil mi Dudu?

— Dışından görünüşü tıpkı tıpkısına insandır. Şeytanlığı varsa 
içinde olmalı. Ben onu kefşedemem…

— O günü vapurda yüzünü ancak birkaç defa gördüm. Allah 
için çok yakışıklı gençti…

— Dorgusunu istersen kıyak delikanlıdır…
Saffet Hanım haykıra haykıra:
— Methetme, istemem! Allah kimseyi doğru yoldan şaşırtma-

sın… İstemem… Neme lazım elin çapkını…



382 | Metres

— Bağırma efendim, methetmiyorum. Sen “güzeldir” dediysen 
ben de “he” dedim. İstemez isen isteme… Onu getirip senin yan 
cebine koyan yoktur.

— Allah benim kocamı ıslah etsin, ben başka bir şey istemem.

— Hep Hami Bey’i ıslah olunsun deyi bekliyoruz. Fakat biz 
böyle bekledikçe kocan büsbütün azıyor…

— Ah Parnas mıdır, Karlas mıdır? Ne karın ağrısı ise işte o par-
ça parça olasıca karı gebermeli ki kocam kurtulsun…

— Kocanın fiili3177 bozuk olduktan sonra bu Parnas geberdiyse 
o gider gene başka bir Parnas bulur.

— Benim hâlim ne olacak böyle?

Saffet Hanım yanındaki boş döşeğe bir yumruk indirerek:

— Ah, daha kaç sene bu döşek böyle boş duracak? Artık fare-
lerden, sansarlardan, tavan arası pıtırtılarından ürker oldum. Canım, 
insan geceleri erkeğini yanında istiyor. Ah ne talihsiz başım var-
mış… Bazen o kadar fena oluyorum, o kadar fena oluyorum ki… 
Şeytanlar hemen kulağıma diyorlar ki…

— He ne diyorlar?

— “Hoca hanımla ettiğin tövbeyi boz. Yine Beyazıt’a git. Bir 
âlâ muhabbetname kaleme aldır. O beye gönder” yahut…

— Ey yahut?

— “Kendini götür kuyuya at” diyorlar…

— Onların lafları dinlenmez olduğunu sen bilmiyor musun? 
Şeytanlar sana böyle diyorlarsa sen de onun aksini yapmalısın.

— Artık dayanacak hâlim kalmadı…

— Böyle olduğunu bileydim bugün o beyi kulağından tutar bu-
raya getirir idim.
3177    fiil: amel, iş



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 383

— Oh, kocama körlük değil mi? (başını yumruklayarak) Ah, 
neme lazım elin çapkını… Ben ıyalimi3178 isterim… Haydi, Dudu 
bana kocamı bul…

— Ne tuhaf şeytanların var? Şimdi böyle diyorlar, şimdi şöyle 
diyorlar.

— Ah, ne dediğimi biliyor muyum? Alık oldum işte… Dudu, 
beni dinle. O Parnas kahpesi, kocama büyü yapıyor. Yoksa bir er-
kek başka türlü bu kadar zapt olunmaz. Nuruosmaniye kapısındaki 
hocayı pek methediyorlar. Yarın seninle oraya gidelim. Şu büyüyü 
bozduralım. Her kaç kuruş isterse veririm…

— Boş laf etme hanımım. Parnas gibi Frenk karılarının büyüye 
inançları yoktur. Onlar erkekleri ustalıkla zapt ederler, anlıyorsun? 
Parnas, Hami Bey’i böyle ayağı altında tutmak için ne hocaya git-
miştir ne de papaza… Onu böyle aşkının kuvvetiyle tutuyor…

Saffet yine feryatla:

— İlahi, kolu kanadı kırılsın da tutamaz olsun… Ben kocamı 
isterim… Kocamı isterim… Onu bana bul getir…

— Efendim, yalnız senin onu istemenle olmaz, biraz da o seni 
istemeli. Çocuğunu görmek arzu etmeli… Bir söz vardır: “Ben sana 
haryan, sen cama tırman…” İşte o hikâye…

Saffet bağırarak:

— Ben kocamı isterim, anlıyor musun karı? Kocamı, kocamı…

— Kendine gel hanımım. Gene geçen akşamki gibi sinirlerin 
tutar, hastalanırsın. Kaynananla beraber bütün yalı halkını kendine 
güldürürsün.

— Kocamı istiyorum… Anlamıyor musun?

— Anlıyorum efendim fakat o meydanda yoktur. Sahici kocan 
gelinceye kadar yalancı kocanı getireyim. Biraz eğlen, olmaz?
3178    ıyal: eş
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Bu sözü akabinde Dudu yattığı bitişik odaya girdi. Saffet’in 
yalancı kocasını görmek için Müştak, tavan arasında gözlerini Du-
du’nun çıkacağı kapıya dikmiş, merakından, hiddetinden nefes bile 
alamıyordu. Kendine karşı ehl-i perdelik3179, iffetperverlik3180 tas-
lamaya uğraşıp da gündüzden içeriye bir yalancı koca, daha tabir-i 
amiyanesiyle3181 bir zampara saklamak gibi bir hâle tahammüle 
kendinde artık kuvvet bulamıyordu. Bu yalancı koca, Müştak’ın 
daha ilk hatve-i cüretini yalıya attığı bir geceden râh-ı muvaffa-
kiyetine3182 set çeken bu rakib-i menhus, akılda fikirde olmayan 
bu bela nereden çıktı? Bu herif her kim ise işte her mâninin, her 
müşkülün üzerine tüy dikti. Bu melunla cenkleşmedikçe bu gece 
Saffet’in yanına inmek kabil olmayacak… Ne yapmalı? Şimdi bu 
yalancı koca ile Saffet beyninde, kizbden ziyade sıdka ihtimali ola-
rak cilvenüma3183 olacak sevda mudhike-i leyliyesini tavan arasında 
sessizce temaşa mı etmeli? Hayır, bu mümkün olamaz! Böyle bir 
panorama başlarsa Müştak tavanı parçalayıp kendini aşağıya atma-
ya karar verdi.

Her azminde nuhuset-i talihinin3184 bir cilve-i acibesine uğra-
yan Muşak bir hiddet-i istiğrabkârane ile yalancı kocanın vüruduna 
intizarda iken Dudu, şık bir beyle kol kola odadan içeri girdi. Bu 
hâli görünce Muşak güya tepesinden aşağıya bir tencere kaynar su 
boşaltmışlar gibi oldu. Bu yalancı kocanın gençliğine, güzelliğine 
son dikkat-i meyusanesiyle bakmaya uğraştığı birinci, ikinci sani-
ye-i tedkikinde Müştak kendini zapt edemeyerek bir kahkaha, yal-
nız tavan arasını değil, belki bütün yalıyı inletecek gürültülü bir 
kahkaha salıvermek istedi. Fakat böyle tedbirşikenane3185 bir gül-
meyi men için derhâl iki avucu ile ağzını tıkadı.
3179    ehl-i perde: namuslu
3180    iffetperver: iffetli
3181    tabir-i amiyane: sıradan, bayağı ifade
3182    rah-ı muvaffakiyet: başarı yolu
3183    cilvenüma: cilve yapan
3184    nuhuset-i talih: uğursuz talih
3185    tedbirşiken: tedbir kıran, tedbirsizlik
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Rielerinden şiddetle kabaran bu kahkahayı sadrından dışarı 
salıvermemek için cebrinefis, mukavemet tesiriyle az daha boğu-
luyordu. Çehresi mosmor kesildi. Men-i kahkahadan nasıl mo-
rarmasın? Dudu’nun koltuğundaki yalancı koca hangi nev zenpe-
restandan3186, ne güruh şıklardan olsa beğenirsiniz? Hazır elbiseci 
mağazalarının önünde giyimli kuşamlı, yapma adamlar yok mu? 
İşte onlardan… Fakat onların da muntazamlarından, kelli fellilerin-
den değil… İsimlerine Fransızca manken denilen tahtadan mamul 
bu koca bebeklerin biçim, elbise numunesi iraesinde istimal edil-
diklerini Müştak biliyor idiyse de bunlardan yalancı bey yapılabile-
ceğini hiç aklına getirmemişti.

Bu mankenlerin diz, bacak, dirsek, bilek gibi bütün mefasılı3187 
hareket eden pek mükemmelleri vardır. Fakat Dudu’nun getirdiği 
bebek, ciddi bir eser-i sanattan addolunacak kadar muntazam değil-
di. Besbelli bunu Meryem, Saffet’i eğlendirmek için kendi istidad-ı 
sanatkâranesi derecesinde tertip etmiş olmalı.

Cesamet-i tabiiyede3188 olan bu bebeğin vechen, şeklen, kıya-
feten Hami’ye benzemesi için çok uğraşılmış olduğu görülüyordu. 
Hami’nin ince kaşları, bıyıkları taklit edilmiş, onun elbisesi giy-
dirilmiş, aynen onun biçiminde yakalık takılmış, boyun bağı bağ-
lanmış, her tarafına elden geldiği kadar itina edilmiş. Lakin bebek, 
insandan ziyade bostan korkuluğuna benzemiş…

Dudu bu yalancı kocayı yürüttü, yürüttü. Tamam Saffet’in önü-
ne gelince derin bir reverans yaptırdı. Bebeği o kadar yerlere eğdi 
ki başından fesi düştü. Fesi yerden aldı yine başına giydirdi. Beye-
fendiyi götürdü, bir koltuğa oturttu.

— Siz karı koca biraz görüşünüz…
dedikten sonra el şamdanını yaktı. Oda kapısının sürmesini 

çekti, dışarı çıktı.
3186    zenperest: kadına düşkün
3187    mefasıl: vücuttaki oynak yerleri, eklenti yerleri
3188    cesamet-i tabii: doğal büyüklük
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Saffet ağır ağır döşeğinden kalktı. Yapma bebeğin önüne geldi. 
Firketeleri çözülerek saçları her tarafa dağılmış olan başını bir yana 
çarpıttı. Bir müddet beyefendiyi bir nazar-ı meftunane ile temaşa 
etti. Nihayet eğilip bu yalancıktan kocasının dikkatle yüzüne ba-
karak:

— İlahi Dudu, sen geberme e mi? Hami’ye nasıl da benzetmiş? 
Kaşlar, bıyıklar tıpkı o… Somurtuşu o… Lakırdı söylemeyişi de, 
yüzüme bakmayıp önüne bakıyor gibi duruşu da o… Hep o canım! 
Sahici kocam geldiği vakit kendinden gördüğüm muamelenin bun-
dan bir farkı yoktur ki… O da böyle karşımda neşesiz âdeta cansız 
gibi oturur… Yine belki bu güler de o gülmez. Değil mi yalancı 
kocacığım? Vallahi sen asıl beyimden daha iyisin. O yüzüne el sür-
dürmez ki… Ne haddime bir tarafına dokunabileyim? (azıcık daha 
yaklaşarak) Bu ne kadar eda güzelim? Bir çift söz de sen söyle… 
Yoksa senin de Parnas’ın var mı? O karı benimle görüşmemen için 
sana da mı tembih etti? (hiddetle geri geri çekilerek) Söylesene 
maymun! Sen de metrese mi gönüllüsün? Ne ana bilirsin ne avrat 
tanırsın ne çocuk! Eline ne geçerse o karıya taşırsın… Beyoğlu’n-
daki apartapana kapanırsın, değil mi? Kaşın, bıyığın Hami’ye ben-
ziyor. Mutlak kalbin de onunki gibidir. Seni gidi musibet seni!

Saffet Hanım, beyefendinin yüzüne bir tokat aşketti. Fesi kar-
şıya fırladı. Kendi de koltuktan aşağıya yarı beline kadar sarktı. Bi-
çare kadın cidden hiddetlenerek:

— Söyle şebek herif bakayım! Daha kaç sene nikâhın böyle 
boynumda, gönlün bir başkasında duracak? Haydi, “cevap ver” di-
yorum sana!

Bir tehevvür-i şedidle beyefendiyi koltuğun üzerinden çekti. 
Odanın ortasına fırlattı. Üzerine çıkıp çiğneyerek:

— Daima böyle sesin çıkmayacak mı?
Bu gürültü üzerine Dudu elinde mumla içeri koşarak:
— Bırak efendim… Ben onu nizama koyuncaya kadar bir hafta 

uğraştım. Öfken varsa sahici kocandan al… Bu bezdir, pamuktur, 
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değnektir. İstersen üzerine bin, böyle üç gün tepin… Ne çıkar ki 
ondan? Ben onu sıkıntılı vaktimizde bir eğlence olsun deyi yaptım. 
Büsbütün senin için yapmadım. Mahdumun küçük bey için yap-
tım. İlk defa kendine gösterdiysem pek hoşlandı. Şimdi sabahları 
erkenden geliyor, “Sahici babam gelmiştir?” deyi soruyor. “Hayır, 
gelmedi.” deyi cevap ediyorum. “Öyleyse beni yalancı babama gö-
tür.” diyor. Ben alıp götürüyorum. Koca bebeğin cebine evvelden 
şeker saklıyorum, para koyuyorum. “Al bunları baban getirmiştir.” 
deyi eline tutuşturuyorum. Ne kefleniyor bir görsen? Kaç günlük 
emeğime acımaz isen bari çocuğuna acı… Sabahleyin gelip de ya-
lancı babasını ister ise ben o yavruya ne cevap edeyim? Çekil ordan 
efendim…

Dudu, Saffet Hanım’ı itip kravatı çözülmüş, ceketinin bir kolu 
çıkmış, hele suratı yamyassı olmuş beyefendiyi bin teessüfle yer-
den kaldırarak:

— Bundan sonra “Koca!” deyi kaç ki bağırsan yine bu zavallıyı 
senin yanına sokmam. Anlıyorsun?

— Aman ikisi de yerin dibine geçsin…
— Bu zamanda kocalar turfanda meyve gibi nadirdir. Sonra bir 

üçüncü kocayı nerede bulacaksın?
— Beni seven delikanlı yok mu?
— Hoca hanımın “şeytan”, benim de “yılan” ismini verdiğim 

herif mi?
— Şeytan olsun, yılan olsun, her ne olursa olsun benim mak-

bulüm…
— Öyleyse sabah bulup getireyim.
— Sabah belki içime yine bir nedamet3189 gelir. Şimdi bulup 

getirmelisin.
— Gecenin böyle zifir karanlığında nerede bulayım?

3189    nedamet: pişmanlık
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— Nerede bulursan bul. Geçen gece de böyle oldu. Sen sabah-
leyin bulup getiririm dedin. Sabah oldu, hoca hanıma gittim. Bana 
nefes etti, sıkıntım geçti. Yarın sabah da yine öyle olacak, şimdi git 
bul.

— Nedir bu başıma gelen? Gündüzleri o herife rastlanırsan 
“kovasın” deyi emrediyorsun, geceleri “bul getir” diyorsun. Nasıl 
edeyim?

— Hoca hanım bana bir dua öğretti. “Bunu okumadan sakın 
dışarı adım atma, sonra şeytan önüne çıkar.” dedi. Ben geçen ak-
şam şeytanı göreyim diye mahsus duayı okumadan dışarı çıktım. 
Ne şeytana rast geldim ne insana… Evvelki akşam da “Şeytan mı-
sın, insan mısın? Müştak Bey neredesin?” diye üç defa bağırdım. 
Gelen giden olmadı…

— Şeytanla oyun olmaz, böyle çocukluk etme… Bir saatine 
rastlanır, karşına zıp deyi şekli bozuk bir şey çıkar. Aklımız ta di-
binden oynar…

— Hiçbir şey olmaz. İşte bak bağırıyorum: Efendim Müştak, 
nerede isen gel!

Demek Müştak böyle gaibane3190 her akşam davet olunuyormuş, 
nasılsa tesadüf, bu davet-i mütehassiraneyi kendine işittirmek için 
bu gece tavan arasına sevk etmiş. Bundan âlâ fırsat olur mu? Niha-
yet çehre-i muvaffakiyet işte olanca ibtisamıyla3191 göründü. Müş-
tak artık hiçbir şey düşünmeden, bir gûne muhakemeye kalkışma-
dan bu “Efendim Müştak, nerede isen gel.” davet-i samimanesine 
icabet-i seriada3192 bulunmak için kirişleri, mertekleri dört atlayarak 
tavan arasından çıktı, merdivenden indi. O koca sofaya geldi. Sağ 
taraftan birkaç kapı karıştırdı. Bir koridor buldu, oradan geçti. Di-
ğer bir sofaya fakat birinciye nispeten küçürek bir sofaya çıktı. He-
men hemen ortalık da ağarıyordu. Saffet’in dairesi bu sofanın deniz 
3190    gaibane: yüz yüze olmadan, gizliden
3191    ibtisam: tebessüüm etme
3192    icabet-i seria: hızlıca çağrıya uyma
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cihetindeki sağ köşesindeydi. Bunu düşünmeye artık lüzum yoktu. 
O tarafa yürüdü. Bir kapı açtı, baktı döşeli bir oda. Onu kapadı, di-
ğerini açtı. Daha ufarak bir sofaya girdi. İşte burası tamam aradığı 
yerdi, Saffet’in dairesi… İçeri girdi. Dudu ile hanımının seslerini 
işitmeye başladı. Meryem deminden el şamdanıyla dışarı çıktığı 
zaman Saffet, yalancı kocasını olanca kuvve-i infialiyesiyle3193 dö-
verken Dudu o bigünahı hanımının dest-i tahribinden3194 kurtarmak 
için aceleten içeri girdiğinden kapıları sürmelemeye vakti olmamış 
hatta oda kapısını bile kapamayarak aralık bırakmıştı.

Müştak yavaş yavaş yürüdü. Kulağını içeri verdi. Saffet diyor-
du ki:

— Dudu, ben böyle “Gel Müştak Bey, neredesin?” diye bağırır-
ken hakikaten geliverse ne dersin?

— Ne diyeceğim? “Hoca hanım haklıdır. Bu herif şeytandır.” 
derim. Bir insan bir şeyi kırk gün diline dolarsa bir saate rastlanır, 
o şey akıbet olur imiş. Bilmem sen böyle geceleri Yumuşak Bey’i 
sayıklamaya başlayalı kırk gün oldu mu?

Müştak bu fırsatı ganimet değil, âdeta bir nimet-i uzma3195 bi-
lerek aralık kapıyı itti, tozuyla, toprağıyla, salkım salkım örümcek-
leriyle odaya dalarak:

— İşte yarın tamam kırk gün oluyor! dedi.
Delikanlının duhulüyle içeride peyda olan levha, musavvera-

tını3196 bilihya3197 tecsim3198 için ibda-i cümlede3199 bikudret böyle 
bir kalemle değil, icaznüma3200 bir fırça ile tersime3201 seza idi… 
3193    kuvve-i infial: can sıkıntılı kuvvet
3194    dest-i tahrib: zarar veren el
3195    nimet-i uzma: büyük nimet
3196    musavverat: düşünülenler
3197    bilihya: canlandırma ile
3198    tecsim: cisimlendirme
3199    ibda-i cümle: cümle yaratma
3200    icaznüma: mucize gösterir derecede
3201    tersim: resmetme
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Saffet’te de, Dudu’da da saçlar ürperdi, gözler büyüdü, eller kollar 
çarpıldı. Bet beniz uçtu. İkisi de put gibi bilahareket kaldılar. Fakat 
yalnız dudakları oynuyordu. Bu örümcekli şeytanı kaçırmak için 
Saffet, hoca hanımdan öğrendiği duayı bir kelimeyi belki on defa 
tekrar ederek hıçkırık gibi bir harhara ile güya okuyordu. Zavallı 
Dudu, o da kendi lisanından gılzet-i mahaicle3202 bir dua tutturmuş-
tu. Lakin Meryem’inki okumadan ziyade boğmaca öksürüğü nöbe-
tine benziyordu.

Biraz evvelki davet-i müştehiyane3203 ile şimdiki bu suikabule, 
bu tedehhüşe3204 bir mana veremeyen Müştak, o da şaşırdı kaldı. 
Kendinin şeytan olmadığına bu iki kadını ikna için bir dua bilse o 
da onu okuyacaktı. Saffet’in pay-ı istirhamına kapanarak kendinin 
ne in ne cin ancak insan, cedbeced âdemoğlu olduğuna inandırmak, 
bu hususta teminat-ı muknia3205 serdetmek için genç kadına doğru 
iki adım atarken Dudu, nasılsa duadan sarfınazarla köşklüleri mah-
cup bırakacak bir nara-i bülend3206 ile:

— Yetişin a dostlar! Gelin hanımı şeytan elliyor!

diye feryat edince Saffet’e de bir cesaret geldi. Birkaç hatve 
geri çekildi. Bu iblis-i nagehzuhura3207 karşı tesettür için pencere 
perdesinin ucunu başına örterek o da avazı çıktığı kadar:

— Koşunuz, neredesiniz? Burada şeytan var, ta odamıza, ta içi-
mize girdi…

istimdadıyla haykırmak kuvvetini peyda etti. Müştak yerlere 
yatarak:

— Susunuz efendim. Şeytan değilim…
3202    gılzet-i maharic: kaba ses çıkarmalar
3203    davet-i müştehiyane: iştahlı davet
3204    tedehhüş: dehşete düşme
3205    teminat-ı muknia: ikna edici teminat, güven
3206    nara-i bülend: yükses sesli bağırma
3207    iblis-i nagehzuhur: ansızın ortaya çıkan şeytan
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kabîlinden ettiği istirhamlara mukabil aldığı cevap, iki kadının 
camları sarsan çığlıklarından başka bir şey değildi. Çok geçmedi, 
yalıda kapılar açılıp kapanmaya, pat pat ayak sedaları peyda olma-
ya başladı. Bir saniye daha vakit kaybetse muhakkak yakayı ele 
vereceğini anlayan Müştak, kararı firara bittahvil3208 odadan dışa-
rı fırladı. Koşarken bir iki kadına tesadüf etti. Hele bunlardan bir 
genç kız Müştak’ı görünce korkudan elindeki şamdanı bir tarafa, 
kendi diğer tarafa düştü, bayıldı. Gözlerini ovuşturan döşeğinden 
fırlıyordu. “Yalıya hırsız girmiş” haberi hemen yayıldı. “Hayır, hır-
sız değilmiş, şeytanmış” sözü de çıktı. Bu ikinci rivayet, vakaya bir 
reng-i garabet verdi. Harem selamlık böyle birbirine girmekte iken 
Müştak, geldiği yolu bittakip merdivenini balkona takarak bahçeye 
indi. Aralık bırakmış olduğu kapıdan dış bahçeye, oradan birinci, 
ikinci setlere fırladı. Köprüyü geçti, kendini koruya dar attı.

Akşamdan ziyadece dem yutmuş olan Filozof Revai humar-ı 
arakla3209 bir türlü zihnini toplayamayarak:

— Bu yalı da artık şeytan yuvası oldu. Delik deşikten girip çı-
kıyorlar. Bazı akşam bunlardan birine ben de rast gelirim. Nedime 
önde, o arkada Firuze’nin dairesine giderler… Yakışıklı, mahcup bir 
şeytandır. Hani benim de hoşuma gider. Bu genç şeytan yalıya kaç 
aydır alıştıydı. Kimseyi ürkütmeden sessiz sedasız geliyor, gireceği 
kovuğu biliyordu. Bu aksam nasıl oldu, yolunu mu şaşırdı? Ka-
yınvalide hanımın dairesine giderken yanıldı da gelin hanımınkine 
mi tebdil-i tarik3210 etti… Yoksa Saffet’e de mi şeytanlar dadandı? 
Geçen gün güpegündüz Dudu’nun iskarpinlerini yutan ejderhanın 
mabadı böyle zuhur etti ha! Galiba hanımların dildadeleri gündüz-
leri yılan, geceleri şeytan kıyafetine giriyorlar. Ama ben o Meryem 
Dudu’yu bilirim. Irz ehli çalımı satar. O karının gönlü şeytanların 
bitpazarına benzer. Bu yalıda Firuze’nin Nedime’si, Saffet’in Du-
du’su varken şeytanların arkası kesilmez.
3208    bittahvil: dönerek
3209    humar-ı arak: rakı sarhoşluğu
3210    tebdil-i tarik: yol değişikliği
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Saçmalarını savururken beri tarafta Ebrukeman başına toplan-
mış birkaç kapı yoldaşına şu yolda hikâye-i hâl ediyordu. “Nasıl 
oda kapım açmadım, şeytanın gözü gözüme girdi… Boyu ağzını, 
burnunu ufacık, yanaklarını kırmızı, bıyıklarını kaytan gibi pek dil-
ber bir şeytandır efem”den tutturduğu tarifatını bin vadi-i garabete 
sevk ile samilerini3211 mütehayyir bırakıyordu.

3211    sami: dinleyen



XII  
İMZASIZ MEKTUP

Firuze Hanım’ın korusuna kaçan yılanla yalısına giren şeytan, 
ahali-i karyece bazı suitefsirlere yol açtı. Sabah olunca yalıda o 
gece şeytanı görenlerin rivayeti cemedildi3212. Bazıları bunu belinde 
ipi, elinde feneriyle kuyucuya benzetiyorlar fakat kuyucunun öyle 
maaedevat3213 bivakit içeri girmesine bir mana veremiyorlar, diğer-
leri hoca hanımın bu baptaki3214 reyine biliktifa şeytanın kuyucu kı-
yafetine girmiş olduğuna kanaat gösteriyorlardı.

Keyfiyet böyle keşmekeş-i zanniyatta3215 iken şeytanın balkon-
dan içeri girdiği, sandık odasında bazı ufak tefek devirdiği tebey-
yün etti ve ağleb-i ihtimalattan3216 olarak yine oradan firar eylediği 
anlaşıldı. Maazallah şeyatin-i melunenin bir yere girecekleri zaman 
panjur açmak, duvarın ardına taş yığmak gibi vesait-i duhuliye3217 
istimalinden vareste3218 bulunacakları bedihi3219 olmasına mebni, bu 
girenin şeytana benzer bir hırsız olduğuna hüküm verildi. Fakat hiç-
bir şey sirkat edilmemiş olması ve sarikin boş odaları karıştırması 
3212    cemedilmek: toplanmak
3213    maaedevat: aletleriyle beraber
3214    bap: konu
3215    keşmekeş-i zanniyat: zan, düşünce karışıklığı
3216    ağleb-i ihtimalat: çoğu ihtimaller
3217    vesait-i duhuliye: içeri girme vasıtaları
3218    vareste: serbest
3219    bedihi: açık
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lazım gelirken Saffet’in odasına girmesi zihinleri ucu gelmez tered-
dütlere sevk etti.

Hele Revai’nin:
Ne sâriktir ne şeytân
Gelen âşıktır inan!
mısralarıyla başlayan uzun bir manzumesi vakayı karye içinde 

bir parmak bal etti.
Saffet’le Dudu o gece uğradıkları havf-ı şedid tesiriyle bir haf-

ta hasta yattılar. İkisi de vücutları tutmaz bir hâle geldiler. Oraların-
da buralarında sızılar peyda olduğundan şikâyet ettikçe hoca hanım, 
şeytanın kulunçlar ile birleşerek bu zavallıların vücutlarına girdiği-
ni biliddia3220 karyede bir ayı yahut o cesamette bir püfçü buldura-
rak bunları çiğnetmek lazım geldiğinde ısrar ediyordu.

Saffet’le Dudu ayıya çiğnenmekten hemen şeytana müsadif 
olmak kadar tevahhuş ettiklerinden karyedeki hamal hocanın ne-
fesi korkunç, sakilü’l-cüsse3221 bir hayvanın çiğnemesinden ziyade 
kendilerine hüsnütesir ettiğinden bahisle ayıya çiğnenmeyi reddey-
lediler.

Ötede ne dedikodular döndüyse döndü, herkes ne dediyse dedi, 
her şey geldi, geçti. Fakat ne olduysa Müştak’a oldu. Saffet’le Dudu 
o gece şeytandan bahsederlerken onun öyle bilateemmül odadan 
içeri girivermiş olması o iki kadını o derece tedhiş etmişti ki3222 şim-
di onların nazarında Müştak isminin şeytandan asla farkı kalmamış-
tı. Vücutlarında bir ürperti, bir eser-i tevahhuş hissetmeksizin bu 
ismi ağızlarına alamıyorlardı. Binaenaleyh Müştak’ın Saffet’e karşı 
olacak muvaffakiyet-i âşıkanesi hemen muhal derecesine geldi.

O geceki hâlin bir tesadüf-i acibeden ibaret olduğuna bu ka-
dınları ikna için teşebbüs, tevessül3223 etmediği vasıta, çare kalmadı. 
Temine muvaffak olamadı. Kendinin o leyle-i duhulünde Reyhan 
3220    biliddia: iddia ile, iddia ederek
3221    sakilü’l-cüsse: ağır cüsseli
3222    tedhiş: korkutma
3223    tevessül: başvurma
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da yalıda bulunduğundan vukuata ananesiyle3224 vâkıf olmuştu. Bu 
adem-i muvaffakiyetten dolayı Müştak’a karşı etmediği alay, istih-
za bırakmıyordu. Bu vaka Reyhan’ın ziyarat-ı leyliyesine hiç halel 
getirmedi. O yine ke’l-evvel3225 muayyen gecelerde tuvaletini ya-
pıyor, hafi vizitelerine devam ediyordu. Müştak’ın muvaffakiyet-i 
âşıkanesine karşı Saffet’in tevahhuş-ı şedidinden başka bir mâni, 
oldukça mühim bir mâni daha zuhur etti.

Saffet’in odasına öyle sabaha karşı şeytan girmesi keyfiyet-i 
garibesini kaynanası Firuze Hanım, diğer bazıları gibi pek hayre-
tefza3226 vukuattan addetmedi. Bunu tabii buldu. Kocasından bir 
mehcuriyet-i daime3227 ile yaşayan gelininin artık geceleri in cin 
davet edecek kadar gözü açılmış olduğuna hükmetti. Bir hanede 
o yolda şeyatin3228 davetine hahişger3229 iki kadın bulunursa atiyen 
meselenin peyda edeceği garabeti, karışıklığı o dakikadan bittefer-
rüs3230 gelin hanımın azm-i sevdacuyanesine3231 karşı lazım gelen 
tedabiri ittihazında tekâsül3232 göstermedi. Çünkü biri gelin hanıma 
diğeri kaynanaya evin içine geceleri çifte şeytan veya hırsız girme-
ye başlarsa bu leylî ziyaretçilerin bazen yollarını şaşırarak Saffet’in 
dairesine gitmek gibi nakabil-i tamir3233 hatalar vukuuna meydan 
verilmiş olacaktı. Bu mahazirin3234 önünü almak için Firuze, yalının 
viran duvarlarından gelin hanım namına o makule züvvar3235 aştır-
mamak için gözcüler, bekçiler tayin etti. Saffet’in her hâli taht-ı 
nezarete3236 alındı.
3224    anane: ayrıntısıyla
3225    ke’l-evvel: eskisi gibi
3226    hayretefza: hayret verici
3227    mehcuriyet-i daime: daimî ayrılık
3228    şeyatin: şeytanlar
3229    hahişger: istekli
3230    bitteferrüs: anlayarak
3231    azm-i sevda-cuyane: sevda arama azmi
3232    tekâsül: gevşeklik
3233    nakabil-i tamir: tamiri mümkün olmayan
3234    mahazir: korkulacak ve sakınılacak şeyler
3235    züvvar: ziyaretçiler
3236    taht-ı nezaret: gözaltı
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Müştak’ın öyle leylen o yalıya duhule ayağı alışması Reyhan 
için de iyi değildi. Ne olur ne olmaz… Belki Müştak, Firuze’nin 
gözüne ilişir, belki kadın bunu Reyhan’dan ziyade beğenir. Bu me-
sele zannolunduğundan kat kat naziktir. Daha derdest-i cer3237 orta-
da binlerce lira var…

İşte bu düşüncelerine mebni, Müştak’ın Saffet’le muhabbet 
kaynaştırmasına Reyhan da elinden geldiği kadar mümanaata3238 
girişti. Bu mevanii3239 alenen ika etmiyor, arkadaşına karşı yine eski 
fikrinde imiş gibi görünmeye uğraşıyordu. Lakin az vakitte talihin-
den çok sille-i tedib3240 yiyen Müştak, o geceden beri Reyhan’ın 
hâlinde olan bu tebeddülün farkına vardı. Reyhan aleyhindeki ada-
veti3241 külliyen teşeddüt etti3242. Kendi kendine arkadaşına karşı 
diyordu ki:

— Parnas’ı elimden al… Firuze’nin serveti üzerine otur… Saf-
fet’le muaşakama karşı ika-i mevanie çalış… Artık seni de, maşu-
ka-i şastsaleni de, Hami Bey’i de cümlenizi tedip zamanı geldi… 
Bak ben senden bir ahz-ı sar edeyim de3243 nalıncı keseri gibi hep 
kendine hasr-ı menafi3244 etmeyi öğren.

Müştak böyle büyük büyük intikama hazırlanıyor fakat nev-i 
intikamını kendisi de o saatte pek bilemiyordu. Hâlâ mı hâlâ Müş-
tak’ın aklı fikri, bütün meyl-i dili Parnas’ında olduğundan bu ahz-ı 
sar keyfiyetine Reyhan’ı Parnas’tan ayırmak noktasından ibtidara 
karar verdi.

Reyhan’ın evde bulunmadığı bir gün yine mahut evrak çan-
tasını açtı. Kâğıtları ortaya döktü. Deruhte ettiği bir davayı tetkik 
3237    derdest-i cer: ele geçirilecek
3238    mümanaat: engel olma
3239    mevani: engeller
3240    sille-i tedib: terbiye tokadı
3241    adavet: düşmanlık
3242    teşeddüt etmek: şiddetlenmek
3243    ahz-ı sar etmek: intikam almak
3244    hasr-ı menafi: fayda verme
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eden avukat gibi bu mektupları birer birer hıredsuz3245 bir itina ve 
dikkatle okudu. İşine yarayacak bir serrişte arıyordu. Muhakemat-ı 
medide ile nihayet intikam planını kurdu. Parnas’ın Hami aleyhine 
izhar-ı infial ve nefrette hakikaten bir numune-i gayz u şiddet3246 
adına seza bir mektup-ı muhakkiranesini bir tarafa ayırdı. Geçti 
yazı masasının başına. Hami’ye hitaben atideki ihbarname-i me-
veddetkâraneyi3247 tahrire başladı:

“Beyefendi hazretleri,
Sıyt-i ailenizi3248 bilenler, saadet-i servetinizi işitenler, güzel 

metresinizi görenler dünyada sizi her yüzden mahsud-ı cihan3249 bir 
mesut zannederler. Zevahirbinan3250 her hakikatte olduğu gibi bun-
da da nazra-ı ulada3251 göz kamaştıran alayiş-i sathîye3252 kapılırlar. 
Pürzib ü fer3253 görünen şeylerin esasına tamik-i nazar edilse ekse-
riya badi-i istikrah3254 olacak hakayıka3255 tesadüf olunur. İşte siz bu 
kabîlden bir zavallı mesutsunuz. Sevdasını saadet-i hayat bildiren 
bir kadının aguş-ı ihtiyalde3256 bin rüya-yı garam3257 içinde uyurken 
sizi bu nevm-i safadan3258 uyandırmaya korkuyorum. ‘Ben o aguş-ı 
ihtiyalde mesut idim. Bırakaydın, madamelhayat3259 o nevm-i iğfal-
den başımı kaldırmayarak ömrümü böyle bir gaşy-ı sevda3260 ile ge-
çireydim ne olurdu? Hain! Niçin beni cinan-ı muhabbette duzah-ı 
3245    hıredsuz: şaşırtıcı
3246    numune-i gayz u şiddet: öfke ve şiddet numunesi
3247    ihbarname-i meveddetkârane: dostça ihbar mektubu
3248    sıyt-i aile: ailenin iyi şöhreti
3249    mahsud-ı cihan: herkesin kıskandığı
3250    zevahirbinan: dış görünüşü güzel
3251    nazra-ı ula: ilk bakış
3252    alayiş-i sathî: yüzeysel, sığ gösteriş
3253    pürzib ü fer: süs dolu
3254    badi-i istikrah: tiksinme sebebi
3255    hakayık: hakikatler
3256    aguş-ı ihtiyal: kibrin kucağı
3257    rüya-yı garam: aşk rüyası
3258    nevm-i safa: eğlence rüyası
3259    madamelhayat: ömür oldukça
3260    gaşy-ı sevda: aşk baygınlığı
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bidariye3261 düşürdün?’ yollu teşniatınıza uğramaktan çekindiğim 
için hayli müddet sükût ettim. Fakat her şeye bir had vardır. Sizin 
gibi ahlak-ı ciddiye sahibi bir asilin safvet-i vicdaniyesini suisti-
malde bu derece şeniane3262 ileri varıldığını görünce tahammül ga-
yeyi buldu. Böyle mucib-i nefrin3263 bir hâle karşı seyirci gibi dur-
maktan bir mesuliyet-i vicdaniye hissettim. Maahaza size bir iyilik 
etmek isterken felaketinize sebep olmaktan, hüsnüniyetle büyük bir 
fenalıkta bulunmaktan korkuyor idim. İhbar-ı hakikat edeyim mi, 
etmeyeyim mi? Bu iki istifham arasında bir aydır olanca kuva-yı 
müfekkiremi3264 sarf ile artık bitap kaldım. Nihayet sükûtu insanlığı-
ma yaraşmayacak bir riya gibi telakki ettim. Haberi olmaksızın ete-
ğinden tutuşmuş bir adama birkaç saniye daha rahat ettirmek için 
iştialini ihbar etmemek, mugayir-i akl u hikmet, bifaide bir nezaket 
değil midir? Bu meseledeki sükûtumu işte bundan farklı görmedim. 
Kangren olmuş bir uzvu kateden cerrah, malulün esna-yı ameliyat-
taki ızdırabını değil, selamet-i atiye-i hayatının düşünür. O andaki 
infialine, feryadına hatta şetm ü tahkirine3265 ehemmiyet vermez.

Ben sada-yı vicdanıma tebaiyet ediyorum. Hakikat değişme-
yeceği için hakayıka mirat-i inikâs3266 olan vicdanların mahasal-ı 
muhakemeleri3267 de bir olmak lazım gelir. Binaenaleyh bu hareke-
timin sizce takbihe3268 değil, takdire seza görüleceğinden eminim…

Şimdi lüzumsuz fürudan3269 içtinapla asla gelelim… Sevk-i 
tesadüfle metresiniz Parnas’ın bazı esrar-ı âşıkanesine muttali ol-
dum3270. Felaketinize vukufum, bedbahtînizin büyüklüğü nispetinde 
3261    duzah-ı bidari: uyanıklık cehennemi
3262    şeni: kötü, çirkin
3263    mucib-i nefrin: lanet gerektiren
3264    kuva-yı müfekkire: düşünme gücü ve kuvveti
3265    şetm ü tahkir: azar ve küfür
3266    mirat-i inikâs: ayna aksi
3267    mahasal-ı muhakeme: düşüncelerin neticesi
3268    takbih: kabahatli bulma
3269    füru: ayrıntılar
3270    muttali olmak: haberdar olmak
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beni size dost etti. Bu meselede bir ihtar-ı hayırhahanede3271 bulu-
narak nefinize hizmetten gayri bir kasıt ve dahl ü alakam3272 yoktur. 
İnsanlar azıcık bir maksad-ı hodgâmaneleri3273 olmadıkça hiçbir 
şeyde sarf-ı gayret-i insaniye ile ihtiyâr-ı zahmet etmezler. Bu emir-
de belki bazı müstesnalar vardır. Bu istisnaata3274 itikadınız varsa 
işte beni onlardan biri olarak kabul buyurunuz. Bu kabulde şimdi 
mütereddit bulunsanız bile netice-i hâl hakikati size ispat edecektir.

Şu izahattan maksadım bu imzasız mektupta bir şemme-i ga-
raz3275 taharrisiyle beyhude yorulmaktan sizi kurtarmak içindir. 
Alelekser imzasız mektuplar, alat-ı agrazdır3276. Çünkü hüsnüniye-
tinden, sıdk-ı müddeasında3277 şüphesi olmayan, sözüne güvenen 
bir adam ketm-i hüviyete3278 lüzum görmez. Beyanat-ı muhikkası3279 
zirine3280 vaz-ı imza3281 eyler. İhbaratının yine kendi namına nispe-
tinden sıkılmaz, tevahhuş etmez. Kendi sözlerine karşı istitara3282 
lüzum görmez. Bu saklanışta daima açık alınla itiraf edilemeyecek 

-tabirimi af buyurunuz- bir kahpelik vardır. Bu mektubu o nevden 
add ile hakayık-ı ihtaratına3283 kulak vermezseniz size yazık olur. 
Bu er geç vasıl-ı sem-i teessüfünüz3284 olacak bir hakikattir. Lakin 
buna ıttılada3285 ne kadar teehhür eder iseniz3286 derece-i hasarınız 
3271    ihtar-ı hayırhah: iyilik isteyen birinin uyarısı
3272    dahl ü alaka: karışma ve ilgi
3273    maksad-ı hodgâmane: kendini beğenmişçe bir maksad
3274    istisnaat: istisnalar
3275    şemme-i garaz: en küçük miktarda kötü niyet
3276    alat-ı agraz: kötülük aletleri
3277    sıdk-ı müddea: iddia edilen doğruluk
3278    ketm-i hüviyet: kimliği gizleme
3279    beyanat-ı muhik: doğru, haklı ifade
3280    zir: alt
3281    vaz-ı imza: imza koyma
3282    istitar: saklanma
3283    hakayık-ı ihtarat: uyarıların doğruluğu
3284    vasıl-ı sem-i teessüf: teessüfle işitmeye ulaşma
3285    ıttıla: öğrenme
3286    teehhür etmek: gecikmek
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o nispette büyük olur. Gafilane3287 geçirdiğiniz eyyamın sonra her 
dakikası birer asr-ı ıztırab hâlini alacaktır…

Beyefendi cesaret! Hayatın ölümü tatlı gösterecek acı anla-
rı, çekilmez dakikaları vardır. Size ifşa edeceğim hakikati bir iki 
kelime ile anlatmak kabildi. Niçin bilemem kalemimi bir türlü ıt-
nabdan3288 alamıyorum. Sözün ifade edeceğim hakikat-i müdhişeye 
taalluku anında hame-i bicüretime3289 bir kesel tari oluyor… İşte 
nihayet bütün cesaretimi toplayarak yazıyorum. Siz de metanet-i 
lazımeyi iktisapla okuyunuz…

Muhibbeniz Parnas sizi aldatıyor. Bu kısacık cümleyi kıraat 
edince başınız dönmesin, gözleriniz kararmasın… Çünkü bir âşığın 
en ziyade aklını başına toplaması lazım gelen an işte bu zaman-
dır. Bu korkunç cümle ile ülfet-i zihniye3290 peydası için işte onu 
bir daha tekrar ediyorum: “Parnas sizi aldatıyor.” Kiminle? Şimdi 
onu öğrenmek istersiniz… Kiminle olursa olsun… O sizi bir kere 
aldattıktan sonra bunun Zeyd yahut Ömer ile olmasında sizce bir 
hiffet-i teessür kabil olamaz. Nesayih-i uhuvvetkâraneme3291 lütfen 
tevfik-i hareket edilirse Parnas’ın defter-i aşkında zir-i namınıza 
kaydeylediği bu zatı yani halef-i gıyabınızı3292 kariben3293 boylu bo-
yunca görmekle müşerref olacağınızdan tarif-i şahsına girişmeyi 
abes addeylerim.

Her çarşamba devam buyurduğunuz Büyükada’daki eskrim 
salonunu bir iki hafta terk ile hafiyen apartmanınızda vuku bulan 
egzersizlere atf-ı nazar-ı tenezzül3294 buyurursanız sizin orada yü-
zünüze yüzlük, elinize eldiven, bedeninize zırh geçirerek ettiğiniz 
talimlerin daha âlâsını sevgili Parnas’ınızın burada müdafa-i vü-
3287    gafilane: habersiz
3288    ıtnap: sözü uzatma
3289    hame-i bicüret: cüretsiz kalem
3290    ülfet-i zihniye: zihinin alışması
3291    nesayih-i uhuvvetkârane: dostça nasihatler
3292    halef-i gıyab: arkadan gelen
3293    kariben: yakında
3294    atf-ı nazar-ı tenezzül: bakmaya tenezzül etme
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cud için hiçbir gûne elbise-i mukavemet istimal etmeksizin en mahir 
eskrim hocalarını hayrette bırakacak bir maharetle icra eylediğini 
görerek kariü’l-ayn3295 olursunuz.

Karagöz’ün Yalova seyahati gibi bu çarşamba bermutat3296 
Büyükada’ya gitmek üzere apartmanınızdan çıkarak yine bittakrip 
nezd-i cananenize3297 duhul ile temaşaya elverişli bir delikten oyu-
na muntazır-ı lub u lehv olunuz3298. Bakınız, ayine-i devranda3299 
menazır-ı nadireden3300 ne zıll ü hayal3301 ne eşkâl-i bimisal3302 cil-
veger oluyor3303…

Ahz-ı menazır-ı müteharrike3304 için yanınıza bir de makine al-
sanız fena olmaz. Metresinizin yâd-ı sadakatiyle eğlenmek istediği-
niz leyal-i gamginanenizde3305 bir yerde kurar, hayatınızın bu tatlı 
demlerini tahattura vesile olacak menazir-i latifeyi sinematografla 
mükerreren3306 birrüye3307 mahzuz olursunuz3308.

Ciddiyetten biraz ayrıldığım için beni affedersiniz Hami Beye-
fendi… Bu öyle bir hakikat ki zihin her lahza onunla temasa gelirse 
ateş alacak gibi olur. İşte bu sebeple hakikatten bahsederken haya-
le, Parnas’tan bahsederken sinematografa sapıtıyorum…

Daha bir diyecek kaldı mı? Pek çok… Değil mi? Ben size hı-
yanet-i aşkın birinci babını açtım. Artık onu siz bildiğiniz gibi tafsil 
ve tertip ediniz. Size haber verdiğim âşığı kulağından yakalayarak 
3295    kariü’l-ayn: gözü parlama
3296    bermutat: her zamanki gibi
3297    nezd-i canane: sevgilinin yanı
3298    muntazır-ı lub u lehv olmak: oyun ve eğlenceyi beklemek
3299    ayine-i devran: dünya aynası
3300    menazır-ı nadire: nadir manzaralar
3301    zıll ü hayal: gölge ve hayal
3302    eşkâl-i bimisal: benzeri olmayan
3303    cilveger olmak: ortaya çıkmak
3304    ahz-ı menazır-ı müteharrik: gerçekleşen manzaraları alma
3305    leyal-i gamgin: kederli geceler
3306    mükerreren: tekrar tekrar
3307    birrüye: görerek
3308    mahzuz olmak: hoşnut olmak
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Parnas’ın karyolasından çıkardığınız zaman ona edilecek muame-
leyi benimle müzakereye ihtiyacınız yoktur zannederim. Hemen bı-
çağa davranmak pek esnafvari olur… “Haydi beyim! Seni bir daha 
buralarda görmeyeyim!” cümlesiyle yol vermek de eblehane3309 
bir hareket sayılır… O herifi nezaketinize muvafık bir muamele 
ile mahvetmelisiniz. Bunun için pek çok roman ve trajedi mütalaa 
ederek neticelerine dikkat buyurmalısınız. Zevcelerini, metreslerini 
başka erkeklerle yakalayan herifler o cüretkârlara karşı ne yolda 
muamelede bulunuyorlar. Devr-i ahir-i edebin3310 mabihi’l-iftiha-
rı3311 olan Fransa’nın üdeba-yı hakikiyununa3312 bakarsanız bunlar 
hep tabiatı numune ittihaz ettiklerinden gayet geniş havsalalı3313 
kocalar tasvir ediyorlar. Zevçler, zevcelerinin âşıklarını öldürmek 
değil, görüp görmemezlikten geliyorlar. Bunların içinde öyle askı-
na baskına kalkışacak babayiğitler nerede? Bu yolda güzel intikam 
numuneleri görmek isterseniz klasiklerle, romantiklere müracaat 
ediniz. Bunlarda insanı pürdehşet edecek harekât-ı hunharaneye3314 
müsadif olursunuz. Hangi tarafın musavveratı doğru? Fransa ah-
lak-ı kadimesinde kocalar karılarını aguş-ı zenperestanda yakala-
dıkları zaman hemen kıtale atılırlarmış da gide gide ilca-yı mede-
niyetle3315 bu nev maceralar vukuat-ı adiye sırasına girdiğinden her 
zevç zevcesinin bu yoldaki cinayetini görünce rakibini katle yürüse 
bütün erkeklerin bir kıtal-i daimeden baş alamayacakları mahzuru-
na mebni mi havsalalarda bugünkü istidat-ı tevessü3316 hasıl olmuş?

“Karagöz, ayine-i devran, sinematograf…” derken söz mühim 
bir mesele-i ictimaiyeye müntehi oldu. Fakat siz şimdi bu vadide 
zihin yoracak bir hâlde değilsiniz. Hem “zevç-zevce” bahs-i kanu-
nisinin size bir taalluku yoktur. Medeniyet henüz bir erkeğin metresi 
3309    eblehâne: ahmakça
3310    devr-i ahir-i edeb: edebiyatın son devri
3311    mabihi’l-iftihar: övünülen
3312    üdeba-yı hakikiyun: gerçekçi edebiyatçılar
3313    havsala: anlayış
3314    harekât-ı hunharane: zalimce hareketler
3315    ilca-yı medeniyet: medeniyet zorlaması
3316    istidat-ı tevessü: yayılma meyli
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üzerindeki hukukunu tayin edecek, kadın hıyanette bulunursa âşığa 
bir salahiyet-i tedib3317 verecek kadar ilerlemedi! Parnas’ı öyle bir 
mevkide yakalayınca elinizden bir kaza çıkarsa adi bir katil addo-
lunursunuz. Sade rakibinizi öldürmekle ahz-ı sar değil, kendinize 
bütün bütün yazık etmiş olursunuz. Hafazanallah3318 böyle bir hâl 
vukuunda maktulü3319 mezara, sizi de küreğe korlar. Parnas için se-
fihin3320 aguşundan diğerine tebdil-i mevki-i sevda etmekten gayri 
bir tebdil-i hayat vuku bulmaz… Bütün ‘amant’lara numune-i em-
sal olacak size bir tarik-i intikam salık3321 vereyim mi? Aman ne 
kadar hoş bir ahz-ı sardır bilseniz? Bu usulü kırk yıl arasanız asar-ı 
edebiyenin birinde bulamazsınız. Ceraid-i mahakimin3322 birinde 
okudum. Bu usul-i cezanın kâşifi, ameleden biri… Zavallı adam, 
dişinden tırnağından arttırarak beslediği sevgilisini bir erkekle 
yakalamış. Rakibini katil tehevvürüne kalkışmayarak bir tekme ile 
kapı dışarıya defetmiş. Sonra maşukasını mı öldürmüş? Hayır, öl-
dürmemiş… Daha fena etmiş. Hiçbir erkekle dad ü sited-i sevdaya 
girişemeyecek surette bir uzvunu sakatlamış…

Parnas için böyle bir ceza temenni ederim. İğfal-i enamda3323 
istimal ettiği sarı saçlarıyla baygın gözlerinin kuva-yı musahhira-
nesini binetice bırakmak kadar Parnas’a ceza-yı seza olur mu?

İşte size mühim bir ihbarda bulundum. Muhibbe-i gayr-i sa-
dıkanıza karşı tayin-i cezada da tetebbuat-ı feylesofanemi3324 arz 
ettim. Mabad-ı keyfiyet fetanet3325 ve dirayetinize muhavveldir3326. 
Medeniyetle kabil-i tevfik olmayan katilden içtinabı bir daha tekrar 
ederim.
3317    salahiyet-i tedib: terbiye verme vazifesi
3318    hafazanallah: “Allah korusun”
3319    maktul: öldürülen
3320    sefih: zevk ve eğlenceye düşkün
3321    salık: tavsiye
3322    ceraid-i mahakim: mahkeme gazeteleri
3323    iğfal-i enam: insanları baştan çıkarma
3324    tetebbuat-ı feylesofane: filozofça araştırmalar
3325    fetanet: anlayış
3326    muhavvel: bırakılmış
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Baki ismi-i alinizdeki mana-yı himayete3327 rağmen bir metre-
sinizi muhafaza edememiş olmanıza teessüften gayrı diyecek bir 
şeyim kalmadı…”

Müştak elinden kalemi bıraktı. Sandalyenin arkasına yaslandı. 
Yumruklarını havaya kaldırıp başını da sandalyenin arkalığından 
aşağıya sarkıtarak mektubun tahririnden mütehassıl tab-ı zihnîsi-
ni3328 tahfif için tatlı tatlı üç dört defa gerindi. Çehresinde yaptığı 
işi iyi yaptığına kanaatten3329 mütevellit bir insanın neşesi vardı. 
Yazdığı mektubu çok beğendi. Tesvidini3330 birkaç kere okudu. Her 
kıraatinden memnuniyet-i diger hissediyordu.

Bu mektup Hami’nin yedine gidince kim bilir neler olacak? 
Acaba Şadi Efendizade metresiyle Reyhan’ı bir arada tutunca Müş-
tak’ın tavsiyesi veçhile bir tekme ile kapı dışarı def mi edecek yok-
sa ara yerde kamalar, revolverler parlayacak mı? Reyhan ihtiyatsız 
bulunursa vay hâline! İnsan metresiyle hemfiraş-ı ezvak3331 iken 
üzerinde birçok silah bulundurmaz ya? Hami elbette silahla baskın 
edecektir. Ah, mümkün olsa da Müştak bu facianın son perdesini 
bir delikten seyretse… İhtar-ı hayırhahanesi hilafına mukatele3332 
vuku bulursa? Eh, bundan Müştak’a ne? O bu emirdeki tetebbuat-ı 
feylesofanesini meydana koydu. O, vebal-i vicdaniyeden kendini 
kurtardı, birbirine kıymaya idiler…

Müştak üç mektup kâğıdını birbiri içine koyarak bu suretle vü-
cuda gelen on iki sahifelik küçük deftere tebyiz-i şukkaya3333 girişti. 
O işi de bitirdi. İçinde öyle bir feveran vardı ki yazdığı mektubun 
netice-i tesirini bir an evvel görmek için âdeta durduğu yerde titri-
yordu. O sahifeleri büyücek bir zarfa vazederken masanın üzerine 
baktı. Biraz evvel çantadan ayırmış olduğu Parnas’ın mektubunu, 
3327    mana-yı himayet: koruma manası
3328    tab-ı zihnî: zihin aydınlığı
3329    kanaat: elindekinden hoşnut olma durumu
3330    tesvit: müsvedde
3331    hemfiraş-ı ezvak: aynı yatakta zevk etme
3332    mukatele: birbirini vurma
3333    tebyiz-i şukka: temiz kağıda geçirme, yazma
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bu karının Hami aleyhinde Reyhan’a yazmış bulunduğu iğfalna-
meyi gördü. Bunu kendi yazdığı mektuba leffetmek3334 için ayırmış 
olduğunu tahattur etti. Hami, Parnas’ın hatt-ı destini3335 görünce el-
bette tanıyacağından bu edillename3336 sayesinde karının hıyaneti 
şakk-ı şefeye mahal kalmaksızın sabit olacaktı. Lakin şimdi biraz 
düşündü. Bu suretle hareketi beğenmedi. Mademki Müştak yazdı-
ğı mektuba imza vazetmiyor, ketm-i hüviyete itina lazımdı. Hami 
tehevvürle bu edillenameyi Parnas’a gösterir ve karı da Reyhan’a 
ihbar-ı keyfiyette yol bulursa imzasız mektubun muharriri Müştak 
olduğu meydana çıkar. Hâlbuki böyle hususatta temin-i muvaffa-
kiyet için gizlenmek hem de müdebbirane gizlenmek iktiza eder. 
Reyhan çantadaki evrakını yoklayıverirse o mektubun eksilmesin-
den kuşkulanır, iş falsolaşır. İşte bu düşüncelerine mebni Müştak, 
Parnas’ın mektubunu yine çantaya koydu.

Hemen evden çıktı, vapura bindi. Beyoğlu’na kendini dar attı. 
Tanıdığı bir perukâr3337 çırağıyla mektubu Hami’nin apartmanına 
gönderdi. Parnas Türkçe okumak bilmez. Mektubun onun eline 
geçmesinden havfa hiç mahal yoktu.

O gece Müştak merakından türlü rüyalar gördü. Acaba netice-i 
hâl nasıl zuhur edecek? Durup durup kendi kendine “Hami hayvan-
lık edip de Reyhan’ı vurmaya kalkmasın! Sevgili arkadaşıma acı-
rım. Yalnız nasihatimle amil3338 olarak Parnas üzerindeki ameliyatı 
icra etse ne âlâ olur! İşte o zaman bu muvaffakiyet-i azimemden 
dolayı kendimi alkışlarım… Parnas bana yâr olmadıysa badema 
kimsenin işine de yaramaz!” kabîlinden söyleniyordu.

***
Hami’nin Beyoğlu’ndaki salonu, ora kibar âlemince daha doğ-

rusu zengin süfehasınca3339 hayli şöhret almıştı. Parnas’ın salon 
3334    lef: iliştirme
3335    hatt-ı dest: el yazısı
3336    edillename: delil mektubu
3337    perukâr: berber
3338    amil: sebep
3339    süfeha: zevk ve eğlenceye düşkün kişiler
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müdavimlerini idaredeki maharet-i şuhanesi3340, Hami’nin alafran-
ga terbiyesi, mübalağalı serveti daha birtakım rivayat-ı acibe3341 ile 
karışarak ortalıkta devrediyordu. Fakat namuslu, ağır aileler, bu sa-
lona müteallik güft ü gûları fısıltı ile biraz da kızararak kale alabili-
yordu. Çünkü Beyoğlu’nun zenperestlikte en müştehir3342 şıklarının, 
hiffet-i mizaçta3343, şuhlukta en ileri varan madamlarının iffetberen-
dazane3344 kahramanlıklarına ait menakıb-ı hayretbahşaları3345 hep 
oradan şayi oluyordu.

Münasebet-i gayr-i meşrua üzere yaşayan bu muhip3346 ve mu-
hibbenin hanesine yine öyle meşruiyet-i münasebetleri3347 meşkûk 
karılar, kocalar yahut açıktan açığa metresler, amantlar, daha fena-
sı kendine birkaç aylık eş arayan bekârlar, muvakkat birer refik-i 
hayat taharrisinde gezen karılar devam ediyorlar, kendini bilen, 
âlemin lisan-ı muahezesinden3348 çekinen ailelerden orada kimse 
görülmüyordu.

Bu salonun şöhreti yalnız dilbaz3349 karılarla kurnaz şıkların 
oraya devamlarından ileri gelmiyordu. “Aktüalite3350, nouveauté3351 
ve moda” denilen şeylerin şehrimizdeki merkez-i tetebbuu Ha-
mi’nin apartmanıydı. Paris’te ne çıksa ne işitilse ne olsa bunların 
aks-i serii hemen orada görülüyordu. Hatta zurefadan3352 biri salona 

“İstanbul’da Paris” namını vermiş, bir diğeri de “L’académie des 
3340    maharet-i şuhane: işveli maharet
3341    rivayat-ı acibe: acayip söylentiler
3342    müştehir: meşhur
3343    hiffet-i mizac: hafif karakter
3344    iffetberendazane: iffeti kaldırıp atan
3345    menakıb-ı hayretbahşa: hayret veren menkıbeler
3346    muhip: seven
3347    meşruiyet-i münasebet: yasal ilişki
3348    lisan-ı muaheze: ayıplama dili
3349    dilbaz: güzel söz söyleyen, konuşmasıyla kandıran
3350    aktüalite: güncel konu, haber
3351    nouveauté: yenilik, son moda
3352    zurefa: zarifler, kibarlar
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débauchés” yani “Encümen-i Süfeha”3353 vasfını münasip görerek 
zarafette birinci namı verenlere isbat-i tefevvuk etmişti3354.

“Çok koşan çabuk yorulur.” fehvasınca3355 eğlence namına dağ-
dağadan3356 başka bir şey olmayan bu pürşamata hayattan insanı 
yorucu, yıpratıcı maişetten Hami’ye usanç gelmeye başladı. Me-
lalaver bir usanç… Devam ettiği suareler3357, eğlenceler, balolar, 
tiyatrolarda bir yeknesaklık3358, hep bu suver-i vahide3359 görüyor; 
bunların böyle aylarla, senelerle tekrarı, devamı hiçbirinde lezzet, 
tat bırakmıyordu. O eldivenli, tek gözlüklü arkadaşlarının musa-
habatından3360 bıktı. À la mode3361 biçilmiş bir kostüm, rengi şekli 
o haftanın aktüalitesine muvafık bir kravat ile setr-i cehalet eden, 
irfanıyla, tetebbuu ile, tahsiliyle değil, yalnız kıyafetiyle, şüun-ı 
medeniye3362 ile heminan-ı cevelan3363 görünen; kendi tarih-i milli-
yesinin vukuat-ı adiyesinden bihaber iken Avrupa vakayi-i mühim-
mesinden gözlerini açarak, jestler yaparak bahseden şıkların müd-
deayat-ı hevaiyesini3364 dinlemekten artık yorulmuştu. Hami her 
şeyden bıkmıştı. Yalnız bıkmadığı, temenni ettiği hâlde bıkamadığı 
bir şey kalmıştı ki o da metresi Parnas’tı. Zavallı delikanlının ha-
yattan, eğlenceden, sefadan bu usançlığı, bizarlığı tahlil edilse Par-
nas’tan usanamadığı için her şeyden usandığı sabit olur. Hami’nin 
serveti tedenni ettikçe3365 Parnas’ın israfı artıyordu. Biçare çocuk, 
metresinin arzularını yine vücuda getirmekten, her istediğini yap-
3353    encümen-i süfeha: sefihler meclisi
3354    isbat-i tefevvuk etmek: üstünlük göstermek
3355    fehva: anlam
3356    dağdağa: gürültü, patırtı
3357    suvare: akşam eğlencesi
3358    yeknesak: tekdüze
3359    suver-i vahide: aynı suretler
3360    musahabat: sohbetler
3361    à la mode: modaya uygun
3362    şüun-ı medeniye: medeni işler
3363    heminan-ı cevelan: atbaşı yürüyen, birlikte devam eden
3364    müddeayat-ı hevaiye: havayi iddialar
3365    tedenni etmek: azalmak
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maktan geri kalmıyordu. Fakat artık yaptıklarını zorlukla yapıyor, 
karının sözü ruh buluncaya kadar bazen birkaç gün geçiyordu.

Hami metresinin emirlerini sürat-i icrada böyle ara sıra gecik-
tikçe karının vechinde gezinen manidar bir somurtkanlık zavallı-
yı tethiş ediyordu. Bebekleri gölgelenen çeşmanının, uçları yukarı 
kalkan kaşlarının, bir inbisat-ı acible3366 uzanan dudaklarının ifa-
dat-ı sakitaneleri3367 hep cemedilse sanki şu manalar çıkıyordu:

— Bu hayattan yoruldunsa, bahusus hevesatımı yerine getire-
cek servetin kalmadıysa beyhude ne sıkılıyorsun? Artık birbirimize 
veda edelim. Ben kendime arzularımı sürat-i icraya muktedir bir 
amant bulayım, sen de kesene göre bir metres ara… Hem dikkat 
ediyorsun ya? Dostluklarıyla, sohbetleriyle müşerref olduğumuz 
filan bey yahut filan mösyö gözlerimin içine bakıyorlar… Onlara 
azıcık cüret verecek iltifat-i samimiyede bulunsam beni senin elin-
den uçuruverecekler…

Hakikaten Parnas’ın etrafında dolaşan bir iki bey, bir iki mös-
yö var idi ki bunların karıya fırlattıkları arzukeşane3368 nazarlar Ha-
mi’yi korkutuyordu. Her hareketinde alafrangalığa yeltenen Hami, 
karıyı bir müsamerede3369, bir baloda öyle yarı çıplak bir vücut ile 
diğer bir erkeğin kolları arasında girdbad-ı raksa3370 atılmış görme-
ye tahammül edemiyordu.

Hami, Parnas’ı kimlerin elinden ve ne suretle almış olduğunu 
besbelli aşkın verdiği bir gafletle unutarak bir müddet metresine 
bir itimad-ı tamm göstermişti. Sonra bu itimadına biraz halel geldi. 
Daha sonra emniyeti kalmadı. Ona bedel müziç bir kıskançlık arız 
oldu. Daha sonraları Parnas’la bir iki kişi arasında vuku-ı münase-
betten şüpheye düştü. Bu işkencelerinden karıya bir şey sezdirme-
meye uğraşarak güya aklınca takibatta, tetkikatta bulundu. Bir şey 
anlayamadı. Muhakematı, zihni bütün bütün karıştı. Eline külliyet-
3366    inbisat-ı acib: acayip yayılma
3367    ifadat-ı sakitane: suskun ifadeler
3368    arzukeşane: hevesli, arzulu
3369    müsamere: gece eğlencesi
3370    girdbad-ı raks: dans rüzgarı
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lice bir para geçse metresini bu avarızdan3371, mehalikten3372 kurta-
racak, işini oldukça yoluna koyabilecekti… Daima birkaç bin lira 
hazır olmadıkça Parnas’la yaşamak müşküldü. Çünkü kumar salon-
larında karı biperva3373 oyunun başına geçince elli lira, yüz lira, iki 
yüz lira dav deyivermekten3374 çekinmez, o kadar parayı Hami’nin 
nereden tedarik edeceğini asla düşünmezdi.

Tuhaf şey! Metresi tarafından böyle nekbet-i talihe3375 uğrayalı 
validesinden de evvelki şefkati görememeye ve o cihetten de kade-
rinin yüz çevirmeye başlamış olması kendini ucu gelmez yeislere 
müstağrak ediyordu.

Ne kadar garip hâl? Firuze yaşlandıkça evladına, bir tanecik 
oğluna düşkün olacağına ona karşı muhabbete bedel sanki bir nevi 
husumet peyda ediyor, onun huzurundan sıkılıyor, her talebine ret 
ile cevap veriyor, büsbütün ahlakını değiştiriyordu.

Geçenlerde bir para meselesinden dolayı Hami validesinin ya-
nına girmiş ve daha maksadını açmadan, söze girişmeden şu tariz-
lere3376 muhatap olmuştu:

— Yooo… Bak oğlum artık bebek değilsin. Kendini biraz çek 
çevir. Kendi servetini mahvettin, şimdi benim bir iki kırıntıma göz 
dikme… Artık Frenk karılarına yedirecek param yok. Badema ben-
den on para talebine kalkışır isen sana fena hâlde gücenirim. Karını 
düşünmezsin, çocuğunu düşünmezsin. Yalının idaresini tekmil ba-
şıma bıraktın. Beni vaktinden evvel kocattın. İnsaf yavrum…

Teessüründen, yeisinden Hami’nin gözleri sulanmıştı. Evvel-
leri oğlunun böyle dümu-ı kederini3377 değil, vechinde en hafif bir 
alamet-i hüzn görse derhâl yüzünü okşar, alnından, gözünden öper, 
3371    avarız: arızalar
3372    mehalik: tehlikeler
3373    biperva: korkusuz, çekincesiz
3374    dav demek: kumarda ortadaki paranın iki katını ileri sürmek
3375    nekbet-i talih: talihsizlik
3376    tariz: dokunaklı söz, sitem
3377    dümu-ı keder: keder gözyaşı
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maddi manevi olanca kudret-i tesliyetle onun tesririne3378 çalışır-
dı. O gün, bu acı sözlerinden sonra, o teessürle ağlayan Hami’nin 
yüzüne bile bakmayarak başını pencereden dışarı çevirivermişti. 
Acaba validesine ne oldu? Hem Hami’yi çıldırtan şey artık daima 
ondan böyle ruy-i infial, dürüşt muamele görmesi değildi. Kendi-
nin hesabına, tetkikine göre validesi çok şey satıyor, çok para sarf 
ediyor, çok borca giriyordu. Acaba yine birini mi seviyor? Bu kabil 
mi? Yaşı altmışı geçtikten sonra bu nasıl olur?

Hami Bey, validesinin bir iki vaka-yı âşıkanesini şöyle biliyor 
bilmiyor gibiydi. Fakat bu maceraların üzerinden hayli zaman mü-
rur etti. Hem şimdiye kadar hiçbir kimse, hiçbir cüretkâr âşık, bu 
kadının gönlünü, muhabbetini, şefkatini böyle oğlundan külliyen 
nezedememişti3379. Eğer böyle bir muğfilin, altmış beşlik bir kadına 
arız böyle sahtekâr bir aşığın, sözde mai gözlere fakat hakikatte 
kasaya alakalı böyle bir gönül dolandırıcısı herifin hakikaten vü-
cudu varsa? Validesi böyle deni bir muğfile soyuluyorsa? Of bu 
ne müthiş ihtimal! Tedkik-i keyfiyete girişse validesiyle metresinin 
âşıklarını inceden inceye taharriye kalkışsa çok sürmeden belki bu 
ihtimalat hakikat şeklini alır… Böyle bir tetkike, taharriye şüru-
dan3380 Hami ürküyor, her kim olurlarsa olsunlar bu iki âşıkla karşı 
karşıya gelmek istemiyor, bu meselenin hep öyle ihtimal hâlinde 
kalmasını temenni ediyordu.

Fakat validesinin bu israfatına ne mana vermeli? Bu kadar pa-
rayı ne yapıyor? Ruy-i şefkatini3381 oğlundan niçin çeviriyor? Met-
resi Parnas’a gelince bunun aleyhinde peyda ettiği şüpheler daha 
cansuz3382 idi. Pek ziyade sevilen bir kadın sadakat-i sevdadan inhi-
rafa3383 başlarsa ekser hâlde zavallı dildade, teveccühten sukutunu 
3378    tesrir: sevindirme
3379    nezetmek: koparmak, çekip almak
3380    şüru: başlama
3381    ru-yı şefkat: şefkat yüzü
3382    cansuz: can yakıcı
3383    inhiraf: dönme, değişme
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sevgilisinin enzarında görür, her hareketinde bir eser-i bikaydiye3384 
müsadif olur. İltifat edilse bile bunların merhameten edildiğini an-
lar, tekdire uğramıştan ziyade müteessir olur.

Bedbaht sevda-zedeyi asıl öldüren şey sevdiği kadının gönlüne 
diğer bir âşığın girmiş olması şüphesidir.

Hami validesiyle metresinin âşıklarını ihtimal şeklinde bırak-
maya uğraştığı hâlde bu iki şahs-ı leim3385 nazar-ı havfında günden 
güne maddiyet kesbediyorlar, cism ü can buluyorlardı.

Bazen infiali artar, takibata kalkışmak ister, onlarla yüz yüze 
gelmeyi tasavvur edince pürhalecan kesilerek yine niyetinden ge-
çerdi. Gide gide ne yapacağım bilmez bir hâle geldi. Kendisi ara-
madığı hâlde şayet tesadüf, Hami’yi bu heriflerle karşı karşıya ge-
tirirse ne yapacaktı? Kendisi için bu da müthiş bir sualdi. Cevabını 
da pek kolay bulup veremiyordu. Fakat bazen revolverini doldu-
rurken o kurşunlardan birkaçının şu iki âşıktan birine kısmet olup 
olmayacağını dalgın dalgın düşünürdü.

Metresinin aleyhinde müthiş şüphelere düştü. Lakin beynle-
rinde hükümferma olan nezaket-i mutadelerine3386 halel getirme-
mek için yine karının geldiğine gittiğine karışmaz, filan mahalle 
gitmesi veya gitmemesi için asla cebir, ibram3387 göstermezdi. Bu 
yüzden birçok şeylere tahammül kendine pek acı gelmez, pek tuzlu 
oturmakla beraber yine metresine karşı en deryadil bir Frenk gibi 
bulunmaya uğraşırdı. İşte bunun için kendine her şeyden hatta ca-
nından bıkkınlık gelmeye başlamıştı.

Ahval bu merkezde iken bir sabah tuvaletini yapıp kahvesini 
içtikten sonra salona çıkmıştı. Yirmi dört saat zarfında Hami Bey 
namına varit olan3388 mektuplar, kartlar mevzu bulunduğu gümüş 
3384    eser-i bikaydi: kayıtsızlık eseri
3385    şahs-ı leim: alçak şahıs
3386    nezaket-i mutade: her zamanki nezaket
3387    ibram: ısrar
3388    varit olmak: gelmek
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tabağı hizmetçisi bermutat getirdi. Beyin yanındaki masanın üze-
rine koydu.

Bunlardan bazılarına cevap vermek kendisince yevmî3389 bir 
angarya sırasına geçmiş olduğundan can sıkıntısıyla elini tabağa 
uzattı. Bir ikisini çekti okudu. Büyük bir kayıtsızlıkla dudakları-
nı kıvırarak atıverdi. Nihayet eline Müştak’ın mektubu geçti. Zarfı 
yırtıp o dolu sahifeleri görünce:

— C’est dröle, une lettre anonyme… (Tuhaf şey, imzasız bir 
mektup…) dedi.

O kadar sahifeyi üşenmeden nasıl okuyacağını düşünerek ilk 
satırları avare bir nazarla azıcık süzdü. Servetiyle metresi mevzu-
bahis3390 olduğunu görür görmez çeşm-i dikkati açıldı:

— Que veut on de ma fortune et de ma maitresse? (Servetimle 
metresimden ne istiyorlar?) sözlerini mırıldandı.

Bu mırıltısı akabinde3391 yüzüne bir hüzün çöktü. Çünkü serve-
ti artık bitmek, metresi elden gitmek üzere idi. Edat-ı temellük3392 
istimaliyle bunlara “servetim, metresim” demek kendinde yine 
kendine karşı acı bir istihza uyandırdı. Bazen insanın hafi, samimi 
kederleri, dertleri olur. Bunlar tabibe, cerraha gösterilemeyen gizli 
yaralar gibidir. Kendi kendine sızar, kendi kendine kanar, onlara 
hariçten tesliyet beklenilmez. Bunların tahfif-i alamı, teskin-i ıztı-
rabatı yine öyle gizli kalmalarıyla duyulmamalarıyla kabil olur. On-
ların medar-ı tesliyeti yalnız, yalnız sırren muhafaza edilmeleridir. 
Hami’yi herkes zengin zannediyor, metresini kendine yâr belliyor-
du. Her şey kaybolsa bile bunun böyle bilinmesi Hami için bir nevi 
teselli idi. Bu hâle Fransızlar sauver les apparences (zevahiri kur-
tarmak)3393 derler. Hami henüz esrarı meydana çıkmamış olmakla 
3389    yevmî: günlük
3390    mevzubahis: söz konusu
3391    akap: art, arka; bir şeyin hemen sonrası
3392    edat-ı temellük: sahiplik bildiren takı
3393    zevahiri kurtarmak: bir işi gerektiği için değil, görünüşü kurtarmak için 

yapmak
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müteselli3394 iken bu imzasız mektup bazı parlak servetler, şöhretler 
altında badi-i istikrah sefaletler, mucib-i nefrin hâller gizlendiğini 
ve Hami’nin bu kabîlden bir zavallı mesut olduğunu müstehziyane 
bir lisanla anlatmıştı. Demek Hami’nin en derin esrarına hariçten 
vâkıf olanlar var…

Daha bidayet-i mektupta Şadi Efendizade’nin kan başına sıç-
radı. Bu ihbarnameyi okudukça hiddeti arttı. Gittikçe ateş-i ye’s 
beynini sardı.

İnsanların az çok bir maksad-ı hodkâmaneleri olmadıkça hiçbir 
şeyde sarf-ı gayret-i insaniye ile ihtiyar-ı zahmet etmeyeceklerini 
beyandan sonra mahza eser-i insaniyet olduğu iddiasıyla böyle sa-
hifeler dolusu mektup yazan bu herif kimdir?

Mektupta “Beyefendi cesaret” cümlesine gelince Hami durdu. 
Alt tarafını okumaya hakikaten cesaret lazımdı. Çünkü Parnas’ın 
hıyanetinden, müsebbet3395, müdellel3396 bir hıyanetinden bahsolu-
nacağını anlamıştı. O zaten bu hakikati anlıyor, hissediyor, biliyor 
gibiydi. Kendisi için pek müthiş olan bu meseleyi derpiş-i nazar-ı 
eman3397 ettiği vakitlerde bazı hakayıkı bilip de bilmemezlikten 
gelmeye kudretyab3398 olmak kadar âlemde rahatlık olamayacağını 
anlıyor fakat buna havsalasında kuvvet göremiyordu.

Muharrir-i mektubun tavsiyesine tevfikan bütün cesaretini 
toplayarak mabad-ı macerayı okudu. O kadar meyus oldu ki başı-
nı dönmekten, gözlerini kararmaktan menedemedi. Mektup sahibi 
öyle diyordu: “Başın dönmesin, gözlerin kararmasın.” Garip nasi-
hat! Bu sözün aynen “İşret et de sarhoş olma, bir tarafını yak da acı 
duyma.” demekten farkı yoktu. “Bir âşığın en ziyade aklını başına 
toplayacağı an işte bu zamandır.” tavsiyesine de acı acı güldü. Âşık-
lığın, sevdazedeliğin zorluğu, fenalığı ihtiyârın elden gitmesindedir. 
3394    müteselli: avunan
3395    müsebbet: sabit olunmuş, tesbit edilmiş
3396    müdellel: kanıtlanmış
3397    derpiş-i nazar-ı eman: korkusuz nazarla düşünme
3398    kudretyab: güç bulma
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İstediği anda aklını başına toplayana, her hareketinde menafiine3399 
tatbik-ı hatavat edebilene âşık mı denir?

Mektupta “Parnas sizi aldatıyor.” cümlesini mükerreren oku-
ması kendine diğer türlü tesir etti. Bu, zaten kendinin şüphelendiği 
bir hâldi. Lakin bunu bir diğerinin böyle mektupla ihbar etmesinde 
nakabil-i tahammül bir acılık duydu. Çünkü mektubu yazanın kendi 
iddiası veçhile bir dost değil, şiddetli bir hasım olduğu her satırdan 
anlaşılıyordu. Bu herif ihbarat-ı müstehziyanesinde Parnas’a edile-
cek cezayı tarife, tayine kadar ileri varıyordu. Niçin? Niçin?

Bu niçinlere cevap vermek pek müşkül değildi. Çünkü imzasız 
mektup muharrirlerinin maksadı bu ihbaratıyla Hami’ye bir iyilikte 
bulunmaktan ziyade Parnas’a fenalık etmek olduğu apaşikâre gö-
rülüyordu. Bu zat niçin Parnas’ın aleyhine yürüyor? Ona fenalık 
etmeden kendi ne iyilik görecek? Alın size bir niçin daha! Onun 
Parnas aleyhindeki bu tuğyanı, bu garezi ye’s-i sevda neticesine, 
bir intikam-ı muhabbete benziyor… Demek Parnas’ı iki kişi sevi-
yormuş, tabii bu iki zat arasındaki rekabet, birinin ötekini mahvet-
mek için böyle bir ihbarname yazacak kadar aklını başından almış… 
Âşıkların böyle tekessürü, Hami’yi bütün bütün dehşette bıraktı. 
Baladaki muhakematı zihninden geçirdikten sonra muharrir-i mek-
tuba hitaben kendi kendine dedi ki:

— Melun herif, bana aklımı başıma almayı tavsiye edeceği-
ne bu nasihatle kendin amil olaydın3400 ya? Parnas’tan ne istersin 
ki ondan ahz-ı sar için bana klasiklerin, romantiklerin eserlerinde 
numune taharrisini ihtardan sonra bir de tulumbacıları utandıracak 
bir usul-i intikam salık veriyorsun? Mektubunun her kelimesinden 
okuyanın yüzüne fışkıran asar-ı garazı göremeyecek kadar beni bu-
dala mı zannettin?

Hami bu emirdeki muhakematını ne kadar doğru yürütebilir-
se yürütsün madde çarşamba günleri kendisi adada iken Parnas’ın 
apartmanda diğer bir âşıkla hembezm olmasına gelince işte bu nok-
3399    menafi: faydalar
3400    amil olmak: uygulamak, iş görmek, yapmak
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tada şaşırıyor, buna bir diyecek bulamıyordu. Çünkü bu rivayetin 
sıhhatini kendine ihsas edecek3401 bazı ahval vardı.

Her hafta çarşamba vürut edince Parnas erkenden âşığına:
— Dépêchez-vous mon ami, vous allez manquer le bateau… 

(Çabuk olunuz dostum vapuru kaçıracaksınız…)
ihtar-ı müstaceliyle3402 Büyükada’ya gitmek için Hami’yi bir 

ayak evvel sokağa çıkarmaya bakardı. Hatta bir sabah zavallı üfta-
de-i müsteskal3403, hiddetine mağlup olarak metresinden:

— Büyükada’ya gitmemi niçin bu kadar şiddetle arzu ediyor-
sun?

sualini irat etmiş ve şu cevabı almıştı:
— Bir erkek, bilhusus senin asalet ve maişetindeki bir erkek 

için eskrimin ehemmiyeti muhtac-ı izah mıdır? Muhibbene bir ta-
arruz eden olursa onun güveneceği şey, yalnız senin bu talimdeki 
maharet-i dest ü bazundur3404.

Hami şimdi bu sözlerin hükmünü düşünerek Parnas’ın hakkını 
teslim ediyor, bu karının yüzünden birkaç kişiyle çarpışmayı ih-
timalden pek bait görmüyordu. Fakat bunda yalnız şu fark vardı 
ki bu mukatelelere atılması Parnas’a taarruz olunduğu için değil, 
kendinin aldatılmış olmasından mütehassıl bir hakareti temizlemek 
için vuku bulacaktı.

Çarşamba akşamları adadan Beyoğlu’na hanesine avdetinde 
Parnas’ı evde bulur, o gün nasıl vakit geçirmiş, nerelere gitmiş ol-
duğunu istizahen3405 irat ettiği suale hemen daima Parnas’tan:

— Hiçbir tarafa çıkmadım. Vücudumda bir uyuşukluk var, mi-
safir bile kabul etmeyerek kendi kendime oturdum, cevabını alırdı. 
3401    ihsas etmek: hissettirmek, duyurmak
3402    ihtar-ı müstacel: çabuk olmayı ihtar etme
3403    üftade-i müsteskal: kovarcasına muamele edilen âşık
3404    maharet-i dest ü bazu: el ve pazı mahareti, kol gücü
3405    istizah: izah isteme



416 | Metres

Hatta gündüzki uyuşukluğun bakiyesi olarak metresi bimecal3406 
denecek bir hâlde erkenden döşeğine çekilir, yatardı.

Mukaddema3407 pek şayan-ı ehemmiyet3408 görmediği bu hâl-
lerden şimdi bin mana-yı dakika, türlü maksat istihraç ediyordu. 
Çünkü evvelden Parnas’ın apartmanda oturmasından değil, sokağa 
çıkmasından endişe ederdi. Hizmetçileri kendine uydurarak apart-
mana zampara alacağını nereden aklına getirebilsin? Apartmanla-
rında kadın, erkek o kadar hizmetçi var, bunlardan hiçbirinin haberi 
olmaksızın Parnas içeri ne suretle âşık alabilir? Demek hizmetkâr-
ların cümlesi, metresinin bu sırrına mahrem! Karının bu hıyanetini 
gördükçe kim bilir hizmetçiler Hami’nin o apartmana, o metrese 
sahip tavrıyla oraya gelip gittiğine ne kadar gülmüşler, eğlenmiş-
lerdir?

Hami düşünüyor düşünüyor, Parnas’ın hizmetçilerin mahremi-
yetine sığınacak kadar böyle cesaret göstermesine yine bir türlü ih-
timal veremiyordu. Âşığıyla diğer bir mahalde korkusuzca mülaki 
olmak suhuleti varken herifi apartmana almada ne mana var? Par-
nas’ın bu hareket-i acibesine akıl erdirmek için hayli müddet zihin 
sarf etti. Netice-i tefekküratında bu hareketi zannettiği kadar acip 
bulmadı. Çünkü Parnas, Hami orada bulunsun bulunmasın hanesi-
ne kadından, erkekten istediği misafiri kabulde serbestti. Âşığıyla 
alelade bir mesafe tarzında görüşmesine bir mâni yoktu. Bundan 
hizmetçilerin de şüphelenmeye, bir şey demeye hakları olamaz-
dı. Fakat daha samimi görüşmek için umumi misafirine mahsus 
salondan hususi bir odaya geçmek lazım gelirse bu iş yalnız bir 
hizmetçinin, Parnas’ın oda hizmetçisinin mahremiyetiyle olabilir-
di. Alafranga âdetinin bu gibi ahvalde bahşettiği suhulet hasebiyle 
çağırılmadıkça hizmetkârlardan hiçbiri hanımla misafirin oturduğu 
bir mahalle öyle sellemehüsselam giremez. Binaenaleyh bu cihet-
ten o kadar çekinmeye mahal yoktur. Yalnız bu sırr-ı mühimmi bir 
kişiden gizlemek kabil olamazdı ki o da Parnas’ın oda hizmetçisi 
3406    bimecal: takatsiz, güçsüz
3407    mukaddema: eskiden
3408    şayan-ı ehemmiyet: önem vermeye layık
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olan kadındır. Hanımıyla maksad-ı müsafereti3409 şüpheli bir herifi 
bir araya kapattıktan sonra o hizmetçi kadının haricen idare edeceği 
bazı umur-ı mühimme vardır ki onlar da oda kapısı önüne kimseyi 
yaklaştırmamak, vürutları melhuz3410 olan diğer misafirlere o günü 
hanımın kimseyi kabul edemeyeceğini anlatmak, daha akılda, zi-
hinde olmayan bazı muhatarata3411 karşı ittihaz-ı tedabir etmek3412 
nevinden şeylerdir.

Parnas’ın yalnız bir hizmetçi kadını kendine mahrem edinmesi 
de o kadar müstebat3413 görülemez. Öyle kadınların mutlak candan 
bir iki mahremleri bulunmazsa fırıldakları dönmez.

Hami düşündükçe, tamik-i tefekkür ettikçe artık her şeye ihti-
mal veriyordu. Fart-ı teessürden eli ayağı titrediğinden şimdi Par-
nas salondan içeri giriverirse bu teessürünü görür, istizaha kalkışır, 
ihtizaz-ı sada ve rekâket-i lisanından3414 büsbütün şüphelenerek 
kendi aleyhinde âşığına bazı ihbarat vuku bulmuş olduğunu anla-
yarak tedabire tevessül eder havfıyla hemen mektubu cebine soktu, 
sokağa çıktı.

Tenha bir yere, bir dosta, aşinaya tesadüften masun kalınacak 
mahfi3415 bir mahalle çekilerek kendi kendine bildiği gibi düşün-
mek, yapacağı şeye karar vermek istiyordu.

Bir arabaya bindi, Şişli’ye gitti. Yol üstündeki son meyhane-
leri, birahaneleri geçtikten sonra arabadan indi. Lalettayin kırlara 
doğru yürüdü. Bayırlardan iniyor, hendeklere girip çıkıyor, hedef-i 
meşyeti3416 neresi olduğunu bilmeksizin gidiyordu. Gitti, gitti, gitti. 
Yoruldu, terledi. Kayalık bir mahalle oturdu. Eline küçük bir taş 
aldı. Onu diğer bir kayaya sürterek düşünmeye başladı. Parnas’la 
3409    maksad-ı müsaferet: misafirlik maksadı
3410    melhuz: akla gelebilen, olabilir
3411    muhatarat: tehlikeler
3412    ittihaz-ı tedabir etmek: tedbirler almak
3413    müstebat: uzak görülen
3414    rekâket-i lisan: dilin kekelemesi
3415    mahfi: gizli
3416    hedef-i meşiyet: yürüme amacı
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beynlerinde iftirak vaki olursa artık nazarında hayatın bir lezzeti 
kalmayacaktı. Onunla idame-i münasebete yol arıyordu. Fakat böy-
le hıyaneti biline biline bir kadın sevmekte lezzet olur mu? Metre-
sini terk etmek de etmemek de ikisi de tatsızdı. Lakin ehveni han-
gisi idi? Ucu bucağı bulunmaz muhakemata girişti. Bir sigara yaktı. 
Dağlara vakf-ı nazar ile içerken kutr-ı arza nazaran dağ denilen 
bu avarızın3417 ne kadar küçük, ehemmiyetsiz çıkıntılar olduğunu 
mülahazaya tebdil-i fikr etti. Küçüklük büyüklük denilen şeylerin 
nispi3418 olduğunu düşündü, küre-i arzı bir portakal kadar küçülttü. 
Küremiz o kadar ufaltılırsa o mikyas dâhilinde birer asgariyet-i na-
mütenahiye3419 inmeleri lazım gelen insanların ne derece ufak birer 
mikrop hâline gireceklerini düşündü. Namahdudiyet-i feza3420, biin-
tiha3421 ecram3422, azamet-i kâinata nazaran bir cüz-i layetecezza3423 
demek olan küre-i arzın portakal kadar da ehemmiyeti kalamaya-
cağını düşündü. Öyle bir cüz-i ferd-i kâinat üzerinde Hami isimli 
bir mikrop, tenha bir kıra çekilmiş telhkâmane3424 Parnas ismindeki 
metresi, dişi mikrobu düşünüyor, ondan iftirakına bir vaka-i mü-
himme şeklini veriyor. Ne gülünç hâl!

Hami, kalbinde caygir olan3425 metresinin şiddet-i aşkını ehem-
miyetsiz göstermek için nazarında böyle her şeyi küçültmeye uğra-
şıyordu. Lakin küre-i arzı portakal kadar değil ya, mercimek gibi 
farz etse yine derununu kavuran nâr-ı sevdada bir hiffet peyda ola-
mıyordu.
3417    avarız: engebe
3418    nispi: göreceli
3419    asgariyet-i namütenahi: en küçük sonsuzluk
3420    namahdudiyet-i feza: uzayın sonsuzluğu
3421    biintiha: sonsuz
3422    ecram: yıldızlar
3423    cüz-i layetecezza: artık bölünemeyen en küçük parça, atom
3424    telhkâmane: acı tatta
3425    caygir olmak: yer tutmak, kaplamak, yerleşmek
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Hami Bey rikkat-i tefekkürle böyle hangi vadi-i felsefeye girip 
çıktıysa mümkün değil, ye’s-i derununa merhemsaz olacak3426 ma-
hiyette bir söz bulamadı. Nihayet haykırarak:

— Neme lazım benim, cesamet yahut asgariyet-i arz3427… Ben 
Parnas’la ne yapacağım?

Evet, işte mesele burada idi. Parnas’la idame-i sevda için baş-
vurulacak çareleri, tedbirleri birer birer zihninden geçirdikten sonra 
yine kendi kendine dedi ki:

— Biraz da asaletime, terbiyeme yaraşır surette düşünmeliyim. 
Mademki Parnas’ın arkasında birbiriyle rekabete çıkışan iki âşık 
var, ben ne kadar hazım ve tedbir etsem bifaidedir. Bu gizli âşıklar-
dan biri diğerini bana mektupla ihbar etti. Ses çıkarmamak namuslu 
bir adama yaraşır bir hareket değildir. Ben âdeta bu çarşamba git-
meli, herifi Parnas’la yakalamalıyım. Her türlü memulün hilafına 
ihtimal ki sahib-i mektubun iddiası biesas çıkar, metresimin yanın-
da kimseyi bulamam. O zaman yine saadet-i sabıkama3428 avdet et-
miş olurum. Ya ihbarın sıhhatini tebeyyün eder, metresimi diğer bir 
âşıkla tutarsam? O hâlde ne yaparım?

Hami elindeki küçük taşı biler gibi diğer taşa sürttü, sürttü, 
sürttü. Nihayet dedi ki:

— Parnas’ın tebeyyün-i hıyanetinden sonra ben zaten yaşaya-
cağımı pek memul etmiyorum. Metresimi korktuğum hâlde yaka-
larsam o vakit meselenin fasl u hasmı3429 bana değil, revolverime 
taalluk eder. Biri zamparaya, diğeri sevgili metresime iki kurşun 
sıkarım. Onların birer harhara-i nedametle3430 al kan içinde yere yu-
varlandıklarını görünce revolverin ağzını beynime çevirerek üçün-
cüsünü de kendi canım için patlatırım. İş olur biter. İmzasız mektup 
sahibi böyle barbarca bir ahz-ı sardan içtinabı tavsiye ediyor. Lakin 
3426    merhemsaz olmak: çare olmak
3427    cesamet yahut asgariyet-i arz: dünyanın büyüklüğü ya da küçüklüğü
3428    saadet-i sabıka: önceki saadet
3429    fasl u hasm: bir meseleyi halledip neticeye bağlama
3430    harhara-i nedamet: pişmanlık hırıltısı
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o aralık o habis3431 herif her kim ise elime geçse bu kurşun ziyafe-
tinden onu da mahrum etmeyerek ağzının tadını verirdim, geberirse 
geberir, gebermezse o kurşun kendine bir ders-i ahlak olur da belki 
badema kimseye böyle müstehziyane imzasız mektup göndermek 
cüretinde bulunamazdı.

Bu “revolver”, “kurşun” sözleri Hami’nin vücuduna cidden 
bir hararet-i şedid verdi. Güya kararını fiile getirmek zamanı hulul 
etmiş gibi yürümeye başladı. Hayli gittikten sonra durdu. Bu key-
fiyetteki müşkülat, kararın itasında değil, icrasında idi. Yevm-i ma-
lumun vürudunda Büyükada’ya gitmek üzere evden çıktıktan sonra 
revolveri cebine sokarak paldır küldür apartmana avdet edivermek-
le Parnas’ı âşığıyla birlikte yakalamak kabil olabilir mi? Metresi 
elbette her türlü ihtimalata karşı bazı gûne tedabir ittihazıyla herifi 
içeri alır. Acaba bu zat kimdir? Evvela bunu bilmek icap eder. Pek 
ziyade sevdiği, görüştüğü ihvanından biri olmasın? Çarşamba günü 
Hami apartmana avdet edince metresini salonda, tanıdıklarından 
terbiyeli bir zatla musahabe üzere bulursa buna ne demek hakkı ola-
bilecek? “Siz ikiniz birbirinizi seviyormuşsunuz. Efendinin buraya 
maksad-ı müsafereti başka imiş. Ben gelince sözü değiştirdiniz… 
Aldığım imzasız bir mektup sizi böyle bir cinayetle itham ediyor.” 
dedikten sonra revolveri çıkarıp misafirin üzerine ateş edilmez ya? 
Silaha davranmak ikisini de inkâr-ı cürme3432 mecalleri olamayacak 
bir hâlde yakalayabilmekle olur.

Metresinin yanında şimdiye kadar hiç görmediği, tanımadığı 
bir adam bulursa ne olacak? Hami’nin “Efendi siz kimsiniz? Met-
resimin yanında ne arıyorsunuz?” kabîlinden bir istizaha kalkışması 
çok terbiyesizlik olur. Alelade bir misafir tarzında oturan bir zata 
böyle bir sual irat edilemez… Edilmek ihtimali olsa bile Parnas ona 
mahal bırakır mı? Hami’yi görünce misafirini amantına, amantını 
misafirine alelusul3433 takdim eder. Ondan sonra edilecek söz tatlı 
bir musahabetten ibaret kalır.
3431    habis: pis, kötü tabiatlı
3432    inkâr-ı cürm: kabahati inkâr etme
3433    alelusul: usulünce
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Macera diğer suretle zuhur etse yani Parnas’la üftadesini Ha-
mi’nin inkâr-ı cürme imkân kalmayacak bir hâlde yakalaması farz 
edilse bile yine meseleyi bir iki revolver kurşunuyla temizleyiver-
mek bir emr-i sehl3434 değildi. Bunun güçlüğü, kolaylığı Hami’nin 
hasm-ı can3435 olarak karşısında bulacağı herifin ehemmiyet-i şahsi-
yesiyle mütenasipti3436. Parnas’ın yatak odasından Hami’nin önüne 
çıka çıka silah istimalinde mahir, iri yarı, çevik, kuvvetli bir adam 
çıkarsa öyle alık gibi durup da kendini dane-i intikama hedef eder 
mi? O da silaha davranır yahut lüzum görürse Şadi Efendizade gibi 
bir çelimsiz centilmeni ayağının altına alarak eziverir. Hami için, 
intikam alayım derken, böyle bir mağlubiyet-i elimeye, belki de bir 
akıbet-i vahimeye uğramak ihtimali vardı.

Meyus âşık bu cihet-i mühimmeyi de hayli düşündü. Nihayet 
teşebbüs edeceği baskından evvel refikinin tahkik-i şahsına, müm-
künse kendini görmeye badehu ona göre tedabir ittihazıyla harekete 
karar verdi.

Bu husustaki tefekküratı da şu oldu:
— Bu çarşamba bermutat adaya gidecekmişim gibi bilveda 

Parnas’tan ayrılırım. Yine kapının önünden arabaya binerim fa-
kat birkaç sokak aşırı bir mahalde o arabadan inerek bir diğerine 
rükûpla3437 doğru bizim apartmanın karşısındaki pastacı dükkânının 
önünde durdurur, hemen kendimi içeriye atarım. Dükkânın üstün-
deki odaya çıkarım. Pencerenin tül perdesi arkasından bizim kapıyı 
gözetlerim. Bakalım içeriye kimler girip çıkıyor? Rakibim beyefen-
di lütfen arz-ı endam ederlerse boyunu bosunu, kalıbını, kıyafetini, 
nasiyesini3438 her hâlini nazar-ı tedkikten geçiririm. Ondan sonra ne 
boyda kama yahut hangi çapta revolver ile işimi görebileceğimi ta-
yin eylerim… Pastacı pek dostumdur. Ücretini eda eyledikten sonra 
o günü odaya kimseyi salıvermeyerek orasını bana tahsis edebilir.
3434    emr-i sehl: kolay iş
3435    hasm-ı can: can düşmanı
3436    mütenasip: uygun
3437    rükûp: binme
3438    nasiye: yüz



422 | Metres

Bu kararından sonra Hami o akşam apartmanına avdet etti. 
İmzasız mektubun ifşaatından mütevellit teessüratını Parnas’a an-
latmamak için şen durmaya, muamelat-ı mutadesinin3439 hiçbirini 
değiştirmemeye uğraşıyor lakin setr-i halecana pek zorlukla muvaf-
fak olabiliyordu. Garip hâl! O akşam metresi her zamandan ziyade 
şetaretli bulunuyor, şuhane türlü şakalar ediyor, bütün cazibe, bü-
tün sermaye-i aşüftegisiyle üftade-i meyusunu eğlendirmeye uğra-
şıyordu. Parnas hemen üryan beden denecek gecelik hâlinde âdeta 
temeshuratıyla efendisinin dest-i nevazişini celbe uğraşan bir kedi 
gibi koltuktan sedire, sedirden yerlere yuvarlanarak güzel vücudu-
nun ahz ve iraeye muktedir olabildiği ivicacat-ı latife3440 ile sanki 
Hami’nin nazar-ı iltifatını dileniyordu.

Hilkatin kadın denilen bu zihayat muamması karşısında Hami 
ne düşüneceğini şaşırdı. Mademki Hami’nin serveti, melahati, mu-
habbeti Parnas’ı diğer bir erkeğin sevdasından müstağni kılamıyor, 
onu birtakım mehalike meydan okuyarak bezm-i vaslına3441 başka 
bir delikanlı kabulüne müftekir3442 bırakıyor, o hâlde aldattığı âşı-
ğına karşı bu gece gösterdiği bu yaltaklanmalar, bu dilbazlıklar, bu 
cilveler ne olacak? En müstesna hüsn ü ana malik bir kadın bütün 
mehasin-i dilfiribiyle3443 bir erkeği bahtiyar edebilir. Fakat meftu-
nunu mesut etmedeki bu kuvvet-i sahiranesini3444 iki üç erkeğe teş-
mil eylerse o zavallıların cümlesi bedbaht olur. Of ne olur kadınlar 
azamet-i sevdaları önünde sernigûn3445 dört beş bedbaht görmeden-
se bir mesut rüyetiyle mahzuz olmayı öğrenseler! Bu hercailiği on-
lara talim eden kimdir?
3439    muamelat-ı mutade: her zamanki muameleler
3440    ivicacat-ı latife: latif bükülüşler
3441    bezm-i vasl: kavuşma meclisi
3442    müftekir: muhtaç
3443    mehasin-i dilfirib: cilveli tavırlar
3444    kuvvet-i sahirane: sihirli kuvvet
3445    sernigûn: talihsiz, bahtsız
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Hikâyenüvis-i müdekkik3446, müteveffa Maupassant’ın Kalbi-
miz unvanlı romanındaki derin tahlile bakılırsa bu televvün-i sevda-
yı onlara öğreten yine erkeklerdir. Çünkü hercai bir kadın, sadakat-i 
sevdasında sabit olanlara daima, daima takdim ediliyor3447.

Hami, Parnas’ı diğer rağbetkâranın enzar-ı iğfallerinden kıs-
kanmamış olsa idi, metresinin ilelebet kendine sadık kalacağına 
emin buluna idi artık onu bu derece şiddetle sevmeye lüzum görür 
müydü? Bu emniyet-i temellük, bu katiyet-i tasarruf ona olan şid-
det-i sevdasını kesreder3448, “İşte bu kadına ölünceye kadar malikim, 
bu daima elde, bu daima benim… Şimdi biraz da benim olmayan 
güzellere bakayım.” sözleriyle Parnas’tan başka bir gönül eğlencesi 
taharrisine kalkardı.

Parnas yerlerde yuvarlanırken Hami, metresinin yanına atla-
yıp onu nevaziş-i sevdasına gark etmek için kalbinde peyda olan 
arzu-yı şedide karşı gelmeye uğraşmakla beraber zihninden şu yu-
karıki muhakematı geçiriyordu.

Parnas âşığına arz-ı letafet-i vücudu için türlü evza3449 alırken 
Hami kıyamadan nim şeffafa benzeyen bu beyaz, bu pürtaravet, 
bu nerm ü latif vücudun neresine kurşun atacağını, hangi tarafına 
kama sokabileceğini düşündü. Bunu böyle ince düşünürse bu işi 
yapamayacağını anladı. Kalbini öyle bir rikkat istila etti ki gözle-
rinden sızan iki katre-i ye’si göstermemek için bir müddet başını 
öte tarafa çevirdi. Zavallı delikanlı kelimenin olanca kuvvet-i mana 
ile Parnas’ı seviyordu. Hemen metresinin ayaklarına kapanarak bü-
tün alamını, bütün ızdırabatını, bütün şüphelerini söyleyerek ondan 
ayrılırsa bedbaht, âdeta nim mürde bir hâlde kalacağını, belki inti-
har edeceğini olanca talakat-i iknaiyesiyle3450 anlatarak merhameti-
ni celbe uğraşmayı düşündü. Gönlü diğer erkekte olan bir kadının 
3446    hikâyenüvis-i müdekkik: araştırmacı hikâyeci
3447    takdim edilmek: öncelenmek, önde tutulmak
3448    kesretmek: kırmak
3449    evza: hâller
3450    talakat-i iknaiye: ikna kabiliyeti
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merhameten göstereceği ruy-i muhabbette ne sefa ne lezzet ne hayır 
olur? Onun iyisi karar-ı evveli veçhile hareket etmek, sadakatinden 
şüphelendiği kadını o isnat olunan hıyanetten beri3451 bulursa mesut 
olmak, bulmazsa adalet-i sevdayı yerine getirmek her suretle muva-
fık olacağına son hükm-i meyusanesiyle karar verdi.

Metresini kuşkulandırmamak için adat-ı leyliyeleri her neler-
den ibaretse cümlesini yerine getirdi. Sabah oldu.

Parnas’ın oda hizmetçisi Rozet sabah hizmetine müteallik ve-
zafini görmek için gezinmekte iken metresiyle bu kız arasında teati 
olunan seri fakat esrarengiz nazarlara Hami dikkat etmekten hali 
kalmadı. Evet, bu kızın haberi daha doğrusu muaveneti olmaksızın 
Parnas’ın odasına misafir tarzında bir âşık kabul etmesine imkân 
yoktu.

Rozet Fransızca, Rumca, Türkçe lisanlarına aşina, yaşça yirmi 
beşine karip bir Yahudi kızıydı. Huşunet-i tabından3452, can sıkıcı 
ufak tefek bazı harekâtından dolayı Hami, Rozet’i birkaç defa sav-
mak istemiş fakat metresi muvafakat etmeyerek yine alıkoymuştu. 
Parnas’la peyda-yı münasebet ettikleri zamandan beri bu kız yan-
larında idi.

Parnas’ın ancak iki üç defa istimalinden sonra çırak çıkardığı 
fistanlar, şapkalar, iskarpinler, eldivenler hep Rozet’in olur fakat 
kurnaz kız hanımının başında görülen bir şapkayı onun karşısında 
istimal etmek terbiyesizliğinde bulunmamak için gider bunları yine 
o neviden diğer eşya ile mübadele eder3453, bu suretle tebdilen elde 
ettiği şeylerle süslenirdi.

Hanımından artan pudralar, pomatlar, tuvalet suları, düzgünler, 
telvinat-ı vechiyede3454 müstamel3455 her nev boyalar, en nefis en-
3451    beri: temiz, kurtulmuş
3452    huşunet-i tab: kaba, sert mizaç
3453    mübadele etmek: değiştirmek
3454    telvinat-ı vechiye: yüz boyama, makyaj
3455    müstamel: kullanılan
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vaından ıtriyat, hep cümleten Rozet’in dolabına intikal ettiğinden 
bu hizmetçi kız bunların istimallerinde peyda ettiği maharetle bit-
tezyin sokağa çıktığı vakit herkes bunu da Hami’nin ikinci metresi 
zannederdi.

Evde bulunduğu esnada bir dereceye kadar hizmetçilere mah-
sus elbise ile gezen Rozet, kendi kendine sokağa gittiği zaman iste-
diği kıyafetle gezebilecek kadar Parnas’ın nazarında haiz-i itibar3456 
idi.

Beyoğlu mağazalarındaki patronlar, garsonlar Rozet’in o şık 
kıyafetiyle camekânların önünden esna-yı mürurunda nazar-ı il-
tifatını celbe tehalük gösterirlerdi. Lakin kız ufacık sivri burnunu 
müteazzımane3457 havaya kaldırarak âdeta hakaretamiz bir adem-i 
tenezzül tavrıyla geçer giderdi.

Ustasına hayrü’l-halef3458 olacağı istidadından anlaşılan bir 
çırak gibi Parnas’ın yanında “metreslik” sanat-ı nazikesinin bütün 
nikâtına3459, hurdelerine vukuf peyda eden Rozet’in bir gün gelip de 
Hami gibi ziservet3460 bir beyefendiye metres olması ihtimali, her-
kesin bu kız için memul ettiği bir istikbaldi.

Hami, Parnas’ın Rozet hakkındaki sebeb-i şefkatini şimdi an-
ladı. Hanımının vâkıf-ı esrarı3461, vasıta-i icraatı olduğuna şüphesi 
kalmadı. Bu kızı söyletmenin yolu bulunsa her şey haber alınacaktı. 
Evvela para ile ıtma çaresini düşündü. Bu suretle maksat hasıl ol-
madığı takdirde cebir istimalini kurdu. Bu iki suret de kârger ol-
mazsa3462 Hami’nin işi bozulmuş olacaktı. Fart-ı sadakati kendine 
mevdu3463 esrarı ifşaya mâni olan bir hizmetçi, Hami’nin ettiği tek-
3456    haiz-i itibar: itibar sahibi
3457    müteazzımane: büyüklük taslayarak
3458    hayrü’l-halef: hayırlı evlat
3459    nikat: noktalar
3460    ziservet: servet sahibi
3461    vâkıf-ı esrar: bilinen sırlar
3462    kârger olmak: etkili olmak, işe yaramak
3463    mevdu: emanet bırakılmış
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lifi elbette hanımına yetiştirmekte teehhür etmez. Parnas âşığının 
bu şüphelerini haber alırsa istimal-i tedabir ile biçareyi mağlup eder. 
Binaenaleyh ümid-i ıtma pek zayıf olan böyle bir teşebbüse kıyam-
la husul-i maksada uğraşırken büsbütün derde girmedense Rozet’e 
hiç açılmaksızın bu işi kendi kendine görmeyi Hami daha hayırlı 
addetti.



XIII  
SÜBUT-I HAKİKAT3464

Nihayet çarşamba geldi. Kalben pürhalecan olan Hami haricen 
bu telaş, bu ıztırab-ı derunisinden katan renk vermemeye uğraşarak 
o sabah giyindi kuşandı, revolverini kemal-i itina ile doldurdu, arka 
cebine yerleştirdi. Metresinin vapur zamanı ihtar etmesine lüzum 
bırakmadan apartmandan çıktı.

Bir araba ile gitti. Diğer araba ile pastacı dükkânına avdet etti. 
Birkaç müşteri kahvaltı ediyordu. Bir aşinaya tesadüften, bahusus 
kendi apartmanından görülüp tanınmaktan ihtirazen bin türlü ihti-
yat, birçok yürek çarpıntısıyla dükkânın üstündeki odaya çıktı. İşi 
evvelce pastacıya anlatmış bulunduğundan kapıyı sürmeledi. Tül 
perdenin arkasına gizlendi. Gözlerini karşıya, kendi oturdukları ha-
neye dikti. Ne eziyetli bir tarassut… Daha sabah erkendi. Kim bilir 
kaç saat yüreği halecanda, gözleri kapıda bugün öyle bekleyecekti. 
Sütçüden, bakkaldan, kasaptan tutunuz da manava varıncaya kadar 
bütün esnaf çırakları eve gelip gitmeye başladılar. Tanıdığı tanıma-
dığı birtakım adamlar da girip çıkıyorlardı. Hami’nin birdenbire 
çehresi kızardı. Çünkü o zamana kadar düşünemediği bir şey aklına 
gelmişti. Oturdukları hanede birçok apartman bulunduğu için bu 
gelip gidenlerin içinden Parnas’ın misafirini keşfedebilmek hayli 
müşkül bir keyfiyetti. Bu intizarı bir saati geçti. Haneye gelen gi-
den esnaftan başka gençten, ihtiyardan on, on beşten ziyade erkek 
girdi, çıktı. Acaba bunların içinde Parnas’ın âşığı var mıydı? Hami, 
3464    sübut-ı hakikat: gerçeğin ortaya çıkması
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bu herifin ancak badezzeval yani öğlen taamından sonra geleceğine 
hükmediyordu. Bu bir iki saatlik intizarı esnasında Hami apartman 
komşularından birkaçının bazı esrarına vâkıf oldu. Hanenin üçüncü 
katında oturan bir kuyumcunun genç zevcesini, açık pencereden, 
perdenin kenarından karşı sıradaki hanelerden birine besbelli kendi 
gibi genç bir erkeğe ateşli bir buse ihda ederken3465 gördü. Kadın 
sağ elinin beş parmağını bir yere toplayarak dudaklarına götürdü. 
Gözlerini bayılta bayılta parmaklarının bir noktaya müctemi3466 uç-
larını öptü. Sonra o buseyi sevgilisinin yüzüne serper gibi elini aça-
rak ona doğru uzattı. Kadının, zevcine karşı adem-i sadakatini3467 
müspit olan3468 bu hareketi Hami’yi o kadar iğzap etti ki3469 bulsa o 
aşüfteyi tokatlayacaktı. Kendi kendine:

— Melun kahpe! Kocan seni beslemek, süsüne tuvaletine para 
yetiştirmek, bütün arzularını yerine getirebilmek için kesbi3470 başı-
na gitmiş, hanesinin refahına, senin bahtiyarlığına uğraşıyor. Utan-
maz! Sen burada elin erkeklerine avuç avuç buse gönderiyorsun. Bir 
münasebet düşerse inşallah bu hıyanetini zevcine haber vereyim…

sözleriyle homurdandı.
Biraz sonra bir kapı aşırı komşularından yetmiş beşlik bir ih-

tiyarı on dokuz yaşındaki beslemenin pembe yanaklarını sıkarken 
gördü. Çok geçmedi, Hami’nin uşağı Antuvan sokak kapısının önü-
ne çıktı. Yoldan geçen pejmürde kıyafetli fakat dolgun simalı bir 
kızın kulağına esraramiz3471 bir iki kelime fısıldayarak içeri çekti.

Bu dad ü sited-i sevdayı3472 gören Hami, sabahleyin birkaç saat 
zarfında bu kadar esrar-ı âşıkaneye mahrem oluşuna şaştı. Onun 
3465    ihda etmek: hediye etmek, göndermek
3466    müctemi: toplanmış
3467    adem-i sadakat: sadakatsizlik
3468    müspit olmak: ispat etmek, belgelemek
3469    iğzap etmek: öfkelendirmek
3470    kesp: kazanç, iş
3471    esraramiz: sırlı
3472    dad ü sited-i sevda: aşk alışverişi
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bunun hafaya-yı muhabbeti3473 Hami’nin ne umuru? O bugün met-
resinin sırrına agâh olmak istiyordu.

Zeval3474 oldu. Alafranga taam zamanı geldi. Herkes yemeği-
ni yedi. Hami’de hiç iştihadan eser yok. Onun yine gözleri kapıda, 
yüreği halecanda… Girene çıkana dikkat etmeden gözleri karardı. 
Vakit böyle gecikince biçareyi tahammülfersa şüpheler istila etti. 
Parnas’ın âşığı içeri girdi de bu göremedi mi? Yoksa gördükleri 
içinde o zatı fark edemedi mi?

Âşık-ı mutarassıd3475 böyle türlü endişe içinde çırpınmakta iken 
karşı tarafın piyade3476 kaldırımı üzerinden sivri uçlu, ruganlı po-
tinlerini gıcırdata gıcırdata mevzun hatavatla ayak atan bir şık zu-
hur etti. Hami bir nazarda bu zatı tanıdı. Bu, Parnas’a mülazemet-i 
âşıkanede3477 bulunmak isteyen züppe Frenklerden Pelisie isminde 
biriydi. Bu herifin oraya devamı hayli müddet Hami’yi rahatsız et-
miş, sonra nasılsa menhusun ayağı oradan kesilmişti. Demek kesil-
memiş, kendisi bu bapta elan iğfal ediliyor, Parnas bununla müna-
sebet-i hafiyede bulunuyor imiş… Evet evet, hakikaten öyle imiş. 
Çünkü Frenk yürüdü, yürüdü. Hami’nin müstecir3478 bulunduğu 
hanenin kapısı önünde durdu. Elini çıngırağın gümüş gibi parlayan 
düğmesine uzattı. Kârgir binanın içinde madeni, gevrek bir tanin3479 
işitildi. Kapı açıldı. Mösyö içeriye daldı.

Herifin kapıdan saniye-i duhulüne kadar nefes bile almaksı-
zın gözlerini dikerek durmuş olan Hami birdenbire yerinden fırladı. 
Arka cebindeki revolveri yokladı. Cebinde silah koyduğu gibi du-
ruyordu. Bu yoklamadan sonra kapıya doğru yürüdü. Sürmeyi açar-
ken elini başına götürdü. O aralık imdadına yetişecek tefekkürat-ı 
3473    hafaya-yı muhabbet: aşk sırları
3474    zeval: öğle vakti
3475    âşık-ı mutarassıd: gözleyen âşık
3476    piyade: yaya
3477    mülazemet-i âşıkane: aşk ilişkisi
3478    müstecir: kiracı
3479    tanin: çınlama
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müessire-i vecdiyesini3480 sanki toplamak üzere alnını birkaç defa 
sıvadı. Bir facianın son perdesinde olanca teessürrat-ı mukallidane-
sini3481 irae için öyle eli başında gezinen bir aktör gibi odanın içinde 
dolaşmaya başladı. Metresiyle rakibini gidip basmak için henüz va-
kit erkendi. An-ı münasib hulul eylememişti.

Şimdi gitse metresini bir hane sahibesi, âşığını da bir misa-
fir tarzında bulacaktı. Onların soyunup dökünmeleri, bir âşık âşığa 
teklifsizliğini almaları için kendilerine biraz vakit vermek lazım-
dı. Fakat öyle bir anda onlara zaman vermek semahati, tahammülü 
hangi sevdazedede bulunabilir ki böyle bir vüs-ı beşer3482 fevkinde 
bir cömertliği Hami gösterebilsin?

Zavallı çocuk ne düşüneceğini şaşırarak odanın içinde dört 
dönmekte iken bir de baktı ki evin kapısı tekrar açıldı. Demin giren 
Mösyö dışarı çıktı. Bu ne demek olacak? O herifin oraya hüsnü-
niyetle gelmediğine Hami hemen yemin edebilirdi. Demek kabul 
olunmadı… Besbelli Parnas o saatte ondan daha mühim, daha şa-
yan-ı muhabbet birini bekliyor. Evet, bir diğerine intizarda olmalı 
ki bunu kabul etmedi. Bu birinciyi takiben gelecek zatı görmek için 
gözlerini dört açarak Hami yine pencerenin önüne oturdu.

Hâlen, kıyafeten Parnas’ın âşığı olabilmelerine pek ihtimal 
verilemeyen birkaç kişi daha geldi gitti. Nihayet piyade kaldırımı 
üzerinden kaba saçlı, kalın kaşlı, gür bıyıklı bir şık sökün etti3483. 
Arkasında kurşuni bir ceket, lacivert bir pantolon, ayağında beyaz 
iskarpinler, boynunda kırmızılı yeşilli sarılı bir kravat, ellerinde bir 
renk eldivenler bulunan bu hoppameşrep bey yürümeden ziyade 

“zıp zıp” taşının sıçramasına benzeyen dandinivari mütelaşiyane3484 
bir reftar-ı acible3485 geldi geldi, bu da hanenin önünde durdu. Eli-
ni çıngırağa uzattı. Çıngırtıyı müteakiben kapı açıldı. Bey içeriye 
3480    tefekkürat-ı müessire-i vecdiye: tesirli aşk düşünceleri
3481    teessürrat-ı mukallidane: kuşatan kederler
3482    vüs-ı beşer: insan gücü
3483    sökün etmek: ardına gelmek, görünmek
3484    mütelaşiyane: acele ve telaş ile
3485    reftar-ı acib: acayip yürüyüş
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girdi, kapı yine kapandı. Bu da kim olacak? Kıyafeti reftarından, 
reftarı kıyafetinden tuhaf bir misafir!

Hami’nin kalbi yine çarpmaya başladı. Sanki derunundan bir 
kuvve-i kâşife3486, bir hissikablelvuku bizim âşık-ı muzdaribe “Bek-
lediğin zampara, Parnas’ın sevdalısı işte şimdi içeri giren bu de-
likanlıdır.” diyordu. Hissen böyle hükmettiği hâlde bilmuhakeme 
başka türlü düşünüyordu. Parnas bazı alafranga adata, merasime 
son derecede riayetkâr3487 bir kadındı. Görüştüğü zevat içinde me-
rasim-i lazımeyi gelen ifada biraz gevşek, laubali davrananların 
harekâtını nefsine karşı büyük bir hakaret telakki ederek dostluğu 
kısa keserdi. Mesela kendini ziyaret edecek zevatın mutlaka vizi-
te kıyafetinde bulunmalarını lazımeden addeder, hilafında hareket 
edenlerin defa-i saniye olarak ziyaretleri vuku bulursa artık bunları 
yanına kabul etmezdi.

Şimdi içeri giren delikanlının kıyafeti âdete muvafık vizite 
kıyafeti değildi. İşte yalnız bu cihet Hami’nin bir müddet tered-
düdünü mucip oldu. Mümkün değil Parnas o kıyafette bir misafir 
kabul etmez. Etmez ama gelen şıkın hatavatında neşesinden uçar 
gibi bir telaş, gözlerinde sevdiğine kavuşmaya giden bir adamın 
asar-ı inbisat ve bahtiyarisi3488 vazıhan görülüyordu. Fakat bunda 
haric-i ihtimal ne var? Bu dandini beyimin o hanede sevdiği bir 
kadın bulunabilir… Onu görmeye gitmesi şaşılacak bir vaka-i fev-
kalade addolunamaz. O kadın da mutlak Parnas olması lazım gel-
mez ya… O hanede daha birçok kadın var… Kuyumcunun zevcesi 
henüz deminden karşıki haneye avuç avuç buse ihda etti. O hanede 
sözde kocalı fakat hakikatte en cüretkâr metresleri utandıracak mi-
zaçta ne karılar var!

Evet, Hami o günkü tarassud-ı elimin Parnas’ın masumiyetini 
müspit bir netice almasını, masumiyet-i katiyesinin sübutuna ihti-
mal olmasa bile hiç olmazsa imzasız mektuptaki isnadatı biraz kuv-
vetten düşürecek ahvale tesadüf etmeyi temenniye başladı.
3486    kuvve-i kâşife: keşfetme kuvveti
3487    riayetkâr: uyan
3488    asar-ı inbisat ve bahtiyari: mutluluk ve kalp ferahlığı eserleri
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Gözlerini evin kapısından ayırmaksızın odanın içinde gezin-
meye kalktı. Gezindi gezindi. İçeri giren o kurşuni ceketli, lacivert 
pantolonlu herifin şekli, kıyafeti hiç piş-i enzarından3489 zail olmu-
yordu. Hep bu delikanlıya hasr-ı tefekküratla böyle gezindikçe ya-
vaş yavaş o çehreyi tanıyacak gibi oldu. O buğday renkli çehreyi, o 
gür bıyıkları, sık kaşları, o kaba saçları bir yerde görmüştü.

Fakat nerede? Evet evet, bu çehre kendisi için külliyen yaban-
cı değildi. Bir müddet kuvve-i hafızasını zorladı. Hatıratını tazele-
meye uğraştı. Öyle bir çehre nazar-ı tahatturu önünden gelip gelip 
geçiyor fakat bunun hüviyetini bir türlü kestiremiyordu. Nihayet 
buldu. Evet, işte o! Ta kendisi!.. Hami, metresiyle yeni münasebet 
peyda ettiği zaman bu kurşuni ceketli herif kendinden genç bir refi-
kiyle daima Parnas’ın yolunu beklerlerdi. Şadi Efendizade müsadif 
olduğu bazı ahval ve icra ettiği ufak tefek tahkikat neticesinde bu 
iki delikanlının Parnas’la gelmiş geçmişi bulunduklarını biraz anlar 
gibi olmuş ise de metresinin birçok hususatta ibraz ettiği tavr-ı sa-
dakat, istikamet-i muhabbet, türlü dilbazlıklar hayli müddet hiçbir 
gûne suizanna mahal bırakmadığı için âşık-ı bahtiyar lüzumundan 
fazla tamik-i tedkikata lüzum görmemişti.

Bu sabahtan beri birkaç saatlik tarassut ve tefahhusu netice-
sinde Hami bakınız neler tetkik etti? Demek Parnas eski âşıklarıy-
la tekrar bab-ı münasebeti3490 küşat etmiş3491! Fakat ne için? Onları 
Hami’ye tercih ediyorsa evvelce neye terk etti? Kötü karıların bu 
gibi ahvaldeki hesaplarına akıl erer mi?

Bu vadiden tutturduğu birtakım karışık muhakemat içinde dö-
nüp dolaşmakta iken sanki birdenbire Hami’nin zihni tenevvür edi-
verdi. Parnas’ın eski âşıklarıyla tecdid-i münasebet ettiğine bir kere 
hüküm verildikten sonra keyfiyetin mabadını keşif kolaylaşıyordu. 
Parnas eski dildadelerinin ikisiyle birden yine münasebete girişmiş, 
sonra bu iki delikanlı beyninde husulü tabii olan rekabet-i âşıkane 
başlamış. Binaenaleyh âşıklardan biri diğerini Hami’nin intikam-ı 
3489    piş-i enzar: gözlerin önü
3490    bab-ı münasebet: münasebet kapısı
3491    küşat etmek: açmak
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şedidiyle ezmek için mahut imzasız mektubu yazıp göndermiş ol-
malı… Yahut bu kadim sevdalılarından yalnız birini kabul ile diğe-
rini hüsran-ı muhabbette bırakmış, o yolda ahz-ı sara mecbur etmiş 
olması da muhtemeldi.

Her nasıl olursa olsun Hami kendine gelen imzasız mektubun 
bu iki âşık-ı kadimden biri tarafından yazılmış olduğuna katiyen 
hükmetti. Bu hakikati anlamak Hami için pek mühim bir keşif 
demekti. Çünkü muharrir-i mektubun vaz-ı imza etmemesinden 
ketm-i hüviyete mecburiyeti, nevumma rakibinden korktuğu anla-
şıldığından Hami de mektup sahibinin hıyanetini diğerine ihbar ile 
metresinin bu iki dildade-i kademi beyninde açılacak muhasame-i 
şedideyi3492 karşıdan temaşa ederek o da bu yolda bir nevi intikam 
almış olabilirdi.

Fakat bakalım buna vakit olacak mıdır? Hami metresiyle âşığı-
nı bir arada yakalayınca tehir-i intikama3493 muktedir olabilecek mi-
dir? İnsanın bütün akıl ve ihtiyarını selbeden3494 öyle müthiş anlarda 
nasıl hareket edeceği belli olur mu? Bilinir mi?

Hami saatine baktı. Herifin içeri gireli yarım saat olduğunu an-
ladı. İşte yarım saat oldu, kurşuni ceketli zat dışarı çıkmadı. Demek 
Şadi Efendizade hükümlerinde yanılmıyordu. Aradığı zampara işte 
o herifti.

Hami şimdi gidip apartmanının çıngırağını çekince vürudunu 
derhâl Parnas’a ihbar ederlerse? O da zamparasını evin bulunmaz 
bir bucağına saklarsa? Ne yolda hareket etmeli? “Matmazel şimdi 
sen buraya yabancı bir erkek sakladın! O habisi buluncaya kadar 
her tarafı arayacağım.” sözleriyle hemen taharriyata girişilebilir 
mi? Haydi Hami böyle müstacel bir taharriye cüret etsin. Ya aradı-
ğını bulamazsa? O zaman Parnas, insanı nefret-i müntakimanesiy-
le3495 öldürür. Kendine karşı edilecek böyle bir tahkirin failine hiç 
3492    muhasame-i şedide: şiddetli düşmanlık
3493    tehir-i intikam: intikamı sonraya bırakma
3494    selbetmek: kaldırmak, yok etmek
3495    nefret-i müntakimane: intikam alırcasına nefret
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aman zaman vermez. Ne yapmalı? Bu bapta pek uzun düşünmeye 
de vakit yok. Herif ziyaret-i âşıkanesini bir saatte bilifa şimdi çı-
kıp gidiverirse öbür çarşambanın vüruduna intizaren sonra bir hafta 
zarfında Hami’nin hâli ne olur?

Bu müşkülat-ı taharriye karşı Hami’nin o anda bulabildiği de-
sise şu oldu: Saat kordonuna merbut pederinden kalma gayet kıy-
mettar bir antika madalyonu o günü düşürmüş olacak fakat sokakta 
mı, evde mi? Bunu nerede düşürdüğünü bilemeyerek kemal-i telaş-
la hanenin her tarafını arayacak?

Zavallı delikanlı işte bundan makul bir sebeb-i taharri bulama-
dı.

Amant’ın böyle haneye avdet-i nagehanisinden3496 telaşa düşe-
rek Parnas’ın zamparayı saklaması, sonra Hami’nin onu bir delik-
ten bulup çıkarması kendi için bir muvaffakiyet-i azime demekti. 
Ya keyfiyet böyle cereyan etmeyip de biraz evvel düşündüğü gibi 
metresiyle âşığını salonda misafir tarzında alelade musahabet üzere 
bulursa? Artık yalandan kaybettiği madalyonu taharri için evin altı-
nı üstüne getirmekle def-i iştibah3497 kabil olabilir mi?

İkisini ev sahibi misafir hâlinde konuşmakta bulursa böyle 
kurşuni ceket ve alelacayip bir kravatla metresini ziyarete gelecek 
kadar etikete3498 riayette kusur eden terbiyesiz bir herifin bu cüretini 
salonlarının şerefine karşı âdeta hakaret addederek hüsnükabul gös-
termemek için bunu bir vesile ittihaz edebilirdi. Evet, Parnas’ı bir 
tarafa çekerek bu kıyafette bir herifi salona niçin kabul ettiğini öyle 
laubaliyane bir elbise ile gelen bir misafirin bu hakaretine karşı ne-
den müsamahalı davrandığını metresinden sual edebilirdi.

Bu gibi ahvalde insan her şeyi noktası noktasına tatbikle dü-
şünemez. Sonra birçok nikatta keyfiyet mülahaza edilen suretlerin 
makûsu olarak zuhur ediverir. İş esastan değişir. Cereyan-ı ahvale 
göre tedabir ittihazından başka çare kalmaz.
3496    avdet-i nagehani: ansızın geri gelme
3497    def-i iştibah: şüpheyi yok etme
3498    etiket (étiquette): görgü, adabımuaşeret
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Binaenaleyh Hami bundan ziyade ince düşünmeye lüzum gör-
meyerek artık nokta-i tarassudunu terk ile zamparayı evden kaçır-
madan gidip yakalamaya karar verdi. O anda zihnine yine birçok 
mülahazat hücum etti. Fakat artık bunlardan hiçbirinin tamiki cihe-
tine gitmedi. Yalnız son mülahaza-i mühimmesi olarak arka cebin-
deki revolverini birkaç defa daha yokladıktan sonra odadan çıktı. 
Sarhoş gibi sendeleyerek merdiveni indi. Karşıdan karşıya sokağı 
geçti. Hanelerinin çıngırağını çekti, kapı açıldı.

Kendinin böyle nagehani apartmanına avdeti, hane halkınca 
mucib-i istiğrab olacak zannederken kapıcı kadının kendini ber-
vech-i mutad3499 bir çehre ile selamlaması, uşaktan efendiden te-
sadüf ettiği daha birkaç kişinin tarz-ı enzarı ve selamlarında dai-yi 
istiğrab u iştibah3500 bir hâl görememesi bilakis kendinin hayretini 
mucip oldu.

Demek Hami’nin o günkü muzdaribane şüphelerinden, taras-
sutlarından hane halkından kimsenin haberi yoktu. İhtimal ki yuka-
rıya Parnas’ın yanına kurşuni ceketli etiket haricinde bir zampara 
çıktığının farkına varan da olmamıştı. Çektiği işkenceleri kimse 
bilmiyor, bu çarşamba adaya gitmeyerek evine avdet ettiğinin se-
bebini soran olmuyordu. Yoksa Hami’nin o saatte içinde bulunduğu 
hâl, âlem-i hakikat değil de bir rüya, içeri duhulünü gördüğü o tuhaf 
zampara bir hayal miydi?

Ne olursa olsun bu rüyayı sonuna kadar görmek, o rakib-i men-
furun3501 hayal mi yoksa hakikat mi olduğunu katiyen tahkik etmek 
lazımdı.

Hami umumi merdiveni çıktı. Kendi apartmanının çıngırağına 
el uzattı. Şimdi çınlayacak seda acaba metresini ikaz edecek miy-
di? Of ne ederse etsin… Başladığı bu işi nihayetine kadar takipten 
başka çare kalmamıştı. Halkayı çekti. Apartmanın içine bir çıngırtı 
yayıldı. Çok sürmedi kapı açıldı. Bu hizmete şitap eden hizmetkâr 
3499    bervech-i mutat: âdet olduğu üzere
3500    dai-yi istiğrab u iştibah: şaşkınlık ve şüphe sebebi
3501    rakib-i menfur: nefret edilen rakip
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Antuvan idi. Hami ketm-i halecan için son metanetini istimal ile 
Antuvan’dan sordu:

— Matmazel burada mı?
— Evet efendim…
— Yalnız mı?
— Hayır efendim…
— Kim var?
— Misafir!
— Nasıl misafir?
— Bir Osmanlı Bey.
— Geleli çok oldu mu?
— İyi bilemiyorum. Bir saat kadar, belki de daha ziyade oldu…
Hami, Antuvan’ın veçhinde istiğraba, telaşa delalet eder bir hâl 

görmedi. Binaenaleyh gelen misafirin bir âşık-ı diger olduğundan 
bu hizmetkârın haberi bulunmadığını anladı. Vâkıf olmadığı bir sır-
dan yine herifi agâh etmemek için bu misafirin ne şekil ve kıyafette 
olduğunu, her zaman gelip gelmediğini sormak gibi suallere giriş-
meksizin yürüdü.

Demek Antuvan’ı işe mahrem etmemişler. Hami koridordan 
yürüdü. Bir camlı kapı açtı. Ufak sofa gibi bir yere girdi. Apartma-
nın bütün taksimat3502 kapıları bu sofanın üzerinde idi. Salon tarafı-
na gitti, baktı kimse yok.

Hami’nin apartmanı üç kattı. Her katın hanenin umumi merdi-
venine birer kapısı olduğu gibi yine içeriden de yekdiğerine merdi-
venleri vardı.

Hami diğer hizmetkârlardan ortada kimseyi göremedi. Evin 
içindeki bu sükûn ve sükût hayra delalet eder ahvalden değildi. Sa-
lon niçin boş? Misafir nerede? Hizmetkârlar neden meydanda yok? 
Vakıa3503 hizmetçiler dairesi en üst katta idi. Lakin o saatte bazıla-
3502    taksimat: bölmeler
3503    vakıa: gerçi
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rının tanzifat ve tertibat-ı beytiyeden3504 biriyle meşgul bulunarak 
ortada olmaları iktiza ederdi. Galiba bunlar hep birer sebeple evden 
savulmuş, kim bilir hangi lüzuma mebni yalnız Antuvan bırakılmış.

Hami yürüdü yürüdü. Yatak odası dairesine çıkan merdivenin 
önüne geldi. Yukarıyı dinledi. Hiç ses yok. Yukarıda bir salon daha 
var idi ki pek teklifsiz misafirlerden bazıları oraya kabul olunabi-
lirdi.

Âşık-ı muztarib ayağını merdivene attı. Teskin-i halecan için 
nahiye-i kalbiyesini3505 tutmaya mecbur oldu. Şimdi Parnas’ı zam-
parasıyla birlikte nerede bulacaktı? Salonda mı, yatak odasında mı?

Merdiveni çıktı, yavaşça camlı kapıyı açtı. Bir iki adım atar 
atmaz karşısına Rozet çıktı. Efendisini öyle bivakit boylu boyunca 
görür görmez hizmetçi kız o kadar şaşırdı, o kadar bozuldu, o dere-
ce telaşa düştü ki gözleri büyümüş ve ne dediğini bilmez bir hâlde 
bir tavr-ı tehdidle elini Hami’ye doğru uzatarak:

— Monsieur, je vous défends d’avancer! Encore un pas, vous 
êtes perdu!.. Yani (Efendi, sizi ilerlemeden menediyorum. Bir adım 
daha atarsanız mahvolursunuz!..)

Bu tehditamiz3506 hitab-ı muhakkirane, daha doğrusu bir hiz-
metçi karısının cüret ettiği bu emir karşısında hiddetten ziyade nef-
retten zangır zangır titreyen Hami aynı vaz-ı tehditkârane ile göz-
lerini açarak:

— Silence imbécile! Si tu ouvre la bouche je te brûle la cervel-
le!.. (Sus budala! Eğer ağzını açarsan beynini yakarım!..)

kelimat-ı tehditkâranesiyle elini pantolonunun art cebine soktu, 
revolverini çıkardı, Rozet’in beynine tevcih etti. Yahudi kızı o kor-
kunç namlunun, tarih-i icad u istimalinden beri kim bilir ne kadar 
insanı ademabada3507 gönderen o içi karanlık, ufacık fakat müthiş 
3504    tanzifat ve tertibat-ı beytiye: temizlik ve düzen işleri
3505    nahiye-i kalbiye: kalbin etrafı
3506    tehditamiz: tehdit içeren
3507    ademabat: yokluk âlemi, ahiret
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deliğin iki kaşının ortasına doğrultulduğunu görünce serapa raşe3508 
kesilerek silahın ağzının istikametinden başını kurtarmak için aşa-
ğı eğmeye, yukarı kaldırmaya, sağa sola götürmeye başladı. Fakat 
Hami, kız başını ne tarafa çektiyse revolverin ucunu o tarafa tevcih 
etti. Birkaç dakika devam eden bu mahuf oyun esnasında Rozet’e 
şiddet-i havftan bir baygınlık geldi. Nihayet her saniye başının ha-
reketini takip eden, ne tarafa çekilse oraya doğrulan silahın o mini 
mini karanlık ağzı kızın enzar-ı dehşeti önünde açıldı, açıldı, açıldı, 
büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bir gavr-ı muzlim3509 şeklini aldı. Sanki 
o karanlık, Rozet’in her tarafını sardı. Biraz sonra bütün vücudu-
nu yutuvermiş gibi iki tarafına sallandı, sallandı külliyen bayılarak 
yere yıkılıverdi.

Revolverin ağzından kurtulmak için sağa sola kaçındığı, çır-
pındığı esnada kızın eli daima duvarda bir noktaya uzanmak istiyor-
du ki o noktada elektrikli çan düğmesi vardı. Besbelli bu düğmeye 
basarak Parnas’ı tehlikeden haberdar etmeye uğraşıyordu. Lakin 
çare ne? Bir müddet sonra düğmeye dokunabilmek değil a, o sila-
hın karşısında “vık” diyecek mecali kalmadı.

Hami, bu korkak gözcüyü silahının ucuyla manyetize ederek 
bayılttıktan sonra men-i takarrübüne3510 uğraşılan mahall-i mem-
nua3511, metresinin bir âşık-ı diğerle hembezm olduğu hücre-i visale 
doğru gitmek istedi.

O katta vuslatgâh olarak hangi oda intihap edilir? Rozet’in ba-
yılıncaya kadar gösterdiği telaşlara bakılırsa ev sahibesiyle misafi-
rin etiket haricindeki mahall-i telakileri3512 ancak yatak odası olabi-
lir. Salona uğramayarak doğru habgâha çıkacak sevgili bir misafirin 
merasim-i telebbüsiyeye3513 adem-i riayeti hiç muaheze edilebilir 
mi? O zat salona gelmiyor, yatak odasına geliyor… Arkasındaki ce-
3508    raşe: titreme
3509    gavr-ı muzlim: karanlık çukur
3510    men-i takarrüb: yaklaşmasını engelleme
3511    mahall-i memnu: yasak bölge
3512    mahall-i telaki: buluşma yeri
3513    merasim-i telebbüs: giyinme merasimi
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ket ister kurşuni olsun ister barudi. Bunlar sırtında durmayacak ki… 
Hep çıkacak… Cümlesinden tecerrüt edecek… Bilmem bu vadide 
pirahenini3514 çekip çak eden3515 şair hangisidir?

Hami yatak odasına doğru yürüdü. Kapının önüne gelince te-
şeddüd-i halecanı gayeyi buldu. Yavaşça kulağını iki kanadın arası-
na koydu. İçeriyi dinledi. Kalbinin daraban-ı şedidinden mütehassıl 
gümbürtü, mâni-i istimaı oluyordu. Bir elinde revolver vardı, diğe-
rini kapının topuna uzattı. Bu iki şeyi bir müddet avuçlarında sıktı 
sıktı. Bunlarla beraber alt üst dişlerini de yekdiğerine kenetlerce-
sine sıkıyordu. Çehresi mosmor kesildi. Nihayet topu burdu, kapı 
açılıverdi.

Demek âşık âşığa dışarıya tayin ettikleri bekçinin ihtimam-ı 
nezaretine itimaden kapılarını kilitlemek külfetine bile lüzum gör-
memişler…

Hami, içeriye ilk adımını atınca nazar-ı dehşeti önüne çıkan 
hâli görmemek için birkaç saniye eliyle gözlerini kapamaya mecbur 
oldu.

Hami orada bu kepazeliği uzun müddet temaşaya tahammül 
edemeyerek revolveri döşeğe doğru uzattı. Başını arkaya çevirdi. 
Öyle kararlamasına ateş etmek üzere iken Parnas bir sayha-yı deh-
şetle bir sıçrayışta karyoladan atladı. Hami’nin bileğinden yakaladı. 
Son şiddet-i mütehevviranesiyle:

— Quelle sauvagerie que d’entrer dans la chambre à coucher 
d’une femme sans en demander la permission? (Müsaade talep et-
meksizin bir kadının yatak odasına girmek… Bu ne vahşet…)

Hami gözleri dönmüş bir hâlde şu cevabı verdi:
— Est-ce un acte digne d’une civilisée que de vivre aux dépens 

do l’un et coucher avec l’autre? (Birinin parasıyla yaşayıp diğeriy-
le yatmak medeni bir kadına yaraşır bir hareket midir?)
3514    pirahen: gömlek
3515    çak etmek: yırtmak
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Metresiyle amantı beyninde bu yolda bir muhavere devam et-
mekte iken Reyhan Beyefendi vehleten şaşırarak incecik beyaz yor-
gana sarıldı, öyle tortop döşeğin içinde birkaç dakika yattı. Fakat 
bu müddet-i cüziye3516 zarfında hasbe’l-mevki3517 kendine terettüp 
eden3518 vazifeyi düşündü. Revolver ateşinden Parnas’ı kurtarmak, 
tehlikeye karşı kendi vücudunu siper ederek onu her hâlde halas 
eylemek3519 lazımdı. Karyolanın yakınında bulunan elbiselerinin 
cebinden o da kendi revolverini bir sürat-i fevkalade ile kavradı 
aldı. Şimdi ellerinde silahla iki âşık karşı karşıya geldiler. İkisi de 
öyle birer hâl-i tehevvür peyda ettiler ki tehlike muhakkak gibiydi.

Parnas iki silahın arasına girerek:
— Je vous défends à tous les deux de vous vous tuer devant 

mai! (Karşımda birbirinizi öldürmekten her ikinizi de men ederim!)
emr-i acibini verdi.
(Bu üç kişi beynindeki mabad-ı muhaverat hep Fransızca cere-

yan etti. Fakat biz burada iğlak-ı ifade etmemek3520 için Fransızca 
ibarattan sarfınazarla yalnız tercümelerini yazacağız.)

Hami Parnas’a hitaben:
— Birbirimizi burada öldürmeyelim de ya nerede öldürelim?
Parnas:
— Mesela bir ormanda!
Hami:
— Hayır ikinizi de mahall-i cinayetiniz olan bu odada geberte-

ceğim…
Parnas bir kahkaha salıvererek:

3516    müddet-i cüziye: kısa süre
3517    hasbe’l-mevki: durumuna, konumuna göre
3518    terettüp etmek: gerekmek
3519    halas eylemek: kurtarmak
3520    iğlak-ı ifade etmek: karışık, anlaşılmaz söz söylemek



Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 441

— Bu oda neden mahall-i cinayet oluyormuş bakayım? Bu oda-
da sizinle aylarca bulunduğum bir kabahat olmuyor da (Reyhan’ı 
göstererek) bu efendiyle bulunduğum mu cinayet oluyor?

Yeisinden iki çenesi takır takır birbirine vurarak Hami:
— Sen sus sokak fahişesi! Senden rey sormaya, akıl öğrenmeye 

ihtiyacım yok… Geberteceğim… İkinizi de geberteceğim…
Parnas bu mücavebede3521 iken yavaş yavaş arka arka yürüye-

rek o da kendi revolverini bulup aldı. O saniyede iş değişti çünkü 
üçünün de elinde silah vardı. Bir yandan Reyhan, diğer taraftan 
Parnas revolverlerinin uçlarını Hami’ye tevcih ettiler. O esnada 
Parnas bir tavr-ı muzafferane alarak Şadi Efendizade’ye dedi ki:

— Sende bir silah var, bizde iki! Yani bire karşı iki… Bizde 
ihtimal galebe daha ziyade… Budala isen ilk ateşi sen et…

Hami:
— Merak etme sizi mücazatsız3522 bırakacak değilim. Bugün ya 

siz gebermelisiniz ya ben… İki kişi olduğunuza, bire karşı elinizde 
iki silah bulunduğuna memnun olmayınız, buna güvenmeyiniz. Şu 
dakikada bir odada bir katil vuku bulursa sağ kalanlar kurtulmuş 
addolunamazlar. Onlar için takibat-ı adliye var. Kürek, idam var.

Parnas birdenbire pürtehevvür kesilerek “Yavuz hırsız, ev sahi-
bini bastırır.” fehvasınca Hami’ye:

— Efendi divane misiniz? Bana ne salahiyetle3523 teşhir-i si-
lah3524 ediyorsunuz? Ben sizin zevceniz değilim. Kanun size bana 
karşı hakk-ı takib vermez, hakk-ı tedib hiç… Münasebetimiz rı-
za-yı tarafeynle3525 olan rabıtalardandır.

Hami nefretle titreyerek:
3521    mücavebe: birbirine cevap verme
3522    mücazat: ceza
3523    salahiyet: vazife, yetki
3524    teşhir-i silah: silah gösterme
3525    rıza-yı tarafeyn: iki taraflı anlaşma
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— Evveli böyle söylemiyordunuz… Yekdiğerimize karşı tama-
mıyla zevç zevce hukukunu haiz idik… Yalnız bir nikâhımız ek-
sikti… Onu da vicdanen mevcut addediyor, bu rabıtamızı her türlü 
kanun ve adat-ı beşeriye fevkinde görüyor idik… Hep bu şerait ve 
mevaid-i hususiyemiz3526 böyle birdenbire nasıl değişti matmazel? 
Mademki münasebetimiz rıza-yı tarafeynle olan rabıtalardan imiş o 
hâlde benden gizli şu herifi yatak odanıza almanızda ne mana var-
dı? Beni iğfale neden lüzum gördünüz? Doğrusunu söyleyerek be-
nimle kat-ı rabıta etmeli, sonra istediğiniz adamla sevişmeliydiniz!

Parnas elindeki ufacık revolveri evirip çevirerek:
— Efendi, sevda denilen şey, riyaziye3527 ameliyatı gibi bir ka-

ide-i katiye tahtına alınamaz. Gönül işi bu… Akşamdan sabaha ne 
havaya döneceği, ne renk alacağı bilinir mi? Gümrahi-i aşka3528 si-
zin, benim gibi münasebet-i gayr-i meşru üzere yaşayanlar değil, 
hakiki, kanuni karılar kocalar bile düşüyorlar. Mesele zannettiğiniz 
kadar sade olaydı tiyatrolara sermaye, âleme medar-ı ibret olacak 
bu kadar facialar vukua gelmezdi. Hep bunlar, hükkâmı3529 ita-yı 
reyde şaşırtan bütün bu gürültüler, bir erkeğin bir karıdan, bir karı-
nın bir erkekten bıktığı için oluyor…

Hami, Reyhan’a tevcih-i hitabla:
— Zampara efendi! Matmazelin aşk hususundaki nazariyesini 

işitiyor musunuz? Parnas’ın nail-i muhabbeti olmuş bulunmakla 
müftehir oluyorsanız şimdi hemen tashih-i zehab ediniz. Bugün 
benim başıma gelen yarın da size gelebilir. Çünkü matmazel artık 
ketm-i hissiyata pek lüzum göremiyor, her şeyi açık söylüyor.

Reyhan Türkçe olarak Hami’ye dedi ki:
— Merak buyurmayınız beyefendi! Biz bu dersi çok evvel 

aldık. Bu kadınla ibtida-yı münasebetinizde keyfiyetin bu nikat-ı 
mühimmesini lüzumu derecesinde araştıra idiniz bugün böyle sev-
3526    mevaid-i hususiye: özel vaatler
3527    riyaziye: matematik
3528    gümrahi-i aşk: aşkın yoldan çıkarıcılığı
3529    hükkâm: hâkimler
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diğiniz kadının yatak odasından çıkardığınız bir erkekle silah silaha 
gelmezdiniz. Elimdeki şu revolveri müdafa-i nefs için tutuyorum. 
Yoksa size fenalık etmek kastı ile değil… Bu kadın evvelce arka-
daşlarımdan birinin metresiydi. Oğlancağız iflas etti, sonra matma-
zelin idaresini ben deruhte ettim. Bendeniz çok filozof kafalı bir 
herifim. Birçok şeyi avamın gördüğü nazarla görmem. Her husus-
taki tetkikim, varışım başkadır. Sarfiyatı üzerime almakla Parnas’ı 
külliyen benimseyerek âşık-ı müflisi defettim. İkimiz de karıyı se-
viyor, ikimiz de muhabbetiyle neşeyab oluyorduk…

Hami:
— Off… Ne adilik!
Reyhan:
— Niçin beyim? Zatıaliniz gibi böyle bilmeye bilmeye bir ka-

dının dördüncü, beşinci âşığı olmak, aldanmak “alilik” midir?
Hami:
— Susunuz!.. Böyle şey hiç işitmedim!.. Ne bir yerden duydum 

ne de bir romanda okudum… İnsan bilmeye bilmeye çok şey haz-
medebilir fakat bile bile yutmak her midenin harcı değildir.

Reyhan:
— Biraz lütfediniz… Eski sevda arkadaşım da siz fikirde idi. 

Tekmil sarfiyatı deruhte ettiğim, elinden gitmek üzere bulunan bir 
kadınla kendini daha bir müddet yaşattığım hâlde yine beni çeke-
mez, yine beni aradan defetmek isterdi.

Hami:
— Size nispetle onun hiss-i insanisi, hayvanisine galip imiş…
— Ne addederseniz ediniz, sizin kadar zengin olmadığımız için 

ayni şuleye3530 tapınan ateşperestan gibi iki kişi bir mangalda ısın-
maya mecbur olduk. Bir kadının ikiye inkısam eden3531 muhabbe-
tine, bir eliyle bana, ötekiyle ona gösterdiği nevazişlere arkadaşım 
zor katlanıyordu. Fakat ben Parnas’ın hisseme ayırdığı sevgi ile, 
3530    şule: ateş
3531    inkısam etmek: bölmek
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iltifat ile iktifa ediyordum. Çünkü şimdiye kadar görüştüğüm ka-
dınlar içinde beni bunun kadar teshir edeni olmamıştır. Kendisine 
iptilam3532 ziyadedir. Lakin ben hiçbir şeyde hodkâmlığı sevmem. 
Ben mesud-ı muhabbeti olayım da beni teskinden artacak zülal-i 
sevdasıyla3533 diğerleri de neşeyab olsunlar, ne olur?

Hami:
— Yetişir efendim!.. Bu garip felsefenizi sizinle müşareket-i 

hissiyede3534 bulunabilecek bir diğerine anlatınız… Bugün ben sizi 
metresimle tuttum. Bu hareketinizle beni hem hissen hem namu-
sen yaraladınız. Hissen yaraladınız, çünkü sevdiğim bir kadının 
benden nez-i muhabbeti3535 ile onu kendinize celbettiniz. Namusen 
tahkir eylediniz zira burası benim evimdir. Bu vaka şayi olursa her 
taraftan uğrayacağım istihzaları bu müthiş hakikate vâkıf olunca 
çekeceğim ızdırabatı asla nazar-ı ehemmiyete almayarak suiniyetle 
haneme girdiniz. Bütün servetimi, bütün şeref-i insanimi feda ile 
kendime has kılmaya uğraştığım bir şeye el uzattınız. Saadet-i ha-
yatımı sirkat ettiniz… Şimdi nazarımda o kadar deni bir sariksiniz 
ki kasa kıranlar size nispetle pek ulvi bir mertebede kalırlar. Bugün 
ikimiz birden buradan sağ çıkamayacağız. Birimiz mutlak ölecektir, 
ölmelidir… Haydi, üzerime silahlarınızı boşaltınız… İşte ben teti-
ği çekiyorum… İhbar-ı müdhişinin son kelimesini telaffuz ederken 
Parnas bir savlet-i seriada3536 bulunarak revolveriyle Hami’nin bile-
ğine çarptı, silahı yere düşürttü. Şimdi revolversiz alık alık bakınan 
Hami’nin karşısına geçerek:

— Efendi! Beni şu zatla tuttunuz. Bu hareketimizi haysiyeti-
nize, namusunuza karşı bir tecavüz addediyorsanız böyle bir ada-
ma revolver sıkmakla namus tamir olunmaz. Biz Fransa’da böyle 
görmedik… Her şeyin yolu, sırası, usulü var… Bu efendiye düello 
teklif edebilirsiniz. Yarın ikişer şahit ile çarpışacak bir mahal tayi-
3532    iptila: düşkünlük
3533    zülal-i sevda: sevdanın tatlı suyu
3534    müşareket-i his: his ortaklığı
3535    nez-i muhabbet: muhabbeti çekip alma
3536    savlet-i seri: hızlı saldırı
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ni, şeriat-ı sairenin kararlaştırılması güç bir keyfiyet değildir. Şimdi 
burada birbirimize sıkacağımız silahlarla bütün hane halkını, belki 
tekmil mahalleyi ayağa kaldırmış, aleyhimizde türlü şayiat3537 hu-
dusüne3538 mahal vermiş olacağız…

Bu tekliften maksad-ı hakikisi ne olduğunu anlamak için Hami 
metresini yukarıdan aşağıya kadar süzdü. Bu hiddeti, bu yeisi ara-
sında yine maşukasının vücudunda gördüğü nikat-ı letafet, dila-
şup3539 güzellikler hayretini, meftuniyetini celbetmekten geri kal-
madı. Yüzünü buruşturup bu meftuniyetine şekl-i istikrah vermeye 
uğraşarak dedi ki:

— Memleketimizde düello memnudur. Mütecasirleri3540 adi ka-
til addolunur.

Parnas:
— Bunun da kolayı var. İntihap edeceğiniz şahitler elbette mah-

remiyetlerine güvenilir erbab-ı namustan kimseler olacaklardır…
Hami ile Reyhan ikisi birden:
— Şüphesiz…
— O hâlde bu düelloda muhasıminden3541 her kim yaralanır 

veya vefat ederse şahitler bu facianın kazaen vukua geldiğine şe-
hadet ederler.

Parnas’ın bu sözü beyefendilere makul gibi göründü. Bahusus 
“Fransa’da biz böyle görmedik.” cümle-i itiraziyesi biraz zihinlerini 
karıştırdı. Metres Fransız, maişet alafranga, sevda à la mode! Hepsi 
yolunda bu kadar Frengâne başlayan bir muaşaka, niçin Frenk usu-
lünde bir düello ile neticepezir3542 olmasın?

Zaten Reyhan’ın ne ölmeye ne de öldürmeye niyeti yoktu. Bu 
gibi vakalarda muhasımin beyninde ilk şiddetle hareket-i elime, bir 
3537    şayiat: söylentiler
3538    hudus: meydana gelme
3539    dilaşup: gönlü altüst eden
3540    mütecasir: cesaret eden
3541    muhasımin: düşmanlar
3542    neticepezir: sonlanma
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facia vukua gelirse gelir. O iptidai avan-ı müdhişenin3543 mürurun-
dan3544 sonra tehlikenin önü alınmış demektir. Şahitlerin bulunması, 
düello mahallinin tayini, şerait-i sairenin kararlaştırılması müdde-
tince kim bilir ne olur ne olmaz? Reyhan bu yolda düşünerek bir 
kaçamak yolu arıyordu.

Hami ise bu gibi hususata haysiyet, vicdan endişeleri karıştıran 
bir Frenk gibi tefekküratta bulunuyordu. Parnas’ın “Biz Fransa’da 
böyle görmedik.” sözü Şadi Efendizade’nin zihnini diğergûne et-
mişti3545. Binaberin3546 matmazelin teklifi kabul olundu.

Muhasameye şu suretle hitam verilmesi yani düello ile tesvi-
ye-i keyfiyet edilmesi bir kere taht-ı karara alındıktan sonra artık 
tarafeynin yekdiğerini tahkirde devam etmesi, münafi-i terbiye ve 
haysiyet3547 bir adilik olacağından revolverler yerlerine vazedildi. 
Hatta Reyhan enine boyuna gezinerek bir de sigara yakmak cesa-
retinde bulundu.

Belki yirmi dört saat geçmeden yekdiğerinin kanlarını dökme-
ye, hayatlarına kasta karar vermişler iken dakika-i hazırada asla te-
laş eseri göstermeyerek birbiriyle dost gibi konuşan iki şık, itidal-i 
dem3548 ile bir sohbet zemini bile açtılar. Bir sigara da Hami yaktı.

Dışarıda korkudan bayılan Rozet biraz kendine geldi, etrafına 
bakındı. Onun tahminince şimdi evin içi altüst olmuş, her taraf kan-
lara bulanmış olacaktı. Mahuf bir rüyadan uyanır gibi kalktı. Sal-
lana sallana hanımının yatak odasına kadar gitti. İçeride mırıl mırıl 
konuşulduğunu işitince istiğrapla başını uzattı. Odadakilerin etvar-ı 
dostane3549 ve musahabet-i nazikânelerini görünce hizmetçi kızın 
kemal-i hayretten ağzı bir karış açıldığı esnada Parnas tebessüm-i 
mutad ile:
3543    avan-ı müdhişe: dehşetli, şiddetli zaman
3544    mürur: geçme, geçiş
3545    diğergûne etmek: değiştirmek, karıştırmak
3546    binaberin: bundan dolayı
3547    münafi-i terbiye ve haysiyet: terbiye ve haysiyete uymaz
3548    itidal-i dem: soğukkanlılık
3549    etvar-ı dostane: dostça tavırlar
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— İşte Rozet geldi… Haydi kızım, bize birer kahve söyle… 
Hepimiz yorgun gibiyiz… dedi.

Gibisi fazla, üçü de bitab-ı ta’b3550 idiler.
Rozet kahve ısmarlamaya giderken kendi kendine şöyle söy-

leniyordu:
— Bu metreslik sanatı pek nazik, pek müşkül bir iş… Birbiri-

nin kanına susamış iki herifi dost gibi barıştırmış. Acaba ne tedbir 
kullandı? Matmazel beni sever ama sanatın bu hurdelerini öğret-
mez ki… Geçen gün Emil’e ettiğim iltifatı Yanko gördü, arada az 
daha kan oluyordu…

Kahveler geldi. Ortada pek suri bir nezaket, pek cebrî3551 bir 
beşaşet hüküm sürüyordu. Hami itidal-i demine, metanetine, ne-
zaketine Parnas’la Reyhan’ı hayran etmek için son tahammüllünü 
gösteriyordu.

Her üçü için de badi-i haz olamayan bu zoraki sohbetin teellü-
münden kurtulmak için Hami gitmek üzere ayağa kalktı. Metresini 
yine Reyhan’la yalnız bırakarak o haneden çıkmak istemesinde bir 
nevumma bir ima-yı metrukiyet vardı. Parnas rakibine terk edili-
yor demekti. Edilecek düello sanki tamir-i haysiyet ve namus, daha 
doğrusu izzetinefsini yerine getirmek için edilecekti. Parnas’ı istir-
dat için değil…

Hami hin-i mufarakatında3552 ibraz-ı metanete uğraştığı nis-
pette mağlub-ı teessürat olarak iki çenesi birbirine çarparak Rey-
han’dan sordu:

— Kararımız hükmünün yirmi dört saatten evvel icra olunması 
arzusundayım… Nev-i esliha3553 ile mahal ve vakt-i müsademeyi3554 
tayin ediniz. İkişer şahitle yarın orada buluşalım.

Reyhan bu istical-i mukateleye şaşırarak:
3550    bitab-ı ta’b: yorgunluktan bitkin düşmüş
3551    cebrî: zorlama
3552    hin-i mufarakat: ayrılık anı
3553    nev-i esliha: silahların çeşitleri
3554    vakt-i müsademe: vuruşma zamanı
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— Biraz müsaade buyurunuz, giyineyim. Buradan birlikte çıka-
lım. Dışarıda konuşuruz.

Bu cevapla Reyhan sebeb-i mukatele olacak bir kadınla neti-
ce-i muhasameye kadar yalnız kalmak arzu etmediği hususundaki 
mertliğini göstermek istemişti. Hami buna da muvafakatla hasmı-
nın giyinebilmesi için odadan çıktı. İçeride Parnas, Reyhan’la yal-
nız kalınca hemen dedi ki:

— Reyhan Bey rica ederim, düello için tayin edeceğiniz mahal 
ile zamanı bana bir vasıta-i seri ile ihbar ediniz.

— Mümkün olduğu kadar emrinizi yerine getirmeye çalışırım.
— Teşekkür ederim.
Reyhan giyindi, Hami’yle sokağa çıktılar. Kapının önünden 

birkaç adım açılır açılmaz Şadi Efendizade hasmına dedi ki:
— Şimdi şurada her şeye karar verelim…
— Bir gazinoya oturup da rahat rahat konuşsak olmaz mı?
— Beynimizdeki muhasame rahat rahat konuşmaya müsait bir 

zemin değildir zannederim. Bir mahal tayin ediniz. Yarın muayyen 
saatte şahitlerimizle orada bulunalım.

— Mahall-i müsademenin tayinini sizden rica ederim…
— *** karyesine iki saat mesafede bulunan Pınar Ormanı’nda 

saat üçte birleşelim. Ben mevcut silahlarımdan birer çift getiririm, 
siz de getirin. Şühudun3555 intihaplarıyla alat-ı müsademeyi de ora-
da tayin ederiz…

— Pekâlâ! Dediğiniz gibi olsun…
Bilaveda yekdiğerinden ayrıldılar…

3555    şühut: şahitler



XIV  
DÜELLO

İkisi de birer semt-i mütehalifeye3556 doğru yürüdüler. Reyhan 
sulh taraftarı idi. Hatta mukaddema Müştak’la beynlerinde olduğu 
gibi Hami, Parnas’ı sevmek emrinde iştirake yatsa buna da razı ola-
caktı. Hele düello meselesi Reyhan’ın hiç hoşuna gitmedi. Fakat 
redde çare var mı? Bu düello keyfiyetini Parnas çıkardı. Bu muka-
teleden matmazelin nefsine bir hisse-i ceza yok ki… Parnas için iki 
erkek, yekdiğerine kılıç sallayacaklar yahut kurşun atacaklar… Bi-
rinden birinin terk-i hayat etmesi ihtimali var… Bundan matmazele 
ne? Parnas netice-i müsademeyi âlemle beraber gazetelerde okuya-
cak… Hami yaralanmış yahut Reyhan maktul düşmüş… Şühudun 
ifa edecekleri şehadete nazaran bu mukatele bir kazaya hamledile-
cek. Herkes vakanın bir kaza neticesi olduğuna hükmederken Par-
nas kendi kendine “Bunlar iki budala herifti. Paralarını yolmak için 
ikisini de aldattım. Ahmaklar beni mücazatsız3557 bıraktılar, yekdi-
ğerini öldürmeye kalktılar.”

Hâl böyle cereyan etmeyip de vakanın bir kazaya hamline im-
kân kalmayarak işin düello neticesi olduğu anlaşılsa bu mukatele 
matmazel için âdeta bir reklam yerine geçer. “Bu karı için herkes 
birbirini öldürüyormuş.” sözü ağızdan ağıza deveran ettikçe Par-
nas’ı görmemiş bulunanlar temaşa-yı cemaline şitap ederler. Ser-
vetleri müsait olanlar metres ittihaz edebilmek sevdasına düşerler. 
3556    semt-i mütehalif: birbirine zıt semt
3557    mücazat: ceza
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O hâlde Reyhan veya Hami’den biri matmazelin iştiharına3558 hiz-
met için mi ölecek? Ölen ölecek fakat diriden de hayır kalacak mı? 
Düello maddesi sabit olunca böyle bir âdet-i sibaaneyi3559 memle-
ketimize ithale uğraştıkları için mütecasirleri lanet-i enama hedef 
olacak, ölene kimseler acımayacak, kalan aleyhinde de mahakim-i 
aidesinden3560 bir “katil” hükmü lahik olacak3561 …

Nasıl düşünülse mesele berbat… Ne yapmalı? Bu teklif açık-
tan açığa reddedilemezse bazı tedabir ve desaisi-i mahirane3562 ile 
men de edilemez mi? Ne için edilemesin? Parnas müsademe için 
tayin edilecek mahal ile zamanın bir vasıta-i seria ile kendine ih-
bar edilmesi ricasında bulundu. Acaba bundan maksadı nedir? Ne 
yapacak? Men-i mukatele için kendini elan Hami nezdinde nafi-
zü’l-kelim3563 mi addediyor? Ne olursa olsun böyle mühim ve va-
him bir meselede o karıdan bir hayır intizarıyla keyfiyeti boşlamak 
olamaz. Diğer türlü kati bir çaresine bakmalı. Reyhan, Hami’ye 
karşı ne nüfuz ne kuvvet istimal edebilir? İşte burasını düşündü. 
Sonra birdenbire aklına Firuze Hanım geldi. Bu kadın Reyhan’ın 
metresi fakat Hami’nin validesi idi. Oğlu üzerinde icra-yı nüfuz3564 
edebilirdi. Düşünülürse asıl bu düellonun neticesi, herkesten ziyade 
Firuze Hanım için müthiş olacaktı. Çünkü maktul düşeceklerden 
biri evladı, diğeri aşkından çıldırdığı sevdalısıydı. Bunlardan han-
gisini kaybetse elim bir darbeye uğrayacaktı.

Firuze, Reyhan’ın bir esiri idi. Âşığı ne emretse biçare kadın 
reddedemezdi. Fakat Reyhan gidip de buna “Ben mahdumunuz 
Hami Bey’in maşukasını seviyorum. Dün geldi, bizi eliyle bir oda-
da bastı. Bundan dolayı birbirimizle düelloya karar verdik. Aman ne 
3558    iştihar: meşhur olma
3559    âdet-i sibaane: vahşi âdet
3560    mahakim-i aide: ilgili mahkemeler
3561    lahik olmak: eklenmek, katılmak
3562    desais-i mahirane: ustaca hileler
3563    nafizü’l-kelim: sözü geçen
3564    icra-yı nüfuz: söz geçirebilme
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yapar iseniz yapınız, oğlunuzu bu fikr-i müdhişinden vazgeçiriniz. 
Mukateleyi menediniz…” denir mi? Mesele pek ince, pek nazik…

Firuze, Reyhan’ın Parnas’a olan muhabbetine agâh olsa, Hami 
de bu herifle validesi beynindeki münasebeti anlasa, paraları va-
lidesinden çekerek matmazele yedirdiğini hissetse o zaman Rey-
han Beyefendi’nin cidden hâli diğergûn olurdu. Bu mahuf hakikat, 
ikisinin nazarında da sabit olunca hiç şüphe yok o vakit bu deni 
mahluktan ahz-ı sar için ana oğul birleşirler. Bu ıttılaından3565 sonra 
Hami, belki de Reyhan’ı öldürmek için düelloya falan da lüzum 
görmez, ilk tesadüf ettiği mahalde silahla üzerine hücum ederek işi-
ni bitirir.

Sebeb-i mukateleyi, esas-ı maddeyi anlatmadan bu işte Firu-
ze’yi, oğlu üzerine icra-yı nüfuz için alet ittihazına çare yok mudur?

Reyhan bu ciheti düşündü. Firuze’nin Hami’den ziyade kendi 
sözüne itimat edeceğine Reyhan emindi. Yani kocakarıyı her hâlde 
yine iğfal edeceğine kaniydi. Sebeb-i muhasameyi pek tafsillendir-
meden oğluyla silah silaha çarpışacaklarını anlatarak men-i muka-
tele için Firuze’nin tavassutunu3566 rica edebilirdi. Ortaya Parnas 
ismi çıkarsa onunla olan münasebetini katiyen reddetmek, bu karıyı 
sebeb-i ziyareti, melunenin dam-ı sevdasına tutulmuş bir arkadaşını 
kurtarmak için olduğunu söylemek, bu ifadesine Firuze’yi inandır-
mak kabildi. Doğrudan doğruya düelloyu reddederek izhar-ı ceba-
net3567 ile Parnas nazarında küçük düşmekten belki de teveccühünü 
kaybetmekten ise bu veçhile hareket daha muvafıktı.

Firuze Hanım’ın tavassutunu talep için Reyhan o akşam ya-
lıya gitmeye karar verdi lakin bu akşam yalıda bulunmaktan bir 
tehlike melhuzdu. O gece metresi nezdinde kalmasına pek ihtimal 
verilemeyen Hami Bey yalıya giderse? Kendini Parnas’la tuttuğu 
gibi validesiyle de tutarsa? Hâl büsbütün fenalaşmış olmaz mı? Bu 
müşkülü de bir müddet derpiş-i mülahaza etti. Yalının büyüklüğüne 
3565    ıttıla: öğrenme
3566    tavassut: ara bulma
3567    izhar-ı cebanet: korkaklığı ortaya çıkarma
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Firuze’nin dairesinde müteaddit odalar, yükler, dolaplar olduğuna 
ve maşukasının elbette kendini saklayacak bir yer bulacağına güve-
nerek gitmeye karar verdi.

Reyhan’dan ayrıldıktan sonra Hami, Beyoğlu caddesinden 
Taksim’e doğru yürümeye başladı. Fakat nereye gidiyordu? Ne ya-
pacağını, veche-i azimeti3568 ne taraf olmak lazım geleceğini kendi 
de bilemediğinden kırk elli adım ötede durdu, düşündü. Zavallıda 
artık düşünecek hâl de kalmamıştı. Kaç gündür kendini yiyip bi-
tiren şüpheler üzerine hakikatin böyle dehşetle sübutu, o darbe-i 
canfersa vücudunu, asabını son derece-i ta’ba getirmişti.

Hami, rakibi Reyhan gibi düellodan korkmuyor, o ya ölmek ya 
öldürmek istiyordu. Metresiyle Reyhan’ı bir arada tuttuğu günü, o 
manzara-i basırasuzu3569 tahattur ettikçe Reyhan’ı berhayat bildikçe 
kendi rahat yaşayamayacaktı. Evet, ya kendinin ya hasmının im-
ha-yı vücudunu labüd addediyordu. Kendi için diğer suretle teşef-
fi3570, tahammül kabil değildi.

Hami ya ölecek ya öldürecek… Fakat Parnas ne olacak? Kendi-
si maktulen vefat ederse tabii metresini göremeyecek. Mukateleden 
galip çıkarsa artık bu karı ile yine görüşemeyecek. Hami, Parnas’ı 
beş on dakikacık olsun yalnız görüp son kelimat-ı muhakkirane ile 
yüzüne tükürmek, ona karşı peyda ettiği nefreti, istikrahı bildirmek 
istiyordu.

Garip hâl! Böyle Hami gibi felaket-i sevdaya uğrayanların ek-
serinde bu tuhaf arzu görülür. Gidip sadakatsizi bir daha görmek, 
artık kendinden buz gibi soğukluk geldiğini ona ispata uğraşmak 
arzu-yı mecnunanesi…

Bu arzunun vücudu, bilakis, henüz soğukluğun adem-i husulü-
nü, o hain, o sadakatsiz, o vefasız için daha yüreğimizin sühunet-i 
muhabbeti3571 zail olmadığını ispat eder. Ruhumuz, yaraların en 
3568    veche-i azimet: gidilecek yön
3569    manzara-i basırasuz: göz yakıcı manazara
3570    teşeffi: rahatlama
3571    sühunet-i muhabbet: aşkın, sevdanın sıcaklığı
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müthişi olan bunun gibi vecanak3572, iltiyamnapezir3573 bir ceriha3574 
ile sızladığı, kanadığı zaman zerrece insaf etmeden o neşter-i azabı 
bize sokandan kaçmalı, müebbeden3575 uzaklaşmalıyız…

Onu görmek yara üzerine yara açmaktır. Bir sevdanın sadakat-
sizlik yüzünden böyle faciaya tahavvülünde en sağlam tarik-i hala-
sı3576, mukabeleten ahz-ı sara, tahkire adem-i tenezzül ile hemen o 
semt-i bivefadan firardır. Fakat bu o kadar müşkül bir harekettir ki 
en ciddi azm ü sebat sahipleri bile bunun fiiliyatında duçar-ı za’f 
oluyorlar.

Hami lalettayin sokaklara doğru yürüdü. Hayli döndü dolandı. 
Hatavat-ı serseriyanesi ikide birde apartmana, Parnas tarafına doğ-
ruluyordu. Her an-ı takarrübüyle şulenin hararet-i ihlakini3577 his-
settiği hâlde yine tume-i nâr3578 olmaktan kendini alamayarak ateşe 
doğru tahrik-i bal eden3579 zavallı pervane gibi Parnas’a mülaki ol-
mak fakat bu defa sevmek için değil, son bir tahkir maksadıyla onu 
görmek istiyordu.

Nihayet bu arzu-yı tahkiri metanet tedbirine galebe etti. O tara-
fa yürümekten kendini alamadı. Evvela süratle haneye yaklaştıkça 
harekâtına bir betaet3580 arız oldu. Çıngırağı çekerken her tarafı tit-
riyordu.

Bu felakete uğramazdan evvel o haneye şetaretle geldiği gün-
leri düşündü. Şimdi bu ev kendisine bir zindan-ı belaya girer gibi 
geliyordu. Yukarı çıktı, apartmanın çıngırağını çekti. Yine kapıyı 
Antuvan açtı. Hizmetkârın çehresi sabahki gibi hâl-i tabiide değildi. 
Besbelli Rozet herifi vakadan haberdar etmiş olmalı. Bu nev âşıka-
3572    vecanak: ağrılı
3573    iltiyamnapezir: kapanması mümkün olmayan
3574    ceriha: yara
3575    müebbeden: sonsuza kadar
3576    tarik-i halas: kurtulma yolu
3577    hararet-i ihlak: öldürücü sıcaklık
3578    tume-i nâr: ateşin zevki, lezzeti
3579    tahrik-i bal etmek: kanat çırpmak
3580    betaet: ağırlık, gevşeklik
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ne münasebetlerin hin-i inkıtaında3581 o hanenin huddamı da yerine 
göre bu felaketten hissedar olurlar. Birikmiş aylıkları varsa ekseriya 
bu facia esnasında içine oynar. Beyefendi pek kederlidir, ona para 
sözü edilemez. Hanımın zaten para vermek âdeti değildir. O, sade 
alır… Uşaklar kime gitsinler? Böyle metresli, amantlı kapılarda pe-
şin alışverişten başka çare yoktur.

Hami sordu:
— Matmazel nerede?
— Matmazel evde değildir efendim…
— Nereye gitti?
— Gittiği yeri söylemedi efendim…
— Yalnız mı gitti?
— Hayır, Rozet’le beraber gittiler.
— Çanta, valiz gibi eşyadan bir şey götürdüler mi?
— Evet, iki büyük, bir küçük valiz götürdüler… Üçünü de so-

kak kapısına kadar ben indirdim, hamala teslim ettim… Hele o kü-
çük valiz, büyüklerden ağırdı.

— Bu eşyayı nereye gitmek üzere hamala teslim ettin?
— Yüklerin gideceği yeri ben bilmiyordum efendim, onu Rozet 

biliyordu. Fakat burada hamala bir şey söylemedi.
— Ben çıktıktan sonra buraya kimse gelmedi mi?
— Ne bileyim efendim?
— Nasıl ne bileyim? Evde bulunduğun hâlde içeri girip çıkanı 

görmez misin?
— Bazen görürüm bazen göremem…
— O ne demek olacak öyle?
— Efendim, bu apartmanın her kattan dış merdivene birer ka-

pısı vardır. Alt katta bulunduğum zaman tabii üçüncü kata gireni 
çıkanı pek göremem.
3581    hin-i inkıta: kesilme anı
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— Gelen giden çok olur muydu?
— Zannederim.
— Zannederim ne demek?
— Haşa terbiyeden dışarı efendim. Bazı işler olur ki onları zan 

üzerine söylemek icap eder. Kuvvetli olarak söylenirse belki o işin 
ispatı talep olunur… Günahları üzerlerinde kalsın… Kimi yukarı-
dan kimi aşağıdan kimi de orta kattan işlerlerdi. Alt kattan gelenler, 
fikirleri bozuk olmayan misafirlerdir. Orta kata çıkanlar, eh, biraz 
şüphe götürür şeylerdir… Üçüncü kattan duhul buyuranlar, matma-
zeli ayartmaya gelenlerdir. İşte hizmetkârınız böyle zannederdim. 
Fakat yanılmışım, bugün anladım. O kurşuni ceketli bey alt kattan 
gelir giderdi… Hem o zirzop bizim mutfakta oturan sincap kedi 
gibi bu evin alışığı idi. İşin içinde âşıklık döndüğünü ben anlayama-
dım. Çünkü alt kattan apaşikâre geliyordu. Orta kattan gelen Frenk 
ile üst kattan içeri büsbütün gizli giren o bıyıkları az, uzun boylu 
delikanlının matmazelle muhabbet kaynaştırdıklarında hiç şüphe 
yoktu. Hepsinin de şirket vapurları gibi buraya gelmek için günleri, 
saatleri, dakikaları vardı. Hatta bir perşembe günü arkadaşımla bir 
mecidiyeye bahis koyduk. Bugün beyefendi kulübe gittikten sonra 

“Alafranga saat iki buçukta buraya kimin gelmek nöbetidir?” diye 
sordum. “Şişmanın…” dedi. Evet, arkadaşım böyle iddia etti. Ben 

“Sarı bıyıklı gelecek.” dedim. Sonra gele gele kim çıksa beğenirsi-
niz? Patlayası şişman geldi!.. Onun yüzünden mecidiyeyi kaybet-
tim…

— Sorduğum söze cevap ver. Fazla lakırdı lazım değil. Böyle 
şişmanı, sarı bıyıklısı, alt kattan, üst kattan misafirler geliyor idi de 
bana niçin haber vermiyordunuz?

— Rozet bize “Matmazelin hatırı kırmamak için beyefendiye 
hiçbir şey haber vermemelisiniz… Verirseniz hepiniz kovulursunuz. 
Çünkü bu evde dönen şey, matmazelin hatırıdır. Onun istediği olur. 
Beyefendinin düdüğü ötmez. Matmazel, ‘Uşakların bana ettikleri 
iftiradır.’ diye bir yaygara koparır, zeytinyağı gibi her şeyin üstüne 
çıkar. Siz kovulursunuz, başka bir şey olmaz.” dedi. Bu dediğinde 
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de haklıdır. Su sebeple size bir şey demeye cesaret edemedik. Siz 
efendimiz, beni bir tarafa çekip de “Antuvan, iki gözünü dört açma-
lısın. Bu eve geleni gideni bundan sonra senden soracağım.” emrini 
vererek maaşıma da zammedeydiniz şu kapının önüne oturur, içeri 
girenleri tünelin kapısındaki dolaplı makine gibi çıtır çıtır, birer bi-
rer sayar, akşama efendime hesabını verir idim.

Hami fart-ı teessüründen ancak yarısını anlayabildiği bu sözle-
ri ondan ziyade dinlemeyerek yürüdü. Odaları birer birer dolaşma-
ya başladı. Antuvan’ın uzaktan uzağa kendini tarassut etmediğini 
bilse çocuk gibi haykıra haykıra ağlayacaktı. Her birinde bir türlü 
hatıra-yı sevdası bulunan ve hepsini Parnas’ı memnun etmek için 
aldığı o cicili bicili eşyayı yegân yegân gözden geçirdi. Sanki bun-
ları rüyetle, tetkikle gönlüne teselli arıyor fakat kendini bütün bütün 
tahammülsuz bir yeis, bir melal basıyordu.

Bir erkeğin saadet-i hayatı, bir kadının gönlüne, geçici heves-i 
sevdasına muallak kalmak meğer ne müthiş bir talihsizlik imiş! 
Ekseri parlak başlayan muhabbetlerin o sürur-ı bidayetlerinde gide 
gide böyle gaye-i elimeye ermeleri, böyle yürek sızlatarak sönmele-
ri ihtimalatı düşünülse o ezvak-ı ibtidaiyeyi böyle ıztırabat-ı canfer-
sasının ihtimal-i takibi hatıra getirilse sevmek için pek az insanda 
cesaret kalırdı.

Şimdi o apartman, Hami için öyle bir harabe-i sevda idi ki ne 
tarafına bakılsa, hangi köşesi karıştırılsa o müzeyyen, o kıymetli 
mefruşat3582, eşya-yı beytiye arasında sevdikleri kadınların göster-
dikleri ruy-i sevdaya, mevaid-i sadakate inanarak muhabbet-i hazı-
ralarının bahşettiği huzur ile yaşayanları dilhun edecek bin delile 
tesadüf olunurdu. O eşyanın her birinde Parnas’ın bir dilbazlığı, o 
zaman şiddet-i sevdasına nişane addolunan fakat şimdi birer haki-
kat-i müdhişe şekline girmiş yalanlarını birer birer görüyor, oku-
yordu.

Metresleri bulunup da artık israfata tahammül edemeyenler, 
maşukalarının sadakatlerinden biraz da şüpheye düşenler o saatte 
3582    mefruşat: ev döşemede kullanılan eşya
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akıl öğrenmek, nasihat istemek için Hami’ye gelmiş olsalar onlara 
söyleyecek pek çok hikemiyat-ı mücerrebesi3583 vardı.

Apartmanı metresinden hali görünce gönlünü bir boşluk istila 
etti. Bir şeye rabt-ı kalb etmek, sevmek istiyordu, sevmek… Fakat 
bu dünyada şayan-ı muhabbet kimi bulabilecekti? Şimdi onun için 
bu itibarla bir fert yoktu… Hep kadınları insanları aldatıcı, zalim, 
muğfil buluyordu. Of bu murdar muhabbetler insanın gönlünü lev-
salud3584 ediyor, bir teselli-yi hayat bulabilmek için saf, pak, nezih 
muhabbetler arıyordu.

O aralık aklına evvela mahdumu Rıfkı, sonra validesi, en son 
-evet en son- da zevcesi geldi. Bu üçünden riyasız birer muhabbet 
bekleyebilirdi. Şimdiye kadar bunlara karşı gösterdiği kayıtsızlık-
ları, ettiği hakaretleri düşündü. Parnas gibi bir Frenk karısına peres-
tiş edip de en ziyade sevmesi lazım gelenlerle bir bürudet-i daime, 
hemen buğz3585 ve nefret üzere yaşaması ne kadar takbih edilecek 
bir hâl imiş…

Bu üçünü şimdiye kadar sevmeyip, görmek istemeyip de öyle 
elim bir saat-i hayatında onların riyasız muhabbetlerinden teselli 
beklemek, bir ihtiyac-ı şedid üzerine bunları sevmek ve mukabe-
leten sevilmek istemek, insanı yine insanlıktan nefret ettirecek bir 
hodperesti3586 değil midir?

Parnas’a peyda ettiği şiddet-i sevda, Hami’nin kendi taallu-
katına olan muhabbetini âdeta söndürmüş, validesini, zevcesini, 
çocuğunu unutturmuştu. Yalnız unutmak da değil, bunların huzur-
larından sıkılır, sözlerini dinleyemez, yüzlerine bakamaz olmuştu. 
Varlıklarıyla ademleri o güne kadar kendisince hemen müsavi hük-
müne girmişken şimdi bunların muhabbetlerinden başka bu dünya-
da bir tesliyet-i hayat bulamaması, bu hakikatin nazarında sübutu 
kendini bütün bütün müteellim etti.
3583    hikemiyat-ı mücerreb: tecrübe edilmiş hikmetli sözler
3584    levsalud: pislik bulaşmış
3585    buğz: kin
3586    hodperesti: bencillik, kendini beğenmişlik
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Düellodan evvel gidip bunlardan af talep etmeye, her üçünün 
de gönüllerini almaya karar verdi…

O teessürle merdivenlerden paldır küldür indi. Aşağıda Antu-
van birikmiş paralarını kurtarmak için parlak mukaddimeli bir nu-
tuk hazırlamıştı. Nutuk şöyle başlıyordu:

— Efendim sayenizde karım gebe bulunduğundan akşama sa-
baha doğurmak üzere ise de ebe kadına verecek paramız bulunma-
dığından ve cümle hâlimiz sizce malum olduğundan ve bundan zi-
yade söylemeye de dilim dönemediğinden…

Hami koridordan geçerken Antuvan nutk-ı mürettebinin3587 
ilk cümlesini ancak telaffuz edebildi. Mabad-ı beyanatı3588 ağzında 
kaldı. Çünkü efendisi sağına soluna bakmadan hatta hizmetkârın 
oradaki mevcudiyetinden haberi olmadan bir sürat-i fevkalade ile 
çıktı gitti.

İlk işi düelloya iki şahit bulmak için dolaşmak oldu. Paris rüfe-
kasından iki zat buldu.

Bu iki şık, hasbe’l-uhuvve3589 Şadi Efendizade’yi düello gibi 
bir fikr-i sakimden3590 vazgeçirmek için nesayih-i lazımede buluna-
cak yerde bilakis Hami’nin bu niyetini alkışladılar.

Yarın buluşmak için saatler, dakikalar tayin ve her şey tertip 
edildi.

Hami bu işleri görünceye kadar hayli zaman kaybetti. *** kar-
yesine saat yarımda ancak gidebildi. Yalıya takarrüp ettiği zaman 
sular kararmıştı. Kendisini o kadar mücrim3591, o kadar suçlu bulu-
yordu ki cinayetinin derecesini düşündükçe taleb-i afva bile nefsin-
de kuvvet, cesaret göremiyordu.

Yalı kapısının önüne geldi. Eşiği atlamaya sıkılıyor, kendini o 
hanenin sahibi değil, pek yabancı bir misafiri gibi buluyordu. Çün-
3587    nutk-ı müretteb: düzenlenen nutuk
3588    mabad-ı beyanat: ifadelerin devamı
3589    hasbe’l-uhuvve: dostluk gereği
3590    fikr-i sakim: yanlış fikir
3591    mücrim: suçlu
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kü o zamana kadar bu aşiyane-i aileye validesinden para koparmak 
vesaire kabîlinden esbab-ı zaruriye ilcasıyla gelir, yoksa validesinin 
elini öpüp duasını almak, zevcesini memnun etmek, çocuğunu gör-
mek için gelmezdi.

Şimdi dünyada yalnız onlardan muhabbet beklemekten gayrı 
medar-ı tesliyeti kalmadığı itirafıyla vuku bulacak dehaleti3592 ba-
kalım bu üç zat tarafından nasıl telakki edilecektir? Acaba bu gece 
validesi oğluna nasıl muamelede bulunacak? Zevcesi ne yolda bir 
ruy-i kabul gösterecek? Oğlu Rıfkı “Beybabacığım…” hitab-ı mü-
tehassiranesiyle boynuna mı sarılacak? Yoksa yabancı yabancı yü-
züne bakarak odadan kaçacak mıdır?

Kapının zincirini çekti. Bahçeye girdi. Bu düşünceler cesareti-
ni kesrettiğinden birdenbire ileri yürüyemedi. İlk tesadüf ettiği bah-
çe kanepesinin üzerine oturdu. Yarım saat kadar da orada düşündü.

Böyle dalgın dalgın düşünür, sakitane bir hüzünle gözleri nem-
lenir, yüreği çarparken kendinden beş on hatve uzaktan bir karaltı 
geçti. Hami:

— Yalı halkından kim bilir kim geziniyor? dedi. Bu geçen ka-
raltıya ehemmiyet vermedi. İçeri gitmek üzere yerinden kalktı. Se-
kiz on adım atar atmaz o karaltı arkadan yavaş yavaş geldi geldi. 
Hami’nin omzunu iki üç defa okşayarak kısık, boğuk bir seda ile 
dedi ki:

— Rica ederim beyefendi, zatıaliniz Firuze Hanım’ın âşığı mı-
sınız yoksa Saffet Hanım’ın mı? Her hafta muayyen gecelerde gelir-
siniz. Hamam dairesi kapısından bir kadın sizi istikbal3593 ile nezd-i 
cananenize bilisal3594 âdeta yengelik vazifesini ifa eyler. Zannede-
rim ki bu hizmeti bazı akşam Nedime, bazı gece de Dudu görüyor. 
Nedime bu misafirini Firuze Hanım’ın nezdine, Dudu da Saffet’in 
odasına götürüyor. Günahları üstlerinde kalsın böyle bir istikbal-i 
leylide bulunurken Nedime’ye çok tesadüf ettim. Dudu’yu henüz 
3592    dehalet: af, yardım dileme
3593    istikbal: karşılama
3594    bilisal: ulaşınca
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içeri erkek alırken görmedim. Galiba Meryem bu hizmeti Nedi-
me’den daha ustalıkla ifa ediyor. Geçenlerde Saffet’in odasından 
çıkan hırsız yahut şeytan gürültüsü duyulmamış, işitilmemiş olaydı 
onların aleyhinde bir şey demeye sıkılırdım. Lakin ırz ehli bir ka-
dının yatak odasında öyle boylu boslu, yakışıklı, genç, tüvana bir 
şeytanın ne işi var? Rica ederim, bu akşam Firuze ile Saffet’ten han-
gisinin dairesine gittiğinizi söyleyiniz, sizi salıvereyim. Söylemez-
seniz mâni-i duhulünüz olmak3595 için bu gece sizi takip edeceğim…

Bu acip sualleri irat eden karşısındaki karaltının Revai oldu-
ğunu Hami sedasından anladı. Bu müstekreh sarhoşu eliyle öteye 
iterek dedi ki:

— Dayı, iki masum kadına böyle ağır iftirada bulunmaya utan-
mıyor musun?

Sesinden Revai de Hami’yi tanıyarak:
— Vay baltayı taşa mı vurduk? Hami’m… Oğlum… Sen mi-

sin? Yalıya hiç gelmezken böyle bivakit nereden çıktın?
— Nereden çıktığım sana ait bir mesele değildir.
— Ben bu evin aza-yı ailesinden değil miyim? Böyle vakitsiz 

buraya gelişin, elbette mühim bir mesele içindir. Ya validenden ya 
zevcenden şüphelenerek bunların gece ziyaretçilerini rüyetle ten-
vir-i uyun3596 etmek üzere buraya gelmiş olmalısın… Revai kaç 
yaşındadır? Feleğin çemberinden kaç yüz defa geçmiştir. Hele bo-
şalttığı içki fıçılarının çemberleri kaç bine baliğ olmuştur? Bunları 
bilmez misin yavrum?

— Dayı karşımdan çekil! Zaten yeisim son derecede… Bu ak-
şam yalnız hatrını değil, kafanı da beraber kırarım!

— Benim kafam valide hanımefendinin para çekmecesi değil 
ki derunundaki nukutu aşırmak için kırasın? Kıhf-ı âcizanem3597 ef-
3595    mâni-i duhul olmak: içeri girmeye engel olmak
3596    tenvir-i uyun: gözleri aydınlatma
3597    kıhf-ı âcizane: âciz beyin
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kâr-ı müessire-i feylesofane3598 ile memludur3599. Bunlar senin işine 
katiyen yaramaz. Sen sarf etmek için altın kelam değil, altın akçe 
ararsın.

— Saçma dinleyecek bir hâlde değilim. Çekil yanımdan!
— Canım sözlerimin neresi saçma?
— Serapa saçma…
— Hiçbiri saçma değildir. Söylediklerimi bir daha, on daha, 

yüz daha tekrar ederim… Valideniz hanımefendiyle zevce-i riyakâ-
rınız hanımın birer âşık-ı dilberleri vardır. Leyal-i muayyenede bu-
raya gelirler. Maşukalarıyla hembezm olurlar, giderler. Onların bu 
eğlencelerini ben de pek takip etmiyorum. Çünkü sen biçareleri pek 
yakadan attın, içleri sıkıldı… Nisa3600 taifesi bu… İçleri sıkılınca 
kendilerine nasıl olursa olsun bir eğlence taharrisinden geri dur-
mazlar…

— Herifi ya bu akşam şu müddeayat-ı rezilanenin3601 sıhhatini 
ispat edeceksin yahut Ali Ağa’yı çağırtacağım, sopaları yiyecek-
sin!..

— O malum… Sözlerimi ispattan âciz bulunsam Ali Ağa’nın 
sopalarından ürkmeyerek hiç böyle bir isnada kalkışabilir miyim?

— Pekâlâ, ispat et bakalım…
— Acele etme… Saçın ak mı kara mı? Önüne düşünce belli 

olur. Bu akşam o beylerden birinin buraya ziyaret gecesi olduğunu 
katiyen biliyorum. Bu gece içeri gidip validene, zevcene gözükme… 
Seninle şuraya saklanalım. Nerede ise o zair-i leyliyelerden3602 biri 
şimdi sökün eder… Nedime veya Dudu, hasılı bu ikisinden biri, 
âşık-i küstahın önüne düşüp bezmgâha götürürken sen de bunları 
takip zahmetini ihtiyar edersen bu akşam ya üvey babanı yahut zev-
cenin ikinci kocasını görmek şerefine nail olursun… Bu dediklerim 
3598    efkâr-ı müessire-i feylesofane: filozofça tesirli fikirler
3599    memlu: dolu
3600    nisa: kadınlar
3601    müddeayat-ı rezilane: rezil iddialar
3602    zair-i leyliye: gece ziyaretçileri
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harfi harfine böyle çıkmaz ise Ali Ağa’yı çağırırsın. Ben de şuracı-
ğa yüzüstü uzanırım… Basarsınız sopayı… Ben cezama razıyım!

Bu melun Revai’nin sözlerine ehemmiyet vermek de verme-
mek de birer beliye3603 idi. Haydi bu isnadatı3604 nazar-ı itibara 
alınmasın, ya iddiası doğru ise? Evet, Hami zaten validesinden bu 
hususta şüphe ediyordu. Firuze’nin israfatı kendi aleyhinde bu nev 
şüphelere mahal verdirecek raddeye gelmişti.

Filozof-ı Kelbî’nin müddeayat-ı vakıası ehemmiyet-i lazıme-
siyle telakki edilerek keyfiyetin tetkiki esbabına müsaraat3605 olun-
sa? Ya işin altından çapanoğlu çıkarsa? Bu gece Hami’nin böyle 
müellim bir ikinci mesele ile uğraşabilecek bir gecesi miydi? Vali-
desinin hayat ve sefahet-i maziyesini düşünerek Revai’nin bu kadın 
aleyhindeki isnadatına pek şaşmadı. Hemen hemen buna ihtimal 
veriyordu fakat zevcesi Saffet kendi üzerine bir erkek sevsin! Sonra 
bu cesaretini âşığını yalıya almak derecesine kadar ileri götürsün? 
İşte buna bir türlü ihtimal veremiyor, inanamıyordu.

Zevcesinin âşığını görmeyi merak etti. Bu gece şu hakikat sa-
bit olursa artık ölmek için Hami’nin düelloda yaralanmasına lüzum 
yoktu. Bu darbe-i müdhişe onu ihlake3606 kâfiydi.

Son meraret-i sevda, son ye’s-i hayatına karşı riyasız, sami-
mi, pak muhabbetleriyle gönlüne teselli aradığı zevatı da böyle bir 
çirkâb-ı ahlak3607 içinde bulmak, zavallı delikanlı için ölümden acı 
bir hâldi.

Yine bir müddet düşündü. Bu isnadatın esasını tetkikten başka 
çare olmadığını anladı. Binaenaleyh yarın ilk düelloyu Parnas’ın 
dostu, ikincisini validesinin sevgilisi ile eğer sağ kalırsa üçüncü-
sünü de zevcesinin âşığıyla etmeye karar vererek Revai’ye dedi ki:
3603    beliye: bela
3604    isnadat: isnatlar, iftiralar
3605    müsaraat: teşebbüs, girişme
3606    ihlak: helak etme, öldürme
3607    çirkab-ı ahlak: ahlakın pis suyu
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— Peki! Valideme yahut zevceme mülaki olmak için gelecek 
herifleri tarassut etmek üzere haydi münasip göreceğin mahalle giz-
lenelim. Dediğin çıkarsa o melun ırz düşmanlarına yapacağımı ben 
bilirim. Çıkmazsa başına geleceği de sen düşün…

— Hami, gel gözlerinden öpeyim! İnsan evladısın insan, asilza-
delik başka şeydir…

— Lakırdıyı uzatma… Haydi gidelim.
— Bu gece misafiri alelekser3608 koru cihetinden gelir. Köprüyü 

geçer, bahçeye iner. Taflanlı yoldan yürür, hamam dairesini bulur. 
Oradaki kapıdan istikbal olunur.

— O hâlde bu melunu yarı yoldan çevirmek için nereye saklan-
malıyız?

— Taflanlı yolun ortasındaki tufanın3609 içine…
— Fakat dayı senden bir şey rica edeceğim. Ben ne yolda ha-

reket edersem sen de ona tatbik-i muamele edeceksin. Gürültüye 
patırtıya lüzum yok. Ne validemin ne zevcemin benim bu gece 
burada bulunduğumdan, âşıklarını yoldan çevirdiğimden haberleri 
olmamalı anlıyor musun?

— Herifin ensesine iki tokatçık olsun yapıştırmadan mı salıve-
receğiz?

— Tokata, yumruğa lüzum yok… Bu bahçe derununda hiç gü-
rültü istemem. Herifi yoluna salıveririz. Yavaş yavaş takip ederiz. 
Yine koru yolundan avdet etmek ahmaklığında bulunursa yalıdan 
ses duyulmayacak bir mesafede çalyaka ederiz. O zaman buraya 
maksad-ı duhulünü anlar, ona göre pataklayarak terbiyesini veri-
riz…

— Peki evladım, peki… Ne dersen öyle yaparım… Haydi, va-
kit geçirmeyelim… Muhterem misafirimizin vakt-i teşrifi yaklaştı 
zannederim…
3608    alelekser: çoğunlukla
3609    tufa: çalılık
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İkisi de artık bilatekellüm taflanlı yola doğru yürüdüler. Git-
tiler gittiler, dedikleri tufanın içine girdiler. Birer sigara yaktılar. 
Hami dedi ki:

— Sigarayı avcunun içinde tut. Uzaktan ateş görünmesin.
— Bu sık yeşilliğin içinden sigara ateşi mi görünür?
— Sen dediğimi yap…
— Dediğini yapayım. Fakat niçin bu kadar çekiniyorsun? Bu 

gece zampara beyi yakalar isek hanımları işten agâh etmemekte pek 
mana göremiyorum. Onların da marifetlerini yüzlerine çarpıp ter-
biyelerini vermeli…

— Sen bilmezsin, hesabım başka…
— Ama pehlivanım nedir hesabın?
— Yoooook… Zevzeklik istemem…
Hami yerinden birdenbire kalktı. Tufanın kapısından biraz ba-

şını çıkararak ileri doğru baktı. Yavaşça dedi ki:
— Dayı köprünün ta öbür başında bir şey görüyor musun?
— Ha ha, görüyorum…
— Gördün mü sigaranın ateşi uzaktan nasıl belli oluyor? Bek-

lediğimiz zat geliyor demek… Hem de serbest serbest sigara içerek 
bilatekellüf3610 geliyor. İhtiyata, ihtiraza lüzum bile görmüyor…

— İhtiyata neden lüzum görsün? Kaç zamandır bilamânia bu-
raya gelip gitmeye alıştı. Herifi “Kışt!” diye bir ürküten olmadı ki! 
Aman “ürküten” dedim de aklıma geldi. Yunan felasife-i kadime-
sinden Krates bir gün karısından şüphelenerek…

— Of dayı çeneni tut… Şimdi hikâyenin sırası mı?
— Eh sözünün orasında dur… Ananın âşığının iliğinden de 

şimdi ben başlarım ha!
— Sus canım! Herif sigara içe içe geliyor.
— Hoş geldi, sefa geldi.

3610    bilatekellüf: zorluksuz, rahatça
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Revai usulca tufanın kapısından başını çıkararak:
— Sahi, geliyor be? Buraya gelince herifi nasıl yakalayacağız? 

Bu kapı hizasını bulur bulmaz birdenbire ben arkasına geçeyim, sen 
de önüne. Ne olduğunu anlamaya vakti olmadan nazeninimi3611 ka-
pana girmiş gibi yakalayıverelim!

— Hayır sen hiç işe karışmayacaksın. Ben bildiğim gibi yapa-
cağım…

— Böyle iş muavinsiz3612 olmaz. Herifi kaçırır isek sonra yüzü-
ne tükürürüm Hami…

— Susss… Yaklaşıyor…
— Peki… Elhap3613!
Müteheyyicane3614 bir intizar ile bir müddet sustular. Sigaralı 

zat hakikaten yaklaşıyordu. Nihayet Revai dayanamayıp elhapı bo-
zarak usulca dedi ki:

— Sayım da yok, suyum da yok… Ya bu gelen bir kişi değilse? 
Bu müsafirin-i kiram3615 üç dört kişi kadar varsa? Yine önlerine çık-
maya cesaret edebilecek miyiz?

— Biri validem için, diğeri zevcem için değil mi? Ya üçüncüsü, 
dördüncüsü kimin için gelecek?

— Aa Nedime ile Dudu’yu unuttun mu? Hanımlar meşgul-i 
sevda olurlar da hizmetçiler boş mu otururlar zannedersin?

— Canım böyle sürü ile herif buraya nasıl gelir?
— A onun biri nasıl gelirse beşi de öyle gelir!
— Sus herif sus! Çenen tutulsun artık…
— Al sana bir daha elhap!

3611    nazenin: ince, nazik, zayıf
3612    muavin: yardımcı
3613    elhap: uzun zaman susma esasına dayanan çocuk oyunu
3614    müteheyyicane: heyecanlı
3615    müsafirin-i kiram: şerefli misafirler
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Zair-i leyli elinden sigarasını attı. Kesafet-i zulmetten artık 
kendinin yürüyüp yürümediği belli olmuyordu.

Hami gayet yavaşça Revai’nin kulağına:
— Herifin takarrübünü sigarasından anlıyor idik. Galiba onu 

ihtiyaten söndürdü. “Vık” demeyeceksin ha!
— Demem dedik ya? İşte bana elhapı bir daha bozdurdun… Al 

sana üçüncü elhap!
Gözler karanlığa matuf, yürekler halecanda, pürsükût, bir in-

tizar-ı elime daldılar. İkisinin de gözleri karanlığa alıştığından taf-
lanlı yolun otuz kırk metre kadar ilerisini fark edebiliyorlardı. Bir 
iki dakika geçti geçmedi yolun müntehasından bir karaltı belirdi. 
Revai elhapı bozmamak için çırpınıyordu. Zairin takarrübünü o su-
retle olsun ima için Hami’nin elini tuttu, şiddetle sıktı. Hami de 
ayni mukabelede bulundu. Karaltı daha takarrüp etti. Revai bu defa 
şiddet-i halecanını imaen Hami’ye âdeta sımsıkı sarıldı. Zavallı de-
likanlı, filozofun tazyik-i muhabbetinden kurtulmak için silkindi. O 
esnada karaltı da tamam tufa kapısının önüne geldi. Oradan geçer-
ken Hami, bu ırz sarikinin vehleten önüne çıkarak:

— Kimdir o?
dedi. Zair-i leyli bu sualden fevkalade şaşırarak beş on saniye 

sükût etti. Nihayet havf-ı şedidine delalet eder titrek bir seda ile:
— Yabancı değil…
cevabını verdi.
Besbelli şaşkınlık tesiriyle verdiği bu cevap, Hami’yi bütün 

bütün izap etti3616 etti. Cebinden şemalı kibrit kutusunu çıkardı. Bir 
kibrit çaktı. Herifin yüzüne tuttu. Hami Reyhan’ı, Reyhan Hami’yi 
tanıyınca ikisinin ağzından birer “Vay yine o!” sayha-i dehşeti çıktı. 
Revai artık elhapı bozarak:

— Vay canına be, tanıştılar… dedi.
3616    izap: azaba düşürme
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Nakabil-i tarif bir havf u halecan içinde kalan Reyhan, derhâl 
ters yüzüne savuşmak için geriye saldırdı fakat Revai yabancı ol-
madığını iddia eden bu zair-i acibin hemen belinden kavrayarak:

— Yabancı olmadığınızı biliyorum elmasım! Azıcık oturunuz 
da konuşalım… Bu akşam bir acı kahvemizi içmeden, birkaç tatlı 
sopamızı yemeden sizi hiç salıverir miyiz?

Hami felaket-i hayatının iki an-ı müdhişinde önüne çıkan bu 
melun herifi omuzlarından yakalayıp var kuvvetiyle sarsarak:

— Irz sariki! Söyle bakayım, buraya niçin geldin? Validem için 
mi? Zevcem için mi?

Reyhan cevap vermedi. Revai dedi ki:
— Bir kibrit daha çakarsan kimin için geldiğini ben sana söy-

lerim.
Hami bir kibrit daha çaktı, hasmının yüzüne tuttu. Revai, Rey-

han’ın belini bırakıp yüzüne bakarak:
— Pek kuvvetli söyleyemem ama tahminime kalırsa bu zat va-

lide hanımefendinin misafiri olacak. Saffet Hanım’a gelen, bundan 
birkaç parmak daha kısa boyludur zannederim. Bunlar iki kişidir. 
Geceleri bahçeyi, koruyu devrederler dururlar. Karyede türeyen ej-
derha vakası da bunlardan azmadır. Galiba en evvel Dudu’yu sok-
tular. Karı hayyenin eni boyu hakkında mükemmel tafsilat veriyor.

Hami, Filozof Revai’yi yakasından tutup öteye çekerek:
— Dayı çekil!.. Şimdi zait3617 sözün lüzumu yok. (Reyhan’a 

hitaben) Deni mahluk! Acaba sen hangi muameleden utanır, mü-
teessir olursun? Utanmanın, sıkılmanın fiilen vukuu şöyle dursu, 
bu kelimelerin sence manası var mıdır? “Utanma” nedir? Bunu hiç 
ömründe hissettin mi?

Revai yine söze karışarak:
— Ben utanmanın tarifini bir kitapta okudum. “Utanma” şol3618 

nesneye denir ki…
3617    zait: lüzumsuz
3618    şol: şu



468 | Metres

Hami gözleri büyümüş bir hâlde:
— Kelbiyun’dan mısın yoksa kelp3619 misin nesin be herif, sus! 

Bilirim, utanmanın ne olduğunu sen de fiilen bilmezsin… Onu bel-
ki bir kitapta görmüş, ne olduğunu anlayamamışsındır…

Revai öfke ile:
— Şu karşında duran herif ya ananın ya karının zamparası. 

Bu bir hakikat-i malume… Şimdi gece vakti bu utanmazı fasl-ı 
hicabdan3620 imtihana mı çekmek istersin? Utanmadığını sen söy-
lüyorsun. Yine utandırmaya uğraşıyorsun. Onun utanmaz olduğu 
kadar sen de budala imişsin ya! Şu herifin buraya maksad-ı duhulü 
malum. Şuradan Ali Ağa’yı çağıralım. Onun eli idmanlıdır, insa-
nın kemiklerini zedelemeden kaba etlerini tulum gibi kabartır. Bu 
maharetini nefsimde tecrübe ettim. Evet, çağıralım Ali’yi, şu katırı 
yüzüstü yere yatıralım, verelim sopayı! Âlemin anasına, karısına 
göz atmayı öğrensin…

Hami:
— Dayı sus! Ali Ağa’yı ben şimdi senin için çağırtacağım!..
Revai:
— İşte susuyorum. Fakat öyle budala budala söz etme. Bana 

elhapı yine bozdurursun…
Hami, Reyhan’a hitaben:
— Şuraya bu geceki kasd-ı duhulünü düşündükçe her hakikat 

nazarımda tavazzuh ediyor3621. Denaetinin derecesini tafsilden âci-
zim. Aylarla hususi hanem demek olan apartmanımda yaşadın. Met-
resimin gönlünü benden çaldın. Benim o karıya olan muhabbetimle, 
emniyetimle eğlenerek zevk ettin, sefa sürdün. Bu da bir şey değil… 
Eğer sen o isen, evet validemin âşığı olan dolandırıcı, gönül yanke-
sicisi sen isen o zavallı kadının boyalı yüzüne gülerek, onu cali3622 
3619    kelp: köpek
3620    fasl-ı hicab: utanma faslı
3621    tavazzuh etmek: aydınlanmak
3622    cali: sahte
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sevdanla aldatarak servetimiz bakayasının3623 son kırıntılarını birer 
birer elinden çekiyor, bizi soyuyordun. Sen âdeta bir haydut demek-
tin… Bu haydutluğu nanpare3624 tedariki için yapmıyordun. Valide-
min za’f-ı nisvaniyesinden bilistifade cerrettiğin3625 nukutu götürüp 
başka karılarla yiyordun… Bu da bir şey değil… Sen benden bir 
insan için saadet-i hayattan madut olan3626 diğer bir şey sirkat et-
tin. Validemin muhabbetini nezettin… Hain, o mukaddes şeyden 
beni mahrum etmemeliydin! Validemi benden soğutmak için kim 
bilir nasıl iğvalarda bulundun? Bir gün yüzümü görmese rahat uyku 
uyuyamayan kadın haftalarca, aylarca beni görmemek için vesileler 
tehyiesine başladı. Çünkü artık her mülakatımızda para meselesin-
den dolayı beynimizde şiddetli münazaralar zuhur ediyordu. Zev-
cemi, mahz-ı safvet3627 olan o biçareyi de azdırmışlar. Odasına cin-
ler, şeytanlar girip çıkıyormuş. Kim bilir belki onu azdıran da yine 
sensin… Sen siyah bir nikab-ı husumetle yüzünü, bütün makasid-i 
hainanesini setretmiş bir düşmanımsın. Bana ne yaptığını, daha ne 
yapacağını tamamıyla bilemiyorum. Seni şimdi şurada gebertmek 
benim için işten bile değildi fakat düello için söz verdim… Şahitle-
rimiz yarın bizi o mahall-i muayyende beklerler. Damarlarımızdan 
akacak kan orada, o zevatın gözleri önünde aksın… İlk düelloyu 
Parnas, ikincisini validem, üçüncüsünü zevcem için edeceğim. Bu 
üç müsademede elbette ikimizden biri hâk-i helake3628 serilir. Haydi, 
şimdi sana uğurlar olsun… Yarın saat üçte, unutma…

Reyhan katan cevaba tasaddi etmeden3629 hemen oradan savuş-
tu. Revai haykırarak:

— Canım, şu edepsizi salıverme! Biraz olsun pataklayalım…
— Çekil! Sen karışma…

3623    bakaya: kalıntılar
3624    nanpare: bir lokma ekmek
3625    cerretmek: çekmek
3626    madut olmak: sayılmak
3627    mahz-ı safvet: katıksız saffet
3628    hâk-i helak: helak toprağı
3629    tasaddi etmek: girişmek
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— Nasıl karışma! Baksana, habis, zavallı valide hanımefendiye 
neler yapmış? Vallahi ben böyle şeye dayanamam…

Revai hâlinden gayrimemul bir süratle koşarak Reyhan’a ye-
tişti. Karanlıkta ayak yordamıyla âşık-ı firarinin beli ortasına bir 
tepme yapıştırdı. “Pat” sedasıyla inen bu tepmeyi müteakiben mad-
rubun3630 “Of, of!” şikâyeti işitildi. Bu oflara mukabil Revai bir kah-
kaha salıvererek:

— Of ya çapkın! Ayaklarımda yumuşak terlikler bulunduğuna 
şükret… Ya o iri nalçalı seyahat ayakkabılarım olaydı bel kemiğini 
dümen yekesi3631 gibi çarpıtır idim!..

***
Bu vaka-ı leyliyeyi takip eden günün sabahında Firuze Hanım 

tahammülfersa bir iç sıkıntısıyla iskambil falı açıyordu. Çünkü 
Hami yalıdakileri hiçbir şeyden haberdar etmemiş hatta o gece içeri 
bile girmemiş olduğundan Firuze Hanım, âşığı Reyhan’ın gelmek 
gecesi iken o akşam neden hilaf-ı mutad kendini böyle bir intizar-ı 
elimde bıraktığını şiddetle merak ederek sıkılıyordu. Bu kocakarı-
nın bütün saadet-i hayatı Reyhan’da ictima etmişti3632. Âlem, ömür, 
zevk, sefa, haz, sürur, hasılı her şey onun için Reyhan demekti.

Âşığı leyal-i mahsusa-i ziyaratının3633 birinde böyle gözükmese 
biçare maşuka-i köhne-cemal yeisinden, merakından çatlar, bayılır, 
ölürdü. Bu endişesi o geceki nâr-ı tahassürünü3634 itfaya3635 adem-i 
muvaffakiyetinden ziyade, genç âşığının taze bir kadınla akd-ı rabı-
ta-i sevda etmiş olması ihtimalini düşünmesinden ileri gelirdi. Rey-
han’ı inden cinden, kendi gözünden bile kıskanırdı. Bütün kadınlar 
Reyhan’a dildade olmuşlar da elinden kapacaklar gibi gelirdi.
3630    madrup: vurulan, darbe alan
3631    yeke: kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
3632    içtima: bir araya gelme
3633    leyal-i mahsusa-i ziyarat: özel ziyaret geceleri
3634    nâr-ı tahassür: hasret ateşi
3635    itfa: söndürme
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Sabahtan beridir, Nedime ile karşı karşıya belki yirmi defa 
açtıkları fallar hep şeametengiz3636 zuhur ettiğinden Firuze Hanım 
uykusuz geçirdiği o gecenin ta’b-ı cangüdazıyla gözlerini süzerek 
dedi ki:

— Nedime kızım! Hep yüreğimin etrafına kara maçalar doluyor. 
Her tarafımı sıkıntı basıyor. Reyhan daima benden ayrı düşüyor… 
Üç kız bir araya geliyor fakat bu gece Reyhan’ım neye gelmedi? 
Bunun hikmetini düşün kuzum Nedime!

Nedime gözleri iskambillere dikili olduğu hâlde birkaç defa 
yutkunarak:

— Ah kadınım, bu gece benim gözlerime de uyku haram oldu. 
Sabaha kadar sizi düşündüm, onu düşündüm. A… Yok yok bildiğim 
Reyhan Bey ise ne türlü bir mâni zuhur ederse etsin canını tehlike-
ye kor, behemehâl3637 o buraya gelirdi. Onun sizi ne kadar sevdiğini 
hanımcığım siz takdir edemezsiniz, ben bilirim… Zavallı delikanlı 
sizin için deli divane olur… Fakat kim bilir? Acaba hastalandı mı? 
İnsan hâli bu… İsterseniz bugün gideyim bir kere yoklayayım…

— Nedime… Aklıma başka şeyler geliyor…
— Ne gibi şeyler efendim?
— Geçen pazartesi günü için o benden seksen lira istemişti. 

Sarraftan mı bulalım, yine bir şey mi satalım derken nasılsa va-
kit geçti, biliyorsun ya, gününde parayı yetiştiremedik… Maymun 
Hami’den rahat var mı? “Para!” diye yüzüme atılıyor… Reyhan 
gücendiyse bunun için gücendi…

— Yok efendim yok… O tok gözlü çocuktur… Hiç para için 
gücenip de gelmezlik eder mi? Onun için sizin varlığınız para… Al-
lah vücudunuza afiyet versin…

— Reyhansız afiyeti ben ne yapayım?
Hanım-hizmetçi böyle konuşurlarken dışarıdan tık tık oda ka-

pısı vuruldu. Çünkü kendisi Nedime ile mahremane görüşürken 
3636    şeametengiz: uğursuzluk karışmış, uğursuzca
3637    behemehâl: mutlaka
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istizansız3638 içeri girmemelerini hanımefendi bütün hane halkına 
emretmişti.

Nedime kapıya koştu. Sofi isminde bir hizmetçi kız içeriye kır-
mızı bir zarf uzatarak Nedime’ye dedi ki.

— Posteci asada bekliyor, kâğıt üstünde imza koymanızı rica 
ediyor!

Nedime masanın üzerinde hazır duran kalemi hokkaya batıra-
rak taahhüt3639 senedini hanımı namına imza etti. Hizmetçiyi savdı. 
Sedirin üzerinde yatar gibi oturan Firuze Hanım gözlerini o kırmızı 
zarfa dikti.

Meraktan âdeta titreyerek sordu:
— Nedir o? Nedime?
— Telgraf efendim.
— Nereden?
Nedime zarfı açarak:
— Beyoğlu’ndan efendim…
— Tuhaf şey? Beyoğlu’ndan kimden? Hami’den mi?
— Hayır…
— Kimden? İmzayı oku bakayım…
— İmza şu: “Muhibbe-i aileniz Parnas Felie”.
— Ha anladım… Hami’nin metresinden, o menhus Fransız 

karısından. Oğlanı soydu soğana çevirdi, ocağımıza incir dikti de, 
hele bak kepazeye, bir de “Muhibbe-i aileniz” diye imza atmadan 
sıkılıyor mu? Bu fahişe karıların şerrinden, düzeninden Cenabıhak 
cümleyi muhafaza buyursun. Telgrafı oku bakalım… Yine ne dolap 
dönüyor işiteyim…

Nedime telgrafı hanımına cehren3640 okumazdan evvel bir kere 
kendi kendine süzdü. Habeş kızının beti benzi âdeta beyaz kesil-
3638    istizan: izin isteme
3639    taahhüt: postaya verilen şeyin yerine varmasını sağlama
3640    cehren: açıktan, alenen
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di. Çehresinden kanı uçtu. Gözleri büyümeye, dudakları titremeye 
başladı. Biihtiyar “Ah ne felaket!” telehhüfüyle izhar-ı halecandan 
kendini alamadı.

Firuze yarı uzanmış olduğu sedire bütün bütün yatıvererek:
— Kız, çabuk oku, şimdi bayılacağım… Reyhan’a bir hâl mi 

olmuş?
— Kim bilir efendim, kim bilir? Şu saatte zavallı Reyhan ölmüş 

müdür, kalmış mıdır?
Firuze bu defa sedirden fırlayıp Habeş kızının iki bileğine sa-

rılarak kendinden gayrimemul bir kuvvetle çatır çatır sıka sıka hay-
kırdı.

— Reyhan’ımı kim öldürüyormuş? O Fransız karısı işe neden 
karışıyor? Çabuk oku… Halecandan nefesim tutuluyor. Şimdi tıka-
nacağım.

Nedime, ihtizazdan her kelimenin sonunu üç dört elif miktarı 
uzata uzata telgrafnameyi bervech-i zir3641 okudu:

“Hami Beyefendi’nin validesi Firuze Hanımefendi’ye,
Mahdumunuz Hami Bey’le Reyhan Bey isminde bir delikanlı 

yekdiğerini öldürmeye yani düello etmeye karar vermişlerdir. Mu-
katele bugün karyeniz kurbundaki Pınar Ormanı’nda saat üçte 
başlayacak, muhasıminden biri biruh düşünceye kadar devam ede-
cektir. Bu telgrafnamem yedinize zamanında vasıl olursa bir saniye 
fevt etmeksizin3642 hemen bir arabaya râkiben3643 mahall-i vakaya 
şitap ediniz. Validesiniz. Oğlunuza karşı olanca tesir ve nüfuz-ı ma-
deranenizi3644 istimal ederek, icap ederse iki silah arasına atılarak 
men-i mukateleye uğraşınız. Cenabıhak’tan size muvaffakiyet ihsa-
nıyla bu iki gencin hayatını bağışlamasını temenni ederim.

İmza:
3641    bervech-i zir: aşağıdaki gibi
3642    fevt etmek: kaybetmek
3643    râkiben: binerek
3644    nüfuz-ı maderane: anne etkisi, söz dinletme gücü
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Muhibbe-i aileniz
Parnas Felie”
Firuze’nin çehresi ölü rengini aldı. Boyalı saçları ürperdi, göz-

leri büyüdü. Arkasını duvara dayayıp yumruklarını sıkarak olanca 
avazıyla:

— Karı, aklım çileden çıkıyor!.. Söyle, ben şimdi ne yapayım?
diye haykırdı.
O güne kadar Reyhan’ın tesir-i aşkıyla sönmüş zannettiği evlat 

muhabbeti, kalbinde birdenbire iştial etti3645. Hami al kanlar içinde 
gözünün önüne geliyor, bir hasm-ı biinsafın bir tehevvür-i intikam-
la oğluna, bir tanecik Hami’sine kurşun sıktığını, kama salladığını 
görüyor gibi oluyordu.

Firuze basıra-i dehşetini3646 dolduran bu manzara-i müellime 
karşısında çengel çengel olmuş elleriyle saçlarını demet demet yo-
larak bir nokta-i sabiteye dikilmiş gözleriyle korkunç imalarda bu-
lunarak:

— Herif! Oğlumu öldürme!..
feryadıyla odayı inletti.
O anda şefkat-i maderanesi her yeisinin fevkine çıkmıştı. Oğ-

lunu dest-i biamanından kurtarmaya uğraştığı katil kimdi? Âşığı 
Reyhan! Şimdi de biraz bu delikanlı ile geçirdiği eyyam-ı mesudeyi 
tahattur etti. Oğlunun da Reyhan’ı -evet âşığını- öldürmesi ihtima-
lini düşündü. Güya Hami karşısında hazır imiş gibi ellerini bir nok-
ta-i mevhumeye3647 doğru uzatarak en tatlı bir sada-yı istirham ile:

— Yavrum! Hami’m… Reyhan’a kıyma… O bana âşıktır. Dün-
yada en sadık dostumdur. Kardeş gibi geçinseniz olmaz mı? Bu 
dünyadan ikinizden biri eksilse artık hayatımın tadı kalmaz…

dedi. Yine birdenbire saçlarını yolup haykırarak:
3645    iştial etmek: tutuşmak
3646    basıra-i dehşet: dehşet gözü
3647    nokta-i mevhume: evham ürünü, gerçekte olmayan bir nokta
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— Ay ikisi de birbirine kıydı… İkisi de öldü… Bana da bir bı-
çak getirin… Bana da bir kurşun sıkın… İstemem artık! Yaşamam!..

Nedime avucuna boşalttığı kolonya suyu ile hanımının şakak-
larını ovmaya uğraşarak:

— Hanımcığım, kendine gel… Bak telgrafnamede Parnas ne 
demiş? “Bir saniye fevt etmeden hemen mahall-i vakaya koşunuz. 
Zavallıları kurtarınız.” demiş… Burada böyle bağırıp oturmanın ne 
faydası olur efendim?

Firuze alık alık etrafına bakınarak:
— Sahi öyle… Şimdi saat kaç?
— Bir buçuk…
— Düello kaçta olacakmış?
— Üçte…
— Acaba yetişebilir miyiz?
— Bilmem ki hanımcığım!
— Bir dakika daha burada kalsam çıldıracağım… Haydi koş… 

Hayvanları kuvvetli bir araba bulsunlar, koşsunlar, ne yaparlarsa 
yapsınlar, şimdi hazırlasınlar…

Nedime araba hazırlatmak için koştu. Odadan o çıktı, Meryem 
Dudu girdi. Helecandan usret-i teneffüs3648 geldiğini ima eden bir 
suret-i telaffuzla kaşlarının birini kaldırıp diğerini indirerek:

— Ah hanımefendim, bu ne hâldir ki uğramışsınız böyle? Ço-
cuğu desturluğa3649 çıkarmıştım. Bir bağırtıdır kulağıma değdiyse o 
kerte içimde ciğerim sallandı ki çocuktan beklediğim şey az kalsın 
benden vukua gelecekti. Haşa huzurunuzdan dışarı, düpedüz işte 
öyle olacaktı… Ne olmuş böyle ki saçlarınız önünüze yığılmış? 
Yoksa bu hafta kullandığınız boya saçkıran cinsinden mi imiş?

Firuze kızarak:
3648    usret-i teneffüs: nefes darlığı
3649    desturluk: tuvalet, hela
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— Sus karı! Çal çeneliğin sırası değil… Şuradan bana döşek 
çarşafı mı olur, yorgan çarşafı mı? Her ne eline geçerse başıma ör-
tecek bir şey bul. Hemen örteyim, sokağa çıkayım. Araba hazırla-
nırsa arkamdan yetişsin…

— Ah Mega! Ne oldu ki?
— Nedime’ye sor, sana o anlatsın. Benim hâlim yok.
Firuze Hanım bu sözü akabinde, üzerinde bulunan eşyayı şangır 

şungur yere dökerek masanın örtüsünü çekti. Başına örterek odadan 
çıktı. Hanımına Nedime merdivende tesadüf etti. Habeş kızı:

— Vallahi sizi bu kıyafette sokağa çıkarmam. Durunuz bir çar-
şaf getireyim. Hem daha araba hazır değil…

— Hazır oluncaya kadar yürüye yürüye giderim.
— Gidemezsiniz. Üç adım sonra halecandan tıkanıklık gelir.
Filhakika Firuze’nin daha oracıkta kuvveti kesiliverdi. Hâl-

siz hâlsiz merdivenin basamağına oturdu. Nedime koştu. Sandık 
odasından biri hanımı diğeri kendi için eline ilk geçen iki çarşafı 
kavradı. Firuze’ye çarşafı giydirdi. Mehmaemken saçlarını nizam-
ladı. Derununda sinirli hanımlara mahsus nane, lokman ruhundan 
tutunuz da her nevi kordiyal şişeleri, müsekkin-i asab3650 ilaçlar bu-
lunan çantayı da aldı. Hanım-hizmetçi arabaya bindiler. Firuze’nin 
ömründe tuvaletsiz sokağa çıktığı gün işte bugün olmuştu. Hanıme-
fendi arabacıdan sordu:

— Mehmet Ağa, Pınar Ormanı’na kaç saatte gidebilirsin?
— İki saatte…
— Hayvanları çatlatasıya sürmek üzere kaç saatte gidersin?
— Bir saatte. Belki üç çeyrekte. Belki daha az zamanda.
Saate baktılar. İkiye gelmiş… Firuze Hanım arabacıya:
— Beni bir saatten evvel oraya yetiştir. Sana ne istersen vade-

derim…
Mehmet Ağa hayvanları kamçıladı.

3650    müsekkin-i asab: sinir yatıştırıcı
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Onlar yalıdan çıktıktan sonra Dudu gürültüye başladı. Vakayı, 
hanımefendinin böyle acilen sebeb-i azimetini Nedime’den yalan 
yanlış biraz anlayabilmiş olan Meryem Dudu hemen selamlığa çı-
karak:

— Ali Ağa, Veli Ağa, Mehmet Ağa neredesiniz? Bana bakı-
nız. Top olup şöyle hepiniz ortaya çıkınız… Bugün saat üçe çeyrek 
(dakka) kalarak Pınar Ormanı’nda Hami Bey’le fesleğendir, süm-
büldür, güldür her ne ise böyle bir çiçek isimli bey arasında kıyak 
bir düello oluyor imiş… Hanımefendi anası ise Saffet Hanım da 
karısıdır, Rıfkı Bey de mahdumudur. Haydi, çabuk bize de bir araba 
hazır ediniz. İçine oturalım, vere kamçı gidelim, bu ne iştir biz de 
anlayalım…

Dudu da sürat-i mümkine ile bir araba buldurdu. Saffet’i, Rıf-
kı’yı alarak yola düzüldü.

Vaka yalı içinde şayi oldu. Hizmetkârlardan en sadıkları kimi 
yayan kimi talika3651 ile onlar da Pınar Ormanı deyip yola döküldü-
ler.

Firuze Hanım’ın arabası yarım saatte hayli mesafe katetti. Yarı 
yolu geçtiler. Zavallı kadın morararak, yumruklarını sıkarak araba-
cıya:

— Aman Mehmet… Kuzum evladım… Sür… Hayvanlar çat-
lasın, araba parçalansın, ne olursa olsun tek beni beş dakika evvel 
ormana yetiştir… Ah yavrum Hami’m acaba ne hâlde?

Artık Firuze Hanım yeisinin şiddetiyle, şaşkınlıkla her şeyi 
söylüyor arabacıya “evladım” diyor, Reyhan’ın ismini açıktan açı-
ğa telaffuz ediyordu. Reyhan’a ne oldu?

Hanıma baygınlık geldikçe Nedime ruhlar, kordiyaller yetiş-
tiriyor, bu isticalleri hilafına yollar, kırlar o kadar uzuyor o kadar 
büyüyor idi ki git git bitmek tükenmek bilmiyordu.

“Ha Mehmet Ağa! Ha yavrum ha!” diye diye ayıla bayıla hele 
orman karşıdan gözüktü… Firuze öyle bir hâl-i feveranda idi ki 
3651    talika: at arabası
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“daha çabuk yürürüm” zannıyla kendini arabadan aşağıya atmak, 
koşmak fikr-i tufulanesinde3652 bulunuyordu. Ellerinde saat, gözle-
rini bir ormana, bir saate dikerek saniyeleri sayıyorlardı. Nihayet 
hayvanlardan ziyade arabadakiler terlemiş, yorulmuş, bayılmış ol-
dukları hâlde ormanın kenarına vusul müyesser oldu. Saate baktılar, 
iki buçuğu beş geçiyor. Araba tamam yarım saat beş dakikada gel-
miş. Daha düello zamanına yirmi beş dakika var. Firuze sevinçten 
Nedime’ye sarıldı öptü. Arabacıya vadetmediği mükâfat bırakma-
dı… Lakin kadının bu sevinci çok sürmedi. Ormana vakt-i muay-
yenden evvel geldiler. Pekâlâ, ama burası koskoca bir orman. Bu-
nun hangi kıyısında, hangi bucağında düello oluyor? Muhasımlar 
ne tarafa çekilmişler? Buna dair telgrafnamede sarahat3653 yok. Bu 
binlerle ağaçtan müteşekkil meşcerenin ne cihetine yürümeli? Or-
man içinde araba yolu yoktu. Arabadan indiler. O tarafa yürüdüler, 
bu tarafa saldırdılar. Beyhude yere bir çeyrek zaman geçti. Saat üçe 
on dakika kaldı. Yine Firuze yalıdaki gibi:

— Aman ya Rabbi, sen bize merhamet et… Nerede iseler o 
yolu bize ilham et… Bittim, tükendim… Ayakta öleceğim!..

feryatlarına başladı.
Arabayı ormanın kenarında hayvanlarıyla terk etmişlerdi. Firu-

ze’nin bir koltuğuna Nedime, diğerine Mehmet girmişti. Yola ben-
zer bir izden yürüdüler. Her sene döküle döküle âdeta tabakalar teş-
kil etmiş olan sararmış, çürümüş yaprakların üzerinden kaya kaya 
bir su başına geldiler.

Hemen yarı yarıya sararmış, üçte bir kısmı dökülmüş olan yap-
raklar arasından, sertak-ı meşcereden3654 sonbaharın sabah güneşi 
nüfuza uğraşıyor, hafif hafif rüzgâr estikçe ziya ile gölgeler sanki 
hemaguş olmak3655 için yer yer sıçraşıyor, birbirini kovalıyordu.
3652    fikr-i tufulane: çocukça fikir
3653    sarahat: açıklık
3654    sertak-ı meşcere: orman açıklığı
3655    hemaguş: kucaklaşmak
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Su başına indiler. Yosunlu bir çukura ucu kırık bir taş oluktan 
parmak kalınlığında bir su, hâl-i mizaba3656 gelmiş elmas berraklığı 
saffetiyle akıyordu. Sath-ı rakidinde sararmış yapraklar yüzen, bü-
tün cidarına koyu yeşil yosundan sıva sürülmüş bu yalağa Nedime 
baktı. O ayine-i abda3657 çehresini evvelkinden esmer gördü. Çanta-
dan kulpu altın kuşlu gümüş tası çıkararak oluktan doldurdu. Suyun 
soğukluğundan tasın cidar-ı haricisi buğulandı…

Habeş kızı, suyu hanımına götürerek:
— Hanımcığım… Ne kadar soğuk bilseniz… İki yudumcuk 

içiniz. Bu size en kuvvetli kordiyallerden daha ziyade hüsnütesir 
eder…

medayihiyle tası Firuze’ye sundu.
Biçare kadının içi yanıyordu. Ağır ağır içti fakat tası bitirdi. 

Nedime’nin yüzüne bakarak:
— Biz buraya mesireye su içmeye mi geldik? Saate bak, daki-

kaların beşi daha gitti…
O aralık su başına çoban kıyafetli bir delikanlı geldi. Yalağın 

yanında duran bir testi dibini doldurdu. Başını havaya kaldırıp her 
yudumda gırtlağının aşağı yukarı hareketini oradakilere göstere 
göstere suyu tekmil içti.

Firuze bu delikanlıya hitaben:
— Oğlum sen çoban mısın?
— Evet.
— Demek buralısın? Bu ormanı iyice tanırsın…
— Evet, şuradaki mandıradayım…
— Bu sabah buraya birtakım beyler, efendiler geldiler mi?
— Evet geldiler. İki araba…
— Arabaları nerede duruyor?
— Ormanın öbür tarafında…

3656    hâl-i mizab: su yolu hâli
3657    ayine-i ab: su aynası
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— Kendileri nereye gittiler biliyor musun?
— Ormanın içinde bir açıklık vardır. Oraya gittiler. Orada av 

yapacaklar zannederim.
— Orası buraya ne kadar sürer?
— Eh yarım saat, yirmi beş dakika…
— Bizi oraya kadar götürür müsün? Sana bahşiş veririz…
— Götürürüm…
— Haydi, düş önümüze…
Çoban önde, bunlar arkada, ormanın içine doğru yürüdüler. Fi-

ruze Hanım meyli dikçe olan orman derununda âdeta koşarak git-
mek istiyordu. Yedi sekiz dakika kadar yürüdüler, ter içinde kaldılar. 
Nedime dedi ki:

— Hanımcığım aceleden tıkanacaksınız… Beyler düello için 
saat üçte buluşmaya söz vermişler. Lakin buluştukları dakikada 
silaha davranacaklar değil ya! Elbette beynlerinde kararlaştıracak 
hususi işler vardır. Beş on dakika belki daha ziyade de bu tertibat 
sürer. Acele etmeyiniz.

O dik meyli tırmana tırmana hayli gittiler. Saate baktılar, su ba-
şından ayrılalı yirmi dakikadan ziyade olmuş. Firuze pek yoruldu. 
Biçarede hemen kudret-i meşy3658 kalmadı. Koltuklarından tutan 
Nedime ile Mehmet Ağa’nın muavenetleri olmasa oracığa oturup 
kalıverecek gibiydi.

O esnada ormanın şark cihetinden hevlnak3659 bir gümbürtü ile 
birbirini müteakip iki tabanca sedası işitildi… Bir saniye evvel hiç 
takati kalmamış zannolunan Firuze şiddetle silkinip hizmetçilerin 
ellerinden kurtularak:

— Evladımı öldürüyorlar! Vaktinde yetişemedik!.. Eyvah!.. 
Nedime! Mehmet! Allah aşkına koşunuz… Yavrumu kurtarınız…
3658    kudret-i meşy: yürüme gücü
3659    hevlnak: korkunç
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feryatlarıyla oraları çınlata çınlata en öne düştü. Koşuyordu… 
Çok sürmedi yekdiğerini velyeden3660 iki silah gümbürtüsüyle yine 
orman inledi. Oradan buradan ürken tuyur telaşlı cıvıltılarla kaçı-
şıyorlardı.

Artık Firuze’de ses kesildi fakat yürüyor, koşuyor, uçuyordu… 
Hepsi de son gayret ve kuvvet-i meşyetlerini istimal ile patlama 
gelen tarafa koştular. Keskin bir barut kokusu istikballerine çıktı. 
Düello heyetini teşkil eden zevatın artık sesleri, lakırdıları işitili-
yordu. Cereyan eden muhavere şöyle idi:

— Ümid-i hayat yok mudur dersiniz?

— Hayır zannetmem. Kurşun beyine işledi fakat derece-i hasarı 
malum değil… Bir doktor yok mu?

— Yüzüne su serpiniz… Belki ayılır…

— Şimdi kazayı mahallî komiserine kim haber verecek?

İşte tamam bu hengâmede Firuze hizmetkârlarıyla düello ma-
halline vasıl oldu. Burası ormanın ortasında ağaçsız bir açıklıktı. 
Valide-i bedbaht:

— Kurşun kimin beynini deldi bakayım?!

figanıyla ortaya atıldı.

Manzara, kal ü kalemin tasvirinden âciz kalacağı mertebe-i fe-
ciada müessir ve müheyyiçti3661.

Hami, arkadaşlarından bir delikanlının kucağında yatıyordu. 
Başı o zatın göğsüne müstenitti3662. Arkasında Frenk gömleğiyle 
pantolonundan başka bir şey yoktu. Benzi solgun ayva rengini al-
mıştı…
3660    velyetmek: takip etmek, birbiri ardınca gelmek
3661    müheyyiç: heyecan verici
3662    müstenit: dayanma, yaslanma
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Dört beş kişi mecruhun3663 etrafına toplanmışlar, müdavat-i ib-
tidaiye3664 için her biri bir şey söylüyor fakat telaştan, helecandan, 
korkudan hiçbir şey yapamıyordu.

Firuze kalb-i maderanesinden kopan bir figan-ı cangâhla3665 
mahall-i mukateleye girince pürtevahhuş3666 oradakiler mecruhun 
etrafından biraz açıldılar. Yalnız Hami’yi göğsü üzerinde tutarak 
hâlet-i nezinde ona yastıklık eden zat o mevki-i müşkülü terk et-
medi.

Mader-i bedbaht inleyerek oğlunun cesedi önüne diz çöktü. 
Artık bağıramıyor, söyleyemiyor yalnız kısık kısık, boğuk boğuk 
anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu.

Nedime:
— Canım bu kadar erkek buraya toplanmışsınız, hiçbiriniz işe 

yaramıyorsunuz… Yalnız bu marifeti yapmak için mi buraya geldi-
niz? Hani ya yanınızda bir doktor?

Oradakilerden biri:
— Gelecekti, işi zuhur etmiş, gelemedi…
Nedime haykırarak:
— Gelmez zahir… Hiç akıllı bir adam başını böyle dertlere so-

kar mı? Bakalım şimdi siz ne cevap vereceksiniz?
Diğer biri:
— Kaza efendim kaza… Kazaya tedbir olur mu? Kaza olduğu-

na hepimiz şehadet ederiz…
Nedime hiddetle:
— Kazayı siz görürsünüz? Beyefendi düelloda yaralandı. Siz 

bu işi daha burada görmezden bir buçuk saat evvel beyefendinin 
metresi Parnas tarafından bize telgraf geldi. Biz buraya neden koş-
tuk geldik böyle bakayım? Tuuu alık herifler!… Bunun kaza oldu-
3663    mecruh: yaralı
3664    müdavat-i ibtidaiye: ilk müdahale
3665    figan-ı cangâh: can alıcı figan
3666    pürtevahhuş: ürkmüş olarak
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ğunu siz mahkeme huzurunda söyleyiniz, bakalım kimi inandıra-
caksınız?

Huzzardan3667 biri:
— Habeş kızı avukat gibi söylüyor!
Bir doktor bulup getirmesi için Nedime, arabacı Mehmet 

Ağa’yı karyeye saldırdı. Mehmet Ağa araba hayvanlarından biri 
üzerine eyersiz binerek dörtnala gitti.

Parnas’ın telgrafı maddesi vakanın kazaya hamledilebilmesine 
ihtimal bırakmamıştı. Şahitler beyninde helecan arttı.

O aralık Dudu ile Saffet, Rıfkı onlar da yetiştiler… Feryat fer-
yada, çığlık çığlığa mecruhun etrafında bir matemdir başladı.

Saffet, Hami’nin üstüne kapanıyor, o kalkıyor, Firuze yatıyor-
du.

Dudu kan tere batmıştı. Bir ağacın yanına çekildi. Cebinden çı-
kardığı buruşuk mendiliyle yüzünü silerken oradaki zevatın içinde 
Müştak’ı gördü. Kendi kendine:

— Yumuşak Bey işte burdadır. Ne hinoğlu bir evlattır… Hoca 
hanımın dediği doğrudur. Sanki bu delikanlı şeytanın kıç ayağıdır…

Dudu, Müştak’a yaklaşarak:
— Yumuşak Efendi nihayet bu marifeti ettiniz… Doğru söyle, 

bizim beyi sen öldürdün?
Müştak ellerini ovuşturarak:
— Aman Dudu, sus…
— Neye sus olacağım? Bu akşam sarıklı imam efendiye hepsini 

anlatacağım… Ordan çıkıp karakola girerek “sen de bu işin içinde 
tuz bibersin” deyi hep hikâye vereceğim…

Validesiyle zevcesi baş ucunda haykırışırlarken Hami gözlerini 
açtı. Mecruhta kudret-i tekellüm yoktu. Yalnız sahibinin münteha-yı 
hayatta o nevahi-i vedada3668 bulunduğunu ima eder baygın, sönük, 
3667    huzzar: hazır olanlar, orada bulunanlar
3668    nevahi-i veda: veda tarafı, veda durumu
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fersiz, mürde nazarla etrafındakileri ağır ağır süzüyordu. Biçarenin 
benzi daha sarardı. Hayatla ölümün an-ı telakisini bir çehrede gös-
teren alaim artıyordu.

Bütün oradaki halk, muhtazırın etrafında bir halka teşkil etti. 
Bir sükûnet-i elime içinde bakıyorlar, dinliyorlar, sanki mevtin3669 
bir vücudu zir-i kahrına3670 nasıl alacağını görmek istiyorlardı.

Muhtazır o nim mürde nazarını bu kalabalık üzerinde seyretti-
rirken validesini gördü. Amik bir mana-yı teellüm, evet şakağından 
aldığı yaranın ızdırabından daha vecanak3671 bir takallüs-i sima3672 
ile başını öbür tarafa çevirmek istedi fakat çeviremedi. Yalnız isti-
kamet-i nazarını tebdil edebildi. Bu defa gözü zevcesi Saffet’e isa-
bet etti. Aynı infial-i çehre ile nazarını oradan da ayırdı. Yani her 
ikisine de itilaf kabul etmez bir şiddetle dargın olduğunu anlattı. 
O esnada hıçkıra hıçkıra bir ağlama, bu müessir sükûtu ihlal etti. 
Ağlayan Meryem Dudu idi. Dudu halkadan bir adım ilerleyerek Ha-
mi’ye hitaben dedi ki:

— Karınız Saffet Hanım’a hiç dargınlık yüzü göstermeyiniz. O 
kadın değildir. Sanki ırzca, namusça, sızırılmış bir altın parçasıdır… 
Onun için ardından her ne ki laf ediyorlarsa yalandır, iftiradır. Daha 
doğrusunu isterseniz canınızın, dudaklarınızın üstüne çıkıp oturmuş 
olduğu böyle bir ağır vaktinizde siz ondan aflık dilemelisiniz. Onun 
ne çektiğini bir ben bilirim, (eliyle semayı göstererek) bir Allah bi-
lir… Böyle ediniz beyefendi ki siz de rahatlık ve şifalık bulasınız…

Dudu’nun bu sözleri üzerine muhtazırın nazarına sanki biraz 
fer3673 geldi. Tatlı bir imale-i nazarla zevcesine bakarak gözlerini 
açıp kapadı. Saffet bunun bir davet olduğunu anlayarak yüzünü Ha-
mi’nin dudaklarına yaklaştırdı. Sonra kendi de zevc-i muhtazırını 
öptü. Bu kadar kişi muvacehesinde ehliyle teati ettiği bu buse, müd-
3669    mevt: ölüm
3670    zir-i kahr: kahır altı
3671    vecanak: ağrılı
3672    takallüs-i sima: yüz buruşturma
3673    fer: parlaklık
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det-i zevciyetince gördüğü ilk ve son samimi mükâfat-ı muhabbet 
idi. Peder-i canberleb3674 oğlu Rıfkı ile de öpüştü…

Barışmak nöbeti, validesi Firuze Hanımefendi’ye geldi. Kadın-
cağız sineçak3675 olarak:

— Hami, yavrum anana merhamet etmiyor musun?
kelimatıyla istirhama başladığı sırada uykuya dalar gibi mecru-

hun gözleri kapandı. Kalabalıktan biri:
— Rahatsız etmeyiniz, yormayınız, işte yine bayıldı, dedi.
Bu defa da gözlerini açmasına intizaren hazırun, yaralının 

yüzüne bakmakta iken Mehmet Ağa ile celbettirilen doktor yetiş-
ti. Mecruhun evvela nabzını muayene etti, badehu kalbini dinledi. 
Tabibin yüzünde peyda olan asar-ı nevmidi3676 herkesi bütün bütün 
halecana düşürdü. Firuze figanla sordu:

— Doktor efendi, oğlum nasıl? Ümit yok mu?
Doktor ellerini ovuşturarak:
— Hanımefendi, metanet gösteriniz! Allah sizlere ömür ver-

sin…
***
Mahallî polis komiseri, vakayı o gün pek çabuk istihbar etmek-

le3677 “düello şahidi” sıfatıyla suret-i cereyan-ı cinayeti3678 gören 
zevattan çoğunun savuşmalarına meydan vermeksizin mahalle-i 
aidine ihbar-ı keyfiyet etmiş ve derhâl yetişen müddeiumumi3679 
muvacehesinde müstantik3680 marifetiyle tedkikat-ı ibtidaiyeye mü-
saraat olunarak Reyhan aleyhinde tevkif3681 müzekkeresi ita kılın-
mıştır.
3674    peder-i canberleb: canı dudaklarına gelen, ölmek üzere olan baba
3675    sineçak: yüreği yaralı
3676    asar-ı nevmidi: ümitsizlik işaretleri
3677    istihbar etmek: haber almak, duymak
3678    suret-i cereyan-ı cinayet: cinayetin meydana gelme şekli
3679    müddeiumumi: savcı
3680    müstantik: sorgu hâkimi
3681    tevkif: tutuklama



486 | Metres

Tenvir-i hakikat emrinde malumatına müracaat edilmek üzere 
zabıta tarafından Parnas Felie, bu Pınar Ormanı vaka-i cinaiyesinin 
akşamı Beyoğlu’nda çok taharri edilmiş fakat bulunamamıştır.

***
Reyhan kendini küreğe gönderecek hâkimlerin huzuruna çık-

maya hazırlanır, Firuze Hanım evlat acısı ve son sevdalısından te-
sir-i iftirakıyla sinezen-i matem3682 olurken o akşam Pake Kumpan-
yasının Ahırkapı Feneri’ni dolaşarak pürvakar bir aheng-i reftar ile 
Marmara’nın sine-i laciverdisine süzülüp giden cesim bir vapuru, 
Hami’nin metresini almış götürüyordu.

Vapur, akşam güneşinin hazin yaldızları altında çırpınan o 
müzehhep dalgaları çiğneyip afak-ı duradura3683 doğru yol alırken 
birinci mevki güvertesinde mevsimin serinliğinden tahaffuzan3684 
samurlu, geniş bir mantoya bürünmüş bir kadın, celb-i teveccühü 
için karşısında türlü komplimanlar yapan iki genç Frenk’e arada bir 
tebessüm ediyordu. Bu kadın Parnas’tı. Başındaki koyu neftî seya-
hat şapkası altında saçları daha dilaşup görünüyordu. Yed-i sania-i 
kudret3685, melahaten bu kadında bütün kudret-i kemalini göstermiş 
fakat onu müthiş bir nakisa-i maneviye3686 ile yaratmış, hasais-i in-
saniyelerden3687 zerrece nasiptar etmemişti.

Parnas, içinde bulunduğu vapurun köpükleri arkasında bir me-
zarla bir katil bıraktığını o saatte aklına getirmiyor muydu? Belki! 
Şöyle pek müphem3688 surette… Onun şimdi zihnini asıl işgal eden 
şey, karşısında arz-ı perestiş eden o iki genç Frenk’ten hangisini 
tercih lazım geleceği emr-i müşkiliydi.

***
3682    sinezen-i matem: acıdan göğsünü döven, yas tutan
3683    afak-ı duradur: uzak uzak ufuklar
3684    tahaffuzan: korunarak, sakınarak
3685    yed-i sania-i kudret: kudretin sanatkâr eli
3686    nakisa-i maneviye: manevi eksiklik
3687    hasais-i insaniye: insani özellikler
3688    müphem: belirsiz
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Hami mezara girdi, Reyhan mahbese3689… Orta yerde bir ser-
seri-i aşk u heva kaldı: Müştak… Bu vakada o diğer refiklerinden 
ehven kurtuldu. Zavallının kurtulamadığı şey, yalnız Parnas’ın aşkı 
idi. Mahall-i vakada Dudu’nun tehdidi üzerine o kargaşalıktan bi-
laistifade Müştak soluğu Beyoğlu’nda alarak Parnas’ın ikinci mes-
kenini bildiği cihetle oraya gitmiş, kabul olunmamış ve o hüsran-ı 
sevda ile maşuka-i bivefasını vapura kadar takipten kendini alama-
mış fakat katan yüz bulamamıştı.

Vapurun hareketini müteakiben Müştak da trenle Samatya’ya 
giderek Parnas’ı gurub-ı şemsle3690 bir anda şehrimizin ufkundan 
kaybeden gemiyi sonbaharın Marmara’ya saçtığı iltimalar3691 için-
de küçüle küçüle görünmez oluncaya kadar nazar-ı tahassürüyle ta-
kip etti. Nihayet kendini o derya-yı bikenar karşısında vahi-emel3692 
görünce o anda refik-i melali olan gözyaşlarıyla afakı deraguş et-
mek ister gibi kollarını açıp “Ah Parnas!.. Beni niçin sağ bıraktın?!” 
feryad-ı nevmidanesiyle haykırdı…

SON

3689    mahbes: hapishane
3690    gurub-ı şems: güneşin batışı
3691    iltima: parıltı
3692    vahi-emel: amaçsız




