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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 idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesiyle Mekteb-i Mülkiyeye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfında iken ağzından kan gelince yani verem belirtisi üzerine Hüseyin
Rahmi öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre Adliye Nezareti 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. Meşrutiyet 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, ZaHüseyin Rahmi’nin hayatını anlatan en doyurucu kaynak: Abdullah Harmancı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Öyküleri ve Öykücülüğü: Konya 2010, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi.

1	
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man, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde neşretti. Türkiye Büyük Millet Meclisine 5. ve 6. dönem Kütahya milletvekili 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 düzenlenmiştir.
Yazarlığı
Hüseyin Rahmi Gürpınar; Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet 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 güvensizlik 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 boyunca hiç evlenmez.
İlk romanın bu kadar büyük bir ün kazanmasına Hüseyin Rahmi 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 güldürmesidir.”3
Romanlarındaki karakterler ve konular
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarındaki karakterler toplumun her kesiminden, her yaş grubundan seçilmiştir: İstanbul hanımefendileri, İstanbul beyefendileri, evlatlıklar, öksüz ve yetimler,
yoksullar, dadılar, kalfalar, kâhyalar, bürokratlar, küçük memurlar,
polisler, yazarlar, Mülkiyeliler, hukukçular, askerler, doktorlar, eczacılar, tüccarlar, öğretmenler, din adamları, politikacılar, şairler,
müzikseverler, ressamlar, tiyatrocular, sporcular, harp zenginleri,
vurguncular, mirasyediler, iç güveyiler, dullar, gayrimeşru çocuklar, dolandırıcılar, dilenciler, eşkıyalar, fahişeler, metresler, muhabbet tellalları, hovardalar, şıpsevdiler, fedakârlar, iffetsizler, namussuzlar, alafranga tipler, dejenere tipler, züppe tipler, dedikoducular,
fettanlar, Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ruslar, vb.
Şık romanının ikinci baskısının (1920) girişinden alıntıdır. [Kemal Bek’in Billur 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.
2	

10 | Şıpsevdi

Romanlarda bu karakterler gerçek hayattaki gibi konuşturulurlar. 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, Gönül 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 etkisinde kalan tipleri konu edinen eserler: Kuyruklu Yıldız Altında Bir
İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Efsuncu Baba, Muhabbet Tılsımı, Mezarından 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 evlilikleri ve bunların olumsuz neticelerini konu alan eserler: Muadele-i
Sevda, Tesadüf, Sevda Peşinde, Son Arzu.
6. Yaşlı erkeklerle evlendirilen genç kızların fizyolojik ve ruhsal çırpınmalarını, ev içindeki veya dışındaki kendi yaşıtları delikanlılarla gayrimeşru münasebetlerini, türlü maceralarını ve neticede tam anlamıyla ahlaki düşüşlerini sergileyen eserler: Toraman,
Cehennemlik, Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı?, Namuslu
Kokotlar.
7. Toplumu temelinden sarsan sosyal meselelerin en mühimlerinden birini teşkil eden fuhşu, realist ölçüler içerisinde gözler önüne seren eserler: Hayattan Sayfalar, Kokotlar Mektebi.
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.

4	
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8. Felsefeyi hareket noktası kabul ederek dünya ve ahiretle ilgili 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 kendilerini sadece cinsel içgüdülerine teslim etmiş tipleri, yer yer hicvederek 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 geçirdikleri sarsıntıları konu alan eserler: Ölüler Yaşıyor mu?
14. Çeşitli psikolojik zikzaklar çizerek çareyi canlarına kıymakta bulan ve neticede intihar manyasına tutulan zavallıları ve onların 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 gazete tefrikası olarak yayımlanmış, sonradan kitap olarak basılmıştır.
Eserlerinin kitap olarak basım tarihi, bazen kaleme alınış tarihinden 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 Sevda; Cadı; Can Pazarı; Cehennemlik; Deli Filozof; Dirilen İskelet;
Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı?; Efsuncu Baba; Eşkıya İninde; Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?; Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür; Gulyabani; Hakka Sığındık; Hayattan
Sayfalar; İffet; İnsanlar Maymun muydu?; Kaderin Cilvesi; Kesik
Baş; Kokotlar Mektebi; Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç; Metres; Tesadüf; Mezarından Kalkan Şehit; Muhabbet Tılsımı; Mürebbiye; 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; Aferin Hayrullah (=Bravo Hayrullah); Ahlak Humması; Allah Gönlüne 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; Çocuğumun Babası; Çocuklara Yasak; Ecir ve Sabır; Er Kişi Niyetine;
Erkeğe Galebe Reçetesi; Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Mütehassıs (=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 (=Kadayıfçı 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 Esareti 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 (Kayınpeder-Kayınvalide; Kaynata-Kaynana); Kedi Yüzünden; Kedim Nasıl
Öldü?; Kılıbık; Kıpti Düğünü; Kırço; Kiralık Vücut; Kocası için
Deli Divane; Kocasını Boşayan Hürmüz Hanım; Kumru ile Büyükhanımın Mükamelesi; Lakırdı Beynimizde (=Söz Aramızda); Lekeli Humma Şüphesi (=Lekeli Humma Kuşkusu); Melek Sanmıştım
Şeytanı; Menekşe Kalfa’nın Müdafaanamesi; Meyhanede Hanımlar (Meyhanede Kadınlar); Mırnav… Mırnav; Misafir; Mutallaka
(Boşanmış Kadın); Mübareğin Kuyruğu; Müslüman Mahallesinde
Bu İş Olur mu?; Namusla Açlık Meselesi; Nasıl Dolandırıcı Oldum?; Nasıl Öldürdüler?; Nergis Hanım’la Fehmi Bey; Nurker Hanım’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 Şekavet; Tehlike Karşısında Keçi Fil Oluyor; Tensikat-ı Beytiye (=Evde
Tensikat, Ev Masraflarını Kısıtlama); Ters Konuşma; Tımarhane
Şairlerin, Filozofların Mabedidir; Tosun; Tövbeler Tövbesi; Tünelden İlk Çıkış; Türkân Hanım’dan Mektup; Uçurumun Kenarında; 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 Bodasaki’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; İğneli Fıçı; İlk Orucum; İnsan Çekiştiren Eski Vaizler; Kanatsız Uçak
Yelkensiz Gemi; Kanımızı Emenler; Karıncalarla Savaştayım; Pis
Bir Vak’a; Taharet Meraklısı (=Temizlik Meraklısı); Üfürükçülüğüm; 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 Erkekleşince; 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), Gazetecilikte 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), Jules 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; Kedilenmek 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, Şıpsevdi romanını, ilk olarak Ala
franga adı altında İkdam gazetesinde, 18 Temmuz 1317 (=31 Temmuz 1901)’de tefrika etmeye başlanmış, ancak 13. tefrikadan sonra sansür tarafından eserin neşri durdurulmuştur. Hüseyin Rahmi,
romanın ilk bölümünün “haşerat ve mikrop” tabirlerinden, II. Abdülhamid’in hafiyeleri kastedildiği düşüncesiyle tamamen sansüre
uğradığını söyler. Daha sonrasında bu bölüm, romanın Şıpsevdi adı
altında basılan metninde yer almaktadır.
Roman, Şıpsevdi adıyla Sabah gazetesinde tefrika edildikten
sonra, kitap olarak ilk defa İstanbul’da Mihran Matbaası tarafından
1327 (=1909) yılında basılmıştır. Eser, Latin harfli olarak Hilmi Kitabevi (İstanbul) tarafından 1946 yılında, sadeleştirilerek basılmıştır.
Elinizdeki metin, 1909’da Şıpsevdi adı altında Mihran Matbaası tarafından kitaplaştırılmış sansürsüz baskı esas alınarak sadeleştirilmeden hazırlanmıştır.
Habibe Demir

Hikâyemin Hikâyesi
Bu zavallı eserimin zaman-ı istibdada1 ait bir târîhçe-i bedbahtânesi2 vardır. O devir yağmagerlerinden3 biri âsâr-ı kalemiye-i âhire4 fuzuli5 temellük6 iddi’â-yı garîbiyle meydana çıkmış, bütün muharrirîn-i Osmânîye’yi7 kendine haraç-güzâr8 etmişti.
Zorbalığını menâkıb-ı gûnâgûn9 cüretiyle halka tanıtanlar, bi’lhusûs10 rütbeleri bâlâ11, günde birkaç defa Yıldız Bayırı’nı tırmanmak için araba beygirleri tüvânâ12 bulunanlar, Başkâtip Tahsin Paşa’nın huzuruna duhul13 emrinde desturu bol olanlar ef’âlinden14
gayr-ı mes’ûl15 sâhib-kırân-ı zamâne16 addolunurlardı.
zaman-ı istibdad: keyfi idare sistemi zamanı
târîhçe-i bedbahtânesi: talihsiz küçük tarih
3	
yağmager: yağmacı
4	
âsâr-ı kalemiye-i âhire: başkalarının kalem eserlerine
5	
fuzuli: haksız yere
6	
temellük: sahip çıkmak
7	
muharrirîn-i osmânîye: osmanlı yazarları
8	
haraç-güzâr: haraç verici
9	
menâkıb-ı gûnâgûn: türlü türlü menkıbeler
10	
bi’l-husûs: hele
11	
bâlâ: yüksek
12	
tüvânâ: güçlü
13	
duhul: girme
14	
if’âlinden: yaptıklarından
15	
gayr-ı mes’ûl: mesul olmayan
16	
sâhib-kırân-ı zamâne: zamanın en üstün kişileri
1	
2	
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Bu gâsıb-ı matbu’âna17 karşı muharrirîn-i Osmânî’ye tuğyan
etmek18, hakkı göstermek istediler. Söz alev alırken sansür19, elinde
kalem şeklindeki o meslûl seyf-i kâtilini20 göstererek sükût emretti.
Bütün muharrir arkadaşlarımla “dilde yâre, elde hâme”21 öyle
dem-beste22 kaldık.
“Alafranga” sabahleyin bizim gazetenin, vakt-i zuhurda23 zorba
matbaasının destgâh-ı temsîlinden24 çıkıyor, bir iki saat sonra zamanın sâhib-i servet ve malumatı25 atûfetlû26 efendi hazretleri27 namına formalar28 tevzi ediliyordu.29
Bu haydutluk, bu keşmekeş-i elîm30 içinde eser birkaç tefrika
neşredildi. Nihayet bir gün muharrire gelen sansür “prova”sı romanın ferman-ı idamı31 olan bir keşîde-i sürh32 ile serapa33 cerîhadâr34
göründü. Neşre imkân devam olmadığını anladık. Pek müteessir35
olduk. Fakat kazaya rızadan başka çare yoktu. Hatta fart-ı teessürden36 naşirle37 birkaç günlük muhasebeyi de ahirete bırakarak
“Alafranga”yı gömdük.
gâsıb-ı matbu’ân: basın haydutları
tuğyan etmek: taşkınlık etmek
19	
sansür: her türlü yayının hükûmetçe önceden denetlenmesi
20	
meslûl seyf-i kâtil: çekilmiş öldürücü kılıç
21	
dilde yâre, elde hâme: gönülde yara, elde kalem
22	
dem-beste: suskun
23	
vakt-i zuhur: ortaya çıkma zamanı (basılma zamanı)
24	
destgâh-ı temsîlinden: temsili tezgâhından
25	
sâhib-i servet ve malumat: bilgi ve servet sahibi
26	
atûfetlû: merhametli
27	
“Baba Tahir” olarak tanınan Malûmât dergisi sahibi Mehmed Tahir kastediliyor.
28	
forma: parça
29	
tevzi etmek: dağıtmak
30	
keşmekeş-i elîm: acı veren kargaşa
31	
ferman-ı idam: ölüm fermanı
32	
keşîde-i sürh: kırmızı mürekkep çizgisi
33	
serapa: baştan başa
34	
cerîhadâr: yaralı
35	
müteessir: üzüntülü
36	
fart-ı teessür: üzüntü çokluğu
37	
naşir: yayıncı
17	
18	
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Bugün sekiz senelik gubâr-ı medfenini38 silkerek, “Şıpsevdi”
suretinde tecelli eden39 şu eser nefha-i hürriyetle40 taze ruh bulmuş
eski Alafranga, işte o şehîd-i istibdâddır.
Hayât-ı İçtimâ’iyyemiz41 ve Alafranga
Bazılarınca bu romanı alafrangalığı tezyif42 maksadıyla yazdığım zannolunuyormuş. Bu büyük bir sû-i zehâb43 ve hatâ-yı mahzdır.44 Alafrangalığa tebaiyetteki45 züppelikle hakikat ve terakkî-perestliği46 birbirinden ayırmak lazım gelir. Türklüğümüz ve Osmanlılığımızca medâr-ı şeref ve itila47 olabilecek şeyleri tezyif hangi
kalem-i hamiyete48 yaraşır ki buna ben cüret edeyim?
Garp medeniyeti bize bir meşale-i intibah49 oldu. Bundan sonra
da pişvâ-yı terakkîmiz50 olacaktır. İstibdat bizde kaç senedir kütüphaneleri sedd etti.51 Kulûb-ı etfâle52 muhabbet-i vataniye ilkâ eden53
i’tilâ-yı fikre54 hadim55 dersleri kaldırdı. İntizam-ı tedrisi56 bozdu.
Bütün mektepleri birer mel’ab-ı sıbyân57 hâline koydu. Bir milletin
gubâr-ı medfen: mezar tozu
tecelli etmek: ortaya çıkmak
40	
nefha-i hürriyet: hürriyet rüzgârı
41	
hayât-ı içtimâ’iye: sosyal hayat
42	
tezyif: küçümseyerek alaya almak
43	
sû-i zehâb: yanlış zan
44	
hatâ-yı mahz: yanlışın ta kendisi
45	
tebaiyet: kanun, buyruk vesaireye uyma
46	
terakkî-perestlik: ilericilik
47	
medâr-ı şeref ve itila: şeref ve yükseliş sebebi
48	
kalem-i hamiyet: haysiyetli kalem
49	
meşale-i intibah: uyanış meşalesi
50	
pişvâ-yı terakkî: ilerlemenin başı
51	
sedd etmek: kapamak
52	
kulûb-ı etfâl: çocukların yürekleri
53	
ilka etmek: koymak
54	
i’tilâ-yı fikr: düşüncenin yükselişi
55	
hadim: hizmet eden
56	
intizam-ı tedris: öğretim düzeni
57	
mel’ab-ı sıbyân: çocukların oyun yeri
38	
39	
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gıdâ-yı ma’nevîsi, zâmin-i mevcûdiyet ve terakkisi58 olan her nevi59
neşriyatı60 menetti. Cerâ’id-i memleketi61 senâhân-ı istibdâd,62 müzevir63 birer varak-pâre-i ekâzib64 şekline soktu. Hep bozdu. Tahrip,
tagrîb65 etti. Bu dest-i kahr66 ve tedmîre karşı yalnız bir şey tamamıyla mağlup olmuyor, maarif, gümrük memurlarının en şiddetli
teftîşâtına67 rağmen birçok hususi kütüphanelerde birer mevki-i ihtiram68 ve ihtifâ69 buluyor, refte refte70 hulul71 ile ezhân-ı şübbânı72
takviye ediyordu ki bu da asar-ı ecnebiye idi. Bir şeye dikkat ediyordum. “İkbal”,73 “Tefeyyüz”,74 “Şafak” gibi parlak namlar, koca
koca boyalı levhalarla tezyin-i cephe75 eden millî kitapçılarımız
ruhsat-ı resmiye ile münteşir76 yaldızlı kaplardan ibaret züyûf-ı kütüb77 karşısında sinek avlar, biçare Arakel Efendi gibi en muteber,78
en namusluları defter-i iflası koltuğunda kapı kapı dolaşırlar iken
kütüb-i ecnebiye satan dükkânlar, karınca yuvası gibi işliyordu.
Hem yalnız Babıâli civarında bunların adedi bir iken iki, üç iken
dört oluyordu. Maarif-i memleket ilân-ı iflas edince imdada maazâmin-i mevcûdiyet ve terakki: varlığın ve ilerlemenin kefili
nevi: çeşit
60	
neşriyat: yayın
61	
cerâ’id-i memleket: memleket gazeteleri
62	
senâhân-ı istibdâd: istibdadı öven
63	
müzevir: arabozan
64	
varak-pâre-i ekâzib: yalan[la dolu] kâğıt parçası
65	
tagrîb etmek: uzaklaştırmak
66	
dest-i kahr ve tedmîr: perişan ve yok eden el
67	
teftîşât: teftişler
68	
mevki-i ihtiram: hürmet yeri
69	
ihtifâ: gizlenme [yeri]
70	
refte refte: git gide
71	
hulul: içine işleme
72	
ezhân-ı şübbân: gençlerin zihinleri
73	
ikbal: talih
74	
tefeyyüz: yükselme
75	
tezyin-i cephe: cephe süsleyen
76	
münteşir: neşredilmiş
77	
züyûf-ı kütüb: değersiz kitaplar
78	
muteber: itibar gören

58	
59	
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rif-i ecnebiye yetişti. Evliyâ-yı etfâlin79 enzâr-ı rağbeti80 ecnebi
mekteplerine döndüğü gibi, şübbânımızın iştihâ-yı tetebbuu81 da o
cihete meyletti. Avrupa’nın hükemâsı,82 fuzalâsı,83 müverrihleri,84
üdebası,85 şuarası86 bizim millî erbâb-ı kalemimizden ziyade tanınıyor, okunuyor; Garp’taki bereket-i matbuat buradaki kitapçı camekânlarını da dolduruyordu. Türkçe lisan-ı şiir ve edebin sahâ’if-i
matbû’atta87 memnû’iyyet-i isti’mâline88 mebni89 lisân-ı mâderzâdını90 ihmal etmiş fakat yazdığını okutacak derecede kitâbet-i Fransevîyede iktidar gösteren gençlere müsadif oldum.91
Bu defa Avrupa’nın âsâr-ı muhallidesi92 şübbânımız üzerinde
-evet maatteessüf93 itirafa mecburum- bir kısm-ı kalîl94 ancak bir
kısm-ı güzîde-i şübbânımız üzerinde te’sîrât-ı mühimme gösterdi.
Spencerların,95 Riboların,96 Rişelerin,97 Poincarelerin,98 Löbonların99 asarını bunların kütüphanelerinde hatta birer yâr-ı gayr-ı müfârik100 gibi daima ceplerinde görürdüm. Hep bu eserler bu heevliyâ-yı etfâl: çocukların velileri
enzâr-ı rağbet: rağbet görüşleri
81	
iştihâ-yı tetebbu: okuma arzusu
82	
hükemâ: âlimler
83	
fuzalâ: faziletliler
84	
müverrih: tarihçi
85	
üdeba: yazarlar
86	
şuara: şairler
87	
sahâ’if-i matbû’at: basın sayfaları
88	
memnû’iyyet-i isti’mâl: kullanılması yasak
89	
mebni: -den ötürü
90	
lisân-ı mâderzâd: ana dil
91	
müsadif olmak: rastlamak
92	
âsâr-ı muhallide: ölümsüz eserler
93	
maatteessüf: maalesef
94	
kısm-ı kalîl: az kısım
95	
Herbert Spencer (1820-1903): İngiliz filozof ve sosyolog
96	
Théodule Armand Ribot (1839-1916): Fransız psikolog
97	
Charles Robert Richet (1850-1935): Fransız fizyoloji, psikoloji, sosyoloji gibi
alanlarda ihtisas sahibi şair, roman ve oyun yazarı
98	
Henri Poincaré (1854-1912): Fransız matematikçi ve fizikçi
99	
Gustave Le Bon (1841-1931): Fransız sosyolog ve antropolog
100	
yâr-ı gayr-ı müfârik: [yanından] ayrılmaz dost
79	
80	
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ves-kârân-ı ilmin101 âdeta munis102 ruhu olmuştu. Çetin, muğlâk
meselelerden vuzuhla bahsettiklerini görünce fevka’l-had103 münşerih104 olurdum. Terakki ve saadet-i vataniye namına tecbîlen105
istikbal kendilerinin olduğunu bu gençlere tebşir ederim.106
Bu hikâyedeki alafrangadan maksat gayr-ı Tûrân107 ezkiyânın,108 meftûniyet-i terakkî-perverânelerini109 tenkit değildir.
Zamân-ı istibdâdda şule-i müfekkire ve idrakimiz110 bütün bütün
sönmek üzere iken bunu kemâlât-ı garbiyeden buraya sıçrayan kıvılcımlar idame etti. Bugün iyi düşünen, yazan, hürriyeti müdafaa
eden kalemler işte garbin bu kıvılcımlarıyla tenvir etmiş111 dimağlardır.
O muzlim112 leyâl-i idbâr ve bed-bahtîmizde113 bize yâr-ı şe114
fik, mededres,115 o hazâ’in-i fikriye,116 o kitaplar oldu. Düşünmeği, böyle roman mevzularında gezinmeği, sevdâ-yı hürriyeti onlardan öğrendik. Tarz-ı tefekkürümüzde,117 nesrimizde, şiirimizdeki
son takallübât-ı edebiyemiz,118 garptan esen rüzgâr-ı sihr ve marifetle husul buldu. Bugün memleketimizde ciddi hidemât-ı kalemiheves-kârân-ı ilm: ilim heveslileri
munis: cana yakın
103	
fevka’l-had: sınırsız
104	
münşerih: neşeli
105	
tecbîlen: takdir ederek
106	
tebşir etmek: müjdelemek
107	
gayr-ı Tûrân: Turan’a yabancı [Turan: 1. Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı; 2. Türklerin Orta Asya’daki
en eski yurtları.]
108	
ezkiyâ: keskin zekâlılar
109	
meftûniyet-i terakkî-perverânelerini: ilericiliğe karşı duydukları bağlılığı
110	
şule-i müfekkire ve idrak: düşünme ve anlama ışığı
111	
tenvir etmek: aydınlatmak
112	
muzlim: karanlık
113	
leyâl-i idbâr ve bed-bahtî: talihsiz ve bahtsız geceler
114	
yâr-ı şefik: şefkatli dost
115	
mededres: yardımcı
116	
hazâ’in-i fikriye: fikir hazineleri
117	
tarz-ı tefekkür: düşünüş tarzı
118	
tekallübât-ı edebiye: edebî değişiklikler
101	
102	
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ye,119 ilmiye ve fenniyede bulunmak isteyen hiçbir fert Avrupa lisanlarından birine belki de birkaçına şiddetle vukuf-ı ihtiyacından
vareste kalamaz.120
Bu romandaki kahramanımız, işte bu emniyeyi zevzeklikle,
züppelikle, hoppalıkla, cehaletle karıştırıp kemâlât-ı garbiyeden sûret-i hakîkîyeden hemen hiçbir nasibi yok iken Frenklerin kendilerinin de pek nazar-ı istihsânla121 görmedikleri birtakım tekellüfât122
ve garâ’ib-i âdâtın123 burada mürevvici124 kesilenlerden, cehaleti,
ifrât-perestliği125 hasebiyle alafranganın menâfi’ini126 de muzır127
tanıtmağa sebep olanlardan hatta alafrangada vücudu olmayan tuhaflıkları da burada icada yeltenenlerden biridir. Bu eser alafrangayı tezyif değil bilakis onu sû-i tefehhümden128 kurtarmağa hizmet
edecektir. Daha doğrusu bu roman her maksada hizmetten ziyade
halkı güldürmek için yazılmıştır.
§
Alafrangalık nedir? Bizim için bunun aksâm-ı müstahsene129
ve medhûlesi130 var mıdır? Bunun âdât-ı milliyemiz üzerindeki
te’sîrâtı ne olmuş? Ne oluyor? Ve ne olacak? Ve ne olması arzu
olunur?
hidemât-ı kalemiye: yazı işleri hizmetleri
vareste kalmak: uzak kalmak
121	
nazar-ı istihsân: hoş karşılama
122	
tekellüfât: tekellüfler
123	
garâ’ib-i âdât: tuhaf âdetler
124	
mürevvic: itibar eden
125	
ifrât-perestlik: aşırıya gidenler
126	
menâfi’: faydalar
127	
muzır: zararlı
128	
sû-i tefehhüm: yanlış anlaşılmak
129	
aksâm-ı müstahsene: beğenilmiş kısımlar
130	
medhûle: ayıplanacak bir kusur işlemiş olan
119	
120	
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İşte bundan sonra hayât-ı ictimâ’iyemizle ve râbıt-ı kaviyesi131
bulunacak birkaç sual… Sürat-i terakki ve istikbalimiz bu es’ileye132 verilecek cevaplarda mündemiçtir.133
Bu kısa hikâyede bu kadar mühim suallere cevap vermek fodulluğu134 iddiasında değilim. Böyle mesâ’il-i azîme ve ciddiyeyi135
halletmek kudret ve salahiyeti136 herkesten evvel zamana, istikbale
aittir. Bekaya137 müstahak milletler, her hatve-i terakkilerini138
hayât-ı sermediyelerine139 feyiz ve kuvvet verecek evzân140 ve
aheng-i ihtiyâcâta tebaan atarlar. Teceddüdât-ı lâzıme141 tamam zamanında kendini his ve kabul ettirir. Bir milletin umûr-ı muazzama-i müteceddidânesine142 taalluk eden143 her kârda daima takdir-i
ukala144 ile takbih-i bülehâ145 çarpışmak âdettir.
Bu asırda milletlerin salahiyet-i hayatları öyle mühim, öyle nazik hatta öyle sarih146 faaliyete muallâk bulunuyor147 ki kaviler arasında bir zayıfın yaşayamaması kaide-i tabiyesine148 karşı bir istisnâiyet-i beka149 tasavvur etmek150 zamanı artık geçmiştir.
râbıt-ı kaviye: sıkı bağ
es’ile: sorular
133	
mündemiç: içine alınmış olan
134	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] Bizim “fodul” ya da “fudul” tabirimizi Frenklerin
“pédant” kelimesine mukabil buluyorum.
135	
mesâ’il-i azîme ve ciddiye: büyük ve ciddi meseleler
136	
salahiyet: yetki
137	
beka: kalıcılık
138	
hatve-i terakki: ileri adım
139	
hayât-ı sermediye: ebedî hayat
140	
evzân: ölçüler
141	
teceddüdât-ı lâzıme: gerekli yenilikler
142	
umûr-ı muazzama-i müteceddidâne: yenileştirici büyük işler
143	
taalluk etmek: ilgili olma
144	
takdir-i ukala: akıllıların övgüsü
145	
takbih-i bülehâ: ahmakların kötülemesi
146	
sarih: aşikâr
147	
muallâk bulunmak: bağlı bulunmak
148	
kaide-i tabiye: tabiat kuralı
149	
istisnâiyet-i beka: müstesna yaşama
150	
tasavvur etmek: tasarlamak
131	
132	
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Bu sene İngiltere’nin, gelecek sene Rusya’nın, daha öbür sene
Almanya’nın himâyet-i zu’afâ-perverîsine151 atılarak, mevcûdiyet-i
kavmiyemizin152 devamını, birinin dostluğuyla, diğerinin husumetini153 kazandığımız hulusları154 meşkûk155 bu büyük muhiplerimizden156 daima dilenerek yaşamak bir millet için bir hayat-ı siyasiye
değil, bir ardır.157
Vüsat-i memleketçe158 yirmide, otuzda bir kısmımıza müsavi159
olmayan Bulgaristan “Ben böyle isterim.” diyor. Bir mevcûdiyet-i
kavmiye gösteriyor. Avusturya “Ben bunu böyle yaptım.” işâ’asında160 bulunuyor. Yarabbi acaba biz de ne vakit “Hayır, sen onu öyle
yapamazsın.” cevabıyla meydan okuyarak hukuk-ı sarîhamızı161
müdafaa edebilecek bir kuvvete, bir şevkete162 sahip bulunacağız?
Gözü doymazların, âmâl-i hasîselerine,163 hakaretlerine hedef
oluyoruz. Buna mahkûmuz. Çünkü kuvvete kuvvetle, ticarete ticaretle, iktisada iktisatla, maarife maarifle mukabele edilir. Bu hususta düvel-i mütehâbbe164 ile aramızdaki nispet o kadar açıktır ki bu
tevazünü165 husule getirmek için sarfı icap eden zaman, mesai ve
gayreti düşündükçe yeisten baş dönmesine tutulmamak kabil olmuyor. Bu büyük milletler bizi birkaç suretle bel’ etmek166 istidadındadır.
himâyet-i zu’afâ-perverî: zayıfları koruyucu
mevcûdiyet-i kavmiye: milletin varlığı
153	
husumet: düşmanlık
154	
hulus: iyi niyet
155	
meşkûk: şüpheli
156	
muhip: dost
157	
ar: utanç
158	
vüsat-i memleketçe: memleket genişliği bakımından
159	
müsavi: eşit
160	
işâ’a: duyurmak
161	
hukuk-ı sarîha: aşikâr olan haklar
162	
şevket: ululuk
163	
âmâl-i hasîse: kötü emeller
164	
düvel-i mütehâbbe: birbirine dost olan devletler
165	
tevazün: denklik
166	
bel’ etmek: ortadan kaldırmak
151	
152	
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Bu hakikatleri maatteessüf henüz çoğumuz müdrik167 bile değiliz. Bazı sivri akıllılarımız da Fransız, İngiliz, Alman kadınlarıyla
teehhül ederek168 mühlikeye169 karşı besbelli kısmen olsun bu suretle çâre-cûluk170 gösteriyorlar. Bu milletler yavaş yavaş bizim elimizdeki şeylerin hepsini gasp ediyorlar. Bari fırsat düştükçe biz de
onların kadınlarını alalım diyorlar. Himmetleri var olsun. Fakat eyvân-ı medeniyete171 bu suretle dehaletin172 menâfi’i kadar da mahzuru vardır. Aşağıda bundan bir nebze bahsedeceğiz.
Kuru bir fikr-i tezyîf173 hasîsesiyle sermaye-i hikâye ittihaz174
olunmuş zannedilen “alafranga” lafzından bakınız ne mühim hakâyık175 çıkıyor.
§
176
Alafrangalık salikinin bizde birkaç nevi var. Tesadüf-i talih
ile mukbil bir aileden gelerek Fransızcayı zamân-ı sabâvetlerinde177
öğrenmiş, refahla perverde178 olmuş, sonra Avrupa’da memuren
veya diğer suretle bulunarak tevsî’-i vukûf179 eylemiş olanlar ki
bunlar memleketimizdeki alafranga sâlikîninin en asil ve ser-firâz180
kısmı addolunabilirler. Bunların Avrupa’daki bâdî-i şöhretleri181
meziyet-i zâtiyelerinden ziyade sît-i aileleridir.182 İçlerinde fasih183
Fransızca konuşanlar, ata binenler, kumarda maharet gösterenler
müdrik: anlayan
teehhül etmek: evlenmek
169	
mühlike: helak eden
170	
çâre-cûluk: çare arayıcılık
171	
eyvân-ı medeniyet: medeniyet çatısı
172	
dehalet: sığınma
173	
fikr-i tezyîf: alay etme düşüncesi
174	
ittihaz olunmak: olarak görülmek
175	
hakâyık: hakikatler
176	
salik: yol
177	
zamân-ı sabâvet: çocukluk zamanı
178	
perverde: yetiştirilmiş
179	
tevsî’-i vukûf: bilgisini genişletme
180	
ser-firâz: benzerlerinden üstün olan
181	
bâdî-i şöhret: şöhret rüzgârı
182	
sît-i aile: aile şöhreti
183	
fasih: açık ve düzgün
167	
168	
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yani mutavassıt184 derecede bir salon adamı olmak evsafını185 ibraz
edenler var. Fakat bir muahede186 esnasında bir kongrede menafimizi hakkıyla idrak ve müdafaa etmek liyakatini gösterebilecekler
yoktur. Devletimiz daima bu yüzden pek büyük ve mühim zararlara
uğramıştır. Fransızca alelade konuşmak başka, ilim ve fazilet yine
başka olduğu artık tebeyyün etti.
Diplomasi fennini ağızdan, bi’l-amel187 öğrenip siyasi kesilmenin artık zamanı geçti. Şimdi bunların felsefe, askerlik vesaire gibi
hepsinin mektebi ve müddet-i tahsîlesi188 var.
Avrupa’da olduğu gibi bizde her sınıf-ı ilmin bir mektep ve
mekseb-i mahsûsu189 yoktur. Otuz sene evveli bir mahrec-i aklâmımız190 vardı. Sonra bir Mekteb-i Mülkiyemiz oldu.
Valimiz de oradan çıkardı. Mutasarrıfımız191 da, kaymakamımız da, edibimiz de, şairimiz de, heyet-şinâsımız192 da, kimyagerimiz de… Evet, bu zavallı memlekette her ilim ve sanat bize mevhûbdur.193 Birbirimize “edip veya şâir-i mâderzâd”194 deriz. Her şey
bize Hudâ-dâddır.195 Kesbî196 cihetlerimiz pek zayıftır. İmtihana,
teftişe, tetkike gelmez. Haydi ediplikte, şairlikte, muharrirlikte üstat kesilip yekdiğerimizi197 aldatalım. Fakat ciddiyât-ı fünûnda,
fenn-i iktisatta, usul-i maliyede, siyâsiyâtta ne yapacağız? Avrupa’da bir sene zarfında bu fünûn-i mütenevvi’aya198 dair neşredilen
mutavassıt: orta derecede
evsaf: vasıflar
186	
muahede: devletlerarası antlaşma
187	
bi’l-amel: tatbikatla
188	
müddet-i tahsîle: öğrenim süresi
189	
mekseb-i mahsûs: hususi kazanç vasıtası
190	
mahrec-i aklâm: memur yetiştirme amaçlı bir meslek okulu
191	
mutasarrıf: vilayetten küçük olan sancağın en büyük idare amiri
192	
heyet-şinâs: astronomi bilgini
193	
mevhûb: ihsan edilmiş olan
194	
şâir-i mâderzâd: anadan doğma şair
195	
Hudâ-dâd: Allah vergisi
196	
kesbî: çalışmakla kazanılan
197	
yekdiğer: bir başkası
198	
fünûn-i mütenevvi’a: çeşitli fenler
184	
185	
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asarı insan görse bu bereket-i irfana parmağı ağızda kalır. Evliyâ-yı
umûr199 efendilerimiz acaba bunun bir fihristini olsun görebiliyorlar
mı? Görseler de anlayabilecek içlerinde kaç kişi var? Evet, yaralarımızı bundan ziyade eşmeyelim. Bizde mekteb-i siyâsî, divan
efendiliği ve mektupçuluktur. Daha kestirme yolardan gelenler de
var ya, sözü uzatmamak için onları bahse katmıyoruz.
Menafi-i hususiye kaydı,200 riya, müdâhine201 huluskârlık202 en
büyük marifetimiz, diplomatlığımızdır. Çünkü dün âlet-i istibdâd
olan dimağlar bugün hadim-i meşrutiyet203 kesildi. Bu iki zıt mahiyetin birinden diğerine intikalde çarçabuk eski sû-i i’tiyâddan204
kurtulabilmek kabil midir? Mademki o medit205 istibdat intihâ-pezîr
oldu.206 Bu kısa komediler de geçer. Zaman her şeyin foyasını meydana çıkarmak kuvvetini haizdir.
Evet, şairliğimiz, edipliğimiz gibi diplomatlığımız da mevhûbdur, dedik. Fakat sad-hezâr hayıf207 ki bugün Avrupa mühre-i siyâsiyesine mevhûbâtla cevap verilemiyor. Vatan mevhûbâtla müdafaa
olunamıyor. Bir millet mevhûbâtla servet, kuvvet sahibi olamıyor.
Bu zadegân208 sınıfından alafrangalarımız Avrupa’dan mülkümüze şıklık, kumar, dans, nâtıka-perdâzlık209 gibi salon hünerlerinden başka bir şey getirmediler. Diğer suretle bir hassa-i mümeyyize210 gösteremediler. Ma’rifet-hâne-i millîmizin211 tekmil şu’abâtı212
evliyâ-yı umûr: işlerin başında bulunan emir sahipleri
menafi-i hususiye kaydı: özel menfaat bağları
201	
müdâhin: dalkavuk
202	
huluskârlık: menfaati için sevgi ve iyi muamele göstermek
203	
hadim-i meşrutiyet: meşrutiyet hizmetçisi
204	
sû-i i’tiyâd: kötü alışkanlık
205	
medit: çok uzun süren
206	
intihâ-pezîr olmak: sona ermek
207	
sad-hezâr hayıf: yüz bin (kere) yazık ki
208	
zadegân: tanınmış aileden olan
209	
nâtıka-perdâzlık: güzel söz söylemek
210	
hassa-i mümeyyize: seçkin özellik
211	
ma’rifet-hâne-i millî: millî bilgi alanı
212	
şu’abât: şubeler

199	
200	
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işte tamtakır duruyor… Üdeba maariften nişane-i tetebbu,213 mesai
ve zekâları olarak ciddi, hakiki bir numune-i hüner getirdilerse gösterilsin… Alafrangadan, bizim muhtaç olduğumuz şeyler yalnız o
“poz”lar, “jest”ler, “kostüm”ler değildir. Sathî214 taklîd-i etvâra215
maymunlarda bile istidat görülüyor. Bu o kadar ciddi bir vasıta-i
terakki addolunamaz.
Şu bahsettiğimiz zevatın216 bu taklitleri öğrenmek için Avrupa’da israf ettikleri Osmanlı milyonları müesseseler küşadına,217
Garp’ta ciddi talebe yetiştirmeğe sarf edileydi bugün belki bu hüsranda kalmaz idik.
Alafrangalığın işte bu mebhasinde218 vatan için mûcib-i intibâh219 derin bir ders, lâzımü’t-tenkîd220 birçok ahval, bir romancı
için birkaç cilt dolduracak mühim, mugaddi221 bir sermaye vardır.
Fakat bu hikâyede alafranganın bu nevinden bahsetmedik.
İkinci nevi alafranga aileler bir Avrupalı kadınla bi’t-te’eh222
hül Beyoğlu’nda ikamet eden nim223 “Levanten”lerdir.224
Bu aileler bir müverrih, bir “fizyolojist”, bir “psikolog”, bir
hikâye-nüvîs225 için cidden şayan-ı tetkik bir tarafı Avrupalı, diğeri
Osmanlı iki yüzlü bir kumaştır. Yine tekrar edelim ki şu satırlarda
kimse için bir kasd-ı tezyîf yoktur. İlm-i ensâl-i beşere226 bir filiz de
buradan dâhil oluyor.
nişane-i tetebbu: etraflıca incelenmiş örnek
sathî: yüzeysel
215	
taklîd-i etvâr: davranışların taklidi
216	
zevat: şahıslar
217	
küşad: yeni yapılan resmî bir binanın ilk defa olarak açılması
218	
mebhas: bahis
219	
mûcib-i intibâh: uyanışa vesile olan
220	
lâzımü’t-tenkîd: eleştirilmesi gerekli
221	
mugaddi: besleyici
222	
bi’t-te’ehhül: evlenerek
223	
nim: yarı
224	
levanten: özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaşan
ve ticaretle uğraşan Hristiyanlara verilen ad
225	
hikâye-nüvîs: hikâye ve roman yazarı
226	
ilm-i ensâl-i beşer: insan nesli bilgisi
213	
214	

46 | Şıpsevdi

Unsuren zü’l-vecheyn227 olan bu ailelerden rical228 tarafı Türk
olanı tetkik edelim:
Böyle sélection229 ile tesâlüb-i ırk230 ve ıslah-ı cinsimize uğraşmaktaki himmetin derece-i ehemmiyetini tetkik cihetini erbabına
terk ile bu meselenin yalnız hayât-ı ictimâ’iyemizce göstereceği
te’sîrâttan bahsetmek isterim.
Madam ya bir Fransız ya bir İngiliz ya bir Alman olacağından
Türk zevcine231 karşı daima bir gurur-ı ırk ve tefevvuk-ı milliyet232
izharından geri durmaz.
Madam, medeniyeten kendince farz ettiği bu takaddüm-i neseb
fazlından233 dolayı bir zât-ı ekmeldir.234 Zevci ise onun yanında daima insanlığından mühim şeyler eksik bir mahlûk-ı nâkıs ve hakirdir.235 Zevç için her emre, her hakarete karşı daima vazî,236 daima
muti,237 daima hamûl238 bulunmaktan başka çare yoktur. Yoksa en
adi vesileler ile “espéce de turc”,239 “tête de turc”240 hakaretleri hazırdır.
Çocuklar validelerinden daima mütefâhhirâne,241 bâlâ-pervâzâ242
ne bir edâ-yı tagallüb243 gördüklerinden tab’an244 ve hissen o tarazü’l-vecheyn: iki taraflı
rical: erkekler
229	
sélection: seçme
230	
tesâlüb-i ırk: bir cinsin türlü nesillerini birleştirerek o cinsin ıslahına hizmet
etme
231	
zevc: koca
232	
tefevvuk-ı milliyet: soy üstünlüğü
233	
takaddüm-i neseb fazlı: soyluluk önceliği
234	
zât-ı ekmel: en mükemmel insan
235	
mahlûk-ı nâkıs ve hakir: eksik ve kıymetsiz yaratık
236	
vazî: alçak, adi
237	
muti: itaat eden
238	
hamûl: tahammüllü
239	
espéce de turc: Türk tipi, Türk’ün değersizliği
240	
tête de turc: Türk kafası
241	
mütefâhhirâne: övünerek
242	
bâlâ-pervâzâne: çok yüksek rütbelilere yakışır şekilde
243	
edâ-yı tagallüb: üstünlük hâli
244	
tab’an: yaratılışça
227	
228	
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fa mütemayildirler.245 Bir Türk’le bir Avrupalı kadından mahsul
çocuklar meyânında246 melek gibi latif, melih247 ve sevimlileri bulunduğu kâbil-i inkâr olmamakla beraber “tesâlüb-i ırk” terkibindeki fazilet-i fenniyeye rağmen çirkin, sıska, tıknefes, irin renkli,248
solucan gibileri de görülmektedir.
Bu etfâlin vecihlerinde ale’l-ekser249 iki muhtelif ırkın alâ’im-i
cinsiye-i mütezâddesi250 vardır. Tekir anadan, boz babadan doğan
alacalı kedi yavruları gibi burnu Alman’a, kulağı Türk’e benzer.
Anaları Frenkçe, babaları Türkçe, dadıları Rumca konuştuklarından
bu tebelbül-i elsine251 içinde büyüyen yavrucaklar üç yaşında iken
üç dört lisandan mütekellim252 görünürler. Fakat on yaşına gelirler
de henüz başlıca bir lisandan bir edâ-yı samimiyetle kudret-i tekellüm253 gösteremezler. Bu masumlar sabit, muayyen254 bir isme malik255 değildirler. Babaları Canan derse anaları “Jan” diye çağırır. İki
milliyetin şerâ’it-i âdât256 ve ictimâ’iyesi arasında kalan bu biçareler büyüdükçe tesettür, teehhül devirlerinde bunların tarz-ı hayatlarına taalluk eden mesâ’il-i mühimmenin müşkülatı257 da beraber
büyür.
Memleketimizdeki alafrangalığın işte bu nevinden de tatlı zeminler, rûh-nevâz258 fikirlerle “Pierre Loti”lere sermaye-i hikâye
mütemayil: meyilli
meyânında: arasında
247	
melih: şirin
248	
irin renkli: sarımtırak renkli
249	
ale’l-ekser: genellikle
250	
alâ’im-i cinsiye-i mütezâdde: birbirine zıt cinslerin alametleri
251	
tebelbül-i elsine: lisanların karışık ve çeşitli olması
252	
mütekellim: konuşan
253	
kudret-i tekellüm: konuşma gücü
254	
muayyen: belli olan
255	
malik: sahip
256	
şerâ’it-i âdât ve ictimâ’iye: âdetlerin ve sosyal hayatın şartları
257	
mesâ’il-i mühimmenin müşkülatı: önemli meselelerin güçlüğü
258	
rûh-nevâz: ruh okşayan
245	
246	
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olacak ibretamiz259 mevzular çıkar. Tabiattan müstensih260 levhalar
görülür.
Maazallah261 rical-i memleketimiz tesâlüb-i ırk, himmet-i medeniyet-perverânesiyle262 hep böyle nisvân-ı efrencle263 teehhüle
rağbet olurlarsa Şark’ın letafet ve ismet-i mahremânesi264 içinde
büyümüş, her biri birer dürdâne-i saffet ve iffet265 olan evlerimizdeki o, nur gibi Ayşelerimizi, Eminelerimizi, Zehralarımızı kimlere
vereceğiz?
“Pierre Loti”yi öbür cihet düşündürürse bizi de bu cihet dâgdâr-ı tefekkür eder.266
Madamın Avrupa’da akraba ve taallukatı267 varsa her sene edeceği sıla-i rahimde zevcinin buradaki servetine göre bu vesile ile
diyâr-ı ecânibe268 kucak kucak paralar akar. Muvâzene-i iktisâdiyemiz269 bundan da rahnedâr270 olur. Avrupa’dan buraya para çekmenin yolunu bulanlar takdire seza vatanperver addolunurlar. Burada
birbirimizin dişimizi, tırnağımızı sökerek kazandığımızı oraya gönderenler değil.
Üçüncü Nevi Alafrangalık
Hikâyemizin kahramanı Meftun Bey işte bu çerçeveye girer. O
üçüncü nevi “tip” şehrimizde mebzul271 değilse ender de değildir.
Müsait havalarda sokaklara dökülen Beyoğlu mütenezzihîni272 içinibretamiz: ibret verici
müstensih: kopya çıkaran
261	
maazallah: Allah korusun.
262	
himmet-i medeniyet-perverânesiyle: medeniyeti ilerletici gayretiyle
263	
nisvân-ı efrenc: Frenk kadınları
264	
ismet-i mahremâne: mahrem namusu
265	
dürdâne-i saffet ve iffet: saflık ve namus incisi
266	
dâgdâr-ı tefekkür etmek: üzüntülü düşüncelere salmak
267	
taallukat: akrabalar
268	
diyâr-ı ecânib: yabancı diyarlar
269	
muvâzene-i iktisâdiye: ekonomik denge
270	
rahnedâr: zarara uğramış
271	
mebzul: bol
272	
mütenezzihîn: gezintiye çıkanlar
259	
260	
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de görülür. Alâmetifarikası273 yakalığının fevka’t-tasavvur274 irtifaındadır275, diyebilirim.
Mağlûb-i hiffeti276 olup da bazen “fır” diye döndüğü zaman fistan gibi açılan arabacıvari277 “uzun ve en cloche”278 etekli redingotu,
dar pantolonu, sivri potinleri, baston narinliğinde zarif şemsiyesi
kendinin nevi hemen zatına münhasır279 modada teferrüde280 heveskâr bir şeydâ-yı zamâne281 olduğunu gösterir.
Üzerinde darlığa, bolluğa, kısalığa, uzunluğa, inceliğe, kalınlığa dair ölçüce nispeti modaya taalluk eder neler varsa hep zevk-i
selimce282 ve âdeten283 her nevi mesaha-i akliyeden284 taşkın ve
bîrûndur.285
O, yüksek yakalığının altında ekseriya plastron286 boyun bağının üzerindeki mevki-i müntehabı287 saatlerle tayin edilebilmiş iri
iğne, elinde oku, çıplak bir aşk timsali kabilinden mitolojik bir süjedir.288 Yanılıp da bu iğnenin zarafetinden bahsetseniz “Mon cher
vonlez-vous écouter l’histoire de mon épingle?” (Azizim iğnemin
hikâyesini dinlemek ister misiniz?) cevabı hazırdır. Bu iğne, sivri
ucuyla Paris’teki fütûhât-ı âşıkanesinin289 hep birer hâtıra-ı mühimalâmetifarika: ayırıcı özellik
fevka’t-tasavvur: hayalin ötesinde
275	
irtifa: yükseklik
276	
mağlûb-i hiffet: hafifliğe yenilmiş
277	
arabacıvari: arabacı gibi
278	
en cloche: çan
279	
münhasır: bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus
280	
teferrüd: benzersiz olma
281	
şeydâ-yı zamâne: zamane delisi
282	
zevk-i selimce: kusursuz zevkle
283	
âdeten: âdetçe
284	
mesaha-i akliye: akıl ölçüsü
285	
bîrûn: fazla
286	
plastron: erkek giyiminde, gömleğin göğüs tarafının üzerine takılan parça
287	
mevki-i müntehab: seçilmiş yer
288	
süje: konu
289	
fütûhât-ı âşıkanesi: aşk zaferleri
273	
274	

50 | Şıpsevdi

mesini290 eşeler, çıkarır. Söz, sâmi’in291 derece-i tahammülüne göre
uzanır gider.
Etrafı şeritli, önü açıkça levnen292 elbise ile mütebâyin293 bir
yelek… Üst cebinde derece-i ayarı meşkûk294 bir sa[r]kma kordon
ucunda vak’a-i târîhîyesi295 gayet meraklı, mühim nevâdirden296 bir
sikke…
Şıkın üzerinde ağızlık, tabaka, gözlük, yüzük nevinden hatta
gömlek, yeleğin düğmelerine varıncaya kadar neler varsa bunlar da
kendi gibi acayip ve medit297 birer sergüzeşt sahibidir. Tarihî, sınaî298 bir hatırayı, bir ehemmiyet-i mahsûsayı299 haiz olmayan300 bir
şeyi üzerinde taşımaz.
Sağ elinin şahadet parmağı kökünden tırnağına kadar taşlı, taşsız, oymalı, harfli halkalarla müzeyyendir.301 Bunun sebebi sorulsa
hep Paris’teki dil-dâdeleri302 yalnız o parmağına takılması şartıyla
bunları birer hediye-i muhabbet olarak vermiş olduklarını söyler.
Şekil ve kıyafetçe belki Meftun’un birkaç naziri303 bulunabilsin. Fakat garabet-i ahlak,304 âdât ve etvârca bir müşabihini305 bulmak hemen muhaldir.306 Şövalyelikte Cervantes’in “Don Kişot”u307
hâtıra-ı mühimme: önemli hatıra
sâmi’in: dinleyenin
292	
levnen: renkçe
293	
mütebâyin: birbirine zıt olan
294	
meşkûk: şüpheli
295	
vak’a-i târîhîyesi: tarihî hadisesi
296	
nevâdir: nadirler
297	
medit: çok uzun süren
298	
sınaî: sanatla ilgili
299	
ehemmiyet-i mahsûsa: özel [bir] önem
300	
haiz olmayan: sahip olmayan
301	
müzeyyen: bezenip süslenmiş
302	
dil-dâde: sevgili
303	
nazir: benzer
304	
garabet-i ahlak: ahlak garipliği
305	
müşabih: benzer
306	
muhal: imkânsız
307	
Cervantes: Miguel de Cervantes 1547-1616 yılları arasında yaşamış İspanyol
romancı, şair ve oyun yazarıdır. Don Kişot adlı romanı, Modern Avrupa’nın ilk
290	
291	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 51

ne ise Şark alafrangalığı âleminde de Meftun Bey işte odur. Garabette kahramanımız bir nâdire-i hilkat,308 bu hikâye ise bu nev’anmâ309 Fransızların fantaisie (fantezi) dedikleri asar-ı keyfiye ve
hayâliyeden gibidir. Bundan kimseye bir hisse-i tezyîf fırlamaz.
Sözü burada ne uzatalım. Sahâ’if-i âtiye-i hikâyemiz310 bu
mîr-i garâbet-semîrin311 tasvir-i zatına hasredilmiştir.
Meftun dâü’l-efrenc-perestîye312 müptela bir mecnun mudur?
Hayır. Göreceğiz ki o da değil… Bazı mahdut zamanlarda hûşyârî313 anları görülmesine nazaran seyrek nöbetli sıtma gibi aklı gelir gider takımdan olması akvadır.314
16 Kânunusani 1324 [29 Ocak 1909]
Aksaray
Hüseyin Rahmi

romanı olarak kabul edilir.
nâdire-i hilkat: yaratılışta az bulunan
309	
nev’an-mâ: bir dereceye kadar
310	
sahâ’if-i âtiye-i hikâyemiz: hikâyemizin ileriki sayfaları
311	
mîr-i garâbet-semîr: tuhaflıkla arkadaş adam
312	
dâü’l-efrenc-perestî: Frenklere tapma hastalığı
313	
hûşyârî: akıllılık
314	
akva: daha kuvvetli
308	
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1315
Aksaray Caddesi’ndeki sel ızgaraları316 hakkında bir rivayet-i
kadime,317 âdeta birkaç senede bir büyük fırtına ve yağmurlarla beraber teceddüt eder318 bir “lejant”319 vardır. Vaktiyle yağmurun, selin şiddetiyle huruşan320 olduğu bir günde bu sel bacalarının biri
râkibiyle321 birlikte bir merkep322 yutmuş. Bu havadis gazetelere
kadar tanîn-endâz oldu.323 Sansür müdrike-i enâmı324 tezlîl edecek325
bu gibi bülehâ-firîbâne326 havadise müsait bulunurdu. Râvîlerin327
bu hususta medâr-ı isnâdları328 olan vesaik329 nedir? Koca merkep
süvarisiyle beraber ızgara aralıklarından nasıl süzülüp geçmiş? Bunun için bir sarâhat-i mukni’a330 yok. Yalnız Aksaray tramvay mevkıfında331 nalıncı ve şekerci sokaklarının başlarındaki ızgaralar yağmur sularını celp332 ve deften333 başka gördükleri diğer hizmetlerle
câlib-i nazardır.334 Bu baca ağızları fukarâ-yı ahâlinin335 âdeta bül[Hüseyin Rahmi’nin notu] Alafranga romanının ilk neşrinde sansür buradaki
haşerat ve mikrop tabirlerinden, hafiyeler hakkında bir îhâm-ı istişmâm ederek
bu ilk kısmı tamamıyla tayy eylemişti.
316	
sel ızgarası: mazgal
317	
rivayet-i kadime: eski zaman rivayeti
318	
teceddüd etmek: yenilenmek
319	
lejant: efsane
320	
huruşan: çağlayan
321	
râkib: binici
322	
merkep: eşek
323	
tanîn-endâz olmak: çınlamak
324	
müdrike-i enâmı: halkın aklı erenlerini
325	
tezlîl etmek: aşağılatmak
326	
bülehâ-firîbâne: budalaları aldatıcı
327	
râvî: rivayet eden
328	
medâr-ı isnâd: konuyu dayandırdıkları sebep
329	
vesaik: belgeler
330	
sarâhat-i mukni’a: inandırıcı açıklık
331	
mevkıf: istasyon
332	
celp: kendi tarafına çekmek
333	
deften: ortadan kaldırmaktan
334	
câlib-i nazar: dikkat çeken
335	
fukarâ-yı ahâli: halkın fakirleri

315	
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bülü, sümbülü, rayihalı336 birer havz-ı tereffücüdür.337 Yaz günü haşerat-ı tayyarenin338 her nevi339 buralarda nağme-sâz340 olur. Rutubetten etraflarında yosunlar, çimenler yetişir. Bu has bahçelerin en
ziyade müstefîd-i letâfeti olanlar341 tramvay huddâmıdır.342 Yazın o
tâkat-şiken343 har günlerinde Eminönü’nden Aksaray seferini itmam edince344 o beş altı dakikalık fasıla-i hizmet esnasında tramvay ispirleri345 bu ızgaralı sokakların başlarındaki sıra ağaçların sayesine346 veya çeşmenin zıll-i kasîrine347 sığınarak bu müferrih348
havuzların hemen yanına iskemleyi atıp acele bir istirahat kahvesi
içerler…
Akşama doğru bu sokakların ağızları balıkçı tablaları, yemişçi,
sebzeci küfeleriyle birer pazar, birer meşher-i me’kûlât349 hâlini alır.
Bu ızgaraların en büyük yararlığı oradaki bütün esnafa âdeta
cesim350 birer takatuka351 hizmetini görmeleridir. Bunların birer sel
süzgeci oldukları unutularak, tanzifat352 arabalarının biraz uzunca
süren vürutlarını353 bekleyemeyecek kadar acul354 bulunanların elleri değdikçe süprüntülerini getirirler. Bu ızgaranın üzerine boşaltırlar. Aralıklardan sığan parçalar aşağıya gider. Sığmayanlar demir
rayihalı: hoş kokulu
havz-ı tereffüc: ferahlama havuzu
338	
haşerat-ı tayyare: uçan böcekler
339	
nevi: çeşidi
340	
nağme-sâz: ahenkle söyleyen
341	
müstefîd-i letâfeti olanlar: güzellikten istifade edenler
342	
huddam: hizmette bulunanlar
343	
tâkat-şiken: güç tüketen
344	
itmam etmek: tamamlamak
345	
tramvay ispiri: atlı tramvay sürücüsü
346	
saye: gölge
347	
zıll-i kasîr: bol gölge
348	
müferrih: iç açıcı
349	
meşher-i me’kûlât: yiyecek sergisi
350	
cesim: büyük
351	
takatuka: çöp kutusu
352	
tanzifat: temizlik işleri
353	
vürut: geliş
354	
acul: aceleci
336	
337	
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çubukların arasında sıkışır, durur. Bunlar güneşin hararetine maruz
kalarak arada bir dükkânlardan dökülen çirkâblar,355 nargile ve kahve çömleği suları, berber leğenleri muhteviyatıyla356 yeşerip tazelendikçe ortalığı tahammülfersa357 bir taaffün358 sarar. Orayı kara
bulut gibi irili ufaklı bir sinek alayı istila eder. Izgaranın yanından
bir insan veya hayvan geçtikçe bal ve eşek arıları da dâhil olmak
üzere tatarcık, sakırga kenesine kadar içinde kanatlı haşerattan her
nevi mevcut olan bu alay, ürkerek inceli kalınlı türlü vızıltılar ile bir
kere berhava359 olur. Birkaç kısma ayrılır. Birtakımı biraz ötedeki
manav dükkânına, diğer kısmı aşçıya, çapula dağılırlar.360 Bir haylisi de o has bahçelerde kahve içen müşterilerin başına bela olur.
Manava gidenler tercihen meyvelerin çürüklerine üşüşürler. Aşçı
dükkânına hücum edenler meyânında pisboğazlık seyyie-i acûlânesiyle361 hoşaf kâsesi, terbiyeli çorba tenceresi, bazı yemek salçaları
içinde kazazede olanlar bulunur. Serin ve mayhoş hoşafa düşenler
havada kalan ayaklarıyla tek kanatlarını titreterek müessir,362 keskin nagamâtla363 istimdada364 başlarlar. Vızıltı hayli uzar. Fakat hain
aşçı magrûkunun365 imdadına şitâb etmez.366 Zavallılar o deryâ-yı
la’l-gûn367 ve sükkerin368 içinde debelene debelene kalıbını dinlendirirler. Hâlleri en ziyade şâyân-ı terahhum369 olanlar sıcak çorba
tenceresine düşenlerdir. Onların vızıltıları çok sürmez. Çabuk haşlanırlar. Aşçı müşteriye çorba vermek için kepçeyi daldırınca o kayçirkâb: pis su
muhteviyat: içindekiler
357	
tahammülfersa: dayanılmaz
358	
taaffün: pis kokular
359	
berhava: havaya atılmış
360	
çapula dağılmak: yağmalamaya gitmek
361	
seyyie-i acûlânesiyle: aceleci kötülüğüyle
362	
müessir: dokunaklı
363	
nagamât: nağmeler
364	
istimdad: yardım istemek
365	
magrûk: suda batmış olan
366	
şitâb etmek: acele etmek
367	
deryâ-yı la’l-gûn: kırmızı renkli deniz
368	
sükker: şeker
369	
şâyân-ı terahhum: merhamet ed[il]meye layık
355	
356	
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nar sathın tabaka-i amîkasına370 karışırlar. Görünmez olurlar. Zavallıları artık aşçı değil a, çorbayı içen müşteriler bile aramış olsalar
bulamazlar. Tencerelerin üstü sinekten kara bulut hâlini alınca aşçı
çırağı her bir târı371 yine sinek tersinden görünmeyen sinekliği eline
alır. Kapakları açık et’ime372 üzerine şiddetle bir sallar. Sinekliğin
zülf-i perişanı373 yemek salçalarına girer, çıkar. O kara bulut bir
uğultu ile havalanır. Bir kısmı dükkânın tavanına, cevânib-i sairesine374 dağılır. Bir miktarı da kapıdan, pencerelerden sokağa uğrar.
Kapının dışında, aşçının ara sıra fırlatacağı kemiklere vakf-ı enzâr-ı
iştiyakla375 en azılısından, en âcizine kadar âlâ-merâtibihim376 dizilmiş köpekler vardır. Bu sinek alayının önlerinden esnâ-yı mürûrunda377 gelip boyunlarını uzatırlar. Ağızlarını kapan gibi açıp kapayarak yanlarından pek karîb378 geçenleri avlarlar, “hapıcık” yaparlar.
Köpeğe sinek lokması ne kâr eder? Bu avcılık onlara insanların
“karides”, ayçiçeği, kabak çekirdeği ekl eylemeleri379 kabilinden küçük bir eğlencedir. Köpek avını der-dehân ettikten380 sonra kısmetinin küçüklüğünü, dişlerine hiçbir şey dokunmadığını imâ’en bir
işmizâz-ı istisgâr381 ile gözlerini küçülterek çiğner. Av ne kadar küçük olursa olsun, “külli dâhilün yenfa”382 hükmünün mürevvici383
ve bulduğu ile kefâf-ı nefse384 alışkın bir feylesof olduğunu göstermek için yanından geçen ufak tefek sineklere karşı asla adem-i tetabaka-i amîka: derin tabaka
târ: tel
372	
et’ime: yemekler
373	
zülf-i perişan: mec. perişan saç teli
374	
cevânib-i saire: diğer taraflar
375	
vakf-ı enzâr-ı iştiyakla: arzulu bakışları dikmesiyle
376	
âlâ-merâtibihim: rütbesine ve derecesine göre sırasıyla
377	
esnâ-yı mürûrunda: geçme(leri) sırasında
378	
karîb: çok yakın
379	
ekl eylemek: yemek yemek
380	
der-dehân etmek: ağzının içine almak
381	
işmizâz-ı istisgâr: küçümseyip üzülme
382	
külli dâhilün yenfa: Mideye ne girerse açlığa iyi gelir.
383	
mürevvic: itibar eden
384	
kefâf-ı nefs: bir kimsenin ölmeyecek kadar olan nafakası
370	
371	
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nezzül385 tavrında bulunmaz. Hep ağız açarak tutmağa saldırır fakat
kısmet bu; her zaman suhuletle386 geçmez. Boşuna çene sallandırdığı da çok olur…
Köpeklerin dendân-ı iştihalarından387 kurtulan sinekler yine ızgaralar tarafına ve bu dilârâ bahçelerde kahve içen müşterilere dağılırlar. Tabiat sineklere, mikroplara suhûlet-i rızk yüzünden bahşeylediği mes’ûdiyeti diğer mahlûkattan pek azına nasip eylemiştir.
Beşeriyetin388 sirkat389 hakkında mevki-i mer’iyyetine390 koyduğu
kavânîn-i şedîdeden391 bu haşerat muaftır.
Çünkü ukaladan392 hiçbiri kavânîn-i mer’iyyenin bunlara imkân-ı teşmil ve tatbikini393 keşfedememiştir. Bu mahlûkat-ı mümtâze394 için bütün aşçı, sütçü, tatlıcı, manav dükkânlarından rızık toplamak mubah gibidir. Müşterilerin gönüllerini bulandırmamak için
bu esnaftan bazıları şişe kapanlar, eczalı kâğıtlar, tuzlar nevinden
vesâ’it-i imhâ’iye395 ile bunların itlaf396 tarikini düşünür ise de çoğunu da bu hususta bî-kayd397 bulunur. Çünkü bu haşerat tatlıdan, ekşiden bütün me’kûlat-ı nefîseden398 ne kadar ziftlenseler yedikleri
şeyler vezinde, ölçüde hiç belli olmaz. Mesela bir üzüm küfesini
beş yüz arı, sinek istila ile birkaç saat tıkınsalar üzümcü tartıda yine
bir şey kaybetmez. Gayet ustalıklı ekl ederler. İşte bunun için esnafın çoğu bunların üşüntülerine pek aldırmazlar. Hücumlarından bizarlık399 hâsıl olduğu zaman bir iki defa sineklik sallamakla da iktiadem-i tenezzül: tenezzül etmemek
suhulet: kolaylık
387	
dendân-ı iştiha: iştahlı diş
388	
beşeriyet: insanlık
389	
sirkat: hırsızlık
390	
mevki-i mer’iyyet: hükmü geçerli olan yer
391	
kavânîn-i şedîde: sıkı kanunlar
392	
ukala: akıllılar
393	
imkân-ı teşmil ve tatbik: yayma ve uygulama imkânı
394	
mahlûkat-ı mümtâze: seçkin mahluklar
395	
vesâ’it-i imhâ’iye: imha etme yolları
396	
itlaf: telef etme
397	
bî-kayd: aldırmaz
398	
me’kûlat-ı nefîse: nefis yiyecekler
399	
bizarlık: usanmışlık
385	
386	
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fa ederler. O anda vezinde,400 mikyasta401 bir tenakus402 görülmüyor
ama bu kanatlı haşerat envai müzahrefat403 ve mülevvesâttan404 kalkıp me’kûlata konarak bazı emraza vasıta-i sirayet oluyorlar.405
Bundan birçok mehâlik-i sıhhiye406 peyda oluyor. Bu fenalıktan
esnafın haberi yok. Bu nevi mahlûkatın taht-ı takayyüd ve inzibâta
alınması407 kabil olamadığı için bunlar çaşnigîr-i âlem408 olmak imtiyaz-ı tabiyesiyle her tarafta dolaşırlar dururlar. Bazen kaynar çorba tenceresinde can verenler, kilâb409 ağzına düşenler, sair kazalara
uğrayanlar da olur ama bu hadisat devede kulak. Emsaline ibret-i
müessire410 olacak kadar kesîrü’l-vukû411 değil.
Rişte-i kelâmı412 vadi-i diğere kaçırmadan şunu bir tenbîh-i
müfîd413 nevinden olarak arz edelim ki be-kavl-i ulemâ414 mikroplar
suhûlet-i tena’um415 hususunda sineklerden daha bahtiyar imişler.
Çünkü sinek arı ve karınca nevinden haşerat rızk-ı maksûmlarını416
ele geçirmek için etrafı keşif ve güzâr417 ile cem418 ve iddihâr-ı erzaka419 uğraştıkları yani bir dereceye kadar derd-i maişetle420 mukayvezin: ağırlık
mikyas: ölçek
402	
tenakus: azalma
403	
müzahrefat: pislikler
404	
mülevvesât: kirlilik
405	
emraza vasıta-i sirayet olmak: hastalıkların bulaşmasına yol açmak
406	
mehâlik-i sıhhiye: sağlıkla ilgili tehlikeler
407	
taht-ı takayyüd ve inzibâta alma: kayıt ve düzen altına alma
408	
çaşnigîr: eskiden bazı İslam devletlerinde hükümdar sofralarına nezaret edip
yemekleri kontrol eden saray görevlisine verilen ad
409	
kilâb: köpekler
410	
ibret-i müessire: tesirli ibret
411	
kesîrü’l-vukû: sık sık olan
412	
rişte-i kelâm: sözün ipliği
413	
tenbîh-i müfîd: faydalı nasihat
414	
be-kavl-i ulema: âlimlerin tarifinde
415	
suhûlet-i tena’um: nimet içinde rahat etme kolaylığı
416	
rızk-ı maksûm: Allah tarafından ayrılmış rızık
417	
güzâr: geçiş
418	
cem: toplama
419	
iddihâr-ı erzak: erzak biriktirme
420	
derd-i maişet: geçinme derdi
400	
401	
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yet oldukları421 hâlde mikroplar bulundukları mahalli, o noktayı
me’kel422 ittihaz ederek423 taharrî-i rızk424 zahmetiyle yorulmaksızın
yaşarlar imiş. Fakat hafazanallahu Teâlâ425 böyle üşüşüp me’kel
edindikleri yerden artık hayır kalmazmış… Cenabıhak ibâdını426
bunların şerrinden masun buyursun,427 âmin.
Sinekler bu ızgara civarındaki kahvehanelerin önlerinde keyif
çatan erbâb-ı mezâkın428 üzerlerine saldırırlar. Fakat bunların kimlerden mürekkep olduğunu429 söyledik ya… O letafet-i mevkiyenin
serinliğinden, revâyihinden430 istifade edenler tramvay arabacıları,
kondüktörleri, kılavuzlarından ibarettir. Bunlar o koca çizmeli
ayaklarını yarım arşın ileriye uzatarak ufak bir yoğurt kâsesi cesametindeki431 okkalı kahve fincanlarını höpürdeterek keyif yetiştirirler. Zavallı kahveci on hatta on beş paraya böyle kâse kâse kahve
satar. Fakat bunun neresinden ve ne miktar kâr eder, bilinmez.
Sinekler, bu ağaların orasına burasına konar. Lakin bunların
elleri o kadar nasırlanmış, yüzleri o mezâhim-i maişetin432 havâ-yı
germ ve serdiyle433 o mertebe sertleşmiştir ki sinek gezintisi bunlara
vız gelir. Bir şey hissetmezler. Sinekler, o köseleşmiş enselerde, o
pöstekileşmiş434 yanaklarda, o abanozlaşmış435 parmaklarda dâne-çîn-i rızk436 olmak üzere bir iki kolaçan ederler. Fakat hiçbir tarafa diş geçiremezler. Çünkü tramvay idaresi bunlardaki usare-i
mukayyet olmak: bağlı olmak
me’kel: yemek yenecek yer
423	
ittihaz etmek: kabul etmek
424	
taharrî-i rızk: yiyecek aramak
425	
hafazanallahu Teâlâ: Allah korusun.
426	
ibâd: kullar
427	
masun buyursun: muhafaza etsin
428	
erbâb-ı mezâk: zevk alan kimseler
429	
mürekkep olduğu: meydana gelip oluşturduğunu
430	
revâyih: kokular
431	
cesamet: büyüklük
432	
mezâhim-i maişet: geçinmek zahmeti
433	
havâ-yı germ ve serdiyle: sıcak ve soğuk havayla
434	
pösteki: koyun veya keçi postu
435	
abanoz: abanozgil familyasına ait ağaçların ağır, sert ve siyah renkli tahtası
436	
dâne-çîn-i rızk: rızık sağlayan tane
421	
422	
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hayatı437 o meşâkk-ı rûzmerresiyle438 kurutmuş gibidir. Sinekler
hiçbir cihete hortum işletemeyince kahve fincanına arsızlanmağa
başlarlar. Kenarında bir iki piyasa filan derken ayakları mı kayar,
nasıl olur, cup içine düşerler. Bunun kaza olduğuna kimsenin şüphesi yok. Çünkü bîzârî-i hayatla439 intihara cüret edecek kadar sinekler de henüz efkâr-ı âliye olmadığını herkes bilir. İntihar, ekseriya zıyk-ı maişet440 yahut yeis-i sevda yüzünden ileri gelir. Avrupa’da alelhusus İngiltere’de bazı lordlar, kontlar, kesret-i vâridâtlarına441 karşı bir mahall-i sarf bulamamak sıkıntısıyla intihar ederlermiş… Bu rivâyât bize yalan hatta rüya gibi gelir. Çünkü şark cihetlerinde kaziye442 bütün bütün ber-akistir.443
Zavallı sinek, derununda kahveden ziyade arpa menkûu444 bulunan o koyu renkli sıcak havuza düşünce ümîd-i istihlâsla445 vızır
vızır en keskin nara-i istimdadını atmağa başlar. Maatteessüf, boru
sesiyle nezaket-i sem’den446 kendinde eser kalmamış olan tramvay
ispiri bu vızıltıyı duymaz. Kazazede, son gayret-i nevmîdânesiyle447 debelene debelene halâs-ı câna448 çalışırken birinciden büyük
bir ikinci kazaya uğrar. İspir fincanı höpürdetir. Çok defa sinekceğiz ilk nefeste hulkûma449 iner. Oradan uğurlar olsun, ikinci istasyonda mideyi bulur. Nadiren arabacı, kahve yudumu içinde bir
cism-i ecnebi hisseder. Dilinin ucuyla magrûku dışarı çıkarır. Parmağına alır. Kazazede siyah yahut yaldızlı parlak nevinden midir?
Sakırga mıdır nedir? Tahkik-i hüviyetini450 hiç merak etmeksizin bir
usare-i hayat: hayat suyu
meşâkk-ı rûzmerre: her günkü sıkıntılar
439	
bîzârî-i hayat: yaşamaktan usanmışlık
440	
zıyk-ı maişet: geçim darlığı
441	
kesret-i vâridât: gelir çokluğu
442	
kaziye: hüküm
443	
ber-akis: tersine
444	
arpa menkûu: haşlanmış arpa
445	
ümîd-i istihlâs: kendini kurtarma umudu
446	
nezaket-i sem’: işitme inceliği
447	
gayret-i nevmîdâne: ümitsiz gayret
448	
halâs-ı cân: canını kurtarma
449	
hulkûm: gırtlak, boğaz
450	
tahkik-i hüviyet: kimliğini inceleme
437	
438	
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fiske ile biçareyi karşıya fırlatır. Fakat o sinekten de artık hayır kalmaz.
Bu hâdise-i magrûkiyet451 bir fincanda bazen iki üç defa tekrar
eder. Fakat müşteri aynı bî-kaydiyle sinekleri ya yutar ya çıkarır. O
kadar küçük bir şeyden istikraha452 düşmek münasebetsizliğinde
bulunmaz. Bu hâli pek tabii görür. İğrenmeğe kalksa bundan kimi
mesul tutmalı? Havadaki sinek fincana düşmüş? O kahveyi murdar
addetmek lazım gelse şürb-i kahveden sarf-ı nazar eylemeden başka çare kalmaz. Çiftini on paraya ufak kâse cesametinde fincanlarla
kahve içip de her sinek sukutunda453 fincanların tecdîd-i muhteviyâtına kalkışmak pek insafsızlık olur değil mi? Ama herif içine
arpa katıyormuş. Arpa bedava mı? Onu ekle hak kazanabilmek için
tramvay beygirleri ne azap, ne yorgunluk çekiyorlar? Kira hayvanları hep bu nimet-i lezîzeyi ekl hülyasıyla nal paralıyorlar da biçarelerin içinde sahiplerinin avuçlarından bunu koklayabilenler beyne’l-akrân454 bahtiyar addolunuyorlar.
Arabacı üç beş yaranıyla bir iki söz edip birkaç sinek yutuncaya kadar nevbet-i hareket de gelir. O mülevves455 kahvenin müddet-i şürbü,456 bu adam için tramvay ispirliği sanat-ı tâb-fersâsının457 o bitmez tükenmez seferleri arasında nasıl bir fâsıla-ı rûhnevâz458 teşkil eder bilseniz! Zavallı ayağa kalkar, dirseklerini kıvırıp kollarını uzatarak bir iki gerinir. O meks-i cüz’î459 ve o acı kahve
ile yeni bir seferin meşâkkına göğüs vermek için kuvvâ-yı lâzımeyi
iktisap eder. Ağır, nev’an-mâ460 mağrûrâne adımlarla yürür. Mevki-i mahsusuna çıkar. Boynundaki borusunu düzeltir. Kırbacını muayene eder. Terbiyeleri eline alır. Kulağı kondüktörün çalacağı dühâdise-i magrûkiyet: boğulma olayı
istikrah: tiksinmek
453	
sukut: düşme
454	
beyne’l-akrân: emsalleri arasında
455	
mülevves: kirli
456	
müddet-i şürbü: içilme süresi
457	
sanat-ı tâb-fersâ: kuvvet tüketen iş
458	
fâsıla-ı rûh-nevâz: gönül okşayıcı bir fasıla
459	
meks-i cüz’î: kısa dinlenme
460	
nev’an-mâ: bir bakıma
451	
452	
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düktedir. O koca oda kadar araba, öndeki dört hayvanın gayreti bu
adamın tâziyâne-i himmetiyle461 o yokuşları çıkıp inecektir. Bu beş
mahlûk, yekdiğeriyle o mertebe hemhâldir462 ki beynlerinde463 esvât ve işârât-ı mahsûsadan mürettep464 bir nevi lisan peyda olmuştur.
İcabında kamçının o şakırtılı ucu beliğ465 ve müessir cümleleri mütekellimdir.466 Dikkat edilse hayvanların da aynen arabacı gibi hareket için öttürülecek düdük sadasına intizâren467 kulak kabarttıkları
görülür.
Düdük ötünce beşi birden mukdimâne468 ifâ-yı vazîfeye girişirler. Derd-i maişet, o adamı bu hayvanların ser-kâr-ı idâresine469 geçirmiş. Biri sürecek, ötekiler çekecekler. Hikmet-i kader bunları
mesaide müşârik470 bulunduruyor. İspir, yaşamak belki birkaç çocuğunu da yaşatmak için kırbacını eline almış o mahkûm-ı esâret hayvanları yürütüyor. Ekmek parası tedarikine uğraşıyor. Düdük ötünce bunun yürümeği âmir olunduğunu beşi de biliyorlar. Fakat beygirler, bir hane-i seyyara471 benzeyen o koca arabayı niçin akşama
kadar bir mahall-i muayyene472 getirip götürdüklerini biliyorlar mı?
Bu hayvanları bırakalım da kendimizi düşünelim. İptidasından intihasına473 kadar bu meşâkk-ı hayatı niçin çektiğimizi biz biliyor muyuz? Varlığımızı yokluğumuzu serapa ihata da eden474 elgâz-ı müşkile-i hilkatten475 hangi birini halledebiliyoruz? Derece-i tahammütâziyâne-i himmetiyle: himmetli kırbaçlarıyla
hemhâl: aynı durumda olan
463	
beynlerinde: aralarında
464	
esvât ve işârât-ı mahsûsadan mürettep: hususi sesler ve işaretlerden tertip edilmiş
465	
beliğ: belagatli
466	
mütekellim: konuşan
467	
intizâren: bekleyerek
468	
mukdimâne: gayret ve dikkatle
469	
ser-kâr-ı idâresine: gördüğü işin idaresine
470	
müşârik: ortak
471	
hane-i seyyar: gezgin ev
472	
mahall-i muayyen: belli yer
473	
iptidasından intihasına: başlangıcından sonuna
474	
ihata etmek: kuşatmak
475	
elgâz-ı müşkile-i hilkat: yaratılışın zorlu yanıltmacaları
461	
462	
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lümüzü sormaksızın bizi beladan belaya sevk eden nasibi ispire,
dûş-i za’îfimizdeki bâr-ı hayâtı476 tramvaya benzetir isek bizim de o
hayvanlardan hiç farkımız kalmaz.
İnsanlar bir nekbete,477 bir yeise478 uğradıkları vakit olanca öfkelerini madunlarındaki479 zu’afâdan480 çıkarmak, güçleri erdiği
mahlûkatı o gayz481 ve hiddetle bî-insâfâne482 ezmek cibilliyetindedir.
İspirin dişi, başı ağrıdığı, bir şeye canı sıkıldığı, manen, maddeten mustarip olduğu günler kaderine karşı olan infialini483 beygirlerden çıkarmak ister, o gün kamçıyı ziyade vurur. Zavallı hayvanlar vazîfe-i ciryelerini484 her günkü gayretiyle ifaya çalıştıkları hâlde o gün dayağı niçin fazla yediklerinin hikmetini anlayamazlar.
Akıl ve dirayetçe kendi madununda gördüğü bazı zevatın nasıl olup
da müsaade-i talih ile refaha düştüklerinin sebebini de ispir anlayamaz.
İspir bu beş on dakikalık fasıla-ı istirahata nâiliyetinden dolayı
yine bahtiyardır. Zavallı biletçi için hiç nefes alacak vakit yoktur. O
biçare, tramvay durdukça doğru idare şubesine, hesap memurunun
karşısına gider. Bu hesap, ahiret hesabından daha müşküldür. Çünkü o ne kadar dakik olursa olsun bir defa sorulacaktır. Bu, her gün
hem de mükerreren485 sorulur. Çantanın nukûd-ı mevcûdiyesi486 satılan biletlerin adediyle karşılaştırılacak. Bu ince hesap, kontrol memurlarının cetvele al, mor hâsılı reng-âmîz487 kalemlerle ettikleri
dûş-i za’îfimizdeki bâr-ı hayâtı: zayıf omuzlarımızdaki hayat yükünü
nekbet: düşkünlük
478	
yeis: üzüntü
479	
madun: aşağı derece
480	
zu’afâ: zayıf olanlar
481	
gayz: öfke
482	
bî-insâfâne: insafsızca
483	
infial: kızgınlık
484	
vazîfe-i cirye: çekme görevi
485	
mükerreren: tekrarlanarak
486	
nukûd-ı mevcûdiye: mevcut paralar
487	
reng-âmîz: renk renk
476	
477	
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işârât-ı teftîşiyye488 ile de tatbik olunacak… Zuhur edecek489 noksanı keseden tediye etmeden490 başka çare yok.
İspir yalnız zimâm-dârı491 olduğu hayvanlara meram anlatacak.
Zavallı biletçi her seferde evvelce adedini ta’yîn-i kâbil olmayan
garip meşrepli, meram anlamaz birçok adamlara söz dinletecek, nefes tüketecek.
İspir, kahvesini içmekle, biletçi hesabını vermekle meşgul iken
hayvanların ifrâzâtından492 teşekkül eden buhayrelerden493 kalkan
ta’affünâtın, sineklerin içinde, güneşin altında dinleniyor gibi duran
tramvaya tek tük müşteri binmeye başladı. Evvela iki kadın bindi.
Bunlardan biri erkeklerle kadınlar tarafını fârık494 tahta bölmenin
kirli keten perdesini indirerek:
–Her zaman da bu perdeyi böyle açık bırakırlar. Ne zaman
tramvaya binsem mutlak elimle ben kaparım. Bu tramvaycılar ne
tembel adamlardır. Yalnız tirink tirink para almasını bilirler. İş görmesini değil… Bunlar maliye ketebesi gibi veresiye çalışmazlarmış, aylıklarını peşin alırlarmış. Bizim mahallede bir biletçi var.
Karısına bir kâtipten daha iyi bakıyor. Evceğizi bilsin, getirsin götürsün de varsın biletçi olsun ne var? Sanki ben benim kızı mümeyyize495 verdim de ne oldu? Senede dört defa aldığı aylığı tıraş parasıyla fotininin496 lostrasına497 yetişmiyor. Bizim paşalar bu tramvay
direktörleri kadar olamıyorlar. Bak, o nasıl ediyorsa ediyor, hep bu
çalışanların aylıklarını zamanında veriyor… Hanım duydun mu?
Bizi idare etmek için buraya Frenk getireceklermiş?
işârât-ı teftîşiyye: teftişi gösteren işaretler
zuhur etmek: ortaya çıkmak
490	
tediye etmek: ödemek
491	
zimâm-dâr: elinde yular tutan
492	
ifrâzât: idrar
493	
buhayre: göl
494	
fârık: ayıran
495	
mümeyyiz: yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse
496	
fotin (potin): koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan
tarafı lastikli ayakkabı
497	
lostra: ayakkabı boyama
488	
489	
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–Aman sus kardeş… Kıyamete alamet… Deccal çıkacak diyorlardı. Sakın bu işte o gelecek Frenk olmasın!
–Yok hanım, deccal meccal değil… Bi-hikmetullâhu Teâlâ bizimkilerin aklı, işe bir türlü Frenkler kadar eremiyormuş…
Birinin kucağında kundak, iki kadın daha bindi. Bu deccal bahsine iştirak ettiler.498 Beş dakikada söz, sekiz on kalıba girdi. Hiçbiri dinlemiyor, hepsi söylüyordu.
Orta yaşlı fakat nisbet-i sinniyece499 olacak yaraşığı tecavüz
eder derecede süslü bir hanım, pek ziyade modaya tabiyyet merakıyla tezyinini garabet mertebesini de aşıracak gülünç bir hâle getirmiş bir taze… Bir Rum hizmetçi matmazel, bezenmeğe özenmiş
lakin şık olmaktan ziyade tuhaf olmuş guguruklu500 bir zenci kadın… Lekelenmiş, tarazlanmış,501 vücuduna küçülmüş pembe atlas
elbiseli dört beş yaşında bir kız çocuğu, ellerinde bohçalar, kutular,
paketlerle tramvaya çıktılar. Bunlar binip ellerindekileri oraya buraya yerleştirdikten sonra dışarıdan, beyin redingotu502 vücuduna
uzunca gelmiş, maluliyet-i ser’ini503 örtmek için kulaklarına kadar
koca bir fes giymiş sünepe bir uşak, hanımlara birtakım eşya daha
verdi. Tramvaydaki kadınlardan biri:
–A a kuzum, bu ne kadar eşya, bunlar nereye sığacak?
Arap hiddetle: – Elbette bir tarafına sığaca! Bu koca trampoyu
senin keyfi için mi yaptılar ayo?
Kadın – Ay sözümü geri aldım… Ne öfkeli Arap bu! Uysan
kavga olacak…
Arap – Arap mı? Ağzını topla… Benim adını sen mi koydu
öyle? Ben Pehlelizade Hanımefendi’nin kalfasıyım, beğenemedi
mi?
iştirak etmek: ortak olmak
nisbet-i sinniyece: yaş nispetince
500	
guguruk: saçların tümünü ya da bir bölümünü tepede toplayarak yapılan yüksekçe topuz
501	
tarazlanmak: kumaşın üzeri tel tel ipliklerle kaplanmak, iplikleri kabarmak
502	
redingot: arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli, resmî erkek ceketi
503	
maluliyet-i ser’ini: başındaki illeti
498	
499	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 65

Diğer kadın – Kehlelizade504 mi diyor? O nasıl ad öyle… O
dediğinden Arap’ın üstünde de varsa vay hâlimize… Bir topalı yedi
mahalleyi dolaşırmış…
Diğeri – Sus kardeş sus… Arap öfkeli… Babalı505 mıdır nedir?
–Babalı mı? O babalı ise biz de babalıyız… Dünyada hiç babasız insan olu mu imiş?
Kucağında kundaktaki çocuğunu emziren kadın kedi gibi etrafı
koklayarak:
–Ay kardeş burnuma misk gibi bir şey koktu… Nedir o?
Kadınlar pencereden dışarı bakıp:
–A… Şey bak… Bak… Şurada kambur kahveci, mangalı dükkânın önüne koymuş, ızgarada cızbız köftesi pişiriyor.
Kadının biri birkaç defa yutkunduktan sonra:
–Hay yetişmesin pişirmeğe… Sokak ortasında böyle şey mi
olur? Koskoca cadde bu… Fukarası var… Gebesi var… Aşereni
var… Emziklisi var… Kokuta kokuta âlemi böyle imrendireceğine
ta dükkânının içinde pişirse de gizlice ziftlense506 olmaz mı?
Kadının biri emzikliye hitaben:
–İçin çekti mi kardeş?
Emzikli sıkılarak önüne bakar. Diğer bir kadın onun tarafından
cevap verip:
–A ne demek! Hiç emzikli olur da imrenmez mi? Söyle kızım…
Söyle… İçin çekti mi?
Emzikli biraz kızararak:
–Ne yalan söyleyeyim, çekti… Söylemesi kabalık, böyle göbeğime kadar bir ezinti duydum…
–Vah! Vah! İşte gördün mü? Zavallı tazenin şimdi sütü çekilirse?
kehle: bit
babalı: zaman zaman sinir nöbeti geçiren
506	
ziftlenmek: yemek
504	
505	
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Diğer bir kadın – Çekilir kardeş, çekilir. Süleyman’ı emzirirken tıpkı böyle benim de başıma geldi. Bana kokan da balıktı. İstemeğe utandım. Ertesi günü memem üfürdü, Hüt dağı gibi şişiverdi.
(Eliyle göğsünü göstererek) Taş ölçerim hanım, koca koca fitiller
işledi. Üç ay payapay507 hekim, hoca gezdim. En sonra mahalsiz bir
şeyden geçti ya, şimdi onu da anlatması uzun. Sütüm de kaçtı…
Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın, o zamanlar benim oğlanı… Süleyman’ımı komşumuz Hacı Fevzi Efendi’nin gelini Safinaz Hanım emzirdi. Neler çektim neler!
Öteki kadın – Ay öyle ise heriften bir parça köftecik isterim.
Hatuna günah değil mi?
Kadın tramvayın penceresinden kambur kahveciye seslenerek:
–Hu kahveci başı… Kahveci başı… Baksana arslanım… Burada emzikli var. Köften misk gibi koktu. Şöyle bir çimdik… Bir tadımlık verir misin?
Kambur kahveci arkasında omuzdan iliklenir, “Yârdan ayrıldım” biçiminde cakalı bir “mintan”…508 Kolları dirseklere kadar
dekolte… Baş açık, saçlar gayr-ı muntazam, çenesi göğüs tarafındaki çıkıntıya temas eder surette vücudunu yampiri, çağanozvari509
ızgaraya doğru vermiş… Elinde maşa… Ateş üzerinde etrafına kokulu bir duman neşreden köfteleri, gözlerini nim510 süzerek, dudaklarının müntehalarında511 biriken salyayı yuta yuta bir itinâ-yı fevkalade, bir edâ-yı mahsûsla ara sıra alt üst ediyor. Karşısında yarım
düzine kadar irili ufaklı köpek, köftelere karşı susta512 durur gibi
birer vaziyet-i ihtirâmkârâne513 almışlar. Maşanın ızgaraya her uzanışında, kamburun gayr-ı memul514 bir ikramına nevmidâne intizâpayapay: birbiri ardınca
mintan: gömlek üzerine giyilen kollu yelek
509	
çağanozvari: çağanoz gibi [çağanoz: kabukluların ön ayaklılar alt takımından,
eti için avlanan, pavuryaya benzer küçük su hayvanı]
510	
nim: yarım
511	
münteha: son
512	
susta: köpeğin arka ayakları üzerinde durması
513	
vaziyet-i ihtirâmkârâne: saygılı vaziyet
514	
gayr-ı memul: beklenmedik
507	
508	
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ren köpekler de gözlerini baygın baygın yumup açarak birer yutkunuş var.
Köftelerin rayiha-ı iştiha-âveri515 sayesinde kadınlar tarafından
“kahveci başı”, “arslanım” gibi iki hitâb-ı temdîh ve takdîrkârâneye516 mazhar olan kahveci bir gurûr-ı mükrimâne517 ile hemen köftenin birini maşa ile kavrayıp cazırdaya cazırdaya tramvaya doğru
uzatarak:
–Çeşnisi bedava! İmrenip de istemeyenin günahı boynuna…
Şan olsun da kâr olmasın… Köftem Aksaray’a nam verdi… Gebelere… Emziklilere helal ve afiyet olsun… Al hanım ye… Sütün
kaçmasın…
Kadın elini köfteye doğru evvela saldırıp badehu518 geri geçerek:
–A güzelim… Senin maşa ile tuttuğun o sıcak köfteyi ben elimle nasıl alayım? Bir lokma ekmekçik yok mu? Üstüne koy da ver.
Bir sevaptır ediyorsun, bari tamam et…
Kahveci – Gücenme hanım… Ekmeğim de var… Suyum da…
İsterseniz kahve, çay, limonata ikram edeyim.
Tramvaydan kadının biri:
–Bakınız herif bizimle eğleniyor.
Diğeri – Ne yaman kambur felektir o… Siz onun öyle yamrılığına yumruluğuna bakmayınız. İki karı boşadı. Kız kardeşini tanırım…
Kahveci yarım dilim ekmeğin üzerinde köfteyi tramvaya uzatarak:
–İçinizde kaç emzikli, kaç hamile var? Allah’a şükür, köfte
çok… Kaç tane isterseniz men gayr-ı hadd519 takdim edeyim…
rayiha-ı iştiha-âveri: iştah açıcı kokusu
hitâb-ı temdîh ve takdîrkârâneye: övücü ve takdir dolu hitap
517	
gurûr-ı mükrimâne: ikram eden (insanın) gururu
518	
badehu: ondan sonra
519	
men gayr-ı hadd: haddim olmayarak
515	
516	
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Kadının biri – A delinin zoruna bak. Karın doyuracak değiliz
ayol…
Kadın köfteyi alıp dörtte bir kısım kadarını bölerek bir parça
ekmeğin üzerinde emzikliye uzatır… Bir lokma da refikası520 olan
hanıma vererek:
–Al Zehra koktu. (Diğer kadınlara hitaben) İmrenen varsa sıkılmasın, söylesin… Buna yalnız emzikliler imrenmez ya… Emziksizlerin canı yok mu?
Etraftan imrenmek ima eden mahcûbâne tebessüm gösterenlere de birer nebzecik tevzî’âtta521 bulunduktan sonra kadın mütebakisini522 de kendi ağzına atar. Hanımın biri siyah kadını göstererek:
–A kalfaya vermeyi unuttuk!
Guguruklu Arap iğrenmek tavrıyla yüzünü buruşturup:
–Yok… Yok… Ben imrenmedi… Marya523 mıdır? Keçi midir?
Nedir? Kamburun kirli eliyle yaptığı bir köfteyi seksen parça edip
de ben yer miyim hiç!
Kadının biri yavaşça yanındakine:
–A a baksana kuzum, bu Arap’ın guguruğundan büyük de kibri
var… Köfteleri beğenmedikten başka yiyenleri de tahkir ediyor.
Yok marya imiş… Yok bilmem ne imiş… Elinin körü…
–Sus… Sus… Arap etrafa bulaşmak için çanak tutuyor. Bahane
arıyor… Aşçı kadını mıdır nedir? Çalıp çalıp, yiye yiye ete doymuş
galiba da onun için nazlanıyor…
Sinniyle gayr-ı mütenâsib524 bir sûret-i müfritede525 süslenmiş
olan hanımın yanındaki solup pembe elbiseli kız çocuğu densizce
somurtup, dudaklarını kıvıra kıvıra validesinin eteğinden çekerek:
–Anne ben köfte isterim… Koktu…
refika: arkadaş
tevzî’ât: herkese payını vermeler
522	
mütebaki: geri kalan
523	
marya: beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
524	
gayr-ı mütenâsib: uygunsuz
525	
sûret-i müfritede: aşırı surette
520	
521	
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Validesi yavaşça çocuğun kulağına:
–Ben sana şimdi çikolata alacağım… Ne yapacaksın o pis köfteyi?
–Anne koktu, isterim…
Kızın böyle arsızlandığını karşıdan gören Arap, avucu üstünden akçıl olan elini çocuğa doğru uzatarak:
–Bak tokada… Arsız kız, ne kımkımlanıyorsun? Sen de mi emziklisin ayo? Kamburun köftesine imrenilir mi hiç?
Kadının biri telaşla:
–A bak kardeş… Hepimiz tattık da çocuğu unuttuk…
–A sahi… Ne olur bir daha isterim. Kambur cömerde benziyor… (Kahveciye hitaben) Baksana civanım…
Kambur – Buyurun elmasım…
Kadının biri diğerine:
–Baksana şu musibete… Bir lokma ekmekle bir köftecik verdi.
Şimdi terbiyesiz terbiyesiz arsızlanıyor…
Köfte isteyen kadın:
–Kahveci birader. Köfteni hepimiz yedik de çocuğa vermeği
unuttuk. Şimdi mızmızlanıyor… Şöyle yarım tanecik olsun daha
verir isen büyük sevaba girersin…
Kambur kahveci bu defa biraz kaşlarını çatarak dükkândaki çırağına hitaben:
–Ulan Sadık bir dilim ekmek gel… Parasız müşterilerin iştihaları arttı. Kendileri yemişler, çocuğa tattırmağa unutmuşlar… Yavrucak şimdi mızmızlanıyormuş… Bak hanımlara sor. Köftenin üstüne kahve, nargile de istiyorlar mı? Laleli’den tramvay bir ayak
evveli imdada yetişip de buradaki kalkmazsa kasaba bir okka köftelik kıyma daha ısmarlamalı… Bu yetişmeyecek…
Kadının biri – Baksanız a zevzek kambur neler söylüyor?
Köfte isteyen hanım – Bakma kardeş o öyle söyler… Zevzektir
ama kalbi pekiyi bir adamdır.
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Bir dilim ekmeğin üstünde köfte gelir… Çırak Sadık dilimi
uzatarak:
–Ustam selam etti, yeni gelmiş imrenenler varsa köfteyi ekmeğe sürtsünler sürtsünler de et niyetine yesinler… Köfte bitti, tadamayanlar avuçlarını yalasınlar, dedi.
Kadın – Hoşt köpek… Ustan öyle şey söylemedi sen uyduruyorsun…
Çırak ustasına bağırarak:
–Usta selamını söyledim… Avuçlarını yalasınları anlattım. Hanım inanmıyor. Çakaralmazlıktan526 geliyor… Köfteyi kendi kapıyor da bana “hoşt” diyor…
Kambur – Öyle ise kasaba söyle bir iki okka veresiye kıymalık
göndersin… İşte herkes görüyor ki para ile satmıyoruz. Fî-sebîlullah527 dağıtıyoruz… Mevlitlerde şeker… Kandil gecelerinde su dağıtıldığını âlem bilir ama böyle kahveden köfte sebil edildiğini şimdiye kadar kim görmüş?
Çırak Sadık tramvayın içinde bir köftenin altı yedi kadına sûret-i tevzî’ini528 merak ederek oradan ayrılmaz. Pencereden içeri
dikiz eder.
Kadın, köftenin yarısını çocuğa verdikten sonra isteği olup olmayanları anlamak için etrafa şöylece hafif muhtasar529 bir nazar-ı
istifsâr530 gezdirdikten sonra diğer yarısını da kendi ağzına atıverir.
Kadının bu oburluğu diğer hanımlarca tebessümleri, kahkahaları,
homurtuları bâdî olur.531 Çocuk köfteyi çiğnemeden yutup, derhâl
validesinin eteğine sarılarak:
–Anne ben köfte isterim… Hiç doymadım ki…
Karşıdan zenci kadın çocuğa yine tokat işareti ederek kendine
mahsus o dolambaç telaffuzuyla:
çakaralmaz: işe yaramayacak durumda olan, bozuk
fî-sebîlullah: Allah yolunda
528	
sûret-i tevzî’: paylaştırılma biçimi
529	
muhtasar: kısa
530	
nazar-ı istifsâr: sorgulayan bakış
531	
bâdî olmak: sebep olmak
526	
527	
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–Seni Allah doyursun… Ben bu Hasene kızın doyduğuna hiç
gormedi. Köftecinin arkasındaki o kamburunu yese bu kız, yine
doymaz, yine doymaz… Vesile Hanım şamarı vur ağzına da sussun
bu yumurcak…
Çırak ustasına bağırarak:
–Usta… Çabuk… Çabuk… Dükkâna kaç… Hanımlar doymamış, senin kamburunu yiyeceklermiş…
Kahvehanenin yanındaki peynirci dükkândan başını uzatarak
robdöşambr gibi arkasına giydiği haddizâtında532 beyaz iken şimdi
buna bir renk verebilmek için insanı acze düşüren o kirli urbası533
içinde güle güle:
–Yok… Yok… Arif’imin kamburuna dokunmasınlar… O, onun
semeridir… Yaraşığıdır… Sonra bütün tuhaflığı kamburuyla beraber gider. Bizim Arif kamburu olmayıncak kaç para eder ki?
Kambur Arif zeybek oyunu oynar gibi mangal başından bir fırlar. Maşalı elini havaya kaldırıp belini kıvırarak:
–İşte buna kızarım. Köftem afiyet olsun. Lakin pisboğazlığın
lüzumu yok. Kamburuma sulanmasınlar. O benim babamdan kalma
altın çekmecemdir. Hırsızlardan kurtarmak için üç bin liraya sigortaya koydum. Fakat sihirlidir. Efsunludur. Bizim moruk bana bu
mirası bırakırken içinden bir altınını bozdurup haraç edemesin diye
bedduada bulunmuş… Sırtımda bir sandık lira taşıyorum da yine
züğürtlükten ölüyorum. Bugün nasılsa elime bir avuç kıyma geçti.
Ona da seksen ortak çıktı.
Kamburum sigortalı
Sevgilim Tatavlalı
Bu beyti işte ben düzdüm. Şaire okudum. Bunun veznesi, kafilesine534 uymamış dedi. Ben aftosla535 uyuştuktan sonra lafın veznehaddizâtında: aslında
urba: giysi
534	
Vezin, kafiye denilmek isteniyor.
535	
aftos: gönül eğlendiren kimse
532	
533	
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sine, kakulesine536 kim bakar imanım? Biz birbirimize uyduk a, yetişir. Ben kambursam sevgilim de tek gözlü… Pencerenin biri fırtınadan patlamış. Aftosumun benden evvelki sevgilisi, muhabbetinin
şiddetinden suratına bir tokat aşk etmiş. Gözünün birini akıtmış…
Sevda olursa da böyle olsun… Allah için herif karıyı seviyormuş.
Sonra mahkemeye müracaat olunmuş. “Tatil-i uzvuna sebebiyet
verdiği cihetle”, lafıyla herifi içeriye yanpalamışlar… Galiba birkaç kuruş da ceza almışlar… Karının talihi de kendi gibi biçimsiz…
Eski hampası537 da benim gibi mangiz538 tutmaz imiş. Anha minha539 bonmarşeden540 iki çeyreğe sarı ela bir cam göz almışlar, nazlıma takmışlar. Bu mesele aftosumun tek gözüyle beraber kapanmış
bitmiş… Şimdi karıyla bazen aramızda şöyle muhavere541 geçer:
Karı – Ben seni niçin sevdim bilir misin?
Ben – Niçin?
Karı – Kambursun diye…. Beğendim.
Ben – Ulan kamburluk beğenilir mi?
Karı – Sebebi var…
Ben – Nedir?
Karı – Öfkelendiğin zaman suratıma kadar uzanabilip de öbür
gözümü de sen patlamayasın diye…
–O, bir gözlü, ben tümsekli, kimin kimi beğenmemeye hakkı
var? O tek aynalı olduğu için kamburumu daima yarım porsiyon
görür. Ben de onun suratına dikiz ederken hörgücümü sakat tarafına
doğru siperleyip sağlam cihetini temaşa ederim. Aftosuma adla sankakule: zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir bitki
hampa: sevgili
538	
mangiz: para
539	
anha minha: yaklaşık olarak
540	
bonmarşe: içinde her türlü giyim, süs eşyası, oyuncak vs. satılan büyük mağaza
541	
muhavere: konuşma
536	
537	
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la yek-çeşm542 Marika derler. Aval543 ara sıra şaşırır da beni “iki
gözüm” diye sever.
Tramvaydaki kız çocuğu köfte talebindeki ısrarını derece derece arttırarak ne Arap’ın gösterdiği kara şamardan yılgınlık getirir,
ne de validesinin çikolata, fıstık alacağı kabilinden ettiği mevâ’idden544 müteselli olabilir.545 Âdeta ölür gibi bir ağlama tutturur.
Kahveci tâbi Sadık kambur ustasına:
–“Momo”yu546 duyuyor musun? Ağlıyor… Köfte için matem
ediyor…
–Ulan o nasıl çocuk o? Köpek yavrusu gibi uluyor… Haydi, bir
dilim ekmek daha gel… İşte öteki tramvayda yokuştan gözüktü. Bir
köfte daha verelim de kız doymazsa şimdi araba kalkacak, ağlaya
ağlaya gitsin… Bizim Hacı Efendi’ye söyleyelim… Kandil gecelerinde Karakulak’tır547 diye fıçı fıçı yağmur suyu sebil ettireceğine
köfte dağıtsın köfte… Bunun iştahlısı çok. Sevabı da elbette sudan
büyük olur…
Çırak ekmeği getirir. Kambur, üstüne bir köfte daha koyup dilimi eline alır, başı üzerinden birkaç defa çevirdikten sonra:
–Bu da tekmil548 yeminlerimin kefareti… Marika’nın tek gözünün selameti… Uğruna gitsin…
Çırak köfteyi tramvaya uzatır… Mahalle karılarında bir sevinç
gürültüsüdür başlar…
Kadının biri – A ne şen kambur bu! Artık hovardalığı ele aldı.
Galiba tekmil köfteleri bugün bize yedirecek…
Esas talep, ağlayan çocuk için olduğu hâlde türlü şakalarla köfte yine tevzie uğrar. Hissesine isabet eden bir öşür549 köfte, Haseyek-çeşm: tek gözlü
aval: saflığı sersemlik derecesine varan (kimse)
544	
mevâ’id: vaatler
545	
müteselli olmak: teselli bulmak
546	
momo: gerçek dışı, korkunç varlık; öcü
547	
karakulak: İstanbul’un Beykoz ilçesinde çıkan su
548	
tekmil: bütün
549	
öşür: onda bir
542	
543	
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ne’nin dişinin kovuğuna bile gitmez… Bereket versin, kızın bir
ikinci uluma tutturmasına vakit kalmadan yukarıdan tramvay gelir… Bu bekleyen hareket eder. Kadınlar hep birden Kambur Arif’e
hitaben:
–Kambur köfteci hakkını helal et kardeş… Köftenden hepimiz
tattık…
Kambur – Kambur köfteci mi? Haniya deminden kahveci
başı… Arslanım… Civanım idim. Şimdi kambur mu olduk? Zararı
yok… Helal olsun helal! Anamın ak sütü gibi helal olsun. Dükkânı
unutmayınız… Yine buyurunuz inşallah… Pazartesi, perşembe
günleri emziklilere köfte dağıtacağım… Haftaya uskumru ızgarası,
tel kadayıf da var… Konuya komşuya haber veriniz…
Tramvay biraz uzaklaştıktan sonra çırak Sadık:
–Usta… Usta… Tramvaydan bir ses geliyor duyuyor musun?
–Ne sesi o?
–Galiba aç gözlü kız köfte diye yine tutturdu.
–Kadınlar çocuk ağladıkça köftenin geleceğine kanaat getirdiler de zannederim ki ulutmak için kıza çimdik basıyorlar… Şu ızgarayı, mangalın üstünden köftelerle beraber al da “kefareti budur”
diye tramvayın arkasından fırlatıver…
§
Biletçi birkaç kişi dolaşır. Yolcunun biri sigarasını sıkça sıkça
birkaç defa çekip dumanının üfürerek elindeki bozuk paralar ile biletini dikkatlice muayene ve hesap ettikten sonra öfkeli bir işmizâz-ı
istizâhla550 paraları biletçiye uzatıp:
–Baksana buraya… Hani bizim çeyreğin on parası?
Biletçi bu suale karşı verilecek cevabı akşama kadar birçok kişiye tekrardan usanmıştır. Lakin çare var mı? Müşteriyi ikna için
icap eden sözlere başlar:
işmizâz-ı istizâhla: yüz buruşturmasıyla sorarcasına

550	
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–Bir “bileto” altmış para… On para çeyrek üzerinden kaybederseniz olur yetmiş para… Ben size versem üç kuruş on para eder
bes kuruş… Doğru değil simdi?
Müşteri hiddeti arttırarak:
–Doğru değil ya!
–Ne için doğru değil?
–Çünkü ben verdim bir çeyrek.
–Pek ayla efendim…
–Sen bana altmış paralık bir biletle üç kuruş on para iade ettin…
–Kala…
–Nereye kala? Benim onluk sana mı kala?
–Yok efendim, cenabınıza anlattıramadım. Çünkü böyle Turkça
pek güzel bilmem…
–Özrü kabahatinden büyük… Kumpanya Türkçe bilir hademe
istihdamına mecburdur.
–Yok efendim, anlattıramıyorum. Turkça bilirim… Fakat hademe istihleme, böyle ince kâtip lakırdı bilmiyorum. Vardır bu tramvay idare içinde meclis yapan o adamlar, hiç Turkça bilmiyorlar
ama kimse ses çıkarmamıs, ben tanıyorum üç tane, Anastas, Yorgos,
Nikolas… Bunlar bilmiyorlardı nasıl disunlar lakırdı Turkças…
Ama sonra müşterilerle kavga yapa, kavga yapa öğrenmisler… Benim gibi…
–Senin gibi öğrenmişlerse diyecek yok…
Öteden diğer bir efendi:
–Bu ne âlâ şey böyle… Demek siz Türkçeyi tramvay idaresinde
öğreniyorsunuz?
Biletçi – Eh ne yapacak efendi? Benim çocukları var. Ekmek
parası kazanacak. Öğrenmeden olmaz…
Para bozduran efendi:
–Haydi, şu benim onluğu ver…
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Biletçi – Ama size hesap söylemedim efendi? Altmış para bileto, üç kurus on para geri vermisim…
–Evet, eder dört otuz para… Hani onluk? İnsanı göre göre aldatacak be… Herkes hımbıl mı burada?
–Ama dememisim efendi çeyrek üzerinden kaybederseniz on
para? Çeyrek eksiktir on para…
–Niçin eksik oluyor? Çeyreğim silik mi?
–Yok değildir silik. Fakat bizim kumpanya böyle nizam koydu.
–Ben kumpanya mumpanya tanımam…
–Siz tanımazsınız ama ben ne yapacak? Her gün bu böyle… Sizin gibi çok efendiler bana kavga yapıyorlar. Kumpanya böyle demis, böyle olacak… Bana bir kabahat vardır bunda?
Zavallı biletçi o “kıt” Türkçesiyle müşteriyi ikna edinceye kadar akla karayı seçer. Birkaç kişiyle de silik para kavgası olur. Laleli’den de hanımlar binerler.
Kadınlar tarafı ayak ayaküstünde bir hâle gelir.
Biletçi, “hanumefendiler bileto…” nidasıyla kadınlar tarafına
geçer. Sıcaktan terlemiş, saçları tel tel şakaklarına yapışmış şişmanca bir hanım yüzünün terini silmeğe uğraşarak öfke ile:
–Herif patlamadın ya! İnsan bu tramvaya adımını atar atmaz
hemen bilet diye tepesine bitersin. Dur, ne oluyorsun bakalım? Sultanahmet’e gideceğim. O zamana kadar bin defa bilet alınır…
Biletçi bir tavr-ı ciddiyetle:
–Sultanahmet’e gidiniz. Baska tarafta gidiniz, nerede olursa olsun, mutlaka bilet almalısınız. Bizim kumpanya kaide böyle…
–A a, al bundan da on paralık. Bu herif lakırdı da anlamıyor.
Ben sana bilet almayacağım demiyorum. Terledim biraz dur. Evvela biraz nefes alayım da sonra bilet alırım diyorum. Hu, sen bana
dikkatli bak. Beni öteberi kadınlara mı benzettin? Benim soyum
yedi göbeğe kadar helalzadedir. Hiç Frenk’in arabasına bedava biner miyim ben? Elbette bilet alacağım. Hem biletimi alırım hem de
hayvanların hakkı üstümde kalmasın diye doksan dokuz “ya gayret”
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çekerim. Ben hakkı, hukuku tanırım ayol! Sen şöyle bir dolaş da
sonra gel bakayım.
Siyah çarşaflı, zayıfça, yaşlı bir kadın biletçiye bir ikilik uzatarak:
–Görüyor musun biletçi, ikiliğim ne kadar çil… Ben bunu sana
vermezdim ama insanlık hâli bu… Bugün başka bozukluğum bulunmadı. Sana her müşteri böyle çil para verir mi? Bari uzun gitsem
yüreğim yanmaz. Türbede ineceğim… Bu ikiliği oğlanın… Torunum Behçet’in kumbarasından çıkardım. İğnenin ucuyla tamam bir
saat uğraştım. Sen hazırcacık parayı al, çantana at, oh ne âlâ… Oğlan duysa kıyamet kopar. Evvelki gibi yayan yürüyemiyorum. Gitmesen olmaz… Hürmüz hastalanmış. İki eli kızıl kanda olsa teyzem, -sanki benim için- bıraksın yarın sabah gelsin diye bahçıvanın
karısıyla erkenden haber göndermiş. Yine geç kaldım. Kız öldüyse
öldü, kaldıysa kaldı… Ev işi bitmez ki… Evde kızlarım, gelinlerim
var, kalabalık… Şimdiki tazeler… Söyletme beni artık… Yerlerinden kımıldamasını canları istemez. Sade seyir seyran oldu mu oralara koşarlar. İş görmezler. Hep beni yapsın diye bakarlar… Biraz
yaşlıyım ama yine onlara taş çıkartırım.
Biletçi bu sözlerin dört kelimesini dinlemeksizin diğer tarafa
gider. Lakin kadında bir defa çene açılır. Karşısındaki yabancı kadınları muhatap ittihazıyla551 ellerini onlara doğru sallaya sallaya
sözünde devam eder:
–Hürmüz’ün eski mızmızlığı… Kız kardeşimin kızıdır. Anası
öldü. Ona dünyada benden yakın kimse kalmadı. İyidir. Hoştur. Kocasını çok sever. Herifin üstüne “hayâl-i fener”dir.552 Üzerine toz
kondurmaz. Belki bilirsiniz, Salih Efendi… Anberizâdelerden. Nur
gibi bir pederi vardı. Sizler baki, vefat etti. Eh hep o yolun yolcusuyuz. Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa… Bu dünya kime kalmış…
Sözüm nerede idi? Ha… Hürmüz’ü anlatıyordum. Kocan kişizaittihazıyla: kabul ederek
hayâl-i fener: sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri
duvara aksettiren fenere benzer bir alet

551	
552	
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de553 ise elhamdülillah bizim de soyumuz sopumuz belli… Hobyar
taraflarında ben Ruhiyeci kızı Şeref Hanım diye bir anılırım. Ruhiyeci olup da Allah rahmet eylesin, anam babam ruhiyeye okumazlarmış. Ruhları gayet hafifmiş de onun için bize bu lakabı vermişler… Ağa babam Çörekçiler Kapısı’nda otururdu. O zamanın esnafıydı. Ama neylersin, o zamanın esnaflığını… Beni evvela bir soysuz herife verdiler. Ahmed’imi ondan doğurdum. Size anlatsam
kırk yıl bitmez…
Şeref Hanım birdenbire cebini yoklar, önüne bakarak parmaklarıyla bir şeyler hesapladıktan sonra erkekler tarafını fasıl olan perdenin ucunu biraz kaldırarak:
–Hu biletçi… Biletçi, buraya gel…
Biletçi gelerek:
–Ne var hanumefendi?
–Sen beni tanıdın mı ayol?
– (Taaccüple)554 Yok tanımamısım…
–Alık sen de… Niçin tanımıyorsun? Ben deminden sana çil ikilik veren hanım değil miyim?
–Ha, evet…
–Ben o ikiliği torunumun kumbarasından çıkardım da aldım…
–(Hayretle) Kumbaroz çıkardın?
–Kumbara canım, kumbara… Rozunu da nereden uydurdun? O
ikiliği bizim çocuğun kumbarasından aldım diyorum. Ne meram
anlamaz555 adamsın sen…
–Pek ayla ben sizin çocuk kumbaroz tanımıyorum.
–Aman canım ister tanı, ister tanıma. Aktarın sattığı on paralık
toprak kumbaralardan. Şimdi bana o lazım değil… Çocuk işi anlayıp da illa ikiliğim de ikiliğim feryadıyla başıma gürültü koparırsa
diye korkuyorum. Ben anası Safiye’ye oğlana hiçbir şey anlatma
kişizade: soylu
taaccüple: şaşarak
555	
meram anlamaz: dert, istek anlamaz
553	
554	
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diye sıkı sıkıya tembih ettim. Hani şayet diyorum, çocuk duyacak
olursa üzülür. Biz de tez elden belki öyle bir ikilik daha tedarik
edemeyiz…
Biletçi diğer kadınlara doğru birer nazar-ı istîzâh556 dolaştıra
dolaştıra boynunu omzuna yaklaştırıp da dudaklarını kıvırarak:
–Bu hanım ne diyor ben anlamadı? Kumbaroz mumbaroz… Çil
iki kuruş…
Diğer bir kadın gülerek biletçiye:
–A sen de ne kalın kafalı herifsin. Bunda anlamayacak ne var?
Hanım sana deminden bir çil ikilik vermiş. O para çocuğun imiş.
Şimdi geri istiyor. Besbelli sana başka para verip onu alacak…
Biletçi bir tavr-ı istigrâbla557 ellerini havaya kaldırarak:
–Ama böyle karısık is olmaz… Bana vermis bir para… Bu para
çocuk parasıdır? Kumbarozdur? Ben ne bilecek? Ben de o ikilik
almısım, müsteriye vermisim.
Şeref Hanım – Ayol ne çabuk verdin? Sana ikiliği verirken de
çocuğun olduğunu anlattımdı. Ne kafa! Lakırdıya dikkat ettiğin yok
ki!
Biletçi – Ama bu kadar çok lakırdı, ben hangisine dikkat olacayım?
Şeref Hanım – (Telaşla) Perdeyi biraz aralık et de çocuğun ikiliğini verdiğin adamı bana uzaktan göster bakayım…
Biletçi gösterir. Şeref Hanım dikkatle bakarak:
–Ha kelli felli bir Müslüman adam. Bakınız çocuğun parası
kimlere kısmet olacakmış… Kısmete karşı durulur mu hanım? Behçet’in kumbarasındaki para bu sabah oradan çıkacak da bu efendinin cebine girecek? Sübhânallah… Hay hikmetine kurban olduğum
tanrısı… Ya… Hürmüz de hastalanacak gün buldu patlayası…
nazar-ı istîzâh: açıklama bekleyen bakış
tavr-ı istigrâbla: şaşmış bir tavırla

556	
557	

80 | Şıpsevdi

Diğer bir kadın – Hanım başka bozukluğun varsa ver, o efendiye gönderelim. Çocuğun çil parasını istetelim. Belki verir. İyi bir
adama benziyor.
Şeref Hanım çırpınarak:
–Hanımcığım yanımda başka bozukluğum yok… Şu musibet
biletçi parayı böyle çarçabuk götürüp de başkasına verecek ne vardı? Yanında saklaya idi, yarın yine tramvayla eve döneceğim. Niyetim buradan geçerken biletçiye başka para verip o ikiliği almaktı…
Biletçi me’yûsâne558 bir tebessümle:
–Vay efendim bu ne tuhaflık? Çok aylar var ki ben biletçi oldum. Bu tramvayda fakat böyle tuhaflık daha görmedim. Ben müşteriden para alırım çantada koyarım. O para bana değildir ki saklayacağım. İdarede vereceğim…
Şeref Hanım – Aman sus lanet olsun… Üsküdar vapurlarında
akrabadan bir biletçi var… Haniya şirret mi diyorlar, ne diyorlar?
İşte o vapurlarda… Ona söylerim de, bir çil ikilik daha buldururum.
Amma da uzattın işi ha! Kabahat kimsede değil, böyle vakitsiz hasta olduğu için o yelloz Hürmüz’de…
Altı yedi kadın tramvayda derhâl yekdiğeriyle ahbap oluyorlar.
Artık Şeref Hanım’ın çil ikiliği bahsi kapanır. Diğer eğlenceli sözler
açılır. Hanımlar kendilerinin tramvayda olduklarını, bi’l-husûs559 o
incecik tahta bölmenin öte tarafında her sınıftan erkek bulunduğunu külliyen unutarak ancak kendi hane ve âlem-i husûsîyelerinde
konuşulabilecek şeyler hakkında bağıra bağıra, gülüşe gülüşe
te’âtî-i efkâra560 girişirler. Hemen hepsi söylüyor gibiydi. Muhtelif
sadalar arasında cereyan ederek erkekler kısmından işitilen muhâverât561 şunlardı:
–A kardeş siz ne tarafa böyle?
–Erenköyü’ne gidiyoruz elmasım.
me’yûsâne: ümitsiz
bi’l-husûs: hele
560	
te’âtî-i efkâr: fikir alışverişi
561	
muhâverât: konuşmalar
558	
559	
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–Bizim de orada bildikler var ama elim değip de gidemiyorum
ki… Hepsi de Binnaz Hanımcığım gel diye ayılırlar bayılırlar…
Gümrük kâtibininkiler orada, Miralay Rasim Bey’inkiler orada…
Nebile Hanım var, mektep arkadaşımdı. Beyinin ismi bir acayiptir.
Dur aklıma gelmiyor. Gemilerin üzerine kâtiptir. Şimdi o ileri geldi.
Çok büyüdü, yaptırdığı köşkü söyleye söyleye bitiremiyorlar. Dil
ile vasfolunmazmış ki… Kameriyeler,562 fıskiyeler, havuzlar… Helaların suları üst katlara kadar kendi kendine çıkıyormuş. Ah bizim
evde de öyle olsa ne âlâ… Kız rahata düştü. Allah versin. Nebile
kimin kızıydı zaten? Şekerci Osman Efendi’nin kızıydı. Mektepte
iken cüz kesesinin içinde badem ezmeleri getirirdi de kapışırdık. Eh
işte çocukluk… Şimdi olsa insan sıkılır değil mi ya kardeş? Talih
bu! Kızcağız rahat etsin… Rahat etsin, gözüm olduğu için söylemiyorum alimallah… Beyi bahçenin içine uzun uzun yollar yaptırmış.
Çakıllar yaydırmış. İki tarafına ağaçlar diktirmiş. O çiçekler, o çimenler, artık yalancı cennet gibi imiş… Bir şey daha söylüyorlar,
ona çok güldüm. Şeytan arabası mıdır nedir? Hani böyle şimendifer563 gibi fıldır fıldır gidiyor. Vavlı sepet arabası mı ne diyorlar?
İşte öyle bir karın ağrısı ismi var. Nebile’nin beyi işte bir tane ondan almış. Hanımını bindirip de bahçede dolaştırıyormuş. Ne tuhaf
olur onun üstünde gitmesi! Tövbeler olsun, binmesi de günahmış
diyorlar ama insan imreniyor. Nebile beni pek sever. Benim için
kardeşçiğim gelsin, onu işte o arabaya bindireyim de dolaştırayım
demiş… Bindirsin bindirmesin, öyle haber gönderip bir kere gönlümü aldı ya, yetişir işte… Kız kibar karısı oldu ama Allah için söylemeli, hiç kibirlenmedi. Yine benimle eskisi gibi senli benli konuşur. Allah eksik etmesin, bizimki huysuzdur. İzin vermez ki gideyim. Hele o arabaya bindireceğini duysa hiç göndermez… Her
şeysi yolunda, yalnız bir dertleri var. Çocukları olmuyor. Beyi çocuk isterim, illa isterim de isterim diye tutturmuş… Allah vermeyince zavallı Nebile ne yapsın? İlaçlar, banyolar, adaklar, türbeler,
hekimler, hocalar, başvurmadığı yer kalmadı. Cenabıhak istemeyekameriye: bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli,
üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
563	
şimendifer: tren
562	
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ne verir, isteyene vermez… İki gözüm hikmetinden sual olunmaz
ki… Evlenmek niyetinde olan kocalar da işte böyle çocuk derler,
mocuk derler, tutturacak bir bahane bulurlar. Erkek kısmının sevgisine inan olmaz… Yok, hanım yok… Koca muhabbetine bel bağlamamalı… Şimdi sana hanımcığım, karıcığım, senin için ölüyorum,
bayılıyorum der… Sokağa çıkar çıkmaz hepsini unutur. Bir güzel
kadın görünce gözleri ve’l-fecrî okur.564 En uslusunun yine gözü
dışarıdadır. Nebile’nin geçenlerde bir iki hafta kadar günü geçmişti.
Gebe kaldım diye kadıncağız sevincinden çıldırdı şöyle… Acele
çocuk takımları falanlar hazırlamağa kalktı… Hep sevinçleri beyhude oldu. Arkasından bir şey zuhur etmedi… Bu gebelik böyle kof
çıkınca, Nebile hep kederinden hastalar oldu. Döşeklere düştü…
Hakkı yok mu? Kederlenmez mi ya? Vardığı vakit kocası üç yüz
kuruşluk zibidi bir kâtipti… Çarşamba taraflarında o çarpık viran
kulübe gibi evlerde az sıkıntı mı çekti? Az yoksuzluk mu gördü?
Yaşlıca bir hanım – Nebile Hanım’ın kocasını mutlak oynak
karının biri ayartmıştır. Bir erkeğin kanında hoppalık, cebinde dünyalık oldu mu ben denedim hanım, mümkün değil doğru durmuyor… Erenköyü taraflarında nedir kadınların o kıyafetleri? O ne
biçim yeldirmeler…565 Harmaniyelisi566 var… Aynalı biçimi var…
O uzun etekler… O canım kumaşlar süpür süpür yerlerde… O pudralar, boyalar, o kabarık saçlar… O telli, pullu başörtüleri… Senin
kocan beni görüyor… Benim kocam seni görüyor. Apaşikâre ben
senin karına bakayım, sen benimkine bak… A… Bu ne mezhep
genişliği!567 Kabahat erkeklerde değil… Bizde… Kadınlarda… Benim tazeliğimde kürsü şeyhi bir Mehmed Efendi vardı. İyciler Camiine çıkardı. “Süsleneceksen ehline, iyâline568 süslen, giyinecekgözleri ve’l-fecrî okumak: kurnazlığı gözlerinden belli olmak
yeldirme: kadınların çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen
hafif üstlük
566	
harmaniye: bütün vücudu örten, kolsuz ve kimileri kukuletalı bir çeşit üst giysisi; pelerin
567	
mezhebi geniş olmak: namus konusunda aşırı ölçüde hoşgörülü davranan, yakın kadınların başka erkeklerle ilişkilerine aldırmayan (kimse)
568	
iyâl: kadın, eş, zevce
564	
565	
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sen, kuşanacaksan evde giyin, kuşan. Sokağa süslenme… Harama
süslenme… Günahtır… Vebaldir…” diye bar bar bağırırdı…
Diğer bir kadın – Şimdi öyle şeyhler kalmadı ya… Kalsa da
dinleyen yok… Ah… Ah… Dünya pek kötü oldu… Çok şükür…
Yine yiyecek birer lokma ekmek buluyoruz…
Yaşlı hanımlar böyle gençleri, süsleri, tuvaletleri lisân-ı tenkîdlerine dolamakta iken, beri yanda iki taze, guguruklu siyah kadının
şıklığına hafiften tarize569 başladılar…
Arap’ın burun kanı al hırkası, tenteli kolları, yakası, kumru
göğsü yanardöner çarşafından dışarıya taşıp dökülüyordu.
Haspanın570 o kadar gür, uzun saçı olmayacak, hemen bir onluk
karpuz cesametinde zirve-i re’sine571 kondurduğu guguruk eğreti
saçlardan, belki siyah yünden, kırpıntılardan masnû572 olmak ihtimaliyle enzâr-ı iştibâhı573 celbediyordu.574 Hele bu süsün, tuvaletin
en tuhaf, gülünç kısmı ellerde, garâbet-nümâ575 oluyordu. Arap, fersude,576 avuç içleri artık akçıllanmış, parmak araları sökük siyah
güderi eldivenler giymiş. Sağ elinin serçe parmağına da koca bir
akik yüzük takmıştı… Bu eldivenlere, yüzüğe ara sıra imâle-i enzâr-ı istihza577 ile derunlarından kopan kahkahaların yarısını yuta
yuta fıkırdayan tazelerin şu hâli Arap’ı yavaş [yavaş] huylandırmağa başladı. Abla nihayet dayanamayarak:
–Kımkır kımkır ne gülüyor Allah aşkına… Ne var? Açıkta bir
şey mi gordu? Yoksa benim suratına maymun mu oynayor?
Bu sual bir ufak kıvılcım ilavesiyle derece-i galeyânı bulunduğu kaptan taşacak feveran peyda eden bir mayi578 gibi o iki tazede
tariz: sözle dokundurma
haspa: kızlara, kadınlara şaka ve alay yollu söylenen bir söz
571	
zirve-i re’sine: başının tepesine
572	
masnû: yapılmış
573	
enzâr-ı iştibâh: şüpheli bakışlar
574	
celp etmek: kendine çekmek
575	
garâbet-nümâ: tuhaf
576	
fersude: yıpranmış
577	
imâle-i enzâr-ı istihza: alaylı bakışlar
578	
feveran peyda eden bir mayi: fışkıran bir su
569	
570	
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zapt-ı kahkahaya artık ârâm bırakmadı.579 Birisi başını tramvayın
penceresinden dışarı çevirmek, diğeri elini ağzına götürmek suretiyle boşandılar.
Beri tarafta kadının biri Nebile Hanım’a tarif edilmek üzere
uzun uzadıya, bir gebe kalma reçetesi tertip eder iken, bir diğeri de
Samatya’daki “Sürpük Ebe”yi salık veriyor, “Bu ‘Sürpük Kadın’
birebirdir. Kendisine bir ay devam edenin Huda’nın izniyle mutlak
bir çocuğu olur.” diyordu.
Bu boşanan kahkahalar üzerine hep kadınlar sustu. Enzâr-ı dikkat o tarafa teveccüh etti…580 Kadının biri diğerinden sordu:
–Neye gülüyorlar?
–Şu siyah kadının süsünü, kıyafetini nezzâreye alıyorlar…581
Abla köpürdü. Başını bir tarafa çarpıtıp, dudaklarını uzatarak:
–A… A… A… Aşüftelerin zoruna bak… Artık gule gule bayılacaklar… Ne var ayo? Canınıza gulme isteyorsa ben size bir şey
tarif edeyim de ona gulunuz…
Sinniyle nispet kabul etmez surette kendine çekidüzen vermeğe uğramış olan hanım:
–Zarafet sen onlara uyma… Kişinin etvârı582 kendi aynasıdır.
Karlar yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi? Gülen
kendine güler. Onlara kim gülsün?
Gülenler – Kadın sana ne oluyor? Gülme… Söyleme… Artık
haraççı başı kesildiler başımıza… Gülmek yasak mı? Gülüyorsak
size mi gülüyoruz? Keyfimizin kâhyası mısınız?
Diğer bir kadın – Gülseler de yeri. Arap’ın kıyafeti gülünmeyecek gibi değil ki… Baksana nazlıma, eline de siyah güderi eldivenler giymiş… Kendi elinde onun kudretinden siyah eldiven var.
Onun üzerine yine o renkte başkasını giymeğe ne lüzum görmüş
acaba?
ârâm bırakmadı: takat bırakmadı
teveccüh etmek: çevrilmek
581	
nezzâreye almak: teftiş etmek
582	
etvâr: tavırlar
579	
580	
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Kadınların bu müstehziyâne tenkîdâtına583 karşı artık Zarafet’in babası, anası hep tuttu. Celallendi. “Gülünecek tuhaflık benim kıyafetim değil… Filan şeydir.” diye öyle bir ta’rîf-i galiz584 ile
mu’âhizlerine585 cevâb-ı iskât586 verdi ki erkekler tarafından efendinin biri güm güm tahta bölmeyi vurarak: “Kadınlar bu tarafta erkekler oturduğunu unutuyor musunuz? Ayıptır. Ağzınızdan çıkanı
kulağınız işitsin…” ihtarında bulundu.
2
Tramvayda kadınlarla kavga ettiğinden bir ay kadar sonra idi,
bir gece Erenköyü’nde köşkte Zarafet Abla gözlerini açtı. Sivrisineklerin, tahtakurularının hücumuyla vücudu serapa yanıyordu.
Kalktı. Döşeğin içine oturdu. Üzerinde cibinlik de varken bu can
yakıcı, kan emici hayvanların nereden, ne suretle böyle döşeğine
dolmuş olduklarına şaştı. Odanın bir köşesinde yanan idare gazının
isli, kör ziyası i’ânetiyle587 etrafına bakındı. Kaşınmaya başladı. Fakat ensesinden göğsüne; göğsünden bacaklarına koşturduğu iki elini vücudunun teskîn-i ıstırâbına yetiştiremiyordu. Şimdiki moda
saçlara reşk-âver cesamet588 olacak surette didilmiş siyah yün gibi
tandır kadar kabarmış olan başını sağa sola sallaya sallaya biraz
ötede yatan Rum hizmetçiye seslenerek:
–Elengo! Elengo, ayo sen nasıl uyuyo? Bu gece sivrisineler benim cibinli deldiler. İçinde doldular. Sokuyor. Sokuyor, yanıyor…
Kaşıyor, kaşıyor, kabarıyor.
Eleni kaşınarak başını yastıktan biraz kaldırıp:
–Ah Manamo… Rahat bırakmazsın abla, Eleni bir parça uyuyacak?
–A… Çıldırdın mı ayo? Sana kim ne diyo? Uyu… Delinin zoruna bak!
müstehziyâne tenkîdâtına: alaycı eleştirilerine
ta’rîf-i galiz: kaba tarif
585	
mu’âhizlerine: çekiştirenlerine
586	
cevâb-ı iskât: susturucu cevap
587	
i’ânetiyle: yardımıyla
588	
reşk-âver cesamet: kıskandıracak irilik
583	
584	
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–Ah ama sen böyle dır dır dır söylüyor, ben nasıl uyacak?
–Seni ben mi uyutmuyor? Sivrisineler sana sokmuyor mu?
–Ah nasıl sokmaz? Hem sokar, hem kulak içerüde vız vız türkü
söyler.
Zarafet sivrisinekleri öldürmek için iki elini cibinliğin orasına
burasına götürüp birbirine çarparak:
–“Şark” diyo… Avuçlarını acıyo ama öldü mü, ölmedi mi, görmüyo ki? O ki vurdun ne vakit ölüyor, avucunun içerde kan bırakıyor.
Zarafet Abla, yastığının üzerinde fıstık gibi şişmiş dört beş tahtakurusu bulup ezerek:
–Elengo…
–Oriste…589
–Bu tahtakurularının gözleri var mı?
–Ne bileceğim ben abla…
–Gözlerini ben görmüyo ama onlar beni nasıl görüyo? Buluyo?
Yatağını ne tarafa yapsa o tarafa geliyo… Elengo ayo o işi duydu
mu sen?
–…
–Kız uyudu mu?
–Bırakarsın ki uyuyacayim?
–Ayo sana gizli bir şey söyleyece…
–Bana gizli bir laf söyleyecek?
–Kimse duymayacağına haçına, putuna yemin edece. Ben de
sana söyleyece…
–Ah “matofeo” ben kimseye demeyecek ki abla bana böyle bir
sırlı laf söylemis…
–Bizim küçük hanı yok mu?
–Bizim küçük hanım?
oriste: buyur

589	
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–Evet Leblebi Hanım…
–Yok Leblebi, hanım… Lebibe Hanım…
–Leblebi fendi, fındık ne ise hepsine bir… İşte o bir nektup
yazdı. Bana verdi.
–Sana vermis ki postada bırakasın?
–Postaya değil ayo… Komşunun oğluna verilece dedi…
Eleni komşunun oğlu sözünü işitince aşçı kadının tevdi edeceği esrarın ehemmiyetini derhâl takdir ile döşeğinin içinde hemen
kalkıp toplanarak:
–Komsunun oğluna verilecek demis? Hangisi? Hani su yesil
kravat koyar. Her aksam demir yol üzerinde piyaça yapar… A bre
kaymeni… Ama benim aklı bana böyle demis ki bu delikanlı buradan geçer, bunda bir seytanlık var… Birbirlerine göz koymuslar…
Bunda bir “amur”590 isi var?
–Bunda hamur işi yok ayo… Senin anlayacağı onlar birbirini
seviyo…
–Sonra ne yaptı? Mektup götürdü verdi?
–Götürmedi. Korktu. O gece düşündü, düşündü. Leblebi Hanım
kardeşine küçük bey duyarsa? Büyük hanım duyarsa fena olaca
dedi. Küçük hanım ertesi günü nektup yine verdi. Yalvardı. Elini
öptü. Yüzünü öptü. Aha beni güzel ablacığı dedi. Beş kuruş da beraber verdi. Artık dayanamadı, götürdü.
–Bes kurus verdi? Çok vermis! Buradan en uzak memlekete
mektup gider kırk para ilen… Bana verecek idi “bedava” götürecektim. Ne olur? Surada komsu… Bes kurus aldın, mektup götürdün?
–Dur ayo acele etme… İlk önce götürmedi. Nektubun içine ne
var diye sordu. Selam, kelam dedi… Benden de selam yazdı mı
dedi. A öyle ya komşunun oğluna buradan nektup gider de Zerafet’ten selam yazmasa ayıp olmaz ma ayo? Sonra bana hatırına kalmaz ma…
amur (amour): aşk

590	
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–O! Sakın abla! O mektup içerde seni için selam koyacak? Sana
böyle demis aldatmıs! Sonra ne yaptı?
–Ne yapaca nektubu aldı. Götürdü…
–Bravo abla! Bey buldu, elinde verdi?
–Buldu, eline verdi. O da bana hem elini öptü. Hem beş kuruş
verdi…
–Ah! Aman ben buna kıskandı. Bes kurus burda, bes gurus orda
sen çok para aldı…
Zarafet hafif bir vaveyla591 ile kahkaha arasında acayip bir gülme tutturdu. Döşeğin içinde kâh iki kat olup, kâh doğrularak güldü,
güldü, güldü. Nihayet dedi ki:
–Şimdi oturduğu bu kapı gibi ben hiç böyle ev görmedi… Küçük bey alafranga seviyo ama aşçıya beş mecidiyeden ziyade vermiyo… Beni geçen günü yanına çağırdı. Mutfağın, sofranın, külbastının alafranga adlarını öğren dedi. Ayo, beni aklına kalıyor mu
onlar? Kuzum Elengo, sen biliyo mutfağın adını ne idi?
–Kuzine…
–Kuçine mi? O nasıl şey öyle? Mutfağın adını hiç kuçine olur
ma ayo? Hah hah hay… Külbastının adını?
–Kotlet… Ama ne zaman “pirzolas” diyorsun daha güzel demek oluyor…
–Kotet mi? Perçola mı ayo?
–Hem öyle hem böyle…
–Softaya ne diyordu?
–Tabl…
–Ayo bizde tabla başka sofra başka… Ben bu kapıda oturmayaca Elengo… Üç türlü yemek yeniyo, kırk tabak yıkanıyo… Sonra
çatallarının, bıçaklarını sıcak suyun içine soktu, sapını çıkardı diyo.
Darılıyo… Hiç sıcak suyuna sokmadan bıçak temizlenir me ayo?
Sonra pirinci yıka diyo. Yıkıyo, kavanozun içine su ile koy diyo,
koyuyo, bir gün duruyo, o suyunu dök, başka suyunu koy diyo, kovaveyla: çığlık

591	
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yuyo, ertesi günü yine böyle üç gün yapıyo… Sonra kalbur üstüne
koyuyo, kurutuyo, havanın içine koy, döv de un gibi yap yüzüne
sürece diyo… Ayo hep bunlara aşçı kadının işi mi? Bana tarif ediyo,
sabun yap diyo… Hiç sabun evde yapılır ma ayo herkes sabunu
sokaktan yapılmış alıyo… Kuzum Elengo, yemek odasına adını ne
idi?
–Salamanje…
–Salamanca ma? Kah kah kah (Çehren ezberleyerek) Salamanca! Koçne… Kotet… Perço… O nafile, aklına kalmıyo… Geçen
gün küçük beyi koçanaya geldi…
–Nerde geldi?
–Ayo mutfağın adını koçana değil mi?
–Kuzine…
–Ay karın ağrısı. Dilini dönmüyo… Koçina… İşte oraya koçinaya beni yanına geldi. Abla sana alafranga bir yemek tarif edece,
sen de öyle pişirece dedi. Şimdi sana iki yaşında bir tavuk gönderecek, bu tavuğu haşlayaca… İçini pastırma, dana paçası, fındı (fındık), ıspanak, turp ile sıkı sıkıya dolduraca… Ben sana bir kutu
mantar gönderece, bu mantarlarla tavuğun tekmil deliğini deşiğini
tıkayaca, fırına gönderece, iyice pişece… Kah kah kah, tavuğunu
içine turpla paça konur mu ayo? Tavuk fırından gelince tavanın içine tereyağı koy. Kızdır. Bir parça kaymak at… İndir, tuz, biber, hardal karıştır… Bir bardak limonata yap, onu da karıştır. Sonra bunu
tavuğunu üzerine dök dedi. Bunun adına “sos” mu derler? Kos mu
derler dedi… İyice aklına kalmadı.
–Sonra ne yaptın böyle?
–Yaptı ama tavuk ziyan oldu. Kimse yemedi. Küçük bey kendi
de yemedi. Benim ne dediğini sen anlamadı. Yanlış yaptı dedi. Kavga etti. Sonra gitti, Şaban Ağa ile de kavga etti. Ben sana iki yaşında
tavuk dedi, sen beş yaşında aldı dedi. Tavuğun yaşını Şaban Ağa
nereden bilece ayo… Şaban Ağa kendi yaşını bilmiyo… Ben kendi
yaşını biliyo ma? Bu kadar konaklara oturdu. Tavuk, hindi pişirdi.
Bu tavukları, hindileri kaç yaşında olduğuna kimse sormadı…
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–Bırak simdi bu hindi, tavuk. Komsunun oğlusu cevaplık bir
mektup vermedi?
Zarafet Abla kolundaki bilezikler şıkır şıkır birbirine vura vura
tatlı tatlı bir fasıl kaşındıktan sonra:
–Ben küçük hanımın nektup ona verdi. Ötesini seni nene lazı
ayo? Hepsini anlataca mı artık?
–Evvelden ben sana sormadı. Sen bana uykudan kalk demis…
Anlatmıs ki böyle böyle mektup götürmüs… Sonra lakırdı yarım
bırakmıs… Çünkü anlatmayacaktı hepsi, niçin bana uykuda kaldırmıs?
Zarafet Abla bir hatıra-i rûh-nevâzla yüreği fıkırdadığını ima
eder surette uzun uzadıya güldükten sonra:
–Elengo ayo! Sana başka bir şey söyleyece…
–Abla, yalvarırım seni… Bana bırakarsın ki uyuyayım biraz…
–Ayo patladı mı? Sabaha vaktini çok. Uyursun… Daha sana
söyleyece lakırdıları var. Şaban Ağa geçen akşam tabla verirken
benim elinde sıktı. Niçin sıktı acaba?
–Yok abla, Saban Ağa laf ben dinlemez. Baska lakırdı bilmezsin söyleyecek? Saban Ağa Zarafet’i elinde sıkmıs. Gece uyumayacak buna dinlecek? Oh aman zevzek…
–Sen Şaban Ağa lakırdısa beğenemedi mi ayo? Başka lakırdın
mı isteyosun? Küçük beyin lakırdısını söylerse o zaman hoşlanaca
mı?
–O kako horononahis! Küçük beyin lafına ben hoşlanacak?
–Sen hoşlanaca ya! Geçen günü hanımlar evde yokken oda kapısının aralığında ne gülüşüyodu beraber?
–Gülümsedi. O bana bir laf söylemis…
–Öyle mi laf söylenir ayo?
–Abla sen o günü kuzinede isini bıraktı, bize gözetledi?
–Gözetledi ya! Büyük hanım giderken: “Zarafet her tarafına
bak. Evini gözetle.” dedi. Bana emanet etti de gitti.
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–Sana demis ki bakasın evde bir yabancı gelmeyecek ki… Bir
esyalar alsın…
–Sen aşüfte hatunu oğlunu ayartıyor da ben gözetlemeyece mi?
İnşallah sabah olsun, büyük hanıma söyleyece… Evde kimse yokken, seni oğlu, Elengo’nun kulağını içine gizli lakırdı söylüyor diyece…
Eleni hiddetle yarı yarıya döşeğinden dışarı uzatarak:
–Abla geçen günü sen çamasırlık içerde, Saban Ağa ile beraber
ne konusuyordu? Gizli gizli?
–Sen nerden gördü ayo?
–Gördü ya! Sen bana gördü, ben sana görmez?
–Şaban Ağa, “Memleketine nektup yazaca, abla bana iki mecidiye ödünç verir misin?” dedi. Onu konuşuyordu.
–Hah hah hay! Benim kafa değil bu kadar kalın… Sabah büyük
hanıma söyleyecek…
–A Elengo kız, sen çocuk mu oldu ayo? Öyle şey söylenir me?
Aha beni güzel Elengo… Ne sen söyle… Ne ben söyleyece… Yine
bu evde güzel güzel oturalı, olmaz ma?
3
Meftun Beyefendi Paris’ten geldi geleli bir buçuk seneden beri
İstanbul’daki tarz-ı maişetini külliyen alafrangalığa dökmek istiyor.
Bu arzusu yoluna maddi manevi olanca kudretiyle sarf-ı mâ-hasaldan592 geri durmuyor fakat husûl-i emeline tamamıyla muvaffak
olamıyor, meyus593 kalıyordu.
Mesela aşçı Zarafet Abla’ya
Potage aux pointes d’Aspérges594
Homard à la Bordelaise595
sarf-ı mâ-hasaldan: hasıl olanı harcamaktan
meyus: üzgün
594	
potage aux pointes d’aspérges: kuşkonmaz çorbası
595	
homard à la bordelaise: bordelaise’li ıstakoz. Bordelaise; tereyağı, karabiber,
soğan, bordo şarap, kimyon, dömi glas sos ile yapılan bir sostur.
592	
593	
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Volaille demi-deuil596
Bœuf froid en gelée597
kabilinden alafranga yemekler pişirtmek için saatlerle ta’rîfâtta bulunuyor…
Zarafet bu tafsilattan usanarak: “Artık tarifine yetişir, anladı.”
diyor. Akşama bir “volayl dömi döyl”598 pişiriyor ki kimse ağzına
koyamıyor. “Garnitür” olarak istimal599 için kutu ile verilen aşağıdan gelme mantarların vech-i tabhını600 abla bazen unutuvererek
mutfakta kendi kendine: “Bu mantarlar ne olaca idi ayo? Sormaya
unuttu… Bu etin neresine tıkanacak bunlar?” telehhüfâtıyla601 düşünüyor, düşünüyor. Mantar denince, Zarafet bunun nev-i me’kûlünü602 şişe vesaire tıkamakta istimal olunanlardan tefrikte daima yanılıyordu. Bu dikkatsizlikleri ve alafranga matbûhâtta603 beyi memnun edecek bir istidat göstermemekle beraber Zarafet Abla, o vakte
kadar yol verilen, tebdil edilen aşçı kadınların içinde yine en iyisi,
en tab’a604 yakını addedilmeğe seza605 idi. Evvelkilerin hiçbiri ne
beyin o alafranga yemek ta’rifâtını dinlemeğe sabır, ne de günde
kırk elli tabak yıkamağa tahammül gösterebilmişti.
Beyefendi elinde Fransızca bir yemek kitabıyla mutfağa inip
de bizdeki sapsız tencerelerle yemek pişemeyeceğinden yani hanesindeki kendi edevât-ı tabhiyyesine606 itirazdan başlayarak bir öküzün vücudunda nevâhî-i muhtelifesi607 itibarıyla kaç kısım birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü nevinden lühûm608 bulunduğu tafsilâtına
volaille demi-deuil: trüf mantarı ve beyaz sosla servis edilen kümes hayvanı
bœuf froid en gelée: jöleli soğuk sığır
598	
Volaille demi-deuil yemeği kastediliyor.
599	
istimal: kullanma
600	
vech-i tabhını: pişirme tarzını
601	
telehhüfâtıyla: hayıflanmasıyla
602	
nev-i me’kûlünü: yiyecek türünü
603	
matbûhât: pişirilmiş yemekler
604	
tab’: huy
605	
seza: layık
606	
edevât-ı tabhiyyesine: mutfak aletlerine
607	
nevâhî-i muhtelife: çeşitli taraflar
608	
lühûm: etler
596	
597	
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girişince en mütehammil609 aşçı kadın bu izahatı istimâ’a610 dört
günden ziyade takat getiremeyerek: “Beni Frenk kitapla işi yok…
Ben alafranga yemek pişirmez. Bildiği gibi pişirir…” cevabıyla
peştamalı belinden atar, mutfaktan çıkardı. Zarafet bu eziyetlere
Şaban Ağa’nın neşe-i sevdasıyla tahammül ettiği hâlde bile yine
bazen ara sıra: “Artık canına tak dedi. Güftun Bey’i evinde ben
oturamayaca…” şikâyetlerinden kendini alamıyordu.
Şaban Ağa’ya gelince… Bu emektar, bu çalışkan uşağın ilân-ı
aşk ettiği ilk aşçı, Zarafet değildi. Fakat şimdiye kadar hiçbirinin
gönlünde böyle şiddetli bir meyil uyandırmağa muvaffak olamamıştı. Şaban evvela beyân-ı muhabbet eder. Muaşaka611 devre-i
germîye612 girince ay başlarında birkaç mecidiye ödünç istemekten
dildâdesini sızdırmağa girişirdi. Evvelki aşçı kadınlar gönül vermekte pek müte’ennî613 bulunmamışlar fakat para itasında614 bahîl615
davranmış olduklarından onların dâd u sited-i âşıkaneleri616 böyle
Zarafet’inki kadar neşeli ve sürekli olmamıştı.
Şaban’ın aşçı kadınlardan istifadesi, yalnız gönül eğlendirmek,
cerr-i nukûd617 etmekten ibaret değildi. O hanede en iyi doyan, en
nefis et’ime618 ile vücut besleyen Şaban’dı. Zarafet, beyin Fransızca
yemek kitabından dinlediği akvâle619 göre lahmın620 yumuşak, leziz,
kanlı, besleyici aksamını öğrenmişti. Et ayırırken en müntehap621
aksamdan birkaç parça aşırır, bunları bir sahan kapağı altında bumütehammil: tahammül eden
istimâ’a: dinlemeye
611	
muaşaka: aşk
612	
devre-i germîye: ateşli devre
613	
müte’ennî: temkinli
614	
itasında: vermekte
615	
bahîl: cimri
616	
dâd u sited-i âşıkaneleri: aşk alışverişleri
617	
cerr-i nukûd: para çekmek
618	
et’ime: yemekler
619	
akvâle: sözlere
620	
lahm: et
621	
müntehap: seçilmiş
609	
610	
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lunmaz bir mahale saklar, mutfağın ağyardan hâlî622 bir zamanı
olunca filetoları sulu sulu pişirir, iki ekmek dilimi arasına sıkıştırarak sıcak sıcak Şaban’a eriştirmenin bir yolunu bulurdu. Hindi, tavuk, piliç olduğu zaman bunların budunu ve cesametlerine nazaran
bazen bütününü, balık pişirdiği vakit eğer balıklar sayılı ise en irilerini kediye, köpeğe kaptırır, mutfakta: “Yetişin hu ayo, kedi kaptı
gidiyo!” diye bir feryattır başlar. Kapan hayvan-ı mevhumun623 arkasından maşalar, odunlar fırlatır… Fakat ablanın bu yaygarası zavallı kedilere, köpeklere iftiradan başka bir şey değildir. Kapıldığı
iddia ettiği o parçalar vakt-i müsaidinde Şaban Ağa’ya takdim edilmek için yine sıkıca bir mahall-i münasibe kapatılmıştır.
Şaban kırk, kırk beş yaşlarında, saçına, bıyığına kır düşmüş,
elleri, ayakları iri, hantal yaşlı, hamhalat624 bir hizmetkârdır ki beyefendinin alafrangalığa iptilası625 yüzünden çektiği meşâkka mukabil,626 müddet-i hizmetinin şu son zamanlarında o hanede ancak
Zarafet’in vücuduyla temin-i bahtiyarı edebilmiştir.
Şaban o evde uşaklık, vekilharçlık,627 kâhyalık hizmetlerinin
cümlesini görür. Bu hidemâtına628 zamîmen,629 sırasına göre “metr
dö seremoni”,630 “metrdotel”631 vazâ’if-i mühimmesini632 ifa ile de
şeref-yâb olur.633 Çektiği sıkıntının en büyüğü de zaten bu son
vazâ’ifi yüzündendir. Mesela Meftun Bey’le görüşmeğe gecelik entarisiyle komşudan bir misafir gelirse böyle “etiket” haricinde Şam
ağyardan hâlî: yabancıların olmadığı
hayvan-ı mevhumun: uydurma hayvanın
624	
hamhalat: kaba saba
625	
iptila: düşkünlük
626	
meşâkka mukabil: sıkıntılara karşılık
627	
vekilharçlık: kesedarlık
628	
hidemâtına: hizmetlerine
629	
zamîmen: ek olarak
630	
metr dö seremoni (maître de cérémonie): karşılayan görevli
631	
metrdotel (maître d’hôtel): şef garson
632	
vazâ’if-i mühimmesini: önemli görevlerini
633	
ifa ile de şeref-yâb olur: yerine getirerek şeref duyar
622	
623	
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hırkası634 veya gezi kürkle arzıendam eden züvvârı,635 Meftun Bey
n’est pas visible pour vous ibare-i Franseviyesinin tercüme-i harfiyesi olan “Meftun Bey sizin için mer’î636 değildir.” cümlesiyle
bi’l-istiskâl637 kapıdan savardı. Şaban, gelenlerin bir kısmına sarf
ettiği bu cümlenin ne demek olduğunu kendi de pek bilmezdi. Beyefendi, onu kendine öyle talim etmişti. O da ustasından aldığı gibi
satarak îfâ-yı vazîfe ederdi. Bu cümle-i istiskâliyesine uğrayan misafirlerden bazıları şaşırarak: “Beyefendi mer’î değil midir? Sübhanallah, Meftun’un cismi latifleşti mi? Buhara, havaya mı tahavvül
etti?638 Yoksa periler mi karıştı?” cevabıyla beyân-ı istigrâbdan639
kendilerini alamazlardı. Şaban Ağa böyle en adi hidemâttan merâsim-i beytiyyeye640 nezarete kadar kâr-âmûzluk641 gösterdiği için
Meftun Bey uşağını pek severdi.
Şaban’dan, Zarafet Abla’dan sonra evin mühim huddâmından642 biri de Matmazel Eleni idi.
Eleni, evvelce bir iki Frenk kapısında oturmuş olduğundan biraz Fransızca öğrenmiş, sofra tertibine vesair alafranga hizmetlere
azıcık eli yatmıştı. Lakin bu öğrendikleri Meftunca pek makbul olmuyordu. Meftun’un elinde alafranga âdât,643 tertibat ve servis emrinde kendine düstûrü’l-amel644 edindiği bir Savoir-Vivre645 kitabı
vardı. Her umurunda646 bu esere müracaatla sahife-i mahsûsasını
açar, cây-ı tatbik olacak nikâtı647 tayin eylerdi. Kız bir kahve getirse
şam hırkası: pamukla kalınlaştırılmış yorgan dikişli, kalın, uzun erkek hırkası
züvvâr: ziyaretçiler
636	
mer’î: görülebilir
637	
bi’l-istiskâl: soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli ederek
638	
tahavvül etmek: dönüşmek
639	
beyân-ı istigrâb: hayretlerini belirtmek
640	
merâsim-i beytiyyeye: ev merasimine
641	
kâr-âmûzluk: işbilirlik
642	
huddâm: hizmetçiler
643	
âdât: âdetler
644	
düstûrü’l-amel: işlerin nizamnamesi
645	
savoir-vivre: görgü
646	
umur: işler
647	
cây-ı tatbik olacak nikâtı: tatbik edilecek noktaları
634	
635	
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Meftun derhâl gözlerini açarak: “Senin bu kahveyi tarz-ı takdimin
şu satırlardaki ta’rifâta uymuyor… Daha “elegant”648 olmalısın!”dan tutturduğu tenkîdâtını yarım saat uzatır. Eleni, yaptığını, yapacağını bütün bütün şaşırdı. Beyin bu karışık ta’rîfât ve talimatıyla
zavallı kız, eski bildiklerini de unutur gibi olmuş, yeniden de hemen hizmet namına doğru bir şey öğrenmemiş gibiydi.
Meftun’un o hane içinde alafrangalık için “forme” etmeğe,649
yetiştirmeğe, alıştırmağa uğraştığı Zarafet’ten, Şaban’dan, Eleni’den ibaret değildi. Bütün ailesi efradını o suretle terbiyeye karar
vermişti. Bu tasmimini650 fiile getirmek için hesapsız mevâni’e,651
müşkülata uğruyor, pek gülünç ahvale sebep oluyor fakat kararından nükûl etmiyordu.652 Mesela, büyük validesi Şekure Hanım’ı
sıcağa gitmek için hazırlanırken görse hemen tuvalet kitabından,
“tahâret-i beden”653 faslını açar, a’zâ-yı vücuddan654 her birinin ayrı
ayrı nasıl yıkanacağı tafsilatına girişir. Onunla da kanaat etmeyerek,
biçare kadının hamam bohçasını karıştırır. Bizim kadınlarca hamamda kullanılması mutat olmuş655 birçok şeyin istimaline itiraz
eder. Onları çıkarır, atar. Sabun görürse pek kızar. Validesi: “Ulan
çıldırdın mı? İnsan hamamda sabunsuz temizlenebilir mi?” feryadıyla avaz avaz haykırır. Meftun, sabunun cilde, saçlara olan mazarrât-ı adîdesinden656 bahis ile o makamda istimal için, “Rub657
litre alkolün içinde yarım gram kibritit kinin halletmeli.658 Bir şişeye koymalı, ağzını sıkıca kapamalı, iki gün kadar öyle dursun. Sonra içine yarım litre eski rom659 ve 50 gram sarı kına tozu ilave etmeelegant: zarif
forme etmek: biçimlendirmek
650	
tasmim: bir şeyi önceden iyice kararlaştırmak
651	
mevâni’e: engeller
652	
nükûl etmiyordu: vazgeçmiyordu
653	
tahâret-i beden: vücut temizliği
654	
a’zâ-yı vücud: vücut uzuvları, organları
655	
mutat olmuş: âdet olmuş, alışılmış
656	
mazarrât-ı adîde: birçok zararlar
657	
rub: çeyrek
658	
halletmek: eritmek
659	
rom: şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melasla maya648	
649	
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li…”den tutturarak uzun uzadıya bir terkip tarif eder, sabun yerine
bunun istimalinden saçlarca hâsıl olacak menâfi’i660 tadat ede ede661
bitiremez. Nihayet büyük validesi:
–A evladım baksana! Saçlarım bembeyaz oldu. Bundan sonra
öyle şeyler benim neme lazım. Biraz sabunla yıkanır, hamamdan
çıkıveririm.
–Hayır olmaz. Sabun muzırdır.662 Cildin mesamatını663 tıkar,
saçları döker. Sana yumurta ile yapılır bir terkip salık vereyim…
–Yavrum geç kaldım. Bırak beni yoluma gideyim.
–Daha kolayı var canım! Beyaz saçlar için un (dakîk)664 istimal
ederler. Bu en muvafıktır. Diğer renkteki saçlar için de âlâdır. Un
ile saçları ve başı güzelce ovuşturmalı. Ba’dehu fırçalamalı… Baş
için bundan muvafık bir sûret-i tathîr665 olamaz.
Biçare kadın torununun icbarından666 kurtulamayarak bir defa
kâğıt derununda, hamama yarım okka un götürmüş. Bununla saçlarını ovalarken dakîk yumuşayarak hatunun başında hamurdan bir
takke peyda olmuş, bu tarz-ı nevîn tetahhur667 diğer kadınların merakını celbederek: “Hanım illetin mi var? Başına sürdüğün o nedir
öyle? Başı çıbanlılara giydirirler ziftten siyah takke gördük ama hiç
böyle beyazına tesadüf etmedikti.” nevinden birtakım nâ-becâ668
suallere uğramış, zavallı o günü mahcubiyetinden âdeta ağlamalı
olmuştu.
landırılarak kurutulmasıyla oluşturulan alkollü sert içki
menâfi: faydalar
661	
tadat ede ede: saya saya
662	
muzır: zararlı
663	
mesamat: gözenekler
664	
dakîk: ince çekilmiş, toz un
665	
sûret-i tathîr: temizlik şekli
666	
icbar: zorlama
667	
tarz-ı nevîn tehattur: yeni tarz temizlenme
668	
nâ-becâ: yersiz
660	
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Eline çatal bıçak almamış bir aileyi alafranganın bütün tekellüfât-ı müz’icesi,669 bütün merasim-i mübremesiyle670 ekl-i ta’âma671 alıştırmak, müşkül olduğu kadar da gülünç bulunduğuna
Meftun hiç ehemmiyet vermiyordu. Kadın ninesinin, validesinin,
teyzesinin, şikâyet, tevahhuş672 ve nefretlerine asla kulak asmayarak, beyefendi hepsinin eline çatal bıçağı dayadı. Bidayet-i teşebbüste673 bir et parçası kesilirken, lokma-i maktûa674 bir tarafa, bıçak
tabak diğer tarafa fırlamak gibi kazaların kesret-i vukûu675 Meftun’u bu emr-i müşkülü nasıl başarabileceği hususunda nevmit676
bırakmadı.
Çatal denilen o sivri uçlu demirleri ağza sokup çıkararak taam
etmeğe aileden birkaçı kerhen677 biraz alıştı. Fakat kadın nine Şekure Hanım mümkün değil bu güç usulde yemeği beceremiyordu.
Onun adem-i istidadı678 katiyen tebeyyün edince679 sinnine hürmeten bu tarz-ı eklden bazı mertebe muafiyetine karar verildi. Kat’ı
müşkül680 parçalar, Eleni tarafından kesilerek büyük hanımın tabağına konacaktı. Fakat biçare hatun o lokmaları yine çatalla yemeğe
mahkûm bırakılmıştı. Bedbaht Şekure, ara sıra kerimesi Vesile Hanım’ı bir tarafa çekerek: “Çatal ile yediğim yemeğin bir türlü lezzetini duyamıyorum…” şikâyetiyle yanar yakılırdı. Meftun’un, Beyoğlu’nda veya sair bir mahalde birkaç gece kalıp da eve gelmediği
günler, aile efradı için bir yevm-i sürûr681 olurdu. O zaman kimse
alafranga yemek salonunun semtine uğramazdı. Hanımların küçütekellüfât-ı müz’icesi: usandırıcı külfetleri
merasim-i mübremesi: zaruri merasim
671	
ekl-i ta’âm: yemek yemek
672	
tevahhuş: ürkme
673	
bidayet-i teşebbüste: ilk işe giriştiğinde
674	
lokma-i maktûa: kesilmiş lokma
675	
kesret-i vukûu: bol oluşu
676	
nevmit: umutsuz
677	
kerhen: zorla
678	
adem-i istidadı: yeteneksizliği
679	
tebeyyün etmek: görülüp anlaşılmak
680	
kat’ı müşkül: kesilmesi güç
681	
yevm-i sürûr: şenlik günü
669	
670	
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ğü, büyüğü Eleni’ye: “Haydi kız, sofra bezini bul. Oturduğumuz
odaya yayıver. Yemek iskemlesini, siniyi koy. Kaşıkları getir.”
emirleriyle bildikleri gibi bir sofra kurdurur, etrafına dizilirler: “Oh
canım alaturka. Anandan, babandan gördüğünden şaşma… İnsan
böyle tatlı tatlı yiyor… İçine siniyor, ne yediğini biliyor.” sözleriyle
kollarını sıvayıp, hepsi birden sahana hücum ederek çorbadan pilava kadar bir kapışmadır giderdi. Meftun bu hâli duysa evde kıyamet
kopacak. Lakin bu suretle taam etmek daha külfetsiz, hizmetçiler
için daha yorgunluksuz olduğu için, Zarafet’le Eleni bu sırrın muhafazasına kemaliyle itina ederler, beye bir şey duyurmazlardı.
Meftun’un geldiği akşamlar, “salamanje”682 namı verilen bodrumdaki uzun sofra yine fesleğen, kına çiçeği saksıları, mezat malından
alınmış altmış paralık şamdanlar, bardaklar, tabaklarla donanır,
a’zâ-yı ailenin büyüğü, küçüğü, ihtiyarı, tazesi tav’an,683 kerhen, iskemlelere dizilerek hepsi birer birer mevki-i muayyenlerini684 işgal
ederlerdi.
Alafrangalık nasıl öğrenilir? Tabii Frenk memleketlerinde bulunmakla, onların her âdetini görmekle ve görülenlere mürâ’âne685
uğraşmakla evvela vukuf, gide gide behre,686 mümarese687 peyda
edilir. Oralarda bulunmayanlar bu usul-i muaşereti688 nasıl tahsil
edebilirler? Bu âdâtın nazariyatı bazı kitaplarda görülür. Ameliyatı689 da Frenk dostlar peydasıyla mevki-i tatbike konabilir. Fakat bu
da hayli uzun olur. Muaşeret-i Frenkânenin usul-i mahsûsaya tevfîken690 bir fen şeklinde talim ve ta’allümü691 kabil değil midir? Meftun bu hususu çok düşündü. Çünkü efrâd-ı ailesine alafrangalığı
talim için pek sıkıntı çekiyor, mûcib-i hoşnûdî semerât da iktitâf
salamanje (salle à manger): yemek odası
tav’an: kendi isteğiyle
684	
mevki-i muayyenlerini: belli yerlerini
685	
mürâ’âne: riayet etmekle
686	
behre: pay, hisse
687	
mümarese: yatkınlık
688	
usul-i muaşeret: görgü usulü
689	
ameliyat: işin tatbik edilmesi
690	
tevfîken: uygun olarak
691	
ta’allüm: öğrenme
682	
683	
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edemiyordu.692 Tefekkürât-ı medîdeden sonra693 bu emr-i müşkülün
teshîl-i ta’lîm ve tahsîli694 sadedinde bir eser yazmağa karar verdi.
Bu kitabın ismine evvela Savoir-Vivre appliqué695 dedi. Sonra da bu
namı beğenmedi.
Savoir-Vivre comparé696 tevsîm697 etmek istedi. Badehu comparé698 ile comparatif699 beyninde mütereddit kaldı.700 Birini diğerine tercih için bir sebep tayin edemedi. Nihayet bin müşkülatla Savoir-Vivre pratique’de701 karar kıldı. Unvanın Fransızcası uydu.
Şimdi Türkçesi kaldı. Bunu lisanımıza nasıl tercüme etmeli? “İlm-i
Muaşeret” dedi, olmadı. Birçok lügat kitabı meyânında702 Vizental
Efendi’nin “Cep Lügati”ne müracaat etti. Savoir-Vivre’i orada “ahlak-ı hasene”703 ile mu’arrif704 görünce hiddetinden kitabı pencereden attı. Of nihayet, “âdâb-ı hayât-ı amelî”ye biraz zihni yatar gibi
oldu. Bundaki tetâbu’-i izâfât705 da sem’ine pek hoş gelmedi. Amelîyi sondan kaldırıp iptidaya vaz’ edince sernâme-i eser706 “amelî
âdâb-ı hayât” şekline girdi. Aman artık uysun uymasın, Meftun yorulmuştu. Muvafık bir isim bulmanın hemen hemen tekmil eseri
yazmağa muadil bir yorgunluk olduğunu anladı. Bu mevzua dair
önüne eski, yeni birçok Fransızca kitap açtı. Kaleme alacağı eserin
mûcib-i hoşnûdî semerât da iktitâf edemiyordu: hoşa giden meyveler toplayamıyordu
693	
tefekkürât-ı medîdeden sonra: uzun uzadıya düşündükten sonra
694	
teshîl-i ta’lîm ve tahsîli: öğretimi kolaylaştırmak
695	
savoir-vivre appliqué: uygulamalı görgü [kuralları]
696	
savoir-vivre comparé: karşılaştırmalı görgü [kuralları]
697	
tevsîm: isimlendirme
698	
comparé: karşılaştırmalı
699	
comparatif: karşılaştırmalı
700	
mütereddit kalmak: kararsız kalmak
701	
savoir-vivre pratique: pratik, uygulamalı görgü [kuralları]
702	
meyânında: arasında
703	
ahlak-ı hasene: güzel ahlak
704	
mu’arrif: izah eden
705	
tetâbu’-i izâfât: isim tamlamalarının sıralanması
706	
sernâme-i eser: eserin başlığı
692	
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aksamını, fusûlünü,707 ebvâbını708 bi’t-tayin709 işe başladı. Bir taraftan yazıyor, diğer taraftan muharrerâtının710 hane derununda tatbikat-ı ameliyesine girişiyordu. “Amelî adâb-ı hayât”ı yalnız bir fen
şekline değil, aile halkınca mecbûrîü’t-tahsil711 bir ders hâline koydu. Yazmak bilenler, Meftun’un bu kitaptan olan takrirlerini712
defâtir-i mahsûsaya713 kayd u zabt edecekler, ümmi olanlar da bu
dürûs-i acîbede714 sâmi’în715 sıfatıyla bulunarak işittiklerini badehu
yekdiğerine sual cevap suretiyle kavileştirecekler,716 hanece olan
tarz-ı hayat ve muaşeretlerini bu müktesebâtlarına717 tatbik eyleyeceklerdi.
Odalardan biri dershane ittihaz edildi. Meftun Bey, bir gün
“amelî âdâb-ı hayât” dersini kemal-i itina ile küşat eyledi.718 Derste
kadın nine Şehure Hanım’dan bed’en719 ile teyze Vesile Hanım’ın
küçük kızı dört yaşındaki Hasene’ye kadar hep efrâd-ı â’ile mevcuttu.
4
Derse şürûdan evvel hocadan başlayarak bütün talip ve tâlibâtı birer birer tanıtmak lazım gelince evvela Meftun Bey:
720

721

fusûl: fasıllar
ebvâb: kısımlar
709	
bi’t-tayin: tayin ederek
710	
muharrerâtının: yazdığı şeylerin
711	
mecbûrîü’t-tahsil: öğrenilmesi zorunlu
712	
takrirlerini: ifade ettiklerini
713	
defâtir-i mahsûsaya: hususi defterlerine
714	
dürûs-i acîbede: garip derslerde
715	
sâmi’în: dinleyiciler
716	
kavileştirmek: kuvvetlendirmek
717	
müktesebâtlarına: öğrendiklerine
718	
küşat eylemek: açmak
719	
bed’en: başlayarak
720	
şürû: başlama
721	
tâlibât: talebeler
707	
708	

102 | Şıpsevdi

Yaş otuza, boy uzuna karîb,722 vücut nahif,723 renk soluk, evzâ724
ve etvâr gayet asabi, çehre uzun müdetten beri tuvalet sularının, pomatların,725 pudraların kesret-i istimaliyle726 ziyade yorgun… Âdeta
sepelenmiş727 deri gibi pul pul bir hâl kesp etmiş,728 elmacık kemikleri fırlakça… Gözleri iri, müdevver,729 pişmiş kelle gibi mürde-nigâh,730 donuk, sönük, akları siyahlarına galip…
En ziyade rahatsızlığı: Mideden, sinirden, çarpıntıdan…
Fikren hoppa… Malumat derme çatma, dirayet gayr-i mevhû731
b, zoraki, hep Savoir-Vivre’den çalınma… Tavırlar, vaz’lar hep
mukallidâne,732 hep sahte, soğuk…
Şikâyetleri: Gece sokaklara sopa vuran mahalle bekçisinden,
av’ave-i kilâbdan,733 yekdiğerini takip eden bozacı sadalarından, tütün tabakasını, ağızlığını cebine koyup gecelik entarisi, Şam hırkasıyla akşamları ba’de’t-taam734 çıkagelen alaturka misafirlerden,
incesaz takımından…
Ta’yîb ettiği735 şeyler: Galoş potin giyenler. Seyyar aşçıdan
kuskus pilavı yiyenler. Âsâr ve cerâ’id-i Osmâniye’yi736 mütalaa
edenler.
İtiyatları: Tırnaklarını alafranga bir nev-i insan nalbandına kestirmek. Türkçe en sehlü’l-beyân737 kelimâtı telaffuzda zorluk çekkarîb: çok yakın
nahif: çelimsiz
724	
evzâ: hâller
725	
pomat: yağlı ve kokulu merhem
726	
kesret-i istimaliyle: aşırı kullanılmasıyla
727	
sepelenmiş: dökülmüş
728	
kesp etmek: kazanmak
729	
müdevver: yuvarlak
730	
mürde-nigâh: ölü bakışlı
731	
dirayet gayr-i mevhûb: anlayışı kıt
732	
mukallidâne: taklit edercesine
733	
av’ave-i kilâb: köpeklerin havlaması
734	
ba’de’t-taam: yemekten sonra
735	
ta’yîb ettiği: ayıpladığı
736	
âsâr ve cerâ’id-i Osmâniye: Osmanlı eserleri ve gazeteleri
737	
sehlü’l-beyân: söylemesi kolay
722	
723	
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mek, bazen en zebânzed tabirâtı738 unutmak… Söz arasında bahse
münasebet alsın almasın, Fransızca durûb-ı emsâl739 irat etmek…740
Bir musahabede741 dûçâr-ı kelâl olunca742 ıslıkla opera parçaları çalmak…
Ekline tövbe ettiği yemekler: İşkembe çorbası, nohutlu yahni,
patlıcan dolması, un helvası, bulamaç, pekmezli muhallebi, piruhi,743 Tatar böreği, ilâ-âhire…744
Sevdikleri: Fileler, biftekler, ragolar;745 sosisler, sufleler, tartlar,
kompotlar… Kuşkonmaz… (Fıkdanı746 hâlinde) Enginar sapı, bazen kamışlık pırasa, omlet, (yapılamazsa) kaygana…747
Nefret ettiği meşrubat: Boza, harrûb748 şerbeti, ma’al-kerâhe749
içtiği mâyi’ât: Kırkçeşme, Halkalı, Turunçlu, Keçe, Kayış Dağı,
ilâ-âhire… Arayıp da bulamadıkları: Mader, Bordo, Burgoni, Malaga…
Semti kışın Horhor, yazın Erenköyü. Fakat aklı Beyoğlu’nda…
Kıraatinden tevahhuş ettiği750 eserler: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Kavaid-i Türkiye, sarf, nahiv, edebiyat-ı Osmaniye… Millî
romanlar…
Edebiyatta hemen bir mesleği751 yok. Bu mesleksizlikte bir
nevi meslek addolunabilirse tuttuğu yol şöyle: Bir muharrir Sublime (ulvî), daha doğrusu Vrai hakiki, daha âlâsı Cru apaçık yani
zebânzed tabirât: her zaman söylenen tabirler, deyimler
durûb-ı emsâl: atasözü
740	
irat etmek: söylemek
741	
musahabe: sohbet
742	
dûçâr-ı kelâl olmak: yorulmak
743	
piruhi: un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan
bir hamur yemeği
744	
ilâ-âhire: ve başkaları
745	
rago: güveç
746	
fıkdan: yokluk
747	
kaygana: omlet; yumurta çalkalanarak yapılan bir tatlı türü
748	
harrûb: keçiboynuzu
749	
ma’al-kerâhe: kötü olmakla beraber
750	
tevahhuş etmek: ürkmek
751	
meslek: usul
738	
739	
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cascavlak olmak için kuyûd-ı ifade, şive-i kavâid gibi iskâl-i lisâniyeden tecerrüt etmek,752 bu ağırlıkları atmak, hafiflemek, kendi yazdıklarından başkasını beğenmemek fakat âsâr-ı zâtiyesinin bir gün
diğer bir muharrir tarafından medholunacağını hissedince ihtiyata
riâyeten, onun mahsûl-i kalemiyesini beğenmiş hatta lüzumuna
göre her satırına, her kelimesine âşık olmuş, bayılmış gibi görünmek… Hangi örnekten olursa olsun, bir muharrirle görüşülünce
icâb-ı nezâket gözeterek yüzüne: “Güzel yazıyorsunuz.” methinde
bulunmak… Yanından beş on adım ayrılınca: “Imbécile il se croit
un auteur (Ahmak kendini bir müellif zannediyor.)” demek.
Türklük mahsûsâtıyla mütemeyyiz753 bir “orijinalite”yi kabul
etmemek, böyle bir iddiada bulunanları adi görmek.
Büyükada’da, Şişli’de oturur, bisiklete biner, lüzumunda vals
eder, Şopen’i,754 Guno’yu,755 Bize’yi,756 Verdi’yi757 tanır aileler tasvirinden başka Türkçede bir zemîn-i hikâye bulunamayacağı fikrinde ısrar etmek…
Meftun Bey’e edebiyattaki mesleğini sorsanız vazıh758 bir cevap alamazsınız. Sualinize karşı yüzünü buruşturur, sizi müstehziyâne enzârı759 altında ezerek süzer. “Edebiyatta mesleğim mi? Of
ne safdilâne760 sual! Dünyada edebiyat var mı ki meslek olsun?”
Kırpılıp kırpılıp açılan gözlerinden üzerinize bin ma’ânî-i müşevveşe761 saçılır… Size, ruhunda galeyan eden762 büyük büyük bir
şeyler anlatmak için titrediğini görürsünüz… Bilâ-tekellüm,763 yaliskâl-i lisâniyeden tecerrüt etmek: dil ağırlıklarından kurtulmak
mütemeyyiz: seçkin
754	
Frédéric François Chopin (1810-1849): ünlü piyanist ve besteci
755	
Charles Gounod (1818-1893): Fransız müzisyen, opera bestecisi
756	
Georges Bizet (1838-1875): Carmen adlı operasıyla dünya çapında ün kazanmış Fransız klasik müzik bestecisi
757	
Giuseppe Verdi (1813-1901): İtalyan müzisyen, opera bestecisi
758	
vazıh: açık
759	
müstehziyâne enzârı: küçümseyen bakışları
760	
safdilâne: safça
761	
ma’ânî-i müşevveşe: karışık anlamlar
762	
galeyan eden: coşan
763	
bilâ-tekellüm: konuşmadan
752	
753	
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nız kaş göz kırpıştırmasıyla anlatmağa uğraştığı ma’âliyâttan764 yorulmuş gibi gözlerini yumar… Sonra yavaşça Fransızca bir mesel
irat ederek: A question hâtrée, réponse pesée (Acele suale, ağır cevap vermelidir.)
–Edebiyat mı azizim? Öyle şey var mı? Siz benim beğenmiş
göründüğüm bazı asar hakkındaki takdîrâtımı ciddi mi zannediyorsunuz? Hatır için, hasbe’l-lüzûm765 öyle görünüyorum… En büyük
muvaffakiyet-i edebiye, eserin bir harika-i sanat olmasında değildir.
O eseri methettirecek dostlar peydasındadır. Şimdi bendeniz muharrir refiklerimin cerbezelerinden766 birkaçını yemlemez isem sonra benim neşrolunacak eserimi senaya767 şitâb gösteren olur mu?
Anlatmak istediği şu hile-i edebiyesine terdîfen768 öyle ceva769
hir yumurtlar ki dünyada edebiyatın mevcut olmadığını fakat bu
lem’a-i dehânın,770 Meftun Bey’in derdest-i tahrîr bulunan771 bir
eser-i ulvîsiyle birlikte doğacağını biraz üstü kapalı size hissettirir
lakin seneler geçer, bu eser-i bihîn,772 meşîme-i icadında773 bir türlü
pezîrâ-yı husul olup774 meydana çıkamaz. Meftun, edebiyat-ı atîkanın775 düşmanı fakat cedidenin776 de pek dostu değildir. Tarz-ı nevin-i edeb tarafdârânını777 da bin türlü nekaisle778 itham eder. Mesela, “Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi”nin sıra ile enzâr-ı kıyma’âliyât: yüksek fikir ve derin bilgiler
hasbe’l-lüzûm: öyle gerektiği için
766	
cerbeze: aldatıcı sözlerle kurnazlık etme
767	
senaya: övmeye
768	
terdîfen: ekleyerek
769	
cevahir: cevherler
770	
lem’a-i dehânın: deha ışıltısının
771	
derdest-i tahrîr bulunan: yazmakta bulunduğu
772	
eser-i bihîn: seçkin eser
773	
meşîme-i icadında: icadının rahminde
774	
pezîrâ-yı husul olup: oluşup
775	
edebiyat-ı atîkanın: eski edebiyatın
776	
cedide: yeni
777	
tarz-ı nevin-i edeb tarafdârânını: edebiyatta yeni tarzı (benimseyen) taraftarlarını
778	
nekais: eksiklikler
764	
765	
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met-şinâsâne vaz’ eylediği779 âsâr-ı ber-güzîde780 hakkındaki fikrini
sorsanız gülümseyerek kulağınıza eğilir:
–Mon cher! Entre nous (Azizim, söz beyn’imizde) Şu kırmızı
kaplı kitapları mı soruyorsunuz? Bunların sahipleri zavallılara…
Şaşıyorum, dâ-i televvüne781 uğramış zannolunan bu müellifîn-i
kirâm hazerâtı782 bilmelidir ki erbâb-ı mütâla’a783 bir kitabı, kırmızı
kabını şerbetlik şeker gibi ezip de şifa niyetine suyunu içmek için
değil, muhteviyatını okumak için alır. Bu kitapların Türklük, yalnız
kaplarında görülüyor… Bu parlak rengi vech-i intihâblarını784 anlayamıyorum… Bu “pretansiyon”785 bana çok büyük görünüyor. Bendeniz yazacağım eserim için bir renk intihabını düşünsem öyle parlağını değil, bir “modest”ini786 arardım, bu al renk pek müdde’îyâne787 oluyor. Hem Avrupa’da aşçı işi kitapları, “Bibliyotek Roz”lar788 filanlar istisna edilince müellifât-ı ciddiyeden kırmızı kaplılarına pek tesadüf olunmaz zannederim. “Zola”,789 “Borje”,790 vesair
en be-nâm791 muharrirlerin câme-i eserleri792 sarı, mavi, beyaz olarak görülüyor. Ekseriyeti böyle… Bu meşâhirden,793 eserini akide
şekeri renkli bir kaba koyup da bunu kitabın revacı hakkında bir
enzâr-ı kıymet-şinâsâne vaz’ eylediği: kıymet bilir gözler (önüne) koyduğu
âsâr-ı ber-güzîde: seçkin eserler
781	
dâ-i televvüne: renk değiştirme hastalığına
782	
müellifîn-i kirâm hazerâtı: yüce yazar hazretleri
783	
erbâb-ı mütâla’a: okuyucular
784	
vech-i intihâblarını: seçme sebeplerini
785	
pretansiyon (prétantion): gösteriş
786	
modest (modeste): mütevazı
787	
müdde’îyâne: iddialı
788	
Bibliyotek Roz (Bibliothèque Rose): Pembe Kütüphane; 1856’da Hachette Yayınları tarafından 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış Fransızca
kitap koleksiyonu.
789	
Émile François Zola (1840-1902): Fransa’da natüralizm akımının önemli yazarlarındandır.
790	
Paul Charles Joseph Bourget (1852-1935): Fransız eleştirmen ve roman yazarı
791	
be-nâm: meşhur
792	
câme-i eserleri: eserlerinin giysileri (ciltleri)
793	
meşâhir: meşhurlar
779	
780	
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medar794 yahut fâl-ı hayr795 addedeni görmedi. Çünkü münderecât-ı
eserinden796 emin bulunan bir müellif, kabın rengine ehemmiyet
vermez. Renginden isti’âne-i rağbet797 ile göz boyacılığına kalkışmaz.
Sonra “Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi” reng-i âteşîninden vücuduna bir harâret-i şedîde798 sirayet etmiş gibi yerinden kalkar. Beş
aşağı, beş yukarı gezinir… O kırmızı kütüphaneyi tezyif799 için söz
arar. Dokunaklı, ısırıcı bir söz… Meftun Bey için sözün en haklısı,
ağızdan hîn-i sudûrunda,800 muhatap üzerinde bir nevi alâyiş tesir[i]801 gösterenidir. Bir hakikate mutabakatı802 isterse sûrî,803 ânî
yahut ki hiç olsun…
İki elinin serelerini804 açıp kalçalarına yerleştirerek iki kulplu
cesim bir vazo şeklini alır. Badehu muhatabının yüzüne sert sert
nazarlar fırlatarak:
–O kitapların rengine parlak dedimdi değil mi? Tab makinesinden yeni çıktıkları vakit belki… Fakat kitapçı camekânlarında müddet-i medîde güneşe maruz kalıyorlar, müvezziler aguşunda805 gezdirile gezdirile çok hırpalanıyorlar da bidâyeten al olan o renk soluyor, kaçık mor ile sevimsiz bir galibarda806 arasında acayip bir levn
alıyor. Neye benziyor? Dur, dur… Dilimin ucunda, gözümün önünde… Hay Allah müstahakını versin. Hay buldum, buldum. İşportamedar: sebep
fâl-ı hayr: hayırlı baht
796	
münderecât-ı eserinden: eserinin içindekinden
797	
isti’âne-i rağbet: rağbet yardımı
798	
harâret-i şedîde: şiddetli sıcaklık
799	
tezyif: küçük düşürme
800	
hîn-i sudûrunda: çıktığı sırada
801	
alâyiş tesir[i]: gösterişli bir etki
802	
mutabakat: uygunluk
803	
sûrî: şekilde
804	
sere: açık ve gergin şekilde duran başparmakla işaret parmağının uçları arasındaki uzunluk
805	
müvezziler aguşunda: dağıtıcıların kucağında
806	
galibarda: mora çalan kırmızı
794	
795	
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larda gezen… Beyza-i sürha…807 Evet, soluk kırmızı paskalya yumurtasına.
Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi müellifîn-i kirâmın reng-i dehalarından şû’le-bâr808 olmuş zannedilir kırmızı zemin üzerine beyaz yazılarla ârâste809 bu kaplar elbette görülmüştür. Her nakş-ı
dil-pezîrleri810 müessirlerinin811 zarafet-i tab’larına birer büyük delil
olan bu kütüb-i nefisenin kapları hakkında böyle dehân-güşâ-yı hezeyan olan812 Meftun’u bunların muhteviyât-ı edebiyelerine dair
söyletmek lazım gelse artık kulakları tıkamalı. Tecâvüzâtı dinlenmez… Dinlense de söylenmez…
Meftun üdebâ-yı cedîde813 ile bahse girişse türlü nikât-ı ihtilâf814 bulur, çıkarır. Kendinin o zümreden olmadığını söyler. Cedideden değil, atîkadan hiç değil. “Ay efendim, ya sen nesin?” suali
varit olsa… O zaman gülerek:
–Üdebâ-yı cedîde dediğiniz kimler oluyor? Onların hepsi elan815
“kelime” ile oynuyorlar. Benimkine nispet edilirse “cedit” namı verdiğiniz şey Çin edebiyatı kadar köhne kalır… Ben neyim, size söyleyeyim mi? Ben öyle bir şeyim ki meslek-i müntesibe-i edebiyem816 bundan ancak bir asır sonra revâc-yâb olabilecektir.817 “Dekadizm”,818 “Sembolizm” sönerken bunların şu’â-yı vâpesîninden819
diğer bir meslek şû’le-bâr olacaktır. Bunun ismine ne denecek bilir
misiniz? Haydi, Türkçeyi Fransızca ile karıştırarak buna bir nam
vereyim… Efendim buna “hiçizm” denecektir… Çünkü hastalanan
beyza-i sürha: kırmızı boyalı yumurta
şû’le-bâr: ışıklı
809	
ârâste: süslenmiş
810	
nakş-ı dil-pezîrleri: gönlü çeken nakışları
811	
müessir: eser sahibi
812	
dehân-güşâ-yı hezeyan olan: saçma sapan konuşan
813	
üdebâ-yı cedîde: yeni edebiyatçılar
814	
nikât-ı ihtilâf: uyuşmazlık noktaları
815	
elan: hâlâ
816	
meslek-i müntesibe-i edebiyem: mensup olduğum edebî meslek
817	
revâc-yâb olmak: rağbet görmek
818	
dekadizm (décadentisme): edebiyatta simgecilik, dekadanlık
819	
şuâ-yı vâpesîninden: son ışıklarından
807	
808	
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bir insan kendini tedavi ile uğraşır… Niçin? Bir müddet sonra yine
hastalanıp ölmek için… İnsanları belahetten820 belahete sevk eden
şey netice-i kârdaki bu hiçliği derk edebilmekteki821 gabavetleridir.822
Meftun pederinin vefatında on dört, on beş yaşında bir çocuktu.
O ailenin alafrangalığa merakı yoktu. Bu illet biraz Meftun’un amcasında vardı.
Pederi vefat edince çocuğun emr-i tedrîs ve terbiyesini deruhte ile yeğenini yanına aldı. İtmâm-ı tahsîl için Paris’e gönderdi.
Delikanlı orada ne tahsil etti? Askerlik mi? Tababet824 mi? Hukuk
mu? Ticaret mi? Ziraat mı? Sanayi mi? Hayır, bunların hiçbiri değil… O bir kolay meslek takip etmek istiyordu. “Armut pis, ağzıma
düş” derecesinde sehl-i meslek ne olabilir? İnsan her ne tahsil etmek istese sermâye-i ilm ve irfanı bir sa’y,825 bir çalışma mukabilinde iktisap edebilir.826 Yeğeninin bir allameicihan827 kesileceğine intizâren İstanbul’da birtakım vahi828 ümitlerle ağzı açık bekleyen
amcasını Meftun her hafta kâzib829 mektupla iğfal ederek830 o diyar-ı efrencide duhulüne831 imkân gördüğü müesseselerden hemen
dolaşmadığını bırakmadı. Fakat hep alargadan832 dolaşır, mukayyet
bir talip833 sıfatıyla hiçbir yere giremiyor, sâmi’în834 sırasında bulu823

belahet: ahmaklık
derk etmek: anlamak
822	
gabavet: kalın kafalılık
823	
deruhte: üstlenmek
824	
tababet: doktorluk
825	
sa’y: çalışıp çabalama
826	
iktisap etmek: kazanmak
827	
allameicihan: çok bilgili
828	
vahi: boş
829	
kâzib: yalancı
830	
iğfal etmek: kandırmak
831	
duhul: girme, dâhil olma
832	
alarga: uzaktan
833	
mukayyet bir talip: kayıtlı bir öğrenci
834	
sâmi’în: dinleyiciler
820	
821	
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nabilecek müesseseleri, dârü’l-fünûnları835 devr ediyor,836 hiç kitap
açmadan zahmetsizce, kulaktan bir âlim oluverip meydana çıkmak
istiyordu. Her ay bir çıkın para ile bir de uzun nasihatname gönderen amcasını iğfal için sahte şehâdetnâmeler837 tanzimini göze aldırmağa kadar vardı. Zavallı adamı iğfalde bu suhûlet-i muvaffakiyeti838 görünce müesseselerde sâmi’în sıfatıyla bulunmak yorgunluğunu da bertaraf eder gibi oldu. Gelsin kafeşantanlar,839 konserler,
balolar… Bu gece “Foli Berje”de,840 yarın “Olimpiya”da, öbür gün
“Eldorado”da… Artık okumaya değil, uyumaya bile vakit bulamıyordu. Aşk ve sevda Vezüv Bürkânı841 gibi feveranda…842
Les Dessous de Paris843 namıyla Paris’in üstünden başka bir de
altı vardır. Buraları süfelâ844 kuyuları, cehennemleridir… Gece yarısından sonra Paris’in bütün esrâr-ı elîme-i ahlâkı,845 ahvali, seyyiâtı,846 rezâili847 bu hufrelerde848 birer sahne-i cereyan bulur. Öyle
acayip, garip, bazen müstekreh,849 müthiş, mühlik850 vakalara, zîhayât levhalara851 tesadüf olunur ki bu menâzırla852 ilk defa karşı
karşıya gelenler, nefretlerinden titrerler… Refakatlerine bir delil
dârü’l-fünûn: üniversite
devr etme: dolaşma
837	
şehâdetnâme: diploma
838	
suhûlet-i muvaffakiyet: başarı kolaylığı
839	
kafeşantan: içkili, çalgılı kahvehane
840	
Foli Berje (Folies Bergère): 1890-1920 yılları arasında Paris’in en ünlü gece
kulüplerinden biri
841	
Vezüv Bürkânı (Vezüv Yanardağı): Orta İtalya’da bulunan ve Avrupa’daki tek
faal yanardağ
842	
feveran: kaynama
843	
les dessous de paris: Paris’in aşağısı
844	
süfelâ: sefiller
845	
esrâr-ı elîme-i ahlâkı: ahlakın elem verici sırları
846	
seyyiât: kötülükler
847	
rezâil: rezillikler
848	
hufre: çukur
849	
müstekreh: iğrenç
850	
mühlik: öldürücü
851	
zî-hayât levhalara: canlı görüntülere
852	
menâzır: manzaralar
835	
836	
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yahut tebdil bir polis memuru olmadıkça ecânib853 bu kaza bela kuyularına inemezler. Buralarda iki “su” (takriben yirmi para)ya gecelenir. Bu ücret mukabilindeki hakk-ı beytûtet854 boylu boyunca uzanıp yatmak değildir. Bir masanın önünde baş iki elin arasına alınarak öyle oturmak vaziyetinde uyumaktır. Sabahları pek mihmân-nevâz855 olmayan bu mağaralara bazen o kadar müşteri hücum
eder ki gelenlere oturdukları mahalde sızmak için bile yer bulunmaz.
Meftun parasız kalarak, “Biraseri Moran”da, “Fıraden”de bir
iki akşam geçirmişti. Fakat bu sefîlâne beytûtetlerinin züğürtlükten
olduğunu söylemez. “Ben oralarda par curiosité (merak ilcasıyla)856 daha doğrusu etüt yapmak için kaldım.” derdi. O gecelerin
birinde yanı başındakilerden şöyle bir muhavere dinleyerek defter-i
hatıratına kaydetmişti:
–İşte arkadaş iri bir pehlivan “kehle”857 yakaladım. Müsabakaya koydum. “Hayvanat-ı ehliye” semizlik müsabaka komisyonundan birinci mükâfatı bundan başkası kazanamaz. Bunun besililiğinden yetiştiği tarlanın kuvve-i inbâtiyesi858 kemalde olduğu anlaşılıyor. Benden yağlı içinizde kim var? Mahsulâtına güveniyorsan bir
tane sen de tut dövüştürelim…
Meftun Paris’in altını üstünü dolaştı. Her yerini öğrendi. Amcasından gelen meblağın muntazaman sarfı suretiyle bir ma’îşet-i
muttaride ittihaz edemediğinden859 ay başında zengin, nihayetinde
iki cebi tamtakır bir züğürt olurdu.
Amcası yeğenine uzun, hakimane ve münşiyâne cümlelerle
nasâyih itasından bıkmadı. Fakat Meftun, kendi reviş-i hikemiyâtıecânib: ecnebiler
hakk-ı beytûtet: geceleme hakkı
855	
mihmân-nevâz: misafire iyi muamele ederek ikram eden
856	
ilca: bir şeyi yapmak için duyulan karşı konulmaz istek, dürtü
857	
kehle: bit
858	
kuvve-i inbâtiyesi: besleme gücü
859	
ma’îşet-i muttaride ittihaz edemediğinden: düzenli harcanmasını temin edemediğinden
853	
854	
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na860 pek muvafık bulmayarak yave861 addettiği bu mutavvelâtı862
okumadan usandı. Ekseri: “Yavrum dünyada insan maarifin kadrini
bilen ehl-i gûşiş ve ikdamdan863 olmalıdır ki…” kılıklı bir mukaddime ile başlayan nasâyih-i akîmeye864 tesadüf edince yeğen bey
pür-hiddet: “Of yine seni mi dinleyeceğiz? Nasihati ne yapayım?
Paraya bakalım…” istihzalarıyla865 amcasının fikren ve hatten özene bezene yazdığı o canım mektubu okumadan bir tarafa fırlatır.
Zarftan çıkan “çek”i der-cep ile bankadan paraları almaya koşardı.
Meftun Paris’in altını üstüne çevirdi, bütün mahall-i ilm ve
edeble, edebin gayrı yerleri hep gezdi tozdu da amcasının nakden
ettiği fedakârlıklara bahusus verdiği nasihatlere rağmen hiçbir şey
tahsil edemedi mi? Etti… Bu hakikat nasıl inkâr olunur? Bir insan
iyiden, kötüden her gün iki şey öğrense dört beş senede bu kadar
malumat eder; kendini üzmeden, zihnini yormadan rüzgâr-ı suhulet
beynine lüzumlu lüzumsuz, müfit muzır866 neler getirip tıktıysa onları öğrendi. Az bilmek ve bildiğini gaye-i ma’lûmât-ı beşeriye binaenaleyh kendini de âlim-i küll867 zannetmek, bu nevi tahsil erbabını hakikatten ziyade hayale, ciddiyetten ziyade tafra-furûşluğa868
sevk eder. Şarlatanlık bu gibi nâkıs-ı ma’lûmâtlardan çıkar, şarlatanlar işte böyle yetişir… “Şarlatanlık” da bir nevi fendir. Bu fen,
tahsilden ziyade istidatla inbisat eder,869 bu mesleğin az çok bazı
fünûna müntesip870 olanlarla, kızıl cahil bulunanlara kadar derecâtı
vardır. Evet, şarlatanın da âlâsı, ednası871 olur. Şarlatanın en bahir
reviş-i hikemiyâtına: felsefi konularının tarzına
yave: saçma sapan söz
862	
mutavvelât: uzun uzun açıklamalarla dolu yazılar
863	
ehl-i gûşiş ve ikdam: çalışan ve gayretli olan kimse
864	
nasâyih-i akîme: verimsiz nasihatler
865	
istihza: alay etme
866	
müfit muzır: yararlı zararlı
867	
âlim-i küll: her şeyi bilen
868	
tafra-furûşluk: yüksekten atan
869	
insibat etmek: yayılmak
870	
müntesip: ilgisi olan
871	
âlâsı, ednası: yükseği, alçağı
860	
861	
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alâ’imi872 hiçbir hakikate karşı mülzem873 kalmak istemeyerek seksen dereden su getirmeğe uğraşmak; lisânen, kalemen her bahse
atılmak; bilmediği şeylerden bilir gibi bahsetmek; setr-i cehâl[et]
inde büyük muvaffakiyet göstermek; bazı mebâhisini ömründe bir
defa okuduğu hafazanallah yahut hiç okumadığı ulumda, fünûnda
ihtisas iddia etmek; iki kere iki dört eder katiyetiyle butlân-ı müdde’iyâtı874 ispat edildiği hâlde asla kanaat getiremeyerek, “hasmıma875 ifhâm-ı madde edemedim876 ki” sözünden ayrılmamak; hâsılı
Nuh deyip de durmak; kaleminden çıkan bevâtılın877 hakâyık-ı
mahza878 olduğuna herkesi inandırmak emrinde sıkılmayı bertarafla
her sûret-i iknâ’iyyeyi mubah addetmek; münâzırının mesrûdâtı879
ne kadar vazıh, selis,880 müspet hakâyıktan olsa yine anlamaz görünerek meseleyi safsatalara, iğlâkâta881 boğmak; nihayet hasmını
usandırarak, nefret ettirerek, iğrendirerek meydân-ı mübâheseden882 püskürtmek… Badehu dönüp karilere bir tavr-ı muzafferane
ile:
“Gördünüz mü şiddetli bir ilzamla883 hasmımın ağzına ot tıkadım? Mübâheseye tâb-âver884 olamadı. İşte kaçtı…” demek… Bununla da kanaat etmeyerek şifâhiyâtta,885 muharrerâtta886 sırasını
kollayıp kollayıp… “bu mebhasda zaten geçenlerde filan efendiyi
ilzam etmiş olduğumuz cihetle” ibaresini sıkıştırarak o meydân-ı
safsatanın terlemez, kızarmaz bir kahramanı olduğunu ilandan geri
bahir alâ’imi: açık delilleri
mülzem: susturulmuş
874	
butlân-ı müdde’iyâtı: iddia edilenin haksızlığını
875	
hasım: düşman
876	
ifhâm-ı madde etmek: meseleyi anlatmak
877	
bevâtıl: batıl olan, boş ve yaramaz şeyler
878	
hakâyık-ı mahza: yalnız hakikatler
879	
mesrûdât: söylenenler
880	
selis: düzgün ve akıcı ifade
881	
iğlâkât: karışık ve anlaşılmaz şekilde söylenmiş sözler
882	
meydân-ı mübâhese: konuşma meydanı
883	
ilzam: cevap veremez duruma getirme, susturma
884	
tâb-âver: dayanıklı
885	
iifâhiyât: sözlü ifadeler
886	
muharrerât: yazılı şeyler
872	
873	
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durmayıp bülehâyı887 iktidarına meftun, hakîkat-perestânı888 hande-i istihfâfa,889 daha doğrusu istikraha890 mecbur etmek…
Meftun bu şarlatanlık hasâ’ilinin891 cümlesine malikti; üdebadan, şuaradan, müverrihînden, ulemadan, fuzalâdan, erbâb-ı fünûndan en ileri gelenlerle, bunların en meşhur eserlerinin isimlerini
ezberlemişti. Her neden bahis açılsa bir fihrist cetvelinden ileri varamayan malumatıyla hemen söze atılır, ratıp yâbis lakırdı892 karıştırırdı. “Hakikat öyle değildir.” diyenlere karşı bin maval okur.893
“Sizin aklınızda iyi kalmamış. Ben katiyen biliyorum ki keyfiyet
dediğim gibidir.” cevabını kendine bir siper-i müdafaa ittihaz eder.
Redd-i türrehâtı894 için o bahiste akvâli hüccet895 ittihazına sâlih kütüb-i mu’tebereden birinin sahâ’ifi istişhâden896 açılıp gözüne sokulsa: “Hakikat yine benim dediğim gibidir. Burada müellif nasılsa
yanılmış…” demek cüretine kadar vararak insanı çatlatır.
Meftun’un Paris’teki aksâm-ı tahsîliyyesinde ta’ammuk897 etmediği cihetler külliyen mefkûddur898 der isek yalan söylemiş, hakkını inkâr etmiş oluruz. Kahramanımız ilk hevesle Paris’te bazı müesseselere devam zahmetine katlandığı esnalarda dinlediği derslerden, mebâhis-i ilmiyeden defterlere öteberi “not”lar zapt ederdi.
Fakat bu defâtir sahâ’ifinin kısm-ı küllîsini kuyûdât-ı ciddiyeden
ziyade “argo” lisanı ıstılâhâtı899 nev’inden havaiyatla900 doldururdu.
bülehâ: budalalar
hakîkat-perestân: hakikate inananlar
889	
hande-i istihfâf: alaylı gülüşler
890	
istikrah: nefret etme
891	
hasâ’il: huylar
892	
ratıp yâbis lakırdı: yaş kuru söz
893	
maval okumak: atıp tutmak
894	
redd-i türrehât: saçma sapan sözlerin reddi
895	
akvâli hüccet: sözleri delil
896	
istişhâden: şahit gösterek
897	
ta’ammuk: bir meselede derinleşme
898	
mefkûd: mevcut olmayan
899	
ıstılâhât: ilmî tabirler
900	
havaiyat: boş sözler
887	
888	
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Mesela ciddi bir ilmin notlarına tahsis edilmiş sahâ’if kenarında Paris külhanileri lisanının züyuf elfâzı901 görülür, tarihe, edebiyata ait müfit, mühim mebâhisin etrâf-ı sahâ’ifinde atideki ıstılâhât-ı
garibiyyeye tesadüf olunur:
Nou - nou sütnine
Moche çirkin
Gôsse çocuk
Mome keza
Chigner ağlamak
Parigot Parisli
Paf duramayıp yıkılan sarhoş
Pègre sarik902
Petit noir kahve fincanı
Frangine hemşire
Gago aval
Rupin zarif
Sauce çamur, yağmur
Singe usta
Taf korku
Teuf - teuf otomobil
Tube yüksek şapka
Edebiyat kitap ve defterlerinin kenâr-ı sahâ’ifinde bu kelimeler
ile teşkil olunmuş öyle cümel-i bî-edebâne var idi ki onlardan burada bir numunecik irâ’esine bile hicâb-ı kalem mânidir.
Meftun’un Paris’te nazariyatını903 şu suretle defâtir-i tahsîline
kaydettiği müktesebatının904 cihet-i ameliyesini icrada başı dönerek,
gözleri karararak pek ziyade taşkınlık gösterdiği bir sırada amcası
züyuf elfâzı: adi kelimeleri
sarik: hırsız
903	
nazariyat: kuramlar, teoriler
904	
müktesebat: kazanılan bilgiler
901	
902	
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vefat ediverdi. Meftun tahsilini ilerletebilmiş olduğu derecede bırakarak Dersaadet’e avdete905 mecbur oldu. Amcası, Meftun’un ve
kendinden küçük bulunan biraderi Raci ile hemşiresi Lebibe’nin
işlerini deruhte etmişti. Amca efendinin vefatıyla bu işler Meftun’a
intikal eyledi. Meftun Paris’teki tenevvü’-i tefennünü906 esnasında
güya ilm-i hukuk tahsilinden de geri durmamıştı. İstanbul’a gelince
ailesinin veraset husâsâtına ait ve muhtâc-ı rü’yet bazı umûr-ı hukûkiyesini tesviye için907 koltuğunun altına bir avukat cüzdanı sıkıştırarak mahkeme mahkeme dolaştı. Kendi kavlince her işi yoluna
koydu. Ve ailesine şehrî908 yirmi yirmi beş lira kadar bir varidat909
temin etti.
Kadın nine Şekure Hanım:
Yaş yetmişken seksene doğru hatve-endâz…910 Hanım ninenin
kendisine sorarsanız onun fikri elli beşte demir atıp hiç ilerlememek… Söz bir Allah bir… Her sene tebdil-i erkâma911 ne lüzum
var… Fakat Şekure Hanım’ın bu hesabı birçok cihetten pot gelir.
Sırıtır. Kadın ninenin bu kavline itimat lazım gelse ellisini mütecaviz912 bulunan büyük kerimesi yani Meftun’un validesi Latife Hanım’ın yaşı otuz kararlarında bulunmak, otuza yaklaşan Meftun’u
on yaşına indirmek ve ağabeylerinden biri altı diğeri on bir yaş küçük olan Raci ile Lebibe’nin sinnlerini sıfıra bi’t-tenzîl913 ikisini de
henüz analarından doğmamış yani gayr-ı mevcûd addetmek icap
ediyor…
Şekure Hanım’ın hesabındaki bu garabet, bazen alay olmak
için kendinden sual olunur. Kendisi elli yaşında olunca Meftun’un
avdet: geri gelme
tenevvü’-i tefennün: çeşitli bilgiler
907	
muhtâc-ı rü’yet bazı umûr-ı hukûkiyesini tesviye için: idare edilmesi gereken
hukuki işleri bir neticeye bağlamak için
908	
şehrî: aylık
909	
varidat: gelir
910	
hatve-endâz: adım atan
911	
tebdil-i erkâma: sayıları değiştirmeye
912	
mütecaviz: aşan
913	
bi’t-tenzîl: indirerek
905	
906	
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yaşı on ve diğer iki torunu da henüz dünyaya gelmemiş bulunmak
lazım geldiği anlatılır… Kadın nine kaşlarını çatarak:
–Meftunumu mu söylüyorsunuz? O daha dünkü çocuk ayol…
Daha yaşı ne başı ne? Benim nazarımda o hâlâ on yaşında bile değil…
–Ya Raci ile Lebibe? Bunlara bir yaş tayin etmek istesek nasıl
olacak? Altışar aylık demiş olsak ikisini de insafsızca büyütmüş
olacağız…
–A Raci, Lebibe… Onlar mı? İlahi ben onları adamdan sayar
mıyım hiç?
Şekure Hanım’ın muhatabı bu müziç914 suallerinde biraz daha
ısrar gösterip:
“A büyük hanım tuhaf söylüyorsunuz? Kerimeniz Latife Hanım
ilk çocuğu Meftun Bey’i sekiz yaşında mı doğurdu?” demiş olsa şu
cevabı alır:
–Hemen de öyle ya! Evvelden kızları şimdiki gibi yirmi beş
yaşına kadar bekletmezlerdi. Pek erken kocaya verirlerdi. Ben merhuma tamam on iki yaşında vardım.
Bir kere rişte-i kelam915 bu zemin-i beyana uzanırsa lakırdı büyür. Şekure Hanım ta gelinliğinden başlar, merhumla geçirdiği bütün safahat-ı hayatını tatlı yerlerinde sırıtıp göz süzerek, merâretli
nikâtında916 geğirip ah ederek anlatır. Lakırdıdan boğazı kurur, bir
iki yudum su içer, yine anlatır… Kadın ninenin itmâm-ı hikâye etmesi muhatabının derece-i tahammülüne göredir. Dinleyende ne
kadar metanet-i istimâ’917 görürse o kadar anlatır… Bazen sözden
pek bitap kalırsa beş on dakika kadar uyku kestirir. İşte bu fâsıla-i
nevm918 sâmi’ için güzel bir fırsattır. O gözlerini yumar yummaz
hemen büyük hanımın müveccihe-i musahabesinden919 firar etmelimüziç: bunaltıcı
rişte-i kelam: sözün ucu
916	
merâretli nikâtında: acıklı noktalarında
917	
metanet-i istimâ’: dinlemek için sabır
918	
fâsıla-i nevm: uyku sırasında
919	
müveccihe-i musahabesinden: sohbetine karşı bulunmaktan
914	
915	
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dir. Eğer terk-i mevki-i muhâtabede ihmal edilir, ağır davranılırsa
kadın nine gözlerini açar açmaz sorar:
–Ne anlatıyordum?
–Gelinliğinizi…
–Sözün neresine geldikti?
İşte bu suale cevap bulmak acayiptir. Büyük hanımın sözlerinde bir iptida, bir vasat, bir intiha yoktur ki… Bazen başı sona, ortayı başa getirir. Hikâye-i menkûle920 baştan aşağıya insicâm-ı mantıkîden921 mahrumdur. Sözün neresinde kalındıydı? Bunu düşünmeli. O noktayı tayin için büyük hanıma yardım etmeli. Filan yerde
kaldıktı diye bir söz atınız da ne olursa olsun. O noktanın eski noktaya mutâbakat-ı tâmmesi922 pek matlup923 değildir.
Büyük hanım bu emirde müşkülpesentlik göstermez: “Ha
evet!” der, yine başlar. Yine o eski sözler! Fakat o kadar ucu bucağı
gelmez vadilere teş’îb-i kelâm924 edilir ki dinleyene, göz kararması,
âdeta baygınlık gelir. Bu lakırdı tufanından kurtulmak için kadın
ninenin bir ikinci nevbet-i hâbına intizardan925 başka çare yoktur.
Çünkü ondan evvel kalkmak isterseniz: “Ayol dur! Allah’ını seversen dinle… İşte bitiyor.” antlarıyla eteğinizden çeker.
Böyle çok söylemek büyük hanım için bir hastalık, bir illet, bir
ihtiyâc-ı tabî’attır. Ne kadar çok söylerse o kadar derdini dökmüş,
hafiflemiş, âdeta ferahlamış olur. Bu maluliyetin926 aslı, sebebi, hikmeti vardır. Fakat onu kimseden değil, büyük hanımın kendinden
dinlemelidir, şöyle başlar:
–Ben gençliğimde bir içim su idim. O kadar güzeldim, o kadar
güzeldim ki afet yanımda halt etsin. Evet, bir içim su idim… Şimdi
ne suyum kaldı, ne selim? Kupkurudum, o da başka bir hikâye…
hikâye-i menkûle: anlatılan hikâye
insicâm-ı mantıkî: mantıklı, akıcı üslup
922	
mutâbakat-ı tâmmesi: tam bir uygunluk
923	
matlup: aranılan şey
924	
teş’îb-i kelâm: sözü dallandırıp budaklandırmak
925	
nevbet-i hâbına intizardan: uyku nöbetini gözlemekten
926	
maluliyet: hastalıklı olma
920	
921	
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Sen de kocar, inşallah benim gibi olursun da anlarsın yavrum! Gelin olduğum günü sokaklar seyirci almadı. Görenler cemalime parmak ısırdılar. Merhum kocam beni koltuklayıp da odaya çıkardığı
zaman, kapı kapandıktan sonra şöyle bir yüzüme baktı. Vallah hayatı gitti de bayatı kaldı. Bayılacaktı da su yetiştirdim. Ama sonradan pek kıymetimi bilmedi. Böyle vakitsiz kocadım işte, o zaman
gelinliğimi bilemedim. Çocuk idim. Koca nedir? Ev bark nedir?
Farkında bile değildim. Hey kuzum hey, başımda kavak yeli eserdi… Rahmetliyi sorar isen yanaklarından kan damlar, gürbüz, on
dokuz yaşında bir delikanlıydı. Bastığı yeri bilmezdi. Bir ateş parçası afacandı. O bir zirzop, ben bir zirzop, ikimiz de ana baba kıymetlisi idik. Üzerimize titrerlerdi. Mürüvvet görmek olursa da öyle
olsun… Bizim karı koca, bir dediğimiz iki olmazdı. O zaman doğurmadan başka işim yoktu ki senede bir tane… Vasfiye’m, Hüsnü’m, ah kara kaşlı Bedrettin’im… İki aylıkken kara toprağa girdi.
Hep bu yavrucuklarımı bir bir arkası sıra gömdüm. (Bir iki geğirip
yaşarmış gözlerini mendiline siler, elini hırkasının cebine sokar. İki
üç diş kakule927 çıkarır. Ağzına atar. Üst çenesinde biraz sağda, alt
çenesinde biraz solda bulunan iki dişi arasında kakule tanelerini
çiğnemek için fekk-i a’lâ ile esfelini928 iki muhalif cihete çarpıtır.
Geviş getirir gibi bir şeyler yaptıktan sonra) Ah o zamanları ne kadar gözyaşı döktüm. Nasihat verenlerin sözleri hiç kulaklarıma girmedi. Sonra efendim ne geldiyse başıma yine doğurmadan geldi!
İkinci çocuğumda, işte bu Meftun’un anası Latife’mde lohusa döşeğinde iken bana al basmış, daha kırkımı çıkarmadan beni odamda
yalnız bırakmışlar. Yanı başıma bir süpürge olsun koymamışlar. Al
da basmış. Nasıl basmış? Bilemiyorum. Kendimden haberim yok.
Beni göstermedikleri hekim, okutmadıkları hoca kalmadı. Mümkün değil eskisi gibi zihnimi toplayamadım. Lakırdıyı çok şükür
söylemesine söylüyorum. Fakat söylenilen şeyi pek anlayamıyorum.
Hane halkı büyük hanımın çalçeneliğine uğramamak için çok
yanına yanaşmazlar, “Acık beni dinleyiniz.” davetiyle ettiği ricalakakule: zencefilgillerden olan bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu
fekk-i a’lâ ile esfelini: üst çene ve alt çenesini

927	
928	
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ra, verdiği antlara pek kulak asmazlar. Zavallının sohbet canlılığını,
lakırdıcılığını tecrübe eden misafirler de yanına takarrübde929 ihtiyat gösterirler. Biçare kadın konuşmak için âdeta ağaçtan adam arar.
Bazen iştiyak-ı musâhabetle930 günlerce yanıp yanıp da konuşacak
kimse bulamayınca, torunu dört yaşındaki Hasene’yi ciddi bir muhatap addıyla karşısına oturtur, koca karılara mahsus fassallığın931
bütün münâkaşât-ı mantıkiyesini o kadarcık çocuğun redd veya tasdikine havale ile söylenir dururdu.
İtiyatları: Kışın tandırda oturmak. Üstüne yorgan örtülmüş o
sıcak kümbetin çekme gözüne kuru üzüm, leblebi doldurarak ağzı
lakırdıdan hâlî kaldıkça yemişle meşgul olmak. Şekure Hanım’m
kavlince ağız denilen uzvu hâl-i atalette932 mesdûd933 bırakmak âdeta günahtan ma’dûddur.934 Ya lakırdı veya yemişle o iki çene işlemeli… Ağzı biraz dinlenecek olursa senelerden beri devam ettiği
çene jimnastiğine güya rehavet gelir. Lakırdı idmanı bozulur.
Taam esnasında bir eliyle kendi yemek, diğeriyle ekmek içini
yemeklerin suyuna batırıp batırıp sofra altındaki kedisi Pamuk’un
karnını doyurmak. Hastalığı zamanında hekim ilacına rağbet etmemek, iktisâb-ı afiyeti kendi ilaçlarından beklemek, daha olmazsa
kurşun döktürmek.
Sevdiği yemekler: Turşu lapası, çılbır,935 tirit,936 nazlaç,937 Tatar
böreği, piruhi!
Meftun’un icbarıyla hanenin usul-i maişeti alafrangaya döküleli tandır ortadan kaldırılmış; ona bedel soba kurulmuş olduğundan biçare kadın nine artık yoluyla ne leblebilerini ısıtabiliyordu ne
takarrüb: yakınlaşmak
iştiyak-ı musâhabetle: sohbet etme arzusuyla
931	
fassallığın: dedikoduculuğun
932	
hâl-i atalette: boş durma hâlinde
933	
mesdûd: kapatılmış
934	
ma’dûddur: sayılır
935	
çılbır: kaynamış suyun içine kırılan yumurta piştikten sonra kevgirden geçirilip üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos dökülerek hazırlanan bir tür yemek
936	
tirit: et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemek
937	
nazlaç: pirinç, şeker, su, ceviz içiyle yapılan bir tür tatlı
929	
930	
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de dizlerini… Turşu lapasını sorarsanız işte ona büsbütün hasret
kalmıştı. Meftun, bu lapayı evde pişirtmek değil ismini bile ağzına
aldırmıyordu. Kadın nine turşu lapasına şiddet-i tahassürünü938 beyan için ne zaman feth-i dehân iştiha etse939 torunu hemen:
–Sus ayıp… Lapa ne demektir? O, bir nevi koyu çorbadır ki
alafrangada ismi, hele bir sofrada da hiç mevkii yoktur. Fransızcada
“kataplasm”940 derler bir lapa vardır. Fakat ekl edilmez. Haricen istimal olunur. İsmi de söylüyor ki bu yenmez. Kadın nine eski Rumca
bileydin “kataplasm” denince anlardın ki “kata” üzerinde ve “plasma” yapıştırma demektir… Binaenaleyh bilumum lapalar yapıştırılır. Ekl edilmez. Belki Fransa’da on beşinci, on altıncı asırda böyle
bir yemek var idi. Şimdi bunun ekli bütün bütün “demode” olmuştur. La cuisins dans les passés yani “Geçmiş Asırlarda Mutfak”.
Sen bu kitabı okumadın.
Kadın ninenin yarı anladığı bu cevaba pek canı sıkılır. Fransız
cedvel-i et’imesinde941 mevcut olmayan yemeklerin o hanede ekli
hemen memnu… Bir lapa yemek için sekiz kitap mı okumalı? Lapa
yenmez, yapıştırılırmış. Sübhanallah! Onun yapıştırılanı keten tohumundan yapılır… Ağrıya sızıya turşu lapası yapıştırıldığı hangi
kitapta, hangi memlekette görülmüş? Artık büyük hanım dayanamaz, ağzını açar:
–Bunları keşke sağlık selametle öğrenmez olaydın… Her lakırdıya bir kulp takıyorsun… Turşu lapası yapıştırılırmış. Haydi, buna
öyle dedin… Ya o canım yoğurtlu Tatar böreği, o da mı yapıştırılır?
Dereotlu, peynirli piruhi diye kaç zamandır içim titriyor… Bıktım
artık Zarafet’e pişirttiğin öküz etlerinden. Yumruk kadar kaskatı bir
parça, bıçak kesmez, diş kesmez, el ile parçalanmaz… Boğazım
yırtılıyor yutuncaya kadar, bu nedir ettiğin ayol? Alafranga diye kâseleri ortadan kaldırdık. Tabakla çorba içmeğe başladık. Geçen
günü biz yemek yerken komşu Hürmüz Hanım geldi: “A ayol tabakla mı çorba içiyorsunuz?” dedi. Bize güldü güldü gitti.
şiddet-i tahassürünü: hasretinin şiddetini
feth-i dehân iştiha etse: ağzını açmayı arzu etse
940	
kataplasm (cataplasme): lapa; yara lapası
941	
cedvel-i et’imesinde: yemekler listesinde
938	
939	
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Meftun’un hane derununda alafranga namına çıkardığı bidatlere Şekure Hanım sekiz on gün dişini sıkarak tahammüle uğraşıyor,
yalnız torununun gıyabından söylenmek, atıp tutmakla iktifa ediyor.
Fakat keyfiyet turşu lapasından, yoğurtlu Tatar böreğinden mahrumiyet-i külliyeye netice verince vicahen942 münazaadan943 da kendini alamıyordu.
Aile efradından kim hastalansa Meftun Bey marizin nabzını tutar, saati çıkarır, darabanı944 sayar, diline bakar, batnını945 fiskeler,
göğsünü, arkasını dinler. Çünkü beyefendi, Paris’te bulunduğu esnada tıp fakültelerinin de önünden geçmiş, belki kapılarından içeriye bir iki adım atmış, belki kapıcılarıyla konuşmuş, belki o mebânînin946 duvarlarına sürtünmüş olduğundan, o mütenevvi947 tahsili
meyânına tababeti ithal etmeksizin bu fenden kızıl cahil denecek
kadar nasipsizlikle İstanbul’a avdeti bir türlü muvafık bulamamıştı.
Yani ondan da (tabire müsaade buyrulursa) çaktığını göstermek isterdi.
Tedâbir-i ibtidâ’iye948 namına olan usûl-i müttehizesi949 şunlardı:
Büyüklere bünyelerine göre birer müshil, nöbet varsa sulfato,
çocuklara tenkıye,950 üç gün sıkı diyet… Sütten başka bir şey yok.
Hele ekmek katiyen memnu…
Müshil ne ise ne ama üç günlük perhizden kimse memnun değildi. Evde hastalananlar Meftun’un müdâvât-ı ibtidâ’iyesi951 izavicahen: yüz yüze
münazaa: münakaşa
944	
daraban: kalp atışı
945	
batnını: karnını
946	
mebânî: binalar
947	
mütenevvi: çeşitli
948	
tedâbir-i ibtidâ’iye: ilk tedbirler
949	
usûl-i müttehizesi: kullandığı usuller
950	
tenkıye: şırınga
951	
müdâvât-ı ibtidâ’iye: ilk tedavisi
942	
943	
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cından952 kurtulmak için ketm-i maraz ederlerdi.953 Hele Şekure
Hanım’ın o uzun perhize hiç tahammülü yoktu. Bazen:
“Hu, çocuklar. Biraz başım ağrıyor ama sakın Meftun duymasın. Beni üç gün aç bırakır. Bütün bütün dermandan düşerim. Geçen
günü azıcık keyifsizlendim. Midem bozulmuştu. Bana beyaz bir toz
yutturdu. Yarısını bardağa suyun içine, yansını ağzıma attırdı.
Rabb’im esirgeye sara’ya tutulmuş gibi ağzım köpürüverdi. Dikiş
kaldı, boğuluyordum. Sözümü yel alsın az kaldı gidiyordum.” şikâyetleriyle keyfiyet-i marazını gizler. Çıkın çıkın, sepet sepet hıfz
eylediği köklerden, saplardan, yapraklardan, tozlardan müterekkib
edviye-i husûsiyesini istimal ile954 bi-izn-i Huda iyileşir, bir şeyciği
kalmazdı. Büyük hanımın müshil olarak istimalini itiyat edindiği
sinameki ile sarısabırın te’sirât-ı muzırrası hakkında Meftun kadın
ninesine mufassal955 üç nutuk verdiği hâlde yine söz kâr ettiremedi.
Meftun’un validesi Latife Hanım:
Çukurca gözler, uzunca çene, esmer çehresiyle hep validesi Şekure Hanım’a andırır. Biraz basıkça peltek telaffuzu da tıpkı anası.
Çalçenelikte de ondan aşağı kalmaz. Lakin lakırdıda Şekure’ye yetişmek kabil değil. İkisi de süratli ve manasız söz sarfı hususunda
imtihana çekilseler Latife hayli kırık numara alır. Sinnen beynlerinde yirmi senelik bir fark var. Söz ebeliğinde kızının anasına yetişebilmesi için bu fark-ı sinn kadar lakırdı idmanına devamı iktiza
eder. Kocakarıda egzersiz kuvvetli… Kız da anasının az çok her
hâline malik fakat beriki artık derece-i kemali bulmuş, çaçaronlukta956 vâsıl-ı mertebe-i kusvâ olmuş…957
Latife Hanım, biraz iyiden kötüden anlar. Sırasına göre hatır
sayar. İcabında lafa biraz yekûn958 tutabilecek kadar çenesine buyuizaç: rahatsız etme
ketm-i maraz etmek: hastalığı saklamak
954	
müterekkib edviye-i husûsiyesini istimal ile: birleşmiş hususi ilaçlarını kullanmasıyla
955	
mufassal: açıklamalı
956	
çaçaronluk: gevezelik
957	
vâsıl-ı mertebe-i kusvâ olma: son dereceye ulaşma
958	
yekûn: toplam
952	
953	
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rabilir. Bahusus Meftun’u çok sever. Oğlunun bütün kusurlarını birer meziyet addeder. Alafrangalık iptilasıyla kalkıştığı ifrât-perestliği959 hoş görür. Hele alafranganın Latife Hanım gibi geçkin kadınlara pudra vesair telvînât-ı vechiye960 hususunda gösterdiği müsaadeyi suistimal derecesine vardırır.
Tuvaletine germî verdiği961 saatlerde bazen Meftun’a mahzunane nazarlar fırlatarak: “Ah baban sağ olaydı da beni böyle süslü
göre idi.” demekten kendini alamaz…
Teyze Vesile Hanım:
Bu da validesiyle hemşiresinin bir enmûzec-i hilkatleri962 denecek bünyede bir kadın, anası gibi bu da çalçene, bu da fassal963 lakin
o hanedeki mevkii sığıntılıktan başka bir şey değil… Kocası Uzunçarşı esnafından fakir bir adam. Geçinmeleri kût-i lâ-yemût964 derecesinde… Kumkapı taraflarında iki odalı bir evleri var. Fakat Vesile
Hanım evde oturamaz ki! Rebia ve Hasene ismindeki biri büyük
diğeri küçük iki kerimesini alır, ablası Latife Hanım’ın evine gider.
Çünkü ablası zengin… Onlarda yeme içme bolca… Allah versin
ablasının her dilden söyler, her fenden dem vurur, her sanattan anlar
alafranga bir oğlu var. Merhum kocasından da birkaç irat kalmış,
Meftun da kazanıyor. Evi çeviriyor. Aşçılar, uşaklar, hizmetçiler istihdam ediyor. Kışın İstanbul’da, yazın sayfiyelerde yaşıyorlar.
Hemşiresinin şu maişetine nispeten Vesile Hanım âdeta efkâr-ı fukaradan kalıyor. Latife’nin bu refahını pek büyük bir saadet addiyle
kıskanıyor. Yaz kış hemşiresinin evinden çıkmadığı, kendini de çocuklarını da hemen daima ona beslettiği hâlde yine sebebini pek
tefsir edemediği bir kıskançlık gizli gizli içini yiyor, kemiriyordu.
O derecede ki bazı husûsâtta bu kıskançlığının âdeta nefret mertebesine vardığını hisseder fakat teneffürünü965 izhara pek cesaret
ifrât-perestlik: aşırılık
telvînât-ı vechiye: yüz boyaları
961	
germî vermek: hız vermek
962	
enmûzec-i hilkatleri: yaradılışlarının bir örneği
963	
fassal: dedikoducu
964	
kût-i lâ-yemût: ölmeyecek kadar rızık, yiyecek
965	
teneffür: nefret etme
959	
960	
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gösteremez. Yalnız ara sıra ihamlı sözler, kapalı istihzalarla ablası
aleyhinde ona buna ufak tefek zebân-dırâzlıkta966 bulunmaktan da
kendini büsbütün alamazdı. Latife’nin Vesile nazarındaki en büyük
kabahati, en affolunmaz me’âyibi967 pudra sürmesi, kırmalı esvap,
boncuklu hırkalar giymesiydi. Ablasını öyle süslü görünce ağızlarını sıkı addettiği bazı dost kadınların kulaklarına eğilerek: “Hemşirenin hâlini görüyor musunuz? Kuklaya dönüyor. Bu yaştan sonra
yaraşmıyor. Dilimin ucuna geliyor. Söyleyeceğim. ‘Hemşire bir
kere kulağını arkana at da dinle. Senin bu süsün için neler söylüyorlar.’ diyeceğim. Bu sözümü kıskançlığıma hamledecek… Rabb’im
göstermesin, niçin kıskanayım? Kız kardeşim değil mi? Dibalar968
giyse, pırlantalara gark olsa iftihar ederim. Fakat yaptığını yakıştırmalı. Kimseyi kendine güldürmemeli. Oğlunun sözüne uyuyor da
alafranga olacağım diye bambaşka bir şekil ve şemaile giriyor.”dan
tutturduğu mu’âhezâtını969 hayli uzatır, muhatabının mahremiyetine olan emniyeti nispetinde açılır, söylenir.
Vesile Hanım’ın içini yiyip bitiren bir emeli, emel-i hayatı vardır. Büyük kerimesi Rebia’yı hemşîre-zâdesi970 Meftun’a vermek.
Ablası, bu izdivacı tasviple icrasına gayret gösterse onun bütün kabahatini, me’âyibini affa hazırdır. Saygısız Latife Hanım, kendine
yaptırdığı ipekli elbiselerden, boncuklu hırkalardan arada sırada bir
tanecik olsun hemşiresine yaptırsa hiç olmazsa kendisinin şöyle
çala kullanılmış esvabından bazılarını ona verse o zaman büyük
hemşiresinin süsü, düzeni küçüğüne pek o kadar çirkin, gülünç, yaraşıksız görünmeyecekti.
Raci Bey:
Meftun’un küçük biraderi, yirmi üç, yirmi dört yaşlarında bir
delikanlı. Simaca, vücutça ne anasına benzer ne biraderine… Bu,
onlar gibi zayıf değil, gürbüzdür. Tombalaktır. Ahlaken de beynlezebân-dırâzlıkta: dil uzatmada
me’âyib: ayıplar
968	
diba: altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
969	
mu’âhezâtını: eleştiri ve itirazlarını
970	
hemşîre-zâdesi: kız kardeşinin oğlu
966	
967	
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rinde çok fark vardır. Raci öyle alafranga budalası değildir. O cihete pek merakı yoktur.
Her güzelin bir kusuru bulunmak bir emr-i zarûrî imiş. Darbımesel971 öyle diyor. Bunun da en zayıf, yufka tarafı “habbâzânlık”tır.972 Kendisi güzelce karnını doyursun da sofra isterse alaturka isterse alafranga mürettep olsun. Raci şikemperverlik973 nokta-i nazarından her iki usulde taam edişi de uzun uzadıya tetkik etmiş, ikisinde de yekdiğerine karşı bazı esbâb-ı rüchâniye974 bulmuştu. Çatal
bıçak istimali, sofrada sürat-i ekli nev’an-mâ975 tas’îb976 ve tehir ettiğinden suhulet ve sür’at-i tenâvül977 cihetiyle alaturkayı tercih
ederdi. Çünkü çatalın dendân-ı ataletine978 geçirilmiş bir parçayı
bıçağın altında saniyeler belki dakikalarla evirip çevirmedense onu
öyle hep birden lüppedek yutuvermekteki sürat kâbil-i inkâr değildir. Alaturka taam edişin tekellüften azadeliği,979 sürat-i ekle medarı cihetiyle alafrangaya tefevvukunu980 ispat sadedinde Raci, ağabeyine karşı çene sallamaya uğraştığı zaman şu cevabı alırdı:
–Boğulur gibi tıkınmada ne mana var? Arkandan atlı kovalamıyor ya! Önünde, tabağındaki parça senin… Oraya başkasının eli
uzanacak değil… Lokmanı ağır ağır kes, ağır ağır çiğne, ağır ağır
yut. Böyle yenilen taam suhuletle hazmedilir. Çiğnemeden yutulan
yemeği mide nasıl hazmedebilir? Sen ağzının, dişlerinin hazım için
olan vazâ’if-i ibtidâ’iyelerini de zavallı midene tahmil ediyorsun…
Çok sürmeyecek, sende âlâm-ı mide981 başlayacaktır.
darbımesel: atasözü
habbâzânlık: ekmekçilik
973	
şikemperverlik: yemek tiryakiliği
974	
esbâb-ı rüchâniye: üstünlük sebepleri
975	
nev’an-mâ: bir dereceye kadar
976	
tas’îb: zorlaştırma
977	
sür’at-i tenâvül: yemek yeme hızı
978	
dendân-ı ataletine: tembel dişlerine
979	
tekellüften azadeliği: zahmet vericilikten uzak oluşu
980	
tefevvuk: üstünlük
981	
âlâm-ı mide: mide hastalıkları
971	
972	
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Biraderinin bu sözlerine karşı Raci, ekseri bir cevap bulamaz.
Öyle yutkunur dururdu. Sahanların, lengerlerin982 cesamet ve muhteviyatı, sofradakilerin adediyle mütenâsiben983 istihzar edilen984
alaturka sofralar müstesna… Fakat orta yerde küçürek yani alelade
piyata985 tabağı kıt’asında bir sahan, içinde irili ufaklı üç kemik, bunun etrafında sekiz dokuz kişi… Bulunduğunuz mahalde öyle bir
tehâlük-i şikem-perverâne986 ile sahana hücum göstermeye pek müsait bir yer değil… Şöyle ağır ağır, kırıla döküle yemek icap ediyor.
Elinizi sahanda önünüze isabet eden et parçasına sundunuz. Et güzel pişmiş ve kemik üzeri de dolgunca ise bir parça şey koparabilirsiniz. Ya taam pişkin değilse? Oradan gıdayı koparıp almak her
parmağın harcı değildir. Elinizi müddet-i medîde sahanda bulundurmak da ayıp… Bir şey koparamadığınızı yani o beceriksizliğinizi yanınızdakilere hissettirmemek de pek muvafık değildir… O
hâlde güya sahandan kısmetinizi almışsınız tarzında bir hokkabazlıkla elinizi ağzınıza götürüp o lokma-i mevhûmeyi987 afiyetle yutuyor gibi yaparak parmaklarınızın uçlarını yalamaktan başka çare
yok… Etler pişkin, kemikler dolgunca da olsa sahanın cesameti etrafındakilerin adediyle mütenasip bulunmazsa üçüncü lokmada
parmaklarınızı çıplak bir kemiğe sürtüp sürtüp ağzınıza bomboş
götürmek ıztırarı988 yine hâsıl olur.
Aç kaldınız ne ise ne… Hane sahibinin fart-ı nezaketi989 de sizi
bir taraftan sıkar: “Aman efendim hiç buyurmuyorsunuz!” iltifatlarına mukabil, “Allah ziyade etsin, çok yedim.” kabilinden cevap
yetiştirmelidir.
Hane sahibi mükrimliğini990 pek ileri vardırırsa çok doymuşlara mahsus süzük göz ve bir tavr-ı ataletle elinizi göğsünüze götürüp
lenger: yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
mütenâsiben: orantılı olarak
984	
istihzar edilen: hazırlanan
985	
piyata: yassı ve büyük yemek tabağı
986	
tehâlük-i şikem-perverâne: boğazına düşkünlükle yemeğe istekle atılmak
987	
lokma-i mevhûmeyi: vehimden ibaret lokmayı
988	
ıztırar: mecburiyet
989	
fart-ı nezaketi: aşırı inceliği
990	
mükrimlik: ikramcılık
982	
983	
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boş midenizin şişkinliğini bi’l-irâ’e:991 “Merhamet buyurun efendim. Artık kulunuzda hâl kalmadı. Şeref-i âlinize yine bugün fazla
kaçırdık…” sözleriyle aç karnına şu yolda mukabele-i şükrâniyede
bulunmak, âdeta bir fariza-i terbiye992 hükmündedir.
Alaturkada yemekler pek pişkin ve mebzul993 de olsa yine aynı
kapta herkesin parmaklarıyla didikleyip durduğu bir kemiği siz de
didiklemek, sofradakilerden birinin taltîfen994 eliyle koparıp size
ikram ettiği bir parçayı alıp yemek bu usul-i ekle alışkın olmayanlar
için pek müşkilü’l-etbâ’995 bir keyfiyettir. Ellerin temiz olduğu iddia
olunsa da ağza girip çıktıkça parmaklar salya ile her daim temasa
geleceğinden bu temizlik bir iddiadan ibaret kalır.
Meselenin ehemmiyeti yalnız taharetten996 ibaret değildir. Bu
usul-i ekl hıfzıssıhha997 ve sirayet-i emraz998 nikât-ı nazarından cidden şâyân-ı mücânebettir.999
Alaturka ile alafranga beyninde mutavassıt1000 bir nevi sofra
tertibi var ki şimdilerde bu usul gittikçe taammüm1001 ediyor… Müdevver bir yemek masası, etrafında iskemleler, herkesin önünde bir
tabak, birer çatal kaşık. Fakat bıçak yok, hâlbuki bıçaksız çatal hiçbir iş göremez, koparılması icap eden et parçasının üzerine saplanıp
kalır, farz ediniz ki önünüzde bir pirzola parçası var. Bir elde de
bıçak olmayınca çatal, bu parçanın eklini nasıl teshil1002 edebilir?
Pirzolayı ekl için ya çatalı bir tarafa bırakıp eti el ile parçalamalı
yahut ki külbastının kemiğinden tutarak yemeye başlamalı… Külbastı böyle olunca yumruk gibi kalın ve kabaca olan biftek, fileto
bi’l-irâ’e: göstererek
fariza-i terbiye: terbiye vazifesi
993	
mebzul: bol
994	
taltîfen: iltifat etmek suretiyle
995	
müşkilü’l-etbâ’: uyulması pek güç
996	
taharet: temizlik
997	
hıfzıssıhha: hijyen
998	
sirayet-i emraz: hastalıkların bulaşması
999	
şâyân-ı mücânebettir: sakınması münasiptir
1000	
mutavassıt: ortalama
1001	
taammüm: yaygınlaşma
1002	
teshil: kolaylaştırma
991	
992	
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parçalarını ekl için yalnız çatalın o koca lahm parçaları ağza kadar
götürmekten başka bir vesâtet-i teshîliyesi1003 olamaz. Tam porsiyon bir filetoyu ağza götürmek bir şey değil. Fakat onu takımıyla
yutmak marifettir ki şikemperverlikle en ziyade müştehir1004 olanlarda bile o mertebe bir vüs’at-ı dehen,1005 öyle su borusu kadar bir
“merî”1006 tasavvur edilemez.
Lakin denecek ki öyle yarım alafranga sofralarda o gibi koca
parça biftekler, filetolar arama… Pekâlâ ama beraber bıçak olmayınca çatal herhâlde muavinsiz kalmış demektir. Bu mutavassıt sofralarda herkesin önündeki tabaklar ekmek vaz’ına mahsus gibi öyle
süs için duruyor, yine herkes ortadaki aynı kaba çatal uzatıyor, farz
olunsun ki sofranın merkezindeki sahanın muhteviyatı biftek değildir de yahnidir. Yalnız çatal ile yahniyi koparmak bıçaksız biftek
yemeden daha kolay mıdır zannedersiniz? Çatalı yahni parçasına
saplar, sağa sola birer defa burarsınız. Ne koparsa bahtınıza… Ya
lokma ıtlakina seza bir şey koparmaya muvaffak olamazsanız? Birkaç dakika sahanın içinde oynamak da olamaz… Siz oradan kolunuzu çekeceksiniz ki yanınızdaki de uzansın… Çatalı bir iki defa
burup geri çektiniz. Bir de baktınız ki üzerine birkaç tel adale elyafından1007 başka bir şey takılmamış. Çarnaçar1008 onu ağzınıza götürüp yaladıktan sonra tekrar sahana uzanmalı, bu adem-i muvaffakiyetiniz sekiz on lokmada tekrar ederse hane sahibinin; “Rica ederim efendim, hiç buyrulmuyor.” yollu iltifatlarını tekzip için midenizin boşluğuna rağmen: “Buyurdum efendim üzülmeyiniz…” cevaplarıyla duyduğunuza kendinizi de inandırmaya uğraşarak “Yarabbi şükür.” der, sofradan kalkarsınız.
Meftun, küçük biraderine alafranganın zarafetinden, nezaketinden bahse uğraşır. Onun birtakım incelikler, “fines”lerle1009
vesâtet-i teshîliye: kolaylaştırıcı bir aracılık
müştehir: meşhur
1005	
vüs’at-ı dehen: ağız genişliği
1006	
merî: mide borusu
1007	
elyaf: lifler
1008	
çarnaçar: ister istemez
1009	
fines (finesse): incelik, kurnazlık
1003	
1004	
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me’lûfiyetine1010 çalışırken, Raci ne yapar yapar bahsi “gastronomi”
yani şikemperverlik üzerine çevirir, sofraların envainden ve bunların her birinde görülen menafi ve mahâzîr-i mahsûsadan1011 uzun
uzadıya söz açmak yolunu bulurdu.
Alafranga sofranın birtakım tekellüfât-ı müz’icesine1012 mebni
obur Raci, sahanlar büyük, etler pişkin, yemekler bol olmak şartıyla alaturkayı yahut mutavassıt usulü büsbütün alafranga sofralara
tercih ile biraderini kızdırır, o zavallı alafranga budalasına bu üç
türlü sofranın yekdiğeriyle mukayesesi hakkında böyle saatlerce
çene yorar dururdu.
Raci İstanbul’da bir tâlibe-i müyesser olabilecek derecede1013
tahsil görmüştü. Büyük biraderine nispeten ahlakı metin, özü doğru,
sözü toktu. Kardeşinin ifrât-perestâne alafranga zevzekliklerine bazen pek canı sıkılır. Efrâd-ı ailesini biraderindeki bu iptilanın birçok
iz’âcâtından1014 kurtarmak için elinden geldiği kadar uğraşır. Galebe edebileceğine aklı kestiği noktalarda doğruyu söylemekten sıkılmaz. Uzun uzadıya mücâdelâttan geri durmazdı. Ağabeyinin servet-i aileleri fevkinde alafrangaya gösterdiği merak ve iptila yüzünden gülünç olduğu, istihzâ-yı enâma1015 uğradığı cihetleri bile bazen
tasrihten1016 çekinmezdi. Meftun’un ismini Koca Deli koymuştu.
Gıyabından ismini zikrettiği zaman onu hep bu nâm-ı müzeyyifâne1017 ile yâd ederdi.
Meftun’un hemşiresi Lebibe Hanım:
Bu da on sekiz on dokuzunda var. Fart-ı semâneye müptela1018
bir kız. Zayıflamak için gazetelerde şarlatanca i’lânâtta gördüğü edme’lûfiyetine: alışmasına
mahâzîr-i mahsûsadan: hususi engeller
1012	
tekellüfât-ı müz’ice: rahatsız edici külfetler
1013	
tâlibe-i müyesser olabilecek derecede: bir öğrencinin yapabileceği kadar
1014	
iz’âcâtından: rahatsız ediciliklerinden
1015	
istihzâ-yı enâma: etrafın alaylarına
1016	
tasrih: açık açık anlatmak
1017	
nâm-ı müzeyyifâne: alaycı isim
1018	
fart-ı semâneye müptela: şişmanlığa tutulmuş
1010	

1011	
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viye-i kâzibeyi1019 hep birer birer istimal etmiş fakat evvelkinden
ziyade semirmekten başka bir netice istihsaline1020 muvaffak olamamıştı. Evdeki derbeder hâli pek o kadar hoş, o kadar alımlı değildi.
Sokağa çıkmak için kat kat pudra, allık süründüğü, kaşlarını islediği, gözlerini kuyruklu sürmelerle tahrîllediği1021 zaman kendini dev
anasına benzeten kadınlara biraz hak verdirecek bir nâsiye1022 almakla, o tiplere mahsus bir hüsn ü ân, bir cazibe peyda olurdu. Lebibe Hanım’ın tuvaletindeki en büyük muvaffakiyeti yanak çevresine kondurduğu yapma benin mevki-i müntahabını1023 tayinde gösterdiği maharetti. Yeldirme yahut çarşafın içinde bıngıl bıngıl, püfür
püfür yürüdüğü zaman, kendini Karaman koyununa benzeten kaba
zen-perestânın1024 bu teşbih-i gayr-ı nezihlerine pek canı sıkılır, hemen işitilir işitilmez bir mırıltı ile “Dilin tutulsun.” demekten kendini alamazdı.
Lebibe’nin bu nakısa daha doğrusu bu fazla-i hilkatini setir
için tahsiline itina etmek, zekâ ve irfanına vüsat vermek lüzumunu
Meftun şiddetle hissederek kendi kendine:
“Il faut dorer la pilule pour la faire avaler à un beau frêre riche”
(Zengin bir enişteye yutturmak için hapı yaldızlamalı.) demişti.
Bir genç kızın sabah tuvaleti, bir genç kızın öğle tuvaleti, bir
genç kızın akşam tuvaleti, bir genç kızın sofra tuvaleti, bir genç
kızın misafirlik tuvaleti, bir genç kızın sokak tuvaleti namlarıyla
Lebibe’ye beş on kat elbise yaptırttı. Ve bunların savoir-vivre’e tatbîken giyilmek ve çıkarılmak zamanlarını tayin ve talim etti. Biçare
Lebibe böyle günde sekiz defa esvap değiştirmeye ne kadar üşenirdi.
Lebibe Fransızcaya başladı. Bu iptidadan beş altı sene sonra
kızda pek sathi, pek acayip bir tenevvü-i tefennün hâsıl oldu. Zavallı Lebibe zihnine tıkıştırılan bu malumat-ı garibe içinde dönüp doedviye-i kâzibeyi: yalancı ilaçları
istihsal: elde etme
1021	
tahrîllemek: çizmek
1022	
nâsiye: çehre
1023	
mevki-i müntahabını: seçilmiş yer
1024	
zen-perestânın: kadın düşkünlerinin
1019	
1020	
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laşıyor, savlet-i irfanı1025 için bir türlü bir mecrâ-yı muvâfik bulamayarak şaşırıyordu.
Bugün “Pol ile Virjini”1026 hikâyesindeki o muhabbet-i
ma’sûmânenin uğradığı iftirâk-ı mü’ellime1027 ağlarken, yarın eline
tutuşturulan pek maddi, pek hayvanî musavverâtı1028 ve gılzet-i
beyânîyle1029 zihni şûr-efgen1030 bir hâle düşüren bir eserin te’sîrât-ı
mütezâddesi1031 altında bunalıyordu. Bu sathî malumat-ı mütenevviasıyla Lebibe Fransızların “bablö”1032 yani mavi çorap dedikleri
tafra-furûş1033 edîbelerine döndü. Kıymet-i edebiyesini Meftun’dan
başka kimsenin takdir edemeyeceği mahiyette bazı edebî parçalar
karalamak istidadını bile gösterdi. Meftun Bey hemşiresindeki bu
isti’dâd-ı amîk-i edebîyi1034 bazen o mertebe takdir ediyordu ki:
“Böyle giderse benim Lebibe, ‘şu’arâ-yı dekadaniye’den meşhur
Verlaine’nin1035 kadını olacak yani o kudrette bir harika kesilecek…”
demeye kadar vardırıyordu.
Aile varidatı bir zenci aşçıdan, biri erkek diğeri kadın iki hizmetçiden sonra bir de küçük hanıma mürebbiye tutmaya müsait olmadığından Meftun hemşiresinin tahsil cihetini kendi deruhte eylemiş, “pratik” tarafını da Matmazel Eleni’ye havale etmişti.
Teyze Vesile Hanım’ın kerimesi Rebia:
On altısında kadar, esmerce, kuruca, ufacık siyah gözlü bir kız.
Tahsil ve terbiye namına birkaç sene mekteb-i ibtidâ’iyeden başka
bir şey görmemiş… Mahalleri olan Kumkapı semtinde büyütülmüş,
yarı evde yarı sokakta alıştırılmış… Etfâl-i zükûra1036 mahsus kaysavlet-i irfanı için: bilgisini saldırmak için
Paul ve Virginie: Bernardin de Saint-Pierre’in 1788 yılında neşrettiği roman
1027	
iftirâk-ı mü’ellime: acı veren ayrılığa
1028	
musavverât: tasvirler
1029	
gılzet-i beyânîyle: ifade kabalığıyla
1030	
şûr-efgen: karmakarışık yapan
1031	
te’sîrât-ı mütezâddesi: birbirine zıt etkileri
1032	
bablö (bas bleu): kültürlü, entelektüel kadın
1033	
tafra-furûş: yüksekten atan
1034	
isti’dâd-ı amîk-i edebîyi: derin edebiyat yeteneği
1035	
Verlaine (1844-1896): Fransız sembolist şair
1036	
etfâl-i zükûra: erkek çocuklara
1025	
1026	
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dırak, birdirbir, ceviz, top oyunlarında meleke peyda etmiş. Mızıkçılıkta beyne’l-etfâl1037 su-i şöhret1038 kazanmış, kıs kıs kıs teşvikiyle köpekleri azıştırmak; eskici Yahudi’yi taşlamak; yoğurtçunun
tablasına taş atmak; kâğıt helvacısının camlı mahfazasını kırmak; el
çabukluğuyla tabladan, küfeden kebap kestane, elma, fındık aşırmak; viranelerde ballıbaba, ısırganlar arasında uçurtma havalandırmak husûsâtında oğlanlardan hiç aşağı kalmaz.
Hangi bir cihete hamle için koşmak icap etse takunyalarını iki
koltuğunun altına sıkıştırır, çıplak ayak hemen seğirtir, sebükbâr1039
olmak lazım gelirse ayakkabılarını mahalle bakkalının peykesi1040
altına bırakır. Pek acele zamanlarda sokağa, rastgele bir yere fırlatıverir, sonra bulamaz, akşam hanesine yalın ayak avdet eder, evvela
bir fasıl anasından, badehu bir ikinci fasıl da babasından dayak yer.
Sabah olunca dayağın acısını unutur, çömlekten biraz ekmek, dolaptan bir dilim peynir keser, mutfak nalınlarını ayaklarına geçirince yine sokağa fırlar, cami avlusundaki oyunun birinci faslına yetişir…
Validesi bakar ki evde kız yok… Yok olan yalnız ondan da ibaret değil. Mutfak nalınları da nâ-bedîd olmuş…1041 Hatuncağız bu
emirde tecrübe-dîdedir.1042 İşi hemen anlayarak: “A dostlar on gün
içinde bir çift kundura, iki çift takunya… En sonunda mutfağın nalınları da mı gitti?” feryadıyla başını örter, soluğu doğru cami içinde alır. Bir de bakar ki kerimesi çocuklarla oyuna dalmış: “A kardeşim Hüseyin iki defa “bokso” oldu. Ben bunu saymam…” diye
haykırıyor. “Seni gidi Çingene kızı seni! Hani ya nalınlar?” feryadıyla anası bir vaveyladır koparır…
Nalınlar mı? Kızın ayağında öyle şey yok. Yine bir tarafa fırlatmış. Sağa bakarlar, sola bakarlar. Nalınları koydunsa bul…
beyne’l-etfâl: çocuklar arasında
su-i şöhret: kötü şöhret
1039	
sebükbâr: yükü hafif
1040	
peyke: tahta sedir
1041	
nâ-bedîd olmak: ortadan kaybolmak
1042	
tecrübe-dîde: tecrübeli
1037	
1038	
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Vesile Hanım, Rebia’yı eve getirir. Bu yaramaz kızı o günü
mektebe gönderebilmek için ayağına bir şey bulup giydirmek lazım.
Vesile artık dolapları, merdiven altlarını karıştırır. Ya kendi eski
kunduralarından, iskarpinlerinden yahut kocasının eski terliklerinden bir şey bulur. Bulunan şey kızın ayağına pek büyük, pek şapşal
gelir. Ama ne çare! Ne olursa olsun çocuk ayağına bir şey giysin de
mektebinden kalmasın…
Rebia koca ayakkabılarını sürükleye sürükleye mektebe gider.
Avaz-ı kıraatleriyle mektebi dolduran refikaları meyânına katılır.
Kız büyür, evvela başörtüsüne, sonra çarşafa girer. Mektepten
feyz-yâb1043 olabildiği meleke-i kıraati “bîkîsyûn bennî” hududunu
pek aşamaz. O derecede ki mektebe dört beş senelik müdâvemeti
ke-en-lem-yekün1044 hükmünde kalır. İki satırlık bir ibare okumak
rüsûhunu1045 peyda edemez. Mektebin yadigâr-ı tahsili olarak kızın
hatırında yalnız bazı ilahiler kalmıştı.
Evet, Rebia’nın yadigâr-ı tahsili işte bunlardı. Erkek çocuklarla ziyade oynaması, düşüp kalkması kızın tabiat, ahlak, etvârca onlara benzemesini intaç etmişti1046 ki birine hiddetlendiği zaman
mahrûm-ı terbiye mahalle çocuklarından işitildiği gibi şütûm-ı galîze1047 istimal ederdi.
Teyzesi Vesile Hanım’ın yeğeni Meftun Bey’e vermek istediği
Rebia işte böyle bir kızdı. Rebia’nın küçük kardeşi Hasene:
Yaş dört, dört buçuk. Fakat bazen sarf ettiği ta’bîrâtı büyük insanlar bilmez. Bu da terbiyece büyük hemşiresinin nüsha-i sâniyesi…1048 Daha mektebe gitmek yok. O yaşta bu kadar mir-i kelam o
aileye mahsus bir mevhibe…1049 Validesi Vesile Hanım’a: “Maşallah kızınız ne kadar dilli! Rabb’im nazardan esirgesin!” deseniz:
“Çabuk söylesin diye daha kundakta iken ben ona kanaryanın artık
feyz-yâb: feyiz bulan
ke-en-lem-yekün: hiç olmamış gibi
1045	
rüsûh: yetkinlik
1046	
intaç etmek: sebep olmak
1047	
şütûm-ı galîze: terbiyesiz küfürler
1048	
nüsha-i sâniye: ikinci nüshası
1049	
mevhibe: hediye
1043	
1044	
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suyunu içirdim. Onun için işte böyle bülbül gibi oldu.” cevabını
alırsınız. Çocuğun, suyundan huyuna çektiği o hangi kanarya ise
doğrusu ağzı bozuk bir kuş imiş.
Vesile Hanım’ın çocuklarının ilk mektep terbiyeleri sokak kapısının önüdür. Uzunçarşı’da satarlar; henüz yürümemiş çocuklara
mahsus, altlan delikli, önleri sürgülü küçük iskemleler vardır. İşte
Vesile Hanım onun içine çocuklarını oturtur. Ellerine de ya bir dilim
ekmek yahut mevsime göre elma, portakal nevinde bir yemiş tutuşturur. Sokak kapısının tek kanadını açar:
“Bak yavrum, şimdi buradan dah dahlar geçecek.” nevazişiyle
iskemleyi oraya yerleştirir. Kendi gider, ev işiyle meşgul olur.
Çocuğun altında lazımlısı, elinde yiyeceği, önünde mükemmel
bir sokak panoraması. Gelen geçen kıyamet… Yavrucuk artık her
bir ihtiyacından vareste1050 demek… Çocuk saatlerle orada oturur,
eğlenir. Bazen köpekler elinden ekmeğini, çöreğini kaparlar. Yüzüne, ağzına yağlıca, sütlüce bir şeyler bulaşmış ise onları da yalarlar… Kız haykırır:
–Anne… Kuçu kuçu benim ekmeğimi hap…
Annesi cevap verir:
–Gidi yaramazlar gidi. Ben şimdi gelirsem o kuçu kuçuları hep
döver, gebertirim.
Fakat Vesile Hanım’ın kuçu kuçular aleyhindeki bu tehdîdâtı
çocuğu avutmak için kuru laftan ibarettir. İşini bırakıp Hasene’nin
yanına çıkmaz. Kız haykırdıkça validesi onun bu feryatlarına karşı
teselli-bahş olacak1051 cevaplar verir. Kız da öyle avunur gider.
Erkek çocukların kaydırak, birdirbir, uzuneşek, ceviz, hamam
kızdı oyunları hep Hasene’nin önünde oynanır. Bu oyunlar esnasında etfâlin bi’t-tehevvür1052 yekdiğerlerine karşı bulundukları tecâvüzât-ı lisâniyeyi, ta’bîrât-ı galizayı hep işitir. Yalnız işitmekle kalvareste: uzak
teselli-bahş olacak: teselli verecek
1052	
bi’t-tehevvür: öfkelenerek
1050	
1051	

136 | Şıpsevdi

maz. Bir fotoğraf gibi zapt eder. Akşam sofra başında babasına öyle
itâle-i lisânda1053 bulunur ki adamcağız bazen zevcesine:
–Şu yumurcağı yanımdan kaldır. Şimdi bir yumruk vurup çenesini dağıtacağım… Baksana a, sövüyor. Kimden öğreniyor bu pislikleri?
Zevcesi – Kimden öğrenecek a kocacığım? Ya senden ya benden… Daha mektebe gitmedi ki! O kadarcık çocuğun lakırdısına
kızılır mı? O sövmeyi ne bilecek?
–Nasıl ne bilecek? Sövüyor. Hem de bir tulumbacı gibi koyu
koyu… İşitiyor musun?
–O kadarcık çocuk söylediği sözün manasını bile bilmez.
Hasene arsız arsız sırıtarak:
–Niçin bilmeyeceğim? Pekâlâ bilirim… Seni gidi anasını avradını…
Babası hemen elini uzatıp Hasene’nin dudaklarını tutarak koparacakmış gibi sağa sola sıkıca burar. Kız boğuk boğuk haykırmaya başlar.
Vesile Hanım telaşla:
–Bırak ayol! Kızın nefesi kesilecek…
–Kesilsin! Duymuyor musun ölmüş anama sövüyor. Avradıma
yani sana, anasına karşı ağzını bozuyor.
–Efendi söylüyor ama manasını bilmeden söylüyor. Yetişmeyesice piç kurusu…
Hasene iki elini gözlerine götürüp ovuşturarak:
–Neye piç kurusu olayım? Benim babam işte…
Babası – Görüyor musun? Sen bilmez diyorsun ama piçin ne
demek olduğunu senden benden iyi biliyor…
Vesile Hanım – (İstiğrâbla)1054 Kız piç ne demek?
Hasene – Babası yabancı olursa…
itâle-i lisân: dil uzatma
istiğrâbla: şaşkınlıkla

1053	
1054	
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Vesile Hanım – (Parmağını ağzına götürerek) Aman zamane
yumurcakları… Kız nereden öğreniyorsun sen bunları?
Hasene – Geçen günü sokakta Ömer, Sadık’a piç dedi de o da
benim babam yabancı değil… Ben babamın oğluyum dedi.
Anası babası Hasene’yi daha inceden inceye imtihana kalkışırlar, etfâl-i sefile için bir mekteb-i ibtidâ’i olan sokakta edindiği
ma’lûmat-ı vâsi’a1055 fakat gayr-ı mü’eddebeye1056 hayrette kalıp
cidden parmak ısırırlardı.
5
Meftun Bey bir gün büyük validesi Şekure Hanım’dan itibaren
bütün ailesi efradını, kendi nezdlerinde misafir bulunan teyzesi Vesile Hamm’ı, kızlarını, Zarafet’e, Eleni’ye varıncaya kadar cümlesini bir odaya toplayarak “amelî adabımuaşeret” fenninin mühim
bir bahsinden tedrise ibtidâr eyledi.1057 En evvel biraderi Raci’yi
mevki-i imtihana çekerek sordu:
–Farz et ki mükellef bir alafranga sofrada bulunuyoruz. Kibar
madamlar, mösyöler de var. Ortaya bütün bir tavuk geldi. Bu tavuğun hâzır-ı bi’t-ta’âm1058 olanlara taksimi keyfiyet-i mühimmesi de
sana havale edildi. Böyle bir mevkide bulunduğun zaman ne yapacağını bana tarif et…
Raci başını kaşıyıp biraz düşünerek:
– Çatalı bıçağı elime alır, tavuğun karnına saplarım. Göğüs etlerini çıkarırım… Sağ tarafımdakinden başlayarak birer birer cümlesine dağıtırım.
–Verdiğin şu cevap pek indî.1059 Ma’lûmât-ı müstahsileye ibtinâen1060 söylenen bir söz değil… Niçin göğüs etinden başlıyorsun? Neden evvela yanındaki zata veriyorsun?
ma’lûmat-ı vâsi’a: geniş bilgi
gayr-ı mü’eddebeye: edep ve terbiye dışı
1057	
ibtidâr eylemek: bir işe hızlıca başlamak
1058	
hâzır-ı bi’t-ta’âm olanlara: yemekte hazır olanlara
1059	
indî: şahsi
1060	
ma’lûmât-ı müstahsileye ibtinâen: elde edilen bilgiye dayanarak
1055	
1056	
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–Çünkü ben göğüs etini sevmem. İlk kat’ edilen parçalar hasbe’l-nezâke1061 diğerlerine verilmek lazım geleceği için göğüs etinden başlıyorum.
–Sofrada hükümferma olan şey “egoizm” değil, terbiyedir yavrum. Sen tavuğun ne tarafını seversen sev… Orada sen kendi iştahına hizmet edecek değilsin… Âdet ne ise onu yerine getireceksin…
Ya bizim evde alafranga bir “dine”1062 verilip de tavuğun kat’ı hususunu da sana havale etmiş olsa idik demek beni kepaze edecektin?
Bir tavuğun sûret-i kat’ını teyzeme sorsam o bile senden daha vâkıfâne idâre-i kelâm edebilir zannederim… Teyze sen söyle bakayım, sofrada bir tavuğu nasıl ayırırsın?
Teyze Vesile Hanım iki üç defa tatlı tatlı yutkunduktan sonra:
–Nasıl mı ayırırım? A ondan kolay ne var? Tavuğun bir budundan ben tutarım. Bir budunu da karşımdaki zata “şunu tutuver kardeş” teklifiyle tuttururum. O kendi tarafına, ben kendi tarafıma ikimiz de butları cayır cayır çekeriz.
Meftun iki avucuyla yüzünü kapayarak:
–Ey sonra nasıl tevzi edersiniz?1063
Vesile Hanım diliyle dudaklarını yalayarak:
–Kanatlarını, göğsünü de böyle güzelce parçaladıktan sonra dağıtırım.
–Nasıl dağıtırsın?
–Sofrada en hatırlı kimlerse butlarını onlara veririm…
–Eh sonra…
Hasene bir ağlama tutturup validesinin eteğinden çekerek:
–Anne budunu bana ver… Anne budunu ben isterim…
Vesile Hanım, Hasene’nin kulağına eğilerek yavaşça:
–Kızım sus! Budunu sana veririm…
Hasene yine ağlayarak:
hasbe’l-nezâke: nezaket icabı
dine (dîner): akşam yemeği
1063	
tevzi etmek: dağıtmak, üleştirmek
1061	
1062	
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–Ya niçin başkasına veririm diyorsun?
Vesile –Ben öyle “engastan”1064 söylüyorum yavrum. Kızım
sen dururken budunu başka kime veririm?
Hasene – Kendin yersin de bana vermezsin!
Vesile – Sana veririm diyorum. Sesin kesilsin, yoksa but yerine
şimdi yumruğu yersin…
Hasene – Anne bana vereceğine yemin et…
Vesile – Eğer sana vermezsem bütün hoş hoşlar beni ısırsın.
Hasene – “Bütün keçilerin boynuzu gözlerimi delsin.” de.
Vesile – (Hiddetle) Yumurcak, neye gözlerime yemin ettiriyorsun?
Meftun – Nedir o gürültü canım!
Şekure Hanım – Bu arsız kızın yanında tavuk lakırdısı… Yemiş sözü olur mu? Tavuk budu isterim diye anasının iki ayağını bir
pabuca koyuyor. Zavallı Vesile verdim diyor. Büyük büyük yeminler ediyor yine kandıramıyor…
Hasene ağlayarak:
–Verdim diye kantin atıyor…1065 Aval mıyım ben?
Meftun – Küçük hanımın kullandığı lisana bakıyor musunuz?
Babası bunu tulumbacı kahvesine mi götürürdü?
Vesile Hanım – Hiçbir yere götürmezdi. Akıllı ayol, hepsini
kendi kendine öğrendi. Sokaktan, kapının önünden işittiğini hiç
unutmaz. Çadırcının oğlu Şehab, o hayâsız oğlan ne söylerse tekmil
bunun ezberinde… Daha neler neler! Dilim varmaz ki anlatayım…
Hasene tepinerek:
–But isterim…
Vesile Hanım Meftun’a göz kırparak:
–Bir tavuk kesersek budunu Hasene’ye veririz değil mi?
Meftun hiddetini yenmeye uğraşarak:
engas: yalan, şaka
kantin atmak: uydurmak, yalan söylemek

1064	
1065	
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–Lanet olsun veririz…
Şekure Hanım, Meftun’a hitaben:
–Oğlum bana bak, tavuktan sonra başka yemek yemiş lakırdısı
açacaksan anası, bu Hasene kızı şimdiden dışarı çıkarsın… Vızıltısından başım kazana döndü. İnsana hiç ağız açtırmıyor! Lakırdı
söyletmiyor ki! Sus yavrum dedin mi, adamın geçmişine sövüveriyor…
Vesile Hanım iğbirarla validesine:
–Anne senin gözüne de bu kız diken olmuş… Sana gezindiği
pat pat… Dokunduğu çat çat geliyor. Sövüp de kimin ırzını lekeledi? A çocuktur bu… Tavuk lakırdısı olur da imrenmez mi? Hepinizin ağzı sulanıyor ama ses çıkaramıyorsunuz! Tavuğu nasıl parçalarsın? Budunu kime verirsin? (Yutkunarak) A bu suallere dayanılır
mı? Hacivat’ın dediği gibi ben de tavuğun derisiyle gerisini severim…
Meftun artık zabt-ı hiddet edemeyerek:
–Oooha! Teyze sana şimdi tavuğun neresini seversin diye soran
oldu mu?
–Soran olmadı ama hani şu lakırdının temsilini söylüyorum…
Hasene ince sesiyle bağırarak:
–Anne ben de derisini severim… Cücüğünü1066 de severim.
Vesile Hanım artık bu defa hiddetine galebe edemeyerek Hasene’nin iki omzundan yakalar. Kızı kaldırıp kaldırıp yere vurarak:
–Al sana budu! Al sana derisi! Al sana cücüğü!
Hasene kopardığı âvâze-i kerîh1067 arasında öyle şütûm-ı galîza
salıvermeğe başlar ki büyük anası işitmemek için kulaklarını tıkayarak:
–Kızım Vesile, şu yumurcağı götür dışarıya at. Söylediği küfürlerden şimdi abdestim bozulacak…
cücük: civciv
âvâze-i kerîh: çirkin çığlıklar

1066	
1067	
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Vesile Hanım, kızını pençe-i hiddetiyle kavrar, bağırta bağırta
odadan dışarı çıkarır… Onlar uzaklaştıkça vâveylâ-yı bükâ1068 da
derece derece sönerek nihayet odadan işitilmez olur.
Meftun alnının terini silerek:
–Ooooh kulaklarımız dinlendi. O çocuk değil maazallah afacanın büyüğü… Teyzem burada misâfireten bulunuyor. Bir şey söyleyeceğim hatırı kalacak… Fakat insan tahammül edemiyor.
(Raci’ye tevcih-i kelamla) Tavuğu güzel ayıramadın birader.
Ben tarif edeyim de dinle. Hatırından çıkmayacak bir dikkat-i mahsusa ile dinle… Efendim sol eline çatalı sağına da bıçağı alırsın.
Tavuğun sana en karîb1069 olan kanadından işe başlarsın. Evvela çatalı kanada saplar, badehu kanadın bedene merbut1070 bulunduğu
hatt-ı fâsıl üzerinden bıçakla ameliyata girişirsin. Alışkın bir el onu
suhuletle ayırıverir. Kanadın kat’ını müteakiben tavuğun aynı tarafındaki budunu yani maktu1071 kanat cihetindeki budunu yine o suretle kesersin. Sonra hayvanın kesilmemiş tarafını önüne çevirir,
diğer buduyla kanadı üzerinde de aynı ameliyatı icra edersin. Sonra
tavuğun göğsüyle gerisi bir de gövdesi yani Nuh Aleyhisselâmın
gemi inşası için model ittihaz etmiş olduğu teknesi kalır. Bunların
da beherini1072 ikişer kısma ayırırsın.
Sofradakilere dağıtırken en âlâ parçaları kadınlara takdim etmek lâzıme-i nezakettendir. Amelî âdâb-ı hayat muharrirîninden
bazılarının kavillerine göre de tabağı herkesin önüne götürerek intihabı onların reylerine bırakmak daha muvafıktır. Bu evde senden,
Hasene’den rahat olmadığı için sofrada tavuk bulunduğu zaman iyi
parçaları hanımlara ben taksim edeceğim…
Kadın nine Şekure Hanım iki defa esneyerek:
–Hay ömrüne bereket evladım, elbette tavuğun iyi tarafını büyükannelere vermelidir.
vâveylâ-yı bükâ: ağlama yaygarası
karîb: çok yakın
1070	
merbut: bağlı
1071	
maktu: kesilmiş
1072	
beherini: her birini
1068	
1069	
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Raci yemek meselesinde ta’mîk-i tedkîkâtını1073 gösterir bir
sesle dedi ki:
–Ağabey bazen ben tekmil bir tavuk yerim de yine doyamam.
Siz o hayvanı kaç parçaya ayırdınız? İki kanat, iki but dört parça.
Göğsü, gerisi, teknesi de ikişer ayrılırsa eder altı parça… Mecmuu1074 on parça… Vay efendim vay… Sofradakiler bu parçaları
yalayacaklar mı? Bir tavuğu on kişi nasıl yer? Buna yemek değil
koklamak demeli… Hele hissesine tavuğun kafes tarafı isabet eden
zatlar çatal istimalinde de muztar iseler bu zavallılara koklamak
bile düşmez…
Meftun kaşlarını çatıp hiddetle:
–Hep bu dediklerine mübâhis-i mahsûsasında1075 cevap vereceğim. Sen şimdiden lakırdı karıştırma. (Önündeki kitaba bakarak)
Hanımlar, efendiler dikkat ediniz. Derse başlıyorum… Sofraya nasıl oturulur? İşte bu bir meseledir. Savoir-vivre’e ait mühim bir mesele… Sofraya oturmasını bilmeyen yalnız hâzırûnu kendine güldürmekle kalmaz, âleme noksânî-i terbiyesini de göstermiş olur…
Şekure Hanım – A öyle ya civan oğlum… Ben Rebia’ya bin
defa söylerim. Sofraya yavaş otur derim. Gelir. Ya ayağıma basar.
Ya kedimin kuyruğunu ezer. Ya bardağı devirir. Hiçbir günde yavaşça, usturuplu oturduğunu görmedim. Nerede o kız? Kulaklarını açsın da bu sözleri dinlesin.
Rebia karşıdan, bir elini kalçasının üstüne koyup diğerini Kıptivari1076 sallayarak:
–Kuzum kuzum… Hasene’yi odadan kovdunuz, şimdi gözünüze ben mi diken oldum? Kadın nine bana söyleyeceğine kendini
düşün… Sofadaki su testisine çarpmadan, elinden değneği düşürmeden, iskemleyi devirmeden sofraya oturabildiğin var mı? Bir
defa Pamuk’un kuyruğuna kaza ile bastımsa ne oldu? Söyler söyler
ta’mîk-i tedkîkâtını: araştırmaların derinliğini
mecmuu: bütünü
1075	
mübâhis-i mahsûsasında: özel bahislerde
1076	
Kıptivari: çingene gibi
1073	
1074	
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hep onu söylersin. Geçen günü o pis kedi aşağıda büyük süt kâsesinin içinde tekmil vücuduyla banyo etti… Daha söyleyeyim mi?
Meftun – Sütün içinde banyo mu etti? Süt banyosu… Banyolardan bahsettiğim zaman onu da anlatacağım… Fakat şimdi susalım… Ağız açmaya bana meydan vermiyorsunuz. Rebia sesini kes,
yoksa şimdi seni de… Evet, alafranga bir yere misafir bulunduğunuz zaman sofraya oturuşunuzdan, nasıl terbiye görmüş, hangi muhitte büyümüş olduğunuzu yek-nazarda anlayıverirler… Sofraya
oturmadan oturmaya fark vardır. Anlıyor musun kadın nine? İşitiyor musun valide? Sözlerim kafana giriyor mu Rebia? Gayet nazikâne oturmalı. Öyle iskemleye gömülür gibi yayılıp oturmamalı…
Havluyu açmalı, dizlerinin üzerine örtmeli. Havlunun ucunu yeleğinin, korsajının arasına sokmak, hele yakalığının içine geçirmek
terbiyesizliktir. Boynunun etrafına halka gibi bağlamak bütün bütün ayıptır. Ha bak valide, burada sizin için dikkat edilecek bir şey
var… Kadınlar eldivenlerini bardaklarının içine koymamalı, yelpazeleriyle beraber sofranın üzerine sağ taraflarına vaz’ etmelidirler.
Baron İstaf’ın ihtarına bakılırsa eldivenleri ba’de’l-ihrâç1077 cebe
koymak lazım geliyor.
Rebia yavaşça Lebibe’nin kulağına:
–Leblebi koydum tabağa, laf söyledin bal kabağı… Bizim eldivenle, yelpazeyle sofraya oturduğumuz var mı?
Meftun makam-ı hitabetinden elini kaldırarak:
–Yine ne o? Rebia yanınızdakinin kulağına ne fısıldıyorsun?
Rebia biraz büzülerek:
–Hiçbir şey… Alafranga sofraya la’ûk1078 macunu korlarsa parmakla mı yenir? Çatal ile mi? Onu soruyorum.
Meftun – Şimdi la’ûk macununun münasebeti var mı burada?
Dışarıdan teyze Vesile Hanım tık tık kapıyı vurarak:
–Meftun Bey rica ederim. Müsaade edin de içeri girelim. Kız
macunu işitti, dışarıda durmuyor…
ba’de’l-ihrâç: çıkardıktan sonra
la’ûk: yalanmış

1077	
1078	

144 | Şıpsevdi

Meftun – Olmaz, içeride gürültü ediyorsunuz.
Vesile – Hasene, ağa babasının canına yemin etti. Hiç sesini
çıkarmayacak…
Meftun – Ses çıkarmamak şartıyla geliniz. Belki birkaç söz de
sizin kulağınızda kalır… “Antre.”1079
Önde Hasene arkada Vesile odaya girerler… Daha oturmadan
Hasene annesinin eteğinden çekerek:
–Anne macunu kim yiyordu?
–Kızım sus! Bizi şimdi yine dışarı kovarlar. Ortada macun, tavuk filan yok. Bugün yemeklerin sade lakırdısı oluyor.
Meftun – Nedir yine o? Girer girmez başladınız mı?
Vesile – Hayır hayır, siz devam ediniz. Yalnız şunu rica ederim
ki tatlılardan, meyvelerden koyu koyu bahsetmeyiniz. Kız yeminini
bozuverir… Çocuktur imreniyor…
Meftun – Sofraya yapışır gibi oturmamalı. Masa ile aranızda
ufak bir mesafe olmalı ki istediğiniz zaman vücudunuzun kısm-ı
ulyâsını1080 öne doğru hareket ettirebilesiniz.
Vesile Hanım – Meftun Bey oğlum işte pek doğru söylüyorsun.
Annem daima alafranga sofraya göğsünü verir. Apışır… Nefes almasına bile artık meydan kalmaz. Yer, yer, yer; göğsüm tutuluyor
der. Ya işte gördünüz mü anne, sofraya biraz uzakça oturmalı.
ya!

– Ya sen çocuğunla beraber sofranın üzerine çıkar gibi yersiniz

Meftun – Burada mücadelenin lüzumu yok. Şimdi beni dinleyiniz. Bundan sonra tarifime göre taam edersiniz… Oturuşunuzla
sofraya letâfet-bahş olmak1081 isterseniz omuzlarınız yukarı doğru
kalkık durmamalı. Şöyle hâl-i tabî’îde düşük bulunmalı…
Lebibe yavaşça Rebia’nın kulağına:
antre (entrez): Girin.
kısm-ı ulyâsını: büyük kısmını
1081	
letâfet-bahş olmak: hoşluk vermek
1079	
1080	
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–Annem daima omuzlarını çıkarır. Sofraya kambur gibi oturur…
Rebia hafifçe gülerek:
–Gibisi ziyade… Annen âdeta kambura benzer baksana! Entarisinin altından omuz kemikleri çifte ıskarmoz1082 gibi çıkık, fırlak
duruyor…
Meftun – “Silans”1083 matmazeller… Dirsekler, vücuda ne pek
yapışık ne pek uzak durmalı. Efendim biraz görgüsü, terbiyesi, bahusus alafrangalıkla ülfeti1084 bulunanlar sofrada alacakları vaz’-ı
tabî’îyi1085 bilirler. Ne pek gevşek durmalı ne pek sahte vakar olmalı. Yakışığı, münasibi ne ise o tavrı, o vaz’ı almalı… Şimdi gelelim
tenâvül1086 cihetine… Yerken acele etmemeli… Aheste aheste, bir
ıttırâd-ı mahsûsla1087 âdeta ahenkle ekl-i ta’âm etmeli…
Rebia Lebibe’ye peşten:
–Raci ağabeyim boğulur gibi yer…
Meftun devam ederek:
–Ne su içerken ne lokmayı alırken ağız dolmamalı… Avurtlar
şişmemeli. Şapırtı şupurtu işitilmemeli… “Metrdotel”1088 tarafından bir taamın hîn-i takdîminde eğer o yemekten almak istemiyor
iseniz non yahut merci kelimelerinden biriyle reddetmekte muhayyersiniz.1089 Yani bu iki tabirden istediğinizi istimal, sizin ihtiyarınızdadır. Hangisini sarf etseniz olabilir.
Raci kendi kendine mırıldanarak:
–İşte bu tafsilat fazla… Ağabeyim bu sözleri nereden tercüme
etmişse aynen tercüme etmekten kendini alamamış…
Meftun – Ne o birader? Bir şeyler mırıldanıyorsun!
ıskarmoz: gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı
silans (silence): sessizlik
1084	
ülfeti: alışıklığı
1085	
vaz’-ı tabî’îyi: tabii vaziyeti
1086	
tenâvül: yemek yeme
1087	
ıttırâd-ı mahsûsla: hususi bir ritimle
1088	
metrdotel: şef garson
1089	
muhayyersiniz: seçmekte serbestsiniz
1082	
1083	
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Raci – Hiç… Bizde “metrdotel” yok da sözlerinizin bu kısmını
zait buluyorum…
Meftun – Niçin yok? Sen görürsün! Birkaç zaman sonra Şaban
o vazifeyi ne kadar yoluyla ifa edecektir. Hem ben sana sofra hakkında ma’lûmât-ı umûmiye veriyorum. Bizim evimizde yoksa
“metrdotel” bulunan bir yerde taam ediverirsen ne yapacaksın?
Böyle çocukça sözler istemem. (Devam ederek) Soğutmak için çorbaya üflemek ayıptır. Üflemek hem terbiyesizliktir. Hem de tıbben
muzırdır. Çorba tabağının dibinde bir katre bırakmamak için tabağı
eğerek kaşıklamamalı, ekmeği bıçakla değil el ile koparmalı…
Fransızlardan başka milletler bıçakla kat’ ederlerse de onların bu
hareketleri şâyân-ı imtisâl1090 değildir. Önünüzdeki etin hepsini birden doğramamalı. Her bir lokmayı yedikçe kat’ etmeli…
Hasene anasının kulağına:
–Anne haniye önümüzde et?
–Sus yavrum, şimdi bizi yine odadan kovarlar. Şimdi et yok.
Sonra yiyeceğiz…
Meftun devam ederek:
–Eti kat’ için bıçağı sağ ele, çatalı sola almalı. Ba’de’l-kat’1091
bıçağı isnada mahsus olan madenî yahut billurdan mamul “portkuto”nun1092 üzerine dayamalı. Bu defa çatak dişleri aşağıya gelmek
üzere sapı üstüne şahadet parmağını dayayarak sağ ele almalı. Bazı
sebzeler ve balıklarda çatal ters yani kaşık gibi çukuru yukarı gelerek istimal edilir… Balıklar yalnız çatal ile yenir. Bıçak kullanılmaz… Sebzeler de öyle… Fakat kuşkonmazda iş değişir. Bunu el
ile mi yoksa çatal bıçakla mı yemeli? Ha teyze sen ne dersin?
Teyze Vesile Hanım böyle bir suale lâfzen muhatap ittihaz edilmiş olmasından mütevellit bir memnuniyetle ağzını büzüştürüp
sağa sola doğru kıvırarak bir iki defa burnunu çektikten sonra:
şâyân-ı imtisâl: örnek olmaya layık
ba’de’l-kat’: kestikten sonra
1092	
portkuto (porte-couteau): bıçak altlığı
1090	
1091	
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–A iki gözüm Meftunum düşündüğün şeye bak… Önümde yiyecek bir şey olsun yoksa… Nasıl kolayıma gelirse öyle koyuveririm. El ile bıçakla! Maksat yemek değil mi?
Meftun gözlerini açarak:
–Alafranga sofrada âdet, kaide haricinde taam edilmez. Her yemeğin sûret-i ekli, usûl-i mahsûsaya tabidir. Sen istediğin gibi yemeğe karar verdikten sonra, ben burada deminden beri niçin çenemi yoruyorum ya! Bu kuşkonmaz üzerine size tarihi bir vaka anlatacağım. Fakat iyi dinlemeli.
Meftun’un validesi Latife Hanım mütecessisâne bir sada ile:
–Baksana yavrum! Sübhanallah bunun üzerine kuş niçin konmuyor?
–O da başka bir mesele… Bunun Fransızcası “asperj”,1093 Latincesi “asparagos”, Türkçesi neden kuşkonmaz oluyor? Bundan
ürken hangi kuştur? Daha bu bâbdaki tetkikatımı itmam edemedim.
Şimdi bunu bırakalım. Fransızlar evvelce kuşkonmazı el ile yerlermiş. İngilizler bu hususta zarafeti daha ileri götürerek “asperj”i çatal bıçakla yemeğe başlamışlar.
Raci – Çatal bıçak icat olmazdan evvel Avrupalılar yemeği nasıl yerlerdi?
Meftun – Tabii el ile yerlerdi. Çatal pek o kadar eski bir şey
değildir. Çatal ismi Fransa’da 1379’da ilk defa olarak Beşinci “Şarl”a ait sim âvânîyi1094 müşir1095 bir müfredat1096 defterinde görülmüştür. Çatalın Fransa’ya da İtalya’dan geldiği rivayet olunur. Fakat istimali bugünkü taammüm etmemişti. On altıncı asırda bile
çatal ziynetten ma’dûddu. İngiltere’de bunun istimaline ancak on
yedinci asırda başlanılmıştır. (Meftun kulak kabartıp odayı dinleyerek) Bir horultu var. İçinizden biri uyuyor. Kimdir uyuyan?
Odadakiler hep birden gülerek:
asperj (asperge): kuşkonmaz
sim âvânî: gümüş yemek takımları
1095	
müşir: gösteren, bildiren
1096	
müfredat: sayım
1093	
1094	
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–A a büyük hanım uyumuş…
Meftun (haykırarak) – Kadın nine size ninni mi söylüyorum
zannediyorsunuz?
Kadın nine gözlerini açıp:
– Ey aklımı aldın Meftun… Öyle bağırılır mı? Uyku başıma
sıçradı!
Meftun – Niçin uyuyorsun hanım nine?
Kadın nine – Ne bileyim ben? Kuş konardı konmazdı derken
içim geçivermiş… (Eleni’ye) Kız şuradan bana biraz su ver de uykum açılsın…
Meftun – Hanım nine iyi dinle rica ederim. Bahis gayet mühim.
İngilizlerle Fransızlar kuşkonmazı nasıl yerler?
Kadın nine kendi kendine:
–Hay yiyemez olsunlar. (Suyu içerek çehren) Dinliyorum. Kuş
nereye konuyormuş anlat bakalım! Üsküdar’da bir viran türbe varmış. Onun üzerine hiç kuş konmaz derler. Onu mu söylüyorsun?
Meftun – Şimdi sana hikâyenin elifbasından1097 mı başlamalı?
Deminden beri neye dinlemedin?
Kadın nine – İhtiyarlık oğlum… Dinlerken, dinlerken kendimden geçiveriyorum…
Latife, Vesile, Lebibe, Rebia Hanımlar hep bir ağızdan, kuşkonmazın ne olduğunu hanım nineye anlatırlar. O biçare de uyumamak için verdiği söz hilafına gözleri küçüle küçüle “Ha! Ha Ha!
Ha!” diye uyku baygınlıkları arasında dinler.
Meftun yine söze başlar. Hanım nine yanındaki Vesile’nin kulağına eğilerek:
–Sanki göz kapaklanma birer âdem oturmuş. Bir türlü gözlerimi açamıyorum. Oğlanın lakırdıları bana ninni gibi geliyor. Yine
dalıverirsem horlamadan eteğimden çekiver kuzum Vesile…
Meftun – Fransızlar evvelce kuşkonmazı el ile yerlermiş. Şimdi İngilizler çatal bıçakla yiyince bu hâl berikilerin sofra zarafetinelifbasından: en başından

1097	
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de ötekilerden geri kalmalarını intaç ediyor. Mesele güçleşiyor.
Kuşkonmaz eklindeki bu bidat1098 üzerine, Fransızlar da badema1099
çatal ile yemiş olsalar İngilizleri taklit etmiş yani onlarda gördükleri bir âdetin nef’ini1100 tasdik ve takdîren ahzetmiş1101 olacaklar ki
bunu Fransızlar gurûr-ı milliyetlerine bir türlü yaraştıramıyorlar. O
hâlde ne yapsınlar? Asperji âdet-i kadîmeleri üzere yine el ile mi
yesinler? Hayır! Baron İstaf bakınız buna ne guguk uydurmuş?
Raci – Affedersiniz birader, Baron İstaf kim?
Meftun – Savoir-Vivre’e dair ahiren birkaç eser yazan bir kadın…
Raci – Sofrada tavuk butlarının münhasıran1102 kadınlara
lüzûm-ı takdîmindeki hikmet şimdi anlaşıldı… Sâhib-i eser meğerse kadınmış!
Hasene bağırarak:
–But nerede ağabey but?
Raci (gülerek) – Canım bu çocuğun iyice karnını doyurmadan
bir daha böyle yemek bahsi olunan bir yerde bulundurmayınız…
Yavrucuğun karnı aç işte…
O esnada kadın nine horlamaya başlar. Vesile eteğinden çekerek:
–Anne gözlerini aç! Horluyorsun.
Kadın nine – (Gözlerini açarak) Yine uyudum mu?
Vesile – Uyudun…
Kadın nine – (Yavaşça) İçim bayılıyor. Ne vakit yemek yiyeceğiz? Kuru kuruya yemek lakırdısı… Ortada bir şey yok… Meftun
kuşu daha hiçbir tarafa kondurmadı mı? Kesip de ızgara mı yapacak? Yahni mi? Ne yapacaksa yapsa da artık lakırdı uzamasa…
bidat: yeni âdet
badema: sonra
1100	
nef’: fayda
1101	
ahzetmek: almak
1102	
münhasıran: yalnız, özellikle
1098	
1099	
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Meftun – Teyze, büyük valide yine sana bir şeyler söylüyor…
Ne istiyor?
Vesile Hanım – Hiç…
Meftun – Nasıl hiç?
Vesile – Karnı acıkmış da… Ne vakit yemek yiyeceğiz diyor.
Meftun – Al sana bir çocuk daha! Kadın ninenin de Hasene’den
farkı yok… Hiç böyle mühim bir bahis esnasında adam karnının
acıktığını hisseder mi?
Kadın nine – Meftun kuzum, oğlum. Şu kuşu bir tarafa kondur
da keselim, kebap yapalım. Bittim. Aç karnına uzun uzadıya yemek
lakırdısı dinlemek bana âdeta işkence gibi geliyor.
Meftun nâ-hoşnûdîsini1103 ketm ederek:
–Valide, teyze, hemşire, Rebia size söylüyorum. Artık büyük
validenin böyle “fines”leri anlayacak vakti geçmiş. Evet, “Baron
İstaf”, “asperj”in çatal bıçakla eklini tavsiye edecek. Fakat bu tavsiyesiyle İngiliz âdetini terviç etmiş1104 olacak. Yani onlarda görülen bir şeyin muhassenattan1105 olduğunu itirafta muztar1106 kalacak.
Bu girîveden1107 kurtulmak için “İstaf” şöyle diyor:
“Oh kuzum! Asperji bıçakla kesmek daha dün kabul olunmuş
bir İngiliz âdeti değil, bilakis kadîmen mer’î1108 bir Fransız usulüdür. Bunun ispatı da on sekizinci asır Fransız markizlerinden birinin, o zaman memuriyet-i mahsusa ile Fransa’da bulunan hekim
meşhur Franklin’in taam edişi hakkındaki mu’âhezât1109 ve istihzalarında görülüyor. Bu markiz Amerikalı hekimin her şey eklini ve
bilhassa “asperj” yiyişini lisan-ı tezyifine dolayarak diyor ki:
nâ-hoşnûdîsini: hoşnutsuzluğunu
terviç etmek: desteklemek
1105	
muhassenat: üstünlük sebepleri
1106	
muztar: zorlanmış
1107	
girîve: çıkmaz yol
1108	
mer’î: hükmü geçen
1109	
mu’âhezât: tenkit ve itirazlar
1103	
1104	
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“Franklin asperji, tabak derununda bıçakla ucunu keserek maktu parçayı çatal ile temizce ekl edecek yerde bir suret-i vahşiyanede
ısırarak yiyordu.
Markiz cenaplarının “Franklin” gibi memleketine şeref-bahş
olmuş, insaniyete büyük hizmette bulunmuş bir zatı – mahzâ1110
“düşes”ler kucağında perver-şiyâb olmuş1111 bulunanlara mahsus bir
zarafetle “alafransez”1112 asperj yemeyi bilemediği için – vahşetle
itham etmesini musîb1113 göremem. Bu istihza ile paratoner mucidin
büyüklüğüne, dehasına bir şeyn1114 terettüp edemez.1115 Şu vakayı
ebediyen mensî1116 kalması lazım gelen sahifeden bulup çıkarışım
mahzâ, bugün asperj eklinde İngilizlere isnat olunan zarafetin onların malı olmadığını ispat içindir.
Bugün erbâb-ı dehâdan yahut alelade bir adamın asperji parmaklarıyla ağzına götürüp çatır çutur ısırarak yediğini görsem hayret etmem. Fakat o zat benden bir nasihat isterse şöyle derim: “Bu
sebzenin kavâ’id-i mahsûsuna tevfîken eklini öğrenirseniz bundan
dolayı meziyet-i insâniyeniz nakîsedâr1117 olmaz. Bunu kaide ile yiyiş şıklık hükmüne tabiiyettir. Binaenaleyh bu emirde Fransız âdetine ittibâ1118 muvâfık-ı akl u izandır.”
Meftun derin bir tebessümle başını iki tarafa sallayarak:
–Valide, teyze, İstaf’ın şu son sözüne dikkat ettiniz mi? “Bu
emirde Fransız âdetine ittibâ muvâfık-ı akl u izandır.” diyerek asperji çatal ve bıçakla yemeği İngiliz âdetinden çıkarıp Fransızlara
mal ediyor. Baronun bu istitradı1119 vesâ’ik-i târîhiyyeden1120 midir?
Bilemem. Çünkü “Franklin”i kabalıkla ve vahşetle itham eden marmahzâ: yalnız
perver-şiyâb olmuş: terbiye görmüş
1112	
alafransez (à la française): Fransız (usulü)
1113	
musîb: isabetli
1114	
şeyn: kusur
1115	
terettüp edemez: icap edemez
1116	
mensî: unutulmuş
1117	
nakîsedâr: kusurlu
1118	
ittibâ: uyma
1119	
istitrat: sırası gelmişken söylenen söz
1120	
vesâ’ik-i târîhiyye: tarihî vesikalar
1110	

1111	
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kizin ismini haber vermiyor. Bahusus bu fıkrayı hangi müellifin,
hangi eserinden iktibas ettiğini1121 de söylemiyor. Buraları karanlık… On sekizinci asır Fransız zarâfet-perverânından1122 bir markiz
böyle demiş… Bu markizden o kadar nâ-mu’ayyen1123 bir surette
bahsediliyor ki günahı üstünde kalsın ama insan bunun, Baron İstaf’ın muhayyilesinden başka bir yerde mevcut olduğuna inanmakta pek mütereddit kalıyor. İstaf, Fransız zarafetini müdâfa’aten
-eğer bi’l-istitrâd1124 zikrettiği baronun aslı yoksa- koskoca bir fıkra-i tarihiye icadına cesaret ettiği hâlde adabımuaşeretten bahis diğer kütüb-i mutebere1125 “asperj”in suret-i ekli nezaketinde İngilizlere takaddüm1126 için te’vilât-ı beyhude1127 yolları aramıyorlar.
Doğrudan doğruya söylüyorlar. Bunlar: “İngilizler, lüzumsuz bir
ifrât-perestliğe kapılıp beyhude bir zarafet icabına tabiiyetten kendilerini alamayarak asperji evvela bıçakla kat’ badehu çatal ile ekl
ediyorlar ise de bu emirdeki eski Fransız usulü “yani asperji el ile
yemek usulü” kavâ’id-i şikem-perverâneye daha muvafik addedilmeye sezadır.” diyorlar. Böyle diyen kitapların muharrirleri zarâfeten İngilizlere takaddüm için eski kütüphaneleri karıştırmaya lüzum görmeyerek Fransızların mine’l-kadîm1128 kuşkonmazı el ile
yediklerini açıkça, merdane1129 itiraf ediyorlar. Fakat öyle bir itiraf
ki çatalsız eklin iddi’â-yı rüchâniyeti1130 elden bırakılmıyor. İngilizlerin zarafeti takdir olunmuyor. “Evet, Fransızlar bunu eskiden beri
el ile yerlerdi. Ve en makul sûret-i ekl de budur.” deniyor. Şimdi
Baron İstaf iddiasında yalnız kalıyor. Sade yalnız kalmıyor, zevk ve
tercih hususunda diğer Fransızlardan ayrılıyor. Rey ve fikir cihetiyle muhalefet peyda oluyor. İşte size tetkike şayan mühim bir meseiktibas etmek: alıntı yapmak
zarâfet-perverânından: zariflerinden
1123	
nâ-mu’ayyen: belirsiz
1124	
bi’l-istitrâd: naklederek
1125	
kütüb-i mutebere: itibarlı kitaplar
1126	
takaddüm: önde bulunma
1127	
te’vilât-ı beyhude: yok yere kulp takma
1128	
mine’l-kadîm: eski zamandan itibaren
1129	
merdane: mertçe
1130	
iddi’â-yı rüchâniyeti: üstünlük iddiası
1121	
1122	
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le! Şimdi İngilizler mi, Baron İstaf mı, yoksa Fransızların usûl-i
atîkası mürevviçleri1131 mi haklı?
Meftun bu sualine cevap almak için etrafı dinlerken yine bir
horultu işitir… Münfa’ilâne1132 sorar:
–Horultu var. Yine büyük valide mi uyudu?
Büyük valide Şekure Hanım telaşla:
–Hayır evladım. Bu sefer uyuyan ben değilim. Kıza tembih ettim. Dalarsam hafifçe çimdikleyiver dedim. Ara sıra uyur gibi oluyorum. Yanımdan çimdiği basınca gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Ne
kadar inatçı uyku bilmem ki biraz sonra yine bastırıyor. Bereket kız
çimdiği hemen yetiştiriyor. Sağ kalçam çürük içinde kaldı.
Meftun – İstoper…1133
Kadın nine – İstorper nedir?
Meftun – Yani artık sus demek isterim…
Kadın nine – Soruyorsun da cevap veriyorum. Deminden beri
lakırdı söylediğimiz var mı? Hep seni dinliyoruz. İşte onun için uykum geliyor ya! Lakırdılarını da pekiyi seçemiyorum. Bir tarihte
kütüphanenin birine kuş konmuş! Yok, İngiliz böyle demiş, Fransız
şöyle söylemiş… Bilmem hangisi ne halt etmiş! Neme lazım benim…
Meftun – Kadın nine rica ederim artık sus…
Kadın nine – Susarım ama sen de dinlenecek iyi bir masal söyle!
Meftun – (Etrafa hitaben) Kimdi o horlayan?
Rebia – (Gülerek) – Orada pencerenin kenarında Zarafet Abla
uyuyakalmış da…
Meftun – (Gözlerini açarak) Zarafet!
Zarafet – Afandım?
Meftun – Uyuyor musun?
mürevviç: bir düşüncenin taraftarı
münfa’ilâne: kızgınlıkla
1133	
istoper. (stoppe.): dur.
1131	
1132	

154 | Şıpsevdi

Zarafet – Bir parçacık içim geçti de!
Meftun – İçin nereye geçti?
Zarafet – A nereye geçeçe? Yine kendimin içine geçti… Büyük
hanımın uykusu geldiği vakit içim geçti demiyo mu? Benim de geldi, öyle dedi. Ama nereye geçti ne bileyim ben? (Eliyle göğsünü
yoklayarak) İşte içim yine kendi içimde duruyor.
Meftun – Deminden beri söylediklerimi dinlemiyor musun?
Zarafet – Dinliyorum küçük bey, kulakları sende…
Meftun ellerini ovuşturup yine takrire bed’en ile:1134
–Bu mesele-i mühimmeyi fasıl ve hasm için asperj ekline mahsus bir maşacık ihtira ettiler. Kuşkonmazın hîn-i eklinde sofradakilere şimdi birer tabak derununda bu maşacıklardan birer tane takdim ediliyor. İnsan sofrada her lokmayı kâ’ide-i mahsûsasına tevfîken yemek isterse bazen ufak tefek müşkülata uğrar. Fakat bilmediğimiz şeyi öğrenmek ayıp değildir. Himmetleri var olsun, Savoir-vivre muharrirleri yani âdâbiyûn1135 bu sofra meselesinde her
noktayı dakâyık-ı lâzımesiyle1136 şerh ve tafsil etmişlerdir.1137 Bunları öğrenmek için bize kalan zahmet, o kitapları açıp aradığımız
mebâhisi sahâ’if-i mahsûsasında bulmaktır. Balık yahut et yerken
ağzınızdaki bir kemik veya kılçık parçası kalsa ne yaparsınız?
Herkeste ince bir fısıltı. Kimsede cevaba liyakat yok. Meftun,
enzâr-ı istizâhını1138 bir baştan bir başa sâmi’in üzerinde seyrettirdikten sonra:
–Böyle basit meselelerde niçin apışıp kalıyorsunuz? Hani ya
cevap! Lebibe sen söyle bakayım, ağzında kalan kemiği yahut kılçığı ne yaparsın?
Lebibe bir iki defa yutkunup gözlerini süzerek:
–Ne yapacağım? Ağzımdan çıkarır sofraya bırakırım!
takrire bed’en ile: anlatmaya başlayarak
âdâbiyûn: görgü kuralları uzmanları
1136	
dakâyık-ı lâzımesiyle: lüzumlu incelikleriyle
1137	
şerh ve tafsil etmek: ayrıntılarıyla açıklamak
1138	
enzâr-ı istizâhını: soran bakışlarını
1134	
1135	
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Meftun bir sadâ-yı tevbîhle:1139
–Aferin matmazel! Bu hareketini görenler senin terbiyen hakkında bir fikir peyda ederler? Voilâ une demoiselle mal éduquée.
“İşte fena terbiye edilmiş bir kız.” demezler mi? Bu kadar sade bir
şeyi Zarafet’e sorsam o bile senden iyi cevap verir… Zarafet sen
söyle bakalım kemikleri ne yaparsın?
Yine hemen içi geçmek üzere bulunan Zarafet yarı anlayabilmiş olduğu suale cevap verebilmek için gözlerini ovuşturarak:
–Kemikleri mi soruyorsun? Ne yapacağım kaynatır suyunu alırım!
Meftun – (Hiddetle) Abla galiba yine senin için geçmiş…
rak:

Zarafet uyumadığını ispat için gözlerini lüzumundan fazla aça-

–Yooo ben uyumuyo… Kemikleri sordun… Kaynatır suyunu
alırım dedim… Ziyankârlık günah değil mi ayo? Kemiklerini sokağa atacak değil a! Elbette kaynatırım…
Meftun gabi1140 bir çocuktan aldığı münasebetsiz cevaba canı
sıkılmış bir mektep hocası tavr-ı infialiyle yüzünü buruşturup Zarafet’ten Raci’ye tevcîh-i hitâbla:
–Birader sen söyle bakalım kemikleri, kılçıkları ne yaparsın?
Raci verdiği cevabın maksada tevafukundan1141 emin bulunduğunu gösterir bir istical ile:1142
–Ne yapacağım çıtır çıtır dişlerimle kırar, küçük küçük yutarım…
–Hoşt oradan obur… Hiç sofrada kemik yutulur mu? Bunun
küçüğü olur, büyüğü olur. Maazallah söylediği lakırdıya bak.
Raci evvelki isticale bedel şimdi büyük bir istigrâbla:
sadâ-yı tevbîhle: azarlayan sesiyle
gabi: ahmak
1141	
tevafuk: uygunluk
1142	
istical ile: aceleyle
1139	
1140	
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–Ağabey siz de pek acayip sualler soruyorsunuz! Ağızdaki kemik ya çıkarılır ya yutulur! Bunun şu iki ihtimalden başka türlü
ağızdan bir çare-i defi var mıdır? Ne yapılır? Siz söyleyiniz bakalım…
Meftun – Ne mi yapılır? Kemikler, kılçıklar herhâlde ağızdan
çıkarılır efendi! Yutulmaz…
Raci – Hemşire şimdi ağzımdan çıkarırım dedi, bu cevabını
beğenmediniz…
Meftun – Beğenmem ya! Öyle eme eme ağızdan çıkarılıp da
kemik sofranın ortasına bırakılır mı?
Raci – Nasıl çıkarılır? İşte bilmiyoruz. Lütfen tarif buyurunuz
efendim.
Meftun – Elinizi ağzınıza götürüp avucunuzu çukurlatarak kemiği yavaşça alacak, önünüzdeki tabağa kaydırıvereceksiniz. Bu
böyle… Sofrada çerez olarak zeytin yediğiniz zaman çekirdeğini
ağzınızdan ne suretle ihraç edersiniz bakalım! Bunu bilene bir çeyrek mecidiye mükâfaten nakdiye var…
Parayı işitince hâzırûndan1143 o ana kadar Meftun’un sıklet-i
takriri1144 tesiriyle bastıran uykuya galebeye muvaffak olabilenlerden birkaçı birden cevaba atıldılar. O aralık acı bir haykırma işitildi.
Bu ses kadın ninenin idi.
Şöyle bağırıyordu:
–İlahi elin kırılsın… Sana çimdikle dedimse böyle etimi kopar
demedim ya! Tuttuğun yer elinde kaldı zannettim.
Rebia – Hem çimdikle diye insana tembih edersin, hem sonra
darılırsın… Azıcık gözlerini aç da dinle, ağabeyim bilmece soruyor.
Bilene beş kuruş verecek. Belki sen bilirsin de parayı kazanırsın!
Kadın nine – A yavrum insan büyük anasını öyle kıyasıya çimdikler mi?
Rebia – Ya başka türlü uyanıyor musun ki!
hâzırûndan: hazır bulunanlardan
sıklet-i takriri: konuşmasındaki ağırlık

1143	
1144	
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Kadın nine parmağını tükürükleyip çimdiklenen yere sürerek:
–Ne imiş o bilmece bakayım!
Rebia – Sofrada zeytin yediğin zaman çekirdeğini ne yaparsın?
Kadın nine – Haydi oradan çılgın… Elinin körü yaparım. Sofrada zeytin yediğin vakit çekirdeğini ne yaparsın? Bu da bilmece
mi? Bu lakırdı bile değil… Beni bunun için mi uyandırdın? Bilmecelerin âlâlarını sen benden işit… “Sev çiçeği sevsen çiçeği sen,
sevdin sen bıraktın, beni bir hercai mi sandın? Hay deveciler köçeği, has bahçenin piryol çiçeği” nedir o bil bakayım?
Meftun öfkelenerek:
–Nedir o hanım nine? Bizim buradaki maksad-ı mubâhesemiz
masal, bilmece söylemek değildir. Kış geceleri, tandır başları yetişmiyor da bize bir de burada mı pirol çiçeğini anlatacaksın?
Hasene söze atılarak:
–Bey dayı bilmece ben de biliyorum. “Bilmece bildirmece, dil
üstünde kaydırmaca” nedir o biliniz?
Zarafet kestirdiği uykudan başını kaldırarak kesik kesik güle
güle:
–Sanki bilmece mi a ayo?.. Onu kim bilmez… Sabun işte…
Zarafet’in bu bilgisine hep ağızdan güldüler. Teyze Vesile Hanım, kerimesi Hasene’den evvel söze atılarak:
–A Zarafetciğim bilemedin işte… Sabun, el üstünde kaydırmacadır. Kız sana “dil üstünde kaydırmaca” dedi…
Zarafet düşünerek:
–Dil üstünde mi? A dur ayo, şimdi bilecem… Dil üstünde kaydırmaca “kaymak”…
Rebia biraz yüksek sesle:
–Bilemedi ama yaklaştı… Ha gayret, ha gayret… İşte sana azıcık ucunu çıtlattım. Buz gibi soğuktur, yağ gibi kayar…
Zarafet daha ziyade ta’mîk-i fikr ile:1145
ta’mîk-i fikr ile: derin düşünerek

1145	
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–A bildi… Bildi! Kızak… Kızak…
Zarafet’in bu keşfine küçüğü büyüğü hep bir ağızdan birer kahkaha kopardıkları sırada bilmecenin delalet ettiği kelime-i hafiyeyi,1146 bu sırr-ı mühimmi Hasene daha ziyade gizlemeye tahammül
getiremeyerek: “Zarafet Dadı… Dondurma… Dondurma” nidasıyla haykırdı…
Meftun gülmekle karışık acayip bir hiddetle başını sallayarak:
–Hanımlar, bir zeytin çekirdeğinden ne kadar münasebetsiz lakırdı bulup çıkardınız. Fakat içinizden hiç esas suale doğru bir cevap veren yok…
Latife, Lebibe, Rebia, Vesile Hanımlar hep birden çeyrek mecidiyeyi hak etmek için zeytin çekirdeğinin ağızdan suret-i ihracı
hakkında sofra adabına değil hatta akıl ve izana bile pek muvafık
düşmeyecek usûl-i acîbe tadadına giriştikleri esnada, Raci nispeten
münasebetli bir cevap vermek üzere dedi ki:
–Ağabey kılçık ve kemiğin deminden tarif ettiğiniz suret-i ihracını zeytin çekirdeğine de tatbik edebiliriz…
Meftun – Hayır olmaz. Zeytin çekirdeği ağızdan el değmeden
çıkacak…
Raci düşünerek:
–Anlayamadım. El değmeden çekirdek ağızdan nasıl çıkar? Bu
bilmeceye akıl erdiren varsa söylesin…
Rebia cebinden bir fındık çıkarır. Ağzına atar. Badehu fem-i
vâsi’ini1147 büzüştürüp bir füvvehe1148 şekli vererek olanca nefesiyle
fındığı ta karşıya Meftun’un suratına doğru püskürtür. İsbât-ı ferâset1149 için gösterdiği bu hünerbâzlığı akabinde iki elini havaya kaldırarak Meftun’a hitaben:
–Dayı bey bak! Elimi dokundurmadan bu fındığı ağzımdan nasıl fırlattımsa zeytin çekirdeğini de öyle çıkarırım.
kelime-i hafiyeyi: gizli kelimeyi
fem-i vâsi’ini: koca ağzını
1148	
füvvehe: sokak ağzı (“delik” anlamında)
1149	
isbât-ı ferâset: anlayışını kanıtlamak
1146	
1147	
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Meftun sıkıntısından terlemeye başlar. Mendiliyle yüzünü silerek:
–Şu hareketine teessüf ederim Rebia… En basit kavâ’id-i terbiyeden mahrum sizin gibi insanlara ben de kalktım da sofra adabı
öğretiyorum…
Ablasının ağzından bir “dâne”1150 süratiyle çıkan fındığı bulup
yemek için Hasene de akab-ı remîde1151 saldırmıştı. Fakat aradığını
bulamayınca: “Anne fındık nereye gitti? İsterim…” vızıltılarına girişti.
Meftun birkaç lahavle çektikten sonra:
– Büyüğüne söz anlatalım derken şimdi de küçüğü başladı. Teyze sen bu kızları hiç terbiye etmedin mi?
Teyze – Nasıl etmedim? Vallah dayaktan benim avuçlarım, onların vücutları nasır bağladı. (Biraz münfa’ilâne) Fakat şimdi sizi
rahatsız edecek büyük bir terbiyesizlikte bulunmadılar. Rebia fındık attı. Küçük de bulup yemek için fındığın arkasından koştu. Siz
onun kadarken ne terbiyesizlikler yaptınız. Söyletme beni…
Meftun – Ağzına fındık alıp da karşısındakinin suratına fırlatmak Rebia yaşında bir kız için terbiyesizlik değil midir?
Teyze – Kabahat kimde? Onda mı, sizde mi? El dokundurmadan zeytin çekirdeği ağızdan başka türlü nasıl çıkar? Tarif ediniz de
biz de işitelim… Hokkabazın yuvarlağı gibi çekirdek kayboluvermez ya!
Meftun – Azıcık sabrediniz efendim. Tarif edeceğim. Çatalı
ağza yaklaştırmalı. Zeytin çekirdeğini yavaşça hafiyen denecek bir
maharetle dudaklarınızın arasından kemâl-i nezâketle çatalın üzerine bırakmalı. Oradan da aynı ihtiyatla yani kimseye bir şey sezdirmeksizin tabağın içine indirivermeli…
Teyze Vesile Hanım – Aman ne zor iş bu! Çekirdeğini çıkarmak bu kadar güç olduktan sonra ben de alafranga sofrada zeytin
yemeyiveririm. Zaten evde yiye yiye bıktık da… Çoluk çocuk yeriz.
dâne: mermi
akab-ı remîde: çekingenliğin ardından

1150	
1151	
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Çekirdeklerini de çatır çutur önümüzdeki tabağa atıveririz. Çocuklar bazen parmaklarının arasında sıkıştırıp birbirinin gözüne sıkarlar, ya babalarından ya benden birer tokat yerler.
Meftun – Peki, çekirdeğinin ağızdan su’ûbet-i def’ine mebni1152 sofrada zeytin yemeyiz. Ya çekirdekli meyvelerde ne yapacaksınız? Mesela kiraz yediniz. Çekirdeğini nasıl çıkaracaksınız?
Teyze – Zeytin çekirdeğini nasıl çıkarırsam…
Meftun – Hayır olmaz! Her çekirdeğin sûret-i ihrâcı başkadır.
Teyze – Şimdi sıkıntımdan avaz avaz haykırırım Meftun Bey!
Bu Frenkler hiç işleri güçleri yok da her çekirdek için birer usul mü
koymuşlar? Çıkarıveririm ağzımdan vesselam.
Meftun – Baron İstaf Yemek Nasıl Yenir? ser-nâmeli babının iki
yüz yirmi dördüncü sahifesinde der ki: “Kiraz yahut o kabilden çekirdekli bir meyve ekl edildiği vakit çekirdekleri tabağa tükürür
gibi çıkarmamalı. Tabağa bırakmak üzere ağızdan el ile de almamalıdır. Ya ne yapmalı? Meyve ekline mahsus olan takımın kaşığını
ağza yaklaştırmalı. Çekirdeği oraya çıkarmalı -bu küçük ameliyat
dudaklarla bi’s-suhûle1153 icra olunur- kaşıktan da tabağa bırakmalı.
Ailece bu usulü talim ediniz. Bütün bu harekâtı zarafet-i hakikiye
ile icrada maharet peyda eylersiniz.” diyor…
Rebia söze atılarak:
–O Baron Pestan iyi söylüyor. Kiraz yemesini kim istemez?
Ama o böyle kuru kuruya olmaz. Meydanda hiç olmazsa bir tepsi
kiraz bulunmalı ki nasıl olacağını öğrenelim… Ben ufak iken mahalle çocuklarıyla Tosun Beylerin bahçesinden kiraz çaldığımız zaman çekirdek cilalamayı meşk ederdik…1154
Meftun yan hiddetli yarı müstehzi bir telaffuzla:
–“Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler.”1155 diye işte
buna derler… Değil mi Rebia? Acele etmeyiniz… Bu nazariyatı
su’ûbet-i def’ine mebni: çıkarmanın zorluğundan dolayı
bi’s-suhûle: kolaylıkla
1154	
meşk etmek: alıştırma yapmak
1155	
Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler: Çingenenin merdi, kendini
1152	
1153	
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sofra başında bi’l-amel1156 tecrübe edeceğiz… Amerikalılar üzümün çekirdeğini ayıklamak için bir alet icat etmişler, deniyor.
Rebia –Neme lazım kiraz çekirdeği için bir alet icat edilinceye
kadar biz cahil mi kalalım?
Meftun – Münasebetsiz suallerle bahsi kesmeyiniz. Şeftali, kayısı gibi büyük çekirdekli meyvelerde ne yapacaksınız?
Bu suale karşı her kafadan bir cevap zuhur etti. Kimi şeftalinin
zeytin gibi kimi de kiraz gibi yeneceğini söylüyordu. Meftun cümlesine birden itirazla:
–Şeftali, kiraz filan gibi yenmez…
Rebia ağzında peyda olan salyaları yutarak:
–Ağabey şeftaliyi yemek ötekilerden daha zor gibi görünüyor.
Yetişince inşallah her gün birkaç okka almalı da buna çok vakit
meşk etmeli.
Şeftaliyi işitince Hasene’nin çehresi birkaç türlü renge girdi.
Annesinin eteğinden çekerek şeftalinin tahassürüyle1157 dolu dolu
olan gözlerini bi’l-imâle1158 canı bu meyveden pek istediğini anlattı.
Vesile Hanım da henüz şeftali çıkmadığını, çıktığı zaman okkalarla
alıp ekline talim edileceği nevinden büyük mevâ’idle1159 çocuğu
teskine uğraştı. Beri yanda Meftun devam ediyordu:
–Şeftali, kayısı, elma, armut bahislerine dikkat ediniz.
Mukarrir,1160 şu dört meyveyi sayarken her birinin esnâ-yı telaffuzunda Hasene ayrı ayrı annesinin eteğinden çekerek bu meyvelerin ekline meşk edilip edilmeyeceğini soruyor ve her sualine birer
cevâb-ı tasdîk almak suretiyle biraz teskîn-i helecân edebiliyordu.1161
överken hırsızlığını söyler.
Koca Ragıb Paşa’nın (1698-1763) darbımesel olmuş ünlü beyti.
1156	
bi’l-amel: tatbikatla
1157	
tahassürüyle: hasretiyle
1158	
bi’l-imâle: çevirerek
1159	
mevâ’id: vaatler
1160	
mukarrir: dersi tekrar ederek anlatan öğretmen
1161	
teskîn-i helecân edebiliyordu: heyecanını yatıştırabiliyordu
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Meftun devamla:
–Hep meyveler kendilerine mahsus çatal bıçak ile soyulup ekl
edilir. Bunlar bütün yahut nısf1162 olarak herkesin önüne getirilmiş
ise tekrar parçalara ayrılır…
Rebia zabt-ı lisân edemeyerek:
–Ağabey sofrada insana hiç yarım armut yahut yarım şeftali
verilir mi?
Meftun – Evet, yarım olarak da verilebilir. Çünkü Frenklerin
armutları, şeftalileri gayet iridir. Şeftalileri âdeta portakal büyüklüğündedir.
Büyük hanım gözlerini biraz açıp çimdiklenen tarafına eliyle
bir parça salya daha sürdükten sonra:
–Aman oğlum Meftun, insanı imrendirme öyle. Mademki oranın şeftalileri, armutları böyle meşhurmuş. İnsan gelirken büyükanneme hediye diye birkaç tane getirmez mi?
Rebia:
–Ağabey orada beşbıyık1163 var mı? Muşmulayı sofrada nasıl
yerler?
Büyük hanım hiddetle:
–Aman hiç böyle kız görmedim. Yemişin bile bıyıklısını sorar…
Meftun – Rica ederim. Şimdi münasebetsiz sözler karıştırmayınız.
Rebia bir tavr-ı infi’âl ile kaşlarını kaldırarak büyük validesine:
–Bıyıklısı için değil, muşmula hanım ninemin kendine dokundu da onun için…
Hanım nine –Muşmula bana niçin dokunsun? Artık ben üç otuzunda mıyım? Hele postalın sözüne bak… Sen benden çıkmadın
mı? Ben muşmula olunca acaba sen ne olursun! Haydi oradan, muşmulanın torunu koca yemiş!
nısf: yarım
beşbıyık: muşmula

1162	
1163	
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Meftun – Lahavle… Artık bitirin canım… Şimd Rebia da öfkelenecek böğürtlen diyecek, sen de ona dam koruğu cevabını vereceksin… İş uzayacak!
Kadın nine – Öyle diyeceğine oğlum kalk da kızın ağzına bir
tokat vur. Baksana yelloza, muşmula deyince ben üzerime alınırmışım… Haydi oradan mezarlık kozalağı kara kız…
Meftun – Mezarlık kozalağı mı? Bak işte bu aklıma gelmediydi… Hanım nine sen nebatat ve eşcâra1164 müteallik1165 hayli tabirâta
muhakkirâne1166 biliyor imişsin!
Hanım nine – Bilirim zahir bayır turpu…
Lütfiye Hanım – Anne nedir o artık… Sen de vakit vakit çocuklardan daha çocuk oluyorsun!
Kadın nine – Aman sus sen de oradan bal kabağı…
Vesile Hanım – İşte artık çenesi açıldı. Çocuk değil ki ağzına
bir tokat indir de sussun…
Kadın nine – Oradan lafa sen de mi karıştın viranelik ısırganı!
Meftun – Hanım nine uyuduğu zaman, uyandırmak için rica
ederim artık çimdiklemeyiniz… Çünkü ısırganlarla, baldıranlarla
bahsi ihlal ediyor…
Kadın nine – Dokunmayınız da uyuyayım zahir… Söylediklerin dinlenir şeyler değil ki… Zeytin çekirdeği, kabak çekirdeği,
hepsini bir araya toplaşan bir incir çekirdeği doldurmaz. Sofrada
şeftali nasıl yenirmiş? Lakırdıya bak! Senede iki defa bu eve şeftali
ya alınır ya alınmaz. Şimdiden onu nasıl yiyeceğimizi mi meşk edeceğiz?
Meftun – Hanım nine rica, niyaz, istirham, tazarru1167 ederim.
Kadın nine – Sustum, sustum… İşte…
Meftun – Ne diyor idik? Şeftaliyi parçalara ayırıyor idik. Mesela önünüzde bir şeftali var. Onu çatal bıçakla evvela ikiye badehu
eşcâr: ağaçlar
müteallik: alakalı
1166	
muhakkirâne: hakaret
1167	
tazarru: yalvarmak
1164	
1165	
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dörde bölersiniz. Sonra çatalı sol elinize alarak rub’1168 şeftalinin
üzerine batırır, bıçağı da dest-i yemininizle1169 istimal ederek…
Vesile Hanım – Sözünü kestim. Affedersin oğlum… “Testiyi
yemeyiniz mi?” dediniz… Bir şey söylediniz anlayamadım…
Meftun (istigrâbla):
–Testi, ibrik lakırdısı olmadı. Bıçağı dest-i yemininizle yani sağ
elinizle istimal ederek dedim. Biri Farisi diğeri Arabi iki kelime ile
bir terkip yaptım…
Vesile Hanım – Farisice desti sağ el demek midir?
Meftun – Size orasını anlatmak uzun… Şimdi yalnız söylediğimi dinleyiniz… Evet, sol eldeki çatalı rub’ şeftaliye saplar, sağ eldeki bıçakla meyveyi libasından mahirane tecrit edersiniz. Ama siz
diyeceksiniz ki meyvenin libası olur mu? Burada mecaz istimal ettim. Daha tabir-i vazıhla “sembolik” olmak istedim. Fransızcada
şeftali, armut vesaire gibi meyvelerin kabuklarına yani derilerine
pelure1170 derler. Lisan-ı avamda bu kelime, pardösü, redingot gibi
üst libasına da tabir olunur. Evet, çatal bıçakla şeftali nevi’nden
meyvelerin derisini soyup çekirdeklerini çıkarmak mahâret-i mahsûsaya tevakkuf eder. Meşk ve talim etmeli. Alışmalı. Şimdi size
anlatacağım bir de “turp” bahsi kaldı. Bazı kimseler ufak kırmızı
turpa çatalı batırıp dibindeki yeşil yapraklan bıçakla bi’l-kat’1171
yine çatal ile ağızlarına götürerek yerler. Yani turpa nev’an-mâ şeftali muamelesi ederler. Her hususta pek müşkülpesent görünen
“Baron İstaf” turp eklinde biraz müsamahalı, biraz laubali, biraz teklifsizce davranıyor. Yeşilliğini bıçakla keserek çatal ile yemek zarafetinde pek ileri varmak, işi artık mübalağaya dökmek demektir,
diyor. Niçin? Çünkü turpun yapraklarına dokunmakla insanın eli ne
yağlanır, ne ballanır… Binaenaleyh bunu yeşil çimenden tutarak
bilâ-vâsıta1172 el ile ağza götürmek “etiket”e mugayir1173 değildir,
rub’: çeyrek
dest-i yemin: sağ el
1170	
pelure: soyulmuş meyve/sebze kabuğu
1171	
bi’l-kat’: keserek
1172	
bilâ-vâsıta: doğrudan doğruya
1173	
mugayir: aykırı
1168	
1169	
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hükmünü veriyor. Kuşkonmaz eklindeki müşkülatı anlattımdı ya!
“Turp” işte hep o tekellüfâttan muaf addolunuyor. Evet, sözlerime
dikkat edin! Turpun alafranga sofradaki mevki-i ihtiramı bundan
böyle ilelebet hâtır-nişânınız olsun…1174 Rebia sofrada su nasıl içilir?
Rebia – (Gülerek) Ağabey artık onu da bilmeyecek değiliz ya!
Meftun – Orada konsolun üzerinde sürahiyle su var. Bardağa
doldur da iç bakalım.
Rebia bardağı beş parmağıyla yakalar. Suyu doldurur. Lakır lakır içerken validesinin usulca yanındakine:
“İş su üzerine olunca hemen tecrübesi ediliyor. Şeftalilerin, armutların yalnız sözleriyle vakit geçiriliyor.” dediğini Rebia işitince
gülmekten kendini menedemeyerek suyun bir kısmını genzine kaçırır. Kısm-ı diğerini de yanındakilerin yüzlerine püskürüverir…
Meftun – (Nefretle) Kız sana yazıklar olsun! Alafranga sofrada
böyle mi su içeceksin? Yanına tesadüf eden bedbaht sofra komşularının suratları, üstleri, başları ne olur sonra? Evvela size şunu haber
vereyim ki Frenkler sofrada su değil başka şeyler içerler. Mâyi’âtın1175 sûret-i şürbleri1176 hep birbirinin aynı olacağından, biz
şimdi bu tecrübe esnasında suyu bira, likör, şampanya, bordo, burgonya niyetine içebiliriz. Bakınız Baron İstaf sofrada içmeyi nasıl
tarif ediyor: “İçmek istenildiği vakit öyle beş parmağınızı açarak
bardağı kavrayıvermemeli. Parmaklar şöyle hafifçe, nazikâne ayağından tutmalı, bardağı sükûnetle ağır ağır kaldırmalı, New York’taki güzellik mektebinin ta’rifâtına göre dudaklara -güya leb-i şârib
kenâr-ı sâgardan bûse-çîn oluyormuş gibi1177- temas ettirilmeli.”
Anlayabildiniz mi?
Vesile Hanım – Hayır, anlayamadık. Böyle bir ziyafette sağır
postacının sofrada ne işi var?
hâtır-nişânınız olsun: aklınızda kalsın
mâyi’ât: içecek
1176	
sûret-i şürbleri: içme şekilleri
1177	
güya leb-i şârib kenâr-ı sâgardan bûse-çîn oluyormuş gibi: sözde içenin dudağı,
bardağı kenarından öpüyormuş gibi
1174	
1175	
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Meftun yeisinden iki elini yüzüne kapayarak:
–Ah vücutlarıyla hakikaten arlanacak soyum sopum varmış…
Vesile Hanım – (Ağlayarak) A evladım seni arlandıracak ne
yaptık? Hamamdan bohça kaldırmadık… Bedestenden takım çalarken tutulmadık…
Meftun – Sağır postacıyı şimdi söze katmada münasebet var
mı?
Vesile – Sen kendin söyledin a yavrum…
Meftun – Ben öyle demedim… Leb-i şârib kenâr-ı sâgardan
bûse-çîn oluyormuş gibi yani içilecek şeyi sanki bardağın kenarını
öpüyormuşsunuz gibi zarafetle içmeli demek istedim.
Vesile Hanım – Hah, bize bunu böyle anlat! “Bardağın içindeki
suyu içmeyiniz, kenarını öpünüz, yine sofraya koyunuz.” de. Büyükannen, küçük annen, ben hiç öyle ince lakırdıları anlayabilir miyiz? Karşındakilere bir kere bak da ona göre lakırdı söyle… Ona
göre ağız kullan… Postacıdan pûse, sağırdan bardak çıktığını biz
ne bilelim oğlum!
Meftun – Yine lakırdıyı dallandırıp budaklandırmayınız. Söz
söylemekte bana meydan veriniz. İnşallah öteki mebâhisemizde
size “âdâb-ı istimâ”1178 talim ederim.
Rebia anasının kulağına eğilerek:
–Ne talim ederim dedi?
Vesile – (Yavaşça) Bilmem. Anlayamadım ki! Sorsam kızıyor.
Ne talim ederse edecek işte… Şimdi, biz sade dinleyelim…
Meftun – Bardağın muhteviyatını bir hamlede sömürmek pek
ayıptır. Bir iki yudum içmeli, bardağı yine aynı batâ’et-i zarîfâne1179
ile yerine koymalı. Bardağın içindeki şey bitmemeli. Yalnız hafif
hafif azalmalı…
Vesile Hanım– Affedersin oğlum… İnsanın ne kadar harareti
bulunsa yine sofrada kana kana su içemeyecek mi?
âdâb-ı istimâ: dinleme terbiyesi
batâ’et-i zarîfâne: zarif yavaşlıkla

1178	
1179	
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Meftun – Hayır, içemeyecek. Sofrada Savoir-Vivre haricinde
hiçbir şey olmayacak.
Vesile – Biz evimizde, yemekte yanı başımıza su koruz. Çoluk
çocuk maşrapayı doldurur doldurur, kana kana içeriz. Karnımız lıngır lıngır kırbaya dönmedikçe doyduğumuzu anlamayız ki!
Meftun – Ben şimdi size evinizde ne yaptığınızı sormuyorum.
Sizi, benim söylediklerimi öğrenmeye davet ediyorum… Hanımlar
affedersiniz. Kadın huzurunda kale alınması hürmet-i nisvânı1180 ihlal edecek bir şeyden bahseyleyeceğim. Fakat ne yapalım? Bu derste ondan bahsetmeğe lüzum var… Mesela sofrada sümkürmek icap
etti. Ne yaparsınız?
Vesile Hanım– Vayyyy! Rahat rahat su içmek ayıp olan bir sofrada insan burnunu nasıl siler? Şöyle bir hokkabazlığa getirip de
entarimin yenine silebilirsem ne âlâ! Silemezsem bırakmalı aksın…
Başka çare var mı?
Meftun – Teyze bugün beni yeisten öldüreceksin… Hiç alafranga sofrada elbise yenine burun silinir mi? Bu terbiyesizlik ne
alaturka, ne alapersan,1181 ne alaşinova1182 hiçbir sofrada olmaz…
Vesile – Ne yapalım iki gözüm tarif et de öyle yapalım…
Meftun – (Hiddetle) Bunu ben söyleyecek değilim. Avrupa Savoir-vivre muharrirlerinin bu sümkürmek faslındaki reylerini size
izah edeceğim. Şimdi biraz manasız ve sâde-dilâne1183 addolunan
Fransız medeniyet-i atîkası sofrada havluya sümkürmeyi meneder.
Fakat burundan akan mâyi-i ma’lûmun1184 kat’-ı seyelanı1185 için de
bir çare göstermezdi. Lakin nezaket ve zarafet-i hazıra sofrada havluya değilse de mendile sümkürmenin yolunu irâ’e edecektir. Bu
bâbdaki vesâyâyı1186 size şerh edeyim. Evvela sofrada sümkürmeyi
hürmet-i nisvân: kadınlara karşı saygı
alapersan (à la persan): İranlı (usulü)
1182	
alaşinova (à la chinois): Çinli (usulü)
1183	
sâde-dilâne: saflıkla
1184	
mâyi-i ma’lûmun: malum olan sıvının
1185	
kat’-ı seyelan: akmasını önlemek
1186	
vesâyâ: öğütler
1180	
1181	
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icap ettirmemeli. Mesela nezleli zamanınızda vuku bulan davetlere
icabet etmemeli. Sofraya oturmazdan evvel güzelce temizlenmeli.
Birkaç saat zarfında öyle bir harekete lüzum görülmeyecek surette
temizlenmeli. Bu suretle temizleyiş de müşküldür. Çünkü tuvaletiniz bozulur. Hâsılı hanımlar ne lazımsa yapmalı. Bütün bu ihtiyatlarınız hilafına yine sofrada buna lüzum görülürse naçar kaldığınız
bir anda Baron İstaf mendilinizi istimale müsaade veriyor. Ama
nasıl? El çabukluğu bir marifetle mendilinizi yavaşça çıkarıp yanınızdakileri iğrendirmeye sebebiyet verecek gürültülerden ihtirazla1187 silivermeli. O esnada kimsenin nazar-ı dikkatini celbetmemek
için başınızı sofradan arkaya çevirmemelisiniz. Sofradan başlarını
çevirip de burunlarını silenler fenn-i muaşerete bigâne1188 olanlardır.
Lüzumundan fazla ihtiyatlar, ihtirazlar da insanın o âlemlerle
adem-i ülfetini1189 gösterir. Bu nevi gülünç hareketleri terbiye zannedenler kabalıklarını irâ’e etmiş olurlar. Yine horultular geliyor.
Uyuyanlar kimdir?
Rebia – Kadın nine ile Zarafet…
Meftun – Uyandırmayınız uyusunlar… Bu bahisten kendileri
bir şey anlamadıktan başka anlayanlara da mâni oluyorlar değil mi
Raci Bey?
Raci göz kapaklarını açmaya uğraşarak:
–Evet efendim…
Meftun – Hepinizin çehresinde can sıkıntısı asarı görülüyor.
Ben de bir iki söz daha söyleyerek bugünlük bahse hitam veriyorum. La Baron der ki:
“Taam nihayetinde el ağız tathîri1190 yok… Sofrada ağız yıkamak… Bu ne iğrenç! Ne müstekreh şey! Parmakları yıkamak da
abes… Çünkü taam esnasında ekmekten başka bir şeye temas olunmadı ki… Ekmek ise eli kirletmez.”
ihtirazla: sakınarak
bigâne: yabancı
1189	
adem-i ülfetini: alışık olmadığını
1190	
tathîr: temizleme
1187	
1188	
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Vesile Hanım – A işte bu tuhaf. Sofrada o kadar nizam, o kadar
gırgırılıktan sonra yemekten el kirli, ağız bulaşık kalkmak… Doğrusu bunu beğenmedim.
Meftun – El bir şey tutup kirlenmedi ki…
Vesile Hanım – Canım ne kadar çatal bıçakla yense yemektir
bu iki gözüm, insanın eline yine kokusu siner vesselam…
Meftun – Acele etme efendim. La Baron ba’de’t-ta’âm1191 sofra
başında el, ağız silmenin aleyhinde bulunuyor. Lakin diğer kitaplar,
(önündeki defterin yapraklarını çevirerek) evet, onlar da sofra başında ağız silme âdetinin hâl-i metrûkiyete gelmiş olduğuna1192 teşekkür ediyorlar… Fakat sofrada el temizleme âdeti henüz kalkmamıştır. Hitâm-ı ta’âmda önünüzde latif, billur bir kap gelir. Bunun
içinde güzel kokulu ılık su vardır. İçine yuvarlak kesilmiş bir dilim
de limon atılmıştır. Sakın ha, bunu meşrubattan bir şey zannedip de
ağza götürerek dikivermemelidir. İşte insanın rezil olduğu saat o
saattir.
Vesile Hanım – Bu güzel kokulu su içilmeyecek de ne olacak?
Buruna mı çekilecek?
Meftun – Hayır efendim, parmakların ucu bu suya batırılıp yıkanacak, sonra havluya silinecek.
Vesile Hanım – Hepsi iyi ama Frenklerin böyle birkaç hususta
yıkanmamak âdetleri doğrusu hoşuma gitmiyor.
6
Ders esnasında büyük validesinin horultularına, Rebia ve Hasene’nin arsızlıklarına, diğerlerinin dikkatsizliklerine rağmen Meftun bu “amelî âdâb-ı hayât” bahsini efrâd-ı ailesine takrirden çekinmedi. Bu emirde bıkmadı, usanmadı, her müşküle iktihâmı1193 âdeta
nefsince bir nevi haz ve safa addediyordu. Ötekilerin alafrangadan
nefreti, beyin bu ısrarı, meyanede1194 öyle tuhaflıkların husulüne
ba’de’t-ta’âm: yemekten sonra
hâl-i metrûkiyete gelmiş olduğuna: terk edilmiş olmasına
1193	
iktihâm: katlanmak
1194	
meyanede: arada
1191	
1192	
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bâdî oluyor1195 idi ki bu hâllerine hariçten vâkıf olanlar kadar, kendileri de gülüyorlardı.
Meftun yavaş yavaş bir taraftan alafranga sofra edevatını tamamlıyor, diğer taraftan ev halkını o suretle taama alıştırmaya uğraşıyordu. Tavuk, hindi, kaz, balık vesaire üzerine bir hafta, on gün
kadar devam eden nazariyattan sonra nihayet sofrada bu hayvanların buduyla, kanadıyla, gövdesiyle ameliyat-ı ciddiyeye girişiliyor.
Alafranga usulünü ahza gayr-ı müsta’id1196 olanlar, meşke elleri pek
kolay yatmayanlar tekerrür-i ameliyattan dolayı en çok yemek yiyorlardı. Kadın nine Şekure Hanım, teyze Vesile Hanım yedikleri
butların hiçbirini kavâ’id-i mahsûsaya mutâbakat-ı tâmme ile ekl
edemediklerinden Meftun:
“Olmadı, but ziyan oldu.” şikâyetiyle haykırdıkça hanımlar:
“Niçin olmasın. Pekâlâ, karnımız doydu. Lazım olan da o değil
mi; bu sefer beğendiremedikse gelecek butta sizi memnun etmeye
uğraşırız.” cevabını veriyorlar. Fakat gelecek butta da iş yoluna giremiyordu. Daha öteki butta da… Sofrada güzel parçalar zuhur ettikçe icâb-ı nezâketle haydi büyük valideye, haydi küçük valideye,
haydi teyzeye, haydi hemşireye, evet hep hanımlara takdim olunuyor, zavallı Raci et’imenin kemik, deri gibi en lagar1197 tarafıyla karın doyuruyordu. Biçare delikanlı, bu husustaki şikâyat-ı müte’addidesini1198 ağabeyine ismâ’a1199 muvaffak olamadı. Nihayet bir
akşam tavuk, hindi gibi hayvanat üzerinde alafranga ameliyat-ı ekliye icra olunacağı bir sırada, sofranın en güzel keten örtüsü yayıldı.
Mevâki-i mahsûsaya çiçek saksıları vaz’ edildi. Beşli şamdanlar
yandı. En parlak “kuver”ler1200 dizildi. Eleni yemek “kampana”sını1201 büyük otellerde işitilen surette muttarit1202 darbelerle çaldı.
bâdî olmak: sebep olmak
gayr-ı müsta’id: kabiliyetsiz
1197	
lagar: etsiz
1198	
şikâyat-ı müte’addidesini: birçok şikâyetini
1199	
ismâ’a: dinletmeye
1200	
kuver: çatal, bıçak gibi sofra takımı
1201	
kampana: çan
1202	
muttarit: tekdüze
1195	
1196	
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Yemek salonuna Meftun hemşiresi Lebibe ile kol kola girdi. Arkadan kadın nine değneğini kakarak geldi. Daha sonra Latife Hanım’la Rebia, onları takiben Vesile Hanım’la Hasene sökün ettiler.
Meftun nim “reverans”1203 hâlini alıp bir tavr-ı zarâfetle elini uzatarak: “Madam! Matmazel!” hitaplarıyla herkese mevki-i mahsûsunu
gösterdi. Sofraya dizildiler. Efrâd-ı aileden biri eksikti. Fakat bu
eksik olan kimdi? Herkes sofranın tezyinatına vakf-ı enzârdan gelmeyeni düşünmeye vakit bulamıyordu. Yalnız Meftun boş kalan
iskemleye bir göz attı: “Raci sofrada yok.” dedi. Delikanlının bu
ihtarından sonra ötekilerin de gözleri boş iskemleye dikildi. Vesile
Hanım sordu ki:
–Alafrangada böyle sofraya geciken olursa ne yapılır?
Meftun – Bu bâbda size malumat vermedim mi?
Vesile – Hayır…
O esnada oda kapısından içeri biri girdi. Fakat giren Raci değildi. Tombalakça bir kadındı. Bilâ-tekellüf1204 gitti, boş iskemleye,
Raci’ye mahsus olan yere oturdu. Herkeste bir hayret… Bu yeni
gelen, birkaç saniye kadar umumun enzâr-ı istigrâbına maruz kaldıktan sonra en evvel Rebia; “Raci ağabeyime bakın a dostlar, kadın kıyafetine girmiş!” feryadıyla haykırdı. Küçüğü büyüğü birer
kahkaha tutturdular. Hakikaten Raci al bir korsaj, onun altına tirşe1205 bir jüpon1206 giymiş, boynuna da Eleni’nin bir “fişu”sunu1207
bulmuş atmış, başına tüylü bir “kapelâ”1208 uydurmuş, bıyıkları olmadığı için kıza benzemiş. Ama nasıl kıza? Âdeta Bakkalköyü’nde,
Darıca’da pazar günleri en parlak tuvaletlerini yaparak seyrana çıkan köylü Rum kızlarına dönmüş.
Bu garabete herkes gülüyor, yalnız Meftun ciddiyetini muhafazaya uğraşıyordu. Sert bir çehre ile sordu ki:
reverans: selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak yapılan hareket
1204	
bilâ-tekellüf: teklifsizce
1205	
tirşe: yeşil ile mavi arası renkte olan
1206	
jüpon: iç etek
1207	
fişu (fichu): kadın fuları, boyun atkısı
1208	
kapelâ: şapka
1203	
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–Birader bu kıyafet ne?
Raci ayağa kalktı. Derin bir reveransla dedi ki:
–Bu hareketimi mazur görünüz efendim. Üstümdeki fistan, başımdaki “kapelâ” hâsılı şu kıyafetim zannederim ki bugün bana sofrada tavuk budu yemek hakkını verecektir. Erkek elbisesiyle oturdukça daima aç kalıyorum…
Kahkahalar tezâ’uf etti.1209 Bu cevaba karşı Meftun da ciddiyetini muhafaza edemedi. Gülerek: “Cette fois vous êtes ingénieux.
(Bu hareketiniz doğrusu mahirane.)”1210 dedi.
Çorba kâsesinin kapağını kaldıran Eleni de dayanamayarak:
“Monsieur dites plutôt ingénieuse.”1211 ihtarında bulundu. Yani
Raci’ye nispet edilen ingénieux kelimesinin te’nîsi1212 münasip olacağını anlattı.1213 Meftun buna daha ziyade güldü.
Raci bu zarafetiyle o akşam sofrada en iyi parçaların ekliyle
bekâm oldu. Hitâm-ı ta’âmda kadın nine Şekure Hanım sandalyesinden kalkarak:
“Çocuklar böyle tavuk yemeye meşk ettiğimiz ben yerimden
kımıldayamazdım. Eleni ile Zarafet koltuklarımdan tutarlar da beni
güçlükle kaldırırlardı. Bakınız bu akşam sandalyeden kendi kendime kuş gibi kalkıyorum. Bunun sebebini anladınız mı? Bu gece
benim hakkımı bütün Raci yedi. O çapkın oğlan bir daha sofraya
böyle karı kıyafetiyle gelirse kabul etmeyelim. Mademki alafrangaya meşk ediyoruz, onun yolu ne ise öyle gitmeli. Eleni’nin kapelâsını, Lebibe’nin bilmem nesini giy. Gel buraya, butları kıvır, yağma
yok. Alafranga olacaksa tamam olsun… Herkes hakkına razı olmalı. Butlar hanımlara, kanatlar bütün taraflar filan beylere…”
i’tirâzâtıyla Raci’nin bu hareketini takbih etti1214 durdu.
§
tezâ’uf etmek: gitgide artmak
mahirane: ustaca
1211	
Monsieur dites plutôt ingénieuse.: Beyefendi oldukça dâhice diyor.
1212	
te’nîs: dişi
1213	
Eleni, Raci kadın kılığına girdiği için ingénieux sıfatının dişil hâlinin ingénieuse’ün kullanılmasının daha uygun olacağını belirtiyor.
1214	
takbih etmek: ayıplamak
1209	
1210	
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Meftun zengin bir enişte elde edebilmek için Lebibe’nin terbiye ve tahsiline son derecede germî verdiğinden aile efradının umumuna mahsus olan “amelî âdâb-ı hayât” dersinden maada1215 hemşiresine sûret-i husûsiyede ma’lûmât-ı nâfi’a1216 tedris ediyordu. Bir
gün Lebibe’yi karşısına almış, genç kadınların ava çıkıp çıkmamaları hakkında tafsilât-ı acîbe vermekte iken, bazı eşya almak için
Eleni odaya hasbe’l-lüzûm bir iki defa girdi çıktı. Kızın her def’a-i
duhûl ve hurucunda yüzünde gezinen tebessüm-i istihzâ Meftun’un
nazarından dûr kalmadı.1217 Evet, Eleni gülüyor, hem de müstehziyâne gülüyordu. Fakat kiminle eğleniyor? Niçin gülüyordu? Genç
kadınların ava çıkmaları bahsinde şâyân-ı hande ne var? Meftun
bunu merak etti. Lakin Lebibe’nin yanında hizmetçi kızdan istizaha
girişmeyi muvafık bulmadı. Bir iki saat sonra Eleni’yi tenha bir tarafa celp ile sordu:
–Ben hemşireme av bahsini anlatırken sen neye gülüyordun?
–Hakkınız vardır, gülüyordum. Çünkü sizin kız kardeş güzel av
yapmak biliyor efendim. Bu is için ders istemez… O kendi kendisine ustalandı.
[Meftun]– (Hayretle) Acayip, bizim Lebibe şimdi avlamak biliyor mu?
–Mükemmel efendim temiz av yapıyor!
–Tuhaf şey hiç haberim yoktu. Ne kuşları avlıyor bakalım?
–Keklik… Bakacya… Yabani horos… Bu tarafta ne bulursa…
–Bana hayret veriyorsun Eleni… Bu taraflarda keklik var mı?
–Var efendim komşularda oturuyor…
–Ayol ben ona daha tüfek almadım. Ne ile vuruyor?
–Tüfek ne yapacak? Bir kalem, bir parça kâğıt, bir parça mürekkep. Bu hepsiyle tutuyor… Yok ama öyle dağ keklik, göğsünde kırmızı var. Kanatları var. Bu o keklik ki tutuyor, haniya başında fes
koyar, caket, pantolon koyar…
maada: -den başka
ma’lûmât-ı nâfi’a: faydalı bilgiler
1217	
nazarından dûr kalmadı: gözünden kaçmadı
1215	
1216	
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Şu tafsilattan, tutulan kekliğin nevi, biraz Meftun’un kafasına
dank dedi. Azıcık ayakları suya erdi. Yüzünü buruşturarak:
–Fakat Eleni ağzından çıkanı kulakların işitiyor mu? Sen hemşiremin namusuna taalluk eder1218 şeyler söylüyorsun. Ceketli keklik… O nasıl söz öyle?
[Eleni] – (Şaşırarak) Yok, ben üstünde laf etmedi… Lebibe Hanım bir mektup yazmış, muhabbet mektup… Zarafet Abla’nın elinde vermiş ki bu mektup komsunun oğlusuna götürsün… Ama yalnız mektup vermemis, bir çeyrek mecidiye de beraber vermis…
Abla almıs mektup, oğlana götürmüs, kaymeni bir çeyrek de oradan
almıs… Tam on kuruş. İşte hepsi bu… Ne var bunda namus kala?
O yazmıs… Öteki okumus, abla para almıs… Büyük bir kötülük
olmamıs… Ama bana vere idi ki mektup götüreyim, kırk kuruş da
beraber verecekti, yine götürmeyecektim.
Bu kadar söz Meftun için kâfiydi. Avdan maksat ne olduğunu
anladı. Fakat Eleni’nin öyle bir sûret-i küstâhânede ifşâ-yı hakîkat
etmesi delikanlının canını sıktı. Hizmetçilerle laubali bulunmanın,
onlarla şakalaşmanın, onlara o haneye vech-i intisâblarıyla tevafuk
etmeyecek ümitler vermenin mahâzîr-i vahîmesini anladı. Fakat
Eleni’den anlayacağı mühim bir nokta daha kalmıştı. Ona da vâkıf
olmak için sordu ki:
–Hangi komşunun oğlu bu?
–Hani bizim kösk alt tarafında sarı boyalı köske oturuyor…
[Meftun] – (Sert bir çehre ile) Artık yetişir… Defol…
Eleni biraz kızarıp bozararak oradan çekildi. Fakat bu ifşaatından dolayı kalben çok memnundu. Lebibe, Eleni dururken Zarafet’le komşunun oğluna mektup göndermeyi öğrensin. Hem öyle
bir hizmet-i şereften, hem de iki çeyreklik bir istifâde-i nakdiyeden
mahrumiyet Eleni’ye pek acı geliyordu.
Rum kızı aşağıya indi. Öteberi hizmetlerle iştigale başladı. Lebibe’nin bu hizmet için Zarafet’i tercih etmesindeki esbabı düşünmeden zihnini bir türlü kurtaramıyordu. Lebibe alımsız, Eleni ise
taalluk eder: dokunan

1218	
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güzeldir. Böyle husûsât-ı âşıkânede bir kız kendinden güzel bir vasıtayı nasıl istihdam edebilir? Hem Eleni Meftun’la, Raci ile gayet
laubali geçiniyor. Onlara ifşâ-yı hakîkat ediverirse? Bu işte Zarafet
herhâlde daha elverişli görünüyor. Eleni zihninden bunları düşündü.
Kendi kendine:
–Lebibe Hanım bu ise haklıdır. Ne zaman bana o beyde gönderece idi. O delikanlı bana sevece idi. Ah ne olur! Göndere idi de
seve idi, bu köy bütün delikanlılar bana sevse ah kala yine doymayacağım… Simdi bu ise ben haber vermis ama Meftun Bey kız kardas dayak atacak? Ne yapacak? Yoksa öteki delikanlı gidecek bir
“reparasyon”1219 isteyecek? Ne olacak? Ben ne vakit bu lakırdı söylemis… Pek kızmış bana “haydi defol” söylemis… Varsin kızsin…
Yine bir iki gün sonra bana gelecek, elinde öpecek… Ben de ona
kolay kolay öptürmeyecek… Bu is söyledi, acaba fena yaptı? Oh ne
için fena yaptı? Ne vakit söylemeyece idim, Zarafet gidece idi, iki
çeyrek daha alacak idi… Bırakırım ki gitsin?
Eleni aşağıda bunları zihninden geçirirken Meftun da yukarıda
başka türlü düşünüyordu:
–Bir delikanlı ile Lebibe beyn’inde muaşaka1220 başlamış! Şaşılacak şey! Haydi kız, sinni muktezası1221 bir cehaletle ve nefsince
gayr-ı kâbil-i tefsîr1222 bir sâ’ikin1223 hükmüne mukavemet edemeyerek1224 böyle bir cürette bulunmuş olsun… Ya o delikanlı… O da
demek kızı seviyor ki beynlerinde böyle bir sûziş-i mükâtebe1225
açılıyor… Demek Lebibe’de sevilecek meziyyât1226 varmış! O da
hâlince celb-i enzâr-ı muhabbet edebiliyormuş;1227 demek hemşiresi
sevilebilirmiş! İşte sevilmiş bile…
reparasyon (réparation): onarım; gücünü toplama
muaşaka: karşılıklı aşk
1221	
sinni muktezası: yaşı icabı
1222	
gayr-ı kâbil-i tefsîr: açıklanamayacak
1223	
sâ’ik: sebep
1224	
mukavemet edemeyerek: karşı koyamayarak
1225	
sûziş-i mükâtebe: yanıp yakılma mektuplaşması
1226	
meziyyât: üstünlük vasıfları
1227	
celb-i enzâr-ı muhabbet edebiliyormuş: sevgi (dolu) bakışları üzerine çekebiliyormuş
1219	
1220	
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Meftun’un ilk hiddeti yavaş yavaş zail oldu.1228 Zihnini bu muaşakayı havf edilecek1229 bir hadise şeklinde telakkiden teb’îde1230
uğraşmaya başladı. Hemşiresinin âşığı zengince, münasebetli bir
şey ise bu muhabbeti bir şekl-i meşruiyete dökmek kabildi. Bir
nikâh, arkasından bir düğünle Lebibe’nin istikbali temin edilmiş
olacaktı.
Meftun bir sigara yaktı. Dumanın, mermer damarlarına andırır
mavi helezonları berhava oldukça1231 onların batî bir su’ûdla1232 türlü eşkâl alarak yükselişlerine, en ufak bir cereyandan birdenbire
müteessir oluşlarına vakf-ı enzârla düşünüyordu:
–Ben Lebibe’ye daha tam “koketri”1233 dersi vermedim. O kendinden memul edilmez bir cesaretle komşunun oğlunu nasıl avladı?
Acaba giyinmek, gezinmek, sevilmek vesaire hususlarında yarım
yamalak anlattığım hüsn-i etvâr derslerinin bu emirde bir dahli oldu
mu? Hay hay… Ben kıza zarafet, nezaket meşk etmeye idim, o
kendini böyle çarçabuk beğendirebilir miydi? O çapaçulluğuyla1234
onu zor severlerdi. Keramet kızda değil yine bende… Hüsn-i etvâr,
zarâfet-i edâ talim etmenin alımsız kızları güzelleştirmekte bir tesiri, faydası olmasa hiç Amerika’da kemâl-i i’tinâ ile güzellik mektepleri açarlar, melâhat1235 dersleri verirler miydi? İşte numunesi…
Ben Lebibe’ye ders vereli daha ne oldu? Kız feyz-i tederrüsünü
gösterdi.
Netice-i tedristen mütevellit zannettiği bu hüsn-i muvaffakiyetinden dolayı Meftun’un neşesi gide gide o kadar tezayüt etti ki
hemşiresini lütfen seven o delikanlıyı bulsa iki yanağından şapır
şapır öpmekten kendini alamayacaktı…
zail olmak: ortadan kalkmak
havf edilecek: korkulacak
1230	
teb’îde: uzaklaştırmaya
1231	
berhava oldukça: havaya karıştıkça
1232	
batî bir su’ûdla: ağır ağır yukarı çıkmalarıyla
1233	
koketri: şıklık, hoşluk
1234	
çapaçulluk: kılık kıyafete özen göstermeyiş, pasaklılık
1235	
melâhat: güzellik
1228	
1229	
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Hemen Lebibe’yi çağırarak istîzâh-ı mâdde etmek1236 istedi.
Sonra yine düşünerek bunun henüz vakti olmadığını teslim etti.
Meftun o sarı köşkün sahibini biraz tanıyordu. Kaşıkçılar kâhyası Kasım Efendi hakkında çok söz işitmiş fakat bunların hiçbirini
sem’-i ehemmiyetle dinlememişti. Şimdi o zatın Lebibe’ye kayınpeder olması ihtimali meydan alınca bu bâbda tam’îk-i tetkîkat1237
lazım geliyordu. Kaşıkçılar kâhyası Kasım Efendi… Meftun bu
ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın gözleri
önüne çakşırlı,1238 saltalı,1239 beli kuşaklı, başı abani1240 sarıklı ak
sakallı mehîb1241 bir zat getiren “kâhya” unvanıyla birkaç defa tekrar etti. Kaşıkçılar kâhyası Kasım Efendi… Kaşıkçılar kâhyası Kasım Efendi… Bir sıraya dizilen şu birkaç kelimede, Meftun’un kulakları için nâ-kâbil-i ünsiyet1242 bir ağırlık vardır. Kaşıkçılar kâhyası daha doğru, daha uzun telaffuzuyla kethüdası Kasım Efendi…
Meftun bu sıfatı, bu lakabı, bu ismi on, yirmi, elli, yüz defa tekrar
etse aheng-i sem’ini tırmalayan o bir sıraya elfâzın sekâleti,1243 bürudeti1244 yine zail olmayacak, buna alışamayacaktı… Öyle ama
Kasım Efendi için milyoner deniyor… Lakabı ne kadar sakil, ismi
ne derece soğuk olursa olsun… Şu “milyoner” sıfatı bütün o sekâlet
ve bürudetlere bir sühûnet-i me’âl1245 vermiyor mu? Fakat kaşıkçılıkla milyon kazanmak! Bu da şâyân-ı tedkîk bir mesele-i garibe…
Her ne olursa olsun herifin serveti tevâtüren1246 sabit… Lebibe’yi
bir milyoner-zâdeye vermek. Bakınız haspa nasıl da intihap etmiş!
istîzâh-ı mâdde etmek: işin aslını öğrenmek
tam’îk-i tetkîkat: incelemeyi derinleştirmek
1238	
çakşır: paça bölümü diz üstünde veya diz altında kalan bir tür erkek şalvarı
1239	
salta: yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket
1240	
abani: genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan,
zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaştan yapılmış
1241	
mehîb: heybetli, korkunç kimse
1242	
nâ-kâbil-i ünsiyet: alışılması imkânsız
1243	
sekâlet: ağırlık
1244	
bürudet: soğukluk
1245	
sühûnet-i me’âl: anlam sıcaklığı
1246	
tevâtüren: ağızdan ağza yayılarak
1236	
1237	
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Pasaklı kızların kocadan talihi olur derler… Bu nevi kocakarı sözlerinin de bazen sıhhatleri tebeyyün ediyor…1247
Meftun o günden itibaren Kasım Efendi’nin mazisi, hâli hakkında tahkikata girişti. Kasaptan, bakkaldan iptida ile kaşıkçılara,
kâhyanın İstanbul’daki mahallesine kadar tevsî-i tedkîkat etti.1248
On gün kadar devam eden tahkikatı neticesinde hayli şey öğrendi.
Cemedebildiği malumat şunlardı:
Kasım Efendi cidden zî-servet1249 fakat şişeyi dışından yalayan
takımındanmış. Cimriliği, tamahkârlığı1250 mahallesince mesel-i
sair hükmüne girmiş. Kaşıkçılığı hemen kuru bir namdan ibaretmiş.
Bu sanatıyla serveti beyninde hiçbir münasebet yokmuş… Kazandığı parayı faizden, murâbahacılıktan1251 kazanmış. Nükûdu seksen
bin liradan ziyade tahmin ediliyormuş. Âlâ-rivayetin biçare, ekseri
zaman ekmek peynirle karın doyururmuş. Yirmi bir, yirmi iki yaşında kadar Mahir Bey isminde bir oğluyla gelinlik bir kızından
başka vârisi yokmuş… İhtiyarcağız gözünü yumunca o kadar servet bu iki evladına kalacak. Kasım’da da yaş seksene yaklaşmış. Bir
ayağı çukurda demek. Kız gayet afif imiş. Ne seyir bilirmiş ne seyran… Fakat oğlan hovarda mizaç bir şey imiş. İsrafından dolayı
pederi kendinden pek memnun değilmiş. Oğlanın pek yüzü gözü
açılmadan helal süt emmiş bir kız bulup baş göz edivermek niyetinde imiş.
Meftun bunları haber aldıktan sonra yalnız Lebibe’yi Mahir’e
vermekle kalmayarak, Kasım’ın kızını da kendi almak fikrine kadar
tevsi-i emel etti. Kendi o haneye güvey, hemşiresi de gelin olduktan
sonra ihtiyar Kasım gözlerini yumuverince o servet-i cesîmeden
harice hiçbir şey sızmayacaktı. Bütün o alafrangalık iptilaları, cinnetlerini mevki-i fiile koyabilmek için Meftun’un böyle büyükçe
bir servete ihtiyacı vardı. Bahusus kayınbiraderi yahut eniştesi olasıhhatleri tebeyyün ediyor: doğrulukları ortaya çıkıyor
tevsî-i tedkîkat etti: araştırmalarını genişletti
1249	
zî-servet: servet sahibi
1250	
tamahkârlık: açgözlülük
1251	
murâbahacılık: tefecilik
1247	
1248	
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cak Mahir Bey’i de bu zarafet ve alafrangalık fikrine teşrike1252 muvaffak olabilirse hovarda meşrep kayınbirader ile şık mizaç enişte
her ikisi o servetin başına geçip de böyle tevhîd-i fikr ü emel ile işe
çekidüzen verirlerse ne mesut bir aile teşkil edilmiş olur.
Meftun bu hülyalarını gide gide öyle bir reng-i ciddiyete soktu
ki hemen hemen bu işe pişmiş, kurtarılmış nazarıyla bakıyordu.
Acaba Kasım Efendi’nin kerimesi güzel miydi? Pek güzel de olmasa o binlerle liraların, sevk-i neşesiyle yutulmayacak çirkin mi tasavvur olunur? Kız ne kadar nâ-zîbâ1253 olsa Meftun yine onu bir
nüsha-i saadet gibi öpüp başına koyacağına yemin ediyordu.
Fakat keyfiyeti nasıl tecil etmeli? İşe neresinden başlamalı?
Meftun birkaç gün de bu nokta-i mühimmeye sarf-ı zihin etti. Yeniden işe başlamak lazım mı ya! İşte Lebibe başlamış. Bu başlananı
bir hüsn-i neticeye isal etmeli… Meftun bir şeye çok taaccüp ediyordu. Mahir Bey küp kadar Lebibe’yi nasıl beğenmiş? Beyin bu
intihabından “estetik”teki bayağılığını tayin pek zor değildir. Mahir’e hitaben Meftun kendi kendine diyordu ki:
–Vay beyim vay! Sen Erenköyü’nün, Fenerbahçesi’nin, Kuşdili’nin, Haydarpaşa’nın gözünü çıkar da gel Lebibe’yi beğen… Vay
zevk-i gayr-ı selimine turp sıktığım delikanlısı vay… Bizim aileye
böyle bir saadet teveccüh edecek olunca aksi şeytan bu ya, beyin
gözleri perdedar1254 olur. Bu tulum gibi kızı güzel görür.
Meftun biraz daha düşündü. Muhâkemâtının bu cihetinden birdenbire nazar-ı endişesi önünde yarlar, uçurumlar peyda oluyordu.
Mahir Bey’in Lebibe’ye olan muhabbeti geçici bir hevesten ibaretse? Kızı pek yakından görmeyip uzaktan pek güzel bir şeye benzetmişse… Yakından gördüğü saatte bu aşkı nefrete tahavvül ediverirse? İşte o zaman Meftun için bütün bu servet hülyalarına, kaç gecedir hâb-ı istirâhata bedel gözlerini kamaştıran o liralara, o demet
demet banka kaimelerine1255 elveda demek lazım geliyordu…
teşrik: ortak etme
nâ-zîbâ: güzellik yoksunu
1254	
perdedar: perdeci
1255	
kaime: kâğıt para
1252	
1253	
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Şimdi ne yapmalı? O servetin cesametiyle mütenasip bir dolap
çevirmeli ki maksada vusul müyesser olsun… Zarafet’i çağırarak
Lebibe ile Mahir Bey beyninde ateş alan muhabbetin, peyda olan
münasebetin derecesini anlamak, ona göre bir plan kullanmak istedi. Teati1256 olan muhabbetnameler Meftun’un eline geçse Mahir’in
kaç paralık aklı, bilhassa Lebibe’ye kaç karatta halis muhabbeti olduğunu anlayacaktı ama bu mektupları nasıl elde etmeli? Meftun,
Zarafet Abla’ya istediği kadar teminat itasına hazırdı. Lakin aşçı
kadın aklı bu… Ya bî-lüzûm bir tevahhuşla Lebibe’ye gidip: “Meftun Bey mektupları duymuş… Bana çağırdı, ahret suali sordu. Şimdi biz ne yapacak ayo?” derse tabii kız korkacak. Mes’ûdâne açılan
bu bâb da muaşakayı kapayıverecek. Mahir Bey de ürkerek çekilecek… Güzele, çirkine bakmayarak gönlü bu derecede sehlü’l-işti’âl
olan1257 o delikanlı hemen diğer bir kızı sevmekte çok teehhür etmeyecek…1258
Bu kadar mühim bir işin Zarafet Abla’nın mahremiyetine ilti1259
ca
ile görülemeyeceğini Meftun anladı. Bu hususta Eleni’nin
vesâtetine müracaat kabil olsa, mu’âşıkîn beynindeki mektuplar bu
Rum kızı marifetiyle teati olunsa! Meftun, gelen giden muhabbetnameleri okusa! Oğlan kıza, kız oğlana ne diyor? Esas muaşakayı
anlasa bu muhabbet fırıldağının manivelasını1260 eline geçirmiş olacak. Oğlana deh, kıza çüş diyerek bu iki sevdâ-zedeyi istediği tarafa sevk edebilecek ama keyfiyeti şu arzu ettiği dolâb-ı tedvîre1261
sokmak büyük maharete, metanete tevakkuf ediyordu.
Meftun günlerle düşündükten sonra netice-i tefekkürâtı olarak
atideki kararları ittihaz etti:
Evvela: Mu’âşıkînin postacılığı vazifesini Eleni’ye gördürmenin bir yolunu bulmak.
teati: karşılıklı olan
sehlü’l-işti’âl olan: kolay tutuşan
1258	
teehhür etmeyecek: gecikmeyecek
1259	
iltica: sığınmak
1260	
manivela: kaldıraç
1261	
dolâb-ı tedvîre: dolap çevirme
1256	
1257	
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Saniyen:1262 Mahir Bey’e kendini takdim ettirerek bu zatla dost
olmak…
Salisen:1263 Mektupların kıraatinden peyda edeceği ma’lûmât-ı
sermâye-i desîse ittihazıyla1264 Lebibe’yi zavallı Mahir’e dirhem
dirhem sattırmanın kolayını elde etmek.
Bir kere Kasım Efendi’nin kızı Meftun’a, Lebibe de Mahir’e
nikâh edilsin de ötesi kolay… Nikâhta keramet vardır derler. Bu
keramet tesiriyle oğlan Lebibe’yi beğenirse beğensin… Beğenmezse de kendi bilir! Çünkü Kasım Efendi gibi tamahkâr bir adam, oğlunu üç dört defa evlendirmez. Ancak bir defa evlendirir. Çirkin,
güzel alınan ilk zevce ile geçinip gitmeli…
§
Meftun, kaşıkçılar kâhyası Kasım Efendi hakkında tam’îk-i
tahkîkât için bir gün Erenköyü’nde yine bakkala müracaat etti. Bakkal uzaktan şık Meftun’un dükkâna müteveccihen1265 vürudunu1266
görünce çırağına hitaben:
–Apostol, kırıta kırıta şu karşıdan bellüren alafranga konağın
beyi değül mü? Lagibini kimse bilmez ama bu beyin bir gozu iyi,
bir gozu kötü goruyor galiba… Çünkü gozluğu tek kullanıyo… Tamahkârlığından mıdır nedir? Gozuna kenarsız tek bir cam sıkıştırıyo… Çifte gozluk kullansa daha yeraşıklı olur ya! Gozun birini
kullanıp ötekini battala vurmak da moda mıdır? Anlaşılmaz a! Her
biri bir türlü zariflik tutturmuş gidiyor… Bakkala borcunu versün
de gozluğu ne şekil kullanırsa kullansun. O da bana dert değül ya!
İşte başını dikti, bu tarafa geliyo… Alışa verişe her zaman uşağı
gondürürdü. Bugun kendi gelmesi ne mana ola aceb? Geçen gun
gotürdüğün makarnanın yerli makarnası olduğunu anladılar mı ki
dersin? Ulan yerli makarnayı Milan markalı sandığa koy da gotur
dimedim miydi?
saniyen: ikinci olarak
salisen: üçüncü olarak
1264	
ma’lûmât-ı sermâye-i desîse ittihazıyla: elde edeceği bilgilerin kurnazlığını
sermaye edinerek
1265	
müteveccihen: yönelmiş olarak
1266	
vürut: geliş
1262	
1263	
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Apostol – Usta burada birlikte markalı sandığa koymadık mıy-

dı?

Meftun dükkâna girerek:
–Bonjur bakkal ağa!
–Boncornan hayırlı ola efendim…
Meftun muhterizâne nazarlarla etrafına bakınarak:
–Bakkal sizden küçük bir “ransenyiman”1267 almak isterim.
[Bakkal] – (İstigrâbla) Yağlı Süleyman m dedin?
–Hayır… “Ransenyiman” dedim… Hiç Fransızca anlamaz mısın?
–Fransızca ağnasam bunda bakkal mı olurdum ay efendim?
Bankaya kâtipliğe girerdim… Bizim bildiğimiz Fransızca “boncorna”, boncornaya karşı gel, mersi, çok sevmem veresi… Mancan bol
ola… İşte bu kadar…
–Senden bazı malumat almak isterim. Geçen gün öteki bakkala
sordum, onun verdiği izahat kâfi gelmedi…
–Şu öteki şişman bakkala mı? O herif müşteri kandırmadan
gayrı… Ivır zıvırdan başka ne bilir? Bir ağnayacağın varsa bana sor
ki sana lâyıkıyla cevabını diyeyim…
–Şu aşağıki sokakta sarı köşkte oturuyor, kaşıkçılar kâhyası Kasım Efendi diyorlar bir ihtiyar var, o zatı tanıyor musun?
Bakkal iki elini yukarı kaldırıp ret işareti vererek:
–Aman onu bağa sorma… O ömür törpüsü herifi bağa danışma,
ayahlarını öpeyim… Çok tamahkâra sataştım fakat böylesine bulaşmadaydım… O müşteri değül, gonul azabı… Vakti olsa şuraya
oturup aldığı pirinci dane dane sayacak… Onun aksatasından1268
gelecek kâr benden uzak ola… Hele Allah’a şükür ki her sene burada değüller… Bu sene yeni galdiler…
–Köşk kendinin değil mi?
ransenyiman (renseignement): bilgi
aksata: alışveriş

1267	
1268	
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–Kendinin… Birisine faizlen para virmiş… Beş yüz lira…
Borçlu bu paraya karşılık rehin olarak o köşkü ihtiyara senin ağnayacağın “istillak” etmiş… Daha Türkçesini istersen senedat kapusunda köşkü üzerine yıhmış, çevirmiş. Dubedüz feragatini virmiş…
Gel zaman git zaman faiz üzerine faiz konmuş… Bir okumuş efendinin bağa ağnattığına bakarsan faiz üzerine yühlene yühlene koskoca mürekkep olmuş… Bu hesaba mürekkepli faiz dirlermiş…
Borçlu bu ağırlığın altından kalkamayınca ihtiyar da beş yüz lira ile
bin liralık köşkü zapt etmiş… Var git işine gayrık… Bu sene Kasım
Efendi kendi gelüp de bu köşkte oturmayacaktı ya! İlkyazdan kiraya vermeye savaştılar. Seksen liradan ağız kullandılar. Sen gel bin
liralık berhaneyi beş yüze zapt et… İlk ağza kiralığına seksen lira
talep et… Baha bah… İhtiyarın kullandığı akla bah… Altı senede
beş yüz lirayı yine giriye almak. Kasım Efendi için zengindir diyorlar. Böyle insan zengin olunup yağlanmaz da ben mi yağlanırım?
Birkaç kiracı geldi, elli lira kadar virdiler. Seksene yanaşan olmadı.
İhtiyar da inadının üzerine mum dikti, öyle kaldı. Lafından bir para
aşağıya inmedi. Yaz ilerleyişin köşk boş duracağına kendi gider
tebdil-i heva ederim fikriyle buraya geldi. Kaç adam sen de kaç…
Kuyu suyu içtikten kelli o havanın tebdilinden vücuda ne hayır gelir
ki… Geçen gun bu Kasım bağa yine geldi. Lafıma dikkat et, aklın
öteki Kasım’a kaçmasın. O, teşrinievvelin tamam yirmi altısında
gelir… O da bir soğukluk merettir ya! Şimdicek onu laftan dışarı
edelim. İki Kasım birbirinden ayırt olsun deyi birine efendi diyorum. Ağnayon a! Efendi Kasım geçen gun bağa, buraya geldi. Şuraya oturdu. Beş parnağıyla ha hesaplar, ha hesaplar… Laf demeye
vakti yok ki aklının içi bütün faiz dolu… Bir ara yüzüme bahdı.
Parnahları durdu. Bakkal dedi, sermayeye lüzumun var mı? Yüzde
kaç faizle para kaldırıyon? Lafın dikkatinde oluyon a! İhtiyar beni
karmanolaya1269 sokacak… Yüz lira para virecek. İki senede beş
defa senet değiştirecek. Faizin ağırlığıyla küt deyi belimi kıracak…
Sonra dükkânın malını, merkebe yükletecek. Erenköyü’nden bakkal Bodos’un namı, nişanı kalmayacak… Dostluğu ağnıyon a! Bu
karmanola (karmanyola): şehir içindeki ıssız yollarda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk

1269	
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ihtiyardan sen de para mı kaldıracaksın beyefendi? Eğer “istillak”
edecek emlakin var ise ihtiyarın üzerine döndür. Geri alırım deyi
merakta olma… Anahtarları teslim et… Üzüntüde kalma gayrık…
Onun üzerine geçen mal artık sahibine giri dönmez…
–Hayır, para alacak değilim. Bir çiftliğim var da Kasım Efendi
iltizam1270 etmek talebinde bulunuyor. Ondan dolayı hâl ü şanını
biraz anlamak, sözüne sağlam mıdır, değil midir bilmek istiyorum…
Kasım Efendi’nin bir oğlu var, onu tanıyor musun?
–Şöyle biraz tanıyorum ama derinden derine aşnalığım yok.
–Kasım Efendi pek zengin diyorlar. Aslı var mı acaba?
–Ona inan. Zenginliğine… Zengin… Şu fasulya çuvallarını goruyon a. Evindeki lira bu bendeki fasulyadan bereketli imiş. On
parnağıyla hesaplar, hesaplar, yine bir türlü malının sayısını bilemezmiş…
–Sonra yine görüşürüz inşallah… Şimdilik “orevuar”1271 Bodos
Ağa…
–Selametle efendim…
Meftun çekildikten sonra bakkal çırağına:
–Yine alafranga bir laf yumurtladı da gitti, ne dedi? Sen ağnayabildin mi Apostol?
Apostol, ustasının bu sualine yalnız uzunca bir sırıtma ile sâkinâne cevap verdi. Bakkal başını iki tarafa salladıktan sonra:
–Ben de durdum da bu hımbıldan laf sival ettim… Onun Türkçeden ne haberi var ki Frenkçeden ağnayacak… Birkaç sene evvel
buralarda yalınkat urbalı bir Urum dolaşır idi. Kâ’ine1272 o, Urum
değil imiş de Frenk imiş. Bakkalız ama Urumu Ermeniye Frenkten
ayırd ederik… Marsilya ile Marsuvanlıyı tanırıh, aslının bağa lüzumu yoh a! Türkçeyi de zararsız söylerdi. Bir gun bağa geldi. Medeniyet gunden gune ileri varıyor. Bundan sonra Fransızcanın bakkaliltizam: hazine malı bir gelir kaynağının belli bir ücret karşılığında kişilere
satılması yöntemi
1271	
orevuar (au revoir): Allah’a ısmarladık.
1272	
kâine: mevcut olan
1270	
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lara lüzumu olacak. Gel sana usta Bodos ucuz fiyatla Frenkçe öğreteyim, dedi…
“Öğreneceğimden değül ya hele bir yol ağzını yoklayayım.” dedim. Ne fiyat isteyon diye sordum. Sabahtan sabaha fasulya piyazıyla, sardalya ile her ne ile olursa olsun karnımı doyur. Ona karşılık Fransızcayı su gibi edüp ağzında aşağı akıdayım dedi. O, ekmek
peynire de razı idi ya… Cehaletlik bu ya ben o zaman ehemmiyet
vermedim. Fransızcanın böyle bir gun bakkallara çakallara lüzumu
çıkageleceğinden o zaman kimin haberi vardı? Dört beş sene evvel
Fransızcayı ekmek, peynire öğrediyorlardı. O zamandan şimdiyecek bu lisan kim bilir ne kadar ucuzlamıştır? Ne ise Apostol, zevzekliği bir tarafa koyalım da işimize bakalım… Şu şimdi giden
alafranga şık bey galiba evleniyo… Mürüvvetlenecek. İhtiyar Kasım’dan duğun parası kaldıracak zannederim… Sanki kurnazlık
ediyo da işi bize açmıyo… Parası bol bulamatmış gibi gozüküyo…
Biz adamın kıyafetine kanmayız canım… Semur kürklü altun kordonlu ne efendilerde mal batırdık. Sözüm oğa, sanki çiftliği varmış
da Kasım’a iltizamcılığa verecekmiş… Kaç oradan aman, o laflara
karnım toh… Kasım çiftlik işine girişmez… Havalar ya kurak gider.
Ya sulak gider. Çekirge olur. Böcek üşer. Mahsul işinin bin türlü
derdi, hastalığı vardır. Kasım böyle alaca işe girişmez… Canım o
şık beyin çiftliği olsa gozluğu tek mi kullanır? Birkaç guruş verir de
öbür tekini de takınır canım… İş anlaşıldı ki o şık bey her ne sebeple olursa olsun Kasım’dan para kaldıracak… Bu genç herif bir yol
Kasım’la para muamelesine girişirse gayrık elinden para alınmaz…
Kasım onun avcında bir şey koymaz ki o da bakkala versin… Defteri getir. Borcu hesaplayalım… Yekûn üç yüzü aşarsa… Yarın sabah hemen şıkın köşküne seyirt… “Ustam sılaya varacak. Paraları
isteyo…” di!
§
Meftun birer ikişer gün fasıla ile diğer bakkalı, kasabı, ekmekçiyi, sâ’ireyi yine birer defa dolaştı. Fevke’l-me’mûl1273 işe yarayafevke’l-me’mûl: umduğunun üzerinde

1273	
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cak bazı malumata dest-res olurum1274 hülyasıyla böyle tahkîkât-ı
mükerrereden1275 bir türlü kendini alamıyordu. Fakat bu tahkikat-ı
sathiyesi, Kasım Efendi’nin hıssetinden1276, servetinden başka kendine bir şey öğretmedi. Meftun, müstakbelde kendine kayınpeder
etmeye yemin eylediği Kasım’ın hissetine, cimriliğine dair esnafın,
şunun bunun dehân-ı takbîhinden1277 rivâyât-ı mübâlağâkârane isnâdât-ı acîbe1278 işittikçe ihtiyardan müteneffir olmuyor,1279 bilakis
ona muhabbeti artıyordu. Hasâseti1280 ne derece şedit1281 olursa olsun, serveti de o nispette ziyade olmak tabii değil mi?
Kayınpederin bu iki sıfat yahut fazîlet-i güzîdesi öğrenildi.
Hisset, servet… Fakat bu servete yanaşmak için Meftun’a bir hatt-ı
vasl hizmeti görecek Mahir Bey’in evsafını, meylini, inhimakini,1282
zaafını bir sûret-i ciddiyede tahkik lazımdı. Bu ise bakkalla, kasaba
müracaatla kabil olmuyordu. Teshîl-i maksad1283 için Mahir’e prezante olunmak1284 yahut suver-i âherle1285 kendisiyle münasebet
peyda etmekten başka çare yoktu.
Kasım Efendi’nin köşkü, kendi hanelerinden iki üç köşk aşağıda idi. Oraya kısa boylu, tombalakça bir delikanlının girip çıktığını
Meftun bazen görüyordu. Mahir Bey acaba o muydu? Bir gün pencerenin önünde bekledi, Kasım Efendi’nin köşkünden o delikanlı
çıkarken Eleni’yi çağırdı, hemşiresiyle mektuplaşan delikanlının o
olup olmadığını sordu. Rum kızından cevâb-ı tasdîk aldı. Meftun
kendi kendine:
dest-res olmak: elde etmek
tahkîkât-ı mükerrere: tekrar eden soruşturmalar
1276	
hısset: cimrilik
1277	
dehân-ı takbîh: ayıplayan ağız
1278	
isnâdât-ı acîbe: acayip suçlamalar
1279	
müteneffir olmak: nefret etmek
1280	
hasâset: cimrilik
1281	
şedit: şiddetli
1282	
inhimak: bir şeye fazla düşkün olma
1283	
teshîl-i maksad: maksadı kolaylaştırmak
1284	
prezante olunmak: tanıtılmak
1285	
suver-i âher: başka şekiller
1274	
1275	
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–Bu ise iş kolay. Hımbılca bir şeye benziyor. Prezante olunmaya lüzum yok… Sokakta karşı karşıya tesadüf edince komşuluk
hâtır-nüvâzlığına istinaden1286 bir selam veririm. İkinci tesadüfümde arzû-yı ülfeti biraz daha ileri götürerek bir iki söz de söylerim.
Tanışmış oluruz biter gider.
Kasım Efendi’nin kendine tesadüf edersem gider onun da elini
öpüveririm… İslamlıkta komşu âdeta yarım akraba sayılır… İhtiyarı kendime ısındırabilirsem iş daha yoluna girmiş olur.
O günden sonra artık Meftun’un işi pencere önüne oturup Kasım Efendi’nin mahdumu1287 Mahir Bey’in haneden sâ’at-ı hurûc
ve duhûlünü1288 tetkike münhasır kaldı.1289
Sabahları erkenden baba oğul evden birlikte çıkıyorlar; şimendifere koşuyorlardı. Birkaç defa Meftun da arkalarından şitâb etti.
Muhterem komşusu Kazım Efendi’nin elinde pembe biletle yer bulmak için üçüncü mevkie, ihtiyarlığından gayr-ı me’mûl1290 bir savletle1291 can attığını görünce Meftun alargada donakaldı. Çünkü bizim şık, ikinci mevkie de pek tenezzül edemeyerek birinci ile gider
gelirdi.
Meftun Paris’teki terzisinden getirdiği elbisesi, zarif ganları1292,
tepesi altın küreli bastonu, ipek çorapları, ruganı, iskarpinleri, alelhusus tek gözlükle üçüncü mevkie gidip bir bahçıvanla bir rençper
arasına sıkışamazdı. En samimi şikâyât-ı müte’essirânesinde Fransızca söylemek mutadı olduğundan o lisanla dedi ki:
–Sıcak havalarda “menajri”1293 gibi kokan bir mahale gidip yarım saat geçirmek aman ne müthiş şey!
hâtır-nüvâzlığına istinaden: hatırına dayanarak
mahdum: oğul
1288	
sâ’at-ı hurûc ve duhûlünü: çıkış ve giriş saatini
1289	
münhasır kaldı: ibaret kaldı
1290	
gayr-ı me’mûl: beklenmedik
1291	
savlet: saldırma
1292	
gan (gant): eldiven
1293	
menajri (ménagerie): hayvanat bahçesi
1286	
1287	
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Meftun sıhriyeti1294 arzusuyla yanıp yakıldığı zatın şeref-i
mülâkâtına mazhariyet1295 için üçüncü mevkie oturmayı velev yarım saatçik olsun “menajri” tabir ettiği o kompartımanlarda vakit
geçirmeyi bir türlü göze aldıramıyordu. Haydi, kokuya, bir kasapla,
bakkalla gövde gövdeye, diz dize, omuz omuza oturmaya razı olsun. Haydi, cüzi, muvakkat1296 bir müddet için her rahatsızlığa tahammül etsin… Lakin eşten dosttan, daha fenası müstehzi düşmanlardan bazıları Meftun’u üçüncü mevkide görürlerse beyin birinciden üçüncüye bu sür’at-i sukûtuna1297 ne mana verirler? Milyonlara
sahip kaşıkçılar kâhyasına peydâ-yı sıhriyet için bu derekeye1298
düştüğünü kimse bilmez… Bu hareketinin bir kurnazlık manevrasından ibaret olduğunu anlamaz… Hemen: “Alafranga Bey mangırı tüketmiş. Üçüncü mevkide gidip geliyor… Akşama sabaha Erenköyü’nden Haydarpaşa’ya yaya sefer edecek.” derler. Hâlbuki beyefendi mangırı tüketmesinden masuniyet,1299 böyle bir netice-i
mü’ellimeden sıyânet-i nefs1300 için bu dolaplara giriyor lakin kime
anlatırsın?
Meftun’un ayakları bir türlü üçüncü mevki vagonlarına yürümedi. Yine birinciye atladı. Al kadife geniş minderlerin üzerine kuruldu. Fesini çıkardı, ayağını ayağının üzerine attı. Vücudunu biraz
çarpıttı. Rahat, pek rahat bir vaziyet aldı. Bulunduğu kompartımanda kendinden başka kimse yoktu. Bilet memurlarının yekdiğerini
takiben gelen müfettişlerin o küçücük mukavva parçasını dele deşe
kalbura çeviren kontrolcülerin iz’âcâtından kurtulmak için biletini
yanı başındaki boş mahale koydu. Memur, müfettiş her kim gelse
Meftun parmağıyla bi’l-irâ’e1301 bir işaretle her zahmetten halas olacaktı.1302
sıhriyet: evlenmek suretiyle meydana gelen akrabalık
mazhariyet: elde etme
1296	
muvakkat: geçici
1297	
sür’at-i sukûtuna: hızlı düşüşüne
1298	
dereke: aşağı derece
1299	
masuniyet: kendini koruma
1300	
sıyânet-i nefs: nefsini koruma
1301	
bi’l-irâ’e: göstererek
1302	
halas olmak: kurtulmak
1294	
1295	
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Tren gidiyordu. Bizim şık, vagonun hafif sarsıntılarına teslîm-i
vücûd etti… Uyanık iken muhayyilesini, uykuda rüyasını hep kaşıkçılar kâhyasının servet-i bî-nihâyesi işgal ettiğinden seksen bin
lirayı âlem-i ma’nâda olsun eliyle sevmek, okşamak niyetine gözlerini kapadı. Dalmak istiyor fakat pek dalamıyordu. O seksen, doksan bin lira mürtefice1303 bir yerden dökülüyormuş, beyninden aşağıya bir bârân-ı zer1304 boşanıyormuş nev’inden kapıldığı şiddet-i
hayal tamamıyla vürûd-u nevmine mâni olduğundan bulunduğu
mahalden kendini kapıp soğuk suya atıvermişler zannolunacak raşeler1305 içinde gözlerini açıyor fakat vehleten1306 neye uğradığını
bilemeyerek henüz nazar-ı vehminden zail olamayan o altın şelalesinin bütün iltimâ’ât-ı cân-firîbine1307 doğru yine arz-ı rû-yı ta’abbüdden1308 kendini alamıyordu.
Tren Göztepe’yi geçti. Feneryolu mevkifinde1309 durdu. Girenler, çıkanlar, inceli kalınlı borular, çanlar… “Tamam” feryatları hep
bu gürültüler Meftun’un altın rüyasını, o güzel hülyasını ihlal ediyordu. Azıcık yerinden doğruldu. Kendi kendine derin bir sadâ-yı
şikâyetle “Of ne kadar gürültü!” dedi.
Sonra birdenbire Kasım Efendi’yi düşündü. Dudaklarında acayip bir tebessüm peyda oldu. Servetini Meftun kendi sa’âdet-i
hayâtı için esâs-ı tahayyülât1310 ittihaz ettiği o zat yani kaşıkçılar
kâhyası şimdi adım adım üzerine, bir kompartımanda kupkuru bir
tahta peyke1311 üzerinde mahdumuyla yan yana yahut karşı karşıya
bulunuyorlar, kim bilir ne kadar sıkıştırılıyorlar, ne kadar itilip kakılıyorlardı? Meftun enine boyuna oturduğu bir mahalde sıkılıyordu, ya zavallı Kasım Efendi orada, üçüncü mevkide ne yapsın?
Dünyanın hâline bakınız! Biçare Kasım Efendi yemeyecek, içmemürtefice: yüksekçe
bârân-ı zer: altın yağmuru
1305	
raşe: titreyiş
1306	
vehleten: birdenbire
1307	
iltimâ’ât-ı cân-firîbine: iç açıcı parıltılarına
1308	
arz-ı rû-yı ta’abbüdden: yüzünü çevirerek tapınmaktan
1309	
mevkif: durak
1310	
esâs-ı tahayyülât: hayallerinin temeli
1311	
peyke: duvara bitişik, alçak, tahta sedir
1303	
1304	
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yecek, on para, beş para için kasapla, bakkalla, bütün esnafla çekişecek, her kiminle muamelede bulunsa birkaç para kırpmak maksad-ı seyyi’esiyle1312 zihni lâyenkati1313 i’mâl-i desâ’isle1314 meşgul
olacak… Böyle üçüncü mevkilerde, müteaffin1315 yolcular arasından gidip gelecek hâsılı istirahat, refah yüzü görmeyecek. Bu iktisatlar, varlık içinde bu zaruret, bu mihen,1316 bu meşakk hep ne için?
Ba’de’l-vefât1317 vârislerine binlerle lira bırakmak için değil mi?
Vârisler, onlar kimler? Onlardan biri de Meftun değil mi? Kerime
Hanım’ın hissesi tamamıyla Meftun’un demek… Kayınbiraderi de
biraz alıkça görünüyor. İdâre-i emvâlden1318 aczi, beceriksizliği tebeyyün ederse1319 ona en yakın akrabadan vesayet1320 edecek kim
var? Yine Meftun…
Kasım Efendi demek bütün bu eziyetlere, mahrumiyetlere
Meftun’a para bırakmak için katlanıyor…
Bizim şık dua eder gibi bir hiss-i şükrânla ellerini kaldırdı. Gıyabî bir meveddet-i şedîde1321 ile:
“Ey mukaddes ihtiyar! Seksen bin lira nakit ve bu miktardan
efzûn akar, sana da bana da yetişmez mi? Ahir zamanda, şu vakt-i
şeyhûhetinde1322 biraz rahat yüzü görmek için mesela bu servetinden beş yüz lirasını yesen vallah yüreğime zerre kadar eser-i infi’âl
gelmez. Bunu senden esirgemem. Beş yüz lira, altı yüz lira hakkındır. Afiyet olsun… Hatta bin lira da yesen yine gocunmam. Sana
karşı olan minnettarlığım yine haleldar olmaz.”1323 dedi.
maksad-ı seyyi’esiyle: kötülük maksadıyla
lâyenkati: aralıksız
1314	
i’mâl-i desâ’is: hileler üretmek
1315	
müteaffin: pis kokulu
1316	
mihen: sıkıntılar
1317	
ba’de’l-vefât: ölümünün ardından
1318	
idâre-i emvâl: malların idaresi
1319	
tebeyyün etmek: görülüp anlaşılmak
1320	
vesayet: vasilik
1321	
meveddet-i şedîde: şiddetli sevgi
1322	
vakt-i şeyhûhetinde: yaşlılık zamanında
1323	
haleldar olmaz: bozulmaz
1312	
1313	
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Servet-i hâzırasından ihtiyara Meftun’un böyle bilâ-riyâ,1324
samîm-i kalbinden1325 beş yüz, bin lirasını bahş eylemesi, o mikdâr-ı meblağın ahz ve sarfına müsaade etmesi doğrusu can dayanmaz fedakârlıklardan, emsaline tesadüf olunmaz semahatlardandı.1326
Haydarpaşa’ya muvasalat1327 olundu. Vagonların basamaklarından dökülüyor gibi halk dışarıya uğradı. Açıklı koyulu şemsiyeler açıldı. Çakıllar üzerinde bir çıtırtı peyda oldu. Ahali deniz cihetine doğru akıyordu. Birbirini itenler, fistanını bir eliyle arkadan
kaldıran madamlar, çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan
adamlar arasında engûrlu1328 sofu, barudî1329 cüppeli, abani sarıklı
eli zembilli1330 bir ihtiyar, yanında bir delikanlı yani Kasım Efendi’yle mahdumu onlar da gidiyorlardı. Meftun seri adımlarla sekerek bu baba oğlun yanına yaklaştı. Onları yakından görmek, tetkik
etmek arzusuna bir türlü galebe edemiyordu. Bunlara sürtündükçe
sanki seksen bin liranın maddiyatından tayerân eden1331 bû-yı
ümîd1332 ve saadeti istişmâm eder1333 gibi oluyor, işmi’zâzât-ı vechiyelerini1334 gördükçe, sözlerini işittikçe husûl-i maksadına işârât-ı
adîde1335 keşfeder gibi inşirahlara1336 düşüyordu.
Biraz yürüdüler. İhtiyar elindeki zembili oğluna uzatarak:
“Yavrum şunu azıcık elimden al. Pek terledim.” dedi. Mahdum bey
pederinin bu ihtarını işitmemezlikten gelerek yürüyüverdi. İhtiyar
bilâ-riyâ: yalansız
samîm-i kalbinden: içten gelerek
1326	
semahat: cömertlik
1327	
muvasalat: bir yere ulaşma
1328	
engûrlu: üzümlü
1329	
barudî: barut rengi, mavimtırak kurşuniye kaçan renk
1330	
zembil: hasırdan örülmüş saplı torba
1331	
tayerân eden: uçan
1332	
bû-yı ümîd ve saadet: ümit ve mutluluk kokusu
1333	
istişmâm etmek: koklamak
1334	
işmi’zâzât-ı vechiyelerini: yüzlerindeki buruşmaları
1335	
işârât-ı adîde: birçok işaretler
1336	
inşirah: rahatlama
1324	
1325	

192 | Şıpsevdi

bir tavr-ı infi’âl ve inkisar1337 ile başını iki tarafa salladıktan sonra
taşımaya mahkûm kaldığı zembili sıkı sıkıya koltuğunun altına sıkıştırdı. Bir rû-yı mütevekkilâne1338 ile tesrî-i hatavât etti.1339 Lakin
koltuğundaki zembilin sıkleti mahdumun reddinden sonra sanki
birkaç misli artmış gibi biçarenin beli daha ziyade büküldü…
Mahdum beyin şu insafsızlığı Meftun’un canını sıktı. Binlerle
lira bırakacak bir ihtiyar pedere bu muamele edilir mi? Merhametsiz evlat, zembili o zavallı muhteremin elinden alıp da vapura kadar
götürüversen ne olur?
Bizim şık, oğluna karşı ihtiyarın hasbî1340 avukatlığını etmekte
iken arkadan konuşa konuşa gelen iki zatın muhaveresi sem’-i dikkatini celbetti. Şöyle konuşuyorlardı:
–Koltuğuna zembil sıkıştırmış şu giden pîr-i fânîyi1341 tanır mısın?
–Hayır, pek tanımıyorum. Onlar galiba baba oğul. Bu taraflarda
bu sene peyda oldular. Geçen gün oğluyla yol üzerinde bir tuhaf
mücadele tutturdular. “Zembili ben taşımam, sen taşıyacaksın.” davası… Oğlan topuz gibi güçlü, kuvvetli bir delikanlı… Lakin ne
dersin zembili taşımıyor. O yükü babasına bırakıyor.
–Taşımaz a!
–Niçin? İnsan o ihtiyarın evladı değil, yedi kat yabancısı bile
olsa yine sinnine hürmeten elinden zembili alır da taşıyıverir.
–Efendim, ihtiyar da taşı diye oğlunu zorlayacağına, bakınız
şurada irili ufaklı bu kadar hamal var. Onlardan birini çağırsın. Eline yirmi para versin de taşıtsın.
–A birader zavallının yirmi otuz para vermeye belki vakt-i hâli
müsait değil.
tavr-ı infi’âl ve inkisar: kızgın ve kırgın tavır
rû-yı mütevekkilâne: tevekkül eden çehre
1339	
tesrî-i hatavât etmek: adımlarını hızlandırmak
1340	
hasbî: gönüllü
1341	
pîr-i fânî: geçkin ihtiyar
1337	
1338	
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–Vakti mi müsait değil? O ihtiyara kim derler sen biliyor musun?
–Yoook…
–Ona adla sanla “altın babası” Hacı Kasım derler… Nakit seksen bin lirayı mütecaviz.1342 Hemen bunun iki misli de irat ve
akar.1343
–Deme birader…
–Ben demiyorum. Bunu âlem söylüyor. Bu kadar servet de yine
yirmi para, on para vermemek için o zembili inleye sıklıya kendi
götürür…
–Öyle ise taşısın, oğlana hak verdim…
–Kasım Efendi gözünü yumuverince bu cesim servet iki evladına, evet bir oğluyla bir kızına kalacak… Oğlan hovarda şey… Babasına çekmemiş. İstanbul’a yalnız indiği vakitler, ikinci mevki ile
iner. Peder efendi beraber olunca iş değişiyor. Bu kadar parayı bu
oğlanla, bu oğlana enişte olacak bahtiyar her kimse bu ikisi yiyecekler…
Muhaverenin bu noktasını istimâ eder etmez, Meftun’un boğazına bir şeyler tıkandı. Elini ayağını raşeler aldı. “Oğlana enişte
olacak bahtiyar, o benim işte.” feryadıyla o iki zatı susturmak istiyordu. Kasım Efendi’nin yani Meftun’un kayınpederinin hâlinden,
servetinden böyle ratıp yâbis1344 bahsetmeye o efendilerin ne hakkı
vardır? Hacı Kasım’ın serveti artık Meftun’un saadet-i hâline taalluk eder1345 bir mesele demekti. Onu böyle yağlandıra ballandıra
medâr-ı kelâm ittihaz etmelerine1346 doğrusu damat bey tahammül
edemiyordu. Kasım Efendi’nin serveti böyle ağızdan ağza şayi1347
olursa belki kerime hanımın izdivacına diğer talipler zuhur eder.
mütecaviz: -den fazla
akar: kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret
1344	
ratıp yâbis: yaş kuru
1345	
taalluk eder: ilgili olan
1346	
medâr-ı kelâm ittihaz etmelerine: konuşmaya sebep edinmelerine
1347	
şayi: herkesçe bilinmiş
1342	
1343	
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Meydana birçok müsabıklar çıkar. Böyle tehlikeli ihtimâlâtın
men’-i zuhûru1348 için herhâlde tesrî’-i emel1349 lazımdı.
Vapura girildi. Meftun yukarıya çıktı. Kayınpederle kayınbirader mevkisiz tarafa yürüdüler. Of, bu yirmi, otuz paralık cüzi bir
masraf onları daima Meftun’dan ayırıyor, mâni’-i tedkîkâtı oluyordu. Kasım Efendi makinelere yakın loşça bir yere oturdu. Zembili
de yanına koydu. Siyah kaytanla1350 boynuna geçirili koca piryol1351
saatini sık sık koynundan çıkarıyor, sonra parmaklarıyla bir şeyler
hesaplıyordu. Besbelli zembil maddesinden1352 dolayı bir tekdîr-i
muhakkaktan1353 kurtulmak için mahdum bey, pederinin yanma yanaşmıyor, alargada dolaşıyordu.
Meftun tenhaca bir tarafa çekildi. Başını dayayacak bir demir
sütun buldu. Gözlerini kapadı. Kasım Efendi’nin liraları nazar-ı hayalinde yine bir “kaskad”1354 teşkil ederek başından aşağı ılık bir
“duş” gibi dökülmeye başladı. Yavaş yavaş altınlar boğazına kadar
yığıldı. Bu altın banyosunun sühûnet-i latifesi1355 içinde Meftun’a
bir nevi istiğrak1356 geldi. Vehleten kulaklarında çınlayan: “Efendiler yürüyelim.” sadası şıkı bu altın rüyasından uyandırarak vapurun
iskeleye vusulünü1357 anlattı. Meftun köprüde zembilli ihtiyarı yine
takip etti.
Baba ve oğul Bahçekapısı’nda tramvay cihetine hiç adım atmadılar. Kira arabalarına kat’â1358 rû-yı iltifât atfetmediler.1359 Balıkpazarı tarafına yürüdüler. Şık da arkalarından ayrılmadı… Gittiler
gittiler. Köşeyi döndüler. Mısır Çarşısı’na girdiler. Kasım Efendi
men’-i zuhûr: ortaya çıkmasına engel olmak
tesrî’-i emel: gayeyi hızlandırmak
1350	
kaytan: pamuk veya ipekten sicim
1351	
piryol: üzerinde kümbetsi bir kapak bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
1352	
madde: konu
1353	
tekdîr-i muhakkak: kesin olarak azarlanma
1354	
kaskad (cascade): şelale
1355	
sühûnet-i latife: tatlı sıcaklık
1356	
istiğrak: kendinden geçme
1357	
vusul: ulaşma
1358	
kat’â: asla
1359	
rû-yı iltifât atfetmediler: yüz göstermediler
1348	
1349	
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orada birkaç dükkâna uğradı. Birtakım senedât ibrazıyla şahadet
parmağını muhatabının gözüne sokar gibi bir me’âl-i tehdîd ile sallayarak sert sert bir şeyler söylendi. Galiba yine faiz işleri olacak.
Vapurdaki parmak hesaplarının netâyici… Meftun da civar dükkânlardan, mercanköşk,1360 mürdesenk1361 kabilinden şeyler sorarak vakit geçiriyordu. Mısır Çarşısı’ndan çıkıldı. O cadde boyuna kat’
edildi. Fenerciler Yokuşu’nun alt başına muvasalat olundu. İhtiyarcağız şöyle kuvvetlice bir iki defa silkinip ön taraftan bağını tuttuğu
zembili güzelce sırtına yerleştirdikten sonra kendini yokuş yukarıya bir verdi. Kasım Efendi yokuşun köşe başlarını teşkil eden dönek
mahallerinde arkasını duvara veriyor, zembile dayanarak gözlerini
kapıyor, ayakta uyur gibi bir iki dakika yorgunluk geçirdikten sonra
yine bir gayret-i müteceddide1362 ile tırmanmaya başlıyordu. Üçe
münkasım1363 o koca dik yokuşun üst başına çıktılar. Meftun’da
yorgunluktan, terden, tozdan ne tuvalet kaldı, ne gömlek, ne yakalık…
Şık kendi kendine: “Ben bu ihtiyarı böyle üç gün takip etsem
ya zıyyık-ı sadra,1364 ya helecân-ı kalbe1365 uğrayarak terk-i âlem
ederim.” diyordu.
Nihayet Beyazıt’a, Kaşıkçılar’a geldiler. Kasım Efendi alelade,
bir kaşıkçı dükkânına girdi. Burası milyonerin ticaretgâhı olacak.
Çalışkan bir çırağın himmetiyle erkenden açılmış, süpürülmüş.
Meftun dükkâna baktı. Kasım Efendi’nin servetine haset ettiği
kadar tarz-ı maişet ve hayatına acıdı. Şimendiferde üçüncü mevkide gelmek, vapurda makinenin yanına oturmak… Köprüye çıkınca
zembili dûş-i pîrîsine1366 alarak yokuşları tırmanmak… Bir milyonere yakışır hayat mı bu?
mercanköşk: ballıbabagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi
mürdesenk: doğal kurşun oksit
1362	
gayret-i müteceddide: yenilenmiş gayret
1363	
münkasım: bölünen
1364	
zıyyık-ı sadr: göğüs darlığı
1365	
helecân-ı kalb: kalp çarpıntısı
1366	
dûş-i pîrîsine: ihtiyarlamış omzuna
1360	
1361	
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Şıkın kalbine şüphe arız oldu. Acaba Kasım Efendi zannolunduğu kadar zengin değil mi? Ona isnat olunan bu servet yalnız ötekinin berikinin muhayyilesinde vücut bulmuş bî-esâs zenginliklerden olmasın! Tahkikata yeniden germî verdi. Netice-i tetkikat, bu
defa seksen değil, Kasım’ın birkaç yüz bin liralık bir zat olduğunu
müebbet zuhur etti. Binaenaleyh artık beyhudeye vakit geçirmek
kadar budalalık olamazdı.
7
Meftun, hemşiresiyle Mahir Bey arasında başlayan muaşakayı
bir netice-i meşrû’aya yani izdivaç tarikine1367 sevk edebilmek için
evvel emirde, teati1368 olunan muhabbetnameleri elde etmeyi eslem1369 hareket addeyledi.1370 Bu mühim işi kendine, görse görse
Eleni görebilirdi. Bu zor keyfiyet Zarafet’in harcı değildi. Rum kızını bir gün mahremâne bir köşeye çekerek maksadını açtı. Eleni
zaten Zarafet’in postacılık ücreti olarak kızdan oğlandan aldığı çeyreklerin nâr-ı hasediyle1371 geceleri rahat uyuyamadığından bu vazîfe-i müfîdeyi1372 kendi uhdesine çevirmeyi cana minnet biliyordu.
Eleni bir yolunu bularak Lebibe’nin mahremiyetini kazanacak, Zarafet’i işten çıkararak mektupları kendi götürüp getirmeye başlayacak, muhabbetnameler, sevdakârların yed-i tahassürlerine1373 varmazdan evvel Meftun Bey tarafından kıraat edilecek, bu suretle
esrâr-ı mu’âşakaya tamamıyla vukuf hâsıl olacak…
Böyle işleri başarmaya Eleni’nin fıtratı pek müsaitti. Âşıktan
muaşakaya tahrirî, şifahî1374 haber getirip götürmek, sanki Rum kızı
böyle vesâtetler1375 için yaratılmıştı. Bu nazik keyfiyete neresinden
başlamak lazım geleceğini Eleni çok düşünmeden tayin etti. Evvela
tarik: yol
teati: karşılıklı alıp vermek
1369	
eslem: en doğru
1370	
addeylemek: saymak
1371	
nâr-ı hasediyle: kıskançlık ateşiyle
1372	
vazîfe-i müfîde: faydalı görev
1373	
yed-i tahassürlerine: hasret çeken ellerine
1374	
tahrirî, şifahî: yazılı, sözlü
1375	
vesâtet: aracılık yapma
1367	
1368	
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Lebibe ile Zarafet’in aralarını açmak yahut Zarafet’i bu vesâteti icradan menedecek ıztırara1376 sokmak iktiza ediyordu.1377 Eleni bir
gün Şaban Ağa’yı gizlice bir köşeye çekerek dedi ki:
–Saban Ağa sen duydu mu?
–Neyi?
–Neyi olacak kala? Birbirinde muhabbet koymuslar… Zarafet
Abla is içerde girmis.
–Zarafet Abla ocak isine mi girmiş?
–Yok, vire kaymeni, o buna sevmis… Öteki de ona, ara yerde
Zarafet postacılık yapmıs anlayorsun?
–Yalan!
–Matofeo…
–Zarafet’i kim seviyormuş? İyi anlayamadım ki…
–Yok, kimse Zarafet sevmez… Ona da seviyorlar ama bu is
baska… Bizim Lebibe Hanım yok mu?
–Ey?
–Komsunun oğlusu bizim küçük hanıma alaka yapmıs… İçerden yanmis… Katalaviz?1378
Şaban Ağa alınarak:
–Bak hele bak! Komşunun oğlu bizim Lebibe Hanım’a abayı
yakmış öyle mi?
–Yok vire aba, kendi gönlün içerden yanmis…
–İşte ona abayı yakmış derler…
–Yok, ben bilmiyorum böyle… Zarafet Abla mektup getirdi götürdü…
–Bak terbiyesize bak. Mektup getirip götürdü ha? Bana danışmadan böyle işin içine girdi öyle mi?
–Bedava götürmemis, iki çeyrek almis…
ıztırar: zorunluluk
iktiza etmek: gerekmek
1378	
Katalaviz (Katalaves): Anladın mı?
1376	
1377	
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–Bu ay aylığından fazla iki de çeyrek almış da… Bundan da
bana hiçbir şey açmadı.
Şaban Ağa’yı bu kadarcık fitillemek kâfiydi. Lebibe Hanım’ın
komşunun oğlunu sevdiği, ara yerde mektuplar teati olunduğu Şaban’ın pek umurunda değildi. Fakat Zarafet tarafından vesâtet olunması ağanın menfaatine dokunuyordu. Bu keyfiyet-i muaşaka duyulursa Zarafet’in o haneden defedileceğine şüphe yoktu. Zarafet
kovulursa öyle her aylığını Şaban’a tamamıyla teslim edecek bir
aşçı kadın daha nerde bulunur? Netice-i hâl Şaban için çok zararlı
olacaktı. Binaenaleyh bu postacılıktan men için Zarafet’in şiddetle
kulağını burmak lazımdı. O gece Şaban, Zarafet’i mahremâne mülakatlarına melce1379 olan çamaşırlığa celbetti.1380 İlk serzeniş-i mütehevvirânesi1381 şöyle oldu:
–Sen komşunun oğluyla “âşıktaşlık” işlerine girişirsin ha?
Zarafet vehleten1382 bu isnadı nasıl reddedeceğini bilemeyerek
entarisinin yakasını ağzına alıp:
–Tüh tüh… O nasıl soz öyle? Allah kuru iftiralardan saklasın…
Ben mi komşunun oğluna gönül verdi? Ayo? Ah Şabancığı senin
üstüne gül koklayanın burnunu düşsün…
–Öyle ya! Geçen günü gidip onunla görüşmedin mi?
[Zarafet] – (Şaşalayarak) Hangisi düşman bunu sana haber verdi?
–Onu bana haber veren düşman mı ya? En büyük dostum o benim! Bunu senden hiç ummazdım Zarafet… Öleceğim aklıma gelirdi de böyle gönlünü benden alıp başka bir erkeğe vereceğin gelmezdi.
[Zarafet] – (Ağlayarak) Aklına böyle şey niçin geldi ayo? Zarafet senin üstüne hiç başka çiçek koklar mı? Ne o herif bana sevdi… Ne ben o herife sevdi… Başka iş için gitti. Zarafet senden
başkasına sevdiyse iki gözlerine kör olsun emi?
melce: sığınak
celp etmek: götürmek
1381	
serzeniş-i mütehevvirânesi: kızgınlıkla sitem etme
1382	
vehleten: birdenbire
1379	
1380	
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–Başka iş için mi? Hangi iş için gittin bakayım?
Zarafet müşkül bir mevkide kaldığını ima eder surette dövünüp
çırpınarak:
–Gordun mu şimdi işi! Söyleme diye bana büyük yemin verdirdi… Kargalar gözlerine oysunlar dedi… Sevgiline kavuşma dedi…
Ben bu sırrı söylerse sonra sana nasıl kavuşacak ayo? Aha beni güzel Şaban Ağa bana yeminini bozdurma…
–Hayır… Ne olduysa hepsini doğruca söyleyeceksin…
–Eh… Öyle ise ben sana yeminini söyledi. Günahını benim üstten gitti… Sen bana nasıl seviyorsa komşunun oğlu da işle öyle
Leblebi Hanım seviyor… Küçük hanım bana yalvardı… Aha beni
güzel ablam dedi. Şu nektubu komşunun oğluna götürür verir misin
dedi…
[Şaban Ağa] – (Hiddetle) Sen de aldın götürdün değil mi?
–Cahilliğine uydu götürdü…
–Bir daha götürmeyeceksin… Anlıyor musun? Sonra seni de o
herifi de berbat ederim. Zarafet bana iyi bak. Ben seni gözümden
kıskanırım. Evet, seni sağ gözüm solundan, sol sağından kıskanır.
İki gözüm bile seni aralarında paylaşamazlar…
[Zarafet] – (Hayretle) Sen beni bu kadar seviyo mu?
–Daha soruyor musun? Ben bu kapıda bu kadar ezayı cefayı
niçin çekiyorum? Hep senin için değil mi?
–O kadar seviyorsa para biriktirelim. Gidelim Allah’ın emriyle
evlenelim… İşte aldığı aylıklarını bütün sana veriyo…
–Ben de seni almak için biriktiriyorum. Fakat sen beni acaba
darılır mı diye hiç hatırına getirmeden git de elin çapkınlarına mektup götür… Sonra adın çıkarsa? Ya o herif seni seviverirse? Elin
çapkını bu!
–Allah göstermesin. Ben onu sever mi hiç? Ben öyle aşüfte Zarafet mi ayo? Ben hep gece rüyalarında seni görüyo… Başkasını
görmüyo ki…
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–Değil öyle bir erkekle… Âdeta bir horozla görüştüğüne bile
razı değilim…
–Şaban Ağacığım sen korkma. Ben ne horozla ne erkek ördekle
görüşmem… Erkek kedi bile sevmem. Hiç merak etme. Düğünümüz ne vakit olaca ayo? Beni kıskanıyorsa düğünü çabuk yap…
Ben de seni başka kadınlardan kıskanıyo…
–Sen böyle tek durmazsan düğünümüz nasıl çabuk olur?
Zarafet, badema1383 tek duracağı hakkında ne kadar belâgat-ı
te’mîniyesi1384 varsa sarf eyledi. Zavallı aşçı kadın bundan sonra
kendine dünyanın bütün sim ü zeri1385 bahş olunsa yine en ufak bir
tezkerenin vesâtet-i îsâliyesini1386 kabul etmeyeceğini o zor anlaşılır
iknâ’ât-ı mantîkiyesiyle1387 ifhama1388 uğraştı… Şaban Ağa ile karîben1389 icra olunacak düğünlerine intizâren1390 hayatın bu izdivaçtan
hariç kalacak bütün saadetlerine nazar-ı tenezzül atfetmeyeceğini
bildirdi.
§
İş yoluna girdi. Postacılık hizmeti Zarafet’ten Eleni’ye intikal
eyledi. Lebibe âşığı Mahir’den muhabbetname vüruduna beş on
gün intizar etti. Fakat böyle günlerle intizarı boşa çıkınca elem-i
iştiyâkı1391 arttı. Sabredemez bir hâle geldi. Sebeb-i infi’âli sormak
için uzun bir şikâyetname yazdı. Bir elinde mektup, diğerinde çeyrek bermutat1392 Zarafet’in himmet-i vesâtetine müracaat etti. Fakat
abla bu sefer bütün feryâd-ı takbîh ve ta’yîbiyle1393 bağırarak:
badema: bundan böyle
belâgat-ı te’mîniyesi: temin eden sözü
1385	
sim ü zer: gümüş ve altın
1386	
vesâtet-i îsâliyesini: ulaştırmaya aracılık etmeyi
1387	
iknâ’ât-ı mantîkiyesiyle: mantıklı inandırıcığıyla
1388	
ifham: anlatma
1389	
karîben: yakın zamanda
1390	
intizâren: umut edip bekleyerek
1391	
elem-i iştiyâk: özleminin acısı
1392	
bermutat: her zaman olduğu gibi
1393	
feryâd-ı takbîh ve ta’yîbiyle: kabahatli bulan ve ayıplayan feryadıyla
1383	
1384	
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–Boğazına kadar altına gark etse ben artık nektup götürmez.
Elin çapkını insana göz atarsa beni kısmetini çıkar mı sonra? Öyle
ya erkek bu! Sana da ayıp değil mi küçü hanım? Bu seni alacak mı?
Adını çıkarsa artık seni başka kocaya almazlar… Kadın kısmını kocaya da varmazsa bir işe yarar mı? Anamız bizi niçin doğurdu? Biz
de çocuk doğuralım diye doğurmadı mı? Kocaya varmadan insan
nasıl doğurur ayo?
Lebibe Hanım, Zarafet’in bu garip felsefesini dinledi. Şaşırdı
kaldı, Zarafet’i, ücret-i isâliyeye zammettirmek için bu ağızları kullanıyor zannederek evvelce verdiği çeyreğe bir daha ilave etti. Aşçı
kadını ırzâ1394 kabil olmadı.
Bu komedyayı gizli gizli kapılardan, pencerelerden dinleyen
Eleni, bir müddet sonra bir münasebet düşürerek Lebibe’ye arz-ı
hizmet eder. O da minnetle kabul eyler. Meftunca matlup1395 hâsıl
olur. Artık mu’âşıkların1396 mektupları hep şıkın elinden geçer. Gayet ehemmiyetsizce ve hemen yan kapatılmış olan zarflan suhuletle
açar. Ba’de’l-mütâla’a1397 mürselün-ileyhlerine1398 teslim edilmek
üzere yine Eleni’ye verir…
Meftun birkaç haftada hemşiresinin esrâr-ı mu’âşakasına hemen tamamıyla denecek kadar vâkıf olur. Kasım Efendizade çıra
gibi ateş almış, Lebibe için yanıyor. Kaba saba o kadar dil döküyor
ki arz-ı sevda ederken devirdiği çamların şemâtet-i sukûtu1399 âdeta
kulakları tahriş ediyor. Kız da hayli açılmış… Harâret-i aşkını külhana teşbihten sıkılmıyor. Tenevvü-i isti’ârât1400 için bu nâr-ı sevdâsını bazen fırına bazen harîke1401 benzetiyor. Bazen de kalb-i sevdâ-zedesini ızgara üstünde cızırdayan ciğer kebabına teşbihle
ırzâ: razı etmek
matlup: istenilen (şey)
1396	
mu’âşık: seven
1397	
ba’de’l-mütâla’a: okuduktan sonra
1398	
mürselün-ileyh: kendisine bir şey gönderilmiş olan
1399	
şemâtet-i sukût: devrilmenin kuru gürültüleri
1400	
tenevvü-i isti’ârât: teşbihlerin çeşitliliği
1401	
harîk: yangın
1394	
1395	
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beyân-ı te’ellüm ediyor. Aşığının name1402 irsalindeki1403 te’ehhürâtı,1404 en ufak müsamahalarını1405 hadde-i mu’âhezeden geçiriyor.1406 Hiçbir kusurunu affetmiyor. Her iddiada zeytinyağı gibi üste
çıkmak için ufak tefek kaziyeler,1407 safsatalar1408 bile tertip ediyor…
Hele şu serzenişlere bakınız:
“Hıyanet! Sizi sevmenin büyük bir kabahat olduğunu çektiğim
cezalardan anlıyorum. Kapımızın önünden bir haftada iki defa geçtiniz. Artık yüzünüzü göstermemeğe de yemin mi ettiniz? Gönlümün bayramı cemalinizi temaşa ile geleceğini bilmiyor musunuz?
Hep böyle aşkın Ramazan’ında mı yaşatacağız? Her şeye oruç,
oruç, oruç…”
Bu satırları kıraatten sonra Meftun elini dizine vurarak:
–Şaşıyorum. Biraz da kızıyorum. Lebibe bu sözleri nereden öğrendi? Ben kendine bu yolda ders vermedim. Utanmaza bak! Hiç
kız kısmı muhabbetin savm1409 u sabrından şikâyet eder mi? Bu kıza
biraz naz ve istiğna1410 dersi vermeli.
Sonra Mahir Bey yukarıki satırlara şu cevabı veriyor:
“Elimden gelse sabahtan akşama kadar bütün vaktimi kapınızın
önünden gelip geçmekle geçireceğim. Fakat biraderinizden korkuyorum. Birkaç zamandır ona bir hâl oldu… Pederimle ne vakit sokağa çıksak o da arkamızda peyda oluyor. Sanki bana, bizi gözetliyor, şimendiferde, vapurda, her hâlimizi tetkik ediyor gibi geliyor…
Bir şeyden şüphelendi mi yoksa? Beni görünce hissettiğiniz sevinci
meserret-i ıyd,1411 böyle bî-vasl1412 yaşayışımızı da sabr-ı savma teşname: mektup
irsal: gönderim
1404	
te’ehhürât: gecikmeler
1405	
müsamaha: kusurlara göz yumma
1406	
hadde-i mu’âhezeden geçiriyor: azarlama eleğinden geçiriyor
1407	
kaziye: ileri sürülen iddia
1408	
safsata: asılsız söz
1409	
savm: oruç
1410	
istiğna: nazlanma
1411	
meserret-i ıyd: bayram sevinci
1412	
bî-vasl: kavuşmadan
1402	
1403	
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bih etmişsiniz… Ey zarafetine kurban olduğum cânânem sabret.
İftâr-ı muhabbetimiz yakındır.”
Meftun kendi kendine hiddetle:
–Hele nikâhsız oruç bozunuz da bakınız başınıza ne kıyametler
koparırım… Lebibe yakın vakitte Kasım Efendi’ye bir torun, ikinci
derecede bir vâris takdim edeceğe benziyor… Fakat müteyakkız1413
davranmalı ki keyfiyet usulü dairesinde cereyan etsin…
Lebibe mektubunun birinde birtakım uzun sözlerle şunu anlatmaya uğraşıyordu:
“Ağabeyimden çekinmeyiniz. O gayet alafranga mizaçtır. ‘Boter’e yaptırılmış bir kostüm. ‘Bergüi’ye ısmarlanmış bir iskarpin,
‘Pigmalyon’dan alınmış bir kravat onun nazarında bütün günahlarınızı affettirmeğe kâfidir. Sizi o kıyafette görürse hemşiresinin gönlünü çalmış olduğunuza meyus değil memnun olur…”
Meftun:
–Fakat bu Lebibe işi azıtıyor ha! Amma da çiçekmiş bu kız!
Lakin ne kadar olsa yine alık, yine alık… Aşığı beyefendi Boter’in
filanın isimlerini ömründe ilk defa işitmiş olsa gerek… Zavallının
en adi kapamacı1414 elbiseleriyle setr-i vücûd ettiğini bu kız görmüyor mu?
Mahir’in mektuplarının birindeki şu parça da şayan-ı dikkatti:
“Ey mahbûbe-i dil-ârâmım!1415 Gündüz gözüyle yakından
cemâl-i tâb-nâkınızı1416 temaşa bu üftâde-i giryânınıza1417 müyesser1418 olmayacak mı? Vakt-i mülâkat için hep mehtaplı geceleri intihap eyler, bedir1419 ‘mâverâ-yı Kayış Dağı’ndan’1420 zuhur ederken
siz de yeldirmeniz, pullu başörtünüzle çayırlığa letafet-bahş olursumüteyakkız: gözü açık olan
kapamacı: eskiden hazır giysi satan esnafa verilen ad
1415	
mahbûbe-i dil-ârâmım: gönül okşayan sevgilim
1416	
cemâl-i tâb-nâk: parlak yüz
1417	
üftâde-i giryân: gözü yaşlı âşık
1418	
müyesser: kısmet, nasip
1419	
bedir: dolunay
1420	
mâverâ-yı Kayış Dağı’ndan: Kayış Dağı’nın ardından
1413	
1414	
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nuz… Fecrü’t-tâbda1421 kamerle müsabaka edeceğim diye bu âşık-ı
nâlânınızı1422 mâhtan1423 mehcûr1424 kalan leyâl-i muzlimede1425
nâr-ı hicrâna bırakmak reva mıdır?”
Meftun:
–Aferin Mahir Bey! Yüzünden hiç umulmaz ama name tahririnde epey sâhib-i selîka1426 imişsin… Fakat yalnız “cânâne”, “mahbûbe-i dilârâ” gibi sekâlet-i ta’bîrâtını1427 okudukça boğuluyorum.
Mâverâ-yı Kayış Dağı gibi zühulleri1428 ben de yaparım. Bunlar bazen pek latif ve şairane düşer… Seninki biraz kabaca olmuş. Zararı
yok… Lebibe’yi gündüz gözüyle görmek cihetine gelince onu affedersin… Bizim hemşireyi mehtapta görmek daha şairanedir. Nikâhınız olsun, ondan sonra birbirinizi gündüz gözüyle istediğiniz kadar görünüz. Bu temaşadan çabuk usanacağınıza eminim…
Meftun Bey mektupları böyle dest-i mahremiyetinden geçirip
eğlenirken bir gün Eleni, beyine iki mektup takdim ile gülerek dedi
ki:
–İste bu mektup da başka bir bey göndermis…
[Meftun] – (Kaşlarını çatarak) Bunu da başka bir bey mi gönderdi?
–Evet…
–Lebibe artık işi taşırıyor… İlk mektuplarda sükût olundu diye
şakayık çiçeği gibi bu kadar açılmanın da lüzumu yok…
[Eleni] – (Telaşla) Ah beyefendi anlamadi… Birakacaksin
bana ki söyleyeceğim…
–Ne söyleyeceksin? İş rezalete varıyor. Mektup gönderen bir
iken iki oldu. Akşama sabaha üç olacak… Sonra ne yaparız? Birinfecrü’t-tâb: parıltının şafağı
âşık-ı nâlân: inleyen âşık
1423	
mâh: ay
1424	
mehcûr: ayrı düşmüş
1425	
leyâl-i muzlime: karanlık geceler
1426	
sâhib-i selîka: güzel yazma yeteneği sahibi
1427	
sekâlet-i ta’bîrâtını: tabirlerin ağırlığını
1428	
zühul: kasten unuturmuş gibi olma
1421	
1422	
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cisine sükût ettiğimin sebebi var. Bu ikinci belayı defetmeli. Çünkü
bunun vücudu tekmil planlarımı bozacaktır… Ver bakayım şu ikinci mektubu bu da kimdir? Herhâlde birincisi gibi bir milyonerzadeden olamaz ya!
–Beyefendi rica ederim ki bana dinleyeceksin…
–Çabuk söyle dinliyorum.
–Bu ikinci mektup Lebibe Hanım için göndermemiş… Bu baska bir bey. Bu da öteki bey arkadas… Bu Rebia Hanım sevmis…
Bu hafta Fenerbahçe’de alaka yapmis… Sanki yaziyor içerde çok
ates var… Vapor ocak yok böyle ates…
–Tamam… İş yoluna giriyor. O ne hımbıl beyefendi imiş, koca
Fenerbahçesi’nde Rebia’dan başka sevecek yosma bulamamış mı?
Eleni bu kızlar pek öyle ahım şahım denecek kadar güzel olmadıkları hâlde nasıl olup da kendilerini beğendiriyorlar? Bu sırrı bana
anlat bakalım! Korkarım ki gelecek hafta teyzem, öbür hafta validem, daha öteki haftada kadın ninem için muhabbetnameler gelmesin! Söyle söyle… Bu sırrı bana anlat, Lebibe ile Rebia kendilerini
böyle şiddetle sevecek delikanlıları nasıl buluyorlar?
Eleni bu işe kendinin de hayretini gösterir surette kaşlarını kaldırıp ağzını buruşturarak beyân-ı istigrâb ettikten sonra:
–Bu islere ben de sasdim. Bu iki kizlar pek güzel değil ama çok
kurnaz… Pudra koyar. Kaslarda boya yapar. Yanak üzerinde kırmızı sürer. Sonra peçe koyar. Ama bu peçe açmaz hiç… O peçe içerde
saniyorsun ki bir anj1429 kadar güzeldir.
–Anlaşıldı, mükemmel tuvalet yapıyorlar. Peçeleri örtüyorlar.
Hüsn-i hakikatlerinin beş on kat fevkinde güzel görünüyorlar.
–Evet iste böyle…
Meftun Rebia namına gelen nameyi açarak okur:
“Rûh-ı revânım efendim!
anj (ange): melek

1429	
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Geçen hafta Fenerbahçesi mesîre-i dilârâsında bütün zenân ve
zen-perestâne1430 yekdiğerine imâle-i nigâh-ı iştiyâk eylemekte1431
hatta yanınızdaki hanımefendi, Mahir Bey’le gönül eğlendirmekte
iken kulunuz da etrafıma meyus meyus nigerân1432 olup kendimden
başka bir bigâne-i iltifât1433 göremeyerek müstağrak-ı deryâ-yı
ye’is1434 olduğum esnada nazarım bir perî-i müstesnâya dûş olunca1435 birdenbire âdeta bir medhûşîye,1436 gözlerinizin tîr-i sayyâdânesine1437 uğradım. Mahir Bey kolumdan tutmamış olsa idi oraya
ihtimal ki bir daha bidar1438 olmamak üzere hâk-ı helâk-ı aşka1439
serilip kalacaktım. Elmasım, aklımı alan o fener perisi siz cananım
idiniz. Sevk-i şedâ’id-i muhabbetinizle Kayış Dağı’nı delerek Sahra-yı Cedid’e mâ-i lezîz isalesini göze aldıran bu Ferhad-ı âşığınıza
Şirin olmak tenezzülünde bulunur musunuz iki gözüm? Cemalinize
meftun, edep ve kemalinize (!) hayran oldum. Mâni-i rü’yet-i yâr1440
olan o kalın peçeyi didarınızdan1441 hiç ref’ buyurmadınız.1442 Fakat
isabet ettiniz. Mâh-ı cemâlinizin revnakıyla1443 bütün fenerdeki halkı şûr-i sevdâya düşürmenizden korkulurdu…”
Meftun bağırarak:
–Of bu saçmaları nihayete kadar okuyamayacağım… Bu âdeta
hezeyân-nâme…1444 İfade acayip, tasvir-i hissiyat da bütün bütün
romantik… Külliyen manasız… Sizi görür görmez gözlerinizin
tîr-i sayyâdânesine uğradım. Âşık oldum demek istiyor. Sonra birzenân ve zen-perestâne: kadınlar ve kadın düşkünleri
imâle-i nigâh-ı iştiyâk eylemek: hasretle bakmak
1432	
nigerân: seyreden
1433	
bigâne-i iltifât: iltifata yabancı
1434	
müstağrak-ı deryâ-yı ye’is: üzüntü denizlerine batmak
1435	
perî-i müstesnâya dûş olunca: eşsiz bir periye değince
1436	
medhûşî: şaşkınlık ve korku içinde kalma
1437	
tîr-i sayyâdânesine: avlayan oklarına
1438	
bidar: uyanık
1439	
hâk-ı helâk-ı aşk: aşkın öldürücü toprağı
1440	
mâni-i rü’yet-i yâr: sevgiliyi görmeye engel
1441	
didar: yüz
1442	
ref’ buyurmak: kaldırmak
1443	
revnak: parlaklık
1444	
hezeyân-nâme: saçmalıklarla dolu mektup
1430	
1431	
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kaç satır aşağıda: “Mâni-i rü’yet-i yâr olan o kalın peçeyi didarınızdan hiç kaldırmadınız.” şikâyetinde bulunuyor. Peçe kalkmadıktan
sonra a zevzek ne gördün de neye vuruldun? Biraz ötede “Cemalinize meftun, edep ve kemalinize hayran oldum.” diyor. Daha görmeden kızın cemaline meftun olmayı kurmuşsun, haydi ol. Fakat
Rebia’nın şu edep ve kemalini nerden anladın? O Ferhat teşbihi ne
kadar köhne! Kayış Dağı’ndan su isalesi şöyle dursun, siz sevdiğiniz kızın sevk-i muhabbetiyle çeşmeden iki testi su getirmeye bile
üşenirsiniz. Elmalı Su Şirketi, Sahra-yı Cedid taraflarını senin gibi
şaşkın Ferhatların külünkleri1445 himmetinden müstağni1446 bıraktı.
Hay zevzek âşık hay!
“Şimdiye kadar güzel sevmemiş, kimseye gönül vermemiş hatta kendimde taaşşuk1447 hissini mine’l-ezel1448 mefkûd1449 zannetmekte iken ey ferişte-i cemâl1450 sizi görür görmez derunumda
misâl-i bürkân1451 bir feveran başladı. Bu kâbiliyet-i ihtirâka1452 şaştım. Meğer ben müsta’id-i sevdâ1453 imişim. Lakin şimdiye kadar
şem’a-i dil’imi1454 ateşbaz edecek tılsım-ı aşka müsadif olamamışım…1455 Sizi görünce ‘Dekart’ın1456 ‘kartezyenizm’ usulü gibi gönlümde her şeyi mahvederek zabt-ı te’essür ve tahassüsâta1457 yeniden başlamak derecesinde bir teceddüd-i hayât hissettim…”
Meftun:
–Ooo beyefendi felsefeden de çakıyor. Fakat bu mektupta “kartezyenizm”den bahsetmek kadar zevzeklik olamaz. Ne münasebet
külünk: taşları, kayaları parçalamakta kullanılan sivri kazma
müstağni: elinde olanla yetinen
1447	
taaşşuk: âşık olma
1448	
mine’l-ezel: ezelden beri
1449	
mefkûd: mevcut olmayan
1450	
ferişte-i cemâl: melek yüzlü
1451	
misâl-i bürkân: yanardağ gibi
1452	
kâbiliyet-i ihtirâk: yanma kabiliyeti
1453	
müsta’id-i sevdâ: sevmeye yetenekli
1454	
şem’a-i dil’imi: gönlümün mumunu
1455	
müsadif olmak: rastlamak
1456	
René Descartes (1596-1650): Fransız filozof, matematikçi ve yazar
1457	
zabt-ı te’essür ve tahassüsât: üzüntü ve hasretliği zaptetmek
1445	
1446	
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efendim! Bizim Rebia’ya muhabbetname yazmak nerede, “Dekart”ı söze sokmak nerede? A şaşkın ben Rebia’ya daha doğru dürüst yemek yemesini bile öğretemedim. Sen kartezyenizmi nasıl
anlatacaksın? Bu hâl bazı adamlarda bir nevi illettir. Münasebet
alsın almasın, söz arasına filan feylesof veya filan âlimin ismini
katmak, arz-ı behre dâ’iyesinden1458 başka bir şey değildir. Hatta bu
hastalıktan biraz da bende var. Rebia’nın âşığı Dekart’ı tanıyor,
buna memnun oldum. Fakat bu biçare zatın şimdiye kadar bir güzel
sevmeyip de nihayet Rebia’ya tesadüfle gönlünün iştialine1459 doğrusu teessüf ettim. Sübhanallah dünyada neler oluyor! Şu Dekart’ın
şâkird-i hikmetini dinleyelim bakalım daha ne diyor:
“Gözlerim bir işâret-i inâyetinize dikilmiş, boynum bükülmüş,
dest-ber-i sîne-i niyâz,1460 huzûr-ı aşkınıza geldim. Bu üftadenizi1461
kovmazsınız değil mi canım efendim! Çünkü kovarsanız hayatla
kat’-ı rabıta için ka’r-ı muzlimine1462 kendimi salıverecek kuyuyu
nerede bulacağım?”
Meftun:
–Hay herze vekil hay! “Gözlerim bir işâret-i inâyetinize dikilmiş.” tavsifiyle1463 kendini öyle bir tarif ediyor ki sanki bir
“Aport.”1464 denilse hemen kapıp getireceğe benziyor. Tuhaf şey beyefendi, rû-yı kabûl görmezse kendini hangi kuyuya atacağını Rebia’dan soruyor! Erenköyü, Göztepe, Feneryolu taraflarında ağzı
açık kuyu “kıtlığı” mı var? Boğaziçi akıntıları da caba… Ey daha
söyle bakalım…
“Efendim kulunuz aşkı payansız bir deryaya, gönlümü de kayığa benzetiyorum. Mahir Bey’le Lebibe Hanım hemşireniz zevrak-ı
muhabbetlerini1465 umman-ı sevdaya kapıp salıvermişler gidiyorlar.
arz-ı behre dâ’iyesinden: hissesini gösterme arzusundan
iştial: tutuşma
1460	
dest-ber-i sîne-i niyâz: yalvarır hâlde elini göğsüne götürerek
1461	
üftade: âşık
1462	
ka’r-ı muzlimine: karanlık derinliklere
1463	
tavsif: nitelendirme
1464	
Aport (Apporte): Getir.
1465	
zevrak-ı muhabbet: muhabbet sandalı
1458	
1459	
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Şu kayığı iki çifte yapsak da bizde onlarla birlikte cereyân-ı aşka
teslîm-i vücûdla emvâc-ı bî-karâr-ı sevdâya1466 tab’an bir sâhil-i
vasl-ı safâ buluncaya kadar kürek çeksek olmaz mı?”
Meftun:
–Olur ama yek akıntıya çekmiş olmanızdan korkarım… Kızı
kandırmak için bu ne kadar dil dökmek böyle! Rebia’nın yüzünü iyi
göremediğinize eminim. Görmüş ola idiniz akıntıya kürek çekmek
zahmetini göze almaz idiniz.
Okuyarak:
“Lebibe Hanım’la Mahir Bey umman-ı sevdada bâd-bân-küşâyı safâ1467 olsunlar da biz nimet-i aşktan niçin mahrum, ikimizde
öyle niçin mahzun kalalım? İşte kulunuz gönlümü takdim ettim. Tenezzülen kabule şayan görülürse önümüzdeki Cuma Kuşdili’nde
buluşalım sevgilim. Azat kabul etmez köleniz
… Dairesi Tercüme Kalemi hulefâsından1468 Bedri”
Meftun:
–Ummân-ı aşkta kürek çekerken ne çabuk yelken açtınız. Anlaşılan Rebia’nın defter-ı aşkına bir esaret-i müebbede ile kayd-ı nâm
eden bu Bedri Beyefendi, Kasım Efendizade Mahir Bey’in arkadaşlarından, kim bilir belki de akrabasından olmalı… Onlar bizim
hemşire ile hiş piş ederlerken beriki de bilâ-meşgûliyet1469 can sıkıntısına uğramamak için Rebia’yı eğlence ittihazına kalkışmış olmalı… Fakat imzaya dikkat… Daire Tercüme kalemi ketebe… Estağfurullah hulefâsından, “Bedri”… Bir muhabbetname zirine1470
atılan imzada mahall-i memuriyetini zikre ne lüzum var? Bu da
bülehâ-yı uşşâktan.1471 Biraz sâhib-i i’zân1472 olsa bizim Rebia’ya
gönül düşürür mü? Bu kızların erkek tarafından gayet kısmetleri
emvâc-ı bî-karâr-ı sevdâya: durmak bilmez sevgi dalgalarına
bâd-bân-küşâ-yı safâ: sefada yelken açan
1468	
hulefâ: halifeler (Memurlar anlamında kullanılmıştır.)
1469	
bilâ-meşgûliyet: işsizlik
1470	
zirine: altına
1471	
bülehâ-yı uşşâktan: âşıkların budalalığından
1472	
sâhib-i i’zân: akıllı
1466	
1467	
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açık görünüyor. Lebibe’yi seven bir milyonerzade… Rebia’nınki
de pek şöyle böyle bir şey değil… İntihâb-ı cânân hususundaki
belâhetini bir tarafa bırakalım… Bedri Bey bugüne bugün tercüme
kalemi hulefâsından… Yani lisân-âşinâ demek… Dekart’ın usûl-i
felsefesinden bahsedişine bakılırsa malumatça da yavan değil.
“Kartezyenizm”i bilen bir adamın maaşı yine yedi sekiz yüz kuruştan aşağı olmamalı. Bu miktar aylıklı bir kocayı bizim Rebia mumla arasa bulamaz. Fakat kurnaz kız böyle bir kelepiri mum değil,
kibrit bile yakmadan Fener’de nasıl avlamış? Bu Bedri Bey hakkında da esaslı tahkikatta bulunayım… Geçmişini, hâlini anlayayım.
Muvafık bir şey ise Rebia’yı da nikâhla buna çakarım. Allah vere
de nikâhlar oluncaya kadar kızlar âşıklarını bıktıracak kadar birbirleriyle yüz göz olmaya idiler. Sonra Mahir ve Bedri Beyler seyrana
çıktıkları bu ummân-ı aşktan pupa yelken firar ederler… Bizim kızlar o kadar da sevimsiz midirler ya? Hele biraz süslenirlerse çok
koket, pek şirin oluyorlar. Zaten âşıkları da “Sevdanızdan Ferhat
kesilerek dağları yaracağız. Siz de bize Şirin olur musunuz?” demiyorlar mı?
Meftun Bey yerinden kalkar. Alnında tefekkürât-ı amîke1473
hatları peyda olarak aşağı yukarı gezinmeye başlar. Kendi kendine
söylenmesinde devamla:
–Ben bu muaşakaları pek masumane görüyorum. Bunlar sadece
birbirlerine “kur” ediyorlar. İzdivaca müncer olacak1474 “kur”larda
şâyân-ı ta’yîb1475 ne olabilir?
§
Ertesi günü Meftun Erenköyü mevkıfına giderken yolda Mahir
Bey’e tesadüf eder. Kasım Efendizade sarışın, orta boylu bir delikanlı ile söyleşe gülüşe giderlerken Meftun’a tesadüf ediverince
lakırdıyı keserler… İkisine de bir durgunluk, şaşkınlık, nev’an-mâ
bir hicap arız olur. Yüzleri pembeleşir. Gözleri sokağa dikilir. Adımtefekkürât-ı amîke: derin düşünceler
müncer olacak: sürüklenecek
1475	
şâyân-ı ta’yîb: ayıplanması gereken
1473	
1474	
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ları birbirine dolaşır gibi olur. Bu muvacehe1476 müddetini mümkün
olduğu kadar taksir1477 için sanki koşmak isterler, hâllerinde peyda
olan tebeddülü1478 de taksir için sanki koşmak isterler, hâllerinde
peyda olan tebdili de ketme1479 uğraşır gibi tavırlar alırlar.
Meftun yaklaşınca onların gösterdikleri bu tevahhuş1480 asarına
rağmen ikisine de birer temenna1481 eder. Komşu beyler bu iltifata
mukabil bütün bütün kızarıp bozararak yerlere kadar eğilmek suretiyle i’âde-i selâm eylerler. Meftun ilerler. Geçer. Köşeyi dönünce
bir müddet zapt etmeğe, boğmaya uğraşılıp de sükûtu mûcib-ı sebebin biraz zail olmasıyla artık ağızdan burundan taşan, fışkıran kahkaha mukaddemâtı1482 arkadan başlar. Meftun’u işitmeyecek kadar
açıldı zannıyla beyler gülüyorlar. Bizim şık kendi kendine:
–Mahir’in yanındaki bu sarışın delikanlı Rebia’nın âşığı Bedri
Bey olmalı… Biçareler beni görünce amma da şaşaladılar, mahcup
oldular ha! Şimdi de kendilerine selam verdiğimden dolayı saffetime gülüyorlar. İkisi de bizim kızlara name gönderiyorlar, onları
ayartmaya uğraşıyorlar ya! Ben gafilâne yine onlara selam veriyorum. İşte buna gülüyorlar. Bu selamı sırf komşuluk münasebetine
riâ’yeten veriyorum zannediyorlar. Üç dört defa daha selâmlaşalım,
biraz tanışalım da bakınız ben o kızları size nikâhla çakar mıyım,
çakmaz mıyım?
Meftun hayli uzaklaştı. Yine arkadan onların gülme fıkırtılarını
duyuyordu. Bu kahkahaların ma’nâ-yı istihzâsı şıkı yavaş yavaş
hiddetlendiriyordu. Arkasından gülündüğünü, hem de böyle müessir1483 bir istihfafla1484 gülündüğünü işitmemek için Meftun adımlamuvacehe: yüz yüze gelme
taksir: kısaltma
1478	
tebeddül: başkalaşmak
1479	
ketme: saklamaya
1480	
tevahhuş: korkma
1481	
temenna: eli alnına götürerek selamlama işareti yapma
1482	
mukaddemât: başlangıçlar
1483	
müessir: tesirli
1484	
istihfaf: küçümseme
1476	
1477	
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rım sıklaştırdı. Şimdi “tren”e binerken, Mahir’le Bedri’nin bazı
dostlarına Meftun’u parmakla bi’l-irâ’e:1485
“İşte şu şık beyini görüyor musunuz? Biz onun hemşirelerini
seviyoruz, name gönderiyoruz da aval dünyadan bihaber… Yine
bize selam veriyor…” demeyeceklerini kim bilir? Sonra zavallı
Meftun birçok zevatın enzâr-ı iştibâh ve ta’yîblerine1486 hedef olacaktı… Biraz müteselli olmak1487 için kendi kendine dedi ki “Rira
bien qui rira le dernier. (Son gülen iyi güler yani şimdi siz gülünüz
ben size sonra güleceğim.)” diyordu.
Bedri Bey hakkında icra olunan tahkikat hep bu delikanlının
Rebia için münasip bir zevç olacağını gösteriyordu. Bu zat Mahir
Bey’in akrabasından… Fakat tahsili onun kadar güdük değil… Bu
biraz öteberi görmüş. Oldukça Fransızca tahsil etmiş. Tercüme kalemindeki maaşı altı yüz otuz beş kuruş… Temin-i maişet edebilmek nokta-i nazarından pek az… Lakin Rebia’ya koca olmak itibarıyla pek çok… “Kartezyenizm” mesleğine vukufu, alelhusus bu
felsefeye bir muhabbetnamede bir cây-ı tatbîk bulabilmek iktidarı
Bedri’nin istikbali hakkında da insanı ümitlere düşürebilir…
O günden sonra Meftun bu iki zen-dosta Çiftehavuzlar’da, Fener’de, Mama’da, Kuşdili’nde, Haydarpaşa’da çok tesadüf etti. Her
tesadüf vukuunda temennalar teati olunuyor, sanki Mahir ile Bedri’nin, Meftun’a karşı olan o ilk tevahhuşları gittikçe azalıyor, yüzlerinde alâ’im-i samimiyet, tebessümlerinde nişâne-i muhabbet, arzû-yı ülfet peyda oluyordu. Meftun “psikoloji”deki olanca iktidarıyla bu iki genci tetkike koyuldu. Tetkikatında ilerledikçe bunları
kayınbiraderliğe layık bulmamaya başladı. Ne çare ki biri milyonerzade idi, diğeri de onun akrabasından bulunuyordu.
Mahir, kışın ve baharlarda, havalar güneşli olunca cami avlularında, Cinci Meydanı’nda, yeşillenmiş büyük viranelerde, Yenibahçe Çayırı’nda, güreş ve koç ve horoz dövüşü seyredenler, terlemiş
bıyıklarına ehemmiyet vermeyerek köşe başlarında macun çeviribi’l-irâ’e: göstererek
enzâr-ı iştibâh ve ta’yîblerine: şüpheli ve ayıplayıcı bakışlarına
1487	
müteselli olmak: teselli olmak
1485	
1486	
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şen, mahalle kahvelerinde fındık, leblebi ile tek mi çift mi oynayan,
portakal tartışan güruh arasında emsaline kesretle tesadüf olunan
şehir çocuklarındandı. Bunlar mevsim-i tufûliyyeti1488 geçirmiş, delikanlılık çağını boylamış oldukları hâlde yine belâhet-i ma’sûmâne
denecek birtakım çocukluk âdâtından kurtulamazlar. Mesela mahalle kahvesinde cereyan eden mebâhis-i gûnâgûn1489 meyânında
Yedikule haricinde Kazlıçeşme’deki kazın yüzü ne tarafa müteveccih1490 olduğu hakkında bir sual meydan alır. Bilen bilmeyen söze
karışır. Kazı kimi Bakırköyü’ne, kimi Marmara’ya, kimi Edirnekapısı’na baktırır. Etraftan sert sert bir ma’lûmât-fürûşluktur1491 başlar.
Biri yumruğuyla masanın mermerine vurarak:
“Eğer kazın yüzü Çırpıcı Çayırı’na doğru değilse (bıyıklarım
bi’l-irâ’e) ben şunları tıraş ederim…” der. Bir diğeri hilâf-ı iddi’â1492
ile söze atılıp:
“Eğer Zeytinburnu tarafına değilse adamım diye sokağa çıkarak
şu kahveye bir daha gelmem…” şart-ı nâ-ma’kûlünü1493 ortaya atar.
Fakat hakikat nasıl taayyün1494 edecek? O aralık iddiacılardan biri:
“Yok mu Yedikule haricine kadar gidip gelecek bir iki babayiğit?” teklifini meydana sürünce Mahir gibi birkaç delikanlı tebyîn-i
hakîkat1495 için böyle bir seferi ma’ü’l-iftihâr1496 icraya hazır bulunduklarını söylerler. Bu gayretli fakat bıyıklı çocuklar, ta Vefa’dan,
Aksaray’dan Kazlıçeşme’yi boylarlar. Kahve halkı birkaç saat haber-i sahihe nasb-ı çeşm1497 intizar eyler. Gele gele haber gelir. Fakat ne Ali’nin dediği doğru çıkar, ne de Veli’nin. Bereket versin ki
bıyığını mevki-i iddiaya koyanla kahveye gelmeyeceği şartını dermevsim-i tufûliyyeti: çocukluk zamanı
mebâhis-i gûnâgûn meyânında: türlü türlü bahisler arasında
1490	
müteveccih: yönelmiş
1491	
ma’lûmât-fürûşluk: bilgiçlik taslama
1492	
hilâf-ı iddi’â: iddianın zıddı
1493	
şart-ı nâ-ma’kûlünü: akıl almayan şartı
1494	
taayyün: meydana çıkma
1495	
tebyîn-i hakîkat: gerçeği ispat etme
1496	
ma’ü’l-iftihâr: övünçle
1497	
nasb-ı çeşm: göz dikme
1488	
1489	
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meyan edenin1498 sözlerinde sadakatleri görülmez. Ertesi günü birini yine bıyıklı, ötekini de kahvede görürsünüz.
Mahir işte bu akıl ile büyümüş, böyle terbiye görmüş “tip”lerdendir.
Babası bunu iptidai ve rüşdi mekteplerine göndermişti. Yani
Mahir mahalle mektebinde besmele-keş1499 olduğu tahsilini rüştiyede itmam etmişti. Bir kalemde mümeyyiz olmak için ne çocuk kendi, ne de pederi tahsilin bundan ötesine lüzum görmemişlerdi.
Baba oğlun tasavvur ettikleri gaye-i terakki de ancak mümeyyizlikti.
Babası oğlunun mektepte ne okuduğunu sormadı. Sorsa da alacağı cevaba akıl erdirmek iktidarından pek uzaktı. O yalnız kitap
parasının çokluğundan şikâyet eder, terfi-i sınıf edildikçe derslerin
tecdidini ve o münasebetle yeni kitaplar alınmasını pek sevinçli
bulmaz, müsriflik addeder, her sene aynı kitabın okutulmadığına
yahut bütün ma’lûmât-ı beşeriyeyi küçük bir kitaba sığdırarak çocuk velilerini kitap parasından kurtarmaya himmet edecek bir sâhib-i dirâyetin henüz zuhur etmediğine âdeta canı sıkılırdı.
Mahir’in imtihan veremediği yıllar, pederinden en ziyade mazhar-ı takdir olduğu senelerdi. İhtiyar Kasım o sene yeni kitap iştirasına1500 lüzum olmadığı haberini alınca oğlunun makâm-ı tahsîn ve
âferînde arkasını sıvayarak:
–Ha şöyle yavrum, bazı senede dönmeli. Dörtnala mektepten
çıkan çocuğun tahsili pek o kadar kavi olmaz… Her sene avuç dolusu para veriyorum, birçok kitap alıyoruz. Onları bir sene okuyorsunuz. Sene başında yine yeni kitaplar alınıyor. Eskilerinin bir daha
açıp yüzüne bakmıyorsunuz. Bir sene okumak için o kadar kitap
parası verilir mi? İmtihandan dönersen hiç olmazsa bir kitabı iki
sene okuyorsun… Tahsil zihnine iyice yerleşiyor… Böyle olursa
hem sen kârlı çıkarsın… Hem ben…
dermeyan etmek: ortaya atmak
besmele-keş: besmele çekerek
1500	
iştira: satın alma
1498	
1499	
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Çocuğun bir eline içinde fodla1501 ile peynir bulunan kapaklı,
ufak, müdevver bir sepet, diğer eline de çantasını verirler, cebine de
on para gündelik korlar, mektebe gönderirlerdi. Mektepten avdetinde bazı akşam Kasım Efendi oğlunu karşısına celp ile:
“Sepetinde ekmekle peynir olduktan sonra şu onluğu ne yapıyorsun bakayım?” sualiyle çocuğuna uzun uzadıya iktisat dersi verir, günde on paranın bir sene doksan, on senede dokuz yüz kuruş
edeceğini ifhâma uğraşır. Bunun birçok senelik faizini, faizinin faizini hesaplar. Nihayet on paradan on bin lira çıkarmak gibi ortaya
bir hikmet-i iktisadiye kordu. Çocuk böyle hemen mahrûmiyet-i
külliye hâlinde büyüdü. On sekiz yaşında rüştiyeden ikmâl-i tahsîl
ile çıktı. Mülâzemetle1502 bir kaleme çırak edildi. Mektebe müdâvemeti1503 zamanında yapıldığı gibi sepete ekmek peynir koyup kaleme götürmek kabil değildi. Kasım Efendi’ye kalsa mektebin bu
idareli usûl-i tagaddiyesini1504 kaleme de tatbik etmeği tavsiyeden
geri durmayacaktı. Lakin Mahir’i ikna mümkün olamayacağını biliyordu. Kaleme devam esnasında gündelik onluktan altmış paraya
fırladı. Senelerle uzayıp giden bu mülâzemet, peder efendiyi hiddetten harap ediyordu. Her sabah altmışlığı verirken:
“Mektebe gönder, avuç dolusu kitap parası ver. Okut. Yazdır.
Hepsi ne ise ne. Fakat böyle üste gündelik vererek kaleme göndermek yok mu? İşte bu en ziyade kanıma dokunuyor. Bu mülâzemet
ne kadar sürecek kim bilir? Ben bir esnaf adamım. Bu kadar gündelik verebilir miyim? Onu soran yok… İlla altmış para da altmış
para… Canım bunun için altmış para narh1505 vaz’ edilmedi1506 ya!
Otuz para olsa ne lazım gelir? On paralık ekmek, on paralık piyaz,
etti yirmi para… Üstüne haydi on paralık da şerbet ziftlen, etti otuz
para… Geri kalan otuzluğu ne yapıyorsun? Mahalle kahvesinde kufodla: çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
1502	
mülazemet: staj görme
1503	
müdâvemet: devamlılık
1504	
usûl-i tagaddiyesini: beslenme şeklini
1505	
narh: yiyecek maddelerine belediyenin koyduğu fiyat
1506	
vaz’ etmek: koymak
1501	
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mar oynuyorsun… Bir insanın karnı doyduktan sonra şu koskoca
otuz para, kumar vesaire gibi sefahatlerden başka nereye sarf olunabilir?” yolundaki tevbih ve mu’âhezâtı1507 Mahir her gün dinlerdi.
Çocuğun hanesiyle kalemi arasındaki ârâm-gâhı1508 filhakika mahalle kahvesiydi. Sabahleyin gözünü açınca kendisini oraya atar,
akşam kaleminden avdetinde evden evvel kahveye uğrardı. Fakat
pederinin zannettiği gibi otuz paralık kumar sefahatinde bulunmak
için değil… Çünkü sabahki altmışlıktan akşama cebinde bir şey
kalmazdı. Mahir’de pederinin hısset tab’ı yoktu. Bu hâle vâris olmamıştı. Parası olsa sarf eyler, sahavet1509 ibrazından çekinmezdi.
Bazen kahvede sorarlardı:
–Pederinden miras yiyince ne yapacaksın?
Bu sual karşısında Mahir’in gözleri birer lem’a-i acîbe1510 ile
parıldardı. O servete malik olunca pek çok şeyler yapacaktı. Boğaziçi’nde, Adalar’da, Yakacık’ta yaptırtacağı köşklerin planları zihninde hazır gibiydi. Nerede güzel bir bina görse müstakbeldeki sayfiyelerini o şekilde yaptırmaya karar verir, tabii bu emirdeki meşhûdâtı1511 nispetinde kararları da değişirdi. Çünkü kendinin fenn-i
mimaride bir vukufu, görgüsü, zevk-i selîmi yoktu. Gördüğü binaları bir meftûniyet-i sathiye ile beğenir, kiminin ebleh-firîbâne1512
boyasına, kiminin her nevi usulden hariç cicili bicili oymalarına
hayran olurdu.
Bu köşkleri eşkâl-i müntehibesi1513 üzere yaptırarak çarşı hamallarından birinin soyunma odasında nazar-ı meftûniyetini celbetmiş olan tirşe1514 yağlı boya zemin üzerine saksılardan taşmış pembe, mor gülleri musavver nukûş1515 ile duvarlarını tezyin ettirdikten
mu’âhezât: azarlamalar
ârâm-gâh: dinlenilecek yer
1509	
sahavet: cömertlik
1510	
lem’a-i acîbe: acayip parıltı
1511	
meşhûdât: görülenler
1512	
ebleh-firîbâne: ahmak aldatıcı
1513	
eşkâl-i müntehibesi: seçtiği şekiller
1514	
tirşe: yeşil ile mavi arası renkte olan
1515	
musavver nukûş: tasvirli nakışlar
1507	
1508	
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sonra derunlarını, Fincancılar Yokuşu’ndan inip çıkarken döşemeci
camekânlarında görüp de yün müydü, ipek miydi, kadife miydi pek
fark edemediği o dallı, güllü kumaşlarla döşeyecekti…
Bahçenin bir köşesine çârşû-yı kebîrde1516 kuyumcular içindeki
oymalı muhallebici dükkânının resminde bir köşkceğiz inşa ettirecek, bütün bu daireleri hizmetkârlarla dolduracaktı.
Pederinin hesabınca fazla-i yevmiyesi olan otuz paradan birkaç kuruş biriktirebildiği bahtiyar günlerinde Sirkeci’de kara sakallı, çipil gözlü kebapçıdan bir tabak döner kebabı üzerine üç yumurta kırdırıp yemek yemek zevkiydi. Bu kebapçıyı celp ile konağa
aşçıbaşı yapıyor, her akşam baklava, ekmek kadayıfı, keşkülüfukara yapacak tatlıcılar tanıyordu.
Bu oymalı köşkün güzel bir odasına, bir sünnet düğününde
gördüğü çadır içine kurulmuş bir karyolaya taklîden allı pullu, pufla gibi kaba bir döşek yaptırdıktan sonra artık evlenecekti. Kolları
bilezikli, paçaları dantelâlı, gerdan gerdan altında, şişman bir hanım alacaktı. Bu hayâlâtının hakikate inkılâp edeceği günü tasavvur
edip de cesim bir kuyu bileziği endamlı bu şişman perest-dîde-i
rûhunu1517 karşısında geziniyor farz ettikçe fart-ı telezzüzden1518
gözleri süzülür, salyaları akardı.
Böyle şişman sevmesinde, zevce-i müstakbelesini böyle aguşlara sığmaz bir cesâmet-i müfritede1519 tahayyül etmesinde sebep
vardı. Mahir henüz on beş, on altı yaşında iken bir akşam Şehzadebaşı tiyatrolarından birine gitmişti. Bilet esmânının1520 nısfını kendi
gündeliğinden, nısf-ı diğerini validesinin mürüvvetiyle1521 tedarik
edebilerek o dârü’l-huzûzâta1522 duhul ettiği leyle-i mes’ûde zavallı
çocuğun hayatında ma’dûd1523 bahtiyarlıklarından biri olmuştu. O
çârşû-yı kebîr: büyük çarşı
perest-dîde-i rûhunu: ruhunun tapınacağı (kadın)
1518	
fart-ı telezzüzden: aşırı zevklenmekten
1519	
cesâmet-i müfrite: aşırı irilik
1520	
esmân: bedeller
1521	
mürüvvet: cömertlik
1522	
dârü’l-huzûzât: zevk yeri
1523	
ma’dûd: sayılan
1516	
1517	
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tatlı geceyi hiç unutamazdı. Borular, kemanlar, davullar hep sadalarını birbirine karıştırarak gürültülü bir ahenk, tiyatro binasını doldurduğu esnada birdenbire perde kalkmış, gözler önünde, beyaz
karpuzlu fenerlerle münevver çardaklı bir bahçe peyda olmuştu.
Çardağın çiçekleri, iki tarafın kordonlarla kalkmış yerden tavana
kadar al perdeleri, hep bunlar hiçbir şey değil. Sağ cihetteki bölmelerin arasından, seke seke ben geldim, çıngırağım hoş geldin oyununa çıkar gibi kısa pembe esvaplı, telli pullu bir mahlûk dışarı
uğrayarak sıçraya sıçraya o çardakların altında lâ-teşbîh1524 dolap
beygirini andırır bir surette dönerek havaya kaldırdığı iki elini şıkırdata şıkırdata, pembe bürümcük esvabı altında vücudunu titrete titrete, çalgıya tab’an bir şeyler mırıldana mırıldana dört beş devir
icra ettikten sonra çalgıcılara yakın gelip durmuş, gözlerini süzerek
başını sağa sola birkaç defa kaydırınca tiyatroda bir şakırtıdır başlamış. Mahir işte o zaman dikkat ederek bunun bir kadın olduğunu
anlamıştı. Kadın ama şişman bir kadın… Pembe fanilalara sığmayan o cesim baldırlarının, müntehi olduğu1525 uçları püsküllü al terlikli ayaklarını havaya kaldırarak koştukça karnının şişkinliğinden
fistanı dizlere nispetle hemen yarım endaze önden gidiyordu… O
pembe fistandan etrafa saçılan neşe ile Mahir de derhâl sergerm-i
garâm1526 olarak o da diğer seyirciler gibi avuç patlatmaya başlamıştı. İşte o geceden itibaren bir bakirin bahar-ı müfekkiresi kadar
saf olan hayâlât-ı şebâbını1527 o şişman karının vücudu kaplamıştı.
Şişmana incizabı1528 işte bundan, gönlünde nâ-kâbil-i izâle1529 bir
hâtıra-yı rûh-nevâz1530 olup kalan bu ilk perestişinden ileri geliyordu. Hatta bu merakından, bu zevkinden dolayı arkadaşları arasında
ismi “Hoşurcu1531 Mahir” kalmıştı.
lâ-teşbîh: benzetmek olmasın
müntehi olduğu: sona eren
1526	
sergerm-i garâm: aşk sarhoşu
1527	
hayâlât-ı şebâbını: gençlik hayallerini
1528	
incizabı: cezbedilmesi
1529	
nâ-kâbil-i izâle: ortadan kalkması mümkün olmayan
1530	
hâtıra-yı rûh-nevâz: ruh okşayan hatıra
1531	
hoşurcu: şişman, dolgun kadın seven
1524	
1525	
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Lebibe’yi köşke girip çıkarken yeldirmelere sığmaz bir vücutta
görmesi, henüz yakından yüzünü, rengini, hâlini, tavrını tanımadığı
bu kız için derhâl kalbinde bir sevda ateşi uyandırıvermişti. Az zamanda mektuplar, uzaktan uzağa işaretler, mehtaplarda seyranlar,
görüşmeler bile başladı. Oğlanın gittikçe bir sür’at-i mütezâyide1532
ile fitili aldığına dikkat eden Lebibe, iksir-i hüsnün bu te’sîr-i sâhirine1533 kendi de şaşarak bu nâr-ı sevdâyı bütün bütün yelpazelemek,
daha cazibedar, daha dil-âşûb görünmek için âşığına bol pudra,
dantelalı baş örtüsü ile ekseriya geceleri görünüyor, gündüzleri mülakat zaruret hükmünü alınca müddet-i musahabeyi kısa kesiyor,
daima ihtiraz,1534 havf, endişe, telaş gösteriyor; dil-dâdesini o teşnegî-i vaslını1535 huzuruna, iltifatına kandırmıyor, daima şiddet-i arzu,
saadet-i müstakbele-i sevdasından ümitsizliklere düşürecek tereddütler, teşevvüşler1536 içinde bırakıyor, hasılı sinninden memul edilmeyecek1537 bir ustalıkla idâre-i keyfiyet ediyordu. Fakat ne çare ki
sonraları pusulayı, idareyi şaşırdı. Oğlanı görmediği zamanlar cinnet-i sevdaya düşmekten kendini alamamaya başladı.
8
Meftun Bey, Eleni marifetiyle yedine geçirdiği hemşiresi Lebibe’nin rûzname-i sevdâsını daima mütalaa ve tetkik ile bu muhabbet-i müşta’ilenin1538 dumanı doğru çıktığını görerek fevke’l-hadd1539
memnun oluyor, reviş-i hâle1540 nazaran karîben bir “milyoner” gelini olacağı için bu muvaffakiyetinden dolayı Lebibe’yi kalben alkışlıyor, tebrik edip duruyordu.
Lebibe, saadet-i müstakbelesine ait bir keyfiyet-i mühimmeyi
bir ucundan kavramıştı. Bu işi Meftun da öbür ucundan yakalayasür’at-i mütezâyide ile: gittikçe artan bir hızla
te’sîr-i sâhir: sihirli etki
1534	
ihtiraz: sakınma
1535	
teşnegî-i vasl: vuslat için duyulan şiddetli arzu
1536	
teşevvüş: karışıklık
1537	
memul edilmeyecek: umulmayacak
1538	
muhabbet-i müşta’ile: tutkulu sevda
1539	
fevke’l-hadd: son derece
1540	
reviş-i hâl: durumun gidişatı
1532	
1533	
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bilmiş olsa yani Kasım Efendi’ye damat olabilmek esbabını temin
edecek hatveleri atabilmiş bulunsa bazen pek dumanlı gördüğü
âfâk-ı istikbâline doğru artık hiçbir endîşe-i ihtiyâçla göz kapamaksızın ferahla, itminanla1541 bakabilecekti.
Fakat işe nereden başlamalı? Kasım Efendi’nin kızı Edibe Hanım’a “kur” etmekten mi?
Meftun böyle bir cürette bulunsa bile bakalım kız oralara yanaşacak mı? İlân-ı muhabbete atılmazdan evvel kızın istidadını, meylini, terbiyesini tetkik ile zevkini okşar, tab’ına hoş gelir bir vadiden
celb-i kalbine girişmek lazım geliyordu.
Meftun Bey, Edibe Hanım’ın tab’ını, âdetini, rûzmerre-i
hayâtını1542 mümkün olabildiği kadar tahkike hemşiresi Lebibe ile
hizmetçisi Eleni’yi saldırdı. Netice-i tahkikat pek garip zuhur etti.
Kasım Efendi ailesi kimse ile görüşmüyordu. Şundan, bundan ve
ahbaptan ahbaba vuku bulan istîzâhâta1543 nazaran:
Edibe Hanım tamahkâr bir pederin nazariye-i mahsûsası, terbiye-i garibesi altında perveriş-yâb olmuş1544 bir acibedir. Yiyişi, içişi,
giyinişi hâsıl bütün tarz-ı hayatı İstanbul kızlarından hiçbirine benzemez, ma’lûmât-ı beşeriye namına pederinin talim eylediği ve hâdim-i hısseti1545 olan birtakım akvâl-ı gayr-ı hikemiyeden1546 başka
bir şey bilmez. Kasım Efendi’nin hikemiyât-ı mahsûsasına göre
yeni elbise giymek, doyuncaya kadar taam etmek, has ve taze ekmek yemek, para ile su içmek, sarf etmek üzere lira, mecidiye bozdurmak, mâni-i meşiyyet bir ma’lûliyeti1547 olmadıkça hayvana,
arabaya binmek, bî-lüzûm gezintiler ile ayakkabı eskitmek, cüzi,
külli para sarfını müstelzim1548 daha bunlara mümasil1549 birçok şeyitminanla: güvenle
rûzmerre-i hayât: günlük hayat
1543	
istîzâhât: izahlar
1544	
perveriş-yâb olmuş: terbiye edilmiş
1545	
hâdim-i hısseti: cimriliğine hizmet eden
1546	
akvâl-ı gayr-ı hikemiye: saçma sözler
1547	
mâni-i meşiyyet bir ma’lûliyeti: yürümeye engel bir hastalığı
1548	
müstelzim: lüzumlu
1549	
mümasil: benzer
1541	
1542	
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ler ve tokgözlülük, sahavet ve ulüvv-cenâb1550 gibi hasâ’il1551 ef’âl-i
zemîmedendir.1552 Vechen1553 güzel yaratılmış olmak bayağı kabahattir. Çünkü güzellik insanı bî-lüzûm birtakım masârif-i tezyîniyyeye1554 sevk eden ekseriya ukbadan ukbaya1555 uğratan bir beliyye-i hilkattir.1556 Suni iktisâb-ı hüsn ü âna kalkışarak1557 süslenmek
bezenmek en büyük ahlaksızlık, kadınlar için tezeyyün, maazallah
hele modaya tabiiyet merakı maddi, manevi harâbî-i beşeriyeti mucip bir hufre,1558 vâcibü’l-ihtirâz1559 bir mühlike-i zamânedir.1560
Kasım Efendi’nin oğlu Mahir, eser-i pederine itikada o kadar
büyük bir istidat gösteremediği hâlde, kızı Edibe her suretle babasına taş çıkartacak bir hilkatte zuhur etmişti.
Edibe, giyinme, süslenme, tezeyyün gibi nisvâna has olan arzulardan pek uzak olduktan başka körlük, kamburluk, topallık, çolaklık nev’inden bir ma’lûliyet-i hilkiye1561 ile doğmadığına pek
müteessifti. Çünkü pederinin: “Cenâb-ı Hakk sevdiği kulunu sakat
yaratır. Bu dünyadaki maluliyetin öbür dünyada ecri1562 büyük olur.”
dediğini çok defa işitmişti.
Süs ve nizam ile onun bunun dikkatini, hasedini celbetmektense kılıksız, çapaçul, pejmürde kıyafette gezerek herkesin enzâr-ı
bî-kaydîsi ve hatta istikrahı1563 altında kalmak daha muvâfık-ı akl u
hikmet olduğu Kasım Efendi’nin düstûr-ı felsefesi cümlesinden idi.
ulüvv-cenâb: cömertlik
hasâ’il: meziyetler
1552	
ef’âl-i zemîme: kötü işler
1553	
vechen: bir suretle
1554	
masârif-i tezyîniyye: süslenme masrafları
1555	
ukbadan ukbaya: dertten derde
1556	
beliyye-i hilkat: yaradılış belası
1557	
suni iktisâb-ı hüsn ü âna kalkışarak: kendisinde olmayan güzelliği kazanmaya
çalışarak
1558	
harâbî-i beşeriyeti mucip bir hufre: insanlığın yıkılmasına sebep olan bir çukur
1559	
vâcibü’l-ihtirâz: sakınılması gereken
1560	
mühlike-i zamâne: zamane tehlikesi
1561	
ma’lûliyet-i hilkiye: yaradılıştan engelli olma
1562	
ecr: sevap
1563	
istikrah: bir şeyi kötü görmek
1550	
1551	
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Edibe, nâ’il-i ecr olmak için sırtına bir kümbet1564 yaparak bu
suni kamburlukla sokağa çıkmayı bile çok düşünmüştü. Ekmeği
sade suya batırıp yalnız bu suretle tagaddi etmek gibi bir nevi riyazete1565 haftalarla devam eylediği çok olurdu. Edibe’nin refika-i hayatı, enîs-i rûhu,1566 Azize Hanım isminde orta yaşlı bir hocası vardı.
Pederinden aldığı dürûs-ı hikemiyâtı mevki-i tatbike koyabilmek
için bundan âlâ bir yardak bulabilmek kabil değildi. Kasım Efendi’nin kızına hediye olarak yaymacı kitapçılardan onar yirmişer paraya aldığı harekeli müstamel1567 cin ve peri hikâyelerini hoca, şakirt ezberlercesine defa’âtle hatmederler, sanki belâhet-i hilkiyeleri1568 kâfi değilmiş gibi tezyîd-i hamâkat1569 için büsbütün zihin kapayacak ibarelerle tezyîn-i hafızaya uğraşırlardı. Edibe, bu kadının
sözünden hiç çıkmazdı. Sanki aklının, kalbinin, gönlünün kilidi,
tılsımı hocasının elinde idi.
Netice-i tahkikat bu vadiye çıkınca Meftun şaşırdı. Kendi kendine: “İşte şâyân-ı tedkîk, aptal bir kız.” dedi.
Edibe ile tezevvüç1570 arzusunda olması kendine ömürlük bir
refika-i hayat bulmak, bundan her manasıyla bir saadet, bir hazz-ı
izdivâc beklemek maksadıyla değildi. Meftun Bey’in niyeti Edibe
ile değil, Kasım Efendi’nin seksen bin lirasıyla izdivaç etmekti.
Böyle bir servete dolayısıyla vâris olduktan sonra “mantinota”ların,1571 “metres”lerin kahtına1572 kıran girmedi ya! Varsın Edibe Hanım evde hoca Azize Hanım’la Battal Gazi’den hıfza çalışsınlar,
sade suya ekmek batırmak riyazetiyle kurusunlar, kadide1573 dönsünler.
kümbet: kubbe biçiminde toparlak kabartı
riyazet: perhiz
1566	
enîs-i rûh: gönül yoldaşı
1567	
müstamel: kullanılmış, eski
1568	
belâhet-i hilkiyeleri: yaradılıştan ahmaklıkları
1569	
tezyîd-i hamâkat: ahmaklığı arttırmak
1570	
tezevvüç: evlenme
1571	
mantinota: metres
1572	
kaht: kıtlık
1573	
kadit: iskelet
1564	
1565	
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Zengin kadınların aptal olmaları zevçleri için bir saadettir. Zeki
olurlarsa kocalarını âdeta hizmetkâr gibi kullanırlar. Teehhül ile
huzûzât-ı nefsâniyenin başka başka şeyler olduğu hakikatine Meftun çoktan vâkıftı.
Edibe’ye karşı “kur” etmek, ilân-ı aşk eylemek ne güç maslahat?1574 Güzelliğin bir beliyye-i hilkat1575 olduğu nazariye-i gayr-ı
ma’kûlesine1576 tâbi bir kıza “Ben seni beğendim, sana gönül verdim.” demek o zavallıya büyük bir hakarette bulunmak değil midir?
Meftun Bey bu nazik meseleyi günlerle, haftalarla düşündü.
Nihayet herçe bâd-âbâd1577 tevekkülü ve Allah’ın emri, peygamberin kavliyle Edibe Hanım’ı pederinden zevceliğe talep etmek üzere
validesini görücü göndermeye karar verdi. Fakat Meftun’un Kasım
Efendi ailesi hakkındaki cümle-i tahkikatından hariç kalmış bazı
hakâyık-ı mühimme1578 vardı. Kasım Efendi’ninkilerin, Pehlevizadelere dair olan sûret-i telakkîleri pek bozuktu. Hatta Mahir’in validesi Nakiye Hanım oğluyla, birkaç köşk aşırı bir hanede oturan
açık meşrep, alafranga mizaç bir kız arasında sevda alışverişi başlamış olduğunu bazı alâmât1579 üzerine analara mahsus bir endişe ile
hissetmiş ve sonra bu endişesini mü’eyyid1580 birçok emârât-ı vâzıhaya1581 da müsadif olmuştu.1582 Zavallı kadının birkaç zamandır
içini kurt yiyip duruyor fakat Kasım Efendi’nin hiddet-i mizacı sebebiyle ortaya büyük bir mesele çıkarmaktan ihtirâzen sükûta mecbur oluyordu. Hemşiresine nasâyih-i lâzımede bulunması için birkaç kere el altından Meftun Bey’e haber göndermeyi düşünmüş ve
kimseye bir şey sezdirmemesi hakkında pek büyük antlardan sonra
bu niyetini hoca Azize Hanım’a açmış ve ondan şu cevabı almıştı:
maslahat: iş
beliyye-i hilkat: yaradılış belası
1576	
nazariye-i gayr-ı ma’kûlesine: akla uygun olmayan düşünce
1577	
herçe bâd-âbâd: ne olursa olsun
1578	
hakâyık-ı mühimme: önemli gerçekler
1579	
alâmât: işaretler
1580	
mü’eyyid: doğrulayan
1581	
emârât-ı vâzıha: belli ipuçları
1582	
müsadif olmak: rastlamak
1574	
1575	

224 | Şıpsevdi

–O Meftun Bey için pek geniş mezhepli diyorlar. Bu adam
hemşiresinin şununla bununla “âşıktaşlık” etmesine aldırmazmış…
Beyhude haber göndermiş olursun…
Bu cevabı alınca Nakiye Hanım hayret ve nefretinden birkaç
defa entarisinin “Tu… Tu…” diye yakasını ısırmış ve ne yapacağını şaşırıp kalmıştı.
Azize Hanım verdiği va’ad-i ketûmiyetin,1583 yeminlerin nakz-ı
ahkâmı1584 için hasbe’l-cibille1585 hisseylediği arzû-yı şedîde on dakikadan ziyade tâb-âver-i mukâvemet olamayarak1586 ilk fırsatta
Edibe’yi bir kenara çekip aynı şerâ’it-i ketûmiyet talebi ve yeminlerin tekrarıyla:
–Duydun mu kardeşin Mahir komşunun o kokona kılıklı kızına
gönül vermiş…
–O şişman… O oynak… O açık kıza mı?
–Evet… İşte ona… Birçok zamandan beridir al-sevda ve
pür-sevda imişler…
İki eliyle yüzünü kapayıp inleyerek:
–Mahir ağabeyim niçin böyle yapıyor? Efendibabamın yüreğine mi indirecek? Öyle deccal katırı karıya gönül verilir mi hiç?
(Sağ elinin parmaklarını avucuna kıvırıp tırnaklarına bakarak)
Aman yarabbi sana sığındım…
O günden sonra Kasım Efendi ailesinde Pehlevizadelere karşı
şiddetli bir su-i nazar başlamıştı. Meftun’a “monokl”1587 istimal etmesinden dolayı “tek göz”, Lebiye’ye deccal katırı panayır güzeli,
Rebia’ya kokoroz1588 namları verilmişti.
Meftun bu su-i teveccühten bihaber bulunuyordu. Bir gün validesiyle teyzesi Vesile Hanım’ı Kasım Efendi’nin köşküne görücü
va’ad-i ketûmiyetin: sır saklama vaadinin
nakz-ı ahkâmı: hükümleri bozmayı
1585	
hasbe’l-cibille: yaradılış gereğince
1586	
tâb-âver-i mukâvemet olamayarak: karşı koymaya dayanamayarak
1587	
monokl: tek gözde kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı
gözlük
1588	
kokoroz: çirkin kimse
1583	
1584	
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gönderdi. Kendisi netîce-i hâle intizâren pencerenin önüne oturdu.
Türlü üzüntü, bin merak içinde sigaraların birini söndürmeden diğerini yakarak bir hayırlı haberle avdetlerine müterakkıb bulundu.1589 Çok bekletmeden görücüler avdet eylediler, Meftun kendilerini bahçe kapısından istikbal etti. İki kadın alı al, moru mor bir
hâlde içeri girdiler… Sima ve tavırlarında hayırlı habere delalet
edecek bir beşâşet1590 yoktu… Meftun kadınların oturmalarına kadar sabredemeyerek validesinden hemen sordu:
–Ne haber?
–Ne haber olacak… Sopa ile dayak yemediğimiz kaldı…
–Kovuldunuz mu?
–Onun gibi bir şey!
Teyze Vesile Hanım kendini ilk tesadüf eylediği sandalyenin
üzerine atıp Eleni’den iki yudum su istedikten sonra:
–Ne Şam’ın şekeri ne Arap’ın yüzü… Ne o altınları isterim ne
de o kızı… A Rabb’im esirgesin… Öyle lira ile malla, menâlle1591
yutulacak şeyler değil…
Meftun yeis ve hiddetinden rengi uçmuş bir sima ile:
–Ne oldu canım? Söyleyiniz de anlayalım.
Latife Hanım yorgunluk almak için kendine bir kahve ısmarladıktan sonra:
–Benim anlatacak yüreğim yok… Teyzene sor, işte o sana ananesiyle anlatsın.
Meftun iki elini ceketinin yan ceplerine sokup teyzesinin karşısında dimdik durarak:
–Teyze nasıl olduysa birer birer anlat.
Teyze – Ayol annenin yüreği insan yüreği de benimki sığır yüreği değil a… Dur bir nefes alayım…
Meftun – Of densizlik ediyorsunuz…
müterakkıb bulundu: bekledi
beşâşet: güler yüzlülük
1591	
mal menâl: mal mülk
1589	
1590	
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Teyze – Bir kahve de bana pişirsinler… Karşıma öyle kazık
gibi dikilme, bir iskemle al şuraya otur da anlatayım…
Meftun iskemleye oturur… Teyze Vesile Hanım kaşlarını kaldırıp ağzını yayarak nahoş bir şey anlatmaya hazırlandığını ima
eder bir tavırla:
–Dur sana iptidasından başlayayım. Bahçe kapısını kendimiz
açarak içeri girdik. İki tarafına lavanta çiçeği dikili uzun yoldan
köşke kadar yürüdük. Bahçenin orasına burasına çamaşır asmışlar…
Hiç ben ömrümde böyle çamaşır görmedim. Koyu boyalı basmadan
koca koca donlar, gömlekler, yamalı çoraplar, yırtık yerleri dikilmiş
mendiller… A insan Anadolu’dan gelse yine boyalı don gömlek
giymez… Zahir beyaz çabuk kirleniyor, yıkanmasına su, sabun,
odun sarf olunuyor diye o ihtiyar tamahkâr babalarının tensibi1592
üzerine boyalı iç çamaşırı kullanmaya karar vermiş olmalılar…
Çünkü bunlardan başka boyalı gömlek giyen bir aileye daha İstanbul’da tesadüf edilmez. Almak istediğin kızın nasıl don gömlek
giydiğini öğren işte. Sen bizim Trabzon bezi, mermerşahi1593 gömlek giydiğimize bile itiraz edersin… Meftun Bey, bu büyük sözlerin
bir bir başına gelecek ama dur bakalım ne vakit… Ya yırtığı dikilmiş mendil… İşitilmiş şey mi? Öyle bir mendili insan nasıl cebinden çıkarıp da âlemin yanında kullanabilir?
Meftun dalgın dalgın bıyıklarının ucuyla oynamaya başlar.
Teyze Vesile Hanım biraz evvel kendi yüreğinin sığır yüreği olmadığı hakkında vaki olan iddiasına rağmen bir mebzûliyyet-i kelâmla1594 devam ederek:
–Köşkün kapısının çıngırağını çektik. İçeride ses yok, sada yok.
Sanki o koca bir haneyi boş zannedersin. Nihayet ayağında ağır bir
şey sürükleyerek süpür süpür birisi geldi. Kapıyı açtı. Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi içeri koymamak için kapının önüne gerilip o haneye misafir kabul olunmak
mutat olmadığını ifhâm eder çatık bir çehre ile: “nerden geldiğimitensibi: uygun görmesi
mermerşahi: tülbent ile patiska arasında ince bir tür pamuklu kumaş
1594	
mebzûliyyet-i kelâm: laf bolluğu
1592	
1593	
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zi, kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi” sordu. İçeri girebilmek
için doğruluktan ziyade kurnazlık lazım geldiğini anlayarak: “uzaktan geldiğimizi, Kasım Efendi’nin hanesini aradığımızı, söyleyecek
mühim bir şeyimiz olduğunu” haber verdim. Kadın ne cevap vereceğini şaşaladı. “Gideyim büyük hanıma sorayım. Yanlış bir iş olmasın.” dedi. Çekildi. Kadın içeri giderken bir de ayağına baktım ki
koskoca bir erkek kundurasının topuk tarafından kenarlarını keserek terlik makamında ayağına geçirmiş. Ayaklarında süpür süpür
eden şeyler meğerse bunlarmış. Sofada bu yolda vücuda getirilmiş
birkaç çift terlik daha. Giyilecek hâli kalmadıktan sonra ev içinde
istimal edilerek bu suretle terlik ihtiyacından vareste kalmak yolu
bulunmuş. Fena idare değil… Sen bu adama damat olursan oğlum
Meftun, o senden değil, sen ondan çok şey öğreneceksin… Kapı
önünde ayaküstünde bekledik. Bekledik. Belki on dakika bekledik.
Hane sahipleri bizi içeriye alıp almamaya bir türlü karar veremiyorlardı. Nihayet kadın geldi. “Sebeb-i ziyaretinizi sorabilir miyim?”
dedi. “Küçük hanımı görmeye geldik.” cevabını verdik. Bu cevaba
karşı kaşlar çatıldı. Ağzı açıldı. Kadın âdeta hayrete düştü. Yine
süpür süpür içeri gitti. Bu sefer büyük hanımla birlikte geldiler.
Saçları kınalı, başı kundaklı, zayıf, gagavan, kurada1595 bir kadın,
galiba kul cinsi, çıraktan yetişme… Onun ayağında da kunduradan
bozma bir terlik. Sırtında yıkana yıkana iki yandan peşleri sarkmış
pazar basmasından soluk, kırmızı yollu bir hırka. Kısa bir temennadan sonra “Safa geldiniz kardeş.” dedi. Kaynana mahallevari mi
mahallevari. İlk selamda kardeş olduk. Miskin, alık gibi bir şey…
Lakırdıyı öyle çarçabuk derleyip toplayıp da söyleyemiyor. Bir pot
kırmış olmamak için yanındaki kadının yüzüne baktıktan sonra
“Edibe’yi mi görmeye gelmişsiniz. Pederinin şimdi onu gelin etmeye vakti yoktur. Orada burada çok paramız battı, Allah’ın bildiğini
kuldan ne saklayalım. Sıkıntı içindeyiz. Adımız zengine çıkmış. İç
yüzümüzü kimse bilmez. Kızımızı zengin evladı diye almak istiyorsanız yanılıyorsunuz. Biz adam aldatmak istemeyiz. Cenabıhak
kime kader kısmet etmiş ise Edibe’mi üstündeki üstünde, başındaki
başında işte öylece bir entari bir gömlekle kabul edene vereceğiz.
kurada: gelişmemiş, cılız

1595	
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Sonra şöyle idi, böyle idi denmesin. Biz yalan, düzen, ıldırgıç1596
bilmeyiz. Söz bir, Allah bir. Helal süt emmiş, beş vakit namazında,
başı önünde babayani bir damat isteriz. Çocuğumuz da öyle kokorozlu zamane kızlarından değildir. Bir hamam, bir ev, başka yer
bilmez. (Eliyle civar köşkleri işaret ederek) Maazallah Rabb’ime
sığındım. Şu civarda ne kızlar, ne delikanlılar görüyoruz. Gâvur,
Çıfıt1597, Müslüman artık ayırt olmuyor. Hepsinin başında birer bürümcük başörtüsü, hepsinin alt tarafı kırmalı, oymalı bir şeyler…
Hepsinde beli girik, kıçı çıkık biçimler. Ahir zaman ah ah yine çok
şükür ki yiyecek ekmek buluyoruz. Başımıza taş yağmıyor. Babaları, kocaları artık bu hanımların süslerine, fantezilerine para yetiştirsinler… Bu şartlarla işinize gelirse kızı gösterelim.” dedi. Maksat
anlaşılmadan kız gösterilirse besbelli görücülere lâ-ilâc içirilmesi
lazım gelen iki fincan kahve ziyan olmasın hesabıyla kadın bu kadar lakırdının belini büktü. Muntazam da söyleyemiyor, kekeleyip
duruyor. Kasım Efendi’nin kızını görmeyi doğrusu merak ettik.
Ben de cevaben: “Bizim aradığımız servet, para, pul değil. Biz de
yüzü gözü açılmamış, kapalı büyütülmüş kadın kadıncık helalzade
bir kız istiyoruz. Tarifinize göre sizinki bizim için biçilmiş kaftan.”
dedim. Bu son sözlerimizin üzerine ne hâl ise artık bizi içeri almaya
karar verebildiler. Buyurunuz dendi. Buyurduk.
Kendimizi boş kira evi geziyoruz zannettim. Her taraf tamtakır.
Sofalar bomboş. Eşya namına ortada bir şey yok. Kasım Efendi o
evi borca mukabil zapt etmiş, yüksek fiyatla kiraya vermek istemiş,
tutulmamış da kendileri çok eşya getirmeden güya şöyle sümmettedarik1598 gelivermişler. Nihayet bizi bir odaya soktular. Basma kaplı karşı karşıya iki kerevet. Dört hasır sandalye. Üç parmak enliliğinde varaklı kornişlerden sarkan arşını elli paralık tül perdeler…
İki sigara iskemlesi, kapamacı işi bir çarpık boru, üstünde üç mecidiyelik hotozlu bir ayna… Mezat malı bardaklar, sigara tabakları,
misafir ağırlamak için en başodaları besbelli işte burası olacak…
Çarşaflarımızın yalnız başlarını attık. Oturduk. Orta yere yeşil haıldırgıç: ileri sürülen neden
Çıfıt: Yahudi
1598	
sümmettedarik: derme çatma
1596	
1597	
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sırlı bir iskemle koydular. Tuvaletine çok zaman sarf etmeden hanım kız çıktı. Pek acemice çarpık bir temenna ile yerine oturdu.
Ellerimize kahveleri sundular. Fincanlar, tabaklar tek tek, hep ayrı
çeşitten… Kızın arkasında çözme1599 taklidi muhacir bezinden sarı
çubuklu bir entari. Kollarında, yakasında arşını on paralık tentene
dikili… Daha üstünde biçimi hangi zamanın modası olduğu bellisiz
mutlak bedestende zennecilerden1600 düşürme bir şey olacak, kahverengi pelüşten omuzları düşük şapşal bir hırka… Bunun ayağında
da kundura eskisi mi var diye baktım. Kundura eskisi yok. Fakat
ondan tuhaf bir şey var… Ökçeleri basık kaba bir kanaviçe terlik…
Başında kenarı yeşil oyalı açık sarı gaz boyamasından Mısırlıvari,
çarık giymiş ufarak bir hotoz, bir örgü arkasına salıverdiği saçının
ucuna sarı kurdele ile karışık, haniya Saraçhane’de beygir başlıklarına takarlar boncuklu, beş pençeli nazar takımları yok mu… İşte
onlardan bir tane sallandırmış… Meftun evladım, en tuhafı ellerine
altmış paralık beyaz çorap kabalığında birer eldiven giymiş. Sağ
elinin adsız parmağına kalay gibi iki yüz elli kuruşluk bir gül yüzük
takmış… Ya kadın ninesinden kalma bir miras… Yahut babasının
kızına karşı büyük bir semahatı1601… Simasına gelince, eh, Allah
övmüş de yaratmış. İki elim yanıma gelecek ne yalan söyleyeyim.
Öyle şimdiki tazeler gibi pudrası, sürmesi, allığı yok… Natürel
buğdaysı bir renk, vücut balıketinde. Alın çıkık, kaşların uçları aşağıya düşük düşük… Gözler siyah, ufak… Burun için lakırdı söylemesi günahtır. Fakat kulakları etli, irice; çene -Yaradan’a kurban
olayım- uzun, ucu kıvrık. İhtiyar simalı bir taze… Beş on dakika
oturdu. Kahve fincanlarıyla beraber yine aptalımsı bir temenna ile
odadan çıktı. Ne lakırdı söyledi ne bir şey… Otuz sene evvelki
usulde bir görücülük. Biz de “Pek beğendik, inşallah bize kısmet
olur.” pehpehleriyle kalktık. Kapıdan çıkacağımız esnada kaynana
hanım “Size kimler derler? Damat necidir? Akşam efendiye ne söyleyelim?” suallerinde bulundu. Bu kadının eliyle bizim köşkün taçözme: el tezgâhlarında dokunan, genellikle yatak, yorgan çarşafı yapmakta
kullanılan ince bez
1600	
zenneci: kadın eşyası satan kimse
1601	
semahat: cömertlik
1599	
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rafını işaret ederek, “Yaradan’a sığındım, şu zamanede ne kızlar var,
ne delikanlılar var.” dediği dakikadan beri ailemiz aleyhinde bunların peyda etmiş oldukları fena fikirleri anlamak için artık kim olduğumuzu meydana vurmak üzere dedim ki “Biz de pek yabancı değiliz. Şuradaki köşkten geliyoruz.” Kadın birdenbire neye uğradığını bilemeyerek bizim köşkü işaretle:
“Tek göz oğlanın… Deccal kızın köşkünden mi?”
“Hanım, komşulukta ayıptır, bunlar nasıl isimler böyle?”
Karı ellerini dizini vurup dövünerek bize içirdiği birer fincan
acı kahvenin ziyanına ağlar gibi:
“Oradan geldiğinizi bile idim ben size kapı mı açar, kız mı gösterirdim? Rabb’im esirgesin, dünyada erkek olarak bir sizin oğlunuz kalsa yine o ‘teke’ suratlı, tuhafçı kıyafetli adama kız vermeyiz… Aman ne çokbilmiş, düzenbaz kadınlarmış bunlar! Uzaktan
geldik diye bizi aldattılar.”
Öfke ile kapıyı suratımıza kapayıverdi…
Böyle bir hakarete muhatap olunca Meftun’un rengi sarıdan
pembeye döndü. Teessürden ellerine hafif bir raşe arız oldu. “Yetişir…” ihtarıyla kalktı, odasına çekildi.
Teyze Vesile Hanım’ın bu tûfân-ı ifâdâtında1602 hayli mübalağa
da vardı. Bire on katıyordu. Onun hayli senelerden beri kurduğu
emeli Rebia’yı Meftun’a vermek olduğundan, delikanlının diğer bir
kızla teehhülüne dair söz olunca zavallı teyze bir türlü kabına sığamaz, elin bigünah kızlarını nasıl yereceğini bilemezdi. Meftun’un
öyle teessürle titrer bir hâlde çıkıp gittiğine memnun oldu.
Vesile Hanım, Kasım Efendi ailesiyle Meftun’un arasında sıhriyet husulü ihtimalini o acı istihzalı sözlerle külliyen bertaraf edebildiğine kani idi.
Sofada bu sözler olurken Lebibe ile Rebia büyük bir merakla
kapı aralıklarından, anahtar deliklerinden bu muhavereyi istimâ’a
can atıyorlardı. Çünkü Kasım Efendi ailesine ait her sözde sevgilitûfân-ı ifâdâtında: ifadelerinin şiddetinde

1602	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 231

leri Mahir’le Bedri’ye manevi bir şümûl-i tevehhüm ediyorlar,1603
bu teehhülden kendilerine de bir pay çıkacağı vehmiyle bin türlü
kuruntular geçirmekten men’-i nefs edemiyorlardı.
Vesile Hanım’ın son sözleri bu iki kızın inkisâr-ı ümîd ve hayallerini bâdî oldu.1604 Kasım Efendi’nin bâb-ı sıhriyeti bir kere
Meftun için açılsa o kapıdan kendileri için de bir nevbet-i duhûl
gelmek ihtimali vardı.
Kasım Efendi ailesine karşı peyda olan bu infialini Vesile Hanım kendi maneviyatı için bir mukaddime-i muvaffakiyet addederek kızı Rebia’yı bir odaya çekip manidar bir şefkat-i mâderâne ile
gözlerinin içine nasb-ı nigâhla:
–Yavrum, anaların kızları büyütmekten başka mühim bir vazifeleri daha vardır. Onları münasip bir adamla baş göz etmek isterler.
Ben senin için gönlümden teyzezaden Meftun’u geçiriyorum. Bu
delikanlının alafrangalık budalalığından başka bir kusuru yoktur.
Onun bu merakına da uyuvermek güç bir şey değildir. İşte görüyorsun yazın köşklerinde, kışın İstanbul’da oturuyorlar. Yemeleri içmeleri, giyinmeleri kuşanmaları, gezmeleri tozmaları yolunda…
Sen böyle yetişkin dururken niçin bir elkızı gelsin de bu saadete
konsun? Meftun para tamahıyla1605 Kasım Efendi’nin kızını almaya
uğraşıyor ama bu işte muvaffakiyet ihtimali göremiyorum… Azıcık
kendine çekidüzen ver… Yakanı paçanı derle topla… Meftun’un
gönlünü çalmaya uğraş. Kendini beğendirmeye çabala… Yalnız sokağa çıkarken süsleniyorsun. Evin içinde öyle alan taran çarşamba
karısı gibi geziyorsun. Bu kısmeti elinden kaçırırsan sonra hâline
köpekler güler, baban zengin, hatırlı bir adam değil, seni alsa alsa
hademeden, esnaftan şöyle böyle bir adam alacak… Son “pişmanlık” fayda vermez. (Kızının yüzüne dikkatle bakarak) Rebia gözlerinin altındaki o halka halka çürükler nedir? Senin günden güne
betin benzin soluyor, boynun inceliyor. Zayıflıyorsun… Bugünlerde neşesizliğin, düşünmen, dalgınlığın ziyade… Bunların sebebi
şümûl-i tevehhüm etmek: evhama kapılmak
inkisâr-ı ümîd ve hayallerini bâdî oldu: ümit ve hayallerinin yıkılmasına sebep
oldu
1605	
tamah: açgözlülük
1603	
1604	
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nedir? Söyle bakayım! Lebibe ile aranızda bir fiskostur gidiyor.
Müşterek bir sırrınız mı var? Sakın ha bir münasebetsizliğe kalkışmayınız. Babanın o saat yüreğine iner. Zaten zavallının evlattan
talihi yoktur. Sizin gibi genç kızlara bazı zevzek delikanlılar arız
olur. Bunlarla hiş piş etmek bir kızın hâlini, istikbalini, her şeyini
mahveder. Kız kısmının adı çıkmadansa canı çıkması hayırlıdır.
Anlıyor musun?
Rebia saçından çıkarmış olduğu bir firketeyi elinde evirip çevirerek pek dalgın bir tavır ile:
–Anne üstüme yürüdüğün şeylere bak!
–Üstüne yürümüyorum. Analık hâliyle içime doğan şeyleri söylüyorum…
–İçine öyle münasebetsiz şeyler doğmasın. Fakat…
Vesile Hanım telaşla:
–Ey fakatı ne oluyor?
Rebia gözlerini aşağıya indirerek:
–Ben Meftun Bey’e çocukluğumdan beri ağabey diyorum. Artık bundan sonra ona başka bir şey diyemem.
–Densizlik lazım değil kızım… Ben sana hakîkat-i hâli yukarından aşağıya kadar saydım döktüm.
–Anne bu niyetinden vazgeç…
–Hiçbir vakitte…
–Beyhude yorulacaksın. Zaten beni ağabeyim almaz ki…
–Aldırmak için elimden ne gelirse yapacağım. Sen de benim ile
hemfikir olduktan sonra her bir güçlüğün uhdesinden nasıl gelindiğini görürsün.
–Öyle ise pekâlâ…
–Ha şöyle, çılgınlığın lüzumu yok… Gideyim bakayım bugün
uğradığımız hakaretten dolayı teyzen de meraklandıydı nasıl oldu?
Vesile Hanım oda kapısından çıkarken kendi kendine:
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–O benden ziyade arzu ediyor… Varmağa kıç atıyor ama işte
kızlık hâli bu ya! Birdenbire “olur” demeyecek de nazlanacak…
Kendini dirhem dirhem satacak…
Rebia anasının arkasından elinin başparmağını burnuna dayayıp karışını açarak yavaşça:
–Na sana guguk! Ben ahu gözlü Bedri’mi bırakıp da keçi suratlı Meftun Bey’e varacağım öyle mi? Aklına şaşayım senin! Akıntıya kürek çek dur…
9
Yaşamak en sade tarifiyle tecdîd-i âmâlden1606 başka bir şey değildir. Şu kadar ki tahallüf-i muhit ve zaman ve sinn ü sal1607 ile
nev’-i âmâl değişir. En emel-i bîrûnâne1608 yaşamağa uğraşan feylesofların şu kararlarında bile bir maksat, bir arzu muhtefîdir.1609
Zavallı Meftun’un Kasım Efendi’nin binlerle liraları üzerine
kurduğu binâ-yı saadet görücülüğün müncer1610 olduğu adem-i muvaffakiyetle1611 göçüverdi. Kayınpederliğine intihap ettiği zatın serveti Pehlevizade’nin bütün hayâlât-ı müzehhebesini bir kisve-i hakikate sokmağa kâfiydi. Meftun’un konağı, yalısı, köşkü, “ekipaj”ları1612 olacak, Beyoğlu kibar âlemlerinde alafrangalığı, zarafeti,
dirayetiyle bir anılacak, kulüplerde mevâki-i mahsûsası1613 bulunacak, İstanbul’da modanın, yeni fikirlerin, Garp mahsûsât-ı medeniyesinin nâşir-i müteferridi1614 olacaktı. İhtiyar kaşıkçının servet-i
müterâkimesi1615 ne müfit, ne büyük bir maksat uğruna sarf edilecekti. Bu paralar Meftun’un eline geçmez ise o kabadayı Mahir’le
tecdîd-i âmâl: arzuların tazelenmesi
tahallüf-i muhit ve zaman ve sinn ü sal: çevre, zaman, yaş ve sene değişimi
1608	
emel-i bîrûnâne: haddini aşan istekle
1609	
muhtefî: gizli
1610	
müncer: bir yana doğru çekilip sürüklenen
1611	
adem-i muvaffakiyetle: başarısızlıkla
1612	
ekipaj (équipage): şatafatlı araba
1613	
mevâki-i mahsûsası: hususi mevkiler
1614	
nâşir-i müteferridi: tek yayıcısı
1615	
servet-i müterâkimesi: birikmiş serveti
1606	
1607	

234 | Şıpsevdi

o aptal kıza zevç olacak bir nâ-ehlin1616 eydî-i cehaletlerinde1617 şüphesiz bir ziyâ’ü’l-elîme1618 uğrayacak, hebâ’en1619 mensur olup1620
gidecekti.
Meftun, Kasım’ın servetini ele geçirmeyi yalnız kendi arzusuna tabiiyet değil, yavaş yavaş âdeta bunu insaniyete büyük bir hizmet-i şekl-i medeniyet-perverânesine sokmaya başlamıştı. Bu emeline vusul için her türlü hiyel1621 ve desâ’is1622 istimalini mubah da
değil de sevap addediyordu. Kasım Efendi ailesi gibi saf, çabuk
iğfal olunabilir insanlara karşı bu ilk muvaffakiyetsizliğinden yılmamak, bu işe mevâni’ berendâzâne,1623 yeni bir cüret ve dört el ile
sarılarak girişmek lazım olduğuna kanaat getirdi.
Şimdi bu işe girişebilmek için bir ipucu, bir tutamak yeri arıyordu. Meftun Bey bir iki günü pek hummalı bir hâlde geçirdi. Nihayet bir sabah kalktı. Bir iki sigara yaktı. İçinin sıkıntısından odasının pencerelerini hep fora açtı. Bir türlü kabına sığamadı. Bahçeye indi, döndü dolaştı. Nihayet aklına hemşiresi Lebibe ile teyzezadesi Rebia’nın muhabbetnameleri “dosya”sı geldi. Bu mekâtibe1624
bu meseleye girişmek için güzel bir methal1625 olabilirdi. Hizmetçi
Eleni o gün sabahleyin Meftun’a “Mahir Bey’den hemşirenize
mektup var.” demişti. Fakat telaştan okumaya vakti olmadığından
Eleni’ye getir de göreyim emrini verememişti.
Eleni’yi çağırdı:
–Hani ya sen bu sabah Mahir’den Lebibe’ye mektup var diyordun… Ne yaptın mektupları?
nâ-ehil: beceriksiz
eydî-i cehalet: cahilliğin elleri
1618	
ziyâ’ü’l-elîme: acı verici şekilde mahvolma
1619	
hebâ’en: ziyan olarak
1620	
mensur olmak: saçılmak
1621	
hiyel: hileler
1622	
desâ’is: gizli oyunlar
1623	
mevâni’ berendâzâne: engelleri yok ederek
1624	
mekâtib: mektuplar
1625	
methal: giriş
1616	
1617	
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Eleni – Duruyor. Fakat bugün Lebibe Hanım vermeyeceğim,
sonra belli olacak ki saklayarum. İstiyorsan okumağa getiriyorum.
Yoksa vereceğim.
–Getir… Getir…
Eleni mektubu getirip verir. Kapalı bir mektup. Fakat ne zarf
kapağının köşesinde bir imza ne de zahrında1626 mürselün-ileyhe
dair bir kelime var. Zarf alelade olduğundan mektubu yine aynıyla
müşabihi1627 bir zarfa koymak üzere Meftun açar. Eleni’yi savmazdan evvel savar:
–Birkaç zamandır Bedri’den Rebia’ya mektup getirmiyorsun?
–Bunlar çabuk darıldılar. Ne yaptılar? Bilmiyorum bana mektup vermiyorlar…
–Öyle ise haydi git…
–Mektup bu aksam isterim…
–Peki okuyayım. Vereyim. Sen de sabahına teslim edersin.
Eleni çekilir.
Mektup uzun ve Meftun için pek müfit malumatı camiydi. Üç
dört defa okudu. Mahir kabaca bir üslupla şiddet-i sevdasından,
zahm-i iftirâktan1628 şikâyetle beyân-ı sûziş-i derûn ediyor. Mektubun iki sahifesini böyle yanıp yakılmakla dolduruyordu. Sonra şu
mühim cümlelerin üzerinde Meftun bir fikr-i amîk ile tevakkuf etti:
“Bilmem neden birkaç zamandır valideme ağır şüpheler arız olmuş. Gece odama girip yattıktan sonra beni gözetlemekten bir an
hâlî kalmıyor. Sevgilim beni affet, iki defadır mev’id-i telâkî-i
leylîmize1629 gelemedim. Seni beyhude beklettim.”
“Mev’id-i telâkî-i leylî” Meftun medit bir düşünmeden sonra bu
terkibi üç dört defa hem de her kelimesini takti edercesine ağır ağır
tekrar etti. “Mev’id-i telâkî-i leylî”… Gece vakti hem de yâr u ağzahır: kâğıdın arka tarafı
müşabih: benzer
1628	
zahm-i iftirâk: ayrılık yarası
1629	
mev’id-i telâkî-i leylîmize: geceleri buluştuğumuz yere
1626	
1627	
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yar1630 hâb-gâhına1631 çekildikten sonra Lebibe tenha bir mahalde
sevgilisi delikanlıya mülâki olmak1632 üzere âşiyân-ı ailesini terk ile
öyle bî-vakit, birçok mehâliki1633 göze aldırarak hangi ipsiz mevâkie şitâbân1634 oluyordu?
Meftun tabiatını, ahlakını pekiyi tanımadığı bir delikanlı ile
hemşiresinin kavâ’id-i mer’iyesine1635 tevfikan1636 “kur” yapmalarına müsamahalı bulunmuş, bazı mertebe agmâz-ı ayn1637 etmek istemiş ise de keyfiyetin böyle çarçabuk tenhaca “mev’id-i telâkî-i
leylî”lere kadar varacağını düşünememişti. Mahir’in terbiyesinden
de hiç emin değildi. Hemşiresini biperva mühlikelere celbettiği için
delikanlıdan bu emniyeti şimdi külliyen münselib1638 oldu.
Adi bir hiş pişten başlayıp az zamanda seyr-i muaşakalarını
alaturka, alafranga her türlü âdet haricinde böyle bir devre-i terakkiye vardıran bu sevdakârların yakın vakitte Lebibe için yüz karası
olacak zirve-i cürete kadar atılmayacakları hatta atılmamış bulundukları ne malumdu? Hayır… Hayır… Bin defa hayır… “Kur” demek katiyen bu demek değildir.
Derhâl kütüphanesine el atarak Matmazel “Ermans dö Fo”nun
“kur” bahsini açtı. Avrupa âdâtında “kur” hakkındaki cevaz şu surede tayin ve tahdit olunmuştu:1639
“Tâlib-i izdivâç olan zat nişan gününden itibaren ‘kur’ etmek
mezuniyetiyle kızın hanesine kabul edilir. Her ne zaman isterse o
hanede sebât-ı vücûd edebilirse1640 de terbiyeli bir adam hangi saatyâr u ağyar: dost ve yabancı
hâb-gâh: yatak odası
1632	
mülâki olmak: kavuşmak
1633	
mehâlik: tehlikeli yerler
1634	
şitâbân: koşan
1635	
kavâ’id-i mer’iye: yürürlükteki kaideler
1636	
tevfikan: uygun olarak
1637	
agmâz-ı ayn: göz yumma
1638	
münselib: kalmamış
1639	
tayin ve tahdit olunmuştu: belirlenmiş ve sınırlanmıştı
1640	
sebât-ı vücûd edebilirse: bulunabilirse
1630	
1631	
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lerde kabul edilebileceğini istizanla saat-ı müsaide haricinde tasdî’den1641 içtinap eder.1642
Bu mülakatlarda kızın validesi veya onun yerine kaim olmak
üzere akrabadan yahut muhibbelerden bir kadın hazır bulunmak lazımdır.”
“Kız ile delikanlı yan yana oturabilirler. Fakat aynı kanepe üzerinde değil… Kapısı mesdûd1643 bir odada baş başa kalamazlar. Oda
kapısı hiç olmazsa yarı açık bulunmalı, hariçten her isteyen odaya
girip çıkabilmelidir.”
“Birlikte sokağa çıkmış bulunurlarsa kız nişanlısının koluna
girmeyip validesinin yanında yürümelidir.”
Meftun Bey bu mesrûdâta1644 müşabih birçok tafsilat daha okuduktan sonra kendi kendine:
–İşte âdâb-ı mahsûsası dâhilinde “kur” etmek diye buna derler.
Frenklere iftira ettiren Avrupa ahlak ve âdâtı gavâmızına1645 gayr-ı
vâkıf işte böyle gençler değil midir? Kızı gece yarısı hane-i ailesinden hırsızlama kaldırıp tarlalara, kırlara götürmek çapkınlığına
“kur” denemez. Buna bir şey denir ki bu tecavüz hemşireme karşı
vuku bulduğu için burada tasrihine1646 dilim varmıyor.
Meftun mektubu kıraate devamla:
“Rebia Hanım’la Bedri’nin macerası da beni çok dilhun ediyor.1647 Muaşakalarının hemen ilk hatavâtında bu felaket-i azîme…
O çapkına elimden geldiği kadar nasihat vermeye uğraşıyorum.
Böyle tamir kabul etmeyen hatalardan Cenabıhak cümleyi muhafaza buyursun.”
Meftun ellerinde ve sadasında hafif bir ihtizazla tatil-i kıraat
ederek:
tasdî’: rahatsız etmek
içtinap etmek: sakınmak
1643	
mesdûd: kapatılmış
1644	
mesrûdât: söylenenler
1645	
gavâmız: anlaşılması zor hakikatler
1646	
tasrih: açık açık anlatmak
1647	
dilhun etmek: kalbini yaralamak
1641	
1642	
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–İşte bu muammamsı1648 sözler beni çıldırtacak. Rebia Hanım’la Bedri’nin macerası Mahir Bey’i çok dilhun ediyormuş. Acaba bu ne çeşit macera! Bu dilhuneli macerayı “bir felâket-i azîme”
terkîb-i müdhişü’l-müfekkiri1649 takip ediyor. Zihin bu şûr-efgen
terâkibin medlulleriyle1650 güreşirken en son gelen “Böyle tamir kabul etmeyen hatalardan Cenabıhak cümleyi muhafaza buyursun.”
cümlesi hepsinin üstüne tüy dikiyor. Bu sözlerde muammagune bir
şey yok. Cümlesi vazıh, hepsi kör kör parmağım gözüne ama ben
anlamak istemiyorum. Kızın üstüne böyle şeyler yormayı vicdanım
tecviz etmiyor.1651 Etmiyor ama şimdi bir keyfiyet-i müdhişe karşısında bulunuyorum. Nasıl etsem de hakîkat-i hâli bir ayak evvel
anlayabilsem! Çabuk yetişilirse Mahir’in iddiasına rağmen belki
bir çâre-i ta’mîr bulunabilir.
Kıraate devamla:
“Biraderiniz Meftun Bey’in hemşireme görücü göndermesi
evin içinde büyük bir fırtına kopardı. Validem küplere bindi. Pederim para vermekten ihtirâzen o hiçbir şeye binmek istemez. O da
yaya olarak hiddetlendi. Birbirini yediler. Ne manasız şamata…
Keşke bize damatlığa kısmet olacak adam biraderiniz gibi olsa…
Bu hususta havadislerim çok. Fakat ne vakit görüşmek müyesser
olacak? Sözde yarın akşam validem İstanbul’a inecek. Geceyi orada geçirecek. El ayak çekildikten sonra bahçıvan kulübesinin önündeki tahta kanepede birbirimizi bekleyelim. Kim evvel gelirse ötekinin vüruduna intizar etsin. Orada birleştikten sonra imkân ve zaman müsait olursa asıl hafâgâh-ı sevdâmıza1652 çekiliriz.”
Meftun’un teessür ve hiddeti tezâ’uf ederek:
–Bak… Bak… Bak… Çapkına bak… Rebia’nın macerasına
dilhunluğunu yazıyor da sonra da hemşiremi “hafâgâh-ı sevdâya”
çekip götürmek istiyor. Ötekine acırken bir macera da kendileri çıkaracaklar. Hey gidi insanlar… Hey gidi insanlar… Diğerini nev’imuammamsı: bilmece gibi
terkîb-i müdhişü’l-müfekkir: zihni dehşete sürükleyen tamlama
1650	
şûr-efgen terâkibin medlulleriyle: karmakarışık tamlamaların anlamlarıyla
1651	
tecviz etmiyor: izin vermiyor
1652	
hafâgâh-ı sevdâmıza: sevdamızın gizlenme yeri
1648	
1649	
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mizde tayip, tenkit ettiğimiz ahvalin birçoğunu bi’n-nefs tecviz
ederiz1653 de kendi kendimizi takbih, muaheze1654 aklımıza gelmez…
A menhuslar o hafâgâh-ı sevdâda bir felâket-i azîmeye de siz uğrarsanız? Burasını nazar-ı im’âna1655 niçin almıyorsunuz? Benim Paris’te kaldığım müddetçe İstanbul’un hâli pek acayipleşmiş. Her bir
fenalık cereyan ediyor. Fakat hep birer perde-i riyâ altında… Hanen
var, sigortaya koyar, tehlike-i harîkten1656 kendini masun1657 addedebilirsin. Genç kız kardeşin, oğlun, kızın var, bunların zâmin-i iffeti
olabilecek1658 bir çareyi, bir sigortayı nerede bulabileceksin? Bazı
fenalıklar var ki zarûrîü’s-sudûr1659 gibi birer mahiyet peyda ediyor.
İşte benimki de öyle… Şimdi gideyim hemşiremi yakasından tutup
“aloriyantal”1660 bir cebir ve şiddetle bir odaya kilitleyeyim. Bu fenalığı men için ilk tedbire tevessül etmiş1661 olurum. Şimdiye kadar
kim bilir kaç defa gitmiş oldukları hafâgâh-ı sevdâlarında boş durmuşlar ise bu keyfiyetin önü alınmış olur. Fakat idâre-i cüz’iye1662
meselesine dair temhîdâtta bulunan1663 felsefenin dedikleri gibi her
fiilin vazıh, hafi bir sebeple bir râbıta-ı kaviyesi1664 vardır. Yani her
fiili görünür görünmez bir sebep tevlit eder. İşte bu meselede de
beni şu ilk hareket-i tevbihîyeden1665 meneden bir sebep var. Bize
damat olmak için gayr-ı şer’î bir istical gösteren1666 Mahir Bey
hemşireme yazdığı mektupta “Keşke bize damatlığa kısmet olacak
adam biraderiniz gibi olsa.” sözleriyle bana zahir görünüyor. Bu
emelimin husulü için bana muavenet edeceği anlaşılıyor. Lebibi’n-nefs tecviz ederiz: kendimiz hoş görürüz
muaheze: kınama
1655	
nazar-ı im’âna: dikkatli göz
1656	
tehlike-i harîkten: yangın tehlikesinden
1657	
masun: korunmuş
1658	
zâmin-i iffeti olabilecek: namusunu koruyabilecek
1659	
zarûrîü’s-sudûr: meydana gelmesi zorunlu
1660	
Aloriyantal (â l’oriental): Doğu usulü
1661	
tevessül etmiş: başvurmuş
1662	
idâre-i cüz’iye: pek az idare
1663	
temhîdâtta bulunan: hükümler veren
1664	
râbıta-ı kaviyesi: güçlü bağı
1665	
hareket-i tevbihîyeden: azarlayıcı davranış
1666	
gayr-ı şer’î bir istical gösteren: şeriata aykırı şekilde acele eden
1653	
1654	
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be’nin iffeti tehlikede kalmaya mukabil beri yanda seksen bin liralık bir servet var. Memleketimizdeki bu fıkdân-ı nükûd1667 esnasında bu mikdâr-ı meblağ âdeta bir hazîne-i azîme demektir. Bu miktara nispet kabul etmeyecek kadar cüzi paralar için namus, vicdanını satmış ve sonra da cemiyet-i medeniye içinde sahte bir istikamet,
riyakârane bir hayatla yaşamaya uğraşmış az insan mı vardır? Evet,
Lebibe’yi hareketinden hemen men’e kalkışmamalı. Şu kadar var
ki bu işte ağır davranmaya da gelmez. Onlara vakit bırakmadan ben
kendi işimi daha evvel becerivermeliyim… Onlar beceriklilikte
benden evvel davranırlarsa iş bütün bütün falso olur. Bu işe neresinden başlamalı? Yarın akşam Lebibe ile Mahir’in mev’id-i telâkîlerinde1668 hazır bulunup görüşecekleri şeylere, aralarında cereyan
edecek ahvâl-i hafiyeye ıttıla kesp etmekten…1669 Fakat bu nasıl
kabil olur? Bu işte seksen bin liranın ümîd-i tasarrufuna ait o zevk-i
tahayyül nispetinde müşkülat var.
Meftun mektubu bir iki defa daha okudu. Doyamadı. O satırların ehemmiyet-i fevkaladelerine mebni1670 hemen bir kopyasını aldı.
Aslını Eleni’ye teslim etti.
Mektupta “Bahçıvan kulübesinin önündeki tahta kanepede birbirimizi bekleyelim.” cümlesi var. Pehlevizadenin tahkikatına mebde-i hareket1671 işte bu kulübe olacak. Fakat burası neresidir?
Meftun bahçeye çıktı. Köşkün etrafındaki beş altı dönüm arazi
üzerinde gezinmeye başladı. Sebzevatlığı dolaştı. Dut, vişne, şeftali, kiraz ağaçlarının arasından geçti. Filoksera1672 vurmuş, her tarafını yabani otlar bürümüş kütük kaditlerinden müteşekkil kadim
bağ harabesini yürüdü. Orada, muttasıl1673 tarla ile hadd-i fâsıl1674
hizmetini gören hendeğe on, on beş arşın mesafede aşı boyalı kulüfıkdân-ı nükûd: nakit para yokluğu
mev’id-i telâkîlerinde: sözleştikleri buluşma yerinde
1669	
ıttıla kesp etmekten: haberdar olmaktan
1670	
mebni: -den dolayı
1671	
mebde-i hareket: hareketin başlangıcı
1672	
filoksera: asma bitinin yol açtığı bağ hastalığı
1673	
muttasıl: bitişik
1674	
hadd-i fâsıl: sınır
1667	
1668	
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bemsi bir odacık vardı. Bunun cenup1675 cihetine filvaki1676 bir tahta
kanepe, bir ufak masa, birkaç sandalye vaz’ edilmişti. Buraya oturanlar kanepenin vaziyeti itibarıyla -o taraflarda kesretle vezân
olan1677 poyraz rüzgârıyla- arkada, köşkte bulunanların enzâr-ı tecessüslerinden tamamıyla masun kalabileceklerdi.
Burasını inceden inceye nazar-ı muayeneden geçirdi. Kanepenin etrafındaki toprakta pek çok ayak izleri gördü. Bunlann erkek
yahut kadın ayakkabı izleri olup olmadıklarını tetkik ederken hayli
sigara uçları, bir iki de firkete buldu. Buranın mu’âşıkların mektupta musarrah1678 cilvegâhı olduğuna hiç şüphesi kalmadı. Oraya buraya biraz daha bakınırken bir de yaldızlı madeni kafes düğme buldu. Kadın elbisesinden kopma bir düğme… Kendisi bir adliye memuru ola idi bu kadar emareyi1679 bir fezleke1680 tanzimine esas ittihaz edebilirdi. Çünkü sigara uçlarının kalıp veya adi olmalarından,
tütünün ve firketelerin nev’inden, düğmenin hanedeki kadınlardan
hangisinin esvabından kopmuş bulunduğunu tahkikten kendini orada gezinenlerin hüviyetlerine kadar isal edecek bir serrişte1681 yakalamış demekti.
Bu döküntüler, burayı meclis-i muaşaka ittihaz edenlerin ziyade şakalaşıp oynaştıklarına delalet ediyordu. Zavallı Meftun, maişet-i haneyi Savoir-Vivre kitaplarının âdâb-ı mahsûsasına tevfîke
uğraşırken, geceleri bî-vakit buralarda “etiket” haricinde meğerse
ne oyunlar oynanıyormuş!
Pehlevizade, kulübenin kapısını yokladı. Kilitli buldu. Yegâne
penceresinden içeri baktı. Taş toprak taşımaya mahsus ufak el arabası, kürekler, beller, kazmalar, fazla saksılar, fasulye sırıkları
nev’inden bahçe edevatı gördü. Bahçıvanı buldu. O gün kendine
cenup: güney
filvaki: gerçekte
1677	
kesretle vezân olan: sıklıkla esen
1678	
musarrah: izah edilmiş
1679	
emare: ipucu
1680	
fezleke: bir mahkeme zaptının, araştırma raporunun, polis veya jandarma tahkikatının kısaltılmış, özet olarak yazılmış sonuç kısmı, sorgu özeti
1681	
serrişte: ipucu
1675	
1676	
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hariçten gelecek av köpeklerini kulübede yatıracağından bahis ile
anahtarı aldı. Niyeti yarın akşam ba’de’t-ta’âm sokağa gidiyorum
diye köşkten çıkarak bu kulübeye girip saklanmak, tahta kanepe
üzerinde cereyan edecek ahvale hafiyen mahrem olmaktı.
Zihninden türlü planlar tertip ederek vakt-i merhûnun vüruduna1682 intizara başladı. Nihayet ertesi akşam oldu. Yemeği yer yemez köşkten çıktı. Sokaktan dolaşıp tarlalardan geçerek arka taraftan hendeği atlayıp kulübeye geldi. Anahtarla kapıyı açtı. İçeri girdi.
Tek pencerenin camını sürdü. Tekrar dışarı çıktı. Kulübe kapısını
yine kilitledi. Bu defa pencereden kulübeye girerek camı indirdi.
Şimdi üzerine hem kapı kilitli hem pencere kapalı olarak içeride
bulunuyordu. Kulübe yalınkat tahtadan ibaret olduğundan o günün
şiddetli güneşi burayı âdeta hamam halvetine çevirmişti. Fakat
Meftun için bu sıcaklık rahatsızlığına katlanmaktan başka çare yoktu. Yakalığı, boyunbağını, yeleği, gömleği, iç fanilasına kadar her
şeyi çıkardı. Yine terliyor, yine bunalıyordu.
Pencere, kulübenin cenup cihetinde yani kanepenin mevzu bulunduğu tarafta idi. Bu gece oracıkta mükevkeb1683 sema altında, şu
tabii tiyatroda vaz’-ı sahne-i ibret edilecek meraklı oyunu temaşa
için Meftun pencere önüne yaklaştıkça dışarından karaltısı seçilebilmek mahzurunu def maksadıyla fasulye sırıklarını pencerenin
önüne yığarak âdeta bir nevi kafes teşkil etti. Münasip mahallerde
kendine bir iki panorama deliği bıraktı.
Daha saat iki bile yok. Acaba aktörler, aktrisler mahall-i
lu’ba1684 kaçta gelecekler? Meftun el arabasının kollarına birer mesnet1685 bularak içine girdi, sandalye gibi oturdu, bir sigara yaktı.
Böyle nâ-mu’ayyen1686 bir vaktin vüruduna talik-i nazarla o karanlıkta, o sıcakta oyalanacak hiçbir şey ile meşgul olamayarak
beklemek hakikaten güç bir keyfiyetti. Fakat Meftun, başını kulüvakt-i merhûnun vüruduna: kararlaştırılmış zamanın gelmesine
mükevkeb: yıldızlı
1684	
mahall-i lu’ba: eğlence yerine
1685	
mesnet: dayanak
1686	
nâ-mu’ayyen: belirsiz
1682	
1683	
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benin cidarına1687 dayayarak Kasım Efendi’nin seksen bin lirasına
hasr-ı hayâlâtla daldı gitti. Frenk darbımeseline tevfikan yalnız İspanya’da değil Boğaziçi’nde, Erenköyü’nde, Adalar’da, ne rûhfezâ şatolar bina ettiriyordu.
Zihninden geçen bu hayâlâtı yavaş yavaş o mertebe cism ü can
buldu ki son moda alafranga “stil”lerde döşediği salonların, tarh
ettirdiği1688 “park”ların, bahçelerin eşkâl-i dil-firîbleri1689 gözü
önünden geçiyor, birer hakikat sureti kesp eden bu mevhûmâtla hissen temasa geliyor gibi oluyordu. Züğürtlere bî-hudûd mâlî-hülyâ
kadar safa-bahş-ı rûh-ı seyrângâh mı olur? Hülya, o sermayesiz servet, yokluk içinde o varlıktır ki muhayyile ve kuvve-i îcâdiyesi vasi
olan erbâb-ı hayâle şu âlem-i hestîde1690 muhal addolunan ne cennetler, ne bedava saadetler ihsan eder. Her hakikatin akıbeti hayal
değil midir? Daima biri diğerine inkılâp eden bu iki kelime arasında
teselli-yâb olmak yolunu keşfedebilenler basiret ehli addolunurlar.
Meftun iki buçuk, üç saat böyle hülya ile sigara ile avundu.
Kulübenin hararetinden evvela hamamda bulunuyormuş gibi terledi, sonra teri soğuyup kuruyarak artık vücudu o sıcaklığa alıştı. Fasulye sırıkları arasından harici temaşa için bıraktığı delikten dışarı
baktı. Berrak bir mehtap her tarafa simin bir münevveriyet1691 saçmış. Tarlalar, bahçeler, hazin, pür-sükûn, esrarengiz bir ziya altında
gunûde…1692 Medd-i nazar köşklerin etrafında müphem bir esmeriyetle kümeler teşkil eden ağaçlıklar arasında seyran ederken bazı
kulelerin “arduvaz”1693 kaplı serpuşlarında1694 ve tarlalara dökülmüş
cam kırıklarında inkisâr-ı ziyâ1695 vukuuyla oradan buradan peyda,
nâ-peydâ parıltılar manzûr oluyordu.
cidar: duvar
tarh ettirdiği: düzenlettiği
1689	
eşkâl-i dil-firîbleri: cazibeli şekilleri
1690	
âlem-i hestîde: var olan âlemde
1691	
simin bir münevveriyet: gümüşten bir parlaklık
1692	
gunûde: uyumuş
1693	
arduvaz: tabaka hâlinde, üstü düz, genellikle mavimsi renkte, yer veya çatı
kaplamalarında kullanılan bir çeşit taş, kayağan taş
1694	
serpuş: başlık
1695	
inkisâr-ı ziyâ: ışık kırılması
1687	
1688	
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Kamer asıl şaşaa-i iltimâ’âtını1696 denize ferş etmişti.1697 Vasat-i
mâye,1698 hududu, hırçın, bî-karâr bir meşreb-i seyrâna1699 malik bir
perinin dolaşmasından tahassul etmiş gibi i’vicâclı,1700 cesim bir harita şeklinde bir âyine-pâre1701 yaratmıştı. Mah, nûr-ı cemâlini hep
bu ma’kese1702 döküyor, burası iltimâ’da âdeta cenubu gayr-ı muntazam azim bir kamer hâlini alıyordu.
Nazar, bu nokta-i mücellâyı1703 atladıktan sonra deniz koyu lacivert bir esmerlik peyda ediyor, biraz daha ötede gecenin rutubetli
sislerine bürünmüş irili ufaklı adalar birer heyûlâ-yı leyl1704 gibi görünüyordu.
Meftun senenin her mevsime hatta günün her saatine göre tebeddül eden bu elvâh-ı bedî’a-i tabiatı1705 temaşaya dalmış olduğu
bir sırada hafif adım sadalarıyla karışık bazı mırıltılar işitti. Mühim
bir vaka hudûsuna intizâren bir noktaya tayin edilip de ân-ı vazifesinin hululünü1706 hisseden bir nöbetçi helecanıyla delikanlının yüreği titredi. Ve kendi kendine “İşte geliyorlar.” dedi.
Ve men-i helecan için elini kalbinin üstüne basardı. Filvaki kol
kola gülüşe oynaşa, biri erkek diğeri kadın olduğu eşkâl-i zıllarından1707 mahsus iki karaltı geldi. Beraber getirdikleri el sepetini masanın üzerine koyduktan sonra yan yana kanepenin üzerine oturdular. Derhâl her ikisinin birer kolu diğerinin boynuna dolandı.
Meftun pek dikkatli bakmaya muhtaç olmadan mehtapta teati-i
hissiyat-ı âşıkaneye1708 çıkan bu çifte kumrunun biri Şaban, diğeri
şaşaa-i iltimâ’âtını: gösterişli parıltılarını
ferş etmek: yaymak
1698	
vasat-i mâye: suyun ortası
1699	
meşreb-i seyrân: dolaşmayı huy edinmiş
1700	
i’vicâclı: girintili çıkıntılı
1701	
âyine-pâre: ayna parçası
1702	
ma’kese: yansıdığı yer
1703	
nokta-i mücellâ: parlak nokta
1704	
heyûlâ-yı leyl: gecenin ürkütücü hayalleri
1705	
elvâh-ı bedî’a-i tabiatı: tabiatın nadide levhalarını
1706	
hululünü: gelip çattığını
1707	
eşkâl-i zıllarından: gölgelerinin şekillerinden
1708	
teati-i hissiyat-ı âşıkaneye: aşk duygularını birbirlerine anlatmaya
1696	
1697	
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Zarafet olduğunu gördü. Bunların o gece oradaki huzurları diğerlerinin yani asıl vürutlarına intizar eylediği kimselerin gelmelerine
mâni olabileceğini düşünerek Pehlevizade’nin pek canı sıkıldı. Ne
yapalım? Kendisi hissi bir oyun temaşasına hazırlanırken ilk perde
böyle “komedi” olarak açıldı. Meğerse nasibinde Zarafet’le Şaban’ın mudhike-i sevdâlarına pek yakından mahrem olmak da varmış.
Zarafet âşığını cazibe-i ân u endamına bir kat daha meshûr etmek maksad-ı şûhânesiyle al pelüş hırkasını giymiş, saçlarını o hafta gelen moda gazetelerinin “kuaför”üne tatbîken küçük hanımlarla
Eleni’de gördüğü şekle benzetmeye elinden gelebildiği kadar uğraşıp didik didik kabartmış, üstüne şekerrenk1709 bir Bursa bürümcüğü
örterek o simsiyah çehresiyle âdeta yanmamış bir mangal kömürün
etrafına kül dökülmüş gibi bir manzara peyda etmişti…
Hamhalat Şaban ise dildâdesinin bu işve-bâzâne tuvaletine bigâne nazar bulunduğunu gösterir bir ihmal ile şal örneği entari hırkasını giymiş, başına kalıpsız gecelik fesini geçirmişti.
Gecelik entarisiyle gezmek -velev böyle gece yarısı bahçeye
çıkmak kabilinden olsun- Meftun’un nazarında âdâb-ı mu’âşerete
karşı büyük bir tecavüz, nev’an-mâ bir cinayet olduğundan Pehlevizade, aşçı kadınla uşağın oraya leb-ber-leb1710 ezvâk-ı âşıkane olmak1711 niyetiyle olmalarındaki kabahatlerinden ziyade, Zarafet’in
göstermiş olduğu şu “koketri”ye mukabil Şaban’ın o alaturka kıyafet-i laubalisine hiddet etti. Kendi kendine içinden dedi ki:
–Hayvan herif ben seni “metrdotel” yani bu hanedeki alafranga
merasime bir nevi nazir, teşrifatçı tayin etmek istiyorum. Sen ise
Zarafet kadar olsun bir isti’dâd-ı temeddün1712 gösteremiyorsun.
Hele bir defa Kasım Efendi’nin vâris-i nükûdu olayım da bak seni
evime süprüntücü bile yapmam…
şekerrenk: sarıya çalan renkte olan
leb-ber-leb: dudak dudağa
1711	
ezvâk-ı âşıkane olmak: aşk zevkini tatmak
1712	
isti’dâd-ı temeddün: medenileşme istidadı
1709	
1710	
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Muaşıklar kanepe üstünde teker kollarını birbirinin boyunlarına atarak yarım der-âgûş hâlinde bulunmaktalar iken Şaban mukaddime-i cilve olarak maşukasının en nermîn, nazik bir tarafına kuvvetli bir çimdik bastı. Zarafet “va va vayyy” âvâzesiyle bir iki haykırdı.
Şaban telaşla:
–Kedi gibi bağırma öyle, konaktan duyarlar.
–Ayo hiç insafını yok mu senin? O nasıl çimdik? Simsiyah çürüdü. Canı yandı. Bağırmaz mı hiç?
–Neresi simsiyah oldu bakayım?
–Aman elin körü… Neresi olaca? İşte sıktığın yer…
Şaban Zarafet’e yine saldırıp evvelkinden kuvvetli bir çimdik
daha attı. Arap bu sefer taz’îf-i âvâz ile1713 âdeta bir nara salıverdi.
Şaban sevgilisinin ağzını tutmaya uğraşarak:
–Sus konaktan duyulacak diyorum…
–Konakta kim duyaca? Büyük cadı üç saat evvel zıbardı. Ortanca cadı zıbardı. Küçünü de deminden zıbardı. “Köftün” Bey, o alafranga budalası akşamdan defoldu gitti. Leblebi Hanım odasına çekildi. Dostundan gelen nektup okuyo, ona karşılığını yazıyo. Ben
kapo aralığına gözetledi. Yazıyo, bozuyo, yazıyo, bozuyo. Ay içini
sıkıldı? Rabia Hanım da onunla beraber oturuyo. Leblebi yazıyo,
ötekini ağlıyo. Pek acıklı şey mi yazıyo, bilmem ki! Evin içi böyle
tenha olunca Eleni ile Raci de tavan arasına çıkıyo, kapusunu sürmeleyolar. O zaman ben de senin yanına geliyo…
Zarafet evvelce kanepe önündeki masanın üzerine koymuş olduğu sepeti açtı. İçinden bir şişe bira çıkardı:
Meftun şişeye dikkat ederek kendi kendine: “Espaten, benim
kilerden aşırılmış,” dedi. Biradan sonra iki üç dilim francala, birer
küçük tabak havyar, balık yumurtası, birkaç armut bir de bardak
çıktı. Zarafet bunları bir tertîb-i mahsûsla dizerek “tirbuşon”u Şaban’ın eline verip:
taz’îf-i âvâz ile: sesini iki katına çıkararak

1713	
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–Al şu tırkoşonu da şişe aç! Bira iç de keyfini gelsin… Tatlı
tatlı konuşalı, olmaz mı Şabancığı?
Şaban mantarın üzerindeki tel bağı tirbuşonun ucuyla koparmaya uğraşırken Zarafet:
–Ayo şişenin başına o teli kim bağlıyo? Niçin bağlıyo?
–Şişenin içinde şeytan var da dışarı kaçmasın diye bağlıyorlar…
–Ha ha hay… Buna da baksana sanki beni aldataca… Hiç şişenin içinde şeytan oturur mu?
Şaban tirbuşonu çevirip çevirip de mantarı çekince hava, şişe
muhteviyatıyla temasa gelir gelmez “po poff” diye çıkan sada akabinde Zarafet:
–A a pıt etti… Şeytan kaçtı mı şimdi?
–Yok, daha kaçmadı… O şimdi benim içime kaçacak…
–Aman aman söyleme öyle… Dikkat et… Sakın benim içine
kaçmasın… Ben istemem…
–Gece vakti bu… Ne bileyim! Belki senin içine de kaçar.
Zarafet bu latifeden pek hoşlanmış gibi arkasına yaslanıp kanepeyi sarsa sarsa gülerken Şaban bardağı bira ile doldurur, köpüklü
köpüklü yuvarlar. Eli mezelerin üzerinde dolaşır. Bir dilim ekmekle
havyar, balık yumurtasının hemen birer sülüs1714 miktarını tabaklardan sömürüverir.
Meftun fasulye sırıklarının arkasından deruni:
–Yuha ayının meze tıkınışa bak. Halis Rus havyarı, okkasını
yüz otuza alıyorum… Kendim yemeye kıyamıyorum. Misafir için
kilerde çeşit bulundurmak için aldım… Buraya ne görmek fikirle
geldim… Neler seyrediyorum. Meğerse bizim evde her kadın birer
erkekle “panim içi panka” imiş, kim bilir biraz araştırsam validemin, teyzemin, belki de büyük validemin birer âşığı çıkacak. Lebibe Mahir’le, Rebia Bedri’yle, Raci Eleni ile Zarafet Şaban’la hanede benden başka tek başına insan kalmamış… Bizim ev çiftehaneye
dönmüş. Yakında civcivler çıkacak… Bir hanenin riyâset-i idâresi
sülüs: üçte bir

1714	
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hakikaten bir devlet umuruna benziyor. Hiç müsamaha göstermeye
gelmiyor. Bir memleket, bir hükûmet ta’arruz-ı a’dâdan1715 masuniyet için nasıl hududunu tahkime, idare-i dâhiliye ve hariciyesini her
lahza tanzime, hayatına arız her nevi husemâsını1716 def ve izale
esbabını tehiyyeye1717 mecbur ise bir aile reisi de mütemadiyen aynı
vazâ’if-i müşküle karşısında bulunuyor. Bir ailenin, bir hanenin bin
türlü düşmanı var. Bunlardan kimisi ırza, kimisi mala, kimisi cana
musallat… İ’lân-ı a’dâvet eden husemâdan pek o kadar korkulmaz.
Çünkü bunlara karşı insan her nevi tedâbir-i tedâfu’îe1718 ittihaz
edebilir. Asıl dost görünen, güler yüzlü düşmanlardan endişe etmelidir. İşte bak bu Arap’la bu uşağın uyuşması bu ailenin ekonomisini berbat eder. Yarın hesaplarını görüp ikisini birden defedeyim.
Fakat ikisi de ailemizce mühim esrara vâkıf. Buradan çıkınca bizi
her tarafta söyleye söyleye bir parmak bal ederler. Kasım Efendi’ye
damat olmak emelindeki şimdi görünen yüzde bir iki ümit de o zaman külliyen mahvolur.
Bira bardağı ikinci defa olarak dolar. Şaban bardağın muhteviyatını yarısına kadar içtikten sonra mevcut mezeleri kâmilen siler
süpürür. Pek kaba cilvelerle Zarafet’in amansız taraflarına birkaç
çimdik daha atar. Arap cıyak cıyak bağırır. Fakat bu tatlı can acısıyla o da âşık-ı bî-insâfına saldırır. Şaban gecelik entarisiyle olduğundan Zarafet ilk hamlede herifi kıvrandıracak mühim aksâm-ı vücûdiyesini elde etmek çevikliğini gösterir. Bu sefer Şaban danalar gibi
bağırır.
Meftun Bey bir hiddet-i mütezayide ile kendi kendine:
–Bu nasıl muaşaka! Nasıl sevişme? Bu âdeta eşek şakası…
Düzce hayvanlık… Meğerse insanları içinde her “klas”ın sevişmesi
başka türlü olurmuş… Bu hâle hiddetleneceğime, şu kabalıkları
âdeta bir “etüt” olarak temaşa etmeliyim. Çok “enteresan” çok…
ta’arruz-ı a’dâdan: düşmanların saldırısından
husemâ: düşmanlar
1717	
tehiye: hazırlamak
1718	
tedâbir-i tedâfu’îe: savunmayla ilgili tedbirler
1715	
1716	
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Âşık âşığa, yekdiğerini iyice mıncıklaya mıncıklaya bağırttıktan sonra çimdik hususunda nihayet akd-i mütâreke ederler.1719 Birer medit buse ile bu mütareke temhir olunur.1720 Barış görüşü müteakiben sarmaş dolaş olurlar. Şaban bu musâlaha üzerine önünde
duran yarım bardak birayı da gönderir. Aranır, meze bulamaz. Zarafet telaşla:
–Ayo mezeni kalmadı mı?
–Kalmadı. Fakat zararı yok, şimdi başka meze yiyeceğim…
–Hangi meze?
–Bilirsin ya!
–Ha ha ha ha hayy…
–Ver bakalım şu senin kendi tatlı havyarından…
Zarafet kemâl-i işve ile gerdanını âşığının leb-i iştihasına uzatır.
Şaban yapışır. Bir şerbet-i midâd-renk1721 içer gibi o gerdân-ı
siyâhı nefesiyle çeker, çeker, çeker, sonra havyar eklini taklîden dudaklarıyla çim, çim, çim ısırıp yutuyor gibi yapar.
Meftun nefretle:
–Allah belanı versin midesiz herif… Bu manzara aklıma geldikçe bir daha havyar yiyemeyeceğim… Ben vazgeçtim böyle iğrenç “etüt”ten…
Zarafet, bâde-i gerdanıyla1722 âşığının âdeta mest olduğunu görerek sorar:
–Ayo benim avyara çok mu beğendi sen?
–Sorar mısın? Köftün Bey’in yüz elliye aldığı havyar lezzetçe
bunun yanında beş para etmez.
–Şaban…
– Şaban sana kul olsun…
akd-i mütâreke ederler: ateşkes yaparlar
temhir olunur: mühürlenir
1721	
şerbet-i midâd-renk: mürekkep renkli şerbet
1722	
bâde-i gerdanıyla: gerdanının şarabıyla
1719	
1720	
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–Bu ay kaç fara artırdık!
–Bu ay çok para artırdık… Etten yedi okka fazla gösterdik. Yağ
on sekiz okka yazdık. Sen on üç ile idare ettin. Yevmiye bir buçuk
okka süt alıyorum, sen yarım okka su katıyorsun, oluyor iki okka…
Bazı gün bir, bazı gün yarım okka fazla ekmek gösteriyoruz. Bu
sene bahçede sebzevatlar bozuldu. Gidip dışarıdan ben kendim alıyorum. Sebzeden daha ziyade kâr oluyor. Aylığım yüz altmış kuruş
ama böyle ikimizin el birliğiyle beş yüzü buluyor… Senin yüz kırk
kuruş aylığı da zammediyoruz, altı yüzü geçiyor…
–Ne vakit birbirimizi alacağız? Daha evlenece kadar para birikmedi mi?
–Daha o kadar birikmedi. Birkaç sene daha çalışmak ister…
Zarafet medit bir istigrâbla:
–A a a ayo… Ben daha kaç sene oçak başında yanaca?
–Ben sana Meryem Ana kandili gibi gece gündüz yanıyorum
ya! Sen de ocak başında benim için birkaç sene daha yanıver. Ne
olur?
–A yalancı sen bana o kadar şok yanıyor mu?
–Gel bak göğsümü elle de ateşimi anla…
Zarafet âşığının göğsünü yoklayarak:
–Şaban şişedeki şeytan buraya girdi mi?
–Girdi girdi şimdi görürsün…
Şaban bardağı bira ile bir daha doldurarak yarısına kadar dikti.
Zarafet kırıtarak:
–Meze istemez misin?
–İsterim.
–Hangisinden?
–O senin şeker gibi Şam pestilinden…
Zarafet yangın bir nazarla başını sevgilisinin göğsüne dayayarak dilini uzatır, bu Şam pestili harâret-i sevdâ ile helmelenip de
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suları Şaban’ın iki müntehâ-yı şefeteyninden1723 akıncaya kadar
ağız ağza uzun bir mu’ânaka1724 devam eder.
Başladığı etüdü bir derece-i istikraha vardıran şu hâl Meftun’u
hakikaten iğrendirdi. Onu sanihât-i fikriyesini1725 nefsine karşı ifadede Meftun’un istimal ettiği lisân-ı samîmiyet Fransızca olduğundan kendi kendine: “Une gourmandise d’amour la plus déboutante”
(en müstekreh bir sevda oburluğu) dedi.
Bu hâl iğrenç olduğu kadar da tuhaftı. Şaban, Zarafet’in vücudunu kendi için sanki bir kiler, bir dükkânçe-i me’kûlat1726 yerine
koymuştu. Bi’l-isti’âre1727 o siyah vücuttan havyar, pestil… Daha
neler istemiyordu. Bir şişe bira daha içse elma, şeftali, badem, incir
gibi yaş ve kuru meyvelerden kim bilir daha, daha neler de neler
isteyecekti! Çok geçmeden Meftun’un korktuğu bu şey de oldu.
Âşığına, Meftun’un kilerinden meşrubat ve kendi vücudundan türlü
mezeler takdim eden Zarafet bira şişesinin boşaldığını görerek:
–Aha beni sevgili Şaban’ı… Sen daha bira istiyo mu?
–Hele sorduğu şeye bak! İsterim ya! Bu bir şişe bira, bu ufak
tefek mezeler benim dişimin kovuğuna bile gitmedi. İki şişe daha
getir de beraber içelim…
–Karnın açme? Sana tavuk sövüşü getireyim me?
–Getir getir… Sığır dili… Balık yumurtası, havyar, meyve…
Ne bulursan getir…
–Bu akşam büyük cadı tavuk sövüşü istedi de kedi kaptı deyiverdim. Taş yesin koca kaltak. Sen dururken tavuğu ona mı yedirece?
–Haydi haydi, getir de bu gece seninle şu “ay mehtabının” iyice
bir sefasını çıkaralım.
Zarafet kuş gibi uçtu.
müntehâ-yı şefeteyninden: iki dudağının ucundan
mu’ânaka: kucaklaşma
1725	
sanihât-i fikriyesini: ansızın aklına gelen fikirlerini
1726	
dükkânçe-i me’kûlat: yiyecek dükkânı
1727	
bi’l-isti’âre: benzetme yoluyla
1723	
1724	
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Meftun fasulye sırıklarının arkasından deruni:
–Eyvah bu gece bizim kiler boşalıyor. Bu menhus herif acaba
hiç akşam yemeği yememiş mi? Bu etüt şiddetle hem asabıma hem
de keseye dokunuyor. Kiler kilitli. Arap bunları nasıl aşırıyor? Ya
anahtar uydurmuş yahut bu mehtaba hazırlanmak için evvelce çalmış olmalı. Birkaç şişe şampanya vardı. Hele çok şükür onların lezzetinden şimdilik gafil bulunuyorlar da çalmıyorlar…
Meftun böyle söylenirken Şaban oldukça bir edâ-yı mestâne
ile:
Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
şarkısı mırıldanıyordu. Zarafet elinde sepetle geldi. Bira şişelerini,
bardakları, mezeleri çıkardı. O kadar iştiha ile yiyip içtiler, yekdiğerine karşı o mertebe taşkınlıklarda bulundular ki bu menâzırın
bâsırayı1728 rencide eden birçok aksamına karşı Meftun ellerini yüzüne tutmaya mecbur oldu. Bira Zarafet’i âşığından ziyade sardı.
Çocukluğundan beri ziynet-i hafıza edindiği bir “borno” şarkısı tutturdu. Sanki manen, hâlen vatan-ı aslisindeki hayât-ı tufûlânesine
avdet etti. Saçları daha ziyade kabardı. Mestane nazar, mu’avvecü’l-kâme1729 bir tavırla göğsünü sağa, batınını sola kıvıra çarpıta
türlü inhinalar içinde bir raks tutturdu. Şaban’da da şiddetli bir
oyun hevesi uyandı. O da meydan-ı raksa atıldı. El ele tutuştular.
Mütenâfirü’l-evzâ ve’l-esvât1730 bir hâlde biri borno, diğeri zeybek
havası oynuyorlardı. Birkaç defa yıkılıp kalktılar. Nihayet yorgun
düşerek kanepeye oturdular.
Biranın son bardaklarını da yuvarladılar. En ufak ekmek kırıntılarına kadar süpürüldü. Zarafet, âşığını aksam-ı vücudunun pek
çeşnili taraflarından yine meze ikbaline tahrîs için:
–Hangi tarafına meze istersen bakayı?
–Ekşi kara duttan…
bâsıra: göz
mu’avvecü’l-kâme: boyu eğilmiş
1730	
mütenâkirü’l-evzâ ve’l-esvât: tiksindirici tavır ve sesler
1728	
1729	
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Maşuka-i şeb-renk iki kat ola ola güldükten sonra zaten âşığının hırçın elleriyle didiklene didiklene nim-küşade derbeder bir
hâlde bulunan pırnal1731 renkli sinesini büsbütün açtı. Gonce-i pistânını sevgilisinin dehen-i rağbetine sundu.
Meftun gülmekle hiddet arasında mütehayyir bir tavır ile “Ne
güzel teşbih! Ekşi karadut… Arap terlemiş ise tıpkı… Manzaraca,
lezzetçe fark yok…” dedi.
Pencere önünde bedrin saf bir nura müstagrak eylediği kanepe
üzerindeki etüt sahifesi, daha doğrusu tabii komedi vaz’-ı enzâr-ı
ağyar edilemeyecek1732 bir devr-i tekemmüle girdi.
Pistân-ı der-dehân1733 olarak teker kolda ibtidâ’en eden der-âgûş biraz sonra diğer ellerin inzimamıyla1734 takvît-i lâzımesini1735
buldu. Bu sarmaş dolaşı müteakiben mu’âşıklara arız olan temevvücât-ı bedeniyenin1736 sirayetiyle altlarındaki tahta kanepe meltemli bir deniz üzerinde aheste, latif yalpa vuran bir zevrakçe-i
safa1737 hâlini aldı. Pek tatlı başlayan bu salıntılar ale’t-tedrîc1738
kabara kabara bahr-i sevda pür-cûş u hurûş kesildi.1739 Gitgide
mu’ânikler1740 tevhîd-i vücûd tecrübe-i fizikiyesine uğraşır gibi
öyle birer savlet-i şedîde1741 ile yekdiğerini bir daire-i muzîk-i sevda1742 içine aldılar ki geniş geniş temevvücâttan raşe derecesine
inen ihtizâzât-ı vücûdiyelerinin1743 tesiriyle bu defa o tahta kanepe
misâl-i esb-i çalâk1744 takır takır tepinmek, âdeta şaha kalkmak hapırnal: kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı
vaz’-ı enzâr-ı ağyar edilemeyecek: başkalarının gözleri önüne konulamayacak
1733	
pistân-ı der-dehân: ağızda meme
1734	
inzimam: bağlanma
1735	
takvît-i lâzımesini: beslemesi gerekeni
1736	
temevvücât-ı bedeniyenin: beden dalgalanmalarının
1737	
zevrakçe-i safa: zevkin küçük kayığı
1738	
ale’t-tedrîc: gittikçe artarak
1739	
bahr-i sevda pür-cûş u hurûş kesildi: sevda denizi kaynayıp taştı
1740	
mu’ânik: kucaklaşan
1741	
savlet-i şedîde: şiddetli saldırı
1742	
daire-i muzîk-i sevda: aşkın sıkıştıran dairesi
1743	
ihtizâzât-ı vücûdiyelerinin: vücutlarının sarsıntıları
1744	
misâl-i esb-i çalâk: yerinde duramayan at misali
1731	
1732	
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rikasını gösterdi. Bu iki vücudun şiddet-i tesâdüm ve telâtumundan1745 kanepenin yalpa zaviyesi be-tekrâr büyüye büyüye nihayet
bu gehvâre-i aşk1746 duruldu. Üstü altına geldi. Meme çocuğun ağzından çıktı.
Sevda-zedeler a’lâ-yı semâ-yı muhabbetten, o na’îm-i safâdan türâb-ı saht-ı hakîkat1748 ve tecrübeye hübût ettiler.1749
1747

Altta kalan Zarafet zencilere mahsus bir yaygara ve mestâne-i
azar ile haykırarak:
–Ooo… Va vayyy… Kırmızı hırkanın peşine söküldü. (Kalçasını göstererek) Yan kıçım simsiyah çürüdü.
Şaban bu kara yağız merkûbunun1750 üstünden kalkarak: “Bağırma öyle… Ne vardı o kadar çifte atacak? Bak benim de paça
düğmelerim kopmuş…” dedi.
Bu fırtınalı, boralı muaşaka oyununun yegâne temâşâ-geri bulunan Meftun Bey bu kadar tabii bir levha-i zî-hayatı,1751 rol ifasındaki bu vaz’-ı kemâli vâsıl-ı gaye-i san’at olan Paris “artist”lerinin
hiçbirinde görmediğini ve “foli dramatik”de1752 “foli berjer”de,1753
“mulen ruj”da1754 seyretmiş olduğu lu’biyyât-ı mâhirâneden1755 cümlesinin Şaban’la Zarafet’in şu tabii oyunu yanında bârid, bî-rûh mukallidâttan1756 ibaret kaldığını kendi kendine itirafla:
şiddet-i tesâdüm ve telâtumundan: çarpışma ve dalgalanma şiddetinden
gehvâre-i aşk: aşk beşiği
1747	
na’îm-i safâdan: zevk nimetinden
1748	
türâb-ı saht-ı hakîkat: gerçeğin sert toprağı
1749	
hübût ettiler: yukarıdan aşağı indiler
1750	
merkûb: binek
1751	
levha-i zî-hayat: canlı levha
1752	
foli dramatik (folie dramatique): dramatik çılgınlık
1753	
foli berjer (folies Bergére): özellikle 1890-1920 yılları arasında meşhur olan
bir paris müzikholü
1754	
Mulen Ruj (Moulin Rouge): Türkçe anlamıyla “Kırmızı Değirmen”, Paris’te
1889 yılında inşa edilen bir kabaredir.
1755	
lu’biyyât-ı mâhirâneden: ustaca oyunlardan
1756	
bârid, bî-rûh mukallidâttan: soğuk, ruhsuz bir taklitten
1745	
1746	
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“Voilâ une scène d’amour d’après nature, ou plutôt c’est la nature même dans toutes ses grossièretés (İşte tabiattan müstenseh1757
bir sahne-i sevda. Daha doğrusu bütün kabalıklarıyla beraber zât-ı
tabiat…) diye mırıldanmaktan kendini alamadı.
Meftun, bu sahne-i sevdayı temaşa ederken istigrâb, infial ve
istikrahla karışık teessüratla lerzeler içinde kalmış olduğundan, Zarafet’in bu veled-i kebir-i nâ-meşrû’unu1758 o sallantılı beşikte ırzâ’ı1759 esnasında hemen fasulye sırıklarından birini çekerek bu kitle-i vâhideyi yine iki vücuda ayırmak için üzerlerine yürümek hususunda şedit bir arzuya düşmüştü. Fakat bu gece oradaki mevcudiyetini hissettirmesi muvafık olamayacağından teskîn-i hiddete mecburiyet gördü.
Kızgınlık zamanlarında yerlere yuvarlanan kediler gibi Zarafet
bir tarafta, Şaban öbür tarafta ikisi de toprakların üzerinde bir müddet tekerlendikten sonra yorgunluk kestirmek için bir zaman sızdılar. Bîhûş-i aşk1760 bu iki mütebâyinü’l-levn1761 vücudu kamer envârıyla okşuyordu.
Meftun’u asıl şimdi hiddet sardı. Bu bed-mest iki nâ’im-i sevdâ yattıkları şu firâş-ı tabii üzerinde uykuyu uzatırlarsa gelecek diğer oyuncular sahneyi boş bulamayınca onlar da kim bilir ne kadar
ibret-âmîz olan lu’b-i sevdâlarını icra için başka bir hafâgâha çekilecekler, Meftun şiddetle müterakkıb1762 olduğu esrara agâh1763 olamayacaktı.
Meftun, bu endişede iken nihayet Zarafet gözlerini açıp miyavlar gibi bir sada ile:
“Kalk Şaban kalk, belini açık kalmış. Sonra soğuk alırsın… Benim de bütün kemiklerim kırılmış… Va va vayyy!” ihtarıyla sevgilisini uyandırdı. Şişelerini, bardaklarını sepete doldurup kol kola
müstenseh: kopya edilmiş
veled-i kebir-i nâ-meşrû’unu: meşru olmayan koca veledi
1759	
ırzâ’ı: emzirmesi
1760	
bîhûş-i aşk: aşktan kendinden geçmiş
1761	
mütebâyinü’l-levn: zıt renkli
1762	
müterakkıb: beklemek
1763	
agâh: haberdar
1757	
1758	
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girerek bazı mudhik1764 sahnelerde “kik volk” oyununa çıkan komik
“eşler” gibi sallana mırıldana yürüyüp gittiler.
Bu tabii oyuncular çekilip de gözü önündeki ol lu’bet-gâh-ı
safâ boş kalınca Meftun feylesofâne düşünmeye başladı:
–Tabiat öyle bir mü’essir-i şedîddir ki îcâbât-ı kânûniyesine
cümleyi münkâd eder.1765 Şimdi burada içen, söyleyen, çağıran, bağıran, oynayan, sevişen, öpüşen Zarafet’le Şaban değil, işte bu kuvve-i tabî’îyedir. “Schopenhauer”un1766 dediği gibi bu mu’âşıkların
vücutlarında, damarlarında, kanlarında ensâl-i beşeriye1767 tohumları var. İşte onlar âlem-i vücuda ermek için çâk-ı mahbese1768 uğraşıyorlar. Husullerine bâdî olacak iki vücudu yekdiğerine takrîbe çabalıyorlar. Âlemin, hovardalık, zen-perestlik, çapkınlık, muaşaka,
sevda, -edîbâne, amiyane- daha türlü nam ile yâd ettikleri hakikat
işte bundan ibarettir. “Bârika-i hakîkat, musâdeme-i efkârdan çıkar.”1769 kavli de laf mı? Hakikati bârika suretinde, efkârı yekdiğeriyle koç gibi tesâdüm1770 hâlinde kim görmüş? “Zürriyet-i âdem1771
iki vücudun içtimaından çıkar.” denmiş olaydı mübalağasız, mecazsız, istiaresiz bir hakikat söylenmiş olurdu. Fakat edebiyatımızca iş hakikatte değil, kinaye, mecaz, istiare gibi sınâ’î-i lafziyyede
maharet göstermektedir. Ahlakiyûn-ı hükemâ her ne derse desin
Şaban’la Zarafet’i birbirine dil-dâde ve böyle cinnetlere sevk eden
bu kuvvet bütün nasâyih-i ukalâya1772 rağmen fermân-fermâ-yı
âlem olmaktadır.1773 Bu iki kaba, cahil, sinnen geçkin mahlûku bu
feveranlara düşüren bu bî-aman kuvvet, gençleri, damarlarında
mudhik: güldürücü
münkâd eder: boyun eğdirir
1766	
Schopenhauer (1788-1860): Alman filozof
1767	
ensâl-i beşeriye: insan nesillerinin
1768	
çâk-ı mahbese: hapishaneden çıkma
1769	
Bârika-i hakîkat, musâdeme-i efkârdan çıkar.: Hakikatin şimşeği, fikirlerin çatışmasından çıkar.
1770	
tesâdüm: çarpışma
1771	
zürriyet-i âdem: insan nesli
1772	
nasâyih-i ukalâya: akıllıların nasihatlerine
1773	
fermân-fermâ-yı âlem olmaktadır: âlemde hüküm sürmektedir
1764	
1765	
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munsabb-ı tabî’iyyesine1774 dökülmek için tohum-ı hayat yeni kaynaşan tazeleri ne hâllere koymaz! Harem dairelerinde sürü ile güzel
körpe kızlar, selamlıklarında genç, tüvana1775 uşaklar besleyen efendiler, paşalar iki daire arasındaki mabeyin kapılarını geceleri çifte
kilitlerle ne kadar tahkim etseler boştur. Tabiatın yekdiğerine mülaki olmakla vazîfedâr ettiği müspet, menfi bu iki kuvvet, muhayyir-i
ukûl mevâni berendâzlıkla1776 elbette birbirini bulacaktır. Kavânîn-i
tabiata karşı gelmekle uğraşan, beyhude yorulur. İnsanların bütün
nâşâdîler,1777 bedbahtları reviş-i kavânîn-i tabiata tatbik-i hatavât
etmeyi bilemediklerindendir.
Meftun o har, o muzlim mahbeste fasulye sırıkları arasından
kırları seyrederken meczup bir feylesof gevezeliğiyle kendi kendine durmayıp böyle söyleniyordu. Mehtabın bir seyyâle-i sîm-âb
gibi yayılmış hafif envârı arasından uzaklarda eşkâl-i mübheme teşkil eden tarlalar, ağaçlar, tepecikler, yollar içinden va’ad-i ziyâret
eden âşığın vüruduna intizar ediyor fakat gelen giden olmuyordu.
Bir müddet daha beyhude intizardan sonra yine kendi kendine dedi
ki:
–Dünyada her şey bir ders-i sanat ve numune-i ibrettir. Fakat
ibret-bîn olmayı bilmeli… Binlerle lira kıymet takdir edilen mahirane, üstadane tersim edilmiş bir tablo nedir? Bir levha, bir safha,
bir gûşe-i tabiatın1778 mukallidâne bu sureti değil mi? Demek ki bir
miktar hakiki için her cüz-i mükevvenât1779 bir tablo, tabiatın her
bucağı sanâyi’-i nefîseye1780 mehaz,1781 mevzu olmak bedâyi’ini1782
havi bir define-i ilm ü edeb ve marifettir. Bu tiyatrolar, dramlar,
munsabb-ı tabî’iyyesine: tabii ağzına dökülmek
tüvana: kuvvetli
1776	
muhayyir-i ukûl mevâni berendâzlıkla: akılları hayrete düşüren bir engel yıkıcılıkla
1777	
nâşâdî: hüzünlü ve kederli oluş
1778	
gûşe-i tabiatın: tabiat köşesinin
1779	
cüz-i mükevvenât: yaratılmışların bir kısmı
1780	
sanâyi’-i nefîseye: güzel sanatlara
1781	
mehaz: kaynak
1782	
bedâyi: eşsiz
1774	
1775	
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komediler, sinematograflar sâmit,1783 zî-lisân1784 hep bu oyunlar, tabiatın bir köşesinden, hayat-ı umûmiyenin o zümre-i şu’ûnundan1785
istinsah olunmuş birer parça değil midir? Hakiki sanatkâranın kılletinden1786 dolayı ekseriya meşkûk,1787 donuk maharetlerle icra olunan bu sûver-i müstensiheyi,1788 bu taklitleri görmek için duhuliye
ücreti vererek birkaç saat penceresiz binalar içinde mahbûsiyete
katlanıyoruz da enzâr-ı temâşâmıza her lahza küşade bulunan bu
koca saha-i tabiattaki tecelliyât-ı samîmiye gibi seyretmeyi, asıl
bundan ibret-bîn olmayı niçin bilmiyoruz? İşte o deminki “etüt”
levhasını ömrüm olduğu kadar unutamayacağım… En büyük üstadımız tabiat, kütüb-i tahsîl-i temeşşuk ve irfanımız yine tabiattır.
Her mevcut, sutûr-ı zî-me’âl-i hilkatle mâlî1789 birer sahife-i ezeliyedir. Fakat mevâdd-ı mündericesi1790 her zaman vazıh, ayan değildir. Bunu her göz göremez. Herkes okuyamaz. İnsan fıtratın, muhitin, tahsilin lutf-ı muavenetiyle açılır. Âmâ-yı hilkatle dünyaya gelmiş ne bakar körler de vardır. Âlim, cahil, genç, ihtiyar hepimiz bu
bakar gözlerimizle her gün ne büyük hakikatleri çiğneyip geçiyoruz. Pastörler,1791 Kuriler1792 gibi deha şimşekleri asırlarda ancak
birkaç defa çıkıyor.
Meftun birdenbire uzakta, bahçenin öbür ucunda beyaz kisveli1793 tev’em-i hayâlâta1794 benzer iki vücudun hendeği atlayıp karşı
cihete geçtiklerini gördü. Derhâl kendini bir helecan aldı. Kan başına fırladı, olanca kuvve-i nazariyesiyle nasb-ı nigâh dikkat etti. Arsâmit: sessiz
zî-lisân: dile sahip
1785	
zümre-i şu’ûnundan: olaylarından
1786	
kıllet: nadirlik
1787	
meşkûk: şüpheli
1788	
sûver-i müstensiheyi: kopya edilmiş suretleri
1789	
sutûr-ı zî-me’âl hilkatle mâlî: yaratılışın anlamlı satırlarıyla dolu
1790	
mevâdd-ı mündericesi: içindeki maddeleri
1791	
Louis Pasteur (1822-1895): Kuduz aşısını bulan Fransız mikrobiyolog ve kimyager
1792	
Marie Curie (1867-1934): Polonya asıllı kimyager ve fizikçi. Radyoaktivite
çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazandı.
1793	
kisveli: elbiseli
1794	
tev’em-i hayâlâta: hayaletlerin ikizine
1783	
1784	
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tık inhitata1795 dönmüş mehtabın eşyaya verdiği müphemiyeti delerek görmeye uğraşıyordu. Bu iki beyaz hayale bir de siyah inzimam
eyledi. Üçü de seri adımlarla gürîzândı.1796 Anbean gözden nihan
oluyorlardı.
Meftun artık o kulübe içinde intizarla vakit geçirmenin muvafık olamayacağını anladı. Kapıyı açıp hemen dışarı fırladı. Heyecanına mağlup olarak bir isti’câl-i gayr-ı müdebbirâne1797 ile soluk
soluğa hendeğe kadar koştu. O üç kişi ile aradaki mesafeyi hemen
yarıladı. Şimdi gördü. İyice seçti. Bunların ikisi kadın biri erkekti.
Tayin-i hüviyetlerinde de güçlük çekmedi. Lebibe, Rebia, Mahir…
Ta kendileri… Onlar da arkalarına dönüp baksalar Meftun’u tanıyabileceklerdi. Delikanlı tahfîf-i helecânla ihtiyata riayet lüzumunu
hissetti. Hemen hendeğe atladı. Görünmemek için iki kat eğildi.
Mahir Bey’le küçük hanımlar niçin tahta kanepeye uğramadan
hilâf-ı karâr böyle gidiyorlardı? Bu gidiş nereye idi? Besbelli mektupta zikri geçen hafâ-gâh-ı sevdâya… O mektupta daha ne müthiş
sözler, imalar vardı. İşte kendi gözü önünde hemşiresiyle teyzezadesini… İki bakiri bezm-i visâle götürüyorlardı. Orada diğer erkekler de bulunmak muhtemeldi. Aşkın nâ-kâbil-i mukâvemet bîaman
bir kuvvet olduğu hakkında biraz evvelki muhakemesi şimdi zîr ü
zeber1798 oldu. Zihni o kadar karışıktı ki ne yapacağını bilmeden, bir
karâr-ı musîbde1799 bulunmadan bir savlet-i mecnûnâne ile hendekten dışarı fırladı. Herifin suratına birkaç tokat vurmak, iki kızı saçlarından tutarak köşke kadar sürüklemek istiyordu. O deminki havsalası geniş, medenîü’t-tab’, alafranga mizaç her suretle serbest
düşünen Meftun, şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi. Bu ilk feveranındaki adem-i isabeti müspet yine aklına bin türlü şey hücum etti.
Tekrar çekildi, hendeğe girdi. Şaban’la Zarafet’in rezâlet-i sevdâlarını “sinematograf” seyreder gibi i’tidal-i demle1800 görebilir ve
inhitat: son bulma
gürîzândı: kaçıcıydı
1797	
isti’câl-i gayr-ı müdebbirâne: tedbirsizce bir aceleyle
1798	
zîr ü zeber: altüst
1799	
karâr-ı musîbde: doğru kararda
1800	
i’tidal-i demle: soğukkanlılıkla
1795	
1796	
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hadd-i zâtında bu hâlin gayr-ı muhikkâne1801 tefsir ve telakki edilmek istenildiği surette bir cinayet değil en masumane bir fiil-i tabii
olduğu sadedinde arzu ettiği kadar geniş muhakemeler yürütebilirdi. Fakat bu hâl, namus-ı ailesine taalluk edince iş bütün bütün değişiyordu. Lebibe ile Rebia’nın komşu delikanlılarıyla olacak
menâzır-ı sevdalarını müsterîhâne1802 temaşa edebilecek kadar henüz havsalasında idman peyda olamadığına taaccüp ediyor fakat bu
hususta sebebini kendi de anlayamadığı bir kuvvetin zebunu1803 kaldığını görüp meyus oluyor, henüz her tarafı titriyor, mümkün değil
huzûr-ı bâl1804 ile düşünemiyordu. Rezâlet-i hakîkiyeden sarf-ı nazar bu emirde vuku bulacak bir “skandal”, bir şâyi’a-i velvele-âver,1805 bir kepazelik, Kasım Efendi’nin serveti üzerine mübtenî1806
olan kâffe-i hayâlât-ı servet1807 ve saadetini mahvediyordu. Ailesinin halas-ı namusuna atılacağı anda şimdi daima karşısına çıkan bu
mâni’a-i kaviyye acaba kendinin saadetinden ziyade felaketine mi
bâdî olacaktı? Bu refah, bu saadet-i mutasavvere henüz kuvvede idi.
Fakat felaket, rezalet karîbü’l-vukû1808 hemen hemen vaki, daha
doğrusu vuku bulmuş gibi görünüyordu. Bu delikanlı yahut delikanlılarla kızların hafâ-gâh-ı sevdâya çekilmeleri bu gece ilk defa
olarak vuku bulmuyordu. Kim bilir bu kaçıncı idi? Bu hâl aynen
fırtınalı havalarda şimşek çaktıktan bir müddet sonra duyulan
ra’ddan1809 beyhude korkmak kabilindendi. Şimdiye kadar ne olmuşsa olmuştu. Bu gece helecan ve teessüre mağlubiyetle
bilâ-te’emmül1810 çıkaracağı gürültü, rezaleti büyütmekten, işâ’adan1811 başka bir şeye yaramayacaktı.
gayr-ı muhikkâne: haksızcasına
müsterîhâne: gönül rahatlığıyla
1803	
zebun: âciz
1804	
huzûr-ı bâl: gönül rahatlığı
1805	
şâyi’a-i velvele-âver: yaygara koparan söylenti
1806	
mübtenî: kurulmuş
1807	
kâffe-i hayâlât-ı servet: servet hayallerinin bütünü
1808	
karîbü’l-vukû: olmaya yakın
1809	
ra’d: gök gürültüsü
1810	
bilâ-te’emmül: iyice düşünmeden
1811	
işâ’adan: herkese yayıp duyurmaktan
1801	
1802	
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Kendini onlara göstermeyecek bir sûret-i muhterizânede başını
hendekten çıkardı. Lebibe ile Rebia, Meftun’un tavsiyesi üzerine
hamam sileceğinden modaya çıkararak yaptıkları krem rengi kapüşonlu “bornoz” yeldirmeler giymişlerdi. Lebibe kavalyesinin kolunda gidiyor, arada bir delikanlının kulağına bir tavr-ı işve-bâzânede eğilip bir şeyler söylüyor, ikisi de bir müddet tatil-i meşiyetle1812
kısa bir müşâfehede1813 bulunup yine yürüyorlardı. Bazen bu müddet-i müşâfehe uzuyor; baş, el işaretleri görülüyor; Mahir pek nazik
noktalarda te’yîd-i müdde’â1814 için kızın miyân-ı vâsiine1815 iki
bâzû-yı iştiyakla sarılıyor; var kuvvetiyle sıkıyor; Lebibe’nin ufak
bir sayha-i şikâyeti1816 işitiliyordu. İleride Meftun’un eniştesi olacak bu zat besbelli hulul edecek vakt-i zevciyete mahsuben dil-dârından nakarat-ı kelâm makamında durup durup bûse-çîn olmak
cüretinde de bulunuyordu.
İşte o zaman Meftun, ârâm-sûz1817 bir hâle gelerek kable’l-izdi1818
vâc bu alelhesabın1819 kânûn-i iffet-i akvâmın1820 hiçbiriyle tevafuk etmeyeceğini göstermek için hendekten dışarı bir fırlıyor; fakat
aklına derhâl Kasım Efendi’nin serveti, Edibe ile ihtimal-i izdivacı,
hep o muhâkemât-ı müteselsilesi1821 geliyor; savlet-i şedîdesinden
sonra yatağına dönen mütehevvir1822 bir dalga gibi yine hendeğe
giriyordu. Hendekte biraz duruyor; meraktan yine başını çıkarıyor;
nazar-ı tecessüsü kamerin envâr-ı münhattası1823 altında ya bir
der-âgûşa ya bir buseye müsadif olarak hendeğin içinde tir tir titriyordu.
tatil-i meşiyetle: arzularına ara vererek
müşâfehe: yakından karşılıklı konuşmak
1814	
te’yîd-i müdde’â: iddia edileni doğrulamak
1815	
miyân-ı vâsiine: geniş beline
1816	
sayha-i şikâyeti: şikâyet çığlığı
1817	
ârâm-sûz: rahat edemez
1818	
kable’l-izdivâc: evlilikten önce
1819	
alelhesap: hesaba sayarak
1820	
kânûn-i iffet-i akvâmın: toplumun namus kanununun
1821	
muhâkemât-ı müteselsilesi: birbirini takip eden düşünceleri
1822	
mütehevvir: öfkeli
1823	
envâr-ı münhattası: aşağı inen ışıkları
1812	
1813	
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10
O aralık hendeğin yanı başında bir karaltı peyda oldu. Meftun’un hiddetine vehleten bir de korku inzimam etti. Bereket versin
ki bu havfı çok sürmeden karaltı hendeğe takarrüple yavaşça:
–Ağabey!
–Raci!
–Burada ne yapıyorsunuz?
–Ya sen ne geziniyorsun?
–Rezaleti görmüyor musunuz?
–Hangi rezaleti?
–Hemşire ile o çapkın oğlanı…
–Ne olmuş?
Raci yavaşça hendeğe atlayarak:
–Ne mi olmuş? Ay daha işi bilmiyor musunuz?
–Biraz biliyorum. İşte onları gözetlemek için bu hendeğe girdim.
–Ah ağabey! Ah ağabey! Hep kabahat sizdedir. Bu kızları lüzumundan fazla serbest bıraktınız…
–Benim maksadım izdivaca müncer olacak terbiye dâhilinde bir
münasebetlerine karşı müsamaha göstermek, daha doğrusu “kur”
yapmalarına alelusul müsaade etmekti. “Ermans dö Fo” kur esnasında genç talibin, zevce-i müstakbelesiyle kol kola gitmelerine
bile mesağ vermiyor. Nerede kaldı ki bu yüz kızartacak rezaletlere…
–Kasım Efendizade olacak bu yabanın çapkını Ermans dö
Fo’nun kolunu nereden bilecek? Bu kaba hovardanın, daha doğrusu
hayvanın biri… Lebibe’nin bu delikanlı ile peyda ettiği münasebete
dair siz bildiklerinizi bana söyleyiniz. Ben de bu keyfiyet hakkındaki mesmû’ât1824 ve meşhûdâtımı1825 size anlatayım. İş pek fena…
Namus-ı ailemiz mahvoluyor. Buna acilen bir çare bulalım.
mesmû’ât: duyulanlar
meşhûdât: görülenler

1824	
1825	
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–Senin mesmû’ât ve meşhûdâtın uzun mu?
–Uzun ve mühim… Fakat şimdi uzun sözün sırası değil… Herif
hemşiremizi almış, gece yarısı götürüyor. Biz böyle arkalarından
bakıp duracak mıyız? Ağabey yeisimden çatlıyorum… Sizin alafranga müsaadelerinize… Nezaketlerinize mukabil bu herifler kız
kardeşlerimize karşı pek alaturka davrandılar pek…
–Böyle yapmak alaturka davranmak mıdır?
–Ay şaşırdım. Sözün zıddını göstermek için öyle söyledim. Pek
kabaca davrandılar diyecektim… Şimdi ne yapacağız?
–Nereye giderlerse takip edeceğiz.
–Farz ediniz ki uygunsuz bir yere gittiler.
–Takip edeceğiz…
–Farz ediniz ki cürm-i meşhûd1826 hâlinde yakaladık?
–O zaman ne yapacağımızı düşünürüz…
–Düşünürüz olmaz… Bu faraziyemizi vaki add ile şimdiden bir
karar vermeliyiz…
–Bu hâle karşı şimdi acilen bir karar ittihazına mâni zihnimde
bin türlü endişe var…
–Hemşiremizi bir felaket-i namustan kurtarmaya mâni ne gibi
endişe olabilir?
–Anlatması uzun…
–Kısa cihetini tercih edelim. Bunları henüz cürm-i meşhûd hâlinde değil fakat müntehası oraya çıkar bir yolda bulduk. Vakit geçiyor ağabey… Vakit geçiyor…
İkisi de başlarını hendekten çıkararak bî-sûd bir telehhüfle:
–Uzaklaşmışlar… Ne yapacağız?
Saniyeden saniyeye sinirlerini istila eden bir galeyân-ı şedîd
ile ikisi de ân-ı vâhidde ve hemen bir çırpıda terbiyeli maymun gibi
hendekten dışarı fırlarlar.
Raci hiddede:
cürm-i meşhûd: suçüstü

1826	
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–Ne duruyoruz? Uzaklaşıyorlar… Koşalım. Yetişelim. Herifi
tahkir edelim. Hemşirelerimizi elinden alalım. O bir kişi, biz iki…
Elbette başa çıkarız.
–Ya herifin silahı varsa?
–Olabilir a! O kabadayıda mutlak silah vardır. Siz de yok mu?
–Yok…
–Bu nevi tahkikata silahsız çıkılır mı?
–Sende var mı?
–Bir revolverle bir Laz kaması var…
–Aman söyleme… Söyleme… Laz kamasını hiç sevmem… İsmini telaffuz ederken o sivri ucuyla dilim kesilecek zannederim.
–Ağabey siz alafranganın sade taamla, tuvalet cihetlerine merak sardırmışsınız… Hiç meç,1827 revolver talimlerinden bahis bile
etmezsiniz. Eskrim bilmeyen bir adam alafrangada “kom il fo”1828
bir centilmen addolunabilir mi?
–Sahih sahih… O ciheti çok ihmal ettim. Bundan sonra onlara
da çalışırız. Ben feylesofluğu barbarlığa tercih ederim de…
–Henüz zaman o kadar terakki edemedi. Daha çok vakit için
kama ile revolverle görülecek işler var… Mademki insanlar içinde
yaşıyoruz. Her lüzuma tabiiyet icap eder.
–Fakat Raci…
–Buyurunuz…
–İnsan her hareketini kavâ’id-i medeniyeye tevfîk etmelidir. Bu
da bir mecbûriyet-i insâniyedir.
–Biz şimdi o kavaide mugayir ne harekette bulunduk?
–Gece yarısı gidip de bir kavalyenin kolundan damını almak bir
“om sivilize”ye1829 yaraşır mı?
–C’est trop de scrupule. (Bu da fazla kuruntu.)
meç: süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
kom il fo (comme il faut): adamakıllı; olması gerektiği gibi
1829	
om sivilize (homme civilisé): uygar adam
1827	
1828	
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–Yok… Yok iyi düşünmeli… Mesele naziktir.
–Böyle bir hususta “om sivilize” için istediği gibi şiddetle harekete mesâg-ı kânûnî1830 vardır. Çünkü mesele namusa aittir. İğfal
edilen kadın hemşiremizdir.
–İğfal tabirini kullanma… Ne malum?
–Ooo!
–Oo’su yok. Keyfiyet senin dediğin gibi farz edilse bile hemşiremiz muhtâriyet-i ef’âle1831 malik bir sinndedir. Onun konsantmanı1832 ile “rızasıyla” olan bir hususa sen ben ne diyebiliriz? Deminden ben de senin gibi şiddetli davranmak istedim ama derin bir
mülahaza neticesinde yine aklımı başıma topladım.
–Mesele bunun gibi grav1833, “vahim” olursa? Yani bakir hemşiremizi böyle gece yarısından sonra dağa, bağa, kıra doğru aşırırlarsa bu muameleye karşı bir her şeyi deriz ve her şeyi yapabiliriz.
–Bu hususta “kod Fransa”1834 ne diyor?
–Ne dediğim bilmem. Ben yalnız şunu söylerim ki “kod Fransa”yı şimdi söze, hele bu vakit tarlalar arasında cereyan eden bir
vakaya hiç karıştırmamalıdır. Biz Mahir’le kozumuzu onun anlayacağı bir lisanla yani kabadayıca, bıçkınca pay etmeliyiz. Ona karşı
olacak muamelede “kod Fransa”nın ahkâmı, “Ermans dö fo”nun
akvalı, “Baron İstaf”ın kuru lafları hiçbir para etmez. Şimdi şurada
ortasına “tu” diye tükürülmüş koca bir yumruk, bütün Avrupa
kavânîn-i medeniyesinden ziyade işe yarar… Anladınız mı ağabey?
Haydi yürüyelim. Arkalarına da baksalar onlar bizi seçemeyecek
derecede aramızdaki mesafe açıldı. Hoş burunlarına sokulacak kadar yaklaşsak da meşguliyetten bizi görecek hâlleri yok a!
–Yürüyelim. Fakat aklımda iken söyleyeyim. Sakın hiddetini
mağlup olup da silah istimaline kalkışma… Benim kumandam haricinde iş görme…
mesâg-ı kânûnî: kanunen izin ve ruhsat verilmiş
muhtâriyet-i ef’âle: hareketlerini seçme özgürlüğü
1832	
konsantman (consentement): rıza
1833	
grav (grave): ciddi
1834	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] Fransa kanunnamesi
1830	
1831	
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–Peki ama ağabey îcâb-ı hâl bu… Bilinemez ki…
–Yok… Yok… Hiçbir mazeret tanımam…
–Bu beyefendiler, hanımefendiler nereye gidiyorlar?
–Şimdi göreceğiz…
–Haydi bakalım…
Gözlerini kırpmaksızın bu sevda firarilerine dikmiş oldukları
hâlde gidiyorlardı. Sekiz on dakika kadar yürüdüler. Öndekiler tarlayı bitirip sokağa indiler. Birkaç dakika sonra uzunca bir duvarın
arkasına girerek görünmez oldular.
Raci telaşla:
–Ağabey sıkı yürüyelim. Biraz ötede dört yol ağzı var. Ta’kîb-i
enzârımızdan evvel oraya varırlarsa sonra ne tarafa saptıklarını göremeyiz.
Hatvelerini tesri ettiler. Âdeta jimnastik adım gidiyorlardı. Duvar hizasına, ilerisini görebilecek bir noktaya geldiler. Mahir’le kızlardan eser yoktu.
Raci büyük bir telaşla:
–Ben size demedim mi ağabey! İşte onları gözden kaybettik.
Koşalım… Koşalım.
Tabanları kaldırdılar. Dörtyol ağzına kadar nefes nefese geldiler. Sokak ağızlarından dördünü de hadde-i nazardan geçirdiler.
Kimse yoktu.
Raci bu defa telaşına inzimam eden bir hayretle:
–Takip olunduklarını anladılar da bize oyun mu ettiler?
–Zannetmem, o kadar meşgul idiler ki bizi görmeye hiç vakitleri yoktu.
–Bunlar yer yarılıp da içine geçmediler ya! İşte bakınız, bu sokaklar muntazam, bunlardan birini tûlen1835 takip etseler kendilerini
mutlak göreceğiz. Ya şu etrafımızdaki hanelerden birine girdiler
yahut şu bahçelerden birine atladılar.
tûlen: boyca

1835	
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–Belki fakat bunu nasıl keşfedebileceğiz?
İkisi de enzâr-ı istigrâblarını etrafa dolaştırmaya başladılar. O
aralık uzun boylu, poturlu, eli sopalı, bekçiye benzer bir adam peyda oldu. İki biradere takarrüple:
–Selamünaleyküm…
İkisi birden şaşırarak:
–Aleykümselâm…
–Siz ne arar burada gece yarısında?
Raci revolverini yoklayarak:
–Senin ne vazifen! Sen kimsin, bekçi misin?
–Yok bekçi… Paşanın bahçıvanı…
–Paşanın bahçıvanı isen elinde sopa ile gece yarısı burada senin
ne işin var?
–Ne işim var? Çalıyorlar gece bizim zerzevatlar, yemişler… Tavuklar… Ne vakit yakalayacağım. Bu hırsızlar geberteceğim alimallah bu sopa ile…
Raci bir lahavle ile başını iki tarafa salladıktan sonra:
–Bahçıvan başı haydi işine birader. Bizim paşa ile sopa ile tavukla, sebzevatla işimiz yok…
–Bilirim canım değilsiniz siz hırsız. Ben adamın suratına, kıyafetine bakar anlarım ki o nedir! Siz zamparasınız…
–Zampara mıyız?
–Öyle ya!
–Hay ferasetine1836 kurban olayım… Neden anladın Allah aşkına?
–Niçin anlamayacak? Bu gece istemiyorsunuz mu girmek Despino’nun evinde?
–Despino’nun evine mi girmek istiyoruz?
–Ha ya!
feraset: anlayışlılık

1836	
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–Al bundan da on paralık… Despino kim? Evi nerede?
Arnavut, yüzünü muhataplarına bir suret-i mahremanede yaklaştırıp onların çehresiyle kendi arasına iki elini bi’l-idhâl1837 söyleyeceği sözlerin ehemmiyetini parmaklarının ucunda veznediyormuş gibi on parmağını oynata oynata gözlerini kapayarak:
–Haniya o kart karı… Kasnak işliyor… Böyle geçiniyor… Öyle
değil, ben biliyorum… Bu kârhâneci… Gece evde misafir alıyor.
Erkek dişi beraber… Bizim küçük bey de orada gidiyor… Paşanın
yaver de… (İfhâm-ı mahremiyet için başını daha ziyade yaklaştırarak) Bu akşam sizden evvel bir erkek iki karı yine orada girmişler…
Bahçıvanın bu ihbâr-ı mühim üzerine Meftun’la Raci’nin
ayakları suya erdi. Fakat şiddet-i teessür ve yeisten betleri benizleri
sapsarı kesildi. Bahçıvanın en kaba bir suretle tavsif ettiği öyle fena
bir eve, Lebibe ile Rebia bir yabancı erkek refakatiyle nasıl girebiliyorlardı? Demek keyfiyet, memullarından daha vahim bir dereke-i rezîleye varmış. Meftun teessürden, nutku tutulmuş gibi bir
hâle geldi. Raci, bahçıvana karşı renk vermemeye uğraşarak eliyle
gösterip:
–Despino’nun evi şu köşeyi geçince ilerideki o küçük bina değil mi?
–Ya ya… İşte orası… Ben biliyorum, imam nerede oturuyor.
İstiyorsunuz imam haber veriyorum, bizim ağaları da kaldırıyorum,
bastırıyoruz, bu çapkın hani bu akşam orada girmiş karılarla beraber…
Rezaletin ayyuka varacak bir istidat peyda ettiğini gören Raci
idare-i maslahat maksadıyla:
–Yok… Yok… Neye lazım! Bu akşam o kadınlarla beraber
Despino’nun evine giren delikanlı bizim akrabamızdandır. Kendine
nasihat vermek istiyoruz… Gürültü çıkarsa sonra babası duyar. İş
fena olur. Sen mert bir adama benziyorsun… Senden kimseye fenalık gelmez…
Bahçıvan başını iki tarafa sallayarak:
bi’l-idhâl: nazlanarak

1837	
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–Hâşâ… Hâşâ gelmez… Tüh anasını nene lazım benim böyle
işler karışıyorum…
–Teşekkür ederiz birader ağa… Sen ya çekil işine git. Yahut
şöyle alarga dolaş bir şeye karışma… Biz burada bekleyeceğiz. Onlar çıkınca alıp götüreceğiz. İşte o kadar.
Arnavut makâm-ı tehdide şahadet parmağını burnunun ucuna
götürüp:
–Ama ne vakit görüyorum siz de içerde girdiğiniz zamparalık
için ben de geliyorum sizin arkanızdan…
–Girdiğimizi görürsen gel… Biz sana doğru söylüyoruz. Ve
böyle söz veriyoruz…
–Peki… Peki… Ne vakit imdat lazım oluyorsunuz… Bağırıyorsunuz Zeynel Ağa ben geliyorum…
–Teşekkür ederiz…
Bu muvafakat ve te’mînat-ı mütekâbileden1838 sonra bahçıvandan ayrıldılar. Sevdâvî müsâmerat ve müsâferetlere küşâde-bâb1839
olduğu haber verilen Despino’nun hanesine doğru yürüdüler. Raci
kemâl-i te’ellümle sordu:
–Gördünüz mü başımıza geleni ağabey? İlk hatve-i ta’kîbimizde önümüze ne uçurumlar açıldı?
–Sus Raci… Sus…
–Nasıl sus? Bu felakete karşı bir çare bulmak için şu ân-ı
kasîr1840 en ziyade konuşmağa muhtaç olduğumuz mühim bir zamandır. Böyle bir vakitte susulur mu?
–Nereye gidiyoruz?
–Haneyi tarassuda1841…
–Ya pencereden bizi görüp tanırlarsa?
te’mînat-ı mütekâbileden: karşılıklı teminattan
sevdâvî müsâmerat ve müsâferetlere küşâde-bâb: aşk dolu gece eğlenceleri ve
misafirliklere kapısı açık
1840	
ân-ı kasîr: kısa an
1841	
tarassud: gözetleme
1838	
1839	
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–Tanırlarsa tanısınlar. Biz onlardan çekinecek değiliz ya! Onlar
bizden korksunlar.
–Takip ettiğimizi anlarlar ise bu gece hiç o haneden dışarı çıkmazlar…
–Onlar dışarı çıkmazlarsa biz içeri gireriz.
–Gürültü olur.
–Hiç gürültü olmadan böyle bir namus meselesi temizlenir mi?
–Hayır… Hayır, tulumbacıvari tesviye-i maslahat1842 istemem.
Mahir bize karşı muhakkirâne tecavüzde bulunursa terbiyeli, medeni bir adama yaraşır surette usulü dairesinde kendisini düelloya davet ederiz…
–Ağabey bu beyhude fikirlerden vazgeçiniz. Kasım Efendizade
düellodan ne anlar? Farz-ı muhal olarak fasl-ı mesele hususunda
düelloyu kabul etsek bile bunu icra için herifin başka tecavüzlerine,
hakaretlerine mi intizar edeceğiz? O dediğin tecavüz, hakaret vaki
değil midir?
–Of Raci, bu kadar uzun “disküsyon”un1843 sırası değil. Benim
de şimdi burada tafsil edemeyeceğim birtakım düşüncelerim, hesaplarım var. Sen sözümü dinle. İşte o kadar… Bir ağabey sıfatıyla
bunu sana emrediyorum.
Bu mücâdelatla Despino kadının hanesi önüne geldiler. Bahçıvan Zeynel Ağa’nın rivayetine bakılırsa bu kadın sözde kasnak lakin hakîkat-i hâlde diğer günahlar işleyerek geçinir; aşk ve hevâ
simsarlarından1844 biri imiş. Geceleri çift gelenlere mihmân-nüvâzlıkta1845 bulunurmuş.
Ufak bir bahçe içerisine mebni olan bu haneciğin küçüklüğü,
vaziyeti buranın Beyoğlu sevda borsalarından birinin şubesi bulunmaktan ziyade hususi bir derbend1846 olması ihtimalini gösteriyordu.
tesviye-i maslahat: işin neticeye bağlanması
disküsyon (discussion): tartışma
1844	
simsar: komisyoncu
1845	
mihmân-nüvâzlıkta: misafirperverlikte
1846	
derbend: kapı (Randevuevi anlamında kullanılmıştır.)
1842	
1843	
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Sokak cihetine olan pencerelerde aydınlık yoktu. Yan taraf pencerelerini bir parça görebilmek için sokağın uzun duvarını bir hayli aykırılamak icap ediyordu. Meftun sağ, Raci sol tarafa doğru epeyce
açıldılar. Ne tarafa gitseler hanenin arka cihet pencerelerini görmek
kabil olmuyordu. Bu birinci istikşaftan sonra iki kardeş yine birleştiler. Meftun sordu:
–Ne gördün?
–Hiçbir şey… Pancurlar sımsıkı kapalı… Ne aydınlık görülüyor ne de hanenin meskûniyetine1847 delalet edecek bir pıtırtı işitiliyor.
–Ben de bir şey anlayamadım. Acaba Arnavut’un zanniyâtı,
ta’rîfâtı yanlış mı?
–Zannetmem. Sabaha kadar buradan ayrılmayız. İş elbette anlaşılır.
–Ya biz burada beklerken onlar bizce malum olmayan diğer bir
mahreçten1848 çıkıp giderlerse?
–Hanenin vaziyet ve hududuna nazaran yan ve arka taraftaki
komşulardan birinin bahçesine atlamadıkça dışarı çıkmak ihtimali
yok gibi görülüyor…
–Hanenin öbür tarafını rüyet kabil olsa aydınlık görmek değil,
ses bile işiteceğimizi tahmin ediyorum.
–Siz bana bir parça omuz verseniz ben duvardan içeri atlayabilirim… İşiteceğimiz mahremane birkaç sözden bizim için büyük
hakikatlere ermek ihtimali vardır.
–Olmaz… Olmaz…
–Neden?
–İçeri girmemek için Arnavut’la muahedemiz1849 var…
–Adam sen de, icabı takdirinde Berlin Muahedenamesi bile bozuluyor, bî-hüküm kalıyor…
meskûniyetine: oturanı olduğunu
mahreç: dışarı çıkılacak kapı
1849	
muahede: antlaşma
1847	
1848	
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–Bu Berlin Muahedesine benzemez. Herifin elindeki sopanın
muahede ahkâmının tatarruk-i halelden1850 vikayesi1851 için bir zâmin-i maddi olduğunu unutmamalıdır. Berlin Muahedesi bizim muhafaza-i ahdi mütekeffil kuvvetimiz olmadığı için, öyle oldu. O
sopayı, sen de revolveri, kamayı çekince rezalet, felaket ayyuka
varır. İçerideki kadınların birinin hemşiremiz diğeri teyzezademiz
olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Hatta bana kalırsa biz şuraya
bir yere gizlenip onların haneden çıkmalarını beklemeli, buradaki
mevcudiyetimizden katiyen serrişte vermeyerek kızların salimen
köşke avdetlerini yalnız enzârımızla takip etmeliyiz…
–Aman ağabey beni çatlatmayınız. Şurada bahçıvanın ker[hane] namını verdiği bu rezâlethâneden gece yarısı bir çapkın herifle
beraber çıkan kızların velev bilâ-cerh ve tâmmü’l-azâ1852 olarak hanelerine dönüşlerine “salimen avdet” tabiri kullanılabilir mi?
Duvarın önünde böyle hararetli hararetli söylenerek beş aşağı
beş yukarı gezinmeleri hanedekilerin enzâr-ı iştibâhını celbedebilirdi. O saatte o nev’den bir eve girenlerin harice karşı daima müteyakkız1853 ve kuşkuda bulunacakları derkârdır. İki kardeş ağır ağır
sokağın cenup cihetine doğru yürüdüler.
Şimdiki zenginler eski hasenat ve müberrâtın1854 kökünü kuruttuktan sonra hayrat tesisinden büsbütün geri kalmadıklarını göstermek için sözüm ona oraya buraya çeşmeler, yalaklar inşa ettiriyorlardı. Erenköyü cihetleri mütemevvilânının eser-i fütüvvetleri1855
olan bu çeşmeler, cidden şâyân-ı nazar ve eslafla ahlâf beynindeki1856 fark-ı mürüvvet ve kudrete bir mi’yârdır.1857 Şark’ta çeşme
deyince göz önüne o mükellef, o münakkaş, müzehhep, mutarraz,1858
tatarruk-i halel: bozulma yolu
vikayesi: korunması
1852	
bilâ-cerh ve tâmmü’l-azâ: yaralanmadan ve her uzvu tam
1853	
müteyakkız: gözü açık
1854	
hasenat ve müberrâtın: iyiliklerin ve hayır işlerinin
1855	
mütemevvilânının eser-i fütüvvetleri: zenginlerinin cömertlik eserleri
1856	
eslafla ahlâf beynindeki: geçmiştekilerle gelecektekiler arasındaki
1857	
mi’yâr: ölçü
1858	
münakkaş, müzehhep, mutarraz: nakışlı, yaldızlı, süslü
1850	
1851	
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uzun saçaklı sayvanlı,1859 geniş yalaklı, gürül gürül şarıltısıyla
âzân-ı atşânı1860 okşayan ve nâm-ı bânîlerinin rahmetle, yâdına bâdî
o hayrat-ı latife gelir…
Erenköyü’nde şimdiki ashâb-ı hayratın çeşmeleri öyle değil…
Bir mecidiye[ye] bir ayine taşı, kırk kuruşa bir yalak, sıfır numara
bir semaver musluğu, birkaç tuğla, bir parça harç, bir günlük duvarcı yevmiyesi. Bir kuzu zinciri ucuna merbut porselen dedikleri o
sırlı mamulâttan bir maşrapa… İşte size yarın ahirette celb-i şefaate
vesile olacak bir müessese-i hayriye… Bani, istihkak-ı mesûbâtına
nâ’iliyette1861 bir zühûl-i ma’nevî1862 vukuu endişesiyle bâlâ-yı müessesesine nâm-ı mübeccelini hakk ve üzerini tezhip ettirmek1863
cihetini de ihmal etmiyor.
Aşağıya doğru biraz daha ilerlediler. Temelleri atılmış bir yapı
önüne geldiler. Sokağın kenarına dökülmüş iri iri duvar taşları gördüler. Bunlardan birinin üstüne Meftun, bir diğerine Raci oturdu.
Gece mu’âşıklarını kaçırmamak için ikisi de gözlerini mahut haneden ayırmıyorlar idi. Birer sigara yaktılar. Büyük birer sıklet-i
derûnla1864 kaplarına sığamaz birer hâl peyda ettiler. Şimdi hemşireleri o haneden âşığıyla birlikte dışarı çıkınca ne yapacaklardı? Bu, o
kadar vahim ve aynı zamanda o kadar nazik bir mesele idi ki ne
muamelede bulunacaklarına dair konuşmak bile şimdi bu maceranın tezyîd-i vahâmetine sebep olacakmış gibi pür-ihtiraz kesildiler.
Bu hâl kendiliğinden nasıl bir suret-i cereyan alacaksa ona intizâren
yani tesadüfe teslimiyetle beklediklerini gösterir birer vaz’-ı mütevekkilâne peyda ettiler. Fakat bir müddet sonra Raci, yüreğinden
kopan bir feveranı yenemez oldu. Köpürmüş bir boğa gibi başını
havaya dikerek anlaşılmaz bir şeyler homurdandıktan sonra yumrusayvan: bir yerin güneşten korunması için üzerine herhangi bir maddeden yapılan dam saçağı gibi düz veya meyilli gölgelik
1860	
âzân-ı atşânı: susayanların kulaklarını
1861	
istihkak-ı mesûbâtına nâ’iliyette: sevaplar kazanmaya erişmekte
1862	
zühûl-i ma’nevî: manevi olarak unutulma
1863	
nâm-ı mübeccelini hakk ve üzerini tezhip ettirmek: yüce adını kazıtmak ve
yaldızlatmak
1864	
sıklet-i derûnla: içlerinde büyük ağırlıkla
1859	
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ğunu kaldırıp taşlara, topraklara vuruyor; sanki bu suretle bir düşman-ı gâ’ibi ezmek, tepelemek istiyordu. Meftun kardeşinin anbean şiddeti artan bu galeyanlarını görünce artık dayanamayıp sordu:
–Öyle ne oluyorsun Raci?
Raci derece-i şiddeti gece pek fark olunamayan bir nazarla
ağabeysini me’yûsâne bir süzdükten sonra:
–Ne mi oluyorum? Boğazımda… Hemen dilimin altında dolaşan… Şimdi ağzımdan kaçırırsam ikimizin arasında bir top tarrâkasıyla1865 gürleyecek müthiş bir sır… Fena bir haber var… İşte artık
onu zapt edemiyorum.
Meftun’un yüzüne bir solgunluk, vücuduna bir kesiklik geldi.
Muhtezz1866 bir sada ile:
“Çekinme söyle… Haber vereceğin felaket ne kadar büyük
olursa olsun bunu istimâ için bende de o kadar büyük bir metanet
göreceksin…” dedi.
Raci gözlerini yere dikip her heceyi ağır ağır telaffuz ederek:
–Lebibe ile Rebia geçen günü gizlice İstanbul’a geçmişler…
Beyoğlu’na çıkmışlar… Bir kadın doktora yani ebeye müracaat etmişler…
Bu son cümle-i müdhişe üzerine iki kardeş arasında derin bir
sükût vaki oldu. Ellerindeki bastonlarının uçlarıyla toprağın üstüne
gece seçilmez hiyeroglifler, anlaşılmaz birtakım eşkâl-i acîbe çizerek sanki arza tevdî-i esrâr ediyorlar yahut bu felakete karşı ittihaz
edecekleri hatt-ı hareket muammasını, bu mesele-i müşküleyi
gayr-ı me’nûs1867 bir nevi haberin alâmât-ı acibe ve fevka’t-tabî’îyesiyle halle uğraşıyorlardı. Nihayet Meftun bastonunun ucunu yerden kaldırıp katiyet-i ifadeden de ürküyormuş gibi bir müphemiyetle sordu:
–Acaba hangisi?
tarrâkasıyla: gümbürtüsüyle
muhtezz: titrek
1867	
gayr-ı me’nûs: alışılmadık
1865	
1866	
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–Onu anlayamadım… Bu işe henüz birkaç gün evveli bir tesadüf yardımıyla muttali oldum.1868 Bir zamandır pek müte’ellim bir
hâldeyim. Geceleri uyuyamıyorum. Artık hiç peşlerini bırakmıyorum. Tahkikatımın bu mühim kısmını yakında itmam edeceğim.
Meftun birdenbire elektrikle taharrük etmiş gibi bastonunun
ucuyla toprağın üzerinde büyük bir kavis resmettikten sonra değneği yere atıp elini başına götürerek mühim bir tahatturda bulunduğunu gösterir surette avucu içinde birkaç defa alnını sıkarak: “Kazazede olan Rebia’dır zannederim.” dedi.
Raci de ağabeyinin bu keşfini istinat ettirdiği vaka-i muhtırayı
soramayacak derecede sanki bir batâ’et-i fikriye,1869 bir yorgunluk
hâsıl olmuştu. İki kardeş o kadar dalmış idiler ki yanlarına kadar
sokulan Zeynel Ağa’nın vürudundan haberdar bile olamadılar.
Vazîfe-i tarassudlarını da hemen büsbütün unutmuş oldukları bir sırada Arnavut elindeki sopayı “güm” diye şiddetle yere vurduktan
sonra:
–Bre ne oturuyorsunuz burada böyle?
Raci bu ihtâr-i nâgehânı1870 üzerine biraz aklını başına toplayarak:
–Çıksınlar diye bekliyoruz…
Arnavut bir kahkaha salıvererek:
–Kim çıksınlar? Çıkmışlar onlar… Siz şaşkınlar yok haberiniz…
Bu son ihtar ikisini de büsbütün şaşırttı. Zeynel Ağa ile ondan
ziyade mücâvebeye1871 lüzum görmeyerek iki kardeş av kokusu
alan hayvanlar gibi bahçıvanın işaret ettiği cihete var süratleriyle
bir saldırdılar. Bu kadar telaşla ne yapmaya gittiklerini ikisi de bilmiyordu. Meftun, Raci’yi zihninden makul bir karar vermiş zannediyor, Raci de ağabeysi hakkında aynı kıyasta bulunuyordu.
muttali olmak: haberdar olmak
batâ’et-i fikriye: düşünce yavaşlığı
1870	
ihtâr-i nâgehânı: ansızın uyarısı
1871	
mücâvebe: karşılıklı olarak birbirine cevap verme
1868	
1869	
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Arnavut vermiş olduğu ilk sözdeki sebatını gösterdi. Pek açık
mesafeden takip ediyor; yanlarına sokulmuyordu.
İki kardeş o süratle köşeyi dönüp, o uzun duvarı da boyuna kat’
ettiler. Tarlaya atladılar. Artık şafak da atmıştı. Maşrıktan dağılan
hafif bir nur, mağripteki mehtabı donuklaştırıyordu. Güya güneşin
pişdarları1872 zannolunan birkaç parça hafif bulut, tan yerinden yükselip ufka yayıldı. Şimalden mevsime nispetle serince bir rüzgâr
esiyor, her taraftan jaleler parıldıyordu. Tarlanın ta vasatında cesâmet-i tabî’iyyelerinin hemen nısfı kadar küçülmüş ikisi beyazlı biri
siyahlı üç insanın süratle yürüdükleri görüldü.
Muakkipler1873 nefesleri nefeslerine yetişemeyecek bir hâlde
taz’îf-i sür’ate uğraşarak bayırdan inen bir su cereyanıyla gidiyorlardı. Mesafeyi yarılayınca Raci, “Durunuz!” ihtarıyla bir nara attı.
Öndekiler şaşaladılar. Hemen dönüp arkalarına mütelâşiyâne1874 birer nazar fırlattılar. Meftun’la Raci’yi o helecan içinde görünce vehleten put kesilip bilâ-hareket1875 kaldılar. Nara bir kere
Raci’nin ağzından fırladıktan sonra bunun muvafık bir hareket olmadığını Meftun’la beraber delikanlı kendi de anladı ama iş işten
geçmişti.
Şimdi hemşireleri ve âşığıyla pek mü’ellim bir muvacehe1876
vuku bulacaktı. Bu gayet ağır bir namus meselesi idi. Keyfiyet nezakete, mülâyemete1877 sığar neviden değildi. Başlandığı gibi bu işi
yine böyle sert bitirmek icap ediyordu. Daha doğrusu muktezâ-yı
hâli1878 defaten tayin edivermek cidden müşkülleşmişti. Şimdi bu
küstah âşığın gırtlağına atılarak yere yatırmak, kızlara da güzelce
birer sopa çekmek mi lazımdı? Raci’nin niyeti böyle idi.
pişdar: öncü
muakkipler: takipçiler
1874	
mütelâşiyâne: acele ve telaş ile
1875	
bilâ-hareket: hareketsiz
1876	
muvacehe: yüzleşme
1877	
mülâyemet: yumuşak huyluluk
1878	
muktezâ-yı hâli: hâl ve vaziyetin gerektirdiğine göre
1872	
1873	
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Kızlar birkaç saniye sonra ilk şaşkınlıklarından ayılınca açılacak bu muhakeme, bu muhâsame-i müdhişeye1879 karşı yalnız âşıklarını vekil bırakıp kendileri köşke doğru firar etmek azmiyle etrafa
şitâb gösterdiler. Fakat Mahir’in bir işareti üzerine yine durdular.
Cüzi müddet sonra beşi de yüz yüze geldiler. Hem fart-ı helecân
hem de şiddet-i ta’kîb te’sîrât-ı muzâ’afasıyla1880 iki kardeşin göğüsleri istiabı derecesinde1881 hava alamayarak çabuk çabuk inip
kabaran birer körük hâline girmiş, gözleri hanelerinden biraz dışarı
fırlamış, yüzleri mosmor kesilmişti.
Beşinin de yekdiğerine karşı ilk teati-i enzârı pek mü’ellim
oldu. İki kardeşte de âdeta bir nevi hâlet-i iftirâs1882 peyda olmuş
gibiydi. Hele Raci ağzından ziyade burnundan soluyarak Mahir’in
üzerine müheyyâ-yı hücûm1883 olduğunu gösterir irti’âşlarla1884 sarsılıp duruyordu.
Âşıklarıyla böyle leylî seyranlarda şimdiye kadar takibe, tehdide uğramaksızın kim bilir kaç defa sızıltısızca muvaffak olmuş bulunan küçük hanımlar bu geceki eğlencenin böyle bir sabah-ı
meş’ûmla ihtitâmına1885 yani cinayetlerinin üzerine güneş doğmasına karşı ne diyeceklerini, ne düşüneceklerini şaşırmışlardı. Neticenin, almak istidadını gösterdiği reng-i muzlim daha ziyade gözlerini karartıyordu. İlk telâkî-i enzârdan sonra gözlerini yere indirdiler.
İkisinin de yavaş yavaş dizlerinin bağı çözülüyor; vücutlarını bir
lerze istila ediyor; düşmemek için birbirine tutunmaya, birer nokta-i istinâd aramağa uğraşıyorlardı.
Raci ağlama ile ibtisâm1886 arasında acayip bir inbisât-ı çeh1887
re ile birdenbire yumruğunu kaldırıp Mahir’e sordu ki:
muhâsame-i müdhişeye: dehşet veren düşmanlığa
te’sîrât-ı muzâ’afasıyla: arttırdığı etkisiyle
1881	
istiabı derecesinde: içine alabileceği kadar
1882	
hâlet-i iftirâs: avını zorla yere yatırıp parçalama hâli
1883	
müheyyâ-yı hücûm: saldırmaya hazır
1884	
irti’âşlarla: titremelerle
1885	
sabah-ı meş’ûmla ihtitâmına: uğursuz bir sabahla sona ermesine
1886	
ibtisâm: gülümseme
1887	
inbisât-ı çehre: yüzünün genişlemesi
1879	
1880	
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–Baksana arkadaş! Sen kimsin? Bu vakit refakatinde bulunan
bu kadınlar kim?
Bu sualin hemen işti’âl-ı mudarebeye1888 bir fitil hizmeti göreceğini hisseden Meftun, Raci’yi kolundan çekip:
“Sen şöyle dur. Buradan ben varken sana söz düşmez.” ihtâr-ı
âmirânesiyle kardeşini beri tarafa aldı. Bu iki kardeşin morarmalarına bedel Mahir de sapsarı kesilmişti. Topraklardan, taşlardan hâline insaf, istimdat arar gibi nâ-mu’în,1889 şaşkın, dalgın bir nazarla
etrafına bakınıyordu.
Meftun, Raci’yi ilk savlet-i şedîdesinden menetti. Fakat şimdi
onun yerine ne demek, nasıl idare-i maslahat etmek lazım geleceğini kendi de bilmiyor, tayin edemiyordu.
Bu iki müddei-i namusun hedef-i gayz ve tel’îni1890 olan Mahir
hasımları tarafından tayin edilecek mücâzât-ı âdilâneye münkâd olduğunu1891 gösterir bir rû-yı teslimiyetle boynunu eğdi. Bir müddet
bekledi. Raci yine köpürmek alâ’imi irâ’e ederken Meftun ağır, kesik, muhtezz bir sada ile başlayıp:
–Birader… Efendi… Beyana hacet yok… Şu anda beynimizde
faslı icap… eden… bir namus… meselesi var… Fakat çok şükür
hepimizde medeni adamlarız. Hiddetle, şiddetle, vahşetle harekete
lüzum yok…
Raci hemen söze atılarak:
–Bu yaptığınız âdeta bir sermondur.1892 Tahkir değil… Hâlbuki
“birader efendi” namını verdiğiniz şu çapkın herifin namus-ı ailemize karşı gösterdiği tecavüze bu kadar sûret-i leyyinede1893 mukabele
işti’âl-ı mudarebeye: dövüşmek için tutuşmaya
nâ-mu’în: desteksiz
1890	
hedef-i gayz ve tel’îni: öfke ve lanetleme hedefini
1891	
münkâd olduğunu: boyun eğdiğini
1892	
sermon: uzun ve sıkıcı nutuk
1893	
sûret-i leyyinede: yumuşak şekilde
1888	
1889	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 279

edilmez. Buna i’tidâl-i mu’âmele1894 değil, âdeta meskenet1895 denir…
Meftun manalı manalı gözlerini süzüp, işaret parmağını ağır
ağır ağzına götürerek Raci’ye sükût emri verir… Biraderinin böyle
i’tidâl-perverâne, muslihâne1896 davranmasından maksadı ne olduğunu Raci henüz bilmiyordu. Meftun manasız hiddetlere, şiddetlere
mağlubiyet yüzünden bütün bütün hüsrana uğramadan ise içinde
bulundukları o nazik ân-ı buhrândan istifade ederek bütün emellerine karşı bir bâb-ı muvaffakiyet açmak istiyordu ki o da lakırdıyı bir
tasımına getirip de bu meselenin ancak Lebibe’yi nikâhla almasıyla
kapanabileceğini bir sûret-i zımnîyede1897 olsun Kasım Efendizade’ye anlatmakla kabil olacak idi. Binaenaleyh Raci’nin homurtusu
kesildikten sonra dedi ki:
–Büyük bir fenalık vuku bulmuş. Şimdi hepimiz birden tedbirsizlik, idaresizlik gösterip bu fenalığı bütün bütün büyütmedense
bunun ehven cihetini tercihe yol arayalım…
Mahir her ne suretle isterlerse sulha yatmaya hazır olduğunu
gösterir bir vaz’-ı müsterhimâne1898 ile gözlerini yere eğip:
–Bu meselede zannettiğiniz gibi bir namussuzluk yoktur. Bu
isnadı ne ben kabul ederim ne de hemşireniz.
Mahir’in bu müdâfa’a-i tufûlânesine karşı Raci yine zapt-ı lisana tahammül gösteremeyerek bir sada-yı istihza ile:
–Bu meselede namussuzluk yok mudur buyurdunuz? Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fil gibi boynuzlu, hörgüçlü, hortumlu mücessem, zî-rûh, oynar, sıçrar, çifte atar bir mahlûk mu zannedersiniz? Hayır… Hayır… Namus bu kadar cismâniyetle göze
çarpar bir şey olsa idi çok kimsenin foyası meydana çıkardı. “Namus”, gayr-ı mücessem bir isim, bir vasf-ı mevhumdur. Ekseriya
bazı kimselerdeki vücuduyla ademi zor fark olunur. Fakat erbabıni’tidâl-i mu’âmele: yumuşak davranış
meskenet: miskinlik
1896	
muslihâne: barış yoluyla
1897	
sûret-i zımnîye: dolaylı şekilde
1898	
vaz’-ı müsterhimâne: merhamet dileyen bir hâl
1894	
1895	
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ca bunun bir haddi vardır. İndî telakkiyâta gelemez. Bıyıklı koskoca bir adam olmuşsunuz, henüz namusun ne olduğunu bilmiyorsunuz… Size yabancı olan bir haneden gece yarısı iki kızı birden
aşırıp Despino’nun hanesine götürmeye ırza, namusa tecavüz derler. Böyle edibane lisandan bir şey anlayamıyorsanız ben sizin külhanbeyi diline de vâkıfım. O suretle de konuşabilirim. Ondan da
anlamamakta ısrar ederseniz (revolverle kamanın bulunduğu yerleri işaret ederek) böyle vesâ’it-i beyâna müracaat ederiz. Bunlarla
konuşuruz.
Mahir’in çehresi yavaş yavaş sarılıktan pembeliğe tahavvül
ederek: “Efendim affedersiniz. Cehalet… Sevda… Sabırsızlık…”
sözlerini ağzından kaçırdı.
Zavallı sevdazedenin eblehçe sarf ettiği bu “sabırsızlık” kelimesinde vaktinden evvel tatyîb edilmiş ihtirâsât-ı âşıkane me’âl-i
zımnîyesi1899 anlaşıldığından, artık Raci de tahammüle takat kalmadı. Tepelemek için Mahir’e bir hamle gösterdi. Vahamet-i neticeyi
his ile kadınlar bir çığlık salıverdiler. Fakat Meftun bir sür’at-i berkıyye1900 ile mudâribînin1901 arasına atılarak kardeşini sıkı sıkıya
göğüsledi. O ân-ı serî’de Lebibe ile Mahir’in arasında gözle kaşla
birkaç işaret teati olundu. Meftun’un haylûletiyle1902 hamle-i hasmından masun kalan Mahir birdenbire arkasına dönüp var kuvvetini tabanlarına vererek tarîk-i firâra atıldı. Meftun, birâder-i mütehevvirini1903 iki kolunu koltuk altlarından sokup arkasında sımsıkı
kenetlemek suretiyle göğüslemiş olduğundan, Raci’nin Meftun’u
yere yatırıp pek çok tartaklama ile hırpalamadıktan sonra kurtulabilmesine imkân yoktu. Bir iki şiddetli sarsıntıya cüret etti. Fakat
Meftun elîm bir lisân-ı tevbîhle:
tatyîb edilmiş ihtirâsât-ı âşıkane me’âl-i zımnîyesi: tadılmış sevgi hırslarının
gizli manası
1900	
sür’at-i berkıyye: şimşek hızı
1901	
mudâribînin: dövüşenlerin
1902	
haylûletiyle: araya girmesiyle
1903	
birâder-i mütehevvirini: hiddetle saldıran erkek kardeşini
1899	
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–Bugüne kadar hakkımda fevkalade bir itina ile gösterdiğin
hürmet-i dâderâneyi1904 demek şimdi ayaklar altına alıp bana isyan
ediyorsun… Yok, Raci yok… İnsanlıktan bütün bütün te’arrî1905 ile
beni burada iyice tepelemedikçe elimden kurtulamazsın.
Bu ihtârât-ı kat’iyyeye karşı itaatte muztar kalan Raci bir telehhüf-i şedîdle1906 hasmının arkasından:
–Kaç alçak kaç! Sana indiremediğim bu yumruklar, bu galeyân-ı hiddetle şerîk-i cinâyetin olan bu kızların kafalarında patlayacağını düşünmeden sen yalnız halâs-ı nefsine uğraş… Kaç… Cebin… Kaç… Melun…
Meftun’un bir işareti üzerine kızlar köşke doğru koşmaya başlarlar. Raci yine köpürerek:
–Ağabey bırak beni, bari şu kahpeleri olsun tepeleyeyim. Tekmil asabımı, damarlarımı istila eden bu hiddet vücudumda kalırsa
bir zehr-i mühlik gibi beni öldürür. Bir namuslu adam helak olacağına bırak bir iki namussuz gebersin…
–Hayır, hiç kimsenin gebermesine lüzum görülmeden bu mesele faslolunur…
–Fakat ağabey bilmiyor musunuz ki… Bu kızlardan biri gebedir!
–Biliyorum…
–Ah belki ikisi de kim bilir?
–İhtimal…
–İhtimal mi? Ah bu hâle nasıl tahammül ediyoruz! Savoir-vivre
böyle mi diyor? “Ermans dö Fo” bunu mu tavsiye ediyor? “Kod
Fransa” bu gibi ahvale karşı sabır, meskenet, sükûnet mi emrediyor?
–Savoir-vivre bu gibi rezâ’il-i âşıkaneden bahsetmez. “Ermans
dö Fo” âdât-ı hasene ve terbiye-i kavmiye müşevvîktir.1907 Cinâyâthürmet-i dâderâneyi: ağabey saygısı
te’arrî: bir durumdan uzak olma
1906	
telehhüf-i şedîdle: şiddetli bir yanıp yakınmayla
1907	
müşevvîk: teşvik eden
1904	
1905	
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tan dem vurmaz. Kod Fransa böyle namus meselelerinde bazı anlara mahsus cevazlarda bulunur. Fakat bu husûsâtta pek dakiktir. Biz
medeni adamlarız. Mücâzât-ı keyfiye1908 ile katl ile cerh ile tesviye-i maslahat bize yaraşmaz. Bu gibi ahvalde her fert bulunduğu
memleketin kavânînine tabiiyete mecburdur. Kimse şahsi icrâ-yı
adâlet edemez. Aleksandr dö Mafis’in meşhur bir piyesindeki
“Böyle bir kadını ne yapmalıdır?” sualine cevaben, Tue-la yani
“Onu gebert.” diye haykırması, böyle şiddet göstermesi şimdi pek
ziyade muaheze ediliyor. Böyle çocukça, mütecâvizâne hareket etmekle kararlarımı, işimi ne kadar bozduğunu bilsen.
–Aman ağabey şimdi yeisimden, hiddetimden çatlarım. Mütecâvizâne hareket eden biz miyiz? Yoksa o muydu?
–Mahir ne lisânen ne tavren hiçbir tecavüzde bulunmadı. Boynunu eğdi. Ne söylesek dinliyordu. Neye karar versek onu kabul
edeceğe benziyordu. Sen işi bozdun. Berbat ettin.
–O edepsizin namus-ı ailemize bu tecavüzünden sonra bir de
bize karşı durup da cehalet, sevda, sabırsızlık kelimelerini kemâl-i
istihza ile tefevvühüne1909 nasıl tahammül edilir?
–O kelimeleri Mahir, maksad-ı istihza ile söylemedi. Şaşkınlık,
daha doğrusu belahet eseri olarak sarf etti.
–Benim söylediklerimden ziyade siz o murdarın sözlerini
hüsn-i te’vîle meyyal bulunuyorsunuz.
–Bu macera adliye marifetiyle ve hele silah ile hiç tesviye edilemez. Bu hususu bana bırak. Bu işi bir sûret-i muslihânede1910 tesviye edeceğime işte sana söz veriyorum. Bu meseleyi dağdağalandırmak değil örtbas etmek lazımdır… Benim de elbette bildiğim,
düşündüğüm bir şey var canım. Öyle öfke ile, asarımla keserimle iş
görülmez.
–Yarın, öbür gün başımıza vırank vırank bağıran bir piç çıkarsa
bu iş nasıl örtbas olur?
mücâzât-ı keyfiye: keyfî ceza
tefevvühüne: dil uzatmasına
1910	
sûret-i muslihânede: iyileştirici şekilde
1908	
1909	
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–Şimdi bu lakırdıların lüzumu yok. Bu maslahatı tesviye edeceğime ben sana söz veriyorum. Sen de şimdi eve gidince bir gürültü
çıkarmayacağına bana söz vereceksin. Kızları inceden inceye isticvap etmem1911 lazım geliyor. Benim planımı bozma… Bu bâbda
bana katiyen söz ver de, yakanı bırakayım.
Raci sükût etti. Meftun yine ısrar ile:
–Ne sükût ediyorsun? Şimdi senin yakanı bırakayım da öfken
seni hangi mühlikeye sevk ederse oraya atılarak hem kendini hem
kızları hem namus-ı ailemizi her şeyi mahvet, öyle mi? Eğer çıldırdınsa söyle Raci? Evvela seni bir dârü’ş-şifâya kapatayım sonra
işimi göreyim… Haydi, söz ver…
–Veriyorum!
–Namusun üzerine yemin ediyor musun?
–Of ağabey… Söz veriyorum. İşte bununla iktifa ediniz.
–Yok… Yok… Bu kadar mühim bir meselede bir çürük bir sözle iktifa edemem. Bundan sonra bir gürültü çıkarmayacağına… Ben
her neye karar verir isem onu icrada bana muavenet edeceğine yemin isterim…
–Peki ederim… Fakat bu meselede tahammülümün fevkinde
bir namussuzluğa, bir hakarete, felakete uğrarsam bu ettiğim va’ad-i
yemînin neye müncer olacağını bilemem. Fakat herhâlde verdiğim
sözü tutmağa uğraşırım. Ağabey, siz de ne kadar müşkül, ağır bir
vazife, mes’ûliyet-i vicdâniye altına girmiş olduğunuzu güzelce
muvazene ediniz. Bu işi başaramamaktan tevellüt edecek felâket-i
azîmemizi bir kere göz önüne getiriniz…
11
Meftun, bu işi hüsn-i sûretle tesviye hususunu biraderine karşı
deruhte etti. Fakat bu emr-i mühimmi bir hüsn-i hâtimeye isal için
kendinin de muayyen, emin bir planı yoktu. Çünkü henüz birkaç
saat evvel müsadif olduğu bu hâdise-i müheyyiceye1912 karşı ahz-ı
isticvap etmem: sorguya çekmem
hâdise-i müheyyiceye: heyecan verici olaya

1911	
1912	
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tedbir ve karar edebilmeye vakit olmadı ki… Onun emeli Kasım
Efendi’nin kızı Edibe’yi kendi almak, hemşiresi Lebibe’yi Mahir’e
vermekti. İşte o kadar.
Meftun bu emeline vusul için bir tarîk-i münâsib keşif ve tehiyyesine uğraşırken ötekiler işe o kadar fena bir tarafından başlamışlar idi ki kendisi bu keyfiyete hangi ucundan yapışabileceğini şimdi
şaşırdı kaldı. Hemşiresiyle Mahir daha ortada fol yok yumurta yok
iken gelin güvey olmuşlardı. Meselenin vahâmet-i âtiyesi bu nâ-bemevsim, acûlâne1913 gelin güveylik göstereceği netâyic-i mü’essifenin derecâtına nazaran anlaşılacaktı. Ne olursa olsun herhâlde evvela Raci’yi idare lazımdı.
Köşkte büyük valide Şekure Hanım sabah namazına kalkmış;
akik tespihini seccadenin içinde bulamayınca ekseriya Lebibe’nin,
kerratla vuku bulan tenbîh-i hilâfına tespihin püskülüyle kedi yavrusunu oynatmağı âdet edindiğini bildiğinden tespihini sormak için
kızın odasına gitmiş; yatağında bulunmadığını görünce merak etmiş; Latife Hanım’ı uyandırmış. Evin her tarafını aramışlar; Lebibe’yi bulamadıktan başka Rebia’nın da yerinde yeller estiği anlaşılmış; onun validesini de döşeğinden kaldırmışlar. Meftun’la Raci’nin de hanede bulunmadıkları meydana çıkmış; tedkîk-i keyfiyet
için Eleni’yi de uyandırmışlar. Fakat akşamki yorgunluklardan dolayı bitap düşen Zarafet’le Şaban’ı öyle dürtmekle, tartaklamakla
döşeklerinden kaldırabilmek kabil olamamış.
Hane halkı bu telaşta iken küçük hanımlar alı al moru mor,
pür-helecan, ra’şe-dâr birer hâl-i müessifte köşkten içeri girmişler.
Her ağızdan kopan birer yaylım tekdire, muahezeye hedef olmuşlar.
Birbiri arkasından yağan suallerin mecmuuna bir cevâb-ı müskit1914
olarak:
“Ne darılıyorsunuz? Ağabeylerimizle beraber idik. Nereye gittiğimizi onlardan sorunuz…” sözlerini savurarak, evet bu cesareti
göstererek odalarına çekilmişlerdi.
nâ-be-mevsim acûlâne: mevsimsiz, acelecilik göstererek
cevâb-ı müskit: söyleyecek söz bırakmayan bir cevap

1913	
1914	
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Meftun’la Raci haneye girdikleri zaman efrâd-ı aileyi işte böyle mühim bir içtima hâlinde buldular.
Latife Hanım oğullarına hemen dehen-güşâ-yı ta’zîr olarak:1915
–Meftun neredesiniz bu vakitlere kadar? Evvelleri böyle dışarıda sabahladığınız zaman Neva Bey’in evinde kumar oynadığınızı
bilirdik. Kumar oyunu da iyi bir şey değil ama haydi ne ise merak
etmezdik. Şimdi kızları da beraber götürüyorsunuz… Onlarla birlikte kumara gidilmez, erkekçe başka bir yere hiç gidilmez, nereye
kayboluyorsunuz Allah aşkına? Hep bu tuhaf marifetleri, âdetleri
Frenk kitaplarından mı bulup çıkarıyorsunuz?
Büyük valide Şekure Hanım mülâyemet için her sabah kullandığı gülbeşekerin üstüne yarım bardak su içtikten sonra:
–Çok şükür kızlar bulundu. Fakat benim tespih meydanda yok.
O piç kurusu kedi yavrusu alıştı ya gelip seccadeden almış, kim
bilir hangi deliğe götürmüştür… Kızım Latife nafile yüreciğini
üzme… Sen ne kadar söylensen onlar yine bildiklerinden şaşmazlar.
Bu birinci, ikinci gidiş değil ki. Ben kızları kaç defadır döşeklerinde bulamadım. İşin böyle uzayacağı aklıma gele idi bu gece seyranlarının sayısını bilmek için çetele tutar da bugün size hesap verirdim. Hay Rabb’im esirgesin. Biz gençliğimizde akşamüstü on birden sonra çarpılırız diye korkudan bahçedeki incir ağacının yanına
kadar gidemezdik. Bunlar gece yarısı döşeklerinden kalkıp galiba
Fenerbahçesi’ni filan boyluyorlar… Ne çarpıldıkları var… Ne bir
şey… Bilmem yeni zamanın cinleri, şeytanları da insanları gibi değişti mi ne oldu? Yoksa evvelden “Çarpılırsın, dışarı çıkma.” diye
bizi mi aldatırlarmış? Meğerse vaktiyle biz de ne alıkmışız ne alık!
Zevk sürmek için meğerse gencelip dünyaya şimdi gelmeli imiş…
Böyle kurt kuş uykuda iken döşeğini bırakıp da Çiftehavuzlar’a,
Fener’e gitmenin sefasını biz de işte o zaman anlar idik… Şu bizim
Zarafet’le Şaban’dan ne umarsınız? İkisi kol kola şu bahçeyi dört
dolaşmadıktan sonra döşeklerine girip yatmazlar… A yavrum… A
kuzucuğum, bu evde senden benden başka akşamdan uyuyan yok…
dehen-güşâ-yı ta’zîr olarak: azarlayan ağzını açarak

1915	
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Kızların böyle döşeklerinde bulunmadıkları ilk defa vuku bulmadığı, âşıklarıyla Despino’nun hanesine kapandıktan ve o elîm
muvaceheden sonra eve girince biraderleriyle birlikte olduklarını
iddiaya cüret eylemeleri, Raci’yi bütün bütün meyus ve iğzâb etti.1916 Fakat ne çare ki ağabeysinin tahkikatı hitam buluncaya kadar
hiçbir şey dememeğe söz vermişti.
Büyük valide Şekure Hanım’ın bî-intihâ gürül gürül akan şelâle-i mu’âhezâtına1917 karşı Meftun:
–Bu kadar söze muhatap olmak için ne yaptık canım? Mehtap
vardı, hemşirelerimizi aldık. Beraber gezdik. Biraz geç kaldık. Cinayetimiz bu mu?
Mukâbele-i muhtasarasında bulunduktan1918 sonra iki kardeş,
onlar da kızların yaptıkları gibi odalarına çekildiler. Herkes gitti.
Fakat büyük valide bir kere coşmuş bulundu. Sofadaki hasır koltuklusunu pencerenin kenarına çekti. Bir muhâtab-ı gâ’ibe karşı elleriyle türlü işaretler ederek anlatıyordu. Şimdiki kızları eskileriyle,
zamân-ı kadîm muhadderâtıyla1919 mukayese etmek için âdeta bir
icmâl-i târîhî1920 yaptı. İstifham mevkilerinde azıcık duruyor, ağzını
yayıp gözlerini süzerek bir tebessüm-i müstehziyâne ile kendine
yine kendi cevap veriyordu.
Bu vakadan memnun olan yalnız teyze Vesile Hanım’dı. O da
kızına karşı sureta1921 tekdîr-gûnâ1922 birkaç söz sarf etti. Fakat Meftun’un gece yansı Rebia’yı alıp kırlara, seyranlara götürmesini kendince bir nevi temâyül-i kalbi ile tefsir ettiğinden bu mukaddime-i
meylin karîben kızıyla Meftun’un arasında bir izdivaca müncer olacağını düşünerek sevincine payan bulamıyordu.
O geceki macerâ-yı elîmlerinden hane halkına hiç renk vermeksizin odalarına çekilmiş olan beylerden, hanımlardan hiçbirine
iğzâb etti: çok kızdırdı
şelâle-i mu’âhezâtına: azarlama şelalesine
1918	
mukâbele-i muhtasarasında bulunduktan: kısa bir karşılık verdikten
1919	
zamân-ı kadîm muhadderâtıyla: eski zaman namuslu kadınlarıyla
1920	
icmâl-i târîhî: tarihî özetleme
1921	
sureta: sözde
1922	
tekdîr-gûnâ: türlü türlü azarlayıcı
1916	
1917	
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beş dakikalık olsun istirâhat-i nevm müyesser olmadı. Dördü de
heyecân-engîz birer sabah geçirdiler. Ta’b-ı ma’nevî,1923 vücudu
maddi yorgunluktan ziyade bitap düşürür. Meftun vücut dinlendirmek için döşeğe uzandı. Hangi vaziyeti alsa rahat edemiyordu. Döşekten fırladı. Koltuğuna oturdu. Bu meseleyi dil-hâh-ı veçhile1924
halletmek için türlü plan düşünüyordu. Nikât-ı esâsiyeyi tayin edebilmek, kızların isticvabından sonra kabil olacaktı. O esnada oda
kapısı hafifçe vuruldu. Açtı. Raci sapsarı bir çehre ile girerek:
–Ağabey ben çıldıracağım… Ne olduğumu bilmiyorum. Bu
maceranın bana bu kadar sû-i te’sîr edeceğini tahmin etmezdim.
Âdeta beynim karıncalanıyor.
–Raci kardeşim, itidal lazım… Hiddetle, şiddetle iş sökmez.
–Sizden bir şey rica etmeye geldim…
–Nedir?
–Kızlar isticvap edilirken ben de burada bulunayım…
–İ’tidâl-i dem’ini1925 muhafaza edemezsin. Sonra iş fena olur.
–Lüzum-i kati görülmedikçe söze karışmayacağıma söz veriyorum.
–Lüzum-i kati ne olabilir?
–Esnâ-yı isticvâbda icap ettikçe tavzîh-i hakîkat1926 için size
yardım etmek…
–Teşekkür ederim. Fakat işi büsbütün iğlâk ve işkâl1927 eylemenizden korkarım. Kızların ağzından söz almak, hakikati öğrenmek
için evvela mülâyemet göstermek lazım geliyor. İlk çapkınlarıyla
öyle sellemehüsselâm1928 belaya girmek iyi bir netice vermez. Ne
olmuş, ne bitmiş etrafıyla anlamalıyız ki ona göre tedâbir-i lâzıme
ittihaz edebilelim.
ta’b-ı ma’nevî: manevi yorgunluk
dil-hâh-ı veçhile: gönlünün dilediği yolla
1925	
i’tidâl-i dem’ini: soğukkanlılığını
1926	
tavzîh-i hakîkat: gerçeğin açıklanması
1927	
iğlâk ve işkâl: kargaşaya boğmak ve güçleştirmek
1928	
sellemehüsselâm: ulu orta
1923	
1924	
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–Küçük hanımların bu kepazeliklerine dair evvela ben bildiklerimi söyleyeyim. Onların isticvabından evvel benim ifşaatımı istimâ eylemeniz ehem ve elzemdir.
–Evvela birer kahve ısmarlayalım. Biraz başımı, beynimi toplayayım. Bu geceyi ne büyük bir ıstırap içinde geçirdiğimi tarif edemem.
Eleni’ye iki fincan sabah kahvesi ısmarladılar. Biraz sonra kahveler geldi. Oda kapısını sürmeleyip karşı karşıya geçtiler. Birer
elde kahveler diğerinde sigaralar, söze girişildi. Raci her yudum
kahveyi sigara dumanıyla cilalandırarak feth-i dehân-ı te’essürle:1929
–Bizim kalemde Şevki Bey isminde bir çocuk var. İşi gücü haftada ancak iki kâğıt beyaz etmektir. Kalemdeki bütün bu boş vaktini onun bunun yanına sokularak hovardalıktan, aşk ve alakadan
bahsetmekle geçirir. Henüz kendisiyle tenezzülen bir eğlentiye gitmediğim için bana da daima sitem eder durur. Pek yüz vermem.
Geçenlerde yine yanıma sokulup: “Ayol çağırdığım yere tenezzül
edip de gelmiyorsun. Bari sen beni bir yere çağır da geleyim. Erenköyü’nde, sizin semtte aynalı, hoşur, güzel, şık, süslü karılar varmış… Şu güzel mehtaplarda insanı bir kere davet etmezsin ki!”
dedi. Bir kahkaha salıverdi. Bir de yüzüne baktım ki manasızca
zannolunan, o sözlerine bu manidar kahkahasıyla herze-gûyâne1930
bir acılık vermek istiyor. Yahut bir alınganlık zamanıma tesadüfle
bana öyle geldi. Çok canım sıkıldı. Erenköyü’nde, bizim semtte,
şık, süslü, hoşur karılar… Bu sözlerde bizim Lebibe ile Rebia’ya
dair pek çirkin bir ima hissettim. Düşündükçe bu bî-edebâne iham,
nazar-ı hayâlimde müziç, müthiş şekiller almaya başladı. Birkaç
gün sonra Haydarpaşa’da Kasım Efendizade mahut Mahir’le onun
akrabasından Bedri Bey ismindeki delikanlıya, evet, bu iki hergeleye tesadüf ettim. Çayırdaki kahvede oturuyordum. Önümden geçtiler. Bedri bana doğra istihfâfkârane nazarlar fırlatarak arkadaşını
dürte dürte gülüyor, Mahir de çatkın bir çehre ile yavaşça bir şeyler
feth-i dehân-ı te’essürle: üzgün üzgün ağzını açarak
herze-gûyâne: saçma söylercesine

1929	
1930	
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mırıldanarak refikine lâzıme-i edebe riayet vücûbunu1931 ihtar ediyordu. O günden sonra Bedri’ye nerede tesadüf etsem aynı evzâ-i
müstehziyânesine hedef oluyorum. Bizim kızlarla bu delikanlılar
arasında başlanmış, yarıda kalmış yahut sû-i netîceye iktiran etmiş1932 bazı revâbıt-ı âşıkane bulunması ihtimali zihnimi fena hâlde
işgale başladı. Bu hakikati anlamak için Lebibe ile Rebia’yı âdeta
taht-ı tarassuda aldım. Onlar da kuşkulanmalardı.
Gündüz gezintilerinde pek ziyade iltizâm-ı ihtiyât1933 ettiklerinden bir şey anlamak kabil olamadı. Evin içinde ufak bir fısıltı, küçük bir hadise artık nazar-ı dikkatimi celbediyor; mutattan hariç
gibi telakki ettiğim her şey beni meraka düşürüyordu. Bir gün mutfak kapısının yanından geçerken süprüntü tenekesi gözüme ilişti.
Muhteviyatını karıştırmak için kediler tenekeyi devirmiş. Soğan,
sebzevat, limon kabukları yanında bez, kâğıt, mukavva parçaları da
vardı. Bu mevâdd-ı muhtelife-i mezbele1934 arasında kırmızı, küçük
bir mukavva kutu nazar-ı dikkatimi celbetti. Hemen eğilip aldım.
Gördüm ki Beyoğlu’ndaki Kanzuk Eczanesi’nin markasını havi bir
hap kutusu… Reçete numarası olan 8, 452, 631 erkâmı da sıra ile
vâzıhan okunuyor. Kanzuk Eczanesi’nin kutusu bizim süprüntülükte ne arıyor? Vehle-i ûlâda1935 pek sade görünen çok şeyler vardır ki
biraz istiknâhları1936 cihetine gidilse meydana büyük büyük hakikatler çıkar. Fakat ale’l-ekser bu hususta gaflet ederiz. Evet, Kanzuk’un kutusu bizim evde ne geziyor? Ev için reçete yaptırtmak
icap ettikçe Erenköyü Eczanesi’ne müracaat olunuyor. İlacın Beyoğlu’nda yapılmasında bir fevkaladelik var. İlaç kadınlardan biri
için bile olsa bunu orada ya siz yaptırtacaksınız, ya ben, ya Şaban…
Şaban’ı ustalıkla iskandil ettim1937. Onun yaptırmadığını anladım.
Görünüşte hiç işe ehemmiyet vermez gibi bir surette sizin ağzınızı
da aradım. Sizin de haberiniz olmadığı tebeyyün etti. Zihnim bu
vücûbunu: yapılması gerektiğini
sû-i netîceye iktiran etmiş: kötü sonuca ulaşmış
1933	
iltizâm-ı ihtiyât: tedbirli davranma
1934	
mevâdd-ı muhtelife-i mezbele: çöplüğün çeşitli maddeleri
1935	
vehle-i ûlâda: ilk anda
1936	
istiknâh: bir şeyin gerçeğini araştırma
1937	
iskandil etmek: sorup soruşturma
1931	
1932	
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keyfiyetle meşgul iken bir ikinci vaka-i müsadife beni büsbütün
meraka hatta büyük bir ıstıraba düşürdü. Bir gün Feneryolu’nda
Aşir Bey’in köşküne uğramıştım. Bahçede sâhib-i hâne ile kameriyenin altında otururken yanımıza küçük Sırrı Bey geldi. Elimi öptü.
Çocukça bazı arzular, fikirler beyan etti. O parlak, saf, mini mini
gözlerini bana dikkatli dikkatli ba’de-l-atf1938 kulağıma eğilerek:
–Annem bana sakın Raci Bey amcana söyleme dedi. Söylemem
ki…
Ben de yavaşça çocuğun kulağına:
–Neyi?
–İşte onu…
–O nedir?
–Söylemem… Söylemem…
–Çocuk beni üzmeğe başlamış olduğunu hissetmekten mütevellit memnuniyet kahkahalarıyla iki elini birbirine vurarak tutturdu:
–Oh ya! Söylemem ya… Bilemezsin ya…
Nihayet pederi; “Haydi bakalım. Raci Amca’nı rahatsız etme…
Git bahçeye küçük el arabanla oyna…” ihtarıyla çocuğu savdı.
Aşir Efendi söz arasında geçenlerde Lebibe ile Rebia’nın müsâfereten oraya gelmiş olduklarını söyledi. Derhâl intikal ettim ki çocuğun bana hem ifşa etmemek hem de anlatmak istediği şey Lebibe
ile Rebia’ya müteallik bir sırdır… Bu sırrın çocuğun akl-ı tufûlânesi eremeyeceği mertebede mühim olması, bununla Kaznuk Eczanesi’nin hap kutusu beyninde bir münasebet bulunması ihtimali vardı.
Meraktan kabıma sığamayacak bir hâle geldim. Aşir Efendi’yle
güya konuşuyordum. Fakat ne dediğimi bilmiyordum. Aklım çocukta idi. Nasıl bir fırsat bulup da Sırrı’nın ağzından şu sözü alabileceğimi tasarlayıp duruyordum. Aşir Efendi de o kadar lakırdıyı
uzatıyor idi ki mübarek adam bana nefes almağa meydan vermedi.
Tren vakti geldi. Veda ettim. Çıktım. O geceyi bin türlü ihtimâlât-ı
müz’ice1939 ile geçirdim. Aklıma neler gelmiyordu neler! O günden
ba’de-l-atf: çevirdikten sonra
ihtimâlât-ı müz’ice: bunaltan ihtimaller

1938	
1939	
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sonra Aşir Efendi’nin hanesine ziyaretlerimi sıklaştırdım. Nihayet
bir defasında yalnız olarak yaramazı bahçenin bir köşesinde yakaladım. Öptüm. Sevdim. Bilhassa cebime koymuş olduğum kaymaklı bonbonları, fondanları, çikolataları birer birer çıkarıp Sırrı’ya
azar azar tattırdım. Bu ilk lokmalar çocuğa o kadar leziz geldi ki bir
tavr-ı istirhâmla gözlerini süzüp diğerlerini talep için elini uzatıyordu. Şekeri verip çocuğun ağzından sır almanın tamam sırası geldi.
Bonbonların arasını biraz seyrekleştirerek dedim ki:
–Benim seni sevdiğim kadar, nafile, sen beni sevmiyorsun ki!
Sırrı, şeker talebi için uzatmış olduğu elini aşağıya indirmeksizin biraz kaşlarını çatıp cevap verdi:
–Amcacığım seni çok severim… Efendibabam… Küçük annem… Cici annem, Dilistu Dadım duymasın… Onların hepsinden
çok seni severim…
Rüşvet bu yaşta çocuğa bile tatlı geliyor, bakınız ne büyük yalanlar söyletiyordu. Yavrucuğun artık zayıf damarını yakalamıştım.
Hafifçe bir serzeniş tavrıyla dedim ki:
–Sen beni çok sevmiş olsan geçenlerde Lebibe, Rebia teyzelerin buraya geldikleri zaman ne yaptıklarını söylerdin…
Çocuğun şeker için uzattığı dest-i istirhâmı bir müddet havada
boş kaldı. Gözlerini dalgın dalgın bana dikti. Biraz düşündü. Beni
büyük bir meraka düşüren o geçen günkü muzipliğini unutmuştu.
Şimdi vehleten tahattur etti. Gülümsedi. Eline bir kaymaklı şeker
sundum. Validesinin o sırrı muhafaza için ettiği kati tembihle onu
bana ifşa etmekteki mahzuru besbelli mukayese ediyordu. O bana
bu sırdan bahsettiği vakit Lebibe ile Rebia’yı hiç söze katmamıştı.
Ben şimdi kızların isimlerini zikretmekle bu sırda bir kademe ilerlemiş bulunuyordum. O, geçen günkü ifşaatının derecesini pek tayin edemeyerek bu hud’ama1940 mağlup oldu. Dedi ki:
–Lebibe, Rebia teyzelerim geçen günü buraya geldikleri zaman
bir yere gitmediler ki evde oturdular…
–Gittiler… Gittiler… Ben biliyorum.
hud’ama: hileme

1940	
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Çocuğun ağzında şeker eridi. Dest-i talebi yine uzandı. Bu defa
bir “fondan” vererek biraz çatkınca dedim ki:
–Yalancı neye doğru söylemiyorsun? Ben sanki gittiklerini bilmiyor muyum? Gittiler…
Sırrı ağzında şekeri eritmeye uğraşarak:
–Amca bey gittiler ama annemin çarşafını giymediler… Kendi
yeldirmeleriyle gittiler…
Hah valide korkusuyla muhafaza etmek istediği sırrın anahtarını şimdi yakaladım işte… Demek Lebibe ile Rebia, Aşir Efendi’nin
köşküne yeldirmeleriyle gelmişler. Oradan eğreti çarşaflara bürünüp yani tebdil-i kıyafetle tekrar sokağa çıkmışlar. Yavrucuk nasılsa bu hâle agâh olmuş. Kimseye bir şey söylememesi için bi’l-ihâfe1941 kendine sıkı sıkıya tembih etmişler. Bu kadar tatlı rüşvetlerimi
yediği hâlde çocuk hâlâ kendi aklınca benden ketm-i hakikate uğraşıyordu. Midesini bozmamak için artık başka şeker vermeyerek Sırrı’ya veda etmek istedim. Son defa uzanan eline bir şey koymaksızın uzaklaştığımı gören yaramaz, rüşvetin arkası cidden kesildiğini
anlayınca artık bu sefer ketumluğun kendince mucip olacağı zararı
anlayarak bana doğru bağırmaya başladı: “Amca bey gittiler… Gittiler… Hem de annemin, siyah, lacivert gron1942 çarşaflarını giyerek
gittiler…”
Çocuk bana bu son ifşaatını birçok bonbona satmak için bar
bar bağırırken ben bahçeden çıktım.
Kaç zamandır beynimi ezen şüpheleri artık bir esas üzerine
bina edebilmek için işte bir zemin-i metine doğru hatve-endâz oluyordum. Bu hatvelerimin her birinde kim bilir ne helecanlara, ne
mehâlike maruz kalacaktım. “Çocuktan al haberi” derler. Çocuktan
haberi aldım. Fakat bundan sonra muhtaç olduğum kuvvet ve metaneti nereden bulacak, kimden alacaktım? Lebibe ile Rebia tanınmamak için tebdil-i kıyafetle Aşir Efendi’nin hanesinden sokağa çıkmışlar. Bu muhakkak. Fakat nereye? Ne yapmaya gitmişler? Bu bir
malum ile iki meçhulü halletmek lazım geliyordu. Hap kutusunu
bi’l-ihâfe: tehdit ederek
gron: bir çeşit ipek kumaş

1941	
1942	
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cebimden çıkardım. Kırmızı, küçük bir kutu… Mühim bir mesele-i
cinâ’iyede iz arayan bir ehlihibre1943 gibi parmaklarımın arasında
kutuyu evirdim, çevirdim. Üzerindeki bütün nukûş ve hututundan
hep birer meal istihracına uğraşıyordum. Bu kutu bana iki mühim
ifşaatta bulunuyordu. Bir kere bu iki noktaya el atınca hakikate kadar uzanıvermek pek asan olacaktı. Bu ifşaattan biri Kaznuk Eczanesi… İkinci reçete numarasıydı. Kaznuk İngiliz Eczanesi, Beyoğlu’nda maruf bir dükkân… Oraya kadar çıkıp kutunun üzerindeki
numara ile bu hapların hangi doktorun imzasını havi bir reçete ile
hangi tarihte yapıldığını ve hangi derde deva olduğunu tahkik etmek sübût-ı hakîkat1944 için kâfiydi. Akşam takarrüp ettiğinden hemen Beyoğlu’na gitmek üzere yola çıkmayı muvafık görmedim.
Mesele benim için pek nazikti. Bu işin içinde eni boyu hesap edilecek pek dakik noktalar, cihetler vardı. Yahut ben bu meseleyi lüzumundan fazla i’zâm ettiğimden1945 bana öyle geliyordu. Beyoğlu’na
çıkınca pek kavi hasımlarla boğaz boğaza geleceğim zannediyordum. Köşke avdet ettim. O gece Lebibe ile Rebia’nın hiçbir hareketlerini nazar-ı tetkikten kaçırmadım. Evet, kızların ikisinde de
esrarengiz birer hâl, pek dikkatle anlaşılabilecek birer derin teessür
vardı. Arada sırada manalı manalı teati-i enzâr ile yekdiğerine gizlice beyân-ı te’ellüm ve tesliyet1946 ediyorlar. Vakit buldukça bir
köşe veya bucağa çekilip fısıldaşmaktan da hâlî kalmıyorlardı. O
gece döşeğe girdim. Bir hayli müddet uyuyamadım. Nasıl olmuş bir
aralık dalmışım. Rüyamda Kaznuk Eczanesi’ne kadar çıktım. Bu
numarayı söyleyerek defterde bu reçetenin sûret-i müstensihesini
bulup irâ’e eylemesini eczacı kalfasından talep ettim. Herif bu talebime karşı mümâna’at-ı kat’iyyede bulundu.1947 Ben ısrar ettim. Boğaz boğaza geldik. Cidden boğuluyor gibi bir sıkıntılar, tıkanıklıklar hissettim. Kan ter içinde uyandım. O sabah doğru Beyoğlu’na
ehlihibre: bilirkişi
sübût-ı hakîkat: gerçeğin ortaya çıkması
1945	
i’zâm ettiğimden: üstünde durup büyüttüğümden
1946	
tesliyet: teselli için yazılan yazı
1947	
mümâna’at-ı kat’iyyede bulundu: kati şekilde karşı çıktı
1943	
1944	
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Kaznuk Eczanesi’ne çıktım. Kutunun üzerindeki 8, 542, 631 erkâmını irâ’e ile eczacı kalfasına dedim ki:
–Bu numara ile evvelce yaptırtmış olduğumuz hapların reçetesini kaybettik! Şimdi ilacın tekrar edilmesi lazım geldi. Bu hapları
bir daha tertip ile defterden de reçetenin bir suretini çıkararak vermenizi rica ederim.
Bu sözlerimde eczacının bazı şüphelere düşerek beni yukarıdan aşağıya ariz ve amik1948 süzeceği zannında idim. Fakat hiç öyle
olmadı. Eczacı “püpitr”in1949 önüne gitti. Köşeleri sarı tenekeli büyük bir defter açtı. Birkaç yaprak çevirdi. Sahifelerin üzerinde işaret parmağını dolaştırdı, dolaştırdı. Nihayet Fransızca “la voilà”1950
dedi.
Reçeteyi ta baştan imzaya kadar gayet süratle okudu. Ben hükmümde, kızlar hakkında peyda eylemiş olduğum şüphelerimde aldanmış bulunduğumu, bütün sû-i zunûnumun butlanını1951 görmek
istiyordum. O hap kutusunun bizim süprüntülüğe sûret-i âherle gelmiş olması, bunun bizim Lebibe ile Rebia’ya hiç taalluku bulunmaması ihtimali de vardı. Şu ilaç kutusunun zihnimde büyüye büyüye
kızların sübût-ı cinâyetlerine büyük bir vesika teşkil etmesindeki
ehemmiyetini birdenbire kaybeylemesini çok arzu ediyordum. Bu
hapların mesela egzamaya, romatizmaya veya o kabilden bazı emraza karşı kullanılır bir deva olduğu tebeyyün edivermiş olsaydı
kızlar, birçok günlerden beri üzerlerine yığmakta olduğum bâr-ı
maznûnînden1952 kurtulacaklar; ben de bütün istî’âb-ı rü’yeteynimle
büyük büyük nefesler alarak ferahlayacaktım. Fakat maatteessüf
hakikat bu tahayyülüm, bu arzum veçhile zuhur etmedi. Eczacı reçetenin mürettibi olan doktorun ismini okur okumaz, tepemden aşağıya bir kazan kaynar su boşaltıldı zannettim. Bu imza Madam
“Moralye” idi. Bu ismin şehrimizde tanınmış, maruf ebelerden bir
ariz ve amik: enine boyuna
püpitr (pupitre): masa
1950	
la voilà: işte burada
1951	
sû-i zunûnumun butlanını: kötü zanlarımın haksız çıkmasını
1952	
bâr-ı maznûnînden: sanıklık yükünden
1948	
1949	
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kadına ait olduğunu biliyordum. Bi’r-i mechûliyetten1953 çekip çıkaracağım esrâr-ı muhavvifenin1954 serriştesini işte yakaladım. Fakat
bu hakâyık-ı müdhişe ile karşı karşıya gelmeğe kendimde cesaret
bulamıyor, çıldıracağım zannediyordum. Ellerimi, dizlerimi hafif
bir titreme aldı. Cinayet işlemek istiyordum. Lebibe ile Rebia’ya bu
hapları yutturan, evet yutturmak ıztırarında bırakan o hazele…1955
O vicdansızlar kimler ise hemen onları bulup gebertmek arzû-yı
şedîdine, böyle bir kasd-ı mecnûnâneye düştüm. Madam Moralye
ismi bir top tarrâkasıyla zihnimde patladıktan sonra yıldırımla sâkından1956 vurulup da müheyyâ-yı sukût1957 bir hâl alan bir ağaç gibi
iki tarafıma sallanıyordum. Aklım, zihnim kesif bir duman içinde
kaldı. Ondan sonra eczacı bana ne dedi, ben ona ne cevap verdim,
bilemiyorum. Yalnız elimde bir kâğıt parçası ve evvelce eczacıya
gösterdiğim hap kutusuna müşabih diğer bir kutu ile eczaneden dışarıya çıktığımı biliyorum. Ne tarafa gideceğim? Sağa mı? Sola mı?
Cevelanıma hiçbir hedef, hiçbir cihet tayin etmeden öyle keyfe
me’t-tefak1958 yürümüşüm… Kendimi Taksim’de buldum. Seyr-i
fi’l-menâm1959 hâlinde gibi idim. Yine öyle gayr-ı irâdî bir surette
orada köşe başındaki Eftalibos’un taraçalı kahvesine çıktım.
Bir sandalyeye oturdum. Fesimi, bastonumu masanın mermeri
üzerine koydum. Garson geldi. Ne alacağımı sordu. Bu suale karşı
evvela “hiçbir şey” cevabını verdim. Sonra “Ne getirirsen onu alacağım.” dedim. Herif müte’accibâne1960 yüzüme baktı. Çekildi. Artık bilmem beni deli mi, aptal mı, yoksa sarhoş mu zannettiyse etti.
Orada, caddede, gözümün önünde tramvaylardan, arabalardan, süvarilerden, bisikletlilerden, yayalardan mürekkep fesli, şapkalı, kalpaklı, kadın erkek, çoluk çocuktan müteşekkil bir halk, bir kalabalık cıvıl cıvıl kaynıyordu. Kimi rehavetli, kimi acul meşylerle1961
bi’r-i mechûliyetten: meçhullük kuyusundan
esrâr-ı muhavvifenin: korkutucu esrarın
1955	
hazele: alçaklar
1956	
sâkından: baldırından
1957	
müheyyâ-yı sukût: düşmeye hazır
1958	
keyfe me’t-tefak: hangisi olursa
1959	
seyr-i fi’l-menâm: uyurgezer
1960	
müte’accibâne: şaşkınca
1961	
acul meşylerle: aceleci yürüyüşlerle
1953	
1954	
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sokağın her iki cihetine su gibi akıp gidiyorlardı. Herkesi şevkli,
şetaretli görüyordum. Halkın bu neşesi beni yavaş yavaş igzâb etti.
Benim yeisime, kederime iştirak değil, şöyle cüz’ice dikkat eden
bile yoktu. O kalabalığın içinde elbette birçoklarının hemşireleri
vardı. Fakat hiçbiri benim düşmüş olduğum gibi böyle bir şüphenin
ıstırâb-ı dûzahîsi1962 içinde kavrulmuyordu. O kadar insanın içinde
hemşiresinin iffetinden şüphe eden yalnız ben idim. Bu büyük kederin nefsime inhisarı o kalabalık içinde ye’isen böyle bir infirat,1963
bir istisna teşkil edişim, beni bütün bütün dilhun ediyor, nazarımda
elemimi daha büyük gösteriyordu. O taraçaya oturalı hayli müddet
oldu. Eczaneden beri elimde tutmakta olduğum iki şeyi henüz cebime koymamış olduğumun farkına daha yeni vardım. Bunlardan biri
hap kutusu, diğeri de bükülmüş bir kâğıt parçası idi. Kâğıdı açtım.
Bunun eczacıdan talep ettiğim reçete sureti olduğunu gördüm. Defterde müntesih bu reçete gayet seri bir hatla yazılmıştı. Kıraatinde
hayli güçlük çektim. Bir şifre halleder gibi okumaya muvaffak olabildiklerim işte şunlardı:
Le 22 juillet 18 xx1964
Extrait de jusquiame1965
0,40 centig
Extrait d’opium1966
0, 20 centig
Extrait et poudre du réglisse1967
M. F, des pilules1968 N 20
à prendre1969 2 -5 p j.
3 heures d’intervalle1970
ıstırâb-ı dûzahîsi: cehennem azabını
infirat: tek başına kalma
1964	
le 22 juillet 18xx: 22 temmuz 18..
1965	
extrait de jusquiame: ban otu özü
1966	
extrait d’opium: afyon özü
1967	
extrait et poudre du reglisse: meyan kökü özü ve tozu
1968	
des pilules: haplar
1969	
à prendre: almaya
1970	
3 heures d’intervalle: 3 saat aralıkla
1962	
1963	
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Bu edviye1971 hangi hastalık için yazılmıştı? Bir kadının, bir
bakirin bir ebeye müracaatı mutlaka bir fiil-i mahremane neticesi
olarak vuku bulmaz ya? İffeti katiyen şâ’ibedâr olmamış bir kızoğlankız da bir ebenin tedavisine ihtiyaç gösterecek bir maraza duçar
olabilir. Bakınız hâlâ aklım, zihnim bizim kızların masumiyetlerini
ispata medar olabilecek berâhîn1972 keşfine uğraşmaktan geri durmuyordu. Bunların lehlerine cem’-i delâ’il için ne kadar uğraşsam,
masumiyetlerine şahadet edecek ufak bir nûr-ı ümîde müsadif olsam çok geçmeksizin yine derhâl mücrimiyetlerini1973 gösterir yığın
yığın sehâ’ib-i muzlime1974 beynimi sarıveriyordu. Lebibe ile Rebia’nın ebeye müracaatları yüz kızartmayacak bir ihtiyâc-ı sıhhî
üzerine olsa böyle sekiz mahalle aşırı bir haneye gidip tanınmamak
için tebdîl-i câme eylemek1975 ihtiyatlarına, böyle büyük büyük tedbirler ittihazına neden lüzum görsünler?
Şu elime geçirdiğim reçete suretindeki edviye acaba hangi nevi
kadın hastalıkları için istimal olunur? Şimdi bence anlaması pek
mühim olan husus işte bu idi. Müracaat edeceğim bir doktor bu
hakikati bana ifşa ederken kim bilir ben ne hâllere girecek, ne büyük fenalıklar geçirecektim? Ailemiz üzerine nazar-ı iştibâhını davet etmemek için bizi katiyen tanımayan yabancı bir tabibe müracaat lüzumunu hissettim. Fakat hemen şimdi… Derhâl bu yabancı
doktoru nerede bulacaktım? Meraktan çatlıyordum. Bu sırra ermeden geçecek beş dakika bile bana pek uzun görünüyordu. Fesimi
başıma geçirdim. Bastonumu aldım. Taraçanın merdivenlerinden
paldır küldür sokağa fırladım. Beyoğlu’na doğru âdeta jimnastik
adım gidiyordum. İlk tesadüf eylediğim eczaneye daldım. Eczacı
tezgâhın başında deftere bir şeyler kaydetmekle meşgul… Siyah
meşin kaplı sandalyelerin üzerinde birkaç kişi oturuyor. Baktım
hepsi yabancı. Ne onlar beni tanıyor ne ben onları. Oh ne âlâ…
edviye: ilaçlar
berâhîn: deliller
1973	
mücrimiyetlerini: suçluluklarını
1974	
sehâ’ib-i muzlime: kara bulutlar
1975	
tebdîl-i câme eylemek: elbise değiştirmek
1971	
1972	
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“İçinizde bir doktor var mı?” sualini irat ettim. Bu zevattan tıknazca ve azıcık kır serpmiş sivri sakallı biri “Ne istiyorsunuz?”
dedi. “Affedersiniz Mösyö Doktor. Zevcemi pek severim. Biçare
kadın birkaç zamandır hasta. Bir tabibe muayene ettirdim. Şu reçeteyi verdi. Bunu hangi hastalık için verirler? Pek merak ediyorum.
Şu müşkülü bana halletmenizi insaniyet namına rica ederim.” dedim.
Himmet-i hazâkatına1976 benim gibi şu yolda müracaat eden bir
müşteriye galiba her zaman müsadif olmadığı için doktorun kaşları
çatıldı. Ma’-hazâ1977 reçeteyi elimden aldı. Şöyle bir göz gezdirdi.
Ağır ağır, “Bu reçeteyi birkaç hastalık için verebilirler… Fakat merak etmeyiniz, bu ilaçtan hiçbir vakit vahim bir maraz anlaşılmaz.”
dedi.
Reçeteyi parmaklarının ucuyla bana iade ederken evvelki çatkınlığına bedel şimdi biraz gülümseyerek “Madam Moralye’nin bu
ilacı gebe bir kadının istifralarını teskin için vermiş olması muhtemeldir. Bunun için kederlenmeyiniz, sevininiz. Çünkü yakında
baba olacaksınız demektir. Tebrik ederim.” sözlerini ilaveten dermeyan etti.
Bu tebrike karşı teşekkür ederim, dedim. Fakat gözlerim o kadar karardı. Vücudumu öyle bir zaaf kapladı ki düşmemek için iki
elimle etrafımda birer istinâdgâh araştırmaya başladım. Amansız
bir tarafımdan yaralanmış gibi veca’-nâk1978 bir hâlde sendeleye
sendeleye eczaneden çıktım. Evet, Lebibe ile Rebia’dan biri gebe
idi. Reçetenin delaletiyle bu anlaşıldı. Fakat gebe olan hangisi idi,
bu hamil kimdendi? İlk meçhulden sonra halli icap eden işte diğer
meçhuller… Siz hamli Rebia’ya yükletiyorsunuz. Demek fail-i cinayet olan âşığı da biliyorsunuz. İşte benim tahkikat ve meşhûdâtım
bu merkezde… Sonra Madam Moralye’ye müracaat ettim. Böyle
kendine isnat edilen bir reçete kopyası üzerine bana hiçbir malumat
vermeyeceğini, her gün muayenehanesine birçok maraza geldiğini,
himmet-i hazâkatına: ihtisasındaki ustalığına
ma’-hazâ: bununla birlikte
1978	
veca’-nâk: acılı
1976	
1977	
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bunlardan birine böyle bir reçete vermiş olabileceğini fakat bunun
kim olduğunu tahattur edemediğini söyledi. Madam Moralye’den
bir şey anlayamayınca bütün kuvâ-yı tedkîkimi kızların ahvalini tarassut cihetine nasb ettim. Kaç zamandır pek ihtiyâtkârane davrandıkları için mühim bir şey keşfine muvaffak olamadım. İşte yalnız
bu akşam şu gördüğümüz hâle tesadüf ettim. Şimdi kızları celp ile
istediğiniz surette isticvap ediniz. Fakat benim de burada huzurum
lazımdır. Hakikati meydana çıkarmak emrinde size pek çok muavenetim olabilir. Meselenin vahamet-i fevkaladesi ikimizin de aynı
gayretle birlikte çalışmamızı muktezidir.1979
İki kardeş beyninde bir müddet derin bir sükût vaki oldu. Bu
iki ucu mülevves1980 meselenin neresinden yapışarak tathîrine1981
başlamak icap edeceğini tayine uğraşıyorlardı. Meftun, Kasım
Efendi ailesini gücendirmeden yani kaşıkçılar kethüdasına damat
olmak bâb-ı ümîdini daima açık bulundurarak bu nazik keyfiyete
bir sûret-i i’tilâf1982 bulmak fikr-i kat’îsinde idi. Bu kayıt, meselenin
faslını fevkalade işkâl ve tas’îb1983 ediyordu. Bu sevda tufanında
iffeti kazazede olan yalnız Rebia mıydı? Lebibe’nin de az çok belki
Rebia derecesinde hasâr-dîde olmadığı ne malumdu? Bütün bu namus haşaratını hiddet, şiddet göstermeksizin sulhen tesviye nasıl
kabil olacaktı? Raci, ağabeysinin bu mühim, bu diplomatça kararını
bilmediği için o bu işe vurmak, kesmek, atmak, savurmak gibi olanca kuvvet ve şiddetiyle girişmek istiyordu.
Meftun esnâ-yı isticvâbda ihtiyat, itidal, metanet göstermesi
lüzumunu kardeşine yine defa’âtle tembih ve ihtar ettikten sonra
Lebibe ile Rebia’yı odaya celbetti. İçeride cereyan edecek sözlerin
hariçten işitilmemesi için odanın sofaya ve balkona açılan iki kapısını kilitledi.
Rebia’nın validesi Vesile Hanım o gece Meftun Bey’in küçük
hanımlarla beraber sabahlara kadar kırlarda dolaşıp seyran yapmamuktezidir: gereklidir
mülevves: kirli
1981	
tathîr: temizleme
1982	
sûret-i i’tilâf: anlaşma şekli
1983	
tas’îb: güçleştirme
1979	
1980	
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sını bu delikanlı hakkında beslediği ümitlere, geçirdiği kuruntulara
ne kadar takvît1984 verilebilirse o mertebede hüsn-i tefsîr etti. Meftun’da Rebia’ya karşı bir muhabbet uyanmış olduğunu katiyen hükme kadar vardı. O sabah hemşirezadesinin iki kızı birden böyle esrarengiz bir surette odasına davet edip de kapıları kilitlemesini izdivacın tecili için beynlerinde bir musâhebet-i mahremâne1985 akdolunacağına atfetti. Çünkü alafranga izdivaçlarda sözü velilerden evvel kızların kendileriyle kesişmek âdet olduğunu biraz işitmişti.
Sevincinden kadının etekleri zil çalıyor, âdeta bastığı yeri bilmiyordu.
Vesile Hanım bu saadet-i mahsûsasını vâzıhen aynen sem’-i
hakikatiyle de işitip bütün bütün mahzûz ve münbasit1986 olmak için
hariçten kulağını verecek bir delik, odanın bir yufka tarafını aradı.
Bu niyetini kimseye hissettirmeksizin bir kümes etrafında dolaşan sansar gibi her ciheti dört döndü. Nihayet böyle bir nokta-i
istimâ olmak üzere balkon kapısını en elverişli buldu. Koridor tarafından açılan diğer bir kapıdan usulca balkona girdi. Kaplamalara
sürtüne sürtüne yürüdü. Kulağını kapıya yapıştırdı. İzdivaç hakkında vuku bulacak bu alafranga istimzaca1987 karşı Rebia’nın bir ters
cevap vermesi ihtimalinden de pek korkuyordu. Kızında kaç zamandır gördüğü neşesizliği, durgunluğu, alâ’im-i fütûru1988 kendince birtakım yanlış zanlar ile tefsir ediyor; hep hükümlerinde yanılıyor; kızının sukût-ı müdhişini teferrüsden1989 pek uzak bulunuyordu.
12
İki kız odaya, biraderlerinin yanına girince âdeta birer maznun
tavrıyla duvar kenarındaki sandalyelere yan yana oturdular. Lebibe’nin hâlinde bir mahcûbiyet-i elîme vardı. O müdevver, mülahtakvît: besleme
musâhebet-i mahremâne: gizli ve saklı görüşme
1986	
münbasit: yayılan
1987	
istimzaç: bir kimsenin huyunu, kişiliğini tanımak için araştırma
1988	
alâ’im-i fütûr: ümitsizlik izleri
1989	
teferrüs: farkına varıp anlama
1984	
1985	
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ham1990 çehresi alnından saçlarının bitim yerlerinden şakaklarına
doğru ter habbeleriyle nemlenmişti. Biraderlerinin takbîhkârane
enzârıyla telakiden sıkıldığı, korktuğu için başını kaldırıp da yüzlerine bakamıyordu. Geçirdiği saat-i elime zavallıyı hayli soldurmuş,
vechinde derin yorgunluk izleri bırakmıştı.
Rebia daha solgun, daha bitikti. Ondaki âsâr-ı ta’ab1991 simasında daha vazıh, daha elim gölgelerle geçirdiği medit, şedit ıztırap
fırtınalarına tercümân-ı beyân oluyordu. Fakat bunun hâlinde zerre
kadar eser-i mahcûbiyet yoktu. Âdeta hasımlarına meydan okurcasına bir cüret-i nazarla gözlerini açmış etrafına bakınıyor, her kimle
olursa olsun mücadeleden, muhâsemeden1992 çekinmeyeceğini, hemen feveran için bir küçük işarete muntazır olduğunu ifhâm eder,
artık ıstırâbâtının sonuna gelmiş, bir şeyden pervası kalmamış, müheyyâ-yı isyân bir mazlumun tevekkül-i nevmîdânesiyle anlatıyordu.
Bu kızların çehrelerinden istinbâten1993 ahvâl-i ma’neviyyelerine dair verdikleri ilk hükm-i âcilde Meftun’la Raci aldanarak Lebibe’yi daha ser-nigûn-i ye’is,1994 daha makhûr-ı nedâmet1995 bir hâlde
buldular. İki kardeş bu hakîkat-i elîmeyi yekdiğerine ifhâm için bir
müddet derin derin te’âtî-i enzâr ettiler. Meftun, bütün ciddiyet-i
mehîbesini toplayıp kızlara hirâs bahşolacak etvâr-ı mü’essire ahzına uğraşarak ağır ağır feth-i dehân-ı hâkimiyetle:
–Gösterdiğiniz namus-şikenâne cüretle bizi yani aileniz efrâdını gayet müşkül bir mevkide bıraktınız. İstikbalinizi büyük bir
mühlikeye düşürdünüz… Size karşı gösterdiğim müsâ’adâtı suistimal ettiniz. Bu gibi lütufkârane muamelata değeriniz olmadığını
anlattınız. Serbestlikle iffetsizliği henüz fârik bulunmadığınızı gösterdiniz. Bugün şu cinayetinize karşı birtakım kaba, vahşi babalar,
kardeşler, veliler gibi hakkınızda darp ve şetim nevinden mu’âmülahham: şişman
âsâr-ı ta’ab: yorgunluk izleri
1992	
muhâseme: düşmanlık etmek
1993	
istinbâten: anlamak üzere
1994	
ser-nigûn-i ye’is: üzüntüden boynunu bükmüş
1995	
makhûr-ı nedâmet: pişmanlıktan bitkin düşmüş
1990	
1991	
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melât-ı şedîdeye kalkışmıyoruz. Sizin hadd-i edeb ve iffeti tecavüzünüze mukabil işte size adabımuaşeret, daire-i medeniye ve nezaketten hariç bir söz söylemiyoruz. Lakin bugünkü akvâm-ı mütemeddineden en müterakkilerinin bile birer kanun-i cezaları, mahbesleri, zindanları, cellatları vardır. İnsanlar henüz bu misillû esbâb-ı tecrîmiyeden1996 istiğna hâsıl olacak mertebede hâl-i salaha
takarrüp edememişlerdir.
Meftun, sözü bu vâdî-i tatvîle1997 sevk edince kendini bu davanın müddei-i umumiliği makamında farz eden Raci, artık sükûta
tâb-âver olamayarak bir tenbîh-i mühim makamında dedi ki:
–Ağabey cesaretimi affedersiniz. Kemâl-i teessürünüzden ıtnaba düşüyorsunuz. Şimdilik işin adabımuaşerete, hukuka, felsefeye,
alafrangaya, alaturkaya taalluk eden cihâtından sarf-ı nazarla doğrudan doğruya rûh-i meseleye girişseniz daha muvafık olur. Çünkü
küçük hanımlar, akşamdan manen ve maddeten yorgun düştüler.
Zevâ’id-i kelâmla1998 zihinleri dolaşacak. Bu keyfiyetin en mühim
nikâtına ecvibe-i lâzıme itasında1999 şaşıracaklar…
Kendinden bir istifsar2000 vuku bulmadıkça söze karışmayacağı
hakkında verdiği sözü daha ilk hatvede nakzeden Raci’nin yüzüne
hiddetle bakarak Meftun dedi ki:
–Bilâ-lüzûm söze müdahalenizle küçük hanımlarınkinden evvel siz benim zihnimi dolaştırıyorsunuz. Sükûtunuzu rica ederim
birader. (Kızlara hitabında devamla) Size karşı her ne kadar nezaket, insaniyet ibrazına karar vermiş isek de ne adabımuaşeret ne de
dünyadaki kavânîn-i medeniyenin hiçbiri bu gibi ahvalde büsbütün
sûret-i leyyinede muameleyi amir olamaz. Evet, buna hiçbir kanunda cevaz yoktur. Meselenin namus-ı ailemize ve iffet-i zâtiyenize
taalluku cihetiyle ariz ve amik tetkiki icap ediyor. Her iki tarafın
yüzünü kızartacak bu maceranın bazı mevâddı hakkında hâh-nâesbâb-ı tecrîmiyeden: cezalandırma sebeplerinden
vâdî-i tatvîle: uzatma yoluna
1998	
zevâ’id-i kelâmla: söz fazlalıklarıyla
1999	
nikâtına ecvibe-i lâzıme itasında: noktalarına ne cevap vermeleri gerektiğini
2000	
istifsar: açıklama isteme
1996	
1997	
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hâh2001 sizi isticvaba mecburum. Bu büyük hatanızın vahametini
biraz tahfif kabilse o da ancak size soracağım suallere doğru cevaplar vermenizle mümkün olabilir. Şimdiye kadar anlayamamış olduğunuz kıymet-i ismetinizi bari bu noktada takdir ederek her iki tarafı da beyhude müziç yorgunluklara düşürmemek için doğru sözden
ayrılmayınız… Lebibe senden başlıyorum. Bu gece sizi birlikte
gördüğümüz Kasım Efendizade Mahir Bey’le ne zamandan beri
münasebet-i âşıkanede bulunuyorsunuz?
Bu suale karşı Lebibe kıpkırmızı kesildi. Başını bütün bütün
önüne eğdi. Hiçbir cevap vermedi. Meftun bir müddet bekledikten
sonra:
–Niçin sükût ediyorsun? Bu sükûta ar ve hicap manası versek
bu fazâ’ili haiz yani arlanan utanan bir kız gece yarılarında elin
hovarda delikanlısıyla el ele kol kola -evet telaffuzu bile bana müşkül geliyor lakin ne çare sübût-ı hakîkat için her şeyi doğru söylemek lazım- sarmaş dolaş evzâ-i bî-edebâne ile kırlara çıkar, afif bir
erkeğin bile duhulden hazer edeceği Despino kadının hanesine kapanır mı? İşte görüyorsunuz ki oynadığınız bu bî-edebâne sevda
komedisinin suret-i cereyanına büsbütün bigâne değiliz. Biraz malumatımız var. Sizin için doğru söylemekten başka çare yoktur. Cevap ver.
Lebibe cevap olarak korsajının arasından ufak keten mendili
çıkardı. Gözlerine götürerek hafif hafif hıçkırıklarla ağlamağa başladı. Meftun devamla:
–Bir kız menzile-i âra düşmezden evvel ağlamalıdır. Sukuttan
sonra gözyaşı bu nevi günahları temizleyemez. Vahamet-i hatasını
anladığı anda gözyaşı döken kadınlar çok görülmüş. Fakat bilmem
bu yaşlarla levs-i mazilerinden kurtulabilmiş olanlara tesadüf edilmiş midir?
Lebibe’nin hıçkırıkları daha ziyade sıklaştı. Beri yandan Rebia
zaten dik tuttuğu başını hayret-âver bir cüretle büsbütün dikleştirip
dedi ki:
hâh-nâ-hâh: ister istemez

2001	
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–İşte o söylemeye sıkılıyor. Bana sorunuz. Ildırgıçsızca size her
şeyi olup bittiği gibi anlatayım…
Lebibe bir müddet ta’tîl-i bükâ ile şöyle biraz başını kaldırıp
mendilin arasından bu cüretine karşı refikasının yüzüne baktı. Bu
nazarında “Allah aşkına aldığını, bulduğunu söyleyip de beni mahvetme.” mealini işrâb eden derin bir ma’nâ-yı istirhâm vardı. Fakat
Meftun intizam-ı isticvabı haleldar etmemek için Rebia’ya:
“Sen sus. Sana da nevbet-i kelâm gelecek… Ben sözü kime hitap ediyorsam cevabını o versin…” dedi.
Lebibe’nin sual-i vakıa cevabına bir müddet intizar olundu. Kızın yine hıçkırıklardan, mendil ile yüz kapamadan başka bir hareket
görülmeyince Meftun bir te’essür-i müstehziyâne ile:
–Gece yarısı tenha tarlalardan Mahir Bey’le kol kola fink atarken hiç hâlinde şemme-i hicâb yoktu. Ben o hoppalığını bir kere
gördükten, o rezaletin nazarımda tamamıyla sabit olduktan sonra
şimdi gösterdiğin şu sanî’a-i âra2002 beni inandırabilmek nasıl kabil
olur? Akşamki rezaletine şimdi bir de riya, sanî’a ilavesiyle nazarımızdan büsbütün düşeceğine bari işlediğin cürmü itiraf edecek kadar merdane bir harekette bulun… Kabahatini bu suretle tahfife bir
yol ara… Bugün söyleyeceksin… Mutlak söyleyeceksin… “Ben
kendi hesabıma böyle bir rezaleti nefsimde kabul, tecviz ediyorum.
Size ne oluyor?” diyor isen bu zannında hata ediyorsun. Çünkü sen
henüz bizim vesayetimiz tahtında bir kızsın. Bu maceradan bize de
bulaştırdığın hisse-i rezâleti temizlemek için ailenin namına her
şeyi doğruca söylemeğe mecbursun. Fenalığı esasından bilelim de
ona göre çare düşünelim. Saklama ile sükûnla bir cürmün mahiyet-i
vahimesi tenkis edilemez. Söyleyeceksin Lebibe… Lâ-ilâc söyleyeceksin… Başka çare yok…
Bu ısrara karşı Lebibe Hanım mendili biraz yüzünden çekip
dumû’-i ye’is ve hicapla2003 perdedar2004 gözlerini biraderlerine atfederek zayıf, cebri bir sadâ-yı müsterhimâne ile dedi ki:
sanî’a-i âra: mahçup olma hilesine
dumû’-i ye’is ve hicapla: üzüntü ve utanç gözyaşlarıyla
2004	
perdedar: perdelenen
2002	
2003	
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–Söyleyeyim. Emriniz başım üzerine. Söyleyeyim… Bu rezaletimden aileme sıçrayacak lekeyi kanımla temizlemeye hazırım… İş
bir kere bu mertebeyi bulduktan sonra hayatın bana lüzumu yok…
Meftun – Hangi mertebeyi?
Lebibe – Rezaletim nazarınızda bu derece aşikâr olduktan sonra… demek istiyorum… Fakat…
Meftun – Ey! Fakat?
Lebibe – Bu sorgu sualler bana pek ağır geliyor. Bunlara hiç
lüzum yok.
Meftun – O hâlde hakikati nasıl anlayalım?
Lebibe – Zekânız, ferasetiniz, irfanınız ile…
Meftun – Ben falcı, remilci, bakıcı değilim… Böyle ağır namus meselelerinde bi’l-ferâse2005 istiknâh-ı keyfiyetle2006 iktifa olunamaz.
Lebibe – Rica ederim efendim… Zihninizden aleyhimde ne kadar ağır, fena şeyler farz edebilirseniz ediniz de tek beni bu acı istintakınızla öldürmeyiniz. Başka bir ölümle helak ediniz. Mücrimim… Her cezaya razıyım…
Meftun – (Büyük bir istigrâbla) Demek ki Lebibe şimdi, senin
aleyhinde en ağır isnâdât, faraziyât-ı cinâ’iyede bulunmamıza rıza,
tahammül gösteriyorsun… Bu i’tirâfâtın dehşet veriyor… Bu derecede mahvolmuş bir kız mısın?
Lebibe – Aleyhimde gösterdiğiniz şiddete karşı böyle demek
icap ediyor. Başka kızların eğlence addettikleri bir fiilde ben bulununca bu hareket en ağır cezaları müstelzim bir cinayet… bir namussuzluk oluveriyor.
Meftun – Vay, gece yarısı elin delikanlısıyla Despino gibi vasıtacı bir kadının hanesine kapanmak bir kız için namussuzluk değil
midir?
bi’l-ferâse: sezmekle
istiknâh-ı keyfiyetle: işin iç yüzünün araştırılmasıyla

2005	
2006	

306 | Şıpsevdi

Lebibe – Siz geçenlerde meşhur romanda okuyup da tefsir ettiğiniz satırları unuttunuz mu?
Meftun – (Şaşırarak) Unuttum. Ben her gün bin nevi şey okur,
her önüme gelene türlü tefsîrâtta bulunurum. Ne imiş o satırlar?
Lebibe – Aşk, idâme-i nesl için tabiatın insanlara taslît ettiği2007
bir hiss-i şedîddir. Bu hissin nâ-meşrû surette tatmini erkekler için
âdeta bir nevi zafer-i âşıkane, kadınlar için ise affolunmaz bir yüz
karasıdır. Mesele bî-tarafâne tamik edilirse bu hükümde nev’-i ricâlin büyük bir haksızlığı görülür. Bu haksızlık, Şark’ta Garp’tan
daha büyük bir mikyasta hüküm sürüyor. Müte’ehhil,2008 bekâr her
erkeğin teskîn-i hevesât-ı şehvâniye için göze aldığı cinnetler, sefahatler, nâ-meşrû muhabbetler, vicdani cinayetler hep eğlence namı
altında âdeta mubah addedilecek birer sûret-i telakkî görüyor. Tayip
değil bu hâle taaccüp etmek bile kimsenin aklına gelmiyor. Kadınların sevda hususunda en ufak bir hevese tabiiyetleri a’zâm cinâyâttan addolunuyor. Bu emirdeki galebe ber-akis yani kadınlarda ola
idi, dünyada fuhuşhâne namı işitilmez, bütün insaniyet rahat ederdi…
Meftun’un ukalaca tazyiki üzerine Lebibe evvela kızarıp bozararak hicap gözyaşları döktükten sonra bu suretle taşmağa, tazallüme başladı. Lebibe yalan söylemiyordu. Meftun ekseriya okuduğu
kitaplardan böyle bî-ser ü bûn2009 ahkâm çıkararak bu nevi akvalın
kızlar üzerinde göstereceği sû-i te’sîrâtı asla düşünmeksizin
ma’lûmât-furûşluk dâ’iyesiyle saatlerce dırlanır, bu sözlerini de
tenvîr-i efkâr-ı nisvâna hizmet addederdi.
Raci, Lebibe’yi esas iddiasında değilse de ağabeysinin hiffetine karşı olan bu ithâmâtında haklı bulunduğundan mahcubiyetinden dişleriyle tırnaklarının ucunu koparmağa başladı. Meftun kaşlarını çatıp sözünde devamla:
–Vay hemşire… Daha şimdi ağlaya sızlaya başını yukarı kaldıramayacak kadar bir mahcûbiyet-i elîme altında ezilip dururken ne
taslît ettiği: musallat ettiği
müte’ehhil: evlenmiş
2009	
bî-ser ü bûn: başı sonu belirsiz
2007	
2008	
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çabuk açıldın… Tenvîr-i fikrinize hizmet için belki bir romanda
görmüş olduğum o satırları size o yolda tefsir etmiş bulunayım. Fakat romanlardaki tehlikeli muhayyelâtın hayata tatbiki nasihatinde
bulundum mu?
Lebibe – Bendeniz romanlardaki vukuatı hayatlarına tatbik
eden aşüfte, deli kızlardan değilim. Cürmümü, kabahatimi pek
a’zâm ediyorsunuz. Zannettiğiniz derecede caniyane, iffet-şikenâne bir harekette bulunmadım.
Meftun – Pekâlâ… Pek güzel! Bizim aradığımız da işte bu…
Bu sözlerinin sıhhatini ispat… Evet, gece yarısı yabancı bir delikanlı ile kırlarda dolaşıp sû-i şöhret kazanmış hanelere girip çıkmanın iffet-şikenâne bir hareket olmadığına beni ikna et…
Lebibe – Mademki her şeyi doğru söylemeğe beni icbâr ediyorsunuz. Afif bir kızın büyük biraderine karşı ifşası bâdî-i mahcûbiyet belki pek ayıp olacak, bazı hakikatleri söylememe müsaade
buyurunuz. Çünkü siz mahdut fikirli erkeklerden değilsiniz. Her
fiilin bir sebep, bir saik tesiriyle vuku bulduğunu daima bize izah
eder durursunuz…
Meftun – Hay hay… Her şeyi söyleyebilirsin… Maksadım tamamıyla hakikati anlamak…
Lebibe – Mademki her fiili bir sebep doğururmuş… Benim
gençliğimi… Hissimi, kadınlığımı niçin nazar-ı insâfa almıyorsunuz? (Biraz kekeleyerek) Bir delikanlıya karşı sevk-i tabiatla bir
mağlûbiyet-i hissîyede bulunur isem beni namussuzdur diye sokağa atmak… Tepelemek… Öldürmek mi icap eder? Siz bir kadına
karşı aynı histe bulunduğunuzdan dolayı nefsinizi böyle levm ve
takbih etmek hiç hatırınıza geliyor mu?
Meftun dürüştî-i sîmâsını2010 derhâl tatlılaştırarak:
–Bak yavrum Lebibe, en amansız damarlarıma basıyorsun…
Evet, böyle mühim, ciddi bir meseleye riya, kizb karıştırmak istemem. Kadınların bütün kuyûddan ruhen, fikren, manen, maddeten
dürüştî-i sîmâsını: yüzündeki sertliği

2010	
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émancipée2011 âzâde-ser olmaları için kitaplardan okuyup sana anlattığım akvâl henüz burada, bizim memlekette birer cây-ı tatbîk
bulamaz. Daha buna Avrupa’da bile muvaffakiyet-i tâmme hâsıl
olamadı.
Bahsin pek tehlikeli bir mansıba cereyan peyda ettiğini gören
Raci, sıkıntı ve sabırsızlığından on parmağını birbirine kenetleyip
çıtlatarak yerinde oturamaz bir hâle geldi. Bahse karışmak için kıvranmaya başladı. Nihayet dayanamayarak:
–Efendim keyfiyet, Şark ve Garp kadınları arasında şerâ’it-i ictimâ’iyece bir mukayese yapmak değildir. Bir hırsız çalıp ekl ettiği
bir şey hakkında fevkalade birer iştiha hisseylemiş olduğunu söylemekle kanunen cezadan kurtulamaz. Akşam gördüğümüz rezalete
nazaran ikisini de ağaca bağlayıp şu kızlara mükemmel bir sopa
çekmek lazım gelirken kadınların rical elindeki mazlûmiyet, mağduriyetlerine dair ancak iki akran kız arasında konuşulabilecek türrehâtı bunların ağzından mazeret makamında istimâ’a tahammülünüze taaccüp ediyorum birader. Şimdi morali, felsefeyi bırakınız
efendim, iş başka…
Meftun Bey, küçük biraderinin bu müdâhale-i müz’icesine karşı lahavle makamında bir iki defa başını salladıktan sonra sükûtu
amir olarak şahadet parmağını dudaklarının üzerine götürdü.
Badehu Lebibe’ye hitaben:
–Her bir fikr-i müterakkiyânenin bir cây-ı tatbike vaz’ında zaman ve mekâna muvafakati şerîtası2012 nazar-ı dikkate alınıyor. İnsanların umumiyeti daima yüksek düşünen zümre-i kalîle-i hükemâya2013 nispetle fikren pek geri de bulunduklarından yeni bir
fikir her ne kadar müfit de olsa pek çabuk taraftar bulamıyor. Her
yerde ahalinin bu cehaleti o mertebededir ki mütefenninîn, mütefekkirîn, ulema her düşündüklerini doğruca söylemekten bile çekinerek sözlerini daima ahalinin reviş-i tefekkürâtına mülayim düşecek âdiyâtla mezcetmek mecburiyetinde bulunuyorlar.
émancipée: azat edilmiş
şerîtası: antlaşma maddeleri
2013	
zümre-i kalîle-i hükemâya: âlimlerin pek azına
2011	
2012	
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Raci kendi kendine dedi ki:
–Bu ağabeyimi, fikirleri bacadan aşmış, tarz-ı hayatları, bulundukları memleketlerin âdâtıyla taban tabana zıt bulunan coşkun güruhu için bir darülfünun, daha doğrusu bir dârü’l-cünûn-ı bülehâ2014
küşat edip de oraya fahri muallim tayin etmeli. Orada kürsü-i hitabete çıkarak akşama kadar bu indî felsefesini temhîden2015 dırlansın
dursun… Bu adam başka bir işe yaramaz. Şimdi bu sözlerin sırası
mı? Kızlar yüz göz oldu gitti. Bu namus-ı aile meselesini kepaze
etti bıraktı.
Meftun sözüne münşerihâne2016 devamla:
–En son terakkiyât-ı fenniyeye tatbîken düşünen ulemâ-yı müte’ahhirîn bila îcâb-ı zamâna uymayan mahsulât-ı fikriyelerini
açıktan açığa meydana koymakta ve ona göre yaşamakta dûçâr-ı
müşkülat oluyorlar da senin gibi zavallı bir kız böyle bir memlekette düşündüğü surette nasıl yaşayabilir? Seni yarın, öbür gün bir kocaya vereceğiz. Madam “Danyel Lezour”2017 yahut “Jip” gibi düşünen bir kızı burada zevceliğe kabule kim cesaret edebilir? Memleketimizin şeyh ü şâbb mütedennîleri2018 gibi düşünmediğim için
benim adımı alafranga, züppe, şıpsevdi koymuşlar… Birbirlerine
isnat edip durdukları şu mütedennî, irticâ’iyyûn2019 tabirlerinin
me’âl-i hakikîsi ne olduğunu, acaba içlerinden bir bilen var mı? Bu
asrın selsebîl-i efkâr-ı müterakkiyânesi cereyanına az çok zıt düşecek fikir besleyenlerin cümlesi benim nazarımda irticâ’iyyûndur.
Lebibe – Beni kimse zevceliğe kabul etmesin. Bu hiç umurumda değil… Bakalım ben fikir ve hissi bence meçhul bir adamı zevçliğe kabul ediyor muyum?
Meftun – Demek ki fikir ve hissi sence malum olan bir zata
varacaksın…
dârü’l-cünûn-ı bülehâ: budalalığın cinnet evi
temhîden: yayarak
2016	
münşerihâne: neşeli şekilde
2017	
Daniel Lesueur (1854-1921): Fransız şair, romancı ve oyun yazarı
2018	
şeyh ü şâbb mütedennîleri: yaşlı ve genç gericiler
2019	
irticâ’iyyûn: gerici
2014	
2015	
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Lebibe – …
Lebibe’nin bu sükûtu Meftun’un fevke’l-hadd memnuniyetini
mucip oldu. Çünkü sükûtun ikrardan geldiği bizce durûb-ı emsâl-i
meşhûredir. Fikir ve hissi Lebibe’ce malum olan zat kim olabilir?
Şüphesiz Kasım Efendizade Mahir Bey… Demek Lebibe, Mahir’e
varacak… Kızın bu emeli Meftun’un planına tamamıyla tevafuk ettiğinden hemşiresini ürkütmeden ağzından bu maksadını tenvire
kâfi söz alabilmek için dedi ki:
–Sence böyle hissi hissine, fikri fikrine muvafık bir zevc-i müntehab var demek!
Lebibe bu suale karşı mukirrâne2020 ezilmeler, büzülmeler izhar
etmekte iken öteden Raci birdenbire yumruğunu duvara vurarak:
–Bizim memleketimizde kocayı kız değil, velileri intihap eder.
His ve fikre gelince kızlarımızın hisleri pek amiyane, fikirleri ise
mefkûd gibidir. “Kızı keyfine bırakırsan zurnacıya varır.” meseli de
işte bu hikmete mebni varit olmuştur. Eğer hissi rakîk, fikri âli bir
kocaya düşmek bahtiyarlığına nail olabilirlerse bu iki fazileti zevçlerinden iktibas ederler…
Meftun’un gözleri yine nakz-ı ahd eden2021 biraderinin yüzüne
dikildi. Fakat bu defa Raci’de gözler büyümüş, ağız köpürmüştü.
Delikanlının vehleten peyda ettiği bu infi’âl-i şedîde karşı Meftun
şaşırdı. Kızlara ise âdeta havf ve helecan târî oldu.2022 Raci o taşkın
teessürüyle:
–Birader ben de bu kızların büyüğüyüm. Kendilerinden bir iki
şey sormak salahiyetini ben de haizim. Ailemize ait bu namus meselesini âdeta bir mudhikeye çevirdiniz. Zât-ı meselenin bu gûnâ
hakîmâne, feylesofâne daha doğrusu letâ’if-perdâzâne tatvîlâta,2023
tefsîrâta tahammülü yoktur. Namusla oynanmaz. Bu kelime ile şaka
edilemez. Bu isticvaba karışmamak için evvelce size söz vermiştim.
mukirrâne: hatasını itiraf edercesine
nakz-ı ahd eden: anlaşmayı bozan
2022	
târî oldu: ansızın ortaya çıktı
2023	
letâ’if-perdâzâne tatvîlâta: komiklikler tertip eden boş sözlere
2020	
2021	
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Fakat siz silsile-i kelâmı öyle bir vâdî-i nârevâya2024 sevk ettiniz, bu
utanmaz kahpelere karşı o kadar yumuşadınız ki burada bî-kayd bir
sâmi sıfatıyla bulunabilmek her türlü tahammülün fevkine çıktı.
İşte ömrümde birinci defa size karşı isyan ederek bu namus davasını kendimizce rüyet için sizi aile riyasetinden azil ile makamınıza
ben kaim oluyorum.
Meftun bulunduğu sandalyeden hiddetle doğrularak:
–Birader sana ani tecennün2025 mü arız oldu?
Raci bütün sadâ-yı gayzıyla bağırarak:
–Evet, şu anda bir mütecenninden2026 farkım yoktur. Söz dinlemem. İtiraz kabul etmem. Kararım katidir. Bu namus davası icap
ettiği ehemmiyet-i mübremesiyle2027 bugün burada hal ve fasledilecektir.
Küçük birader şu son sözleri istinaf2028 kabul etmez bir katiyet-i mütehevvirâne ile beyandan sonra kızlara yakın gelmek için
iskemlesini odanın vasatındaki masanın önüne çekti. Pantolonunun
arka cebinden ufak bir revolver çıkarıp masanın üzerine koydu. Bir
teessür-i şedîd ile vücudu zangır zangır titriyordu. Ra’şedâr,
mehîb2029 bir sada ile:
–İşte şimdi konuşalım. (Parmağıyla revolveri işaret ederek)
Târîh-i îcâdından beri pek çok mu’annidlere2030 meram anlatmış,
pek büyük davalar fasletmiş olan şu küçük alet, bu meselede benim
muavinimdir. Hakikat tezahür etmeden beni susturmaya kalkarsanız nevbet-i kelam bu revolvere gelecek, o bugün şu oda içinde
mini mini fem-i âteş-feşânıyla2031 bütün belagat-i mü’essiresini çehrelerinize püskürecektir.
vâdî-i nârevâya: münasip olmayan bir yola
tecennün: delirme
2026	
mütecennin: delirmiş
2027	
ehemmiyet-i mübremesiyle: zaruri ehemmiyetiyle
2028	
istinaf: yeniden başlama
2029	
mehîb: heybetli
2030	
mu’annid: inatçı
2031	
fem-i âteş-feşânıyla: ateş saçan ağzıyla
2024	
2025	
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Meftun’da hoşafın yağı kesildi. Raci’yi, bu deli oğlanı, o sabah
odasına kabul ile işe karıştırmış bulunduğuna fevke’l-hadd nadim
oldu. On ne prend jamais deux fois le renard au lacet (Tilki iki defa
tuzağa düşmez.) meselini irattan sonra küçük biraderinin pek nâbe-mahal2032 gördüğü şu hiddetini teskin için hükemâ-yı kadîmeden
birkaçının akvâlini öne sürerek o her zamanki sugrasız kübrâsız,2033
meşkûk2034, dumanlı felsefe-i medîdesine girişmek istediği esnada
Raci evvelki tehdidini birkaç derece daha teşdit2035 ile katiyet-i
maksadını tekrar eyledi. Lebibe’ye hitaben:
–Dün gece yanındaki o herif kimdi?
Lebibe’nin deminden harâret-i hicâbla döktüğü terler şimdi bu
suale karşı buz gibi soğudu. Beti benzi bembeyaz kesildi. Dün gece
yanındaki delikanlının Kasım Efendizade Mahir Bey olduğu o sabah bi’l-muvâcehe tebeyyün etmiş2036, daha biraz evvel Meftun
Bey’in isticvabı esnasında bu Mahir ismi birkaç defa yine geçmiş
iken, hükkâm-i adliyenin bazı maruf maznunlara huzûr-ı mahkemede usulen esmâ-i ma’lûmelerini tekrar sorup söyletmeleri kabilinden Raci ağabeysinin bu sualine ne mana vereceğini bilemedi. Kız
sükût etti. Raci cebinden kâğıt, kurşun kalemi çıkararak dedi ki:
–Şu anda bizim yekdiğerimize karşı olan mevkiimiz hemşire ile
birader değil, bir müstantikle bir maznun2037 vaziyetidir. Sözlerime
cevap ver… Dün akşam yanındaki delikanlı kimdi? O herifi ben
tanımıyorum söyle… Şu fevkalade galeyanlı hâlimde bile itidalimi
muhafazaya gayret göstereceğim. Benim maksadım hakikatin tezahürü, badehu icâb-ı hâlin icrasıdır. Korkma cevap ver…
Lebibe olanca cesaretini toplamaya uğraşarak:
–Kasım Efendizade Mahir Bey…
–Bu delikanlı ile nerede tanıştınız?
nâ-be-mahal: yersiz
sugrasız kübrâsız: baş ve son önermesi olmayan
2034	
meşkûk: şüpheli
2035	
teşdit: şiddetlendirme
2036	
bi’l-muvâcehe tebeyyün etmiş: yüzleşerek belli olmuş
2037	
bir müstantikle bir maznun: bir sorgu hâkimiyle bir sanık
2032	
2033	
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–Şurada birkaç köşk aşırı komşumuzdur.
–Komşumuz olabilir… Fakat âdet-i beldemiz muktezası bu
memlekette kadınlar kadınla, erkekler erkekle ahbap olup konuşabilirler. Mahir Bey erkek, sen kadın… Siz ne münasebetle tanışıp
görüşebilirsiniz?
Lebibe başını önüne eğip birkaç defa mütelehhifâne yutkunduktan sonra:
–Gençlik… cahillik… münasebetiyle…
–Gençlik… Cahillik… Bu iki kör saik insanı pek tehlikeli girîvelere2038 sürükleyebilir… Bu iki kelimenin zımnında ekseriya aşk
ve sevda müstetirdir.2039 Sizde de öyle bir şey var mıydı?
–Evet…
–Demek birbirinizi seviyordunuz?
–Evet…
–Ne vakitten beri sevişiyordunuz?
–Bu köşke geldikten sonra…
–Ne zamanlar buluşurdunuz? Gece mi? Gündüz mü?
–Ne zaman fırsat düşerse…
–Bu fırsatların arası uzadıkça mektuplaşmaz mıydınız?
–Hayır…
–Mektuplaşmanıza ne mâni vardı?
–Mahir validesiyle pederinden çekindiği ben de sizden pek ziyade korktuğum için mektuplarımız ele geçiverir endişesiyle birbirimize bir şey yazamaz idik.
–Doğru söyle… Sonra bu sözün aksi sabit olursa sen bilirsin ha!
–Doğru söylüyorum…
Raci kurşun kalemiyle kâğıdın üzerine hemşiresinin bu iddiasını kaydettikten sonra:
girîve: çıkmaz yol
müstetirdir: gizlidir

2038	
2039	
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–Söylediğine nazaran tarih-i münasebetiniz pek o kadar eski
değil… Fakat bu yeniliğe rağmen aranızdaki teklifsizlik pek ilerlemiş. Namus-ı aileni, istikbalini, her şeyini böyle tepelemiş yani her
şeyi göze aldırmış olduğuna bakılırsa bu muhabbetle gözlerinin pek
kararmış bulunduğu anlaşılıyor.
Lebibe biraz cesaretini toplayıp başını kaldırarak:
–Hayır efendim. Ben hiçbir şeyi tepelemedim. Gözlerim zannettiğiniz mertebede kararmadı. Namus-ı aileme de büyük bir
şeyn2040 getirmedim. Yalnız gençlik feveranıyla bir sevdaya… Fakat afîfâne… masumane bir sevdaya kapıldım. Günahım bundan
ibarettir. Bu kadar bir kabahat, böyle bir suç hemen her kızda bulunur. Bu hareket ilk bende görülmüyor. Bunu ben icat etmedim…
Raci dudaklarım ısırmak suretiyle zabt-ı hiddete uğraşarak:
–Demek ki muhabbetinizin katiyen afîfâne, masumane olduğunu iddia ediyorsunuz…
–Evet katiyen…
Raci bir müddet ihtiyar-ı sükûtla evvela dalgın dalgın önüne ve
sonra odanın muhiti içinde yalnız kendince kâbil-i rü’yet birtakım
eşkâl-i muğlâka varmış gibi yerden tavana doğru birkaç defa göz
gezdirdi. Sükûtla geçen şu kısa müddet esnasında delikanlıda
ca’liyyeti2041 pek fark olunamayan bir vaz’-ı halîmâne peyda olmuştu. Hatta Lebibe şu hâle aldanarak biraderini iknaa muvaffakiyetinden dolayı deruni kendi kendine tebrik etmekte iken, Raci birdenbire gözlerini huşunetle hemşiresine dikip vehleten paralayıveren bir
hiddetle sordu:
–Siz geçenlerde Feneryolu’nda Aşir Bey’in köşküne gitmişsiniz!
Lebibe bir edâ-yı tabii hatta hafif bir tebessümle:
–Gittik. Hafta geçmez biz oraya daima gideriz. Geçenlerde dediğiniz ne vakit? Hangi gidişimizi soruyorsunuz?
şeyn: ayıp
ca’liyyeti: yapmacıklığı

2040	
2041	
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–Orada kıyafetiniz bi’t-tebdîl2042 sokağa çıkmış olduğunuz günkü ziyaretinizi…
Lebibe çehresinde hiçbir bozgunluk eseri peyda olmaksızın
pek tabii bir cevap tarzıyla:
–Bu da kesîrü’l-vukû2043 bir hal… Bizim orada yeldirme çarşaf
değiştirmemiz bir iki defaya mahsus bir vaka değil ki… Bu da çok
oldu… Birdenbire bir yere gitmeğe karar veririz. Hâlbuki kıyafetimiz ona müsait olmaz. Ona göre yeldirmeyi çarşafa veya çarşafı
yeldirmeye tebdil ederiz. Aşir Bey’inkiler de kaç defa bizim evde,
burada kıyafet değiştirdiler…
–Aşir Bey’in köşkünde yeldirmelerinizi çarşafa tahvil ettikten
sonra bu defaki tebdil-i kıyafetinizin bir sır olarak muhafaza edilmesini aile halkından bi’l-istirhâm2044 Rebia ile birlikte İstanbul’a
geçip Beyoğlu’na çıkmış olduğunuz günkü seyahat-ı hafiyenizden
bahsetmek istiyorum…
Bazı müşevveş2045 hareketlerine karşı istizâhâtta bulunulduğu
zaman idâre-i maslahat için2046 kadınlarda erkeklere karşı yalan
söylemek meyli pek ziyadedir. İcabında yalanları yüzlerine çarpılmaz, daha fenası dubaralarına2047 inanmakta gaflet gösterilirse bu
cüretleri daha ziyade artar, bedahete karşı koyacak bir dereceye varır… Lebibe de def-i tehlike gayretiyle böyle bir cürete kalkışarak
fakat bu defa biraz rengi atmış olduğu hâlde dedi ki:
–Evet, gittik… Yeldirmelerimize dikmek için Beyoğlu’nda biraz pahalı düğmeler beğenmiştik. İsraftır diye validem bu düğmeleri iştiramıza2048 itiraz etmişti. Validemi kuşkulandırmamak için evden yeldirmelerle çıktık. Aşir Beylerde tebdil-i kıyafetle Beyoğlu’na gittik. İşte sebeb-i seyahatimiz bu…
bi’t-tebdîl: değiştirerek
kesîrü’l-vukû: çok olan
2044	
bi’l-istirhâm: rica ederek
2045	
müşevveş: karmakarışık
2046	
idâre-i maslahat için: işi idare etmek için
2047	
dubara: aldatmaca
2048	
iştira: satın almak
2042	
2043	
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Raci bir istihzâ-yı gayz, bir işmizâz-ı mü’ellim ile:2049
–Zannederim ki aradığınız o pahalı düğmeler Beyoğlu’nda ebe
Madam Moralye’nin muayenehanesinde satılmaz…
Lebibe şimdi sıfırı tüketir gibi oldu. Benzi bütün bütün atıverdi.
Raci ağabeysinin meçhul üzerine söz söylemeyip ma’lûmât-ı sahîheye ibtinâ’en serd-i müdde’iyât eylediğini2050 o zaman anladı. Ne
yapacağını şaşırdı. Afalladı kaldı. Bu bedahete,2051 bu hakikate karşı
hazır cevaplıkta bulunamadı. Etrafındaki eşyadan imdâd-ı sünûhât
talep eder gibi2052 gözlerini odanın her cihetine dolaştırdı. Nihayet
önüne bakarak naçar sükût etti.
Deminden beri kendine hiç hitap edilmemiş olan Rebia’nın
gözleri büyüdü. Esmer levni açıldı. Fakrü’d-dem istila eden dudakları galeyân-ı hissiyâtla, güç zapt olunur bir arzû-yı cevâbla ihtizaza
başladı. İhtiyata davet için Lebibe’nin göz kuyruğuyla tevcih ettiği
bir nazar-ı müessir üzerine sükûtta devam etti. Raci iki kızın da can
damarlarına basmış olduğunu anladı.
Beri taraftan Meftun, anbean nezaketi artan şu hâlin vahametini tezyit etmemek için hiç söze karışmıyor, arada bir gözleri masanın üzerinde duran revolvere doğru bilâ-ihtiyâr2053 kayarak müdahalesini icap ettirecek bir ân-ı müthiş hululünde söze atılmak üzere
şimdilik sükûtu kemâl-i ehemmiyetle muhafazaya uğraşıyordu.
Raci bir marazın nokta-i veca’ını2054 arayıp bulduktan sonra
parmağını oradan kaldırmayarak saniyeden saniyeye tazayyuk-ı
bî-rahîmânesini tezyit eden2055 bir tabip gibi her an merâret-i istihzâsını2056 arttırarak dedi ki:
işmizâz-ı mü’ellim ile: elemli bir yüz ekşitmeyle
ma’lûmât-ı sahîheye ibtinâ’en serd-i müdde’iyât eylediğini: hakiki bilgiye dayanarak iddialarını ileri sürdüğünü
2051	
bedahet: ispat gerektirmeyecek kadar açık
2052	
imdâd-ı sünûhât talep eder gibi: aklına bir şeyler getirmesini ister gibi
2053	
bilâ-ihtiyâr: istemeyerek
2054	
marazın nokta-i veca’ını: hastalığın acı veren noktasını
2055	
tazayyuk-ı bî-rahîmânesini tezyit eden: acımasızca sıkıştırmasını arttıran
2056	
merâret-i istihzâsını: alaylarının tatsızlığını
2049	
2050	
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–Netice-i muayenede Madam Moralye’nin vermiş olduğu hap
reçetesi de Beyoğlu’nda Kaznuk Eczanesi’nde yaptırıldı. Siz belki
dikkate lüzum görmemişsinizdir. Reçete numarasının 8, 452, 631
olduğunu da size haber vereyim. Tebdil-i kıyafetle Beyoğlu’na çıkışınızın öyle düğme, kopça iştirası için olmadığını anladınız mı?
Mesele böyle çocuk aldatır gibi adi yalanlarla ketm olunabilecek bir
mahiyette değildir. Pek ağırdır. Pek… Madam Moralye’nin reçetesiyle aldığınız küçük kırmızı bir kutu derunundaki hapların bidayet-i hamilde bazı kadınlara arız olan bulantıları bastırmak için olduğuna kadar her şeyi noktası noktasına biliyorum. Fakat bir caniyi
söyletmeden hakkında hüküm vermezler. Kaide-i adalet böyledir.
Söyleyiniz bakalım. Hamil olan hanginiz?
Meselenin aldığı bu şekl-i vahîme hele şu son sual-i mübreme
karşı verilecek cevâb-ı münâsibi tayin için iki kız gayet seri teati-i
enzârda bulundular. Helecân-bahş ufak bir ân-ı tereddüd vukuundan sonra Rebia, taraz turaz alnından aşağıya doğru dağılmış olan
saçlarını asabi bir hareketle yukarı iterek:
“Ben!” kelime-i vâhidesiyle kısaca cevap verdi. Söz küçük fakat itiraf büyüktü. Tiyatro sanatkârlarının sahnelerde husulüne uğraştıkları elvâh-ı mü’ellimenin bir suret-i hakîkiyesi cilve-nümâ
oluyordu. Bu dört kişi yekdiğerinin çehrelerine nasb-ı enzârdan tevahhuş ediyorlarmış gibi kimi bir müddet önüne baktı. Kimi gözlerini tavanda, duvarlarda gezdirdi. Ahlakın lâzımü’l-muhâfaza bir
rüknü2057 aralarında dûçâr-ı inhilâl olduğu2058 kanaatini veren bir
merâret-i hissiye ile derin bir sükûta vardılar. Bu vahâmet-engîz
isticvabın2059 şu mü’ellim ilk sözünden daha mü’ellim olacağında
şüphe kalmayan son sözüne kadar varılmak artık taht-ı vücûbda
idi.2060 Meftun, bu meselenin namus, adat ve ahlaka taallukunca
olan vahametinin te’sîrâtından bütün bütün kurtulamamakla beraber bir erkekle bir kadın arasında vaki olan şu kabahatin mesâg-i
kânûnî haricindeki vukuundan başka mâhiyeten, tabiaten şeklinde
lâzımü’l-muhâfaza bir rüknü: korunması gerekli bir temeli
dûçâr-ı inhilâl olduğunu: dağılmaya uğradığı
2059	
vahâmet-engîz isticvabın: ağır geçen sorgunun
2060	
taht-ı vücûbda idi: şart olmuştu
2057	
2058	
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o kadar büyük bir vahamet-i cürmiye bulamıyor, binaenaleyh kendi
kendine diyordu ki:
–Bu hususta asıl şâyân-ı mu’aheze olan2061 ne oğlandır ne kız ne
de tabiat… İnsanlardır insanlar… Bu vahametleri hep onların vaz’
eyledikleri kavânîn tevlit ediyor. Hürriyet kelimesi hiçbir kavim
nezdinde teamülce olacak nokta-i te’âlîsine2062 henüz erişemedi.
Birçok husûsâtta hürriyet sözü lâfzen mevcuttur. Maddeten değil.
Her bir hatve-i hürriyetimizi bir mânia-i kanuniye sedd ediyor. Bunun pek farkında değiliz. Kanun, hukuk-ı ahire tecavüz esnasında
ispat-ı mevcudiyet ve hâkimiyet etmelidir. İki gönül birbirini cezbetmiş, arada kanunun ne işi var? Kanun-i ezeliye, kanun-i beşeri
nasıl galip gelebilir? Böyle aşk ve alaka husûsâtında kanun araya
girmeye uğraşıyor da o şedit, o lâyu’ad mevâdd-ı cezâ’iyesine2063
rağmen bir tesir-i katisi görülüyor mu? Gece gündüz işitilen, görülen bunca sevda facialarının men-i vukuuna muktedir olabiliyor
mu? Çünkü tabiat insanların hâdim-i keyf istibdadı değildir. Kendi
kavânînine muhalif olan şeyleri ret ve daima irâdâtında galebe eder.
Hâkânî’nin şu:
İncilâ-yı ruhi yakdıkta fitil
Söndü kandil-i Zebur u İncil
eski şiiri acaba bu yeni hikmete temas eder bir fikir ile mi söylenmiştir?
Raci, hemşiresi Lebibe’nin de kazâ-yı muhabbete uğramış bulunmasından şüphe ve endişe ettiği için hakîkat-i hâli anlamak üzere Rebia’ya karşı olan ilk sualini şu suretle tekrar etti:
–Her ikinizde sevdazedesiniz. Fakat hamil olan yalnız sensin
değil mi?
Rebia hemen fütursuzca denecek bir tarz-ı telaffuzla:
–Evet…
şâyân-ı mu’aheze olan: eleştirilmesi gereken
teamülce olacak nokta-i te’âlîsine: gelenek olacak yüce noktasına
2063	
lâyu’ad mevâdd-ı cezâ’iyesine: pek çok cezalandırma maddesine
2061	
2062	
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–Bu hâlin bir kız için ölümden beter bir felaket-i müdhişe olduğunu bilmiyor musun?
–Biliyorum… Biliyorum… Ama ne yapalım? İşte bir kere oldu.
–Böyle bir kazaya uğrayacağına keşke gebere idin…
–Gebermesini ben de çok arzu ettim. Düşürmek için çok çarelere, ilaçlara başvurdum. Lakin öldürmeyen Tanrı’m işte öldürmüyor.
Ne denir? Müracaat ettiğim ebeler… doktorlar başlarından korkuyorlar. Böyle şeye ilaç vermiyorlar. Ben kendi bildiklerimi… duyduklarımı yaptım… Hiçbir şey kâr etmedi. Henüz ben de sağım…
Karnımdaki de… Bu felakete sebep olan da… Fakat benim için
felaketin en büyüğü bunlar değil…
–Ya nedir?
–O herifin muhabbeti… Kendisinden gönlümü bir türlü alamıyorum…
Raci kızın bu küstâhâne ifadesine mukabil parmağıyla revolveri irâ’e ederek:
–Ağzından çıkanı kulağın işitsin Rebia… Sonra beni katil edersin… Bunu iyi bil…
Bu tehdide karşı Rebia kızlık hilkat-i mahsûsâtından olan nezaketlerden, endişelerden, hicaplardan hemen müte’arrî2064 görünerek cami avlularında erkek çocuklarla kaydırak, ceviz oynadığı esnadaki ahvâl-i rûhiyye-i tufûlânesine avdetle kabadayıvari bir tavır
alarak kendisi de revolvere doğru elini uzatıp:
–Beni bununla mı korkutmak istiyorsunuz? Hay onu bana karşı
sıkacak eller nurdan kopsun…
–Demek ki sen artık gemi azıya aldın. Utanmayı, arı ekmek
peynir ile yedin. Hiçbir şeyden pervan kalmadı.
–Canım ne ekmek istiyor ne peynir ne de başka türlü bir yiyecek… Baklava kaymak olsa gözüm yok. Bu dert beni yiyip bitiriyor… Her şeyi doğru söyleyiniz diye siz deminden zılgıtı verdiniz
de onun için söylüyorum. Fakat ah… Bu macera söylemekle biter
müte’arrî: alakasını kesmiş

2064	
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mi? Annem beni doğuracağına taş toprak doğura idi de bugünleri
görmeye idi. Bu acılara uğramaya idim. Bu derdin bir saati bile
çekilecek şey değil ama bilmem nasıl oluyor da Mevla’m yine sabrını veriyor… Siz sus deseniz bile artık ben söyleyeceğim. Derunumdakileri bütün anlatacağım. Zaten ben kaç zamandır derdimi
dökmek için karşımda odundan adam arıyordum. Fakat söylerken
acıdan, öfkeden bir şeyler oluyorum da kendimi kaybediveriyorum.
Lakırdının nereye vardığını, varacağını düşünemiyorum. Söz arasında bazen saçmalarsam beni affediniz ağabeyciğim…
Rebia’nın şu tarz-ı telehhüfâtındaki2065 ciddiyet, safvet-i mü’essire ve samimiyet-i beyan müstemi’lerini2066 müteessir etmeğe başladı. Zavallının sözleri cibilliyet-i beşeriyemizi setir2067 için terbiye
namına kullandığımız elfâz-ı riyakâraneden ve ekseriya ne kendimizi ne de muhatabımızı aldatamayan kâzib tekellüfât-ı kelâmiyeden arî idi.
Zavallı kız mektepte ilahi okur gibi hafifçe iki tarafına sallanarak başladı:
–İstanbul’daki dar, kapanık evimizde sıkılıyoruz. Sayenizde biraz hava almak, gün güneş görmek, yiyip içmek için şuraya geliyoruz. Allah ömür versin… Teyzem beni kendi evlatlarından ayırt etmiyor. Âlemin içine temiz pak çıkmak için süslü yeldirme, ayakkabı, başörtüsü, şemsiye, her şey alıyor, yapıyor. Giyiniyoruz. Kuşanıyoruz. Şu civarlarda, Fener’de, Çiftehavuzlar’da, Kuşdili’nden el
âlemin kadınları gibi biz de dolaşıyoruz. Geziyoruz. Delikanlılar
kızlara hiş piş ediyorlar. Kızlar da onlara karşı fingirdiyorlar. Gençlerin zevkleri, eğlenceleri hep bundan ibaret. Bize de kaş eden, göz
kırpan, bıyık buran bir iki delikanlı peyda oldu. Zahir âdet böyle
imiş diye onların iltifatlarına karşı, ne yalan söyleyeyim, biz de sırıttık. Kırıttık… Kurşuni ceketlisi benimki… Yeşil boyunbağlısı
Lebibe Hanım’ınki oldu. Evvela öyle ad koyduk. Sokağa çıktıkça
ben benimkini… o da kendininkini araştırmaya başladık. Onlara
tarz-ı telehhüfâtındaki: üzgünlüğündeki
müstemi’lerini: dinleyenlerini
2067	
setir: örtme
2065	
2066	
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tesadüf edemediğimiz günler içimize bir sıkıntı basar, gördüğümüz
günler yüreğimiz ferahlar, bütün dünyalar bizim olurdu. Gençlik
ağabeyciğim gençlik… Bir delikanlının bir kıza, bir kızın bir delikanlıya gönlü akınca insanın yüreği kabarıyor. Dünyalara sığamıyor. Ne olduğunu, neye uğradığını bilemiyor… Sonradan böyle
dertleri, rezaletleri olmasa ne tatlı şey… ne tatlı şey tarif demem.
Herkeste gördük. Âdet böyle imiş… Dünyanın zevki, sefası bu imiş
diye biz de güldük eğlendik. Biz de ümm-i cihânın kızlarının yaptığını yaptık. Kimseye bir şeycikler olmadı. Bakınız bizim başımıza
ne cezireler geldi. Benden bütün kızlara nasihat olsun. Bu ilk tatlılıklara kimse aldanmasın… Sonu pek fena oluyor. Sonra insan kendini atacak kuyu… asacak ağaç… yiyecek zehir arıyor… Karşıdan
karşıya işaret filan derken iş hararetlendi. Kızıştı. Nihayet alevlendi.
Gitgide sevdalılarımız karşıdan karşıya işmara, işarete kanamaz oldular. Bize yaklaştıkça yaklaştılar. Yanımızdan sürtünerek geçerken
kulaklarımızın dibinde süzük gözler ile mırıldadıkları sözler, ettikleri ricalar bana o kadar tatlı gelirdi ki hazzımdan bayılıp hemen
oraya düşecek gibi olurdum. Sonra isimlerini de öğrendik. Benimki
Bedri… Lebibe Hanım’ınki Mahir. Bir şeyden dolayı birbirimize
karşı bir parçacık inat etmiş olsak Bedri yahut Mahir’in başı için,
ant verir vermez o saatte sinirlerimiz, vücudumuz, her tarafımız
gevşeyiverirdi. Gitgide her şeyimiz… Tövbeler olsun dinimiz, imanımız bu delikanlılardan ibaret oldu. İşte Cenâb-ı Mevlâ cezamızı
verdi. Artık giyinmemiz, süslenmemiz, bütün yaşamamız bunlar
için oluyordu. Kendilerini birkaç gün görmesek bu dar dünya başımıza zindan kesilirdi. Sokağa çıkıp da buluşup görüşemez isek artık o gün iç sıkıntısından ne yaptığımızı bilemezdik. Yalnız gündüzlerimiz değil gecelerimiz de bunlara münhasır kaldı. Rüyalarımızda
ben Bedri’den, Rebia Hanım [Lebibe Hanım] Mahir’den başka bir
şey görmez, başka şey ile uğraşmaz olduk. Birbirimizin yanından
sürtünüp geçerken yavaş yavaş, ufak ufak hitaplara, cevaplara giriştik. Sonra ahlarımız vahlarımızla beraber sözlerimiz de uzamağa
başladı. Görüşmek için tenha, izbe yerlere çekilirdik. Muhabbetimiz büyüdükçe cesaretimiz de arttı. “Âşık âlemi kör, dört tarafını
duvar zannedermiş.” diyen adam meğerse ne haklı söylemiş. Biz
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böyle görüştüğümüzü, buluştuğumuzu kimseler bilmiyor sanırken
meğerse herkese destan, âleme bir parmak bal vurmuşuz da haberimiz yok. Artık gün, saat, mahal tayin edip buluşuyorduk. Âşıklarımız biperva yanımıza gelerek çantalarımızı, atkılarımızı ellerine,
kollarına alıyorlar, güya bir aileden imişiz gibi dolaşıyorduk. Bostanlara girip marul yiyorduk. Sandala binip açılıyorduk.
Raci ile Meftun “Bak neler oluyormuş da haberimiz yok.” mealini işrâben arada bir yekdiğeriyle teati-i enzârda bulunuyorlar fakat Rebia hazır coşmuş iken bütün şu hakâ’ik-i mü’ellimeye vukuf
peydası için kızı ürkütmekten ihtirâzen hiçbir fikir dermeyan etmiyorlardı.
Söylediği sözlerin harareti vücuduna sirayet ederek Rebia’nın
solgunluğu zail oldu. Çehresine biraz renk geldi. Gözlerini muhataplarının birinden diğerinin yüzüne tevcih ederek bütün samimiyet-i kalbiyesiyle söylüyordu:
–Sevdalım beyefendi, muhabbetimizin başlangıcında aşkını
bana tarif için ne tabir kullanacağını, ne söz icat edeceğini bilmiyordu. Aman yarabbi ne diller döktü… Ne diller… Bunların binde
birini şimdi size anlatmağa kadir değilim. Onun canı… Cananı,
malı… Menâli2068… Her şeysi artık ben idim. Meğer bunlar hep
yalanmış… Aşk dediği geçici bir hevesten başka bir şey değilmiş.
Dilin gemi yok, ne tarafa çekerseniz dönüyor. Siz erkeksiniz. Bu
sanatı elbette bizden iyi bilirsiniz. Buraya validesini gönderip Allah’ın emriyle beni zevceliğe talep edecekti. İşte en büyük yalanı
buradan meydana çıktı. İleride böyle karı koca olmak kararını verdikten sonra Tanrı’nın bildiğini kuldan ne saklayayım, ben de kendisinden hiçbir şeyi esirgemedim. Hiçbir sözüne olmaz demedim.
(Yumruğuyla başına vurarak) Ah ahmak kahpe dese birisi bana…
Böyle çok dövündüm ama artık para etmiyor. Meğerse o herif sevda
madrabazı imiş. Benden evvel kaç kıza daha böyle yapmış… Kaç
zavallının kanına girmiş… Birbirimize tatlı tatlı canım, ciğerim
derken Bedri Bey’in birdenbire “nevri” dönüverdi. İşi gevşetti. Görüşmeleri seyreldi. Buluşmamak için türlü türlü bahaneler icadına
menâli: mülkü

2068	
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kalkıştı. Meğerse benden bıkmış. Benim haberim yok. Ya ben ondan evvel birkaç erkeğe daha gönül vermedim ki… Ne bileyim? Bu
benim ilk sevdam. Onunki sayısızmış… O bana kendini naza çektikçe ben fitili almağa başladım. Ben hiçbir şeyin farkında değilim.
Çıldırasıya seviyorum. O vefasıza yanıyorum. Şimdi yalvarmak,
dil dökmek nöbeti bana geldi. İstediğin kadar yan… Çıra gibi tutuş… Öl, geber… Kimin umurunda… Evvelleri sıkça sıkça buluşurken şimdi günler, haftalar geçiyor, yüzünü görmek değil bir haberini bile alamıyorum. O öyle ettikçe ne hikmet bilmem, beni bütün bütün bir alevdir sarıyor. Ne gecem gece… Ne gündüzüm gündüz. Ne yattığımı biliyorum. Ne kalktığımı… Ne uyuduğumu… Ne
yediğimi… Ne içtiğimi… Ben âdeta böyle bir hayal-i fenere döndüm. Dünya gözümden kayboldu. Her saat, her dakika yüreğimde
bir helecan… Bir çarpıntı ki size tarif edemem.
Sözün burasında Rebia hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayarak
devam etti:
–Ah çok geçmedi. Karnımda, yüreğimden başka bir şeyin oynadığını hissettim… Nedir diye bilenlerden sordum. Ço… ço… çocuk dediler… Alıklığımın derecesine bakınız ki (batınını irâ’e ile)
buradaki şişkinliğin çocuk olduğunu anlayınca kederlerim birdenbire sevince döndü. “Hamileyim.” diye kendine haber gönderir
göndermez o da sevincime iştirak ederek hemen nikâhımız kıyılıverecek zannettim. (Kafasına bir yumruk daha vurarak) Nah kafa bende… Vurdumduymaz. Ne bileyim? Çocuğunu tanımamak, inkâr
etmek olur mu? Benim saf kalbim böyle fenalıklara ihtimal verir
mi? Kendi gözükmedi. Fakat çok geçmeden haberime karşılık bir
tezkere geldi.
Rebia korsajının arasına elini soktu. Krem rengi ipekli mendile
sarılı birkaç kâğıt çıkardı. Bu evrak, çocukların ders kitapları
sahâ’ifi gibi kesret-i temas ve kıraatten âdeta kirlenmiş, üzerlerinde
tekerlek tekerlek parmak izleri peyda olmuştu. Bunların içinden birini çekti. Raci’ye uzattı. O da muhteviyatını ağır ağır ve mükerreren süzdükten sonra kâğıdı bir infial-i gazûbâne ile kaşlarını çatarak
bilâ-tekellüm biraderine uzattı. Meal-i varak şöyle idi:
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“Hanımefendi!
Kadınlarımızın cehalet ve saffetleri ma’lûm-ı cihândır. Fakat
maatteessüf size uzun bir ders-i hikmet vermeye ne bende cesaret
ne de böyle bir dersten istifadeye sizde liyakat var. Dünyada bir
şekl-i mü’eyyidde mükevven2069 hiçbir şey yoktur. Bütün eşya
mâ’il-i tagayyür ve fenâdır.2070 Muhabbeti bu kaide-i umumiye-i
kâinattan istisnaya uğraşmak eser-i belahettir. Bu âlemde ömrünü
tek muhabbete hasren geçirmiş bir adam ma’dûm2071 iken bazı sevdâ-zedegân bu muhali, bir şekl-i ihtimale sokmak gayret-i beyhudesiyle bikarar bulunuyorlar.
Fırak-ı siyâsîyede2072 bile insanların en ahmakları daima muhafazakâr kalmak isteyenlerdir. Değişmeli. Değişmelidir… Kâinatın
her şeyde gösterdiği meşreb-i tebeddül ve tahavvüle uymalı. Hayatın böyle en basit kavaidini bilmeyenler yaşamakta çok müşkülata
müsadif olurlar. Biz yekdiğerimizi sevdik. İptida eden bir şeyin intihası2073 bulunmak tabiidir. Her fiil enhâr2074 gibi bir membadan bir
mansaba doğru akar. Bu sevda cereyanı da müntehâ-yı tabî’îsine
erişti. Şimdi yine dest-be-dest2075 vifâk-ı muhabbet olarak2076 bir hareket-i ma’kûse2077 ile membaa dönmek hevesini göstermek ramâda
tahavvül etmiş2078 bir ateşin tekrar şu’le-rîz olmasına intizar eylemek2079 kabilindendir.
Bu kadar hakikat, bu kadar nasihat, bu kadar ders yetişir. Şimdi
meselenin biraz da eğlenceli, gülünç tarafından bahsedelim. Hamil
olduğunuzu haber veriyorsunuz. Buna hiç şaşmadım. Çünkü kadınşekl-i mü’eyyidde mükevven: ölümsüz şekilde yaratılmış
eşya mâ’il-i tagayyür ve fenâdır: şeyler değişmeye eğilimli ve geçicidir
2071	
ma’dûm: yok
2072	
fırak-ı siyâsîyede: siyasi partilerde
2073	
intiha: son
2074	
enhâr: nehirler
2075	
dest-be-dest: el ele
2076	
vifâk-ı muhabbet olarak: sevgide mutabakat sağlamış olarak
2077	
hareket-i ma’kûse: zıt hareket
2078	
ramâda tahavvül etmiş: küllenmiş
2079	
şu’le-rîz olmasına intizar eylemek: alev saçmasını beklemek
2069	
2070	
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ların vazife-i hilkatleri tevlittir.2080 Yalnız bu müjdenin bana verilmesini manasız buldum. Hele çocuğun bana nispet edilmesine çok
güldüm. İşte keyfiyetin eğlenceli tarafı burası. Müddet-i muaşakamızca kâm-yâb-ı vaslınız2081 olmak saadetinin nefsime inhisarına
kâni buluna idim2082 sizi bu saffetiniz hasebiyle takdis, kendimi de
pek az insana müyesser olan bu muvaffakiyetten dolayı tebrik ederdim. Fakat sizin gibi kâr-ı sevdaya erken başlayan kadınların gönüllerini âşıklarının adediyle taksim etmeli, hâric-i kısmet ne çıkarsa
çocuğun pederlerine nisbet-i kemniyesi o olmuş olur.
Hamil olduğunuz cenini aramızda bir vasıta-i takarrübe addederek izdivaç teklifinde bulunuyorsunuz. Malum-ı zarafetinizdir ki
âdeten izdivaç çocuk husulünden evvel olur. İzdivaç mukaddem,
hamil mu’ahherdir. Nizam-ı tabii böyle… Sizinki gibi ahval-i fevkalade-i acile vukuunda çocuğun bir sulbe nispetini yalnız validesine sorarak tayin etmezler. Bu bâbda muhtâc-ı isbât birçok şeyler
daha vardır. Kendine pederlik isnat edilen zatın bu şerefi bi’litmînân kabulü de şarttır.
Medeniyet terakki edeli izdivaçların da envai çıktı. Mutlaka
her izdivaç zann-ı âliniz veçhile imamı, muhtarı, mahalle halkını,
bütün eşi dostu toplamakla, it’âmla olmaz. Kulunuz âcizane ef’âl
ve efkâr-ı basite erbabındandır. Böyle dağdağalı şeylerden hoşlanmam. Aramızda icrasını teklif ettiğiniz izdivaç geldi, geçti. Rızâ-yı
tarafeynle külfetsizce oldu, bitti. Bu izdivâc-ı tabî’îden sonra bir de
davetle, dernekle, düğünle sunisini yapmak, batında nesebi
nâ-mu’ayyen bir çocukla köşeye oturup gelin olmak böyle bir hal-i
hakiki bir izdivaçtan ziyade tiyatro sahnelerinde vaz’-ı enzâr ibret
edilecek bir komedyaya benzemez mi? Hâlâ gösterdiğiniz bu tecahüle şaşıyorum. Başımızdan gelip geçen izdivâc-ı tabî’îye bu asr-ı
medeniyetçe Mariage civil a l’improviste instantané2083 yani
tevlittir: doğurmaktır
kâm-yâb-ı vaslınız: size kavuşmak için muradına ermiş
2082	
nefsime inhisarına kâni buluna idim: kendime ait olduğuna inansaydım
2083	
mariage civil a l’improviste instantané: beklenmedik şekilde doğaçlama yapılan resmî nikâh
2080	
2081	
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“bi’l-irticâl2084 izdivâc-ı medenî” derler. Bu makamda instantané2085
tabirini istimalde haizdir. Bunun hovardaca tercümesi “şıpınişi evlenme”dir. “Şıpsevdi” de bu usulden müteferri2086 ise de medlûlen
beynlerinde fark vardır. Bu manada birincisi akvâ,2087 ehaff2088 ikincisi addolunur. Ecnebi terkîbâtıyla anlatmak istediğim sözlerin ne
demek olduğunu Fransızcadaki tecriyle müşârü bi’l-benân2089 olan
Meftun Beyefendi ağabeyinizden sual ediniz. O size tekmil nikât-ı
mudhikesiyle ifhâm-ı hakikat etsin. Bizim gibi şule-i irfanıyla tenvir-i efkâr-i enama hadim olanlar irâ’e-i emsal-i hakîmâne için her
şeyde hatta böyle gönül alışverişlerinde de eser-ı avama tabiiyetten
mütevakkî olmalıdırlar.2090 Ahd-i sevda, sevk-i tabiatla mün’akid
olur. Kıvam lazımına erişince yine bittabi inhilal eder. Sevdâ-yı
cebriye kıyamla birtakım fecâyi’e sebep olanlar işte bu hakikati, bu
kâ’ide-i tabî’îyeyi gayr-ı müdrik tulumbacı meşrepli cüheladır. Sizi
de kendimi de bu güruhtan addedecek kadar muhakkar göremem.
Gönül maşuka mevdu bir emanettir.
Anı gasba kıyam bî-şekk hıyanettir.
İmza
El-malum.”
Meftun, bu alâka ibranamesini nihayetine kadar okuyunca her
hareketinde eser-i avamdan ayrılmak iddiasında bulunan dünyada
yalnız kendisi olmadığını anladı. Hikemiyât-ı indiye ve akvâl-ı
garîbe saliki,2091 bu âlemde daha ne terelelli beyler varmış gördü.
Bilâ-ihtiyar C’est du propre, c’est du nouveau2092 dedikten sonra
kendi kendine şöyle düşündü:
bi’l-irticâl: hazırlanmaksızın
instantané: bir anlık
2086	
müteferri: alakalı olmak
2087	
akvâ: en kuvvetli
2088	
ehaff: en hafifi
2089	
müşârü bi’l-benân: parmakla gösterilen
2090	
mütevakkî olmalıdırlar: çekinmelidirler
2091	
hikemiyât-ı indiye ve akvâl-ı garîbe saliki: kendine göre bir hikmet kurmuş ve
garip hâllere kapılmış
2092	
c’est du propre, c’est du nouveau: temiz olan yenidir
2084	
2085	
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–Fena felsefe değil. Fakat bu kadar derin hikemiyâttan bizim
Rebia ne anlar? Herif alakayı rızâ-yı tarafeynle akdolunur bir nevi
şirket addediyor. Tarafeynden birince lüzûm-ı akd zail olursa infisah2093 icap eder diyor. Öyle ya pek doğru… Bu da bir nevi boşamak
demek. İzdivaçta talak2094 var da râbıta-ı âşıkanede niçin olmasın?
Mu’âşakeynden biri diğerinden bıkıp da artık elverdiği zaman bu
gınaya mukabil sevişmede musır olmak muvafık hâl midir? Düzcesi arsızlıktan, yüzsüzlükten başka bir şey değildir. Böyle sırnaşıklar
birkaç “inayet ola” ile defolmayan müziç sokak dilencilerine benzerler. Paris’te, burada bu rahatsızlığı ben de çektim. Bu gönül meselesi içinde o kadar cüretlileri vardır ki hakaretle, tehditle, hiçbir
suretle ellerinden yakayı sıyırmak kabil olmaz. Aferin Bedri Bey,
bu gibi uygunsuzluklara karşı erbabınca mer’î olmak üzere bir kaide-i külliye vaz’ etmek istemiş… Ben senin derece-i zekânı zaten
ilk mektubundaki “karteziyanizm” terkibinden anlamıştım. İlk ile
bu son mektubun arasında fikir ve ifadece ne büyük bir fark-ı terakki var! Öyle ya, her şeyde teceddüt ve teali gerek… Her şeyimizi
îcâb-ı medeniyet ve zamana uydurmağa uğraşalım da aşk ve alaka
hususunda hâlâ analarımızdan gördüğümüz gibi mi kalalım? Bu
devr-i terakkide hâlâ bânî-i hükûmet Sultan Osman-ı evvel zamanındaki gibi sevişilemez ya! “Bi’l-irticâl izdivâc-ı medenî” tabirindeki nikât-ı mudhikenin2095 tefsirini bana havale etmekle hakkımda
pek sarih bir istihzada bulunuyorsun. Fakat zararı yok… Böyle
“espritüel”, böyle zarifane istihzalara hedef olmak da benim gibi
dakîka-sencân urefâca2096 bir zevktir.
Raci’nin de tefekkürât-i münfa’ilânesi şöyle idi:
–Senin hemşiren de benim elime geçse hakk-ı afîfânesinde aynı
muamelede bulunduktan sonra şu tezkerenin bir suretini bi’l-istinsah i’tizâren savb-ı birâderânelerine göndersem acaba derece-i teessürün ne olurdu? Ne yolda mukabelede bulunurdun? Saffetleri
budalalık derecesinde bulunan böyle zavallı kızların ırz ve istikbalinfisah: hükümsüz kalma
talak: boşamak
2095	
nikât-ı mudhikenin: gülünç noktaların
2096	
dakîka-sencân urefâca: incelikleri anlayan ariflere göre
2093	
2094	
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lerini bâzîçe-i âmâl-ı şehvâniye2097 edinmekteki bu cinayetini, hiçbir nazariye-i hakîmâneye tevafuk değil en basit kavâ’id-i akıl ve
mantığa bile uymayan bu hodbînâne ukalalığını, züppeliğini o zaman biraz anlardın zannederim.
Zihninden bu fikirler geçerken arzû-yı intikâmla Raci’nin gözleri parıldıyordu. Mektubun müddet-i kıraatince sükûtla geçen zaman esnasında zavallı Rebia’nın fikir ve kalbi pek mü’ellim hatıratla sarsıldığından gözyaşlarını mendiline silerek kesik kesik devam
etti:
–Bu mektupta yazdığı şeylerin hepsini anlayamıyorum. Sözlerinin pek çoğu okumuşça ince lakırdılar. İrfanlıkta ben onun dengi
değilim. İşte bundan dolayı bu cezireler başıma geldi. Ben anlayamadımsa da ne dediğini merak ettim. Anlayanlardan sordum. Beni
çok zeklenmiş2098 olduğunu söylediler. Güya ben aşk dilencisi imişim de bana inayet ola diyormuş, beni kovuyormuş da ben yine
gitmiyormuşum… Çocuk kendinden değilmiş… Başkasındanmış…
İşte iki canımla size yemin ediyorum. Eğer ondan başka bir erkekle
haramlıkta bulundumsa Hazret-i Ali efendimizin keskin kılıcına geleyim. Utanmadan, arlanmadan bana bu iftirayı ettiği için dilerim
Bârihudâ’dan o da tatlı canından olsun. (Eliyle göğsünü dövüp iki
tarafına çırpına çırpma) O hayâsıza intizar (inkisar)2099 ediyorum.
Ama yalnız dilim söylüyor. Kalbim söylemiyor ki… Ne yapayım!
Ne kadar fena adam olursa olsun yine karnımdaki çocuğun babasıdır… Beni istediği kadar zeklensin… Bana alık desin… Salık desin… Canının istediğini söylesin… Ne hakaret ederse etsin… Ayıp
değil ya… Seviyorum. Dünya gözümde değil. Onsuz bu cihanın
benim için bir pul kadar değeri yok… Bütün ervâhîler, kurtlar kuşlar şahit olsun ondan başkasına varmamaya ahdettim. Peymân ettim.2100 Bu dünyada bir erkekle duran kadınlar öbür dünyada yine o
erkeğe varırlarmış. Şimdi varamazsam bile yarın ahrette ben onun
bâzîçe-i âmâl-ı şehvâniye: şehvetli emellerinin oyuncağı
zeklenmiş: alay etmiş
2099	
inkisar: gücenme
2100	
peymân etmek: yemin etmek
2097	
2098	
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karısı olacağım. Nikâhımızı melekler kıyacaklar… Kendisi inkâr
etsin. Cenâb-ı Mevlâ bilmiyor mu? Çocuğumun babası odur.
O esnada balkon kapısı arkasından medit bir “eyvah” sadâ-yı
dil-hırâşını2101 müteakiben ağır bir cismin sukût-ı câmidânesini2102
andırır bir paldırtı işitildi. Nazarlar hemen birer tecessüs-i müte’ellimâne ile o tarafa dikildi. Kulaklarda, çıkacak diğer sadaları istimâ’a mevkuf iken Raci yerinden fırladı. Anahtarlarını çevirip kapıyı açtı. Başı nefti papaze ile kundaklı, mor hırkasının palto biçimi
yakası bir tarafa kaymış, göğsü bağrı çözülmüş, terliğinin teki karşıya fırlamış bir kadının hemen yüzüstü denecek bir vaziyet-i gayr-ı
muntazamada yerde yattığı görüldü.
Bu bedbaht, valide Vesile Hanım’dı. Kızının istimâ’-i mâcerâsında son te’ellümât beyanına artık takat getiremeyerek bîtâb-ı
te’essür oracığa yığılıvermişti.
Bihuşun2103 başına üşüştüler. Zavallıda bet beniz limon kesilmiş, nim-güşâde gözler süzülmüş, birkaç katre-i teessür yüzünden
aşağı yuvarlanırken yekdiğeriyle birleşerek yanakları üzerinde ince
birer selsebîl-i ye’is peyda etmişti.
Elbisesinin bütün rabıtalarını gevşettiler. Kimi su, kimi limon,
kimi sirke yetiştirdi. Kollarını, bileklerini ovuşturmaya başladılar.
Latife Hanım saçlarını boyamakla meşgul iken gürültüyü işitmiş,
sağ şakağının telvînâtını2104 itmam edemeden koşmuş, şaşkınlıkla
elinden bırakamadığı fırçayı oraya buraya akıta akıta gelmişti. Kadın nine Şekure Hanım vehleten işittiği o acı çığlık üzerine neye
uğradığını bilemeyip telaşla değneğini ele geçiremediği için
bilâ-mütekâbir2105 bir duvardan diğerine volta vura vura koştuğundan güzergâhında hayli mühim bir hercümerç husule getirerek gelebilmişti.
sadâ-yı dil-hırâşını: yürek parçalayan sesini
sukût-ı câmidânesini: taş gibi yere düşmesini
2103	
bihuşun: baygın (kadının)
2104	
telvînâtını: boyamasını
2105	
bilâ-mütekâbir: dayanıksız olarak
2101	
2102	
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Zarafet, kızarttığı patlıcan dolmasından akşam için Şaban’ın
mezeliğini ayırmakla meşgul iken kolları sıvalı, önü püsküllü bir
hâlde ocak başından gelmiş, Eleni de ütüsünü bırakıp koşmuştu.
Hane halkından yalnız Hasene, büyük validesinin verdiği kahve takımından saçılan şekerleri yerlerden tavuk gibi ağzıyla toplamak
meşgûliyet-i mühimmesine dalıp mahall-i vakaya şitâb edememişti.
Vesile Hanım etrafından kendine uzatılan eyâdî-i takayyüdât2106
altında inim inim inliyor, yekdiğerine kenetlenmiş dişleri arasından
ara sıra anlaşılmaz bir şeyler homurdanıyordu.
Şekure ve Latife Hanımlar işittikleri o sayhadan,2107 gördükleri
bu bayılmadan henüz kati bir şey anlayamamışlardı. Odadaki dört
gencin uçuk renkleri, yekdiğerine karşı almış oldukları haşin tavırları, endişeli nazarları bunların aralarında vahim, heyecan-âmîz bir
vaka cereyan eylemiş olduğunu ifhâm ediyordu. Hakikati anlamak
istediler. İrat ettikleri bin türlü suallere karşı pek muhtasar, gayr-ı
mukni2108 cevaplar verildi. Görüşüp dururken birdenbire Vesile Hanım’a bir fenalık gelmiş olduğundan başka hemen bir şey söylenmedi.
Eleni, zaten bu iki sevdâ-zede kızın sırdaşıydı. Aşçı kadın da
küçük hanımların gece seyranlarındaki hikmete pek bigâne olmadığından şimdi şu görülen hâlin delikanlılarla tatlı tatlı pişirilip kotarılmak istenilen o leziz sevda helvasının meyanesinde bir geçkinlik
vukua gelmiş olmasından azma bir iş olduğunu anlamıştı. Hatta
Rebia’nın alt katlarda gizli gizli köşe bucağa sokularak öğürdüğünü
işittikçe Eleni’ye sorardı:
–Kız Elengo ayo… Bu Rebia’ya ne oldu? Niçin öğürüyor böyle?
Eleni tebessümle:
–Midesine bozuldi. Karninda sisiyor.
–Karnı mı şişiyo? Söyleyelim de kuru fasulye çok yemesin…
Açgözlü… Ne bulsa tıkınıyo…
eyâdî-i takayyüdât: çaba gösteren eller
sayha: feryat
2108	
gayr-ı mukni: ikna etmeyen
2106	
2107	
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–Geçen gün hekimde gitti ki ilaç alsın. (Eliyle gebelik işareti
vererek) Bu fenalık ne vakit dısarida bırakacak… O vakit hastalik
kaçacak. İyi olacak.
Zarafet bu şişkinliğin fasulye yeli olmadığını anlayarak bir
edâ-yı mahsûsla duvara dayanıp gevrek gevrek güldükten sonra:
“Ayo… O nasıl ilaç oyle o? Sorup da iyce öğrenmedi mi? Belki
bir gun sana da bana da lazım olur. Allah derdini verip de dermanını aratmasın… Sorup da o ilacı öğreneli olmaz mı?” demişti.
Gösterilen tedâbir-i serî’a tesiriyle Vesile Hanım gözlerini açtı.
Rebia’yı karşısında o solgun rengi, o meyus çehresiyle görünce deminden kızın saffet ve merâret2109 beyanıyla naklettiği macerâ-yı
bedbahtânesini tahattur ederek kemal-i teessüründen ağlamaya başladı. Sebeb-i bükâsını2110 soranlara:
“Ben ağlamayayım da kimler ağlasın?” cümlesinden başka cevap veremiyordu. Şekure ve Latife Hanımlar ailece izahında müşkülat olan bir mesele-i vahîme karşısında bulunduklarını hissettiler.
Bir bardak su derununa yarım fincan çiçek suyu ilavesinden sonra
teskîn-i helecân2111 için bu bardak tekmil ağızları dolaştı. Son yudum Zarafet’e kaldı. O da hisse-i müsekkinesini yuvarlayarak bu
sevda maceralarının nihâyetü’n-nihâye2112 ucu çapanoğluna2113 vardığını düşünerek o akşam Şaban’la olacak mülâkât-ı leyliyesinde
âşığına ihtiyat tavsiyesinde bulunmağa karar verdi.
Bazı meclislerde hâzırûnu sükûta davet için çıngırak çalmak
kabilinden Raci aile efradına mühim tebligatı olduğunu imâen masanın üzerine bir yumruk indirdi. Bu dürüştâne mukaddimeden2114
mâ-ba’d-ı hâli2115 keşif ile Meftun’u bir telaş aldı. Kadınları Raci’nin dehşet beyanatından sıyanet2116 için hemen kulağına eğilip:
merâret: tatsızlık
sebeb-i bükâsını: ağlama sebebini
2111	
teskîn-i helecân: kalp çarpıntısının yatıştırılması
2112	
nihâyetü’n-nihâye: en sonunda
2113	
çapanoğlu: bir işte gizli kalmış kötü ve aksak yan
2114	
dürüştâne mukaddimeden: kaba başlangıçtan
2115	
mâ-ba’d-ı hâli: durumun geleceğini
2116	
sıyanet: korunmak
2109	

2110	
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“Birader ikimiz bir odaya çekilelim. Bu aile felaketine karşı ne
yolda tedâbîr ittihazı lazım geliyorsa buna dair beynimizde telaşsızca, hafiyen2117 karar verelim. Şimdi bu kadınlara hiçbir şey söylemesen daha iyi edersin. Çünkü belki şu saatte tehevvürle2118 ağzından çıkacak bir söz ilerideki icraatımızı işgale sebep olur. Hem de
büyük validemizin geçkin sinnini nazar-ı dikkate almak lazımdır.
Malum ya felâket-âmîz sözlerin tesiri bu yaşta bir kadın için mühlik
olabilir. İdare-i maslahat edelim derken maazallah bir de ailece felaket-i diğere sebep olmayalım.” dedi.
Fakat Raci biraderinin bu ihtarını nazar-ı ehemmiyete almayarak masanın üzerine bir ikinci yumruk daha indirdikten sonra:
–Hanımlar! Şimdi pek ananesiyle tafsil edemeyeceğim esbâbdan dolayı bu evde terbiye, zarafet ve nezaket namına dönen birçok
maskaralıklara artık nihayet vererek hanece bir nevi usul-i zecriye
vaz’ına yani nev’an-mâ idare-i örfiye ilanına mecbur oluyorum.
Şöyle ki: Bu hanede bulunan kadınlardan hiçbiri badema her ne
vesile ile olursa olsun ne gece ne gündüz sokağa çıkamayacak, haneden tebâ’üdlerini2119 muktezi ahvâl-i zarûriyye vukuunda2120 bana
müracaat edilecek, her ihtiyacınızı tesviyeye uğraşacağım. Evvelce
muarefemiz2121 bulunmayan zevat hele bohçacı, işçi kabilinden
mechûlü’l-ahvâl hiçbir fert haneye kabul olunmayacak, bana malumat verilmeksizin hizmetçiler vesâtetiyle postaya veya sûret-i
husûsîyede hiçbir tarafa mektup, tezkere irsal edilmeyecektir. Gece
nihayet saat dörtte hane derununda lambalar söndürülüp herkes
hâbgâhına çekilecek, karanlıkta açık pencere önünde sigara içilmeyecek, bahçeye çıkılmayacak, hariçle her ne suretle olursa olsun
işârât-ı mahsûsa ile muhabereyi andırır harekâta cüret edecekler
hakkında mücâzât-ı şedîde2122 icra olunacaktır.
hafiyen: gizlice
tehevvürle: kızgınlıkla düşünmeden
2119	
tebâ’üdlerini: uzaklaşmalarını
2120	
muktezi ahvâl-i zarûriyye vukuunda: gerektiren zaruri hâller olduğunda
2121	
muarefemiz: tanışıklığımız
2122	
mücâzât-ı şedîde: ağır cezalandırma
2117	
2118	
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Raci büyük biraderi Meftun’u zevzekçe bazı müsamahalarına
mebni riyâset-i aileden azil ile makamına kendi kaim olup da hanece idare-i örfiyeyi andırır surette takayyüdât-ı fevkalâde2123 ilan ettiğinin ertesi günü, bu karâr-ı inzibât-kâranesinin2124 bir netîce-i
ma’kûseye iktiranını2125 gördü. Çünkü bütün hane halkını şiddetli
bir kontrol altına aldığı günün ertesi sabahında Lebibe’yi odasında
bulamadılar. Ta kuyuların ka’rlarına varıncaya kadar evin her tarafı
taharri edildi.2126 Kız yoktu. Sırra kadem basmıştı.
13
Mösyö Makferlan… Tuhaf isim… Fakat bunun bir vaftiz ismi
olmadığı şeklinden anlaşılıyor. Sâhib-i nâm, Makferlan denilen urbayı sırtından hiç çıkarmadığı, kış ve yaz hemen daima bununla
arz-ı endâm eylediği için bu isim zatına alem2127 olmuştu. Asıl adı
Mösyö Dorle Dofray idi. Fakat nam-ı muahharı herkese ilkini o
kadar unutturmuştu ki bu zatın Makferlan’dan başka bir ismi bulunup bulunmadığını kimse merak edip düşünmüyordu.
Makferlan denilen bu geniş “pardösü”nün cidden tuhaf bir
mazhariyeti var. Bolluğu, rahatlığı için midir nedir bilinmez bazı
zevat mükeyyifattan2128 birine alışır gibi buna müptela âdeta dildâde oluyorlar. Arkalarından hiç çıkarmıyorlar. İsm-i câmenin bütün
müptelalarına tamimi2129 lazım gelse birçok “Makferlan” efendinin
de bizim içimizde bulunduğu görülür.
Mösyö Makferlan “artist” meşrep bir zattır. Uzunca saçları
üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı enli, yumuşak
şapkası, müsamahalı bir düğümle tutturulmuş boyun bağısı, gelişigüzel bir suret-i avaredeki tarz-ı telebbüsü2130 kendinin yakasını tatakayyüdât-ı fevkalâde: sıkıyönetim
karâr-ı inzibât-kâranesinin: asayişi sağlama kararının
2125	
netîce-i ma’kûseye iktiranını: ters şekilde neticelendiğini
2126	
taharri etmek: aramak
2127	
alem: lakap
2128	
mükeyyifattan: keyif verici maddelerden
2129	
tamimi: herkese bildirilmesi
2130	
tarz-ı telebbüsü: giyinme tarzı
2123	
2124	
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hayyülât-ı şairane ve sanatkâraneye kaptırmış fikir ve mesleği derbeder bir müştak-ı mahâsin2131 olduğunu gösterir. Yahut kendini
görenlere her tavrıyla o zannı vermeye çalışır.
Sanâyi-i nefîseden hangisine saliktir? Bu suale verilecek cevaplar daima vuzuhtan arî kalır. Mösyö Makferlan’ın ne olduğunu
cidden ne kendi taayyün edebilir, ne de diğeri. Daha doğrusu bu zat
her fenne kendinde heves, her iddiaya nefsinde cesaret görüp de
hiçbir müdde’âsını hakkıyla ispata muktedir olamayan liyâkat-ı
meşkûke2132 erbabındandır. Türkçede bir darbımesel vardır: “Her
boyayı boyadı, şimdi fıstıkisi kaldı.” derler. Makferlan’ın hâli bu
meselin zıddına mukârindir.2133 Çünkü o, fıstıkîyi elvân-ı sâ’ireye
takdîmen boyamıştır. Şu kadar var ki pek göründüğü kadar mâ’il-i
atalet2134 değildir. Boş durmaz… Çalışır… Nefis ve gayr-ı nefis birkaç sanatla meşguldür. Birçok husûsâtından kimseye bir şey sezdirmez. Elbisenin yataklığı, sokaklığı olduğu gibi bundaki sanatın da
her dosta ifşa edilir ve edilmez aksamı vardır. Sanatının kesat demleri olur. Fakat ekser zaman beyler, paşalar gibi müreffehen2135 geçinir. Makferlan’ın Şark’taki kesp ve kârı2136, suret-i maişeti büyük
bir muammadır.
Avrupa’da adi sayılan bir Frenk, Şark’ta zî-kudret ve dehrî2137
kesilir. Ne bidâ’asının2138 ne sermayesinin kılletine2139 bakmayarak
her işe girişir. Şark, Avrupalılar enzârında işlenmemiş servet-i
türâbiyesi,2140 defâ’in-i tabî’îyesi2141 kadar da ahalisinin cehalet ve
tembelliği ile maruftur.
müştak-ı mahâsin: güzellik tutkunu
liyâkat-ı meşkûke: yeteneği şüpheli
2133	
mukârindir: yakındır
2134	
mâ’il-i atalet: tembelliğe yatkın
2135	
müreffehen: refah içinde
2136	
kesp ve kârı: kazanç ve geçim yolu
2137	
zî-kudret ve dehrî: güçlü ve devrin adamı
2138	
bidâ’asının: malının
2139	
kılletine: azlığına
2140	
servet-i türâbiyesi: toprak serveti
2141	
defâ’in-i tabî’îyesi: doğal defineleri
2131	
2132	
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Devr-i Hamîdî’de Almanya, Fransa ordularındaki çavuşlar,
mülazımlar kudret ve kıymet-ı askeriyece Türkiye’de livalığa teadül ederlerdi.2142 Frenkler, Türklere “fatalist”2143 namını verirler. Bu
kelimenin manası her şeyi kader ve kısmete atıf ile bilâ-cehd tevekkül-i tâm2144 içinde yaşamaktır. O kadar basr u basiretimiz kapanmıştır ve onları öyle kapalı bulundurmaktan o mertebe hoşlanırız ki
kader ve kısmet kelimeleri hakkında birkaç doğru söz söylemek
bile mütecasirini2145 en şedit belâ-yı tenkîde uğratır. “İş olacağına
varır.” sözü her fiilde düstûr-ı felsefemizdir.
Frenkler bizim için şöyle söylerler:
“Türk baba, abani sarığıyla ticaretgâhında uyuşuk bir hâlde oturur. Müşteri celp ve iknaı için Avrupalılara has olan tekellüfât ve
vesâ’il-i ticâriyeden hiçbirine teşebbüs etmez. Çünkü niçin beyhude zahmete girsin? Kısmet ise müşteri kendi ayağına gelip onu bulur. Kısmetinden ziyade hiçbir şey olmaz.
Güneş parıldar, yağmur şarıldar ise Türk baba ektiği ekini idrak
eder. Zavallının yüzü güler. Aksi takdirde kahta rızâ-dâde olur.2146
Âlât-ı zirâ’iyesinin ıslahını, tarlalarını irvâ ve iskâ2147 için cetveller2148 küşadını hiç düşünmez. Kurak olduğu seneler gösterebileceği
teşebbüs-i fa’âlâta olsa olsa birkaç defa yağmur duasına çıkmaktır.”
Menâbi-i tabî’îyesi2149 hemen el sürülmemiş denecek mertebede bakir, insanları son derece uyuşuk ve atıl olan bir memlekette
gözü açık bir Frenk ne fırıldaklar çevirmez!
Mösyö Makferlan, Şark’ta Avrupalıların en iş bilmez ve serserileri bile tümen tümen kârlar, ticaretler olduğunu işiterek buraya
saika-i maişetle gelmiştir.
livalığa teadül ederlerdi: tuğgeneralliğe denk gelirdi
falatist (falatiste): kaderci
2144	
bilâ-cehd tevekkül-i tâm: çaba sarf etmeden tam bir tevekkül içinde
2145	
mütecasirini: cesaret edenleri
2146	
kahta rızâ-dâde olur: kuraklığa razı olur
2147	
irvâ ve iskâ: sulama
2148	
cetvel: kanal
2149	
menâbi-i tabî’îyesi: doğal kaynaklar
2142	
2143	
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İbtidâ-yı vürûdunda acemice oraya buraya birkaç kolaçan etti.
Avrupa’da bazı ticarethanelerin ajanlığını etmek için devâ’iri2150 dolaştı. Kendisi şen, güler yüzlü ve sokulgandı. İş vardı. Vardı ama
zahmeti çok, kazancı az şeylerdi. Karşı gazetelerden birkaçına yazı
yazdı. Yerliden, ecnebiden bir iki ahbap peydahladı. Kendi hemşerilerinden birkaçının buradaki tarz-ı maişetleri nazar-ı dikkatini celbetti. Bu adamlar, dostlar alışverişte görsünler kabilinden bazı ticaretlerle meşgul görünüyorlardı. Hâlbuki o işlerden pek o kadar para
kazanılamadığını Makferlan tecrübe etmişti. Bu hemşerileri faytonlarda geziyorlar, birinci sınıf otellerde ikamet ediyorlar yahut dostlar için müzeyyen salonlar küşadıyla hususi hanelerde oturuyorlardı. Bu esbâb-ı refaha nereden ve ne suretle nail oluyorlardı? Makferlan bu ciheti merak etti. Tetkikata girişti. Yavaş yavaş ahvâl-i
memleketi iyiden iyiye öğrendi. Zî-nüfûz2151 bir iki zatla münasebet
filan derken Yıldız’a çattı. Abdülhamit’in vehmini, politikasını öğrendi. Sarayca zatından, mesleğinden ürkülen kimselerin şair, edip,
müverrih, muharrir, gazeteci makûleleri2152 olduğu sırrına etraflıca
vukuf peyda etti. Kendisini o mahiyetlerde gösterdi. Yıldız kodamanları arasında padişaha karşı öyle sırlar, entrikalar, harici, dâhili
ve içten içe politikalar dönüyordu ki bunlardan mühim bir ipucu
yakalamanın en tükenmez madenlerden ziyade temin-i servet edeceğine şüphesi kalmadı. Fakat Yıldız’a adımını atmak, celb-i emniyet edebilmek, orada dönen muhtelif partilerden maksada en ziyade
tevafuk edeni2153 ele geçirmek… Sarayda pâdişâh-ı sânî gibi yaşayan zî-nüfûz heriflerden birine büyük yararlıklar göstererek kendini
sevdirebilmek cidden müşkül bir keyfiyetti.
Mösyö Makferlan, kendince bir hüsn-i tesadüf yardımıyla Yıldız’ın bâb-ı tezvîrâtından2154 içeri dalar. Bu emr-i mühimme delalet
eden zat bunu götürüp kodamanlardan birine yanaştırır. Bu kodadevâ’ir: resmî daireler
zî-nüfûz: nüfuzlu
2152	
makûleleri: takımları
2153	
tevafuk edeni: uygun olanı
2154	
bâb-ı tezvîrâtından: ara bozucu dedikodular kapısından
2150	
2151	
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man bizim mösyönün tesvîlâta2155 olan derece-i istidadını birkaç
defa mihenge vurduktan sonra2156 kendine “îcâd-ı vekâyi-i ecnebiye
kitâbeti”2157 denebilecek nazik bir hizmet tevcih eder. Bu hizmet
Abdülhamit’i telaşa düşürmek için Avrupa cerâ’idinde2158 mûcib-i
makâl olacak2159 siyasi ve adi birtakım entrikalı vukuat ihtira etmek
yahut tabiaten müsta’id-i a’zâm2160 olanların remâd-ı nisyânını2161
silkerek gözlere batacak bir hâle getirmektir. Böyle zeminler tehiyye edildikten2162 sonra şâyi’âtı2163 bastırmak için bulunacak çareler,
yazılacak tekzîb-nâmeler gali fiyatlarla2164 satılıyor.
Cesîmü’l-intifa2165 mühim bir meseleyi, imtiyâz-fürûhtu2166
gibi husûsâtı alakadar entrikacıların dil-hâhları üzere tedvir etmek2167 emrinde Abdülhamit’in fikir ve rızasını istedikleri noktaya
celbedebilmek için neler uydurmazlar, ne kavi lüzumlar ihdas etmezlerdi.2168
Mösyö Makferlan, bu gülünç oyunlarda o kadar ileri gitti, kendine tevdî-i maslahat eden2169 zevatın itimatlarını o mertebe suistimal eyledi ki nihayet sarayda buna kimsenin emniyeti kalmadı.
Tezviratın2170 da bir haddi olmak gerek. Makferlan’ın ne meta olduğu anlaşıldı. Yıldız’dan yüzdürüldü.
tesvîlâta: kandırmalara
mihenge vurduktan sonra: ölçüp biçtikten sonra
2157	
îcâd-ı vekâyi-i ecnebiye kitâbeti: yabancı olaylar icat etme kâtipliği
2158	
cerâ’idinde: gazetelerinde
2159	
mûcib-i makâl olacak: söz konusu olacak
2160	
müsta’id-i a’zâm: büyütmeye elverişli
2161	
remâd-ı nisyânını: gaflet küllerini
2162	
tehiyye edildikten: hazırlandıktan
2163	
şâyi’âtı: söylentileri
2164	
tekzîb-nâmeler gali fiyatlarla: yalanlama yazıları pahalı fiyatlarla
2165	
cesîmü’l-intifa: menfaati büyük
2166	
imtiyâz-fürûht: imtiyaz satmak
2167	
tedvir etmek: idare etmek
2168	
ihdas etmek: ortaya koymak
2169	
tevdî-i maslahat eden: iş veren
2170	
tezvirat: yalan dolan şeyler
2155	
2156	
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Bizim mösyö, Yıldız’a temastan aldığı fer ü tâb2171 itibar-ı tesiriyle bir müddet geçindi. Elan da geçiniyor. Yazıyor. Çiziyor. Birçok yerlere girip çıkıyor. Arada bir Avrupa’ya seyahat ediyor. Menba-i vâridatı nâ-mu’ayyen bir surette2172 fakat şehrimizin bu gibi
tavcılara2173 müsait emrâz-ı ictimâ’iyesinden bi’l-istifâde2174 beyler,
paşalar gibi yaşıyordu. Meftun’la Makferlan pek dost idiler. Frenk,
Türk’ün akıl hocası idi.
Meftun ne zaman bir müşkülde kalsa “Cher ami je suis venu
pour profiter de vos lumières. (Sevgili dostum, zekânızdan istifadeye geldim.)” cümle-i istimdâdiyesiyle Makferlan’a müracaat ederdi.
Geçen geceki tarassudâtında Meftun’un müsadif olduğu ahvâl-i elîme, kızların i’tirâfât-ı me’yûsâneleri, Raci’nin aldığı vaziyet-i serkeşâne2175, Lebibe’nin gaybubeti2176, hep bu vukuat Meftun’un ailesine karşı her şeyden mesuliyeti itibarıyla olan mevkiini
müşkülün de fevkinde bir buhran içinde bırakmıştı.
Meftun, o gün kendini Makferlan’ın Şişli’deki hanesine dar
attı. Madam Makferlan yatakla salon kıyafeti arasında müsamahalı
bir tuvaletle karşısına çıktı. En dostane tebessümlerini ibzâlen2177 el
uzattı. Sonra misafirini küçük bir salona aldı. Açık renk “perkal”
basması döşeli bu salonun suret-i tanzimi, birkaç etajer ve tablonun
tayin-i mevkileri, bazı ufak tefek el işleri madamın zarafet-i tab’ına
delaletten hâlî kalmıyordu. Her cihette Frenklere mahsus bir hüsn-i
tertîb, bir sevimlilik hâsılı bir sanat eseri meşhut oluyordu.2178
Madam, misafirinin yüzüne biraz dikkat ettikten sonra sordu:
–Ne var? Sizi biraz solgun ve endişeli görüyorum.
fer ü tâb: ışık ve parıltı
menba-i vâridatı nâ-mu’ayyen bir surette: gelir kaynağı belli olmaksızın
2173	
tavcı: birini kandırarak, yüze gülerek aldatan kimse
2174	
emrâz-ı ictimâ’iyesinden bi’l-istifâde: sosyal hastalıklarından yararlanarak
2175	
vaziyet-i serkeşâne: dikbaşlılık vaziyeti
2176	
gaybubeti: kayboluşu
2177	
ibzâlen: bolca (dağıtarak)
2178	
meşhut oluyordu: görülüyordu
2171	
2172	
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–Sormayınız madam. Arapların bir darbımeseli vardır ki onu
size Fransızca Ici bas il ya de repos que dans le tombeau (Dünyada
rahat ancak mezardadır.) suretinde tercüme edebilirim.
Madam tebessümlerine halel getirmeyerek:
–Bugün sizi bu kadar pesimist2179 olmağa sevk eden sebebini
anlamak isterim.
Meftun fesini kanepenin bir ucuna fırlatarak:
–Dünyada her şey bir sebeptir madam. İnsanların en âli feylesofundan en adi işçisine kadar cümlesinin vazifesi, işi gücü işte bu
esbabı hüsn-i istimale yol aramaktır. Fakat mümkün oluyor mu? Ne
gezer… Mesela sağlık, hastalık için bir sebeptir…
Madam Makferlan, Meftun Bey’in netâyic-i indiye ve meşkûke üzerine yürüttüğü bu kafa şişiren felsefe-i acîbesini çok dinlemiş olduğundan o ucu bucağı gelmeyen vâdî-i hikemiyâta düşmemek için sözü tatlı bir tarafa çevirmek üzere dedi ki:
2180

–Kocamın size verilecek bir müjdesi var…
–Acaba neye dair?
–O kendi söyleyecek…
–Fakat ben pek meraklıyım… Böyle şeylerde iki dakika intizara bile tahammülüm yoktur… Hiç olmazsa ucundan bucağından
olsun bir parça çıtlatsanız…
–Bunu size kâmilen anlatmaya mezun değilim… Fakat neye
dair olduğunu biraz açabilirim.
–Teşekkür ederim…
–Size kızını vermek için Kasım Efendi’yi teşne bir hâle getirecek bir “trük”2181 buldu…
Meftun şaşkınca bir sevinçle:
pesimist: kötümser
netâyic-i indiye ve meşkûke: kendine göre ve şüpheli biçimde çıkardığı sonuçlar
2181	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] mahirane bir çare
2179	
2180	
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–Yaşasın Mösyö Makferlan… Vallah trük için yaratılmış bir
adamdır. O bulur. Uydurur. Adamına göre insanların en hassas damarlarını ihtizâra getirecek çareleri bilir… Fakat Kasım Efendi’yle
bizim aramız şimdi pek bozuk… Onun oğlu bizim hemşireyi…
Meftun, sözü bir iki asabi öksürükle keser… Madam, muhatabının mâ-ba’d-ı ifâdesine, meraklı bir çehre ile bir müddet intizardan sonra:
–Ey? Onun oğlu sizin hemşireyi… Ne yapmış?
–Ah madam ah… Susunuz, canım çok sıkılıyor… Daha size
derdimi anlatmadım ki… Haniya mösyö nerede? Onu da görsem de
bu sûzişli meseleyi hepinize birden anlatsam… Çünkü bunu
defâ’atle anlatmak… Beni çok müte’ellim ediyor.
–Bu bir alaka macerası mı?
–Oh! Bakınız nasıl keşfettiniz! Kadınların bu cihetinden hisleri
gayet nazik, fetânetleri2182 pek keskin olur… Evet, alaka macerası…
Dünyada her iyilikle beraber her fenalık da işte bu kelime ile başlar…
–Niçin bu kadar merak ediyorsunuz? Bu hâl, bütün gençler için
umumi bir hastalık hükmündedir. Siz, Şarklılar böyle şeylere lüzumundan fazla ehemmiyet veriyorsunuz…
–Hayır madam… Hayır… Siz beni Şarklılıkla itham edemezsiniz. Çünkü âdeten en ziyade Garplıya benzer bir Şarklıyım…
–Bilirim… Malımı bilirim… Bu telaşınızı beyhude bulduğum
için söylüyorum. Ne var sevmek günah mı? Ben mürailikten2183
hoşlanmam. Biz de sevdik… Belki elan da seviyoruz. Hep muhabbet evladıyız. Aşk muvacehesinde2184 Şarklı, Garplı olmaz. Hepsi
onun zebunu, fermân-beridir.2185
fetânet: çabuk anlama yeteneği
mürailik: ikiyüzlülük
2184	
muvacehesinde: önünde
2185	
zebunu, fermân-beridir: âcizi, itaat edenidir
2182	
2183	
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–Ben bu hususta belki sizden de serbest düşünürüm… Fakat bu
gibi meselelerin heyet-i ictimâ’iyece tevlit ettikleri birtakım tuhaflıklar… Nasıl söyleyeyim… Bazı acayiplikler… Mazarratlar var…
–Canım iki genç birbirini sevmiş. Bunda tevehhüm olunacak o
kadar büyük mazarrat ne olabilir?
–Madam bu dünyada her şey üç fasla münkasımdir.2186 Mantıkta buna kübrâ, suğrâ, netice derler. Tabiatça matlup olan bir neticeyi
istihsal2187 için ekser ahvalde biz bu küberâya, sugarâya düşeriz de
hiçbir şeyden haberimiz olmaz. Kendimizi mesut oluyoruz, eğleniyoruz zannederiz. Hâlbuki yaptığımız zevk, bir netice-i tabî’îyeye
hizmetinden başka bir şey değildir.
Madam gülerek:
–Bu tarif ettiğiniz nazariye alaturka mantık mı?
–Hayır, bunun alafrangası, alaturkası yoktur. Bütün kavânîn-i
tabî’îye-i ümemde2188 bu üç fasıl aynen bu dediğim surette mukayyettir.2189 Hatta hayvanat meyânında bile bu kaide ayniyle yine bu
ahenk, bu tempo dâhilinde cereyan eder… Teşbihim biraz fena olacak ama felsefe-i hakîkiyede kabalık, incelik yoktur. Bir merkebin
yiyip içmesi, sahibine hizmeti… Affedersiniz madam… Kendi nevinden cins-i latife müsadif olduğu zamanki feryâd-ı âşıkanesi hep
bu neticeye hizmet içindir.
Madam Makferlan iki eliyle yüzünü kapayıp fıkırdayan su gibi
bütün sadır ve batını titreye titreye gülerek:
–Aman yarabbi yine bugün sizden neler öğreniyorum?
–Bu bahislerde benden ders alacak kadar sizi cahil zannetmem…
Evet madam, her şey üç fasla münkasımdır, dedik. Bunun avamcası… Başlangıç, vasat ve intihadır. Bizim kızlar bu aşk makamına
biraz yüksek perdeden başlamışlar. Hemen vasatı geçmişler… Neticeyi de alıvermişler.
münkasım: kısımlara ayrılmış
istihsal: elde etmek
2188	
kavânîn-i tabî’îye-i ümemde: milletlerin tabii kanunlarında
2189	
mukayyet: kayıtlı
2186	
2187	
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Madam manidar bir tebessümle yine fıkırdayarak:
–Anladım…
–Benât-ı Havva’dansınız.2190 Elbette anlayacaksınız… Pek tabii
sade bir şey…
[Madam] dudaklarını ısırarak:
–Pek amiyane hareket etmişler…
–Ben zaten bu makamın amiyanesini, kibârânesini kabul etmem. Bu seyrin diyapazonu hep odur… Suret-i aslisi birdir. Fakat
bazen muhit ve terbiyeye nazaran eşkâl taaddüt eder. Bizimkilerin
amiyaneliği saygısız, daha doğrusu sabırsız davranmalarından ileri
geliyor…
–Siz Şarklılar kadınların yüzlerini peçeliyor, üzerlerine kapıları
kilitliyorsunuz da bu işler böyle nasıl oluyor?
–Madam biz bunların ne yüzlerini peçeliyor… Ne de üzerlerine
kapıları kilitliyoruz. O gördüğünüz peçeler şer’î bir şey delildir.
Hatta zaman-ı istibdâdda birtakım hüviyeti meçhul kimselerin çarşaf ve peçeye girerek bazı muzlim ahvale tasaddî edebilmeleri ihtimaline mebni hükûmet kadınları çarşaf, peçe istimalinden resmen
men’e pek çok uğraşmış fakat bir türlü muvaffak olamamıştı. Kadim vasıta-i tesettürleri olan yaşmak feraceyi şimdi kullanmak istemiyorlar. Fakat madam affınızı rica ederim. Bugün böyle “akademik” sözlere hasredecek vaktim yoktur. Pek müşkül bir mevkideyim. Zevciniz mösyöyü görüp istişare etmek isterim.
–Zevcim burada, içeriki odadadır. Yanında Madam Şehim var.
O da aile işi için istişareye gelmiş…
–Oh madam… Oh öyle genç, güzel bir kadınla zevcinizi bir
odaya kapayıp nevi pek malum olmayan istişarelerine müsait bulunabilmek için insan mutlaka sizin gibi bir Avrupalı hilkatinde bulunmalı… Çünkü Türklerin benim gibi en serbest fikirlisi bile bu
hâlden türlü kuruntulara düşmek emniyetsizliğinden kendini alamaz…
Madam Makferlan latifegune biraz kaşlarını çatarak:
benât-ı Havva’dansınız: Havva’nın kızlarındansınız

2190	
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–Oh mösyö ancak aramızdaki dostluğun kıdemi, teklifsizliğin
derecesi itibarıyla o ihtarınıza tahammül edebilirim… Yoksa!
–Aman madam hiddetlenmeyiniz… Kendim bi’n-nefs nevi ricale2191 mensubiyetim itibarıyla erkekleri sizden iyi tanırım da…
–Bizim için terbiye, hissin fevkindedir. Mesela bakınız işte ben
de şimdi sizinle şu odada baş başa bulunuyorum. İkimiz de genciz.
Bundan ne mazarrat tevehhüm edebilirsiniz? Zevcimin mevkiini
şimdi şu bizim bulunduğumuz hâlden istisnaya mahal var mı?
–Ah madam ah! Aylardan beri kalbimde işleyen yaraları gıcıklıyorsunuz… Sizinle şurada baş başa yalnız bulunmaktan gönlümde kopan fırtınaları izaha biraz cesaret vermiş bulunsanız beni hissen ihata eden tehlikeyi, azabı azıcık görmüş olurdunuz. Fakat bende ne zaman böyle bir mukaddime-i beyâna hazırlık cüreti hissetseniz derhâl tebdîl-i tavr ile bî-rahîmâne bir dürüştî alıyorsunuz da…
–Aman Mösyö Meftun kocamın size olan emniyet-i dostânesini
cidden suistimal ediyorsunuz…
–Ben kizb… riya bilmem… Hissimi söylüyorum. Bu doğruluğumu da hakkımda dâ’î-i mücâzât2192 buluyorsanız her hükmünüze
razıyım. En samimi sevdalar nevmîdâne olanlarıdır.
Madam Makferlan’ın balıketinden biraz fazla dolgunca beyaz
vücudu çoktan beridir Meftun’un nazar-ı iştihasını celbedip duruyordu. Koyu kumral, kalınca kaşlarının altındaki kestane rengi gözleri arada bir tatlı tatlı şehlalaşıp hadekalarında2193 elvân-ı mübtezeleden2194 müteşekkil kumrugöğsü menevişler2195 peyda oldukça
Meftun bayağı istiğraklara düşüyor, madamın her tebessümünde
daha ziyade derinleşen müntehâ-yı şefeteyni2196 ile çenesinin ortasındaki üç çukurcuğa nazar-ı meftûnânesi temerküz edip kalıyordu.
bi’n-nefs nevi ricale: kendim erkek cinsine
dâ’î-i mücâzât: ceza sebebi
2193	
hadekalarında: göz bebeklerinde
2194	
elvân-ı mübtezeleden: bol ve çeşitli renklerden
2195	
meneviş: hare
2196	
müntehâ-yı şefeteyni: iki dudağının ucu
2191	
2192	
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Ya şimdiki elbiseler kadınların vücutlarında ne kadar aksâm-ı
müdevvere varsa bir irtisâm-ı dil-firîbâne2197 ile meydana çıkarmak
esas-ı sanatkârânesi üzerine biçiliyor.
Enseyi, gerdanı, omuzları, sadrı, zahrı2198 her tarafından ihata
eden2199 ve miyândan2200 incelip kalçalara bi’t-tevessü2201 sonra yine
darlaşarak inen hutût-ı menhiyenin2202 esvap altında peyda ettiği tedevvürlere, şuh bir kadının evzâ ve harekâtıyla verdiği (tabir-i caizse) tatlı temevvücler letâfet-i âşinâyânca cidden sâmân-sûz2203 manzaralar hâsıl ediyor.
Hele Madam Makferlan elbisesinin en ince katlarına varıncaya
kadar olan tertibatı, oturduğu zaman aksâm-ı vücûdundan hangisini
içeriye, hangisini dışarıya kavislendirmek lazım geleceği cihetlerini o kadar “etüt” etmişe benziyordu ki gayet lâkaydâne tavırlarla
irâ’e ettiği bu maharetlerine meshur kalmayacak2204 bir erkek tasavvur olunamazdı.
Madamın şu evsafından, Şark’ta temin-i muvaffakiyet için güzel, şuh bir kadının dahl-i küllîsi2205 olduğu dakikasına Mösyö Makferlan’ın şiddet-i vukufu anlaşılıyordu.
Meftun, Madam Makferlan için çoktan fitili almıştı. Fakat büsbütün nevmit2206 kalacak derecede değilse de pek de tezyîd-i cesaret
edebilecek kadar yüz bulamıyordu. Ma’hazâ arz-ı sûziş-i derûn için
hiçbir fırsat da kaçırmıyordu.
Meftun’un ateşini yelpazeleyen cihet başka idi. O haneye Şehim Bey isminde diğer bir Türk centilmeni devam ediyordu. Madamın bu Şehim Bey’e karşı olan şiddet-i teveccühünü Meftun hiç
irtisâm-ı dil-firîbâne: cazibeli biçim
sadrı, zahrı: göğsü, sırtı
2199	
ihata eden: kuşatan
2200	
miyândan: ortadan
2201	
bi’t-tevessü: genişleyerek
2202	
hutût-ı menhiyenin: belirgin hatların
2203	
sâmân-sûz: rahat ve huzuru bozan
2204	
meshur kalmayacak: büyülenmeyecek
2205	
dahl-i küllîsi: hep etkisinin
2206	
nevmit: ümitsiz
2197	
2198	
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çekemiyordu. İşin içinde öyle karışıklıklar, tuhaflıklar vardı ki bunların bir ucunu bulmak için Meftun uğraştıkça zihni bütün bütün
dolaşıp kalıyordu.
Şehim de bir Fransız kadınıyla evliydi, bunun bir metres olduğunu da söyleyenler vardı. Nikâhlarının hangi imam, papaz muvacehesinde kıyıldığını, nerenin belediyesinde mukayyet bulunduğunu bilen yoktu. Bu cihet kendilerince bir sır gibiydi. Kadına umûmen Madam Şehim deniyordu. Madam Şehim, Madam Makferlan’a nispeten narin, ince daha “artistik” bir melâhate2207 malikti.
Levnen solgundu fakat çenesinin tenasübü2208 biraz yumruca alnının üzerinde ince, açık kumral kaşlarının çizdiği kavisler, uzun kirpiklerle hâledâr ve donuk sarı saçlarına nispetle koyu görünen ela
gözleri kendine bakanları yutkunduracak birer letafeti haiz idi. Ya
endâm-ı bülendi Fransız’dan ziyade İngiliz kadınlarına, “miss”lere
benziyordu. Bu kadın eğilmek, doğrulmak evzâ’ı aldıkça bedeninde görünen narinlik, âdeta bir hezâran gibi suhûlet-i inhina2209 vücudundaki kemiklerin henüz ta’azzum etmeyip2210 kıkırdak hâlinde
kaldığı zannını verirdi.
Şehim Bey, Meftun gibi ne kese ne de çehrece züğürt değil,
müreffehü’l-hâl ve yakışıklıydı. Paris nisvânı arasında “bo garson”2211 sitini iktisaba2212 muvaffak olmuş. Vücut, boy bos, kaş göz
yerinde güzel bir delikanlıydı. Fransa’da Türkleri -tefennünü, tenevvü-i malumatı, terakkiyât-ı fikriyesiyle değilse bile- iri çapı,
kuvvet ve sarfiyât-ı bedeniyesiyle güzel “reprezante” etmiş,2213 Avrupa’ya gayrı resmî tahsil niyetiyle tek gitmiş fakat çift avdet eylemişti.
Bu çiftin Makferlan ailesiyle olan dostluğu, teklifsizliği pek
ileri, pek içli dışlı idi. Hatta o mertebede ki buna bir derece tayinine
melâhat: güzellik
tenasüp: uygun ve güzel oranda olma
2209	
suhûlet-i inhina: yay gibi kavislenmesindeki kolaylık
2210	
ta’azzum etmeyip: kemikleşmeyip
2211	
bo garson (beau garçon): güzel çocuk
2212	
sitini iktisaba: şöhretini kazanmaya
2213	
reprezante etmiş (représenter): göstermiş
2207	
2208	
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uğraşırken Meftun’un zihnine bile bir durgunluk gelirdi. Mösyö
Makferlan Madam Şehim’e, Madam Makferlan da bilmukabele Şehim Bey’e bayılırdı. Bu bayılmanın alelade kuru bir dostluk sevişmesinin fevkinde bir şey olduğunu Meftun hissediyordu. Şu çapraz
muhabbet, acaba bu dört kalbin muvafakatiyle kurulmuş bir nevi
gönül trampası2214 oyunu muydu? Mösyö Makferlan kendisinin
Madam Şehim’e karşı olan sevdâkârlığına müsait bulunması şartıyla zevcesinin âgûş-ı Şehim’e atılmasına göz mü yumuyordu? Müte’ehhilin arasındaki bu yılankavi2215, bu mübadeleli muhabbetlere
Meftun Moeurs parisienne2216 nâm-ı umûmîsi altındaki musavverât-ı edebiyede çok tesadüf etmişti. Şimdi gördüğü bu değiş tokuş, bu mübadeleli zevciyet roman değil, bir hakikatti. Acaba Meftun suizannında pek ileri vararak aldanıyor muydu?
Bizim Pehlevizade, Madam Makferlan’ın celb-i merhameti
için etrafına göz gezdirip bir vasıta-i sünûhat2217 ararken nazarı hemen yanı başında küçük bir masanın üzerinde açık duran bir kitaba
müsadif oldu. Eline aldı. Bunun “Sönmez Ateşler” unvanlı bir roman olduğunu gördü. Acaba bu hikâye âteş-gedelerden2218 mi, yoksa Meryem Ana kandilinden mi bahsediyordu? Açılı duran sahifelerdeki bazı satırların kurşun kalemiyle “solinye”2219 edilmiş yani
altları çizilmiş olduğuna dikkat etti. İşaret edilen ibârât şu mealde
idi:
“Yed-i ezelî-i kudret bazı gönülleri birbiri için yaratmıştır. Tabii
muhabbet-i meşrua, böyle müspet, menfi iki kalb-i cazibin birleşmesinden husul bulandır. Yoksa sırf nikâhla, dua ile tevhidi farz
olunan gönüllerde meymenet-i izdivaç2220 aramak abestir…
(…) Her gece gönlüm sende, sen ise âgûş-i zevcinde mihman
oldukça ve kendimi yekdiğerimize kanunen ve cismen karîb fakat
trampası: değişimi
yılankavi: dolambaçlı
2216	
moeurs parisienne: Parisli âdetleri
2217	
vasıta-i sünûhat: ilham verecek bir vasıta
2218	
âteş-gede: Mecusi tapınağı, ateşe tapanların kutsal ateşlerinin yandığı yer
2219	
solinye (sous ligne): çizilmiş
2220	
meymenet-i izdivaç: evliliğin mutluluğu
2214	
2215	
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kalben ba’îd2221 bir kadınla hem-firâş2222 buldukça istirâhat-ı bâl2223
ve vicdân-ı ümem namına vaz’ edilen kavânîn-i medeniyenin zıtta
mukarenetle2224 ne garip cilveler, mudhikeler, facialar tevlit ettiğini
görüyorum…”
Meftun, bu işaretli satırları okurken dudaklarını ısırdı. Sanki
“Sönmez Ateşler” hikâyesinin muharriri bu sözleri Şehim Bey’le
Madam Makferlan’ın vaziyet-i ictimâ’iyelerini göz önüne getirerek
yazmış zannolunuyordu. Madam Makferlan, romanın bu parçasını
kendi husûsiyet-i hâline fevkalade temas eylemiş olmasından dolayı çizmiş bulunmalı. Hatta Meftun, bu teferrüsünü2225 madama anlatmak muzipliği ile dedi ki:
–Romanlardaki bazı musavverât hakikate o kadar temas ediyor
ki! Hikâye sahâ’ifinde, bu sanat aynalarında bazı kimseler gölgelerini değil endamı endamına kendi şahsiyetlerini temaşa edebiliyorlar.
Bu iham2226 üzerine Madam Makferlan’ın çehresi âdeta pembeleşti. Fakat def-i iştibâh2227 için bi’l-bedâhe2228 denecek bir süratle
hemen bir kulp uydurarak cevap verdi:
–Bu romanı bana muhibbelerimden biri vermişti. O satırları
kim bilir neden dolayı ise kendi işaret etmiş. Siz gelmezden evvel
tesadüfen o kısmı okuyordum. Siz içeri girince kitabı elimden açık
olarak masanın üzerine bırakmıştım. Bu çizgili satırlar gözünüze
ilişti…
–Muhibbeniz bu satırlarda mâsadak-ı hâli olacak2229 sözlere tesadüf etmiş olmalı…
–Artık orasını bilmem…
ba’îd: uzak
hem-firâş: zevce
2223	
istirâhat-ı bâl: kollarında rahat etmek
2224	
mukarenetle: yaklaştırmakla
2225	
teferrüs: farkına varıp anlama
2226	
iham: kuruntuya düşürmek
2227	
def-i iştibâh: şüphelenmeyi ortadan kaldırmak
2228	
bi’l-bedâhe: aşikâr olarak
2229	
mâsadak-ı hâli olacak: hâle uyacak
2221	
2222	
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Meftun cebinden saatini çıkarıp bakarak telaşla:
–Aman madam! Celb-i teveccühünüz için saatler değil, aylar,
seneler sarf etsem yine yorulmam. Bugün müte’ellim bir hâldeyim.
Bir aile buhranı esnasında hemşirem ortadan kayboldu. Ettiğimiz
taharriyâttan bir semere2230 hâsıl olmuyor. Reviş-i hâle nazaran bu
işin sonu bir faciaya müncer olmak2231 da muhtemel… Şaşırdım. Ne
yapacağımı bilmiyorum. Bir akıl danışmak için sizin mösyöyü görmeye geldim.
–Başüstüne efendim… Fakat söylemiştim ya! Mösyönün yanından şimdi Madam Şehim var. O da mühim bir madde hakkında
istişare için gelmiş. Sorduralım. Bakalım. Sözleri bittiyse mösyö ile
sizi de görüştüreyim…
Madam elektrik düğmesine dokundu. Hizmetçi kadın koyu
renk fistanı, beyaz prostelasıyla2232 arz-ı endam etti.
Madam – Mari, git mösyöye Meftun Bey’in mühim ve müstacel bir iş için kendini görmek istediğini söyle…
Mari, hafif bir baş işaretiyle çıktı. O esnada sokak kapısının
çıngırağı evin alt katını çın çın öttürdü. Meftun içinden “Al sana bir
misafir daha.” dedi. Çıngırak sesini işitince madam etajerin üzerindeki zarif bir saate gayet seri bir nazar fırlattı. Galiba saat-i mu’ayyenede bir bekledikleri vardı. Hemen yanaklarını bir humret-i isti’câl2233 kapladı. Yerinde adım sayan bir talim neferi gibi bulunduğu noktada duramaz bir hâle geldi. Nihayet mösyönün nezdinden
Mari’nin avdetini beklemeksizin dışarı fırladı. Çıngırağı öttürene
bizzat kapıyı açmaya gidiyordu. On beş, yirmi saniye sonra hizmetçi Mari mösyönün yanından avdetle salonda yalnız bulunan Meftun’a: “Buyurunuz efendim, mösyö sizi bekliyor.” dedi.
Bu davete icâbeten Meftun koridora doğru birkaç adım atınca
merdivenden mırıl mırıl konuşa konuşa iki kişinin çıktığını işitti.
Madam Makferlan’ı bu kadar helecana düşüren bu yeni zâ’irin kim
taharriyâttan bir semere: araştırmalardan bir sonuç
müncer olmak: nihayet bulması
2232	
prostela: önlük
2233	
humret-i isti’câl: acele bir kırmızılık
2230	
2231	
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olduğunu anlamak için adımlarını ağırlaştırdı. Nihayet bunun Şehim Bey olduğunu gördü. Madamdaki o telaşların sebebini şimdi
anladı. Şehim, Meftun’la yüz yüze gelince gayr-ı muntazır,2234
nahoş bir tesadüfe uğrayanlarda görülen alâ’im-i igbirâr2235 içinde
tuhaf bir şekil aldı. İstikâmet-i hatavâtını mösyönün odasına mı
yoksa madamın salonuna mı çevirmek lazım geleceğini tayinde tereddüde düştüğü görülüyordu. Nihayet madam:
“Şehim Bey benim salona buyurunuz. Meftun Bey zevcimle
mahremane bir hususa dair biraz görüşecekler…” sözleriyle idâre-i
keyfiyet ederek Şehim’i kolundan çekip salonuna aldı.
Meftun Bey, Mösyö Makferlan’ın oda kapısına takarrüple
müsâ’ade-i duhûl için âdet olan üç küçük darbeyi tık tık indirdi.
İçeriden hemen bir dakikalık bir sükûttan sonra “antre”2236 sadası
geldi. Kapının topunu çevirip içeri girdi. Buradaki manzara cidden
şâyân-ı tedkîk ve her şey kör kör parmağım gözüne2237 idi.
Madam Şehim büyük bir kabahat işleyip de suçunu belli etmemek için süt dökmüş kedi gibi bir sükûnet-i mahcûbâne alan bir
çocuk tavrıyla orta yerdeki masanın kenarına eğilmiş pek derin bir
mütalaa ile meşgul görünmeğe uğraşıyordu. Bu tavr-ı meşguliyeti o
kadar sahte idi ki narin vücudunu setreden şekerrengi sureden korsajı altından cüzi müddet evvelki helecân-ı şehvânînin bakiye-i darabânını2238 Meftun işitiyor gibi oluyordu. İki yanağına şiddetli birer şamar yemiş zannolunacak bir hâlde ta gözlerinin akına varıncaya kadar veçhinde yer yer pembelikler peyda olmuştu. Muhtasar bir
tuvalet icrası için acil parmak darbeleriyle intizam-ı kadimine sokmak istediği turrelerde2239 de matlup derecede2240 bir düzen hâsıl
olamamıştı. Oradan buradan saç sarkıntıları görülüyordu. Telâtum-ı
gayr-ı muntazır: beklenmedik
alâ’im-i igbirâr: gücenme işaretleri
2236	
antre (entrez): giriniz
2237	
Kör kör parmağım gözüne.: Bunu görmemek için kör olmak gerekir.
2238	
bakiye-i darabânını: çarpıntının geri kalanını
2239	
turrelerde: buklelerde
2240	
matlup derecede: istenildiği gibi
2234	
2235	
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deryâdan2241 yeni kurtulup da çalkana çalkana ipleri, yelkenleri gevşemiş bir gemi gibi âşığının sîne-i iştiyâkında epey bir fırtına geçirmiş olduğu hâlinden, kıyafetinden anlaşılıyordu.
Mösyö Makferlan da besbelli Meftun’un girer girmez nazar-ı
iştibâhına2242 hedef olmamak için arkasını kapıya dönmüş, güya kütüphanesinin önünde bir şeyler yerleştiriyordu.
Meftun o anda kendi derdini biraz unutup nezdlerinde misafir
bulunduğu bu karı kocanın vazâ’if-i zevciyece olan sadakat-i mütekâbilelerine2243 hayretten kendini alamadı. Doğrusu iş pek tıkırında gidiyordu.
Madam Makferlan “Meftun Bey zevcimle mahremane bir hususa dair biraz konuşacaklar. Siz buraya buyurunuz.” ihtarıyla Şehim Bey’i yutacakmış gibi ne kadar mütehâlikâne2244 kolundan çekip salonuna almıştı. Meftun, Makferlan’la konuşacakları hususun
mahremiyetinden katiyen bahsetmemişken karı bunu nasıl uyduruvermişti? Madam Şehim için mahrem tutulmayan bir şeyin Şehim’in kendi için mahremiyetine itina gösterilmesi lüzumuna Meftun çok şaştı.
Zevcin odasındaki fasl-ı sevdâ Meftun’un duhulüyle kapanmıştı. Fakat zevcenin salonundaki yeni başlıyordu. Tiyatro sahnelerinde halka oynanan sahte mudhikeler ne bayağı şeyler! İnsan aileler arasında cereyan eden böyle hakikilerini seyredebilse neler görecek neler!
Karı koca beyninde bu nasıl bir müsaade-i mütekabile idi?
Meftun, Madam Makferlan’ı bir muhabbet-i gayr-ı meşrua ile sevdiği hâlde bile şimdi onun iki adım ötedeki bir salonda diğer bir
erkekle leb-ber-leb sevda olduğunu göz önüne getirince bî-tahammül, bî-ârâm kalıyor da Mösyö Makferlan buna nasıl göz yumuyordu? Karı koca arasındaki, bu birbirinin kabahatini, hıyaneti görmetelâtum-ı deryâdan: denizin dalgalanmasından
nazar-ı iştibâhına: şüpheli bakışlarına
2243	
sadakat-i mütekâbilelerine: karşılıklı sadakatlerine
2244	
mütehâlikâne: acelecilikle
2241	
2242	
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mek yahut affetmek deryâ-dilliğini2245 Meftun bir türlü zihnine sığdıramamaya başladı. Sureta, kavânîn-i mevzû’a-i insâniyeye
mürâ’âtle2246 yaşar görünüp de hakikatte kavânîn-i samîmiye-i tabî’ata uymayan bütün bu kuyûd-ı nâfileden azade ser ve vicdan olarak bir ömür sürmek, bu da bir nevi felsefe miydi? Meftun, kendi
kendine düşündü: “İncelmek, insân-ı kâmil olmak için daha çok
yontulmak lazım… Çok yontulmak çok.” dedi.
Bir izdivaç vuku buluyor. Kısa yahut uzun bir müddet sonra
karı koca yekdiğerinden usanıyor. Avrupa’da şimdi bir nevi talak
var. Fakat her usanç vukuunda talakla tesviye-i maslahata kıyam da
başa çıkar bir iş değil… Eğer madam da bu hakâyık-ı müşküleyi
idrak edebilecek kadar münevverü’l-efkâr ise nizâmât-ı mevzû’aya
samîmen mutavaatı2247 humekâya2248 bırakarak kanun fevkinde arifane yaşamaktan başka şey dünyada bir rahat-ı sahihe olamayacak…
Hükemâ, ukala, kanun vâzi’leri varsınlar her müşküle karşı bir çare
taharrisiyle2249 uğraşadursunlar. Asırlardan şimdiye kadar bu müşkülatla kaçını halle muvaffak olmuşlar ki şu kısa ömür içinde rahat
edebilmek için îcâb-ı tabiatı bırakalım da elan onların bulabilecekleri çarelere ta’lîk-i sa’âdet2250 edip bekleyelim…
Meftun’un henüz tekmil dakâyıkıyla2251 anlayamadığı Mösyö
Makferlan’ın felsefesi işte bu idi.
Misafir, ev sahibine bütün derdini anlattı. Makferlan cenahları
cüzi bir tefekkürden sonra şu cevabı verdi:
–Siz macerayı lüzumundan ziyade dağdağalandırıyorsunuz. Bu
sevda keyfiyeti dünya kurulalıdan beridir böyle gelmiştir, böyle gider. Bu husus a’sâb-ı beşeriyeyi2252 en ziyade yoran, zevcini ve ebederyâ-dilliğini: gönlü genişliğini
mürâ’âtle: saygıyla
2247	
mutavaat: boyun eğme
2248	
humekâ: ahmaklar
2249	
taharrisiyle: araştırmasıyla
2250	
ta’lîk-i sa’âdet: saadeti bağlamak
2251	
dakâyık: anlaşılması güç olan ince şeyler
2252	
a’sâb-ı beşeriyeyi: insanın sinirlerini
2245	
2246	
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veyni en ziyade üzen, şu’ûnât-ı beşeriyenin2253 ser-i sahife-i mü’ellimesini2254 işgal eden bir mesele-i müebbededir. Şimdiye kadar
buna kimse bir çare bulamamış ki biz bulmağı düşünmek hamakatını izhar edelim. Fursat-yâb olunca2255 mu’âşıklar ale’l-ekser yekdiğerinin âgûş-i visâline atılmaktan men-i nefs edemiyorlar. Hükemâ, fuzalâ, buna mesağ vermiyor.2256 İşte buradan insanlara büyük bir dert kapısı açılıyor. Kavânîn-i beşeriye, gençlerin üzerine
mukâvemet-sûz2257 bir tesir gösteren kavânîn-i tabî’îyenin bu şedâ’idine2258 karşı yani muhalif karar vermekte devam ettikçe bu
kapı daima açık duracaktır azizim. İnsanlar mukarrerât-ı kânûnîyelerini îcâbât-ı tabî’îyeye tevfîk etmek hakikatini derk edebilinceye
kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Bu bâb-ı muaşakadan nöbet nöbet
bizim girip çıktığımız gibi evladımız, ahfadımız,2259 bütün zürriyât-ı
beşeriye2260 de gelip geçecektir. Fakat insanlarda bir kaide vardır.
Önlerine tabii bir mahzur, nâ-kâbil-i izâle2261 bir kuvvet çıktığı zaman ona karşı i’tirâf-ı mağlûbiyet etmezler. Mürailik gösterirler. O
hakikati vaz’-ı diğere taklibe uğraşırlar.2262 Şekl-i hakîkîsini örtbas
etmek isterler. O fenalık yine bakidir. Onlar yalnız zevahiri2263 kurtarmaya çabalarlar… Olan bir kere olmuş. Şimdi biz de buna bir
kulp takmağa, sûret-i aslîyeyi değiştirmeye bir yol arayalım. Teyzezadeniz Rebia Hanım, Bedri Bey’den gebe kalmış. Bedri hiçbir suretle itilaf2264 cihetine yanaşmıyormuş. O hâlde yaşlıca, fakir, düşkün bir adam bulup kızı ona tenkîh2265 suretiyle bu işi kapatıvermeli vesselam… Lebibe’nin gaybubetine gelince bunda da ağlanacak
şu’ûnât-ı beşeriyenin: insan hâllerinin
ser-i sahife-i mü’ellimesini: üzücü sayfa başlarını
2255	
fursat-yâb olunca: fırsat bulunca
2256	
mesağ vermek: izin vermek
2257	
mukâvemet-sûz: dayanma gücünü ortadan kaldıran
2258	
şedâ’id: eziyetli durumlar
2259	
ahfad: torun
2260	
zürriyât-ı beşeriye: insanoğlu
2261	
nâ-kâbil-i izâle: yok edilmesi imkânsız
2262	
vaz’-ı diğere taklibe uğraşırlar: başka bir vaziyete dönüştürmeye uğraşırlar
2263	
zevahir: görünüm
2264	
itilaf: anlaşmaya varma
2265	
tenkîh: evlendirme
2253	
2254	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 353

bir facia, sizin zannınız gibi esrarengiz bir hâl görmüyorum. Kızın
firarından sonra âşığı Kasım Efendizade Mahir Bey’in nerede ve ne
hâlde bulunduğunu tahkik ettiniz mi?
–Hayır… Daha vakit olmadı ki…
–Kız ona kaçmıştır zannederim.
–İhtimal…
–Bunları da birbirine vermeli, bu mesele de kapansın gitsin…
Yalnız sizin milyoner Kasım Efendi’nin kızıyla izdivacınız kalır.
Bu madde hakkında bir “trük”2266 düşündüm. Âdeta sünûhât-ı mühimmeden2267 denecek, aklıma bir şey geldi. Bu derde karşı ufak bir
reçete tertip ettim. Hüsn-i istimal edilirse muvaffakiyet muhakkaktır.
–Reçete mi tertip ettiniz? Evet, bilirim siz emrâz-ı gayr-ı
mer’iyye2268 mütehassısısınız.
–Bu reçete hiçbir eczacının dârü’l-istihzârında2269 yapılmayacak, icrası hususu yalnız sizin yed-i maharetinize tevdi edilecektir.
Bu “trük”, hakkınızda bir şayia çıkarmaktan ibaret… Pek sade bir
şey.
–Aman aleyhinde mi? Zaman pek acayip… Böyle bir şayia çıkarırsam halk buna inanır. Sonra tashîh-i madde pek müşkül olur.
Zaten aleyhimde şunun bunun işâ’ât-ı müfteriyâneisi2270 yetişmiyormuş gibi bir de ben kendi kendimi mi kötüleyeyim?
–Hayır, aleyhinizde değil, lehinizde…
–Ooo… Bu âlâ şey… Fakat kendi lehinde şayia çıkarmayı herkes ister… İnanırlar mı?
trük (truc): oyun
sünûhât-ı mühimme: önemli bir ilham
2268	
emrâz-ı gayr-ı mer’iyye: görülmez hastalıklar
2269	
dârü’l-istihzârında: laboratuvar
2270	
işâ’ât-ı müfteriyâneisi: iftira edercesine haber yaymaları
2266	
2267	
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–Top gibi… Halkın zaten işi gücü ne? Başlıca meşgale ve eğlencesi kendilerini iğfal için çıkarılan sözlere inanıp muğfillerinin
menâfi’ine2271 hizmet etmek değil mi?
–Tabâyi-i beşeriyeyi2272 siz pekiyi bilirsiniz!
–Bu son keşidede2273 size Şark Şimendiferleri piyangosunun bilinci ikramiyesi isabet etmiş.
–Eğleniyorsunuz! Bir tek tahvilim bile yok.
–Eğlenmiyorum… Çıkarılacak işâ’a işte bu…
–Bizim cebimize bir para girmedikten sonra bütün dünyanın
piyangolarını kendimize çıkmış farz etmekten ne fayda hâsıl olur?
–Çok…
–Tuhaf şey…
–Bu yolda şâyi’âtla büyük büyük menafi temin etmiş kimseler
tanırım… Şimdi bu söz çıkar çıkmaz âlem nazarındaki itibarınızda
derhâl on beş bin liralık bir tereffu2274 hâsıl olur. Birçok kimselerin
hiddetini, bazılarının hayretini, birtakımının da hürmetini celbedersiniz… Fakat bu şayianın en büyük ehemmiyeti tamahkâr Kasım
Efendi’ye karşı âdeta bir tuzak hizmetini görmesindedir. Herifi bu
kapana sokabilirsek sizin için kızım değil daha mühim ve mukaddes şeylerini fedadan çekinmez…
–Zanneder misiniz?
–Zan değil, âdeta katiyen temin ederim…
–Şık iş… Şıklığı nispetinde kolay görünüyor… Fakat bir şayia
nasıl çıkarılır? Ben bu fenne aşina değilim.
–Pek kolay… Ben bu havadisi karşı gazetelerinden birine yazdırtırım. İstanbul cerideleri bunu derhâl tercüme ederler. Ertesi
günü kendinizin on beş bin liralık bir ehl-i servet olduğunuza siz de
inanırsınız. Gazete muharrirleri umumiyetle züğürt oldukları için
muğfillerinin menâfi’ine: aldatanların menfaatlerine
tabâyi-i beşeriyeyi: insanoğlunun mizaçlarını
2273	
keşide: çekiliş
2274	
tereffu: yükselme
2271	
2272	
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lutf-ı tâlihin ara sıra şuna buna gösterdiği meded-kârlığı2275 yazmaktan pek mahzûz2276 olurlar. Şu kadar var ki siz de işi pek ciddi
ve aynı vaki2277 gibi tutmalısınız. Sizi tebrike müsâra’at edeceklere2278 karşı ciddi mukabele-i şükrâniyeye ihtimamla işin enini hiç
belli etmemelisiniz.
–Bu dedikleriniz hep güzel ama bu sanî’amıza2279 karşı bazı
muterizler2280 çıkmaz mı? Bahusus banka tekzibe kalkışmaz mı?
–Banka aynı numaranın birkaç kişiye çıktığını gazetelerde göre
göre böyle havadislerin tekzibine kalkışmak külfetinden artık istiğna hâsıl eylemiştir…2281 O, matlup olan numaranın tahvilini kimin
yedinde görürse onu sahip tanır. Başka dedikoduya ehemmiyet vermez.
–Pekiyi ama bu son keşidede büyük ikramiye elbette birine isabet etmiştir. Tahvilin hâmil-i hakîkîsi meydana çıkıp da bizden dava
etmez mi?
–Hâmil-i hakîkî kim bilir Şam’da mı, Irak’ta mı, Avrupa’da mı,
Afrika’da mı? Kendine piyango isabet ettiğini pek geç haber alanlar
da vardır. O zamana kadar bizim işimiz görülüp biter. Bu piyangolar sahte sahiplerine menfaat temin ettiklerinin makûsu2282 olarak
bazen asıl sahiplerine mazarrat îrâs ederler.2283 Onun için aklı başında kimseler kendilerine piyango isabet ettiğini işâ’adan çekinirler.
Bunun da bin türlü mahzuru vardır.
–Desenize ki durup dururken biz başımızı derde sokacağız…
–Canım size bunun mazarrattan ziyade menfaati olacağını hesapladık. Onu merak etmeyiniz. Yalnız bu işi güzel idare etmenizi
meded-kârlığı: yardımcılığı
mahzûz: memnun
2277	
aynı vaki: aynen olmuş
2278	
müsâra’at edeceklere: teşebbüs edeceklere
2279	
sanî’a: uydurma (haber)
2280	
muteriz: itiraz eden
2281	
istiğna hâsıl eylemiştir: aldırış etmez olmuştur
2282	
makûs: tam tersi
2283	
mazarrat îrâs ederler: zararlara sebep olurlar
2275	
2276	
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tekrar ale’t-tekrâr2284 ihtara lüzum görmüyorum. Bu işin bir sanî’a
olduğunu bir ben biliyorum, bir de bizim madam… Bir de şimdi
burada hazır bulunup şu musahabemize mahrem olan Madam Şehim…
Çoktandır kitaptan gözlerini ayırarak bu muhâvere-i acîbeye2285 hasr-ı dikkat eden Madam Şehim latife tavrıyla:
–Sahtekârlığınıza beni de iştirake yelteniyorsunuz ama yağma
yok… Buna biraz pahalı razı olurum. O havai piyangonun hiç olmazsa bir rub’unu olsun bana vermelisiniz.
Madam Şehim, deminki yorgunluğundan mütevellit bir rehavet ve mahmurlukla bu lakırdıları söylerken aldığı bîtâbâne letafete2286 Meftun cidden hayran olup kaldı. Deminden küçük salonda
Madam Makferlan’ın ateşli gözlerine, tombul vücuduna ağzının
suyu akıp dururken şimdi bu narin kadının zarâfet-i endâmına, nezakât-i beyânına bayılmaktan kendini alamıyordu. Meftun’un
nev’-i latife karşı o kadar büyük bir zaafı vardı ki kadınlar içinde
hoşlanmadığı “tip”in hangisi olabileceğini düşünür, düşünür bir
türlü tayin edemezdi. O, bu hususta dünyada sevmediği bir yiyecek
tasavvur edemeyen bir obura benzerdi.
Şimdi Meftun, Madam Makferlan ile Madam Şehim beyninde
küçük bir sebeb-i rüchân2287 tayin edemiyor, âdeta bir trapezi bırakıp havl-i cân2288 ile diğerine sarılan cambazlar gibi birinden ötekine koşmak, ondan öbürüne atılmak yani sevdada bir çalıkuşu olmak, bir üçüncü, dördüncü dilberin zuhuruna kadar gönlünü, vücudunu bu iki nazeninin arasında taksim etmek istiyordu. Meftun’un
felsefe-i muhabbetinde tesniye, teslis, terbi, tahmis alaka yan ilânihaye ta’addüd-i cânâna2289 mesağ vardı.
Mösyö Makferlan gülerek:
ale’t-tekrâr: tekrar tekrar
muhâvere-i acîbeye: tuhaf konuşmaya
2286	
bîtâbâne letafete: yorgunluğundan gelen hoşluğa
2287	
sebeb-i rüchân: üstünlük sebebi
2288	
havl-i cân: ölüm korkusu
2289	
ta’addüd-i cânâna: birden fazla sevgiliye
2284	
2285	
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–Teşebbüsâtımızda daima muvaffak olmak için bir kimseye
rüşvetsiz iş görmeyiz madam. Bu muavenet-i nâzikânenize mukabil, çıkan piyangonun size rub’unu değil, bir sülüsünü bile takdim
edebiliriz…
Fakat Meftun Bey bundan sonra şu odadan içeriye her kim girerse siz ona karşı bu büyük ikramiyeyi kazanmış bir lutuf-dîde-i
tâli2290 rolünü mükemmelen oynamaya başlamalısınız.
Meftun sırıtarak:
–Fakat efendim benim pek teklifsiz ihvanım2291 vardır. Bunlar
piyango isabet etmiş olan yedimdeki tahvili görmek isterlerse…
Ben ne ibraz edeceğim?
Makferlan – Düşündürünüz şeye bakınız. Böyle bir piyango
isabet ettiği zaman ona müteallik muamelatın neden ibaret olacağını bilen pek az kişi vardır. Benim dolaplarımda bankalar vesair müessesler ile cereyan etmiş umûr-ı muhtelifeye dair matbu, gayr-ı
matbu bin türlü evrak ve cetveller var. Onlardan birinin üzerine
milyon haneli bir numara atar ve “Osmanlı Bankası’nın filan numaralı kura kazanan Rumeli Demiryolları tahvilinin aslıyla, piyango
esmânı tediye vadesinin hululüne kadar bi’l-mübâdele sahibi yedine ita kılınan muvakkat2292 senedidir.” şeklinde anlaşılmaz, karışık
bir ibare yazarız. Sizden tahvil sual edene bu kâğıdı gösterir, asl-ı
tahvîlin alelusul2293 bankaya tevdi edildiğini söylersiniz. Buna inanan inanır. İnanmayanı da ikna için bundan ziyade külfet ihtiyarına
bir mecburiyetimiz yoktur.
Şehim Bey’le Madam Makferlan ta’dîl-i tahassür2294 müddetini
pek uzatmağı münasip görmeyerek -izâle-i iftirâk savletleri2295 eslutuf-dîde-i tâli: talihten iyilik görmüş
ihvan: samimi arkadaşlar
2292	
esmânı tediye vadesinin hululüne kadar bi’l-mübâdele sahibi yedine ita kılınan
muvakkat: bedellerini ödeme zamanına kadar değiştirilerek sahibinin eline verilen geçici
2293	
alelusul: kurala uygun biçimde
2294	
ta’dîl-i tahassür: hasret gidermek
2295	
izâle-i iftirâk savletleri: ayrılıkları yatıştırma saldırmaları
2290	
2291	
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nasında tuvaletlerine arız olan karışıklığı aynada meh-mâ-emken2296
süratle bi’t-tanzîm2297- oda kapısına alelusul üç darbe-i istîzâniye2298
indirdikten sonra içeri girip dâhil-i daire-i musâhabe oldular.2299
Odadan içeri girerken Şehim Bey hilâf-ı mu’tâd2300 Türkçe bir şarkı
mırıldanıyor:
Aman aman elmas
O her zaman olmaz
Oldu da bitti
masâri’-i gayr-ı mukaffasını terennüm ediyordu.2301 Aynı zamanda
yekdiğeriyle zevç-zevce ve âşık-metres olan bu dört mahlûk arasında çaprazvari bir surette teati-i enzâr edildi. Meftun, Şehim’in mırıldandığı bu aşikâre saklambaç oyununun “oldubitti” mısraı mı,
yoksa kendine tevdi edilen sahte lotarya2302 kazancı mı daha tuhaf
olduğunu saf-derûnâne2303 düşünüyordu.
Meftun’a tevdi edilen rolün ilk tecrübesini Şehim’e karşı icra
ettirmek üzere Mösyö Makferlan hemen ayağa kalkıp müsâferetinin2304 ilk celse-i ihtirâmiyesini2305 madamın salonunda geçirmiş
bulunan dostuna dest-i kabûlünü uzatarak:
–Vürudunuz2306 pek sevinçli, neşeli bir zamana tesadüf etti.
Şehim Bey, Makferlan’ın bu sözlerinden vehleten bir şey anlayamayarak kendinin bazı îhâmâta hedef olduğu zehabına düşmekte
iken muhatabı itmâm-ı maksad için dedi ki:
meh-mâ-emken: olabildiği kadar
bi’t-tanzîm: düzenleyerek
2298	
darbe-i istîzâniye: izin isteme darbesi
2299	
dâhil-i daire-i musâhabe oldular: sohbet çevresine katıldılar
2300	
hilâf-ı mu’tâd: alışkanlığına aykırı
2301	
masâri’-i gayr-ı mukaffasını terennüm ediyordu: kafiyesiz mısraları mırıldanıyordu
2302	
lotarya: ad veya numara çekilerek oynanan şans oyunlarının genel adı
2303	
saf-derûnâne: saf saf
2304	
müsâferet: misafirlik
2305	
celse-i ihtirâmiyesini: saygı dolu oturumunu
2306	
vürut: geliş
2296	
2297	
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–Meftun Bey dostumuzu tebrik ediniz. Talihin pek az kimseye
nasip olan büyük bir lütfuna uğradı.
Şehim, hâzırûnun2307 çehrelerine bir nazar gezdirerek ağzından
kaçırdı:
–Afif bir kadınla mı izdivaç ediyor?
Talihin insanlar hakkında gösterebileceği en büyük lütfun Şehimce bu suretle gördüğü telakki madamların vecihlerinde evvela
nâ-hoşnûdî2308 buruşuklukları peyda etmekle beraber yine hepsini
güldürdü.
Madam Şehim zevcine karşı söze atılarak:
–Talihin bir erkeğe göstereceği en büyük lütfu, ender bahşâyişi2309 kadın değildir. Kadın bir erkeğe mebzûlen2310 nasip olan bir
atiyye-i hilkattir.2311 İş iffete gelince erkeklerin kendi nefislerine
tatbikte hamakat2312 manasına istimal ettikleri bu kelimeyi kadınlar
için me’âl-i diğerde kullanmak istemelerine şaşarım…
Mösyö Makferlan sözün vadi-i diğere sapmasına meydan vermeyerek:
–Meftun Bey dostumuza Rumeli Demiryolları piyangosunun
son keşidesinde büyük ikramiye isabet etti.
Şehim Bey ufak bir tebessüm-i istigrâbla:
–Latife mi ediyorsunuz?
Makferlan – Latife değil, pek ciddi söylüyorum.
Şehim derhâl dest-i tebrîkini Meftun’a uzatıp elini kuvvetle sıkarak:
–Hulûs-i kalble tebrik ederim dostum…
hâzırûnun: orada bulunanların
nâ-hoşnûdî: hoşnut olunmayan
2309	
bahşâyiş: bağışlayış
2310	
mebzûlen: bol bol
2311	
atiyye-i hilkattir: yaratılış hediyesidir
2312	
hamakat: ahmaklık
2307	
2308	
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Meftun, bu sıkı ve hararetli tebrike karşı biraz şaşırarak ne diyeceğini tayin için mahrem-i hâli olanların2313 yüzlerine istimdâd
kârane birer nazar gezdire gezdire:
–Teşekkür ederim…
Bu esnada sokak kapısının çıngırağı yerinden kopartılır gibi bir
şiddetle birkaç defa çırpındı. Ne oluyoruz makamında herkes birbirinin yüzüne bakıştı. Madam Şehim, gözünü kapıya, kulağını harice vererek:
–Haber bunda… Galiba Meftun Bey’e hatâen çıkan piyangoyu
tashih için bankadan memur geldi…
Meftun şaşırarak:
–Hemen de dediğinize inanacağım geliyor madam… Talihimin
bana karşı böyle acı bir şakada bulunması da müsteb’id2314 değildir…
Madam Şehim – Eğer keyfiyet tahminimiz gibi zuhur ederse
siz de talihinizle eğlenmek için “yirmi dört saatlik sevinç” namıyla
bir komedi yazar, Beyoğlu tiyatrolarında oynatırsınız…
Mösyö Makferlan – Telaş etmeyiniz canım… Meftun Bey’in
yedinde bankanın öyle metin, muteber bir senedi varken Osmanlı
Bankası hüviyetini inkâr etmedikçe naks-ı ta’ahhüd edemez.2315
Hizmetçi sokak kapısını açmış olduğundan merdivenlerden
yukarı bir patırtıdır peyda oldu. Böyle delifişek gibi içeriye dalan
zat hizmetçinin mümâna’atlarına2316 hiç kulak vermeyerek koridorun üzerindeki odaların kapılarını birer birer yokladıktan sonra nihayet misafirlerin bulundukları mahale bilâ-istîzân2317 bir saldırdı.
Bu gelen Raci idi. Ter habbeleriyle çiçek çıkarmışa dönen yüzü
mosmor kesilmişti. Biraderini aramak için hâzırûnun arasına telaşlı
telaşlı bir göz gezdirdikten sonra nihayet Meftun’u görüp tıkanır
gibi bir sada ile:
mahrem-i hâli olanların: işin aslını bilenlerin
müsteb’id: uzaklaşmış
2315	
naks-ı ta’ahhüd edemez: anlaşmayı bozamaz
2316	
mümâna’atlarına: engellemelerine
2317	
bilâ-istîzân: izin istemeden
2313	
2314	
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–Bravo birader! Bravo! Neler olup bitiyor haberiniz yok… Siz
burada böyle gülüp eğleniniz…
Meftun şaşırarak:
–Ne var? Ne oldu?
–Ne olacak? Hemşireden haber var… Her şey olmuş bitmiş…
Lebibe Hanım’ın vaka-i âşıkanesini bilenler için bu “Her şey
olmuş bitmiş.” sözü o kadar manidar idi ki etraftakiler gülmemek
için dudak ısırmaya başladılar. Fart-ı te’essüründen2318 yalnız Meftun mezâyâ-yı tâmmına varamayarak2319 sordu:
–Ne olmuş bitmiş?
–Mahir ile bizim hemşire nikâh…
Raci’nin o kadar ürküp telaş gösterdiği bu hakikati anlayınca
Meftun başını oturduğu sandalyenin arkalığına dayayarak birkaç
defa geniş geniş nefes alarak:
–Oh yarabbi şükür… Bunun için gösterdiğiniz şu büyük telaşa
ne lüzum var… Demek ki keyfiyet nizam ve şeriat dairesine girmiş.
Biz buna cidden memnun olmalı ve şükretmeliyiz… Böyle husûsâtta alâkadârândan ziyade şunun bunun telaşını, güft ü gûsunu2320 mucip olan ahvale bu nikâhla artık nihayet verildi. Dedikodu, dırıltı
bitti demektir…
Raci köpürerek:
–Dedikodu nasıl bitti… Asıl iş alev bundan sonra alıyor. Bu iki
kepaze İstanbul’a geçmişler, Sofular tarafında bir mahallede nikâhlarını kıydırmışlar. Bu haltı yedikten sonra Mahir pederine, Lebibe
de bize birer beyanname gönderiyorlar… Kasım Efendi fitili almış… Öfkesinden kuduruyormuş…
fart-ı te’essüründen: üzüntüsünün büyüklüğünden
mezâyâ-yı tâmmına varamayarak: duruma tam olarak vâkıf olamayarak
2320	
güft ü gûsunu: dedikodusunu
2318	
2319	
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–Kudursun… Onu mekteb-i tıbbiye serîriyât2321 hanesinde
bilâ-masraf2322 aşılatırız… Şimdi kuduzluğun eskisi kadar ehemmiyeti kalmadı…
–Mahir’i evlatlıktan redde karar vermiş…
Mösyö Makferlan – Lebibe Hanım’ın hâne-i mâderinden hîn-i
firârında2323 beraberinde kıymettar pek çok eşya götürmüş olduğundan bahisle Mahir aleyhinde bir sirkat davası açacağınıza dair Kasım Efendi’ye bir tehdîdnâme gönderiniz… O tamahkâr herif, oğlunun böyle ale’l-gafle sûret-i hafiyede ba’îd mahallelerde teehhülünde2324 kendisi için kim bilir ne büyük masraf kapıları açılacağını
tevehhümle2325 kudurup durur. Yoksa bu işin bilâ-masraf olup biteceğini bilse telaş bile etmez… Şimdi siz onu bu dediğim surette bir
sirkat2326 davasıyla tehdit ederseniz bir beliyye-i adliyeye2327 girmemek için sizinle sûret-i husûsîyede o, her yola yatar…
Raci, yumruklarını sıkıp ağabeyini göstererek:
–Asıl kabahatin büyüğü kimde olduğunu ben bilirim ya!
Mösyö Makferlan, bir ehemmiyet-i azîmeye, nev’an-mâ bir
hürmet-i mahsusa ile elini Meftun’a doğru uzatıp kaşlarını çatarak
Raci’ye hitaben:
–Sizin bize getirdiğiniz bu habere mukabil bizim de size edecek
büyük tebşirimiz2328 var… Biraderiniz Meftun Bey’e Şark Demiryolları piyangosunun büyük ikramiyesi isabet etti. Tahvil bankaya
yatırılıp sened-i mahsûs alındı. Küçük bir vade hitamında altı yüz
bin frank ahzedilecektir. Ağabeyinizi tebrik ediniz.
Ağabeyinde bir demiryolu tahvilinin mevcudiyetinden bile haberdar olmayan Raci, bu nâgehânî büyük müjdeye karşı birdenbire
serîriyât: klinik
bilâ-masraf: masrafsız
2323	
hîn-i firârında: kaçış sırasında
2324	
ale’l-gafle sûret-i hafiyede ba’îd mahallelerde teehhülünde: gaflete getirip gizli şekilde uzak mahallelerde evlenmesinde
2325	
tevehhüm: evhamlanma
2326	
sirkat: hırsızlık
2327	
beliyye-i adliyeye: mahkeme belasına
2328	
tebşir: müjde
2321	
2322	
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afalladı. Ne düşüneceğini, ne diyeceğini şaşırdı. Fakat Mösyö Makferlan vaz’en, tavren ahzı kabil olabilen bütün ehemmiyet-i mahsûsasını işaret parmağının ucuna cemeylemiş de onu da bir heykel-i
talih irâ’e eder gibi çatkın kaşları altındaki keskin nazarıyla birleştirerek Meftun’a dikmiş bulunduğundan herifin bu hokkabazlığına
karşı Raci âdeta manyetizmalanır gibi bir hâle uğradı. Gayr-ı irâdî
bir hâlde önünde zânû-ber-zemîn2329 ihtiram olarak biraderinin elini
tuttu… Maa’t-takbîl2330 sıktı. O mütehevvir2331 Raci, talihin mazhar-ı ta’zîzi2332 olan biraderini takdis hissinden kendini alamadı.
Temâşâgerândan2333 vâkıf-ı esrârı olanlar bu sahte mukbil-i tâlih komedisini ciddi bir lezzetle seyrediyorlardı. Meftun, servetin insana verdiği kuvvet ve itibarı o ân-ı kasir içinde bi’t-tecrübe
anladı. O, sert Raci’yi çarçabuk balmumu gibi yumuşatıveren sihr-i
zer’in te’sîr-i füsunkârıyla2335 pek çok şeylere muvaffak olabileceğini ve hatta kaşıkçılar kethüdası Kasım Efendi’nin nâsiye-i anûdunun2336 bile bu altın kümesi önünde eğileceğini hissetti. Mösyö
Makferlan’ın hakkını şimdi kalben teslim ile herkes kendini tebrik
ederken o da bu mühim ihtira ve işâ’asından dolayı Frenk’in şiddet-i zekâsını takdis ediyordu.
2334

14
Bu piyango havadisi, üç gün sonra evvela matbuatla, badehu
ağızdan ağza bütün İstanbul’a yayıldı. Bu gibi şâyi’âtın en velveleli, en müheyyiç cevelan-gâhı2337 olan mahalle kahvelerine, lisân-ı
avâma düştü. Herkes bunu birbirine içini çeke çeke anlatıyordu.
zânû-ber-zemîn: diz çökerek
maa’t-takbîl: öpüp
2331	
mütehevvir: öfkeli
2332	
mazhar-ı ta’zîzi: yücelttiği
2333	
temâşâgerân: seyirciler
2334	
mukbil-i tâlih: talihe erişme
2335	
sihr-i zer’in te’sîr-i füsunkârıyla: altının sihrinin büyüleyici etkisiyle
2336	
nâsiye-i anûdunun: inatçı alnının
2337	
müheyyiç cevelan-gâhı: heyecan verici alanı
2329	
2330	

364 | Şıpsevdi

“Ne olursa olsun bu önümüzdeki keşidede takkemi satar bir nısıf yahut rub hisse bileti olsun alırım… Çıkınca çıkıveriyor işte…”
diyenin haddi hesabı yoktu.
Halkımız, teşebbüsât-ı ciddiye ve büyük gayretler neticesinde
cem-i servet eden erbâb-ı cehd ve ikdâmın suver-i kesbiye ve mu’âmelât-ı câriye-i ticâriyesini2338 tetkik etmek bile istemez. Bu ciheti
kendi fıtratı, istidadı için kapalı, karanlık, meşkûk bulur. Bu hususta tecrübe-i talihe kıyam cesaretini gösterebilen erbâb-ı azim pek
azdır. Onlar da hemen ekseriyetle büyük müşkülat karşısında apışıp
kalırlar. Fakat piyango gibi bilâ-mezâhim2339 havadan gelmek ihtimali olan bir serveti duyunca buna külahlarını atarlar.
Piyango denilen şeyin esasını, bunun kaç yüz bin yahut milyonda bir kişiye ihtimâl-i isâbeti bulunduğunu tetkik etmezler…
Şehrimizde ceplerindeki cüzdanları ecnebi piyangolarının âdeta birer faturasına benzeyen bazı zevat vardır. Bunlar Hamburg’un,
Lyon’un, Atina’nın Philadephia’nın daha bilmem nerelerin meşkûkü’l-maksad2340 piyango biletlerine haftada, ayda para yetiştirmeyi
iş güç edinmişlerdir. Her biletin günü, saati vardır. Bu merakta bir
adam, sarraf sarraf dolaşır. Almanya’dan, Avusturya’dan mektup,
telgraf sorar. Ciddi işini terk ile aldığı numara cetvellerini saatlerle
biletlerin erkâmına tatbik eder durur.
Dört buçuk ayda bir sülüs hissenin iki humsuna2341 çeyrek numara isabet eden ne akıl ermez dolambaçlı hesâbâta zihin sardıracağım diye hırs ile didinir, çabalar, bunalır… Şehri bu uğurda dört beş
yüz kuruş fedadan sonra iki üç ayda bir isabet eden nısf-ı kramiç
yahut çeyrek krona, lutf-ı talihe uğradım, kâr ettim diye sevinir durur…
Hükûmet istediği kadar ecnebi piyangolarının dâhil-i memleketteki revacını men’e uğraşsın, bu kârın düşkünlerini cananlarına
erbâb-ı cehd ve ikdâmın suver-i kesbiye ve mu’âmelât-ı câriye-i ticâriyesini:
azim ve gayret sahiplerinin kazanç yollarını ve ticarette yürüttükleri işleri
2339	
bilâ-mezâhim: zahmetsiz
2340	
meşkûkü’l-maksad: maksatları şüpheli
2341	
hums: beşte bir
2338	
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mülaki olur gibi han odalarında bu madrabazlarla buluşup saatlerle
dertleşerek tanzîm-i hesâb etmekten men kabil olamaz.
Matbuatımız bu piyango havadisini bir iki defa yazmakla doyamaz. Tatlı tatlı yazılan bu satırların yine tatlı tatlı okunduğunu
muharrirlerimiz bilirler. Gazetenin biri “Geçenlerde evrâk-ı havâdiste Şark Demiryolları büyük ikramiyesinin Meftun Bey isminde
bir zata isabeti görülmüş ise de bu ilk işâ’anın aslı olmayıp mezkûr
ikramiyenin Balıkpazarı’nda Kigork Ağa isminde bir kurukahveciye çıktığı tedkîkât-ı âhiremiz cümlesindendir.” kılıklı bir tekzipte
bulunur. Bir ikinci gazete bu haberin cümlesini red ile piyangonun
Zeyrek’teki bir aktara isabetini iddia eder. Bir diğeri münâza’un-fîh2342 piyangonun gümrük hamallarından birine vurduğu davasına kalkar. Söz biraz karışır… Havadisin dümenini yed-i maharetinde tutan Mösyö Makferlan karşı gazetelerine sıkıştırdığı beş on
satır ile yine ibre-i talihin Meftun Bey’in üzerinde takarrürüne âlemi inandırmaya muvaffak olur.
O güne kadar tanıdığımız birkaç kişi Meftun’a müracaatla büyük büyük ticaret ümitleri göstererek bi’l-iştirâk2343 bazı teşebbüsât-ı mâliye tekliflerinde bulunurlar. E’imme-i mahallât2344 evlendirilecek öksüz kızlar, hanelerine kuyular kazılacak dul kadınlar
bulunduğu mealinde Meftun’u hayrat ve hasenata teşvîken tezkereler gönderirler. Daha doğrusu o zamana kadar isimlerini bile işitmediği babasından, dedesinden matlubu bulunan birtakım alacaklılar
zuhur eder. Meftun’un senelerden beri asıntıda bıraktığı dâyinleri2345 bu fırsattan istifadeye şitâb ederler. Meftun kendi kendine:
“Erbâb-ı iz’ândan2346 bazı zevat kendilerine piyango çıktığını
gizlemeğe tevekkeli itina etmiyorlarmış. Bana hakikaten piyango
çıksa imiş meğer yapılacak ne kadar şeyler varmış…” demekten
kendini alamaz.
münâzâ’un-fîh: hakkında kavgası yapılan
bi’l-iştirâk: ortaklaşa
2344	
e’imme-i mahallât: mahallelerin imamları
2345	
dâyin: alacaklı
2346	
erbâb-ı iz’ândan: anlayış sahiplerinden
2342	
2343	
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Meftun’un bu piyango havadisi bir müddet gazetelerde ve
efvâh-ı nâsda2347 çalkandıktan sonra mezâr-ı şu’ûn2348 olan nisyân-ı
zamân-ı a’mâkına2349 yavaş yavaş gömülür gider.
Kaşıkçılar kethüdası Kasım Efendi’ye karşı alınacak vaziyeti
Mösyö Makferlan ile bir müddet tetkik ederler. Muharebeye hazırlanan bir kumandan gibi ihtiyarın zayıf ve kuvvetli taraflarını hep
hadde-i nazardan geçirirler. Her ihtimali düşünürler. Her müşküle
iktihâma2350 hazırlanırlar. Kasım’ın hanesinde bir iki gün bağrışmalar, çağrışmalar, ağlaşmalar, gürültüler koptuğunu işittiler. Zavallı
ihtiyarın kan başına sıçrar. On beş yirmi dakika kadar nutku tutulur
gibi olur. Nüzul2351 yokladı zannıyla tabip bile celbederler.
Meftun’a piyango isabeti şayiasından sonra Kasım’ın hâline
bir durgunluk gelir. O zamana kadar züppe, terelelli, tatlı su marsıvanı2352, Panayotaki nevinden kendince olan elkâb-ı tezyîfeden2353
birini terfik etmeksizin2354 ismini yâd etmez iken şimdi sadece komşu bey demeye başlar.
Birkaç gün geçirdikten sonra Meftun imzasıyla:
Mahir Bey’in, Lebibe’yi bi’l-iğfâl kaçırıp velilerinin rızaları
hilafında uzak mahallâtta vuku bulan izdivaçlarından, kızın bu firarı esnasında hanede birçok kıymettar eşyanın da kaybolmasından
şimdiye kadar makâmât-ı â’idesine ismâ’-i şikâyet edemeyişi2355
kendine büyük ikramiyenin isabetinden dolayı bankaca olacak muamelatla meşgul bulunmasından ileri geldiği mealinde bir tezkere
gönderir.
efvâh-ı nâs: insanların ağızları
mezâr-ı şu’ûn: haberlerin mezarı
2349	
nisyân-ı zamân-ı a’mâkına: zamanın unutulma derinliklerine
2350	
iktihâm: katlanmak
2351	
nüzul: felç
2352	
marsıvan: eşek
2353	
elkâb-ı tezyîfeden: küçük düşüren lakaplar
2354	
terfik etmeksizin: yanına katmadan
2355	
makâmât-ı â’idesine ismâ’-i şikâyet edemeyişi: ilgili makamlara şikâyetini duyurmayışı
2347	
2348	
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Kasım Efendi’nin paraya karşı o kadar büyük bir zaaf ve hürmeti vardı ki onun nazarında her lira mükevvenattan2356 hiçbir şeyde bulunmayan maddi, manevi bir kuvve-i mü’essireyi2357 haiz idi.
Her şahsın ehemmiyet ve kudretini malik olduğu nükûdun miktarıyla tayine alışmıştı. Şimdi vehleten on beş bin liralık bir kuvve-i
munzamma ile tezyîd-i i’tibâr ve nüfuz eylemiş bulunan Meftun,
ihtiyarın nazarında büyümüş büyümüş, alyon2358 kesilmişti. Artık
böyle bir adamın sözünü ehemmiyet-i mahsusa ile telakkiyi kendince bir fariza biliyordu. Kızı Edibe’yi, Meftun şimdi istese kemâl-i
memnuniyetle vermeye hazırdı. Fakat evvelce vuku bulan talebini
reddetmiş olduğu için delikanlıyı katiyen gücendirmiş bulunduğundan pek korkuyor, endişe ediyordu.
Şimdi Meftun’la görüşmek, talihin bu kadar büyük bir lütfuna
uğramış bir adamla temasta bulunmak, kendince de nasip açıklığına hizmet edeceği kabilinden garip fikirlere düşmüştü.
Tezkere irsalinin ertesi günü sabahleyin Şaban Ağa orta kapıyı
vurup “ihtiyar bir misafir geldiğini, selamlık odasında Meftun Beyefendi’yi beklediğini” içeriye haber verdi. Bu misafir, muhterem
komşu Kasım Efendi idi. Meftun’un kabul salonundaki dekolte tablolar, bazı meşâhirin2359 “büst”leri, insan, hayvan heykelcikleri, hasılı nazar-ı taassubunu rencide ve gayz ve nefretini celbedecek birçok eşyayı bu sofu misafir, âdeta şaşılacak bir metanetle temaşa
ediyor hatta bazılarına istigrâbkârane, mütehayyirâne2360 tebessümlerde bile bulunuyordu. Bu küçük şeylerin birtakımına büyükçe paralar verilmiş olduğunu Kasım Efendi bile idi mutlak o tebessüm-i
istigrâbı dudaklarında donakalırdı. O, bu eşyanın en kıymettarına
iki mecidiye çeyreğinden ziyade fiyat tahmin etmiyor, bunların birçoğunu kıymeten bizim şekercilerin sattıkları kollar sema hâlinde
uzanmış sarılı kırmızılı Mevlevi dervîşânî şekerlemelerinden pek
farklı zannetmiyordu.
mükevvenat: yaratılmışlar
kuvve-i mü’essireyi: etkili bir kuvveti
2358	
alyon: çok zengin (kimse)
2359	
meşâhirin: meşhurların
2360	
istigrâbkârane, mütehayyirâne: garipseyerek, hayretle
2356	
2357	

368 | Şıpsevdi

Kasım Efendi nasıl bir sûret-i kabûl göreceği hakkında büyük
bir endişe, basıp yürüdüğü yerleri aşındırıp eskitecekmiş gibi ahissâya2361 mahsus bir tereddüt ve ihtizâz-ı acîble2362 salonun içinde
yavaş yavaş ilerleyerek oturacak bir yer arıyor fakat celse-i mu’tâdesiyle2363 bağdaş kurarak veya diz çökerek alaturka yerleşecek bir
mahal bulamıyordu. Sağına soluna bakındı. Bir şey devirmemek
için son derece muhterizâne bir iki adım attı. Nihayet küçük bir
kanepenin önüne serilmiş halının üzerine bacaklarını kıvırarak çöktü. Tahiyyâtta2364 oturur gibi ellerini de dizlerinin üzerine koydu.
Abani sarıklı başını oraya buraya çeviriyor, gözlüğünün altından
odadaki resimleri, tekmil o “biblo”yu tetkike uğraşıyordu.
Etrafına bakındı. Ağzından “Oda değil, çıfıt çarşısı… Bitpazarı…” sözlerini kaçırıverdi. Acaba bir işiten oldu mu diye derhâl
mütehâşiyâne2365 sağına soluna göz gezdirdi. Kapının sağ cihetindeki köşeye derede yıkanan çini çıplak bir nenf, bir su perisi levhası asılmıştı. Peri öyle bir vaz’-i dil-pezîrâne ile sath-ı âba2366 meyillenmişti ki omuzlarından aşağıya dalgalanan saçlarıyla hatt-ı meyânının2367 içeri doğru peyda ettiği inhina,2368 ihtiyarı gaşy-âverâne2369
denecek kadar süzük, gevşek bir tebessüme mecbur etti. Kendi
kendine:
“Aman bu Frenkler… Aman bu Frenkler… Her şeyi yapıp yakıştırıyorlar… Yalnız bir can vermiyorlar. Sanki güzel bir kızı soymuşlar soğana çevirmişler de şuraya çerçevenin içine oturtmuşlar…
Canlıdan hiç farkı yok… Hemen hemen dudakları kıpırdayacak.
Lakırdı söyleyiverecek zannediyorum. Bunların şu dünyadaki sâahissâ: cimriler
ihtizâz-ı acîble: garip bir haz duymayla
2363	
celse-i mu’tâdesiyle: âdeti olan oturuşuyla
2364	
tahiyyât: namazda kaidelerde (otururken) okunan ve “et-tahiyyâtü” sözüyle
başlayan dua
2365	
mütehâşiyâne: çekingenlikle
2366	
vaz’-i dil-pezîrâne ile sath-ı âba: göz alıcı vaziyette su yüzeyine
2367	
hatt-ı meyânının: bel çizgisinin
2368	
inhina: kıvrım
2369	
gaşy-âverâne: kendinden geçirecek
2361	
2362	
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ni’alarına yarın ahrette: ‘Haydi şu yaptıklarınıza can veriniz bakalım.’ denecek. Bilmem o zaman iş nasıl olacak?” dedi.
Sonra bu ihtiyarın gözleri bu üryan kız tasvirinde müphem bir
nokta araştırdı. Nazarını resmin çukurlaşan gölgeli bir tarafına şevke uğraştı. Onun aradığı mahalli ressam irice bir nilüfer çiçeğiyle
setretmişti. Ressamın bu ehil-perdeliğini keşfedince ihtiyar, yine
sırıtarak:
“Oraya şu çiçek tesadüf etmese imiş alimallah insanın abdesti
bozulacakmış… Çünkü kâfirler yaptıkları şeyleri tıpkı tıpkısına
benzetiyorlar.” dedi.
Meftun birdenbire içeriye girdi. İhtiyarı, gözlerini son derece
bir inat nazarıyla su perisi levhasındaki nilüferin tahtında müstetir2370 şekli keşfe hasretmiş, öyle ağzı açık, hayran âdeta hâl-ı istiğrakta2371 buldu.
Sâhib-i hâne beşuş bir çehre ile bu muhterem misafirine doğru
yürüdü.
“Bonjur efendim.” hitabıyla hemen ihtiyarın elini yakaladı. Kasım Efendi, Meftun’un kavradığı eli öpecek zannıyla burnuna doğru uzattı. Fakat Meftun bu eli te’yîd-i meveddet2372 için birkaç defa
şiddetle Frenkvari sarsıp bıraktı. Bu sarsıntı esnasında ihtiyarın tekmil vücudu sâl-hûrde2373 bir dut ağacı gibi silkintiler geçirdi. Meftun’un sâ’ika-i i’tiyâdla2374 sarf ettiği bu “bonjur” hitabından Kasım
Efendi’nin pek hoşlanmadığı çehresinde peyda olan işmi’zâzlardan2375 anlaşıldı. Meftun, sevincinden âdeta ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bonjurdan sonra bir ikinci laf olmak üzere dedi ki:
–Tabloya pek dalmışsınız. Baba efendi büyük bir “konesür”sünüz2376 zannederim…
müstetir: örtülü
hâl-ı istiğrak: dalgınlık hâli
2372	
te’yîd-i meveddet: dostluğu pekiştirmek
2373	
sâl-hûrde: çok yaşlı
2374	
sâ’ika-i i’tiyâdla: alışkanlık sebebiyle
2375	
işmi’zâz: yüzünü ekşitme
2376	
konesür (connaisseur): bilirkişi
2370	
2371	
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Kasım Efendi taaccüple:
–Affedersiniz evladım anlayamadım. “Konsol” mu buyurdunuz?
–Hayır… Sanattan anlıyorsunuz galiba!
–Bunda anlaşılmayacak ne var? Eğer ressam oraya o çiçeği tersim etmemiş olsa imiş iş tamam olacakmış… Bakanlarda ne abdest
kalacakmış ne tahammül… Çiçekle setr-i avret… Bu da Frenklere
mahsus bir zarafet, tuhaf bir ehil-perdelik… Yine aferin… Bu bir
edepli ressam imiş. Onların pek edeplisi olmaz… Yani ya edepli
olup da nedir… Herif yestehlemiş2377 ama üstüne tüy dikmemiş…
İş bu kadar…
–Bu gördüğünüz ve o kadar hayretle baktığınız resim meşhur
Milen’in “sembolik” bir tablosudur. Orasını itiraf ederim ki orijinali değil bu bir “imitasyon”dur. Efendim bakınız. Dikkat buyurunuz.
Gerdandan aşağı iki meme arasındaki gölge ile ziyanın taarruzuna
bakınız. Oradaki “jödölümiyer”e2378 dikkat ediniz. Ressam ziya ile
gölgeyi hassas parmaklarının arasında ezmiş, oraya buraya dokundurarak bir hiçi hakikate taklip etmiş… En müşkül, en sert şeyleri
mahâret-i ressâmânesine o kadar ram eylemiş2379 ki hayretten insan
kendini alamıyor.
–Acaba her şeyi tamam tasvir ettikten sonra mı bu çiçeği oraya
kondurmuş? Benim merakım da burada… Haniya şunu demek istiyorum ki o çiçek kazınsa altından hüve zamiri çıkacak mı?
–Evet… Evet… “Pentür”2380 sanatı derindir. Tahtında müstetir
çok şeyler vardır. O nilüfer kazınsa altından bir şey çıkmaz. Bu tabii… Fakat ressam çiçeğin tahtında tevehhüm olunan şey varmış
“illüzyonu” verecek bir maharet göstermiş. Yeni ekolü beğeniyor
musunuz?
–Ne buyurdunuz efendim? Kulağım biraz ağır işitir de.
–Yeni mektebi beğeniyor musunuz demek istiyorum…
yestehlemek: vücuttan dışkıyı çıkarmak
jödölümiyer (jeux de lumière): ışık oyunu
2379	
ram eylemiş: boyun eğdirmiş
2380	
pentür (peinture): ressamlık
2377	
2378	
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–Geçen sene semtte inşa edilen mahalle mektebini mi? İçerisi
karanlık… Bütün pencereler kabristana nazır… İlk yağmurda her
taraf şakır şakır aktı… Helası sokağa yakın… Sanki oradaki altmış
yetmiş çocuk yetişmiyormuş, mahallenin kasabı, bakkalı hep oraya
taşınıyor. Avluda taaffün2381 ziyade… Mektep yapılalı hele şükür,
Bekir Efendi’nin evinin o kuytu köşesi bevlden2382 kurtuldu. Kaç
zamandır halkı oraya işemekten kesemedikti. Zavallı adam kırmızı
celi hatla duvara: “İşbu mahale tebevvül memnudur.”2383 ibaresini
yazdırttı. Kimse aldırmadı. Çünkü tebevvül edenlerin çoğu ümmi.2384 Herif kaz gibi gözünü o ibareye dikiyor da öyle işiyor. Bu
cüheladan birkaçı da “Bekir Efendi galiba evi satılığa çıkardı…
Duvarına kırmızı mürekkeple ilan yazdırmış.” sözünü ortalığa yaydılar. İşbu suretle sökmeyince zavallı adam yedi mecidiye masrafla
oraya bir mezar taşı getirip dikti. Ismarlama bir taş imiş. Sahibi
birçok zamandır gelip almamış. Böyle bir müşteri çıkınca taşçı da
fiyatına bakmayıp vermiş. Evladım şu ak sakalımla söylüyorum ki
bazı kimselerde hayâ, insaf kalmamış… Çokları bu taşa da aldırmadılar… Bizim semtin alt tarafındaki meyhaneler malum… Orası
geceleri sarhoş uğrağıdır… Cenabıhakk’a bin şükür kullanmadım.
Bilmem… Tanrı’m yine de bildirmesin… İşret çok idrar getirirmiş… Arpa sularının, diğer işretlerin şimdiki ucuzlukları da malum… Cebinde birkaç meteliği olan ezandan sonra bulut kesiliyor…
İdrar sıkıştırdı mı karanlıkta sokağı dönerken bir kere pantolonunun düğmesine el atan köşeye yanaşıyor. Yazıyı, taşı, filanı kim
görecek! Herif bacaklarını gererek sürücü beygiri gibi oraya bir kaşanıyor… Mektebin inşasından en ziyade hoşlanmamız civar sokakların biraz idrardan kurtulmuş olmasından dolayıdır.
İhtiyar lüzum gördüğü vakit pek lakırdıcı bir adam olur, sözü
de bir menfa’at-i melhûze2385 uğruna sarf eder, sair zamanlarda tasarruf-ı kelâma be-gayet riayet gösterirdi.
taaffün: kötü kokular
bevl: idrar
2383	
tebevvül memnudur: işemek yasaktır
2384	
ümmi: okuma yazma bilmeyen
2385	
menfa’at-i melhûze: beklenen menfaat
2381	
2382	
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Meftun, lakırdıcılıkta değme zevzeklere taş çıkartır takımdan
olduğu için çorap söküğü gibi rişte-i kelâmını2386 salıverdi. Yağlı
boya resmin Avrupa’da geçirdiği edvar-ı tekâmülü2387 tafsile girişti… İhtiyar için birtakım tasvîrât-ı garibeden başka bir şey ifhâm
etmeyen ecnebi kelimât ve ressam isimleriyle memlû2388 olan bu
şûrezâr-ı beyân2389 önünde afyon yutmuş gibi biçarenin beyni uyuşuyor, galebe-i nevme tâb-âver olamıyor,2390 arada bir sendelenen
başını yukarı kaldırıp gözlerini açmaya çalışıyordu. Meftun’un
garâ’ib-i i’tiyâdâtından2391 biri de sözünü, mantığını muhatabının
ze[v]k-i tab’2392 ve seviye-i fikriyesine mülayim düşecek mevzulardan adem-i intihâbdaki2393 gafleti idi. Zavallı Kasım Efendi, ressam-ı meşhur “Leonardo de Vinci”nin Rafael’i taklîden âgûş-i mâderânesinde tıfıl mesihle tasvir ettiği Hazret-i Meryem levha-i dînîyesinin beyn-el-ressâmân mucip olduğu tenkîdât-ı tersîmiyeden2394
ne anlasın?
İkisi de yekdiğerinin celb-i takdiri için söz arıyorlar fakat bulamayarak diğer bir vâdî-i ıtnâba2395 sapıtıyorlardı. Muhataba ilkâ-yı
haz etmenin2396 en muvafık yolu, yalnız dinlemek, kısa kelimât-ı
takdîriye ile karşınızdakinin zekâsına beyân-ı hayret etmek ve mahzûziyet-i istimânızı2397 anlatmaktır. Cibilliyet-i beşer2398 böyle… İnrişte-i kelâmını: lafın ipliğini
edvar-ı tekâmülü: gelişme devrelerini
2388	
memlû: dolu
2389	
şûrezâr-ı beyân: verimsiz açıklama
2390	
galebe-i nevme tâb-âver olamıyor: uyku bastırmasına dayanamıyor
2391	
garâ’ib-i i’tiyâdâtından: garip alışkanlıklarından
2392	
ze[v]k-i tab’: düşünce ve yaratılıştaki zevk
2393	
adem-i intihâbdaki: seçememesindeki
2394	
beyn-el-ressâmân mucip olduğu tenkîdât-ı tersîmiyeden: ressamlar arasında
olması icap eden resim eleştirilerinden
2395	
vâdî-i ıtnâba: lüzumundan fazla sözü uzatma yoluna
2396	
ilkâ-yı haz etmenin: neşe vermenin
2397	
mahzûziyet-i istimânızı: dinlemekten zevk duyduğunuzu
2398	
cibilliyet-i beşer: insanlığın mayası
2386	
2387	
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sanlar istifâza-i irfândan ziyade ifâzada bulunmuş olmak2399 hissinden memnun ve mağrur2400 oluyorlar.
Kasım Efendi, Meftun’un vüsat-ı irfanı karşısında bir hayli
uyku sağanakları geçirdikten sonra nihayet o sabahki sebeb-i ziyaretini beyan için bir mukaddimeciğe girişerek:
“Bey oğlum, şurada birkaç aydır komşuluk ediyoruz. İslamiyet’te komşuluk hakkı büyüktür. Yarın ahrette dokuz yerde suali
vardır. Şimdiye kadar gelip ‘Safa geldiniz.’ demek icap ederdi. Kusurumuzu affedersiniz. Taksirat bizde oldu… Kısmet bugüne imiş.
Kısmetten hariç bir şey olmaz.” deyip sözün ait tarafında yutkunmağa başlayınca sâhib-i hâne mugberâne2401 bir tebessümle:
–Baba efendi bendeniz Avrupa gördüm. Riyadan pek hoşlanmam. Lakırdıyı biraz doğru söylerim. Memleketimizde doğruluktan çok hazzedilmiyor. Ahlâk-ı ictimâ’iyemiz de siyasetimiz gibi
hasta… Yine eski uzun temennalar, müdâheneler,2402 evet efendimler, sepet efendimler, büyük bir zatın tek ismini zikreden evvel sekiz elkâb ta’dâdı2403 nevinden garabetler berdevam.2404 Hakikatten
ziyade mizaca, menfaate hizmet ma’lûliyeti geçmemiş ve kolay
kolay da geçmeyecek… Şu semte geldik. Sizi uzaktan görür görmez ak sakalınıza karşı büyük bir hürmet hissettim. Her hâlinizi
tahkik ve tetkike giriştim. Mükemmel bir “burjuva” olduğunuzu
anladım…
Kasım Efendi kaşlarını çatıp telaşla:
–Borcum var olduğunu mu anladınız? Size yanlış söylemişler…
Hâşâ kimseye beş para borcum yoktur.
–Hayır efendim, borçlu demedim. “Burjuva” dedim. Bu da Avrupa’da bir sınıf-ı halktır ki müsait bir günde ne olduğunu size uzun
istifâza-i irfândan ziyade ifâzada bulunmuş olmak: başkalarının bilgilerinden
faydalanmaktan ziyade başkalarına faydalı oldukları
2400	
mağrur: gururlu
2401	
mugberâne: gücenmiş
2402	
müdâhene: dalkavukluk
2403	
elkâb ta’dâdı: unvan sayımı
2404	
berdevam: devamlı sürüp gider
2399	
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uzadıya anlatırım… Evet, sizden hazzettim. O derecede ki imkân
müsaade ederse sıhriyetinizle2405 şeref-yâb olmak emeline kadar
düştüm. Bu fikrimin de büyük büyük sebepleri var. Avrupa’da çok
şey gördüm. Çok şey öğrendim. Bu meta-ı fikrimi burada vatandaşımın ve memleketimin menfaatine olarak “etale”2406 etmek isterim.
Bu eski gidişlerimizi biraz değiştirmeliyiz. Sermayelerimizi artık
başka türlü kullanmalıyız. Burada ticaret ve her şey henüz bakirdir.
Kazanılacak ne milyonlar var. Ne için ağzımızı açıp duralım? Allah
bize de güç, kuvvet, beyin, izan vermiş, bunları hüsn-i isti’mâl edelim.2407
Milyon lafzına Kasım Efendi’nin salyaları akmaya başladı.
Meftun devamla:
–Benim malumat ve dirayetim sizin servetinizle birleşirse ne
kârlar, ne ticaretler, ne harikalar husule gelmez…
Kasım Efendi ağlamalı gibi bir hâlde:
–Servet mi? Aman evladım ben de öyle şey yok… Bende dünyalık ne gezer? Ailemi zor zar geçindirebiliyorum. Mahalleden bir
iki zevzek, fakirinizin adını zengine çıkarmışlar.
–Evet, biliyorum, mahviyet gösteriyorsunuz. Bunca zamanlık
adamsınız. Yılda beş yüz lira arttırmış olsanız elli, altmış senede
mühim bir yekûn teşkil eder.
Kasım Efendi, bu defa âdeta ağlayarak, büyük büyük yeminler
ile hâline acındıracak derecede zaruretinden bahsetti. Meftun, bir
istigrâb-ı fevkalade ile:
–Varlığınızı bu kadar gizlemeyiniz efendim… Bu asırda servet
mûcib-i mübâhâttır.2408 Hiçbir parası olmayanlar bile var gibi görünmek için ne garibelere, ne tedbirlere, ne ebleh-firîbâne2409 desiselere müracaat ediyorlar.
sıhriyet: evlenme yoluyla meydana gelen akrabalık
etale (etaler): yaymak
2407	
hüsn-i isti’mâl edelim: iyiye kullanalım
2408	
mûcib-i mübâhâttır: övünülecek şeydir
2409	
ebleh-firîbâne: ahmak aldatan
2405	
2406	
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Kasım Efendi kendine isnat edilen serveti protesto etmek için
âdeta tıkanır gibi telaşlar izharına başladı. İhtiyarın şiddet-i teessürle cidden bir fenalığa uğrayacağını gören Meftun:
–İnandım… İnandım efendim telaş etmeyiniz. Zaten size karşı
hissettiğim hürmet-i mahsusa servetiniz için değildir, servet çıfıtta
da var. Ben er oğlu er, Türkoğlu Türk bir aileye damat olmak istedim. Avrupa’ya tahsile giden emsalim, kollarına bir Frenk kızı takıp getiriyorlar. Sonra ne velveleler kopuyor. Ben bunu arzu etmedim. Kayınpederim sizin gibi abani sarıklı, zevcem Ayşe, Fatma
adlı olsun dedim. Sonra kısmet bizi getire getire size komşu etti.
Milliyetini, Türklüğünü seven bir adamın sizin gibi nur şimali bir
pir-i muhteremi görünce meclup olmaması kabil midir? Damadınız
olmak, sizin o mübarek ellerinizi öpmek bir genç için ne büyük
şereftir. Orasını ben bilirim… İlk talebimde benim ne gibi bir hisle
size meclup olduğumu anlayamadınız, hakkınız da var… Dünya
şimdi acayip… İnsanların içi dışına uymuyor.
İhtiyar o güne kadar kimseden işitmediği şu mezâyâ ve fazâ’iline2410 kendi de biraz kanaat getirerek dumû-i iftihâr isalesiyle2411
dedi ki:
–Evladım beni de ta’yîb etmeyiniz. Sizi bana başka suretle anlattılar. Bu kadar insanoğlu insan olduğunuzu bilmiyordum. Sizin
gibi Frengistan’ı dolaşmış, alafranga meşrep, süslü bir beye benim
kızı vermeye nasıl cesaret edebilirim? Kerimem gayet kapalı büyütülmüş ebkem-i cûş2412 bir kızdır. O, şu odayı süpürmeyi bile beceremez. Buradan geçse kim bilir kaç şey devirir… Cesaretsizliğimin
en büyük sebebi bu…
–Frengistan’ı vaktiyle evliyâullâhtan denecek zevat da dolaşmıştır. Bu bir kabahat değildir. Alafrangalığa, şıklığa gelince zaman
öyle götürüyor. (Yüzünü ihtiyara yaklaştırıp) Ben memnun muyum
şu hâlden? Sizin gibi salta, şalvar, yemeni giysem şüphesiz daha
rahat ve mesut olurdum… Kalben olduğu gibi şeklen de ecdadıma
mezâyâ ve fazâ’iline: meziyetlerle faziletlerine
dumû-i iftihâr isalesiyle: övülmeden kaynaklanan gözyaşlarını akıtmasıyla
2412	
ebkem-i cûş: coştuğu zaman susan
2410	

2411	
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benzemekle iftihar ederdim. Fakat iş öyle mi? Ne için olursa olsun
şimdi bir insan herhangi bir “sosyete” ve makama gitse redingotun
hangi makastan çıktığına, yakalığın biçimine, boyun bağının şekil
ve levnine bakıyorlar. İşte bu birkaç şey ta’yîn-i mâhiyete miyar2413
addolunuyor. “Ger bana uymazsa eyyam2414, uyarım eyyama ben.”
demişler… Geçinmek için bu reviş-i âleme uymaktan başka çare
yok… Dünya döndü. Şimdi bütün bütün dönüyor. Her şey değişiyor.
Yavaş yavaş şehrimiz Avrupa gibi olacak… Her şey ateş pahasına
çıkacak. Kömür, makarna gibi paket içinde satılacak… Odunlar ramazan pidesi, kandil çöreği misali elvan kâğıtlara sarılacak. Elma,
şeftali nevinden meyveler okka ile değil tane ile satılacak. Kıyyesini2415 yüz paraya pahalıdır dediğimiz yemişlerin tanesini beş kuruşa
yiyeceğiz. Ahalinin şöyle böyle pestenkerani2416 sınıfları beşe, altıya öyle buz gibi kıvırcık eti yiyemeyecekler. Kasaplar beygir, merkep de kesecekler. Bazı mahallerde ramazaniyelik yapılan beygir
ve eşek eti sucukları sığırdır diye ahaliye yutturulmayacak… Her
hayvanın sucuğu, üzerinde nev-i lahmın markasını havi olarak satılacak… Ahali öyle daimî karnaval var gibi aklına gelen şekil ve
renkte elbise giyemeyecek. Üç sınıf halk olacak: asker, sivil, amele… Kıyafetler de böyle üçe inhisar edecek. Kıyafetler tensik edilince2417 ökçesi basık, “şıpıdık” ve gecelik entarisiyle mahalle kahvelerinde sadr-nişîn-i meşveret olup2418 elleriyle çıplak ayaklarının
parmak aralarını karıştırarak politikadan bahis ve muhterem mebuslarımızın sözlerini tenkit eden yâvegûyâna,2419 bir insana
ma’lûmât-ı siyâsîyesinden evvel kıyafetini tanzim etmek lüzumu
bildirilecek ve adabımuaşeretten bihaber bulunanlara usûl-i idâre
ve siyasetten dem vurmanın pek abes olacağı tefhim edilecek. Medeni bir kavim için âdâb-ı umûmîye denilen kuyûdun şeritaları2420
miyar: ölçü
eyyam: günler
2415	
kıyye: okka, 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü
2416	
pestenkerani: değersiz
2417	
tensik edilince: düzene sokulunca
2418	
sadr-nişîn-i meşveret olup: sohbet etmek için başköşeye geçip
2419	
yâvegûyân: saçmasapan konuşanlar
2420	
şerita: anlaşma maddeleri
2413	
2414	
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ahalimize meccanen2421 talim olunacak. Esnaflık nev’an şehremanetince müseccel olacak.2422 Nuruosmaniye taraflarında ve bazı hususi hanelerdeki büyücülerin nev-i sanatları esnaflık kadrosuna ithal edilemediği surette bu gibilerin ticarethaneleri sedd ü bend olunacak.2423 Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak
avaz avaz haykıran sırtı pöstekili, sinesi tespihli, eli teberli, o keşkül bedest saçaklı heriflerden ne sattıkları sual olunacak. Her suale
“Ya dost! Mangır eyvallah hu”dan başka cevap alınamayınca hepsi
“depo”ya isal edilecek… Hep bunlara birer sanat talim olunacak.
Bunların içinde Osmanlı opera tiyatrolarında “tenor”luk etmek liyakatini gösterenler bulunacak. Bugün sokaklarda en adi şeyleri
vesîle-i temâşâ ittihazıyla ağızlarını açıp akşamlara kadar şuna
buna vakf-ı enzâr ile vakit geçiren, dedikodu ile kahve peykesi çürütmekten başka meşguliyetleri olmayan kimselere hep münasip
birer iş teklif edilecek… Memleketimiz bu gibi güçlü, kuvvetli işsiz
güçsüzlerden iki suretle mutazarrır olmaktadır.2424 Bir memleket,
zamanının terakkiyâtıyla mütenâsiben kesb-i ümrân edebilmek2425
için evladının maddi, manevi faaliyetine muhtaçtır. İşte bizde çocuklarımızın bu fa’âliyet-i umûmiyeye iştiraki vazife edinmediğimiz ve az ile yani hemen olmayacak kadar bir şeyle kanaate alışmış
olduğumuz için ilk zarara uğruyoruz. İkinci zarar da işsizliğin ümmü’l-habâ’is2426 olmasından ileri geliyor. Bir insan ne kadar tembel
olsa yine tabiaten bir şeyle meşgul olmak ihtiyacındadır. Nâfi2427 bir
meşguliyet bulunamayınca muzırrıyla iştigal edileceğinde şüphe
yoktur. Bugün Avrupa usûl-i maişetiyle bizimkinin arasında çok
fark vardır. Orada işlere o kadar hücum edilmiştir ki bugün işletilecek birçok sermaye ile dimağ ve kol mevcut olduğu hâlde ortada iş
azalmıştır. Yani bu faaliyet-i şedîdeyi tamamıyla tatmin edecek iş
kalmamıştır. İşte bunun için Avrupalıların bir kısmı bu sermaye ve
meccanen: ücretsiz
şehremanetince müseccel olacak: belediyece kayıtlı olacak
2423	
sedd ü bend olunacak: kapatılacak
2424	
mutazarrır olmaktadır: zarar görmektedir
2425	
kesb-i ümrân edebilmek: bayındırlık kazanabilmek
2426	
ümmü’l-habâ’is: kötülüklerin anası
2427	
nâfi: faydalı
2421	
2422	
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faaliyetlerine memleketleri haricinde cevelângâhlar2428 aramak ıztırarında2429 bulunuyorlar. Bütün memleketlerden eski derebeylikleri
ve harac-güzârlıklar2430 kalktı. Fakat şimdi onların yerine daha müthişi kaim oldu.2431 Çalışmayan milletler çalışanların haraç-güzârı
oluyorlar demektir. Bu muharebe-i iktisâdiyenin neticesi çalışmayan milletler için o kadar müthiştir ki sonunu ta’akkul etmeksizin2432 daima hazırdan yiyip nihâyetü’l-emr2433 hizmetkârlarına hizmetçi olan ahmak mirasyedilerin hâlini andırır. Bu sözlerim ayrı
ayrı tafsil edilse her birinin ucu varır bir müstakil fenne dayanır…
Beni dinlemek hususunda göstermiş olduğunuz metaneti daha ziyade suistimal etmeksizin neticeten şunu arz ederim ki içimizde benim gibi umûr-âşinâ2434 kimseler varken tedarik edebileceğimiz kadar sermaye toplayıp da işlerimizden bizce kâbil-i intifâ2435 olabilenleri kendimiz idare etmeyerek niçin Frenklerin eydî-i istifâdelerine2436 bırakalım?
Meftun Bey lakırdıya biraz mola vererek ifâdâtının, muhatabı
üzerindeki derece-i te’sîrâtını anlamak için Kasım Efendi’yi derin
derin süzmeye başladı.
Kasım Efendi, bu sözleri hazz-ı musikiden bigâneliği beynü’n-nâs2437 misâlen irat edilen kaba bir hayvanın kaval dinlemesi
kabilinden bir bî-kaydî ile istimâ ediyor, daha doğrusu muhatabını
dilgîr etmemek2438 için dinler gibi bir tavır irâ’e eğliyordu. Yalnız
arada bir milyon sözünü işittikçe tatlı bir esneme ile zihnini bu kelimenin delalet ettiği erkâmın keşf-i mâhiyetine sevk etmek istiyor
cevelângâh: gezinme yeri
ıztırar: mecburiyet
2430	
harac-güzârlık: haraç vericilik
2431	
kaim olmak: yerine geçmek
2432	
ta’akkul etmek: akıl erdirmek
2433	
nihâyetü’l-emr: sonunda
2434	
umûr-âşinâ: işten anlar
2435	
kâbil-i intifâ: faydalanılması mümkün
2436	
eydî-i istifâde: istifade eden eller
2437	
beynü’n-nâs: insanlar arasında
2438	
dilgîr etmemek: gücendirmemek
2428	
2429	
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fakat tadat ve terkimdeki görgüsü ma’lûmât-ı sâ’ire-i fenniyesi2439
gibi pek zayıf olduğundan bu tabirde zihinlerin alamayacağı derecede bir kesret-i miktardan başka bir katiyet-i kemniye2440 bulamıyor, bu sözün hin-i iradında dimağı bir altın banyosuna dalıyor, orada bunalıyor, bir vuzuha eremiyordu.
Bu memlekette bakir menâbi’-i servet bulunduğu sözü Kasım
Efendi için bî-ma’nâ bir laftı. Öyle birkaç kişi birleşip sermaye
vaz’ıyla ziraattan, ticaretten veya zir-i zeminden servet çıkarmak
kabilinden sözler bu zavallı ihtiyarın nazarında, va’ad-i menâfi2441
ile paralı kimseleri iğfal için uydurulmuş birer desise olmaktan başka hiçbir hüküm ve ehemmiyeti haiz değildi. Öyle büyük büyük
kazanç mevâ’idine2442 kapılarak neticesi meşkûk husûsâta girişmekten pek muhteriz bulunuyordu. Para maddesinde onun hiç kimseye hatta en muteber mü’essesât-ı mâliyeye,2443 en büyük bankalara bile itimadı yoktu. Onun nazarında her fert, benî nev’inden diğerinin parasını dolandırmak için yaratılmış birer iblisten başka bir
şey değildir. “Para parayı doğurur.” darbımeselini işittikçe ekseri
defada paranın parayı öldürdüğü hakikatini te’yîden mesel-i diğer
irat edilmemiş olduğuna teessüften kendini alamazdı.
Hıfz-ı akçe için kendince en emin usul, altınları kavanoza doldurup kömürlüğün bir karanlık köşesine hafiyen defnettikten sonra
üzerine kömür tozu çekmekti. O hazîne-i medfûna2444 orada doğurmak sevincinden veya ölmek tehlikesinden masuniyetle2445 senelerle uyuyabilirdi. En büyük muamelesi, en büyük cesareti gözüne
kestirebildiği kimselere gayet fahiş faiz, muteber kefil, mükemmel
merhûnât2446 mukabilinde para ikraz etmekti. Buna pekiyi aklı ererdi. Fakat vade-i ikraz hitam bulup da paraları kavanoza yatırıncaya
ma’lûmât-ı sâ’ire-i fenniyesi: başka bilgileri
katiyet-i kemniye: kesin bir ifade
2441	
va’ad-i menâfi: menfaat vaatleri
2442	
mevâ’id: vaatler
2443	
mü’essesât-ı mâliye: mali kuruluşlar
2444	
hazîne-i medfûn: gömülü hazine
2445	
masuniyet: korunmuş olma
2446	
merhûnât: alınmış rehinler
2439	
2440	
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kadar ne meraklar, ne gönül üzüntüleri, ne endişeler geçirmezdi.
Herkesi, herkesi kendine karşı bir dolâb-ı iğfâl çevirmek, bir tuzak
kurmakla meşgul zannettiğinden umumun nazar-ı bî-kaydiyle gördüğü en ufak şeylerden kuşkulanır, kimseye emniyet, itimat etmez,
efrâd-ı ailesine, evladına karşı bile türlü tedâbîr ittihazıyla yaşar,
istirâhat-i bâl nedir bilmezdi.
Kasım Efendi, başı şapkalılardan hiç hoşlanmazdı. Bunların
giriştikleri işlerde mutlak bir suiniyet,2447 mutlak bir fesat bulunduğuna, bu ecânibin umûmen İstanbul’a Türkleri aldatmak için gelmiş
olduklarına kani idi. Başı şapkalıları hep urûk-ı vâhideden2448 addederdi. Onun nazarında Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan yoktu. Hepsi
gâvurdu. Hatta bu milel-i muhtelifeyi aynı lisanla mütekellim zanneder, Ermenice ile Almancanın, Fransızca ile Rumcanın bir farkını
göremezdi. Bunların kâffesi2449 Kasım Efendi için gâvurca idi vesselam…
Meftun’un ihtiyar ettiği bu uzun sözlerinden, bu külfet-i
beyânâtından kendini yere vurmak için hazırlandığını, bütün bu
mukaddemâtın gerisinde kendi zararına temin edilecek bir fikr-i
hafî-i menfa’at-perestâne2450 bulunduğunu, ihtiyar tecârib-i medîde2451 ile havâss-ı hamseden2452 sonra altıncı bir his olarak iktisap
eylemiş olduğu bir kuvvetle vâzıhan2453 idrak ediyor fakat Meftun’un bu saffetine gizli gizli sakalının altından gülmekten de men-i
nefs edemiyordu. Evet, kendini kündeden atmaya uğraşan bu gence
hud’a-şinâs2454 bir ihtiyar pehlivan maharetiyle bir çelme atmak fikrine düşmüştü. Bakalım kim kimi devirebilecekti? Şiddetini
zamân-ı münâsibde izhar etmek için tamamıyla ketm-i kuvvet eden
suiniyet: kötü niyet
urûk-ı vâhide: tek ırk
2449	
kâffe: hep
2450	
fikr-i hafî-i menfa’at-perestâne: gizli bir faydalanma fikri
2451	
tecârib-i medîde: uzun tecrübeler
2452	
havâss-ı hamse: beş his
2453	
vâzıhan: açıkça
2454	
hud’a-şinâs: düzenbazlıktan anlayan
2447	
2448	
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kurnaz bir hasım tabasbusuyla2455 pek saf, zayıf, budala görünerek
işe girişmeyi tasmim etti.
Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin derin tetkik ettikten sonra
bunun tamamıyla bir “bon om”2456 yani bir sade-dil2457 olduğuna,
kendi gibi cin fikirli, sivri akıllı bir hezârfen2458 için bu zavallı bunak herifin bütün servetini birkaç ayda yutuvermek işten bile olmadığına kanaat getirdi.
İhtiyar ise kızını Meftun Bey’e vermekten ne kâr veya zarar
edeceğini en ufak tafsilatına kadar çoktan hesaplamıştı. Meftun’a
müracaatı işte bu hesap neticesinde taayyün eden2459 lüzum üzerine
vuku bulmuştu. Meftun’un kendine damat olmasıyla Mahir ile Lebibe meselesi de yoluna girmiş olacaktı. İhtiyarın zu’munca2460
Meftun piyangodan on beş bin lira kazanmıştı. Delikanlı ile böyle
sıhriyet temasında bulunur bulunmaz bu mühim meblağın ne miktarını çırpabilecekti? Kasım Efendi bütün kuvve-i şeytankâranesiyle umk-ı meseleyi2461 bu cihetten iskandil etti. Evvel hesap beş yüz
vurabileceğine aklı kesti. İşte bu hedefe tevcîh-i maksadla bir
tertîb-i zihnîde bulundu. Bu parayı kızına ağırlık olarak talep edecekti. Meftun’un bu miktarı bilâ-istiksâr2462 kabul edeceğine kani
idi. Çünkü kaz memul edilen yerden tavuğun esirgenmeyeceği
emr-i aşikâr idi. Hangi nokta-i nazardan bakılsa Kasım Efendi, bu
alışverişte kârlı çıkıyordu. Çünkü cariye farzıyla kızına bir kıymet
takdiri lazım gelse bu fiyatın onda birini bile getirmeyeceğini
ra’nâ2463 biliyordu.
Bu fikrinin husulüne muvaffak olursa Kasım Efendi, bir vuruşta kızının ta rahm-ı mâderden sukutundan o güne kadar olan masâtabasbus: yaltaklanma
bon om (bonhomme): iyi adam
2457	
sade-dil: bön
2458	
hezârfen: çok şey bilir
2459	
taayyün eden: meydana çıkan
2460	
zu’m: yanlış zan
2461	
umk-ı mesele: meselenin derinliği
2462	
bilâ-istiksâr: çok görmeden
2463	
ra’nâ: iyi
2455	
2456	
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rif-i rûz-merre-i hayâtının2464 birkaç mislini elde etmiş olacaktı.
Çünkü fodla, pastırma, zeytin bir de sıcak taam namına imaret çorbası, köle doyuran tabir edilen peynir haşlamasıyla beslediği kerimesine müddet-i hayatınca min-haysü’l-mecmû2465 yüz lira sarf
eylediği pek meşkûktü. Bu hesabınca kızı için olan masârif-i i’âşeyi2466 ma’a-fâ’iz2467 bir hamlede ele geçiriyor demekti. Bu az büyük
bir kâr mıydı?
Beş yüz lira ile açılan bu bâb-ı sıhriyetin ileride mûcib-i intifâ2468 birçok safhaları olacağına şüphe yoktu. Evet, işte ağırlıktan
sonra nikâh meselesi geliyordu. Beş yüz lira da o… Etti bin altın…
Ya bu liraları takip edecek yüz görümlüğü keyfiyeti… Kese-i tâlihine piyangodan dumanı üstünde henüz on beş bin lira girmiş bir
adam, izdivacına bu kadar şiddetle talip olduğu bir kıza iki yüz liradan aşağıya yüz görümlüğü takabilir mi? Kasım Efendi kerimesini
âdeta ağırlığınca altınla trampa2469 ediyor, yalnız kızının o güne kadar olan yediğini, içtiğini değil, ta’ayyüşen birkaç batına kadar
cebr-i mâ-fât eyliyordu.2470
Bu sıhriyette her iki taraf kendini diğerinin zararına te’mîn-i
menâfi eden bir muğfil-i kâr-âmûz2471 farzıyla türlü hülyalar geçirdiğinden şu meseleye münasip bir tarafından girişip işi bitirivermek
için kemâl-i tehâlükle2472 her ikisinin de kalpleri şiddetle atıp duruyordu. Meftun, bu keyfiyetin muvaffakiyet ve adem-i muvaffakiyet
cihetlerini zihninden bir güzelce tasarlayıp bir muvâzene-i mahsûsa
yaptıktan sonra ihtiyarın zayıf tarafından bastırmak için dedi ki:
–Mahdumunuz Mahir Bey’in, ailemize karşı gösterdiği tecavüz
bizi iki suretle müteessir ve mutazarrır bıraktı. Böyle velilerinin
masârif-i rûz-merre-i hayâtının: hayatının günlük masraflarının
min-haysü’l-mecmû: toplu olarak
2466	
masârif-i i’âşe: geçim masrafları
2467	
ma’a-fâ’iz: faiziyle
2468	
mûcib-i intifâ: faydalanmaya yol açacak
2469	
trampa: değiş tokuş
2470	
ta’ayyüşen birkaç batına kadar cebr-i mâ-fât eyliyordu: geçinmek açısından
birkaç kuşağa kadar harcananı yerine koyuyordu
2471	
muğfil-i kâr-âmûz: işbilir kurnaz
2472	
kemâl-i tehâlükle: tam ve büyük bir hevesle
2464	
2465	
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reyleri hilafına hâne-i mâderi terk ile âşığına kaçan bir kızın bu
hareketi âlemce ne kadar su-i tefsîrâta, dediler kodulara bâdî olacağı ma’lûm-ı âlinizdir. Bu te’ellümle validemin sıhhati muhtell oldu.2473 Büyük validemi biraz nüzul yokladı. Diğer taraftan zâyi’ât-ı
maddiyemiz de pek büyüktür. Hemşirem âşığıyla uzunca müddet
yaşayabilmek için kendi mücevheratından başka valideminkileri ve
daha yükte hafif pahada ağır birçok şeyleri toplayıp götürmüş… Bu
zararlarımızı kim tazmin edecek? Kimden dava eyleyeceğiz?
Kasım Efendi, tefekkür-i amîke delalet eder surette kaşlarını
çatıp göz ve dudaklarını büzüştürerek:
–Dava mı? Öyle şeye ne lüzum var? Dava etseniz de Mahir’in
nesini alacaksınız? Tut kelin perçeminden…
–Kendisi bî-kudretse velisine tazmin ettirirler…
–Şimdiki adalet, yeni hukuk böyle mi?
–Böyle…
–Oğlunun sirkatinden dolayı pederinin mahkûm olduğunu doğrusu hiç işitmemiştim… Ben o çapkına böyle mi terbiye verdim?
İnsan evlat peydahlıyor ama huyunu peydahlayamıyor.
–Peder Efendi, bu hususta size karşı bir dava açarsam emin olunuz çok masrafa girersiniz. Çok başınız ağrır… Bütün bu fenalıkları, zararları, dedileri koduları kapatmak için bir çare var…
[Kasım Efendi] – (Baygın bir sada ile) Nedir?
–Kerimenizi bana vermek…
Kasım Efendi, bu teklifi kabule zaten can atıyordu. Teklîfât-ı
mutasavveresini2474 kabul ettirebilmek için biraz müte’ennî2475 görünmek, nazlı bulunmak, ağır davranmaktan başka çare olmadığından başını göğsü üzerine indirip ca’lî2476 bir tefekküre vardıktan
sonra:
muhtell oldu: bozuldu
teklîfât-ı mutasavveresini: zihninde hazırladığı tekliflerini
2475	
müte’ennî: temkinli
2476	
ca’lî: yapmacıklı
2473	
2474	
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–Nikâh, ağırlık, yüz görümlüğü hususlarında uyuşabildikten
sonra verdim gitti… Sizden iyisine mi vereceğim?
–O cihetleri merak etmeyiniz. Gönlüm ganidir. Dosta, düşmana
karşı para için ne kendimi mahcup ederim ne de sizi…
–Var ol evladım… Öyle ise ben de size kızımı zevceliğe değil,
cariyeliğe vereceğim.
–Bana cariyenin lüzumu yok… Ben zevce istiyorum.
–Siz nasıl isterseniz öyle kabul ediniz. Kızım Edibe cariyeniz,
oğlum Mahir köleniz olsun. Ben o niyetle veriyorum…
Kasım Efendi’nin böyle köle, cariye tabirlerini istimalden
maksadı Meftun Bey ailesine, oğlunu damatlığa, kızını gelinliğe
tadıyla tuzuyla yani pek pahalı satmak niyetinde olduğunu işrâb2477
idi. Fakat Meftun, hasis ihtiyarın bu nüktesini anlayamayarak köle,
cariye tabirlerinden o, yalnız insaniyet namına nefret duyduğu için
o yolda ret ile cevap vermişti. Kasım Efendi, dâmâd-ı müstakbelinin bu suretle cevabını kurnazlığa haml ile “Demiri tavında dövmek gerektir.” meseline tevfîken bu işi hemen o gün oracıkta pişirip
kurtarıvermek maksadıyla dedi ki:
–Evladım gel şöyle karşıma geç… Seninle bir pazarlığa oturalım… Eğer kısmet ise beş aşağıya beş yukarıya işi bitiriverelim vesselam…
Kasım’ın bu sıhriyet-i ahz ve i’tâsına bir nevi hayvan alım satımı çeşnisi vermesi Meftun’un biraz tuhafına gitti. Fakat ihtiyarın
zevki ne ise o ciheti okşayarak işe girişmek muvafık olduğunu düşünüp muhatabına mümkün olduğu kadar hoş görünmek için dedi
ki:
–Aman efendim uzun uzadıya pazarlığa ne lüzum var? Ne arzu
buyurur, ne emrederseniz ifaya hazırım…
Bu cevap Kasım’ın hoşuna gitmedi. Çünkü Meftun’u kendiyle
eğleniyor zannetti. Her ne alışverişinde olursa olsun boğaz boğaza
çekişerek pazarlık etmek kadar ihtiyarın zevkini arttıran bir şey
yoktu, Kasım hemen kaşlarını çatıp:
işrâb: çıtlatma

2477	
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–Alışverişte emir ile iş olmaz. Pazarlık helaldir. İnsan bir inek
bile alsa pazarlığında birkaç gün çekişir.
Bu koca öküzün kerimesi hakkındaki şu teşbihi nezahetten
bâ’id fakat hakikate karîbdi. Meftun karşısındaki ihtiyarın cinnet-i
hıssetiyle hem-ahenk olmaktan başka çâre-i muvaffakiyet olmadığını anlayarak burnunu burnuna yaklaştırır derece kayınpederinin
karşısına diz çöküp:
“Pekâlâ… Malınıza bir fiyat isteyiniz çekişelim.” dedi. İhtiyarın niyeti beş yüz lira ağırlık istemekti. Fakat akıntıya kürek çeken
bir kayıkçının mahall-i matlûbun çok üst tarafındaki bir ciheti hedef-i hareket ittihaz suretiyle ancak nokta-i muayeneye erebilmesi
kabilinden olarak dedi ki:
–Kesenizin ağzını açınız evlat. Kızıma evvel mezat bin lira
ağırlık isterim…
Bu “bin lira” sözü Meftun’un beyni içinde fena çınladı.
Teyzesi Vesile Hanım’ın görücülükten avdetinde tarif ettiği
yırtık basma donlu, o yahni yanak, o mankafa kıza bin lira ağırlık
talebi latife tarzında irat edilse bile istimâ’ına tahammül olunabilir
bir söz değildi. Meftun, hemen yerinden fırladı. İhtiyarın bu yüz
kaviliğini, bu bin liranın dimağında husule getirdiği tanîn-i nâ-mütenâhîyi2478 biraz zihnine sindirmek, biraz hazmetmek için salonun
içinde aşağı yukarı gezinmeye başladı. Dâmâd-ı müstakbelinin bu
telaşından, vaki olan şu birinci teklifinde zihinleri sersemletecek bir
top tarrâkası2479 kuvveti bulduğunu ihtiyar anladı. Biraz ileri vardığını ima eder acayip bir tebessüm-i îtilâfkârane2480 ile:
–Niçin bu kadar telaş ediyorsun evladım? Bin lira demekle hemen cebinden paranı almadım ya? Sen de bir şey ver bakalım…
Bin liralık bir talebe karşı ne verilebilirdi? Böyle bir taleb-i
gâliye2481 mukabil kırk elli lira vermek pek çingenece bir pazarlık
olacaktı. Yüz, iki yüz liraya çıkmak lâfzen kolaydı. Fakat maddeten
tanîn-i nâ-mütenâhî: ucu bucağı olmayan çınlama
tarrâka: gümbürtü
2480	
tebessüm-i îtilâfkârane: anlaşma taraflısı gülümseyişiyle
2481	
taleb-i gâliye: pahalı talep
2478	
2479	
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tediye2482 saati vürut edince ne yapılacaktı? On beş bin liralık piyango sanî’asını2483 arayıcı fişeği gibi bir patırtı ile ortaya salıverdikten
sonra bu havadisin tevlit edeceği bu gibi mahâzîri2484 düşünememiş
olduğundan dolayı şimdi Makferlan’ı biraz muahezeye başladı.
Meftun, hiçbir şey veremiyor, bilâ-inkıtâ2485 geziniyordu, ağzından
en ufak bir miktarı kaçırmaya korkuyordu. Çünkü yirmi lira demiş
olsa bile hazırda bu kadar nakit yoktu. Bu semahatı2486 kuvvede kalacaktı.2487 Fakat böyle bir emr-i azîmde ilk müşküle karşı mağlup
kalmak da… Meftun gibi bir sâhib-i azme yaraşır mı? Verilecek bu
para ihtiyarın yüz bin liralara varan servetini elde etmek için bir
nevi “avans” demekti. Bir ufak yemleme idi. Meftun başladığı bu
pazarlığı herhâlde bir hüsn-i hâtimeye isale karar verdi. O da bu bin
liraya pek nispetsiz düşmeyecek, gedâ-çeşmlik2488 addolunmayacak
miktarda bir şey verecekti.
Tediye zamanı hulul edince Mösyö Makferlan ilk sanî’ayı tertip ettiği gibi varsın buna da bir kulp uydursun… Evvel miktar olarak Meftun üç yüz lira verdi. Vuruşa çekişe ağırlık beş yüz liraya
kesişildi. Bu pazarlık akıntısının nokta-i teveccühüyle nokta-i muayyeni arasındaki bocalama bu’dunu2489 mahirane tayin eylemiş olduğundan dolayı Kasım Efendi kendi kendini tebrik etti. Çünkü
onun da zaten kararı beş yüzdü. Binden tutturup da tastamam beş
yüze düşmek hususu Meftun’un tahmîn-i sahâveti2490 hakkında ihtiyarın gösterdiği isabet-i nazara cidden şâyân-ı hayret bir miyar olabilirdi. Eğer Kasım’ın damadı hakkındaki tahmînât-ı müstakbelesi
de böyle noktası noktasına mutabık zuhur ederse işi iş demekti.
Cemiyetin karîben icrasına karar verildi. İhtiyar evden çıktıktan sonra Meftun hemen Makferlan’ın hanesine koştu. Kasım Efentediye: borcunu verme
sanî’a: uydurmaca
2484	
mahâzîr: sakıncalar
2485	
bilâ-inkıtâ: durmadan
2486	
semahat: cömertlik
2487	
kuvvede kalmak: lafta kalmak
2488	
gedâ-çeşmlik: dilenci gözlülük
2489	
bu’d: mesafe
2490	
tahmîn-i sahâveti: cömertliğinin tahmini
2482	
2483	
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di’nin ziyaretini ve bütün macerayı anlattı. Para müşkülatı için çok
düşündüler. Kadın nine Şekure Hanım’ın sandığından antika piryol
saat vesaire aşırmak, Raci’den gizlice validesinin ufak tefek bazı
mücevheratını terhin etmek, Meftun kendine ait Pangaltı taraflarındaki bir arsayı satmak suretiyle dört yüz lira kadar tedarik edebildi.
İleride Kasım Efendi’nin tüyleri yolunmaya başladığı yahut ihtiyarcağız tebdil-i âlem eylediği zaman kendine hisse-i münâsibe ayrılması şartıyla Makferlan da yüz lira tedarik etti. Ağırlık akçesi cidden pek ağır tedbirler, çarelerle tehiye edildi. Mehr-i müeccelin2491
vâde-i tediyesi istikbale ait hem de bir şekl-i mübhemiyette gibi
görüldüğünden beş yüz lira nikâh kıymaktan ürkmediler. Yüz görümlüğüne gelince Mösyö Makferlan gerçeğinden fark olunmayacak kadar bir yalancı broş bulacağını vadetti. Bu sahtekârlığın foyası meydana çıkıncaya kadar kayınpederin de canı çıkmış bulunmak
muhtemeldi.
Böyle her şey kesişilip tertip edildikten sonra Kasım Efendi
beş yüz lira ağırlığı aldı. O kadar sade suya hafif bir düğün yaptı ki
bu cemiyete yirmi liradan ziyade sarf edilmediğini bi’l-iddi’â yemin eden bulunsa günaha girmiş addolunmaz idi.
Kasım’ın kendi için büyük bir muvaffakiyet addettiği bu ilk
galebesine karşı Meftun’la Makferlan bıyık altından hamûlâne2492
bir istihza ile sırıtıyorlardı. Çünkü böyle beş yüz lira yemleme ile
ihtiyarı bütün servetiyle dâm-ı sanî’alarına düşürmüş olduklarına
kemâl-i kanâ’atle hüküm vermişler gitmişti.
15
Kasım Efendi, beş yüz lira ağırlığı kavanoza indirmek için düğünü kendi hanesinde yaptı. Bu dernekte Lebibe ile Mahir’in kabahatleri af ve kendileri be-tekrâr meyâne-i aileye2493 kabul edildi.
Kızını değerinden pek fazla bir fiyata çakmış olduğu gibi oğlunu da
bir parasız evlendirmiş bulundu. Kasım Efendi ahir ömründe velvelesiz, dağdağasız, tenha bir hayata ihtiyacı bulunduğunu vesile ittimehr-i müeccel: nikâhta erkek tarafından kız tarafına verilen ağırlık, para
hamûlâne: tahammüllü kimseye yakışır şekilde
2493	
meyâne-i aileye: aile arasına
2491	
2492	
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hazıyla oğlunu kızını, damadını gelinini başından savdı. Bu dört
can takuş tukuş Meftun Bey’in validesinin hanesine geldiler. Zaten
Meftun için Kasım Efendi’nin o sade hayatına, bi’l-husûs o yavan,
o gayet mahdut, sade suya yemeklerine alışmak kabil değildi. Bütün aile halkı, yere iskemle üzerine mevzu sininin etrafındaki minderlere dizilip tahta kaşıklarla bir kâseden çorba, tek bardaktan su
içmek gibi bir hâle damat bey bir iki hafta zor tahammül etmişti.
Pederinin hanesinden zevcininkine naklinden sonra sûret-i
ma’kûsede2494 aynı rahatsızlık zavallı Edibe Hanım için başlamıştı.
Müddet-i ömründe parmakları çatal, bıçağa temas etmemiş
olan gelin hanım alafranga usûl-i tenâvüle2495 o kadar bigâne idi ki
yaptığı tuhaflıklara Zarafet bile gülmekten kendini alamıyordu.
Zevcinin, çoluğun çocuğun enzâr-ı temeshurları2496 altında bir iki
lokma şey yedikten sonra yarı aç yarı tok sofradan kalkıyor, tenha
odalara çekilip gizli gizli ağlıyor, uğradığı şu tahammül-fersâ2497
hâlden kurtarması için yana yakıla Cenabıhakk’a dua ediyordu.
Zavallı Edibe, doğduğu günden beri alıştığı maişet ve adatın o
kadar zıddı ve hilafı bir muhite düştü ki akl-ı kâsırânesiyle2498 haklarında bir türlü muvafık bir hüküm vermediği birçok şeylere dair
peyda olan istigrâbları günden güne artıyor, bu yeni şeyleri ne anlıyor ne de bu tuhaflıklara alışabiliyordu. Pek ziyade sıkıldığı, bunaldığı zamanlar Azize Hanım’ı çağırtıyor. Haftalarca yanından salıvermiyordu. Azize Hanım, sureta tesellî-i gûnâ2499 fakat hakikatte
yangına körükle gider sözlerle zavallıyı büsbütün çileden çıkarıyordu. Bu izdivacın haftasında Azize Hanım yeni gelini istifsara2500
geldiği zaman ikisi bir odaya girip kapıyı sürmeleyerek saatlerce
dertleştiler. Oda derununda kendilerini ağyardan hâlî bulunca zavallı Edibe hemen Azize’nin kolları arasına atılarak bir haftadır tasûret-i ma’kûse: tam tersi hâli
usûl-i tenâvül: yeme içme usulü
2496	
enzâr-ı temeshurları: alaycı bakışları
2497	
tahammül-fersâ: dayanılmaz
2498	
akl-ı kâsırânesiyle: beceriksiz aklıyla
2499	
tesellî-i gûnâ: çeşitli teselliler
2500	
istifsar: bir şey hakkında ayrıntılı bilgi öğrenmek isteme
2494	
2495	
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hammül gösterdiği işkenceli hayatın renç-efzâ2501 anlarını bir merâret-i beyânla2502 tafsile başladı. Zavallı yeni gelin dumû-i nevmîdi2503 saçarak diyordu ki:
–Azize Hanımcığım hâlimi sorma… Bana oldu olanlar. Gelin
mi oldum? Esir mi oldum? Cehenneme mi düştüm? Hâsılı ne olduğumu bilemiyorum… Üç kaynana… Hesapsız görümce… O aşçı
Zarafet kadın bile bazen başıma kel kâhya kesiliyor. O piç kurusu
Hasene’ye varıncaya kadar bu evde hepsi beni “nezâre”ye, maytaba
alıyorlar… Artık küçüğünün büyüğünün “maskara”sı oldum. Ne
yediğimi biliyorum… Ne içtiğimi… Hepsi sureta Müslüman fakat
yaşamları hiç bizimkine uymuyor. Yemeği el ile yemiyorlar. Çatal
dedikleri o zıkkımı kullanıyorlar. Kör olasıyı kaç defa damağıma
batırdım… Ağzım şişti.
Azize Hanım müte’essirâne gözlerini süzüp:
–Dünyada o zıkkımla yemek yiyenlere yarın ahrette zebaniler
uçları sivri kızgın çatallarla yemek verecekler… Aman Rabb’im
merhametine sığındım… Allah’ın verdiği parmaklar dururken demir parçalarıyla yemek yenir mi? Ah Edibe ah! Babacığın bu işi
niçin etti bilmem ki? Beş vaktine beş daha katar nur gibi Müslüman
adamdır. Bir ayağı da çukurda. Ama Cenâb-ı Mevla taksiratını affetsin. Paraya dayanamaz… Seni o buraya gelin vermedi. Âdeta
yüz “kesahçe”ye2504 sattı. Üç kaynana diyorsun, benim bildiğim bir
tane… İkisi de nereden çıktı?
–Birisi asıl kaynanam Latife Hanım… Öbürü de büyük ana Şekure Hanım… Üçüncüsü de teyze Vesile Hanım… Bu ikisi asıl kaynanamdan daha dalacan2505… Daha gırgırı… Vesile Hanım’ın güya
evi barkı da ayrı… Fakat buradan çıktığı yok ki… Hepsi de birbirine uygun… Yaşlı başlı kadınlar… Hiçbiri ihtiyarlığını bilmiyor.
Süslenip evin içinde yapma bebek gibi geziyorlar. Bari biraz yaraşsa yüreğim yanmaz… Ahreti hiç düşünmüyorlar. Hiçbirinin bir kerenç-efzâ: eziyet arttıran
merâret-i beyânla: acı bir şekilde açıklama
2503	
dumû-i nevmîd: ümitsizlik gözyaşları
2504	
kesahçe: kese akçe
2505	
dalacan: hırçın
2501	
2502	
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recik olsun secde-i rahmâna vardığını görmedim. Evin içi bazen
kokonalarla, Frenk karılarıyla doluyor. Bir fanfan2506 bir finfondur
gidiyor. Hepsi hâline göre Frenkçeden bir iki lakırdı öğrenmişler…
“Söylesene” diye beni de zorluyorlar… Ayol benim dilim döner mi
öyle şeylere? Müslüman evladıyım elhamdülillah…
–Söyleme kızım sakın ha! Sonra cayır cayır yanarsın… Frenkçe söylediğin lakırdı başına yarın ahrette sana azap olacak… Dilin
kızgın maşa ile ensenden çekilecek…
–Merak etme Azize Hanımcığım hiç söyler miyim? İstesem de
hiç bundan sonra dilim döner mi? O fanfanlar, lakırdıya benzer şeyler değil ki… Dil yatmaz birtakım belâ-berzah gırıltılar… Geçen
günü Frenk karıları buraya doldu. Bana ne deseler beğenirsin?
Azize Hanım yüzünü ekşiterek:
–Ne dediler kız? Zavallı Edibe!
–Madam Meftun dediler!
Azize Hanım avazı çıktığı kadar haykırarak:
–Kız sus… Dilleri tutulsun… O nasıl söz? “Tövbe” de… Tövbe
deeeee…
–Ah dedim… Dedim… Tövbeler tövbesi dedim… Bu söz ne
kadar gücüme gitti bilsen… Sabahlara kadar ağladım.
–Kız istiğfar et…
–Ettim anacığım, ettim Azizeciğim… Yalnız işte onu anlayamadım. Kocama niçin madam diyorlar? Hiç erkek madam olur mu?
Koskoca bıyıklı adama Madam Meftun denir mi? Sonra bunun hikmetini görümcemden sordum. Benim sualime Lebibe Hanım öyle
güldü, öyle güldü ki şaşıra kaldım. Bana: “Ah alık yârim, sen bu
kadar saf, bu kadar bön nerede büyüdün? Şimdi böyle şeyleri beş
yaşındaki mektep çocukları bile biliyor… Madam Meftun demek
ağabeyime kadınlık isnat etmek değildir. Madamdan murat sensin.
Madam Meftun demek Meftun’un karısı demektir… Anladın mı
mankafa… Bir daha kimseye böyle sersemce şeyler sorma, sonra
insanı defe korlar da çalarlar.” dedi. Beni tepeden tırnağa kadar süzfanfan: konuşması çok iyi anlaşılmayan

2506	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 391

dü süzdü de nihayet “Nedir bu çapaçulluğun? Zarafet bile senden
derli toplu geziyor. Biraz yakanı paçanı topla… Kendine azıcık çekidüzen ver… Dört lakırdı öğren… İnsan yanına çıkacak muamelelere alış… Ağabeyime yazıktır. Buradan başka İstanbul yok. Seni
beyabanda2507 mı peydahladılar karı? Sabahleyin kalkınca kocana
bon corna… Sokağa giderken oruvar2508… Akşamüstü bolsuvar2509…
Daha bilmem neler demelisin.” dedi.
–Sus… Sus… Ağzını alıştırma öyle kötü, öyle pis lakırdılara…
Oravara soravara ne demekmiş onlar öyle a? Söz kıtlığında asmalar
bu dayım… Elhamdülillah sen Kasım Efendi’nin kızısın… Öyle
oravara… moravara senin ağzına yaraşır mı? Seni kimin kızı olduğunu bile bile aldılar… Mademki arzuları bu imiş. Onlar da Pangaltı’dan dillenmiş, yırtık bir Frenk kızını ala idiler.
–Geçen günü bizimki bana yine “Madam” demez mi? Haydi o
Frenk karılarını ben adam yerine koymuyorum… Yestehlemekle
deniz “mundar” olmaz… Kocam olacak herifin ikide bir de bu sözünü artık çekebilir miyim ya?
–Vallah ben olsam hemen ağzına şamarı indiriverirdim.
–Acele etme… Yavaş yavaş yüz göz oluyoruz… Gide gide onu
da yapacağım… Hepsi olacak… Fakat daha şimdi korkuyorum…
Hokkabaz gibi hâlinde bir acayiplik, bir terelellilik var. Gözleri velfecri okuyor… Her sabah yumruklarıyla, kollarıyla talimler ediyor… Tapınır gibi bir şeyler yapıyor. Ayı kadar kuvvetli… Fakat
icap ederse elhamdülillah din kuvvetiyle ben onu da pataklarım,
görümcemi de… Kadın nine Şekure Hanım bunak mı bunak… Tiride2510 dönmüş… Her tarafı sapır sapır titriyor… Asıl kaynanam da
sıska… Bir sıkımlık canı var… Evelallah hepsini haklarım… Dur
bakalım… Bu evde ne “pandomina”lar olacak… Mümkün değil
burada ben bunlarla edemeyeceğim… Babam aldığı beş yüz lirayı
geriye verir, beni buradan aldırır… Başka çare yok… Ben bu karıbeyaban: çöl
oruvar (au revoir): Allah’a ısmarladık
2509	
bolsuvar (bonsoir): iyi akşamlar
2510	
tirit: yaşlı ve zayıf kimse
2507	
2508	
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larla kavgaya başlarsam sen de gelip bana yardım edersin değil mi
Azize Hanımcığım?
–Etmez miyim hiç? Etmez miyim? Onlarla dalaşmanın gaza etmek kadar sevabı vardır. Türk iseler Türklüklerini bilsinler…
Frenkseler o başka. Bunların damarlarına ne’ûzubillâh2511 şeytan
girmiş. Her taraflarına yayılmış. Gönülleri kararmış… Kalp gözleri
kapanmış… Biz evvela elimizden geldiği kadar bu cehennemliklerin ıslahına uğraşalım. Ben Hallaç Hoca’ya gidip bir havaslı, tesirli
nüsha yazdırayım. Bu nüshayı herifin haberi yokken elbisesinin bir
tarafına dikiver… Bir de tütsü yaptırayım. Uyurken filan kendini
tütsülemeyi beceremez isen çamaşırlarına olsun bas tütsüyü, bas
tütsüyü, elbette günün birinde akıllanır… Latilokum şekerine de bir
güzelce okutayım. Ne bilecek onu da yedir… Fakat dikkat et şarap
içtiği akşama tesadüf etmesin. Bilirsin ya ben Eskici Hoca’dan izinliyim… Senin ağzına tükürüp ben de sana izin vereyim. Senden su
istediği vakit sana öğreteceğim duayı oku, bardağın içine tükür. Ver
içsin… Mümin tükürüğü öylelerine şifadır. Utanmazların kiminin
suratına kiminin suyuna tükürmeli… Bilmez misin İstanbul’da bizim komşu kavafın damadı Saim ne kadar içkiye müptela idi. Ben
parayı çocuğun lazımlısına attım. Tamam yedi gün orada durdu.
Sonra o para ile rakı aldık. İçine biraz hamile idrarı karıştırdık…
Dur… Şeyinki… Muhtarların Müzeyyen o zaman gebe idi… Hiç
aklımdan çıkmaz… Herife içirdik. Ondan sonra sarhoşa rakıdan bir
iğrenme geldi. Nihayet tövbe etti kurtuldu. Karısı Sıdıka bana hâlâ
dua eder… Eller için çalıştım da hiç senin için uğraşmaz mıyım?
Böyle şeyin ecri2512 büyüktür. Hem sevaba nail oluruz. Hem de sen
rahat edersin…
–Buraya gelenlerin içinde Şehim Bey diyorlar bir delikanlı
var… Karısı Frenk… Kol kola girip sokakta geziyorlar…
–Kıyamet alametleri… Şimdi bizim şık beylere, kokona karısı
almak moda oldu. Ermeni olsun, Rum olsun, Çıfıt olsun, Frenk olsun… Tek Türk olmasın da ne olursa olsun… Beğendikleri karılar
ne’ûzubillâh: Allah korusun
ecir: sevap

2511	
2512	
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bari aldıkları cinsin hanımından, kadınından seçilmiş olsa insanın o
kadar esması yanmaz. Öyle yerlerinden çekip alıyorlar ki söylemeye insanın yüzü kızarıyor… Ah kırk yıllık Yani olur mu Kâni? Ah
ah zamane başka… Zamane başka… Allah rahmet eylesin hanım
ninem bunları vaktiyle bize söylerdi… Kıyamet alametlerini hep
sayıp dökerdi. Bina ile zina çoğalacak, katırlar doğuracak derdi.
Hep dedikleri şimdi olmuyor mu? Cahillik, biz o zaman kadıncağızın ne dediğini anlamazdık… Yaşlandıkça böyle türlü fenalıkları
gördükçe şimdi… Şimdi her şey bu kalın kafalarımıza dank diyor.
–Adı Şehim Bey… İşte sözüm ona Müslüman… İlahi böylesini
beyler götürsün… Karısı kocasının kolundan çıkıyor, başka erkeğin
koluna giriyor. Birbirlerinin ellerini sıkıyorlar. Bir gülüşme, bir
hokkabazlıktır gidiyor. Bu karılar kendi kocalarının yanında başka
erkeklerle sarmaş dolaş olup mızıka ile oynarlarmış. Frenkler gözlerinin önünde böyle şeylere nasıl müsaade ediyorlar? Madamalarını başkalarına nasıl peşkeş çekiyorlar? Bunlar karılarını hiç kıskanmazlar mı?
–Kıskanmazlar… Kıskanmazlar… Çünkü onlar adı batası fena
hayvanın etini yerler… Domuzda kıskanma olmadığından hikmet-i
Huda, etini yiyenlerde de olmazmış… Hacı babam öyle söylerdi…
–Benimki de yedi mi acaba?
–Hay ziftin pekini yesin… Seni mızıka ile oynatmaya kalkarlarsa ne yaparsın?
–Ay sözünü yel götürsün… Ben kokona mıyım? Çingene karısı
mıyım, çalgı ile oynayacak? Çalgıları da hiçbir şeye benzemiyor.
Görümcem her gün dan dan dan piyano çalar… İnsanın günaha girip de dinlediğine göre bari çaldığı bir hava olsa! Ay terelelli lelliyi
çalsa, haydi gidi mini mini maşallah gibi ferahlı bir şey çalsa yüreğim yanmaz. Kadana beygirleri geziniyor gibi güm güm ortalığı
öttürür. Bazen de hem çalar hem beraber uzun uzun ulur. Evin içindekilerde ne kafa kalır ne beyin… Rahatsızlığımın hangi birisini
anlatayım? Bu evde salon diyorlar bir yer var. Haydi, seni oraya
götüreyim de bak… Burası bir Müslüman evine mi yoksa bir puthâneye mi benziyor? Anlarsın…
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Oda kapısından usulca çıktılar. Sofada bir sandalye üzerinde
uyuyan fino hemen yerinden atladı. Yabancı kadına karşı hasmâne
nazarlar fırlatarak dişlerini göstere göstere ufak hırıltılardan sonra
havlamaya başladı.
Azize Hanım – (Korkup geri çekilerek) Isırır mı?
–Yaygaracı musibet… Isırmaz… Haykırır durur… Fakat köpektir bu, inan olur mu? Terliğini eline al da hazır tut… Atılırsa
suratına çarpıştırıver…
–Adı ne? Adını söyle belki susar…
–Hay adı da yere batsın kendi de… Ne idi dur bakayım? Şey
“kokan”2513…
–Of mundar… Nasıl da kendine layık bir isim bulup koymuşlar… Haydi oradan kokan kâfir…
–Hâlâ bana da alışamadı… Gördüğü yerde hırlar durur…
–Bu uğursuz burada iken evin içine melek de girmez… Gebertiver gitsin…
–A nasıl geberteyim? Sonra bana ne yaparlar?
–Senin öldürdüğün belli bile olmaz… Kibritlerin uçlarını kopar.
Ekmeğin içine koy yutturu yutturuver… Kıvrılır kalır…
“Koken”,2514 aleyhindeki bu tavsiye-i müthişeyi anlamış gibi
av’aveyi2515 arttırıp Azize Hanım’a ufak ufak saldırışlara girişir…
Azize telaşla:
–Haydi, oradan kokmuş… Şimdi terliğimi fırlatır isem suratını
dağıtırım senin…
Bu tekdir2516 üzerine köpek, yaygarayı azıştırır. Azize Hanım
ısıracak zannıyla terliğini fırlatır… İki kadın köpeğin önünden salona doğru koşmaya başlarlar. Hayvan kendinden havf edildiğini anlayınca saldırır. Azize’nin eteğinden yakalar. Bir terlik daha fırlatıp
salona kendilerini dar atarak kapıyı kaparlar…
[Hüseyin Rahmi’nin notu] coquin [koken]
coquin: yaramaz
2515	
av’ave: havlama
2516	
tekdir: azarlama
2513	
2514	
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Azize Hanım epeyce bir helecanla bir kanepenin üzerine yığılarak:
–A yüreğim güp güp ayıyor… Korktuğum bir şey değil… O
kokmuş ağzıyla eteğimi ısırdı. Abdestimi bozdu. Kaç senedir köpeğe sürtündüğüm yoktu.
Azize Hanım kanepenin üzerine kendini bırakıp, o ufak helecanın ilk sık nefeslerini geçirdikten sonra ağır ağır başını kaldırarak
etrafına bir göz gezdirince duvarda nazarına ilk tesadüf eden şey,
“şu’arâ-yı dekadaniye”den meşhur “Verlen”in2517 Fransızca musavver gazetelerin birinden kesilip çerçeveletilmiş, epeyce büyük kıtada bir resmi olmuştu. Şair boynuna kalın bir atkı dolamış, sakal bıyığa karışmış, gür kaşlarına doğru âdeta bir tümsek peyda eden alnı
altında “absent” kuvvetiyle parlayan çekik gözleriyle keskin bir
nazar fırlatıyordu. Azize’nin gözleri şairin bu nafiz2518 enzârına müsadif olunca kadın bağırarak:
–A yetişmesin… Bu papaz kim? Aman insana nasıl da bakıyor!
Kız namahremdir, başımızı örtelim. Boyumuzca günaha girdik.
Azize Hanım telaşla entarisinin eteğini çekip başına örttü.
Onun bu telaşını görünce Edibe de aynı surede tesettür ederek dedi
ki:
–Azizeciğim hay Allah senden razı olsun. Benim bu papazdan
kaçmak aklıma gelmediydi. Kaç defa göründüm. Ne büyük günaha
girmişim. Şimdi ben ne yapayım?
–Bizim hafıza, mollaya soralım. O da kendinden daha bir okumuşuna danışsın. Ne derlerse öyle yaparız. Kefaret mi verdirirler?
Köpeklere ekmek mi doğratırlar? Artık bakalım nasıl olur?
Azize Hanım “Verlen”in enzâr-ı nâfizesine karşı eteğiyle setr-i
çehre kaydına riayetten sonra şairi iyice süzerek:
–Hay kör olası boynuna koskoca da bir atkı sarmış? Bu sıcakta
üşünür mü? Hay pinpon2519 seni! Çık duvara da buraya gelen kadınVerlaine (1844-1896): Fransız sembolist şair
nafiz: delip geçen
2519	
pinpon: yaşlı
2517	
2518	
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ları hep böyle seyret değil mi? Edibe ben senin yerinde olsam bu
herifin gözlerini çıkarırım. Hayyy insana pek fena bakıyor.
Azize Hanım başını “Verlen”den biraz çevirdi.
Meşhur heykeltıraş “Odon”un2520 eser-i mahareti olan “Volter”2521 heykelinin bir “gravür”ünü gördü. Feylesof, matruş2522 siması, o müstehzi hafif tebessümü ve arkası biraz kamburlaşmış bir
vaziyet-i pîrî ile bir koltukta oturuyordu. Azize yine yaygarasını
basarak:
–Bu kocakarı neye gülüyor böyle? Bu kadar erkeğin içinde ne
işi var? Hay bunak hay! Alık karı! Hele sırıtışa bak… Utanmamış
bu yaşta resmini çıkartmağa! Acuze! Cehennem kütüğü…
Azize biraz başını kaldırınca Kasım Efendi’nin ilk ziyaretinde
nev’an-mâ meclûb-kârane2523 denecek bir surette enzâr-ı takbîhini2524 celbetmiş olan ma’hûd2525 üryan su perisini gördü. Ani bir
humret-i hicâbla2526 ellerini gözlerine götürdü. Yüzünü kapayarak:
–Aman Edibe o ne? Cascavlak bir karı… Tüh utanmaz… Yaradan’a sığındım… Ne de yuvarlak kıçı var… Erkek kadın buna her
kim bakarsa gusül lazım gelir. Kız Edibe bildin mi o karı kim?
–A ben ne bileyim yabanın kaltağını…
–Ben bildim… (Ellerini gözlerinden çekip bu defa dikkatle bakarak) Bildim… Bildim… Alimallah ta kendisi…
–Kim ayol?
–Kocanın dostu! Meftun Bey’in oynaşı…
–Amma da yaptın ha Azize Hanım!
–İnan olsun ki o! O dediğim! Ta kendisi…
–Neden bildin?
Jean-Antoine Houdon (1741-1828): Fransız ressam ve heykeltıraş
Voltaire (1694-1778): Fransız yazar ve filozof
2522	
matruş: tıraş olmuş
2523	
meclûb-kârane: tutkun bir şekilde
2524	
enzâr-ı takbîhini: ayıplayan bakışlarını
2525	
ma’hûd: sözü edilen
2526	
humret-i hicâbla: utançtan yüzü kızararak
2520	
2521	
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–Bir erkeğe dostundan başka hangi kadın böyle tabak gibi orasının burasının resmini çıkarır da gönderir? Söyletme beni… Günaha sokarsın şimdi… Zaten ikimiz de boyumuzca günaha girdik gitti… Bu nasıl oda? Ne maskara resimler bunlar? Ne kepaze kocan
varmış? O Frenk karıları erkeklerle beraber gelip bu odada mı oturuyorlar?
–Öyle ya!
Azize Hanım iki tarafına sallanıp elleriyle dövünerek:
–Cenabıhakk’a bin şükürler edelim ki yine kıyametler kopmuyor… Başımıza ateşler yağmıyor…
Edibe o saate kadar zevcine karşı olan hissini tahlilden âcizdi.
Meftun’u seviyor muydu? Ondan ayrılsa derece-i teessürü ne olacaktı? Henüz bilmiyordu. Meftun, zevcesinin kemâl-i safvetini ilk
geceden anladığından elinden geldiği kadar zavallıya yaltaklanıyor;
hiçbir kusurunu görmüyor; hiçbir hâlini tenkit etmiyor… Kasım
Efendi’nin milyonlarına el atıncaya kadar zevcesinin bütün hamakatlarına, bütün densizliklerine tahammüle karar vermişti. Her gece
türlü nevâzişkâr2527 sözlerle te’yîd-i şiddet-i sevdâdan2528 geri durmuyordu. Edibe zevcinin bu iğfâlâtına, bu hud’a-i beyânâtına tamamıyla kapılmış, kendinin şiddetle sevildiğine kanaat getirmişti.
Bu, kendince bir hakîkat-i müselleme2529 olduktan sonra artık
diğer cihetleri düşünmüyor, kendinin de Meftun’u biraz olsun sevdiğini itiraf etmek istemiyor, kocasının şiddet-i sevdasına karşı
güya kendisi merhameten ona biraz yüz veriyormuş gibi bir tavır
alıyordu.
Azize Hanım’ın “su perisi” hakkındaki ifşâât-ı mühimmesi
üzerine Edibe’nin izzet-i nisviyesi vehleten galeyan etti. Meftun,
kendinden başka bir kadını sevmiş bulunsun… Bir hâtıra-i tecbîl-i
sevdâ2530 olarak o namussuz karının üryan resmini dîvâr-ı beytinin
nevâzişkâr: iltifat eden
te’yîd-i şiddet-i sevdâdan: sevdanın şiddetini kuvvetlendirmekten
2529	
hakîkat-i müselleme: şüphe götürmez gerçek
2530	
hâtıra-i tecbîl-i sevdâ: sevdasının yüceltilmiş hatırası
2527	
2528	
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muallâ bir makâm-ı iftihârına talik etsin…2531 O dakikada Edibe’nin
kalbine ilk kıskanç kurdu girdi. Biraz kızardı. Bozuldu.
Azize Hanım: “Tüh utanmaz! Tüh kepaze!” takbîhâtıyla2532 üryan su perisinin önünden çekilip bu defa nazar-ı temâşâsını “Promete”nin resmine nasb eder. Onu da dikkatle süzerek:
–Aman Yarabbi bu salonda resim denecek adamakıllı bir şey
yok… Hep kepazelik… Bu koca kuş, bu saçlı sakallı çıplak herifin
kıçını niçin yiyor böyle?
Bu sual esnasında salon kapısı açılır. Lebibe arkasında “Koken”
ile içeriye girer. Koken, hasmını görünce yine dişlerini gösterip hırıldamaya başlar…
Lebibe hiddetle:
–Te tuva Koken, pa dö betiz…2533
Bu tekdir üzerine hayvan sesini keser. Hanımının eteğinin altına doğru sokulur. Azize Hanım köpeğin bu itaatini görünce:
–Sübhanallah gâvurca anlıyor… Biz deminden o kadar Müslümanca söyledik de hiç aldırmadı… Daha ziyade hiddetlendi. Onun
bile damarı o tarafa dönmüş…
Lebibe, gelin hanımla misafirinin entarilerinin eteklerini başlarına çekmiş olduklarını gördü. Buna bir mana veremedi. İstigrâb
etti. Fakat biraderi Meftun Bey, gelin hanımda görülecek densizliklerin, garâ’ib-i ahvâlin hiçbirisine itiraza kalkışmamasını hemşiresine ekîden2534 tembih eylemiş bulunduğundan Lebibe bu tuhaflığın
hiç farkına varmamış gibi görünerek hafif bir reveransla:
–Bonjur Madam…
Azize Hanım acayip bir tebessümle:
–O dilden anlamayız ki kızım… Köpek bile anlıyor pek şaştım…
dîvâr-ı beytinin muallâ bir makâm-ı iftihârına talik etsin: ev duvarının yüksek
bir yerine övünerek assın
2532	
takbîhât: ayıplama
2533	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] Sus Koken, hayvanlık etme.
2534	
ekîden: açık ve kesin olarak
2531	
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Lebibe – Köpeğim pek cinstir…
Azize – Köpeğin cinsi ne olacak canım! Köpek vesselam…
Baksana kızım şu resmi merak ettik. Bu kart herifi oraya bağlamışlar mı ne yapmışlar? Kuş da gelmiş koca gagasıyla zavallıyı yiyor…
Aman gâvur olsun, Çıfıt olsun yüreğim yufkadır. Böyle şeylere dayanmaz…
Lebibe resme bakarak:
dir.

–Ha “Promete”yi soruyorsunuz… O “mitolojik” bir “süje”-

2535

Azize – Kızım Frenkçe anlamayız. Rica ederim. Bize düpedüz
Türkçe söyle…
Lebibe – Esatire2536 ait bir mevzudur.
Azize – O ne demek o? Sanki bu söylediğin Türkçe mi?
Lebibe – Arapça…
Azize – Benim anamı Arap’a vermediler yavrum! Ben ne anlayayım ondan? Bunun Türkçesi yok mu?
Lebibe – Efsane…
Azize – Feshâne mi?
Lebibe – Ay yine dilim Arapçaya gitti… Masal… Masal…
Azize – Masal masal mati tas, kaynanamın… Tas… Ay anlat
bakalım, nasıl masal bu?
Lebibe – “Promete” bir rivayete göre “Uranüs” ile “Tar”ın, diğer rivayete göre “Jüpe” ile “Kılimen”in oğludur.
Azize – Ay patlasın… Kimin nesi olursa olsun, orası lazım değil… Bu koca kuşa onu niçin yediriyorlar? Kabahati ne?
Lebibe – Dur canım sırasıyla anlatacağım. Bir rivayete göre
“Promete” insanı balçıktan yaratıp aşırdığı âteş-i semâvî ile ona ruh
vermiştir.
süje: özne
esatir: mitoloji

2535	
2536	
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Azize – Sus evladım sus. Günaha girme. İnsanı balçıktan yaratıp ona ruh veren Cenabıhak’tır. Böyle çıplak heriflerin insan yaratmak ne hadlerine… Tövbe… Tövbe sus… Böyle şeyin söyleyene
de dinleyene de günahı vardır.
Lebibe – Başlamazdan evvel size bunun masal olduğunu söyledim mi? Bugünkü dinlerden evvel insanlar arasında birtakım
hurâfât2537 devirleri geçmiştir. Ben işte o zamanlardan bahsediyorum.
Azize – Hurada olsun kurada olsun ne olursa olsun… Böyle
şeylere sakın inanma kızım. Akiden bir defa bozulursa gayya kuyusuna kadar gidersin… Sen bunları kimden öğreniyorsun? Ağabeyinden mi?
Lebibe – Bunlar ma’lûmât-ı umûmîye ve âdiye kabilindendir.
Biraz “enstrüksiyon”u2538 olanlar böyle şeyleri bilirler…
Azize – (Eliyle göğsünü tutarak) Çok şükür Allah’ıma… Böyle
şeyler öğrenmeyi bana kısmet etmedi. Ve inşallah bundan sonra da
etmez… Gelininiz Edibe Hanım da pek toydur. İtikadı tamamdır.
İkimiz birlikte “Ahmed Bîcân” Hazretlerini tamam yirmi defa hatmettik…
Lebibe – Hanım dinleyecek misiniz? Söyleyeyim mi?
Azize – Bir kere başladın. Söyle kızım ama günahı senin üstüne olsun… Şu kuş onu niçin paralıyor? Onu merak ettim de…
Lebibe – “Jüpiter” insanlara ateş istimalini yasak etmişti.
Azize – Cumartesi günleri mi?
Lebibe – Yok daima…
Azize – A deli… Hiç ateşsiz olur mu? Yemek ne ile pişecek?
Kahve ne ile kavrulacak? Yasak eden kim?
Lebibe – Jüpiter…
Azize – Kim o herif? Frenklerin zaptiye nazırı mı?
Lebibe – Esâtîr ilâhlarının babası…
hurâfât: batıl inanışlar
enstrüksiyon (instruction): eğitim

2537	
2538	
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Azize – Yine ağzını bozmaya başladın… Ben böyle şeyler işitmek istemem. Bana zaptiye nazırı de de geç…
Lebibe – Peki… Peki… Frenklerin zaptiye nazırı “Jüpiter”,
“Promete”nin güneşten ateş çalıp da insanlara verdiğine pek hiddet
eder. Bunu cezaya çarpmak için bir tuzağa düşürmek ister…
“Pandor”u halk eder.
Azize – “Pandor” kim?
Lebibe – Bir güzel kadın…
Azize – Aşüftenin biri desene…
Lebibe – Neye olsun aşüfte canım?
Azize – O kadar herifin içinde ırz ehli karının ne işi var kuzum?
Lebibe – Irz ehli imiş, değilmiş şimdi o lakırdının burada lüzumu yok…
Azize – A öyle ya! Öyle ya! Irzın, namusun artık kimseye lüzumu kaldı mı?
Lebibe – Hanım öyle ise susayım…
Azize – Bir şeye başlayıp da yarım bırakmak uğur değildir. Mademki başladın, bitirmelisin… Ama işte yine tekrar ediyorum ki
bütün vebali senin üstüne olsun…
Lebibe – Olsun zararı yok…
Azize – E haydi dinliyoruz…
Lebibe – “Jüpiter”, mesâ’ib2539 kutusunu Pandor’un eline verir,
“Promete”ye gönderir.
Azize – Mesâ’ib kutusu nedir hanım?
Lebibe – Bu dünyadaki bütün musibetleri, bütün fenalıkları o
kutunun içine doldurur.
Azize – A işte bu iyi… İstanbul’da bizim mahallede, ortalığı
birbirine katan saracın o afacan oğlanla hademenin karısı Seher’i
de tutup o kutuya koysa idi ne âlâ olurdu. Musibetin büyüğü işte
onlar… Aman o eksik veren bakkalı da tıkıştırmalı… Bu dünyanın
mesâ’ib: zorluklar

2539	
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bütün musibetleri bir kutuya sığar mı hiç? İşte masal bu ya! Değil
mi hanım! Ben bu masalı komşum kayyumun Hafize’ye anlatsam
içinde akideye dokunur şeyler var diye beni süpürge sopasıyla döverler… Tuhaf masal ama herkese söylenmez…
Lebibe – Bu şimdiki zaman hakkında değil… Pek evvel zamana ait. O vakit bu dünyada din filan hiçbir şey yokmuş.
Azize – Hangi zamanın masalı olursa olsun içi küfür dolu…
Şirk dolu… Ey sonra…
Lebibe – “Promete” kurnaz, kutuyu görünce hakikati anlar. Eline almaz…
Azize – Gördün mü? Hay tilki hay…
Lebibe – Küçük kardeşi “Epimete” aldanıp kutuyu alır…
Azize – Aman alık musibet… Bu masal iyi ama içinde isim
çok… Hem de “Ahtepeta” gibi acayip acayip şeyler. Akılda kalmaz
ki…
Lebibe – “Epimete” kutunun kapağını açar.
Azize – (Telaşla) Bütün musibetleri dışarı kaçırır değil mi?
“Açtırma kutuyu söyletme kötüyü.” derler.
Lebibe – Öyle ya!
Azize – Aman yetişmesin öyle alık herif…
Lebibe – Bütün belalar… Fenalıklar dünyaya dağılır… Kendiyle rekabete kalkıştığı için “Jüpiter”, “Promete”yi tutturup Kafkasya Dağlarından birinin tepesine zincirle bağlatır… Bir rivayete
göre koca bir akbaba, diğer rivayete göre büyük bir kartal gelir, karaciğerini yemeye başlar. Kuş yiyip bitirdikçe ciğer yeni baştan
yine sürer…
Azize – Aman hikmetine kurban olduğum… İçim fena oldu.
Sus… Zavallı büyük “Ahtepeta”ya acıdım. Hiç suçu yok. Bak küçüğünün kabahati var. Çünkü kutuyu açtı. Musibetleri âlemin başına salıverdi… Bizim masallarda birtakım devler, periler, padişahlar
vardır. Hem öyle dağların, memleketlerin isimlerini söylemezler…
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Azize Hanım biraz başını çevirdi. Yine esatirî mevzulardan
“Perse”nin resmini görür. Yine kemâl-i teessürle yüzünü gözünü buruşturup gözlerini yumarak:
–Ay aman bu, bütün bütün fena… Ayı gibi çıplak herif, bir elinde yalın bir kılıç, ötekinde kesik bir kafa, kılıcından da kafadan da
şıpır şıpır kan damlıyor. O ayaklarının altındaki nedir? Ay… Ay dur
bakayım? Kafasını kestiği adamın vücudu galiba? Bunlar hoşlanıp
da resim diye duvara asılacak şeyler mi? Görünce insanın tüyleri
ürperiyor. Sen sakla Rabb’im. Bunlar gece adamın rüyasına girer.
Bu cani herifin vücuduna baksana çirkin. Damarları ok gibi kabarmış… En ufak sinirleri bile görünüyor. Canım acayip değil mi? Bu
musibet resimleri yaparlarken bunların bacaklarına birer don giydirseler olmaz mı? Edeb-i hayâ yok ki domuzlarda… Bu herifler
bizim çıplak Mustafa’yı görmüşlerse mutlak resmini almışlardır. A
ne tuhaf! Donsuzdan hoşlanıyorlar!
Lebibe “Perse”nin “Meduz”un başını nasıl kestiği hikâyesini,
maktûlenin2540 melâhat-i fevkaladesini, saçlarının letafetini fakat
“Minerva”yı gücendirdiği için bu güzel saçların birer mâr-ı muhavvife tahavvülünü2541, zavallının gözlerinde in’itâf eylediği2542 şeyleri
taşa tahvil etmek hassası peyda olduğunu hep tafsilatıyla anlattı.
Azize Hanım, bu feci hikâyeden âdeta müteessir oldu. Daha
ziyade yüreğini üzüp hem de günaha girmemek için sair tasâvîr ve
eşyâ-yı acîbe hakkında malumat sormaksızın salondan çıktı.
16
Serin, hazin bir sonbahar gecesi… Tamâmiyet-i kursuna2543 biraz noksan arız olmuş bulunan kamer, hafif bir şimal rüzgârının
sevkiyle atılmış pamuk gibi cenuba doğru uçuşan sehâb-parelerin
haylûletinden2544 ara sıra kâmilen kurtularak ortalığı sîmâbî2545 bir
maktûle: öldürülen (kadın)
mâr-ı muhavvife tahavvülünü: korkunç yılana dönüştürdüğünü
2542	
in’itâf eylediği: çevirdiği
2543	
tamâmiyet-i kursuna: dolunay olmasına
2544	
sehâb-parelerin haylûletinden: bulut parçalarının araya girmesinden
2545	
sîmâbî: gümüş gibi
2540	
2541	
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nura gark ediyor. Bazen nim şeffaf bir gâze-i sehâbla2546 yaşmaklanarak istitâr eyliyor.2547 Bazen de kesifçe bir bulut parçası altında
bir müddet münhasif2548 kalıyor.
Bulutların ziyâ-yı kamerle bu cümbüşlerinden husule gelen
te’âkub-ı zılâl ve envâr2549 tesiriyle bahçede eşcârın2550 karaltıları
arasında mukmir2551 sahnecikler teşekkül ediyor. Bunların üzerinde
acayip şekilli esrarengiz gölgeler geziniyor. Nesîm-i leylin2552 evrâk-ı eşcârda2553 gâh ü bî-gâh2554 husule getirdiği hışıltılar, birer
perî-i sâ’ir gibi oraya buraya kaçışıp gizlenen bu gölgelerin nefhaları2555 zannolunuyor.
Böyle hazin, böyle sevdâvî, böyle samt-ı mü’ellimâneye müstagrak2556 gecelerde zavallı Rebia’nın gönlünde bir coşkunluk, çeşmânında bir inhimâk-ı girye,2557 asabında nâ-kâbil-i tarif alam peyda olurdu. Kâinatı böyle izhâr-ı teessürüne muvafık bir sahne suretinde görünce her taraf gunûde2558 iken, kendisi yavaşça pencerenin
önüne geçerek eşk-i hüznünü, aheng-i tabiata tab’an gecenin bu
menâzır-ı melâl-âveri2559 üzerine katre katre serpmek isterdi.
O gece herkesin derin uykuya varmış olduğu bir zamanda Rebia döşeği içinde sağına soluna yuvarlandı, yuvarlandı, hâbın gıfre-i bîhûşî-âverîsine2560 dalıp birkaç saatçik olsun o ezâ-yı a’sâbgâze-i sehâbla: bulutun allığıyla
istitâr eyliyor: örtünüyor
2548	
münhasif: sönük
2549	
te’âkub-ı zılâl ve envâr: birbirini takip eden gölgeler ve ışıklar
2550	
eşcâr: ağaçlar
2551	
mukmir: mehtaplı
2552	
nesîm-i leylin: gecenin hafif rüzgârının
2553	
evrâk-ı eşcârda: ağaçların yapraklarında
2554	
gâh ü bî-gâh: vakitli vakitsiz
2555	
nefha: nefes
2556	
samt-ı mü’ellimâneye müstagrak: üzüntülü bir sessizliğe boğulmuş
2557	
çeşmânında bir inhimâk-ı girye: gözlerinde bir ağlama düşkünlüğü
2558	
gunûde: uykuya dalmış
2559	
menâzır-ı melâl-âveri: usandıran manzaraları
2560	
hâbın gıfre-i bîhûşî-âverîsine: uykunun kendinden geçiren ve günahları örten
rahmetine
2546	
2547	
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dan2561 kurtulamadı. Bir odada tek başına yatıyordu. Döşeğinden
yavaşça kalktı. Pencerenin önüne gitti. Pancurun tek kanadını açtı.
Böyle yalnız başına kuytu yerlere çekilip düşünme illetine uğrayalıdan beri tütüne alışmıştı. Paketinden bir sigara yaptı. Mehtabı, bulutları, ağaçları, gezinen gölgeleri temaşaya daldı. Gecenin bütün
bu mehâbet-i hazînânesi2562 kendine bir çehre ihzar ediyor, rüzgârın
müşâfehe-i mahremânesi2563 yalnız bir isim telaffuz eyliyordu: Bedri, Bedri, Bedri… Kâinatın bütün menâzırında, bütün eşkâlinde, hazin nalelerinde,2564 coşkun feryatlarında hep bu çehre, hep bu isim
tekrar ediyordu. Bedri’yi nasıl sevdiğini, onun niyâz-ı âşıkanesine
dayanamayarak ilk defa kollarına arasına nasıl teslîm-i vücûd eylediğini, cevher-i ismetini bu ilk âşığın savlet-i şehvâniyesine nasıl
çiğnettiğini, şimdi herkesin ve âşığı enzârında nasıl mülevves bir
kız olup kaldığını düşündü. Artık kendi akranı bakirler gibi bir kız
değil, bedbahtîye mahkûm bir cani idi. O yaşta, ömrü kararmış bütün ümîd-i istikbâli sönmüş, hayatın şebabete karşı olan hande-i
tekrîmi bir abûset-i muzlimeye2565 tahavvül etmişti.
Felâket-i zillet,2566 akur2567 dişlerini gösteriyordu. Ettiği fenalık,
uğradığı musibet yalnız kendi nefsine münhasır kalmıyordu. Validesi, pederi bütün taallukatı da bu rezaletten hisse-mend-i felâket2568 olacaklardı. Her nefesini alıp verdikçe karnındaki semere-i
muhabbetin büyüdüğünü hissediyor gibi oluyordu. Bedri böyle
kendini redde devam edip batınındaki çocuk büyüdükçe netice-i hâl
ne olacaktı? Ağabeyleri, validesi bu rezâlet-i sevdasından, bu
haml-i nâ-meşrû’undan2569 haberdar oldular. Ara yere Meftun
Bey’in düğünü karıştı. Buna dair hiçbir tedbir ittihaz olunmadı.
Acaba ne diyecekler? Neye karar vereceklerdi? Zindân-ı belâsında
ezâ-yı a’sâb: sinir eziyeti
mehâbet-i hazînânesi: hüzünlü ürkütücülüğü
2563	
müşâfehe-i mahremânesi: gizlice konuşması
2564	
nale: inleme
2565	
abûset-i muzlimeye: karanlığın yüzünü asmasına
2566	
felâket-i zillet: aşağılık felaketi
2567	
akur: şiddetli
2568	
hisse-mend-i felâket: felaketten hissesini almış
2569	
haml-i nâ-meşrû’undan: meşru olmayan gebeliğinden
2561	
2562	
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muntazır-ı mahkûmiyet2570 bir cani gibi işte bu kararın ne olacağını
düşündükçe ne cân-güdâz2571 anlar geçiriyordu.
Evvelden pek toydu. Bu fiilin o kadar büyük bir kabahat olduğunu bilmiyordu. Nâ-kâbil-i mukavemet2572 bir kuvvet kendini, bir
delikanlının açtığı âgûş-i niyâza atmıştı. O vakte kadar hiç tatmadığı gaşy-âver huzûzât2573 içinde kısa bir müddet geçirmiş, sonra fart-ı
telezzüzden2574 kendini kaybeylemişti… İşte o kadar. Başka şey bilmiyordu… Bu o kadar büyük bir şenâ’at2575 ise şerîk-i cinâyeti2576
ne için bu azaplardan, bu cezalardan muafiyetle ortadan çekilerek
her belayı, her acıyı kendine çektiriyordu? Onun bu insafsızlığını
düşündükçe yumruğunu gecenin mübhemiyet-i zulmeti içinde
tâ’ir2577 zannettiği hayâl-i dildârına doğru uzattı. Sonra o hayali,
eliyle değil incizâb-ı kalbiyle2578 çeşm-i rûhuyla buldu. Rûyunda
tebessüm-i iğfal… Gözleri, mahmûr-i sevda, dudaklarında ihtizâz-ı
şehvet,2579 ter bıyıklı bir afet… Yaklaştı… Yaklaştı. Hafifçe ellerini
Rebia’nın omuzlarına vaz’ etti. Ağzını yanaştırdı, yanaştırdı, dehen-i mazlûmâne-i dildâdesine2580 dokundurdu. Zavallı Rebia, bu
temâs-i hayâlinin hazz-ı bî-nihâyesiyle ufak bir an kendini kaybetti.
Sonra yavaş yavaş aklını yine topladı. Fakat bu hayal-i dil-firîb karşısında şimdi o kadar nâ-şikîb,2581 o kadar zayıf, o kadar bitap ve
tuvan idi ki o anda Bedri hakikaten karşısına çıkıp da tecdîd-i sevdâ
teklifinde bulunsa bir şey düşünmeyerek, hiçbir beladan çekinmeyerek o aguşa hemen yine teslîm-i nefs edecekti. O ân-ı telezzüzün
bir dakikası için bir ömürlük felakete, bedbahtiye razı idi. Hayâl-i
muntazır-ı mahkûmiyet: mahkûmiyeti bekleyen
cân-güdâz: canını mahveden
2572	
nâ-kâbil-i mukavemet: dayanılması imkânsız
2573	
gaşy-âver huzûzât: kendinden geçiren hazlar
2574	
fart-ı telezzüz: zevk almanın aşırılığı
2575	
şenâ’at: kötülük
2576	
şerîk-i cinâyeti: suç ortağı
2577	
tâ’ir: uçan
2578	
incizâb-ı kalbiyle: kalbinin cezbedilmesiyle
2579	
ihtizâz-ı şehvet: şehvetin hazzı
2580	
dehen-i mazlûmâne-i dildâdesine: sevgilisinin zavallı dudaklarına
2581	
nâ-şikîb: sabırsız
2570	
2571	
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dildârına karşı böyle savletler, niyazlar, tazallümler2582 ile meşgul
iken kulağına hafif bir enin, iniltiye benzer bir ses geldi. Kulağını
dışarıya verdi. Hafif bir rüzgâr yapraklarını hışıldatıyor… Başka
bir şey yok… Bir müddet dinledi… Yine yok… Tekrar hayâlâtına
daldı. O inilti tekerrür eder gibi oldu. Validesi bitişik odada Hasene
ile yatıyordu. Zavallı kadın, kızının sırr-ı hamlına agâh olduktan
sonra ne fena bir hâl kesp etmiş, ne kadar zayıflamıştı. O hasta idi.
Fakat kimseye bir şey söylemiyordu. Acaba inleyen o muydu?
Rebia şimdi biraz validesinin hâline sevk-i fikr etti. Kendi hayatından ziyade onunkini zehirlemiş olduğunu düşündü. Bu kadını
acaba artık hiçbir suretle müteselli etmek mümkün değil miydi? Validesi daima çatkın, dalgın bir çehre ile geziyor, bir şey söylemiyor,
acaba ne düşünüyordu? Rebia validesinin, pederinin muavenetlerine muhtaç olmaksızın bu felaketten kurtulamaz mıydı? Halas mümkün olamayıp da kendisi mutlak müstahak-ı ceza ise bunu tertibi
niçin onlara bırakıyordu? Kızcağız, yine mağlûb-ı tefekkür oldu, o
deminki inilti tekerrür etti… Bir daha dikkatle kulak verdi. Yarım
dakika kadar sonra boğuk, zayıf bir enin işitti. Bu bir insan sesi idi.
Bu defa vâzıhan duydu. Evet, insan sesi idi. Fakat böyle hazin,
bî-dermân bir sadanın diğer bir haneden gelebilmesi için bulundukları köşke yakın başka bir ebniye2583 yoktu. Bu sada nereden geliyordu? Kendi bahçelerinden mi? Yoksa köşkün içinden mi? Böyle
nısfü’l-leylden2584 sonra mahkûm-ı enîn o evin içinde kendinden
başka biri daha mı vardı?
Rebia, başını pencereden dışarı uzattı. Dikkatle etrafı dinledi.
Cüzi müddet bir fasıladan sonra ses yine geldi. Birinin mâni-i feryâdı olmak için tıkayıp da kızıştırılan gayet derinden boğuk boğuk
gelen âvâz-ı istimdâda benzer bir ses… Rebia biraz daha uzandı.
Bu mezbûhâne2585 enin en alt kattaki Zarafet’in odasından geliyor
gibiydi. Bu gece Zarafet’i boğuyorlar mıydı? Aşağıya aşçı kadının
odasına inmek için ayağa kalktı. Fakat korkmadan nasıl inecekti?
tazallüm: yakınma
ebniye: binalar
2584	
nısfü’l-leylden: gece yarısından
2585	
mezbûhâne: boğazlanır gibi
2582	
2583	
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Biraz düşündü… Neden korkacaktı? Zarafet’i itlaf için uzanan o
dest-i katil Arap’ı bırakıp Rebia’yı yakalamış olsa, bu iyiliği onun
için yapmak istese daha muvafık olmaz mıydı?
Mum yakmaksızın el yordamıyla duvarlara tutuna tutuna sofaya çıktı. Merdiveni indi. Bir merdiven daha indi. Yolunda devam
ettikçe sese takarrüp eylediğini anlıyordu. Taşlığı buldu. İnilti şimdi daha iyi duyuluyordu. Musluklu aralığı geçti. Tamam Zarafet’in
odası önüne geldi. Kulağını kapıya verdi… O ses hâlâ boğuk boğuk
geliyor fakat bu boğuntu içinde mırıldanılan kelimâttan bu defa birçoklarının manası anlaşılıyordu. İşte şöyle idi:
–Aman yavrum… Aman kızım Elengo. Zarafet ölüyo… Zarafet gidiyo… Bunun bir çaresini bul… Kuzum Elengo… Aha beni
Elengo…
–Bağırma kale… Disin de sık… Evin içinde ne kadar adam
var… Simdi hep duyacak.
–Nasıl bağırma? Dayanılıyo mu?
–Mendil ağzında koy ki ses çıkmasin!
–Koydu… Mendil tıkadı… Sesine çıkarmazsa canına çıkaca…
Va va va vayyyy…
–Ah bre kaymeni ben ne yapacak sasirdi kaldi.
Rebia, Zarafet’in odasındaki macerâ-yı leyliye şu kadarcık vukuf peyda etti. Fakat hakikat-ı vakayı pek anlamadı. Zarafet sancılanmışa benziyordu. Pekâlâ ama sancılanan bir insanın men’-i feryadına uğraşılmakla mı iktifa edilir? İnsafsız Eleni Arapcağızı geniş geniş nefes alacak surette bile bağırtmak istemiyordu. Hastalık,
sağlık bizim için değil mi? Bağırıp da hane halkından birkaç kişi
uyanırsa ne olur? Tabibe adam gönderilir. İlaç yapılır. Bir çare-i
tedavi düşünülür… Fena mı olur?
Odadaki muhaverenin mâ-ba’d-ı elîmi2586 esas keyfiyeti Rebia’ya bu sefer iyiden iyi anlattı… Zarafet’in mendil tıkanmışa benzeyen ağzından ezilerek, yoğrularak, boğularak inilti şeklinde çıkan şu sözlere kulak verdi:
mâ-ba’d-ı elîmi: acılı sonrası

2586	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 409

–Yarabbi Zarafet’i öldürecese… Artı öldürt… Dirilttirecese artı
dirilttirtir…
–Ya abla evveli düşünmedi?
–Ne bilece ben? Kırk yıldır işte olmadı? Olmadı da… Bu kaza
şimdi başına geldi… Eksik çocuk böyle büyük ağrılarla çıkarsa?
Acaba tamam çocuk nasıl ağrılarla doğaça? Ah tövbeler tövbesi…
Tekmil erkekleri Şaban’la beraber yerin dibine girsin… Bir daha
yanına sokmam… Elini eline sürmem… Kurtulursa “Beyazid”eki
güvercinlere çanak çanak darılara adakları olsun… Aman ölüyo…
Zarafet gidiyo… Bitiyo… Eşlere… Dostlara benden nasihat olsun…
Hiç kimse nikâh olmadan beni gibi kocaya varmasın… Aman bu
erkekler… Aman bu zalimler… Yalancılar… İlk önce seni alaca
diye kandırıyor da… Karnını şişirdikten sonra yüzünü çeviriyor…
Haram olsun verdiği paralara… Yedirdiği külbastılara… Yemeklere… Tatlılara… Gözüne dizine dursun… Şimdi kendini de… Beni
de… Sevdiğini de… Ettiğini de… Kabahatini de çocuğunu da hepsine inkâr ediyo…
Biraz sükût vaki oldu. Bu sükûtu pek acı bir feryat takip ederken ses mendil, el her ne ile ise boğuldu… Bastırıldı. Dağıtıldı…
Örtüldü… Zayıf bir enin hâlinde inceltildi… Yerde bir şey sürüklenir gibi bir hıtırtı oldu. Yine inilti kesildi…
Zarafet’in derdi Rebia’nınkine ne kadar tevafuk ediyordu: Zavallı aşçı kadının “Kimseler nikâh olmadan beni gibi kocaya varmasın… Va va va vayyy…” feryadı bu fesâhat-ı acîbesi2587 içinde
bile Rebia için ne büyük bir ders-i hikmeti havi idi. Bunun ne demek olduğunu Eleni pek anlayamadı ama Rebia bütün kuvvet-i manasıyla anlamıştı. Fakat ne çare ki bu ders-i hekîmâneden ibret-bîn
olabilmek zamanı her ikisi için de geçmişti. Çünkü işte Zarafet de
Rebia da nikâh olmadan kocaya varmak beliyesine2588 düşmüşler, o
kabahati işlemişlerdi. Şimdi felaketen Zarafet’in Rebia’dan bir farkı varsa o da Arap’ın tutulduğu dertten halas olmuş veya olmak
üzere bulunmuş olmasıydı.
fesâhat-ı acîbesi: açık ve acayip anlatış
beliye: bela

2587	
2588	
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Biçare Zarafet, o da bir âşık-ı muğfelin ilk âteş-i vasl ile ettiği
va’ad-i vefâ ve sadakate, o yeminlere inanmıştı.
Rebia, artık iyiden iyiye anladı. Zarafet ya çocuk doğuruyor
veya düşürüyordu. Demek Arap karısı kendinden becerikli çıkmış,
düştüğü hatayı tamirde tetik davranmıştı. Bu dert ortağıyla bir ayak
evvel hasbıhâl etmek için Rebia yavaşça “tık tık” kapıyı vurdu. İçeridekileri bir telaş aldı. Zarafet baygın bir sesle:
–Ah gordun mu ayo duyuldu? Ağzına bez tıkadı… Bağırmadı
yine duyuldu…
–Simdi ne yapacagiz kale?
[Zarafet] yavaşça:
–Sus sesine çıkarma, vursun vursun gitsin…
Rebia dışarıdan müsterhimâne2589 bir sada ile:
–Zarafetciğim… Rica ederim…
İçeriden hiç cevap yok… Rebia, Zarafet’in Şaban’la muaşakasını evvelce hissetmiş bulunduğundan bu âşık-ı muğfelin ismi aşçı
kadının üzerinde bir tesir peyda eder mülahazasıyla:
“Bak Şaban’a ne olmuş? Sana onu anlatacağım…” dedi. Filhakika te’sîr-i matlûb2590 hâsıl olarak bu isim kapının küşadı emrinde
bir anahtar hizmetini ifa etti. Zarafet yavaşça Eleni’ye:
–Bak Şaban diyo… Yine kör olasına ne oldu acaba? Aç bakalı…
Anlayalı…
Eleni sürmeyi açtı. Rebia hemen içeri girdi, kapı süratle tekrar
kapandı.
Yere serili bir döşeğin ayakucuna yorganlar, ufak minderler,
yastıklar yığılarak sedir gibi irtifa verilmiş… Bunun üzerinde Zarafet tab’ makinelerinin mürekkep merdaneleri siyahlığındaki çıplak
iki ince bacağını birer zâviye-i münferice2591 teşkil edecek surette
gerip açarak apış arasına sokulan leğene mail bir vaz’da oturuyor.
müsterhimâne: yalvarırcasına
te’sîr-i matlûb: isteğinin etkisi
2591	
zâviye-i münferice: geniş açı
2589	
2590	
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Arap’ın başındaki menekşe oyalı kırmızı gaz boyamasından kundağı, kabarık, kıvırcık saçları üzerinden kaymış kaymış ta tepesine
toplanmış… Zavallıcağız şiddet-i ıztırâbdan kımıldadıkça o katrânî
gerdanındaki boncuk hulliyyâtıyla2592 beraber odanın loşluğu içinde
gözleri de parıl parıl parlıyor… Arkasında mor atkısı, kollarında
müteaddit2593 bilezikleri, kulağında yakut taklidi küpelerine varıncaya kadar tezyinât-ı mu’tâdesinde2594 hemen noksan yok. Eleni
önünde beyaz prostela, kollar yukarı kadar sıvalı, ameliyata müheyya bir “operatör” gibi Arap’ın başı ucunda geziniyor… Ne oluyor?
Ne olacak? Bilmiyorlar. Yalnız, Zarafet’in batınından zuhur edecek
acibenin nüzulüne2595 ikisinde de şiddetli bir intizar var… Fakat bu
şey nasıl zuhur edecek? Bunu tesri, teshil için ne yapmalı? İşte ona
hiç akılları ermiyor… Yalnız tabiata terk-i maslahatla2596 bekliyorlar. Bazı bazı Eleni, Zarafet’in orasını burasını karıştırıyor. Arap da
“Artık elverir, dokunma.” diyor. Odanın içi alan taran… Yüksek ökçeleri çarpılmış, tarazlanmış, pembe atlasi terlikler birer tarafa fırlatılmış, kırmızı pelüş hırka bir köşede buruşmuş yatıyor. Orada,
burada kanla mülemma2597 hırka eskisi, havlu, bez parçaları… Kirli
mendiller… Duvarlarda asılı eteklikler, entariler, bunların arasında
yemiş hevenkleri,2598 çerçeveler üzerinde sabun kalıpları, orta yerde
devrilmiş boş bir testi, bir hamam tası… Bir kenarda üzerinde ufak
bir bakır güğüm duran kapaklı sac mangal… Duvarın önünde her
zaman Zarafet’e tuvalet masası hizmetini gören yerde birçok bardak, kâse kalabalığı…
hulliyyât: pırlanta, altın, gümüş gibi süs eşyaları
müteaddit: birçok
2594	
tezyinât-ı mu’tâdesinde: alışık olduğu süslerde
2595	
batınından zuhur edecek acibenin nüzulüne: karnından doğacak ucubenin inmesine
2596	
terk-i maslahatla: akışına bırakarak
2597	
mülemma: bulanmış
2598	
hevenk: bir ipe, bir çubuğa geçirilmiş, dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş
meyve ve sebze bağı
2592	
2593	
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Zarafet’in sahne-i velâdiyesindeki2599 bütün bu tecemmülât,2600
daha ziyade aydınlık vermesi için açıldıkça is salıvermiş ufak bir
lambanın kararmış şişesi içinde titreyen bir şu’le-i za’îfe i’ânetiyle
mer’î idi…2601
Rebia ilk hatve-i duhûlünde odanın şu kargaşalığına göz gezdirdikten sonra gözlerini Zarafet’in üryan kara bacakları arasındaki
leğenin muhteviyatına dikti. Biçare çok dem2602 zayi etmişti. Bunun
içine su da karışmış olmalı ki önünde âdeta bir bahîre-i hamrâ2603
husule gelmişti. Ağarmış dudaklarının takallüsüyle2604 bir hâl-i
bîtâbiye gelmiş çehresi, kedi gibi parlayan gözleriyle Zarafet
bilâ-tekellüm2605 bakıyordu. Rebia koştu. Zavallının soğuk bir terle
ıslanmış alnını okşayarak:
–Vah Zarafetçiğim vah! Ne oldu sana böyle?
Arap düşündü. Vehleten tevdî-i esrâr2606 eylemenin muvâfık-ı
hâl olup olmayacağını kestirmeye uğraşıyordu. Nihayet ihtiyata lüzum görerek hafif bir sada ile “kanlı basur” dedi.
Kanlı basurun ifrazatı böyle ters bir mecradan vuku bulmayacağı bedihi idi. Rebia, buna akıl erdiremeyecek kadar bir çocuk değildi. Demek Zarefet, kendinden ketm-i hakikat etmek istiyordu.
Rebia biraz bozuldu. Sükût etti. Eleni bu kanlı basur hikâyesinde
Zarafet’in muavenetine şitâbla:
“Evet, kanlı basur… Zavallı Zarafet çok kavun, üzüm yedi böyle oldu…” dedi. Zarafet’in yediği haltın üzümden, kavundan pek
başka bir şey olduğunu iddiaya, ispata hazırlanır gibi Rebia’da
adem-i hoşnûdiye delalet eder bir kaş oynatma, baş sallama hareketi görüldü. Zarafet’te Şaban’a taalluk eden haberi işitmek için fevkalade bir istical var idi. Hemen sordu:
sahne-i velâdiyesindeki: doğurma sahnesindeki
tecemmülât: süsler
2601	
şu’le-i za’îfe i’ânetiyle mer’î idi: zayıf ışığın yardımıyla görülebiliyordu
2602	
dem: kan
2603	
bahîre-i hamrâ: kızıl deniz
2604	
takallüs: kıvrılma
2605	
bilâ-tekellüm: konuşmadan
2606	
tevdî-i esrâr: sırrı açık etme
2599	
2600	
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–Sen kapının arkasında iken Şaban’a bir şey oldu diyodu… Ne
oldu Allah aşkına?
Kendinden ketm-i esrâr eylediği için Arap’tan intikam almanın
tamam sırası olduğunu düşünerek Rebia hemen ani bir plan tertibiyle dedi ki:
–Ne olacak uşaklıkta çok para biriktirmiş… Hâlini vaktini düzmüş… Şimdi İstanbul’da güzel bir hanım bulmuş… Onunla evleniyormuş…
Zarafet, bu müthiş haberi işitince güya vehleten basur sancısı
son şiddetle sıkıştırmış gibi öyle bir “va va va va vayyyy” narası
salıverdi ki bu sadme2607 ile sıkt2608 mı vaki oldu, ne oldu Arap’tan
bir şeyler geldi. Bu felaketin dehşeti karşısında biçare o kadar med
hûş2609 kaldı, o kadar şaşırdı ki men-i avaz için tıkaç makamında
elinde hazır tuttuğu bez parçasını ağzına götürmeyi bile unuttu.
Şiddet-i feryâddan camlar sarsıldı. Rebia dedi ki:
–Ne haykırıyorsun abla o kadar! Yalnız evdekiler değil yedi
mahalle halkı uyanacak…
Zarafet baygınlıklar geçirerek:
–Uyansın… Yedi mahalle halkıyla beraber ateşlere yansın… Va
va va va vayyyy…
Rebia – Şaban sana fenalık ettiyse yedi mahalle halkının ne
kabahati var? Ümm-i âlem niçin cayır cayır yansın?
Zarafet – Yansın, yansın. Ben yanıyorum herkesler de yansın!
Rebia, müte’essirâne bir tavır ile yüzünü Zarafet’e yaklaştırarak Arap’ı dikkatli dikkatli süzdükten sonra:
–Vah zavallı Zarafetciğim? Gözlerin belermiş2610… Dudakların
gövermiş2611… Bu hâline sebep olan sebepsiz kalsın inşallah…
Zarafet – Kalsın…
sadme: sarsıntı
sıkt: ana karnından ölü olarak düşen çocuk
2609	
medhûş: dehşete uğramış
2610	
belermek: göz akı iyice belirecek bir biçimde açılmak
2611	
gövermek: morarmak
2607	
2608	
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Rebia – İki gözleri kör olsun…
Zarafet – Olsun…
Rebia – Ben seni ablam gibi severim ama sen benden yine her
sırrını saklarsın… Fakat sen ne kadar saklasan sana bu fenalığı edenin kim olduğunu ben yine biliyorum…
Zarafet – Kim ayo? Söyle!
Rebia – O Şaban musibeti… Şaban… Şaban… Şaban…
Bu ismin her defa-i telaffuzu Arap’ın ta a’mâk-ı rûhunda2612
elektrik sadmesi gibi bir sarsıntı husule getiriyordu. Bu sarsıntılardan sonra kalbine bir sühunet ve onu müteakiben tekmil vücuduna
sanki bir rikkat2613 yayıldı. Şimdi ıztırâbat-ı maddiyesini unutup Şaban’ın vefasızlığına müte’essifen gözleri sulandı. Bir ta’ab-ı medîd2614 ile dermansız düşen kolunu Rebia’nın boynuna atarak yanağını kızın yanağına yapıştırdı. Bu temasla tehvîn-i te’ellüm2615 ediyormuş gibi gözlerini kapayıp bir müddet öyle durdu. Her ikisinin
de gözlerinden hazin katârat2616 dökülüyordu. Kendi eşk-i âlâmına
Rebia’nın da dumû-i müte’essirânesi karıştığını görünce Zarafet artık pür-rikkat kesilerek:
–Vah zavallı Rebia, sen beni için ağlıyo mu? Bana acıyo mu?
–Acımaz mıyım hiç?
Zarafet bu terahhumundan dolayı Rebia’nın yanağını buselere
gark ederek:
–Aha beni iki gözü Rebia… Ben senden canını bile saklamaz…
İşte beni bu hâle o hayin Şaban koydu… Bu kanlı basur değil, çocuğunu düşüyo…
Rebia telaşla:
–Kendi kendine mi düşüyor? Yoksa ilaç mı yaptın?
a’mâk-ı rûhunda: ruhunun derinliklerinde
rikkat: acıma duygusu
2614	
ta’ab-ı medîd: uzun süren yorgunluk
2615	
tehvîn-i te’ellüm: acısını dindirmek
2616	
katârat: damlalar
2612	
2613	
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Zarafet, bu suale cevap veremedi. Çünkü kendine artık bir baygınlık gelmişti. Rebia’yı bıraktı, arkasında duran Eleni’ye dayadı.
Cevabı Rum kızı vererek:
–İlaç yapti… Bak orada masa üzerinde duruyor… Kâğıt içerde
sarılı…
Rebia, ilacı muayene etmek için hemen ayağa kalktı. Büyücek
bir kâğıda sarılı birtakım paketçikler vardı. Parmaklarının ucuyla
avucuna doğru iterek bunlardan üç dört tanesini çaldı. Ne Zarafet
ne de Eleni bu sirkatin farkına varamadılar…
Zarafet gözlerini açarak:
ba?

–Deminden leğenin içine bir şey gitti. Çocuğunu düştü mü acaEleni – Ben ne bilecek abla!

mı?

Zarafet – Düştü… Haydi, lamba getir de bakalı kız mı? Oğlan

Üçünde de cenini görmeğe büyük bir merak peyda oldu. Bu
düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden bir
şey miydi? Eleni lambayı getirmeye koştu. O esnada tık tık oda
kapısı vuruldu… Böyle mühim bir zamanda yabancı bir el ile kapının tıkırdamasından dolayı üçünün de benizleri attı. Canları sıkıldı.
Ne yapmak iktiza edeceğini tayin için birbirinin yüzüne bakmağa
başladılar. Birkaç saniye sonra aynı tıkırtının tekerrürüyle beraber:
–Açsanıza kuzum! O deminden kopan çığlık ne idi? Birini mi
öldürüyorlar? Yoksa biri mi tutuştu? Şimdi mırıl mırıl konuşuyordunuz… “Lambayı getir de bakalım.” diyordunuz. Neye bakacaksınız? Açınız kapıyı da beraber bakalım… Ben de göreyim ne imiş o!
İçeridekiler bütün bütün şaşırdılar. Zarafet yavaşça sordu:
–Kim o ayo?
Dışarıdan:
–Benim ben… Azize Hanım… Fiskosun sırası değil kapıyı
açın…
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Bu mahalle karısının diline düşmeden ise dipsiz battal kuyulara düşüp gebermek daha evla olduğunu üçü de biliyorlardı. Fakat
başka çare yoktu. Açmak lâ-büddü.2617 Çarçabuk döşeği biraz tanzim ile Zarafet’i içine yatırıp yorganı üstüne çektiler. Leğeni, bir
çarşafla örttüler. Meh-mâ-emken2618 her tarafa gayet seri bir çekidüzen verdikten sonra kapıyı açtılar…
Azize Hanım elinde yanar bir şamdan, başında bir namaz beziyle içeri girdi. Şamdanı oraya buraya uzatarak ortalığı muayene
ile:
–Bu saatte kurt, kuş uykuda… Siz gece yarısı buraya toplanıp
da ne kumpas kuruyorsunuz? (Leğene doğru gidip örtüsünü kaldırarak) A a a! Bu ne bu? Hanginizin içi boşandı böyle? Sanki bir
dana boğazlamışlar gibi leğen kanla dolmuş… Deminden tevekkeli
acı acı haykırmıyordunuz… Bir insan bu kanı dökünceye kadar
kim bilir ne acılar çeker? (Döşeğe takarrüple Zarafet’in yorganı
ucundan biraz kaldırarak) Hay yetişme fellah… Döşekte kurna başı
soygunu gibi çırılçıplak yatıyor… Bu kan Arap’tan mı geldi?
Rebia – Zavallı kanlı basur çekiyor da… Bu gece fena hâlde
sancısı tutmuş. Biz de yalnız bırakmıyoruz…
Azize Hanım – Hay tövbeler olsun inanmam… Kanlı basurdan
böyle leğen doluları dem gelmez… Hem o deminki bağırış basur
haykırması değildi. O, dünyaya çocuk getirir gibi acı bir sesti…
Ben kırk yıllık kadınım… Çığlığın çıkışından, insanın zoru hangi
tarafında olduğunu anlarım.
Henüz aralık duran kapı açıldı. İçeriye Vesile Hanım girdi. Arkasından Latife Hanım, elinde değneğiyle Şekure Hanım, Edibe,
Lebibe, Meftun, Raci hep geldiler…
Rebia ile Eleni meselenin pek dağdağalanacağını anladıklarından yeni gelenlerin henüz ağız açmalarına meydan vermeden leğeni karşılıklı birer tarafından tutup götürerek helaya boşalttılar.
Her ağızdan:
lâ-büddü: gerekliydi
meh-mâ-emken: olabildiği kadar

2617	
2618	
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“Deminki bağırma ne idi? Ortalığın bu hâli, bu kanlar nedir?
Zarafet neden böyle bihuş2619 yatıyor?” sualleri başladı. Azize Hanım sözünün derece-i ehemmiyetini ifhâm için manidar takallüsât2620 alan çehresiyle hâzirûna birer tebessüm dolaştırarak herkesten evvel cevaba şitâbla:
–Odamda uyuyor idim. Acı bir bağırma oldu. Uyandım. O ne
haykırma idi hanım! “Acaba komşularda menzil üstünde bir kadın
mı var? A zavallı, Allah kurtarsın.” dedim… O avaz ancak ebe sandalyesine oturup ağrının son demlerine gelmiş olanlardan duyulur.
Etrafa kulak verdim. Komşular uzak… Bu haykırma civar köşklerin birinden gelse böyle insanın kulağının dibinden işitiliyor gibi bu
kadar hızlı gelmez. Burada hamile yok… Merak ettim. Aşağıya indim. Bütün oda kapılarını dinledim. Hiçbir yerde çıt yok. Nihayet
Zarafet’in kapısına geldim. İçeride mırıl mırıl bir konuşma var…
Sanki dışarıdan duyulmasın diye gayet yavaş konuşuyorlar. Sonra
kulağımı kapıya verdim. Birisi “Getir şu lambayı bakalım kız mı
oğlan mı?” dedi. Yahut vehmimden bana öyle geldi. Allah’ın bildiğini kuldan ne saklayayım… Kapıyı vurdum. İçeride bir şeyler yerleştirir gibi bir gezinme oldu. Neden sonra kapı açıldı. “Bu hâl ne?”
diye sordum. “Zarafet’i kanlı basur tuttu. Onu bekliyoruz.” dediler… A kardeşler, bu yaşa geldim. Ne böyle basur gördüm. Ne de
öyle haykırma… Ben de onların yalancısıyım. İşittiğimi, gördüğümü söylüyorum. Günahları üstlerinde kalsın…
Azize Hanım, gayet sâf-dilâne bir tavır ve sade bir edâ-yı beyân
alarak mahalle karılarına mahsus bir dedikoduculuk mümaresesiyle
dehşet-i meseleyi enzâr-ı hazîrûnda mâhiyet-i hakîkiyesinden beş
on derece daha i’zâma2621 uğraşıyordu. Meftun Bey, odadaki hâli
görünce Azize Hanım daha ağzını açmadan hakikati anlamış, Zarafet’in nev-i marazını o anda keşfetmiş, bu kanlı basurun Şaban’la
olan sevdâ-yı müzminin netîce-i mü’ellimesi olduğunu bilmişti.
bihuş: kendinden geçmiş
takallüsât: kıvrımlar
2621	
i’zâm: olayı büyütme
2619	
2620	
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Hakîkat-i hâl meydana çıksa âdâb-ı aile namına o saatte Şaban’la Zarafet’in haneden defi lazım gelecekti. Hâlbuki uşağın da
aşçı kadının da müterakim2622 birçok maaşları vardı. Bunları defaten tesviye kabil olmayacak, kendine on altı bin lira piyango isabet
etmiş bir zatın birkaç yüz kuruşu tediye edememesi yâr ü ağyara
garip görünecekti. Bu mahzurdan başka Şaban’la Zarafet’in alafranga bazı usule artık elleri yatmış gibiydi. Meftun Bey bu ikisinde
şu kadarcık bir ülfeti2623 peyda ettirinceye kadar neler çekmişti neler! Bundan sonra yine dört beş mecidiyeye tutacağı hamhalat hizmetkârları bunlar kadar inceltebilmek için ne uzun emekler sarfı
icap ediyordu.
İşte bu esbaba mebni Meftun Bey, Azize Hanım’ın bed-zebânlığına karşı Zarafet’i müdafaaya lüzum görerek dedi ki:
–Azize Hanım, Zarafet’in hastalığını öyle kendiliğinizden enine boyuna mana vererek türlü suretlerle tefsire kalkışmayınız. Günahtır. Zavallı Arap, kendi derdiyle uğraşıyor. O geçen sene de aynen yine böyle hasta olduydu. Müzmin bir kanlı basuru var. Her
sene bu vakitleri üzüm vakti nüksediyor. Biçareyi yatırıyor. İşte bu
sene biraz şiddetli yakalamış…
Beyin, Zarafet’i bu iltizamına, böyle hararetlice müdafaasına
karşı Azize Hanım bozuldu. Dudaklarını ısırarak:
–Affedersiniz basurun bir de bu türlüsü olduğunu bilmiyordum.
Zarafet’in her sene böyle bir dert geçirmek âdeti ise “Allah şifalar
versin.” demekten başka kimseye bir söz düşmez. Bu hastalığına o,
kendi alışmış sizi de alıştırmış demek oluyor. Her sene böyle ha!
Doğrusu onun çok dayanıklı bünyesi, sizin de pek geniş havsalanız
varmış!
Azize Hanım, iddiasında öyle kolayca mağlup olan kadınlardan değildi. Onun işi gücü, sanatı dedikoduculuktu. Bazı sanat erbabı mürûr-ı zamânla2624 mesleklerinin hurde2625 cihetlerine nasıl
müterakim: birikmiş
ülfet: alışkanlık
2624	
mürûr-ı zamânla: zamanın geçmesiyle
2625	
hurde: pek ince
2622	
2623	
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vukuf peyda ederlerse Azize de adi bir hususu mühim bir mesele
şekline sokmak, müsadif olduğu bir hâlin, işittiği bir sözün dedikoduya en elverişli nikâtını intihap etmek emrinde fevkalade bir maharet peyda etmişti. O şimdi Zarafet’in garâbet-ı marazı keyfiyetinden, daha mühim bir ikinci mesele çıkarmak cihetine sevk-i zihin
eylemekle meşguldü. Meftun Bey, Arap’ı neden böyle hararetle
müdafaa ediyordu? Zarafet’in çocuk düşürmesinden ona ne mesuliyet teveccüh edebilirdi ki bu mertebe telaş gösteriyordu?
Evet! Meftun göz göre göre bir hakikati ketme çabalıyordu.
Bunun sebebi ne olabilir?
Azize göz kuyruğuyla Edibe’ye, mühim keşfiyâtı bulunduğunu
ifhâmen seri bir işaret verdi.
Azize Hanım’ın, ithâmât-ı vahîmesine2626 karşı Meftun’un müdafaası Zarafet’in iade-i namusu için aile efradınca kâfi görüldü.
Hastanın yanına yalnız Eleni’yi bırakıp hepsi odadan çıktı. Azize,
Edibe’yi kolundan tutup tenha bir köşeye çekerek:
–Gördün mü kocan Arap’a nasıl sahip çıkıyor? Kabahatini örtbas etmeye uğraşıyor?
–Acaba neden Azize Hanım?
–Ay alık karı anlayamadın mı?
–Yok?
–Arap’ın hastalığı eğer çocuk düşürmesi değilse ben bu iki elimi bileklerinden keserim…
–Etme Allah’a sen…
–Etmesi metmesi yok… İşte madde dediğim gibi…
–Öyle ise kocam bu namussuz Arap’a niçin sahabet ediyor2627?
–Ay hâlâ anlayamıyor musun şaşkın!
–Hayır…
–Çocuk kendinden de onun için…
Edibe, fena hâlde bozulur. Düşmemek için duvara istinatla:
ithâmât-ı vahîmesine: ağır ithamlarına
sahabet etmek: sahip çıkmak

2626	
2627	
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–Aman Azize Hanım, amma da yaraştırıp uyduruyorsun ha!
–Bunun yaraştırması, uydurması, filanı falanı yok… Kör kör
parmağım gözüne…
–Bu herif bu kadar midesiz mi?
–Erkeğin gözü kızınca artık onda mide, gönül… Kalmaz… Ne
bulsa hazmeder… Muhasebecilerin “Kadem Hayri” bilmez misin?
Günün birinde gümbür gümbür bir oğlan doğuruverdi. Kimden dediler, “küçük beyden” cevabını verdi. O marsık gibi Arap “Küçük
beyin bana alakası vardır.” dedi. Dünyada her şey oluyor kızım. Erkek kısmı hele dört tane rakı ziftlendi mi artık onun için Arap da
birdir, çorap da… Bazı erkeğin perisi düşkün, süfli2628 olur. Ne pisboğaz herifler vardır. Arapları hanımefendi edip köşeye oturtan
“kelli felli” efendiler olduğunu bilmez misin?
–Bu kör olası kocam benim hiç de mi hatırımı saymamış? Bu
herzeyi nasıl yemiş?
–Hesapça bu “nane”yi daha seni almadan yemiş olacak…
–Öyle ise maymun beni alacağına Arap’a nikâh edip otura idi…
–Kızım onun ne sende gözü var ne de Arap’ta… Böylelerine
“şıpsevdi” derler. Şimdi sever, şimdi geçer… Otlakçı tabiatlı olurlar… Seni de sever beni de, ötekini de, berikini de… Dur bakalım
daha ne gördük? Bunlar öyle üç dört kadına kanaat etmezler. Bazı
erkek, kızım, kadın oburu, sevda tosunu olur. Diş ehliyetine bir türlü doyamaz. Bazı kadın da erkekçil olur. Bir kere gözü kızdı mı artık dünyayı görmez. Ne tekdir ile uslanır. Ne dayakla… Hiçbir şey
kâr etmez. Mutafların Huriye’yi bilmez misin? Karının gözüne ne
koca ne evlat ne ana ne baba, hiçbir şey… Cihan gözükmedi şöyle…
Bari sevdiği de bir ahım şahım olsa yüreğim yanmaz. At hırsızı kılıklı bir herif… Cenabıhak cümlemizi bu iki türlü azgınlıktan da
muhafaza buyursun… A büyük söylememeli… İnsanlık hâli bu.
Daha genciz… Mevla saklasın… Bu dünyada neler olmaz? Sen
süfli: aşağılık

2628	
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bundan sonra bu “didon”un2629 yüzünden neler çekecek, neler görüp işiteceksin…
–Efendibabam beni böylesine vereceğine keşke kuyuya ata
idi…
–O, hasisliğinden dolayı bu işi yaptı ama sonra çok nedamet
çekecek görürsün… Vah zavallı Edibe! Daha ağzın süt kokuyor.
Koyduğum yerde otluyorsun… Nasıl bir herife düştüğünden haberin yok… Gözünü aç… Kulağını oraya buraya ver. Dört tarafa bir
kolaçan et… Çok şeyler öğrenirsin… Ben sana şaşacak bir şey daha
söyleyeyim mi? Akşama, sabaha böyle bir kanlı basura Matmazel
Eleni de uğrayacak… Azize dedi dersin. Arap’ı boşlamayan bu açgözlüler Eleni’yi sağlam bırakırlar mı hiç? A… Kaşlı, gözlü kız…
Allah için… Rum dilberi… Eleni, Zarafet’ten daha akıllı çıkar da
basurunu ispitalyada tedavi ettirirse onu bilmem. Zarafet gibilerinin pek çoğu da Yenibahçe veya Haseki Kadınlar Hastanesine gidip
bu marifeti oralarda becerirler ama aşçı kadın nasılsa gafil bulunmuş vaktinde oralara kapağı atamamış… Belki ilki, acemiliğidir…
Bir ikinci, üçüncünde hepsini öğrenir. Usta olur.
Biçare Edibe’nin kalbinde zevcine karşı öyle bir adavet2630 ve
bu adavetle beraber o kadar şedit bir muhabbet peyda oldu ki birdenbire ne hâle uğradığını bilemedi. Geceleri kocasının muğfilâne
nüvâzişlerine müstağrak oldukça,2631 şimdiye kadar kendinden gayrı kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki teminatını ve sıdk ü
vefa ve ebediyet-i sevdasına dair türlü mevâ’îd2632 ve yeminlerini
dinledikçe bu tatlı yalanlara hep inanıyor, Meftun gibi çokbilmişlik
ve hezârfenlik ile müştehir bir erkeğin kalbini bu derecelere kadar
teshire muvaffakiyetinden dolayı âdeta mağrur oluyor, kendi kendini tebrik ediyordu. Fakat görünüşte yalnız herkese değil, kendi nefsine karşı bile zevcini sevdiğini itiraf etmek istemiyor, her gün di[Hüseyin Rahmi’nin notu] Bu iki kadının arasında Meftun’un ismi geçtikçe
Azize onu tezyîfen bu namla yâd ederdi.
2630	
adavet: düşmanlık
2631	
muğfilâne nüvâzişlerine müstağrak oldukça: aldatıcı iltifatlarına boğuldukça
2632	
mevâ’îd: vaatler
2629	
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linden türlü şikâyetlerle: “Allah beni bu heriften tez günde kurtarsın.” virdini2633 de bırakmıyordu.
İşte Azize Hanım antlar ile söylüyor. Kocası olacak o didon2634
herif meğerse ne malmış, ne meta imiş böyle… Kendinden evvel
başka kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki o gülünç, o ebleh-firîbâne, o koskoca yalanı şöyle bir tarafa dursun meğerse defter-i aşk ve imalinde siyahına varıncaya kadar renk renk maşukalar
varmış… Kadın oburu, yok sevda tosunu… Yok, aşk tekesi, daha
bilmem nelermiş neler… Zevcinin, kendinden evvel diğer kadınları
sevmiş bulunması, hele her erkeğin tenezzül etmeyeceği Zarafet
gibi zenci bir aşçının vasl-ı menfûrunda2635 bir lezzet bulmuş olması bedaheti Edibe’yi pek agzab2636 etti. Onun yalan söyleyen dudaklarını ısırarak, boğazını sıkarak, her tarafını didik didik didikleyerek, densiz, şımarık bir mahalle kızı coşkunluğu ile ondan şedit bir
intikam almak istiyordu.
Zevcinin kable’l-izdivâc2637 diğer kadınlarla hem-âgûş-i sevdâ
olmuş bulunması Edibe’nin gönlünde öyle bir bora koparıyor idi ki
kalbinden semdâr2638 bir sıcaklığın tereşşuhla2639 damarlarına yayılarak tekmil asabında takat-fersâ âlâm,2640 bütün vücudunda bir
bîtâbî, bir dermansızlık husule getirdiğini hissediyordu. Acaba muhabbet denilen şey bu muydu? Hayır! Bu nezih, saf bir muhabbet
değildi. Her cennetin huzûzât-ı rûh-efzâsı mukabilinde bir de cehennem bulunmak yani birinin imkân-ı tasavvuru diğerinin vücudunu istilzam etmek2641 beşeriyetin mukadderât-ı ezeliyesinden olduğu gibi Edibe’deki bu hâl-i şedîd de muhabbetle tev’em2642 zanvird: sık sık edilen dua
didon: züppe
2635	
vasl-ı menfûrunda: iğrenç kavuşmasında
2636	
agzab: çok kızgın
2637	
kable’l-izdivâc: evlilikten önce
2638	
semdâr: zehirli
2639	
tereşşuh: sızmak
2640	
takat-fersâ âlâm: dayanılmaz acılar
2641	
vücudunu istilzam etmek: varlığını gerektirmek
2642	
tev’em: benzer
2633	
2634	
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nolunup namına “kıskançlık” denilen ve istila ettiği kalbi her lahza
kemiren o ejder-i akûr2643 idi.
Zarafet’in bir hane halkını velveleye veren bu şiddetli kanlı basuru leyle-i müheyyicesinden2644 bir gece sonra aynı hâl, Rebia’nın
odasında vuku bulur. Kızcağız aynı dertten halas olmak için çaldığı
ilacın te’sîr-i şifâ-bahşâsına müracaat eder. Zarafet’in bir gece evvelki cân-güzârâne2645 feryatlarını, tahammülsüzlüğüne Arap yaygaracılığa haml ile kendisi şiddet-i vec’adan2646 terk-i hayat etmek
mertebesine gelse bile “vık” dememek, kata bağırmamak azim ve
kararıyla ilacı istimal eder. Fakat o devâ-yı mesrûk2647 vücudunda
icrâ-yı te’sîre başlayınca kararında sebata imkân göremez. Çâk-ı tahammül2648 ile Zarafet’i sükûtî bırakacak bir şiddetle ortalığı çınlatmaya başlar. Müstemiddin feryadına en evvel Eleni koşar. Marizi
görüp marazın nevini anlayınca bir akşam evvel sebk eden2649 tecrübesi delaletiyle, leğen, havlu, bez, su vesaire gibi bu işte lüzumu
görülen şeyleri öğrenmiş bulunduğundan derhâl hepsini tedarik
eder.
Eleni, aynı felakete kendinin de maruz bulunduğunu bildiğinden bir kaza vukuunda istimal etmek için Zarafet’in ilacından aşırmakta o da kusur etmemişti. Fakat devanın bu ikinci şiddet-i tesirini görünce pek ziyade ürktü. Hudâ-negerde2650 bu gibi bir hâle kendi de duçar olduğu takdirde böyle hayatla memat arasında canhıraş
vec’alar, tahammülfersa azaplar geçirmekten ise âlemin dedikodusuna bakmayarak ispitalyaya gidip düpedüz doğuruvermenin daha
hayırlı olacağını anlamış ve buna karar vermişti. Sonra kundağı
kucağında hastaneden çıktığı zaman, kendine o evladı ihsan eden
Cenâb-ı Mevla’nın elbette rızkını vereceğine kanaat ediyordu.
ejder-i akûr: kuduz ejder
leyle-i müheyyice: heyecan veren gece
2645	
cân-güzârâne: can verdiren
2646	
şiddet-i vec’a: ağrının şiddeti
2647	
devâ-yı mesrûk: çalınmış deva
2648	
çâk-ı tahammül: tahammülün yırtılması
2649	
sebk eden: geçen
2650	
hudâ-negerde: Allah göstermesin
2643	
2644	
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Eleni, her şeyi hazırlayıp Rebia’yı da leğen önüne oturttuktan
sonra efrâd-ı aile birer ikişer sökün etti. Çığlığı duyan gözlerini
ovuşturarak marizin odasına koşuyordu. Hastalığın nevini sormaya
lüzum var mı?
Eleni, marazı teşhis etmiş, sanki “tabela”ya şu suretle kayıt
düşmüştü. “Kanlı basur!” Leğenin muhteviyatı, bez parçalarının
kırmızı bulaşıkları, bu derdin filhakika kanlı olduğunu gösteriyordu. Fakat a’zâ-yı aileden bazı safdiller bu müthiş basurun Zarafet’ten Rebia’ya yirmi dört saat zarfındaki sirâyet-i serî’asına pek
şaşıyorlardı. Bu hastalık da kolera derecesinde seri bir mâhiyet-i
sâriye2651 mi peyda etti? Acaba bir gece sonra hanedeki kadınlardan
hangisi bu maraz-ı muhavvife2652 tutulup odasına kanlar saçacaktı?
Hatta zavallı kadın nine Şekure Hanım kızlarından evvel kendi başından korkarak mevsimin bu derdi tevlitteki2653 tehlikesine masuniyet için artık o sonbaharda ağzına üzüm, kavun, meyve ve zeytinyağlı et’ime koymamaya karar verdi.
Hâzırûn içinde aldanmayan yalnız birkaç kişi vardı. Azize Hanım da bu meyanda idi. Kadın evvela feryadı işitip sonra leğeni,
kanları görünce hemen Edibe’nin kulağına eğilerek en zehirli sadâ-yı istihzâsıyla:
–Dün gece ben sana demedim miydi? Yalnız tahminimde yanılmışım. Eleni’den beklediğim hâl, Rebia’dan zuhur etti… Rabb’im
cümlemizi esirgesin… Bu kanlı basur bu haneye fena dadandı…
Bizim komşunun oğlu çapkın Zihni belsoğukluğuna uğradığı zaman “Gece rüyamda aldanmışım da sidik zoruna uğradım.” derdi.
Yatıp yatıp kalkardı. Asıl derdi ne olduğunu kimseye, karısına bile
belli etmezdi. Bunu bana hizmetçi kız söyledi. Şimdiki hizmetçi
kızlar efendilerinin gizli dertlerini hanımlarından iyi biliyorlar.
Aman yarabbi hastalığın adını değiştirmekle herkes aldanıyor. Her
şey olup bitiyor. Bu evde türeyen kanlı basura da güleyim bari…
Edibe Hanım mütefekkir bir hâlde:
mâhiyet-i sâriye: bulaşıcı nitelik
maraz-ı muhavvife: korkutucu hastalığa
2653	
tevlitteki: doğurmasındaki
2651	
2652	
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–Dün akşam “Arap’ı o hâle koyan Meftun Bey’dir.” diyordun.
Şimdi Rebia için ne diyeceksin bakalım?
Azize Hanım fıldır fıldır dönen gözlerini etrafa bir dolaştırdıktan sonra:
–Kızım Allah sana sabırlar versin… Rebia için de yine dün
gece söylediğimi söyleyeceğim… Yine onu diyeceğim!
–Kimi?
–Kocan Meftun Bey’i…
Edibe, atılıp iki eliyle Azize’nin ağzını kapayarak:
–Aman Allah aşkına sus… Artık yalan söylüyorsun… Kocama
iftira ediyorsun… Bu kadarı da günahtır…
[Azize] – (Hiddetle) Ben hiçbir zamanda yalanı, iftirayı kabul
etmem… Gözümle görmüş gibi biliyorum ki o… Bu marifeti yapan
yine Meftun…
–Nasıl biliyorsun? Neden anladın?
–Canım bunda bilemeyecek, anlamayacak ne var? Meftun Bey,
seni almazdan evvel Vesile Hanım kızını ona vermeye uğraşmış…
Âdeta nişanlamış bile…
–Evet… Öyle imiş ben de işittim…
–Bunu sen de işittin mi? Hay Allah razı olsun… Bir ev içinde
bir oğlanla bir kız nişanlı gibi bir hâlde bulunurlarsa nikâh, düğün
uzayınca ekseriya netice buraya çıkar…
Edibe, kocasına hüsn-i nazarı zaten mefkûd2654 olduğundan
Azize Hanım’ın bu dehşetli mantığına karşı yine mağlup kalarak
gözyaşlarıyla dedi ki:
–Ne talihsiz başım varmış! Beni koca diye bu azgın herife nasıl
verdiler bilmem ki… Dilerim Bârihudâ’dan, efendibabam da ettiğini bulsun inşallah… Buna koca dememeli, artık başka bir isim bulmalı…
mefkûd: kaybolmuş

2654	
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–Bu herif koca değil, âdeta kadınlar içine salıvermiş insan tekesi… Gebe kalanlar hep doğursalar evin için maltız keçisi mandırasına dönecek…
–Aman Yarabbi bu ne kepazelik… Ne kepazelik… Bu fenalığa
kimse bir şey demez mi? Buna hükûmet karışmaz mı? Bu herifin
bir korktuğu yer… Saydığı bir adam yok mudur?
–Alan razı satan razı olduktan sonra buna kimse bir şeycik demez kızım… Meydanda davacısı yok ki… Bu kabahati kiminle işlediğini Zarafet’e sorsan doğrusunu söylemez ki… Kim bilir uşağın
üstüne mi atar? Bahçıvana mı iftira eder? Rebia’ya sorsan keza… O
da öldüm Allah desen kimseye bir şey sezdirmez… Hem baksana
Edibeciğim, meydanda çocuk düşürmek lakırdısı var mı? “Kanlı
basur.” İşte o kadar. Kavun, üzüm yemekle, pisboğazlıkla gelmiş
bir dert… Buna “Allah şifalar versin.” sözünden başka kimin ne
demeye hakkı var? Acaba Meftun’un büyük, küçük anaları da bu
dubaraya2655 inanıyorlar mı? İnanıyorlarsa ne alık karılar… İnanmayıp da hasbe’l-lüzûm2656 sükût ediyorlarsa ne kepaze şeyler…
Kadın nine Şekure Hanım inanıyor… Zavallı kocakarı pek bön…
İnsanın yüzüne bel bel bakıyor. Evin içindeki bu salgın basur hastalığına uğrayacağım diye zavallının ödü kopuyor… Ben Şekure’nin
kulağını büküvereyim, olmaz mı? Kadıncağıza bu basurun cinsini
azıcık çıtlatıvereyim…
–Ya sonra bir patırtı koparsa…
–Ne patırtısı kopacakmış? Belki herif büyük anasından utanır
da bu haltı bir daha yemez…
İki kadın böyle fiskos konuşurlar iken yanlarına Latife Hanım
gelerek:
–A nedir bizim evin içine arız olan bu basur hastalığı? Benim
de göbeğim koparıyor gibi geliyor da ödüm patlıyor… Sakın yarın
akşam da ben tutuluvermeyeyim… Şaka söylemiyorum, vallah karnım burkup burkup duruyor. Ay gideyim biraz kakule, nane şekeri
filan yiyeyim…
dubara: aldatmaca
hasbe’l-lüzûm: icap ettiği için

2655	
2656	
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Latife Hanım gider. Azize Hanım, kaynananın salına salına yürüyüşüne arkasından bakarak:
–Ay hastalığa bu da özeniyor… Sürdüğü avuç avuç pudralar,
giydiği boncuklu kırmalı hırkalara bakarsan onun da bu türlü hastalığa çanak açan takımdan olduğu anlaşılıyor ama… Ah zavallı vaktin geçmiş… Her hastalığın birer mevsimi olur. A köhne civanım…
Senin gibi üç yirmisindekiler küfe küfe üzüm, kavun yeseler…
Yine basurun bu türlüsüne uğramazlar… Üzülme… Gönlüm rahat
olsun…
Şekure Hanım, torununu ahvâl-i ıztırâbda görünce uzun müddet rüyete2657 tahammül götüremedi. Sofaya çıktı. Hasır koltuklusuna oturdu. Bermutat kendi kendine söylenmeye başladı.
Azize Hanım hemen ihtiyar kadının yanına takarrüple:
–Büyük hanımcığım, ne söyleniyorsun burada?
–Nasıl söylenmeyeyim kızım! İçim hun oldu2658 gitti. Rebia kız
ne hâle gelmiş? Bakmağa yüreğim dayanmadı. O nasıl yere batasıca hastalık öyle! Ben böyle basur hiç görmedim…
–Evet, basurun sunturlusu2659… Dostlar başından ırak…
–Leğende kızgın küllü su yapsalar da kızı üzerine oturtsalar iyi
gelmez mi acaba?
[Azize] – (Ağzını çarpıtarak) Ha bilmem! Kızgınlıkla gelen
hastalık belki kızgın kül ile geçer…
–Ne dedin yavrum… Bu hastalık Rebia’ya kızgınlıkla mı gelmiş? Kime öfkelenmiş bu kadar?
–Öfkelenmesi filanı yok… Doğrusunu söylemeğe bir türlü dilim varmıyor… Arif, “zarif” kırk yıllık kadınsın… A büyük hanımcığım! Hiç böyle basur olur mu? Anlayıversene! Arap’ın dün akşamki hastalığı ile Rebia Hanım’ın bu akşamki derdi, ikisi bir illet…
rüyete: görmeye
içi hun olmak: yüreği kan ağlamak
2659	
sunturlu: dehşetli
2657	
2658	
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–Ha öyle imiş… Kıza Zarafet’ten geçti diyorlar ama… Boş lakırdı… Arap’a nereden geldi? Hepsi Rabb’imden… Kimsenin illeti
kimseye geçmez…
Azize Hanım deruni söylenerek:
–Aman bu bunak karı da vurdumduymaz… Her şeyi başa kaka
söylüyorum da bir türlü anlamıyor. A artık çatlayacağım… (Aşikâre) Büyük hanım onların hastalığı senin anladığın türlü değil…
Dert düşürüyorlar, dert…
Büyük hanım biraz şaşalayarak:
–Dert mi? On yedi yaşındaki bir kızoğlankızda böyle avaz avaza düşecek ne derdi olurmuş? A Rebia’mı ben bilmez miyim? Bir
şeyciği yoktu… Gül gibi kızdı. Hep benim evlatlarım sızırılmış altına benzerler… Allah’a emanet…
–Evlatların sızırılmış altına mı benzerler? A kadınım çoktan onların ayarı bozulmuş… Vah zavallı senin bir şeyden haberin yok…
Senin anlayacağın düzcesi… Torunun çocuk düşürüyor… Şimdi
kafana dank dedi mi?
Biçare Şekure Hanım’a, büyük bir şaşkınlık arız oldu. Gözleri
büyüdü. Bilâ-tekellüm aval aval muhatabının yüzüne bakıyor, Azize Hanım’ın en kaba suretteki vuzûh-ı ifâdesine rağmen yine bir
şey anlayamamış gibi görünüyordu. Azize, bu defa el, kaş, göz işaretiyle vuzûh-ı beyânını bi’t-takviye2660:
–Çocuk düşürüyor… Çocuk…
–A a o nasıl söz? Rebia’m daha kocaya varmadı ki!
–İşte fenalık orada ya! O guguruklar, süslü yeldirmeler… Seyirler… Seyranlar… Göz süzmeler, işmarlar… Çiftehavuzlar, Fenerler, Kuşdilleri… Geceleri sabahlara kadar Allah’ın dağında, bayırında sürtmeler… Ne olacak ya elbette sonu işte buna çıkar… Bizim büyük analarımız kıyamete yakın, kızlar kocasız doğuracak
demezler miydi? İşte ne dedilerse oluyor… Akıllarımızı başımıza
toplayalım… Vakitler yakın… Bu evi Allah ıslah etsin. Dün gece
bi’t-takviye: kuvvetlendirerek

2660	
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Zarafet’ti. Bu gece Rebia… Bakalım yarın gece burada içimizden
kim doğuracak?
Bu son sözler ihtiyar kadının üzerinde sanki bir yıldırım darbesi te’sîr-i müdhişini gösterdi. Baş arkaya devrildi. Çehre morardı.
Ağız çarpıldı. Gözler bir noktaya dikildi… Hafif bir hıçkırık gibi bir
iki sarsıntı geçirdi… Sonra bir kitle-i câmide2661 hâline geldi.
Azize Hanım, bu zavallı saf ihtiyara indirdiği bu ani darbe-i
mühlikenin derece-i dehşetini anladı. Fakat iş işten geçmişti. Sâ’ika-i cehl ve nâdânî ile irtikâb-ı katleden2662 bu karı hemen: “A dostlar koşunuz, büyük hanıma bir şey oldu…” yaygarasıyla hane halkını oraya topladı. Her ağızdan varit olan suallere şu cevabı veriyordu:
–Vah zavallı büyük hanım, şimdi benimle güzel güzel konuşuyordu. Bir şeyciği yoktu… Birdenbire iki üç defa mangalda cezve
kaynar gibi “hık mık” dedi. Gözleri karşıya dikildi. Büyük hanım
ne yapıyorsun? Etme ayol. Kendine gel… Hu… hişt, pişt… dedim.
Yüzünü okşadım. Kolunu kımıldattım. Büyük hanım nerede? Zavallıyı koydunsa bul… Ah ne iyi kadındı…
Hekime uşak koşturuldu. Bütün çehreleri derhâl bir ye’is-i
amîk istila etti. Köşeden bucaktan hazin hazin, kesik kesik eninler,
bükâlar… “Vah anneciğim” kelimât-ı mâtem-engîzi2663 duyulmaya
başladı. Hâzırûn içinden eşk-i ye’isini silmek için meydana en büyük bir mendil çıkaran Azize Hanım oldu. Nevha-gerânı2664 bütün
bütün coşturmak için müteveffiyenin ta’dâd-ı mehâsinine2665 girişerek:
–Ah ne kadar ağlasanız, gözyaşı dökseniz yeri… Öyle nur gibi
anayı bir daha nerede bulursunuz? Döşeğe yatmadan, kimseciği
usandırmadan uçtu. Gitti. Ne kadar ameli salih bir kadınmış… Cennet kuşu… Ölüm, kaşla gözün arasında derler… Ah bakınız ne kakitle-i câmide: cansız kütle
sâ’ika-i cehl ve nâdânî ile irtikâb-ı katleden: cahillik ve haddini bilmezlik sebebiyle öldürme kötülüğünü işleyen
2663	
kelimât-ı mâtem-engîzi: matem tutmayı gerektiren kelimeler
2664	
nevha-gerân: matemle feryat edenler
2665	
müteveffiyenin ta’dâd-ı mehâsinine: ölmüş kadının iyiliklerini sayıp dökmeye
2661	
2662	
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dar doğru… Bir varmış, bir yokmuş… Ah gaflet dünyası… Ah bu
kalın kafalarımız… Ölümü, ahreti bir kere hatırımıza getiremeyiz
de birbirimizi yiyip dururuz… Dedikodudan hiç baş kaldırmayız…
Adam ne oluyoruz… Dünyanın malı dünyada kalacak… Yiyeceğimiz bir lokma, giyeceğimiz bir hırka değil mi? Her koyun kendi
bacağından asılacak… Amelinin hesabını herkes kendi verecek…
Âlemin dırdırı, iyiliği, kötülüğü ne vazifemiz… Zavallının dün sabah kahvesini pişirip eline ben verdimdi… Zahmet oldu kızım helal
et, dedi. A ne lazım doğruyu söylemeli… Hak hukuk bilir kadındı.
Benden tarafa gani gani helal olsun… Hiç incinmedim… İşte bu
sabahki kahvesine yetişemedi… Ah yalancı dünya…
17
Beyoğlu’nda Mösyö Makferlan’ın hanesinde “Şark Akademyası” namıyla azası kadın ve erkekten mürekkep bir “meclis-i urefâ”
teşekkül etmişti. Heyetin böyle cinseynden2666 terekkübü bu meclise dünyadaki akademyaların revnakdârı2667 olmak letafetini bahşediyordu. Cemiyetin biri kadın, diğeri erkek iki reisi ve kırk azası
olmak mukarrer2668 ise de memleketimizin ilim ve irfan piyasasında
senelerden beri hüküm süren kaht-ı azîmden dolayı o makâmât-ı
fâhireye şeref-bahş olabilecek zevât-ı ma’ârif-simâtın nedret-i
mü’essifesi azanın2669 şimdilik kırka nispetle nısfından da pek dûn
bir ekalliyette2670 teşekkülünü mucip olmuştu.
Reis Mösyö Makferlan, reise Madam Şehim’di. Kadınlar sıra
ve rey itibarıyla hâ’iz-i tefevvuk2671 idiler. Meftun Bey, azası bulunduğu bu cemiyete o sıfatla biraderi Raci’yi de ithale muvaffak olmuştu. Hemşireleri Lebibe Hanım da akademyanın a’zâ-yı gâ’ibecinseyn: iki cins
revnakdâr: parlak
2668	
mukarrer: kararlaştırılmış
2669	
kaht-ı azîmden dolayı o makâmât-ı fâhireye şeref-bahş olabilecek zevât-ı
ma’ârif-simâtın nedret-i mü’essifesi azanın: büyük kıtlıktan dolayı o övünülecek yere şeref verecek bilgili kimselerin üzüntü veren azlığı, üyelerin
2670	
pek dûn bir ekalliyette: pek az bir azınlıkla
2671	
hâ’iz-i tefevvuk: üstünlüğe sahip
2666	
2667	
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sindendi. Hiçbir zaman mecliste, isbât-ı vücûd etmez fakat her haftanın zabıtnamelerini mütalaa ile beyân-ı rey edebilirdi.
Cemiyetin sebep ve hikmet-i teşekkülü alafranganın mehâsin-i
âdâtından Şark’ta kâbil-i tatbîk olabilenlerini hemen tamime2672
hizmetle tenvîr-i efkâr-i enâma2673 himmet eylemekti. Bu bir nevi
Propagande laïque2674 demekti ki Şark’ın henüz yontulmamış bazı
kabalıklarını garbın ilim ve irfan ve nezaket haddelerinden geçirerek dimağlarımızı inceltmek ve tarz-ı hayatımızı Asyalılık pürüzlerinden kurtarmak, niyet-i hayriyesiyle tesis ediliyordu. Cemiyetin
teessüsünü takip eden ilk vaka Şekure Hanım’ın vefatı oldu. O gece
Meftun Bey’in hanesine tabip celbolunup hadise-i vefat tahakkuk
ettikten sonra Erenköyü’nden Beyoğlu’na telgraf çekildi. Ertesi
günü cemiyet bir suret-i fevkaladede içtima ile reis, hayat memat
hakkında Fransızca ber-vech-i âtî bir nutuk verdi:
“İşte hayat denilen şey böyledir, bir gün evvel bir aile tekmil
efradıyla pür-şevk ve handan iken birkaç saat sonra ani bir hadise-i
mevt ile neşeler sönüyor, çehreleri ye’is-i iftirâk2675 bürüyor. O şen
aile bir anda mâtem-zede oluveriyor. Ve bütün ömür ve saadetimizdeki bu reng-i fenâyı biz ancak böyle büyük ve acı tecrübe saatlerinde görüyoruz. Sonra her şeyi unutuyoruz.
Mezbahaları kurbundaki çayırlarda süreksiz bir neşe içinde
gafletle otlayan koyunlar gibi ezvâk-ı hayâtımızda2676 bir sermediyet-i eblehâne2677 tasavvuruyla kendimizi aldatarak sahte huzûzât
arkasından dolaşıp duruyoruz… Sonu böyle bir zulmet-i mutlakaya
varan âlâyiş-i hayâttan2678 mütelezziz olmak… Bunca hakâyık-ı bâhireye2679 karşı göz yummak… İşte zekâ-yı beşer! İşte müntehâ-yı
tamim: umuma yayma
tenvîr-i efkâr-i enâma: halkın fikirlerinin aydınlatılmasına
2674	
propagande laïque: laik propaganda
2675	
ye’is-i iftirâk: ayrılık acısı
2676	
ezvâk-ı hayât: hayat zevkleri
2677	
sermediyet-i eblehâne: ahmakçasına süreklilik
2678	
âlâyiş-i hayât: hayatın debdebesi
2679	
hakâyık-ı bâhire: apaçık gerçekler
2672	
2673	
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mesâ’î-i ümem!2680 İşte gaye-i ulûm ve fünûn! İşte ser-hadd-i felsefe!2681
Hanımlar, efendiler!
Bir aile içinde akrabadan birinin vefatı… Bu felaket, a’zâm-ı
mesâ’ibdendir.2682 Fakat niçin saklayalım? Bugün büyük validemize vaki olan hâl-i elîm yarın asıl validemize de vuku bulacaktır.
Öbür gün amcamız, daha sonra biraderimiz hep birer birer bu hufreye2683 tekerlenmeğe namzettirler. Hep sıramızı bekliyoruz. Gidenleri zîr-i lahde2684 kadar tazimle teşyi ederek2685 bu seyahate alışalım… Yavaş yavaş kendimiz de hazırlanalım. Çünkü zaman olmak
itibarıyla ebediyete karşı tîz-revlikte2686 asırların dakikalardan farkı
yoktur. Çünkü şu anda ölümle aramızda pek uzun farz ettiğimiz
mesafe, hulûl-i mevtte2687 sıfıra, hiçe iktiran eder.2688 Çünkü daima
bir bu’diyet-i gayr-ı mütenâhiye2689 suretinde tasavvur olunan bu
mesafe bütün hâbîdegân-ı makâbiri2690 aldatmış olan bir serâb-ı
zamândır. Hayata ahmaklar gibi temennî-i mü’ebbediyetle firîfte2691
olmayalım. Ölümden de bî-lüzûm korkmayalım. Mâhiyet-i hayâtı
tahlil edebilenler gene mevti teferrüse2692 en ziyade yaklaşmış olurlar.
Havf edilecek şey ölüm değil belki bir sevdâ-yı câhilâne ile
temenni edip durduğumuz mü’ebbediyet-i hayâttır. Mü’ebbediyet-i
hayât! Of… Hakîkat-bîn mütefekkirîn2693 için bu terkibin telaffuzu
müntehâ-yı mesâ’î-i ümem: milletlerin emeklerinin vardığı nokta
ser-hadd-i felsefe: felsefenin sınırı
2682	
a’zâm-ı mesâ’ib: güçlüklerin en büyüğü
2683	
hufre: çukur
2684	
zîr-i lahde: mezarın altına
2685	
tazimle teşyi ederek: saygıyla uğurlayarak
2686	
tîz-revlikte: çabuk yürümekte
2687	
hulûl-i mevtte: ölüm gelince
2688	
iktiran etmek: ulaşmak
2689	
bu’diyet-i gayr-ı mütenâhiye: bitip tükenmek bilmez uzaklık
2690	
hâbîdegân-ı makâbiri: mezarlarda uyuyanları
2691	
firîfte: aldanmış
2692	
teferrüs: idrak etmek
2693	
hakîkat-bîn mütefekkirîn: gerçeği gören düşünürler
2680	
2681	
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bile ruha sıklet veriyor. Dimağı sıkıyor. Mü’ebbediyet-i hayât! Hükemâyı iğrendiren, felâsifeyi girye-bâr2694 şikâyet eden, zalemeye
türlü cinâyât zeminleri tehiyye ettiren2695 “sefâlet-i beşeriye” bizimle mü’ebbeden yaşayacak mı? Bu şifâ-nâ-pezîr2696 manevi hastalıklar, elemler, giryeler ilânihaye payidar mı olacak? Çünkü medeniyet-i hâzıra sîne-i fahr ve ihtişamından bu sefaletleri kovup çıkaramadı.
Hanımlar, efendiler!
Ahkâm-ı tabiata ser-fürû berde-i itâ’at olmaktan2697 başka çare
yoktur. Ne tahmîd2698 ile ne tenkit ile onun bir nokta-i irâdiyesini
tağyir edemeyiz.2699 Bizim için bu dünyaya çağrılınca gelmek, yol
verilince gitmektir. İşte bize cebren tahmil olunmuş2700 bir vazife…
Bunu şikâyetle, muaheze ile ifa etmek tıpkı yaşamak için mesâ’î-i
bâzûya2701 mahkûm bir hizmetkârın sızlanarak, homurdanarak çalışmasına benzer. Hayatı terk etmek istemeyişimiz saadet-i dünyeviye efsanesini kabulümüze delalet eder. Hâlbuki çoğumuz bugün
bunu münkiriz. Gafletimize galebe edemeyip de hilkatin mayamızı
tahmîr ettiği2702 zaaftan kurtulamayarak hayattan hoşlanıyor isek bu
sevdamızı akıl ve izan haddinden efzûn bir mertebeye vardırmayalım. İlânihaye ölmek istememek gibi bir muhale, ta’lîk-i emel etmek çocukluğunda bulunmayalım. Tabiat, defter-i kâinatta ithalat,
ihracat hanelerindeki nisbet-i lâzimeyi düşünür, bir maksad-ı
bî-mânenddir.2703 Ölümün kazdığı hufreleri, tevellüdât doldurur ve
fazla kalır. Bir haneden tabutun götürdüğünü beşik iade eder. Kasvet-i mevti ancak neşe-i zürriyet örtebilir…
Hanımlar! Efendiler!
girye-bâr: gözü yaşlı
tehiyye ettiren: hazırlatan
2696	
şifâ-nâ-pezîr: şifa bulmaz
2697	
ser-fürû berde-i itâ’at olmaktan: boyun eğmiş itaatkâr köle olmaktan
2698	
tahmîd: şükretmek
2699	
tağyir edemeyiz: değiştiremeyiz
2700	
cebren tahmil olunmuş: zorla yüklenmiş
2701	
mesâ’î-i bâzû: kol kuvveti
2702	
tahmîr ettiği: mayalandırdığı
2703	
maksad-ı bî-mânend: eşsiz maksat
2694	
2695	
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Tabiatın insanlar arasında, tevzî’ât-ı hayâttaki2704 intizâm-ı
hekîmânesine dikkat ediniz. Bir aile meyanesinde ak saçlılar mevki-i muhteremlerini boş bırakarak birer birer mâverâ-yı makâbire2705 çekilirler. Bayramlarda, kandillerde2706 mübarek ellerini öpmek için huzurlarında ihtiramla diz çöktüğümüz ve şitâ-yı hayâtla
sefîd-i ser olmuş2707 cet ve ceddelerimizi bugün tahattur ediyor musunuz? Bûs-i dest2708 için önlerinde eğildiğimiz zaman kurumuş iki
solgun dudağın, bilmukabele2709 tebrîken cephelerimize ân-ı temâsında ihtiyarın gözlerinden kopan iki sıcak katre ile yüzümüzün
nemlendiğini çoğumuz henüz unutmadık. Fakat sagîr-i sinnimiz2710
hasebiyle bu katrelerdeki belâgat-i mü’eessireyi o zaman anlayamayarak o bayram süruru içinde büyük peder veya validemizin ağladığına taaccüp eder idik. Şimdi anlıyoruz. O zavallılar müntehâ-yı
ömürde bulunduklarını imâ’en o yaşlar ile bize veda ederlermiş.
Evet, bu pek hazin… Fakat şimdi başınızı şuraya çeviriniz… Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü melekler nereden çıktı? O ihtiyarları firâş-ı mevte2711 uzattığımız zaman onlar var mıydı? İşte Cenabıhak kurb-ı rahmânına onları aldı.
Yerlerine bunları gönderdi. Bugün hayatın bâb-ı ma’sûmiyetinden
girerken ellerinden tuttuğumuz âciz çocuklar yarın bizi son menzil-i istirâhatımıza isal edecekler… Bu kanun-i tabiata itiraz etmeyelim. Sıramıza razı olalım. Tabiatın hazım ve tahammülü müşkül
irâdât-ı lâ-yetegayyeri2712 karşısında edeceğimiz şey isyan değil,
bunlardaki hikmet-i ezelîyeyi derpîş-i mülâhaza edebilecek2713
tevzî’ât-ı hayâttaki: hayatı pay etmesindeki
mâverâ-yı makâbire: mezarların ötesine
2706	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] Makferlan, lafzında hep Şarklılığı nazar-ı dikkate
aldığı için bu ta’bîrâtı istimal eylemiştir.
2707	
şitâ-yı hayâtla sefîd-i ser olmuş: ömürlerinin kışında saçları beyazlamış
2708	
bûs-i dest: el öpmek
2709	
bilmukabele: karşılık olarak
2710	
sagîr-i sinnimiz: yaşımızın küçüklüğü
2711	
firâş-ı mevte: ölüm döşeğine
2712	
irâdât-ı lâ-yetegayyeri: değişmez buyrukları
2713	
derpîş-i mülâhaza edebilecek: etraflıca düşünmeyi göz önünde bulundurabilecek
2704	
2705	
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metânet-i fikriye peydasıyla iktisâb-ı fazâ’ile,2714 terbiye-i nefse çalışmaktır.
Şekure Hanım, bugün evlatlar, torunlar terk ediyor. Bu muhterem kadın tabiata olan deyn-i zürriyetini ma’-ziyâdettin2715 eda etmiş. Şimdi ona karşı ifa edilecek en büyük vazife aynı suretle yani
evlat yetiştirerek takdis ve idâme-i hâtırasına hizmet etmektir.
Cemiyetimizin en münevverü’l-efkâr azasından bulunan Meftun ve Raci Beylere karşı hikmet-i ezelîyeden ve bu gibi ahvâl-i
mü’ellimede lüzûm-ı mekânetten2716 bahsetmenin ma’lûmî ilam2717
kabilinden olduğunu bilirim. Fakat insan, tabiatın zaafla şâ’ibedâr
ettiği2718 bir mahlûk-ı vehn-âlûddur.2719 Bahusus hayatın böyle elim
tecrübe anlarında en ziyade mukavviyât-i hikmetle mütegaddi metin dimağların bile dûçâr-ı tezelzül olması müsteb’ad değildir.2720
Bir insan ilmen, fazîleten muhibb-i elem-dîdesinin madununda2721
bulunsa bile bu gibi büyük yeis ve matem zamanlarında eviddâsını2722 dilinin dönebildiği mertebede elfâz-ı teskîniye ile tesliye etmekle vazîfedârdır. Binaenaleyh şurada hâzır-ı bi’l-meclis bulunan
iki dâder-i mâtem-zedeye cemiyetimiz namına beyan-ı taziyet ederim.”
Şu nutkun hin-i iradında iki kardeş cidden müteessir olmuşlardı. Hele Raci birkaç damla yaş dökmekten men’-i nefs edemeyerek
şöyle düşünmüştü:
–Namına Makferlan denilen şu adamın ne kadar ahlak düşkünü
olduğunu biliyorum. İlmiyle kendi amil olmayıp fakat sözleriyle
binlerce kişiyi irşada muktedir ne kadar fuzâlâ-yı süfehâ2723 var! Teiktisâb-ı fazâ’ile: iyi huylar kazanmaya
deyn-i zürriyetini ma’-ziyâdettin: nesil borcunu fazlasıyla
2716	
lüzûm-ı mekânet: metanetli olmanın gerekliliği
2717	
ilam: bildirme
2718	
şâ’ibedâr ettiği: lekelediği
2719	
mahlûk-ı vehn-âlûddur: güçsüz yaratıktır
2720	
dûçâr-ı tezelzül olması müsteb’ad değildir: sarsıntıya uğramış olması uzak değildir
2721	
muhibb-i elem-dîdesinin madununda: kedere uğramış arkadaşının aşağısında
2722	
eviddâ: dostlar
2723	
fuzâlâ-yı süfehâ: adi kimselerin üstünlükleri
2714	
2715	
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rakkiyât-ı hâzıranın en müthiş emrazından biri de bu… Makferlan’ın ilim ve zekâsı kendi memleketinde temin-i taayyüşüne kifayet edemediği için ekmek aramaya buraya gelmiş… Avrupalının
ilim ve irfanı nakıs olan bir ahlaksızı böyle, her hususça mükemmel
bulunanlarının nasıl birer âteş-pâre-i dehâ olacaklarını artık tasavvur etmeli… Sözlerinde arî-i fikr-i vuzûh bir cümle yok. Hep kelimeler birer faydaya ibtinâ’en rişte-i beyâna dizilmiş… Ya ibârâtın
sadeliği! Fransızcadaki uzûbet-i fesâhatten2724 midir nedir? Müstemiler2725 içinde esnaftan biri de bulunsa bir kâtip kadar müteessir
olur… Bizde Türkçe lisanla verilen, yazılan nutuklardaki o kelime
kalabalığı, satırları birbirine ulansa bir endazeye varan o tumturaklı,
o parlamasıyla sönmesi bir olan talaş alevine benzer o kof sözler
nedir? Hele ahlakiyat ve hikemiyâta dair bazı abstrait2726 vadilerde
fikir, kâri’i ve müstemi’i zulmetten zulmete sürükleyerek nihayet
zihni afyon gibi uyuşturan ibareler bilinmez hangi fâ’ide-i melhûzaya ibtinâ’en2727 yazılır. Söylenir… Bir milleti râh-ı terakkîden
geri koyan mü’essirâttan en birincisi lisanındaki adem-i vuzuhtur.
Bu vuzuhsuzluğun en müthişi bazı hakikatleri söyletmemek için lisan-ı üdeba ve ulemanın mahkûm-ı rekâket2728 edilmesidir. Anlaşılmayan sözlerle dimağlar doldurulmaya uğraşıldıkça fikr-i muhâkeme ve zekâ söner… Yerlerine humk ve belahet kaim olur. Herkes
enzâr-ı mütâla’a ve tedkîkten geçirdiği şeylerin çürüğünü sağlamından ayırmağa muvaffak olsa, anladım zannettiklerinin anlaşılmaz şeyler olduğunu bilse yahut tagaddi-i fikre gayr-ı hadim sahte
mantık yaldızlarıyla örtülmüş mâlâya’niyyât,2729 safsata olduğunu
fark etse terakkiyâta karşı uyûn-ı ümemi perdâr eden haillerden2730
en büyüğü ref edilmiş olur. Sübût-ı hakâyıka vuzûh-bahş olmak2731
uzûbet-i fesâhat: düzgün anlatımın güzelliği
müstemi: dinleyen
2726	
abstrait: soyut
2727	
fâ’ide-i melhûzaya ibtinâ’en: akla gelebilen faydaya dayanarak
2728	
mahkûm-ı rekâket: dil tutukluğuna mahkûm
2729	
mâlâya’niyyât: faydasız boş sözler
2730	
uyûn-ı ümemi perdâr eden haillerden: milletlerin gözlerine perde çeken engellerden
2731	
sübût-ı hakâyıka vuzûh-bahş olmak: gerçeklerin ispatına açıklık getirmek
2724	
2725	
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için icat edilen “mantık” bile asırlarla isbât-ı bevâtıla2732 alet olmuş
ve olmaktadır.
Mösyö Makferlan, az bir istirahat ve a’zâ-yı cemiyetle kısa bir
müzakereden sonra yine başladı:
“İnsan, Garp’tan Şark’a geçince maddiyattan maneviyata kadar
her şeydeki takallübât-ı külliyenin te’sîrât-ı mütezâddesi2733 arasında kalıyor. Bu iki muhit beyninde dünyadan ahirete kadar her şey
değişiyor. Şarklılarda her nevi dünya umuruna karşı büyük bir kayıtsızlık görüyorum. İstirâhat-i hayâtı temin edecek esbâb-ı terakkînin hiçbirine ehemmiyet verilmiyor. Her şeyde deve yürüyüşünü
andırır o reviş-i atîk-i ihmâl-kârâneden2734 ayrılınmıyor. Mazi, enzâr-ı intibâha alınmıyor. hâlin ıslahı ciddiyetle düşünülmüyor. Ati
için zihin sarfı bî-sûd,2735 âdeta günah addolunuyor. Türkler, Avrupa’nın te’sîrât-ı medeniyesinden külliyen tecrit edilse hemen bedâvete2736, hâl-i ibtidâ’î beşeriyete avdet için kendilerinde büyük bir
inhimak2737 var. Bunun esbabını bazı Türklerden sordum. Şu cevabı
verdiler:
–Bu dünya bir misafirhanedir. O sizin tapındığınız zer ü sâman2738 âdeta levstir.2739 Bu dünyanın alâyişine kapılmak umûr-ı uhreviyeyi ferâmûşa2740 sebep olur. Muvakkat bir hayat için müebbedi
ihmal ise muvafık-ı akıl ve hikmet değildir. Siz Efrencler, dünyâ-perestsiniz. Biz Müslümanlar ahiret adamıyız.
Bu cevap güzel lakin Şarklıların kavilleri fiillerine uymuyor.
Bu hususta size küçük fakat müessir bir misal arz edeyim. Ne zaman sur haricine çıksam makâbir-i İslam’ı şâyân-ı esef bir hürmetisbât-ı bevâtıl: batıl olanların ispatına
takallübât-ı külliyenin te’sîrât-ı mütezâddesi: bütün değişmelerin birbirine zıt
etkileri
2734	
reviş-i atîk-i ihmâl-kârâneden: ihmal dolu eski gidişten
2735	
bî-sûd: faydasız
2736	
bedâvet: bedevilik
2737	
inhimak: düşkünlük
2738	
zer ü sâman: altın ve zenginlik
2739	
levs: pislik
2740	
ferâmûş: unutma
2732	
2733	
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sizlik içinde harap ve metruk görüyorum. Ahirete merbutiyet2741
mevte hürmetle başlar. Birçok kabir kovuklarında kelbler yavruluyor. Zikrinden tevahhuş olunacak2742 diğer gûnâ ahval vuku buluyor.
Kabristanları ihata eden2743 büyük yolların birinden diğerine geçmek için mezarlıklar kestirme tarik addolunarak pâ-mâl2744 ediliyor.
A’zâm-ı ecdâd ve hem-dîninizi her millete ve hayvanlara çiğnetmekte bî-bâk2745 iseniz asırlar süren ihmalinizden dolayı devrilmiş,
harap ve ser-nigûn2746 yerlerde yatan ve bazıları âyât-ı celîle ile muvaşşah2747 mezar taşlarını2748 pâ-yı küstâhânenizle nasıl tepip geçiyorsunuz? Ahirete, dine karşı gösterdiğiniz takayyüt ve hürmet bu
mudur? Avrupa’ya kadar gitmeyelim, Feriköyü’nde, Şişli’deki Hıristiyan kabristanlarının etrafını ihata eden metin duvarları, demir
kapıları, nazîf, latif ravza şeklindeki hıyâbânları,2749 dikkat-i mütemâdiyeye memur pâsbânları2750 görmüyor musunuz? Dünyâ-perestler ile dâr-ı bekâ mütevaggillerinin2751 karargâh-ı uhrevîlerine
bakınız. Ölüye, ölüme hürmet asarı hangisinde bahir2752 denilse ne
cevap verilecek? Müsevvebât-ı uhrevîyeye nâ’iliyet2753 de çalışmakla olur. Siz Şarklılar hadd-ı zâtında tembel, uyuşuk adamlarsınız. Çalışmamak için her şeye bir özür icat ediyorsunuz. Müslümanlık sâ’ik-i terakkî pek ulvi bir dindir. Temeddün için bu din-i
âliyi mâni göstermek azim bir vebaldir. O kadar büyük bir vebaldir
merbutiyet: bağlılık
tevahhuş olunacak: korkulacak
2743	
ihata eden: çevreleyen
2744	
pâ-mâl ediliyor: ayaklar altına alınıyor
2745	
bî-bâk: korkusuz
2746	
ser-nigûn: baş aşağı olmuş
2747	
muvaşşah: süslü
2748	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] Frenkler, hutut, nukûş ve kitabeleri hakkında tetkikat icrası için birçok mezar taşlarının fotoğraflarını çıkarttıklarından bu bâbda
az çok sâhib-i ma’lûmâttırlar.
2749	
hıyâbân: iki tarafı ağaçlı yol
2750	
pâsbân: gece bekçisi
2751	
mütevaggil: bir alanda derinleşmek
2752	
bahir: besbelli
2753	
müsevvebât-ı uhrevîyeye nâ’iliyet: ahirette ödül kazanabilmek
2741	
2742	
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ki dine bühtanla2754 bu atalette devam ederseniz çekeceğiniz ceza
pek vahim olur. Bu cezayı dünyada, komşularınız müterakki milletlere çiğnenmek, ahirette de kim bilir nasıl ukûbât-ı şedîde2755 ile
çekersiniz.
Sizde cenazeler ale’l-ekser vefat vuku bulan mahalleden gelen
beş on kişiyle kaldırılıyor. Uzakta bulunan eviddâ ve ahbabınız bu
son hizmette isbât-ı vücûd etmek için keyfiyet-i vefâttan vaktiyle
haberdar olamıyorlar. Cemiyetimizin kâtibi bu misillû ahval-i
mü’essifede irsali mutat olan2756 ve ismine “letr dö fer par”2757 denilen bir davetname sureti kaleme alsın. Tabettirilerek icap eden zevata irsal ve birkaç adedi de neşredilmek üzere gazete idarehanelerine
gönderilsin. Bütün eviddâyı cenazeye celbe vesâtet suretiyle cemiyetimiz müteveffevât hakkında ibrâz-ı hürmet ve hizmet etmiş oluyor.”
Şark Akademyası cemiyetinin kâtibi Beyoğlu Levantenzadelerinden Mösyö “Lömer” isminde genç bir zattı. Alafranga yâd edilmek istenildiği zaman bu namla çağrılır, alaturka tevsîmi2758 icap
ederse ismine Ömer Bey denirdi. Böyle muzâ’af isimli zevat, Türklüğün, Şarklılığın merak uyandırdığı yerlerde, ticarete vesair
husûsâta revaç verdiği sıralarda Ömer Bey olurlar. Türklere karşı
dirayet çalımı satmak, avurt etmek2759 nev’an-mâ asâlet-i medeniye
iddiasında bulunmak lazım gelirse Mösyö “Lömer” namıyla Frenk
kesilirler…
Ömer Bey, namıdiğer Mösyö “Lömer” Mekteb-i Sultânîden
mezun, binaenaleyh ahlak ve âdât-ı Şarkiye’ye ve lisan-ı Osmani’ye büyük bir mikyasta vukuf iddiasında idi. Davetnamenin tahriri için icap eden malumatı Meftun Bey’den ahz ile bir kâğıda “not”
etti. Frenkçe düşünüp Türkçe yazan metin beyinli, alaca fikirli bazı
bühtan: iftira
ukûbât-ı şedîde: şiddetli cezalar
2756	
misillû ahval-i mü’essifede irsali mutat olan: gibi üzücü hâllerde gönderilmesi
âdet olan
2757	
letr dö fer par (lettre de faire-part): davet mektubu
2758	
tevsîm: isimlendirme
2759	
avurt etmek: bilgiçlik taslamak
2754	
2755	
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üdebamız gibi tesvidini2760 evvela Fransızca yaptı. Sonra Türkçeye
tercüme etti. Bu varaka-i mütercime bir matbaaya gönderilerek birçok nüsha tab ve mahall-i lâzımeye tevzi edildi. Gazete idarehanelerine de gönderildi. Ciddi gazetelerimizin hiçbiri cenazeye davet
varakası namına gelen bu tesvîd-i acîbi derc-i sütûn etmediler. Yalnız şehrimizde “dekadanlık” ile maruf her şeyde bid’at ve teceddüt
heveskârı bir gazete ikinci sahifesine derç ile ibraz-ı garabetten çekinmedi. Bu delâlet-i teceddüd-perverânesinden2761 dolayı badema
Şark Akademyasının vâsıta-ı neşr-i efkârı olmak şerefini ihraz etti.
İşte aynen davetname:
Kerimeleri Latife, Vesile Hanımlar, hafitleri2762 Meftun, Raci
Beyler, hafideleri Lebibe, Rebia, Hasene Hanımlar, büyük damadı
Mustafa Efendi, küçük damadı Mahir Bey, yeğenleri Saim ve Tahsin
Beyler ve evlatları, kayınbiraderleri Behçet Efendi ve evlatları ve
bilcümle akraba ve müte’allikâtı!2763
…. senesi Teşrinievvelinin dokuzuncu salı gecesi saat altı buçuk
raddesinde kısa bir hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili valideleri, büyük valideleri, kayınvalideleri, teyzeleri ve yeğenleri!
Pehlevî Şekure Hanım’ın
Ziyâ-ı elem-nâkını size işar etmekle2764 pür-ıstıraptırlar. Cenaze mâh-ı hâl-i Rûmî’nin onuncu günü saat ….’da müteveffanın
Erenköyü’nde …. semtindeki hanesinden kaldırılacağından vakt-i
muayyenden biraz evvel hâne-i mezkûrda içtima edilmesi bilcümle
ehibbâ ve eviddâya ilan olunur.
Dersaadet 10 Teşrinievvel sene 13..
Davetname ahz etmeyen zevattan işbu ilanın o makamda telakki buyrulması ve çelenk vesair türlü çiçek getirilmemesi ayrıca istirham olunur.
tesvit: müsvedde yapma
delâlet-i teceddüd-perverânesinden: yeniliği besleyen delil
2762	
hafit: erkek torun
2763	
müte’allikât: akraba
2764	
ziyâ-ı elem-nâkını size işar etmekle: üzücü kaybını size bildirmekle
2760	
2761	
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Meftun’la Raci’nin kable’t-tab2765 bu i’lân-ı acîbi görmeye vakitleri olmamıştı. Raci, bunu ertesi günü gazetede okuyunca o kadar hiddet etti ki Şark Akademyasının bu acemi kâtibine külliyen
bigânesi olduğu âdât-ı Şarkî’ye ve kitabet-i Türkî’deki cehlini itiraf
ettirinceye kadar alaturka bir sopa çekmek istedi.
§
“Akademi” müteveffâtın ailesine beyân-ı ta’zîyete Madam Şehim’i memur etti. Reise-i cemiyet, Türk kadınları hakkında hayli
müddetten beri icra etmekte olduğu tetkikatın bir kısmına bir zemin-i teşhir bulmak için Fransızca müessir bir nutuk kaleme aldı.
Garabet-i diğere meydan vermekten havfen nutkun tercümesini bu
defa Raci kendi deruhte etti.
Bir Fransız karısı, Meftun Bey’in hanesine gelip İstanbul kadınları hakkında bir nutuk verecekmiş havadisi etrafa yayıldı. Konu
komşu köşke toplandı.
Madam Şehim, Madam Makferlan daha birkaç ecnebi kadını,
iki araba, âdeta bir heyet geldi. Madamlar, koyu renkli ve sade kostümleri lâbis idiler.2766
Bu heyet efradı a’zâ-yı aileden her birinin ayrı ayrı ellerini tutup sıkarak Fransızca bir şeyler söylediler. Ne dediklerini Lebibe ile
Eleni’de başka kimse anlamadı… Sonra Madam Şehim, sofada bir
sandalyenin üzerine çıkarak bütün o kadın kalabalığını karşı kâ’imen2767 nutkunu okudu. O bitirdikten sonra bir diğer sandalyeye
Lebibe çıktı. Birkaç sözle, heyeti, hâzırûna yani komşu hanımlara
takdim etmek istedi. Fakat düğün evi gibi ortalıkta büyük bir gürültü, uğultu hükümferma oluyordu.2768 Ne dediği pek layıkıyla anlaşılamadı. Kadınlar birbirlerine:
“Hanımlar susunuz. Ne diyor işitelim!” ihtarıyla her taraftan bir
ses çıkıyor, en ziyade gürültüyü sükût tavsiye edenler yapıyordu.
kable’t-tab: basılmadan önce
lâbis: giyinmiş
2767	
kâ’imen: ayakta durarak
2768	
hükümferma oluyordu: hüküm sürüyordu
2765	
2766	

442 | Şıpsevdi

Bu şamata arasında nutuk evvela aileye hitapla ta’ziyeten şöyle
başladı:
–Uğradığınız nâgehânî iftirâktan dolayı aile-i muhteremenize
beyân-ı ta’ziyete geldim. Reisesi bulunduğum “Şark Akademyası”
cemiyeti bu hizmet-i hazini ifaya beni memur etti. Şekure Hanım,
geçen günü evlatları, torunları, bütün ensâl-i necîbesi2769 ortasında
vehleten sönüverdi. Mevt, hep fânilere şamil bir kânûn-ı lâbüddür.2770 Bu hâdise-i tabî’îye münasebetiyle eleminize elem, gözyaşlarınıza diğer yaşlar katmak için söze girişmek istemem. Yalnız
“müteveffât”ın cins-i latifimize mensup olması, İstanbullu bulunması beni Şarklı kadınların mukadderatı hakkında bazı mütâla’ât
serdine sevk ediyor. Zannederim ki bu husustaki hüsnüniyet ve
maksad-i hayır-hâhânem2771 hiçbir suretle meşkûk addedilmez.
Sözlerimin ta’alluk-ı mühimmi2772 hasebiyle şimdi beni ihata
eden güzel sâmi’alarımca birer dikkat-i mahsusa ile istimâ edileceğinden eminim.
Şekure Hanım kimdi? Sizin için ihtiyar, muhterem bir valide…
Benim için Şarklı bir Türk kadını… Türk kadını nedir? İşte bütün
Avrupalıların enzâr-ı tecessüsleri üstünde titreyen ve sevimli simalarınız gibi şimdiye kadar örtülü kalmış bir mesele… Halli için birçok sözler sarf edilmiş meraklı bir lügaz…
Şark’ta kadınların tabi tutuldukları sade, yeknesak -melâl-âver2773 olmasa hemen boş diyeceğim- o hayatı tetkike uğraştım. Ne
buldum? (Sözlerime gücenmeyiniz.) Atalet, cehalet, mahrumiyet…
Yaşayışınızda derin bir merâret2774 de var. Fakat i’tiyâdâtınızla çocukluğunuzdan beri işbaa gelmiş2775 olduğunuz için bu cihet bizim
kadar sizce mahsus değildir zannederim. Siz âlem-i mer’înin maveensâl-i necîbesi: asilzade nesiller
kânûn-ı lâbüdd: mutlak kanun
2771	
maksad-i hayır-hâhânem: iyilikseverliğe yaraşır maksadım
2772	
ta’alluk-ı mühimmi: önemli bağı
2773	
melâl-âver: usandıran
2774	
merâret: acılık
2775	
işbaa gelmiş: doymuş
2769	
2770	
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rasında bir cihan-ı hafâda2776 yaşıyorsunuz. Bütün garâmlarınız, ihtiraslarınız, sürûrlannız, elemleriniz hep örtülü… Siz, zî-hayât2777
bir muammasınız… O kadar pûşîde-i esrâr,2778 o mertebe münhasif2779 yaşıyorsunuz ki ne olduğunuzu kendiniz de bilmiyorsunuz,
diyebilirim. Tabiatın, her şeyi rûşenâ kılan müşemmes,2780 şu mavi,
geniş seması altında açıkta cereyan eder bir hâliniz yok… Niçin
tabiattan, ziyadan, hakikatten bu kadar rûgerdân ve gürîzânsınız?2781
Hayatınızın tarz-ı vahidi hasebiyle birinizin tercümeihâlini nakil, umumunuzun hikâye-i ömrünü icmal2782 demek olur.
İlk sualimi bir daha tekrar edeyim: Şekure Hanım kimdi? Seksen senelik ömrünü kafesin çubukları arkasında geçirmiş bir “insan
kanarya”, namahrem enzârdan setr-i cemâl için toplarla kumaş eskitmiş bir mesture…2783 Dünyanın top gibi yuvarlak olduğunu beyan edenlerden bu iddi’â-yı mecnûnânelerine kahkahalarla gülen…
İçtiği suyun terkîbât-ı kimyevîyesini bilmeyen bir bigâne-i fenn ve
hakikat… İskender’le Napolyon’un muzafferiyâtı sem-i hayrete
vasıl olmamış… Timurleng’e esir düşen padişahının ismini öğrenmemiş bir bî-haber-i târîh… Şiirin âhenk-i nûşîniyle dûçâr-ı mestî
olmamış,2784 teheyyüçler,2785 galeyanlar, vecdler geçirmemiş…
Sanâyi-i nefîse, bedâyi karşısında istiğraka düşmemiş… Mehâsin-i
tabiata perestişi2786 öğrenmemiş… Dehâ-yı beşerin tezehhürât-ı
kemâlâtından2787 hiçbir bûy-ı haz ve letafet istişmâm etmemiş…2788
âlem-i mer’înin maverasında bir cihan-ı hafâda: görülen dünyanın ötesinde
başka bir gizlilik âleminde
2777	
zî-hayât: canlı
2778	
pûşîde-i esrâr: sırlarla örtülü
2779	
münhasif: gölgelenmiş
2780	
rûşenâ kılan müşemmes: aydınlatan güneşli
2781	
rûgerdân ve gürîzânsınız: yüz çevirmiş ve kaçıyorsunuz
2782	
icmal: özetlemek
2783	
mesture: örtülü kadın
2784	
âhenk-i nûşîniyle dûçâr-ı mestî olmamış: tatlı ahengiyle kendinden geçmemiş
2785	
teheyyüç: heyecanlanma
2786	
perestiş: tapınmak
2787	
tezehhürât-ı kemâlâtından: olgunluk belirtilerinden
2788	
bûy-ı haz ve letafet istişmâm etmemiş: haz ve güzellik kokusu koklamamış
2776	
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İnşirâh-ı sünûhattan2789 ruhî bir şey duymamış… Ufk-ı âlemi bulunduğu kafesin aralıklarından göründüğü kadar zannetmiş… Kafesi
derununda doğan, mahbûsiyetinden bihaber ve bir ince şua-i şemsle şevke gelen kanaryanın şetâret-i gafilânesiyle2790 bahâr-ı ömründe yalnız zevc-i mukadderine karşı terennüm-i aşk etmiş… Çiftehanesi içinde evlat yetiştirmeye uğraşmış… Nevaziş-i zevcini ortaklarıyla paylaşmaya, kendine az hisse-i iltifat düştüğü zamanlar ağlamakla iktifaya alışmış bir kadın…
Siz hayatın arızî âdetlerden mütevellit merâretlerini gelişigüzel
telakkiye, her belaya tevekküle alışmışsınız. Kazaya rızadade oluyorsunuz. Fakat kaza zannettiğiniz şeylerin çoğu netâyic-i müsâmaha ve teseyyübünüzdür.2791 Cehalet, insanı miskin, ilim ve fazıl ise
takviye eder. Bir kısım ricalinizin sizi nâ-binâ-yı cehalette bırakmak istemeleri üzerlerinize olan galebe-i bâzûlarını ilânihaye idame içindir. Tabiat erkekle kadını zürriyet-i beşere hâdimiyetle tavzif etmiştir.2792 Bu vazife-i müştereke yerine getirildikten sonra erkeğin kadından fazla mutâlebât-ı âmirânede2793 bulunması, kurulması sırf huşûnet-i tab’ından2794 ileri gelme bir hodbinliktir.
Mukadderatınızın hâkimleri size basit fakat ağır vazâ’if tahmil
etmişler. Nisvânda bir izzet-i nefsin vücudu kabul edilmemiş… Siz
zavallılar, Hazret-i Havva’nın asalet-i hilkiyyesi bozulmamış en saf,
en necip kızlarsınız… Bilginiz, ahlakınız, hayânız, tuvaletinize varıncaya kadar her şeyiniz sade, tufûlâne… Erkeklerinizin elinde
telli, pullu büyük çocuklarsınız. Evet, ricaliniz sizi her veçhile çocuktan başka türlü addetmiyorlar. Çünkü bir erkek efrâd-ı ailesini
teşkil eden kadınlardan bir mahalde bahsetmek istediği vakit, sekiz
yaşından seksenine kadar, cümlenizin hakkında “bizim çocuklar”
ta’bîr-i istisgârını2795 istimal edermiş… Demek sizi maddeten değil
inşirâh-ı sünûhattan: içe doğan şeylerin ferahlamasından
şetâret-i gafilânesiyle: farkında olmadan neşelenmesiyle
2791	
teseyyüp: kayıtsızlık
2792	
tavzif etmiştir: vazifelendirmiştir
2793	
mutâlebât-ı âmirânede: emredercesine isteklerde
2794	
huşûnet-i tab’ından: yaradılışındaki kabalık
2795	
ta’bîr-i istisgârını: küçümseyici tabirini
2789	
2790	
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lâfzen bile büyütmek istemiyorlar. Sizi en büyük, muhterem yaşlarınızda bile daima çocuk görmek arzu ediyorlar. Kadınları devre-i
tufûliyetten çıkmamaya mahkûm bir millet nasıl tekemmül, terakki
edebilir? Bütün nisvân-ı cihân namına bir zillettir. Bundan kurtulmaya çalışınız.
Analarınızdan gördüğünüzden başka bir mekteb-i terbiyeniz
yok. Ricaliniz sizin için tahsili bî-lüzûm görüyorlar. Böyle müstazıll-ı cehl kalışınız2796 kasti… Bu hakikat meydanda iken bazı yeni
fikirli erkekleriniz, sizin noksânî-i akıl ve irfanınızla eğlenmekte,
teehhül için bizi yani Frenk kadınlarını size tercihte nasıl bir salahiyet-i vicdaniye buluyorlar? Nisvân-ı milliyesini hakir görüp ecânib
kadınlarıyla izdivaçta şeref arayanlar, bu hareketlerini medâr-ı fahr
ve gurur addedenler, şâyân-ı hande hasta fikirli insanlardır. Ekseriyeti ıslaha bakmalı, bir iki müstesnadan, böyle Türklü, Frenkli alaca aileden ne çıkar? Evvela kadın, ana yetiştirmeli ki sonra her meslekte erkek yetişsin…
Hanımlar! İzzetinefislerinize dokunmak istemem… Acı fakat
acılığı kadar da doğru küçük bir misal ile izâh-ı müdde’â edeceğim… Bir valide tasavvur ediniz ki elifi görse sizin tabirinizce mertek zannedecek kadar kara cahil… Bu bilgisiz ananın nur gibi cevval, zeki, sekiz dokuz yaşında bir oğlu var. Mektebe gidiyor.
Kırâ’at-ı ibtidâ’iyeyi bitirmiş… Gazete okuyor… Mektup yazıyor…
Gece çocuk, vazifelerini yazarken validesi, bir gurûr-ı mâderâne ile
yavrucuğunun omuz başından, kalemin sath-ı ebyâz-ı varaktaki
seyr-i mu’avvecine2797 bakıyor. Bu siyah siyah çizgilerden, noktacıklardan on bin türlü mananın nasıl çıktığına hayret ediyor… Evladının bu gûşiş-i ilmîsini2798 müşahededen iftiharla gözleri sulanıyor… Zavallı valide, sekiz yaşındaki çocuğundan daha cahil… Hakikaten ağlanacak hâl… O küçük küçük siyah kıvrıntılardan istihrâc-ı me’âl kimse için müstahîl bir muvaffakiyet2799 olmadığı hâlde
müstazıll-ı cehl kalışınız: cahilliğin gölgesinde kalışınız
sath-ı ebyâz-ı varaktaki seyr-i mu’avvecine: sayfanın bembeyaz yüzündeki
büklümlü hareketine
2798	
gûşiş-i ilmîsini: bilgi coşkunluğunu
2799	
istihrâc-ı me’âl kimse için müstahîl bir muvaffakiyet: anlam çıkarmak kimse
2796	
2797	
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o bedbaht ananın velileri bu lütfu, bu himmeti kızlarından esirgemişler… Tahsiline hiç ehemmiyet vermemişler… Bunun derece-i
lüzumunu derk edememişler… Biçareyi sekiz yaşındaki çocuklardan cahil kalmak cehalet, felâket-i mü’ebbedesine mahkûm bırakmışlar… O çocuk, sekiz yaşındaki sabi validesinin kendinden cahil
olduğunu o sinninde öğreniyor… Noksânî-i nâm-ı irfânını, muhakemesizliğini, akılsızlığını, saffetini hissediyor… Daha o zamandan validesini istihfafa başlıyor… Hürmeti münkesir oluyor, riayet,
itaat kalmıyor. Evet hanımlar, erkeklere karşı zilletiniz daha o vakitten başlıyor.
Şimdi bir de evladının enzâr-ı haşyet ve hürmeti karşısında bir
âlim valide tasavvur ediniz. Çocuğunun derslerini müzakere ediyor.
Vatan, vazife, insaniyet, hamiyet, medeniyet, terakki sözlerinin
hîn-i telaffuzunda en müessir sadası, en nafiz nazarıyla aldığı tavr-ı
ta’lîmi düşününüz. Kâh nermin elleriyle yavrucuğunun ipek saçlarını okşayarak, kâh cebîn-i sâfına2800 buseler kondurarak, bağrına
bastırarak, tefsîr-i hamâset ettiği büyük kelimelerde ihtizâz-ı lisânla
verdiği iptidai bu ders-i insaniyeti çocuk bu tesir-i latifle hangi
mektepte hangi hocadan alabilir? Sonra bu muallim valide piyanonun başına geçer, kendi nazik lahnını2801 çocuğun sadâ-yı ma’sûmânesine karıştırarak parmakları ucundaki o aletin refâkat-i nagamâtıyla2802 vatan şarkısını, millî havayı yavrucuğun dikkat ve
rikkatini calip bir surette mezâyâ-yı güfteyi takti ederek rûhnevâz2803 bir ahenkle okur. Bir çocuğun körpe dimağına tohum-ı
hamaset ve terakki işte böyle atılır. Böyle bir valide evladının enzâr-ı şükrânında daima muvakkar2804 ve muhterem kalır.
Tabiat, hayvanattan birçoklarını bile yavrularını cinsine mahsus talim ve terbiye ile tavzif etmiştir. Sekiz yaşındaki çocuğundan
için imkânsız bir başarı
cebîn-i sâfına: temiz alnına
2801	
lahn: güzel ses
2802	
refâkat-i nagamâtıyla: nağmelerin eşliğiyle
2803	
mezâyâ-yı güfteyi takti ederek rûh-nevâz: sözün değerini kuvvetlendirerek ruh
okşayıcı
2804	
muvakkar: saygıdeğer
2800	
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cahil kalan valide, kimin zevcesi olursa olsun bu aczine daima acınır bir zavallıdır. Zevci olan paşa, böyle bir kadını nisvâniyetini
tekrîmen2805 ne kadar müzeyyen harem dairelerine kapasa, ne kadar
ipeklere, elmaslara gark etse beyhudedir. Bir çocuk kadar sa’y-ı tederrüsle tenevvür etmemiş,2806 cevâhir-i ilm ü fazlından arî boş bir
dimağ üzerine pırlanta çelenk takmak ne haz verir? Ricaliniz, terakki için çalışmakta, nisvânın lüzûm-ı muavenetini bilmiyorlar. Bu
hususta kadınların da büyük bir hisse-i faaliyetleri vardır. Bu mühimme derk edilmedikçe ileri gidilemez.
Sevgili hanımlar! Başınızı ağrıtmayayım… Bir Türk darbımeseli ile bahse hitam vereceğim. Burada kadınlara “saçı uzun, aklı
kısa” deniyor. Bu mesel yaldızlanmış kalp bir sikke gibi Şark’ta
darp olunmuş. Fakat hakikate derece-i muvafakati pek düşünülmemiş… Akıl da tenmiye-i ta’allüm ve tekâmüle tâbidir.2807 Avrupa’nın “Jorj San”2808, “Luiz Akerman”2809 gibi dâhiyeleri, Şark’ın
akâmet-i irfanı2810 içinde hayata ere idiler elbette akılları saçlarından kısa kalırdı…
İçinizde fakr-ı ilmle tebâh olmuş…2811 Heyhat fikri akim kalıp
yalnız saçı uzamış ne kadar zayi “Jorj San”lar var… Zavallı hanımlar…
Sâmi’în içinde bu acı nutkun mü’eddâ-yı mü’elliminden müteessir olacak kadar kudret-i tefehhüm ve tefekkür gösterebilenler
azdı. Hanımların çoğu hatîbenin parmaklarındaki müteaddit yüzüklerle, başındaki koca şapkadan bir dal gibi uzanan siyah tüye nasb-ı
nigâhla2812 oyalanarak vakit geçirmişlerdi.
tekrîmen: hürmet göstererek
sa’y-ı tederrüsle tenevvür etmemiş: okuyup öğrenme çabasıyla aydınlanmamış
2807	
tenmiye-i ta’allüm ve tekâmüle tâbidir: öğrenme ve olgunlaşmanın talep edilmesine bağlıdır
2808	
George Sand (1804-1876): gerçek ismi Amandine Aurore Lucile Dupin olan
Fransız kadın yazar ve romancı
2809	
Louise-Victorine Ackermann (1813-1890): Fransız kadın şair
2810	
akâmet-i irfanı: bilgi kısırlığı
2811	
tebâh olmuş: mahvolmuş
2812	
nasb-ı nigâhla: bakışlarını dikerek
2805	
2806	
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Yalnız âhir-i nutukta bizdeki sanayi,2813 “Jorj San”lardan hazin
bir surette bahis olunurken genç bir kızın, iki üç girye hıçkırığı işitildi. Fakat zavallının derhâl mendili ağzına götürüp zabt-ı bükâya
uğraştığı görüldü.
Bu biçare çocuk velilerinin reyleri hilafına okuma öğrenmek
için nasılsa eline geçirdiği kitapların bulunup yırtılmış olmasından
mütevellit heyecanına tâb-âver olamayarak2814 izhâr-ı teessürden
kendini alamamıştı fakat terakkiye matuf çok hâhişlerin,2815 feryatların, giryelerin muhâfaza-i cehâlet ısrarları, tuğyanları,2816 tehditleri karşısında sönüp işitilmez olduğu gibi bu eninler de kesilmişti.
Saçlarını sarıya boyamış bir hanım yanındakine:
–Dikkat ettiniz mi kardeş? Nutuk “söyleyen” madam, Türk kadınlarını kafeste kanaryaya benzetti…
–Hay ilahi nutku tutulsun… Bizim neremiz kanaryaya benziyormuş? Başında koca tüyle kendisi kaza dönmüş… Ona baksın…
İhtiyar komşu hanımın biri de:
–Cenaze çıkan bir evde bizim bildiğimiz hatim-i şerif indirtirler.
Mevlit okuturlar. Burada türlü lisanlardan nutuk veriliyor…
Öteden açgözlünün biri:
–A doğru söyledin büyük hanımcığım… Nutuk olduğuna göre
bari şekerli, şerbetli olsa yine insanın ağzı tatlılanır da ölmüşe de bir
“kulhuvallahi” okunur… Bu dır, dır, dır kuru lakırdıdan ibaret…
18
Pehlevizadelerin hanesi az vakitte epeyce vukuata sahne-i cereyan oldu. Zarafet’le Rebia’nın çocuk düşürmeleri, Şekure Hanım’ın, zavallı ihtiyarın müte’essiren vefatı, nutuklar, gürültüler…
Kazâ-yı sevdaya uğrayan bu iki kadının nev-i marazlarını hane
halkından anlamayan kalmadı. Fakat haysiyet-i ailenin muhafazası
sanayi: sanatlar
tâb-âver olamayarak: dayanamayarak
2815	
matuf çok hâhişlerin: ait birçok arzuların
2816	
tuğyan: coşkunluk
2813	
2814	
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namına ketm-i hakikat lazım geliyordu. Binaenaleyh ilk şâyi’a-i
mü’evvele2817 olan “kanlı basur” sözünün ailece kerhen kabulüne
mecburiyet hâsıl oldu. Etrafa da öyle işâ’a edildi. Yalnız Azize Hanım, Edibe’yi bir köşeye çekip gözlerini büyülte büyülte yumruklarını sıkarak:
–Ay öfkemden çat diye şimdi ikiye ayrılacağım… Öyle basur
mu olur? Saçları üç renge girmiş, kaç defa çocuk anası olmuş, doğurmuş, dokumuş, koskoca yaşlı başlı kadınlar gebelikle basuru
birbirinden ayırt edemiyorlar… Yoksa ediyorlar da mahsus mu
böyle söylüyorlar? Bilmem ki… Dünya fena olmuş fena… Doğruluk ortadan kalkmış… Nasıl işlerine gelirse lakırdıyı öyle çeviriyorlar. Edibeciğim sen buna ne dersin?
–Ne diyeceğim! Allah hepsinin cezasını versin, derim. Alnımın
kara yazısı böyle imiş… Bir kere bunların içine düştüm. Bu hayâsızlarla bir dam altında yaşıyoruz. Onlara bulaşan bir yüz karası
bize de bulaşmış demektir. Ne yapalım? Çare var mı? Ben kocamı
boşayamam ki “İraden elinde olsun.” deyip kapıyı çıkıvereyim. Bizim buradan kurtulmamız efendibabamla Meftun Bey’in elinde…
İşte böyle naçar bir hâldeyiz… Gebelik olsun, çocuk düşürmek olsun ele güne karşı kepaze olmadansa mademki onlar basur diyorlar,
biz de öyle der, işin içinden çıkarız.
Azize Hanım dövünüp iki tarafına sallanarak:
–Aman sen esirge Rabb’im… Böyle kötü bir fiile bizi de yalancı şahit tutuyorlar. Bunun bize büyük vebali vardır.
Azize Hanım, bir hakikatin böyle şekl-i diğere taklibini bir türlü zihnine sığdıramadığından bu sır, kadının âdeta içini yiyip bitiriyor, asıl meseleyi her önüne gelene olduğu gibi anlatmak hırsıyla
bikarar kalıyor. Latife veya Vesile Hanımlardan birini bir tarafa çekerek: “Ayol siz kaçık mısınız? Hiç öyle basur mu olur? Arap çocuk
düşürdü.” demek istiyor. Fakat Şekure Hanım’a karşı aynı ifşaatta
bulunduğu esnada zavallı ihtiyarın, fıkır fıkır dudakları titreyerek
gidiverdiği gözü önüne geliyor. Bu neviden bir ikinci felakete sebep olmamak için buna da bir türlü cesaret edemiyordu.
şâyi’a-i mü’evvele: başka şekilde yorumlanmış söylenti

2817	
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Azize’nin “hadd”den müzmin hâline geçen bir hastalık gibi bu
deruni cidalleri2818 devam ettiği müddet esnasında Zarafet’le Rebia
iktisâb-ı âfiyetle ayağa kalkarlar. Vakit geçer. Bu hastalıkları ailece
unutulur. Fakat ne kadar zaman mürur etse Azize’nin nâr-ı gayzı bir
türlü sönemez. Remâd-ı nisyânla2819 kapanmak devresine giren bu
mâcerâ-yı mü’ellimi her lahza hatırlarda uyandırmak, tazelemek
için vesile çokluktan hâlî kalmaz. Azize, bu vakayı âdeta mebde-i
tarih ittihazıyla her ne olsa:
“Tamam Zarafet’le Rebia Hanım’ın kanlı basurdan yattıkları
sıralarda idi…” sözlerini ortaya atarak efrâd-ı ailenin çehrelerinde
işmizâz-ı te’ellüm husulüyle, gözlerini önlerine indirmelerine sebep olur, bu şifâ-nâ-pezîr maraz-ı nefsâniyesinden şu suretle olsun
teşeffîye2820 yol arardı…
Meftun’un teehhülü üzerinden iki sene mürur etti. Bir de oğlu
oldu: “Neval Şarik”. Bu yaşında çifte isme, aile efradından itiraz
etmeyen kalmadı. Hele “Neval”in aval ile kurbiyet-i telaffuzundan
dolayı tebdiline Raci çok uğraştı. Muvaffak olamadı.
Meftun:
–Yüzlerce senelerden beri kesret-i istimal ile âlemin ağzını
aşındırmış esmâ-i hâyîdeyi2821 oğlumun tayin-i hüviyetine niçin
alem edeyim? Böyle işitilmedik, turfanda isimler bulup koymalı ki
bizde her şeyimiz gibi pek mahdut olan esma-i hassa lugatçesi de
zenginlesin… Mekteplerin imtihan cetvellerine bakınız. Bir sınıfta
da beş Hasan… Bilmem ne kadar Ali… Bizim ahali koyun sürüsüne benzer. Terakki ederiz havfıyla her şeyde teamülden bir hatve
ayrılmaya ödleri kopar… Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık
Hüseyin, Çarşambalı Hüseyin diye def-i iltibâs2822 için türlü lakaplar, mahalle isimleri zikrine mecbur olmadan ise Barik, Şarik, Farik
cidal: sözle müdahale
remâd-ı nisyânla: unutmanın külüyle
2820	
teşeffî: rahatlamak
2821	
esmâ-i hâyîdeyi: ağızdan ağza dolaşan isimleri
2822	
def-i iltibâs: karışıklığı gidermek
2818	
2819	
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gibi istimalde tahazzüre2823 hiçbir mana olmayan yeni yeni isimleri
kullanmak daha münasip olmaz mı?
§
Meftun, çoluk çocuk sahibi oldu. Hemşiresi Lebibe Hanım’ın
da dünyaya bir oğlu geldi. Ali Hüsrev… Raci’yi de evlendireceklerdi. Aile büyüdü. Fakat maişet, idare ve dirlik cihetiyle iş pek bozuk düzen gidiyor idi. Eskiden oturdukları hanelere sığamamaya
başladılar. Mutfak masrafı evvelkinin hemen iki mislini buldu.
Buna mukabil varidat tezayüt değil tenâkus etmişti2824. Bütün derd-i
idâre, Meftun’un başında idi. Borç boğazı da geçti. Kulaklara çıktı.
Terhin edecek2825 menkul, gayrimenkul bir mal kalmadı. Dâyinler2826, artık en küçük bir ikrazdan2827 imtina ediyorlardı. Güya eve
damat alındı. Mahir’in eli pek yufka idi. Kalemdeki maaşı ancak iki
yüz kuruş olabilmişti. Ona da yiyip içmesinden, üstüne başına ta
cep harçlığına kadar Meftun bakıyordu. Kasım Efendi, oğlunu da
kızını da başından silkip atmıştı. Tamahkâr ihtiyar, evlatlarına on
paralık mu’âvenet-i nakdiyede bulunmaktan başka on beş bin liralık bir piyangonun lutf-ı tesâdüfüne uğramış, zengin bir aileye karışmış oldukları için oğlundan, kızından intizâr-ı mürüvvet ediyor2828, “İhtiyarım, çalışamıyorum. İşlerim ters gidiyor. Bana bakmak damadımın boynuna borçtur.” kılıklı haberler bile gönderiyordu.
Meftun sıkıştı. Artık trende birinci mevkie binemiyor, senede
birkaç kat elbise yaptıramıyor, Beyoğlu’nda, şurada, burada masraflı eğlencelerden, müsrif arkadaşlardan kaçmaya mecbur oluyordu.
Pehlevizade, bu belâ-yı ma’îşeti başına niçin açtı? Kasım Efendi’nin tama’-i serveti2829 yüzünden değil mi? Bu servetin Kasım’dan
tahazzüre: sakınmaya
tezayüt değil tenâkus etmişti: artmamış, azalmıştı
2825	
terhin edecek: rehin olarak bırakacak
2826	
dâyin: alacaklı
2827	
ikraz: borç verme
2828	
intizâr-ı mürüvvet ediyor: iyilik bekliyor
2829	
tama’-i serveti: servetini hırsla istemek
2823	
2824	
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oğluna, kızına, sonra da dolayısıyla kendi eline intikaline daha ne
kadar müddet vardı? Kim bilir! Bu verâset-i mühimmine ancak Kasım’ın vefatıyla husûl-yâfte2830 olabilecekti. İhtiyar ne vakit kalbi
dinlendirecek? Kesinkes buna bir had tayini kabil mi? Ömr-i tabii
için yetmiş sene deniyor. Bu da uydurma bir laf… Gâye-i ömr-i
beşer, cidden yetmiş olsa bu sinde bulunanların umumiyetle girîbân-ı hayâtlarını2831 Azrail’e kaptırmaları lazım gelmez miydi?
Hayât-ı beşer için yetmiş yaşı hakikaten dünyadan ahirete bir
geçit başı ola idi; bu âlem çok karışırdı. Kimsenin âhir-i ömrünü
tayin edememesinde büyük bir hikmet vardır. Ömr-i tabiatın, ale’ttakrîb2832 tayini hususundaki akvâl-i hükemâ mütehâliftir.2833 Seksen diyen var, doksana çıkan var. Hele Şopenhaver, gâye-i öm-i
beşer olarak ancak yüz yaşını kabul ediyor. Evet, Alman feylesofu
bu mebhasta2834 diyor ki: “İnsanlar dünyaya nasıl her şeyden bihaber şîr-hâr bir tıfıl2835 geliyorlarsa maksad-ı tabiat onları gâye-i sinne, ateh-i pîrîye2836 yani tamamıyla tıfl-ı sâniye2837 erdirerek yine
öyle hemen habersizce öbür dünyaya göndermektir. Fakat hayat o
kadar çığırından çıkarılmış, su-i isti’mâlâta uğratılmış ki şimdiki
insanların çoğu ömr-i tabiatın nısfına bile varmadan tekerleniyorlar…”
Meftun, bu vadide ta’mîk-i tefekkürâtla2838 kendi kendine diyordu ki:
–Evet tekerleniyorlar… Fakat tekerlenenler kimler? Hayatını
suistimal edenler… Hayat nasıl suistimal edilir? Müskirat,2839 mükeyyifat,2840 kumar, kadın ve eğlence namına emsali şeylere, vücuthusûl-yâfte: meydana gelmiş
girîbân-ı hayâtlarını: hayatlarının yakasını
2832	
ale’t-takrîb: aşağı yukarı tahmin edilerek
2833	
mütehâlif: birbirine muhalif
2834	
mebhas: bahis
2835	
şîr-hâr bir tıfıl: süt içen bir çocuk
2836	
ateh-i pîrîye: ihtiyarlık bunamasına
2837	
tıfl-ı sâniye: ikinci çocukluğa
2838	
ta’mîk-i tefekkürâtla: düşüncelerini derinleştirerek
2839	
müskirat: sarhoş eden şeyler, alkollü içkiler
2840	
mükeyyifat: keyif verici, uyuşturucu maddeler
2830	
2831	
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larımızı kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz envai sefahate tevdî-i nefis
etmekle2841… Canım bütün şu insanların içinde, eline biraz para
geçince şu saydığım sefahat kuyularına dalmak istemeyen kaç kişi
bulunur? Demek ben zengin olsam “Şopenhaver”in yarı hayatta
ahirete tekerlettiği kimselerden olacağım… Fakat Kasım Efendi
öyle mi! O… Bana, şuna, buna benziyor mu? Taksîr-i ömr edecek
şu sefahatlerden hiçbirinin rüzgârı olsun şu adamın hayatına dokunmuş mu? Hırs ve tamah onu o kadar riyazetle yaşamaya mecbur
etmiş ki bu zatın midesi bozuluncaya kadar yediği değil, belki müddet-i ömründe karnı doyuncaya kadar yediği bile vaki olmamıştır.
Ömr-i tabii yetmiş yaşmış… Aman efendim o kavil bu ihtiyara göre
mi? Torunlarının mezarlarında senelerle “Yasin” okuyan ne ağababalar tanırım… Ömr-i tabii yetmiş sene imiş… Bu cevheri kim yumurtlamışsa yumurtlamış… Haydi, bunu bir hakikat olarak kabul
edelim. Fakat bizim kayınpederin heftâd sâli2842 atlatalı on seneden
ziyade olmuş… Ömr-i beşerce herkesin hadd-i tehlike addettiği bir
geçidi on senelik bir hatve-i hayatla tepmiş geçmiş… Ölümün de
hadleri, sınırları, âdeta miyanesi vardır. Onlar bir kere geçti mi, vücut sağ iken mumyalaşır. Canlı bir kadit olur. Sinn-i hereme arız
emrâz-ı mühlikenin2843 hiçbiri artık bu insan kurusuna diş geçiremez… O zaman bu gibiler “Şopenhaver”in gaye addettiği yüz seneyi de ferah ferah atlatırlar. Bu ihtiyara peydâ-yı sıhriyet edeli bu
kadar vakit oldu. Bu müddet zarfında hepimiz ufak tefek hastalıklar
geçirdik. Bu zatın yarım saatçik olsun bir nezleden mustarip olduğu
işitilmedi. Şimdi kayınpeder efendiyi sekseninde farz edersek daha
hitâm-ı ömr-i tabî’îsine yirmi sene var… Bu veraset böyle yirmi
otuz sene daha uzarsa benim hâlim ne olur? Benim altı ay bile beklemeye vaktim yok…
Pehlevizade bu mesele-i müşküle karşısında başını iki eli arasına alıp şakaklarından sıkarak iri iri hatvelerle salonda gezinmeye
başladı. Bu ömr-i tabii hususunda biraz ferah verecek, ümit uyandıtevdî-i nefis etmekle: kendini bırakmakta
heftâd sâli: yetmiş yaşı
2843	
sinn-i hereme arız emrâz-ı mühlikenin: yaşlılığa musallat olan tehlikeli hastalıkların
2841	
2842	
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racak, Kasım Efendi’nin -yirmi sene farz edilen- ömr-i muhtemelini birkaç aya indirecek bir ihtimâl-i fennî, marazî, bu zulmet-ı efkârı arasında şöyle gözlerine parıldayıverse! Azıcık yüreğine su serpilecekti. İki senedir o densiz zevcesinin, o dedicikoducu Azize’nin,
o hamhalat ahmak eniştesinin ellerinden ne çektiğini Allah biliyordu. Şimdi kayınpederinin vefatı karîb olmak ihtimâlâtı cihetine
sevk-i zihne uğraşmağa başladı. Nevmîdîden2844 boğulmamak için
bir iki ihtimal de bu cihetten bularak beynini yakan hummâ-yı
me’yûsiyeti biraz tadil etmek2845 istiyordu…
Kendi kendine şöyle düşündü:
–Hırs ve tamah da sıhhati rahne-dâr eden2846 bir nevi maraz değil midir? Kasım’ın bu kadar iradı, akarı bankalarda yahut kavanozlarda nükûdu var… Bu servetin bir kısmına cüzi bir zarar arız oluvermiş olsa bu herif yeisinden cavlağı çeker2847… Öyle hırslı adamlar nüzul tehlikesine pek maruzdur. Bu hırs da hayatça bir suistimal
demektir. O hâlde Alman feylesofunun ömr-i tabiiyi yükselttiği yüz
seneyi bulmadan seksen beşinde belki daha evvel, liraları bize bırakarak gidebilir. Bu da muhtemel… (Başını iki tarafına sallayarak)
Ne garip hâl! “Pozisyon sosyal”ce2848 pek tuhaf bir mevkide kaldım.
Evet… Şu düştüğüm girîveden2849 kurtulabilmek için ömr-i tabii-i
beşerin kısalmasını temenni edecek bir vaziyet-i ictimâ’iyede bulunuyorum… Fakat hâl-i mevkiim ne olursa olsun böyle iki elim böğrümde, bu ihtiyarın vefatına atf-ı ümitle beklersem mahvolurum.
Herhâlde beni bu müşkül vaziyetten çıkaracak bir çâre-i halâs düşünmeliyim. Kayınpederimin dünya kadar akarı, iradı var… Hanlar,
hamamlar, apartmanlar, bostanlar, gedikler… Nükûd-ı mevcûdesinin miktarını gizliyor. Sarîhen mikdâr-ı hakîkîyi kimse bilmiyor.
Fakat Balıkpazarı’ndaki hanlar, Beyoğlu’ndaki apartmanlar cebe,
nevmîdîden: ümitsizlikten
hummâ-yı me’yûsiyeti biraz tadil etmek: ümitsizliğin ateşli hastalığını biraz
hafifletmek
2846	
rahne-dâr eden: bozan
2847	
cavlağı çekmek: ölmek
2848	
pozisyon sosyal (position sociale): sosyal konum
2849	
girîve: çıkmaz yol
2844	
2845	
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kasaya gizlenemez, kavanozlara vaz’ edilip gömülemez a! Bunları
âlem biliyor. İstikraz2850 için başvurduğum birkaç mahalden “Kayınpederinin hanlarından, hamamlarından birinin senedini getir,
sana istediğin kadar para verelim.” diyorlar… Bu senetler nasıl ele
geçer? Bizim alık karının birkaç ağzını yokladım. O zavallı dünyadan bihaber… Emlâk-ı pederinin senedâtı nerede durduğunu değil,
arkasına giyeceği çamaşırını nereye koyduğunu bilmiyor… Bu hususta acaba eniştem Mahir bir işe yarar mı? O da kazın büyüğü…
Bir deneyeyim… Tecrübeyi göğe çekmediler ya! O kaz ise biz kurnaz olalım…
§
Bir sabah Meftun, eniştesi Mahir Kasım’ı odasına davetle kapıyı içeriden kilitledi. Eline bir sigara tutuşturup bir tane de kendi
yaktıktan sonra gayet ehemmiyetli bir söz açmaya hazırlandığını
ima eder tavırlarla:
–Birader, biz birbirimizle akraba yani enişte, kayınbirader olduk. Ayrımız gayrımız kalmadı. Şu haneye başımızı soktuk, iyi
kötü işte ne hâl ise geçiniyoruz. Bütün idâre-i beytiyenin de benim
üzerimde olduğunu biliyorsunuz.
Bu sabah davetinin neticesi para keyfiyetine çıkacağını eniştesinin tutturduğu şu mukaddimeden keşfeden Mahir’in boğazına bir
kuruluk arız oldu. Yazlık beyaz pike hırkasının üzerine dökülen sigara küllerini eliyle silkerek bir iki öksürükten sonra ehemmiyet-i
mahsûsa ile gözlerini açtı. Kulaklarını verdi. Meftun devam etti:
–Dünyada yanılmayan insan olmaz. Nasılsa ben de yanıldım.
Bize Rumeli Demiryolları piyangosunun büyük ikramiyesi isabet
etmişti.
Mahir tebessüm ederek:
–Evet. Peder beni gördükçe daima piyango meselesini söyler.
“Acaba bizim damat paraları yiyor mu? Ne yapıyor? Bu büyük ikramiyeden bir şey anlayamadım… Şimdi dünyanın hâli acayip…
Kimseye emniyet kalmadı. İnsan avlamak için bin türlü tuzakları
istikraz: ödünç para alma

2850	

456 | Şıpsevdi

kuruyorlar. Türlü namda bankalar, fondalar, sehimler, tahviller bilmem neler var. İnsana büyük büyük menfaatler gösteriyorlar… Sakın bizim damat bunlardan birine kapılıp da ziyade nema almak
tamahıyla nükudûnu elden çıkarmış olmasın?” diyor.
Meftun hemen yerinden fırlar, parmaklarını kancalaştırıp saçlarının içine sokarak güya şiddet-i teessürle beynini karıştırmak istiyormuş gibi işmizâzlar,2851 asabiyet hâlleri göstererek:
–Oh kayınpederim… Bu mübarek adam evliyadır alimallah…
Nasıl keşfetmiş! Uğradığım beliyeyi2852 nasıl anlamış?
–Pederim paraya taalluk eden husûsâtta hiç yanılmaz…
–Dünyayı anlamış, tecrübe görmüş, eski adam efendim…
–Demek pederimin keşfi doğru…
–Tamamıyla…
–Şimdi o felaketi duysa merakından birkaç hafta uyku uyuyamaz…
–Elbette, yabancısı değilim ya… Damadıyım… Ben de bir evladı demeyim…
–Pederim para meselesinde evlat, damat demez… Yedi kat yabancıyı da bir tutar… Geçenlerde faizcilerden birinin külli miktarda para batırmış olduğunu gazetede okumuş da ömründe bir defa o
zatın yüzünü görmemiş olduğu hâlde kederinden üç dört gece uyuyamadı. Sade suya çorbadan başka “kursağına” bir şey gitmedi.
–Kasım Efendi sapına kadar insan adamdır. Benî nevinden birinin uğradığı felaketi aynen kendine vaki olmuş addıyla müteessir
olur…
–Bu felaketinizi duysa teessürü sizinkinden büyük olur… Belki
de yüreğine iner…
–Sakın ha! Kendine bir şey açmaya gelmez… Benim uğradığım ziyan henüz tamir kabul etmez bir dereceyi bulmadı. Bu zararişmizâz: yüzünü buruşturma
beliye: bela

2851	
2852	
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dan kurtulmak ümitlerim baki ve kuvvetlidir. İhvandan2853 birinin
ısrarı üzerine ecnebi tahvilleri aldım. Biz büyük bir tereffu’a intizarda iken2854 iştiramızdan birkaç ay sonra hemen bir sülüsten ziyade tenezzül vuku buldu. Şimdi bin beş yüz liramız bin lira bile tutmuyor. Şimdi satsam zarar büyük olacak. Yine tereffu’a intizarda
iken iştiramızdan2855 birkaç ay sonra hemen bir sülüsten ziyade
menzil vuku buldu. Şimdi bin beş yüz liramız bin lira bile tutmuyor.
Şimdi satsam zarar büyük olacak. Yine tereffu’-i ümîdleri2856 pek
ziyade… Beklemeyi münasip görüyorum. Bir kısım paramız ile de
piyasadan afyon topladık. Afyonları bankaya teslim ettik. Mukâbeleten para aldık. Yani beş bin lira ile on beş yirmi bin liralık iş görmeye, başımızdan büyük halt etmeye kalkıştık… Afyon da düştü.
Banka beklemez. Bu tenezzülden husule gelen açığımızı kapatmak
lazım… Biraz muvazenemi yoluna koyabilmek için dört beş bin
liraya ihtiyacım var…
Sözün burasında Meftun sükût etti. Mahir de netice-i kelamın
nereye varacağını anlamak için şaşkın şaşkın bakıyordu. Meftun,
ellerini ovuşturarak bu sefer biraz güçlükle başladı:
–Pek büyük yeis ve fütur2857 içinde kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra aklıma siz geldiniz…
Mahir fevkalade bir hayretle:
–Aklınıza ben mi geldim?
–Evet…
–Böyle müşkül bir hususta size ne suretle muavenet edebileceğimi kestiremiyorum!
–İsterseniz bana pek büyük bir kardeşlik edebilirsiniz…
–Eğer pederimden birkaç bin lira kopartabilmek için vesâtetime
müracaat hülyasında iseniz bunun imkânı olmadığını biliniz. Buihvan: eş, dost
tereffu’a intizarda iken: yükselme beklerken
2855	
iştira: satın alma
2856	
tereffu’-i ümîdleri: yükselme ümitleri
2857	
fütur: ümitsizlik
2853	
2854	
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gün oğlunu, kızını, damadını, hepimizi meydân-ı siyâsete götürseler bu adam kurtarmak için yüz kuruş feda edemez…
–Biliyorum…
–Ey o hâlde?
–Siz bana muavenetinizi vaat ederseniz pederinizin haberi olmadan da çok iş görebiliriz…
–Nasıl?
–Ha! İşte bu nasılı tefsir ederken sözlerime iyi dikkat etmenizi
rica ederim…
Mahir, âdeta şaşalayarak ağzını açtı. Gözlerini eniştesine dikti.
Meftun, rolünün en ziyade muhtâc-ı mahâret olan bir kısmına gelmiş bir aktör tavrıyla ellerini ovuşturarak odanın içinde gezinmeye
ve en hazin sadasıyla takrîr-i merâma2858 başladı:
–Birader! Bu dünyada humekâ,2859 mukadderât-ı nasibe boyun
eğerler. Sivri akıllılar ise ahkâm-ı nasibi değiştirmek yollarını ararlar… Bu âlemde her şey bir sebebe, bir nazariyeye, meri, gayr-ı
mer’î2860 bir kanuna bağlıdır. Bu kanunları meh-mâ-emken2861 keşfederek onların netâyicinden istifade etmenin çaresine bakmalıyız.
Yoksa hâlimiz bitiktir… Mesela tavuğu yumurtlamayan bir adam…
“Eh kaderim böyle imiş… Komşununki yumurtluyor fakat bizimki
yumurtlamıyor.” hükm-i miskînânesiyle tevekküle dalıp gitmemeli… Tavuk niçin yumurtlamıyor? Bunun sebebini taharriye uğraşmalı. Yemek nevini değiştirmeli. Kümesi başka şekle koymalı…
Hâsılı hayvanı yumurtlayıncaya kadar çabalamalı… Bir “püf” yeri
vardır. O keşfolunursa tavuk yumurtlar… İşte her şey böyledir…
Çok yerde insan nasibini kendi tevlit etmek iktidarını haizdir. Benim de kısmetim bu imiş… Böyle imiş diye kadere bağlanıp durmamalıdır.
Bu derin felsefeden ne çıkacağını, hiçbir suretle keşfedemediği
için Mahir’in hayret ve merakı gittikçe tezayüt ediyordu.
takrîr-i merâma: niyetini anlatmaya
humekâ: ahmak
2860	
gayr-ı mer’î: geçerli olmayan
2861	
meh-mâ-emken: olabildiği kadar
2858	
2859	
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Bu defa Meftun, gezintiye hitam vererek altına bir sandalye
çekti. Burnunu, burnuna temas ettirecek surette yüzünü kayınbiraderine yaklaştırarak karşısına oturdu. Manyetizmalar gibi gözlerini
gözlerine dikip:
–Kardeşim, Mahirciğim… Sen… ben… ikimiz de işte o tavuğu
yumurtlamayan adamın meskenet-i tevekkülüyle yaşıyoruz… Babanın binlerle liraları âlemin çenesini yorup duruyor. Fakat seninle
benim on paralık işimize yaramıyor. Hâlbuki pederinin sağlığında
bizim için bu servetten istifade etmenin çareleri var…
Bu defa Mahir sandalyesini birkaç santim daha eniştesine yaklaştırarak:
–Çareleri mi var?
–Hay hayyy… Ne sana ne bana Cenabıhak o günleri göstermesin ya! Biz bu servetten müstefit olabilmek için güya o muhterem
ihtiyarın mevtini bekliyormuşuz gibi duruyoruz. Sen bana uyarsan
babanın sağlığında biz o servetin belki nısfından ziyadesini ele geçirebiliriz. Varsın koca ihtiyar kemâl-i âfiyetle iki yüz sene daha
yaşasın…
–Bu kadar senedir yoksuzluk, parasızlık çektim. Hâlâ da çekiyorum. Pederimin sağlığında servetinden istifade edebilmek tariki
hiç aklıma gelmedi… Buna bir çare bulabileceğine de hâlâ ihtimal
veremiyorum.
–Veremezsin. Daha toysun evladım toy… Ha! Şunu da haber
vereyim ki ben peder beyin servetine muhtaç bir adam değilim. Paralarımın ne suretle nerelere kapatılmış olduğunu anlattım. Yine
şöyle en adi, en aşağıdan bir hesapla yirmi beş otuz bin liranın içindeyim… Muvazenemi düzeltinceye kadar senden talep edeceğim
suretle bana muavenet et… Ne aldımsa yine tamamıyla iade edeceğime seni nasıl istersen temin ederim…
–Böyle teminata hacet yok… Size ne suretle muavenet edebileceğim? Merakım bunu anlamak? Benim elimde bir şey yok… Siz
bu düşüncenizde yanılıyorsunuz zannederim…
–Hayır yanılmıyorum… Pederinin birkaç hanı, hamamı, apartmanı var değil mi?
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–Evet var… Fakat olup olmamasının şimdilik bizce bir ehemmiyeti yok ki… Bunların iradını tamamıyla her ay kasaya indirir.
On parasını sarf etmez… Ne yer ne yedirir…
–Yemesin… Yine iratlarını alıp kasaya, kavanoza istif etmekte
devam etsin…
–Fakat bana pek ziyade merak veriyorsunuz.
–Beyoğlu’ndaki büyük otelin kıymet-i muhammenesi2862 ne kadardır?
–Otuz altı bin lira…
Meftun, asıl şimdi olanca kuvvetiyle muhatabını manyetizmalamaya uğraşır sabit bir nazarla bakarak:
–Bu emlakin senetleri nerede durur?
–Bedestende kasada…
–Gözüm Mahir! Sen şu senetlerden biriyle babanın mührünü
bir saatçik bende durmak üzere çalıp getirebilir misin?
Bu teklif üzerine Mahir, burun buruna, bu acayip muvâcehe-i
samîmiyeden2863 birdenbire geri fırlayarak istinaf2864 kabul etmez
bir sadâ-yı redd ile:
–Bu teklifi tekrar etmeyiniz… Kabulü bence mümkün değildir.
–Vah çocuk vah…
–Vahı mahı yok… Bu teklif ettiğiniz şey âdeta bir sirkat…
–Daha sözümü bitirmedim ki…
–Bitirmeye lüzum yok…
–Neden sirkat oluyormuş?
–Pederimin senediyle mührünü kasasından aşırmak… Sirkat
daha nasıl olur?
–Çok safsın Mahir çok… Sen bu akılda, bu saffetle yaşarsan
dünyada refah yüzü göremezsin… Onun, bunun hizmetkâr-ı âmâl
kıymet-i muhammenesi: tahmin edilen değeri
muvâcehe-i samîmiye: samimi yüz yüze gelme
2864	
istinaf: itiraz
2862	
2863	
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ve desâ’isi2865 olmaktan kurtulamazsın. Çünkü saf adamlar birtakım
hilekârları zengin etmek için çalışırlar. Şimdi bak, dikkat et… Mesela bir bankada en ağır işleri hamal görür. En çok parayı “direktör”
alır… Bir gazete idarehanesinde bütün mesai, muharrirlerin üzerindedir. Bu zavallıların hepsi bir kaçar yüz kuruş maaşla sâhib-i imtiyâzın kasasını doldurmaya uğraşırlar. Mesela kalemde sen, iki yüz
kuruş alıyorsun… Mümeyyizin bin beş yüz, müdürün altı bin, nazırın otuz kırk bin alıyor… Hepsinin emri altında ezilen, en çok iş
gören sensin… Bu memuriyetler onlara min-tarafü’r-rahmân tevzi
edilmedi2866 ya! Onlar açıkgözlülük ettiler… Alt taraflarındaki zavallı hımbılları tekmeleyip ileri geçtiler. Sirkat sözünü burada tamam manasıyla tatbik et bakayım? Demek ki subaşlarını evvelce
çevirenler patlayıncaya kadar teskîn-i atş-ı âmâl etsinler…2867 Açlıktan ölmemek için kenardan, kıyıdan avucunu doldurmak, bir yudum tatmak isteyen bî-nasîb sefillere, sârik nâm-ı mezmûmu2868
verilsin… Sâhib-i sermâye veya dirayet olmayı bir “hak” addıyla
yüzlerce kişiyi çalıştırıp onların semerât-ı mesâ’îsini bir veya birkaç adamın kendi kasalarına indirmeleri usûl-i gayr-ı âdilânesi devam ettikçe bu dünya düzelmez. Demek ki sen sirkate avamın şekl-i
telakkisinde mana veriyorsun! Tetkik edelim. Milyonlarca liralara
malik bir adam o kadar serveti nereden kazanmış? Dünyadaki servet-i mevcûdeyi nüfus başına taksim edersek her ferde büyük bir
şey isabet etmiyor. Nasıl olmuş da o milyoner, o bir adam binlerce
insanı hisselerinden mahrum ederek kendi kasası derununa yahut
imzası altına o kadar serveti vaz’ ve ithal edebilmiş? Bunu kazanç
namıyla insanlardan çalmış fakat kesbini zevâhir-i bî-nânı2869 aldatacak surette mesâg-i kânûnîye2870 uydurmuş. Hele bu kazancı nokta-be-nokta tahlil ve tetkik edelim. Karşımıza cesim bir kütle-i sirkat çıkar. Sonra bu serika-i a’zâm2871 servetlerinin yüzde biri, ikisi
hizmetkâr-ı âmâl ve desâ’isi: hileleri ve emellerinin hizmetçisi
min-tarafü’r-rahmân tevzi edilmedi: Allah tarafından dağıtılmadı
2867	
teskîn-i atş-ı âmâl etsinler: emellerinin susuzluğunu yatıştırsınlar
2868	
nâm-ı mezmûmu: kötü namı
2869	
zevâhir-i bî-nânı: ekmeksiz görünenleri
2870	
mesâg-i kânûnî: kanuni geçerliliğe göre
2871	
serika-i a’zâm: büyük çalınmış
2865	
2866	
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nispetinde fedakârlıklarla mektepler, kütüphaneler inşa ettirip benî
nevilerinin hürmetlerine iddi’â-yı istihkâka2872 uğraşıyorlar. Ne gülünç komedi! Sâhib-i vicdân bir adam hiçbir meslekte milyoner olamaz. Çünkü cüzi bir meblağın fıkdanı yüzünden köşede bucakta
can veren biçâregânın sefâlet-i müdhişeleri, o sâhib-i vicdânı lüzumundan ziyade para iddihârından2873 daima meneder. Âdeta iğrendirir… Sen asıl hırsızı ceplerinde iskarpela2874 ve çalık benizle yarı
aç yarı tok dolaşan o zavallıları zannetme… İnsaniyeti soyan sârikin büyüğü işte o milyonerdir. Aletle kapı, kasa açan hırsızlar, hayatlarını tehlikeye koyup bir mahale giriyorlar. Onları tutmaya,
dövmeye, yaralamaya hatta öldürmeye salâhiyet-dârsın.2875 Fakat
berikileri kanun himaye ediyor. Onlar seni, beni çalıştırıyorlar, bize
lâ-şey2876 kabilinden bir ücret vererek semere-i mesaimizi elimizden alıyorlar. Bunlar için çalışmaya mahkûm olan insanların, bu
re’sü’l-mâl2877 sahipleri nazarında boğaz tokluğuna akşamlara kadar
dolap çeviren beygirlerden hiç farkları yok… Bunu bir gün sana iki
kere iki dört eder vuzuhuyla ispat eylerim. İşte o milyonerler benim
gibi sivri akıllıları sevmezler. Çünkü ben kafadakiler röntgen şu’âı
vaz’ edilmiş gibi onların içini dışını seyrederler. Hakikati bilirler.
Senin gibi humekâ ise “Cenabıhak ona vermiş, bana vermemiş.”
sözüyle iki elini böğrüne sokup otururlar… Sen babanın kasasından
senedini almayı sirkat mi addediyorsun? Hayır yanlış… Sârik sen
değilsin. Asıl sârik baban… Onun servet-i mevcûdesinde senin
hakkın var. Senin hakkını işte o senden çalıyor… Ayda birkaç yüz
lira iradı olan bir adamın mahdumu böyle senin yaşadığın gibi mi
yaşar? Seni küçükten beri imaret çorbası, fodla, pastırma ile büyütmüş… Masrafı mucip olur havfıyla tahsiline de itina etmemiş…
Seni böyle sefaletle büyüteceğine hiç peydahlamaya idi. Bir baba,
evladını servetinin müsaadesi nispetinde terbiyeye, büyütmeye
mecburdur. Ama diyeceksin ki pederim vefat edince hepsini bana
iddi’â-yı istihkâka: hakkını alma iddiasına
iddihârından: birikiminden
2874	
iskarpela: tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
2875	
salâhiyet-dârsın: yetkilisin
2876	
lâ-şey: değersiz
2877	
re’sü’l-mâl: anapara
2872	
2873	
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bırakacak… Adam sen de! Kim öle kim kala… Pederin vücutça
bugün senden benden zinde… Biz o yaşa gelirsek ne onun yürüdüğü yolu yürümeye kudretimiz, ne de yediği fodlaları hazma kuvvetimiz kalır… Pederin, önlerinden, Azrail’in bir tebessüm-i ihmâl ile
geçtiği lâyemut2878 ihtiyarların, mümtaz fânilerin sırasına dâhil olmuş… O, doksanı değil, yüzü de atlatır. Korkma… Şimdiki hastalıkların çoğu su-i isti’mâlâttan dolayı ihtiyarlardan ziyade gençlere
arız… O “apandis”leri, karaciğer, şeker, kalp, verem daha bilmem
ne hastalıklarını atlatabilirsen elli yaşında bir mirasyedi olacaksın…
Bu sinden sonra gelecek servete de büyük şeyhülislamlarımızdan
birinin yaptığı gibi …yi ver gitsin…
Mahir’in çehresi dondu. Kaşları çatıldı. Gezinmeye şimdi o
başladı. Bir iki dolaştıktan sonra ellerini cebine sokup Meftun’un
karşısında mu’annidâne2879 bir tavır alarak:
–Bana baksanıza enişte bey… Ben lisan bilmem. Öyle büyük
mekteplerde okumadım. Bu söylediğiniz hikmet midir? Feylesofluk mudur? Öyle şeylere pek aklım ermez… Vakıa söylediğiniz bu
lakırdı kalabalığı içinde haklıları da var. Öyle hissediyorum. Ne yapalım bende bu sizin hikmetlerinize adım uydurarak gidecek kafa
yok… Babam bana bakmış, bakmamış bu başka mesele… Ne ise
iyi kötü büyütmüş, şu boya getirmiş… O adam benden esirgediği
bir şeyi nefsinden de esirgiyor. Bana imaret çorbası yedirmişse kendisi tavuk suyu içmemiş ki… Hem o serveti kendisi çalışmış, kazanmış… Şimdi babamın bu kazancını tetkik edersek meydana ne
çıkacağını bilmem. Fakat biz de çalışalım kazanalım… Bizim elimizi, kolumuzu kimse tutmuyor ya! Siz böyle üç gün kırk dereden
su getirerek söylenseniz pederimin kasasından senet, mühür çalmanın sirkat olamayacağını bana ispat edemezsiniz… Fakat ben sizden korkmaya başladım… Düşünüyorum. Düşünüyorum sözlerinizin çoğuna cevap veremeyeceğimi anlıyorum. Çünkü ayıp değil ya
ben böyle hikmetleri şimdiye kadar ne bir yerde okudum, ne kimseden işittim. Ben sade akıllı bir delikanlıyım. Böyle söylene söylene
aklımı çelebilmenizin de ihtimali vardır. Eğer bir daha bana bu yollâyemut: ölümsüz
mu’annidâne: inatçı

2878	
2879	
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da ders vermeye kalkarsanız hem gücenirim hem de bir daha yanınıza gelmem. Şimdilik Allah’a ısmarladık…
Mahir, oda kapısının kilidini açıp dışarı çıktı. Meftun, bulunduğu noktada fena hâlde bozuldu kaldı. Kendi kendine:
–A père avare enfant prodigue (Tamahkâr babanın çocuğu müsrif olur.) derler. Ama bu başka türlü bir evlat… Parayı bulsa sarf
edecek fakat ahmak bulamıyor… Bulmayı da cinayet zannediyor. Il
y a temps pour tout (Her şey için bir zaman vardır.) darbımeseli de
boşuna söylenmemiştir ya? Enişte, kayınbirader bizde bu züğürtlük
devam ettikçe aklımız da fikrimiz de daha bin kalıba döner… Hey
gidi ahmak hey…
§
2880
Evin içi kasvet-efzâ bir hâl aldı. Rebia, hamilden kurtulduğunu, yine tecdîd-i münâsebet etmek sevdasında bulunduğunu ifhâmen2881 müessir bir iki muhabbetname yazdırıp Bedri’ye gönderdi.
Fakat cevap alamadı. Yeisinden mecnuna döndü. Bedri’yi karşıdan
biraz görebilmek suretiyle olsun teskîn-i iştiyâk etmek için yüzünü,
gözünü kalın peçelerle sıkı sıkıya örtüp tebdil-i kıyafetle Haydarpaşa çayırlarını dolaşıyor. Sevgilisini diğer kadınlarla meşgûl-i dâd ü
sited2882 bulunca tahammülfersa bir hâl-i elîme düşüyordu. Nihayet
bu azaba tahammülün düşvâr2883 olduğunu anlayınca biçare intihara
karar verdi. Bu kararını bir sûret-i fecî’ada fiile çıkarmak üzere
iken görülür. Tahlis edilir.2884 Kızın nefsine karşı olan bu teşebbüs-i
cinâ’îsi hane halkına pek ziyade sû-i te’sîr eder. Artık ne gece ne
gündüz peşini bırakmayarak taht-ı tarassuda2885 alırlar.
Kızın sebeb-i za’af ve ıstırabı kanlı basurdan olduğuna en büyük itminanla inananlardan biri de pederi Mustafa Ağa idi. Zavallı
adam, her gün basura karşı yeni öğrendiği edviyenin reçetesini ya
zihninde ya cebinde hıfz ederek eve gelirdi.
kasvet-efzâ: sıkıntı veren
ifhâmen: bildirerek
2882	
meşgûl-i dâd ü sited: alışverişle meşgul
2883	
düşvâr: zor
2884	
tahlis edilir: kurtarılır
2885	
taht-ı tarassud: göz hapsi
2880	
2881	
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Zarafet’te baş gösteren nuhûset-i sevdâda2886 Rebia’nınkinden
aşağı değildi. Arap’ın ıskât-ı cenîni maddesinden2887 sonra başının
yakında bir derde uğrayacağını hisseden Şaban, dildâr-ı siyâh-rûyundan o güne kadar cerr edebildiği2888 nükûdu kâfi görerek bir sabah beyefendiye kısaca bir i’tizâr-ı müfârakat2889 beyan ettikten
sonra yeşil boyalı, ufak tahta sandığıyla bir heybe, bir bohça, şilte
ve yorganından ibaret olan eşyasını bir hamala tahmîlen, sakat döşeğinde beyne’l-hayât ve’l-memât2890 inleyen kazazede Zarafet’le
veda etmek hatırşinaslığında bile bulunmayarak çıkıp gitmişti.
Zarafet, o kazadan ifâkat bulup2891 da ayağa kalkınca Şaban’ın
yerinde yeller estiğini görerek bir hummâ-yı ye’isle tekrar birkaç
gün daha kafayı yere vurdu. Müşâbehet-i felâketten2892 dolayı Zarafet’le Rebia beyninde şedit bir dostluk uyandı. Bu iki kazazede-i
sevda, geceleri birleşip dertleştikleri zaman Zarafet pencereyi açıyor, Şaban’ın pek uzaklara gittiğini imâ’en iki kolunu zulmet-i leyl
içinde parıldayan yıldızlara uzatarak:
–Hangı yerlere savuştu da gitti acaba? Yemedi, yedirdi. İçmedi,
içirdi. Bütün aldığı aylıklarını verdi. Kadrimi kıymatımı bilmadı.
Kaçtı… Gitti… Ah bu erkekler… Ah bu erkekler keşkem çocuğunu
olsun düşürmeyidi de bana şimdi yadigâr kalırdı. Babasını goreceği
geldikçe çocuğunun yuzune bakar eğlenirdi… Geçen akşam rüyamda yine gordum. “Bu ay aylığı aldıysa bana ver.” diye elini
uzattı. Gelsin da vereyim… Artık beni gozumde dünya, aylık filan
kalmadı mı? Acaba dünya gozuyle goruşece mi?
Birkaç zaman sonra Şaban’ın yerine genç bir uşak tutuldu.
Ali… Şâbb-ı emredlikten2893 henüz kurtulmuş… Bıyıkları terlemiş,
on dokuz, yirmisinde, boyu, vücudu yerinde… Levni beyaz, kaşı
nuhûset-i sevdâ: sevda uğursuzluğu
ıskât-ı cenîni maddesinden: çocuk düşürme konusundan
2888	
cerr etmek: para almak
2889	
i’tizâr-ı müfârakat: ayrıldığı için özür dilediğini
2890	
beyne’l-hayât ve’l-memât: hayatla ölüm arasında
2891	
ifâkat bulup: iyileşip
2892	
müşâbehet-i felâketten: felaket benzerliğinden
2893	
şâbb-ı emredlikten: sakalı henüz çıkmamış delikanlılıktan
2886	
2887	
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gözü gösterişli… Pembe pembe yanaklarının üst taraflarında ayva
tüyü sakal başları belirmiş… Gözlerinin içi gülüyor tabirine mâ-sadak2894 olacak bir hâlde çehresi daimî bir tebessüm-i şebâbetle2895
cazibedar, sevimli bir delikanlı…
Zarafet, bunu mutfak kapısı önünde ilk gördüğü günü elindeki
tablayı bir tarafa çarpıtıp arkasını duvara vererek şaşalaya kalmıştı.
Gözlerini, bu yeni uşağın bahâr-ı hüsnüne dikip:
–Nereden çıktı bu maşşallah! Nazar değmez inşşallah! Senin
adın ne ayo?
Yeni uşak, Zarafet’in böyle “şın”ları yayıp çatlatarak ağız dolusu savurduğu “maşallah”lardan sıkılarak mahcubane:
–Ali…
Zarafet, en işvekâr fıkırtılarını, kırıtmalarını izhar ile:
–Ali mi? Adam, adı da güzel… Kendi de güzel… Sıkılma öyle
ayo! Hiç insan kapı yoldaşından utanır mı? Bundan sonra sen hep
benimle duşup kalkacaksın… Ya Aliciğim…
Bu “Aliciğim” edât-ı temellükiye-i tasgîriyesi2896 öyle aşk ile
öyle şevk ile telaffuz edildi ki karşısındakinin bâde-i hüsnüyle sermest kesilen Zarafet’in, bu nev-hatt Ali’yi bir meze kadar küçülterek yutuvermek cinnetine düştüğüne şüphe kalmadı.
Zarafet’in, bu pek acûlâne2897 teklifsizlikleri önünde Ali’nin
çeşmân-ı mahcûbiyeti2898 bir daha aşağıya dikildi.
O günü Zarafet, yemek pişirirken sütü limona, sirkeyi bala karıştırarak ne yaptığını bilmez bir vecde düştü. Et tahtasının başında
satırın sapından yakalıyor:
Ali’m Ali’m gül Ali’m
Gül dibine gel yârim
Gül dibine gelmezsen
Bir şeftali ver Ali’m
mâ-sadak: uygun
tebessüm-i şebâbetle: gençlik gülümsemesiyle
2896	
edât-ı temellükiye-i tasgîriyesi: küçülterek sahip çıkma edatı
2897	
acûlâne: acele eder şekilde
2898	
çeşmân-ı mahcûbiyeti: utanan gözleri
2894	
2895	
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şarkısının mısralarını lâ-yu’add2899 defa tekrar ile önündeki tahtayı
büyük bir süratle bilâ-inkıtâ2900 yirmi otuz defa takırdatıyor… Sonra şeftali mısraına gelince kolları gevşiyor, gözleri süzülüyor, salyaları akarak medit bir kahkaha ile sağına soluna yalpalıyordu.
Bu genç uşağın, o haneye vürudundan sonra aşçı kadının kalbinde Şaban’a olan kânûn-i kadîm sevdası külleniverdi. Onun yerine, Ali için bir bürkân-ı âteş-feşân2901 feverana başladı… Oğlanı
elinden gelse kuş sütüyle besleyecekti. Tavuk butları, en yumuşak
filetolar, börekler, kremalar, lalangalar gizli gizli hep Ali’ye yediriliyordu. Oğlan evvel emirde bu taşkınca ikramlara bir mana veremeyerek kabulde biraz müstağni2902 bulundu. Fakat Zarafet, en şirin
tebessüm-i iknâ’âtını ibzal ile:2903
–A… Ye ayo… Sen gençsin… Ye de vucuduna kuvvet olsun…
Eyi iş gor…
İştihası kemalde olan Ali, bir iki istiğnadan2904 sonra yüze durmamaya başlamış, sabahları mutfak kapısına gelerek: “Abla, akşamdan bana ne tatlısı sakladın?” diyecek kadar teklifsizliği ilerletmişti.
Bir ay başında Zarafet, yedi mecidiye aylığını getirip Ali’nin
avucuna koyarak:
“Al bu ‘fara’ sende dursun…” demişti. Bu büyük emniyete
vech-i istihkâkını vehleten2905 tayin edemeyen Ali, şaşkın şaşkın
muhâtabenin yüzüne bakakalınca Zarafet türlü inhina2906 ve fıkırtılar ile:
–A! Yuzume ne bakıyorsun ayo! Teklifimiz var mı? Bende duracağına sende dursun. Ben senden canımı esirger miyim ah Aliciğim?
lâ-yu’add: pek çok
bilâ-inkıtâ: kesintisiz
2901	
bürkân-ı âteş-feşân: ateş saçan yanardağ
2902	
müstağni: çekingen
2903	
tebessüm-i iknâ’âtını ibzal ile: inandırıcı gülümsemelerini sarf ederek
2904	
istiğna: nazlı davranma
2905	
vech-i istihkâkını vehleten: hak etme sebebini ilkin
2906	
inhina: kıvranma
2899	
2900	
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Ali, lüzumundan fazla vurdumduymaz bir delikanlı, Arap’ın bu
semahat ve fart-ı emniyetini2907 bir hiss-i maderâne ile uyanmış büyük bir teveccühe, bir muhabbete hamlediyor.
Zarafet, şimdi Şaban’ın iftirâkıyla yanıp yakıldığı zamandan
ziyade muztarib-i sevdâ… Geceleri rahat nevmden mahrum. Bu
dildâr-ı şâbbına elem-ı derûnunu ne yolda ifhâm edebilmek çaresini
bî-ârâm taharriyle nâlân…2908
“Acaba ‘İçimde yangın var.’ diye bağırsam mı? Yoksa birdenbire boynuna mı sarılsam?” kabilinden türlü suver-i i’tirâfiye2909 arasında bikarar, mütereddit… Nihayet bir gün Zarafet, Ali’nin kendine “bacı” hitabında bulunmasından bi’l-infi’âl:2910
–Ayo bana bir daha “bacı” dime…
–Ya ne diyeyim?
Zarafet, elini uzatıp delikanlının çenesini okşayarak tatlı, yayık
ve baygın bir telaffuzla:
–Eşim de…
Bî-fehm2911 Ali, bu tabiri Arabın sûret-i isti’mâlindeki maksattan büsbütün uzak bir manaya alarak yani kapı yoldaşı mealinde
bi’t-telakkî:2912 “Peki eşim! Bundan sonra öyle derim…” demişti.
Zarafet, oğlanın gölgelenmiş bıyıkları altındaki körpe pembe dudaklarıyla telaffuz ettiği bu tabir-i samimiyeti, istimâ’a bir türlü dayanamayarak:
–Aman bayıldım Ali! Ne guzel soyledi… Bir daha söyle bakayım!
–Eşim…
semahat ve fart-ı emniyetini: cömertlik ve aşırı güvenini
bî-ârâm taharriyle nâlân: durmadan araştırmaktan sızlanan
2909	
suver-i i’tirâfiye: itiraf şekilleri
2910	
bi’l-infi’âl: kızarak
2911	
bî-fehm: anlayışsız
2912	
bi’t-telakkî: anlayarak
2907	
2908	
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Bu telaffuz-ı latiften Arap’ın tekmil mevcûdiyet-i sevdâsı cûşa
gelerek: “A dostlar bitti artık benim işim…” narasıyla zavallı Ali’yi
bir beht-i azîm2913 içinde bıraktı…
§
Meftun, milyonerler aleyhindeki felsefe-i mahsûsasını Mahir’e telkin ile netîce-i hikemîyâtında dermeyan eylediği2914 mühür,
senet sirkati teklifinden sonra artık delikanlıya bu bahse dair şakk-ı
şefe eylememişti.2915 Mahir de aralarında hiç böyle söz geçmemiş
gibi bulunuyordu. Fakat Mahir’in saffetine nazaran Meftun âdeta
büyük bir “psikolog”, ilm-i ahvâl-i rûhiye âlimi addolunabilirdi.
Kayınbiraderinin hiçbir hâlini, hareketini nazar-ı dikkatinden dûr
tutmuyor, demirin kızıp kızıp da nihayet çekiç altında istenilen eşkâli ahzedecek bir yumuşaklık peyda eylemesi gibi Meftun da Mahir’in işte öyle bir tav zamanına intizar ediyordu.
Bazı kimseler vardır, herhangi bir şey hakkında peyda eylemiş
oldukları itimat ve kanaati ilelebet muhafaza kaydında bulunurlar.
Bunların, butlan2916 kanaatleri kendilerine ispat edilse hakikate karşı durarak yine ret ile mukabele ederler. Getirilen en kavi delâ’ile
karşı cevap itasından âciz kalınca en ziyade gösterebilecekleri sûret-i teslîmiyet “Allah aşkına sus… Fikrimi bozacaksın. İleri varma… Söylesen de artık dinlemem. Nafile yorulma.” sözünden ibaret kalır. Fakat bu zevat, o kanaatlerinin safahatından her gün birini
delip deşecek mü’eessirâtla dolu bir muhite düşerler ise eski itimatlarından yavaş yavaş kendilerinde bir şey kalmaz… Hemen haberleri olmadan tebdîl-i kanâ’at ederler…
Defaten vuku bulan teklîf-i ma’hûdunda2917 muvaffak olamayan Meftun’un tedrici hareketi takdirinde te’mîn-i galebe edebilmesi mümkündü. Kayınbiraderini bazı cemiyetlere, eğlencelere alıştırabilmek için zavallıyı gereği gibi yontmak, inceltmek lazımdı.
Gayr-ı irâdî vaki olacak kabalıklarının saffetine, görgüsüzlüğüne,
beht-i azîm: büyük şaşkınlık
dermeyan eylediği: ileri sürdüğü
2915	
şakk-ı şefe eylememişti: ağzını açıp konuşmamıştı
2916	
butlan: haksız
2917	
teklîf-i ma’hûdunda: sözü geçen teklifinde
2913	
2914	
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cehaletine bağışlanması, nazar-ı afv ile görülmesi istirhamıyla Mahir’i Beyoğlu’nda bazı dostlarına takdim etti. Kayınbirader, bu
âlemlere karşı evvela bigânelik ve âdeta vahşet gösterdi. Yavaş yavaş biraz alıştı. İki şey en ziyade hoşuna gitti. Kadınlar ve kumar…
Fakat lisana, bilhassa birçok adata adem-i vukûfu pek çok tuhaflıklara sebebiyet veriyordu.
Meftun’un nazar-ı hırsı önünde Kasım Efendi’nin vefatından
evvel servetinin bir kısmına el atmak ihtimali peyda oluverince Mahir’i yemlemek için icap eden parayı son vüs’ünü istimal ile2918 tedarike uğraşıyordu. Kayınbiraderi, tombul Madam Makferlan’a
bayılıyor, bitiyordu. Frenk karısı da bu kaşlı gözlü, tıknaz, gürbüz
Türk delikanlısından belahata karîb bir sâde-dillikle, güya bu meftuniyetinden hiçbir şey hissettirmemeye çabalayarak, arada sırada
kendini unutacak bir mestî-i garâmla2919 kaydırdığı baygın nazarlara karşı pek bî-hiss kalmıyordu.
Frenk adatınca, buluşma veya veda zamanlarında el ele tutuşmak lazım gelip de Mahir’in bir hiss-i şedîd iştiyakla uzattığı dest-i
ra’şedârı, Madam Makferlan’ın yumuşak parmakları arasında hafif
bir tazyike uğrayınca delikanlının yüzü humret-i sevdâ ile ateşleniyor, yed-i iffet-i zevcesinin muhâleset-i dostâne2920 namına diğer bir
hiss-i gayr-ı muvâlâtkârane2921 ile sıkıldığının farkına varıp da Mösyö Makferlan’ın hiddetten pür-âteş kesileceğine zâhib olan2922 Mahir, havf ve mahcubiyetinden yerlere geçiyordu. Öyle güzel elin,
seksen erkeğin avucu içinde sıkılmasına bir zevcin nasıl tahammül
edebildiğine, bu deryâ-dilliğine zavallı saf delikanlı bir türlü akıl
erdiremiyordu.
Kayınbiraderinin Frenk karılarına böyle ateşlenmesinden zevcesi Lebibe’ye karşı muhabbeti pek gevşemiş olduğunu Meftun anlayarak kendi kendine:
vüs’ünü istimal ile: fırsatını kullanarak
mestî-i garâmla: aşk sarhoşluğuyla
2920	
muhâleset-i dostâne: dostça muamele
2921	
hiss-i gayr-ı muvâlâtkârane: dostça olmayan his
2922	
zâhib olan: zanna kapılan
2918	
2919	
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–Zavallı kadınlar, insaniyete karşı olan en büyük hizmetiniz
tevlit iken bu vazîfe-i kudsîyeyi ifadan sonra itilaya2923 bedel çoğunuz zevçlerinizin enzarında sukut ediyorsunuz. Bir kadınla erkek
arasında iki buçuk senelik bir müddet-i zevciyet… Bir de çocuk…
Muhabbet-i ailenin en yüksek tabakâtında tayerân eden zevçlerin
bâl-i sevdâsını bile yoruyor, düşürüyor, kırıyor, biçare Lebibe ekseri kadınların duçar oldukları bu nikbete2924 uğramamak için sen
hamhalat bir koca intihap ettin. Onun birçok budalalıklarına da katlandın. O bugün nazar-ı iştihasını senden çevirdi. Bir erkek ne kadar hımbıl, görgüsüz, cahil olursa olsun yine erkektir. Çiçekten çiçeğe dolaşan arı gibi bir sevk-i şedîd-i tabiatla hüsünden hüsne gönül gezdirmek hiss-i recûliyetine2925 galebe edemez… Beni affet
Lebibe! Bu budala kocana diğer kadınları sevdirmek için ders-i aşk
vermek, ona usul-i muvaffakiyet ve âdâb-ı sevdâ talim etmek mecburiyetindeyim.
Beyoğlu müsamerelerinin birinde, Madam Makferlan’ın neşe-i
sevdasıyla içkiyi fazla kaçıran Mahir, eniştesini bir köşeye çekerek
biraz şaşı nazar ve mestane eda ile:
–Bana baksana enişteciğim…
–Söyle…
–Beni bir daha bu âlemlere getirme… Rica ederim… Benim
ayağım buralardan kesilsin…
–Niçin?
–Ah nasıl söyleyeyim? Eniştemsin!
–Enişten olmaktan ne çıkar?
–İş başka… İki gözüm… İş başka…
–Ne işi?
–Of… Bana da karıma da yazık olacak…
–Neden yavrum Mahir? Neden?
itila: yükselme
nikbet: talihsizlik
2925	
hiss-i recûliyetine: erkeklik hissine
2923	
2924	
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Mahir, eniştesinin iki elinden tutup sıkarak:
–Söylersem bana lanet etmez misin?
–Kat’â…
–Madam Makferlan yok mu?
–Ey…
–İşte onu görünce beni bir ateş bürüyor… Vücudu vücuduma
biraz temas ederse o kadar elektrikleniyorum ki… Ah enişteciğim
ah… Madamda bir kadın kokusu var…
Meftun’un sımsıkı tuttuğu ellerini dudaklarına götürerek buselere gark ede ede katarât-ı ye’isle2926 ıslata ıslata:
–Ilık ılık… Ta ruhuma kadar nüfuz edep, müskir bir rayiha…
Ah işte o koku beni bitiriyor, öldürüyor…
Mahir, biraz dinlendikten sonra:
–Biz, birbirimizin hem kayınbiraderi hem eniştesi oluyoruz.
Benim gibi bir enişteye şimdi lanet ediyorsun değil mi?
–Hiçbir vakitte…
Mahir, şaşkın şaşkın muhatabının yüzüne bakarak:
–Hiçbir vakitte mi? Anlayamadım… Çünkü açıkça söyleyeyim
mi? Sen benim hemşiremin üzerine böyle bir fenalık etsen ben sana
çok gücenirim… Doğrusu lanet ederim…
–Çocuksun Mahir çocuk… Bir insanın meşru karısı başka, böyle hâric-i meşrû’iyet münasebet peyda ettiği kadınlar da yine başka… Dünyada bir kadınla… Zevce-i menkûhasıyla2927 durmuş,
oturmuş kaç erkek bulunabilir? Ben erkekliği nokta-i tabiyesinden
muhakeme ettiğim için… Ne senin böyle bir sevdaya düşmüş olmana kızarım. Ne de bende böyle bir hâl vukua geldiği zaman senin
hiddet etmeni isterim… Sen seksen kadına gönül versen Lebibe
yine senin zevcendir… Onun meşruiyetine hiç halel gelmez…
–Fakat senin hemşiren çok hisli kadın… Böyle seninle Beyoğlu’nda bulunup da sonra eve avdet ettiğimiz zaman benim her hâlikatarât-ı ye’isle: keder gözyaşlarıyla
zevce-i menkûhasıyla: nikâhlı karısıyla

2926	
2927	
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me dikkat ediyor. Türlü bahaneler bulup ceplerimi karıştırıyor…
Elbiselerimi koklayıp “Of üstün başın hep Frenk karısı kokuyor.”
diyor… Evden gaybubet edeceğimiz gecelerde başka kadınlara göz
atmamaklığım… Senin sözlerine uymamaklığım için bana türlü
antlar veriyor… Yeminler ettiriyor.
–Kadındır canım… Onların her dediklerine ehemmiyet verilir
mi? Onların sözlerini tutmak lazım gelse her gün ikindi zamanı eve
gelmeli, sabahleyin kalem vakti çıkmalı… Belki böyle yapan aptal
kocalar da bulunur. Fakat ne yapsan onlara yaranılmaz… Yine dırıltı çıkaracak bir şey bulurlar…
Mahir, in’itâf ettiği2928 nikâtta saniyelerle duran ağır, müceff,2929
mestane nazarlarla eniştesini yukarıdan aşağıya süzerek:
–Sen nasıl eniştesin be! Kayınbiraderine başka bir kadını sevmeye müsaade ediyorsun… Bana o kadar yüz vermeye gelmez…
Yüz bulunca sonra astarını da isterim ha!
–Ben ne kayınbirader bilirim… Ne enişte… Ben hakîkat-perest
bir adamım… Allah kadını erkek, erkeği kadın için yaratmış… Fakat bir erkek tek bir kadınla yaşayacaktır diye emretmemiş. Hiçbir
dinde, hiçbir felsefede böyle bir sarahat yok… Şimdi sen benim
eniştemsin diye böyle en büyük hakikatleri inkâr mı edeceğim? Bizim gibi hakkı, hakikati, insaniyeti tanır, aklı başında, muhakemesi
yerinde insanlar, birbirini melâ’ik2930 sınıfından addetmezler. Alûde-i ma’âsî2931 evlâd-ı beşerden olduklarını bilirler. Yekdiğerinin
kabahatini tayip ve teşhir etmezler, görmemezlikten gelirler. Örtbas
ederler. Benim hemşireme karşı ben senin kabahatini gizlerim…
Seninkine karşı sen de benimkini örtersin, geçinme böyle olur…
–Ah enişteciğim güzel söylüyorsun ama benim gönül verdiğim
karı, kocalı… Belanın büyüğü orada… Sinyor Pardiso mudur? Çelebi Kaput mudur? Mösyö Makferlan mıdır? Nedir? İşte o herif bu
işi sezip de o Frenk kafası bir kere kızarsa düelloda beni öldürmeye
in’itâf ettiği: yönelttiği
müceff: içi boş
2930	
melâ’ik: melekler
2931	
alûde-i ma’âsî: günahlara bulaşmış
2928	
2929	
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kalkmaz mı? Vay canına be! Revolver nişanına da hiç idmanım
yok… Bak sopa ile, lobutla, copla olsa imanını gevretirim…
–Yook Mahir! Bu cemiyetlere öyle sopa, cop, matrak filan girmez… Dikkat edersin… Ağır, temkinli, ihtiyatlı davranırsın. Hiçbir
şey çaktırmazsın… Mösyö Makferlan dalgın, şair bir herif… Ne
anlayacak!
–Nasıl ne anlayacak be! Karı pek serbest… Kocasının yanında
geliyor, larpadak2932 elimden yakalıyor… “Mon Bey koman sava?”2933 diyor. Ben de “Sava biyen, tre biyen!2934 Tre biyen! Tre biyen!” diyorum. Sonra gülüyor… Gülüyor… Gülüyor… Elimi birkaç defa sıkıyor… Yumuşak yumuşak onun beyaz tombul eli bana
dokununca tekmil vücudum, ayıptır söylemesi, işte öyle tuhaf bir
hâl… Bir şeyler oluyor… Sıtma yakalamış gibi haydi beni bir titreme alıyor… İki çenem zangır zangır birbirine vurmaya başlıyor…
Aman gayret edeyim, bir şey çaktırmayayım diyorum. Sıtma nöbeti
geçmiyor ki… Karı köpoğlu kurnaz… Vücudumu zelzele sardığını
anlıyor… Sonra madamın yanından kaçıyorum… Neme lazım benim… Bu karı bana haram, benim evde mis gibi zevcem var diyorum… Eve gidip bütün hırsımı Lebibe’den çıkarmak istiyorum…
Lakin ah nasıl anlatayım enişte! Karımı seviyorum. Okşuyorum…
Elinden tutuyorum. Nafile… O lezzet yok… Hiçbir şey duymuyorum. Madam, bana sanki kaymak, karım saman gibi geliyor. Vay
geçmişine be… Haram şey ne kadar tatlı oluyor!
–Hay Allah müstahakkını versin… Ne aptalsın Mahir…
Böyle Beyoğlu geceleri geçirip enişte kayınbirader yorgun argın, uykusuzluktan yarı baygın birer hâlde eve avdet eyledikleri
zaman Lebibe zevcinde külli bir tebeddül, eski adadı hilafına tuhaf
tuhaf yenilikler, bazen ipe sapa gelmez delilikler gördüğünden ağabeyi Meftun Bey’in, zevci Mahir’i alafrangalık âlemlerinin “deboş”2935 kısmına “inisiye” ettiğini2936 anlıyordu. Fakat bir enişte, kalarpadak: ansızın
mon bey koman sava (mon bey comment ça va): Beyim nasılsın?
2934	
Sava biyen, tre biyen. (Ça va bien, très bien.): İyi gidiyor, çok iyi.
2935	
deboş (debauche): zevk ve eğlenceye düşkünlük
2936	
inisiye ettiğini (initier): öğrettiğini
2932	
2933	
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yınbiraderini niçin azdırsın? İşte buna bir sebep göremiyor, bir
mana veremiyordu. Bir sükût etti. İki sükût etti. Nihayet Mahir’in
ahvalinde sükûta, tahammüle aram bırakmayacak taşkınlıklara, soğukluklara, bilhusus diğer bir kadına gönül iliştirmiş…hayır, âdeta
tutulmuş olduğuna delalet eder emarelere müsadif olunca bir gün
biraderinin odasına giderek istîzâhât-ı mühimmesi2937 olduğunu işrâben2938 kapıyı kapattıktan sonra:
–Ağabey bu ne rezalet?
–Ne olmuş?
–Zevcim günden güne çığırından çıkıyor…
–Adam sen de bırak şu aptalı…
–Aptal maptal ama kocamdır…
–Kocansa Allah mübarek etsin, elinden alan yok a…
–Nasıl alan yok? Ayartmaya uğraşıyorlar…
–Kimi?
–Zevcimi…
–Mahir’i mi? Sen de kocanı fasulye gibi nimetten addediyorsun. Ben dünyada onu ayartmaya heveslenecek karı tasavvur edemem. Kadınların topu birden işte böyle senin gibidir. Alık salık kocalarını afet zannederler. Dünyanın gözü ona dikilmiş kıyasında
bulunurlar.
Lebibe, hiddetle kaşlarını kaldırıp te’yîd-i müdde’â eder surette birkaç defa manalı manalı başını salladıktan sonra:
–Evet ayartıyorlar. Hem ayartan da bir Fransız karısı…
–O… o… o… Mahir Bey’i ayartan Türk de değil de Fransız
karısı imiş… Bunu nereden anladın kuzum Lebibe?
–Beni insafla dinleyiniz. Bu adam bizim eve yeni içgüveyi geldiği vakit kolalı gömlek giymeye, yakalık, kolluk kullanmaya bile
pek alışmamıştı. Kalıpsız fes, dizi çıkık pantolon, tozlu ökçesi çarık
iskarpiniyle gezerdi. Boyun bağının bir saatçik olsun boynunda
istîzâhât-ı mühimmesi: mühim bir soruşturması
işrâben: göstererek

2937	
2938	
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doğru durduğunu göremezdim. Hemen bir tarafa çarpılıverirdi. Ne
ise uğraşa uğraşa biraz adama benzetir gibi oldum.
–Ne yapalım. Sen kendin beğendin de vardın. Amelindir, çek…
–Şimdi de lüzumundan fazla incelmeye, iki dirhem bir çekirdek
olmağa yelteniyor. İncelik, şıklık hilkatinde olmadığı için gülünç
hâllere giriyor. Pantolonların katları bozulmamak için baskılar, ceketlere, pardösülere askılar, türlü renk ve şekilde boyun bağları almış. Birini çıkarıp birini takıyor. Yaraşıp yaraşmadığını benden soruyor. Evvelden iki kelime Fransızca öğrenmesini istemezdi. Şimdi
cebinde küçük bir mükâleme2939 kitabı durmayıp ezberliyor. “Bonjour madame. Comment vous portez-vous”2940 kabilinden mükâlemât-ı âdiyeden2941 başka ayrıca kâğıtlara yazılmış:
“Madame vous êtes la reine de mon Coeur (Madam gönlümün
melikesisiniz).2942 Madame pourriez vous me dire les heures ou
s’absente votre mari? (Zevcinizin gaybubet ettiği saatleri bana söyleyebilir misiniz?)” cümleleri pek câlib-i dikkat, pek manidar değil
mi? İşte bu delâ’ilden2943, Mahir’i tabiatı hilafındaki bu deliliklere,
bu hâhişlere2944 sevk eden bir kuvvet, bir müessir, daha doğrusu bir
madam olduğunu anlıyorum. Güftesiyle, bestesiyle Fransızca bir
şarkı ezberlemiş, söylüyor. Kulağımın dibinde gece gündüz mırıldanmasından bunu ben de öğrendim.
L’aveu que je voulais vous faire
Est un aveu tendre et discret
Mais je tremble de vous déplaire
J’en aurais un si grand regret
mükâleme: karşılıklı konuşma
Bonjour madame. Comment vous portez-vous: Merhaba madam. Nasılsınız?
2941	
mükâlemât-ı âdiyeden: basit konuşmalardan
2942	
melike: kraliçe
2943	
delâ’il: deliller
2944	
hâhiş: fazla arzu
2939	
2940	
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(Size etmek istediğim itiraf, bir i’tirâf-ı rakîk ve hafîdir2945. Fakat size beğenilmemek havfıyla titriyorum. Beğenilmezsem meyusiyetim2946 büyük olacaktır.)
Hep bu sözler, mısralar, parlak değil mi? Zevcinin ağzından,
ceplerinden çıkan, taşan bu bedahetlere karşı bî-te’essür2947 kalacak
bir zevce tasavvur edilemez. Hep bunlar Mahir’in sadâkat-i beytiyeden, zevciyetinden inhirafını2948 gösteriyor.
Meftun, birbirinin üzerine attığı iki bacağını titreterek dalgın
bir tavırla:
–Tuhaf şey! Bir delikanlı Fransızcadan dört mısra ezberlerse
sadâkat-i zevciyeden inhiraf mı etmiş olur?
–Yok… Yok… Böyle beyhude müdafaalara, tevillere2949 lüzum
yok. Meselenin asıl tuhafı, Mahir’in bu garâbet-i ahvâle sizinle sıkı
fıkı düşüp kalkmağa başladıktan, Beyoğlu’nda bazı aileler nezdine
dadandıktan sonra uğramasıdır.
–Ha! Haydi bakalım, beni de zevcin gibi bir ahmağı azdırmak
tenezzülünde bulunan bir şeytan derekesine indir.
–Bilemem… Sizin felsefenizce insanların şeytanlığa kıyamları
bir tenezzül müdür? Yoksa bir itila mı? Yalnız benim bildiğim, hissettiğim, âdeta vâzıhan gördüğüm şey kocamın şu aralık azması…
Onun bu azgınlığında sizin de dahl ve tesiriniz bulunmasıdır.
–Saçma söylüyorsun Lebibe… Senin kocanı azdırmakta benim
için ne menfaat tasavvur olunabilir ki böyle bir münasebetsizliğe
kalkayım?
–Bilemem! Sizin harekâtınıza, ef’âlinize, bahusus felsefenize
kimsenin aklı ermez. Hatta kendinizin bile… Onun bu azmasında
sizin hakikaten bir tesiriniz yoksa sevdiği Fransız karısının kim olduğunu, münasebetleri ne derecede bulunduğunu tahkik edip bana
haber veriniz.
i’tirâf-ı rakîk ve hafî: gizli ve duygulu itiraf
meyusiyetim: umutsuzluğum
2947	
bî-te’essür: duygusuz
2948	
inhirafını: saptığını
2949	
tevil: başka bir anlamda kabul etme
2945	
2946	
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–O… o… Fena değil… Hanımefendi, zevcinin tahkîk-i ahvâli
için beni, ağabeyini casus gibi istihdam edecek…
–Böyle mühim ve meşru bir hususta insan hemşiresine muavenette bulunursa casusluk mu etmiş olur?
–Casusluğun mühimi, alelhusus meşru bulunduğunu bilmiyordum.
–Siz bu ricamı kabul etmezseniz Raci ağabeyime müracaat ederim…
–Raci mert oğlandır. O böyle adi bir casusluğu hiçbir vakit kabul etmez…
–Öyle ise bu işe kendim sıvanırım…
–Hah şimdi oldu işte… Paçalarını sıva… Çarşafı çek başına,
düş kocanın arkasına… Beyoğlu’nda meyhane, birahane, daha bilmem ne hane… O nereye girerse sen de gir… O zaman Mahir’in
esrarına vâkıf olursun…
Birader ile hemşire arasındaki mücadele, o günü bu raddeye
kadar varmış, sonra kapanmıştı. Lakin ağabeyinden aldığı tuhaf cevaplar, gördüğü acayip tavırlar Lebibe’yi büsbütün kuşkulandırdı.
Kadıncağız o günden sonra zevcinin harekâtı üzerine gözlerini dört
açtı.
§
Lebibe’nin böyle pirelenmesi, Meftun’un canını sıktı. Hemşiresinin açtığı enzâr-ı iştibâhı avutmak, uyutmak için bir çare düşünmenin fikriyle, delikanlı, sokağa çıktı. O düşünce ile tutturduğu
meşiyyetle2950 dalgın dalgın gide gide kendini Beyoğlu’nda Mösyö
Makferlan’ın kapısı önünde buldu. Çıngırağı çekti. İçeri girdi. Mösyö Makferlan, Yıldız’ca pek ziyade ehemmiyet verilen siyasi bir
meselede saray kodamanlarının evhâmâtını tatyîb edecek2951 bir sûret-i hâl bulmuş, “şantaj” av’avesiyle keyfiyeti alevlendiren gazeteleri de her zaman aldıkları hakk-ı sükûtun hemen nısfından az bir
meblağla susturmaya muvaffak olmuştu.
meşiyyet: istek
evhâmâtını tatyîb edecek: kuşkularını giderecek

2950	
2951	
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Bu hidemâtına mukabil, Makferlan cenapları, Yıldız’dan avuçlarını doldurarak bir mükâfât-ı nakdiyeye seza görülmüştü. Bundan
dolayı keyfi yerinde idi. Meftun’u kemâl-i beşâşetle2952 kabul ederek hemen dedi ki:
–İyi ki geldiniz. Sizi görmek istiyordum.
–Ne var?
–Büyük bir eğlence…
–Nerede?
–Erenköyü’nde sizin köşkte…
–Tamam eğlence mahallini buldunuz…
–Neden? Sizin köşkte eğlence yapılamaz mı?
–Yapılır. Zaten her gün de yapıyoruz…
–Nasıl?
–Karım benimle… Lebibe kocasıyla… Zarafet Eleni ile… Raci
hepimizle her saat kavga, kıyamet kopuyor…
–Canım bırakınız o aile dırıltılarını… O, her yerde eksik değil…
Zaten kadınların kavgasız içleri sıkılır… Bunların akıllısı bizim
Madam değil mi? Bazen bir günde üç dört defa dalaşırız…
Madam Makferlan, kinayeli bir tebessümle:
–Teşekkür ederim Mösyö… Eş dost muvacehesinde beni daima
dirliksizliğe dair olan hikâyelere sû-i misâl olarak teşhir edersin.
Mösyö Makferlan, bir kahkaha salıvererek:
–Size demedim mi? Lakırdısı olurken işte kavga başladı. Zaten
zevcemin en büyük zekâveti her sözü kumaş gibi önüne yayarak
kavgaya elverişli olan cihetini çekip ele almakta gösterdiği maharettedir.
–Emin ol Mösyö ki sana nispetle bu hususta ben pek geri kalırım… Yanında kavgacılıkta çırak bile olamam…
Meftun, bulunduğu sandalyeden birdenbire dimdik ayağa fırlayarak:
kemâl-i beşâşetle: fazla bir güler yüzlülükle

2952	
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–Yok… Yoook… Dinleyemem. Bizim evdekilere nispetle bu
sizin kavganız pek tatlı, pek zarifane… Âdeta ballı börek… Fakat
Türkçede bir darbımesel vardır: “İnsan her gün yemek yese bıkar.”
derler… Ben de kavgadan o kadar bıktım ki artık en tatlısına bile
yüzüm yok… Fakat tuhaf şey… Bu aile hâli, karı koca geçimi…
Muhite, terbiyeye, temeddüne ait farklar tayyedildiği2953 hâlde Afrika’da da o… Asya’da da… Avrupa’da da hep o… Evet Mösyö, şimdi bir eğlenceden bahsediyordunuz…
–Evet… Beyoğlu’nun “peti şan”2954 dedikleri küçük bahçelerinde büyük cadde namını verdikleri dar sokaklarında, karanlık, hava
almaz birahanelerinde, tozdan nefes alınmaz Şişli’sinde artık bunaldık. Gönül biraz kır havası almak istiyor. Tekmil masarifi2955
bana ait olmak üzere Erenköyü’nde sizin köşkte bir eğlence tertibi
arzusundayım…
–Pekiyi olur…
–Bir kır balosu yapacağız…
–Âlâ… Âlâ…
–Size bir hafta müsaade… Böyle bir eğlence için icap edecek
istihzârâta2956 başlayınız…
–Bu fikrinizi alkışa seza derecede güzel buldum. Fakat bu müsameremizi vücutlarıyla tezyin edecek zevatın kimler olacağını lütfen söyler misiniz?
–Kalabalık yok. Siz, biz… Şehim Bey ve madaması… Cemiyetimiz azasından Mösyö Kamil… Bir iki erkek, bir iki kadın… İşte
hemen bu kadar…
–Yalnız bir cihet beni düşündürüyor…
–Hangi cihet?
–Bizim aile halkından raks fennine aşina bir fert yok…
tayyedildiği: ortadan kaldırıldığı
peti şan (petit champs): küçük alanlar
2955	
tekmil masarifi: bütün masrafları
2956	
istihzârâta: hazırlıklara
2953	
2954	
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–Aileniz efradına “adabımuaşeret” talimi için sizin bir “kur”
açmış olduğunuzu biliyoruz…
–Evet…
– “Dans” da “adabımuaşeret” tetimmesinden bir kısım değil
midir?
–Hakkınız var…
–Şimdi hanenize avdet ederken, kitapçının birinden bir “raks
risalesi” alırsınız. Köşke gider gitmez talime başlarsınız.
19
Meftun, o akşam köşke cebinde bir “trete dö la dans”2957 ile
avdet etti. Bu balo haberi, hane halkından kiminin suratını somurttu.
Kimini fevkalade neşelendirdi. Mahir, sevinçten âdeta kabına sığamıyordu. Balo esnasında içilecek, oynayacaktı. Damat bey, Madam
Makferlan’ı âgûş-ı sevdâsına alıp da bir kasırga gibi oyun meydanını dönerken o neşe-i raks, o sermestî-i garâmla maşukasının sem’-i
rikkat ve merhametine ne tatlı kelimât-ı istirhâm fısıldayacak, bu
balo i’lân-ı aşk için ne güzel bir zemin tehiyye edecekti.2958
Meftun, elinde risale ile ta’lîm-i raks için meydana çıktığı zaman en büyük hâhişle ortaya atılan talip, Mahir oldu.
Zevcinin bu arzusunu, bu heves-i şedîdini, bu çılgınlıklarını
gören Lebibe fevke’l-hadd meyus oluyor fakat bu balonun, Mahir’in esrâr-ı mu’âşakasından bir kısmının tereşşuhuna2959 medar
olabileceği ihtimaline mebni ketm-i teessüre uğraşıyordu.
Bu eğlenceye, çılgınlık derecesinde sevinenlerden ikincisi de
Zarafet olmuştu. Aşçı kadın, “balo”nun ne demek olduğunu anlamak için Mahir’e müracaatla:
–Kuzum kucuk bey… “Balo” nedir? Ayo ben bilmiyo… Bana
anlatsana…
trete dö la dans (traite de la dance): dans anlaşması
tehiyye edecekti: hazırlayacaktı
2959	
tereşşuhuna: meydana çıkmasına
2957	
2958	
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Bu istizaha karşı Mahir sevincinden iki elini birbirine çarpıp
kemâl-i neş’e ile ağzını Zarafet’in yanağından bûse-çîn olacakmış2960 gibi yüzüne yaklaştırarak:
–Balo ne büyük bir eğlencedir. Bilsen Zarafet…
Arap istigrâbla:
–Ne olaca?
–Çalgı çalacak… Bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek birbirine sarılıp oynayacaklar…
Bu seferde Zarafet iki dest-i sürûrunu birbirine vurarak peştamallı belini sağa sola bir iki çalkadıktan sonra:
–Oh ne âlâ… Oh ne âlâ… Ben de Ali’ye sarılıp oynarım… Oh
gel keyfim gel… Ne kadar iş olursa ben gorurum… Kaç tencere
yemek isterse pişiririm…
Aşçı kadın da genç uşağa i’lân-ı aşk için baloyu bir sahne-i
muvafık addediyordu.
Dans talimi için hane halkı sofaya toplandı. Azize Hanım örtülü başını koridorun kapısından çıkararak kendi kendine:
–Sen esirge Rabb’im… Bu evin halkı hepsi tımarhane kaçkını…
Şimdi bunlar hep irili ufaklı ortaya çıkıp sıçrayacaklar mı? Ay tımarhanecinin gözü çıksın… Seyredeyim bakayım…
Meftun, elindeki Fransızca raks risalesini açarak:
–Vals oyunların şahıdır. Bu oyunun mahall-i icadı Almanya olduğu rivâyât-ı kadîmeden ise de mehazımız2961 bunu kabul etmiyor.
“Vals” aslen Fransız mahsulüdür. Bu oyunu ilk defa olarak krallarımızdan Üçüncü Henri oynamıştır tafsilatıyla söze girişip birtakım
vesaik-i tarihiye serdediyor. Şimdi bunların bize lüzumu yok. Balomuz yakında verileceğinden vals hakkında malumat-ı mücmele ve
müstacele itası mecburiyetindeyim. “Vals” hatvesi üç tempo üzerine ve biraz seri olarak icra edilir. Birinci tempoda sol ayak, sol cihete kaldırılır. İkincide dizler biraz kıvrılarak meks edilir. Üçüncüde sağ ayağı arkadan sol ayağa süratle yakınlaştırıp sol ileri sürübûse-çîn olacakmış: öpücük alacakmış
mehaz: kaynak

2960	
2961	
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lür… Bu hatve, ayakları aynı suretle arka cihetine sürümekle de
kâbil-i icrâdır. Kavalyenin refakat-i raksiyesinde bulunan madam
da aynı hatveleri atacaktır.
Lebibe, piyanoya oturtuldu. Meftun’un okuduğu nazariyatın
kısm-ı amelîsine girişildi. Ortada Rebia ile Eleni’den başka “dama”
yoktu. Biçare Rebia’nın da Bedri’nin nâr-ı iftirâkıyla2962 yüreğinden
kan gidiyordu. Çok ricalardan sonra raksta Meftun’a eş olması kıza
kabul ettirildi. Eleni’nin gençliği, güzelliği müte’ehhil erkeklerle
oynamasına hane politikasınca bir mânia2963 idi. Edibe de Lebibe de
Rum kızını zevçlerinden kıskanıyorlardı. Eleni, Raci’ye dama oldu.
Mahir Bey kaldı. Hemşiresine müracaatla:
–Haydi Edibe, sen de bana dama ol…
Edibe kundaklı başını bir gayz-ı şedîdle kardeşine doğru uzatıp:
–Ne olayım? Ne olayım?
–Dama…
Kasım’ın kızı ayağından çıkardığı terliğinin tersini kardeşine
göstererek:
–Şunu şimdi senin ağzına yapıştırırsam görürsün… Kocamın
bana teklife cesaret edemediği bir şeyi sen nasıl söylüyorsun? Beyefendiye dama olup da talimli maymun gibi sıçrayacakmışım! Allah akıllar versin… Sen azdın Mahir… Sen bir şey oldun… Dur
bakalım sonu nereye çıkacak!
Zarafet, kırmalı dantelâlı fakat kirlice beyaz “prostela”sıyla sofanın kapısından bakıyordu. Lebibe’nin parmakları “Jorj Rose”ye
(Georges Rousset) ait kıvrak bir İspanyol valsinin medhali üzerinde
gezinirken, Arap başını kapının sövesine dayayıp gözlerini süzerek:
“Ah bu kucuk hanımın çalgısı bana ne kadar dokunuyo…” diyordu.
Ali’nin o haneye vürudundan beri hakikaten Zarafet’in yüreği
o kadar yufkalaşmıştı ki kapı gıcırtısına zavallıda bir meyl-i girye
peyda oluyordu.
nâr-ı iftirâkıyla: ayrılık ateşiyle
mânia: engel

2962	
2963	
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Meftun, aşçı kadını görerek:
“A işte, Zarafet var. Mahir’in daması da o olsun.” diye haykırdı,
aşçı kadın bu teklifi iki defa ettirtmedi. Hemen birincide kabul etti.
Zarafet’e vals hatveleri bin müşkülatla biraz anlatıldı… “Anladı”
diyor, tarif edilen şeyin zıddını yapıyordu.
Piyano, valsın birinci hanesine girdi. Mahir, damasını omzundan, belinden yakaladı. Arap, kereviz turşusuyla bayatlamış sarımsaklı yahni arasında öyle keskin bir koku neşrediyordu ki zavallı
Mahir burnunu ne tarafa çevireceğini bilemiyordu.
Meftun, karşıdan kayınbiraderinin bu rahatsızlığını anlayarak:
“Mahir Bey, damanızı ‘dezenfekte’ için birkaç kilo ‘süblime’ lazım…” latifesiyle haykırdı.
Mahir, burnunu Zarafet’ten mümkün olduğu kadar uzaklaştırıp
gözlerini de nim kapayarak, bu, bulaşık paçavrası gibi kokan Arap’a
bedel bir hafta sonra kolları arasında tutacağı vücûd-ı latîf ve muattarı tasavvurla, piyanonun darabât-ı ahenk-dârına tebe’an,2964 o gün
öğrendiği “vals” temposunu bir, iki, üç diye sayarak bu acemi alayının tutturduğu “dans” kasırgasına katışıp gidiyordu.
İskemleleri devirmek, esvap peşi sökülmek, düşüp kalça incitmek, pencereye çarpıp cam kırmak nevinden hercümerçler içinde
bu raks talimi birkaç saat devam etti.
Azize Hanım, sofanın kapısından o müthiş dehen-i tezyîfini2965
açarak:
–Edibe bak kızım bak… Birbirini kucaklamışlar da nasıl sıçrıyorlar? Şu Arap’la Rebia’nın oyunlarına bak… Ne erkek canlısı
karılar bunlar! Görürsün… Azize kadın dediydi dersin… Bu
Arap’la bu kızın ölümleri en nihayet yine kanlı basurdan olacaktır…
Senin şıpsevdi kocana bak… Kara kıza nasıl sarılmış? Ya eski göz
ağrısı… Burası babülhâne midir? Ev midir? Nasıl şey bilmem ki!
Arap uşakla… Bey, teyze kızıyla… O, onunla… Bu, bununla…
darabât-ı ahenk-dârına tebe’an: ahenkli vuruşlarına uyup
dehen-i tezyîfini: alaycı ağzını

2964	
2965	
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Arap bu yeni uşağı da baştan çıkaracak… Zavallı genç oğlan pek
bön… A, Zarafet onu bir yudum su gibi içiverir vallah…
Filhakika oyun paydosunda Zarafet, Ali’yi mutfağa celp ile
taze öğrendiği bu dumanı üstündeki raksı, genç uşağa meşk için
helecanlar içinde dedi ki:
–Ali…
–Efendim…
–Bu konakta haftaya balo var… Yemekler yapılaca… Çalgıcılar çalınaca… Herkes birbiriyle oynayaca… Bir kadın bir erkek…
Hesapladılar sen benim hisseme duştun… Ben de sana duştum…
–Ben nereye düştüm abla?
–Abla mı? Ha unuttun mu? Haniya eşim?
–Eşim ben nereye düştüm?
Zarafet kalb-i sevdâ-zedesini göstererek:
–Buraya duştun… Buraya… Zarafet’e… Şimdi senin adın “kavala”, benim adım da “madama”. Oyunda oyle diyorlar…
–Senin adın mama dadı mı?
–Yok ayo! Mama dadı niçun olayım? Erkekler “kavala”, kadınlar “madama” anladın mı? Şimdi buraya yanıma gel… Bir elinle
benim belime sarıl, öteki elinle de boynuma sarıl…
Ali, kemâl-i mahcûbiyede bu ta’rîfâta tatbîk-i harekete uğraşarak gayet gevşek, gönülsüz bir surette bir elini Arap’ın boynuna
diğerini beline atar… Zarafet haykırarak:
–Oyle değil… Sıkı sarıl… Sıkı sarıl…
Ali, biraz daha yaklaşır… Zarafet:
–Utanma canım… Ben sarıl dedikten sonra sen ne sıkılıyosun?
Oyun bu… Böyle sıkı olaca, beyefendi oyle tarif etti… Şimdi sağ
bacağı benim sol bacağına yaklaştır… Bir, iki, üç dedilen ben nasıl
sıçrayosa sen de oyle sıçra…
Zarafet, bu üç temposu üzerine Ali’yi bir hayli defa sıçrattıktan
sonra genç oğlanın sîne-i hâr-ı şebâbıyla temasa gelmek zevk-i
cân-fezâsına bir türlü doyamayarak bir, iki, üç temposunu bu defa:
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Aman yâr, paşam yâr
Öldüm yâr, cimdallı
şarkısına bi’t-tahvîl2966, ocağın önünden bulaşık çukuruna, oradan
tabaklığın yanına atılarak zavallı Ali’yi mutfağın içinde dört döndürmeye başladı. “Cimdallı”dan sonra:
Haydindi hopla da gel…
…. rını topla da gel
Onu müteakiben:
Ah anacığım bana ne oldu ben bilemem
şarkısına girişti. Arap, genç kavalyesinin enfâs-ı tâze-i recûliyetini2967, yakından ılık ılık teneffüs ettikçe âdeta kuduruyor, görülmedik bir tarîkat-ı müfterise mensûbînine2968 isnat olunabilecek bir
vecd-i müfritle2969 oradan oraya atılıyordu. Bir iki sahan kapağı,
tencere yuvarlandı. Bir uzun tabak düştü. Tuzla buz oldu. Zavallı
Ali, bir ıstakoz kıskacı arasında kalmış kadar ezildiği bu sıvalı iki
siyah kolun tazyîk-i bî-rahîmânesinden kurtulmaya var kuvvetiyle
uğraşıyor, muvaffak olamıyordu.
Arap’ta yavaş yavaş ağız köpürdü. Gözler döndü. Şimdi “Ah…
ana… çığım…” şarkısı artık uzun fasılalarla takti edilerek…siyahları kaybolmuş gözlerle…baygın nefeslerle, bir ihtizâr-ı sevdâ kesiklikleriyle söyleniyordu.
Ali ile sîne-ber-sîne-i cezbe olan2970 Zarafet’in her türlü
kavâ’id-i raksiye fevkine çıkardığı bu vals curcunası esnasında
mutfakta kopan gürültüyü en evvel Azize Hanım duyarak hemen
mahall-i velveleye şitâb eylemiş, biçare Ali’yi, Arap’ın âgûş-ı
muzîk-i ta’zîbinde2971 bunalmış, âdeta morarmış bir hâlde görünce
var avazıyla: Yetişin… Zarafet Ali’yi boğuyor…” diye haykırarak
bütün hane halkını mutfak kapısına toplamıştı. Gelenler “vals”tan
bi’t-tahvîl: dönüştürerek
enfâs-ı tâze-i recûliyetini: erkekliğinin taze nefeslerini
2968	
tarîkat-ı müfterise mensûbînine: vahşi tarikat mensuplarına
2969	
vecd-i müfritle: aşırı şekilde kendinden geçmesiyle
2970	
sîne-ber-sîne-i cezbe olan: göğüs göğse kendinden geçen
2971	
âgûş-ı muzîk-i ta’zîbinde: eziyet veren ve sıkıştıran kucağında
2966	
2967	
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başka her şeye benzeyen bu der-âgûş-ı acîbin şaka mı, yoksa kavga
boğuşması mı, hâsılı ne olduğunu bir türlü kestiremediklerinden
öyle bakakalmışlardı. Bir iki ağızdan:
“Zarafet, oğlanı bırak, zavallı mosmor kesilmiş…” kabilinden
vuku bulan ihtarlara Arap hiç aldırmıyordu.
Azize Hanım:
–Çocuklar görmüyor musunuz? Zarafet’in gözleri dönmüş, ağzı
köpürmüş, onun âdeta babası tutmuş… Böyle hâli var mıydı?
Vesile Hanım:
–Vardı… Vardı… Evvelden de böyle birkaç defa daha babası
tuttuydu… Onun ilmini Şaban bilirdi… Bilmem bir şeyler yapar,
ayıltırdı…
Azize Hanım:
–Tuhaf şey! Bu Arap’ın babası böyle mutlak Ali ile Şaban’la mı
tutar? Bulmuş piliç gibi oğlanı, sımsıkı sarılmış… Ah sopa yoksulu
fellah ah…
Bin gürültü ile genç uşak, Arap’ın âgûş-ı tecâvüzünden kurtarıldı. Ve Ali’ye, Zarafet’in böyle babası tutunca insanı boğmak ihtimali olduğu tehlikesi ve bir daha yanına o kadar yaklaşmaması lüzumu ihtar edildi.
§
Evin içinde “vals” talimleri devam ediyordu. Bu usanmaz, bu
gayur2972 raks tâlibînine her lahza refakat için kadınların dizlerinde,
hele piyano çalmak hususunda Lebibe’nin kollarında kuvvet kalmadı. Erkekler “dama” yerine kolları arasına birer hasır sandalye
alıp dudaklarıyla becerebildikleri kadar bir “vals” havası ıslığı tutturarak meşkte devam ediyorlardı.
Nihayet balo gecesi takarrüp etti. Bir gün evvel Mösyö Makferlan tarafından bir sandık şampanya, fıçı ile bira… Müskirât-ı
sâ’ire2973 ve birçok me’kûlat2974 gönderildi. Ertesi günü piyano, bahgayur: gayretli
müskirât-ı sâ’ire: çeşitli içkiler
2974	
me’kûlat: yiyecek
2972	
2973	
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çeye indirildi. Münasip bir tarafa mükemmel bir büfe tertip edildi.
Ağaçlar, cam ve kâğıt fenerlerle donatıldı… Zarafet, ocaklara büyük tencerelerle yemekler vurdu. Eleni büfeci, Ali de orta hizmetine tayin edildi. Gündelikle iki hizmetçi kadın daha tutuldu.
Ezandan sonra balo heyeti arabalarla sökün etti. Getirdikleri
geçkin bir piyanist ile bir ufak siyah tabut şeklindeki mahfaza-i aletini elinde tutan bir genç kemânî, piyanonun başına geçtiler. Bu “artist”ler sakal ve bıyıklarını tıraş edip saçlarını uzatmışlardı.
“Piyanist” bu koca aletin siyah kapağını kaldırdı. Bakanlara sırıtır gibi bir sıraya koca beyaz dişler meydana çıkıverdi. Artist sağ
elinin parmaklarını bi’t-takvîs2975 klavye üzerinde seri darbelerle,
aşağı yukarı birkaç defa gezdirdi. Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannolunacak, birbirine ulanmış bir gulgule-i
ahenk-dâr2976 ile hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. Artist,
omuzlarını döven uzun saçlarını silkerek başını sallayıp, piyanonun
akordundan adem-i hoşnûdî beyan eder surette yüzünü ekşitti. Sonra aletin markasına bakarak “Un vieux Blancher”2977 dedi.
Kemânî, aletini mahfazası içinden çıkardı. Piyanistin gösterdiği “la” üzerine akort etti. Gece tamamıyla hulul eyledi.2978 Bütün
fenerler, iş’âl edildi.2979 Med’uvvîn2980 içinde, evvelce tanılanlardan
başka birkaç çift madam ve mösyö daha vardı.
Madamlar, yeldirme gibi giymiş oldukları “kaş pusiyer”leri2981
üzerlerinden attılar. Beyaz gerdanlar, kollar dekolte olarak meydana çıktı. Evin kadınları kendileri için gayr-ı meşhûd2982 bir temâşâyı fevkalade olan bu baloyu seyretmek tehalüküyle hanenin pencerelerine dizilmişlerdi.
bi’t-takvîs: kıvırarak
gulgule-i ahenk-dâr: ahenkli gürültü
2977	
un vieux Blancher: eski bir Blancher
2978	
hulul eyledi: gelip çattı
2979	
iş’âl edildi: yakıldı
2980	
med’uvvîn: davetliler
2981	
kaş pusiyer (cache-poussière): özellikle yolculuk yaparken tozdan giysileri korumak için giyilen uzun ceket
2982	
gayr-ı meşhûd: görülmemiş
2975	
2976	
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Birinci vals başladı. Daha müskiratla vücutlara hararet, kafalara cesaret gelmemiş olduğundan Raci’yle Mahir, dâhil-i raks olmak
cüretini gösteremediler. Bu iki delikanlı, muktedir olabildikleri
mertebede birer dikkatle bakıyorlar, bu raksın en ince bir kaidesini
bile hadde-i nazardan kaçırmamağa uğraşıyorlardı. Mahir, kaç gündür Meftun’dan aldığı ders tafsilatını yegân yegân2983 zihnen ihyaya
uğraşarak kendi kendine:
–Kavalye, damasının sol tarafında bulunup sağ koluyla belinden sarılacak, sol eliyle de madamın sağ elinden tutacak… Kavalyenin sol eli, madamın sağ koluna ani bir müddette muhtelif istikametler verebilmek için ziyadece açılmış bulunacak… Kavalyenin
sağ omzu, damanın sağ omzuna daima amudi2984 duracak, iki vücut
yekdiğerine temas etmeyecek…
Birkaç valstan sonra kadrile2985 başlanıldı. Bir erkek bir kadın,
çift çift birer hat üzerine öne arkaya koşuşurlarken Azize Hanım
pencereden bir kahkaha salıverip:
–Hay yetişmeyesiceler… Bunlar âdeta çalgı ile bizim bildiğimize “köşe kapmaca” ile “seke seke ben geldim” oyunlarını oynuyorlar…
Bir iki saatin içinde balo kızıştı. Büfenin önünde müskirat kadehleri dolup dolup boşalıyordu. Meftun, muhtelif kadınlarla birkaç nöbet oynadı. Raci ile Mahir hâlâ alargada durarak raksa dâhil
olmak cesaretini gösteremiyorlardı. Nihayet Mahir, Raci’nin kolundan çekip büfenin önüne götürdü: “Haydi şuradan adamakıllı
çekelim de oyuna girmeye cüret gelsin…” dedi.
Mahir, bu tavsiyesine ilk numuneyi kendi göstermek için bir su
bardağını yarıdan ziyade “düz” ile doldurdu. Biraz su ilavesiyle
dikti. Raci, eniştesinin bu hazırlığını pek beğenmeyerek, o, ihtiyata
riâ’yeten yarım bardak bira ile iktifa etti. Mahir, şimdi sadrından
beynine doğru bir hararetin tereffu’unu2986 hissediyor, yerinden kıyegân yegân: ayrı ayrı
amudi: dikey
2985	
kadril: salon danslarından biri
2986	
tereffu’unu: yükseldiğini
2983	
2984	
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mıldamadığı vakit başı hafifçe dönüyordu. Kendisinde filvaki2987
eskisine nispeten haylice cesaret peyda oldu. Acemilik hatalarıyla
Madam Makferlan’a karşı mahcup kalmamak için evvelemirde2988
diğer kadınlarla birkaç defa oynamayı münasip gördü. Oynadı,
dans refikalarının bir iki defa hafifçe ayaklarına, fistanlarına basmak, üzerlerine yıkılacak gibi sendelemek kabilinden kazalar geçiştirdi.
Başlanacak “vals”ı kendiyle oynaması vaadini almak için
pür-helecân Madam Makferlan’ın etrafında dolaşmaya başladı.
Gözlerini kırpıştırıp yutkunuyor, ifadesi müşkül bir diyeceği olduğunu imâ’en türlü garip işmizâzlarda bulunuyordu. Raci de iyiden
iyiye gözüne Madam Şehim’i kestirmişti. Fakat ağabeyi Meftun’dan rahat yoktu. Madam Şehim’in bir diğeriyle oynamasına
Meftun hemen hiç nöbet bırakmıyordu.
Mahir yine büfeye yanaştı. Bir silme bardak daha yuvarladı.
Bu sefer balo bütün oyuncularıyla, sallanan fenerleriyle, piyanosuyla, büfesiyle atlıkarınca gibi başının etrafında dönmeye başladı.
Yürümek istedi. Âdeta sendelediğini hissetti. Ağır ağır bir kenara
çekildi, durdu. “Manyetize” eder gibi gözlerini Madam Makferlan’a dikti. Hiç ayırmıyordu. Hiç… Muhtazırâne2989 bir süzgünlük,
bir bitkinlik, tahammül-i gâyeyi bulmuş bir iştiyakla bakıyordu.
Raksa fasıla verildi. Bu defa diğer bir erkeğin madamın yanına gitmesine meydan bırakmadan hemen koştu. Sarhoşluğunu belli etmemeye uğraşır beyhude ihtiyatlar ve ağır bir telaffuzla güya Fransızca söylemek isteyerek “Vous et moi danser”2990 dedi. Fakat Fransızcayı beceremediğini anlayarak akabinde Türkçe:
“Bu oyunu… Aczinizle yani benimle… Mahir bendenizle oynamanızı rica ederim…” suretine tebdîl-i kelâm etti. Mahir’in böyle bir teklife çoktan beri hazırlanmakta olduğunun madam zaten
farkında bulunduğundan o da Türkçe: “Peki efendim.” cevabını
verdi.
filvaki: gerçekte
evvelemirde: öncelikle
2989	
muhtazırâne: can çekişiyormuşcasına
2990	
Vous et moi danser: Siz ve ben dans?
2987	
2988	
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Mahir, bir kavalye sıfatıyla usulen kolunu refikasına takdim
edecek yerde kendisi madamın koluna girdi. Raksın başlamasına
intizâren dolaşıyorlardı. Dil-dârıyla vücut vücuda olan bu temastan
Kasım Efendizade o kadar büyük bir bahtiyarlık hissediyordu ki
bunun şükrâne-i azîmesini kulağına fısıldamak için madamı tenha
bir tarafa çekip götürmek istiyordu. Bir iki dolaştılar. Bu düşüncesini icraya vakit olmadan raks başladı.
Bizim acemi oyuncu, hendeseden bir dava başı ezberler gibi
zihnen hıfz etmiş olduğu: “Kavalye, damasının sol taralında bulunup sağ koluyla belinden sarılacak, ilâ-âhire…” vals nazariyesini
tahattura2991 uğraşarak damasını bir kavrayıştır kavradı. Kendilerini
ortaya bırakıp salıverdiler… Mahir, hayli sarhoş olmakla beraber
bu tutumun kavâ’id-i raksiyeye muvafık bir tutum olmadığını anlayarak vücudunu madamdan mümkün olabildiği kadar uzak tutmağa
uğraşıyor fakat nâ-kâbil-i mukâvemet2992 bir mıknatısiyet yine iki
bedeni birbirine rampa ediveriyordu. Bir iki devir icra olundu. Mızıkacılar da oyuncular da kızıştılar. Âdeta hâllendiler2993. Madam
Makferlan’dan intişar eden tâkat-şiken2994 bir bû-yı câzib Mahir’de
tahammüle kudret bırakmadı. Bu zavallı delikanlı, burnunu damasının göğsüne, iki bedî’a-i mu’attarası2995 arasına sokmuş, yalnız
kendinin orada pencereden bakan bir zevcesi, kolları arasındaki kadının o baloda bir kocası bulunduğunu değil, artık kendi varlığını,
bütün mevcûdiyet-i kâinatı bile unutmuştu.
Kaç zamandır ezberlemiş olduğu “Oh madame comme je vons
aime” (Oh madam, sizi ne kadar seviyorum.) cümlesini arada bir
ağır, baygın bir telaffuzla tekrar ederek burnu altındaki o gaşy-âver
“buket”i muhtezirâne süzgünlüklerle istişmâm ediyor, âdeta içiyordu.
Bu çift, vals tutumundan hariç bir sarmaş dolaşla diğer oyuncuların arasında âdeta serseriyâne denecek bir seyir takip etmekte
tahattura: hatırlamaya
nâ-kâbil-i mukâvemet: karşı koyulamaz
2993	
hâllenmek: bir şeye karşı istek duymak
2994	
tâkat-şiken: dayanma gücünü bitiren
2995	
bedî’a-i mu’attarası: güzel kokulu güzellikler
2991	
2992	
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iken hemen sürtünecek kadar birbirine takarrüp ettikleri bir sırada
Meftun, Madam Makferlan’a doğru eğilerek Mahir’i kastettiğini bir
göz işaretiyle anlatıp dedi ki:
–Je vous prie madame de travailler au dressage2996 de cet animal-là. (Şu hayvanın talim ve terbiyesine uğraşmanızı rica ederim
madam.)
Madam Makferlan hemen şu cevabı verdi:
–Ne vous inquiétez pas monsieur il est déjà demi dressé. (Merak
etmeyiniz efendim. O şimdiden yarı terbiye edilmiştir.)
Mahir’in Fransızcası kalıp olarak birkaç cümle ezberlemekten
ibaret olduğu için kulağı dibinde mırıldanılan şu kelimât-ı tezyîfiyenin2997 tek bir sözünü bile anlayamadı. Fakat cereyan eden şu sözlerin, kendinin madama olan şiddet-i sevdasına taallukunu hissetti.
İkinci devrede yine Meftun’un yanından sıyırtıp geçtikleri esnada
meşâmmını o sîne-i rûh-fezâdan ayırarak: “Enişteciğim… Tekmil
akârât-ı pederimin2998 senetlerini eğer yarın sana demetiyle getiremezsem bana da Mahir demesinler… Emret… Efendim Mahir kuluna emret…” dedi ve eniştesinin bu büyük lütfunu tahdîsen perestesinin gerdanına bûse-i âteşîn kondurdu.
Meftun, Mahir’in bu tebşîr-i nâgehânîsine2999 mukabil şeytanet-kâr bir tebessüm göstererek: “Ha alık! Dur bakalım ben şimdi
babanın senetleriyle iktifa edecek miyim?” dedi.
Balo halkının, büfede te’âtî-i akdâha verdiği germî3000 arttıkça
arttı. Mösyö Makferlan diğer bir kadınla o kadar meşgul idi ki zevcesinin gerdanına yapışan o bıyıklı sülüğü şöyle bir lahza olsun
görmeye vakti yoktu… Şehim Bey keza… Sanki bu iki zevç, kolları arasındaki yabancı kadınlardan aldıkları hisse-i zevke bedel ken[Hüseyin Rahmi’nin notu] Dressage hayvanatın talim ve terbiyeleri hakkında
kullanılır.
2997	
kelimât-ı tezyîfiyenin: küçük düşürücü sözcüklerin
2998	
akârât-ı pederimin: babamın (gelir getiren) mallarının
2999	
tebşîr-i nâgehânîsine: ansızın gelen müjdelemesine
3000	
te’âtî-i akdâha verdiği germî: kadehlerin tokuşturulmasına verdiği hararet
2996	
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di zevcelerini o gecelik bir metrûkiyet-i tâmme ile âgûş-ı âhere teberru etmişlerdi.3001
Madam Makferlan, terbiyesizliği de aşkı gibi hadden bîrûn3002
olan sevdalısının bu tecavüzlerine, acemiliğine hürmeten biraz müsamaha gösteriyor fakat külliyen müsait bulunsa delikanlının reng-i
tecâvüzü pek koyulaştıracağını anladığından “sosyete” içinde bir
kadına karşı bu gibi taşkınlıkların pek büyük hakaret addolunacağını kâh kavliyle kâh hâliyle ifhâma uğraşıyordu… Şu kadar ki bu
yeni avı kapancadan ürkütüp büsbütün kaçırmamak için işi yarı yarıya da hoş görmekle şakaya buluşturmağa mecbur oluyordu.
Meftun’un Madam Şehim’le olan sûret-i raksı da “vals”
kavâ’id-i ma’rûfesini3003 taşarak Mahir’in yapışkanlığına benzer bir
hâle geldi.
Pencere önünde bulunan kadınlar zevçlerinin bu cinâyet-i aleniyelerini artık rüyete tahammül getiremeyerek sancı tutmuş gibi
kıvrım kıvrım kıvranıyorlardı. Lebibe ne yapacağını şaşırarak öfkesini Mahir’in hemşiresinden çıkarmak ister gibi itâb-âmîz3004 bir
tavırla Edibe’ye:
“Kardeşiniz beyefendinin oyununa baksanıza, damasına o kadar yapışmış ki başını oradan çekse karının göğsünde mutlak ağzının resmi çıkmış görülecek…” diyordu. Edibe de:
“Ya siz de biraderiniz Meftun Bey’in hâline baksanıza! O serçe
gibi zayıf karıya âdeta bir atmaca hırsıyla sarılmış…” cevabını veriyor. Azize Hanım ise her iki kadının hiddetini de bir çırpıda körüklemek için:
–Kimin kime bir şey demeye yüzü var… İkinizin kocası da birbirinden kepaze…
Bahçedeki balonun gide gide horaya… Horadan havraya döndüğünü gören Zarafet mutfağı terk ile o da önünde prostelasıyla
bir metrûkiyet-i tâmme ile âgûş-ı âhere teberru etmişlerdi: tam bir terk edilmişlik ile diğer bir kucağa bağışlamışlardı
3002	
bîrûn: fazla
3003	
kavâ’id-i ma’rûfesini: bilinen kaidelerini
3004	
itâb-âmîz: azarlayıcı
3001	
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kervana karışmaya çıktı. Büfeye takarrüp etti. Raci’nin bir kadeh
içki yuvarladıktan sonra Eleni’den, Şabanvari mezeler aldığını gördü. Zarafet biraya bayılırdı. Orada bir sandalyeye ilişti. Bir tane
yuvarladı. Bir kap derununda buz içinde şampanya şişeleri gördü.
Bunların hangi nevi müskirattan olduğunu bilemediğinden Eleni’den sordu:
–Ayo kız Elengo. Bu buzun içindekiler nedir?
Eleni, sözü kısa kesmek için:
–Gazoz abla… Gazoz…
–Benim içini bu gece şok yanıyor versene bir gazoz…
–Abla bu gazoz çok serttir. Başına vurur…
–Âlem içiyo… Vurmuyo da bana mı vuraca? Ver…
Eleni, naçar kapı yoldaşına bir kadeh şampanya ikram eder.
Arap, gözlerini süze süze içerek:
–Oh… Oh ne guzel gazoz bunu… Kokusu biraz sert ama içişini
hoşuma gitti…
Zarafet’in içkiye hiç yüzü yoktu. Bir bardak boza içse neşeleniverirdi. Bira ile şampanyadan sonra Arap, bir bîtâbî-i nazarla gerdan kırmaya başladı. Biraz bulanan gözleriyle Ali’yi araştırıyordu.
Mahbubuyla3005 katara karışarak vals etmenin tamam sırasıydı. Oğlanı uzaktan gördü. Zavallı delikanlı her işe yetişmeye uğraşıyordu.
Fakat göğsü açık bir kadının yanından geçerken mıhlanmış gibi bulunduğu yerde kalıyor, lebenî3006 beyazlıklarıyla pür-tarâvet3007 görünen ve ta’b-ı raksla şimdi dalga dalga pembeleşmiş, dantelâların
çerçevesi içinde etrafına zımba oymalı kâğıt çevrilmiş, açık şafak
renkli sümbül ile zambak demetine benzeyen bu vücudu vâlihâne3008 temaşaya bir türlü doyamıyordu.
mahbubuyla: sevdiği erkekle
lebenî: süt gibi
3007	
pür-tarâvet: tazelik dolu
3008	
vâlihâne: şaşkınca
3005	
3006	
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Bizim siyah Zarafet, dil-pesendinin, beyaz vücutlara bu meczûbiyet-i şedîdesini karşıdan his ile ani bir kıskanç feveranıyla koştu. Delikanlının omzundan yakalayıp silkerek:
–Oraya, buraya bakıp ne alınıyorsun ayo… O kokona karıları
senin karnını doyurur mu? Sana Zarafet’ten başka kimden fayda
var? Haydi, gel şuraya… Mutfağın arkasına… Muzikaya uyalım da
seninle oynayalım!
Zarafet’in oyunundan pek ağzı yanmış olan Ali, mühim bir işi
bulunduğu bahanesini serd ile hemen yürüyüverir. Savuşur… Fakat
Arap, delikanlının arkasında tehdîden parmağını sallaya sallaya:
–A a a şaşkına bak… Kart karıları açık saçık gordu da imrendi
mi? Ne yaptı? Ben adamın gozunu çıkarırım…
Zarafet bu hiddetle büfeye yanaşıp:
–Elengo kız! Ver şurdan bir gazoz daha, içim yanıyo…
Eleni biraz suratı asarak:
–Yok abla o gazoz misafirler içindir…
–Patlasın misafirler, ver diyorum… İçimi bir ateş sardı…
Eleni, şampanya vermeden ablayı savmak kabil olamayacağını
anlayarak doldurur. Kadehi verirken:
–Abla iste bu son… Artık vermeyecek…
Zarafet, şampanyayı diker. Her yudumda gözlerini de beraber
açıp kapayarak:
–Ah bu ne guzel gazoz… Boğazımdan fışır fışır fışır içime gitti… Ah Şaban, iki gozlerin kor olsun… Ah Ali’m Ali’m de gul
Ali’m… Gul dibine gel yârim… Ah ne fena oluyo benim hâlim…
Zarafet yanıyo… Aman gul yanaklı civan Ali’m…
Eleni, orada duran sandıktan iki şişe şampanya alır. Buzun
içinden eksilenlerin yerini doldurmak için soğuk kaba kor… Zarafet şampanya sandığını görür. Eleni’nin bir meşguliyetli zamanından bi’l-istifâde3009 sandıktan bir şişe alır. Soğuk kaba kor. Oradan
bir diğerini aşırır. Eline geçirdiği bir bardakla Ali’nin yanına gider!
bi’l-istifâde: yararlanarak

3009	
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–Aliciğim! Şu soğuk gazozdan iç bir tane… Aman ne guzel insanın içinde fışır fışır…ediyo…
Ali’ye yorgunlukla hararet basmış olduğundan bu teklife karşı
duramayarak, kara saki’nin3010 elinden beyaz köpüklü şampanyayı
alır, içer… Oğlanın vücuduna hoş bir serinlik, beynine hafif bir
neşe yayılır. Arap elinde şişe ile Ali’nin arkasını hiç bırakmaz. On
dakikada, çeyrekte bir içirir… Dimağı, asabı müskirat te’sîrâtından
o zamana kadar masun kalmış olan Ali hayatının bu ilk sekrinde iki
üç kadehle bayağı neşelenir… Arap’ın vals teklifine şimdi muvafakat gösterir. Mutfağın arkasında “dans” başlar. Beş on dakika sıçradıktan sonra bir taraftan şampanya, diğer taraftan Ali’nin istişmâm-ı
gül-rûhuyla bir mest-i perrân3011 kesilen Zarafet, dil-pesendini kolları arasında uçura uçura ta umumi raks mahalline kadar götürdü.
Mızıka, “Jul Klen”in (Jules Klein) şampanya valsını çılgınca
bir süratle çalıyordu… Oyuncular o kadar kızışmışlardı ki ortada
dönen fistan etekleri, fırtınadan bağı gevşemiş yelken uçları gibi
yelpir yelpir, dalgalana dalgalana savruluyordu. Sağa sola vurulan
vals yalpasının hem sürati hem vüsatı gittikçe artmakta iken birdenbire bir kıyamettir koptu.
Bu vals harmanının ortasına, güya yekdiğerine iple sarıla sarıla
sıkı sıkıya raptedilmiş iki insan vücudunun tevhidinden husule gelmiş bir topaç kapılıp salıverilmişti. Bu bîaman, bu akur topaç, dört
ayağın içtimaından bir mihver hâsıl olmuş zannolunacak bir süratle
hem dönüyor, hem güzergâhına tesadüf eden şeyleri kasırga gibi
hercümerç ederek gidiyordu. Balo meydanında derhâl dehşetli bir
anafor peyda oldu. Topacın musâdeme-i şedîdesine3012 uğrayan
oyuncular erkek kadın hemen oraya buraya devriliyorlardı. Herkes
neye uğradığını bilemedi. Bir müddet sonra raks sahasında Zarafet’le Ali’nin vahdetinden vücut bulmuş bu müthiş topaçtan başka
kimse kalmadı. Bütün balo halkı kenara, birer tarafa çekilerek şimdi bu siyahlı beyazlı kasırgayı seyrediyorlardı.
saki: içkili toplantılarda içki dağıtan kimse
istişmâm-ı gül-rûhuyla bir mest-i perrân: gül yanaklarını koklamakla uçan bir
sarhoş
3012	
musâdeme-i şedîdesine: şiddetli çarpışmasına
3010	

3011	
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Mızıka da sustu. Zarafet’in prostelası bir tarafa gitmiş, saçları
bir siyah duman gibi kabarıp ber-hevâ olmuş… Gözlerinin karası
içeri dönmüştü. Mızıkası kendinden cesim bir oyuncak gibi bu topaç ortada dönüyordu. Çünkü Zarafet besbelli vatan havalarından
biri olacak:
Hongolo kalala valalalava
Hongolo kalala valalalava
tarzında imlaya zor gelir, bestesi güftesinden acayip bir hava tutturmuştu. Frenk’in biri Fransızca “Bu kasırga başımıza nereden koptu? Mihveriye ve seyriyesi3013 hakiki siklondan3014 beter.” dedi.
Bütün oyuncuları saman gibi dört tarafa savuran bu topaç, saha-i raksta yalnız kalınca “hongolo kalala” havasıyla döndü, döndü.
Nihayet kendisi de bî-tâb ü tüvân3015 kalarak bir tarafa tekerlendi
gitti.
Bu fırtına esnasında ceketi sökülmek, fistanı yırtılmak, dirseği
incinmek kabilinden hasara uğrayanlar oldu. Fakat balo halkını bir
“borno” havasıyla eğlendirmek isterken, nasılsa babası tutmuş olduğu bildirilen aşçı kadının, bu zihayat kasırganın şu hareketi herkes
tarafından birer kahkaha ile telakki edilerek hoş görüldü. Geçti.
§
Zevçlerinin artık rüyetine tahammül götürülemeyecek dereceye varan âdâb-ı raks haricindeki taşkınlıklarını temaşadan, zavallı
kadınlar artık pek bunalmışlardı. Sahne-i rakstaki ahvâl-i câriyenin3016 en ufağını bile o yaman nazar-ı tenkîd ve tayibinden kaçırmayan Azize Hanım refikalarına dedi ki:
–Çocuklar! Bu herifler, karılar birbirine sarılıp Haymana beygiri gibi orta yerde fırıl fırıl döndükten sonra büfe midir, küfe midir
nedir, işte o meyhane “tezgâh”ı gibi yerin önüne giderek bir şeyler
mihveriye ve seyriyesi: dönüşü ve gidişi
siklon: atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların
oluşturduğu şiddetli fırtına
3015	
bî-tâb ü tüvân: yorgun ve kuvvetsiz
3016	
ahvâl-i câriyenin: olup bitenlerin
3013	
3014	
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ziftlenip ziftlenip de daha sonra ne tarafa çekiliyorlar? Farkında mısınız?
Lebibe – Bahçenin ta öbür ucundaki kameriyeye gidiyorlar.
Ağabeyim oraya bir ayna, bir fener, tarak, pudra gibi şeyler koydurttu. Orası bu gecelik madamlara tuvalet odası hizmetini görüyor.
Kadınlar oraya gidip gidip tuvalet tazeliyorlar.
Azize Hanım – A iki gözüm iyi söylüyorsun ama karılar oraya
yalnız girmiyorlar ki! Yanlarında kazık gibi birer tane de herif götürüyorlar. Onlar neci? Tuvaletlerini bu heriflere mi yaptırıyorlar?
Lebibe canının sıkıntısından birkaç defa puflayarak:
–Bilmem…
–A içimizde alafranga âdetlerini en iyi bilen sensin… Ben bir
şeye daha dikkat ettim… O kameriyedeki lamba da söndü hanidir…
Ona çoktan “puf” dediler… Şimdi tuvaletler karanlıkta yapılıyor…
Burada orta yerde aşikâre “vals”, orada karanlıkta gizli bir şey oynanıyor. Ah sen esirge Rabb’im… Alafranganın baloları hep bu türlü müdür? Böyle bir faslı aydınlıkta herkesin içinde, öteki faslı karanlıkta yalnızca mı oynanır?
Azize’nin artık çenesi açıldı. Lebibe, bu fitne kumkuması karının sözleriyle büsbütün zehirlenmemek için su içmek bahanesiyle
pencerenin önünden kalktı. Büyük bir can sıkıntısıyla bir iki odaya
girdi. Çıktı. Birdenbire aklına bir şey geldi… Bu vârid-i zihnîsini3017 icra edip etmemek hususunda bir müddet tereddüt gösterdikten sonra nihayet yapmaya karar verdi. O gece madamların tuvaletlerine tahsis edilen ziyası üflenmiş kameriyenin yanına gidip zevcinin diğer bir kadınla olan rezâlet-i sevdâsını gözüyle görmek, kulağıyla işitmek… Sonra üzerlerine atılarak ikisini de didik didik paralamak istiyordu… Hemen yeldirmesini giydi. Başını örttü. Bahçeye
çıktı…
Kocasının cinâyet-i aleniyesini rüyetten âdeta cinnet hâline
gelmiş bulunan Edibe, görümcesinin hiçbir hareketini nazar-ı dikkatten kaçırmamış olduğu için o da hemen yeldirmesini geçirip bavârid-i zihnîsini: aklına geleni

3017	
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şına bir örtü atarak beş on hatve arkadan Lebibe’yi takiben bahçeye
çıktı. Onlar gider de Azize hiç durur mu? O da bir çarşafa bürünerek
bu ikisinin peşine takıldı. Hanımların böyle birbirini takiben örtünüp örtünüp çıktıklarını gören Rebia da onlara imtisâlden3018 geri
durmadı…
Lebibe, kalabalığın uzağından dolaşarak gitti. Kameriyenin yasemin ve beyaz gül, dal ve yapraklarında müteşekkil cidâr-ı hâricîsinin3019 münasip bir mahalline sokuldu. Durdu.
Edibe ile Azize kendilerini yekdiğerine sezdirmeksizin, onlar
da birer tarafa büzülüp çekildiler…
Lebibe, gözünü kulağını kameriyenin muvafık bir deliğinden
içeriye uydurmaya uğraşırken bir mösyö ile bir madam tuvaletlerini
henüz itmam etmişlerdi. Onlar çıktı. Çok sürmeden bir çift daha
geldi.
Bu muzlim tuvalet mahallinin en büyük garabeti, tanzîm-i çehre ve kıyafet kasdıyla içeri girenlerin birer müddet orada kaldıktan
sonra girdiklerinden beş beter bozuk bir tuvaletle dışarı çıkmalarında nümâyân3020 oluyordu.
Bu yeni gelen çiftin sesleri Lebibe için yabancı değildi. Erkek
Meftun’du. Biraz dikkatten sonra kadının da Madam Makferlan olduğunu anladı… Nasıl olmuş da bu karı, Mahir’in o bed-mestâne3021 sırnaşıklığından, o gevşemek, çözülmek bilmeyen âgûş-ı hırsından kurtulabilmiş? Fransızca konuşuyorlardı. Karı, uzun uzun
birkaç defa puflayarak ze’teyninde kaç saattir teraküm eden zucret-i şedîdeyi3022 boşaltmaya uğraşarak:
–Aman Meftun bittim… Ne yapışkan şey! Elinden kurtuluncaya kadar ak ile karayı seçtim… Türklerin âşıklıkları hep böyle budalaca mıdır? Kayınbiraderin olacak bu Mahir isimli herif ömründe
hiç kadınla bulunmamış mı? Sevgi, nüvâziş nasıl olur katiyen bilimtisâl: uymak
müteşekkil cidâr-ı hâricîsinin: birleşmiş dış duvarın
3020	
nümâyân: aşikâr
3021	
bed-mestâne: kendinden geçmiş derecede sarhoşçasına
3022	
teraküm eden zucret-i şedîdeyi: birikmiş olan şiddetli iç sıkıntısını
3018	
3019	
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miyor. Bugünkü muhabbet değil, âdeta yamyamlık… Beni çiğ çiğ
yiyecek… Azıcık daha sarhoş olup da bunun mütemadi muhâcemât-ı âşıkanesine3023 karşı müdâfa’a-i nefste biraz dalgınlık göstere idim mutlak yarın sabah kolumdan, göğsümden birkaç gramlık
etimi ekl edilmiş bulacaktım… Vücudumun hâlini görme. Bana
acırsın… Delik deşik oldum… Kocamın on senelik sevgisini, der-âgûşunu3024, busesini bir araya toplamak kabil olsa Mahir’in bu gece
benden aldığı kâm-ı sevdâya3025 nispeten mutlak lâ-şey hükmünde
kalır…
Meftun, ağzını Madam’ın gerdanına yapıştırıp bir şehîk-i medîd3026 ile inledikten sonra buse şapırtıları arasında:
–Affedersiniz Madam… Pek yorgun olduğunuzu biliyorum…
Fakat dayanamıyorum… Bu beyaz, bu nermîn3027, bu müskir sîne-i
letâfetten3028 benim de hisse-i telezzüzüm vardır. Benim sütlerimi,
kaymaklarımı, şekerlerimi, bütün gıdâ-yı aşkımı bu gece o kahrolası Mahir sildi, süpürdü.
–Çekil Meftun… Çekil… Bu akşam her tarafım Mahir’in salyasıyla yıkandı… Üç dört banyo etmedikçe temizlenemeyeceğim…
Ağzına bulaşır… Çekil…
Meftun, bir iki şapırtıdan sonra:
–Bulaşsın… Bu nurdan bedenle, bu sevda tılsımıyla temasa gelen her şey terkîb-i aslîsindeki bayağılığı kaybederek âdeta cevher-i
musaffaya…3029 munkalip3030 olur.
–Haydi… Haydi… Budalalığın lüzumu yok… Sen de Türk’sün…
Sen de Mahir’in cinsindensin… Sen de o metasın… Bu çeneleri
kime yapıyorsun? Bu gece Madam Şehim’i öpmekten ağzın yorulmadı mı?
muhâcemât-ı âşıkanesine: aşk hücumlarına
der-âgûş: kucaklama
3025	
aldığı kâm-ı sevdâya: sevda isteklerine erişmesine
3026	
şehîk-i medîd: uzun bir iç çekişi
3027	
nermîn: yumuşak
3028	
müskir sîne-i letâfetten: sarhoşluk veren güzelliğin göğsünden
3029	
cevher-i musaffa: temizlenmiş cevher
3030	
munkalip: dönüşmüş
3023	
3024	
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–Ah Madam… Öptüm, inkâr etmem… Fakat ne gibi bir lüzûm-ı
mübrem icbarıyla3031… Biliyor musun?
–Oh tuhaf şey… Bir erkeğin güzel bir kadını öpmesi ancak bir
nevi arzu şevkiyle vuku bulur. İki desen değil… Bunun da nasıl bir
arzu olduğunu ne sen bana, ne ben sana öğretecek kadar ikimiz de
acemi, ahmak değiliz…
–Malum Madam… Malum… Fakat bilseniz Madam Şehim bu
akşam bana ne kadar yalvardı… Bu ricasını reddetmeyi doğrusu
kendi erkekliğime “galantri”3032 nezaketine muvafık bulmadım…
–Oh aman ne kadar tuhaf! Beni gülmekten öldürmek mi istiyorsunuz? Madam Şehim, sana hiçbir balo adabıyla tevafuk etmeyecek
bir cüretle âlemin içinde “Bana sarıl, sarıl da öp” mü dedi?
–O açıktan açığa öyle demedi. Fakat onun dediğinden ben bu
manayı çıkardım…
–Nasıl?
–Şehim Bey’in, şimdi Madam Edmon Baril’e şiddetle tutulmuş
olduğunu biliyorsun…
–Evet biliyorum… O, nankör bir heriftir. Daha üç gün evveli
benim için deli olup duruyordu. Şehim birkaç zamanda bir gömleğini değiştiren yılan gibi muhabbetini yeniler…
–Senin lütuflarına karşı onun gösterdiği bu küfran3033 doğrusu…
–Ne ise şimdi onun lüzumu yok… Madam Şehim’in sana ettiği
ricanın nevini anlamak isterim…
–Kocasının Madam Edmon’a peyda ettiği iptilayı, Blanş çekemiyor… Buna her nedense tahammül edemiyor… Şehim’i kıskandırmak için benim kendine karşı şiddetli bir âşık rolü oynamamı
arzu ediyor.
–Bu da bir nevi kadın cinneti… Tuhaf arzu… Fakat sen de ifasını deruhte eylediğin rolde pek ileri varıyorsun… Böyle ısmarlama
âşık rolleri senin için biçilmiş “kaftan”… Bizim Mösyö Makferlan,
lüzûm-ı mübrem icbarıyla: yapılması gerekenin zoruyla
galantri (galanterie): nezaket
3033	
küfran: nankörlük
3031	
3032	
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Madam Şehim’in nesine elvermiyor da sözüm ona senin gibi böyle
sahte âşıklar istihdamına kalkıyor…
–Ah Madam, benden iyi bilirsin ya! Mösyö Makferlan, sevgili
zevcin, şimdi Matmazel Gabriyel ile ziyade meşgul değil mi? Bu
geceki taşkınlıklarına dikkat etmedin mi?
–Oh… Oh Matmazel “Gabriyel” ne gülünç unvan! Elimde bir
iktidâr-ı hâkîmânem olsa böyle otuz yaşındaki kart, bahusus sıfat-ı
bekâreti bir imtiyâz-ı mahsûs-ı fuhuş gibi istimal eden karılara matmazel denmesini resmen menederdim.
–Çok haklısın… Bu fikrinden dolayı dünyanın bütün namuskâr
matmazelleri sana medyûn-ı şükrân3034 olsalar yeri var…
–Pek ileri varma… Dünyanın matmazelleri dediğin o ağız kalabalığı ne oluyor? Şimdi Avrupa’da bu unvana mâsadak3035 olacak
kadar uslu durmuş “mankafa”lar3036 çok çıkmaz… Kocam iffet-peresttir. Böyle matmazel unvanlı fahişelere ziyade hürmet ve itibar
gösterir… Zavallı Blanş, bu gece kocasının da âmânının da âgûş-ı
sevdâlarında birer rakip görmekle müte’ellim oluyor… Öyle hayal
kadar rakik, nazik, güzel bir kadın senin gibi gündelikçi bir aşk
rençperi tutmaya mecbur oluyor… Ah bu erkekler, ah bu erkekler…
Çeşni değiştirmek için çok defa letâfeten dûn bir kadını eski maşukanıza tercih garabetini gösterirsiniz… Zavallı Blanş’la ikimizin de
derdi başka türlü… O yapma âşık istihdamı mecburiyetinde bulunuyor. Ben de sebebini pek bilemediğim hâlde kaba, hoyrat, haşarı
bir Türk’e peşkeş çekiliyorum. Bunun sonu ne olacak?
–Zengin olacağız… Zengin…
–Kasım Efendi’nin milyonlarına biz mi vâris olacağız?
–Şüphesiz…
–İhtiyar hasta mı?
–Hayır, henüz turp gibi…
–O hâlde…
medyûn-ı şükrân: şükran borcu
mâsadak: uygun
3036	
mankafa: aptal
3034	
3035	
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–Ben bu verasete ihtiyarın sağlığında vaz’-ı yed için bir yol keşfettim…
–Ooo… Doğrusu kutb-ı şimâli kâşifliği kadar mühim bir keyfiyet…
–Fakat bu keşfimde senin muavenet-i “fenniye”n sayesinde
muvaffak olabileceğim…
–Nasıl?
–Mahir’de sevda ateşi saçağa sardı mı?
–Bacayı bile geçti…
–Bir iki gün sonra iki üç yüz liralık bir ihtiyacından bahset…
Tavrı değişir.
–Sonra bu paraları elimden mi alacaksın?
–Hayır, seninki sana… Benimki bana…
–Anlayamadım…
–Mahir’in yedinden ne koparabilirsen senin olacak…
–Ya sen ne suretle cerr-i nükûd edeceksin?3037
–O da bana mahsus bir sır…
O gece, tuvalet odası namına ihzar edilen bu sevda menziline
bir çift oyuncu daha geldi. Evvelkiler tuvaletlerinin icabına bakmış
oldukları için bu hücre-i muzlime-i tezeyyünü3038 yeni gelenlere
terk ile çekildiler. Bir saat kadar süren kısa bir müddet zarfında
Meftun’un oraya üç muhtelif kadınla geldiğini kameriyenin haricinde muhtefî3039 bulunan hanımlar, delikanlının sesinden anladılar…
Lebibe, o işittiği sözlerden âdeta zehirlendi. Edibe, o fanfanlardan bir şey anlayamıyor, yalnız buse şapırtılarının belâgat-i mü’essiresiyle zevci aleyhinde tezyîd-i gayz edip3040 duruyordu. Azize
Hanım kendi kendine Meftun için:
cerr-i nükûd edeceksin: para alacaksın
hücre-i muzlime-i tezeyyünü: karanlık süslenme hücresi
3039	
muhtefî: gizli
3040	
tezyîd-i gayz edip: hiddetini arttırıp
3037	
3038	
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–Aman ne şıpsevdi herifmiş bu! Balodaki karıların hepsine erip
yetişiyor… Bu dünyada onun beğenmediği hiçbir kadın yok ki…
Kim bilir benim için de zihninden neler geçirir? Oşt köpek, yüz
gönlüm olsa vallah sana birini vermem.
§
Bu balo velvelesi, bütün civar köşklere tanîn-endâz-ı şetâret3041
olmakta iken komşunun uşağı, aşçısı, bağcısı, İdris, Veli, Kerim…
Bu üçü, duvarın arkasından boyunlarını uzatarak saffetle belahet
arasında birer tebessüm ve yılışkanlıkla oyuna bakıyorlar, göğüsleri açık, gözleri süzük madamlara sarılıp da bu harman-ı raksta fırıl
fırıl dönen erkeklerin bu bahtiyarlıklarına lu’âb-ı iştihâlarını akıtarak gıpta ediyorlardı.
Aşçı Veli, Zarafet’in uzaktan bir müştâk-ı hasbîsi3042 idi. Arap,
kırmızı pelüş hırkası, kabarık saçları, elvan boncuklarıyla bahçede
dolaşıp kapı yoldaşı uşakla cilveleşirken Veli, karşıdan bayağı göğüs geçirir, Zarafet’e âdeta diş bilerdi. Bu siyah âfet-i cânının adını
“karatavuk” koymuştu. İşten hâlî kalıp da mutfağın yanındaki odada
keçe külahını bir tarafa çarpıtıp tamburasını çaldığı ve ağustosta
bile o kirli yün çoraplarını çıkarmadığı, kokan ayaklarını birbirinin
üzerine atarak mızrabın cümbüş-i zım zımına tatbîken sallandığı
zaman karatavuğun üzerine beyitler, destanlar düzerdi. Bazen refiki
hizmetkâra:
“Ulan İdris… Kıymetini bilene karatavuk, piliçten daha gevrek… Daha elezdir3043…” derdi… O gece Zarafet, Ali ile topaç hâline gelip raks meydanını anafora verdiği vakit aşçı Veli arkadaşlarına:
–Hemşehriler goruyonuz mu? Hey gozunu sevdiğimin karatavuğu, hepsine tırpan attırdı… Bir yahalarsam birkaç tırpan da ona
atacağım a… Fakat doguz cilveli… Cıva gibi kaynıyor, ele geçmiyo ki?
İdris, alık alık gülerek:
tanîn-endâz-ı şetâret: debdebeli şenlik
müştâk-ı hasbî: karşılıksız şiddetle arzu eden
3043	
elez: çok lezzetli
3041	
3042	
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–Aşçıbaşi tabiatına turp sıkam… Böyle kaymak beyaz karıların
yanında sen Arab’a mı hıyızlanıyon?
Aşçı – Ulan İdris sen de ağzığın tadını ne bilin? Kısrağın eyisi
takımı vurduklayın kişneyip şaha varandır. Rengine ne bakıyon
sen? Kerim sen de neye bir laf demiyon? Hangimiz haklı…
Kerim – Kerim’e bu akşam bir karı olsun da ha moru karanlıkta rengini nene lazım benim… İster kara olsun ister mavi…
İdris – Haydi ordan hımbıl, mavi karı olur mu?
Kerim – Sözünün temsilini söylemişim. Mavi olmazsa sarı olsun… Ne zararı var?
Üç arkadaş, bu muhâvere-i gayr-ı nezîhelerini3044 bir hayli
müddet uzattıktan sonra nihayet aşçı Veli:
–Şaşkın şaşkın durup da buradan ne bakıyoh… Duvarı aşsak da
yanlarına varsak bizi koğacaklar değül a… Koca ziyafet bu! Ev sahibi pek nezaketli bir beydir…
Aşçının bu fikri diğer ikisi tarafından derhâl tasvip edilir… Duvarı aşarlar… Orada dura… Burada eğlene… Yavaş yavaş ileri
doğru sokulurlar… Nasılsa bu üç davetsiz misafir Eleni’nin gözüne
ilişir… Rum kızı, şampanyanın en büyük hissesini nefsine ifraz etmiş olduğu için kafasının o taşkın neşesiyle karşıdan bizim babayiğitleri tanır… Komşuluk hatır-nüvâzlığına kalkışarak:
“Aşçıbasi gel burda… O… Vire kaymeni… İdris de Kerim de
beraber… Bu aksam bizim iki kadeh içkimize kullanmaz mısınız?”
nidâ-yı taltîfinde3045 bulunur. Aşçı Veli bu ikramı duyunca:
–Hohana kızı bize işmar ediyo3046… Gideh mi?
İdris – Gordun mu karıyı? İşte ben de buna bitiyim… Ulan ne
duruyoh? Gideh gideh…
Kerim – Madamkine çağırıyorlar. Niçün gitmiyoz orada?
muhâvere-i gayr-ı nezîhelerini: güzel olmayan konuşmalarını
nidâ-yı taltîfinde: iltifat eden seslenişte
3046	
işmar etmek: işaret etmek
3044	
3045	
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Üç refik, büfeye yanaşırlar. Eleni bir bira ikram eder. İdris’le
Kerim yuvarlarlar. Fakat aşçıbaşı birayı iade ile:
–Ben arpa suyu kullanmam… Akcinli yok mu? Akcinli!
Eleni – Tarçınli?
Aşçı – Yoh hohona… Darçını nidem?
İdris, Eleni’ye karşı bir zarafet taslamak isteyerek:
–Ulan darçını nidek olur mu? O da kohusu mübarek, lazımlıklı
bir şeydir… Darçını şu ortada zıplayan karıların beyaz gösgülerine
eküp de sonra tavukgöğsü diye kaşıklayah olma mı?
Aşçı – Burada bu kadar nimet dururken tavuk gösgünü nerden
hatırladın ulan? Pisboğazlığın lüzumu yoh… Haydi hohona hanım,
bana bir anzorot ikram et ki keyiflenem…
Eleni – Anzorot? Bu ne?
İdris – Düzcesi bizim aşçıbaşı ırahı isteyi… İşte lakırdıyı cilvelendirmek için uzatıyi…
Eleni – Rakı mı?
Aşçı – Irahı mı… Evet…
Eleni – Duziko var…
Aşçı – Kadehe düz koy… Eğri koy, o boğazımdan giderkene o
düzelir… Aha işte bu parnağım gibi tostoğru olur…
Arabacı Veysi, ahırda hayvanı tımar ettikten sonra gelmiş arkadaşlarını meydanda bulamayınca duvar kenarından baloyu seyretmeye başlamış. Bu esnada Veli’nin sesini işitmiş… Biraz bakınmış,
İdris’in de Kerim’in de orada olduklarını anlayarak arkadaşlarına
iltihak3047 için duvarı atlamış, büfeye yanaşıp Eleni’nin ikramına o
da nail olmuştu.
Eleni, bu dört hizmetkâra ikrâmen sunduğu kadehlerin adedini
terbiyeleriyle muvazene etmek ihtiyatında bulunamadığı için bu
haşeratın başları dönüp gözleri dumanlanınca, gördükleri şu ikrailtihak: katılmak

3047	
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mın mukâbele-i şükrâniyesini bir suret-i ma’kûsede3048 edaya giriştiler…
Zarafet, evvelce yuvarlanıp sızmış olduğu yerde müddet-i
hâb-ı mestânesini itmam ederek o aralık kalkıp, yanından bir lahza
iftirâkına tahammül götüremediği Ali’yi aramaya başlamıştı. Arap,
şampanya humarıyla3049 ağır, çarpık, göz şaşı bir hâlde boncuklarını,
bileziklerini şakırdata şakırdata, sendeleye mendeleye ve her tesadüf ettiğine: “Ayo Ali’yi gordun mu?” sualini tekrar ede ede büfenin yanına kadar gelerek Eleni’ye:
“Ayo kız Elengo… Ali’yi gordun mu? Nereye gayboldu bu çıfıt?” sualini irat edince Veli yanındaki İdris’i dürterek:
–Aman karatavuk geldi… Şunu bir kapana sohamaz mıyız?
Boncukları ışıl ışıl ışıldıyo… Ah gogülmün (gönlümün) yosması…
(Zarafet’e hitaben) Ah gozelim, Ali’yi nidecen ki?
Zarafet kaşlarını çatıp hiddetle:
–Sen kimsin ayo? Ne vazifen senin? Allah… Allah… Terbiyesize bak!
Veli – Ali’yi gordüm de onun için soruyorum… Ne kızıyon?
–Gordunse söyle…
Veli, eliyle karanlık tarafı işaret ederek:
–Nah işte şu tarafa yollandı…
İrâ’e edilen bu karanlık cihete, Zarafet hemen saldırır… Aşçı
Veli arkadaşlarına hitaben:
“Ben karatavukla visallenmeye3050 gidiyom… Siz de şöyle bir
etrafı dolanın… Bu akşam bu bahçede av çok… Ne kısmet yahalarsanız hemen zevkini çıkardın…” tavsiyesinde bulunduktan sonra
karatavuğun arkasından koşar. Yârân-ı nezâket-intimâsı3051 da edimukâbele-i şükrâniyesini bir suret-i ma’kûsede: teşekkür karşılığında bulunmak için ters yolda
3049	
humar: sarhoşluk
3050	
visallenmeye: kavuşmaya
3051	
yârân-ı nezâket-intimâsı: pek nazik dostları
3048	
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len bu tavsiyeyi icrada saniye fevt etmeksizin bahçenin cihât-ı muzlimesinde av taharrisine3052 dağıldılar…
Aşçı Veli, Zarafet’i kesif bir zulmet içinde yakalayarak iştiyâk-ı
şedîdle belinden bir kavrar… Vehleten neye uğradığını bilemeyen
Zarafet:
–Oh aman belim kırıldı… Ali misin sen?
Zarafet, bu müştak-ı mütehevvirini eliyle yukarıdan aşağıya
kadar bir yoklayarak çapını Ali’nin körpe vücuduna nispet kabul
etmez surette hantal bulunca feryada başlar:
–A… a… a… Bu kocaman bıyıklı… Destur… Tu… Tu… Tu…
Ya Ali yetiş! Beni şeytanlar yakaladı…
–Arslan gibi Veli dururken Ali’yi nideceğin?
–Herif çekil şimdi babam tutar…
–Anan baban değil a… Bütün kavm ü kabilen gelse bırakmam
gayrık… Bir yol yahaladım…
§
Bu siyah beyaz iki aşçı karanlıkta birbiriyle boğuşurken diğer
avcılar kameriyenin etrafını dolaşır dolaşmaz el yordamıyla ilk hücumda İdris’in yumuşak yumuşak Lebibe’yi yakalayarak: “Ben bir
semiz bıldırcın avladım…” nidasıyla bağırması akabinde Kerim,
Azize Hanım’ı, arabacı Veysi de Edibe’yi der-âgûşla biri:
“Ha mori bir hindi duttum…” diğeri de: “Siftah kısmet işte ben
de bir keklik yakaladım abe!” âvâz-ı meserretleriyle, der-kemend-i
sevdâ ettikleri3053 avların nevilerini birbirine haber verdiler…
Zavallı Azize Hanım, yine eş değiştirerek tuvalet mahalline gelen Meftun Bey’in kadına döktüğü dilleri işitebilmek için kulağını
yaprakların arasından içeriye vermeğe uğraşırken, kadıncağız birdenbire yanağına tüylü bir çift sülük gibi yapışan gayet hararetli
taharrisine: araştırmasına
âvâz-ı meserretleriyle, der-kemend-i sevdâ ettikleri: sevinçli feryatlarıyla, sevda kemendine aldıkları

3052	
3053	
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dudakla, boynuna dolanıveren iki kavi kolun taht-ı tazyîkinde3054
bunalmak derecesine gelerek kendi kendine:
“A ben galiba iyi saatte olsunlara uğradım. Bu gece dışarıya
destursuz mu çıktık ne yaptık!” havf ve telaşıyla etrafına okuyup
üflemeye başlamıştı. Lakin gide gide vücudunu serapa istila eden
bu akur perinin öyle üfleme püfleme ile kaçar boydan olmadığını
anlayarak:
–Sen nefesle… okuma ile… defolmaz mısın?
–Hâşâ olmam…
Azize Hanım bu cin-i mütesalliti3055 elleriyle yukarıdan aşağıya
yoklayarak:
–Sen bıyıklı, silahlı, ayı gibi bir insana benziyorsun, kimsin
sen?
–Ha mori ben âşığım âşık… Sana yandım hanım…
–Of… Of… Ağzı da kokuyor. Sarhoş… Aman ben ne belaya
uğradım bu gece?
Âşık-ı küstah, tecavüzünü biraz daha ileri vardırınca Azize Hanım büyük bir helecanla:
–Ay ben korkarım. Etme herif…
–Ne var ki korkacaksın!
–Gıdıklanıyorum aman bırak…
Azize Hanım, havl-i canla var kuvvetini gırtlağına toplayarak:
“A dostlar namusum bozuluyor… Cankurtaran yok mu?” narasını salıverdi. Aynı zamanda diğer avcıların dâm-ı bî-rahîmânelerinde kâle-i iffetleri dûçâr-ı hetk olmak3056 tehlikesinde kalan bıldırcınların, kekliklerin feryâd-ı bülend istimdatları3057 işitildi. Bahçeyi
bir çığlıktır sardı.
taht-ı tazyîkinde: baskısı altında
cin-i mütesalliti: sırnaşan cini
3056	
dâm-ı bî-rahîmânelerinde kâle-i iffetleri dûçâr-ı hetk olmak: acımasız tuzaklarında namus kumaşları yırtılmaya uğramak
3057	
feryâd-ı bülend istimdatları: yüksek sesle yardım istemeleri
3054	
3055	

510 | Şıpsevdi

Her taraftan koşuştular… Avcılar, silâh-ı cür’etlerini istimale
vakit bulamadan mecbûr-i firâr oldular. Kollarına, koltuklarına girilerek yarı baygın bir hâlde kadınlar, köşke götürüldü…
Bu velvele-i azîmenin sebebi ne olduğu diğerlerince pek anlaşılamadı. Raci’yle Meftun, sebeb-i şamatayı Lebibe ile Edibe’den
sorunca “Aman ne olduğumuzu bilemiyoruz. İşte öyle bir hâle uğradık, sıkıntıdan haykırdık… Bize bunu bir daha sormayınız”dan
başka bir cevap alamıyorlardı. Azize Hanım’a müracaat vukuunda,
kadıncağız bir helecân-ı âr ile iki elini kaldırıp yüzünü örterek:
–Aman sormayınız… Söylenmez. İşte öyle birer kazadır geçiştirdik… Ne ise savdı… Yine verilmiş sadakalarımız varmış… Sakatsız kurtulduk.
§
Vakanın üzerinden birkaç gün mürurundan sonra kadınlar birbirine:
“Haydi, bıldırcın, keklik, kaz, hindi… Toplanın bakalım…” davetiyle hepsi bir odaya girip kapıyı sürmeledikten sonra Azize Hanım’dan soruyorlardı:
–Kuzum Azizeciğim, Arnavut avcı seni nasıl yakaladı? Anlat…
Azize, yine avuçlarıyla yüzünü örtüp humret-i hicâbla bileklerine kadar kızararak:
–Kız Allah cezanı versin… Sus aklıma getirme… Fena oluyorum.
–Canım Azizeciğim, haydi tarif et nasıl oldu?
Azize, erkek telaffuzunu taklîden sesini kalınlaştırıp:
–Herif “ha mori hindi” dedi. Yüzüme sıcak sıcak ağzını yapıştırdı. Kollarını boynuma attı. Az daha beni boğuyordu. Okudum.
Üfledim. Gitmedi… “Bırak beni, nesin sen?” dedim. “Mori hanım,
ben sana âşık.” dedi. Şöyle bir elimle Arnavut’un üstünü yokladım
ki ne bakayım? Herif pür-silâh… Ödüm koptu gitti… Ey bıldırcın…
Keklik… Sizi nasıl avladılar? Siz hiç anlatmıyorsunuz… Hanımlar
sade beni söyletip eğleniyor… Kimin kime gülmeye yüzü var. Be-
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nimki Arnavut’tu. Sizinki Laz mıydı? Arap mıydı? Ne milleti söylesenize…
Zarafet, en gevrek kahkahalarıyla fıkırdadıktan sonra hepsinden evvel cevap vererek:
–Kor olası benimkini aşçı idi… Bıçağı avucuma battı.
Rebia’nın bu avcılardan hangisine isabet ettiği anlaşılamadığı
gibi böyle vahşiyane bir taarruza hedef olmaktan mün’bais3058 bir
güne şikâyeti de işitilmedi.
20
Balo sabahı, Meftun Bey’in köşkünde bir kızılca kıyamettir
koptu. Çünkü kadınların enzârında erkeklerin foyası tamamıyla
meydana çıkmış, ne mal oldukları anlaşılmıştı…
O gece, tetimme-i rezâlet olarak3059 komşu hizmetkârlarının
ta’arruz-ı behîmânelerine3060 uğrayan kadınlar, Azize Hanım’ın tavsiyesi üzerine hep abdest tazelemişlerdi. Henüz başında namaz beziyle istiğfar etmekte bulunan Edibe, kocası uykudan kalkar kalkmaz hemen gözünü yumup ağzını açarak:
–Maşallah beyefendi “balo” dediğiniz rezaleti gördük.
Meftun, akşamki yorgunluğu henüz çıkaramadığını gösterir bir
rehavetle gözlerini ovuşturarak:
–Sus hanım… Sus… Sen balodan ne anlarsın? Bu kelimenin
telaffuzu bile ağzına yaraşmıyor…
–Doğrusu bu kelime senin ağzına… Her tarafına pek güzel yaraşıyor… Kepaze!
–Madam ağzını topla…
–Ne dedin? Ne dedin? Madam mı? Ağzını sen topla… Rezil…
Neden madam oluyormuşum bakayım? Çok şükür babamın adı
Hacı Kasım… Benimki Edibe… Madam, akşam birbirinize sarılıp
da beraber topaç gibi fırıl fırıl döndüğünüz karılardır. Ben değil…
mün’bais: ileri gelen
tetimme-i rezâlet olarak: rezaleti tamamlamak üzere
3060	
ta’arruz-ı behîmânelerine: hayvanca saldırılarına
3058	
3059	
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Utanmaz… Hepsini gözceğizimle gördüm… Evvela tuvalet yapmak için hazırlatıp da sonra başka işe çevirttiğiniz kameriyenin yeşillikleri arkasına saklandım. Her şeyi bir bir seyrettim… Anlıyor
musun?
Meftun büyük bir hiddetle:
–Teessüf ederim… Zaten bizim kadınımız da erkeğimiz de casusluğa, insan gözetlemeye büyük bir meyil var… İki kişi mahremane konuşurken hariçten gizlenip dinlemek… Bu ne büyük terbiyesizlik! Ne vicdansızlık!
Edibe, istigrâbkâr bir infial ile medit bir kahkaha salıvererek:
–A a a a a yediği “nane”ye bak… Hangimizinki terbiyesizlik?
Hangimizinki vicdansızlık? Allah için söylesinler? Yine sapıma kadar kadınım, insan evladıyım da o gördüğüm şeylere tahammül ettim. Çeyrekte bir, başka bir kadına sarılıp da karşımda cilveleştiğin
zaman şükret ki kaldırıp da kafana bir şey vurmadım. “Şıpsevdi”
musibet…
–Hanım ağzından çıkanı kulağın işitsin… Benim hakarete derece-i tahammülümü tecrübe için mi bu haltları ediyorsun?
–Ben artık şöyle böyle lakırdı bilmem… Şıpsevdi değilsen de
ya nesin a didon? Akıllanasın diye gizliden gizli şu dünyada sana
yaptığım kalmadı. Paşmak-ı şeriften su getirip içirdim. Merkez
Efendi’den taş aldım… Çamaşırlarını Yedi Emirler’e okuttum…
Pabucu büyükten nüsha aldım. Ceketinin içine astarla yüzün arasına diktim. Sürahiyle suyu Hindiler Tekkesi’ne okuttum. Üflettim.
Tükürttüm. Getirip sana içirdim. Akıllanmadın… Azize Hanım
bana nefes verdi. Her gece içine okuyup, üfleyip tükermeden sana
su içirmezdim. Yine para etmedi… Yeni doğmuş çocuğun ilk abdesti, beneksiz siyah köpeğin tersi… Daha hangisini söyleyeyim?
Ne duydumsa yaptım… Bir türlü aklın başına gelmedi herif! Senin
damarın bozuk… Islah olur şey değilsin ki…
Meftun, istikrahtan3061 rengi değişerek:
istikrah: iğrenmek

3061	
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–Allah belanı versin… Hep bu söylediklerini bana yedirip içirdin mi?
–Yedirdim. İçirdim… Afiyet olsun…
–Ben bunları yerken hiçbir şey hissedip anlamadım mı?
–Nereden anlayacaksın… Her şeyi bilirim iddiasındasın da
daha yediğin ….un farkında değilsin…
Meftun, mukaddime-i istifrağa benzer bir işmizâzla pencereyi
açıp dışarı tükürmeye başlayarak:
–Kahrol yezit karı… Vicdanın buna nasıl müsaade etti?
–Ben vicdan micdan bilmem… Cenabıhakk’a malum. Akıllan
diye yaptım…
–Ya ben anlaya idim! Sana ne yapardım biliyor musun?
–Nasıl anlayacaksın canım? Yedirdimse bunları sana getirip de
çocuğa bulamaç verir gibi parmakla yedirmedim ya… Kimisini
pastaya karıştırdım. Kimisini şuruba… Kimisini çukulataya… Rengine göre…
Meftun, pencereden öğürüp tükürerek:
–(Deruni) Kasım Efendi’nin mirasından evvel ben başka şey
yemişim de haberim yok. (Aşikâre) Gönlüm bulanıyor… Fena oluyorum…
–Ne var gönlün bulanacak? Yedinse şimdi yemedin ya? Kaç ay
oluyor!
Meftun, bir infi’âl-i şedîdle:
–Hay kör olası karı, bana bu pislikleri yedireceğine, şu sen kendin adam olmaya baksana… Sana kadın diyen bir insan küfretmiş
olur…
–Aha ehem de ehem… Sanki beyefendi laf söyledi. Kadın değilmişim de ya neymiş? Erkek mi imişim? Tuhaf şey! Bir insan ya
kadın olur ya erkek… Başka ne olabilir?
–Doğru… Senin için kadınlık, erkeklik tabiatın verdiği alâmetifarika3062 ile anlaşılır. Başka bir şeyle değil… Kadınlığın hayvaniyetini nasılsa akrabandan öğrenmişsin. “Sen nesin?” diye sorarlarsa
alâmetifarika: ayırıcı özellik

3062	
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alâmet-i nev’iyene bakıp kadın olduğunu söylersin… Fakat kadınlığın fazâ’ilinden külliyen bihabersin… Bir kadın erkeğine “Dışarıda gözün var. Çapkınlık ediyorsun. Sen şöylesin. Böylesin.” demeli ama bu muahezelerde bulunabilmek için kendinde biraz yüz, surat olmalı…
–Benim yüzüm, suratım yok mu?
–Allah’a emanet var. Yüzün de suratın da. Hepsi tamam… Kadınlıkça aza cihetiyle bir noksanın yok… Ben yüz, surat tabirlerini
burada hak, salahiyet makamında irat ediyorum. İşte bunu anlayacak kadar terbiyen, dirayetin, zarafetin yok…
–Dün akşamki rezaletin üzerine benim sana darılmaya hakkım
yok mu şimdi?
–Yok…
–Ay niçin?
–Niçin olacak? Kocasını kıskanan, zevcinin hariçte gözü olmasın diyen bir kadın, kendi vazâ’if-i zevciyesini tamamıyla ifa eder
de buna mukabil zevci nankörlükte bulunursa o zaman söz söylemeye kendinde bir salahiyet görür…
–Ben sana karılık vazifesini yerine getirmiyor muyum?
–Getiriyorsun… Şimdi beni kaba kaba söyleteceksin… Kadınlık vazifesi yalnız senin anladığından ibaret değildir. Bir kadın, zevce olabilmek için giyinmesini, kuşanmasını, söz söylemesini, zevcine karşı edilecek muameleyi, onu avutmasını, eğlendirmesini,
aldatmasını, cezbetmesini bilmeli… Hep bunlar evlenecek bir kız
için âdeta lâzımü’t-tahsîl3063 birer fendir. Söyle bakayım bunların
hangisinden haberin var?
–Doğru… Bunların hiçbirini öğrenemedim. Hele koca aldatması nasıl olur? Hiç bilmem. Akşamki kadınlar bu koca aldatma fennini doğrusu güzel tahsil etmişler. Gözümle gördüm. Vakıa “finfon”larınızdan bir şey anlayamıyordum ama rezaletin Çincesi, İngilizcesi, Fransızcası olmuyor. Gözü kulağı bulunan bir insan için bu
edepsizlik hangi lisandan cereyan etse anlaşılıyor. Beni yalvara
yalvara, babama haberler göndere göndere bin minnetle aldın. Ben
lâzımü’t-tahsîl: öğrenilmesi gereken

3063	
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cahil, ahmak isem bir akıllısını, okumuşu ala idin de seni şöyle
döne döne aldata idi. Görümcem geçen günü Fransızca bir roman
okuyup da bana Türkçeye tercümesini yapıyordu. Karının biri zamparasını, kocasıyla yattığı karyolanın altına saklamış… Sen işte
böyle fettan, namussuz bir kadın istiyorsun. Çok şükür benim sütüm bozuk değil…
Edibe hiddetinden göğsünü bağrını çekip didikleyerek:
–Ah elimden gelse de şu kocamı bir aldatsam… Akşam gördüğüm kepazeliklere karşılık ne yapsam hıncımı alamayacağım…
§
Karşıki odada Lebibe ile Mahir de birbirini yiyorlardı. Evin
içinde erkek kadın, küçük büyük hep toplandılar. Gürültü büyüdü.
Ağlamalar, sızlamalar, haykırmalar başladı. Mesele gayet vahim bir
şekil aldı. Âdeta bir ihtilâl-i beytiye3064 hâline girdi. Birkaç gün süren mücâdelât-ı şedîde neticesinde erkeklerin taşkınlıkları, hercailikleri teslim edilmekle beraber kadınların da birçok kusurları, kayıtsızlıkları, zevçlerine karşı müsamahaları bulunduğu dermeyan
edildi.
Meftun, kadınları avutmak maksadıyla ortaya bir meşguliyet
çıkarmak istiyordu. Netîce-i hâlde zevçlerini idare için hanımlara
süs, nizam, “koketri”3065 dersi verilmek takarrür etti3066. Nihayet bir
sabah Azize Hanım’dan Zarafet’e varıncaya kadar evin kadınları
Meftun’un ders odasına toplandılar. Pehlevizade bu mebhasta kendine mehaz edindiği “Paris kadınlarının güzellik ve tezyinlerine ait
esrar ve reçetelerin Türk hanımlarına da teşmîl fâ’idesi”3067 namında böyle unvân-ı tavîli3068 üç satır süren bir kitabı önüne açtı. Takrire girişti:
–Esas maksadımız, kadınların zevçlerine karşı göstermeleri iktiza eden etvâr-ı şûhânelerinden,3069 zarafetlerinden, sûret-i telebihtilâl-i beytiye: ev ayaklanması
ihtilâl-i beytiye: şıklık
3066	
takarrür etti: karar verildi
3067	
teşmîl fâ’idesi: yayılma faydası
3068	
unvân-ı tavîli: uzun başlığı
3069	
etvâr-ı şûhâne: işveli tavırlar
3064	
3065	
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büs ve tezyînlerinden3070 yani bir erkeği idare ve mesut etmek için
lazımü’t-tahsîl olan bir fenn-i mühimden bahsetmektir. Genç kız,
bir gonca-i letâfet iken aşkın kudret-i hârikası tesiriyle yavaş yavaş
açılır, kadın olur. Bu çağa erdikten sonra kadının vazifesi mehâsin-i
mâddiye ve ma’nevîyesiyle erkeği teshire hasr-ı mesâ’î etmektir.3071
Bir erkeği teshir etmek ekseriya kolaydır. Fakat bu sihri daima
yed-i zabtta bulundurmak pek müşküldür. Fethedilen bir kalbi mütemadiyen taht-ı itâ’atte tutabilmek, onu fethetmekteki ferasetten
daha mühim bir maharete, bir fenne tevakkuf eder. İşte hanımlar,
enzâr-ı dikkatinizi celbetmek istediğim dakik nokta burasıdır. Kadınlar bu vazîfe-i müşkülelerini ifa için malik olabildikleri bilcümle
vesâ’it-i teshîriye ve esliha-i iğfâliyelerini3072 istimal ihtiyacındadırlar. Güzellik, nezaket, zarafet, cazibe bu esliha-i teshîriyenin başlıcalarını teşkil eder. Rakîk kalpler, sanatkâr nazarlar için câzibe-i
nisvânda, tasvir, tarif olunamaz öyle havârık-ı hilkat,3073 tesirinden
kaçılamaz öyle sâhir bir kuvvet vardır ki bir kadın şıklıktan, şuhluktan, letâfet-i edâdan, o yaltaklanmalarından bütün fa’âliyet-i nisvâniyesinden mürekkep esliha-i nev’iyesiyle kanunen ve âdeten kendinin hâkim ve amiri olan erkeği muti, münkâd bir esiri menzilesine3074 getirebilir. Hanımlar, işte bu nokta-i mühimme üzerine nazar-ı
dikkatinizi celbederim. Zevciniz sizden bıktıysa, onun nazar-ı şevk
ve iştihası hane haricinde dolaşmaya başladıysa bu kabahatten yalnız erkek değil, siz de mesulsünüz. Demek ki siz ilk muhabbet-i
zevciyeyi hüsn-i idâme edebilecek mahareti gösterememişsiniz. Bu
öyle ince bir sanattır ki bazı kadınlar bilâ-ta’lîm bunun âlim-i tabî’îsi, ârif-i hılkîsi3075 olurlar. Kocalarınıza bazen ne kadar sevimsiz
hatta korkunç şekillerde göründüğünüzü hatırlıyor musunuz? O,
kolları kesik eski pamuklu hırkalarla, göğse kadar çekilmiş donlarsûret-i telebbüs ve tezyînlerinden: giyinme ve süslenme şekillerinden
mehâsin-i mâddiye ve ma’nevîyesiyle erkeği teshire hasr-ı mesâ’î etmektir:
maddi ve manevi güzelliğiyle erkeği büyülemeye çalışmasıdır
3072	
vesâ’it-i teshîriye ve esliha-i iğfâliyelerini: büyüleme vasıtalarını ve kandırma
silahlarını
3073	
havârık-ı hilkat: yaradılış harikası
3074	
muti, münkâd bir esiri menzilesine: itaatkâr, boyun eğmiş bir esiri makamına
3075	
bilâ-ta’lîm bunun âlim-i tabî’îsi, ârif-i hılkîsi: eğitimini görmeden doğal olarak
âlimi, yaratılıştan irfan sahibi
3070	
3071	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 517

la, saçlar kulaklarla beraber ta kaşlara kadar partal3076 bir yemeni
içine alınmış kundaklı başlarla, bu tekne başı, bu ortalık süpürmeye,
örümcek almaya mahsus umacı kıyafetleriyle erkeklerinizin karşılarında salındıklarınızı unutuyor musunuz? Muhabbetin, bu kayıtsızlıklardan incinir, ürker pek nazik gözleri vardır. Zevçlerinizin
çeşmân-ı perestişini3077 rencide edecek bu gibi ahvalden daima hazer ediniz. “Hizmetçimiz olmazsa ne yapalım? En süslü kıyafetle iş
görülmez ya?” diyeceksiniz. İş görmek için mutlaka umacı şekline
girmek icap etmez. Beğenilmek fennine aşina zeki bir kadın bu iş
kıyafetinde de birtakım dil-firîb menâzır3078 alacak tarz-ı telebbüs
bulur çıkarır. Onu da bir vesîle-i şûhî ittihaz edecek maharetler gösterir. Bir Frenk kadınını denize girerken hiç görmediniz mi? Ta başlığından pantuflasına3079 kadar suya mahsus bir nevi kostümle banyo ediyor. Bu elbisede ne kırmalar, ne oymalar, ne mümtezic3080,
zarif renkler görülüyor. Siz ise bu maharetlere tamamıyla bigânesiniz. O kadar bigâne ki nisvân-ı efrencin hanelerinde soygunluk kıyafetleri demek olan bir zamanda istimal ettikleri “penyuvar”ları3081
siz düğüne giderken giyiyorsunuz. Daima beğenilmek, zevçlerinizin enzârında daima mergup3082 kalmak sanatının, esrâr-ı ilhâm-kârisine daima küşâde-i zekâ3083 bulunacak bir teyakkuz ve çeviklik
içinde yaşayınız. Bir kadın yed-i kudretin taltîf-i mehâsin-bahşâsından3084 lüzumu kadar müstefit olamamış bulunursa bu noksânî-i tabiatı fen ve sanatın vesâ’it-i ta’mîriyesiyle bazı mertebe tazmin kabildir. Kadın daima kendini avcı ve erkeği şikâr3085 farz ederek meşpartal: çok kullanılmaktan yıpranmış
çeşmân-ı perestişini: tapan gözlerini
3078	
dil-firîb menâzır: cazibeli görünümler
3079	
pantufla: abadan yapılmış terlik
3080	
mümtezic: birbiriyle uyumlu
3081	
penyuvar (peignoir): sabahlık
3082	
mergup: sevilip aranan
3083	
esrâr-ı ilhâm-kârisine daima küşâde-i zekâ: ilham verici sırlarına daima zekâ
açıklığı
3084	
yed-i kudretin taltîf-i mehâsin-bahşâsından: Tanrı’nın güzellik bahşeden iltifatından
3085	
şikâr: av
3076	
3077	
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gûle-i saydına3086 hiç fasıla vermemeli, her fırsat zuhurunda hücum
ve taarruz için silâh-ı be-dest3087 intizar bulunmalarıdır.
Azize Hanım, Lebibe’nin kulağına yavaşça:
–Kadın ne olmalı imiş?
Lebibe – Erkeği avlamak için kadın daima silahı elinde hazır
durmalı imiş…
–Aman sus kızım avcı deme… Balo gecesi ha mori hindi diye
boynuma sarılan herif geliyor aklıma… Ağabeyine söyle… Bizim
kadınlara bu kadar yüz vermeye gelmez. Akşama sabaha Rebia kapançesini bir tarafa kurar. Yine bir av yakalar…
Meftun, kadınların erkek avlamaları fenninde iktisâb-ı mahâret
etmeleri lüzumunu şiddetle tavsiyeden sonra sözü “Makyaj yani
düzgünle, allıkla, sürme ile yüz boyamak cihetine intikal ettirdi.
Düzgün nasıl istimal olunur? Allık çehrenin hangi aksamına ve bu
suretle sürülür? Kaş, kirpik nasıl boyanır?” Bunları uzun uzadıya
tarif ile hariçte satılan tutyalı3088, üsrüblü düzgünlerin, terâkîbi
meşkûk3089 allıkların, boyaların mehâzîrinden3090 bahsetti. “Talk”
tozu ve taktir edilmiş3091 sirke ile su, nitrat-dö-bizmut, gül suyu, saf
gliserin, çiçek suyu, gül ruhuyla yapılır sulu, koyu ve toz hâlinde
birkaç nevi düzgün ve kırmızı, amonyakla imal edilir allık terkîbâtı
öğretti.
§
Meftun’un bu melâhat, zarafet dersleri uzun müddet harâsetten3092 mahrumiyetle kuvve-i inbâtiyesi artmış toprak üzerine tohum saçılır gibi şâyân-ı hayret bir süratle semere-bahş oldu.3093
meşgûle-i saydına: avıyla meşgulken
silâh-ı be-dest: elinde silah
3088	
tutyalı: çinkolu
3089	
terâkîbi meşkûk: bileşenleri şüpheli
3090	
mehâzîrinden: sakınılacak şeyler olduğundan
3091	
taktir edilmiş: damıtılmış
3092	
harâsetten: ekip biçmekten
3093	
semere-bahş oldu: meyve verdi
3086	
3087	
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Düzgünle allığa bulanmakta Lebibe ile Rebia önayak olmuşlardı. Hele bu sonraki, esmer yüzüne bir levn-i câzib verebilmek
için birkaç kat beyaz badana yaptıktan sonra üzerine “ıstampa”3094
geçer gibi göz kapaklarından kulaklarına, ta burnunun ucuna kadar
“al kalemkâr” işliyordu.
“Üzüm birbirine baka baka kararır.” derler. Bunlar da birbirine
baka baka beyazlanıp kızarıyorlardı. Çok sürmedi, etraftan sürü
sürü yeşillenenler peyda oldu.
Azize Hanım telvîn-i çehreye3095 “sünnet”tir diye sürmeden
başlamış, bir müddet sonra sürmelerin göz uçlarındaki kıvrıkları
uzaya uzaya kaşlarına da birer parça kalem dokundurmayı mubah
addeyleyivermişti. Bir gün Lebibe, Azize’ye:
“Böyle gözlerini tahrilleyip3096 kaşlarını da boyayınca Bağdatlı
kadınlara dönüyorsun. Çehrene bir esmerlik geliyor. Yüzüne de
şöyle bir tatlı, hafif beyazlık gezdirsen çok latif olacaksın…” tavsiyesinde bulunmuştu. Azize Hanım evvela “adam etme” makamında
birkaç tebessüm-i tereddüt gösterdikten sonra:
–A hiç olur mu? İlahi kardeş bu yaştan sonra insana ne derler?
Azize’nin her zaman Lebibe’ye “kızım” hitabıyla söz söylerken bu defa “kardeş” tabirini istimal etmesi küçülmek arzusuna delalet ediyordu. Diğer kadınlar da başına üşüşüp nasıl olacağını tecrübeten eğlence makamında bir defalık düzgün sürmesi ibrâmında3097 bulundular. Bu tecrübe icra edildi. Pek yaraştığı hakkında
tekmil ağızlardan antlar, yeminler, teminler yağmaya başladı. Bu
teminata zaten lüzum yoktu. Azize diğer eller ile çehresine gezdirilen süngerin temasından kurtulup başını sağa, sola çevirerek aynaya baktığı zaman o kendini herkesin teminatı fevkinde bir itminanla3098 beğenmişti.
ıstampa: damga
telvîn-i çehreye: yüz boyamaya
3096	
tahrillemek: kalem çekmek
3097	
ibrâmında: ısrarında
3098	
itminanla: inanmayla
3094	
3095	
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Bağcı Kerim Ağa’nın iki bâzû-yı müştehiyânesi3099 arasında
şiddetle sıkılıp da kadına acıkmış öyle bir erkeğin ihtizâzât-ı şehveti3100 altında vücudu sarsıldığı gece sanki Azize’nin evtâr-ı iffetinden birkaçı gevşemiş veya kopmuştu. O hamelât-ı âşıkane3101 esnasında ta a’mâk-ı kalbiyesinden bir şeylerin çözülüp çözülüp sadrında boşluklar bırakarak tayerân ettiğini hisseder gibi olmuştu. Zahiren bir leyle-i felâket namını verdiği o tatlı geceyi, o savlet-i âşıkaneyi tahattur ettiği zaman herifin ateşli dudaklarının yüzünde dolaştığını o anda yine duyar, o pos bıyıkların temasıyla yine yanakları
gigişir3102, sıkıntılı gösterdiği o ân-ı ezvâkı aynıyla yaşamak derecesinde hatırasında âdeta hakikate ınkılâb-ı havârıkı3103 peyda olurdu.
§
Kendi gözü önünde, o küstah zevcinin yabancı kadınlara karşı
bulunduğu o bî-edebâne taşkınlıklar, nâ-kâbil-i teskîn görünen o
teşnegî-i müfrit3104, biçare Edibe’nin kalb-i sâfını yaralamıştı. Zavallıyı Meftun’a denk bulmuyorlar, kendinin hımbıl, alık salık,
amel-mânde3105, çapaçul, pasaklı olduğunu hiç çekinmeden yüzüne
karşı söylüyorlardı. Edibe, kadınlığın hiçbir faziletine malik değil
miydi? Pederiyle zevcinin evinde, bu iki yerde kadınlığın gördüğü
sûret-i telakkî ne kadar birbirine zıt idi. Orada fazilet sayılanlar, burada affolunmaz birer büyük kabahat addediliyorlardı. Acaba hangi
taraf haklı idi? Pederi Kasım Efendi, kendi nazariye-i ahlâkîyesinde haklı bile olsa Edibe artık oranın hükmünden çıkmıştı. Şimdi bu
tarafın turasına gitmek lazım geliyordu. Beğenilecek bir zamane
kadını olmak için mutlak her gün düzgüne, allığa bulanmak, açık
saçık gezmek, bütün gelen giden misafirlere kıçını çıkarıp bir ayağı
üzerinde aksayarak “bon corna” demek mi icap ediyordu?
bâzû-yı müştehiyânesi: iştahlı pazıları
ihtizâzât-ı şehveti: şehvet titremeleri
3101	
hamelât-ı âşıkane: âşık hamleleri
3102	
gigişmek: kaşınmak
3103	
hakikate ınkılâb-ı havârıkı: gerçeğe döner gibi bir harika
3104	
nâ-kâbil-i teskîn görünen o teşnegî-i müfrit: yatıştırılmaz görünen o aşırı susuzluk
3105	
amel-mânde: işbilmez
3099	
3100	
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Bu evde birçok şeylerin Türkçeleri murdar sayılarak Fransızcaları kullanılıyordu. Bunları Zarafet bile öğrenmişti. Fakat bu kadar müddet geçtiği hâlde, kendinin bir türlü bu fanfanlara dili yatmıyordu. Oh aman Yarabbi bunlar ne güç şeylerdi… Lakin ya bu
deveyi gütmek ya bu diyardan gitmek lazımdı.
Bedbaht kadın, Frenkçeden papağanvari birkaç sade cümle öğrendi. Sıkıştığı zaman makama uysun uymasın bunları istimal ediyordu.
Kıyafetçe Lebibe ile Rebia’ya mümkün mertebe uymaya çabaladı. Biraz uydu. Hatta üç taze, hep birden saçlarını sarıya boyadılar.
Böyle sarılı, beyazlı, pembeli elvan çehre ve ince örtü ile sokağa ilk
çıktığı günü ne kadar sıkılmıştı. Erkekler yiyecek gibi bakıyorlardı.
O enzâr-ı küstâhâne ile kendi yüzü arasına şemsiyesini indirdiği
zaman o küçücük hâ’ilin3106 arkasında garip bir hisle yüreği gümbür
gümbür atıyordu. Bu kıyafetle Edibe pek güzel mi oluyordu? Niçin
öyle ateşli, âdeta ısırıcı birer iştiyakla bakıyorlardı? Bu ayıp değil
miydi? İffeti bundan müteessir olmaz mıydı? Fakat bu fenalıklardan terettüp edecek kabahat, günah Meftun’dan başka kime râci3107
olabilirdi? Hep bu fenalıklar onun dileğiyle, arzusuyla olmuyor
muydu?
Bu kepazelikleri yaptırmak için yalnız izin değil, ders veriyordu. Kadının vazifesi, erkek avlamaktır. Durmamalı, avlamalı demiyor muydu? Edibe kimi avlayacak? Ve nasıl silah kullanacaktı? O,
ömründe serçe kuşu bile tutmamıştı.
Edibe ile Azize pek cahil idiler. Kadınlıkları hasebiyle çok şeyleri yapmaya can atarlardı fakat günahtan korkmaları, cesaretsizlikleri, ülfetsizlikleri arzularını icraya mâni olurdu. Şimdi ortada her
günahı yükletecek Meftun gibi bir cehennemlik olduktan sonra bazı
eğlencelerden niçin mahrum kalmalı?
Beri yandan Lebibe de büyük bir endişe ve ıstırap içinde idi.
Zevci Mahir, Madam Makferlan’ı çıldırasıya seviyordu. Artık buna
hiç şüphesi yoktu. Bu ikisinin arasında muhabbet simsarlığını eden
hâ’il: perde
râci: alakalı

3106	
3107	
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kardeşi Meftun Bey’di. Mahir’in âteş-i sevdâsını alabildiğine körüklüyor, parlatıyordu. Acaba niçin? Meftun, bu adiliğe neden cüret
ve tenezzül ediyordu? Vahim olduğu kadar da garip görünen bu
nîm-muzlim muamma3108 karşısında zavallı kadın bunalıyor, müthiş şüpheler, suizanlar içinde çırpınıyordu. Sonra birdenbire eliyle
alnını sıkıp balo gecesi Madam Makferlan’la Meftun arasında geçen o rezîlâne muhaverenin şu atideki kısmını zihninden hemen
aynıyla tekrar ediyordu:
“Madam Makferlan – Kaba, hoyrat, hışır bir Türk’e peşkeş çekiliyorum. Bunun sonu ne olacak?
Meftun – Zengin olacağız… Zengin…
Madam – Kasım Efendi’nin milyonlarına biz mi vâris olacağız?
Meftun – Şüphesiz…
Madam – İhtiyar hasta mı?
Meftun – Hayır, henüz turp gibi…
Madam – O hâlde?
Meftun – Ben bu verasete ihtiyarın sağlığında vaz’-ı yed için
bir yol keşfettim.”
Lebibe, bu mahfûzât-ı zihniyesini,3109 beynini avucu içinde
sıka sıka buraya kadar tekrar ettikten sonra muhaverenin şu kısmına atlıyordu:
“Meftun – Bir iki gün sonra Mahir’e iki üç yüz liralık bir ihtiyacından bahset… Tavrı değişir.
Madam – Sonra paraları elimden mi alacaksın?
Meftun – Hayır, seninki sana… Benimki bana…”
En müthiş şüpheler içinde yanıp kavrulan bir dimağı bu sözler
ne mü’ellim faraziyât-ı cinâ’iyeye3110 kadar sevk etmez? “Seninki
sana, benimki bana” ne demek? Bunlar nereden cerr-i nükûd edenîm-muzlim muamma: yarı karanlık belirsizlik
mahfûzât-ı zihniyesini: aklında sakladıklarını
3110	
faraziyât-ı cinâ’iyeye: cinayet tasarılarına
3108	
3109	
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cekler? Meftun, Madam Makferlan’a -iki, üç yüz liralık ihtiyacından bahis ile- Mahir’i tazyik etmesi tavsiyesinde bulunuyor. Mahir
bu mebâliğ-i mühimmeyi3111 nereden tedarik edecek? O menhus3112
karının sevk-i aşkıyla bir teşebbüs-i cinâ’îde mi bulunacak? Bunlar
ne kadar vesvese-âver,3113 ne kadar zihin durdurucu şeyler!
Lebibe zevcinin üzerine sâhib-i nüfûz olmak için zekâ ve malumat cihetiyle kendinin madunu3114 bir erkeği intihap etmişti. Bidâyet-i mu’âşakaları biraz tehlikeli oldu. Fakat ne ettiyse etti, varmağa muvaffak oldu. Nikâhla her bir kabahati örtüldü bitti… Biraderi
yüzünden şimdi gözleri önüne açılan bu karanlık, bu muhavvif, bu
lerze-bahş3115 girdâb-ı felâket nedir? Evet, aileleri üzerinde bir nuhuset3116 karaltısı dolaşıyordu. Karîbü’l-vukû3117 gördüğü bu fenalıktan Raci’yi haberdar etse acaba nasıl olur? Raci’nin hiddetini,
şiddetini bildiği için ona böyle bir ihbarda bulunmakla kaş yapmaya uğraşırken göz çıkarmış olmaktan, işi bütün bütün vahamete düşürmekten, beliye-i diğere sebebiyet vermekten de korkuyordu.
Lebibe ne yapacağını pek bilemeyerek, en ufak bir arızaya
vakf-ı enzârla bekliyor fakat iç sıkıntısından, meraktan, helecandan
helak olup bitiyordu. Beri yandan da izzet-i nisviyyesi fena hâlde
sarsılmıştı. Kendisi Mahir gibi kaba saba bir kocaya razı ve râgıb
olsun3118 da yine kıymeti, kadri bilinmesin! İşte bu husus da pek
gücüne gidiyor, bu âlâm-ı derûnunu teskin için zevcine karşı ancak
adem-i sadakatiyle öç almak cihetinde bir teselli yolu arıyordu. Kadınlığın bütün zaaflarıyla, galeyanlarıyla pek mütezelzil3119 bir hâl
peyda etti. Kocasının dudaklarını, o karının gerdanına bir iştiyak-i
müfritle yapışmış gördükçe, bu hâtıra-i bâsıra-i sûz-i nazar3120 infimebâliğ-i mühimmeyi: önemli miktardaki paraları
menhus: uğursuz
3113	
vesvese-âver: kuruntu veren
3114	
madun: alt
3115	
lerze-bahş: titreten
3116	
nuhuset: uğursuzluk
3117	
karîbü’l-vukû: olması yakın
3118	
râgıb olsun: rağbet etsin
3119	
mütezelzil: sarsılan
3120	
hâtıra-i bâsıra-i sûz-i nazar: gözlerini yakan bu gördüğü hatıra
3111	
3112	
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ali önünde teceddüt ettikçe payansız3121 te’ellümler, âdeta cinnetler
geçiriyordu.
§
Erenköyü taraflarında hırsızların kesretinden şikâyat çoğaldı.
Her gün gazetelerde bir iki vukuat okunuyordu. Raci Bey, hizmetkârları genç Ali’ye akşamdan kapıları sürmelemesini, etrafa dikkat
etmesini, gözünü tetikte, kulağını kirişte bulundurmasını tembihten
hâlî kalmıyordu.
Hanımların Meftun Bey’den aldıkları “koketri” dersinin –
batâ’et-i dâ’imeleri3122 hilafına bir süratle– nazariyatından ameliyatına geçmiş oldukları bir sırada Pehlevizadelerin köşküne de garîbü’l-mişvâr3123 hırsızlar dadandı. Hep bunların haneye sâ’at-i
duhûlleri Ali’nin ağır uykuda olduğu bir zamana tesadüf ediyordu,
besbelli evin şâyân-ı ziyâret ve taharri köşe bucağını iyice dolaşıp
karıştırdıktan sonra garabeti anlaşılmaz bir sebeple bir şey sirkatine
muvaffak olmaksızın çıkıp gidiyorlardı.
Bu züvvâr-ı leylenin3124 duhul ve huruçlarını Ali, sabahleyin
bahçede gördüğü yabancı ayak izlerinden, akşamdan kapılara koyduğu işârâtın bozulmuş olmasından anlıyordu. Görünürde hiçbir
zararları keşfedilemeyen bu tuhaf sâriklerin leyle-i duhûliyelerinin
hep beylerin hanede bulunmadıkları zamanlara tesadüf eylemesi de
cây-ı dikkatti. Nihayet bir gece Ali, bunlardan ikisine bahçede rast
geldi. Sopa ile üzerlerine yürüdü. Kaçırdı. Fakat gördüğü iki karaltıdan ibaretti. Başka bir şey seçemedi. Yine beyler evde yok iken,
bir akşam da üç karaltının köşkün arkasındaki küçük bahçe kapısından içeri girdiklerini görmüş, “Hırsız var.” ihbâr-ı müdhişiyle bütün hanımları telaşa vermek istemiş ise de kadınların:
“Aman alık, sus patırtı etme… Hırsız mırsız yok… Senin gözüne hayalet mi görünüyor? Ne oluyor?” tekdirinden başka havf ve
telaş eseri göstermemeleri pek ziyade istigrâbını mucip olmuştu.
payansız: sonsuz
batâ’et-i dâ’imeleri: devam eden yavaşlıkları
3123	
garîbü’l-mişvâr: tarzları garip
3124	
züvvâr-ı leylenin: gece ziyaretçilerinin
3121	
3122	
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Birkaç akşam sonra Ali, dört karaltının yine küçük kapıdan girdiklerini aynen gördü. Sâriklerin böyle adedi artması, bu defa uşağın
istigrâbı kadar da havfını celbetti. Hanımlara ihbâr-ı hâl etmenin,
tekdir ve tahmîk edilmekten3125 başka bir faydası olamayacağını artık öğrenmişti. Bu sefer netîce-i hâle müterakkıben3126 karanlık bir
tarafa sindi. Bekledi… Bekledi… Sârikler içeride beğendikleri gibi
itâle-i dest-i ziyân ettikten3127 sonra yine girdikleri kapıdan çıktılar.
Bu misafir tabiatlı, munis3128 haramilere karşı sopa sallamayı artık
Ali faydasız gördü. Yalnız ertesi günü beylere aynen hikâye-i hâl
etti. Meftun, hizmetkârın budalalığına güldü. Azize Hanım, bir
daha böyle hayâlât gördüğü zaman okuyup etrafına üflemesi için
Ali’ye bir dua öğretti. Fakat Raci, böyle el ayak çekildikten sonra
köşke girip çıkanların ne öyle nefesle, desturla çekilir gider musallatlardan ne de sandık, sepet, kap kacak karıştırmaya gelen sarîka-i
âdiye olmadıklarını biliyordu. Bu hayâlât, bu cinler, şeytanlar, hırsızlar Meftun’un hanımlara verdiği “koketri” dersinin te’sîr-i efsûnundan peyda olma ecsâm-ı gayr-ı latîfe3129 idi.
Raci’nin ağabey namını verdiği bu ahlaksız mecnunun şu gidişi ne gidişti! Ailede ne servet ne rahat hatta ne de namus hiçbir şey
kalmadı. Azize, Edibe Hanımlar gibi veliyye zannolunacak tabiatta
kadınlar bile Meftun’a temas tesiriyle azarak tebdîl-i mâhiyet ediyorlardı. Rebia meselesi “kanlı basur” komedyasıyla güya örtbas
edildi. Fakat bu keyfiyet bütün şekl-i vahîmiyle duruyordu. Piyangodan çıkan on beş, on altı bin liranın sıhhat-i isâbetini müspet idâre-i beytiyece para bolluğu, cüzi bir refah bile görülmedi. Bunun da
Mösyö Makferlan’ın şeytâniyetiyle kurulmuş bir dubara olduğu
anlaşıldı. Enişteleri Mahir, Madam Makferlan’a olan firîfteliği3130
yüzünden divaneye döndü gitti. Ailenin atisi, bu Meftun’un elinde
ne müthiş bir vartaya doğru yuvarlanıp gidiyordu. Kadınlar neye
tekdir ve tahmîk edilmekten: azarlanma ve ahmak bulunmaktan
müterakkıben: gözleyerek
3127	
itâle-i dest-i ziyân: zararlı ellerini uzattıktan
3128	
munis: cana yakın
3129	
ecsâm-ı gayr-ı latîfe: güzel olmayan cisimlerdi
3130	
firîfteliği: aldanmışlığı
3125	
3126	
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uğradıklarını bilmiyorlar, bu gidişin sonu nereye varacağını düşünemiyorlardı. Edibe Meftun’u, Lebibe Mahir’i kıskanmak yüzünden birer gayz-ı nevmîdâne3131 içinde çırpınarak güya zevçlerinden
aynı sadakatsizlik ve hıyanetle öç almak cehaletiyle Meftun’un efsûn-ı da’vetiyle haneye gelen perilere kendilerini peşkeş çekiyorlardı. Bu ne rezaletti! Aman Yarabbi ne rezalet! Bu kadar kepazeliği
ıslaha Raci, tek başına nasıl muktedir, muvaffak olabilecekti? Bu
tefekkürât-ı muzlime tesiriyle bazen zihni o mertebe kararıyordu ki
intihara tasaddîye3132 kadar varıyor ve sonra biraderinin habaseti3133
yoluna kendinin kurban gitmesini pek muvafık bulmuyordu.
Birkaç gece bahçeye gizlendi. Nihayet bu ihtifâsının birinde
karaltılara tesadüf etti. Üzerlerine yürüyüp silah boşalttı. Herifleri
kaçırttı. Bu cüreti adi hırsızlara da vesîle-i havf ve intibah oldu. Civar haneler bir müddet ufak tefek leyli sirkatlerden masun kaldılar.
§
Ahvalin böyle garâbet-i mü’ellime peyda ettiği esnada Kasım
Efendi’nin hanesinde vukua gelen mühimce bir sirkat vakası zihinleri eski heyecanlardan yeni bir galeyana düşürdü. İhtiyarın ufak bir
halıya sararak kendi odasındaki kerevetin altına gizlediği, köşeleri
tunçlu, işlemeli antika ceviz çekmecesi âlet-i mahsûsa ile açılıp derunundan altı yüz lira kadar nakit ile mühr-i zâtîsi ve Balıkpazarı’ndaki hanın senedi sirkat edilmişti.
Kasım Efendi, bu ufak hazîne-i mektûmesini3134 lüzum görüldükçe üç dört günde ve bazen ancak haftada bir defa açardı. Son
def’a-i mürâca’atında çekmeceyi kırık görmüş ve titrek elleriyle
derununu karıştırıp sirkatin miktarını anladıktan sonra yeis ve helecanından birkaç kere baygınlıklar geçirmiş, hemen limon, su yetiştirip kollarını, dizlerini ovuşturarak teskîn-i te’essürüne şitâb eylemişlerdi.
gayz-ı nevmîdâne: ümitsizce hiddet
tasaddîye: teşebbüs etmeye
3133	
habaset: alçaklık
3134	
hazîne-i mektûmesini: gizli hazinesini
3131	
3132	
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İhtiyar, çekmecesini beş altı günden beridir açmamış olduğu
için sirkatin zamân-ı vukû’unu tayin edemiyor, türlü ihtimâlât içinde zihni sarsılıyor, bunalıyordu.
Sekene-i hâne3135, bir kendi, bir zevcesi, bir de hizmetçi ihtiyarca bir muhacir kadınından ibaretti. Kerevetin alanda halıya sarılı bir
çekmece olduğunu o evde kendinden başka bir bilen yoktu. Girip
çıkarken daima oda kapısını kilitler, anahtarları cebine kordu. Odaya hariçten bir hırsız duhulüne delalet edebilecek bir emare bulamadı. O hafta eve gelip gidenleri tahkik etti. Hizmetçi kadının yirmi
beş, yirmi altı yaşındaki oğlu arabacı Abdullah’ın birkaç defa gelip
validesiyle görüşmüş olduğunu ve hafta arasında Mahir’in de gelmiş bulunduğunu öğrendi. Validesiyle hizmetçi Ayşe Kadın aşağıda
mutfakta yemek pişirmekle meşgul iken Mahir’in uykusu olduğundan bahisle yukarıya çıkıp birkaç saat kadar yatmış olduğunu da
haber aldı. Binaenaleyh hırsız Mahir ile Abdullah’tan biri idi. Fakat
sârik bu iki delikanlıdan herhangisi ise kerevetin altındaki çekmecenin vücudunu nasıl keşfeylemiş ve oda kapısının kilidini ne suretle açıp tekrar kilitleyebilmişti? Kasım Efendi bu bâbda daha ziyade
ta’mîk-i tahkîkâtta bulunarak3136 Abdullah’ın yukarıya çıkmak değil, orta kapıdan içeriye bile katiyen girmediğini öğrendi. Yukarıya
yalnız Mahir çıkmıştı. Ta beşikten beri elinde büyütmüş olduğu oğlunun her huyuna vâkıftı. Parasızlıktan günlerle aç kalsa onun beş
paralık bir sirkate cüretine ihtimal veremiyordu. Sirkatin şeklini de
garip buluyordu. Haydi, altı yüz liralık nakit aşırılmış, hanın senediyle mühr-i zâtîsi neden çalınmıştı? Bunlar bir diğerinin ne işine
yarayabilirdi? Acaba senetle mühür, sârikin havf ve telaştan mütevellit teşevvüş-i zihnîsi3137 anında yanlışlıkla mı alınmıştı? İhtiyar
bu müphem noktalara birer cevâb-ı muvâfık bulamıyor, şaşırdıkça
şaşırıyor, düşündükçe düşünüyor, daldıkça dalıyordu.
Kasım Efendi, kırık çekmeceyi tekrar kerevetin altına sürdükten sonra bu sirkat-i garîbeye dair kimseye bir şey açmamalarını
sekene-i hâne: evde ikâmet edenler
ta’mîk-i tahkîkâtta bulunarak: araştırmalarını derinleştirerek
3137	
teşevvüş-i zihnîsi: zihin karışıklığı
3135	
3136	
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zevcesiyle hizmetçi kadına kerratla3138 antlar, yeminler ile tembih
etti. Çünkü keyfiyet-i sirkat zabıtaya kadar aksederse kendinin karakollara, merkezlere celbolunup isticvap edileceğini ve müteakiben hanesine tahkik memurları gelip sirkatin sûret-i vukû’u hakkında bin türlü tetkikata girişerek, çekmecenin mevzu bulunduğu kerevet altına varıncaya kadar her yeri karış karış görmek isteyeceklerini, az vakitte vaka, gazetelere ve bütün cihana şayi olarak türlü
türlü tefsîrâta yol açabileceğini, netîce-i hâlde Kasım Efendi’nin
evinde her kerevetin altında gizli bir çekmece altın varmış rivâyet-i
mübâlağa-kâranesinin intişarıyla3139 hanesi her gece birçok hırsızların tehlike-i duhûllerine maruz kalacağını düşünmüştü. Bu kadar
güft ü gû, dağdağa ve külfetten sonra bari mebâliğ-i mesrûkadan3140
bir lirasının avdetine imkân tasavvur edilse! Bu da yoktu…
İhtiyar, bu sirkat vakasının şüyuuna3141 meydan vermemek için
çok gayret gösterdi. Fakat altı yüz liranın acısı yüreğine çöktü. Bu
cerîha-i elemin kanı içine aktı, her gece rüyasında mebâliğ-i mesrûkayı ceviz çekmeceyi avdet etmiş görerek sevinç helecanları içinde
çırpına çırpına uyanıyor, hayıf ki bunun bî-sûd bir meserret-i
menâm3142 olduğunu anlayınca evvelkinden beter bir hummâ-yı
ye’ise düşerek o şiddet-i atşla koca bir bardak su içtikten sonra tekrar uyumaya uğraşıyordu.
Kasım Efendi’nin ketm-i vak’a için iltizam ettiği bu külfetler,
çektiği sıkıntılar pek beyhude idi. Zevcesiyle, hizmetçi Ayşe Kadın
gibi iki çalçene kocakarının mahrem oldukları bir hususun tamâmî-i
ihfâsı3143 kabil olamayacağını zavallı ihtiyar bilmiyordu. Bu iki kadın, paranın miktarı vesaire hakkında işe biraz da mübalağa katarak
kendilerince emniyetli addettikleri diğer kadınlara mahremiyet-i
keyfiyet için antlar, yeminler verdirerek vakayı sıcağı sıcağına anlattılar. Yalnız esnâ-yı nakl ve hikâyelerinde ellerini ağızlarına gökerratla: defalarca
rivâyet-i mübâlağa-kâranesinin intişarıyla: abartılı rivayetlerin yayılmasıyla
3140	
mebâliğ-i mesrûkadan: çalınmış paralardan
3141	
şüyu: herkesçe duyulma
3142	
bî-sûd bir meserret-i menâm: boş bir rüya sevinci
3143	
tamâmî-i ihfâsı: tamamen gizlenmesinin
3138	
3139	
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türüp siper yaparak muhataplarının kulaklarına doğru biraz eğilmeği keyfiyetin adem-i şüyû’u hususunda bir tedbîr-i kâfi addediyorlardı. İki gün sonra hadise Pehlevizadelere aksetti. Üç gün sonra her
tarafa yayıldı. Vaka, Lebibe’nin vâsıl-ı sem’-i dikkati olur olmaz,
balo gecesi ağabeyiyle Madam Makferlan arasında cereyan eden
muhâvere-i acîbenin bütün nikât-ı muzlimesi kadının zihninde derhâl tenevvür ediverdi. Kasım Efendi’nin evindeki sirkatin vukuu
haftasında Meftun’la Mahir birkaç gece haneden gaybubet etmişlerdi. Bu tesadüf, hakîkat-i hâli büsbütün tavzih ediyordu.3144 Demek Meftun, Mahir’i böyle ef’âl-i vahîmeye sevk etmek için onun
Madam Makferlan’ın beliyye-i aşkıyla sermestîsine3145 uğraşmıştı.
Gerek biraderinin gerek zevcinin bu sukutları pek müthişti.
Aileleri önüne açılan bu varta-i felâketin ka’r-ı bî-pâyân-ı muzlimine îsâl-i nazar3146 etmek istedi. Havf ve nefretten lerze-dâr
oldu3147. O şimdi bir sârik zevcesi olmuştu. Bütün ailenin efrâd-ı
mas’ûmesine kadar sürülecek bu lekenin, bu vak’a-i muhavvifenin
önünü almak, buna bir çare bulmak kabil değil miydi? Böyle bir
levsi tek başına temizlemeye kalkışmak kendi kuvveti fevkinde bir
emr-i azîm, bir teşebbüs-i mühimdi ki bunu başaramayacağı aşikârdı. Dehşet-i hâlden Raci’yi haberdar etmek lazımdı. Fakat Raci’nin
hiddetini, şiddetini, tez mizaçlığını düşündü. Onun mahremiyetinden de ürktü. Lakin başka çare yoktu. Dört gün sonra kim bilir gazetelerin sutûr-ı takbîhine3148 geçecek, mehâkim-i cinâ’iyeye3149
düşecek bir meselenin bugün Raci’den hafi tutulmasında bir mana
göremedi. Aileleri başından savrulacak, korkunç bir fırtına vardı.
Buna mukavemet için mümkün mertebe ittihâz-ı tedâbîr3150 lâzımedendi. Ketm-i hakîkat yüzünden ileride tevellüt edecek fenalıklardan nefsini mesul gördü. Şimdilik vaka bir sirkat-i âdiyeden ibaret
tavzih ediyordu: açıklıyordu
beliyye-i aşkıyla sermestîsine: aşkının belasıyla sarhoşluğa
3146	
varta-i felâketin ka’r-ı bî-pâyân-ı muzlimine îsâl-i nazar: felaket uçurumunun
karanlık ve sonsuz derinliklerine göz atmak
3147	
lerze-dâr oldu: titredi
3148	
sutûr-ı takbîh: kabahatli gören sütunlar
3149	
mehâkim-i cinâ’iyeye: cinayet mahkemelerine
3150	
ittihâz-ı tedâbîr: tedbirleri almak
3144	
3145	
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görünüyordu. O anda gene hakikate kendinden başka vâkıf kimse
yoktu. Evet, evet her bir borayı, fırtınayı göze aldırıp vakayı bildiğini, hissettiği gibi olanca dehşetiyle Raci’ye anlatmak lâ-büdd idi.
Bu kararı üzerine biraderini tenha bir odaya çekerek vahâmet-i ahvâli tamamıyla haber verdi.
Raci, biraderi aleyhinde hissettiği bir nefret-i şedîde ile kaşlarını çattı. Yumruklarını sıktı. Homur homur homurdanmaya başladı.
Sonra derin derin düşünmeye vardı. Can sıkıntısından hemşiresinin
yanında duramadı. Bahçeye çıktı. Sağını solunu fark edemeyecek
dalgın bir hâlde bir aşağı bir yukarı geziniyor, ağabeyini tedip3151
için mü’eessir bir çare düşünüyordu. O aralık hizmetkâr Ali yanına
takarrüple:
–Beyefendi bu hırsızlar ile ne yapacağız?
–Hâlâ mı hırsızlar?
–Evet hâlâ…
–Ne çalıyorlar?
–Hiç… Her gece girip çıkıyorlar… Evden bir şey eksilmiyor…
Ben de buna şaşıyorum ya!
–Kaç hırsız giriyor…
–Bunların sayısını Hakk-ı Teâlâ hazretleri bilir ama… Benim
hesabıma göre evdeki kadın başına bir hırsız düşüyor…
Raci hemen Ali’nin yakasına yapışıp delikanlıyı şiddetle tartaklayarak:
–Ali ben adamı gebertirim sonra biliyor musun?
–Efendim beni ne geberteceksin… Tut da onları gebert… Ben
gördüğümü söylüyorum. Bu evde olan işleri size söylemeyip de
mahalle muhtarına mı haber vereceğim? Ben bu konakta ekmek yiyorum… Gireni çıkanı haber vermezsem sonra bu nimet benim gözüme durmaz mı?
–Peki, söyle bakalım… Kadın başına bir hırsız mı isabet ediyor
dedin?
tedip: haddini bildirmek

3151	
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–Evet… Darılmayacağınızı bilsem dahasını da söyleyeceğim
ama…
Raci, bütün vücudunu bir ra’şe-i hiddet3152 kaplamış olduğu
hâlde muhteriz3153 bir sadâ-yı te’essürle:
–Söyle, kızmamak için mümkün olduğu kadar cebr-i nefs edeceğim… İşin dahası ne imiş? Anlat…
Uşak, etrafına muhterizâne bir göz gezdirdikten sonra sadasını
fısıltı derecesine indirerek:
–Efendim Meftun Bey’in, Mahir Bey’in ve sizin burada bulunmadığınız akşamlar bu evdeki hanımlardan her birinin odasına birer
hırsız giriyor. Ben bunları göre göre şekillerini o kadar belledim ki
karaltılarından, gölgelerinden Rebia Hanım’ın hırsızı hangisi, Edibe Hanım’ınki hangisi olduğunu fark edebiliyorum…
Raci, ketm-i infi’âle3154 son gayretini sarfından geri durmayarak fakat gizli sıtma tutmuş gibi kesik, tutuk bir telaffuz-i muğberâne3155 ile:
–Bu hırsızları bana gösterebilir misin?
–Gösteririm… Meftun, Mahir Beylerin burada bulunmadıkları
bir gece siz de sokağa gidiyorum diye evin bir tarafına gizleniniz…
Onlar birer birer sökün ederler… Burada erkekten kimse kalmadığını onlara telgrafla mı haber veriyorlar? Ne yapıyorlar… Anlayamıyorum ki…
Raci ile Ali bu munis hırsızları yakalamak için bir gece bahçede pusuya yatmaya karar verirler. Zaten Meftun’la Mahir o sıralarda sıkça sıkça gaybûbet-i leyliyede bulunduklarından iki akşam
sonra bir fırsat düşer… Ellerine kuturları tullerine3156 uygun müthiş
birer sopa tedarik ederler. Raci akşamdan güya evden savuşur. Ali
de kahveye gideceğini haber vererek sokağa çıkar. Ortalık iyice kara’şe-i hiddet: öfke titremesi
muhteriz: çekingen
3154	
ketm-i infi’âle: öfkesini gizlemeye
3155	
telaffuz-i muğberâne: gücenmiş bir söyleyişle
3156	
kuturları tullerine: çapları boylarına
3152	
3153	
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rardıktan sonra bu ikisi hafiyen duvardan aşarak bahçeye girip kameriyenin öbür cihetindeki taflanlığın3157 içine pusuya yatarlar.
Ali, hırsızların ekseriyetle nereden girip nereden çıktıklarını
bildiğinden pusu ona göre tertip edilir… Ateşini avuçları içinde
saklayarak bir iki sigara içerler. Birkaç fısıltı ederler. Hemen üç
çeyrek veya bir saat kadar sonra da cephelerine isabet eden duvar
kısmından bir karaltının içeri atladığı seçilir… Ali dikkatle bakıp
fısıldayarak:
–Nah işte bak… Sivri fesli… İnce, uzun… Bu Rebia Hanım’ın
hırsızı… Bu “motfak” kapısından girer… İçeride çok eğlenmez…
Bir buçuk veya iki saatten… Ziyade durmaz defolur…
Raci, büyük bir helecan fakat gayet pes sada ile:
–Haydi, üzerine yürüyüp tepeleyelim…
–Neye yarar ki beyefendi? Şimdi biz bununla patırtı çıkarırsak
ötekiler gelmezler… Bırakalım şimdi bu horoz kümese girsin…
Ötekiler de birer birer toplansınlar… Hepsini birden follukta bastıralım…
–Ali evimin içinde… Böyle bir herif bulunur da ben burada
nasıl sabredebilirim?
–Beyefendi başka çare yok… Biraz daha sabrediniz. Hepsi gelsin. Sopaları çekip üzerlerine yürüyelim. Bu gece ya onlar yaralı
düşer ya biz. Bu iş de temizlenir…
Ali haklıydı. Bu namus sâriklerinin şekl-i habâsetleri3158 aleyhlerinde zabıtaya şikâyete kıyam edilir3159 gibi değildi. Bu, muhasımının ancak kendi beynlerinde fasledilebilir ızmârı da izharı da
müşkül olan mesâ’il-i menhûseden3160 idi…
taflan: gülgillerden, 2–6 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda, beyaz veya yeşil olan, süs bitkisi olarak bahçelerde
yetiştirilen küçük bir ağaç, karayemiş ağacı, karayemiş
3158	
şekl-i habâsetleri: kötülük şekilleri
3159	
kıyam edilir: kalkışılır
3160	
ızmârı da izharı da müşkül olan mesâ’il-i menhûseden: gizlemesi de açığa çıkarması da zor olan uğursuz meselelerden
3157	
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Birinci gelenin kümese duhulünden beş on dakika sonra ikinci
zuhur etti. Bu da uzun boylu fakat poturlu idi. Komşunun bahçesinden atladı. Raci usulca sordu:
–Bu hangisi?
–Yabancı değil…
–Yabancı değil ne demek!
–Bize bitişik köşkün bahçıvanı Arnavut Kerim Ağa…
–Bu kimin misafiri?
–Azize Hanım’ın…
–Ulan yalan söylüyorsun… O saf kadın bu haltı eder mi?
–Ben saflığını maflığını bilmem… Bu Arnavut, Azize’nin odasına gider, onu bilirim… Azıcık daha bekleyiniz. Şimdi hepsi tamam olur. Gözünüzle görürsünüz…
–Bizim ev, Karagöz’ün Yalova Safası oyunundan daha berbat
olmuş desene…
–Yalova’ya kadar ne gidiyorsunuz ay efendim? Safa bizim
evde… Haniya Beyoğlu tramvaylarında bir tahta var, üzerinde
“Dolmuştur.” diye yazılı… Müşteri tamam olunca bu tahtayı sallandırıyorlar… İşte ben de böyle bir tahta yazdırtıp, gece saat üç buçuktan sonra “Tamamdır.” diye konağın kapısına asacağım. Artık
kendim rahat uykuya varacağım…
Bahçıvan, gayet muhterizâne adımlar atıyor, her hatvede bir
tevakkuf-ı medîd3161 ile etrafı dinliyordu…
Ali pek yavaş:
–Sesimizi mi duydu? Ne yaptı? Herif ürktü galiba… Haydi…
Kümes… Kümes… Kümes…
–Ulan sus…
–Efendim bir ayak evvel bu içeriye girsin ki ötekiler de gelsin…
tevakkuf-ı medîd: uzun süre bekleme

3161	
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Kerim Ağa da zuhuriye çıkan muhteriz bir zampara evzâ-ı mudhikesiyle3162 karanlıkta kâh ileri doğru boynunu uzatarak, kâh kollarıyla önünü kulaçlayarak ayaklarının ucuna basa basa -Ali’nin
tabirince- kümese girdi.
Çok bekletmeksizin Lebibe ve Edibe Hanımların misafirleri de
dâhil-i bezm-gâh oldular.3163 Kimi tahtaboştan3164, kimi balkondan,
kimi mutfak penceresinden atlayarak girmişlerdi. Raci sordu:
–Tamam mı?
–Tamam…
–Validemle teyzeme gelen yok mu?
–Şimdiye kadar görmedim…
Yeis ve helecandan Raci’nin vücudunu soğuk bir ter kaplamıştı.
Elindeki sopayı birkaç defa tartıladıktan sonra:
–Haydi, Ali, göreyim seni bu sopaları şu heriflerin kafalarında
parçalayalım…
Ali, elindeki sopayı bir iki vezinleyerek:
–Bu sopayı kafasına yiyen orada zıbarakalır…
–Sen mutfağın şu köşesinde dur… Gözünü evin her iki tarafına
dolaştır… Ya pencerelerden dışarıya atlayan veyahut kapıların birinden fırlayan olursa hemen sopa ile üstüne saldır. Yapıştır… Ben
de içeriye girip o menhusları dışarıya püskürteyim…
Ali’yi mutfağın köşesindeki nokta-i tarassuda ikame ettikten
sonra Raci, kendi çardağa tutunarak tahtaboşa çıktı. Pencereden
içeri girdi. Şimdi kümesin sekenesini hangi taraftan ürkütecekti?
Hanedeki kadınların içinde en dirayetlisi, en terbiyelisi, kızlık
zamanında vuku bulan o ilk hatası üzerine kadınlık haysiyetini en
ziyade bilmesi lazım geleni binaenaleyh en itimada şayanı hemşiresi Lebibe olduğundan gayz ve hiddeti de en çok onun aleyhine feevzâ-ı mudhikesiyle: komedi durumlarıyla
dâhil-i bezm-gâh oldular: eğlence yerine geldiler
3164	
tahtaboş: teras
3162	
3163	
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veran etmişti. Zavallı Raci büyük bir kahır ile yumruklarını sıkıp
kendi kendine:
–Utanmaz kahpeye ben bin ders-i ahlâk ve hikmet verdim. Onların hiçbiriyle mütenebbih, mütenassıh3165 olmadı da Meftun’dan
aldığı iki “koketri” dersiyle yine şirâze-i iffetten çıktı. Şimdi bana
kocasından intikam almak için kerhen3166 bu levse bulaşmış olduğu
itizarlarını serdedecek3167… Behey edepsiz, zevcinden hıyanet gören kadınların cümlesi intikamın bu sûret-i menfûresine atılmış olsalardı şimdi dünyada namuslu bir aile bulunabilir miydi?
Böyle söylenerek Lebibe’nin odası önüne kadar gitti. Kulağını
kapıya verdi. İçeriden işittiği müşâfehât-ı âşıkane3168 pek tahammülsüz idi…
Aman Yarabbi, çıldırmak işten bile değil… Bu teessürle delikanlının beyni kızıştı, kızıştı… Hâl-i müzâba3169 gelmiş bir kurşun
sıklet ve yakıcılığıyla kafatası içinde sağa sola akmaya, taşmaya
başladı. İşte o anda ne yaptığını ve yapacağını bilmez bir tehevvür-i
mecnûnâne3170 ile kapıyı arkasına devirmek için bir iki göğüsledi.
Kapı yeni ve muhkem olduğundan muvaffak olamadı. Cinnet-i tehevvürü bütün bütün arttı. Tekmelemeye girişti. Yeis ve gayzın asabına verdiği bir kuvvet-i harikulade ile gerilip gerilip tekmeliyordu.
Sekiz on tekmeden sonra kanadın biri sarktı. Hemen içeri daldı.
Odaya girmesiyle cambaz pandomimalarında görülen bir tuhaflık
ve çeviklikle bütün urbalarını, dertop koltuğunun altına almış
nîm-üryan bir herifin bir hayal süratiyle pencereden bahçeye atladığını, hayır, uçtuğunu gördü. Raci de bir ok hızıyla firariyi takiben
kendini pencereden aşağıya bıraktı. Dört arşın kadar bir irtifadan
aşağıya sukut eder etmez ayağı burkuldu. Bir veca’-i şedîd ile: “Of
aman ayağım kırıldı…” istimdadıyla haykırıp mıhlanmış gibi orada
kaldı. Ali’nin kendine doğru koştuğunu görünce sulh kabul etmez
mütenebbih, mütenassıh: tembih ile uyarılmış, nasihat dinleyip uslanan
kerhen: istemeyerek
3167	
itizarlarını serdedecek: özür dilemelerini sıralayacak
3168	
müşâfehât-ı âşıkane: aşk konuşmaları
3169	
hâl-i müzâba: erimiş hâle
3170	
tehevvür-i mecnûnâne: deli gibi öfkelenme
3165	
3166	
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bir infial tesiriyle ayağının acısını unutarak, hizmetkâra herifin firar
ettiği tarafı işaretle o cihete koşması kumandasını verdi.
Biçare Ali ne tarafa koşsun! Raci’nin biraz evvel yukarıda oda
kapısına indirdiği tekme darabâtıyla tekmil hane zelzeleye uğradığı
zaman bütün folluklar boşanarak çil yavrusu gibi tavuklar bir tarafa,
horozlar diğer tarafa pervaza başlamışlardı. Ali müthiş sopasıyla
birinin arkasından koşarken mutfak kapısından biri daha fırlıyor,
bir diğeri pencereden atlıyordu. Hepsine birer darbe-i te’dîb3171 olsun yetiştirmeğe uğraşan Ali sola atılıyor, sağa saldırıyor, öne koşuyor, arkaya dönüyor, sopasını savuruyor, savuruyordu. Biçare uşak
bu telaşla hiçbirine ehemmiyetlice bir nişan alamaksızın med’uvvînin3172 hepsini kaçırdı. Raci ayağından pek mustaripti. Elindeki sopayı âşık firarinin arkasından fırlattıktan sonra dest-i infi’âlinin
erebildiği yerlerden birkaç taş toplayıp onları da savurdu. İşte o
kadar, fişeği tükenmiş bir yaralı gibi kollarını sarkıttı. Hasımlarının
arkalarından hâsirâne3173 öyle bakakaldı. Ali burnunun kanatları körük gibi kabarır iner bir hâl-i galeyânda beyin yanına geldi. Raci
ayağının ağrıyan tarafını eliyle yoklayarak:
–Hepsi kaçtı mı?
–Allahuâlem kaçtı… Köpoğulları bir küme karga gibi uçuştular…
§
Kasım Efendi, sirkat ziyanından mütevellit yeisini şedit bir
humma nöbeti gibi kâh ateşler içinde yanmak kâh buz kesilmek kâh
kendini bütün bütün kaybeylemek te’sîrâtı içinde geçirip de aklını
başını toplamaya uğraştığı bir sırada darbe-i diğere uğradı. Kira
toplamak için Balıkpazarı’ndaki hana hîn-i mürâca’atında odabaşının, garip bir tavr-ı istizâhla karşısına çıkarak:
“Efendi paraya ne müzayakan3174 vardı ki bu koskoca hanı iki
bin liraya rehine koydurdun?” sualini iradı üzerine ihtiyara bir baygınlık daha gelmiş, su ile limonla zor ayıltılabilmişti. Bu sadmeyi
darbe-i te’dîb: haddini bildiren darbe
med’uvvînin: davetlilerin
3173	
hâsirâne: zarara uğramış
3174	
müzayaka: yokluk
3171	
3172	
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de geçirdikten sonra odabaşından; damadıyla, oğlunun mükemmel
bir vekâletname ibraz ve vekil tayiniyle hanı ahire iki bin liraya
terhin etmiş olduklarını öğrendi. Bu ne büyük cüret, ne büyük cesaretti… Bu iş tek başına Mahir’in işleyebileceği bir habaset değildi.
Hep bu fenalıklar, damadı Meftun Bey’in delâlet-i iblîsânesiyle
vuku buluyordu. Bu aşikâr, bahir bir hakikatti. Demek ki hanede
vuku bulan sirkatin failleri de bu iki melun imiş… Şimdi bu da katiyen anlaşıldı. Kasım, damadını nikâhla, yüz görümlüğü ile bin lira
kadar vurmak tasavvurunda iken kendi bu menfaat-i mutasavveresinin birkaç misli fevkinde ve oğlunun böyle bir melanetine3175 iştirakini öğrenmek suretiyle ta cân-gâhından3176 vuruldu. Bu öyle mühim ve nazik bir mesele idi ki biraz şaşkınlık gösterilirse kendinin
karîben bu evvelkilerden müthiş bir darbe-i hasâra daha uğratılması
ihtimali vardı. İhtiyar düşündü. Düşündü. O da zihninden mühim
bir karar verdi. Bu kararını mevki-i fiile vaz’ hususunda görülmesi
elzem kimselerle görüştü. Hanesine avdet etti. Ertesi günü güya
hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi mütecâhilâne ve nazikâne bir haber ile damadını nezdine celbetti. Meftun, bu davete icabeti birkaç
suretle elzem addederek büyük bir merakla gitti. Odadan içeri girince kayınpederini başları yemenili, şalvarlı, saltalı3177 esnaf kıyafetinde birkaç kişiyle muhabbette ve oldukça beşuş bir hâlde buldu.
İstifsâr-ı hâtır, afakî birkaç söz ve hoşbeşten sonra, Kasım Efendi
birdenbire tebdîl-i lisânla damadı aleyhinde tefevvühâta3178 girişir.
Şiddetle gurûr-ı nefsine tecavüz eder. Eğer insanlık ve namus denilen hasâ’ilden kendinin zerrece nasibi varsa o anda kerimesi Edibe’yi bırakması lazım geleceğini, yoksa işin pek fenaya varacağını
söyler. Meftun da bir tehevvür-i âniye tutularak ne dediğini bilmez
bir hâlde o şühûd-ı müstahzara muvacehesinde zevcesini bi’ttatlîk3179 kapıyı çarpar, çıkar.
§
melanet: büyük kötülük
cân-gâhından: canevinden
3177	
salta: yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket
3178	
tefevvühâta: dil uzatmalara
3179	
şühûd-ı müstahzara muvacehesinde zevcesini bi’t-tatlîk: hazırda bulunan şahitlerin önünde karısını boşayarak
3175	
3176	
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Horoz avına çıkıp da hiçbirini nişanlayamadığı gece Raci’nin
incinen ayağı ertesi sabah topuğundan ta diz kapağına kadar kütük
gibi şişerek mosmor kesildi. Çıkıkçı celbedilerek bacak kat kat sargılar içinde sıkı sıkıya sardırıldı. Ve delikanlıya karyolasında yatarak birkaç gün hiç yerinden kımıldamaması tavsiye edildi.
Raci, her lahza bir tarafa saldıracak bir sıklet-ı derûn, bir galeyân-ı şedîd hâlinde bulunup da kendini böyle yerinden kıpırdanmamaya mahkûm gördükçe yeisinden baygınlıklar geçiriyordu. Zavallı delikanlı bu sıkıntı, bu me’yûsiyet-i cân-güdâz3180 içinde iken
Kasım Efendi’nin kızını ne suretle Meftun’dan ayırtmış olduğunu
haber aldı. Çekmeceyi kırarak derunundaki altı yüz lira nakit ile
senedi aşıranların da Meftunla Mahir oldukları, Balıkpazarı’ndaki
hanın iki bin liraya terhini keyfiyetiyle vâsıl-ı mertebe-i sübût olmuş3181 bulunduğunu da öğrendi. Kederi kat kat arttı. Ahvalin büsbütün hilâf-ı me’mûl3182 bir tarz-ı cereyân almış olmasından Meftun
da şaşırdı. Geçen akşam evde kurulan panayır vakasını da Ali’den
tafsilatıyla dinledi. Meftun eve gelip gidiyor fakat mu’âhezât-ı şedîdesinden korktuğu için Raci’nin odasına girmiyordu. Mahir dört
beş geceden beri kayıptı. Eve gelmiyordu. Lebibe Hanım ahz-ı sâr
feveranıyla, zevciyetin muhabbet-i meşrû’asına muhtass-firâş-ı
samîmiyetine3183 bir âşık kabul etmek cüretine kadar varmış fakat
bu suretle de teşeffîye3184 muvaffak olamamıştı. Mahir’in üç dört
günden beri devam eden gaybûbet-i ahiresinden dolayı nâ-kâbil-i
teselli te’sirât-ı elîme içinde kavruluyordu. Çünkü Madam Makferlan’ın âteş-i sevdâsıyla Mahir’ın mecnundan beter bir şeydâlığa3185
düştüğünü biliyordu.
me’yûsiyet-i cân-güdâz: içine işleyen ümitsizlik
vâsıl-ı mertebe-i sübût olmuş: ispat edilme derecesine ulaşmış
3182	
hilâf-ı me’mûl: umulanın aksine
3183	
ahz-ı sâr feveranıyla, zevciyetin muhabbet-i meşrû’asına muhtass-firâş-ı samîmiyetine: intikam alma taşkınlığıyla kocalığın meşru sevgisine mahsus samimi yatağına
3184	
teşeffî: rahatlama
3185	
şeydâlık: divanelik
3180	
3181	
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Hanede böyle bir buhran hüküm-fermâ iken3186 Raci bir sabah
Kasım Efendi’den bir tezkere aldı. Bunda dürüst ne iki cümle vardı
ne de imla… İhtiyar herif, uzun satırlarla birkaç kısa hakikat anlatmak istiyordu. Tezkerenin zübde-i me’âli3187 şu idi:
“Meftun Bey’i artık kâbil-i hitâb-ı nâmûskâr3188 bir fert olarak
tanıyamayacağım için size müracaat ediyorum. Kardeşinize nasihat
ediniz. Mahir’i iğfâlen çekmeceden çaldırmış olduğu altı yüz lira
ile her ikisinin bi’l-ittifâk3189 sahtekârlığa cüret gösterip hanın terhiniyle yed-i sirkat ve gasplarına geçirmiş oldukları mebâliğ-i ma’lûmeyi tamamıyla iade etmedikleri surette aleyhlerinde sirkat ve sahtekârlık davasına kıyam edeceğim. Bu iki şahs-ı le’îmden3190 biri
evvelce damadım, diğeri maatteessüf oğlum bulunmuşlar idiyse de
bugün her ikisiyle de bir gune karabetim3191 kalmamıştır. Birinin
kayınpederliğinden lehe’l-hamd3192 kurtuldum. Diğerini de evlatlığımdan ret ve tard ettim3193. Hâşâ badema benim Mahir adlı bir oğlum yoktur.
Kerimeme gelince o da tamamıyla çığırından çıkmış, hafazanallah biraya, şaraba, düzgün sürmeye, fistan giymeye, daha nelere,
ne habasetlere alışmış… Böyle bir âlûde-dâmeni3194 piçiyle beraber
haneme kabul etmek benim için büyük bir ârdır. Fakat ne yapayım
ki “diş ehletidir”3195, atsan atılmaz, kessen kesilmez. Bunu Cenabıhakk’ın bana tayin ettiği bir ceza gibi bilerek çekmeye, bu ayıbı
örtmeye, gizlemeye çalışacağım… Şer’-i şerîfin tayin ettiği had dâhilinde kıymet-i nikâhını, iddet nafakasını, çocuk için tahsisi icap
eden mebâliğ-i şehriyeyi3196 tamamıyla talep ederim…”
hüküm-fermâ iken: hükmederken
zübde-i me’âli: anlamının özü
3188	
kâbil-i hitâb-ı nâmûskâr: kendisine söz söylenebilecek namuslu bir insan
3189	
bi’l-ittifâk: birleşip
3190	
şahs-ı le’îmden: alçak kişiden
3191	
karabetim: yakınlığım
3192	
lehe’l-hamd: çok şükür
3193	
tard ettim: uzaklaştırdım
3194	
âlûde-dâmeni: iffetsiz kadını
3195	
diş ehletidir: kadındır
3196	
mebâliğ-i şehriyeyi: aylık paraları
3186	
3187	
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Raci, bu tezkereyi okuduktan sonra büsbütün ifrit kesilerek
kendi kendine:
–Behey menhus ihtiyar, bu ceza senin için azdır. Dur bakalım
Cenabıhak bu kadarcıkla iktifa edecek mi? Bu hırs ve tamah kim
bilir seni daha ne vartalara düşürecek! Kızına karşı âlûde-dâmen,
torununun tavsîf-i nesebi3197 için piç tabirlerini istimalden biraz
sonra bedel-i nikâh, iddet nafakası, çocuk için tahsîsât-ı şehriye talebinden çekinmiyorsun. Benim kardeşim insan olsa idi ben sana
öyle mürettep şühûd önünde karı boşamayı gösterirdim ama ne yapayım? İkiniz de birbirinizden melun çıktınız.
Raci, bu işin sonunda bir facia kokusu alıyordu… O gece pek
karışık rüyalar gördü. Etrafını birtakım mahûffü’s-sîma3198 ifritler
alarak boğmak için üzerine hücum ettiler, zavallı delikanlı bunların
hamlelerinden kurtulmak telaşıyla firâş-ı azâbî3199 içinde çırpındı,
çırpındı, inkıtâ-i teneffüs3200 sıkıntıları, ölüm kâbusları geçirdi. Sonra boğuk boğuk, inleye inleye, kısık kısık, haykıra haykıra kan ter
içinde uyandı. Avdet ettiği bu âlem-i yakzayı3201 henüz geçirdiği o
hâb-ı dûzahîden3202 pek farklı bulmadı. Şimdi gece kandilinin titrek
ziyası altında beliren muhavvif, müphem şekilleriyle bir âlem-i
ma’neviye ait zannolunan küçüklü büyüklü gölgeler, mariz kalplere uhrevî bir hüzün ve hiras3203 veren o gece dekoru içinde o loş,
sessiz fakat korkunç sahne üzerinde müthiş bir sinematograf menâzırı geçiyordu. Mahir ile Meftun’un birer sârik ihtiyatıyla ayaklarının ucuna basarak Kasım Efendi’nin hanesine girip çekmeceyi nasıl kırdıklarını seyrediyor, Mahir’i bir Frenk karısının firâş-ı ihtiyâlinde,3204 hemşiresi Lebibe’yi yabancı bir erkeğin koynunda ve bütün haneyi koca koca horoz şeklinde bir karnaval alayını andıran
tavsîf-i nesebi: soyunun vasfı
mahûffü’s-sîma: yüzleri korkunç
3199	
firâş-ı azâbî: işkenceli yatağı
3200	
inkıtâ-i teneffüs: nefes darlığı
3201	
âlem-i yakzayı: uyanıklık âlemini
3202	
hâb-ı dûzahîden: cehennem uykusundan
3203	
hiras: korku
3204	
firâş-ı ihtiyâlinde: hileli yatağında
3197	
3198	
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zamparalarla dolmuş görüyor, sonra erkek kadından mürekkep bir
kalabalık sopa sopaya, kama kamaya birbirine saldırıyor, her taraf
maktullerle doluyor, kanlara bulanıyor, jandarmalar, polisler geliyor, gacır gacır demir hapishane kapıları açılıyor, bu insanların birçoğu o muzlim yerlere tıkılıyordu.
Raci, bu müthiş rüyaları, bu korkunç hayâlâtı hayra yormaz.
Filvaki bu leyle-i muztaribânenin ferdasında3205 Meftun eve gelir.
Biraderinin vürudunu haber alınca Raci, odasında kimse bulunmamasından bi’l-istifâde çıkıkçının ihtarı hilafına, incinen ayağına
basarak döşeğinden kalkar. Büronun gözünde dolu duran revolverini alır, baş yastığının altına saklar. Vukuata müterakkıb olur3206…
Bir müddet sonra validesi Latife Hanım odaya gelir. Geceyi
nasıl geçirdiğini, ayağından çok ıstırabı olup olmadığını sorar. Bu
istifsârâtı3207 müteakiben der ki:
–Meftun’um geldi. Beti benzi pek bozuk… Müsaade edersen
seninle görüşmek istiyor…
–Buyursun, görüşelim…
–Fakat Raci oğlum, çok rica ederim sakın kavga filan çıkarayım deme… Sen de hastasın, o da… Evin içinde yine bir gürültü
kopacak diye yüreğim “hezel” yaprağı gibi titreyip duruyor. Kuzum, evladım, sözümü dinle e mi?
–Peki… Peki, merak etme… Fakat o buraya geldiği vakit sen
odadan çık… Çünkü gizli, aramızda erkekçe bir iki şey konuşacağız…
–Bu tembihimi dinlemen şartıyla çıkarım…
–Merak etme dedik a!
Latife Hanım odadan çıkar. Bir müddet sonra Meftun girer. Hakikaten çehresi pek solgun, hâlinde fevkalade bir yorgunluk asarı
görülüyor. İçeriye girer girmez bir beşâşet-i cebriye3208 ile küçük
ferdasında: ertesinde
müterakkıb olur: bekler
3207	
istifsârâtı: soruşturmaları
3208	
beşâşet-i cebriye: zoraki bir gülümsemeyle
3205	
3206	
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biraderine doğru yürüyerek elinden tutmak ister. Fakat Raci nefretle reddederek:
–Allah bizi kardeş yaratmış ama son ef’âl-i rezîlâneniz… Hayır
söyleyemedim… Câniyâneniz3209 üzerine aramızda nâ-kâbil-i
mürûr bir mesafe, bir bu’d-ı iftirâk3210 hâsıl olmuştur… Elimi elinize sürüp kirletmek istemem.
Raci’nin bu ağır ithâmâtına karşı Meftun ne yolda müdâfa’a-i
nefs edebileceğini şaşırarak:
–Bu isnadınızı anlayamadım… Hangi ef’âl-i rezîlânemden
bahsetmek istiyorsunuz?
–Evet haklısınız… Ef’âl-i rezîlâneniz bir, iki değil ki! Hangisinden bahsetmek istediğimi anlayabilesiniz…
Meftun büyük bir ihtizâz-ı sadâ ile:
–Raci pek ileri varıyorsunuz…
–Heyhat… Bilakis pek geri kalıyorum… Pek nakıs söylüyorum
zannederim…
–Büyük biraderiniz olduğumu da unutuyorsunuz…
–Hayır, unutmuyorum… İşte büyük biraderim bulunduğunuzu
düşündükçe berbat oluyorum ya! Asıl beni bitiren cihet de burası
ya!
–Biraderliğimden arlanacak mertebede beni rüzelâ3211 bir şahıs
olarak tanıyorsunuz, öyle mi?
–“Öyle mi?” edât-ı istifhâmiyesini3212 kaldırınız… Öyle…
Öyle… Ta on altı bin liralık piyango sanî’asından başlayıp bugüne
kadar birbirini vely eden3213 rezaletlerinizin hangi birisinden bahsedeyim? Sizin için artık salaha avdet ihtimali yoktur. Bunu biliyorum… Kasım Efendi, kızını sizden boşatarak damatlığınız arından
câniyâneniz: cinayetleriniz
nâ-kâbil-i mürûr bir mesafe, bir bu’d-ı iftirâk: aşılmaz bir mesafe, bir ayrılık
uzaklığı
3211	
rüzelâ: reziller
3212	
edât-ı istifhâmiyesini: soru edatını
3213	
vely eden: birbiri ardı sıra gelen
3209	
3210	
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öyle kurtuldu… Fakat benim için böyle bir imkân-ı halâs yok… Ne
yapsam yine kardeşim tanınacaksınız… Bulunduğunuz rezaletlerin
maneviyatı enzâr-ı âlemde daima beni de kirletecek… Lekeleyecek… Şahsınıza hürmetiniz yoksa bana acıyınız… Ailemiz içinde
sû-i te’sîrâtınızdan masun kalabilmiş olan tek bir validemiz var,
onu da düşününüz… Bu son rezâ’ilinizden, cinâyâtınızdan ma’nen
tebriye-i tâmme3214 sizin için kabil değil. Fakat zannederim ki arzu
ederseniz meselenin henüz mümkünü’t-ta’mîr bir iki noktası bulunabilir… Eski hatalarınıza bu suretle bir kefarette bulunmuş, ailemize namusunu iade etmiş olursunuz… Binaenaleyh bugün size
edecek kati bir teklifim var… İntihar ile bu teklifimi kabul beyninde sizi serbest bırakıyorum. İkisinden birini intihaba mecbursunuz… O zaman ne yapacağımı ben bilirim…
Bu tehdide karşı Meftun’un yüzü bir ölü kadar sarardı. Gözlerini dalgın dalgın oraya buraya dolaştırıp bir iki yutkunduktan sonra sordu:
–Teklifiniz nedir?
–Kasım Efendi’nin çekmecesinden sirkat ettiğiniz altı yüz lira
ile Balıkpazarı’ndaki hanın terhininden elinize geçen ma’lûmü’l-mikdâr mebâliğin tamamıyla sahibine iadesi…
Meftun, bu ithama karşı birdenbire parlayarak:
–Damarlarımızda deveran eden aynı peder kanıdır… Kendinize
bir sıfat-ı hâkimiyet vererek beni cinâyet-i sirkatle ithama nasıl vicdanınız müsaade ediyor?
–Telaş etmeyiniz efendim… Vicdanımın müsait bulunmadığı
ahvalin adem-i cereyânını temin, o benim elimde olmayan bir keyfiyet… İsterim ki iki kardeş vicdanı yani vicdanlarımız birbirinin
aynası olsun… Her ikimizden sudur edecek ef’âl, o aynaların bir
sûret-i mün’akise-i ayniyesi3215 bulunsun. Ben sizi sirkatle itham
ediyorum. Bir fi’il-i vâki’den bahsediyorum. Cüret ettiğiniz bu hama’nen tebriye-i tâmme: tam anlamıyla zan altından kurtulma
sudur edecek ef’âl, o aynaların bir sûret-i mün’akise-i ayniyesi: meydana gelecek işler, o aynaların aynen birer aksi

3214	
3215	
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reketin delâ’il-i bâhiresi3216 sırasıyla önünüze dizilip döküldüğü vakit zannederim ki buna siz de sirkatten başka bir tavsif bulamazsınız…
–Ne imiş o delâ’il-i bâhire birer birer görelim… İşitelim…
Raci, Kasım Efendi’nin mektubunu uzatarak:
–Buyurunuz işte bir tanesi…
Meftun, ra’şe-i vücûdunu zapta uğraşa uğraşa mektubu kıraatten sonra:
–Böyle bunak bir herifin bir tezkeresini benim sübût-ı cinâyetim hakkında senet, delil ittihaz ediyorsunuz… Güzel kardeşlik…
Doğrusu büyük bir hükm-i âdilâne…
–İnkâr mı ediyorsunuz?
–Neyi?
–Bu sirkatinizi…
–Birader siz gözlerinizin sabah çapaklarını silip de bu tezkereyi
bir daha dikkatlice okuyunuz… İhtiyar, beni bilfiil sirkatle itham
etmiyor… Oğlunu sirkate teşvik etmiş olduğumu iddia ediyor…
–Yalan mı? Bu iddiası batıl mı?
–Lahavle…
–Meftun Bey, bana karşı sahte masumiyet komedyası oynamaya kalkmayınız… Aynı çekmeceden sirkat edilen hanın senedini
Mahir ile ikinizin birlikte götürüp terhin ettirdiğiniz hakkında şühûd-ı müte’addide var…
Meftun büyük bir telaşla:
–Olsun. Bundan ne çıkar? Hakîkat-i mâddeyi bir kere de benden dinleyiniz…
–İki gün sonra sicill-i muhâkeme, sütûn-ı cerâ’ide geçecek bir
şeyi bu dakikada inkâr etmenizde ne fayda tasavvur ediyorsunuz?
–Kardeşim inanmayınız… Bunak herifin iddiasına ehemmiyet
vermeyiniz… İşte Mahir, hanın odabaşısı…kendiyle mu’âmele-i
delâ’il-i bâhiresi: açık delilleri

3216	
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terhiniye icra olunan sarraf…Kasım Efendi tarafından tayin edilen
vekil, hepsi meydanda… Bu terhin keyfiyeti de Kasım’ın bir muvazaası3217… O hanı Kasım, farz mukabilinde zapt etmiş… Ve mutasarrıf-ı evvel ile beynlerindeki mu’âmele-i kat’iye henüz hitam bulmamış imiş… Muameleyi bütün bütün iğlâk etmek3218 için midir,
nedir? Kasım, hanın terhinini menfaatine muvafık görmüş… İyi bir
vekil bulmak için bana Mahir’le haber göndermiş. Tanıdığım bir
dava vekili vardı. Kasım’ın nezdine gönderdim. İşte benim kabahatim bundan ibaret…
–Ferâg-ı mu’âmele-i kat’iyesi3219 hitamına ermemiş bir hanın
senedi Kasım’ın çekmecesinde nasıl bulunuyor?
–O menhus herifin muamelatına benim aklım ermez… Benim
bildiğim şey… Dava vekilini ben onlara gönderdim. Mu’âmele-i
terhîniye icra edildi. Mahir paraları aldı götürdü. İşte bu kadar…
Pederine teslim edip etmediğini bilmem… Tahkikatta elbette her
şey meydana çıkacaktır…
–Bunlara hep birer kulp uydurmaya çalışıyorsunuz. Hakikatin
mevki-i sübûta ihracıyla şu sözlerinizin aksi zahir olduğu gün size
olan nefretim tezâ’uf edecektir3220… Balo gecesi bizim Lebibe, kameriyenin bir köşesine gizlenerek Madam Makferlan’la aranızda
cereyan eden gayet mühim bir muhavereye mahrem olmuş… Buna
ne diyeceksiniz?
Meftun birdenbire irkildi. Fakat derhâl i’tidâl-i demini3221 muhafazaya uğraşarak:
–Lebibe birkaç zamandır kocasını kıskanıyor. İşte bu yeisle ne
yapacağını bilmiyor. Kocasının azgınlığını onun bunun teşvîkâtına
hamlediyor. Herif hariçte haftalar geçirdiği hâlde hâlâ üzerine toz
kondurmuyor… Bizim kadınların psikolojisini bilmez misiniz?
Analar evlatlarına, karılar kocalarına bir türlü kabahat bulmak istemuvazaa: danışıklı dövüş
iğlâk etmek: gizlemek
3219	
ferâg-ı mu’âmele-i kat’iyesi: kesin olarak boşaltma işi
3220	
tezâ’uf edecektir: kat kat olacaktır
3221	
i’tidâl-i demini: soğukkanlı davranışını
3217	
3218	
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mezler… Balo gecesi ihtimal ki Madam Makferlan’la kameriye
altında konuşmuşuzdur. Fakat karı sarhoş, ben sarhoş… Birbirimize ne demiş olduğumuzu ben şimdi tahattur edebilir miyim? Demek
Lebibe iki sarhoşun türrehâtına3222 binâ-i mes’ele ederek bundan da
meydana bir dırıltı çıkarmak istiyor…
§
Bu aralık evde bir gürültü olur. Raci çıngırağa basar, içeriye
giren Eleni’ye:
–Ne oluyor? Evin içinde bir bağrışma var!
Hizmetçi kız gözlerini önüne indirir. Ufak bir tereddütten sonra:
–Mahir Bey gelmis… Aman Yarabbim pek sarhostur. Lebibe
Hanım’la kavga yapıyorlar…
Mahir’in bu vürûd-ı nâgehânîsi3223 haber-i müdhişi üzerine
Meftun’un gözleri, kapana tutulmuş bir sansarın son derece havf ile
bir fürce-i firâr3224 araştırması kabilinden oda kapısına dikildi…
Raci, biraderinin bu niyetini derhâl keşfederek:
–Yok… Yok… Bir tarafa savuşmak fikrine düşmeyiniz…
Tarîk-i firârınızı birkaç kurşunla mesdûd3225 bulursunuz… İşte
ni’me’l-matlûb3226 Mahir de gelmiş… Şimdi burada muvacehe
olursunuz. Meselenin kâbil-i ta’mîr olan cihetlerini iş adliyeye düşmeden kapatırız. Olur biter…
Meftun cevap vermedi. Tarif olunmaz bir şaşkınlıkla müterakkıb-i hâl bir tavır aldı.
Raci, Eleni’ye:
–Mahir Bey’e söyle, buraya gelsin…
Eleni mütevahhişâne3227 zayıf bir sada ile:
türrehât: saçma sapan sözler
vürûd-ı nâgehânîsi: aniden gelişi
3224	
fürce-i firâr: kaçacak delik
3225	
mesdûd: kapatılmış
3226	
ni’me’l-matlûb: tam aradığımız
3227	
mütevahhişâne: ürkerek
3222	
3223	
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–Efendim çok sarhostur. Ne vakit burada gelecek hep beraber
çok büyük kavga yapacaksınız… Patırtı olacak…
–Haydi, sen çağır diyorum…
Eleni çıkar. Bir müddet sonra avdetle:
–Mahir Bey kendi oda içerde girdi. Lebibe Hanım, dısarıda
kovdu. Oda kapısı içerden kilitledi… Çok yoruldu, uyku yapacak
demis…
Meftun’un derhâl tavrı değişir. Gözleri parıldamaya başlar.
Muzafferane bir sada ile:
–Ben size demedim mi? Buraya bizim yanımıza gelemez. Ne
yüzle gelecek? Babasının çekmecesini kırmış. Parasını çalmış…
Bundan bize ne bulaşır…
İki kardeş beyninde yine uzunca bir mücadele başlar. Mahir’in
uyumak üzere odasına girdiğini Eleni’nin haber verdiğinden takriben yarım saat kadar sonra evin içinde bir tarrâka-i muhavvife3228
ile bir silah sesi işitilir. Raci’yle Meftun şaşırarak birer beht-i
elîm3229 içinde birbirinin yüzüne bakakalırlar… Lebibe saçları ürpermiş, gözleri büyümüş bir ye’îs-i azîmle haykıra haykıra oda kapısına gelerek biraderlerine:
–Ne duruyorsunuz? Kocam kendini vurdu… Yetişiniz… Yetişiniz… Belki kurtarmak kabildir…
Raci, bastona dayanarak kalkar. Bütün ev halkı, Mahir’in kapalı oda kapısı önüne birikir… Kapıyı evvela yumruklamaya, sonra
tekmelemeye başlarlar… İçeriden hiçbir ses gelmez… Uğraşırlar,
uğraşırlar kapıyı açamazlar… Kırmaya karar verdikleri sırada kadının biri hariçten odanın penceresine merdiven dayayarak içeri girilmesi daha münasip olacağını söyler… Bu sûret-i duhûl kabul edilir.
Ali’yi bahçeden merdivenle odaya çıkarırlar… Uşak pencereden
içeri girer girmez müsadif olduğu manzaranın dehşetinden ürküp
tarrâka-i muhavvife: korkunç gümbürtü
beht-i elîm: acı şaşkınlık

3228	
3229	
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“aman anacığım” nidâ-yı telehhüfüyle3230 haykırarak kapıyı açar…
Hep içeri dolarlar…
Mahir, karyolasına yatmış, muvakkat3231 uykuya değil, insanların daima korkup korkup da -hayatta bulamadıkları istirâhat-i mutlakaya vusul için- bazen iştiyakla atıldıkları hâb-ı mü’ebbede dalmış gitmiş… Başına sıktığı kurşun sağ şakağından girmiş, biraz
öne inhirafla3232 cephenin kısm-ı yesârından3233 çıkmış… Kan fem-i
cerîhayı3234 doldurmuş… Sol göz ve kaşın ucuna doğru yayıldıktan
sonra birkaç hutût-ı hamrâya inkisâmla3235, yanakla kulaktozu arasındaki kısımdan yüzüne, oradan beyaz gömleğe akmış, lekelemiş…
Müntehirin3236 arkasında yakasız bir gömlek, pantolon… Başkası yok. İntihar, baş yastığına dayanıp hemen oturur gibi bir vaz’da
vuku bulmuş, müteakiben re’s,3237 omuz üzerine nim devrilmiş, sağ
kol karyoladan aşağı sarkmış. Revolver, elin uzandığı cihete yuvarlanmış. Gözler kapanmış, ağız aralık kalmış, çehre sararmış… Kan
bulaşığı bu ısfirârın3238, bu levn-i mevtiyenin3239, manzara-i melâlini
büsbütün artırmış…
Kadınlar, bir haneden cenaze çıktığı esnada işitildiği gibi hep
bir ağızdan çığlığa başladılar… İçlerinden Lebibe boğuk boğuk
“Ah kocacığım… Sen sade kendine kıymadın, bana da kıydın…”
sayhası ve bir der-âgûş savletiyle3240 cesedin üzerine atıldı. Fakat
Raci, hemşiresini derhâl yakasından tutup geri çekerek:
“Kocanın kıymetini şimdi mi bildin? Çekil oradan. Cesedin vaziyetini bozma… Birazdan müstantik3241 gelip hepimizi isticvap
nidâ-yı telehhüfüyle: yanıp yakılan haykırmasıyla
muvakkat: geçici
3232	
inhirafla: kayarak
3233	
kısm-ı yesârından: sol tarafından
3234	
fem-i cerîhayı: yaranın ağzını
3235	
hutût-ı hamrâya inkisâmla: kızıl çizgilere bölünerek
3236	
müntehir: intihar eden
3237	
re’s: kafa
3238	
ısfirârı: sararması
3239	
levn-i mevtiyenin: ölüm renginin
3240	
der-âgûş savletiyle: kucaklama hücumuyla
3241	
müstantik: sorgu hâkimi
3230	
3231	
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edecek… Her şey yerli yerinde dursun… Hiçbir tarafa el sürmeyiniz… Haydi, buradan hepiniz çekiliniz… Sesinizi kesiniz bakalım…” ihtarında bulunduğu esnada odanın ortasındaki masanın
üzerinde duran bir hokka kalemle bir açık kâğıt nazar-ı dikkatini
celbetti. Hemen uzanıp kâğıdı aldı.
Bu kâğıtta ne yazılı olduğunu anlamak için herkeste büyük bir
merak uyandı. Kimse dışarı çıkmıyordu. Kâğıdın üzerinde bir te’ellüm ve teheyyüc-i fevka’lâde3242 ile yazıldığı hurûfun3243 seyrek ve
iriliğinden anlaşılan şu sözler okunuyordu:
“Başka bir sûret-i halâs göremediğim için intihar ettim. Çünkü
seviyordum… Sevilmediğimi, aldatıldığımı sonradan, pek sonradan anladım… Çünkü onsuz yaşayamazdım… Çünkü ah, çünkü…
Çünkü hepsini söyleyemem… Aşk… Azimeti pek neşeli bir yol…
Fakat avdeti pek elim… Pek müthiş… İşte ben dönemedim… Güzergâhımı hûn-ı şebâbımla3244 boyayarak hayat artık pek girân3245
geldiği için veche-i firârımı3246 öbür dünyaya çevirdim… Bu muhabbet beni sârik, sahtekâr etti. Daha yaşaya idim belki katil de
edecekti… Beni ızlâl edenler3247 Allah’tan bulsunlar… Kime ne diyeyim? Akraba beliyesine uğradım… Semere-i sirkatimi de elimden aldılar… Pederimin çekmecesini kırıp da nüvâzişine3248 nail
olmak için bu fi’il-i mekrûhu irtikâb ettiğim3249 akşam maşukamı
bir habisin kolları arasında yakaladım… Daha ziyade söyleyemem.
Çünkü ah, çünkü çıldırıyorum ah… Beni tanıyanlara elveda…
Mahir”
Raci, müntehirin son te’ellümât-ı nevmîdânesi3250 içinde savurduğu bu ahlı “çünkü”lerden, karîb-i pervâz o rûh-ı muztaribâneteheyyüc-i fevka’lâde: büyük bir heyecan
hurûfun: harflerin
3244	
hûn-ı şebâbımla: genç kanımla
3245	
girân: ağır
3246	
veche-i firârımı: kaçış yolumu
3247	
ızlâl edenler: yoldan çıkaranlar
3248	
nüvâzişine: okşamasına
3249	
fi’il-i mekrûhu irtikâb ettiğim: iğrenç işi, kötülüğü yaptığım
3250	
te’ellümât-ı nevmîdânesi: ümitsiz üzüntüleri
3242	
3243	
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den3251 feveran eden tazallümlerden3252 bütün hakikati anladı. Bu
intiharın müsebbibleri Meftun’la Madam Makferlan olduğunu keşfetmek, büyük bir ferasete mütevakkıf3253 değildi. Müntehirin hayatın acılığına, insanların gadir3254 ve hıyanetlerine karşı son şikâyetnamesi olan bu kâğıdı büyük biraderine okutmak için elini uzattı.
Fakat heyhat… Meftun meydanda yoktu. Sağa baktı, sola baktı.
Göremedi. Evin her tarafını, bahçeyi dolaştı… Yoktu. Beyoğlu’na
telgraf çekti… İstanbul’un her tarafını arattı. Biraderi yoktu. Hiçbir
tarafta eseri bulamadı.
İki Sene Sonra
Bir yaz sabahı Raci, Erenköyü’ndeki hanelerinin bahçesinde
kahve içiyor, Lebibe Hanım gazete mütalaa ediyor, hemşire ve biraderzâdeleri Ali Hüsrev ile Neval Şarik, iki çocuk, kumlar üzerinde oynuyorlardı. Posta müvezzii3255 bir mektup getirdi. Zarf Türkçe,
Fransızca “adres” ile Paris damgasını haviydi. Raci, mektubun
Meftun’dan olduğunu anladı. Yüreği oynadı. Çünkü sa’ât-i gaybûbetinden beri biraderinden bir haber yoktu. Nefretle memzûc3256 bir
helecanla zarfı açtı. Çıkan mektup şöyle başlıyordu:
“Merhaba birader!
İki senelik bir iftirâk-ı medîd aleyhimdeki hiddet ve gayzınızı
mübeddel-i sükûn etmiştir3257 mülahazasıyla bu mektubu tahrire cesaret aldım. Şu satırlara temasla, nefretiniz vehleten teceddüt ederek elleriniz titremeye başladı mı? Dakîkaten iftirâkımızdan3258 beri
arkamdan hâlâ mı la’net-hân olmadasınız?3259 Haksızsınız, haksız…
Siz insanları, insanlığı layıkıyla anlayamamışsınız… Bu büyük hakarîb-i pervâz o rûh-ı muztaribâneden: uçması yakınken o acı içinde kıvranırcasına ruh hâlinden
3252	
tazallüm: sızlanma
3253	
mütevakkıf: bağlı
3254	
gadir: acımasızlık
3255	
müvezzii: dağıtıcısı
3256	
memzûc: karışık
3257	
mübeddel-i sükûn etmiştir: sessizlikle değişmiştir
3258	
dakîkaten iftirâkımızdan: ayrıldığımız ilk dakikalardan
3259	
la’net-hân olmadasınız: lanet okumaktasınız
3251	
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kikatin istiknâhı3260 hususunda yorulmayanlar, amik, acı tecrübelerle vâsıl-ı gavâmız-ı hayât olmayanlar,3261 benî nevilerinden3262 bazı
iyiliklere intizar edenler, ulviyet-i ahlâk gibi bazı mevhûmata3263
vücut verenler, yavaş yavaş her zanlarının butlanı,3264 ümitlerinin
boşluğu tebeyyün ettikçe meyus olurlar, mâdâmü’l-hayât3265 rahatsız yaşarlar… Hakikati anlamak, boş ümitleri kalpten çıkarmak…
İşte ariflik budur… Bundan ötesi hep gaflettir. Hamakattır. Gürûh-ı
beşer hep bu gaflet ve hamakatın zebunu,3266 kurbanıdır. İşte hayatın nazariye-i miftâhı!3267 Bütün insanlar kendilerinden daha ahmaklarının zararına te’sîs-i refâh ve tevsî’-i ma’âş etmek kâ’ide-i
iğfâlkârisiyle yaşıyorlar… Ministro3268, tacir, iratçı, edip, şair, hekim, feylesof her kim olursa olsun refâh-ı hayâta nail olmuş bulunanlar mükellef sofralarının başına oturdukları zaman etrafta ne
kadar aç, muhtâc-ı nân3269 sefiller olduğunu akla bile getirmeksizin
teskîn-i iştihâya sığınıyorlar… Çünkü sefâlet-i beşeriye… Bu bir
mesele-i müebbededir. Şimdiye kadar halledilememiş ve edilemiyor… Bunu zihne getirerek ihlâl-i iştihâya ne mana var? İnsanlar
servet ve câhın3270 anahtarlarını elde edinceye kadar rahim, şefik,
hamiyet-perver3271 olurlar… Ondan sonra kendileri için “sefalet”
nâ-kâbil-i tedâvî3272 bir maraz-ı beşeri ve rahm ü rikkat gibi şeyler
müzmin birer sinir hastalığı menzilesine iner… Avrupa’da, şurada
burada tehvîn-i zarûret-i beşeriye3273 namına verilen müsamereler,
istiknâhı: içyüzünü araştırma
vâsıl-ı gavâmız-ı hayât olmayanlar: hayatın anlaşılması zor gerçeklerine ulaşmayanlar
3262	
benî nevilerinden: kendi cinslerinden
3263	
mevhûmat: kuruntular
3264	
butlan: saçmalık
3265	
mâdâmü’l-hayât: ömür boyunca
3266	
zebun: âciz
3267	
nazariye-i miftâhı: anahtar düşünce
3268	
ministro: bakan
3269	
muhtâc-ı nân: ekmeğe muhtaç
3270	
câh: itibar
3271	
hamiyet-perver: haysiyetli
3272	
nâ-kâbil-i tedâvî: tedavi edilmez
3273	
tehvîn-i zarûret-i beşeriye: insanlığın zorunlu olarak alçaltılması
3260	
3261	
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balolar, erbâb-ı servetin, işsiz güçsüz zengin kadınların can sıkıntısına karşı icat ettikleri bir nevi eğlencedir. İnsâniyet-perverlik değil…
İnsan daima kendinden zayıfını çiğneyip, tepeleyip üst tabakaya tırmanmak hırs ve gayretindedir. O sahte adâlet-i beşeriye, humekâyı taht-ı itâ’atte tutmak için tertip olunmuştur. Daima, daima
altta kalanın canı çıksın kaidesi hükümfermadır. Fakat bazen altta
kalanlar pek bunalıyorlar. O zaman demir kafeslerini çâk eden hayvânât-ı müfterise3274 gibi gözlerini kan bürüyor. Kükreyerek, sahte
adaletin bütün haillerini kırarak sû-i idâre mahbesinden dışarı fırlıyorlar…
İşte o zaman hükümdarlar tahtlarından tekerleniyor, her şey alt
üst oluyor, kan gövdeyi götürüyor… Zengin fukaraya karışıyor.
Herkes hamiyetperver oluyor…
Bu dünyada her şeyden evvel hüküm süren hodbinliktir3275.
Herkes kendi hodbînîsine nazaran tanzîm-i ef’âl yolunu arar. Bir
ferdin hodbînîye tatbîk-i hareketi diğerinin aynı emeline muhalif
düşeceği için te’sîs-i adalet ve kavânîne lüzum hissolunuyor. İnsanlardan biri “kendi” hodbînîsini kanun tanıtmaya zaman ve zemini
müsait buldukça daima her hakikati çiğner… Milyonlarca halkı keyif ve istibdadına esir etmekten çekinmez.
Büyük feylesoflardan biri bakınız bu sadedde ne diyor:
“Hodbinlik tabî’aten bî-haddir. Bir insan sûret-i mutlakada ve
ilânihaye muhafaza-i mevcûdiyet etmek, âzâde-i ye’is ve ıstırap
kalmak, mümkün olabildiği kadar nâ’il-i refâh olmak ister. Bu ikdâmât-ı hodbînânesine3276 hail3277 olan her şey nefret, hiddet ve infialini tahrik eder. Bu haili vâcibü’l-izâle3278 bir hasm-ı bî-âmân addeyler. Her şey, her şey, her şey benim olsun der… Bu kabil olamayacağından hiç olmazsa her şeyi kendi üzerine ram etmek hâkimihayvânât-ı müfterise: yırtıcı hayvanlar
hodbinlik: bencillik
3276	
ikdâmât-ı hodbînânesine: bencilliğinin sürekliliğine
3277	
hail: engel
3278	
vâcibü’l-izâle: yok edilmesi gerekli
3274	
3275	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 553

yetine yol arar. Her şey benim olsun, diğerlerine bir zerre bile kalmasın, işte nâzıma-i hareketi budur. Hodbini bî-pâyândır. Dünyayı
doldurup taşar. Bir insana “Bi’n-nefs3279 mahv ve nâ-bûd3280 olmakla bütün dünyanın mahvolduğunu görmek şıklarından hangisini tercih edersin?” sualini irat ediniz. Ale’l-ekser bu mîzân-ı su’âlin hangi kefesi ağır basacağını izaha lüzum yoktur zannederim… Her şahıs kendi başına bir “kâinat-ı nefsanî”, bir merkez-i hodbinidir.
Hodbini tarîk-i tuğyânını3281 haricen maddi, manevi korkular, hailler ile mesdûd bulması, hiçbir şeyi nazar-ı i’tibâra almayarak gayeye varmak ister. Sonra lâ-yu’ad3282 hodbinlerin tehalüf ve tearuz ve
âmâlinden3283 zuhur edecek kargaşalık tasavvur buyrulsun. O zaman dünyanın hâli ne olur? İngiliz filozofu meşhuru “Hop”un3284
kavlince “La guerre de tous contre tous”3285 felaketi zahir olur. İşte
bu sebebe mebni aklen bir hükûmetin lüzûm-ı te’essüsü tebeyyün
eder: Binaenaleyh hükûmet, insanların haiz oldukları kuvvetle yekdiğerine karşı ilkâ ettikleri3286 havf-ı mütekâbil sebebiyle vücut bulmuştur.
Fazîlet-i şefkate gelince bu haslete ale’l-ekser karşı gelen şey
bedhahlık yahut buğzdur3287. Evvela bunlardan birincisinin menşe
ve derecâtını tetkik edelim. Bedhahlık henüz bir hâl-i cüzi ve zaaf
da pek kesirdir3288. Umumidir. Hemen herkeste vardır ve pek suhuletle kabarır. Yukarı derecâtı olur. Alman edibi “Goethe”nin3289 “Bîkaydiyle adavetin bu dünya tamam mekânlarıdır.” sözü pek haklıdır. Bizim için ne saadet ki hazım, teenni3290 ve nezaket pûşîdeleribi’n-nefs: kendisi
nâ-bûd: perişan olmuş
3281	
tarîk-i tuğyânını: haddini aşma yolunu
3282	
lâ-yu’ad: sayısız
3283	
tehalüf ve tearuz ve âmâlinden: aykırılık, çatışma ve arzulardan
3284	
Thomas Hobbes (1588-1679): İngiliz felsefeci
3285	
[Hüseyin Rahmi’nin notu] Cümlenin cümleye karşı i’lân-ı harb ve husûmeti
3286	
ilkâ ettikleri: bıraktıkları
3287	
bedhahlık yahut buğzdur: kötülük istemek ya da kindir
3288	
kesir: bol
3289	
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): Alman edebiyatçı
3290	
teenni: akıllıca davranma
3279	
3280	
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ni3291 bedhahlığın üzerine atıyorlar da bu çirkin şeyin ne kadar umumi ve mütekabil olduğunu ve cümlenin cümleye karşı i’lân-ı harbi
hakikatinin manen, fikren olsun ne mertebede hüküm sürdüğünü
görmekten bizi menediyor.”
İşte kardeşim Raci bu sözler benim değil, taharrî-i hakîkati
meslek-i hayât ittihaz etmiş büyük bir Alman feylesofunundur. Sen
de, ben de feylesofun tarif ettiği hodbînîsine mağlup insanlardan
birer ferdiz… Sen te’âlî-i ahlâka kâni görünüyor, biraz da kendini o
zümreden adde yeltenerek aldanıyorsun. Ben ise hilkat-i beşeriyetim ne ise bilâ-vehm ü tezyîn3292 kendimi olduğum gibi gösteriyorum. Şimdi hak kimindir? Bunun takdirini erbâb-ı vukûf-ı dânişe3293
havale ederim…
Şerâ’it-i içtimâ’iye ve servetim, bütün hırslarımı, emellerimi,
cinnetlerimi tatmine kâfi değildi. Zer ve sâmânın bazılarına gösterdiği tebessümlerin menşeini tetkik ettim. Bu mektubumun yukarısındaki “İnsanlar kendilerinden daha ahmaklarının zararına te’sîs-i
refâh ederler.” nazariyesini unutmadın ya? İşte ben de bu kaideye
ittibâ’en3294 Kasım Efendi’ye çattım. Sağa bocaladım, sola bocaladım. Hayatında heriften bir şey koparabilmek kabil olamayacağını
anladım. Vefatını beklemeye de vaktim kalmadı. Bu servetten biraz
olsun istifade için Mahir’in hamakatı işime yarayacağını kestirdim… Zavallı çocuk evvela iğfâlâtıma mağlup olmak istemedi. Fakat kendi maksadımla onun ismet-i câhilânesi arasına bir güzel kadın vücudu ikame edince yularını elime geçirdim. Evet, şimdi kendisine pek acıyorum. İki bin altı yüz liralık kadar tutan semere-i
sirkatinden biçarenin eline yüz elli lira bile geçmedi. Revolverini
yüz yastığının altına saklayıp da beni ya mebâliğ-i mesrûkenin sahibine iadesi veyahut intihar arasında muztar bırakmaya uğraştığının günü, seni kandırmak için türlü mavallar okuduğum esnada, bu
paralar “çek” olarak kâmilen üstümde idi.
pûşîde: örtü
bilâ-vehm ü tezyîn: kuruntuya kapılmadan ve süslemeden
3293	
erbâb-ı vukûf-ı dânişe: bilgi sahiplerine
3294	
ittibâ’en: uyarak
3291	
3292	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 555

Bedbaht Mahir’in, başı omzu üzerine düşmüş, kolu sarkmış o
kanlı gömleğiyle firâş-ı intihârında yatışı bazı bazı gözümün önüne
geliyor. Zavallı budala! Bir kadını, artık senden esirgemeye başladığı buseleri başkasına verirken yakalamaktan mütevellit bir teessürle fedâ-yı cân belahetine kadar varılır mı? Güzel bir kadının
zekât-ı hüsnü yok mu? Varsın birkaç öpücük de başkasına versin.
Ne olur? Yanakları aşınmaz ya! Elbette gönlü olur, bir gün yine
sana da verir. Hodbinliğin en vahşi bir sûret-i şedîdesi de aşkî alakada rû-nümâ oluyor.3295 Belâhet-i beşeriye sayılmakla, yazılmakla
biter mi? İki bin lira eksilmekle babasının serveti mi tükenirdi?
Böyle şeyler nefsine kıymak için bir sebep olabilir mi? Bu saffet,
hamakat değil âdeta hayvanlık… Vukû’ât-ı â’ilemize dair buradan
alabildiğim havadisin en mühimleri şunlar:
Senin dikkat-i mütemâdiye ve alaturka âmiriyet-i vahşiyânene
rağmen Rebia bir daha hamil kalmış… Iskât-ı cenine3296 ikinci cüretinde bu sefer tebdîl-i âlem etmiş… Yani cavlağı çekmiş… Hak
selamet vere… O aptal kız mutlak ahirette Bedri’ye varırım ümîd-i
hâmıyla3297 ölmüştür…
Aşüfteliğinden dolayı Zarafet’i haneden kovmuşsun… Sizden
sonra kapılandığı mahalde bu da yine kazâ-yı hamle uğramış. Fakat
bu defa ıskata cesaret edemeyerek hastanelerin birinde doğurmuş…
Zarafet Arap’tı ama beyaz erkeklere pek düşkündü. Şimdi, sütlü
kahve renginde çocuğunu küfe gibi sırtına bağlayıp koca tencereyi
başına oturtarak cami kapılarında dolma satıyormuş… Oh olsun
fellaha, gebe kalmayı artık oyuncak ettiydi…
En tuhafı mutallaka-i cebriyem3298 Edibe Hanım benden aldığı
“koketri” derslerinden hilâf-ı me’mûl büyük bir feyiz göstererek
Azize Hanım’la birlikte eve delikanlılar celbeylemişler. Bu rezaletlerini konu komşu görmüş, ârından Kasım’a nüzul isabet etmiş,
ağız çarpık, bir koluyla bir bacağı işlemez bir hâlde öyle menzûlen
yaşıyormuş… Kalıbı dinlendirdiği vakit Edibe’den başka vârisi
rû-nümâ oluyor: ortaya çıkıyor
ıskât-ı cenine: çocuk düşürmeye
3297	
ümîd-i hâmıyla: nafile umuduyla
3298	
mutallaka-i cebriyem: zorla boşadığım
3295	
3296	
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yok… Hikmet-i Rabbânîyeye bakınız bu kadar fırıldaklar, uğraşmalar neticesinde elde edemediğim bu servete valide tarafından
bi’l-verâse3299 mahdûm-ı bendeniz Neval Şarik Bey konacak… İhtiyar Kasım gözünü yumar yummaz ben İstanbul’dayım… Çünkü
geç kalmaya gelmez. Edibe’nin oğluma başka kocadan ortaklar yetiştirmesi ihtimali var. Ben karımı zaten boşamadımdı ki… Bu servet-i cesîmenin Paris’te her gece hayırlı hayırlı rüyalarını görüp
duruyorum. Validemin ellerinden, Lebibe’nin gözlerinden öperim…
Hıssetinden dolayı Kasım Efendi oğlum Şarik’i senin yanına göndermiş… Bu küçük prensi sen âdeta kuş sütüyle beslemelisin…
Yavrumun şapır şapır o gül yanaklarından koklaya koklaya bûs ederim… Teehhülümden evvel bana çıkan piyango keyfiyeti bir sanî’a,
bir hülya idi. Ama karîben konacağım servet işte göz önünde koskoca bir hakikat… Bunu inkâra mecalin yok ya! Karîben muhterem
kayınpederimin bırakacağı küflü liraların samî’a-nüvâz3300 şıkırtılarıyla senin de aleyhimdeki şiddet-i gayzını teskine muvaffak olacağımı kaviyyen memul ediyorum… Baki yakında sürûr-ı mülâkâtına
nâ’iliyet temennisiyle sevgili Raci alnına koskoca bir bûse-i tahassür ihdâsı3301…
Kardeşin: Meftun”
Raci derin derin mülahazatla mektubu ba’de-l-kırâ’a3302 hemşiresine uzattı. Zavallı Lebibe bu acayip mektubu bazen acı acı nefret,
bazen tatlı tatlı rikkat gözyaşları içinde birkaç defa okudu. İki kardeşi amik birer tefekkür aldı. Nihayet Raci şefkat-i uhuvvet3303 ve
iki senelik iftirâkın şimdi biraz rehavet verdiği bir husumetle dedi
ki:
–Bu mektubu okurken kendimi Meftun ağabeyimle karşı karşıya oturuyorum zannettim… Yine o felsefe, yine o akıl, yine o fikir…
Hiç değişmemiş… Hükemâ-yı kadîmeden biri, ahlakı ahlaksızlardan öğrendiğini söylüyor… İşte biz de “moral” dersini bundan alıbi’l-verâse: miras yoluyla
samî’a-nüvâz: kulak okşayan
3301	
bûse-i tahassür ihdâsı: hasret öpücüğü yollarım
3302	
ba’de-l-kırâ’a: okuduktan sonra
3303	
şefkat-i uhuvvet: kardeşlik şefkati
3299	
3300	
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yoruz. Sayesinde hikmet-i hayât ve felsefenin türlü cilvelerini görüyoruz.
Sonra iki çocuğu önlerine celp ile nermîn saçlarını okşayarak
alınlarından birer buse aldılar…
Lebibe’nin gözleri yine doldu. Yetim oğlunu bir daha aguşuna
çekerek parmağıyla Şarik’i işaretle: “O, yakında babasını görecek…
Yavrum ya sen!” dedi.
Bitti

