HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Can
Pazarı
YAYIN YÖNETMENİ

EMİNE GÜRSOY NASKALİ
HAZIRLAYANLAR

HATİCE YASEMİN YILDIRIM - YASEMİN BULUT

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

CAN PAZARI

Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1864-1944)
Can pazarı / Hüseyin Rahmi Gürpınar; hazırlayanlar: Hatice Yasemin
Yıldırım, Yasemin Bulut; yayın yönetmeni: Emine Gürsoy Naskali.--Ankara:
Türk Dil Kurumu, 2021.
526 s.; 21 cm.— (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil
Kurumu Yayınları; 1384)
ISBN 978-975-17-4802-7
1. Türk Romanı 2. Türk Edebiyatı--Roman I. Yıldırım, Hatice Yasemin (haz.) II.
Bulut, Yasemin (haz.) III. Naskali, Emine Gürsoy (yayın yönetmeni) IV. e.a
813.317

Türk Dil Kurumu Yayınları

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

CAN PAZARI

Yayın yönetmeni
Emine Gürsoy NASKALİ
Hazırlayanlar
Hatice Yasemin YILDIRIM - Yasemin BULUT

Ankara, 2021

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1384
CAN PAZARI
Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
*
Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ
*
Hazırlayanlar:
Hatice Yasemin YILDIRIM - Dr. Yasemin BULUT
*
Metin Denetimi:
TDK - Sevde GÜREL
*
Sayfa ve Kapak Tasarımı:
TDK - Mehmet GÜVEN
*
Birinci baskı: Ankara, Mart 2021
ISBN: 978-975-17-4802-7
*
Dağıtım:
Türk Dil Kurumu
Atatürk Bulvarı No.: 217
06680 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83
Genel ağ: http://tdk.gov.tr
*
©5846 sayılı Yasa’ya göre
eserin bütün yayın, çeviri ve alıntı hakları
Türk Dil Kurumuna aittir.

İçindekiler
Sunuş • 7
Giriş • 31
Can Pazarı • 33

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, Za1

 üseyin Rahmi’nin hayatını anlatan en doyurucu kaynak: Abdullah HarmanH
cı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Öyküleri ve Öykücülüğü: Konya 2010, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi.
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man, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde 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.
2

3

Ş ık romanının ikinci baskısının (1920) girişinden alıntıdır. [Kemal Bek’in Billur Kalp’e yazdığı ön sözden aktarılmıştır (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Billur
Kalp, Özgür Yayınları, 2005).]
Kemal Bek’in Billur Kalp’e yazdığı ön sözden aktarılmıştır.
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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.
4

b k. Önder Göçgün: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında
Şahıslar Kadrosu: Ankara 1987, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları no.:
722, Kültür Eserleri Dizisi no.: 63.
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8. Felsefeyi hareket noktası kabul ederek dünya ve ahiretle 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’ın Can Pazarı romanı 18 Kasım
1922’de İkdam gazetesinde tefrika edilmeye başlanmıştır. Eser, yazar hayattayken kitap olarak basılmamıştır. İlk kez 1968’de Atlas
Kitabevi tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır. Daha sonra
yine sadeleştirmelerle 2000 yılında Özgür Yayınları, 2011’de Everest Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Elinizdeki metin İkdam
gazetesinde tefrika edilen metin esas alınarak hazırlanmıştır.
Hatice Yasemin Yıldırım - Dr. Yasemin Bulut

BİRİNCİ BÖLÜM
1
Fatih yangını anlaşılmaz bir hoppalıkla evin üzerinden atlayarak onu ateşinden masun bırakmıştı1. Bu masuniyeti2 hane sahibi
Baba Enis’in kerametine3 atfedenler4 çok oldu:
— Baba Efendi, maneviyatınız bereketiyle eviniz kurtuldu, diyenlere karşı koca Enis kendi kerametini tasdik eden5 ince bir tebessümle6 göz süzerdi.
Yine o sırada bulunan Muhtar Bekir ve Saraç Hüsnü Efendilerin evleri de belki bu keramet yüzünden yanmamışlardı.
Viranelerin7 ortasında mukaab8 şekliyle bir kale burcu manzarasını alan Baba Enis’in hanesi gecenin karanlık sükûtuna9 bürünmüş uyuyordu.
masun bırakmak: korumak
masuniyet: eminlik, dokunulmazlık
3
keramet: ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranış veya durum
4	
atfetmek: mal etmek, yüklemek
5	
tasdik etmek: onaylamak
6	
tebessüm: gülümseme
7	
virane: yıkıntı
8	
mukaab: küp
9	
sükût: sessizlik

1	
2	
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Evin etrafında iki karaltı peyda oldu10. İçeri girmek için bir kümesin müsait11 noktasını araştıran sansarlar gibi dolaşıyorlardı.
Arada bir fısıldaşarak göğüslerini dolduran kahkahaları zapt
etmek12 için boğuk boğuk gülüşüyorlar, alt kat pencerelerine kulak
verip içeriyi dinliyorlardı.
Karaltının biri arkadaşının kulağına eğilerek:
— Uyumuş olmalı.
Öteki ezgin bir istihza13 ile cevap verdi:
— Deve gibi yüksek bir delikanlısın fakat yazık ki aptalsın
Muhsin.
— Bana aptal diyenin burnuma çekecek bir çimdik enfiye14 kadar aklı olaydı bari.
— Ulan, akıl denilen şeyi ne sen tutarsın ne ben. İkimizde de
mafiş15.
— Aç başı be… Ben yalnız mangiz16 kokozuyum17. Akıl dedin
mi kafamın içinde kum gibi kaynar.
— Aklı olan devletlinin mangırı18 da gani19 olur. Sen içeride karıyı uyumuş sanıyorsun, hâlbuki uyanık. Bizim burada dolaştığımızı görüyor, kurnazlığından ses vermiyor. Dudaklarımın hararetini20
yanaklarının üzerinde duymadığı gecelerde onu uyku tutmaz.
— Demek ki sen onu tılsımlamayınca21 uyuyamaz.
peyda olmak: ortaya çıkmak
müsait: uygun
12	
zapt etmek: tutmak
13	
istihza: alay
14	
enfiye: ot
15	
mafiş: yok
16	
mangiz: para
17	
kokoz: züğürt, parası olmayan
18	
mangır: para
19	
gani: bol
20	
hararet: sıcaklık
21	
tılsımlamak: büyülemek
10	

11	
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— Ne sandın avalım22 susti23?
— Öyle ise bir saatten beridir burada dolap beygiri gibi dolanıyoruz da neye ses vermiyor?
— Her şeyin bir eşref saati24 var ulan.
— Eşref saat meşref saat bilmem ben. Karıyı hem tığlıyorsun25
hem de kaz gibi yoluyorsun26. Necibe Hanım’ın yanakları, hararetli27 genç dudaklardan hazzediyorsa28 benimkileri de bir tecrübe etsin29. Seninkilerden daha az ateşliyseler bir parasını almam. Seninle
bir sevda müsabakasına30 girelim. Hangimiz daha keskin, hangimiz
daha ateşli anlaşılır. Hem ben voli31 başına yüzde otuz iskonto32 yaparım.
— Ulan, ağdalı köpek tersi33 gibi bu akşam tabanımın altına ne
takıldın? Belaya mı gireceğiz seninle?
— Yine sakız çiğneme be, miden bozulur.
— Ağzın sulandıysa tükür ulan.
— Yut, baban görmesin.
— Lafa yekûn çek34 be. Sen yanımda olmasaydın ben şimdiye
kadar gerdeğe girerdim.
— Sen buraya gerdeğe merdeğe girmeye gelmedin, karıyı soymaya geldin. Haydi ne efsun35 okuyacaksan oku da nazenin36 penaval: aptal
susti: kabadayının karşısındakine hitap şekli
24	
eşref saati: en uygun zamanı
25	
tığlamak: (erkek) cinsel ilişkide bulunmak
26	
kaz gibi yolmak: parasını almak
27	
hararetli: ateşli
28	
hazzetmek: hoşlanmak
29	
tecrübe etmek: denemek
30	
müsabaka: yarışma
31	
voli: vurgun, kazanç
32	
iskonto: indirim
33	
ters: dışkı
34	
yekûn çekmek: konuşmaya son vermek
35	
efsun: büyü
36	
nazenin: cilveli, nazlı
22	
23	
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cereye gelsin. Kocasının hacı yağı kokan helal kaimelerinden37 birkaç tanesini, def-i kaza ve bela38 için başından çevirip çevirip bize
atsın. Karakulak suyu gibi hafifledim. Yine bir haftadır mangiz
tutmuyorum. Sekiz cebimde bir tek murdar yüzlük var, onu da ellemeye iğrendiğim için harç edemedim39. Yarın sabah Çarşıiçi’ndeki
Ermeni aşçıda beraber karın doyurmak için sana şimdiden dalkavuk
kaydolunmaya hazırım. Bir çömlek kebabı, bir pilaki, bir ciğerli
pilav, bir tatlı… Fazlası haram. O kıvırcık saçlı matmazel garsonun
elinden mürüvvete40 endaze41 olmaz42, ya iki kupa da şarap ikram
edersen keyfim tamam olur.
— Ulan, cömertlik dakikama rast geldi. Seni yarın yağlı bir
çömlekten sonra enayi pilakisiyle tımtıkız şişiririm. Fakat bu Ayasofya’da dilenip de Sultanahmet’te zekât vermeye benzeyecek. Aftos43 bana uçlanırsa ben de senin karnını tambura gibi üfürtürüm.
Veysi karanlık evin uyuyan pencerelerine karşı hafif cakalı bir
ah çekerek:
— Ah elmasım, bu gece yine bize açmazlarını bir bir oynuyorsun. Ne kadar inatçı bir âşık olduğumu bilirsin. Bu gece seni evvela
doya doya ısırmak, sonra da ganice44 diş kirası almak isterim. Bu
sözlerime aldırış etmezsen boynuma ramazan davulumu takar, yüz
bir pare45 yanık beyit okuyarak muhterem Hacı Baba’yı ağır uykusundan hacıyatmaz gibi fevga46 dapduru47 kaldırırım.
Bu gülünç tehditler evin derin sessizliğinde hiçbir depreşme
peyda ettiremez48.
kaime: kâğıt para
def-i kaza ve bela: kaza ve belayı kovmak
39	
harcetmek: harcamak
40	
mürüvvet: cömertlik
41	
endaze: ölçü
42	
mürüvvete endaze olmaz: cömertliğe ölçü biçilmez
43	
aftos: gönül eğlendiren, sevgili
44	
ganice: bolca
45	
pare: parça
46	
fevk: yukarı, üst fevga: yukarıya
47	
dapduru: doğrulup dikilerek
48	
peyda ettirmek: oluşturmak, meydana getirmek
37	
38	
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Veysi yerden ufak bir taş alarak:
— Tatlı dilim ile attığım taşlara aldırmıyorsun. Dur sana nazik
elimle bir iki fiske49 göndereyim, hitabı ve “tık” darbeciğiyle üst
katın cumbasını nişanlar. Yine ses çıkmaz. Fakat sırnaşık çapkın
“kefareti budur” diye fiskelerini üç defa tekrarladıktan sonra:
— İmanım, itikadımızda50 yer tutmuş, tılsımlı sayılar şunlardır:
üç, yedi, kırk. Ben bu gece hepsini tamamlayacağım. Hem gittikçe
taşların hacmi büyüyecek. Bu sıkı bombardımana çürük evinizin
kaplaması dayanamaz.
Makamla:
Bir taş attım cumbasına tık dedi.
Kocam evde yok yukarı çık dedi.
Kafesin arkasından ağlamalı, titrek bir kadın sesi:
— Veysi, yine kapımın önünde gece yarısı bu rezalet nedir? Senin hiç utanıp arlanman yok mu? Veysi üstünü başını yoklayarak:
— Arlanma mı? Kim satar onu? On paralık almıştım, hangi cebime koyduğumu bilmiyorum. Galiba düşürmüşüm.
Kadın sesi matemi artan bir ihtizazla51:
— Yanındaki kim?
— Muhsin.
— Allah ikinizin de belasını versin.
— Amin… Fakat sevgilim seni de, muhterem kocanı da bu duadan hariç bırakmak istemem.
— Biz belamızı bulduk zati, senden daha sunturlusu52 olur mu?
Dikkat et Veysi, kocam bir kere bu rezaletin farkına varırsa bu mahallede kan gövdeyi götürür.
Veysi bu acıklı tehdidin önünde boğazından fışkıran kahkahayı
avuçları içinde boğarak:
fiske: vuruş
itikad: inanç
51	
ihtizaz: titreme
52	
sunturlu: dehşetli, yaman
49	

50	
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— Bilirim, bilirim kocan kanlı basur çektiydi. Sinirlendiği zaman yine bu illeti53 depreşir, kanlar saçar.
Kadın:
— Sus… Gülme. Yavaş söyle. Kocam uyanırsa sen tabanlarını
yağladığın gibi buradan fertiği çekersin54. Sonra benim hâlim ne
olur?
— Senin gibi oynak bir karı, kocasının hiddetini çabuk yatırmanın yolunu bilir. Hem ne merak ediyorsun? Babanın sağ kulağı taş
gibi sağırdır. Bir kere solunun üstüne yattı mı tepesinde top patlasa
işitmez.
— Sesin kısılsın, komşular duyacak!
— Hangi komşular? Bütün etraf bağrın gibi yanık.
— Muhtar Bekir’in, Saraç Hüseyin’in evlerini görmüyor musun? İşte burnumuzun dibinde.
— Muhtar’ın baldızı, Saraç’ın kızı Fevzi’nin sevda defterinde
kayıtlı. Herkes kendi dalaveresiyle meşgul. Alışveriş gırla. Kadınlar peçeden çıkıp da gönül ticareti serbestleyeli kimsenin kimseyi
gözetleyip ayıplamaya vakti yok, dedikoduyu yapanlar amelden
kalmış55 hasetçi bunak herifler, kocakarılar. Onların da şimdi kaba
etlerinde pireler kan alıyor. Fakat nemize lazım âlemin girdisi çıktısı… Sen şu sokak kapısını arala. Sondaki küçük odaya girelim.
Soğuk algınlığım var. Göğüs göğüse bir terleyelim. Gönlüm senin
için Eyüp vapurunun bacası gibi yanıyor.
— Bu gece olmaz.
— Niçin?
— Aşağıki odada hizmetçi kız yatıyor.
— Ben geçen günü onu viraneliğin56 bir kovuğunda bir delikanlı ile kucaklaşırken gördüm. “Hanıma söylerim!” dedim. Suratı
kıpkırmızı oldu. Utanmasından değil, korkusundan.
illet: hastalık
fertiği çekmek: kaçmak
55	
amelden kalmak: iş göremez hâle gelmek
56	
viranelik: ev yıkıntıları olan yer
53	
54	
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sin.

— Hay aşüfte57, hay… Efendiye söyleyeyim de hakkından gel-

Muhsin biraz öteden:
— Zavallı kız, ne yapsın, hanımından öyle ders almış.
Gözyaşları görülmeyen Necibe Hanım’ın ağladığı sesinden
belli olarak:
— Niçin benden ders almış olsun? Benim kabahatimi bir Veysi
bilir, bir de ben.
Muhsin:
— Şimdi bir de ben öğrendim, oldu üç.
Necibe Hanım:
— Ben kocamın üstüne yalnız bir kişiyle günah işledim. O da
şeytan ayağımı kaydırdı. İçimde zerre kadar kötülük yoktur. Allah
bilmiyor mu?
Muhsin tizden kıkır kıkır gülerek:
— Hiç böyle mazeret duymadım. Doğrusu Necibe Hanım nefsini58 güzel müdafaa ediyor59. Bir kişiyle mercimeği fırına vermenin günahı yoktur, iki kişiyle ehemmiyetsizdir60, üç olunca insan
alışır gider.
Veysi kahkahalarını yutmaya uğraşarak:
— Ulan Muhsin, işi çakmadan dırlanma oradan. Ben Necibeciğimi bilmez miyim? Onun içinde hiç kötülük yoktur.
Parmaklarının ucuyla pencereye karanlıkta birkaç öpücük göndererek:
— İki gözümün bebeğinin cücüğünün içinin içi Necibeciğim,
aç kapıyı biraz yüreğimin ateşini söndür. Sevdandan bal mumu gibi
eriyorum. Gençliğime acı… (ağlama taklidi yaparak) Beni de bir
ana doğurdu.
aşüfte: oynak
nefs: kendi
59	
müdafaa etmek: savunmak
60	
ehemmiyet: önem
57	
58	
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Muhsin:
— Ulan, herkesi kaç ana doğurur? Hiç de böyle dil dökme görmedim.
Necibe Hanım sokak kapısını aralayarak:
— Veysi, imkânı yok seni bu gece içeri alamam. Bu akşam kocam öfkeli yattı. Deminden saçağımızda bir baykuş öttü. Bir uğursuzluktan çok korkuyorum.
Veysi:
— Canım, baykuştan korkulur mu? Bir sıkımlık canı var. Hayvancağız nerede ötsün, sizin saçaktan başka etrafta konacak yer yok.
Necibe:
— Olmaz, olmaz. Sol kaşımın ucu seyiriyor. Denedim, bana
hiç yaramaz.
Veysi kapının aralığından başını sokarak:
— Göster bakayım bana… Neresi seyiriyor? Ben öpersem uğur
gelir.
— Ay etme.
— Gıdı… Gıdı… Gıdı…
Veysi birdenbire içeri dalarak kapıyı kapar. Dışarda kalan
Muhsin karanlığa alışan gözleriyle saçağından eşiğine kadar evi
süzerek:
Kirkor’un hapı
Çoğaldı yapı
Doktor içeri girdi
Kapandı kapı
— İşte bu kadar… Zavallı ben, bilmem nenin nesi gibi dımdızlak dışarda kaldım.
Hafif hafif evin kaplamasına vurarak:
— Açın be… Dışarısı ayazladı, beni de içeriye alın. Hizmetçi
kıza razıyım.
İçeriden hiç ses çıkmaz. Muhsin kulağını kapıya vererek:
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— Öhhö… İş kıvamında. Baba Enis’in üst kattan horultusu duyuluyor. Açınız kapıyı… Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
Vallahi şimdi iki boğmaklı bir nara atarsam Baba’yı döşeğinden salaya kaldırırım. Böyle ırz ehlicesine61 zamparalık görmedim. Hâlâ
mı Necibe Hanım’ın içinde bir fenalık yok. Bekçi Baba, neredesin
be? İtfaiyeye haber… Çatladıkapı’da yangın var.
Avuçlarıyla ağzını kapayarak:
— Ben de şakayı kaka yaptım, farkında olmadan amma da bağırmışım.
Birdenbire evin üst katından kafes sürülerek Baba gecelik kavuğuyla görünür. Elindeki idare lambasını pencereden dışarı uzatır.
Uyku çipilliğiyle kamaşan gözlerini dolaştıra dolaştıra okuyup üfleyerek:
— O hangi iblis sarhoştur bu vakitte kapımın önünde bağıran?
Ne günlere kaldık ya Rabb’im! Gecenin yarılarına kadar meyhaneler açık, kerhaneler açık.
Muhsin:
— Baba Efendi, affedersin sarhoş değilim.
Uykusu başına vuran Baba büyük bir öfkeyle:
— Sarhoş olmayan kerata gece yarısı sokakta nara atar mı?
Muhsin, çağanoz62 gibi çarpılarak:
— Baba, ağzını topla.
— Ağzının leş gibi işret63 kokusunu ben buradan duyuyorum da
hâlâ “Sarhoş değilim.” diyor. Aklı sıra adam kandıracak.
— Baba, senin burnun o kadar ince koku alaydı ev altındaki
salamuryayı64 duyardın.
— Sarhoş saçmaları. Benim evim turşucu dükkânı değil. Salamura ne gezer burada?
ırz ehli: namuslu
çağanoz: bir yengeç türü; çarpık, omzunu ileri sürüp çenesini çarpıtarak yürüyen
63	
işret: içki
64	
salamurya: şenlik
61	
62	
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— Senin haberin yokken belki karın kurmuştur.
— Ne haddine. Karı kısmını ben insandan bile saymam. Benim
haberim olmadan o parmağını bile oynatamaz.
— Zavallı Baba, uyku beynine vurdu. Haydi git yat. İş başka.
Ben seni nafile65 telaşa düşürmemek için hakikati66 söylemedim.
— Ne var? Söyle Allah aşkına!
— Yangın var…
— Nerede?
— Şurada, yakında diyorlar.
Baba heyecanla:
— Aman sus evlat, yangından gözüm çok korktu.
— Telaş etme babacığım, telaş etme söndürüyorlar. Ateş ilk hızını aldı, bastırıyorlar.
— İşte hep bu ortalığın azgınlığından oluyor.
— Şüphe yok!
— Kadınların iffetsizliği67, açıklığı, hayâsızlığı68, velileri olacak erkeklerin kayıtsızlığı, havsalalarının69 bolluğu, imanlarının
zayıflığı, karılara düşkünlükleri… Kadına iptila70 kocalar için en
büyük beladır. Bunlara asla yüz vermemeli. (burnunun ucundan
salavat parmağını sallayarak) Katiyen emniyet etmemeli71, gözünü
üzerine açmalı. Hiç aman vermemeli. Kadın şeytandır. Âdem’i zelleye72 sürükledi.
— Baba, evlisin, Yavaş söyle. Karın döşekten işitirse sana gücenir.
nafile: boşuna
hakikat: gerçek
67	
iffetsizlik: namussuzluk
68	
hayâsızlık: utanmazlık
69	
havsala: hoşgörü
70	
iptila: düşkün
71	
emniyet etmek: güvenmek
72	
zelle: yanlış
65	
66	
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Baba feveranla73:
— Kadın erkeğe gücenmek ne demek? Kul, efendisine darılabilir mi?
— Hacı baba, bu senin söylediğin eski usul karı kocalık. Onlar
geçti. Şimdi kadın amir, erkek kul, köle oldu.
— Haşa… Haşa… Kadın tayfasının saçı uzun, aklı kısadır.
Şimdikiler aklımız uzasın diye meyhane garsonları gibi saçlarını
kesiyorlar.
— Alamet-i kıyamet74!
— Tosunlaşmak için baldırı çıplak geziyorlar.
— Kocaları yukarıda uyurken alt kata zampara alıyorlar.
— Böyle kâfireleri recmetmeli75.
— Sana yavaş söyle diyorum, döşekten karın duyar.
— Benimki şimdi döşekte yok.
— Nereye gitti?
— Yarın çamaşır yıkanacak. Kirlileri boğadaya76 koymaya gitti.
— Güle güle temizleniniz. Güle güle kirleniniz.
— Eksik olma oğlum.
— Karına söyle, boğadayı çok sert yapmasın, çamaşırları çürütür.
— O kıvamını bilir… Ev hizmeti ona aittir. Ben kadın işine
karışmam.
— Karışma, karışma babacığım. Kadın işi şeytan işidir. Boğada
kaynatmak ona aittir. Sen yalnız temiz temiz giyinirsin. Allah safa-yı hatır77 versin.
feveran: öfke, parlama
alamet-i kıyamet: kıyamet belirtisi
75	
recmetmek: taşlamak
76	
boğada: yıkanmak üzere hazırlanmış çamaşırın üzerine sıcak kül suyu süzme
işi
77	
safa-yı hatır: gönül rahatlığı
73	
74	
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2
Ertesi günü Çarşıiçi’nde, bir tek tepe penceresinden aydınlık
alan sarnıç gibi bir dükkânın tonozu altında Veysi ile Muhsin karşı
karşıya yemek yiyorlardı.
Muhsin, yemek tabağının altına serili havluyu ucundan kokladıktan sonra yüzünü ekşiterek bağırdı:
— Bu havluları kaç haftada bir yıkatırsınız? Üzerinde tarator
bulaşığı, pancar turşusu lekesi, tatlı ağdası, yumurta sarısı, bilmem
daha kaç türlü kir var…
Bıyıklarını kazıtmış fakat sıvalı kollarının gümrah78 tüylerini
ihmal etmiş kara yağız bir Ermeni delikanlısı gelerek:
— Efendim, peşkirlerimiz79 temizdir. Her gün mutlak cebbar80
yıkanır ve ütü edilir.
Muhsin:
— Bulaşık tenceresinde yıkıyor ve üzerlerine oturarak vücudunuzun hararetiyle ütülüyorsunuz galiba?
Garson:
— Peşkirlerimizin nesi var ki efendim üzerlerine bu kadar fena
söylüyorsunuz?
Muhsin:
— Gözlerin iyi seçmiyorsa bir gözlük vereyim. Burnun tıkalı
değilse eğilmeye hacet81 yok, karşıdan kokla. Gönlün bulanmazsa
fena kokulara çok idman etmiş82 olduğun anlaşılır.
Garson havluya bakarak:
— Affedersiniz, size biraz kirlicesi tesadüf etmiş. Temizini vereyim.
gümrah: aşırı derecede büyümüş
peşkir: ince havlu
80	
cebbar: iyice, kuvvetlice
81	
hacet: gerek
82	
idman etmek: alışkanlık kazanmak

78	
79	
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— Sen git de matmazel gelsin. Bıyıklarını hapazlamışsın83 ama
göğsünün kılları gözüme girecek.
Garson bağırarak:
— Agavni, musluk önü müşterilerine bak. (kendi kendine) Vay
kahpeoğlu, tabağı beş kuruşa yarım porsiyon pilaki yer. Bir de Tokatlıyan84 gustosunda takım ister. Ne olacak nihayet bir Türk’tür.
Senin arkandaki gömlek benim peşkirimden temizdir acep? Dur,
çoğu gitti azı kaldı. Ben mösyö olacağım, sen bana garsonluk edeceksin.
Agavni, bodur fakat tıkız, yuvarlak kumral bir kız. İri gözlerinin gür kirpikleri hafif sürmeli… Sahte tebessümle sol dudağının
ucundaki benini oynatarak:
— Efendim buyurunuz, temiz peşkir getirdim.
— Teşekkür ederim matmazel.
— Bir şey değil.
— Bu havluları boğadaya koymaz mısınız?
Agavni kırıtarak:
— Ben çamaşırcı değilim efendim, vazifem başkadır.
Muhsin, kızın gözlerinin içine bakarak:
— Senin vazifen nedir?
— Müşteriye mukayyet olmak85.
— O kadar dolgunsun ki matmazel seni hemen gıdıklayacağım
geliyor.
— Hiç cümle âlemin ortalık yerinde öyle şey olur?
— Tenhada bulunsak?
Agavni gülerek:
— Senin gibi cingöz ile ben tehnada bulunurum hiç?
hapazlamak: avuçlamak
Bir zamanlar İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihî otel. 1950’li yıllarda yıktırıldı. İstanbul sosyetesinin rağbet ettiği mekânlardan biriydi
85	
mukayyet olmak: ilgilenmek
83	
84	

46 | Can Pazarı

— Aman öyle kıvrım kıvrım gülme, yanağında benin oynuyor,
yüreğim de beraber titriyor.
Agavni daha ziyade kırıtarak:
— Ah, kabili86 mümkün olsa, o beni yanağımdan Yervant’ın bıyıkları gibi kazıtacağım. Çünküm her müşteri onun üzerine biçimli
biçimsiz bir laf atar.
Muhsin:
— Ben onu dişimle kazısam olmaz mı?
Agavni fıkırdayarak:
— A olur mu hiç? Benim benim hünkârbeğendi değildir ki yiyesin. Hem onun porsiyonu çok pahalıdır. Senin kesene aykırı düşer.
Biraz öteden ihtiyarca bir müşteri:
— Matmazel, yalnız gençlerle konuşma, biraz da sakallılara
bak. Yarım saat oldu hani ya köfte?
— Geliyor efendim! Üzerine salça ediyorlar.
İhtiyar:
— Hay dilini eşek arısı soksun.
Agavni sürmeli gözlerini bulandıran bir infialle87:
— Moruktur deyi kendiyle konuşmadığım için bu da durmuş da
bana beddua ediyor.
Kız çekildikten sonra Veysi:
— Suratı zararsız fıkırdak şey ama kabalığı bulantı veriyor.
Muhsin:
— Meşhur eşek meseli88 fehvasınca89 o benin hatırı için bu kabalığa katlanmalı.
Veysi:
kabil: gerçekleşme
infial: gücenme
88	
mesel: söz
89	
fehva: anlam
86	
87	
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— Ulan Muhsin, eşek deyince dün gece senin yaptığın hayvanlığı hatırlamamak mümkün mü?
— Ne yaptım ulan?
— Daha ne yapacaktın? Ben aşağıda karısıyla yatarken sen yukarıdaki kocasını uyandırdın.
— Ziyade tütsülüydüm. Ben de narayı attıktan sonra farkında
oldum ama bir kere gırtlağımdan çıkmış bulundu.
— Ya herif aşağıya ineydi?
— Adam sen de… Babanın gündüz ortasında gözleri iyi görmez, gece uyku sersemliğiyle gözlüğünü takıp da karısının yanında
seni seçinceye kadar sen Çarşamba’ya atlardın. Bilfarz90 kaçamayacak olsan bile bahçıvanın merkebi91 gibi dört ayak üzerine dursan
herif seni boğada sepeti zannedip, hiç aldırmaz.
— Bir daha böyle aynasızlanma92.
— Ulan, ben hizmetçi kıza razıydım, beni içeriye niçin almadınız?
— Hacı evinde bir gecede iki zampara olamaz.
— Öyle nalıncı keseri gibi hep kendine yont. Hem karının vücudunu tırtıkla hem kesesini… Bana gelince ya Rabbi şükür öyle
mi?
— Ulan, hakk-ı sükût93 olarak işte bugün karnını doyuruyorum
ya…
— İhsanını94 ballandırma be… Bir ciğer tavasıyla yarım porsiyon pilakiye insan karnında bu kadar büyük sır saklayabilir mi?
— Vallahi Muhsin, gece gündüz hiç boş durduğum yok. Vücuttan düşüyorum. Bir mahallede ne kadar çok ırzı bozuk karı olursa
bilfarz: söz gelişi
merkep: eşek
92	
aynasızlanmak: kötü bir tavır takınmak
93	
hakk-ı sükût: sus payı
94	
ihsan: bağış, iyilik
90	
91	
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delikanlıları o kadar bitap95 düşüyor. İstersen elimdeki avlardan birkaçını sana ciro edeyim96.
— Hımbıl, karı hususunda beni kendi semahatına97 muhtaç mı
sanıyorsun? Karı çok… Fatih Parkı’na doğru yürü, hepsinin göğüslerinin elifine kadar98 suratları açık… Beğen, beğen de beğendiğini al. Fakat onlar bana para vermiyorlar, benden istiyorlar. Bu
yosmaları sızdırmaya senin gibi benim suratım tutmuyor. Bak sana
nispetle99 ne ahlaklı çocuğum…
— Maşallah, peh peh…
— Sen bu nazlılara ne kantin100 atıyorsun bilmem, ben de senin
gibi irat101 karı istiyorum. Kuru sevda ile karın doymuyor.
— İnsan gönlü için sever, kesesi için sever, öteki için sever.
— Ben böyle senin gibi hesapla biçim biçim sevemem. Ben
sevmeden duramam. Ne rast getirebilirsem onu severim. Gönlüm
tıpkı döner kebabına benzer, durunca yanar.
O aralık, delikanlıların yanı başında lavaboda ellerini yıkayan
bir müşteri bütün genzinin galiz102 kuvvetiyle sümkürerek gırtlağını
kökünden kazıya kazıya, koyu koyu birkaç defa tükürür.
Yakın masalardaki suratlar istikrahla103 ekşir. Muhsin bu terbiyesizliğe dayanamaz, umumun104 nefreti namına105 ağız açarak:
— Çüş be herif. Lokantada olduğunu unuttun galiba. Kendini
başka yerde sanıyorsun.
bitap: yorgun
ciro etmek: vermek
97	
semahat: cömertlik
98	
elifine kadar: göğüs çatalına kadar, göğsün arasındaki çizgiye kadar
99	
nispet: göre
100	
kantin: yalan
101	
irat: gelir getiren
102	
galiz: kaba
103	
istikrah: tiksinme
104	
umum: genel, herkes
105	
namına: adına
95	
96	
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Lavabo başındaki müşteri burnunun bir deliğini parmağının
ucuyla tıkayıp ötekiyle müstekreh106 bir boru daha öttürdükten sonra:
— Ne olmuş?
— Herkesin lokması boğazında kaldı. Âlemi kusturacak mısın?
— Vay anasının nazik evladı. Ulan senin ağzın burnun yok mu?
Sen sümkürüp tükürmez misin?
— Benim ağzım burnum var, daha başka aletlerim de var. Lakin her birinin mahall-i istimali107 ayrıdır. Bunu şehirde yaşayan
her insan bilir, yalnız eşekler bilmezler. Ahıra mahsus108 nesnelerini hariçte109 insanların huzurunda kullanmak küstahlığına kalkarlar.
Herkesin ağzı burnu vardır. Fakat bir lokantanın bu iki deliği iğrenç
gürültülerle boşaltmaya müsait bir mahal110 olmadığını bilmeyenlere terbiyesiz denir, hayvan denir.
— Hayvan babandır.
— Babam benden bir gömlek hariçtir. Sen bizzat hayvansın
eşek herif.
Lokanta müşterileri iki taraf olur. Az bir kısmı sümküreni affeder, çok kısmı Muhsin’e hak verir.
Prostelalı111, koca karınlı, siyah pos bıyıklı aşçı, elindeki kepçe
ile her porsiyonu dirhemine kadar tartarak tabaklara yemek koymak
meşguliyeti arasında:
— He efendim, lavaboya su yetiştiremiyoruz. Bazı müşteriler
bilirsiniz sanki bunda bir banyo ederler. Dirseklerine kadar ellerini yıkarlar. Kabil112 olsa, utanmasa ayaklarını da yıkayacak. Bu
kimselerin evlerinde su yoktur acep? Bunda cami musluklarını görmezler? Sessizce yıkansa babasının canına rahmet. Hayır, burnuyla
müstekreh: iğrenç, tiksindirici
mahall-i istimal: kullanılacak yer
108	
mahsus: özgü
109	
hariç: dışarı
110	
mahal: yer
111	
prostela: önlük
112	
kabil: mümkün
106	
107	
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zurna çalar, boğazıyla hır hır eder. Ne pis balgamlılar vardır canım.
Müşteridir, ne dersin? Cebinde iki kap yiyecek kadar paran vardır
ama kafanın içinde böyle temiz bir lokantada oturup taam113 yemeye kâfi114 terbiyen yoktur deyi suratına karşı sival115 sorulur hiç?
Herkes fikrini söyledi. Gürültü had116 devresini geçirdi. Kapıdan içeri genç bir müşteri girdi. Muhsin, tabağının içindeki son salçaları ekmeğine içirmekle meşgul olan arkadaşını dürterek:
— Bak, kim geliyor?
Veysi başını kaldırarak:
— Maşuk117 Ahmet…
Gelen, kendine sırıtan bu iki suratı gördü. O tarafa yürüyerek
sordu:
— Yanınızda yer var mı?
Muhsin:
— Şuraya uca sıkışırsan…
Maşuk Ahmet:
— Yahu, bütün lokantalar dolu… Yol ortasına kadar iskemle
atıp masa koyuyorlar, yine oturacak yer bulunmuyor.
Veysi:
— Bunun sebebini bilmiyor musun?
— Açlıktan başka ne sebep olabilir?
— İstanbul’da aç çoktur ama hepsi lokantaya gidemez. Kalabalık, dün aylık çıktığı içindir.
Muhsin gülerek:
— Ulan sen aylık çıktığı için mi buraya geldin? Parayı dün akşam karıdan aldın.
— Hacı’nın aylığı çıktı. Ben karıya ay başlarında uğrarım.
taam: yemek
kâfi: yeterli
115	
sival (sual): soru
116	
had: son
117	
maşuk: âşık olunan
113	
114	
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Veysi yemekten şişmiş yarım avurduyla118:
— Hoş geldin Maşuk, nasılsın? Keyfin dızlak119 mı?
Maşuk, duvar ile masa arasına sıkışıp yemek listesini süzerek:
— Bir terbiyeli paça gel…
Bu emri gürültüye karışır, paçaya intizar120 esnasında Veysi:
— Maşuk neredesin? Gözükmüyorsun?
Maşuk, dalgın dalgın:
— Meşgulüm.
— Ne meşguliyeti?
Muhsin dudak ucunun müstehzi121 tebessümüyle122:
— Ay bilmiyor musun? Onlar şimdi tavcılığa123 başladılar.
Anası babası hep evcek çalışıyorlar.
Maşuk:
— Alay etme be… Kanun, nizam dairesinde124 bir iş… Buna
tavcılık mı denir?
Muhsin:
— Yakında on bin liralık bir paraya konuyorlar.
Maşuk:
— Yok canım, mübalağa ediyorlar125. Üç, dört bin lira belki.
Veysi:
— Üç, dört bin lira fena mı ulan? Beş lira için ananın saatini
rehine koyduğunu unuttun mu? Şimdi neden böyle paket dolusu
paraya dudak büküyorsun?
Muhsin:
avurt: yanak
dızlak: iyi, tıkırında
120	
intizar: bekleme
121	
müstehzi: alaylı
122	
tebessüm: gülümseme
123	
tavcılık: dolandırıcılık
124	
kanun nizam dairesinde: kurallara uygun
125	
mübalağa etmek: abartmak
118	
119	

52 | Can Pazarı

— Zenginlik öyledir. İnsan buldukça bunar. Kocakarı ölmedi
mi daha?
Maşuk:
— Bırak Allah’ını seversen. Ben hiç böyle kertenkele çalı126
karı görmedim. Şimdi ölüyor sanıyorsun, diriliyor. Bize bir hafta
yaşamaz dediler, iki ay oldu. Cadı gittikçe sırımlaşıyor127. Ölmeye
hiç niyeti yok.
Veysi:
— Bu ne iştir? Birisinin ölümünü mü üstünüze aldınız?
Muhsin:
— Hah, şimdi iyi keşfettin. İşte öyle bir şey.
Veysi:
— Vay canına be… Böyle açıkgözlülüğe bayılırım. Dört beş
bin liralık bir dalavere… Vay babam vay… Biz sade akıntıya kürek
çekiyoruz. Hacı’nın aylığı çıkacak da ben Necibe’yi kandıracağım.
O da kocasını dolaba koyacak da benim elime iki üç lira girecek.
Ahiretle dünya arasında komisyonculuk mu başladı? Arkadaş bu işe
beni de ortak etsene. Yükün en ağırını üzerime alırım.
Maşuk:
— Haydi işine be… Biz kazandık da sana kaldı.
Veysi:
— İşte bir yağlı avantanın içine girmişsiniz ya… Zihni açık,
ayağı tetik, eli çabuk bir muavin128 isterseniz o da benim.
Maşuk:
— Teşekkür ederiz, muavine ihtiyaç gösterecek bir iş değil.
Veysi:
— Kârınızı kimse ile paylaşmak istemiyorsunuz. Pekâlâ… İşi
anlat da bakalım, dünyada neler oluyor öğrenelim.
çalı: çok zayıf
sırımlaşmak: güçlenmek
128	
muavin: yardımcı
126	
127	
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Maşuk:
— Şimdi karnım aç, canım hiç laf etmek istemiyor. Bizim terbiyeli paça nerede kaldı? (Haykırır) Paça nerede?
Garsonun biri ötekine bağırır:
— Beyin paçasını…
Muhsin gülerek:
— Köpek ısırdı!
Maşuk:
— Alay etme be… Karnım o kadar aç ki şimdi bir tarafından
kavrarım ha…
Muhsin:
— Benim sinirli vücudumun neresinden kavrayacaksın? Yamyamlığın varsa (Agavni’yi göstererek) şu matmazelin gevrek bir
tarafını intihap et129.
Maşuk bütün açlığıyla kıza bakarak:
— Ah anam, onun her tarafı köftelik, her tarafı ilik.
Veysi:
— Maşuk, doğru söyle, matmazeli yemene müsaade etseler130
ne tarafından başlarsın?
Maşuk:
— Bilmem, pek oburluğum var. Gerdan söğüşünden mi?
Muhsin:
— Tatlı dilinden mi?
Veysi:
— But kızartmasından mı?
Maşuk:
— Vallahi açlıktan ağzım sulanıyor, imrendirip durmayınız
be… (Agavni’ye haykırarak) Matmazel, hani bizim paça?
intihap etmek: seçmek
müsaade etmek: izin vermek

129	
130	
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Agavni, aşçıya seslenerek:
— Beyin paçası…
Muhsin:
— Boklu.
Kız bu kerih131 kelimeyi işiterek yüzünü ekşitip kaçar.
Maşuk:
— Yuh be… Lokantanın içinde böyle laf söylenir mi? İşte kızı
kaçırdın.
Agavni, uzaktan:
— Sirke sarımsak ister?
Maşuk yavaşça:
— Gel de şimdi buna “minimini mintoni”132 deme bakalım.
(hızlı) İster ister… Terbiyeli dedik a…
Nihayet paça gelir. Maşuk, yutkuna yutkuna kızın yüzüne bakarak:
— Bak, bunlar bana ne diyorlar?
Agavni:
— Kıyak bir laf ediyorlar?
— “O kadar karnın açsa matmazeli ye.” diyorlar.
Agavni sahte bir tevhişle133 yüzünü avuçları içine alarak:
— Ah aman Mega134, ben bu ağzı kullanan adamlardan korkarım. (uzaklaşarak) Aman kaçayım, bana yiyecekler.
Muhsin:
— Kaçma, kaçma. O, pisboğazlığından söylüyor: Tencerede
erkek kıvırcık eti dururken maryayı135 ne yapacağız.
Veysi haykırır:
kerih: iğrenç
mintoni: âşık, dost, metres
133	
tevhiş: ürkme, korkma
134	
aman Mega: aman Tanrı’m
135	
marya: yaşlı fahişe
131	
132	
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— Matmazel, bir şarap getir!
Agavni tencerelerin başındaki patrona:
— Bunlara şarap vermeyelim.
— Ne için vermeyecekmişiz?
— Çünküm bu ipsizler zaten saroşa benziyorlar. Birkaç da şarap atarlarsa bilirsin dükkânın dibini üstüne getirirler.
— Boş laf etme Agavni… Ben onların midelerine acıyacağım?
Ben şarap satacağım, ben aksatama136 bakarım. Ver şu tezgâhın altındaki bozuk şaraptan… İstedikleri kadar içsinler. Ne bok olurlarsa olsunlar. Meyhaneci müşterinin sıhhatini düşünür hiç?
— Bu çapkınlardan biri beni yemek istedi.
— Bu ne biçim laftır? Sen kendini listeye koydun matmazel?
Porsiyonun kaçadır?
— Dur ki lafımı bitireyim, biri beni yemek istediyse öteki de:
“Tencerede kıvırcık eti varken hiç marya yenir?” deyi cevap etti.
— Çok hımbıl şeylerdir, tencerelerdeki etleri kıvırcık sanırlar.
Bozuk şarabı götür, fino137 içkidir deyi138 daya onlara…
— Çapkın oğlan beni yemeyi bir kerek139 fikrine koydu, iki kadehten sonram ya bir tarafımdan hap ederse?
— Agavni sen de cilveyi pek ileri götürdün a… Lop tarafından
birkaç hap ederlerse ben de sana oh diyeceğim.
— Yağma yok kuzum.
— Bilirim, bilirim. En tatlı tarafını belalı sevgilin Agop’a saklarsın. Türklere çerezliklerini peşkeş verirsin140.
Agavni kadehleri doldurup götürür. Muhsin, ikinci yudumdan
sonra:
aksata: alışveriş
fino: en iyi, seçilmiş
138	
deyi: diye
139	
kerek: kere
140	
peşkeş vermek: bağışlamak
136	
137	
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— Matmazel, yanlış getirdin be… Şarap koyuyorum zannına
sirke şişesini boca etmişsin.
Agavni:
— Yanlış değildir efendi. Yıllanmış fino şarap. Herkese vermeyiz. Bunu dostlar için ayırt etmişizdir. Sen ağzının tadını bilmiyorsun. Şaraba bahna buloorsun141.
3
Üçü de Kaspar Ağa’nın bozuk şarabıyla lokantadan oldukça
çakırkeyif çıktılar. Bir sıraya kol kola girdiler. Fesleri giydiler. Macera aramaya gidiyorlar, “bir para” diyenin üstünde kalacaklardı.
Tesadüf ettikleri142 birkaç kadına sulandılar, kendi hâlinde
giden bir iki kişiye omuz vurdular. Kuyumculardan geçerken camekânlarda143 pırıldayan gerdanlıklara, broşlara, bileziklere, küpelere, yüzüklere bakarak Maşuk dedi ki:
— Memlekette “emniyet yok, emniyet yok” diyorlar. Bu iddiaları doğru olsa yüzlerce lira değerindeki bu elmaslar böyle pırıl pırıl
sokakta durur mu?
Muhsin, dirseğinin ucuyla arkadaşının böğrünü kakıştırarak:
— Ulan, böyle hıyar gibi laf etmesene…
— Hıyar ile lafımın arasında ne benzerlik buluyorsun bal kabağı?
— İkisi de tuzlanmadan yenmez.
— Tuzlayayım da buyur bakalım, lafımı nasıl tenavül edeceksin144 göreyim.
— Elmaslar sokakta değil, camekânın içinde duruyor.
— Camekân nerede duruyor?
— Dükkânın önünde.
“bahna buloorsun”: “bahane buluyorsun”
tesadüf etmek: rastlamak
143	
camekân: vitrin
144	
tenavül etmek: yemek
141	
142	
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— Dükkânın önü nerede duruyor?
— Ananın örekesinde…
— Anamı lafa katarsan işe ben de babamı sokarım.
Veysi ikisini de omuzlarından tartaklayarak:
— Haydi be… Haydi be… İkiniz de zadegânlığınızı145 şimdi
meydana koyacaksınız. İnsanlıktaki çeşidinizi ben biliyorum, kâfi
değil mi? Çarşı halkına karşı bunu göstermekten ne şan kazanacaksınız?
Çabuk barışırlar. Şimdi sadece barışmaya da kanamayarak muhabbetlerini şiddetle teyit146 için birbirine sarılıp öpüşürler.
Kuyumcular Çarşısı’nın ortasından giderlerken Yeşildirek
Muhallebici tarafından “Yaşasın!” sedası147 gelir. Üçü birden ellerini havaya kaldırarak gür sesleriyle bu sedaya peyrev olurlar148.
— Yaşasın… Yaşasın… Yaşasın…
Halk:
— Ne var, ne oluyor?
istifhamlarıyla149 birbirine bakışır. Kimse bu ani feveranın150 sebebini izah edemez151. Yan yana giden iki efendiden biri bu tezahürcülerden152 sorar:
— Hayrola evladım? İyi bir şey oldu inşallah!
Veysi:
— Dün Hacı’nın aylığı çıktı. Biz bugün lokantada tıkındık,
Agavni’nin elinden birkaç kupa şarap atıştırdık. Bundan daha iyi
ne olabilir?
Efendi:
zadegânlık: asalet
teyit: onaylama
147	
seda: ses
148	
peyrev olmak: izlemek
149	
istifham: soru
150	
feveran: taşkınlık
151	
izah etmek: açıklamak
152	
tezahürcü: bağıran
145	
146	
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— Yaşasın diye bağırıyorsunuz da…
Muhsin:
— Elbette… (eliyle muhallebici tarafını göstererek) Oradan gelen sese cevap verdik. O, “Yaşasın!” diye bağırırken biz “Ölsün!”
diyemeyiz ya?
Karşı karşıya dükkânlardan iki kuyumcu Ermeni:
— Karabet Ağa!
— Bundayım…
— Kırmızı baryağın153 hazırdır?
— He içerde aleste154 duruyor.
— Çek dükkânın önüne…
— Ne var ki?
— Yine uğurlu bir iş olmuş. “Yaşasın” bağırorlar.
— Türkler için uğurlu olan bize uğursuz gelir, bilmezsin?
— Ağzının kaytanını çek, eski vakitler geçti.
— Sus ol diyorum sana… Luit Corç155 düştüyse artık bizim için
Yavropa’da156 bangır bangır patırtı edecek kimse kalmadı.
İki efendi birbirine:
— Ah birader, ah… Tarihin dönüm yerindeyiz.
Muhsin, bu yanık hasbihâli157 işiterek:
— Duydunuz mu?
Ötekiler:
— Neyi?
— Tarihin dönüm yerindeymişiz.
Maşuk:
baryağın: bayrağın
aleste: hazır
155	
Luit Corç: David Lloyd George. İngiliz devlet adamı. 1916 ile 1922 arasında
başbakanlık yaptı.
156	
Yavropa: Avrupa
157	
hasbihâl: sohbet
153	
154	
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— Ne demek o? Ben bu lafı gazetelerde de okuyorum, bir şey
anlamıyorum.
Muhsin:
— Ulan avanak! Bilmiyor musun? Sultanahmet’teki dönüm
yerinde şimdiye kadar kaç tramvay arabası devrildi? Otomobiller
hep dönüm yerinde adam çiğner, birbirine çatar. Vapurlar hep Sarayburnu’nda müsademe eder158, karaya oturur. Yankesiciler hep
Karaköy’ün poğaçacı köşesinde iş görürler. Ne bela çıkarsa dönüm
yerlerinde çıkar.
Maşuk:
— Kuyumcuların camekânlarından bahsediyordum, lafımı kestiniz.
Muhsin:
— Kuyumcu değiliz, elmastan çakmayız159, mücevher alacak
paramız yok. Kuyumcu camekânlarıyla ne alışverişimiz olabilir?
Bunlar ziynet160 eşyasıdır, karın doyurmaz.
Maşuk:
— Karın doyurmaz mı? Vay andavallı161… Ulan, günde kaç
yüz zavallı aç bunlara bakıp da içini çekiyor, biliyor musun?
Muhsin:
— Karnım açken bir pırlanta iğneye ne kadar baksam ağzım sulanmaz. Parasız günlerimde bir döner kebabının önünden geçerken
kokusuyla mest olurum. Onun yağlarıyla beraber benim de dudaklarımdan şıpır şıpır salyalar damlar.
Veysi:
— Tarikat-ı kebabiyeden162 bu yanık Mevlevi’ye benim de ağzım sulanır.
Muhsin:
müsademe etmek: çarpışmak
çakmak: anlamak
160	
ziynet: süs
161	
andavallı: aptal, saf
162	
tarikat-ı kebabiye: kebap topluluğu
158	
159	
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— İnsan bir şeye imrenince niçin sulanır?
Maşuk:
— Lafımı kesme be…
Veysi:
— Zaten döner kebabının kokuta kokuta sokakta pişirilmesinin
hikmeti herkesi imrendirip de yedirmek içindir.
Maşuk:
— Paraları olup da imrenenler iştahtan depreşen midelerinin
arzusunu yerine getirirler. Fakat mangiz163 tutmayanlar?
Muhsin:
— İçlerini çekip salyalarını yutarak geçerler.
Maşuk:
— Biliyor musun, sokaktan geçenlerin içinde kaç kişi kebap
yiyor? Kaçı salya yutup yürüyor?
Muhsin:
— Bilmez miyim? Tecrübesini kendimde yapıyorum. Ayın iki
gününde kebap yiyebilirsem yirmi sekizinde tükürüğümü yutup geçerim.
Maşuk:
— Sen yine ayda iki üç defa yiyebiliyormuşsun. Senede iki gün
yiyemeyenler var.
Muhsin:
— Bir sene içinde hiç tadamayanlar var.
Veysi:
— Ben, İstanbul’da parasızlıktan hiç otomobile binmemiş, sinema görmemiş kimseler tanırım.
Muhsin:
— Karpuzu, kavunu ancak süprüntülüklerde kabuk bulup yalamakla tadan sefil çocuklar var.
mangiz: para

163	
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Maşuk:
— Şimdi camekânın içinde gördüğünüz şu gerdanlık kaç açın
karnını doyurur, insana kaç yüz porsiyon döner, ne kadar kâse sütlaç, keşkül-i fukara164, ekmek kadayıfı, baklava yedirir? Kaç Agavni’nin budunu sıktırır? Otomobil ile insanı kaç yüz kilometrelik
mesafelere uçurur? Daha neler yaptırır, neler yaptırır…
Muhsin:
— Evet, evet… Bu gerdanlıkta insana bu kadar hazlar veren bir
kuvvet, bir tılsım var.
Veysi:
— Ne yapalım ki böyle bir gerdanlığı? Ne anam taktı ne büyükanam. Ne teyzem ne halam… Onlardan bana miras kalmadıktan
sonra ben nereden bulacağım? Kuyumcu dükkânı soyacak değiliz
a…
Maşuk eğilip bir kolunu boynuna doladığı Veysi’nin ta göz bebeklerinin içine bakarak:
— İcap ederse anam babam.
Muhsin:
— Ne demek istiyorsun?
Maşuk:
— Zengin herifin biri bu elması buradan alacak, hoşlandığı bir
karının gerdanına takacak.
Muhsin:
— Ah anam…
Maşuk:
— Karı kırım kırım kırıtacak… Ötesini anlarsın a…
Veysi küçük bir nara ile Maşuk’un ense köküne güzelce bir
yumruk inerek:
— Anladık. Ballandırma. Damarlarım şaha kalkıyor.
Muhsin:
keşkül-i fukara: bir süt tatlısı, keşkül

164	
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— Sen hoşlandığın karıya ne takarsın ulan?
Veysi:
— İki sarımsağın ortasında bir kırmızıbiber.
Muhsin:
— Bu yılbaşında sen aftosa ne taktın?
Veysi:
— Benimki Rum’dur. Salyangozdan hoşlanır. Onun hediyesi
bir sümüklü böcektir.
Maşuk:
— Zevzeklik ediyorsunuz, bana laf söyletmiyorsunuz.
Muhsin:
— Ulan deminden beri şaşkın bakkalın tarator havanı gibi ağzın işliyor da yine “laf söylemedim” diyorsun.
Maşuk:
— Birisi Bolşevik kitabında okumuş, bana anlattı. Ben de bize
geçecektim.
Veysi:
— Aman yekûn çek… Bizim kocakarının nasihati165, dişsiz hocanın vaazı, pepeme166 müderrisin konferansı kanıma dokunur.
Maşuk:
— Böyle şeylere “nazariye”167 diyorlar.
Muhsin:
— Yok ulan, “prensip” diyorlar.
Veysi:
— Nazariye, göz ile görülen şeylere diyorlar, prensip görülmeyenlere…
Muhsin:
nasihat: öğüt
pepeme: kekeme
167	
nazariye: bakış açısı
165	
166	
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— Gümmmm… İşte bu da attı. İçimizde feylesof yok a yalanını çıkaracak. Ben Altay Rüştiyesi’nin yağmur borusundan icazetle168
çıktım.
Veysi:
— Ben Kaptan Paşa Mektebinin çöplüğünde mantar gibi boy
attım.
Maşuk:
— Kendinizi bana mı anlatacaksınız be? Bırakınız martavalı,
size laf söylüyorum.
Muhsin:
— Haydi be, ne yumurtlayacaksan yumurtla.
Maşuk:
— O karı, gerdanlığı birkaç defa taktıktan sonra ya dolabına ya
sandığına ya çekmecesine atacak.
Veysi:
— Ulan, hâlâ mı gerdanlık? Şimdi gerdanına sövdürürsün billah.
Muhsin:
— Hangi karı bu? Anlayamadım.
Maşuk:
— Prensip söylüyorum, göz ile görülmez. Mevcut bir karı değil.
Veysi, Maşuk’un burnuna bir fiske169 savurarak:
— Ulan aval, mevcut olmayan bir karının gerdanlığı olur mu?
Muhsin:
— Masal söylüyormuşsun da başlarken niçin “bir varmış bir
yokmuş” demedin?
Maşuk:
— Masal değil ulan, prensip söylüyorum.
icazet: diploma
fiske: parmak uçlarıyla hafif vuruş

168	
169	
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Veysi:
— Üfürmüşüm ben böyle prensibin içine.
Maşuk:
— Dinleyiniz be… Bakınız ötesi ne tatlıdır. Bolşevik prensibi
söylüyorum.
Muhsin:
— Bolşeviklerin prensiplerini yiyen Ruslar buralara can attılar.
Tadını onlardan sormalı…
Maşuk:
— İşte bu Kuyumcu Çarşısı’nda gördüğünüz bu kadar elmaslar,
güzel, oynak karılara ziynet olmak için burada nöbet bekliyorlar.
Avuç avuç liralar pırlanta şeklinde kadınların kollarında, göğüslerinde, başlarında pırıl pırıl ışıldayacak, karı düşkünü birtakım heriflerin gözlerini doyuracak, kalplerini çarptıracak, kanlarını ateşleyecek, sen ancak ayda iki defa döner kebabı yiyebileceksin. Senden
daha bedbahtları170 hiç ağızlarına koyamayacaklar. Ulan, bir kere
düşününüz, parasızlıktan haftalarca döngel orucu171 tutan, betleri
benizleri toprak rengi bağlamış, bunca zavallılar varken on bin, yirmi bin liranın zengin fakat kalpsiz bir herifin gözlerini nurlandırmak için fındıkçı bir karının gerdanına asılıp kalmasının ne demek
olduğunu bir kere aklınızla şavullayınız172.
Muhsin düşünmek için biraz somurtarak:
— Ulan sahi be…
Maşuk, hararetini arkadaşlarına aşılamaya uğraşır bir şevkle173:
— Şimdi bu camekânlarda gördüğünüz bütün elmaslar senin
benim, bizden daha ziyade174 açların hapsedilmiş haklarımız, rızıklarımızdır.
Muhsin:
bedbaht: şanssız
döngel orucu: sürekli olarak aç kalma
172	
şavullamak: dikkatlice düşünmek
173	
şevk: istek
174	
ziyade: çok
170	
171	
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— Bu senin söylediklerin prensip mi?
Maşuk:
— Prensip. Çünkü bu camekânlardaki elmaslar göze görünür.
Fakat onların senin, benim gibi kese ve karınları boşların hakları
oldukları keyfiyeti175 görünmüyor. Bu ince racon kafana dank dedi
mi?
— Dedi.
— Ama iyice katalavis176?
— Katalava177.
Maşuk ciddi bir mütefekkir178 tavrı almaya uğraşarak:
— Bu dünyada insanlara hâkim olmak için iki şey vardır. Bunlar nedir bilir misiniz?
İkisi birden:
— Biliriz. Birincisi para, ikincisi yine para…
— Bilemediniz. Birincisi kuvvet, ikincisi kurnazlık. Para insana
bu iki şeyden sonra gelir. Kuvvetle kurnazlık bir adamda birleşirse
dünyayı altüst eder. Kurnazlık yani herkesi aldatarak işini görmek.
Bu dünyada en adi bir tavcıdan179 en yüksek bir politikacıya kadar
bütün insanlar birbirini aldatarak işlerini yürütmeye muvaffak olabilirler180. Kuvvet sahibi olursan zayıfın suratına yumruğu indirip
ağzından lokmayı daima alabilirsin. Bu gasbın181 dağda ve şehirde
iki şekli vardır. Dağdaki pek sadedir. Kaplanla ceylanın, kurtla koyunun arasında olduğu gibi tabii182 kuvvet kanununa bağlıdır. Şehirdekine kanun dairesinde hile ve kurnazlık karıştırılır. İyi avukat
keyfiyet: durum
“Katalavis?”: “Anladın mı?”
177	
“Katalava.”: “Anladım.”
178	
mütefekkir: düşünür
179	
tavcı: dolandırıcı
180	
muvaffak olmak: başarmak
181	
gasp: zorla alma
182	
tabii: doğal
175	
176	
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olmayan, davasını muktedir183 vekillere184 tevdi edemeyen185 daima
hakkını kaybeder. Kanunların birçok lastikli yerleri vardır. Bu öyle
bir kuvvettir ki onu ellerinde kullananlar icabında istedikleri gibi
eğip bükmek tefvizine186 maliktirler187. Kanunun himayesine188 sığınarak pek adi bir murabahacı189 evire çevire isteği gibi senin derini
soyar.
Muhsin:
— Ulan, bu kadar avukatça lafları nereden öğrendin? Kanun
manun karıştırıyorsun. Sen evvelden masraf pusulasını doğru okuyamazdın. Kaç defa “gül şurubu”nu “kel şurubu” okudun190.
— Ulan ben kanundan çakmaz mıyım? Babam adliyede değil
mi?
— Baban adliyede ise mahkeme reisi191 değil ya, zavallıcık bir
mübaşir192 … Avukatlık öğrendinse büyükananın mahalle mundarından193 alacağı var, istedikçe herif ıvır zıvıra kaçıyor, türlü martaval okuyor194, âdeta bizi hapse attırmakla korkutuyor. Şunu içeri ver
Allah aşkına. Seni bir akşam Mariçe’nin karyolasında çift yatırtırım.
— Dur be… Lafımı bitireyim. Evet, bu dünyada nereye gitsen
senden kuvvetli, senden kurnazının elinde uşak olursun.
Muhsin yumruklarını sıkıp pazılarını göstererek:
— Neye uşak olayım? İşte ben kuvvetliyim.
Maşuk:
muktedir: güçlü
vekil: avukat
185	
tevdi etmek: vermek
186	
tefviz: yetenek
187	
malik: sahip
188	
himaye: koruma
189	
murabahacı: tefeci
190	
Eski yazıda “gül” ve “kel” kelimeleri aynı şekilde yazılır. (haz.)
191	
reis: başkan
192	
mübaşir: çağırıcı
193	
“mundarından”: “muhtarından”
194	
martaval okumak: yalan söylemek
183	
184	
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— Ulan, öyle kuvvet ayıda da var. Siz zannediyorsunuz ki beş
on senedir muharebe195 hudutlarda196 oluyor. Hayır, muharebe her
gün şehirlerde halkın arasında oluyor. Herkes sabahtan akşama kadar birbirini aldatarak yaşıyor. Bakınız bakınız şu ihtiyar kuyumcuya. Elindeki mahfazayı197 karşısındaki genç müşteriye ne kadar
ballandırarak yutturmaya uğraşıyor. Kıvrık çenesinin üzerinde çürük dişleri seçilen porsumuş ağzı müşteri kandıracak yalanlara o kadar idmanlı198 ki sözleriyle muhatabını199 âdeta efsunluyor200. Biraz
ötede elinde sepetle giden herif “Âlâ201 tereyağıyla, badem içiyle
yapılmış mis gibi kurabiyelerim birer kuruşa… Bir alan beş daha
alıyor…” şatafatıyla202 bağırıyor. Hiç bu zamanda halis tereyağıyla,
badem içiyle yapılmış kurabiyelerin tanesi kırkar paraya verilebilir
mi? “Bir alan beş daha alıyor” demesi yanılıp da bir kere alanın
bir daha semtine uğramadığı içindir. İşte böylelikle günde kırk elli
kişi aldatsa geçinip gider. Çarşı esnafı içinde değil, en samimi dostlar, en aziz akraba arasında bile hissiyat203 bu merkezdedir. Şimdi şurada bize sürtünerek geçen adamların içinde birçok haydutlar
vardır. Şu anda eşkıyalıklarını icrada204 menfaatleri205 olamayacağı
için bize namuskâr206 gözükürler. Fakat şimdi senin üzerinde beş
yüz lira taşıyarak gayet tenha bir semtten geçtiğini sezseler kamalarıyla207 ciğerini delip paraları aşırırlar. Çok paran olduğunu, değil
konuna komşuna, anana, babana, öz kardeşine bile sezdirmek tehlikelidir. Sana ruhen en yakın olanı zevcen208 değil mi, paran için
muharebe: savaş
hudut: sınır
197	
mahfaza: kutu
198	
idmanlı: çalışmış
199	
muhatap: konuşulan kişi
200	
efsunlamak: büyülemek
201	
âlâ: en iyi
202	
şatafat: gösteriş
203	
hissiyat: duygular
204	
icra: yapma
205	
menfaat: çıkar, yarar
206	
namuskâr: namuslu
207	
kama: bıçak
208	
zevce: eş
195	
196	
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seni öldürmeye kalkmasa bile hemen birçok masraf kapısı açar. İşte
görülüyor ki bütün insanlar en yakın hısım akraba arasında bile birbirine karşı birtakım katakulli209 ile yaşıyorlar. Bolşevikler, insanlar
arasından bütün bu hile ve hurdaları kaldırıp açık ve dümdüz yaşamak istiyorlarmış. Artık zengin fakir, aç tok olmayacakmış. Zenginlere mahsus210 olan güzel karılar herkese yani bizim gibi garip
yiğitlere taksim edilecekmiş211.
Muhsin, iki avucunu birbiri üzerine şiddetle şaklattıktan sonra
hızlı hızlı ovuşturarak:
— Oh ne âlâ be… Ben Bolşevik oldum gitti.
Veysi:
— İnanma arkadaş be inanma. Geçen günü Bedestenli’nin oğlu
yok mu, İsmail Fahri, Darülfünun’a gider, o çocuk çok okumuştur.
Frenk gazetelerini de fan fin fan fin, vallahi gâvur gibi söküyor,
işte o, kahvede anlatıyordu. Bolşeviklerin attıkları hep kantin imiş.
Dünyada zengin fakir olmayacakmış doğru. Çünkü Rusya’da hep
zenginlerin köküne kibrit suyu ekmişler, paralı adam kalmamış,
herkes fakir düşmüş. Aç, tok olmayacakmış çünkü herkes aç kalmış. Yüksek fiyatlı sefahat212, ziynet eşyası alınıp satılmayacakmış,
bu doğru. Zira kiliselere varıncaya kadar nerede altın, gümüş, mücevher varsa yağma etmişler. Güzel karılara gelince, ortada para olmayınca canları kimden hoşlanırsa kendilerini ona sevdirirler. Yine
o çocuk, İsmail Fahri dedi ki “Her memlekette dünyanın düzeni bozuldu, artık hiçbir usul ve idare eskisi gibi devam edemez.” Şimdi
okumuş akıllı adamlar buna bir çare arıyorlar.
Muhsin:
— Oh canım, okumuş akıllı adamlar bu işe bir çare buluncaya
kadar cahil akılsız adamlar hep açlıktan mortoyu çekecekler213. Tabii, senin benim gibi ne kadar akılsız, parasız, ipsiz, kopuk varsa bu
katakulli: hile, tuzak
mahsus: özel
211	
taksim edilmek: paylaştırılmak
212	
sefahat: eğlence
213	
mortoyu çekmek: ölmek
209	
210	
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morto214 defterinde kayıtlı fedai sayılır. Maşuk’un söylediklerinden
çoğu doğrudur. Akıllarımızı başlarımıza toplayalım, zekâca kendimizden bir gömlek aşağısını vurmalıyız.
Vaktin215 amelî216 felsefesine ayak uydurmak için kendi kendilerine ahkâm çıkaran217 bu üç serseri, Agavni’nin elinden attıkları
bozuk şarabın neşesiyle kâh öpüşerek kâh yumruklaşarak kol kola
yürüyorlardı. Çarşı içinden Mahmut Paşa Caddesi’ni cepheleyen
yeşil kafesli muhallebicinin karşı köşesindeki kebapçıyı geçer geçmez Maşuk dedi ki:
— Bakınız, bakınız… Hımhım Osman, Moloz Agâh, Patlıcan
Ahmet, Boğmaklı Reşide, Şehla Safinaz alayıyla218 hepsi orada…
Galiba birbirlerini tavlıyorlar.
4
Tavcıları alargadan seyretmek için üçü de sokağın biraz ötesinde karşı cihette220 ayrı ayrı noktalarda mevki aldılar221. Tavcılar
kadın erkek baş başa mühim222 bir müzakerede bulunduktan223 sonra ağır ağır her biri bir tarafa dağıldılar.
Boğmaklı Reşide kırk sekizlik, ellilik, yuvarlak vücutlu, tümsek burunlu, siyah, iri, çukur, kartal gözlü, çıkık, geniş alınlı bir
kadın… Dişi ağrıyor gibi koyu nefti çarşafının altından yumru çenesini bağlamış, ayağında ağır mest kunduralar, elinde kırmızı bir
çıkın ve yorgun, bitik, matemli bir tavır ile kapalı dükkânlardan
birinin peykesi224 üzerine oturur. Bön, saf, acemi, korkak bakışlarla
etrafına ağır ağır göz gezdirir.
219

morto: cenaze
vakit: zaman, dönem
216	
amelî: uygulamalı, pratik
217	
ahkâm çıkarmak: sonuç çıkarmak, yargıya varmak
218	
alay: topluluk
219	
alargadan: uzaktan
220	
cihet: taraf
221	
mevki almak: durmak
222	
mühim: önemli
223	
müzakerede bulunmak: görüşmek, konuşmak
224	
peyke: tahta sedir
214	
215	
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Bütün hareketlerinde üç ayları tutan, türbeden türbeye, camiden camiye, mevlitten mevlide dolaşan, dünya işleriyle gayr-ı meluf225, pek beceriksiz bir hacı kadın hâli var. İkide birde bakmak için
koynundan iri gümüş saatini çıkarırken hırkasının üzerine bağladığı
kuşağına asılı kocaman taneli tespihini gösterir. Herkese açılmaz
mühim bir işi, âdeta içini yiyip bitiren ıstıraplı226 bir derdi olduğunu
ima ve ihsasen227 gelip geçenlere melul melul228 bakınır. Saflığına
acındırır. Koruma dilenir gibi ezilmeler, büzülmeler yapar.
Nihayet Yağlıkçılar’dan doğru inen geniş yoldan çakşır üzerine uzun paltolu, göğsü kat kat gümüş köstekli, tablalı fesinin kenarına unnabi229 yemeni sarılı, orta yaşlı babayani bir adam zuhur
eder230. Ya koyun celebi231 yahut Karadeniz’den ufak yelkenlilerle
kömür, odun vesaire ticareti yapan, malını sattıktan sonra memleketine dönen toptancı bir tacir232. İstanbul’un akıl ve hayale gelmez
dolandırıcılık şeytanlıklarından bütün habersiz bir adam.
Boğmaklı Reşide avını ilk nazarda233 tanıyarak hemen riyakâr234
sesinin bütün yumuşaklığıyla:
— Baksanıza efendi birader, ta Mevlana kapısından geliyorum,
ihtiyar bir kadınım amma yol bilmem, alım satımdan anlamam.
Bir felakettir başıma geldi. Damadım şehit oldu, kızım iki çocukla
kaldı. Üçüncüsünü doğururken o da kocasının şehadet rütbesine235
erdi. Onu benden ziyade seviyormuş, yanına gitti. Bir iki malım var
ama eserip beseremiyorum236. Bön bir kadıncağızım, bir şeyciğe
aklım ermez. Kızımdan bir broş kaldı, ben bundan sonra elması ne
gayr-ı meluf: uğraşmayan, alışmamış
ıstırap: acı
227	
ima ve ihsasen: hissettirerek
228	
melul melul: üzgün üzgün
229	
unnabi: hünnap renginde
230	
zuhur etmek: görünmek
231	
celep: satan
232	
tacir: ticaretle uğraşan, alım satım yapan
233	
nazar: bakış
234	
riyakâr: ikiyüzlü
235	
şehadet rütbesi: şehitlik derecesi
236	
eserip besermek: emek verip ortaya çıkarmak
225	
226	
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yapacağım! Gözüm görmesini istemiyor, fena oluyorum. Ah, evlat
acısını Allah kimselere vermesin. Düğünde, seyranda237 merhume238
yavrum takardı. Benim için pek kıymetli bir yadigâr239 ama çocuklara ekmek lazım. Satmaya getirdim. Ah efendi kardeşim, ben daha
böyle neler sattım. İki gözüm Müslüman adam, ayıp değil ya, gözü
kapalı büyüdüm. Anlamıyorum, mallarımı elimden kapatı kapatıveriyorlar. Dünya düzenbazlarla dolu… Şimdiki kâğıt paraların
kıymetlerini bile seçemiyorum. İki buçuk liralığı var, beşliği var,
onluğu var, yirmi beşliği elliliği var, var oğlu var. Ah, efendiciğim
senden çok rica ederim, şunu satarken beni gözetiver. Hak yanında
iyiliğin zayi olmaz240. Allah sana Kâbe sevabı verir.
Boğmaklı Reşide rolünü emsalsiz241 oynayan büyük bir sanatkâr maharetiyle242 lazım gelen vuzulara243 sözlerini canlandıra canlandıra bu çenebazlığı ederken yavaş yavaş elindeki çıkını çözer,
içinden bir mahfaza244 çıkarır. Kapağını açınca koyu lacivert kadife
zemin üzerinde ufak kıtada bir broş parıldar. Çarşının boşluğu içinde pırıl pırıl tacirin gözünü alır. Saf adamcağızın gönlünde derhâl,
gelinlik kızına böyle kıymetli bir hediye götürmek hevesi uyanır.
Fakat bu iştahını kadına pek belli etmemek kurnazlığına kalkışarak
birkaç defa yutkunur, bir şey söylemez. Fakat Boğmaklı Reşide herifin gözü elması tuttuğunu hemen anlar, mahfazayı biraz geri çekip
uzaktan ışıldatarak:
— Bak efendi bak, mal kendini gösteriyor. (birkaç defa geniş
geniş geğirerek) Ööö… Merakım kalktı, bu elmas yavrucağımın
başında da böyle par par parıldardı. Son defa Ferik Paşa’nın düğününde taktıydı. Ah, ah… Bu ölümün ettiğini kimse etmiyor. Yalancı dünya bir varmış bir yokmuş. Ah, ah… Kızımı görmüş gibi
seyran: gezinti
merhume: ölmüş kadın
239	
yadigâr: hatıra
240	
zayi olmak: boşa gitmek
241	
emsalsiz: benzersiz
242	
maharet: yetenek
243	
vuzu: konu
244	
mahfaza: kutu
237	
238	
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oldum. İçimi bir ateş sardı. Ben böyle değerli bir yadigârı hiç satar
mıyım? Amma ne yaparsın… Bu yoksulluğu görüyor musun. Kör
boğaz her gün yiyecek ister. Bu zamanda satan daima aldanıyor,
alan kâr ediyor. Bari şu broş bir helalzadeye245 düşeydi.
Reşide broşu karşıdan ışıldata ışıldata böyle bin bir yalanın belini bükerek nihayet efsunlar. Adamcağız sorar:
— Hanım, bu elmasa ne istiyorsun?
— Bilir miyim yavrum ben? Benim aklım erer mi? Kim bilir
vaktiyle kaç kese akçeye alındı. Söylerlerdi. Bu taşların arasında
birkaç tane pek temiz pırlanta varmış, onları söküp ayrıca satsan
bilmem kaç yüz lira edermiş…
Tüccar, mahfazayı Reşide’nin elinden alır, dikkatle muayeneye246 uğraşır. Derhâl adamın omuz başından biri kadın, diğeri erkek
iki kafa uzanır. Şehla Safinaz ile Moloz Agâh…
Parmaklarında yüzükler, elinde çanta, ipekli çarşafının altında
Safinaz’da çarşıya kelepir almaya çıkmış bir kalantor hanım cakası247
var.
Herifin kostümü pek temiz değil fakat onda da gündelik kıyafetinde işgüzar248, tecrübeli bir “çarşı adamı” hâli var.
Safinaz, şehla249 gözünün yan bakışıyla Boğmaklı Reşide’yi
süzerek:
— Hanım, bu broş satılık mı?
Reşide, matemli bağrından birkaç yanık ah boşaltarak:
— Satılık yavrum…
Safinaz:
— Efendi, müsaade eder misiniz bir kere de biz görelim…
Tacir, bu ikinci müşteriye çatkın bir suratla baktıktan sonra gönülsüzce mahfazayı uzatır.
helalzade: doğruluktan ayrılmayan kimse
muayene: inceleme
247	
caka: gösteriş
248	
işgüzar: becerikli
249	
şehla: hafif şaşı
245	
246	
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Safinaz broşu biraz aydınlığa götürüp cepheden yandan, aşağıdan, yukarıdan muayene ile Moloz Agâh’ın kulağına bir şeyler
fısıldadıktan sonra:
— Hanım, buna ne istiyorsunuz?
— Bilmem kadıncığım bilmem…
— A, hiç insan malının kıymetini bilmez mi?
— Benim nazarımda onun kıymeti dünyalardan büyüktür. Gördükçe yüreğimin başı sızlıyor. Ah, keşke yavrumun yerine ben
öleydim. Ah, ölüm yolla, sırayla değil… Rabb’imin dediği oluyor.
Safinaz, Agâh’ın kulağına eğilir, tacire işittirecek surette:
— Ne kadar saf kadın… İçim acıdı. (Reşide’ye hitapla) Bunu
mezada250 vermediniz mi?
Boğmaklı:
— Vermedim kızım. Ta Mevlana Kapısı’ndan geliyorum. Yorgun argın şuracığa iliştim, bir iki nefes alayım derken şu Müslümancağıza rast geldim. (Eliyle taciri gösterir.) Onunla biraz dertleştim. Hâlimi anlatıp broşu gösterirken siz geldiniz.
Safinaz:
— Mezada vermediğine iyi etmişsin hanım… Şimdi mal para
etmiyor. Herkes getirip elmasını satıyor. Bir kere de mezada çıkıp
da mal değerini bulmadı mı artık onu mimliyorlar251. İkinci getirişinizde eski verdikleri paranın yarısını bile tutmuyor. Her getirişinizde malınızı düşürüp çürütüyorlar. Sana acele para lazım mı hanım?
— Lazım kızım lazım… Çoluk çocuk evde aç bekliyorlar. Bakkala, kasaba, bütün esnafa borcumuz gırtlağımıza çıktı. Bu elması
satıp da bin derdimi göreceğim. Bugün mutlaka satacağım. Çünkü
bir daha ben buralara gelemem.
Safinaz, yine Agâh’a eğilerek:
mezat: açık artırma
mimlemek: işaretlemek

250	
251	
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— Biçare kadın, çok saftoron252. Her derdini apaçık söylüyor…
Hile hurda bilmiyor.
Agâh:
— Kefilin var mı, hanım?
Boğmaklı Reşide acıklı bir telaşla:
— Kefil nereden bulayım oğlum? Burada bir kul tanımam. Taş
yerinde ağırdır. Çok şükür, mahallemizde muteber253 aileyiz. Fakat
buralarda beni kimse bilmez.
Agâh:
— Kefilin yoksa broşunu satamazsın. Şimdi yollar ince…
Reşide dövünerek:
— A, gördünüz mü şimdi başıma gelenleri…
Safinaz ile baş başa küçük bir müzakereden254 sonra Agâh:
— Hanım, saf yürekli bir kadın olduğun için Allah bizi sana
tesadüf ettirdi255.
Boğmaklı:
— Rabb’ime bin şükür evladım. İki gözüm Tanrı’m bikeslerin256
hamisidir257.
Agâh:
— Ben Bedestenliyim258. Şurada dolabım259 var. Şimdi bir muhammin260 çağırayım, seni kefilsizlik belasından, mezadın bin türlü
hilelerinden kurtararak bu işi aramızda bitirelim. (Safinaz’ı göstererek) Bu hanıma da böyle bir broş lazım.
saftoron: akılsız
muteber: saygın
254	
müzakere: görüşme
255	
tesadüf ettirmek: karşılaştırmak
256	
bikes: kimsesiz
257	
hami: koruyucu
258	
bedesten: kapalıçarşı
259	
dolap: Kapalıçarşı dükkânları için kullanılan bir söz
260	
muhammin: oranlayan, tahmin eden
252	
253	
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Boğmaklı Reşide gözlerini hepsinin yüzlerinde bön bön dolaştırdıktan sonra:
— Olur çocuğum, benim hakkımı yiyecek değilsiniz ya…
Safinaz:
— Rabb’im göstermesin. Senin gibi bağrı yanık, felekzede261
bir kadının hakkı yenir mi hiç? Ateş olur da adamı yakar vallahi.
Reşide, meşkûk262 bir iki damlayı mendiliyle derin gözlerinin
çukurlarında araştırarak:
— Cenabıhak sizi Hızır gibi imdadıma yetiştirdi. Garip kuşun
yuvasını Allah yapar. Yüreğim ona malum263 değil mi?
Çakşırlı, paltolu adam bu mebzul264 sözlerin içinde biraz afallayarak:
— Bu broş bana da lazım…
Agâh:
— Hanıma daha ziyade lazım. Sebebini sonra anlatırız.
Paltolu:
— Gelinlik kızıma alacağım.
Agâh:
— Pekâlâ… Hanımla artırırsınız. Kimin üstünde kalırsa… Evvela muhammini çağıralım da şuna hakça bir kıymet koysun.
Moloz Agâh gider. On dakika sonra Patlıcan Ahmet avdet
eder265. Herif, kırağı çalmayan acı patlıcanlardan. Gözünün biri misafirli266, esmer çopur, dolgun yüzlü, dümbelekçi. Kıptiler267 tipinde
bir mahluk268.
Agâh:
felekzede: belaya uğramış
meşkûk: şüpheli, belirsiz
263	
malum: açık, belli
264	
mebzul: çok, bol
265	
avdet etmek: geri gelmek
266	
misafir: gözün saydam tabakasındaki beyaz leke
267	
kıpti: çingene
268	
mahluk: yaratık
261	
262	
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— Sadık Efendi, bize şu broşu güzelce bir tahmin ediver. Ne
satana bir keder olsun ne alana…
Sadık ismi altında hüviyetini269 saklayan Patlıcan, broşu avcuna yerleştirdikten sonra cebinden bir pertavsız270 çıkarır, misafirli
gözünü küçültüp öbürünü büyültür. Bütün dikkatiyle bakar gibi yaparak:
— Allah için temiz mal. Şimdi mezada verseniz su içinde dört
yüz lira eder. Kenardaki yuvalardan biri boş. Pırlantanın biri düşmüş. Eğer bu kusuru olmayaydı beş yüz lira demekten hiç çekinmeyecektim. (elini göğsü üzerine koyarak) Ben Allah için söylerim,
bugün dünya varsa yarın ahiret var. Hepimiz, elhamdülillah, Müslümanız.
Şehla Safinaz biraz somurtarak:
— A… Bu, tuzlu kaçtı. Doğrusu o kadar hazırlığım yok.
Patlıcan Ahmet büyük bir ciddiyetle:
— Ben hatır için eksik tahmin edemem. Yarın kabirde iki elim
yanıma gelecek.
Paltolu zatın da ağırca bir düşünce ile kaşları çatılır. İki müşteriyi de birer durgunluk alır.
Muhammin Sadık Efendi bu durgunluğu tahminindeki fazlalığa karşı bir tevbih271 gibi telakki ederek272:
— Ben bugünlerdeki tahminlerimde alanlardan ziyade satanların hâllerini düşünüyorum. Şu broş tahminimden ziyade eder. İsterseniz mezada verelim. Ben hanıma kefil de bulurum.
Boğmaklı Reşide iki elini Allah’ına kaldırarak:
— Dünyalar durdukça dur yavrum. Bu âlemde kötüler varsa
iyiler de var. Bu broş vaktiyle pek fazlaya alındı. Malımın çok değeri olduğunu biliyorum. Ne çare ki bugün pek sıkıştım.
hüviyet: kimlik
pertavsız: büyüteç
271	
tevbih: kınama
272	
telakki etmek: saymak, değerlendirmek
269	
270	
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Moloz Agâh’la Şehla Safinaz biraz öteye açılarak fısıl fısıl konuşurlarken Patlıcan Ahmet yanlarına gider.
Agâh:
— Herif pek iştahlı görünüyor. Beş yüz lira da demiş olsaydın
broşu bu hebennekaya273 çakardık.
Patlıcan:
— Yok, yok… Ben tahminimi iyi bilirim. Ne kadar hebennaka
görünürse görünsün, herifi şüpheye düşürmemeli. Dört yüz lira olsun da bizim olsun.
Safinaz:
— Şimdi aramızda bir müzayede274 yapacağız, biraz daha kabartırız.
Patlıcan:
— Safinaz, geçen günkü yüzük meselesini bilirsin ya… Yine
öyle çok kabartıp da herifi kaçırtma.
5
Paltolu müşteri yavaş yavaş bu üç tavcının yanlarına sokularak:
— Ne görüşüyorsunuz? Müsaade eder misiniz ben de işiteyim.
Agâh, büyük bir insaniyetperverlik275 tavrıyla:
— Hay hay, buyurunuz efendim, konuşalım, sizden gizli bir sözümüz yok.
Safinaz:
— Kısmet kiminse ona olur.
Paltolu:
— Şüphesiz…
Agâh muhammine der ki:
— Peki… Sözünüze devam ediniz. Bu efendi de işitsin.
hebenneka: ahmak
müzayede: açık artırma
275	
insaniyetperver: iyi insan
273	
274	
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Patlıcan:
— Ne söylüyordum, ha evet, broşun ortasında iri kıratta üç pırlanta var. Kadın onları söküp de ayrı ayrı satsa bugün ölü fiyatına
seksener lira eder. Ben yanında söylemedim, söylesem kocakarıdır. Aklı ermez belki burnu kabarır. Bugünkü mezatlardaki hileler
malum. Bizim başka işimiz var. Bu kadınla uğraşacak değiliz ya…
Şimdi şuraya gider, elinden kapatıverirler. Doğrusunu isterseniz
vallahi sekiz yüz liralık mal… Şu günlerde elmas düşkün olduğu
hâlde eğer kadın verirse bu broş dört, beş yüz liraya büyük kelepirdir. Sizin işiniz de görülsün, onunki de… Ben pek uygun bir fiyat
biçtim, kaçırmayınız, dostça söylüyorum, bana göre bir şey yok.
Sizden tellallık276 alacak değilim ya. Tahminim için gönlünüzden
kopup da birkaç lira verirsiniz, vermezseniz yine eyvallah… Helal
olsun…
Paltolu adam, Patlıcan Ahmet’i biraz öteye çekerek:
— Sen iyi bir zata benziyorsun.
— İyiler, karşılarındakileri de hep iyi görürler.
— Şu elması bana yaparsan sana helalinden beş lira veririm.
Gayret et kuzum…
— Beş lira, on lira bir şey değil… Bana hatırın277 lazım efendi…
Gelinlik bir kızı sevindirmesi sevaptır. Benim de öyle bir yavrum
var, hâlden bilirim. Fakat bu kadın da elmasa çok iştahlı278. Çünkü
maldan anlar, bu kelepiri kaçırmak istemez. İnşallah sana kısmet
olur. Aklıma bir şey geliyor efendi…
Paltolu ufak bir helecanla279:
— Nedir?
— Bu kadına kırk elli lira bir para teklif etsek de çekilse.
Tacir, pos bıyıklarının uçlarını kıvıra kıvıra kunduralarının
burnuna bakarak düşünür.
tellallık: aracılık ücreti
hatır: saygı, sevgi
278	
iştahlı: istekli
279	
helecan: heyecan
276	
277	
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Patlıcan Ahmet, herifin zihnini karıştırıp derin düşünmesine
meydan vermemek için:
— Evet… Evet, kırk, elli verelim bu hanım çekilsin. Çünkü kocakarının yanında karşı karşıya elması arttırmaya kalkarsanız ikiniz
de kızışırsınız. Müzayede altı yüz, belki de yedi yüz liraya kadar
fırlar. Buralara hacet kalmadan haydi ver kırk, elli lira, iş bitsin.
Paltolu, hâlâ bıyık falında devam eder. Patlıcan Ahmet, uzaktan Safinaz’a küçük bir işaret verdikten sonra:
— Hanımı belki otuz, kırk liraya da razı ederiz. Masum kerimenizin280 kısmetine çıkan bu kelepiri kaçırmayınız.
Tacir, derin bir düşünce ve durgunluk içinde hâlâ bıyık kıvırırken birdenbire Hımhım Osman peyda olur. Boğmaklı Reşide’ye
yaklaşarak:
— Büyükhanım, burada kadının biri broş satıyormuş. “Pek temiz mal, olmaz kelepir” diyorlar.
Reşide:
— Ben satıyorum.
Osman:
— Hani broş?
Boğmaklı seslenerek:
— Hu, Sadık Efendi, bir müşteri daha çıktı. Elması getiriniz,
görmek istiyor.
Patlıcan Ahmet, paltoluya:
— İşi uzattık. Şimdiye kadar bu mahfazayı cebinize koyup gitmeliydiniz efendi. Bu çarşının hâli acayiptir. Nereden de haber alırlar? (ileriye hitaben)281 Biz, efendiyle broşu kesiştik, hayırlaştık. İlk
pazar, pazardır. Büyük hanım sen cennetlik bir hanıma benziyorsun.
Birkaç lira fazla için gelinlik bir kızın kısmetini kesme. Az olsun da
hoş olsun. Helal minallah olsun.
Boğmaklı, paltoluyu göstererek:
kerime: kız evlat
hitaben: seslenerek

280	
281	
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— Benim de bu adama içim ısındı. Kızcağızı için alacakmış.
İnşallah kısmet olur. Lakin benim de çocuklarım evde bekliyorlar.
Bakalım, bir de bu yeni gelen müşteriyi dinleyelim. Ne diyor?
Hımhım Osman mahfazayı alır. Fazla dikkatten ağzını burnunu buruşturan bir adam itinasıyla282 bakar, broşun üzerine nefesiyle
birkaç defa hohlar. Biraz bekler. Biraz hohladıktan sonra dikkatle
gözlerini dikerek:
— Bu mal mezat gördü mü?
Boğmaklı:
— Hayır.
Osman:
— Ne veriyorlar?
Patlıcan:
— Keşfet.
Osman:
— Altı yüz lira.
Safinaz:
— Amma da yaptın ha!
Patlıcan, paltoluya, onu kayırmak manasına bir göz işareti vererek:
— O kadar etmez…
Osman:
— Nene lazım senin… Sahibi razı olsun, parasını şimdi sayacağım.
Patlıcan:
— Keyfin bilir ama kârlı bir iş yapmış olmazsın.
Osman:
— Bu broşu altı yüze veriniz bana, şimdi şurada sokağın içinde
gözünüzün önünde yedi yüz liraya satacağım. Çok lakırdı283 isteitina: özen
lakırdı: söz, laf, konuşma

282	
283	
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mem. (Boğmaklı Reşide’ye dönerek) Büyükhanım, helalinden sana
altı yüz lira var. Bana malını satıyor musun?
Reşide, etrafındakileri istihracen284 her birinin yüzüne bel bel
baktıktan sonra:
— Ne dersiniz efendiler, vereyim mi? Acaba aldanacak mıyım?
Hepsi kocakarıdan uzaklaşarak aralarında konuşmaya başlarlar.
Patlıcan Ahmet, öfkeli bir suratla Hımhım Osman’a:
— Canım, işimizi bozdun. Ben o broşu bu efendiye dört yüz
liraya alıverecektim. Birdenbire çok kabarttın.
Osman:
— Ticarettir bu, gücenmek olmaz. Ben keyfim için kabartmadım. Bedesten’de Hacı Muammer Efendi’de bir broş var, iki aydır
ona bir eş arıyorlar. (ileri doğru bakarak) Lakırdı beynimizde285 kocakarı duymasın, bu broş onun eşi… Tıpkısı… Farksız… Su içinde
yedi yüz lira… Hem de kullanılmamış, temiz para olmak şartıyla.
Hacı Muammer de kim bilir ne kazanacak! Benim şurada bir pırlanta küpe işim var. Yirmi, yirmi beş dakika kadar meşgul olup geleceğim. O broş yedi yüz liraya nasıl satılırmış şimdi size gösteririm.
Hımhım Osman, Örücüler Kapısı286 tarafına doğru yürür.
Patlıcan Ahmet mühim bir şey düşündüğünü gösterir tatlı bir
sırıtışla paltoluya bakarak:
— Efendi, siz ticaretten anlar, tecrübeli bir iş adamına benziyorsunuz.
Bu teveccühten287 mütehassisen288 koltukları kabaran muhatabı:
— Evet, ticaretten anlar bir iş adamıyım.
— Aynı zamanda talihiniz de çok yaver…
istihracen: anlamaya çalışarak
beyn: ara
286	
Örücüler Kapısı: Kapalıçarşı’nın kapılarından biri
287	
teveccüh: iltifat, övgü
288	
mütehassisen: duygulanarak
284	
285	
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— Bu sene talihim zararsız gidiyor. Bir odun işinden geçenlerde üç bin lira kazandım.
— Allah kârınızı ziyade etsin. Şimdi beş on dakika içinde yüz,
yüz elli lira kazanmak ister misiniz?
— Hayhay… Fena ticaret değil…
— Bu broşu şu kadından altı yüz liraya alınız çünkü bu fiyatı
bir kere kulağına koydular, artık ondan aşağı vermez.
— Ey sonra?
— Sizinle Bedestenli Hacı Muammer’in dolabına gidelim. Bu
demin gördüğünüz adam tellaldır, ondan daha atik davranırsak yüz
lirayı biz kazanırız. Aramızda ellişer lira taksim ederiz. Bu broşa
çift düzmek için bu kadar para veriyorlar, yoksa hakikatte etmez.
Ben size kerimeniz için üç, dört yüz liraya daha güzelini düşürürüm.
— Hacı Muammer Efendi ona verdiği parayı bakalım bize verir
mi?
— Ben ona çok para kazandırdım. Hacı Muammer beni kardeş
gibi sever. Hiç ona güvenmesem size böyle bir teklifte bulunabilir
miyim? Ben bu işi kendi başıma da görebilirim. Bu broş size tesadüf ettiği289 için kısmetinizi bozmak istemiyorum, bizim sanatımız
tuhaf şeydir. Hakka290 riayet etmezsek291 sonra işimiz ters gider.
Hacı Muammer’in dolabına gidince onun bana ne kadar itibar ettiğini292 şimdi gözünüz ile göreceksiniz.
Kemal-i safvetiyle293 beraber garip bir his ilcasıyla294 paltolu
yine bıyık falı açmaya başlar.
tesadüf etmek: rastlamak
hak: doğru
291	
riayet etmek: uymak
292	
itibar etmek: değer vermek
293	
kemal-i safvet: iyi niyet
294	
ilca: zorlama
289	
290	
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Sanatının erbabı295 olan Patlıcan Ahmet, böyle nazik anlarda
ani ve şaşırtıcı kelimelerin sihir gibi tesirleri296 olduğunu bildiğinden hemen suratı asarak:
— Efendi, affedersiniz, ben sizi bugün gördüm ama bilmem neden, kanım size ısındığı için kârıma ortak ediyorum. Teklifimden
şüphe ediyorsanız sizi ayıplamam, bu zamanda türlü türlü şeyler
oluyor. Biz de esnafız, görecek işlerim var. Müsaadenizle297…
İleri doğru yürür. Birkaç adım açıldıktan sonra paltolu adam
arkasından bağırarak:
— Gel, gel… Gücenme. Herkesin bir hesabı var. Zihnimden
başka şeyler geçiriyordum.
Patlıcan Ahmet biraz muğber298 bir eda ile döner.
Tacir:
— Söyle şimdi ne yapacağız?
Ahmet şimdi büyük bir telaşla:
— Durmaya hiç vaktimiz yok… Sözlerimin ehemmiyetini anladınızsa haydi kadından broşu alalım, Bedesten’e Hacı Muammer’in
dolabına hemen koşalım.
İnsanlar felaketleri çok defa kendileri davet ederler. Her zaman
bela bize gelmez, bazen biz gidip onu buluruz. Paltolu adam, Patlıcan Ahmet’in sözleri ile sihirlenmiş gibi hemen onun arkasından
gitti.
Boğmaklı Reşide’nin önünde durdular. Patlıcan’ın bir işareti
üzerine şaşkın tacir göğsüne bir el attı. Hamail299 gibi kayışla boynuna asılı kocaman bir meşin300 cüzdan çıkardı. Mukaddes301 bir
kitap hürmetiyle302 parmakları titreyerek içini açtı. Birkaç yüzlük,
erbap: uzman
tesir: etki
297	
müsaade: izin
298	
muğber: küskün
299	
hamail: muska
300	
meşin: deri
301	
mukaddes: kutsal
302	
hürmet: saygı
295	
296	
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ellilik, yirmi beşlik kaime303 seçti, aldı. Mükerrer mükerrer304 hesaptan sonra altı yüzden ve muvaffakiyetin305 neşesiyle gözleri sansar gibi parlayan Patlıcan, kâğıtları birer birer saya saya Boğmaklı
Reşide’nin kucağına koydu.
Karı gayrimemnun306, telaşlı, şaşkın yaygaralar ile:
— Bu ne?
Ahmet:
— Altı yüz lira…
— Malımın daha değeri vardı. Kapatıyor musunuz ayol?
Ahmet, işaret parmağını dudaklarına götürerek karıya sükût307
işareti verip:
— Kes sesini… Kısmetin bu kadarmış. Allah’ına şükret…
Mahfazayı Reşide’nin elinden çekip paltoluya uzatarak:
— Al efendi, hayrını gör…
Birkaç adım açıldıktan sonra:
— İşte bu, bu kadardır. Gel şimdi arkamdan Hacı Muammer’in
dolabına gidelim. Verdiğimiz altı yüz liranın on dakika zarfında
yüz kaime faizini alalım.
Yaptığı kârlı işin çarpıntısıyla hafif bir sevinç baygınlığı geçiren müşteri bir kazaya uğratmamak için mahfazayı sımsıkı avucunda tuttuğu elini paltosunun derin cebine indirerek lütufkârını308
takibe koyulur.
Patlıcan Ahmet, muti309 muakkibini310 dolambaçlı, kalabalık
yollardan götürür. Nihayet Bedesten Kapısı’na mezat yerine gelirler. Bin ayak bir ayak üzerinde… On beş kişiye sürtünmeden iki
kaime: kâğıt para
mükerrer mükerrer: tekrar tekrar
305	
muvaffakiyet: başarılı olma
306	
gayrimemnun: hoşnut olmayarak
307	
sükût: sus
308	
lütufkâr: iyiliksever
309	
muti: bağlı, söz dinleyen
310	
muakkip: izleyen
303	
304	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 85

adım ilerlemek kabil değil. Didişme, itişme, kakışma, bağrışma,
hırlaşma bir kıyamettir gidiyor. Boğmaklı Reşide’nin müşterisi pek
alışkın olmadığı bu insan kaynaşması içinde hayırhahını311 kaybetmemek için serbest kalan elini herifin omzuna atar. Fakat birkaç
adım sonra elinin altındaki omuz şiddetle silkinerek kendine döner.
Koca burunlu, ekşi bir suratla göz göze gelir ve şu tekdire312 uğrar:
— Çek elini terbiyesiz, omzumu küpeşte313 mi sandın? Ne dayanıyorsun?
Hayretler içinde süzülen zavallı tacir:
— Fakat siz Muhammin Sadık Efendi değil misiniz?
— İşte görüyorsun ki değilim.
— Nasıl olur bu iş? Ben şimdi onu nerede bulacağım?
— Ne bileyim ben? Hâlâ söylüyor? Divane314 midir nedir?
— Efendi, kızma. Ben buralı değilim. Arkadaşımı kaybettim.
Mühim315 bir işimiz vardı. On dakika geç kalırsak yüz lira kaybedeceğiz. Bedesten’de Hacı Muammer Efendi’nin dolabını biliyorsanız bana salık veriniz316.
— Ben o isimde adam tanımıyorum, cevabıyla bu aksi adam
yürür gider.
Zavallı müşteri oraya sokulur, buraya bakınır. Muhammin
Sadık Efendi’yi andırır bir simaya317 tesadüf edemez. Nihayet düşünmek için dayanacak Bedesten Kapısı’nın sövesi318 yanında bir
yer arar. Arkasını verir, gelip geçenlerden dirsek yiyerek, tellalların, münadilerin319 bin türlü feryatları içinde zihni bulanarak düşühayırhah: iyiliksever
tekdir: azarlama
313	
küpeşte: korkuluk
314	
divane: deli
315	
mühim: önemli
316	
salık vermek: söylemek, haber vermek
317	
sima: yüz
318	
söve: kasa, çerçeve
319	
münadi: yüksek sesle bağırarak duyuran
311	
312	
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nür. Muhammin Sadık Efendi’yi kaybetti ise ne keder? Kıymettar320
broşun mahfazasını avcunun içinde sımsıkı tutmuyor mu? Bilfarz
yüz lira kâr edemese bile onu istediği anda altı yüz kâğıda satamaz mı? Haydi satmayıp da kızına hediye götürmüş olsa bu işten
ne zarar edecek? Bundan başka dolap sahibi Muammer Efendi’yle
Muhammin Sadık’ı bulmak da muhal321 bir keyif322 değil.
Birkaç kişiyi daha Sadık’a benzetir, arkalarından koşar, kollarından çeker. Azar işitir, istihzalara uğrar.
Sonra Bedesten Kapısı’nın sağ tarafından başlar. Her dolap sahibinin önünde durarak Hacı Muammer ismini tekrarlar. Ekseriya
tek bir kelime yahut sadece bir baş işaretiyle “hayır” cevabı alır. Bir
menfaat323 kokusu alınmadıkça insanların kendi nevleri324 hakkında
ne kadar bikayıt325 ve hatta insafsız326 olduklarına şaşar. İki geçeli327
bütün dolapları dolaşır. Farkında olmaksızın ilk sorduğu yere ikinci
defa olarak yine aynı sual ile müracaat eder328. Hep kafalar menfi329
cevap ve bu kere daha ekşi istiskal330 ile yukarı kalkar. Dolapları bu
ikinci devrinde331 nihayet esnaftan biri sinirlenerek hiddetle sorar:
— Aradığın bu Hacı Muammer kimdir?
— Ne bileyim ben? Onu siz bileceksiniz.
— Allah Allah… Senin bilmediğini ben nasıl bilebilirim?
— Canım, Hacı Muammer, o da senin gibi bu bedestende332 dolap sahibi… Siz esnaf birbirinizi tanımaz mısınız?
kıymettar: değerli
muhal: olanaksız
322	
keyif: durum
323	
menfaat: çıkar, yarar
324	
nev: tür, cins
325	
bikayıt: umursamaz
326	
insafsız: acımasız
327	
iki geçe: karşılık yaka
328	
müracaat etmek: başvurmak
329	
menfi: olumsuz
330	
istiskal: kovarcasına bir hareket
331	
devir: dolaşma
332	
bedesten: çarşı
320	
321	
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— Behey adam, sen ne masal okuyorsun? Otuz beş senedir bu
çarşıda dolap sahibiyim. Esnafımızın içinde bu namda bir adam tanımıyorum.
— Sen tanımıyorsan Muhammin Sadık Efendi pekâlâ tanıyor.
— Al sana bedestenimizce büsbütün yabancı olan bir isim
daha… Muhammin Sadık Efendi de kim oluyor?
Dolap sahibinin bedesten hakkındaki bu malumatsızlığına333
artık kızmaya başlayan tacir:
— Bu çarşıda otuz beş senelik bir eskilik iddia edip334 de Hacı
Muammer ile Muhammin Sadık’ı tanımamak nasıl olur?
— Vücudu olmayan kimseleri ben nasıl tanırım?
— Muhammin Sadık Efendi ile şimdi şurada görüştük. Sadık
mevcut olduktan335 sonra Hacı Muammer niçin bulunmasın?
— Sen saf bir adama benziyorsun. Hacı Muammer’i ne yapacaksın?
— Bu İstanbul’da doğru, Müslüman kimselere saf diyorlar.
Hacı Muammer’i broş işi için arıyorum.
— Nasıl broş?
— Şimdi şurada cennetlik hatundan aldığımız…
— Yanında mı?
— Evet.
— Göster bakayım.
Paltolu adam hâlâ avcunun içinde tuttuğu mahfazayı cebinden
çıkararak uzatır:
— İşte…
Bedestenli kapağı açıp ilk bakışta ince bir gülümsemeyle:
— Kaça aldın bunu?
— Doğru söylersem yine bana saf diyecek misin?
malumatsızlık: bilgisizlik
iddia etmek: öne sürmek
335	
mevcut olmak: bulunmak, var olmak
333	
334	
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— Sen söyle… Ben diyeceğimi bilirim…
Karadenizli tacir Bedestenlinin kulağına eğilerek:
— Altı yüz liraya aldım. Yedi yüze Hacı Muammer’e satacağız.
Bedestenli dudaklarından fışkıran kahkahayı tutamayarak:
— Sana saf demek artık az gelir. Zavallılığını ifade için dört
ayaklı bir kelime arayacağım.
— Anlayamadım… Niçin?
Bedestenli sol elini yumup baş ve salavat parmaklarının kıvrılmalarından peyda olan deliğin üzerine sağ avucuyla patadak vurarak:
— Seni işte böyle mantarlamışlar336 da onun için.
Tacir büyük bir şaşkınlıkla:
— Neremden mantarladılar? Ben hiçbir şey duymadım.
— Şimdi duyarsın. Bu broş camdır, altmış kuruş etmez.
Karadenizli ani bir afallama ile burnundan soluyarak:
— Sahi mi dersin?
— Sana yalan borcum yok.
Biçare337 adam üzerine yıkılmak için yerde bir iskemle arayarak:
— Neremden mantarlandığımı anladım şimdicik.
6
Üç delikanlı karşıdan bu tavcılık faciasını seyrederken Veysi
birkaç defa “Şu Karadenizliyi uyandıralım, herifceğizi fena yakacaklar.” demiş fakat Maşuk’tan:
— Bırak sen de… Mademki bu andavallı338 herif cebinde birkaç yüz lira ve bu akılsız kafasıyla buralarda dolaşıyor, nasıl olsa
o soyulmaya mahkûmdur. Şimdi bu dünyada aldanana, soyulana,
mantarlamak: aldatmak
biçare: zavallı
338	
andavallı: bön, enayi
336	
337	
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yanana, ölene acıyan kaldı mı? Şimdi, herkes ne şekilde olursa olsun her gördüğü maceradan kendine bir hisse339 çıkarmanın yoluna
bakıyor. Adaletçilik sana bana mı kaldı? Böyle davalara bakmak
için kanunlar yapılmış, daireler açılmış, nazırlar, memurlar tayin
olunmuş. Buralarda tavcılar, mantarcılar sürü ile kol geziyorlar.
Bunları çarşı polisleri de tanıyor, bekçileri de, esnafı da. Merkezlerin, müdürlüklerin, hapishanelerin bir kapısından girip öbüründen
çıkıyorlar. Bu da hatırı sayılır bir meslek şekline girdi. Herifler büsbütün serbest icra-yı sanat340 için nerdeyse esnaf tezkeresi341 alacaklar. Sen elini pantolonunun cebine sokup da bir yoklasana. Bakalım
ne tutuyorsun?
Veysi:
— Dün akşam Necibe’den birkaç kuruş vurdum ama bugünlerde çok tırılım342. Cebime sokunca elime geçecek şeyi ben bilirim,
söylenme.
Muhsin:
— Benden de al o kadar.
Maşuk:
— Karşımızda beş altı yüz liralık bir dalavere dönsün de hayvan gibi seyirci kalıp biz buna parmak sokmayalım. Yazık bizim
gençliğimize, şehirliliğimize, açıkgözlülüğümüze. Böyle bir vaka343
karşısında polislik vazifesine344 kalkışmak ahmaklıktır. Lüpe345 bakalım yavrum. Var mı çırpıntı? Var mı anafor346? Var mı aşırıntı?
Şurada birini soyuyorlarmış. Koş hırsızı yakala. Neme lazım benim,
vurayım vurulayım. İblisin347 işine karışıp da ne alacağım? Bu herifler az mı polis yediler? Ben yaralanırsam büsbütün kimvurduya
hisse: pay
icra-yı sanat: sanat yapmak
341	
tezkere: izin belgesi
342	
tırıl: parası olmayan, züğürt
343	
vaka: olay
344	
vazife: görev
345	
lüp: karşılıksız elde edilen para
346	
anafor: beleş, emeksiz karşılıksız elde edilen
347	
iblis: şeytan
339	
340	
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giderim. Bu asırda348 asri349 kafa lazım. Yoksa bayır turpu gibi dikilirsin baş aşağı kozalaklı tarlaya350.
Muhsin el çırparak:
— Anlayana sivrisinek sazdır, anlamayana davul zurna azdır.
Evet, laflarının ehemmiyetini çakıyorum. Her ne olursa olsun, evvela ceplerimizi, sonra karınlarımızı doldurmalıyız. Bunun için kâinatı351 bu gözlük altında görmek icap eder.
Veysi:
— Öyle olsun, kabul ettik. Söyleyiniz bakalım bu mantarcı alayına nasıl çatıp da kârlarına ortak olacağız.
Bu üç delikanlı müzakereye352 giriştiler. Belki dağ başlarında
en azılı çetelerin nüveleri353 işte böyle teşekkül ederdi354.
Karadenizliye cam broşu altı yüz liraya çaktıktan sonra mantarcılar zabıtanın takibinden kurtulmak için hemen dağılmak üzere
iken Maşuk:
— Şimdi ne yapalım? Üçümüz de bunların arkalarından taksim
olarak355 her birinin ayrı ayrı takibe mi çıkalım?
Veysi:
— Hayır. Paralar Boğmaklı Reşide’de. Ötekiler bu cennetlik
hatunun peşinden gitmeye mecburdurlar, evvelce nereye dağılırlarsa dağılsınlar, sonra hepsinin bir yerde toplanacaklarına şüphe yok.
Muhsin:
— Ben öyle zannetmiyorum.
Veysi:
— Ne demek istiyorsun?
asır: yüz yıl
asri: çağdaş
350	
kozalaklı tarla: mezarlık
351	
kâinat: evren
352	
müzakere: konuşma, tartışma
353	
nüve: öz
354	
teşekkül etmek: oluşmak
355	
taksim olunmak: ayrılmak
348	
349	
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Muhsin:
— Paralar Patlıcan Ahmet’te.
Veysi:
— O zaman münakaşaya356 vakit yok. Öyleyse sen bizden ayrıl.
Patlıcan’ı takip et. Fakat herif çekirgeye benzer. Takibimizi çakarsa
bizi bir paraya satar.
Muhsin:
— Zor satar. Tavcılıkta onun kadar emeğim yok ama aklım
daha ziyade erer, gözlerim daha ziyade seçer, bacaklarım daha iyi
seker. Nerede olsa kaçırmam, enselerim, tayyareye357 atılsa billahi
ayaklarından asılır, salıvermem.
Muhammin Sadık Efendi, nam-ı digerle358 Patlıcan Ahmet, bu
yüzlü astarlı tavcı, Bedesten Kapısı’nda Karadenizliyi kolayca sattıktan sonra hemen Boğmaklı Reşide’nin arkasından yetişerek vurgun parayı onunla çarçabuk paylaşmıştı. Muhsin’in iddiası buydu.
Ötekiler bu iddiayı kabul etmeyerek paranın tamamıyla Boğmaklı’nın yanında bulunduğu hakkındaki kanaatlerinde359 ısrar gösteriyorlardı. Binaenaleyh Muhsin, Patlıcan’nın arkasından gitti. Maşuk ile Veysi cennetlik hatunu adım adım takibe başladılar. Şehla
Safinaz ile Moloz Agâh’ın nereye savuştuklarına hiç ehemmiyet
vermediler.
Reşide, biraz evvel oynadığı ağır vücutlu kocakarı rolünün zıddına360 çelik bacaklı bir tulumbacı kesildi. Kuvvetli adımlarla kalabalığı yararak koltuğunda ufacık bir bohça ile kaçıyordu. Çarşının
yan sokaklarından Kalpakçılarbaşı’na çıktı.
Maşuk ile Veysi, firariyi361 daima ortalarında bulundurmak
için caddenin iki yanında yürüyorlardı.
münakaşa: tartışma
tayyare: uçak
358	
nam-ı digerle: diğer adıyla
359	
kanaat: görüş
360	
zıddına: tersine
361	
firari: kaçak
356	
357	
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Karı, bir dalga gibi çarşıyı boyladı. Dışarı çıktı. Nuruosmaniye
Camii’nin kapısından içeri girdi. Hemen sağa döndü. Umumi helaların362 birkaç basamak kirli mermer merdivenlerinden atlayarak
dışarıya ağır bir taaffün363 neşreden364 kapıdan içeri girdi.
Her ananemizi365 altüst eden zaman, erkeklere mahsus366 abdesthanelere kadınların girmelerine engel olan hicap367 ve âdeti de
yavaş yavaş ortadan kaldırıyordu. Buralara birkaç zamandır kadınların da aynı ihtiyaçla girdikleri görülmeye başlanmıştı.
Veysi telaşla arkasına yaklaşarak:
— Boğmaklı’nın buraya tabii bir ihtiyaçla girmediğine eminim.
Görürsün bir şeytanlık yapacak. Sen burada kapı önünde bekle, ben
içeri gireyim. Karı lağımdan fare gibi kaçmasın, dedi hemen yürüdü. Reşide genç, ihtiyar elleri uçkurlarında birkaç erkeğin arasından
geçerek ta köşedeki loş helaya koştu. İçerisini tamamıyla setretmeyen368 o yarım mundar tahta kapıyı üzerine kapadı. Öteki helalar
tekmil369 dolu idi. Orada kadem370 sırasına riayeten371 duranların
içinde Veysi nöbet bekliyordu.
Caminin inşası tarihinden beri asırların biriktirdiği o tahammül
olunmaz372 kokuya mâni olmak için yenilenmesi düşünülmeyen o
iptidai373 kubur374 taşan, istifraaver375 hava nefesleri tıkıyor, gözlere
yaş getiriyordu.
hela: tuvalet
taaffün: pis kokular
364	
neşretmek: yaymak
365	
anane: gelenek
366	
mahsus: ait
367	
hicap: utanç
368	
setretmek: gizlemek
369	
tekmil: bütünüyle
370	
kadem: adım
371	
riayeten: uyarak
372	
tahammül olunmak: dayanılmak
373	
iptidai: ilkel
374	
kubur: lağım
375	
istifraaver: kusturucu
362	
363	
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Buradan uçuşan sinek alaylarının civar aşçı ve tatlıcı dükkânlarına yayılarak sıhhat-ı umumiyyeye376 aşıladıkları gizli marazlar377,
felaketler meseleye alakadarlardan378 acaba şimdiye kadar kaç kişinin zihnine beş dakikalık bir yorgunluk vermiştir? Eski yapısının
bedii379 füsunlarıyla380 Piyer Lotileri hazinedar381 eden letafetleri382
yanında İstanbul’umuzun böyle burun tıkatacak eski zaman mundarlıkları383 da vardır.
Bu mualla384, dinî abidelerimizden385 pek azı vardır ki avlularından geçtiğimiz esnada386 temaşalarıyla387 gözlerimize nurlar,
kalplerimize inşirahlar388 dolarken helalarının zehirli neşriyatından389
kurtulmak için adımlarımızı sıklaştırmak mecburiyetinde kalmayalım. Çünkü o iptidai390 kenefler391 geniş bir çapta civarın392 havasını
ifsadda393 berdevamdır394. Bazı sâri395 hastalıklar zamanında belediyelerimiz bu teneffüs396 membalarını397 birkaç kantar398 kireç mahsıhhat-i umumiyye: halk sağlığı
maraz: hastalık
378	
alakadar: ilgili
379	
bedi: güzel
380	
füsun: büyü
381	
hazinedar: hazineyi yöneten
382	
letafet: hoşluk, güzellik
383	
mundarlık: pislik
384	
mualla: yüce
385	
abide: yapıt
386	
esnada: sırada
387	
temaşa: görüntü
388	
inşirah: ferahlık
389	
neşriyat: yayın
390	
iptidai: ilkel
391	
kenef: tuvalet
392	
civar: etraf
393	
ifsat: bozma
394	
berdevam: sürekli
395	
sâri: bulaşıcı
396	
teneffüs: soluk, nefes
397	
memba: kaynak
398	
kantar: 56,452 kilogramlık bir ağırlık birimi
376	
377	
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lulü399 serpiştirmekle mazarratın400 önü alınabildiğine kanidirler401.
İşte bu da ihmalciliğimizin402 en bariz403 ve iğrenç bir numunesidir404. En müthiş yaralarımıza bir merhem sürüp geçmek bizim en
iyi olmaz eski bir hastalığımızdır.
Nihayet büyük müstekreh405 kovuklardan birinde inhilal406
vuku buldu. Veysi sahte bir ihtiyaç telaşıyla pantolonunun önünü
karıştırarak hemen içeriye atıldı. Pislikle imtizaçtan407 simsiyah
abanozlaşmış408 kapıyı örttü. Korkunç bir necaset409 uçurumu üzerine açılan çatal taşın her iki tarafına bacaklarını ayırdı. Yan duvarlarının bulantı veren menkuşatı410 ve baş döndürücü fena bir koku ortasında çömeldi. Diğer keneflerdeki411 adamların vaziyetlerini taklit
etti. Kapının hayli geniş olan bir ek yerinden Boğmaklı’nın inzivagâhı görünüyordu. Gözlerini oraya dikti. Fare deliği bekleyen kedi
gibi uzun bir intizara412 katlandı. Beş dakika, on dakika, bir çeyrek
geçti. Reşide, halvet413 kovuğundan çıkmıyordu. Bu müddet414 zarfında415 iki yan komşu helalar boşaldı, doldu. O burun dayanmayan
kokuya trampeteli, borulu, zurnalı kerih416 mızıkalar da inzimam
mahlul: eriyik, çözelti
mazarrat: zararlar
401	
kani: inanmış
402	
ihmalcilik: boşvermişlik, savsaklama
403	
bariz: belirgin
404	
numune: örnek
405	
müstekreh: iğrenç
406	
inhilal: boşalma
407	
imtizaç: kaynaşma
408	
abanoz: koyu siyah
409	
necaset: dışkı
410	
menkuşat: süslemeler
411	
kenef: tuvalet
412	
intizar: bekleyiş
413	
halvet: yalnız kalma yeri (burada tuvalet)
414	
müddet: süre
415	
zarfında: boyunca
416	
kerih: iğrenç
399	

400	
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etti417. Veysi’nin burnu, kulakları, gözleri, hemen her azası418 ayrı
ayrı mustarip oluyordu419.
Kendi kendine “Vay tabiatının göbek taşına becerdiğimin cadısı vay, İskeçe tütünü gibi tarlasından hoşlandı.” nakaratında küfürleri salıveriyordu. Gözlerini oradan ayırmıyor fakat o mundar
kalın kapının arkasından karının hiçbir hareketini seçmek kabil olmuyordu420. Acaba rüzgâr gibi kapının alt aralığından esip gitti mi,
yoksa keme421 sıçanları kolaylığıyla kuburdan kerize422 dalarak mı
savuştu? Öyle yerde bu uzun kalmanın manası ne olabilirdi?
Veysi yine kendi kendine bir kadının erkekler helasına girmesi
garip görüleceği için öteki abdesthanelerin birkaç defa dolup boşalarak kendine dikkat edenlerden kimsenin kalmamasını beklediği
ihtimalini423 düşündü.
Delikanlı bulantıya tahammül edemeyerek424 yine söyleniyordu:
— Orası senin ebedî istirahatına425 layık bir yer ama ben burada kokuya tahammül edemiyorum, etrafımın renklerinden sarılığa
uğrayacağım.
Nihayet Boğmaklı’nın kabine kapısı açıldı. Fakat hayret… İçeriden çıkan Tavcı Reşide değildi. Veysi, kendinin bir galat-ı rüyet426
hadisesine uğramış olmasından şüphelenerek gözlerini ovuşturduktan sonra bütün açabildiği kabiliyette427 açıp baktı.
Bu Reşide değildi, hiç değildi. Evvela Reşide kadın, bu erkekti.
Şaşırtıcı büyük fark buradan başlıyordu. O helaya Reşide’nin girdiinzimam etmek: katılmak
aza: organ
419	
mustarip olmak: acı çekmek
420	
kabil olmak: mümkün olmak
421	
keme: büyük sıçan
422	
keriz: pislik
423	
ihtimal: olasılık
424	
tahammül etmek: dayanmak
425	
ebedî istirahat: ölüm, mezara girme
426	
galat-ı rüyet: yanlış görme
427	
kabiliyette: kadar
417	
418	
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ğine delikanlının katiyen428 şüphesi yoktu. Lakin karı, kozaya tırtıl
girip kelebek çıkan mahluk gibi yirmi, yirmi beş dakikanın içinde
bu tahvile429 nasıl uğradı? Yahut ki Boğmaklı’nın oradan çıkıp abdesthaneyi bu herife terk ettiğinin Veysi nasıl farkına varamadı?
Çocuk meraktan çatlayacaktı. Mahaza430 mantarcı karının istihale431 ile erkekleşen bu şekline bütün dikkatle bakmaya başladı.
Bu, küfeli satıcılara benzeyen şalvarlı, saltalı, kalıpsız geniş
fesinin üzerine yemeni sarılı, kısa, tıkız, buruşuk yüzlü, köse bir
herifti.
Bu köselik Veysi’nin nazar-ı dikkatini432 faltaşı gibi açtı. Bu
kuru üzümcü kıyafeti altında Reşide’nin yüz çizgilerini tanıdı. Avını kaçırmamış olduğuna sevindi. Hemen arkasından fırladı.
Erkek Reşide’nin koltuğunda yine ufak bir bohça vardı. Kâh
zenneye433 kâh erkeğe çıkan bir orta oyuncu gibi tebdil434 urbalarını435
beraber taşıdığını anladı.
Helalarla herkesin yüzlerini duvarlara döndüğü bevlgâhların436
arasından yürüdüler. Basamakları indiler. Maşuk birkaç adım ileride duruyordu. Arkadaşını görünce ona doğru yürüyerek:
— Hani ya karı?
Veysi parmağını dudağına götürüp sükût işareti verdikten sonra önde giden erkek Reşide’yi gösterdi. Bunun ne demek olduğunu
anlamayan Maşuk, istizah437 hareketleriyle başını sallayarak soruyordu. Veysi, ona yaklaştı.
Ağzını kulağına vererek:
katiyen: kesinlikle
tahvil: değişim
430	
mahaza: bununla birlikte
431	
istihale: değişme
432	
nazar-ı dikkat: yoğun ilgi
433	
zenne: kadın
434	
tebdil: değiştirme
435	
urba: giysi
436	
bevlgâh: işeme yeri
437	
istizah: açıklama isteme
428	
429	
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— Görmedin mi?
— Kimi?
— Karıyı.
— Yok.
— İşte, önümüzde gidiyor.
— Bu bir erkek yahu.
— Reşide Hatun şimdi Reşit Ağa oldu.
— Nerede kıyafet değiştirdi?
— Kenefte be… Böyle artistin layığı öyle tuvalet odasıdır.
— Yanılmayasın Veysi?
— Reşide oraya kadın girdi, erkek çıktı. Gözümü hiç ayırmadım. Kuş uçsa farkında olurdum. Nuruosmaniye lağımlarıyla bu
tavcıların meskenleri438 arasında bir tünel varsa onu bilmem.
7
Boğmaklı önde, iki atmaca arkada Nuruosmaniye Camiinin
şark439 kapısından çıktılar.
Maşuk:
— Karı takibimizin farkına vardı mı acaba?
Veysi:
— Ben de onu düşünüyorum.
— Şimdi Bedesten’de bu tavcılık vakası duyulmuş, çarşı zabıtasını telaş almıştır. Her tarafta fellim fellim bu mantarcıların izlerini ararlar.
— Arasınlar, şimdi önümüzde giden bu şalvarlı herifin biraz
evvel çarşıda kapalı dükkân önünde oturup merhume kerimesinin
broşunu satan cennetlik hatun olduğunu kim fark edebilir?
— Kimse… Sen bana bunun o olduğunu söylediğini tahmin ettiğin hâlde ben hâlâ gözlerime inanamıyorum. Şimdi bu Reşit Ağa
mesken: konut
şark: doğu

438	
439	
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ikinci bir manevra440 ile şeklini değiştirip gözlerimizin önünden
kaybolmasın?
— İşte ben de ondan korkuyorum.
— Bu karıyı takipte mantarcılara ait çok esrara441 ereceğiz sanıyorum.
— Aman Maşuk gözlerimizi açalım. Bir kocakarı bizim gibi iki
delikanlıyı kafese koyarsa namusuma dokunur.
— Koçyiğitliğimize bugüne kadar leke sürdürmedik, bugün de
sürdürmeyiz.
— Şimdi altı yüz lira bu karının üzerinde mi?
— Öyle sanıyorum. Zannım442 kuvvetlidir.
— Tenha bir yerde gırtlağına yapışıp da cebinden mi alacağız?
— O ne yaman mantarcıdır! Üzerinde para varken tenha yoldan
gitmez. Evvela kendi tavcı arkadaşlarından korkar.
— Onlar da şimdi belki bu karının peşindedirler.
— Zannederim.
— Birbirlerine emniyetleri yoktur.
— Şüphesiz.
— Vurdukları parayı nasıl taksim ederler?
— Hepsi bir araya toplanıp lonca443 olarak. Çünkü her biri itoğluitliğine göre pay alır.
— Bu erkek, dişi hergelenin bir dükkânda, bir evde, herhangi
bir mahalde toplanmaları şüphe uyandırmaz mı?
— Nasıl olacağını bugün göreceğiz.
— Onların girdikleri bir yere biz girebilir miyiz?
— Ben de bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak?
— Tehlikeli iş.
manevra: ani hareket
esrar: sırlar
442	
zan: sanı, düşünce
443	
lonca: topluluk, dernek
440	
441	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 99

— Neden?
— Bu takım ağalarının üzerlerinde silahın her türlüsü olmalı.
Tavcının cebindeki parayı almak hırsızdan daha hırsız olmak değil
midir?
İkisi böyle görüşürlerken Boğmaklı Reşit Ağa caddenin sağ
taraf yan sokaklarından birine saptı.
Veysi:
— Av kaçıyor. Bas. Sen önle, ben arkadan geleyim. Mantarcıyı
hep ikimizin arasında bulunduralım.
Maşuk sekti. Hiç o tarafa bakmadan karıyı mesafelice önledi.
İki zağarın444 ortasındaki av, takip olunduğunu hissetmiş gibi döndü
arkasına baktı. Lakin Veysi köşeyi siper alarak kendini göstermedi. Sokağın boyu uzun değildi. Önden giden Maşuk kendini üç yol
ağzında buldu. Sağa mı sapsın? Sola mı? Karının gözünün önünde
uzun müddet tereddüt edemezdi445. Hareketini hiçbir hesaba tevfik etmeksizin446 gelişigüzel sola yürüdü. Fakat mantarcı karı, aynı
noktaya gelince aksi cihete447 yani sağa saptı. Şimdi Maşuk geri
dönse karıyı şüphelendirmiş, ilerlese gözden kaçırmış olacak. Ne
yapsın? Düşündü. Karının dikkatini celbederek448 çehresini449 ona
belletmektense ilerlemeyi uygun buldu. Bir köşebaşı buluncaya
kadar gitti, gizlendi. Karıyı gözden kaybetti lakin o zamana kadar
Veysi yetişti. Reşit Ağa’yı yine göz menziline450 aldı. Öndekine
göstermeden iki delikanlı işaretleştiler. Bu karıya şüphe getirmeden Veysi ilerleyecek, arkadan gelecekti. Reşide, hafif meyilli bir
yoldan inerken karşısına başı kefiyeli451 bir adam çıktı. Reşit Ağa
ile selamlaştıktan sonra beraber yürüdüler. Kenefte cinsiyetini, hüzağar: izci köpeği
tereddüt etmek: duraksamak
446	
tevfik etmek: uydurmak
447	
cihet: yön
448	
celbetmek: çekmek
449	
çehre: yüz
450	
menzil: uzaklık, hiza
451	
kefiye: omuzları örten erkek şalı
444	
445	
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viyetini tebdil eden bu saltalı452, fesli kadını tanımak için mutlak453
mantarcılar kumpanyasına mensup olmak454 lazım gelirdi. Yüzünü
yarı yarıya kefiye altında saklayan bu herif de şüphesiz onlardan biriydi. Biraz dikkatten sonra Maşuk, Patlıcan Ahmet’i tanıdı. Demek
ötekiler, Moloz Agâh, Hımhım Osman, Şehla Safinaz pek uzakta
değildiler. Demek hep birbirine zoka yutturan bu müstesna455 ahlaklı yadigârlar birbirini gözden ayırmıyorlardı. Çünkü aralarında
taksim olunacak para vardı.
Bu iki kaldırım sanatkârı, ağır ağır, konuşa konuşa yürüyerek
Divanyolu’na çıktılar. Çemberlitaş’ta Reşide yarım okka üzümle
ekmek peynir, Patlıcan Ahmet de bir küçük kavun aldı. Hakikaten
aç mıydılar, yoksa böyle nevale456 düzüşleri de harice karşı bir manevra mıydı?
Tramvay yolunu enine yürüyerek caddenin öbür cihetine geçtiler. Oradan aşağı Kadırga’ya doğru iniyorlardı. Ta aşağıda, sahile
yakın bir viranenin denize nazır bir setine kadar gittiler. Bacaklarını
sallandırarak duvarın kenarına oturdular. Reşide yanına bir mendil
yaydı. Ekmeğini, peynirini, üzümünü koydu. Ahmet de bir gazete
parçası üzerine kavununu kesti.
Beş on dakika içinde ötekiler de sökün ettiler457. Kulis arasından sahneye çıkar gibi her biri bir taraftan peyda oluyordu458. Fakat
hep başka kıyafette idiler. Bu oyuncular urba ve simalarını nerelerde değiştiriyorlardı? Bir numunesini gördüğümüz gibi cami abdesthanelerinde mi? Namuskâr459 adamların yalnız bir türlü istimale460
tahsis ettikleri461 yerlerden nasıl istifade ediyorlardı462?
salta: yakasız, iliksiz, kolları bol kısa ceket
mutlak: kesinlikle
454	
mensup olmak: ait, bağlı olmak
455	
müstesna: ayrı, farklı
456	
nevale: azık
457	
sökün etmek: art arda gelmek
458	
peyda olmak: görünmek, ortaya çıkmak
459	
namuskâr: namuslu
460	
istimal: kullanma
461	
tahsis etmek: ayırmak
462	
istifade etmek: yararlanmak
452	
453	
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Kiminin elinde bir simit, kiminde kâğıda sarılı bir poğaça, bazısının cebinde fındık, hasılı her biri çenesini meşgul edecek bir
türlü yiyecekle gelmişti.
Hepsi tesadüfen oraya tenezzühe463 gelmiş bitli Kâğıthane yâranı saf kimseler gibi setin üzerine sıralanıp hem dişleri hem dilleri işleyerek sohbete koyuldular.
464

Muakkip olan465 iki delikanlı viranenin öbür köşesinde birleştiler. Maşuk sordu:
— Şimdi ne yapacağız?
Veysi yumruklarını sıkıp gerinerek:
— Doğruca gidip çatarız.
— Zabitin baş edemediği erkekli dişili bu beş haydutla biz iki
kişi nasıl tartılabiliriz?
— Biz onlardan mı korkacağız? Onlar bizden korksunlar.
— Veysi, beş kişi iki kişiden korkmaz. Büyük bir haydutluklarına uğramayalım.
şar.

— Korkma be… Gündüz ortasındayız. Hööt desek on polis ko— Bu köpeklerin ağızlarından kemik alması kolay bir iş değil.

— Ben de biliyorum. Mantarcıları mantarlamak kolay bir iş
değil ama şimdiki zamanda da canını tehlikeye koymadan para kazanılmıyor.
— Üzerinde ne silah var?
Veysi, arkadaşının kulağına eğilerek çıplak bir kelime mırıldadı.
Maşuk:
— Zevzekliği bırak canım…
tenezzüh: gezinti
yâran: dost
465	
muakkip olmak: izlemek
463	
464	
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— Şimdi hakiki466 bir canavar gibiyim. Kurdun dişi, aslanın
pençesi, filin hortumu gibi tabiat467 bana ne silah vermişse işte onlar ile hücum edeceğim468. Her zanaatın469 edevatı470 vardır. Şu tavcıları tavlayıp da para sızdırabilirsek haydutluk takımı düzeceğim.
Revolver, kama, sustalı çakı… Daha neler lazım olduğunu elbette
öğreniriz. Bu acuz471 heriflere de gidip hıyar gibi çatılmaz, hakkın
var. Haydi git şuradan iki dilim ekmek peynirle iki küçük karpuz
al. Ben buradan ayrılmayayım. Bu dolandırıcı trup’unu472 gözetleyeyim. Onlar gırtlaklayacak adam bulamazlarsa birbirini boğarlar.
İçlerinden birinin zıbarması473 insaniyete474 büyük zarardır.
— Daha midem dolu. Ekmek peyniri nereme sığdıracağım?
— Allah’ına şükret ulan, bu zamanda midesi dolu insana yüzde
bir tesadüf edilmiyor. Bugün dolu ise on gün boş duracağını falcı
olmadan kestirebilirim. Çöl devesi gibi bulduğunu işkembene doldur. Sonra bulamadığın vakitte geviş getirirsin. Haydi baba torik,
uç bakalım.
Maşuk seğirtti. Birkaç dakika sonra elinde nevale ile geldi. Yiyintiyi paylaştılar. Ellerinde birer dilim ekmek peynir, koltuklarında birer ufak karpuz ile yürürlerken Veysi:
— Ulan, dikkat et, sahneye çıkıyoruz. Mantarcı oyununun taklidini aldık. Çal, ahbaba temaşa ettireceğiz475.
Bir deliğini tıkadığı burnuyla zuma sesi çıkararak:
— Düm… Düm tek… Düm tek…
— Ulan cıvıtma işi… Zuhuriye476 mi çıkıyoruz?
hakiki: gerçek
tabiat: doğa
468	
hücum etmek: saldırmak
469	
zanaat: iş
470	
edevat: aletler
471	
acuz: adi
472	
trup: bir tiyatronun oyuncularından oluşan tiyatro topluluğu
473	
zıbarmak: ölmek
474	
insaniyet: insanlık
475	
temaşa ettirmek: izlettirmek
476	
zuhuriye: orta oyununda komik oyuncu
466	
467	
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— Yürü be… Çalgısız oyun olmaz.
Tavcıların yanına doğru ilerlediler. Veysi cakalı bir yürüyüşle
yaklaşarak:
— Selamünaleyküm ağalar…
Bu takrip477 ve selamdan memnun olmayan ağalar soğukça
mukabele verdiler478. Fakat iki delikanlı bu hoşnutsuzluğa dikkat
etmemiş gibi görünerek hemen onların burnunun dibine oturup bacaklarını setten aşağı sarkıttılar. Karpuzlarını bıçakladılar, peynir
ekmeklerini çiğnemeye koyuldular.
Mantarcılarda sözlerin perdesi alçaldı, hemen fısıltı derecesine
indi. Reşide, bu gençlerin yüzlerine dikkatle baktıktan sonra eğildi
Patlıcan Ahmet’in kulağına bir şey söyledi.
Veysi de ağzını refikinin479 yanağına yapıştırıp:
— Karı bizi çaktı galiba. Fakat ehemmiyeti yok. Kurnazlığa
alay karıştıracağım. Dikkat et, sen de benim izimden gel.
Maksatları480 malum481 olmayan bu iki yabancının yanlarına bu
kadar sokulmaları ve sonra bu fiskosları Patlıcan Ahmet’i sinirlendirdi. İnfialini482 setredemeyerek483:
— Tramvayda değiliz, tünelde değiliz. Bu geniş viranelikte
bize bu kadar bitişmenin manası var mı?
Veysi:
— Ah, ağabeyciğim kanınız o kadar tatlı, gönlümüz size o kadar çabuk aktı ki müsaade etseniz hemen koynunuza gireceğiz.
Patlıcan süzük bir hakaret bakışı ile:
— Acayip.
takrip: yaklaşma
mukabele vermek: karşılık vermek
479	
refik: arkadaş
480	
maksat: amaç
481	
malum: belli
482	
infial: kızgınlık
483	
setretmek: gizlemek
477	
478	
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— Evet. Pek acayip. Sizin üzerinizde bir tılsım var, tramvayları
koşturan elektrik gibi bizi çekiyor.
— Biz öyle yapışkanlıktan hoşlanmayız.
Hımhım Osman hasmane484 bir kaş çatışıyla:
— Yankesici midirler, nedir bu oğlanlar? Peşimize iki serseri
düştü diye polise haber vermeli.
Veysi:
— Üzerimize buyurduğunuz şeye bak. Biz sizi sevdik, siz bize
hakaret ediyorsunuz. Polisle bizim alışverişimiz yok.
Moloz Agâh:
— Sizin ne çeşit mal olduğunuzu polis anlar.
Maşuk:
— Bizim hâlimizde şüphe getirecek ne gördünüz?
Boğmaklı Reşide, kart bir Gerze horozu sedasıyla lafa karışarak:
— Nuruosmaniye Caddesi’nden beri beni kolluyorsunuz. Biriniz arkamdan geliyor, öbürü önümden gidiyor. Karmanyolacı485
mısınız, üzerimden ne kokusu aldınız, bilmem ki? Ben her gün
yiyeceği ekmek peynirin yolunu arayan fakir bir adamım. Nafile
yoruluyorsunuz.
Tavcı karı, bu delikanlıların bir sezinledikleri şey varsa kızdırıp da söyletmek için böyle damarlarına basıyordu.
Veysi, bu ithama486 hiç hiddetlenmiş görünmedi, bilakis487 yumuşak bir sesle:
— Biz seni bön bir adam zannettik ama aldanmışız. Arkandan
geldik, iyi dikkat etmişsin ağam, bunda hakkın var. Lakin ne için
geldiğimizi anlayamamışsın.
Reşide alayla:
hasmane: düşmanca
karmanyolacı: gündüz açık bir şekilde hırsızlık, gaspçılık yapan
486	
itham: suçlama
487	
bilakis: aksine
484	
485	
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— Ahu gözlerime vurulup da gelmediniz ya?
— Bizi arkandan çeken sebep büsbütün başka. Pek tuhaf bir
şey.
— Ne imiş o tuhaf şey?
Veysi küçük küçük bir iki gülme fıkırtısı geçirdikten sonra:
— Ağam, Nuruosmaniye Caddesi’nde sana rast geldik488. Yüzünü gördüm, hoşlandım. Arkadaşıma “Bak ne güzel bir köse gidiyor.” dedim. O, gülerek “Bu adam köse489 değil, ak ağadır490.” dedi.
İşte gençlik, işsizlik bu. Aramızda kösedir, ak ağadır diye bir iddiadır tutturduk. Nesine biliyor musun? Rakısıyla karısıyla bir gece
eğlentisine. Fakat halli zor mesele. Senin ne olduğunu yine senden
başka kimden tahkik edebilirdik491? Birdenbire gelip sormaya utandık. Arkandan buraya kadar yürüdük. Gece cümbüşüne seni de beraber götüreceğiz. Eğer köse isen bizimle beraber tam zevk edersin.
Ak ağa isen maatteessüf492 eğlencenin yarısına iştirak edebilirsin493.
Söyle nesin? Lakin yalan söyleme. Biz adamı yoklarız ha!
8
Bu “yoklama” sözüne mantarcılar hep gülüştüler. Yalnız Boğmaklı’nın can sıkıntısından benzi attı. Hüviyetleri meçhul bu iki delikanlı kimlerdi? Şüphesiz bu söyledikleri doğru değildi. Takipten
maksatları ne idi?
Reşide, tavırlarıyla arkadaşlarına bunda gülünecek bir şey olmadığını anlattı. Çatkın bakışlarıyla onları ikaza494 uğraştı. Böyle
tehlikeli latifeyi495 kısa kesmek için:
rast gelmek: rastlamak, karşılaşmak
köse: tüysüz
490	
ak ağa: Osmanlı saraylarında hadım ağaların beyaz tenli olanları
491	
tahkik etmek: soruşturmak
492	
maatteessüf: ne yazık ki
493	
iştirak etmek: katılmak
494	
ikaz: uyarma
495	
latife: şaka
488	
489	
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— Ben öyle davete, cümbüşe gider adam değilim. Benim ak
ağaya benzer nerem var? Keşke onlar gibi olsam. Yiyecek düşünmem, giyecek düşünmem, kira düşünmem, Sarayların sıcak bir köşesinde işsiz güçsüz yan gelip otururum. Burada ne işim var?
Veysi:
— Merak etme, o ak ağalar, kara ağalar eğer bulabilirse ekmek
peynirlerini yakında gelip viranede senin öbür tarafında yiyecekler.
Evvelleri496 Osmanlı mülkünü497 idare eden498, masallarda bile bir
dudağı yerde, bir dudağı gökte diye dehşetle naklolunan499 bu korkunç, kuzguni500 hadım ağalarından birini dilenci kılığında gördüm.
Hâline içim acıdı. Neden bu sefalete501 düştüğünü sordum. Anlattı. Buradaki Mısırlılardan birinin sarayında imiş, saray kapanmış,
eline bir kâğıt beş liralık vererek bu zavallıyı iskete502 gibi kafesten azatlamışlar503. Mısır’a gitmek istemiş. Para kifayet etmemiş504.
Birkaç gün orada burada sürünerek elindekini de yemiş. Şimdi ne
yapsın?
Hımhım Osman:
— Ne yapabilir ki? Bu Arap’ı beslemek için koca bir saray inşa
etmeli. İçini genç, güzel kadınlarla doldurmalı. Bunun eline kırbacı vermeli, onların başına zebani505 tayin etmeli506. Bu vazifeyi
görmek için mutlak insanın erkekliği sökülmüş olmalı çünkü tam
nefisli bir adam o hurilere kırbaç kaldırmaya kıyamaz.
evvelleri: eskiden
mülk: devlet
498	
idare etmek: yönetmek
499	
naklolunmak: anlatılmak
500	
kuzguni: kara
501	
sefalet: yoksulluk
502	
iskete: güzel sesli bir kuş
503	
azatlamak: serbest bırakmak
504	
kifayet etmek: yetmek
505	
zebani: cehennem bekçisi
506	
tayin etmek: atamak
496	
497	
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Mahalle kahvesinde yârenlik eder507 gibi açılan bu muhabbete
Reşide’nin hiddeti508 arttı. Bu delikanlıların böyle gelip kendilerine
çatışları her hâlde iyi bir maksatla değildi. Sözü kısa kesip bunları
başlarından defetmek509 lazım gelirken arkadaşlarının bu ettikleri
ihtiyatsızlık510 ne idi? Kaşıyla gözüyle etrafındakileri idare ederek511
içindeki ekmek kırıntılarını bir kenara serpip mendilini topladı. Gitmeye hazırlanıyordu.
Veysi:
— Bu kadar çabuk nereye ağam? İki satır konuşuyorduk.
Reşide:
— Herkesin işi gücü var.
— Senden pek hoşlandım da…
— Ben senden hiç hoşlanmadım.
— Merak ettim, ne iş tutuyorsun?
Maşuk:
— Her hâlde sakala, bıyığa lüzum görülmeyecek bir iş olacak.
Reşide:
— Of… Çok sırnaşık çocuklarsınız. Allah’a ısmarladık, size de
uğurlar olsun. Haydi benim köseliğimden daha tuhaf bir şey bulup
onunla eğleniniz. Bu koca İstanbul’da neler var…
Mantarcıların hepsi sıvışmak üzere iken Veysi birdenbire Reşide’nin koltuğuna girerek kulağının dibinde:
— Köse ağam senden o kadar çok hoşlandım ki böyle çabucak
ayrılmaya gönlüm razı olmuyor.
Reşide bütün hiddetiyle çırpınarak:
— Çek elini. Kol kola gidemem. Gıdıklanırım.
yârenlik etmek: sohbet etmek
hiddet: kızgınlık
509	
defetmek: kovmak
510	
ihtiyatsızlık: dikkatsizlik
511	
idare etmek: yönetmek
507	
508	
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— Tuhaf şey. Sende âdeta bir kadın cilvesi var. Zaten tüy tüs de
yok, seni müennes512 farz edince513 yüzünü pek fena bulmuyorum,
yalnız iki tek atmaya bakar. Yoksulluk zamanlarımda çok kocakarı
duası aldım, idmanım vardır, uyuşuruz.
Saltalı karı, bir kazan kızgın su gibi kaynayarak arkadaşlarına:
— Kurtarınız beni bu haydudun elinden. Bıyıksız buldu da kadın farz ediyor. Şimdi karşınızda bir rezalet olacak. Bu azgın teke
deli midir? Sarhoş mudur? Çattık belaya.
Ötekiler köseyi kurtarmaya atılmak üzere iken Veysi:
— Ne deliyim ne sarhoşum. Sana âşığım Reşideciğim.
Köse:
— A… Divane… Nasıl Reşide?
Veysi:
— Boğmaklı…
Bu kelime hepsini boğar gibi susturdu. Çünkü mantarcılıklarının esrarına bu delikanlıların vukufları514 anlaşılıyordu. Acaba ne
dereceye kadar? Bir kelimeden korkup da birdenbire silah teslim
etmek de iyi değildi.
Patlıcan Ahmet, Reşide’nin imdadına515 yetişerek:
— Ağaya neden kadın ismiyle hitap ediyorsun516? Köse olduğu
için erkekliğini inkâr mı edeceksin517? Delikanlı, eğer şüphen varsa
ispatı kolay. Burası tenha viranedir. İşte biz başımızı dönüyoruz.
Arzu ettiğin şeyi doya doya görebilirsin.
Veysi uzun bir kahkaha ve koçvari yampiri bir bakışla:
— Kaynanamın bilmem nesi olaydı kayınpederim olurdu. Bu
da o hikâye. Boğmaklı Reşide’nin sahte koçanıyla geçinen, doyan
ben değilim. Sensin Muhammin Sadık Efendi. Kefiyenin altında
müennes: dişi
farz etmek: düşünmek
514	
vukuf: bilme
515	
imdat: yardım
516	
hitap etmek: seslenmek
517	
inkâr etmek: kabul etmemek
512	
513	
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Patlıcan Ahmet mosmor sırıtıyor. Öbür bayramlık adlarını birer birer söyleyeyim mi?
Tavcılar işte zerre kadar bir yanlışlık ve şaka olmadığını anladılar ve tehlikenin ciddiliğini gördüler. Dişisi erkeği bir halka teşkil
ederek518 iki delikanlıyı ortalarına aldılar.
Hımhım Osman dişlerini gıcırdatarak:
— Maksadınız nedir? Çabuk söyleyiniz.
Veysi ile Maşuk sırt sırta verip boksörler gibi yumruklarını sıkarak müdafaa519 vaziyetini520 aldıktan sonra:
— Çarşıiçi’nde tavladığınız altı yüz liradan pay almak.
Hımhım Osman’la Veysi, Patlıcan Ahmet’le Maşuk karşı
karşıya idiler. Her iki tavcı da bellerinden sivri uçlu birer kama
sıyırarak “İşte payınız…” cevabıyla hücuma davranırlarken halka
ortasındaki iki genç biri birinin arkasına dayanarak hasımlarının karınlarına öyle çeviklikle birer tekme indirdiler ki Patlıcan bir yana,
Hımhım öbür yana pat, küt ot yastık gibi arkası üstü yere devrildiler.
Yandan silah çeken Moloz Agâh avurduna birbiri üzerine şimşek
patlangacıyla iki yumruk yedi. Ağzına koca bir elma saklamış gibi
yanağı ta kaşına kadar üfürdü, şişti.
Herifler neye uğradıklarını anlayamayarak kendilerini toplamaya uğraşırlarken karşıdan bir “Davranmayınız!” sesi geldi. Baktılar, namluyu tavcılara doğru dikmiş, elinde koca bir revolverle521
koşan Muhsin’i gördüler. Tam zamanında yetişen bu arkadaş karşıdan şöyle bir afi522 savurdu:
— Bize Yavuzlar Çetesi derler. On iki kahramanız. Bütün sokak başları alınmıştır. Tavcı ağalar hesabınızı çabuk görünüz. Hepsini istemiyoruz. Hakça paya razıyız.
teşkil etmek: oluşturmak
müdafaa: savunma
520	
vaziyet: şekil
521	
revolver: altıpatlar
522	
afi: gösteriş
518	
519	
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Tavcılar mevkilerinin523 vahametini524 anlamayacak kadar aptal değildiler. Kamalarını kınlarına indirdiler.
Veysi:
— Ha şöyle… O kebap şişlerini yerlerine koyunuz. Gördünüz
ya biz size karşı silah çıkarmadık. Çünküm tekmemizde, yumruğumuzda revolver kuvveti vardır. Sizin gibilerini püfff diye nefesimizle deviririz. Çıkarınız paraları bakalım. Tastamam altı yüz kâğıt
olacak.
Reşide hemen yaygaraya başladı:
— Altı yüz değil… Altı yüz değil… Yanlış işitmişsiniz.
Maşuk:
— Lololo istemez, küllüm yutmayız, sökülün bakalım.
Hımhım Osman:
— İnanınız altı yüz yoktur.
Veysi:
— Sattığınız broşun asıl kıymeti olan altmış kuruşu düşeriz.
Maşuk:
— Benim gümrükte arayıcılığım vardır. Siz paralara el vurmayınız. Biz olduğu gibi şimdi meydana çıkarırız. Boğmaklı Reşide
kasıklarını tutarak:
— Bende mesane525 hastalığı vardır, sık sık idrar gelir, şurada
duvar kenarına bir abdest bozup geleyim.
Karı adımını atarken Veysi yakasına yapışarak:
— Sende mesane yok ki hastalığı olsun. Kim olduğunu deminden söylemedik mi Reşide Hanım?
Reşide:
— İdrar hastalığı mutlak mesaneye mahsus değildir a…
Veysi:
mevki: durum
vahamet: güçlük
525	
mesane: idrar torbası
523	
524	
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— Ne olursa olsun. Sen donuna işe. Ben sana ayrıca çamaşır
parası veririm.
Karı:
— A, hiç öyle şey olur mu?
Veysi:
— Sen salıver, bak nasıl olur.
Karı:
— Berbat olurum, rica ederim, müsaade ediniz.
Maşuk:
— Biliyoruz, sofu karı değilsin. Ne abdestin bozulur ne de kılmadığın namazına bir zarar gelir.
Reşide orta yerde topaç gibi dönerek:
— Ay, kasıklarım çatlıyor.
— Haydi, salıver.
— Ben titiz insanım, temiz çamaşırın üzerine bırakamam. Ömrümde hiç yaptığım şey değil. İnanınız pek rahatsızım.
Veysi:
— Yalnız bir şartla müsaade ederim.
Karı ovunarak:
— Nedir şartın?
— Bir yaşında çocuk gibi donunu ben çözeceğim. Şefkatli bir
dadı dikkatiyle çişini ettireceğim, sen hiç üstüne el değdirmeyeceksin.
— Bilmiş ol delikanlı, ben bu yaşa gelinceye kadar donumu
hiçbir namahrem erkeğe karıştırtmadım. Irzına526 kavi527 bir kadınım.
— Irzında gözü olanın gözü çıksın. İstersen anam ol, şu kıyafetinle istersen babam ol. Sen de yalnız şunu bil ki vücudunun gizli
ırz: namus
kavi: sağlam

526	
527	
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bir yerinde altı yüz liralık bir paket saklı oldukça çok delikanlılar
donunu karıştırmaya can atarlar.
Boğmaklı hâlâ idrar zoruyla çalkanarak:
— Paralar bende değil. Patlıcan’da…
Patlıcan:
— Mademki sözlerimize inanmıyorsunuz. Buraya yirmi dakika
mesafede derin bir mahzen528 var. Oraya gidelim. İstediğiniz gibi
üstümüzü arayınız.
Veysi:
— Biz mahzene filan gitmeyiz, burada soyunacaksınız. Paralar
meydana çıkıncaya kadar hepinize üstünüzden başka bir yere işemek yasak.
Reşide, bu pek yaman delikanlıların bir müddet sıkıştırmalarından kurtulmak için:
— Bende bir şey yok, paraların bir kısmı Safinaz’da.
Safinaz, ince bir başörtüsünün altında sürmeli gözlerini süzerek:
— Aa, Reşide iftira etme. Üzerime on tabanca çekseler ben gizli yerlerime erkek eli sürdürmem.
Veysi:
— Ah şekerim, çok cilvelisin. Bak yalan söylüyorsun, senin üstünü ararken midem bulanır. Korkma tabancalarımızı boşaltmayız,
yeri değil. Fakat hepinizi ayrı ayrı yoklamaya, çişe götürmeye de
vaktimiz yok. Paralar her kimde ise çıkarsın.
Reşide:
— Bende yok.
Patlıcan:
— Bende hiç yok.
Hımhım:
— Arayınız, kendi harçlığımdan başka para çıkarsa helal olsun.
mahzen: depo

528	
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Moloz:
— İşte ceplerim, işte elleriniz. Bakınız, ne bulursanız sizin olsun.
Veysi, cebinden bir kaptan düdüğü çıkararak:
— Uzun ediyorsunuz, bunu üfleyince civarın bütün polisleri
buraya toplanır. O zaman ne size ne bize… Merkeze gidince paraları hangi deliğinize saklamış olsanız bulup çıkarırlar. Biz Yavuzlar
Çetesi, on iki kişiyiz. Adam başına yirmi beşerden tam üç yüz lira
eder. Altı yüzün yarımı sizin, yarısı bizim. Hakça bir paya razı mısınız? Üfleyeyim mi? dedi.
Düdüğü ağzına götürdü. Boğmaklı büyük bir telaşla:
— Müslüman’sınız…
Veysi elini göğsüne koyarak:
— Elhamdülillah…
— Sözümüze inanınız.
— Sizin sözünüze inanmayanın kâfir olması lazım gelmez. Ne
martaval okuyacaksan oku bakalım. Çabuk ve az lakırdı ile.
— Vakıa529 hakkınız var, biz bugün çarşıda birini tavladık. Allah günahımızı affetsin, ne yapalım çoluk çocuğumuz aç.
— Yanılıp da bu duana ben de âmin diyecektim. Biz hakikati
biliyoruz. İtirafa lüzum yok. Çabuk paraları çıkarınız.
— Hakikati tamam bilmiyorsunuz.
— Karadenizliyi mantarladığınızı, altı yüz liranın senin üstünde olduğunu, Nuruosmaniye Camii helasına hatun kişi girip er kişi
çıktığını hep biliyoruz.
— Yanlışlığınız var.
Veysi yumruğunu kaldırarak:
— Uzatma saltasını ıslattığımın kancık tavcısı.
Reşide yumruğun altında biraz eğilerek:
vakıa: aslında

529	
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— Evvela para altı yüz lira değil. Sonra benim üzerimde bir
şey yok.
Maşuk:
— Kocakarıyı söyletme be artık. Tandırname okuyor 530.
Veysi:
— Mantarcı hanımlar, efendiler işte size kısa bir diskur531…
Bize Yavuz Çetesi derler. Üçümüz burada, dokuzumuz sokak başlarında pusuda. Düdüğü öttürünce bir dakika içinde hepsini burada
görürsünüz. Sizi birer birer karga tulumba edip daha tenha bir yere
aşırarak üzerinizi değil, derinizi soyup pastırmanızı çıkarırız.
Muhsin’e haykırarak:
— Arkadaş, silahını tetiğe al. Kıpırdayan olursa kurşunu yapıştır. Haydi bakalım, üçer karış ara ile dizi olunuz. Üzerinizi arayacağız. Eller yukarı, lakırdı yok, hareket yok.
Düdüğü bu kumanda akabinde532 Veysi dudaklarına sıkıştırdıktan sonra aramaya Reşide’den başladı. Kollar havada, korkudan
vücut ihtizazda533, karı, üzerinde gezinen ellere teslim-i nedimle534,
arada bir yüzünde gıdıklanma işmizazları535 göstererek duruyordu.
Ötekiler de gözlerini üzerlerine çevrilen revolverin siyah ağzına dikerek hep aynı vaziyeti aldılar. Maşuk da Patlıcan Ahmet’ten
başladı.
Veysi, kocakarının göğsünü, koltuk altlarını aradıktan sonra
göğsüne, karnına, beline, kasıklarına indi. Üzerinde mendil, paket,
cüzdan, çıkın, kese, ufak torba nevinden536 daha ne kadar şey varsa
meydana döktü. Hepsinin evire çevire içlerine, dışlarına baktı. Dört
yüz yetmiş beş kuruştan fazla para bulamadı. Hasıl ettiği şüphe üzerine nihayet ellerini iki apış arasına saldırdı. Karı, o zaman doğurur
tandırname okumak: aslı olmayan, saçma sözler sarf etmek
diskur: söylev
532	
akabinde: arkasından
533	
ihtizaz: titreme
534	
teslim-i nedim: dostça teslim
535	
işmizaz: yüz ekşitme
536	
nev: tür
530	
531	
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gibi boğuk bir feryat kopardı. Filhakika537 doğurdu. Bütün beşer-i
hayatın538 mahreci539 olan yerden altı yüz lira çıktı. Reşide, kaimeleri küçük bir keseye koyduktan sonra rutubetten bozulmalarına
ehemmiyet vermeyerek âdet bezi gibi tutunmuştu.
Mümkün olduğu kadar katlanarak kâğıtların hacimleri küçültülmüştü. Veysi bunları birer birer açtı, saydı. Para tamamdı. Altı
yüz liranın üç yüzünü ayırdı. Geri kalanını vermiş olduğu söz mucibince540 mertçe iade etti.
Sayarken elinden rüzgâr elli liralık bir kâğıt uçurmuş, onu almaya koştuğu zaman kaimenin yanında gördüğü dörde katlanmış
diğer bir kâğıdı da ne saikle541 olduğunu bilmeden yerden beraber
almıştı.
Tavcılar o günkü vurgunlarının mühim büyük bir kısmını bu
usulleri542 meçhul543 kabadayı delikanlılara kaptırmış oldukları için,
meyusi544, şaşkın, âciz545 bir hâlde birbirlerine bakışakaldılar.
Kendilerine Yavuzlar Çetesi süsü veren bu becerikli üç genç,
tavcıların önünde baş keserek:
— Ağalar, bugün siz çalıştınız, biz kârınıza ortak olduk. Fakat
esef etmeyiniz546; sokaklar, çarşılar avanak dolu. Reşide Hanım’da
bu çene, sizde bu cerbeze547 varken daha çok yüklü vurgunlar vurursunuz, haydi pazar ola…
9
Bazen zorbanın zorbası, hırsızın hırsızı, dolandırıcının dolandırıcısı olur. Fakat bu üç delikanlı kimseyi dolandırmadılar, bir şey
filhakika: gerçekten
beşer-i hayat: insan yaşamı
539	
mahreç: çıkış yeri
540	
mucibince: gereğince
541	
saik: sebep
542	
usul: yöntem
543	
meçhul: bilinmez
544	
meyusi: üzgün
545	
âciz: çaresiz
546	
esef etmek: üzülmek
547	
cerbeze: kurnazlık
537	
538	

116 | Can Pazarı

çalmadılar gayrimeşru548 bir kazançtan, yumruklarının kuvvetine
güvenerek gayrimeşru bir pay aldılar. Lakin bu “meşru”549, “gayrimeşru” tabirlerinde öyle içinden çıkılmaz bir nispilik550 vardır
ki, buna hakça bir muvazene551 koymak kabil olsa dünya hemen
düzeliverir. Bundan çıkan mantık şudur: Meşru ile gayrimeşrunun
hududu552 bazı kazançlarda pek darlaşıp sonunda birbirine karışıyor. Hâli vakti yerinde olanlardan hiç kimse açık vicdanla bu nazik
muammanın553 halline yanaşamıyor. Yoksul olanlar varlığa erince
davanın menfi tarafından müspet554 cihetine geçiyorlar. En büyük
kazançlar, en ziyade alın teriyle istihsal olunanlar555 değildir.
Bugün piyasada “spekülasyon” ile milyonlar kazanan birisi
binlerce açların nafakalarını kasasına çekiyor. Buna beşer de556, kanun da seyirci kalmaktan başka bir şey yapamıyor.
Bu açık bir sirkat557. Bunun kapalı ve gizli hırsızlıklardan farkı
var. Birincisi için sermaye, mali şöhret ve maharet lazım. Bu şeraiti558 haiz559 çok kimse bulunamıyor.
İkinci sirkat için çalmak cesaretinden başka bir şey lazım değil. Binaenaleyh560 bunun heveskârları561 o kadar çok ki kanun biraz
göz yumsa yumruğuna güvenemeyenler güvenenlerin haraçgüzarı562
olup kalır. Hayatta emniyet ve intizam563 kabil olmaz.
gayrimeşru: yasaya aykırı
meşru: yasal
550	
nispilik: belirsizlik
551	
muvazene: denge
552	
hudut: sınır
553	
muamma: bilinmeyen
554	
müspet: olumlu
555	
istihsal olunma: elde edilme
556	
beşer: insanoğlu
557	
sirkat: hırsızlık
558	
şerait: şartlar
559	
haiz: taşıyan
560	
binaenaleyh: bundan dolayı
561	
heveskâr: istekli
562	
haraçgüzar: haraç veren
563	
intizam: düzen
548	
549	
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Gazeteler, borsa oyunlarında birinin milyoner olduğunu ve
yahut filan zata büyük piyango isabet ettiğini564 yazdığı vakit bu
havadis565 gayet merakla okunur, herkesin ağzı sulanır, yüreği titrer,
haset566 gözü açılır: “Niçin ona da, bize değil?”
Nefsimizden taayyün eden567 her arzu, her günah, onu ötekilerinde gördüğümüz esnadaki vahamet568 şiddet ve ayıplığı kaybeden,
bir nevi569 mübahlık570 alır.
Veysi, Maşuk, Muhsin viraneden çıkıp da daldıkları ilk sokağın köşesini döndükten sonra tenha bir yerde durdular.
Günahkârlıkta kaşarlanmak da tekrar ile olur. Ömründe hiç
böyle büyük vurgun vurmamışlar ve ceplerine bu kadar para girmemişti.
Kaimeleri cebinde tutan Veysi’nin kaçmasından korkuyorlarmış gibi diğer ikisi:
— Haydi, paylaşalım, dediler.
Veysi söyleneni anlamıyormuş gibi durgun, sükûti571, bilace572
vap , bir müddet arkadaşlarının yüzlerine baktı. Ötekiler yürekleri
içlerine sığmaz birer acele ile tekrar ettiler:
— Ne duruyorsun? Haydi, kaimeleri sökül. Cebinde kaldıkça
paraların sıcağı geçecek.
Veysi dalgınca:
— Telaşınız ne be… Durunuz, düşündüğüm var.
Maşuk:
— Bunda düşünecek karışık bir şey yok. Üç kişiyiz. Üç yüz lira.
Adam başına yüz lira düşer. Hakça taksim budur.
isabet etmek: çıkmak
havadis: haber
566	
haset: kıskançlık
567	
taayyün etmek: ortaya çıkmak
568	
vahamet: ağırlık
569	
nev: tür
570	
mübahlık: olabilirlik, sakıncası olmayan
571	
sükûti: sessiz
572	
bilacevap: yanıt vermeden
564	
565	
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Bu “hak” ve “adalet” sözlerinde o kadar sınırsız bir şümul573
var ki en bayağı hırsızlar bile birbirini ikna ve iskat574 için bu kelimelerden istimdat ediyorlar575.
Veysi ciddi ve mütefekkir576:
— Arkadaşlar, size birkaç nasihatim var, dinler misiniz?
Maşuk:
— Evvela para, sonra nasihat.
Muhsin:
— Benden de al o kadar…
Veysi:
— Korkmayınız, paraları aramızda hakça taksim edeceğim,
şimdi beni dinleyiniz.
Maşuk:
— Paralar cebimize inmedikçe kafamıza laf girmez.
Veysi:
— Hisselerinizi vereceğim fakat bir şartla.
Maşuk:
— Uzatma Veysi… Bu mantarcı herifler bu vurgunun acısını
bizde bırakmazlar. İhtimal ki577 de şimdi peşimizdedirler. Çarşıda
zabıta, tavcıları enselemek için şu anda iğne deliğini arıyordur.
Veysi:
— Vay anasını, birkaç saatin içinde üç yüz lira. Akıl ve hayalimizden geçmeyen bir para. Maliyede maaş kıran Sarraf Artin’in
bile bu kadar sermayesi yoktur.
Muhsin:
— Veysi dırdırı kes, hakkımızı ver.
şümul: kapsam
iskat: kandırma
575	
istimdat etmek: yardım dilemek
576	
mütefekkir: düşünceli
577	
ihtimal ki: belki, herhâlde
573	
574	
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Maşuk:
— Şartımı kabul ederseniz vereceğim.
Maşuk:
— Şartın nedir?
Veysi:
— Biz şu saatten itibaren üç kişilik küçük bir çeteyiz.
Maşuk:
— Yavuzlar Çetesi.
Veysi:
— Öyle olsun.
Muhsin:
— Kabul ettik, paraları ver.
Veysi:
— Bu güç bir iştir.
Maşuk:
— Kolay diyen yok. Hissemizi sun bakalım.
Veysi:
— Bu çetecilik için aramızda bazı kararlar vermemiz lazımdır.
Maşuk:
— Vereceğimiz kararların birincisi şu olsun: Vurulan paralar
evvela hangimizin cebine girerse beş dakikadan ziyade orada durmadan taksim edilecek.
Veysi:
— Hisselerinizi vereceğim.
Muhsin:
— Hani ya babam? Artık çenen dursun, elin cebine girsin.
Veysi’nin yine ağır davranması üzerine Maşuk onu iki omzundan hafifçe silkerek:
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— Eğer paylarımıza Karagöz indirmeyi578 düşünüyorsan iş fenaya varır.
Veysi:
— Ne yaparsınız?
Maşuk:
— Cerh579, katl580… Haritada her şey yazar.
Veysi:
— Ulan, ne enayi pilakilerisiniz… “Vereceğim” diyorum.
Muhsin:
— Veysi, sinirleniyorum, yarım saatten beri yalnız ağzınla veriyorsun, elinin hiç işe karıştığı yok.
Veysi, elini yan cebine sokarak:
— Paraları alır almaz sıvışmayacaksınız.
Maşuk:
— Sana dalkavukluk mu edeceğiz, yeni mantarcı?
Veysi:
— Çete teşkili581 için aramızda lazım gelen kararı vermeden bugün birbirimizden ayrılmayacağız.
Maşuk:
— Peki kabul.
Muhsin:
— Kezalik582 efendim.
Veysi elini cebinden çıkardı. Hafifçe titreyen avucu içinde biri
yüz, ikisi elli, dördü yirmi beş liralık yedi kaime sayarak:
— Nasıl istersiniz?
Maşuk:
karagöz indirmek: hile yapmak
cerh: yaralama
580	
katl: öldürme
581	
teşkil: oluşturma
582	
kezalik: onun gibi, aynen
578	
579	
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— Yirmi beşlikleri bana ver.
Muhsin:
— Hayır. Yüksek kaimeler bize kalıyor, bunları bozdururken
belki yakayı ele veririz.
Veysi:
— Uzun ediyorsunuz! Yüzlüğü kim alacak? Bunu dörde bölerek taksim edemeyiz ya.
Epeyce bir çekişme sonunda vurgunu paylaştılar. Maşuk’la
Muhsin birer ellilikle, ikişer yirmi beşlik aldılar. Yüzlük kaime
Veysi’ye kaldı.
Paraları elleri titreyerek, gözleri parlayarak, nefeslerini burundan alarak bölüştüler. Herkes hissesini cebine indirdikten sonra tatlı
bir sevinç helecanıyla birbirine sarılıp öpüştüler.
O vakte kadar yüz liranın, bin liranın yalnız sözünü işitmişler,
böyle bir yekûnun583 ceplerine girdiği saadetini tatmamışlardı.
Zannediyorlardı ki bu kadar para ile kâşaneler584 yapılır, en güzel kadınlarla yatılır, nihayetsiz585 zevküsefalar edilir. Bütün ömründe insan hiç aç kalmaz. Para ne tatlı şey, ne sahir586 bir kuvvet…
Fakat nasibin ondan size ayıracağı hisseye kanaatle587 boynunuzu
büküp miskince588 beklemek ne ahmaklık. Birtakım bedtalihleri589
cayır cayır yakan sefaletin bir kısmını ortadan kaldıracak para yok
değil lakin ona sahip olmayı bilenlerin cüzdanlarında, kasalarında
saklı. “İnsaniyet”, “teavün”590 sözleri, bu adamların yalnız dudaklarında. Kalpleri doymaz hırs ve tamah591 ile dolu.
yekûn: toplam
kâşane: köşk
585	
nihayetsiz: sonsuz
586	
sahir: büyüleyici, sihirli
587	
kanaat: yetinme
588	
miskince: zavallıca
589	
bedtalih: şanssız
590	
teavün: yardımlaşma
591	
tamah: açgözlülük
583	
584	
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Para, insanın ayağına gelmiyor. Ona kadar gitmeyi bilenler düdüğü çalıyor, ne vasıta ile, nasıl olursa olsun… Her sene mütekemmil592 kasalar imal ediliyor593. Yine her sene bu demir hazineleri
kırmakla uğraşanların alat ve edevatlarında594 o nispette595 terakki596
görülüyor.
Mesleklerinin ilk ticaretini tadanlarda görünen neşe ile sermest
olarak597 üçü kol kola yürüdüler. Ayaklarının yere değdiğini bilmez
bir hafiflikle uçuyorlardı. Nereye gideceklerdi?
Veysi, Muhsin’den sordu:
— Senin silahın yoktu. O revolveri nereden buldun?
— Bedestenli Nuri Efendi’den.
— Para ile mi aldın?
— Püf… Dünyalık tutmadığımı bilmiyor muydun?
— Nasıl aldın?
— Nuri Efendi uzaktan akrabamdır.
— Ey?
— Dolabına uğradım. Birisi bu silahı getirdi. Dört lira mukabilinde ona rehin bıraktı. Dolap sahibinin çok meşgul olduğu bir
zamanında revolveri aldım savuştum. Buna ne derler?
— Hırsızlık.
— Hayır. Habersizce emanet almak. Çünkü yine götürüp bırakacağım. Fişekleri yok. Fakat bu kuru silah bugün ne kadar işe
yaradı, gördünüz ya… Muvaffakiyetimizin yüzde seksenini ona
borçluyuz.
— Mademki biz bu yola döküleceğiz, her zaman kuru yumruk,
tekme ile iş becerilmez. Hepimize birer revolver, kama, kapı, sanmütekemmil: gelişmiş
imal edilmek: üretilmek
594	
alat ve edevat: aletler ve takımlar
595	
nispet: oran
596	
terakki: ilerleme
597	
sermest olmak: kendinden geçmek
592	
593	
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dık açmak için alet edevat lazım. Hazır paramız varken bu takımları
düzmeliyiz.
— Silah satması, alması, taşıması memnu598. Silah aldığından
şüphelenirlerse enseliyorlar, üzerinde çıkarsa cezası büyük.
— Her gün, her gece orada burada silahlar patlıyor, insanlar yaralanıyor, ölüyor. Hep bu vakalar599 kestane fişekleri ile olmuyor
ya?
Muhsin:
— Durunuz… Durunuz. Ben bedestende Nuri Efendi’nin dolabında iken bu revolveri rehin bırakan adam, kaçak silahtan bahsediyordu. Ben can kulağıyla dinlemedim doğrusu. Siz şuradaki
kahvede oturunuz. Galata’da bir yerde gizli ucuz ve mükemmel
revolverler satılıyormuş. Ben işi iyice anlayıp geleyim, dedi zıpladı.
İki arkadaş, Muhsin’in işaret ettiği tenha, loş kahveye girdiler.
İçeride ihtiyar bir kahveciyle siyahlı beyazlı bir kediden başka kimse yoktu. Kahveci işsizlikten kedinin kulak etrafındaki pirelerini
ayıklıyordu.
Müşterileri görünce bu küçük avcılıktan parmaklarını çekti.
Dibe, peykenin600 en gölgeli tarafına oturan bu iki delikanlının yüzlerine baktı.
Veysi:
— Baba, iki şekerli kahve yap. Fakat yorgunuz, dikkat et kestane suyu olmasın.
İhtiyar adam bir baş işaretiyle bu emre itaat edeceğini601 anlattıktan sonra yarım ay şeklindeki mangalın üzerinden sıcak su musluğunu açtı. Cezveyi doldurup sürdü.
memnu: yasak
vaka: olay
600	
peyke: tahta sedir
601	
itaat etmek: uymak

598	
599	
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İki gencin yüreklerinde ta viraneden beri geçirdikleri helecanlardan bakiye602 ufak bir çarpıntı var gibiydi. Maşuk, ikide birde
eğilip refikinin kulağına:
— Vermek istediğin kararlar nedir? Onları anlamak için sabırsızlanıyorum.
Veysi, şimdi böyle lakırdıların603 sırası olmadığını yavaşça
söylüyordu. Sonra karşıki peykede yalanan kediye bakarak söz değiştirmek için kahveciye:
— Baba, bu hayvanı çok mu seversin?
— Pehlivan’ı mı söylüyorsun?
— Bu kedinin adı Pehlivan mı?
— Mahalleli verdi ona o adı. Çok kavgacıdır, hiç de yenilmez.
Fakat bugünlerde açlıktan eridi. Ben bulamıyorum, ona nereden yedireceğim…
— Deminden pirelerini ayıklıyordun.
— Evet.
— Tuttuklarını ne yaparsın?
— Mangalın külü sıcaksa içine atarım, “çıt” der geberir.
— Bizim kahveyi pişirirken sakın ha böyle bir şey yapma. Belki cezveye sıçrar.
— Merak etme. Görüyorsun şimdi pire ayıklamıyorum. Siz gelmeden Pehlivan’ın tüyleri arasından dört pire tuttum. Hiçbiri tok,
şişkin değildi. Onların da açlıktan karınları vücutlarına yapışmış.
Attım da ateşe, Müslümansan inan, “pıt” bile demedi. İkisini ezdim
tırnağımın altında çıtlamadılar bile.
Veysi, yüzünü buruşturdu. İhtiyar, fincanları müşterilere vererek söze devam etti:
— Rabb’imin hikmeti. Biz doyacağız, pireler de bizim sırtımızdan doyacaklar. İşte her şey böylece birbirine ulama…Akıl ermez.
bakiye: kalan
lakırdı: söz, konuşma

602	
603	
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10
Kahvenin isli cam kapısı açıldı. Yağlıca, kalıpsız fesi kulaklarına geçmiş, esnafla kâtip arasında sünepe kıyafetli, saz benizli
birisi girdi. İçeridekilerle merhabalaştıktan sonra karşıki peykeye
oturdu.
— Ali Baba, yap bakalım bir kahve! dedi.
Cebinden iri, siyah bir tabaka çıkardı. İçinde az kalmış tozlu kırıntıları toplaya toplaya dolma gibi kocaman bir cıgara sardı.
Uzun bir kiraz ağızlığa geçirdi. Gelecek kahveyi intizaren604 yanı
başına uzattı. Şimdi boş kalan ellerini, dudaklarını yaya yaya tatlı
tatlı birbirine sürterek bir söz açmak için karşıki müşterilerin yüzlerine baktı. Onların lakırdıcılıktaki değerlerini anlamak istiyor gibiydi. Gözlerini ihtiyar kahveciden genç müşterilere, müşterilerden
kahveciye dolaştırarak yutkuna yutkuna başladı:
— Ali Baba, vukuatı605 duymadın mı?
— Duymadım. Bugün kahveye çok müşteri de gelmedi. Pehlivan’la yalnız oturdum. Şimdi senin önün sıra bu delikanlılar geldiler. Onlar da bir şey söylemediler.
— Kuyumcular içinde Yeşildirek muhallebici taraflarında Karadenizli zavallı bir tüccarı sekiz yüz lira mı, bin lira mı işte öyle
bir şey tavlamışlar.
— Pi pi… Bin lira… Ben bu bin liranın yalnız lafını işitirim, bu
parayı nasıl kazanırlar aklım ermez.
— Şimdi herifin birini yakaladılar. Adına Patlıcan Ahmet mi
diyorlar, Domates Mehmet mi? İşte böyle bir karın ağrısı. Polisler
molisler kıyamet… Bende helecan-ı kalb606 var, doktorlar kalabalığa girme diye tembih ettiler. Vukuatın ötesini anlamadım. Lakin
bizim Recep Efendi gitti. Bilirsin o pek girgindir, iğne deliğine girer çıkar. Şimdi buraya malumat607 getirecek.
intizaren: bekleyerek
vukuat: olay
606	
helecan-ı kalb: kalp çarpıntısı
607	
malumat: bilgi
604	
605	
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Kahvenin camlı kapısı bir daha gıcırdar. İçeri orta yaşlı, kısa
boylu, top sakallı, sarıklı bir zat girer. Selam verir. Vukuatı anlatan
müşteri:
— Oo Hafız Kerim Efendi… Buyurunuz, çarşıdan mı teşrif608?
Vaka nasıl oldu? Öteki tufacıları609 da yakaladılar mı?
— Ben eczahaneden geliyorum. Kerime hasta… Çarşıya gitmedim. Vakadan da haberim yok. Ne olmuş? Dünyayı görecek hâlim
kalmadı. İlaçlar ateş pahası. Ölmeli mi yaşamalı mı? Ne yapmalı
vallahi biz de şaşırdık.
Kahvenin en şayan-ı nazar610 ziyneti611 duvarda bir dünya güzeli levhası var. Göbeğinin iki tarafından yükselen uyluklarının bütün müdevveriyetini612 göstererek bir sedirin üzerine yan devrilmiş
yatıyor. Çıplak kolları, bacakları sinek tersinden613 bir cilt hastalığı
manzarası almış.
Hafız Kerim Efendi, levhanın karşısına oturarak lahavle çeke
çeke:
— Ali Baba, bu kâfireyi hâlâ duvardan kaldırmadın. Göbeğinden aşağısı görünüyor vallahi. İnsan istemeye istemeye boyunca
günaha giriyor.
Ali Baba:
— Ben bu dükkânı üzerime aldığım zaman bu postalı burada
buldum. Demirbaş eşya içinde. Kimisi dedi “Kaldır!”, kimisi dedi
“Kaldırma!” Kimisi dedi “Günahtır!”, kimisi dedi “Gölgesi yere
değmiyor, günah değildir!” Ben de şaşırdım ne yapacağımı.
Hafız Kerim Efendi:
teşrif: gelerek onurlandırma
tufacı: hırsız
610	
şayan-ı nazar: bakmaya değer
611	
ziynet: süs
612	
müdevveriyet: yuvarlaklık
613	
sinek tersi: sinek pisliği
608	
609	
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— Ben sana hafız-ı kelam614 ağzıyla söylüyorum ki kaldır, günahtır. Bu çıplak fahişe burada durdukça sen bu dükkânın betini
bereketini bulamazsın.
— Doğru söylüyorsun Hafız Efendi, hiç bereket gördüğüm yok.
Fakat sen de ne vakit bu kahveye gelsen geçer onun karşısına oturursun. Ona bakması o kadar günahsa gel beri tarafa.
Hafız Efendi:
— Gözdür bu, kayıveriyor. Yap bir kahve bakalım.
Kahveci Ali Baba kahveleri dağıtırken:
— Hırsızlık, dolandırıcılık, tavcılık ne kadar çoğaldı. Her gün,
her gece dan dan dan… Kimi vururlar, ne yaparlar bilmem.
Hafız Efendi:
— Güya silah taşıması yasak. Halkın bugünkü kadar silahlandığı bir zaman tarihte görülmemiştir.
Ali Baba:
— Hükûmet niçin bakmıyor bu işlere?
Öbür müşteri:
— Sus baba sus… Sen bir fakir kahvecisin, nene lazım siyaset?
Vakitler nazik.
Ali Baba iki yabancı delikanlıya doğru mütevahhiş615 bir nazarla baka baka namaza durur gibi ellerini başının yanına kaldırarak:
— Haşa, demedim fena bir lakırdı… İşte bu Müslümanlar hep
işittiler. Benim aklım ermez politikaya. Ben vükelanın616 isimlerini
bile bilmem. İşte burada gazete okurlar, dinlerim fakat aklımda kalmaz hiçbir şey. Bizim paşalardan biri gelince öbürü İstanbul’dan
kaçar. Niçin? Sebebini bilmem ve sormam. Gazetelerin bazıları
tuzlu biberli yazarlarmış, onları dükkâna sokması tehlikeli imiş.
Gazete dağıtan çocuğa, hangisi Müslüman yürekli Türk gazetesi ise
onu getirsin diye yalvarırım. Eyyy, şeytanlık çoğaldı, fesat çoğaldı.
hafız-ı kelam: hafız sözü
mütevahhiş: korkan
616	
vükela: vekiller
614	
615	
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Kahveden içeri yakası astraganlı, çizmeli, zayıf, soluk bir genç
girer.
Hep birden:
— Ooo, Recep Efendi geldi. Mantarcılardan ne haber? Anlat
bakalım.
Recep Efendi dünya güzelinin karşısına, Hafız Kerim Efendi’nin yanına oturarak:
— Bir eğlenceli tahkikat617 ki demeyiniz gitsin. Merkeze kadar
üç defa gidip geldim.
Hafız efendi:
— Bugün vazife yok mu?
Recep Efendi:
— Curnali618 imzaladıktan sonra savuşurum. Arkadaşım Nazım’la nöbet yaparız. Bir gün o kalır, bir gün ben. Birbirimizin
yokluğunu belli etmeyiz. Cuma tatil, pazar yarım azat619. Çarşamba
meclis-i vükela620…
Hafız Efendi:
— Diğer dört günü de Nazım’la nöbete koyduktan sonra haftadan ne kalır?
Kiraz ağızlıklı müşteri, baca gibi duman salıveren sıkı bir nefes
çekerek:
— Adam, sen de canım… Bırakınız şimdi vazifeyi, curnalı. Ne
görmüş? Mantarcıları anlatsın.
Recep Efendi:
— Bunlar dişili erkekli bir tavcı kumpanyası imiş. Paralı sersemin birinden altı yüz lira elemişler, dağılmışlar. Deminden kumpanya621 eshabından622 Patlıcan Ahmet isminde birini başında kefiye
tahkikat: soruşturma
curnal: jurnal, iş yerine giriş çıkışlarda imzalanan defter
619	
azat: serbest
620	
meclis-i vükela: vekiller toplantısı
621	
kumpanya: aynı işi yapan topluluk
622	
eshap: kişiler, halk
617	
618	
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ile tebdilikıyafet623 olarak yakalamışlar, tavlanan adamla muvacehe
ettiler624. Mantarcıyı tanıdı. Tuhafı nerede? Patlıcan Ahmet cürmü625
itiraf etmiyor. Ama bu yakınlarda İstanbul’da Yavuzlar Çetesi namıyla kırk kişilik bir hırsız kumpanyası türemiş, onlar tavcılara çatmışlar. Altı yüz lirayı taramışlar gitmişler.
Hafız efendi:
— Hafazanallah, hırsızın da hırsızı, yırtıcının da yırtıcısı var.
Ali Baba:
— Bak şimdi işe. Başımıza bir de kırk harami çıktı. Gece eve
gitmek için kahvede geç kalmaya gelmeyecek.
Recep Efendi:
— İşine bak babacığım, onlar bal alacak çiçeği bilirler. Sana
bana dokunmazlar. Senin cebin çekmecen tamtakır. Bizim aylıklar
çıkmaz. Hırsız kendini bizden sakınsın.
Ali Baba:
— Deme öyle… Benim burada bir tabiim626 vardı ya? Kasım…
Onun, gece cebinden on kuruşunu almışlar, iki de zorlu tokat atmışlar. Şimdiki hırsızlar alçak gönüllü. Bir okka ekmek parasına adam
tepeliyorlar. Biriyle, ikisiyle baş edilmiyor, bu kırk yavuz kişiyle
nice olacak bizim hâlimiz?
Hafız Efendi:
— Allah devlete, millete zeval vermesin627, onların da yakında
cezasını verirler.
Ali Baba:
— Biz böyle dua ettikçe hep ters gitti işlerimiz.
Hafız Efendi:
— Kahveci baba, lafını bil de söyle.
tebdilikıyafet: giysi değişikliği
muvacehe etmek: yüzleştirmek
625	
cürüm: suç
626	
tabi: emir altında bulunan kişi
627	
zeval vermemek: yok etmemek
623	
624	
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Ali Baba şaşırarak:
— Fena mı dedim? Var mıdır bu lafımın cezası?
Kerim Efendi, Veysi ile Maşuk’a göz gezdirerek:
— Bir yabancı tilkinin kulağına giderse görürsün sen hâlini.
Ali Baba pişmanlıkla başını eğerek:
— İhtiyarlık bu… Tutamıyorum artık lafımı, bazen de idrarımı…
— Öyle söyleme, lafa idrar karıştırma. Sonra kahvene kimse
gelmez.
Kahvenin bir köşesinde bu muhavereleri628 dikkatle dinleyen
Veysi ile Maşuk’un biraz benizleri kaçtı. Arada bir müphem629 birer
endişe uçuşan nazarlarıyla630 göz göze geliyorlardı. Kendilerinin
biraz evvel uydurdukları Yavuzlar Çetesi yalanı ne çabuk böyle
dallanıp budaklanarak bu kahvede önlerine çıktı? Onlar on iki kişi
demişlerdi, bu sayı ne süratle631 kırklandı?
Patlıcan Ahmet nasıl çabucak yakayı ele vermiş? Elbette zabıta
bu mantarcıdan temasa geldiği632 Yavuzlar Çetesi hakkında eşkâli633
sormuştur. O da gördüğü sima ve kıyafetleri tarif etmiştir. Demek
kendileri şimdi orada, o anda, tehlike içinde bulunuyorlar. Fakat
Muhsin de nerede kaldı?
O esnada kahvenin kapısı yine açıldı. Başına kalpakla takke
arasından acayip bir şey giymiş pek genç, ak pak, güzelce zıpırın
biri içeri girdi.
Recep Efendi:
— İşte Aziz geldi. Ben onu orada bıraktımdı. Salak, nasıl oldu
anlat.
muhavere: karşılıklı konuşma
müphem: belirsiz
630	
nazar: bakış
631	
sürat: hız
632	
temasa gelmek: görüşmek
633	
eşkâl: görünüş
628	
629	
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Aziz, ağzı kulaklarına kadar uzanan istirhamkâr634 bir sırıtışla:
— Biriniz bir cıgaralık tütün veriniz, biriniz de bir kahve ısmarlayınız. Sonra anlatayım. Neler oldu, neler…
Ali Baba:
— Ulan Aziz, paran olduğu vakit karşıki İsmail’in kahvesine
gidersin, olmadığı vakit buraya gelir, kahveyi hep beleşten635 içersin.
Aziz:
— Darılma babacığım… Gücendinse gideyim. Paramın olduğu
vakti ben bilmiyorum ki sen bilesin. Bundan da al on pak636 be…
Kahvene müşteri gelmediği zamanlarda sen nasıl Pehlivan’ın pirelerini avlıyorsan ben de sokaklarda başıboş deve gibi salma geziyorum. Herkesin ağzında, “Eşek kadar herifsin, bir iş tutmuyorsun.”
diyorlar. İş nerede be? Onun ucunu görsem dört elle sarılacağım.
Geçenlerde iki elim böğrümde Köprübaşı’nda dolaşıyordum. Hanımın biri kucağıma bir çocuk uzattı. “Şunu Boğaziçi vapuruna kadar
götürüver, sana on kuruş vereyim.” dedi. Kısmetim budur dedim,
vallahi hiç ağız açmadım. Tontonu kucakladım. Beş on adım gider
gitmez pis bir koku ile midem bulandı. Kolum ıslandı. Yumurcak
basurlu imiş, anlarsın ya. Kakası bağrıma kadar işledi. Kısmetime
çıka çıka işte bu çıktı. Mundarı oraya bıraktım, savuştum. Anası
arkamdan bağırıyordu:
— Zararı yok… Zararı yok… Bu sabah şıra içti de öyle oldu.
Şimdi akıllandım, çocuk taşıtacakları vakit kucaklamazdan evvel “Şıra içirdiniz mi?” diye soruyorum.
11
Recep Efendi:
— Aziz’e benden bir kahve yap baba…
Kiraz ağızlıklı zat637 iri tabakasını uzatarak:
istirhamkâr: yalvaran
beleş: ücretsiz, bedava
636	
pak: paralık
637	
zat: kişi
634	
635	
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— Al evlat, benden de bir cıgara.
Aziz tabakayı açıp kalbur gibi sallayarak:
— Bunda tütün yok, iki tutamlık enfiye638 kalmış. (kutuyu ortaya uzatarak) Allah rızası için şuna biraz tütün koyunuz da sahibi de
içsin, ben de ziftleneyim.
Veysi, Maşuk’un kulağına:
— Bu Aziz oğlan cana benziyor, onu çeteye alsak dört olurduk.
— Dört olup da tulumba mı kaldıracağız? Böyle tehlikeli zamanda ona nasıl açılırız? Bakalım kabul eder mi?
— Açlıktan nefesi kokuyor. Zavallının iki cıgaralık tütünü bile
yok. Köprübaşı’nda aç karnına boklu çocuk taşıyacağına çetemize
girse beyler gibi karnı doyar, bize de çok yararlığı olur. Bacaklara bak, leylek gibi. Buna “seyrek basan” derler. Beş adımda buradan Fatih’e seker. Kollara dikiz et, o ne kulaçtır be… Beş kişiyi
birden kucaklar. Pençelere bak. Vay yaradana kurban olduğumun,
yapıştığı yeri ahtapot gibi kavrar. Çeneye kulak verdin mi? Bal
gibi kıvamında bıçkın sakızı çiğniyor, anadan doğma halisüddem639
külhanbeyi. Hamal Cemal, birtakım abur cubur mahlukat640 karın
doyursun da İstanbul’un böyle kıymetli, müstait641 evladı aç kalsın,
yuff böyle memleketin ervahına642… Bu çocuk kendinin ne mal olduğunu bilmiyor, ben onun kalçası üstüne revolveri, yan böğrüne
kamayı takayım, iki günde cepleri yüz liralık kaimeler ile dolsun…
Medet Allah, bak önüne geçen olur mu?
Aziz, birkaç nefes çektiği kahve ile cıgarayı önündeki kirli masaya bırakarak hikâyeye başlayan meddah gibi iki elini birbirine
şak şak çarpıp:
enfiye: ot
halisüddem: safkan
640	
mahlukat: yaratık
641	
müstait: doğuştan yetenekli
642	
ervah: ruhlar
638	
639	
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— Hay hak, kıssa-i dasitanımız643 şol644 mahalle645 gelmişti ki…
Patlıcan Ahmet’i enselediler. Yok, dilim bizim ıstılaha646 kaçıyor,
onun zabıtaca bir tabiri647 vardır. Ha, Patlıcan’ı derdest ettiler648.
Üzerine sarımsaklı yoğurtla tavası hoş kaçar. Bunun dolmasını midem kaldırmaz. Öyle tohumluk acur kerata ki ne kadar aç kalsam
benden yana paso649. Patlıcan Ahmet polislerin ortasında giderken
çarşı halkı arkasından yürya650 boşandı. Hiçbir paşanın bu kadar
fahri651 yaveri652 yoktur. Ben alarga653 gittim. Polisten korkarım. Bir
gün Sultanahmet Mitingi’nde bir matmazelin tayyörünün654 cebinden mendil mi, kese mi, işte öyle ipekli bir şey sarkmıştı. Düşmesin
diye içeri itmek için elimi uzattım. Meğerse polis arkamda imiş,
ense köküme bir haşlama indi. Miting halkı Sultanahmet Camii minaresine saika655 düştü sandılar. Gözlerimden ateş çıktı. İkinci patlangacı indirmek için polis el kaldırdı. Tokatın altında kim durur?
Rüzgâr gibi ben iki adım sektim. (gülerek etrafına bakıp) Memur-ı
mumaileyhin656 eli hızını alamayarak bir ihtiyar hocanın beyni bâlâsında657 iftar topu gibi gümledi. Başında sarığı olmayaydı zavallı
adamcağız tahtakurusu gibi yere yapışacaktı. Uzaktan baktım, hoca
toprağa yatmış, bol çakşırının658 içinde yarı kesilmiş kurbanlık koyun gibi debeleniyordu. Polis karanlıkta Ahırkapı feneri gibi pır pır
ateş saçan gözlerini bana dikti. Dişlerini gıcırdatarak küfür defter-i
kıssa-i dasitan: destan hikâyesi
şol: şu
645	
mahal: yer
646	
ıstılah: terim
647	
tabir: ifade, söz
648	
derdest etmek: yakalamak
649	
paso: istemez!
650	
yürya: durmadan
651	
fahri: gönüllü
652	
yaver: yardımcı
653	
alarga: uzaktan
654	
tayyör: etek-ceket takım
655	
saika: yıldırım
656	
memur-ı mumaileyh: yukarıda sözü edilen memur
657	
bâlâ: üst
658	
çakşır: şalvar
643	
644	
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kebirinden659 bir okudu. Ben kalabalığın içine daldım. Ondan sonra
bakıcı660 hoca remil atsa661 nerede olduğumu bulamaz. Bir daha ne
ben o polisi gördüm ne de o beni… Bir polis tayin olunduğu662 mahallin girdisini çıktısını, benim gibi sütbesüt beyzadelerin suratlarını belledi mi bereket versin onu oradan değiştirirler.
Hafız Efendi:
— Ulan Aziz, senin bütün bu nakliyatın663 hepimize “Şecaat664
arz ederken665 merd-i Kıpti666 sirkatin söyler” mısrasını hatırlattı.
Aziz:
— Günahıma girmeyiniz, ben yüreği saf bir çocuğum, matmazelin cebine elimi fena bir niyetle sokmadım. Ben uzun elli olsam
bu sefil kıyafette böyle aç gezmem. Fakat tavcılık, hırsızlık dalaverelerine, zabıta takibatına667 çok merakım vardır. Bu merak yalnız
bende değil ya, çarşı halkının yarısı bugün vakanın arkasında geziyor.
Kapıdan orta yaşlı, düşkünce kıyafetli biri daha girdi. Kahvedekiler:
— Oo, Tahsin Efendi geldi. Nereden böyle?
— Çarşıdan…
— Ne haber?
— Sormayınız, dehşet… İş büyüdü.
— Ne oldu?
— Tavcı Patlıcan Ahmet’ten başka Yavuzlar Çetesine mensup
bir delikanlı yakaladılar. Nasılsa oralarda dolaşıyormuş. Ne büyük
defter-i kebir: yüce defter
bakıcı: falcı, büyücü
661	
remil atmak: fala bakmak
662	
tayin olunmak: atanmak
663	
nakliyat: aktarma, anlatma
664	
şecaat: yiğitlik
665	
arz etmek: sunmak
666	
merd-i Kıpti: çingene
667	
takibat: izleme
659	
660	
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bir kumpanya imiş. Ne hırsızlıklar, ne cinayetler, ne melunluklar668… Âdeta bir teşkilat669 diyorlar.
Ali Baba şaşkınlıkla Pehlivan’ın kuyruğuna basıp hayvanı acı
acı bağırttıktan sonra:
— Heyyy birader, artık bu memlekette kuru ekmeğini kırıp da
rahat yiyecek bir yer kalmadı. Paran olsa soyulursun, tavlanırsın.
Olmasa aç kalırsın.
Tahsin Efendi:
— Çete efradı670 çokmuş, hep buralara avcıya dağılmışlar. Evlerin, dükkânların hâlini, paralı parasız adamları tahkik ediyorlarmış. Zabıta her tarafı arıyor. Bu semtlerde dolaşan yabancı adamlardan şüphe ediniz.
Bütün müşterilerin gözleri kuytu köşede oturan Veysi ile Maşuk’a dikildi. Yabancı çehreli bu iki delikanlı hiç söze karışmayıp
arada bir fısıldaşıyorlardı. Öyle sükûtla dinleyişleri, hâl ve şanları
gizlemeye uğraştıkları esrar bulunduğu şüphesini veriyordu. Hele
türlü mübalağalar671 içinde, Yavuzlar Çetesi’nden bir delikanlının
yakayı ele vermiş olduğu haberini duyunca Muhsin’in yakalandığına hiç şüpheleri kalmadı. Ateş üzerinde kızgın bir ızgarada oturur
gibi yerlerinde duramaz oldular. Şimdi ne yapsınlar? Şaşkın bir çurçur672 gibi gider gitmez oltaya yakalanmak… Bu, Muhsin’in zekâvetine673 yaraşır mı? Ne oldu? Nasıl tutuldu? İsticvapta674, kendini
şurada kahvede bekleyen iki arkadaşı olduğunu haber vermek ahmaklığında bulunmasın? İlk adımda üç yüz lira çırpmak âlâ675 fakat
böyle başlangıçta yakalanmak ne bela…
Tahsin Efendi:
melunluk: kötülük
teşkilat: örgüt
670	
efrat: üye
671	
mübalağa: abartı
672	
çurçur: küçük bir balık
673	
zekâvet: çabuk anlama
674	
isticvap: sorgu
675	
âlâ: çok iyi
668	
669	
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— Tanıdığım bir polis vardı. Bu işin ne olduğunu ondan sordum: “Merak etmeyiniz, tavcılardan ve Yavuzlar Çetesi’nden iki
kişi yakalandıktan sonra ötekileri elde etmek kolaydır. Görürsünüz,
yarına kalmaz çete reisi yakalanır.” dedi.
Aziz:
— Bu mübarek adamın tutulduğunu haber alınca gidip hürmetle elini öpeceğim.
Kahvede herkesin ağzından bir teşni676 tufanı koptu:
— Ulan habis677, haydutluğa mı özeniyorsun? Nerede varsa
öyle kanlı eşkıyaları Allah kahhar678 ismiyle kahretsin, ümmet-i
Muhammet’i şerlerinden679 korusun.
Aziz:
— Amin. Fakat bu adamların yaradılışlarında ben bir başkalık
görüyorum. Cesaretine güvenerek bütün insanlara ilan-ı harb etmek680 şunun bunun yapacağı bir iş değil.
Yarı ciddi, yarı şaka Aziz’in arkasına birkaç kuvvetli yumruk
indi. Oğlanın vücudu kafes gibi güm güm inledi.
Yine kapı açıldı. Muhsin gözüktü. Kahvede bekleyen iki delikanlının yüreklerine birdenbire su serpildi. Endişeden, meraktan
çatılmış, buruşmuş suratlarına bir inbisat681 geldi. Hemen yerlerinden fırladılar. Veysi kahve parasını verip dışarıya çıkacağı esnada
Aziz’e dönerek:
— Birader, hafif bir yükümüz var, Aksaray’a götürürsen seni
memnun ederiz.
Aziz biraz mütereddit682:
teşni: ayıplama
habis: alçak
678	
kahhar: yok eden
679	
şer: kötülük
680	
ilan-ı harb etmek: savaş ilan etmek
681	
inbisat: rahatlık
682	
mütereddit: çekinerek
676	
677	
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— Cerrahpaşa’ya, Taşkasap’a, Yenibahçe’ye kadar Aksaray
derler.
Veysi:
— Yok yok, korkma. Gideceğimiz yer Laleli’nin altında.
Aziz:
— Peşin anlatayım, ben arka hamalı değilim. Semerim yoktur.
Veysi:
— Uzun etme canım. Senin ne kadar yük kaldırmaya tahammülün olduğunu çakar boydanız. Elde gidecek ufak bir şey taşıyacağız.
Aziz birdenbire yerinden sekti. Güreşe hazırlanan bir pehlivan
gibi vücudunu geri aldı, boynunu ileri uzattı. Kavgadan evvel birbirini koklayan kediler gibi küçük bir müddet burun buruna, göz
göze geldiler. Sanki yürekten anlaştılar, seziştiler. Arkadaşlarıyla
beraber Veysi dışarı çıktı. Aziz’i arkasından mıknatıs gibi çekti.
Sokaktan bir hali683 arsaya yürüyüp dört genç halka oldular.
Aziz hangi yükü taşıyacağını anlamak ister bir merakla, şaşkın şaşkın bu yabancı çehrelere bakıp dururken Veysi onun hemen bileğinden kavradı, suratını suratına yaklaştırarak:
— Oğlum, gözümün içine bir daha bak, bütün dikkatinle bak.
Aziz bileğini kurtarmak için hafifçe kıvırarak:
— Ağabey, kulampara684 mısın? Eğer öyleysen uzlaşamayız.
Yemin ederim ki o huyum yoktur.
Veysi:
— Hayır. O pis lakırdıyı ağzından bırak.
Aziz:
— Ne bileyim ben. Böyle bir teklifle birkaç defa daha beni viraneye çağırdılar da…
Veysi avucunun içindeki bileği şiddetle sarsarak:
— İyi baktın mı bana?
hali: ıssız
kulampara: oğlancı

683	
684	
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— Baktım.
— Kimim ben?
— Gözlerin yüreğime ürküntü veriyor.
— Ben Yavuzlar Çetesi’nin reisiyim.
Aziz yere kapanarak:
— Aman şahım…
— Seni boklu çocuk taşımak sefaletinden kurtaracağım.
— Emret.
— Cesaret, sadakat, fedakârlık isterim.
— Bana para ver, her şeyi iste.
Maşuk’la Muhsin kendi kendini reis yapan bu arkadaşlarının
yüzüne taaccüple685 bakıyorlardı. Yavuzlar Çetesi deminden kendilerinin uydurdukları mevhum686 bir şeydi. Efradı olmayan çetenin
reisi olur mu? Besbelli Veysi sokaklardan böyle it, ipsiz toplayarak
takım düzecekti. Lakin böyle ilk tesadüf edilen haytaya emniyet
nasıl caiz olabilirdi687?
Veysi, arkadaşlarının bakışlarından gönüllerinden geçenleri
anlayarak ikisinin de birer birer kulaklarına eğilip:
— Beni bozmayınız. İşin içinde iş var, sonra anlarsınız.
Aziz’e dönerek:
— Oğlum, teklifimi kabul ediyor musun? Seni çeteye yazıyorum.
— Velinimet, Allah ömrünüze bin bin bereket versin. Hiç kabul etmemek olur mu? Namınızı duyduğum dakikada size kulaktan
vuruldum. Yerinizi bileydim, aranıza kabul için gelip istida688 verecektim.
— Okuyup yazman var mı?
taaccüp: şaşkınlık
mevhum: kuruntu
687	
caiz olmak: uygun olmak
688	
istida: dilekçe
685	
686	
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— Okurum. Bütün cinayet kitaplarının hafızıyım. Yazıya gelince imlama alışırsanız siz de beni okursunuz.
— Katlin var mı? Korkma açıl.
— Hayır ağabeyciğim. Adam öldürmeye gelince daha yüreğim
yufka. Geçenlerde bir gece bir konağın kümesinden bir kaz çaldım.
Zevzek hayvan yolda kaçarken koltuğumun altından gak gak bağırır. Baktım olmayacak, boğup sesini kestim. Başka cana kıymadım.
— Kimsen var mı?
— Bir kocakarı anamla bir kız hemşirem689 var. Üçümüz de
evin haricinde çalışırız. Anam yaşına uygun gelen sanatı yapar. Kız
kardeşim güzelcedir, aç kalmaz.
— Sıhhatin nasıl?
— Domuz gibi her cefaya690 dayanır.
— Gözlerin?
— Gece karanlığında sansar gibi görür.
— Kulakların?
— Yastığımda pire gezindiğini duyarım.
— Çevikliğin?
— Maymun gibi düz duvara çıkarım.
— Nasıl yaşamak istersin?
— Zenginin kasasından…
— Pek gençsin, sevdaya ateşin nasıl?
— Naz ve istiğnaya691 gelmem. Mart kedileri gibi nöbet beklemem. Bilaücret692 elime ne geçerse eyvallah, tığlar gönlümü hoş
ederim.
— Aziz…
— Efendinin efendisi…
hemşire: kız kardeş
cefa: sıkıntı
691	
istiğna: naz yapma, tenezzül etmeme
692	
bilaücret: ücretsiz
689	
690	

140 | Can Pazarı

— Belki sen şimdi içinden dersin ki…
— Ne derim?
— Bu herifler ne ahmak şeyler, kahvede ilk rast geldikleri benim gibi bir kopuğa açıldılar. Şimdi şurada, iki adım ötede polisin
kulağına bu işi fısıldayıversem bunların üçünü de deliğe tıkarlar.
Aziz, sen bizim tırnağımızın altında bir pire gibisin. Nasıl can verdiğini kendin bile duymazsın.
— Malum ağabey, malum… Bu işin bir “can pazarı” olduğunu
biliyorum. Size sadakat etsem hükûmete hıyanet etmiş693 olurum.
Hükûmete sadakat etsem göstersem sizi ele vermiş olurum. Hangi
tarafa kımıldasam ceza var. Ölüm var. İnsan, kendini şeytana sattıktan sonra artık şeytan kalmalıdır. Polise niçin haber vereceğim?
Sadakatimi beğenip de beni nefer694 kaydetsinler diye mi? Biz de
polis yazılırsak zabıta kiminle uğraşacak? Kimi kovalayacak? Kimi
deliğe tıkacak? Hapishanede kimleri oturtacak? Hasılı polisin, jandarmanın vücuduna695 ne ihtiyaç kalacak? Dünyada namuslu adam
o kadar çok ki bu mübarek şeyin adam başına taksiminde artık
kıtlık zuhur etmeye başladı. Bazılarına pek az hisse isabet ediyor,
bazılarına da hiç. Şimdi bana “Aç oturan bir namuslu mu olmak istersin? Yoksa akşam sabah külbastı, tavuk yiyen, şampanya içen bir
namussuz mu?” diye sorsalar ben bu sual karşısında geniş geniş gülerim, tatlı tatlı öksürürüm. Çünkü buna cevap vermek için istihareye yatmaya696 lüzum yok. Ah fakat ne yapayım ki ulu orta böyle
bir sual soran yok. Sorulsa dünyanın hâlini siz o zaman görürdünüz.
Aziz’in bu küçük nutku alkışlandı. Dördü, sarmaş dolaş koklaştılar. Güreşten sonra tartışan pehlivanlar gibi birbirini belden
kaldırdılar.
12
Eşkıyalık defterine bir gönüllü daha kaydettikten sonra Veysi,
Muhsin’e dönerek:
hıyanet etmek: hainlik yapmak
nefer: er
695	
vücut: varlık
696	
istihareye yatmak: bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest
alıp dua okuyarak uyuma
693	
694	
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— Biz seni yakalanmış diye duyduk.
— Enayi miyim ben, böyle sermayesiz sırf kâr bırakan bir dalaverenin ilk adımında tutulayım?
— Haberin var mı? Patlıcan Ahmet’i pençelemişler.
— Malumatın âlâsı bende. Herifi iki polisin ortasında imambayıldı gibi giderken gördüm.
— Nasıl yakalanmış?
— Hayret… Ne cesaret… Kefiyenin altında kendine İstanbul’a
yeni gelmiş bir hacı süsü vererek bir ikinci tavcılık daha yaparken
tutulmuş.
— Yavuzlar Çetesi’nden bir delikanlının da tutulduğunu söylüyorlar ki biz seni zannettik.
— İşte buna sizden ziyade ben şaştım. Çünkü tutulanı ben de
sizin ikinizden biri sanmıştım. Yavuzlar Çetesi’nden birinin yakalanmış olduğu çarşıya yayıldı. Yavuzlar Çetesi! Aman ya Rabbi
şuradan üç mahalle aşağıda kendi kendimize uydurmuş olduğumuz
koftiden697 bir isim. Ne çabuk ortalığa dehşet salmaya başladı. Besbelli Patlıcan Ahmet bunu zabıtalara söyledi. Tahkikata giriştiler.
Ağızdan ağıza ulandı gitti. Yarın gazeteler yazacak. Bütün muharrirler698 bu nam üzerine kafalarındakini boşaltacaklar. Okurken
sana da, bana da ürküntü gelecek. Fakat buralarda durmak bizim
için iyi değil. Hemen fertiği çekelim. Bir kaçak silah deposu haber
aldım, gidelim, bu yeni sanatımız için lazım gelen takımı düzelim.
Anlıyorum, yeni teşkil eden her türlü millî şirketlerden, sermayedarlardan ziyade iş göreceğiz. Öyle bir dalavere ki nizamnamesi699
yok, vergisi yok, sigortası yok. Bugün vurur, bugün yeriz, yarına
Allah kerim…
Dört arkadaş Mercan Yokuşu’ndan Eminönü’ne vurdular. Sokakları dolduran bütün insanları ahmak, çelimsiz birer haraçgüzar700
gibi görüyorlar, bankaların önünden geçerken birbirini dürterek:
kofti: yalan, uydurma
muharrir: yazar
699	
hizamname: tüzük
700	
haraçgüzar: haraç verici
697	
698	
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— Bu kârgir701 duvarlar, bu demir kapılar, içerideki kalın kasalar birkaç gün sonra bize birer mukavva parçası gibi ram olacaklar702
fısıltılarıyla gülüşüyorlardı. Galata’ya geçtiler. Muhsin, arkadaşlarını rıhtımın arkasında geniş fakat pis, ayaktakımına mahsus bir
birahaneye bırakarak:
— Benim yalnız gitmem icap ediyor703. Siz burada bekleyiniz.
Fakat ne olur ne olmaz, çok içmeyiniz. Hırlı hırsız bu tarafın bütün
sabıkalıları buraya toplanırlar. Zabıta hafiyeleri704 de vardır. Burası
bizim için bir iptidai mektebi705 gibidir, etrafınızda olup bitenlere
iyi dikkat ediniz.
Muhsin, rıhtımın arkasındaki o kömür tozlu, katranlı, çamurlu,
yağlı, yazın en yabis706 günlerinde bile kurumayan cıvık, balçık sokaklarda dolaşarak bir yer arıyordu.
Nihayet buldu: 32 numaralı Avrupa Hanı. Geniş bir kapıdan
içeri girdi. Burası iki tarafında mağazalar bulunan boş bir sokağa
benziyordu. Soldan saptı. Üçüncü mağazanın önünde durdu. İçerisi
halatlar, kıtıklar707, ziftler, benzin galonları, kezzap damacanaları
vesaire ile doluydu. Destgâhta708 duran iri yarı bir delikanlıya sordu:
— Kastro Munhaym?
Destgâhtar709, eliyle mağazanın ilerisini gösterdi. Muhsin yürüdü. Tepe camından aydınlık alan son kısma kadar gitti. Köşede iki
metreküp camekânın içinde, Avusturya Yahudi’sine benzer, defterler ile meşgul kırmızı sakallı, gözlüklü birini gördü.
Camekânın kapalı kapısını itti. Kopan ufak gıcırtı üzerine sakallı adam bir kafes içindeki kuş gibi başını kaldırdı. İri müdevvir710
kârgir: taş
ram olmak: boyun eğmek
703	
icap etmek: gerekmek
704	
hafiye: casus
705	
iptidai mektebi: ilkokul
706	
yabis: kuru
707	
kıtık: keten lifi
708	
destgâh: tezgâh
709	
destgâhtar: tezgâhtar
710	
müdevvir: yuvarlak
701	
702	
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camlı gözlüğünün altından parlayan keskin gözleriyle gelen adama
baktı. Bu bakışında biraz müsteskıl711 “Ne istiyorsun?” suali vardı.
Muhsin içeriye adımını attı. Bu kafesin samit712 sakinine713
doğru eğilerek mahremane714 bir tavırla:
— Baron Aynacıyan Armanak tarafından geliyorum.
Bu isim gözlüklünün bakışındaki huşuneti715 biraz dağıtarak
Avusturyalı şivesiyle:
— Ne istiyoğsunuz?
Muhsin, azıcık daha eğilerek:
— Silah.
— Ne silah?
— Revolver.
— Markanız var mı?
— Markam var.
— Veğeceksiniz, göğeceğim.
Muhsin, markayı bulmak için cebini karıştırırken Kastro Munhaym, puhu716 gibi tekerlek gözlerinin bütün dikkatiyle zairin717 hiç
de centilmen olmayan hâlini süzüyordu. Bu kıyafet düşkünü müşteri yan cebinin en derin köşesinden markayı bulup çıkardı.
Bu, üzerinde okunmaz murabba718 bir mühür ile bir numara
bulunan bir mukavva parçası idi. Munhaym rakama baktı: 75. Yazıhanesinin gözünü çekti. Ufak bir defter çıkardı. Yapraklarını süratle çevirerek numarayı karşılaştırdı. Besbelli mutabık719 bularak
müşteriye döndü:
müsteskıl: soğuk, tersleyen
samit: sessiz
713	
sakin: oturan
714	
mahremane: gizemli
715	
huşunet: sertlik
716	
puhu: baykuş
717	
zair: ziyaretçi
718	
murabba: dört köşeli
719	
mutabık: uygun
711	
712	
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— Bizde son sistem, gayet iyi Alman marka bir çeşit revolver
vağ. Elli lirağa bir dane… Otuz altı fişek beraberğ veğiyoğız, soğa
isteğse pağa ile fişek yine veğiyoğız.
Muhsin, tanesi sekiz on liraya üç revolver almak fikrinde idi.
Elli lirayı duyunca apıştı, daldı. Düşünüyordu. Alsa cebindeki o günün vurgununu tekmil feda ederek720 dört kişi ancak iki revolver
sahibi olabileceklerdi. Arkadaşları bu yüksek fiyata razı olacaklar
mıydı? Almasa hokkabazın hokkası, aşçının bıçağı, masadı, terzinin makinesi, makası olduğu gibi bugünkü asri şehir haydudunun da
mutlak silahı bulunmak lazımdı. Talihleri yardım ederse yüz lirayı
belki o gece çıkarırlardı. Soyacakları insanlar ile zabıta ile silahsız
uğraşması kabil değildi. Gazetelerde her gün okunan zabıta vakalarında görülmüyor mu? Birkaç hırsız münasip bir saat kollayarak
bazen güpegündüz bir mağazaya, dükkâna herhangi bir mahalle
giriyorlar. Tehdit edecekleri zavallıların alın ortalarına namluyu dikerek “Ver” diyorlar. Her sözün, her tehdidin tesirini büyültücü bir
kuvvet lazım. Bugün fişeksiz bir revolver ile ne büyük iş görmüştü.
Nihayet kendi hesabına bir tane almaya karar vererek:
— Bugün bir adet alacağım. Eğer verirseniz belki yarın gelip üç
tane daha alacağım.
— Ne vakit ve kaç tane isteyoğsanız veğiyoğız.
dedi. Silahın parasını aldıktan sonra üzerine Almanca “Bedeli tediye olunmuştur”721 kelimesini yazıp markayı iade ile:
— Perşembe Pazarı’nda Karlos Han vağ. Kırk yedi numağo.
Oğda biğinci kat 19 numağo odada gidecek. Soğacak. Perfilt Strunger kimdiğ? Bu mağka onun elinde veğecek, “gevolveğ” alacak…
İşte bu kadağ…
Kastro Munhaym, elli liralık alışveriş eden bu kılıksız müşteri
ile daha ondan ziyade meşgul olmaya lüzum görmeyerek yine kırmızı sakallı defterin üzerine eğdi.
feda etmek: gözden çıkarmak
tediye olunmak: ödenmek

720	
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Muhsin soluğu Perşembe Pazarı’nda aldı. Bu semtin dar, dolambaç, kasvetli, pis sokaklarında kalın taş duvarlı, küçük pencereli,
basık hapishane yapılı binalar rehsinde722, tabakçı tüccarın yollara
saçtıkları samanlar, kuru otları, sökülmüş sandık, balya çemberlerini cam, şişe kırıklarını çiğneyerek dolaştı.
Nihayet intişar eden723 hamız724 bevlin725 keskinliğinden aksırmadan geçilemeyen bir kuytu sokağın bitiminde 47 numara Karlos
Hanı’nı buldu. Küf kokan karanlık bir methalden726 yürüdü. Etraf
biraz göz alışabildikten sonra hayal meyal seçiliyordu. Ta dipte gözüne kömür ateşi gibi bir şey parladı. Yaklaştı. İhtiyar bir adamın
kahve çay pişirdiğini gördü. Perfilt Strunger’in 19 numaralı odasını
sordu.
İhtiyar herif, eliyle merdiveni işaret ederek:
— Çık, sola yürü, dördüncü kapı.
Penceresiz kale burçları merdivenlerine benzeyen pek kadim
usuldeki727 hantal taş basamaklardan çıktı. Bu Karlos Hanı etrafını
saran yüksek binalar arasında ezilmiş, boğulmuş gibiydi. Birinci
katın gezinti mahalli iki küçük aralıktan donuk bir aydınlık alıyordu.
Soldan dördüncü kapı üzerindeki 19 numarayı gördü. Kapı aralıktı. İtti, girdi. İçerisi videlalar728, sahtiyanlar729, glaseler730, köseleler,
yol çantaları, lastik galoşlar, alüminyum mutfak edevatı ile dolu idi.
Kumral saçları taralı, pek genç, güzel bir delikanlı ta dipteki
yegâne731 pencerenin önüne oturmuş gazete okuyordu. Gireni gördü. Fakat bir yan bakıştan başka bir hareket göstermedi. Muhsin,
rehs: ara
intişar etmek: yayılmak
724	
hamız: ekşi
725	
bevl: idrar
726	
methal: taraf
727	
kadim usul: eski tarz
728	
videla: dana derisi
729	
sahtiyan: boyanmış deri
730	
glase: yumuşak deri
731	
yegâne: tek
722	
723	
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ona kadar ilerledi, tam karşı karşıya gelince gazeteyi elinden gönülsüzce pencerenin içine bırakarak düzgün bir Türkçe ile sordu:
— Ne istiyorsunuz?
— Mösyö Perfilt Strunger’i görmek isterim.
— Kendisi burada yoktur fakat ona ait her şeyi ben görürüm.
— Ona söylenecek her şeyi demek sana söyleyebiliriz.
— Evet.
Muhsin cebinden markayı çıkarıp uzattı. Çocuk markayı okuduktan sonra Muhsin’e bir iskemle uzatarak:
— Peki, buyurunuz, oturunuz. İstediğinizi şimdi getireceğim,
dedi.
Kösele yığınlarının arasından ufak bir kapı açtı, pat pat yürüdü,
kayboldu. Yeni mesleği icabı olarak Muhsin boş oturmadı. Burası
neresi? Nasıl ticarethane idi? Her şeyi öğrenmesi lazımdı. Yavaşça
sandalyesini terk edip küçük kapıya kadar gitti. Buradan aşağı karanlık bir merdiven iniyordu. Başını uzattı, dinledi. Çocuğun ayak
sesleri gittikçe zayıflayarak hâlâ duyuluyordu. Demek burası derin
bir yere iniyordu.
Aşağıda ne olduğunu anlamak için Muhsin de yavaşça merdivenden birkaç basamak indi. Kuyuya bakar gibi eğildi. Bir elektrik
fenerinin ışığı parladı söndü. “Küt” diye kalın bir kapak açılır gibi
oldu.
O zaman sanki elektrik fenerinin çakan sönen lemalarıyla732
Muhsin’in beyninde bir fikir uyandı. Tereddüde733 kapılmadan hemen icraya karar verdi. Bu gibi dakikalarda cesur ve ani olmanın
lüzumunu biliyordu. İçeriye, hariçten birinin girmesini mâni için
hemen koştu, mağazanın aralık duran kapısını itti ve üzerindeki
anahtarla içeriden kilitledi.
lema: parlama
tereddüt: kararsızlık, duraksama

732	
733	
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Bir iskemleye çıktı. Tavandan sarkan ip turalarından734 birini aldı. Avının üzerine giden bir kedinin yumuşak ve muhteris735
adımlarıyla merdivenden süzüldü. Filhakika çocuk yirmi ayaklık
bir merdivenden sonra zeminden bir metro murabbaından bir kapak
kaldırarak daha aşağıya inmişti. Orası, yine birkaç basamakla derinleşen bir mahzene benziyordu.
Muhsin buradan aşağı baktı. Çocuğu elinde elektrik feneriyle
bir sandığın üzerine eğilmiş silah seçmekle meşgul buldu. İşte saniye o saniye idi. Bir atmaca hızı ile avının üzerine atıldı. Neye uğradığını bilemeyen çocuk gür sedasıyla istimdada736 başladı. Bu ilk
şekavet737 vakasının verdiği helecanla burnundan soluyan Muhsin:
— Bağırma… Ne ırzına dokunacağım ne hayatına. Lüzumu kadar silah alıp gideceğim.
Sandıkla, üzerine abanan Muhsin’in iri gövdesi arasında kalan
çocuk kıpırdayamıyor, istimdat feryatları da etrafın kalın taş duvarları arasında boğulup eriyordu.
Muhsin yalnız göğsüyle genç mağazacının nazik vücudunu
zapt ederek iki eliyle ip turasını açtı. Çocuğun ellerini arkasına çemreyip738 sımsıkı bağladı. İki bacağını da ayaklarına kadar birbirine
bumbar739 gibi sardı. Bir mumya hareketsizliğine gelen bu vücudu
da küçük mağazanın bir tarafına uzattı. Çocuk hâlâ bütün avazıyla
bağırıyordu. Sandıktan iri bir revolver çekip tehdiden740 zavallının
beynine doğru kaldırarak:
— Kes sesini… Bu demir parçasını kafana bir indirirsem tuzla
buz ederim.
tura: halat gibi ip çilesi
muhteris: hırslı
736	
istimdat: imdat isteme
737	
şekavet: haydutluk
738	
çemremek: toplamak
739	
bumbar: kasaplık hayvanların kalın bağırsağı
740	
tehdiden: tehdit ederek
734	
735	
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Bu iri kolun gölgesi altında çocuk titreyerek sustu. Bir tarafa
fırlayan elektrik feneri dairevi741 beyaz ışığıyla bu yer altı vakasını
aydınlatıyordu.
Muhsin, feneri yerden aldı. İçi silah dolu sandığa eğildi. Koltuğunun altına sığabildiği kadar revolver aldı. Sargılarının altında
kalıp gibi yatan çocuğa dönerek:
— Fişekler nerede? Söyle.
Çocuk hazin hazin ağlıyordu. Cevap vermedi. Muhsin, kalın
tabanlı ayakkabısının ucunu biçarenin gırtlağına dayayarak:
— Bir basınca canın aşağından çıkar.
Sözde şaka yoktu. Mağazacı, kundakta çocuk gibi bağlarının
içinde kıvrandı. Yaşlar dökülen yüzünü ekşiterek elemli bir sesle:
— Öbür köşeye bak!
dedi. Muhsin, feneri o tarafa çevirdi. Bir sandık daha gördü. Gitti,
kapağını açtı. İçinde üzeri meşin kaplı mükaap bir sandık daha göründü. Onun kapağını da kaldırdı.
Parşömen kâğıtlara sarılı paketler buldu. Bir tanesini açtı. Uzun
şekilde bir mukavva kutu çıktı. Her birinde birer düzine fişek vardı.
Bunlardan da kâfi miktarda ceplerine yerleştirdi. Yine, yalnız yaşla
gözleri parlayarak yerde kalıp gibi yatan çocuğa döndü:
— Ustan Perfilt Strunger’e selam söyle, “Yavuzlar Çetesi’nden
parasız silah mübayaa ettiler742.” de. Hırsızın büyüğü kendisidir.
Kim bilir kaç senedir gümrükten memnu mal kaçırarak devleti zarara sokuyor. Böyle, günde birer marka ile gelen dost düşman kimselerin ellerine silah veriyor. Arkamızdan patırtı çıkarırsa onun hâli
bizden berbat olur. Vaziyetin biraz rahatsız ama ne yapalım, çorbacın gelinceye kadar bu hâlde kalmaya tahammül edeceksin. Adiyö.
Muhsin, merdivenlerden yukarı fırladı. Mağazanın gezinti mahalline olan kapısını açtı. İki tarafına bakındı, kimse yok. Koltuğunun altındaki revolverleri güzelce bir paket yaptı, sicimle bağladı.
Etrafa bir göz attı. Köşedeki ufak kasanın kapısını yokladı. Kilitdairevi: yuvarlak
mübayaa etmek: satın almak

741	
742	
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li değilmiş, açıldı. Bütün bölmeleri, gözleri aradı. Yetmiş iki lira
kadar para buldu, cebine indirdi. Kapıdan çıktı. Bütün bu işler on
sekiz, yirmi dakika zarfında bir sinema vakası hızı ile olmuştu. Hanın merdiveninden indi. Karanlık köşede ihtiyar kahveciyi sakit ve
ağır hareketlerle yine işiyle meşgul buldu. İçeriye birkaç kişi girdi.
Muhsin mağazadan mübayaatta bulunmuş743 bir müşteri tavrıyla
koltuğunda irice paketini taşıyarak sokağa çıktı, kalabalığa karıştı.
Muhsin, şimdi yolda giderken ne sarf edip ne kazanmış olduğunu hesaplıyordu. Elli lira vermiş, yetmiş iki almış, maa744 fişek bir
paket revolver de caba… Kârlı dalavere ama soğukkanlılık, akılları
durduracak cüret745, âleme parmak ısırtacak cesaret, çeviklik, nazik
anlarda derhâl karar vermek meleke-i zihnîsi746 lazımdı.
13
Akşam yaklaşıyor, Muhsin koltuğunda paketiyle gidiyor. Pakette ne olduğunu bilseler en büyük cezaya uğrayacak. Fakat akşamüzeri Karaköy’de kaynayan siyah insan anaforu içinde koltukları
yüklü geçenler hesapsız. Kim ne taşıyor, ne malum?
Bunların hangisinden şüphelenip de paketine, bohçasına, çantasına, torbasına bakmalı? Bu işi görmek için hemen o kalabalığın
üçte birine müsavi747 zabıta memuru lazım. Bu mümkün mü? Kim
bilir o anda, cepte, pakette, bavulda, balyada, sandıkta oradan oraya ne memnu, ne muzır748, ne katil, ne muhrip749 şeyler nakl u devr
oluyor750… Keyfiyet üzerine şüphe celbetmekte.
Muhsin, tavanına kadar adi cıgara ve puro dumanı bürümüş
birahaneden içeri girdi. Arkadaşlarını bir köşede muhabbet etmekmübayaatta bulunmak: satın almak
maa: beraber, ile
745	
cüret: yiğitlik
746	
meleke-i zihnî: akıl yetisi
747	
müsavi: eşit
748	
muzır: zararlı
749	
muhrip: yıkıcı
750	
nakl u devr olmak: taşınmak
743	
744	
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te buldu. Yanlarına gitti. İyice neşelenmişlerdi. Paketini peykenin
üzerine aralarına koyarak oturdu.
Veysel hemen sordu:
— O ne?
— Revolver.
— Kaç tane?
— Ne kadar taşıyabilirsem o kadar aldım.
— Ucuz mu buldun?
Muhsin dudağını kıvırıp müstehzi bir yan bakışla:
— Para mı verdim sanıyorsun?
— Sarılması memnu koca bir paket revolver gündüz ortasında
parasız nasıl alınır?
— Para ile mal alanlar alelade müşterilerdir. Biz, esnafın, tüccarın, sarrafın, sermayedarın filanın falanın sırtından yaşamaya karar vermedik mi ya?
— Canım, nasıl aldın?
— Bir kolpasına751 getirdim aldım. İnsanın kumarda olduğu
gibi hırsızlıktan da talihi açık olursa bu öyle tatlı, kârlı bir iş ki bugüne kadar nasıl olup da aç oturduğuma, aç oturduğumuza taaccüp
ediyorum752.
Masanın üzerine karidesinden, midye pilakisinden kızarmış
sucuğuna kadar meyhane mezelerinin envaı753 dizilmişti. Hemen
Muhsin’in bir şişe düzü754, kadehi, bardağı geldi.
Aziz, içkiden süzülmüş gözleriyle dikkatle, hayretle Muhsin’e
bakıyordu. Gündüz ortasında tutulmadan, görülmeden, dayak yemeden bir koltuk dolusu revolver aşırıp gelmek, bu ne büyük sürate,
maharete, cürete mütevakkıftı755…
kolpa: fırsat, oyun
taaccüp etmek: şaşırmak
753	
enva: çeşitler
754	
düz: sade üzüm rakısı
755	
mütevakkıf: bağlı
751	
752	
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Genç dolandırıcı, derin bir hiss-i takdir756 ile titreyerek bu sanat
pirinin elini öpmeye atıldı. Muhsin şaşırarak:
— Ne yapıyorsun?
Aziz, sarhoşça bir muhabbetle:
— Üstadın elini öpüyorum.
— Ben ne üstadım ne hocayım.
— Dudaklarım mübarek eline değsin de ben de feyz alayım757.
Muhsin güle güle sağ elini çekip solunu uzatarak:
— Berhudar ol, dert görme; kemik yala, et görme oğlum. Bunu
da öp. İstersen ayaklarımı da çıkarayım.
Maşuk:
— Kâfi… Burası çırak mektebi değil, meyhane.
Aziz, hazin bir neşe ile gözleri sulanarak kadehini doldurup:
— Ah, ilk aşırıntılarımda ne kadar dayak yediğimi bilmiyorsunuz. Harp senelerinin açlıktan sokaklarda düşüp düşüp adamlar öldüğü bir zamanı oldu. İşte o vakit ben iki yumurta aşırırken
yakalandım, arkama beş yumruk yedim. Ağzımdan kan geldi. O
günden beri hâlâ betimi benzimi toplayamadım. İnsanlara, toklara, zemininden tavanına kadar tıklım tıklım zahire758 dolu mağaza
sahiplerine, lokantalarda kartlardan istedikleri yemekleri intihap
hakkına malik olanlara derin bir kin bağladım. Böyle tımtıkız yiyeceklerle donanmış dükkânların, nefis kebaplar, balıklar tüten lokantaların önlerinden geçerken midem göbeğimden doğru çekilir,
büzülür, açılır, sızlar, bir şeyler olur. Bütün ömrümde ona böyle
lezzetli gıdalar veremediğim için sanki bana lanetler eder. Bazen
masaların önünde domuz gibi kalın enseli, kırmızı pancar suratlı,
ayı yapılı müşteriler görürüm. Fesi çıkarmış, başını tabağına eğmiş,
her lokmayı yutuşunda hazzından gözlerini yumup açarak gövdeye
atıştırıyor. “Artık yeme be herif, çatlayacaksın!” narasıyla sokakları çınlatacağım gelir. Bazen de sofra başında armut sapı boyunlu
hiss-i takdir: değer verme hissi
feyz almak: etkilenmek
758	
zahire: tahıl
756	
757	
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sıska, sarartma kimselerin önlerindeki tavuğu iştahsızlık tereddütleriyle on defa evire çevire istemeye istemeye yediklerini görür de
fena hâlde sinirlenirim. Bu, taama istiğnalı759 adamın ince ense köküne bir yumruk inerek “Kalk oradan miskin, o tabağın başına ben
geçeyim de tavuk nasıl yenirmiş gör. O nimetin kadrini bilmek için
benim gibi bilaniyet760 aylarla döngel orucu tutmalısın.” Pek sofu,
namazcı zatlar üç ayları tutarlar. Biz evce altı ayları, seneleri tuttuk.
Bu kadar vakit mide işkencesi çektik. Hiç şüphesiz bu açlığımız
hakiki oruç gibi ahrete de sevap kaydolunmazdı.
Aziz hepsine karşı yaltaklanmakla boyun kırarak devam etti:
— Ah ağabeylerim, velinimetlerim sayenizde midem yemek,
cebim para görecek. Şimdiye kadar çaldığım şeylerden karnımdan
ziyade sırtıma yumruk yedim.
Veysi:
— İlerisi belli olmayan bir iş için bize öyle peşin teşekkür etme.
Bizimle beraber yumruk, belki de bıçak, kurşun yemeyeceğin ne
malum. Oğlum, bu iş götürü can pazarlığıdır.
Aziz:
— Razıyım ağabey, miskin aç gebermedense rızkımı, kısmetimi bir başkasıyla çekişerek ölmesi benim için şandır.
Muhsin, revolverleri nasıl aşırdığını anlattı. Hep takdir ile göğüsleri kabararak dinlediler. Bu vurgunun heyecanıyla ateşlenerek
kadehler doldu, tokalar yapıldı.
Veysi, biten düziko761 şişelerini tazelettikten sonra sarhoşluğun
henüz bedmestliğine762 varmayan tatlı neşesiyle arkadaşlarının yüzlerine candan birer tebessüm dağıtarak başladı:
— Size mühim söyleyeceklerim var. Biz, işsizlikten, parasızlıktan, açlıktan vakıa763 küçük bir çete hâlinde toplandık. Henüz hiç
istiğnalı: nazlı, tokgözlü
bilaniyet: niyet etmeden
761	
düziko: düz rakı
762	
bedmestlik: kendinden geçmişlik
763	
vakıa: dolayı
759	
760	
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birimiz, elhamdülillah katil değiliz ve hiçbir vakit katil olmayalım.
Mesela gazetelerde okuyoruz: “Silahlı dört şahıs, filan mahalledeki
Bakkal Panço’nun dükkânına giderek bittehdit764 üç bin lira isterler,
verecek o kadar parası olmadığını söyleyen bakkalı beş yerinden
cerh ile biruh765 yere serip savuşurlar.” İşte bu basbayağı, kötü, hayvanca bir cinayet, menfur766 bir haydutluk… Biz böyle bakkala çakkala tenezzül etmeyelim. Ekserisi767 kendi yağıyla kavrulan esnafa
el uzatmayalım. Cemiyetin masum insanlarını soyanları soyalım.
Bakınız, ilk vurgunumuz nasıl oldu? Biz tavcılardan yarı yarıya pay
aldık. Ellerinden hepsini kapıp savuşabilirdik. Lakin onlara da bıraktık. Emeklerinin hakkını tanıdık. Bu centilmence bir çarpış oldu.
Onlardan tavcılıklarının vergisini almış olduk.
Muhsin:
— Günahlarının cezasını verdik.
Maşuk:
— Yahut günahlarının yarısını üzerimize alarak, ahiretteki
azaplarını hafiflettik.
Aziz:
— Ah, ben bu yağlı vurguna yetişeydim mantarcıların bütün
günahlarını yüklenmeye razı idim. Cehenneme bedel kabul etseler
ben, zengin bir günahkâr ile pazarlığa girişirdim.
Maşuk:
— Ulan Aziz, başkasının günahına bedel cehenneme gitmek
için senin hiç kendi günahın olmamak lazım gelir.
Aziz:
— Bu ahret alışverişinde ben çok para alırsam kendim için de
ayrıca bedel verir cehennemden korunurum. Ben bir çocuk kadar
suçsuzum. Daha dünkü cennet kuşuyum. Çaldımsa ancak karın doyuracak kadar çaldım. On para artırıp kasaya kilitleyemedim. İhtibittehdit: tehdit ederek
biruh: cansız
766	
menfur: iğrenç, nefret uyandıran
767	
ekserisi: çoğu
764	
765	
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yaçlarından yüz misli, bin misli, on bin misli daha ziyade aşırıp da
âlemin rızkını bankalara hapsedenler düşünsünler. Mezarda Münker Nekir768 gelirse yalnız şu arkamdaki yırtık partal elbiselerin sual
cevabını vereceğim. Başka dünya malı tutmam. Bu iki melek, ipek
çorabından pırlanta kırat iğnesine kadar bilmem kaç yüz liraya giyinen şıkları bırakıp da benim şu kopuk kıyafetimle meşgul olmak
tenezzülünde bulunurlarsa çok şaşarım, dedi.
Kadehini doldurdu.
Veysi:
— Ulan Aziz, sen mideni çok ateşleme, attıkça zevzek oluyorsun.
Aziz:
— Ne yapayım ağabeyciğim, bu akşam benim için hayatımda
nadir tesadüf ettiğim bir düğün, bir bayram ziyafetidir. Bu rakıların,
bu mezelerin karşısında da murakabeye769 varmış bir derviş gibi
sükût edilmez ya… İçimden gelen narayı zor zapt ediyorum.
Veysi:
— Sakın ha… Sonra işi falso edersin…
Aziz:
— Yüreğimden doğuyor. Rakı, çingene körüğü gibi beynime
üfürüp içinden bir şeyler taşırıyor. Eğer mektepleri yalnız dışlarından görmeyeydim, akıl irfan öğrenmek için şapka giyilen memleketlere gideydim belki şair olurdum, belki muharrir, edip770, müderris771, konferansçı, işte öyle bir şeyler olurdum. O zaman sarhoş
olup boyuna saçmaladıkça sözlerimde herkes derin manalar, hikmetler ararlardı. Ah zavallı ben, sefalet fideliğinde yetiştim. Bir
insan aç kalmayınca, midesinin boşluğundan mortoyu çekmemek
için öteberi aşırmadıkça, çaldığını cebine sokarken yakalanıp da
Münker Nekir: mezarda insanları sorguya çekeceğine inanılan melekler
murakabe: ibadet
770	
edip: yazar
771	
müderris: profesör
768	
769	
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karnından evvel vücudu şişinceye kadar marizlenmedikçe772 hayatı
anlayamaz. Böyle yetişmiş yedi yaşında bir çocuk, nimetler içinde
ihtiyarlamış yetmiş yaşındaki bir moruktan daha bilgili, daha yaşlı
demektir.
Veysi:
— Aziz çenen pırtı773. Onda bir mola ver. Bak, insanın bir ağzı
var, iki kulağı. Söylemekten ziyade dinlemek lazım olduğu bundan
anlaşılıyor. Frenkler cilt cilt her tarafa hikmet satarlar. Onlara göre,
laf gümüş, sükût altınmış. Asri hikmet öğrenmek için arada bir gazete oku.
Aziz:
— Kahvede gazeteler boş kaldıkça “kef esa ki pösteki” diye
ben de şavullarım774. Paris’te, Londra’da, Amerika’da en ziyade
laf söyleyenler, “sükût altındır” diyen koca şapkalıların oğullarıdır. Konferansçılık illeti bize Frenklerden geçmedi mi? Herkesten
yüksek bir yerde oturup üç saat ha dırlan ha… Ha dırlan ha… Bu
konferans çene oyununu icat edenler “sükût altındır” diyenler değil mi? Sükût altın, laf gümüş ise konferans da mutlaka bakırdır.
Venizelos’un775 sözleri paslı tenekedir, Konstantin’in776 İzmir’deki
nutukları çürük hırdavattır, Loyd Corc köyde bir protestan papazının oğluymuş. Bu rahipzadenin kasabasında yalınayak gezdiğini
teminen777 hikâye ediyorlar. Verdiği nutukların bütün medenilerden
aşağı birer kofti oldukları şimdi anlaşıldı. Aman bu Frenkler her
yerde “hürriyet, medeniyet, müsavat778” ilan ederler. Çıkarlarına
zerrece birazcık dokunur bir söz söyle de bak sana ne yaparlar?
Muhsin:
marizlenmek: dayak yemek
pırtı: yırtık
774	
şavullamak: gözüne kestirmek
775	
Venizelos: Elefterios Venizelos (1864-1936) Yunan siyasetçi. Millî Mücadele
yıllarında Yunanistan’ın başbakanıydı.
776	
Konstantin: I. Konstantin (1868-1923) Millî Mücadele döneminde 1922’ye
kadar Yunanistan kralıydı.
777	
teminen: yemin ederek
778	
müsavat: eşitlik
772	
773	
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— Aziz oğlum, politikaya girme.
Aziz:
— Politikanın en ateşli laf ocakları mahalle kahveleri, meyhanelerdir. Büyük devlet diplomatlarından yüz kişinin halledemediklerini bir fincan kahve, iki cıgara yahut dört kadeh rakıdan sonra
berikiler çarçabuk faslediverirler779. Bazen bu kahve, meyhane diplomatlarının arasında da çıngar çıkar. Her biri memleketin selametini780 başka türlü düşünür. İşte buna “fırka kavgası” derler. Allah,
seni beni belasından saklasın, illetlerin hiç tedavi kabul etmeyen
müzminidir781. Tehlikeli zamanda siner, havasını buldu mu nükseder782, pupasına783 kabarır.
14
Kendini dinleyen olup olmadığına pek ehemmiyet vermeksizin
Aziz coşuyor, onu bazen yumuşak, bazen sertçe ihtarlarla784 susturmaya uğraşıyorlardı. Oğlancağızın sarhoşken yazdıklarını meftunane785 okutmak, söylediklerini hayretle dinletmek ancak büyük şair
ve ediplerin imtiyaz-ı mahsusları786 olduğu vadisinde yumurtladıkları yabana atılacak hikmetlerden sözlerden değildi.
Veysi parmağını dudağına götürdü. Arkadaşlarına sükût işareti
vererek:
— Rakı insanın zihnini cilalar, abuk sabuk söyletir. Hepinizi
kendi vurgunculuk dalaverenizden hariç şeyler söylemek zevzekliğinden menederim. İşimize bakalım.
Muhsin:
— Haklı söylüyor.
fasletmek: çözmek
selamet: kurtuluş
781	
müzmin: yerleşmiş
782	
nüksetmek: yeniden başlamak, depreşmek
783	
pupasına: alabildiğine
784	
ihtar: uyarı
785	
meftunane: hayranlıkla
786	
imtiyaz-ı mahsus: özel ayrıcalık
779	
780	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 157

Maşuk:
— Ben de teslim ederim.
Aziz:
— İki kadeh daha çekersem dayanamam. Lafın gümrüğünü verir, yine söylerim.
Veysi:
— Ben senin lakırdı deliğini tıkamanın yolunu bilirim.
Aziz:
— Vurgunculuk dalaveremize dair çok söyleyeceklerim var.
Veysi:
— Sana da laf sırası gelecek, nöbetini beklersin.
Aziz:
— Hiç şimdiye kadar böyle lakırdı yasağına uğradığımı bilmiyorum. İçinde laf birikince insan acaba neresinden çatlar? Bunu anlamak için susacağım.
Veysi:
— Sen böyle laf hummasında787 devam edersen ben senin nerenden çatlayacağını beklemem, bir yumrukta kaburganı deşerim,
ne derdin varsa ortaya dökülür, kurtulursun.
Muhsin:
— Veysi, sen sözünde devam et. O, istediği kadar dırlansın.
Aziz kulağa söylemiyor, havaya söylüyor. Zevzekler, dinletmek
için söylemezler, çenelerinin zevki için söylerler. Boş odada kendi
kendiyle konuşanları bilmez misin?
Veysi:
— Birinci vurgunda tavcıları sızdırdık. Bundan dolayı nadim788
değiliz.
Maşuk:
— Asla…
humma: sıtma
nadim: pişman

787	
788	
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Muhsin:
— Kata789…
Aziz:
— Pay almadığım için bana söz düşmez.
Muhsin:
— İkinci vurgunu ben yalnız yaptım. Bir kaçakçı mağazasından silah kaldırdım. Avrupa Hanı’nda markayı imzalayan Kastro
Munhaym ile Karlos Hanı’nda çırağını bağladığım Perfilt Strunger
görünürdeki ticaretleri haricinde büyük mikyasta790 silah kaçakçılığı yapan bir şirkete mensup olmalılar. Bunların cinayetleri üç dört
türlü. Memlekete memnu mal ithal, bir… Kaçakçılıkları, iki… Dosta, düşmana silah satmaları, üç… Kıymetten düşmüş eski sistemde
revolveri büyük bir kâr ile satmaları, dört… Ve daha ve daha… Bu
heriflerden parasız beş altı revolver almak, cinayetlerinin binde birine bile tekabül etmeyecek791 küçük bir cezadır.
Maşuk, düz dolu kadehin üzerine su akıttı. Şeffaf mayi792 bulandı, süt gibi beyaz bir renk aldı. Rakının yarısını dikti. Meze tabaklarını birer birer dolaştıktan sonra:
— Biz şunu bunu tarıyoruz, eliyoruz. Kanun nazarında da mazeret arıyoruz. Tavcıları üç yüz lira tavladığımızı, silah mağazasında çocuğu bağlayıp sandıktan revolver aşırdığımızı söylesek, bu
hareketlerimizi nasıl tefsir eder793 isek edelim, dünya yüzünde bizi
mazur görecek bir hâkim bulunmaz sanırım. Yakayı ele verince
kimse bize “Aferin yiğitler, pek âlâ yapmışsınız!” demez, bizi hemen deliğe tıkarlar.
Muhsin:
— Malum…
Maşuk:
kata: kesinlikle
mikyas: ölçü
791	
tekabül etmek: karşılamak
792	
mayi: sıvı
793	
tefsir etmek: açıklamak
789	
790	
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— Biz Boğmaklı Reşide’yi soyduk, üç yüz lirasını aldık, üç yüz
lirasını da üzerinde bırak…
Muhsin:
— İşte bu ahmaklıktır. Bizden daha kuvvetli birkaç kişi vakayı
haber alıp da bize çullanmış olaydılar, üzerimizde buldukları paranın hepsini alırlar, yarısını bize bırakmak hımbıllığında bulunmazlardı.
Maşuk:
— Bu da malum.
Aziz:
— Beni laftan menettiniz794 ama söylemesem çatlayacağım. Bir
insan ya namuslu olur ya hırsız, dolandırıcı, mantarcı olur. Bir parça namuslu, bir parça tavcı, hırsız olmak kabil değildir. Bir adam
ya büsbütün öyle olur ya böyle olur. Bulduğunuz paranın yarısını
sahibine bırakmakla avallıktan başka bir şey yapmış olmazsınız.
Veysi arkadaşlarına söz yetiştirmek için bir dolu kadeh yuvarladıktan sonra biraz süzgünlük gelen gözleriyle hepsinin yüzüne
bakarak:
— Ben lakırdı ebeliği istemem. Ben katilliğin pek menfur bir
şey olduğunu deminden beri söyledim. Adam öldürelim demiyorum, geçinelim diyorum.
Aziz:
— Hırsız, yakaladığı adama “Çıkar paranı!” deyince soyulan
hemen teslim etse hiç katl cinayeti olmaz. Kabahat kimde?
Veysi:
— Biz insanları soyanları soyacağız. Bu hareketimiz için mazeret aramak yahut yaptıklarımızı kanuna, şeriata uydurmak saçma
bir şeydir. Yakalanırsak bizim gibilerini götürdükleri yere bizi de
tıkarlar. Bunu göze aldırmalı. Mamafih795 yakalanmamaya bakmalı.
Maşuk:
men etmek: yasaklamak
mamafih: bununla birlikte

794	
795	
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— Yakalanmayı hangi hırsız ister? Bu istenilmeyerek uğranılan bir kazadır.
Veysi:
— Bu işin tehlikesinden korkuyor, namuslu kalmak istiyorsanız yol yakın iken dönebilirsiniz.
Muhsin’le Maşuk gözlerini kadehlere dikerek tuhaf bir tebessümle düşünmeye daldılar. Veysi, Aziz’in arkasını okşayarak:
— Siz çekilirseniz bana bu çocuğun arkadaşlığı yetişir. Çokça
lafazan ama vurgunculuk için çok cevherli bir kopil796… Zannederim ki sözümden bir nokta dışarı çıkmaz.
Aziz, sevincinden yerinde birkaç defa hopladıktan sonra lakırdı
memnuiyetini bozarak:
— Benden her yararlık bekleyiniz. Bana inanınız, bana güveniniz. Emrediniz, denizlerden yürüyerek Adalar’a gideyim. Tayyaresiz beş dakikada Çamlıca’ya uçayım. Masallarda sihirli külahı giyenler gibi şimdi gözlerinizin önünden kaybolayım. Suratımı
değiştireyim. Genç iken ihtiyar şekline gireyim, erkek iken kadın
olayım.
Veysi:
— Peki, peki… Anladım. Şimdilik lafa yekûn çek. Senden başka fedakârlık, başka mucize istemem.
Veysi, bir müddet arkadaşlarının cevaplarını bekledi. İşret, onların üzerlerinde makûs797 bir tesir yapıyor gibiydi. Serbestleyecek,
cüretlenecek, suya ateşe saldıracak, her tehlikeye meydan okuyacak
yerde uyuşur, tereddüde düşer gibi bir şeyler oluyorlardı. Sözlerine
cevap alamayınca Veysi devam etti:
— Namuslu kalmak istiyorsanız iki vurgundan aldığınız paralar
ile silahları tamamen bize teslim ediniz.
Muhsin:
kopil: çocuk
makûs: ters

796	
797	
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— Bir kere günaha girdik. Hırsız, gasıp798 olduk. Payınızı size
terk etmekle temizlenmiş olmayız. Nereden aldıksa götürüp oraya
vermeli.
Veysi:
— Muhsin, haydi silahları götür, Perfilt Strunger’in mağazasına teslim et.
Muhsin:
— Sus, söyleme Veysi, iple sucuk gibi sarıp bıraktığım çocuk
mahzenden bana bakıyor sanıyorum.
Aziz:
— Oh kuzum yalelli… Böyle korkaklıkla iş olmaz. Yavuzlar
Çetesi dediğiniz sizin gibi uslu, sakin adamlardan mı yapılmadır?
Haritada her şey yazar. Bugünkü iki vurgundan dolayı şimdi şu
saatte takip olunmadığınız ne malum? Sabıkalı, şüpheli adamların
toplandıkları böyle bir meyhaneyi niçin intihap ettiğinizi anlayamıyorum.
Veysi:
— Çocuk haklı söylüyor.
Aziz, bu takdirden yüz bularak:
— Böyle çene sallamakla olmaz. Etrafımızda neler dönüyor
bilmiyoruz. Bu inin kaç girintisi çıkıntısı vardır? Gizli aşikâre buraya kaç delikten işlerler? Ben etrafı bir kolaçan edip geleyim. Kuyruğunu kısıp etrafı süzerek bir aç kedi gibi çocuk yürüdü, uzaklaştı.
Veysi:
— Köpoğlu tam vurgunculuk için doğmuş bir veledizina799…
Maşuk:
— Hani ya gazeteler yazdılardı, Amerikalı sinema artisti meşhur Şarlo800, sokakta beş yaşında bir çocuk bulmuş, bazı jestler
öğreterek sinemaya çıkarmış, birkaç oyundan sonra bu insan yavgasıp: zorla alan
veledizina: piç
800	
Şarlo: Charles Chaplin’in yarattığı meşhur sinema karakteri

798	
799	
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rusundan Jeki Kugan801 namında harika zuhur etmiş. Çocuk bütün
dünyaca meşhur olmuş. O yaşta milyonlar kazanmaya başlamış.
Veysi:
— Bırakınız bizim memlekette meşhur olmayı, milyon kazanmayı… Bizim en şöhretli adamlarımızdan çoğunu oturdukları mahallede bekçiden başka az kimse tanır.
Muhsin:
— Sinemacılık başka, vurgunculuk başka… Birincisinde şöhret kazanan halk nazarında makbul olur802, ikincisinde melun olur803.
Üç delikanlı böyle konuşurlarken Aziz avdet etti. Usulcacık
yerine oturarak telaşını belli etmemeye uğraşır bir ihtiyatla804:
— İş fena! dedi.
Veysi:
— Ne var?
Aziz:
— Ben Rumca anlarım.
Veysi:
— Aferin. Sonra?
Aziz:
— Abdesthaneye gittim. Birahanenin mutfağıyla keneflerin
arasında üzeri badana edilmiş bir tahta bölme var. Öte tarafta edilen lakırdılar bir uğultu gibi işitiliyor. Kulaklarım tilkiler gibi duyar.
Garsonlar ile aşçılar arasında olacak, Rumca şu muhavere geçti:
— Birahanenin dış kapılarını polisler çevirdiler.
— Hangi polisler?
— Hem ecnebi hem yerli polisleri…
Jeki Kugan: Jackie Coogan 1921’de yedi yaşındayken Charles Chaplin’in The
Kid filminde yıldızı parlamıştı.
802	
makbul olmak: beğenilmek
803	
melun olmak: lanetlenmek
804	
ihtiyat: dikkat
801	
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— Ne arıyorlar?
— Perikli İngilizce, Fransızca anlar.
— Pekiyi, Perikli ne duymuş?
— Silah arıyorlarmış.
İşittiğim bu. Sonra tahta bölmede bir budak deliği buldum. Gözümü uydurdum. Mutfağın tavanına yakın bir ufak pencere var. Bir
iskemlenin üzerine nöbet nöbet çıkıp inerek aşçılar, garsonlar sokağı gözetliyorlardı. Şakadan bir çete teşkiliyle yine latife kabîlinden805
ve tesadüfen bir günde iki vurgun yapan ve enine boyuna atıp tutan
hayali cesur üç delikanlının bu hakikat önünde benizleri attı. Muhsin sararmış bir suratla:
— Ne silahı arıyorlar?
Veysi:
— Senin, Karlos Hanı’nda Perfilt Strunger’in odasında çocuğu
bağlayarak yaptığın revolver hırsızlığı meydana çıkmış olmasın?
Muhsin:
— Ben de ondan korkuyorum.
Veysi:
— Şimdi bizi yanımızda bir paket revolverle yakalarlarsa ne
yaparlar?
Aziz:
— Cezası büyüktür. Sizin gibi okuyup yazmaları olup da bu işe
başlayanlar ceplerinde birer ceza kanunnamesi taşımalıdırlar.
Maşuk:
— Babamın adliye hademesinden olması münasebetiyle806 bilirim. Şimdi silah taşıması zaten şediden807 memnu. Han odasında
çocuğu bağlayıp da bir paket revolver aşırması esbab-ı müşeddededen808 sayılır.
kabîlinden: benzer
münasebetiyle: dolayısıyla, yüzünden
807	
şediden: kesinlikle
808	
esbab-ı müşeddede: ağırlaştırıcı sebep
805	
806	
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Muhsin ayıldı. İki çenesi birbirine vurarak:
— Şimdi bu menhus809 koskoca paketi ortadan nasıl yok edelim?
Maşuk:
— Bu, ilm-i simya810 bilmeye mütevakkıf bir iş…
Muhsin gittikçe sarararak:
— Paketi usulca çözeyim, revolverleri üzerimize alalım.
Maşuk:
— Biz dört kişiyiz, revolverler altı diyorsun, iki tane fazla kalır,
onları ne yapacağız?
Veysi:
— Olmaz. Silahlar adetçe aramızda kabil-i taksim811 bile olsa
bunları paketten üzerimize almak iyi değildir. Çünkü üstümüzü aradıkları vakit sonra hepimiz mahkûm oluruz.
Muhsin:
— Paketle durursa mahkûmiyetten kurtulabilir miyiz?
Veysi:
— O zaman belki yalnız birimiz mahkûm olur, diğerlerimiz
kurtulur.
Muhsin:
— O mahkûm olacak da benim, değil mi? Siz paketin muhteviyatından812 malumatınız olmadığını söyleyerek beni öne sürüp kurtulacaksınız. Hep birlikte bir iş yapmaya karar verdik. İlk adımda
beni feda ederek yakanızı kurtarmak kahpeliği size yaraşır mı?
Aziz, helecandan dalgalanan baygın bir sesle:
— Yaraşmaz ağabeyciğim, yaraşmaz. Siz paketi bana veriniz,
ilm-i simya bilmediğim hâlde onu ortadan kaybedeyim.
menhus: uğursuz
ilm-i simya: simya ilmi
811	
kabil-i taksim: bölme olanağı
812	
muhteviyat: içerik
809	
810	
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Muhsin:
— Ne yapacaksın? Bizi büsbütün ele verecek şaşkınca bir kurnazlığa kalkışma.
Birahanenin içini bir fısıltı aldı. Herkesin gözleri kapılara dikildi. Suratlarda gizli bir telaş, endişe ihtizazları buruşuğu uçuşuyordu.
Aziz:
— Beyhude813 geçirecek bir saniyemiz yoktur. Paketi bana veriniz, ötesine karışmayınız.
Veysi:
— Tehlike büyük. Aziz’in dediğini kabulden başka yapacak bir
şey yok. Bu çocuğa emniyet edelim. Bakalım sonu ne çıkar?
Aziz, üçünün müttefiken814 kati815 muvafakatlarını816 beklemeden pakete yapıştı, koltuğunun altında koca çıkıntı ile kalabalığın
içinde kenardan yürüyerek kayboldu.
Suratı sarıdan filizî yeşile dönen Muhsin, sıtmadan can veriyor
gibi dudakları titreyip sesi üşüyerek:
— Bu oğlan başımıza büyük bir bela getirecek. Biz ondan yaşlı
üç akıllı, bu budalaya inandık.
Maşuk:
— Evet.
Veysi:
— Şimdi bizim için yapacak bir şey var…
Muhsin:
— Nedir?
Veysi:
— Birer birer buradan savuşmak.
Maşuk:
beyhude: boşuna
müttefiken: anlaşarak
815	
kati: kesin
816	
muvafakat: uygun görme
813	
814	
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— İyi dedin. Biz buradan fertiği çektikten sonra Aziz paketle
yakalanmış olsa bile zabıta bizim izimizi takip edinceye kadar biz
tutulmayacak yerlere aşarız.
Muhsin:
— Haydi hesabımızı görelim. Cızlamı çekelim817. Burada enayice bekleyip de enselenmeyelim.
15
Hesap görmek için ceplerini karıştırırlarken birahanenin önden
ve arkadan iki kapısı önüne Türk ve ecnebi818 polisleri sıralandı.
Müşteriler arasındaki uğultu yükseldi. Birçoklarında ceplerine, bellerine, koyunlarına bir şeyler yerleştirir gibi bir kaynaşma oldu. Bütün gözler fare deliği arar birer tehalükle819 fıldır fıldır dönüyordu.
Akşamdan beri kadeh başında atıp tutan bizim Yavuzlar Çetesi’nin üç kahramanı sıfırı tükettiler.
Muhsin:
— Bittik.
Maşuk:
— İşimiz erenlerin himmetine kaldı.
Veysi:
— Erenler hırsızlara, vurgunculara yardım etmezler.
Muhsin:
— Bazı şakileri820 senelerce hükûmetlerin cezasından koruyan
hangi pirlerdir?
Maşuk:
— Şeytanlar.
Veysi:
cızlamı çekmek: sıvışmak, kaçmak
ecnebi: yabancı
819	
tehalük: can atma
820	
şaki: haydut
817	
818	
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— Şeytan, insanın kendidir. Şeytan olmayana böyle tehlike zamanında başka şeytan yetişmez.
Maşuk:
— Sen şeytan ol da buna bir çare bul bakalım.
Muhsin:
— Ya iblis aleyhillane821, yetiş imdadımıza.
Veysi, duvar kenarındaki sıra masaların önünden kediler arasına düşmüş bir fare gibi nazarlardan vücudunu hıfzetmeye822 uğraşır
bir sıvışma ile gelen Aziz’i göstererek:
— İşte geliyor.
Muhsin:
— Kim?
Veysi:
— Çağırdığınız şeytan.
Üçünün de gözleri oğlana dikildi.
Maşuk:
— Dikkat ediyor musunuz?
Muhsin:
— Neye?
Maşuk:
— Koltuğunda revolver paketi yok.
Muhsin:
— Ne yaptı acaba?
Veysi:
— Kubura atmıştır.
Muhsin:
— Gitti bizim üç dört yüz lira Galata’nın bu pis lağımına.
Maşuk:
aleyhillane: üzerine lanet olsun
hıfzetmek: korumak

821	
822	
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— Çocuk olmayınız. Altı tane koskoca revolver birbiri arkasına
kubura gitmez.
Aziz geldi. Benzi biraz kaçmış, küçük bir helecanla nefesini
sıkça alıyor lakin yüzünde ince bir muvaffakiyet tebessümü vardı.
Elinde Rumca bir gazete parçasına sarılı yumruk kadar bir şey tutuyordu. Onu boş bir iskemle üzerine bırakarak yerine oturdu. Ne
yaptığını anlamak için arkadaşlarının gözleri derin bir istifhamla
çocuğun yüzüne dikildi. Aziz hâlâ o ince sırıtmasında devamla kendine havale edilen işi en âlâ surette başardığını anlatmaya uğraşıyordu.
Muhsin hakikati anlamak acelesiyle titreyerek:
— Ne yaptın? Revolverleri kubura mı attın?
Aziz müstehzi bir somurtuşla:
— Hiç sığar mı? Bunlar Yeni Cami kenefleri değil. Oraya ben
düşsem kaybolurum. Fakat birahaneninkiler alafranga. Bir tane alaturka var, onun da kuburu küçücük.
Muhsin:
— Ne yaptın canım? Revolverleri büsbütün yok mu ettin?
Aziz suratını çatarak:
— Enayi miyim? Bize o kadar lüzumlu olan altı tabancayı birden mahveder miyim? Şu patırtı savuşsun, revolverler yine bizim.
Aziz böyle konuşurken Veysi yanında iskemle üzerinde duran
gazete parçasına sarılı şeyi aldı, açtı. İçinden el kadar bir biftek parçası çıktı. Taaccüple sordu:
— Bunu nerede buldun?
Aziz:
— Mutfaktan aşırdım.
Veysi:
— Böyle tehlikeli bir anda bu hırsızlığın sırası mı? Yakalanmış
olaydın?
Aziz:
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— Ben onu iyice tasarlayarak yakalanmayacak şekilde aşırdım.
Aşçılar, garsonlar o kadar telaşta ki mutfağın yarısını aşırsan pek
farkında olmayacaklar… Kim bilir onlarda da memnu eşyadan neler var? İşte görüyorsunuz ya, yakalanmadım.
Muhsin:
— Şimdi bu pisboğazlığın zamanı mı?
Aziz:
— Pisboğazlık değil… Ben bu eti pişirip yemek için çalmadım.
Veysi:
— Ne yapacaksın?
Aziz:
— Sizin aklınız ermez. Revolverler işte bu biftek parçasının sayesinde kurtulacak.
Bu tuhaf sözler üzerine üç delikanlı taaccüple bakıştılar. Veysi,
hiddetini zapt edemeyerek:
— Bak Aziz, hepimizin yüreği üç buçuk atıyor. Böyle bir anda
alaydan hoşlanmam:
Aziz küskün bir suratla:
— Alay edenin anasını alaylılar…
Muhsin:
— Öyleyse anlat. Biftek parçasıyla revolverler nasıl tekrar elimize geçecek?
Aziz:
— Abdesthanenin sol duvarında ufak bir kapı gördüm. Aralık
duruyordu. Başımı uzattım baktım. Ufak tefek hırdavat dolu bir
yer. Helalardan vuran ışıkla içerisinin bir kısmı seçiliyor. Gözüme
kapaksız büyük bir tahta sandık ilişti. İçine eğildim. Yarıya kadar
doldurulmuş kuru otun üzerinde dört tane minimini köpek yavrusu
yatıyor. Hemen bu minikleri kenara ittim. Rahatlarını bozduğum
için ince ince ağlaştılar. Bu şikâyetlerine hiç ehemmiyet vermedim.
Onların altına hemen revolver paketini soktum. Yine yavruları ortaya çektim. Otların vaziyetinde belli bellisiz bir yükselme peyda
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oldu. İşte bu kadar. Aralık fena kokuyor. Yarım dakika duranın başı
dönüyor. Oraya hangi milletin polisi gelirse gelsin yavruların bu pis
döşeği altında altı revolver saklı olduğunu keşfedemez.
Maşuk:
— Bu lafların hep iyi ama şu bifteği nerede pişirip tıkınacaksın?
Aziz bir zeklenme823 yüz buruşturmasıyla bakarak:
— Onu ne yapacağımı hâlâ anlamadınız mı?
Maşuk:
— Biftek yenir. Daha başka ne yapılır?
Aziz:
— Bu patırtıyı savuşturup da paketi almaya gittiğim vakit o iri
ana köpeği sandığın içinde yavrularını emzirmekte bulursam paketi
almak için otların arasına nasıl elimi sokabilirim?
Veysi:
— Aşk olsun Aziz, zekânla hepimizi mahcup ettin824. Biz vurgunculuğa daha bugün başladık. Sen anadan doğma öyle yaratılmışsın.
Polisler kalabalığın içinden altı kişi kaldırarak götürdüler. Bunların geçenlerde Zekeriya Köyü’nü basarak evleri yağma eden ve
birkaç nefesi katleden Triyandafili Çetesi’ne mensup haydutlardan
olduğu söylendi. Daha bazı karışık rivayetler ağızdan ağıza yayıldı. Halk böyle şeylere öyle kanıksamıştı ki vaka bununla kapandı.
Herkes sözü değiştirdi. Birahane mutat825 muhabbet ve neşesini aldı,
tabii hâle avdet etti826.
Veysi:
— Artık burada durmayalım. Bu ilk tehlikeyi savuşturduk. Belki ikincisinde yakayı ele veririz.
zeklenme: alay etme, zevklenme
mahcup etmek: utandırmak
825	
mutat: her zamanki
826	
avdet etmek: dönmek
823	
824	
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Garsonla, içkilerin ve fazla ısmarladıkları mezelerin hesabını
gördüler, kalktılar.
Aziz:
— Savuşmayınız, hep birden helalara geliniz. Biriniz muslukta
el yıkıyor, ikiniz abdest bozuyor gibi yapınız. Ne olur ne olmaz,
icap ederse imdadıma gelirsiniz. Helaları biz işgal dersek yabancılar az olur.
Abdesthanelerin aralığına girdiler. İki kişi vardı. Az müddet
sonra onlar çekildiler. Maşuk’la Muhsin iki helayı tuttular. Veysi
musluk önünde durdu. Aziz, paketin saklı olduğu yere girdi. Tahminindeki büyük isabeti anladı. Çünkü sandığın üzerine çöreklenerek dört çocuğunu sinesine sıralamış iri sarı bir köpeğin gözleri cam
gibi parlıyor, ısırmaya müheyya827 sıyrık dudakları arasında beyaz
dişleri görünüyor, keskin bir husumet828 hırıltısı duyuluyordu. Aziz
elinde et parçası ve pek dostça bir tavırla ilerledi:
— Kardeş, al rüşvetini, kes sesini! dedi.
Hayvan, insani denecek sürat ve zekâyla bu sözü anladı. Sandıktan çıktı. Minnettarlıkla kuyruk sallayarak parçayı kaptı. Köpek
kuvvetli baş sallamalarıyla eti yutarken Aziz, otların altından paketi
aldı. Dördü de birahaneden dışarı çıktılar. Aziz gülerek diyordu ki:
— Ben mahalle mektebinde iken sarıklı hoca söylerdi, köpeğin
insanda olmayan on iki güzel huyu varmış. Bunları bir bir sayardı.
Fakat şimdi ne olduklarını unuttum. Yalnız şunu biliyorum ki köpek olsun insan olsun, bu dünyada olsun öbüründe olsun aç mahluk
rüşvete dayanamaz.
Veysi:
— Her huyun iyi, zekân keskin fakat ah şu çenen, dikiş makinesi gibi işlemese… Emsalsiz bir çocuk olacaksın. Büyük bir beladan
kurtulduk, şimdi köpeğin on iki faziletinden829 bahsetmenin sırası
müheyya: hazır
husumet: düşmanlık
829	
fazilet: üstünlük
827	
828	
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mı? Ne yapacağız? Koltuğumuzda bu tehlikeli paketle nereye gideceğiz?
Aziz:
— Hele şöyle bir kuytu yere çekilelim, biz bize görüşürüz.
16
Fenersiz, dar, dolambaç, ıssız bir sokağın içine daldılar.
Veysi:
— Benim mahallem değil, buralarını iyi tanımıyorum. İşittiğime göre bu taraflarda bir Boğazkesen olacak. İşte orası bu sokak
olmalı. Uğurlu bir yerde bulunmuyoruz sanırım. Ne yapacağız. Çabuk karar verelim.
Bu esnada sokağın yukarı başından iki karaltı peydahlandı.
Aziz:
— Durmayalım, yürüyelim.
Veysi:
— Ne tarafa?
Aziz:
— Karaltıların geldiği tarafa. Onlar iki, biz dördüz.
Muhsin:
— Ya gelenler polis ise?
Aziz:
— Daha iyi ya… Korkup da kaçmış gibi olmayız. Kaçarsak
büsbütün şüphelerini davet ederiz.
İleri doğru yürüdüler. Yukarıdan kopan iki karaltı da aşağıya
iniyordu. Her iki taraf da yoluna devam etti. Dar sokağın bir noktasında karşılaşarak hemen birbirine sürtünüp geçtiler. Uzaklaştıktan
sonra Veysi sordu:
— Seçebildiniz mi? Nasıl adamlardı?
Muhsin:
— Hava soğuk olmadığı hâlde birinin yüzü sarılıydı.
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Aziz:
— Ben iyi insanlara benzetemedim. Bir tek adama rast gelselerdi üzerine çullanacağa benziyorlardı.
Maşuk:
— Kim olursa olsunlar, geçtiler ya…
Aziz:
— Çabuk koltuğumdan paketi alınız, revolverleri paylaşalım.
Çocuğun hakkını teslim ile paketi açtılar. Adam başına birer
silah dağıttıktan sonra iki tanesi arttı. Onları da fazla olarak Veysi
ile Muhsin aldılar. Bellerinin iki yanına yerleştirdiler.
Muhsin:
— Alınız işte, size birer kutu da fişek.
Maşuk:
— Bunları nerede kovana dolduracağız?
Veysi:
— Şimdi karnımızı doyurmak için bir lokantaya gideriz. Orada
birer birer abdesthaneye çekilir, kapıyı kapar, revolverleri doldururuz. Şimdi karanlıkta mekanizmasını pek iyi bilmediğimiz silahları
fişeklerken bir kaza çıkarmayalım.
Konuşa konuşa yürüyorlardı. Takip ettikleri dar yola açılan bir
dar sokağın ağzından geçerken biraz ileride yine iki karaltıya rast
geldiler.
Maşuk yavaşça:
— Bunlar yine onlar mı?
Aziz:
— Yemin ederim ki onlar… Çünkü yüzü sarılı herifi iyice seçtim.
Muhsin:
— Bizim yürüdüğümüz tarafın aksine giderken niçin yollarını
değiştirip önümüze çıktılar?
Aziz:
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lir?

— Bunda keşfe değer bir iş var. Düşününüz, bunlar kim olabi-

Veysi:
— Bunlar olsa olsa gündüz tırtıkladığımız tavcılardan birkaçı olabilir. Bize kaptırdıkları üç yüz liranın acısını unutamadılar.
Herifler köpoğluköpek şeyler. Yavuzlar Çetesi martavalını belki
yutmamışlardır. Biliyorlar ki henüz daha paralar üzerimizde. Bütün gün bizi takip etmiş olsalar gerek. Patlıcan Ahmet yakalandıysa
Moloz Agâh, Hımhım Osman ve daha bu faturada alelacayip isim
ve şöhret sahibi herifler salma geziyorlar. Belki bu akşam bizi münasip bir yerde bastırmak istiyorlar. Ona göre davranalım. Evelallah bunlardan yılmam. Tabancaya bile lüzum görmem. Hımhım’ın
beyni bâlâsına830 bir yumruk inersem köstebek gibi hiç sesi çıkmaz
olur.
Yandan gelen iki karaltı bizim dört arkadaşın üzerine gelir
gibi serbest sarih831 adımlarla ilerliyorlardı. Bu bir tecavüz müydü?
Yoksa sarhoşluk mu? Bunu kestirmeye vakit olmadan karanlıkta
gür bir ses gümledi:
— Davranmayınız.
Veysi bu tehdide evvela kahkahayla mukabele etti, sonra sedasının bütün gıcırtılı heybetiyle “Sokulmayınız, yakarım!” sedasını
salıyordu. Fakat ötekiler aldırmadılar, hücuma atıldılar. Yavuzlar
Çetesi’nin dört acemi efradı hücumdan korunmak için beş altı adım
kendilerini ihtiyatla geriye almak istediler. Lakin arkada nasıl olup
da oraya sokulduklarını hissetmedikleri diğer üç kişinin kucaklarına düştüler. Önden iki, arkadan üç, şimdi beş meçhul şahsın ortasında kaldılar.
Bu dokuz adamın karanlıkta girift832 bir vaziyet aldıkları esnada bacaklar arasından seri bir hayalet fırladı, sokağın üst başına
uçtu, kayboldu. Bu kaçan Aziz’di. Şimdi saldıran beş kişiye karşı
Yavuzlar Çetesi efradı üç kişi kaldılar. Hasım kuvvet, müdafaalar
bâlâ: tepe, üst
sarih: belirgin
832	
girift: karışık
830	
831	
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için adam başına birer buçuktan fazla isabet ediyordu. Bu sekiz kişi
arasında bir boğuşmadır başladı.
Mütecavizler833, müdafilerin834 ceplerini tarıyorlardı. Veysi ile
Muhsin’in üzerine ikişer kişi çullandı. Maşuk yeke yek835 boğuşuyordu. Hasımlarının nasırlı iri parmakları, Veysi’nin boyun şah
damarları üzerinde müthiş bir masaj yaparlarken sokağın başında
pat pat ayak sesleri geldi ve akabinde “Zabıtaya teslim!” emri işitildi. Fakat boğuşanlar elleri birbirinin gırtlaklarında dünyayı kaybedecek birer vahşetle cezbelenmişlerdi836. “Zabıtaya teslim!” emri
üç defa tekrar edildi. Aldıran olmayınca dar, tenha, zifirî karanlık
sokağın ilerisinden çakan bir küçük şimşekle beraber duvarlardan
ufak tefek taşlar, sıvalar düşüren gümbürtü ile bir silah patladı. Mütecavizler tehlikeyi anladılar. Boğuşmadan derhâl sıvışmaya karar
vererek ortadan kayboldular.
Zabıta geliyor. Lakin Yavuzlar Çetesi efradı hemen hurdahaş
yerlerde yatıyor. Orada serili kalmak büyük tehlike, kaçmak kolay
değil. Yerdekiler evvela dörder ayak, sonra duvarlara tutunarak kalkıp da yanlarını bellerini alıncaya kadar yanı başlarında bir kahkaha
kopar.
— Fakat… Hani ya zabıta?
Onlar birbirine bunu sorarlarken kahkahaların arasından suallerine cevap gelir:
— Zabıta işte ben.
— Ulan Aziz!
Aziz, perdede Karagöz’ün kavuğunu geriye itip de cevap verdiği makamdan:
— Öhööö… Öhööö…
Veysi:
— Sen misin ulan?
mütecaviz: saldıran
müdafi: savunan
835	
yeke yek: teke tek
836	
cezbelenmek: büyülenmek
833	
834	
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Aziz:
— Ha benim ben.
Muhsin:
— Ne yaptın koca yumurcak?
Aziz:
— Ne yapacağım… Sokağın başında revolverimi doldurdum.
Bir zabıta küllümü837 attım. Herifler amma da tabansızmışlar ha…
Bir kaçış kaçtılar, hâlâ da kaçıyorlar galiba. Lakin sokağa atılmış
kedi yavruları gibi burada apışıp kalmaya gelmez. Tabanca sesi etrafta inledi. Hakiki zabıta nerede ise şimdi gelip bizi enseler. Haydi
arş bakalım…
İhtarın ciddiyetini derhâl teslim ile üç delikanlı hemen derlenip
toplanır, seke aksaya bütün kuvvetlerini bacaklarına vererek yola
düzülürler.
Aziz:
— Ey, geçmiş olsun ağabeyler. Kendinizi bir yoklayınız bakalım. Üstünüzde neniz eksik?
Muhsin:
— Galiba bir dişim.
Veysi:
— Göğsümden üç düğme.
Maşuk:
— Fesimin püskülü.
Aziz:
— Ceplerinizi yoklayınız. Bugünkü vurgununuz yüzer lira üstünüzde duruyor mu?
Veysi:
— Azrail gelse canımı kabz eder838, o, o parayı alamaz. Ben
onu iç cebimin iç cebine, sinemin öyle gizli bir köşesine sakladım
küllüm: yalan
kabz etmek: tutmak, almak

837	
838	
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ki bulmak için derimi soymak lazım gelir. Enayiler ceketimin yan
cebine saldırdılar. Orada yetmiş seksen kuruş bozuk para vardı. Kaimeleri çekiştik. İkiye bölünen kirli kâğıtların yarısı onların elinde
kaldı yarısı benim. Yarım yurum, ne ise, yine paradır. Yırtık mırtık
bu parçaları tekrar cebime tıkıştırdım. Ha, itiraf edeyim, büyük bir
kaybım var. Revolverin biri gitti. Çünkü gırtlağımdan ceplerime,
ceplerimden gırtlağıma dolaşan dört pençeye karşı ben iki el ile
mukabeleye uğraşıyordum. Revolverin birine ahtapot gibi yapıştım.
Elimden alamadılar. Ötekini boş buldular, aldılar. Muhsin sen ne
yaptın?
Muhsin:
— Ben tabancaların ikisini de kurtardım.
Veysi:
— Nasıl?
Muhsin:
— Bana da iki kişi çullandı. İki elim dört el ile uğraşıyordu. Lakin onlar üzerime atılmazdan evvel ben tabancanın birini duvarın
kenarına fırlatmıştım. Sonra oradan aldım.
Veysi:
— Paralarınız?
Muhsin:
— Ben paralarını çoktan potinin içine tabanımın altına yerleştirmiştim. Orada kaimeler kekremsi kokar ama kıymetlerine zarar
gelmez. Emin yerdir.
Maşuk:
— Benim ceplerim iki türlüdür. Vallah billah cebi, gizli cep…
Gizli cebime koyduğumu kimse bulamaz. Bu da bana mahsus bir
sırdır, kimseye öğretmek istemem. Ceketimin yan ceplerinde şöyle
böyle işlerime dair bazı kâğıtlar vardı. Karanlıkta para sanarak onları da almışlar.
Veysi:
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— Demek bir revolverden başka büyük bir zayiatımız839 yok.
Muhsin:
— Söyledim ya, önden bir dişim yok. Dilimin ucuyla yokluyorum orası boş. Zannederim dudağımdan aşağı kan da akıyor.
Veysi:
— Zarar yok. Teşekkür et. Gözün çıkmadı ya. Diştir bu, eğretisini taktırırsın.
Muhsin:
— Hani ya meşhur altın diş bir yankesici vardı, sonra beni ona
benzetirler.
Veysi:
— Hiç şüphe yok, bu hücumu yapanlar gündüzki tavcılar. Patlıcan Ahmet içeride. Lakin bu Moloz Agâh’la Hımhım Osman takım
düzerek üzerimize geldiler. Boğmaklı Reşide Hanım, bu cennetlik
hatun belindeki iri taneli tespihle belki şimdi yoldaşlarının selameti
için esma çeker840. Üç yüz lirayı geri almak istediler. Zırnık alamadılar. Ziyanımız bir revolver ile bir dişten ibaret. Kasavet etme841
Muhsin, sana eskisinden keskin bir diş taktırırız. Alacakları olsun.
Bundan sonra onlara çarşı kubbesi altında rahat tavcılık ettirirsem
yuf benim ervahıma…
Hem böyle söyleniyor hem yürüyorlardı.
Muhsin:
— Lakırdıdan evvel bize bir çeşme lazım.
Biraz daha yürüdüler. Caddeye dönen sokak ağzında bir Terkos musluğu gördüler. Burası uzaktan gelen bir elektrik ziyasıyla
hafifçe aydınlıktı. Türkler, medeniyette ilerledikçe cetlerinin842 sanayi-i nefiseden843 bimisil844 oymalı, enli saçaklı mermer çeşmezayiat: kayıp
esma çekmek: Allah’ın doksan dokuz ismini (esmaü’l-hüsna) zikretmek
841	
kasavet etmek: tasalanmak
842	
cet: ata
843	
sanayi-i nefise: güzel sanatlar
844	
bimisil: eşsiz
839	
840	
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lerini kurutarak palamar babasına benzeyen kumpanyanın kırmızı
boyalı bu çirkin demir kazıklarını kullanıyorlardı.
Çeşmeye yanaştılar. İyice yıkandılar. Mendillerine kurulandılar. Lakin zaten düşkünce olan üstleri başları pek âlem içine çıkacak
gibi değildi. Daha ziyade aydınlık, fırça, tarak, ayna lazımdı.
Veysi’nin hatırlatmasıyla Galata Caddesi’ndeki lostracıların
tuvalet salonuna çıktılar.
17
Ta potinlerinden feslerine kadar silinip süpürülüp birer parça
adama benzedikten sonra karın doyurmak için yarısı meyhane, yarısı lokanta geniş bir yere girerler. Yerden tavana kadar sarı boyalı kocaman fıçılar… Her tarafta Yunan krallarının birincisinden
sonuncusuna kadar yalnız ve kraliçe, prens, prensesleriyle maaile
birçok resimleri, iki mavi bayrakla defne dalları arasından iri gözlüğüyle bütün bu yiyip içenlere bakan, sarhoşların kendi şerefine
söyledikleri tatlı hülyaları, mübalağaları, siyasetinden bekledikleri
mucizeleri dikkatle dinleyen Venizelos… Termofil geçidinde ölen
Leonidas’tan845 Karadeniz’de bir Yunan zırhlısının bir Türk gemisini batırdığına kadar hakiki, hayali, eski, yeni ne kadar mefahir-i
tarihiyyeleri846 varsa hep duvarlara musavver847…
Dördü de büyük birer oburlukla ısmarladıkları yemekleri atıştırırken Veysi:
— Boğuşma iştahımı açtı. Sağ elimin başparmağıyla omuzumda biraz ağrı var. Yarın sabaha onlardan da bir şey kalmaz. Turp
gibiyim.
Muhsin:
— Dayak, vücudun zekâtıdır. Haftada bir defa hem yemeli hem
yedirmeli. Ne dersin Aziz?
Aziz:
Leonidas: Sparta Kralı I. Leonidas. Perslerle mücadele ettiği Termofil Savaşı’yla ünlüdür.
846	
mefahir-i tarihiyye: tarihteki övünülecek şeyler
847	
musavver: resimli
845	
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— Dayak yemeden de benim taama iştahım açıktır. İkisini birlikte yemekten pek bıktım.
Yemeği gayet neşeli bitirdiler. Gecenin akla gelmedik tehlikelerine karşı ihtiyatlı bulunmak için birer birer ayakyoluna taşındılar.
Silahlarını doldurdular.
Veysi, ceketinin yan ceplerini karıştırdı. Masanın üzerine bir
avuç yırtık kaime döktü. İkiye bölünerek yalnız birer nısfı848 kalmış
elli, yirmi kuruşluk doğranmış kâğıtları teessüfle849 başını sallaya
sallaya göstererek:
— Bakınız enayilere güya ceplerimden para aşırıyorlar zannederek şu kaimelerin bölünmüş yarım parçalarını kapıp gittiler.
Bu kaime döküntüleri arasında ikiye katlanmış beyaz bir kâğıt
delikanlının nazar-ı dikkatini celbeder, katı açar, şu kaydı görür:
“Nafia Hanım, İrfan Bey vakası
Telefon numarası: Bir, yedi, iki, sıfır…
Nasıh Bey’le beş yüz liraya can pazarı kesişilip elli lira pey akçesi850 alınmıştır. İrfan Bey’i takibe iki kişi tayin olunmuştur. Fakat
kendisi pek ihtiyatla hareket ettiğinden tenha bir yerde münasip bir
zamanda…”
Kâğıdın bundan aşağısı çekişme sırasında kopmuş. Veysi gözlerini ovuşturup bu yarım şeyi birkaç defa daha okuyarak:
— Ulan… Ulan… Ulan vay anasını… Bu kâğıt benim cebime
nereden girmiş? Bu ne be?
Muhsin:
— Senin cebinde böyle bir kâğıt yok muydu?
Veysi:
— Katiyen.
Muhsin:
— Tuhaf şey!
nısıf: yarı
teessüf: acınma
850	
pey akçesi: ön ödeme
848	
849	
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Veysi:
— Bunu benim cebime kim koydu? Reşide cadısının bir büyüsüne mi uğradım?
Aziz:
— Ağabey, bu kâğıt senin cebinde evvelce varmış. Kaimeleri
çekiştiğiniz sırada herifler karanlıkta para zannıyla yarısını koparıp
almışlar.
Veysi:
— Benim haberim olmadan böyle bir kâğıt cebimde nasıl bulunur?
Muhsin:
— İyi düşün… Belki eskiden kalmıştır da unutmuşsundur.
Veysi:
— Hayır vallahi. Ne Nafia Hanım’dan haberim var ne İrfan
Bey’den ne Nasıh Bey’den… Ben de sizin gibi bu isimleri şimdi şu
kâğıtta okuyarak öğrendim.
Aziz:
— Dünyada neler olmaz, bahusus851 bu zamanda… Aklıma bir
şey geldi.
Veysi:
— Ne geldi? Çabuk söyle.
Aziz:
— Olabilir ki bu Nafia Hanım, İrfan Bey vakası henüz zabıtaca
keşfolunmamış, taze işlenmiş bir cinayettir. Yakan zabıtanın eline
geçip de üzerin arandığı zaman seni mahkûm ettirmek için bunu her
nasıl bir suretle ise senin cebine koymuşlardır.
Veysi:
— Kimler koymuşlardır?
Aziz:
— Belki bu gece hücumlarına uğradığımız herifler.
bahusus: özellikle

851	
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Böyle bir şey de akla gelebilirse de Aziz’in bu sözü pek makul852
bir mülahaza853 olarak kabul edilmedi.
Bu yarım kâğıt dört arkadaş arasında elden ele geziyor, mükerreren854 okunarak her biri düşünebildiğini söylüyor, makul namakul855 türlü tefsire uğruyordu.
Maşuk birdenbire elini alnına vurarak:
— Buldum, buldum… Ne öyle ne böyle… Hiçbirinizin düşündüğü gibi değil.
Veysi büyük bir istiğrapla856:
— Fala mı bakıyordun? Ne buldun?
Maşuk:
— Sen viranede Boğmaklı Reşide’den paraları alıp da sayarken
elinden bir ellilik kâğıt uçurdun, aklına geliyor mu?
Veysi düşünerek:
— Ha, evet.
— Bu elli liralığı yerden alırken orada bulunan katlanmış bir
kâğıdı da kaldırıp kaime ile beraber cebine koydun. Ben dikkat ettim. Hatırlıyor musun?
— Tamamıyla.
— İşte bu kâğıt viraneden aldığın kâğıdın yarısı.
— Sözün doğru. Şimdi her şey noktası noktasına kafamda
uyandı. Bilmecenin anahtarını buldun Maşuk. Ama işin daha karanlık tarafları var.
— Neymiş onlar?
— Bu kâğıt o viraneye nereden uçup gelmiş?
— Bunu keşfetmek zor bir şey değil.
— Kolaysa söyle…
makul: mantıklı
mülahaza: düşünce
854	
mükerreren: tekrar tekrar
855	
makul namakul: mantıklı mantıksız
856	
istiğrap: garipseme
852	
853	
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mı?

— Biz Reşide ile beraber mantarcı heriflerin ceplerini aramadık

— Evet…
— Bu kâğıt işte onlardan birinin cebinden uçmuştur.
— Hangisinin?
— Ben de farkında değilim.
Muhsin:
— Hangisinden uçarsa uçsun. Onun ehemmiyeti yok. İş, bu yarım kâğıttaki esrarı keşfetmede.
Veysi:
— Hangisinden uçtuğunu bilmemizin, bilakis, çok ehemmiyeti
var.
Muhsin:
— Neden?
Veysi:
— Çünkü bu kâğıt, Patlıcan Ahmet’in cebinden uçtuysa herif
şimdi delikte bulunuyor. Vakayı istediğimiz gibi takip edip esrarı
öğrenebiliriz. Ötekilerin cebinden düştüyse herifler tahkikatımıza
engel olurlar, bizi çok yorarlar.
Aziz:
— Yapılan bu gece hücumunun bu kâğıdı üzerinizden almak
için olmadığı ne malum?
Maşuk:
— Bu da doğru.
Veysi:
— Beş yüz liralık bir iş. Fena değil. Bu, üçüncü vurgunumuz
olacak. Lakin pirincin taşını ayıklamak lazım. Nafia Hanım kimdir?
İrfan Bey onun nesidir? Nasıh Bey’in bu ikisine vech-i taalluku857?
Can pazarı yahut pazarlığı meşum858 bir söz gibi görünüyor. Bundan kati ne mana çıkar?
vech-i taalluk: ilgisinin nedeni
meşum: uğursuz

857	
858	
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Muhsin:
— Meseleyi ortaya koyalım. Heceleye, şavullaya elbette bir
mana çıkarırız, bu can pazarı guguğunu anlarız. Bunda beş yüz lira
bir avanta görünüyor. Ama bunun sonu pek kârlı. Belki birkaç bin
liralık bir aile esrarına dayanacak sanırım. Bu işi bütün bütün heriflerin ellerinden alamasak bile yine yarı yarıya paylaşırız. Nafia
Hanım, İrfan Bey vakası. Şimdi bu lafı analiz edelim. Bu kadınla
erkek karı koca mı, yoksa birbirine yanmış minimini mintoni mi?
Veysi:
— Bunlar hu hu hu diye birbirinin aşkını çeken iki yanık güvercine benziyorlar. Zalim Nasıh Bey de bu sevda çekenlerin arkasından bir doğan gönderiyor.
Muhsin:
— Demek bunlar erkek dişi iki aftos. Nasıh Bey de aldatılmış
bir piyos859?
Maşuk:
— Nafia ile İrfan iki aşna fişne860, Nasıh da burnuna gülünmüş
bir koca mı demek istiyorsunuz?
Veysi:
— Ben böyle şavulluyorum.
Maşuk:
— Nafia ile İrfan karı koca bulunup da Nasıh bu kocanın canına biber ekmek isteyen abası yanık bir âşık olamaz mı?
Veysi:
— Bu da caiz861.
Muhsin:
— Kâğıttaki bu üç ismi nasıl evirip çevirseniz bütün romanların,
oyunların, tiyatroların demirbaş üç şahsı çıkıyor: Karı, koca, âşık…
Veysi:
— Bu üçüne ne derler, biliyor musun?
piyos: işe yaramaz
aşna fişne: oynaş
861	
caiz: olabilir
859	
860	
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Muhsin:
— Söyle.
Veysi:
— Ham, hım, hom.
Aziz:
— Bara, bim, bom.
Veysi:
— Sus ulan Pepe Ruhi862 gibi her lafın içinden çıkma. İş nazikleşiyor.
Maşuk:
— Hangisi koca? Hangisi âşık? Bu cihet pek malum değil ama
Nasıh Bey’in İrfan Bey’i tenha bir yerde, münasip bir zamanda bir
tuzağa düşürmek istediği bir hakikat. Bu esas üzerine hareket edebiliriz.
18
Kâğıdın her kelimesinden gizli bir mana bulup çıkarmak için
çok uğraştılar. Fakat satırlar anlayabildiklerinden fazla bir sır söylemiyorlardı.
Bir müddet sükûtla birbirlerinin yüzüne baktılar. İşin kavranacak bir kulpunu arıyorlardı.
Nihayet Maşuk:
— Maslahat863 pek aceleye benziyor. Fakat meçhuller içindeyiz.
Bu bir hanımla iki beyin nerede olduklarını bulmak için Eminönü’nde tellal çağırtamayız ya?
Veysi:
— Bu meçhullerin içinde bir malum var ki güzel kullanabilirsek bizi bu can pazarı oyuncularının ta yanlarına kadar götürür. Bu
da nedir, biliyor musunuz?
Muhsin:
— Telefon numarası değil mi?
Pepe Ruhi: Bebe Ruhi. Karagöz’de bir tiptir.
maslahat: mesele

862	
863	
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Veysi:
— Bravo…
Aziz:
— Abdesthaneye giderken gördüm. Şurada büyük fıçının arkasında, köşede telefon var. Üzerinde birkaç lisandan “Mükâleme864
on kuruş.” yazılı.
Veysi hemen yerinden fırladı, ötekiler de arkasından. Onlara
müthiş bir suratla kati bir sükût işareti verdikten sonra ağzını nâkile865, ahizeyi de kulağına yanaştırdı: Bir, yedi, iki, sıfır… numarasını açtırdı:
— Alo, alo…
— Kimi arıyorsunuz?
— Nasıh Beyefendi’yi.
— Ahmet Efendi sen misin?
Veysi sevincinden hafifçe tepinip uydurabildiği kadar Patlıcan
Ahmet’in sesini taklide uğraşarak:
— Bendenizim efendim.
— Ulan Patlıcan, vallahi seni kıyma makinesinde çektirir, salatanı yaptırırım. Üzüntüden beni öldürecek misin?
— Affedersiniz efendim, başıma bir felaket geldi.
— Hiç mazeret tanımam. Yanında kimse var mı?
— Hayır, hayır. Dört duvar arasında yapayalnızım.
— İstediğin parayı pazarlıksız kabul ettim, peyini verdim. Hâlâ
o Allah’ın belası herif ellerini kollarını sallayarak geziyor. Menhusun ne zaman icabına bakacaksın?
— Biliyorsunuz nazik iş. İyi bir kolpasını bulmadan olmaz. Adi
bir hamal cinayeti yapamam. Kumpanyamızın namusu var. Sonra,
maazallah, ipin ucu size kadar uzanır. Bu cinayeti kendim yapamam. Beş yüz liraya canımı tehlikeye koyamam. Velev ki böyle
işlerde mahremim, mutemedim de olsa kimseye açılamam. Ben bu
mükâleme: görüşme
nâkil: mikrofon

864	
865	
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işi yapmayacağım, bizim üzerimize hiçbir şüpheli kan lekesi sıçratmadan yaptırtacağım.
— Ahmet, sen bu çeneleri bana beş yüz liraya daha bir şey zammettirmek866 için yapıyorsun. Fakat yağma yok, hindiden, kazdan
ziyade insan israf olunan867 bu hayat ucuzluğunda beş yüz liraya bir
katl, işitene parmak ısırtacak kadar gali868 bir ücrettir.
— Beyefendi, konuşmayı kısa kesmeye mecburum. Zabıta peşimden geziyor. Bu gece, yarın sabah tevkif olunmam869 muhtemel.
— Ne yaptın? Bugün akşam gazetelerinin yazdığı çarşı içi tavcılığı sizin marifetinize benziyor.
— Şayet tevkif olursam sizin işinizin görülmesi için bir çare
düşündüm.
— Nedir?
— Akrabamdan bir delikanlı var, size onu göndereceğim. Bana
emniyetiniz derecesinde ona da açılabilirsiniz. Beş yüz liranın nısfını peşince eline toka ederseniz işinizi çarçabuk görür. Ateş gibi
bir çocuktur.
— Peki… İcap ederse gönder.
— Affedersiniz, bu gece, yarın nerede bulunacaksınız?
— Bizim evi bilmiyor musun canım? Şişli’de Ebe Hanım Sokağı’nda, 18 numara.
— Biliyorum fakat belki devlethanede bulunmayıverirsiniz ihtiyatıyla870 soruyorum.
— Evdeyim evde… Şayet diğer bir mahalle gitmeye zaruret871
hasıl olursa872 gideceğim yeri uşak Nurullah’a söylerim.
— Beyefendi, pat pat ayak sesleri duyuyorum, geliyorlar. Müsaadenizle telefonu kapayacağım. Başka bir emriniz?
zammettirmek: artırmak
israf olunmak: harcanmak
868	
gali: pahalı
869	
tevkif olunmak: tutuklanmak
870	
ihtiyat: önlem
871	
zaruret: gerek
872	
hasıl olmak: ortaya çıkmak
866	
867	
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— Mümkün olduğu mertebe siparişimi tesriden873 başka bir sözüm yok.
Veysi muvaffakiyetinin büyük neşesi gözlerinde parlayarak
ahizeyi çengeline astı.
Mükâleme uzamış olduğu için on kuruştan pek fazla bir ücret
vererek lokantadan çıktılar.

tesri: çabuklaştırma

873	

İKİNCİ KISIM
1
Şişli’de sekiz katlı, cepheleri oymalı, çoğu üsluptan874 ari875 fakat şatafatlı kârgir binaları geçtikten sonra Meşrutiyet Mahallesi’ne
inen Ebe Hanım Sokağı’nda ne müdebdep876 ne pek mütevazı sekiz
on odalı bir ev… Nafia Hanım buraya Taşkasap’tan877 geleli iki
buçuk, üç sene oluyor.
Köprüden öbür tarafa geçince İstanbul ne kadar değişiyor…
Burada hanımların kabul günleri var. Çay ziyafetleri veriliyor, başka türlü giyiliyor, başka türlü konuşuluyor, başka türlü yaşanıyor.
Kadınlar siyasetten bahsediyor, erkekler zekâvet yarışına çıkıyor.
Kitap yazıyor, şiir okuyor, intişar eden edebî her yeni eser hakkında
tenkitler yapılıyor. Hakkıyla çalan olsun olmasın her evde bir piyano ve ekseriya süs olarak duran bir kütüphane bulunuyor.
Cemiyet içinde kadın bütün hürmetlerin hedefi olan bir pereste878… Erkekler onları koltukla arabalara bindirip indiriyorlar,
sokaklarda mantolarını, atkılarını, şemsiyelerini, çantalarını taşıyorlar, otomobillerde karşılarına oturuyorlar. Salonda, sofrada, muhabbette hep hakk-ı takdim879 kadının.
üslup: biçim
ari: soyutlanmış, uzak
876	
müdebdep: gösterişli
877	
Taşkasap: Fatih’te, bugünkü Fındıkzade ve Haseki bölgelerini kapsayan eski
bir semt
878	
pereste: mabut, ilah
879	
hakk-ı takdim: öncelik hakkı
874	
875	
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Fakat Nafia Hanım bu nisaperestliğin880 Avrupa mukallitliğinden ibaret bir gösterişten başka bir şey olmadığına çabuk dikkat etti. Kadın, bu görünüşteki üstünlük oyunu sahnesinin kulisleri
içinde yine eskisinden farksız gibiydi. Hukuken ikinci, üçüncü idi.
Hep alan, boşayan, ailelerinin maişet882 esaslarını idare eden, zevcinin883 hususiyet âleminde884 canı isterse inatçı bir zorba kesilen
hep erkekti.
881

Böyle yeni âdet üzerine kurulan cemiyetlerde, misafirliklerde
Nafia Hanım bazen diğerlerinin pek fevkinde885 hürmet gören kadınlara karışarak baş sedirlere geçirildikçe; bir küçük işaretine dört
beş erkeğin birden koştuğunu, ufak tefek arzularını gözlerinden
okumak için karşısına birkaç delikanlının sıralandığını gördükçe
kadınlık izzetinefsinde886 bazen tatlı bir gururun lezzetini tatmakla
beraber sıkılıyordu. Çünkü bu komplimanlardan çoğunun samimi
olmadığını sonra sonra anlamaya başlamıştı. Hakikaten sahte şeylerden hoşlanmazdı.
Böyle cemiyetlerde prenslere layık perestişler887 ihtiramlarıyla888
ağırlandıktan sonra hanelerine avdetlerinde kocasının gözlerinde
daima binbir kin sezinler ve oralarda gördüğü itibarı kendi hususi
aile köşelerinde uğradığı tahkirlerle889 öderdi. Fakat Nafia Hanım
haksız tahkirlere uzun müddet sükûtla mukabeleye tahammül edebilecek hilkatte890 bir kadın değildi. Bahusus kocasını sevmiyordu.
Bu kabalıkları niçin çeksin?
nisaperestlik: kadına tapınma
mukallitlik: taklitçilik
882	
maişet: geçim
883	
zevç: eş
884	
hususiyet âlemi: özel hayat
885	
fevkinde: üstünde
886	
izzetinefs: onur
887	
perestiş: tapınma
888	
ihtiram: saygı
889	
tahkir: aşağılama
890	
hilkat: yaratılış
880	
881	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 191

Evlerinin kapısından içeri girer girmez, o, misafirlikteki birincilik imtiyazını891 derhâl kaybeder, kaynanasının, görümcesinin pek
aşağısında, hanımlıkla hizmetçilik arasında bir aşağı dereceye indirilmek istenildiğini görürdü.
Zevci Nasıh Bey bir gün sokağa çıkacağı esnada bacağını karısına uzatarak:
— Şu ayakkabılarımı bağlayıver! dedi.
Karısı bu küstahlığına karşı kocasını tepeden topuğa kadar muhakkir892 bir nazarla süzdükten sonra bilacevap yürüyüverdi.
Nasıh:
— Nafia, nereye gidiyorsun? Emrimi işitmedin mi?
Nafia, sinirli bir gülüşle:
— Ah beyefendi, ne sahte-vakar893 bir medenisiniz. El yanında
bana kraliçe muamelesi edersiniz, eve gelir gelmez hizmetçi derecesine inerim.
— Ne yapalım? İcab-ı hâl894 böyle. O misafirliklerde, ziyafetlerde, müsamerelerde895 senin gibi prenses muamelesi gören, başsedirlere geçirilen hanımların bazıları hanelerinde yemek pişirirler,
bulaşık yıkarlar ve daha bayağı işler görürler, kocalarının ayakkabılarını temizlerler.
— Evet, evet biliyorum. Süslü kadınlar, onlara uygun giyinmiş
erkekler, gösterişten ibaret tavırlar mehmaemken896 Avrupakâri897
döşenmiş bir salon sahnesi üzerinde bir monden898 komedyası oynanıyor. Fakat içyüzü ağlanacak, o kadar ibret alınacak bir facia ki…
Nasıh Bey uzatmış olduğu ayağını hâlâ geri çekmeyerek:
imtiyaz: ayrıcalık
muhakkir: aşağılayan
893	
sahte-vakar: sahte ağırbaşlı
894	
icab-ı hâl: durum gereği
895	
müsamere: akşam toplantısı
896	
mehmaemken: olabildiği kadar
897	
Avrupakâri: Avrupa işi
898	
monden: toplum yaşamıyla ilgili
891	
892	
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— Nafia, gel bağla şunu.
Nafia Hanım bütün nefretiyle:
— Beyefendi, nalbanda uzatılacak bir ayağı bana gösteriyorsunuz.
Nasıh şaşırarak:
— Ooo…
— Evet.
— Kocasının ayak şeridini bağlamakla bir kadın hanımlığından
mı düşer? Hakikaten kibar sosyetelere mensup yüksek terbiye ile
büyümüş kadınların içinde zevcinin, çocuğunun ayakkabısını giydirmiş kadınlar yok mudur?
— Belki vardır. Kocasını büyük bir muhabbetle severse ayakkabısını giydirir, belki daha aşağılık hizmetlerini görmekten mütelezziz olur899.
— Demek sen beni sevmiyorsun?
— Hayır.
— Of… Ne küstahça itiraf.
— Yalan mı söyleyeyim?
— Öyle ise nikâh bağı altında niçin beraber yaşıyoruz?
— Bilmem.
— Seni Taşkasap’tan, yatsıdan sonra ışıkları sönen, bahçe duvarlarının arkasında koca kavuklu ölüler yatan bir mahalleden buraya getirdim. Giyinmesini, söylemesini, birkaç kişinin yanına çıkmasını öğrettim. Gittiğimiz cemiyetlerde pek fazla gördüğün itibarı,
hürmeti, perestişi hazmedemedin. Hep bunları doğrudan doğruya
kendi şahsına aldın. Sana edilen hürmet banadır. Benim karım olduğun için sen bu itibarı görüyorsun.
— Hep bunları biliyorum. Çeneni yorma. Birbirinizin yanında
kadına hürmet, bir nevi medeniyet olduğu için siz erkekler böyle
yapıyorsunuz. Sokakta eşyamızı taşıyorsunuz. Arabada karşımıza
oturuyorsunuz. Sosyete içinde baş tacı yaptığınız kadına eve gemütelezziz olmak: mutluluk duymak

899	
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lince en büyük saygısızlıkla ayağınızı uzatıyorsunuz. Bu sahtekârlıklardan ben hiç memnun olmuyorum doğrusu. Böyle yapma bir
hayat, bir maişet içine gireceğime keşke Taşkasap’ta ölülerle komşu, akşam da tavuklarla beraber yattığımız evimizin içten hava-yı
samimiyyeti900 içinde kalaydım.
— O hâlde niçin kocaya vardın?
— Ne bileyim ben, âdet böyle. Bir kız evlenme çağına gelince
onu birine veriyorlar. Karı koca birbirinden hoşlansın hoşlanmasın,
bu şeriat bağı altında yaşıyorlar. Aman ya Rabbi ne yaşayış! Çok
defa gönülsüz, iradesiz, neşesiz… Her erkek, her kadın bu görenek
işkencesini çekiyor. Bazen erkek karısından hoşlanmaz, bazen kadın kocasından, ekseriya901 ikisi birbirinden. İyi geçinenler varsa bu
pek zahirî902 bir saadettir, iki taraftan birinin tahammüle bir mecburiyeti olduğu içindir. Böyle bir ıztırar903 olmasa hiçbir erkek serbest
hayatının üzerinde seksen okkalık bir kadın belasına katlanmaz. Bir
zevce de keza904, nikâh esaretine girmez. Ah, ah… Karı kocayı dört
duvarın mahremiyeti içine alan yatak odalarının ağızları, dilleri olsa
da edilen kavgaları, dökülen gözyaşlarını, bazen meydana çıkan acı
gerçekleri ortaya dökse pek az kimsede evlenme cesareti kalırdı…
— Oh, oh… Hanım, senin kalbinde bir volkan varmış. Bilmeden bu sabah deştim.
— Nasıh, yalandan, riyadan905, sahtekârlıktan hoşlanmam. Birbirimize olduğumuz gibi görünelim. Aldanmak da, aldatmak da
menfurumdur. Sen zannediyorsun ki Taşkasap’ın türbe sükûtundan
Şişli’nin yalancı şenliğine düştüğüm için bahtiyarım. Sen karını sosyeteye götürüyorsun. L. Bey de getiriyor, N. Bey de. Bu cemiyetlerde kadında iki şeyi nazar-ı itibara alınıyor906. Güzelliği, tuvaleti…
hava-yı samimiyyet: samimi hava
ekseriya: genellikle
902	
zahirî: görünüşte, yapmacık
903	
ıztırar: zorunluluk
904	
keza: aynı şekilde
905	
riya: ikiyüzlülük
906	
nazar-ı itibara alınmak: dikkate alınmak
900	
901	
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Başka meziyet907 aranmıyor. Başka faziletlerden varlık göstermeye
uğraşanlar da yok. Çünkü o cihetlerden büyük bir fakr908 içindeyiz.
Sen zevcinden daha güzel bir kadınla gözlerini nurlandırmak için
dolaşıyorsun. Öteki de öyle… Daha öteki de öyle… Bazı kocalar
lisan hâlleriyle “Şu karının suratına, vazlarına909, tavırlarına bakınız
da tuvalete sarf olunan paralara acıyınız. Bahusus benim talihsizliğime ağlayınız!” demek istiyorlar. Bazı kadınların da gözlerinde
ve dudaklarının kıvrımlarında kocalarından aynı şikâyet var. Karısı
güzel olan erkeğe haset910 edersiniz, çirkin olanıyla istihza… Bey,
ben bir kapı aralığında, bir perde arkasında, bir paravanın mahremiyetinde911 iki nameşru912 günahkâr ağzın fısıldadığı ne sözler işittim… Zevci913 salonda oturan bir kadının iki adım ötede bu hainliği,
keza masum bir zevcenin914 burnu dibinde vicdansız bir kocanın
cüret ettiği yine böyle bir sadakatsizliği, bu muhitlerden915 beni buz
gibi soğuttu. Dikkat etmiyor musun? Böyle aileler ile içli dışlı dördüncü, beşinci toplanışta dedikodu başlıyor. Kocalarını kıskanan
kadınlar sinir illetlerine uğruyorlar, karılarını kıskanan erkekler kabalaşıyorlar çünkü senin gözün ötekinin karısında, öbürünün gözü
benim kocamda.
— Ne demek istiyorsun hanım? Bu uzun sözlerden çıkarmaya
uğraştığın netice nedir?
— Şunu demek istiyorum ki, daha dün Taşkasap’tan Şişli’ye
nakl-i mekân eden916 Türk, henüz bir istihale devresindedir. Bu
yolda toplanışları hakiki bir eğlence, medeni bir samimiyet şekline
meziyet: üstün nitelik
fakr: fakirlik
909	
vaz: durum
910	
haset: kıskançlık
911	
mahremiyet: gizlilik
912	
nameşru: meşru, yasaya uygun veya ahlaki olmayan
913	
zevç: koca
914	
zevce: eşlerden kadın, karı
915	
muhit: çevre
916	
nakl-i mekân etmek: taşınmak
907	
908	
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koyabilmek için terakki ile daha çok ülfet917, çok fazilet ve kırk fırın
ekmek lazım.
— Bu hususta benden bir şikâyetin var mı?
— Senin benden?
— Beni sevmediğini açık söylüyorsun.
— Hakikat söylüyorum.
— Bundan fena manalar çıkar.
— Seni sevmiyorum demekten bir başkasıyla sevişiyorum manası çıkmaz. Ben namuskâr bir kadınım. Nikâhın altında kaldıkça
senin zevcelik haysiyetini lekeleyecek bir harekette bulunmam. Fakat…
Nasıh Bey küçük bir heyecanla:
— Ey… Fakat…
— Haricen ve dâhilen918 sen de benim zevcelik hukukuma noktası noktasına riayet etmen şartıyla.
— Beni sevmediğin hâlde nasıl oluyor da başka bir kadından
kıskanıyorsun?
— Sevmek başka, kıskanmak başka.
— Anlayamıyorum.
— Seveyim sevmeyeyim, nikâhla bağlı olduğum bir erkeğin
üzerime başka bir kadınla hıyanette bulunduğunu istemem.
— Muğlak919 bir muamma.
— Hiç değil.
— Öyle ise anlat bana, mademki beni sevmiyorsun, belki benden hoşlanacak diğer bir kadın bulunur, ona giderim. Nefsimi ebediyen920 sevilmekten mahrum bırakmaya ne hakkın var?
— O hâlde beni bırakırsın.
ülfet: alışma
haricen ve dâhilen: dışarıda ve içeride
919	
muğlak: belirsiz
920	
ebediyen: sonsuza kadar
917	
918	

196 | Can Pazarı

— Nafia, biz bu ayrılık kertelerinde921 birkaç defa dolaştık. Pek
incelen nikâh ipliğimiz hemen hemen kopacak bir raddeye922 gelmişken talaktan923 nefret ettiğini sen söyledin.
Nafia Hanım heyecanın yüzüne vuran kızıllığını saklayamayarak:
— Evet, ben söyledim, inkâr etmiyorum. Ben seni sevmiyorsam sevmek kabiliyetinden de büsbütün mahrum bulunduğumu da
iddia etmedim. Çalış, çabala. Gönlümde bir meyil924 uyandır, kendini bana sevdir, saydır. Bu da bağlatmak için ayaklarını bana uzatmakla olmaz.
— Ne yapayım? Gidip büyücü hocalardan şirinlik muskası mı
alayım?
— Hayır. Muskaya, tütsüye hacet925 yok. Zevç ne demektir?
Zevce ne demektir? Bunların mütekabil926 vazifeleri nedir? Bunları
bil. Bana evde, hariçte seyyanen927 muamele et928. Ben salon kocası
istemem. Terbiyesi, vicdanı dürüst, milliyetini bilir, ananeperest929
ağır bir erkek isterim. Talaktan nefretimi sana olan muhabbetime
izafe etme930, aldanırsın. Talaktan müteneffirim931 çünkü senden ayrıldıktan sonra bilaiktiza932 şeren933 diğer bir erkekle birleşeceğim.
Onun senden iyi çıkacağını ne bileyim? Çünkü hepinizin başında
fes, boynunda kravat, sırtında kostüm, dudağında sahte tebessüm,
çoğunuzda mertlikten eser yok, yalanlar, dandini tavırlar… Evli
olunur, bekâr olunur, ilk nazarda hoşlandığınız bir kadının arkasınkerte: derece, radde
radde: seviye
923	
talak: boşanma
924	
meyil: ilgi
925	
hacet: gerek
926	
mütekabil: karşılıklı
927	
seyyanen: eşit olarak
928	
muamele etmek: davranmak
929	
ananeperest: geleneklerine bağlı
930	
izafe etmek: bağlamak
931	
müteneffir: nefret eden
932	
bilaiktiza: gereksizce
933	
şeren: kanuna göre
921	
922	
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dan gitmekten ve küçük bir hevesiniz uğruna kendinizin de, onun
da hayatını lekelemekten çekinmiyorsunuz. Şöyle böyle bir hizmetçi kıza alaka yüzünden altüst olmuş aileler, umumhanedeki mundar934 bir sermayeyi evlerindeki melek gibi karılarına tercih edenler
az mı işitilmiştir?
— Bugün pek taşkınsın, pek coşkunsun Nafia. Fakat buna görünür görünmez bir sebep tasavvur edemiyorum935.
— Beni iyi yahut kötü bir kadın yapmak senin elindedir. Bir
hıyanetini duyduğum günü Nasıh sen bilirsin.
— Vay… Vay… Vay… Bu ne bora… Kaçayım bari. Hem beni
sevmez hem kıskanır, hem kaçar hem davul çalar.
2
Nasıh Bey gittikten sonra Nafia Hanım arkasından yumruk sallayarak:
— Ah seni gidi sahte kibar, yapma salon adamı, düzme medeni,
Asyalı koca… Bugün bana ayaklarını bağlatırsın, yarın potinlerini
lostra ettirirsin, öbür gün eşeğini tımar… Ne kadar tahammül edersem bana o kadar yükleneceksin. Dur bakalım, bir kere ben de senin
daranı alayım936. Kuvve-i tahammüliyyeni937, havsalanın938 genişliğini tecrübe edeyim, ne kadar dert kaldırıyorsun anlayayım. Beni
ezmek istiyorsun. Bana neden kin bağladığını biliyorum. Gittiğimiz salonlarda iltifatlarını dilendiğin kadınlar sana yüz vermiyorlar.
Fakat bütün erkeklerin gözleri bende. İşte bunu çekemiyorsun.
Dışardan oda kapısı tık tık vuruldu. Nafia, dalgınlıktan baş kaldırarak:
— Kimdir o?
— Benim, Fikriyar.
— A, kız sen misin? Gir.
murdar: murdar, pis
tasavvur etmek: zihninde canlandırmak
936	
darasını almak: tartmak
937	
kuvve-i tahammüliyye: dayanma gücü
938	
havsala: zihnin bir şeyi anlama yetisi
934	
935	
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Ufak bir gıcırtıyla kapı açıldı. Kısa boyu, kırmızı güler yüzlü,
hafifçe başörtülü genç bir kız içeri girdi. Etrafına bakarak:
— Yalnız mısınız?
— Görüyorsun ki yalnızım.
— Mır mır görüşüyorsunuz gibi geldi de yanınızda biri var sandım.
— Ben şimdi perilere karıştım, yalnızken de konuşuyorum. Kapının önünden geçerken mi uğradın?
— Hayır. Mahsus sizi görmek için geldim. Hanım gönderdi.
Lakırdı olmasın diye bir parça kaynananızın yanına girdim. Görümcenizle görüştüm.
— Ne lakırdısı olacak?
— Bu eve geldiğim vakit onların yanlarına gitmeden sizin odanıza girersem kızıyorlar.
— Kızsınlar, dama çıksınlar. Şişli’de oturuyorlar, yeni asri hayat sürüyorlar fakat hâlâ Sulukule dedikodusu içinde yüzüyorlar.
Kaynanamın, görümcemin günde seksen dostları, ahbapları geliyor.
Ne yaptıklarına, ne konuştuklarına ben karışıyor muyum? Bana gelip gidenleri kontrol etmeye onların ne hakları var?
— Ah hanımcığım, bizim yüzümüzden size bir rahatsızlık geldiğini istemem.
— Hiçbir rahatsızlık gelmez. Dur bakalım, ya ben onları terbiye edeceğim ya onlar beni yola, imlaya getirecekler, anlıyor musun
Fikriyar? Söyle bakalım. Hanımdan ne haber getirdin?
— Sizi istiyor. Teşrifinizi çok rica etti. Mutlak. Her hâlde ve
hemen şimdi.
— Bu ibram939, bu sabırsızlık ne olacak? Ne var?
— Bir şey yok.
— Hele hele…
Fikriyar manidar bir tebessümle:
ibram: ısrarla isteme

939	
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— Bir şey bilmiyorum. Bana verilen emri ifaya940 geldim.
— Beyle hanım nasıl?
— Bildiğiniz gibi.
— Bildiğiniz gibi ne demek?
— Her gün dırıltı.
— Ne dırıltısı?
— Bilmem. Allah’ın günü birbirini yiyip bitirirler. Sabahları
birbirinden birer karış suratla ayrılmadıkları, sofraya dargın inmedikleri günler nadirdir.
— Kabahat hangisinde?
— Hanımın şikâyetlerine bakarsan beyde, beyin ağzına bakarsan hanımda.
— Sencesi nasıl?
— Bir geçimsizliktir gidiyor ama ben ne bileyim? Kapalı kutu…
Zannederim ki kabahat ikisinde de var. Her gün “sen sen, ben ben”
taban tabana tepişiyorlar. İkisinden birisi ötekinin kusurunu görmese, aldırmasa, eyvallah dese geçinip giderler ama işte olmuyor.
— Fikriyar, sen daha genç kızsın, erkek denilen mahluka aklın
ermez. O, öyle bir canavardır ki sana pençelerini açıp da tırnaklarını gösterdiği, sivri dişleriyle sırıttığı vakit korkup da önünden kaçarsan vay olur hâline. Seni korkak addederek941 artık biner dalına.
Her gün bir parça kanını emerek seni bitirir.
Kapı arkasında bir pıtırtı olur, Fikriyar başını çevirip dışarıyı
dinleyerek:
— Kapının arkasında biri var.
— Kaynanam. Kapı arkasından bizi dinlemeye geldi. Ne konuşuyoruz anlayacak. Cadının eski âdetidir. Güya hanımefendi
Şişli’de oturur. Ne kadar kötü mahalle karısı ahlakı varsa daha hiçbirinden vazgeçmemiştir. Çingene karısını saraya götürüp oturtsan
huyundan geçer mi? Kapıdan dinler, bacadan dinler. İşi gücü, akşaifa: yerine getirme
addetmek: saymak

940	
941	
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müstü oğlu geldiği vakit beni çekiştirmek için bütün gün sermaye
toplamaktır.
Oda kapısı birdenbire açılır. Hafakanlar942 içinde morarmış bir
suretle kaynana görünerek:
— Edepsiz, ben ne zaman gelip de seni kapı arkasından dinledim? İftira etme… Allah’tan kork, utanmaz, arlanmaz!
Nafia Hanım kahkahalarla kıvranarak:
— Kadın, işte ispatı üstünde. Kapı arkasından odamı dinlemedin de şimdi söylediğim lakırdıları nereden duydun?
— Sofadan geçiyordum, batası sesin çıngırak gibi kulağıma
geldi.
— Yılan karı bu senin eski huyundur. Yerlerde sürünüp aralıklardan adam dinlersin. Oğlunla yatak odamıza kapandığımız en
gizli zamanlarımızda yine gelip dinlersin. Bu kadar kıskanıyorsan
oğlunu niçin evlendirdin? Koynuna sen kendin gireydin.
— Tuuu Ayvansaray kepazesi. Erzellerin943 erzeli. (hıçkıra
hıçkıra ağlayarak) ömrümde kimseden duymadığım hakaretler, namussuzluklar.
— Mürai944 karı ağlama… Ağlama… Öyle sahte hıçkırıklarla
beni korkutamazsın.
— Ah bana söyledilerdi, “Öyle kenar mahalleden kız alma.”
dedilerdi.
— Almayaydın. Ayıldınız bayıldınız. Yalvardınız yakardınız
da aldınız.
— Ah, bilmem kâfir şeytan aklımızı çeldi. Mal yok menal945
yok, güzellik yok terbiye yok, ar yok hayâ yok. Nene güvendik de
seni başımıza bela getirdik bilmiyorum ki…
— Ben kenar mahalleden gelmişim, maşallah hanımefendi göbek mahallede yetişmiş. Bende bulamadığınız terbiye acaba sizde
hafakan: çarpıntı
erzel: pek rezil
944	
mürai: ikiyüzlü
945	
menal: mal mülk
942	
943	
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var mı? Şimdi, şimdi, şimdi kapı dinleyen ben miydim, sen miydin?
Mutfağınızdan salonunuza, yatak odalarınıza kadar bu evde dönen
komedyalar, sahtekârlıklar, gösterişler acaba hangi tiyatroların sahnelerinde temsil ediliyor? Hepsi üstünkörü, hepsi cıgara kâğıdı gibi
ince bir yaldız. Hepsi göz boyacılığı. Sahte asalet, sahte kibarlık
tavırları ile âlemi aldatmaya uğraşıyorsunuz. Fakat ben içinize girdim, senin nasıl hanım olduğunu, oğlunun nasıl bey olduğunu yakından gördüm, öğrendim.
— Bazı idare, iktisat sıkıntılarımız var. Böyle zamanda ferih
fahur946 geçinen kim? Senin tuvalet, düzgün947 masrafına para yetiştirmek her erkeğin kârı değil.
— Düzgünde, pudrada senin benden aşağı kaldığın var mı? Ben
gencim, kocalıyım. Bu yaştan sonra şu acaba sen kimin için süsleniyorsun?
— Söyletme beni. Sen sade oğlum için süslenmiyorsun.
— Ya kimin için süsleniyorum?
— Salonlarda süzgün gözlerle yüzüne baktırdığın erkekler için.
— Oh, pek iyi yapıyorum. Demek ben üzerime süzgün erkek
gözleri cezbedecek948 güzel bir kadınmışım, inkâr ettiğin güzelliğimi işte böyle zımnen949 itirafa mecbur oluyorsun.
Saçlar darmadağın, omuzlar açık, elinde tarak görümce içeri
girer:
— Nedir bu gürültü?
Kaynana sulu sepken ağlayarak:
— Gelin hanıma sor.
Görümce:
— Âleme kepaze oluyoruz, konu komşu bizi dinlemek için
pencerelere üşüşüyor. Burası Taşkasap değil.
ferih fahur: bolluk içinde
düzgün: fondöten
948	
cezbetmek: çekmek
949	
zımnen: dolaylı olarak
946	
947	
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Gelin, bütün sinirlerinin coşkunluğuyla:
— Biliyoruz. Burası Şişli, Şişli, Şişli, Şişli, Şişli… İlahi, soy
sop hepiniz şişe diziliniz…
Görümce:
— Aman ya Rabbi, ne şirret950… Ne adi mahluk… Ne çirkef…
Serpintileri yedi mahalleye sıçrıyor.
Gelin:
— Hanımla hanımım, çirkefle çirkefim. Size evcek Allah şifalar versin, bir Şişli illetine uğramışsınız. Şişlili olmayanları insandan saymıyorsunuz. Ahiren951 ecdadınız952 hep bu semtte dünyaya
gelmedi ya. Otuz kırk sene evveli buraları kırlıkmış, domuz ahırlarından başka bir şey yokmuş. Yoksa ecdadınız onlar mıdır? En
büyük kabahatim Taşkasap’tan geldiğim. Hep yüzüme bunu vuruyorsunuz. Türk’ün bitim yeri İstanbul’dur, Aksaray’dır, Cerrahpaşa’dır, Fatih’tir, Şehremini’dir. İşte hep bu mahalledir.
Görümce:
— Aman aman, bilmiyorum bu mahalleleri, Kasımpaşa’yı, Yenibahçe’yi unuttun. Bu semtlerin ahalisinden bir numune aranırsa
işte sen…
Gelin:
— Mahalle ile, otomobil ile, piyano ile, banyo ile insana asalet,
terbiye gelse siz adam olurdunuz.
Görümce:
— Her şeyi geldin, burada gördün kenarın dilberi.
Gelin:
— Ben burada iffetsizlikten, çıplaklıktan, sahte kibarlıktan, riyakârlıktan, kadın erkek bir arada oturmak rezaletinden başka bir
şey görmedim.
Görümce:
şirret: edepsiz
ahiren: son olarak
952	
ecdat: atalar
950	
951	
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— Türlü türlü esvap953 yaptırtıp Bonmarşe954 bebeği gibi süslenerek erkeklerin karşısına çıkan sen değil misin?
Gelin:
— Kocam çıkartıyor, çıkıyorum. Ben babamın evinde iken
mektep hocasına bile başımı örtüp de çıkardım.
Görümce:
— Burada şoföründen Cizvit papazına kadar dekolte gözüküyorsun.
Gelin:
— Gözüküyorsam sizin törenize gidiyorum, Şişli hayatına uyuyorum, medenileşmeye büyük istidat955 gösteriyorum, asri kadın
oluyorum, iftihar ediniz.
Görümce:
— Görün… Kime canın isterse çık. Rezaletin kokusu sonra duyulur.
Gelin:
— Kocam izin veriyor da el âlemden beni sen mi kıskanıyorsun? Etekleri dizlerinde bir manto, yanında, başında küçücek bir
krep kundak, Ermeni modistraları956 gibi şöyle böyle tanıdığın delikanlıların koluna girerek akşam piyasasına çıkan sen değil misin?
Böyle şeyleri siz yapınca fazilet957 oluyor, ben yaparsam kabahat.
Görümce:
— Ben kabahatini biliyorum. Sırası gelince gösteririm sana.
Gelin:
— Ben buraya senden, kaynanamdan terbiye almaya gelmedim.
Bana kocam karışır. Onun dediklerinden de akla yakın olanlarını
esvap: giysi
bonmarşe: bon marché, içinde her türlü giyim, süs eşyası, oyuncak vb satılan
büyük mağaza
955	
istidat: yetenek
956	
modistra: kadın terzi
957	
fazilet: erdem
953	
954	
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yani işime gelenlerini dinlerim. Siz bana vız gelirsiniz. Haydi bakalım odanıza…
Görümce:
— Ağabeyimin ağzını, dilini bağladın. Çünkü Taşkasap’tan
Hallaç hocaların, cincilerin, efsuncuların mahallesinden geliyorsun.
Kardeşim erkektir. Kendini senin azgınlıklarından, kötülüklerinden
korusun fakat anamı sana çiğnetmem, anlıyor musun Taşkasaplı?
Gelin:
— Anladım, ah iki gözüm, Şişlili hanım… Kendinden fazla
kalan terbiyen varsa anana ver de gelip kapı arkasından adam dinlemesin. Siz kavgaya benim odama geliyorsunuz, üzerime yürüyorsunuz. Sizin tavırlarınızdan, sözlerinizden en kenar mahalle karıları
ders alır, ibret alır. Sonra ben Taşkasaplı, siz Şişlili… İstanbul’u,
mahallelerini, oralı Türkleri adi görmekle siz isbat-ı asalet etmiş958
olmazsınız çünkü bir semti asilleştiren oranın taşı toprağı değil,
insanlarıdır. Siz Paris’in Şanzelize’sine959 gitseniz yine busunuz,
yine busunuz. Bir medeniyet müfettişi gelse de karyolalarınızın
altlarını, komodinlerinizin içlerini, kirli sepetlerinizi, üzerinizden
çıkardığınız kokmuş çamaşırları, nazarlardan saklamak için kıyıya
bucağa tıktığınız eşyayı, pis aşçıların, hizmetçilerin ellerine, insaflarına kalmış mutfaklarınızın hâlini bir muayene etse, bulaşıkların
nasıl yıkandığını, yemeklerin nasıl piştiğini görse evinizde pişen
bir fincan kahveyi midesi kabul etmez. Taharetsiz Rum, Ermeni
hizmetçilerin ellerinde kibarlık, temizlik taslayan hanımefendiler,
Müslümanlığın şartları şurtları vardır. Büyükanam her şeyi kırk
defa yıkardı, mekruh960 olur diye şartlardı961. Sizin Hristiyan hizmetçiniz sabahleyin ayakyolunda kâğıda silindikten sonra ellerini
yıkamadan sizin kahvaltınızı önünüze getiriyor, ekmeğinizi diliyor,
tereyağınızı buluyor. Sütünüzü, çayınızı, marmelatınızı hep o naisbat-ı asalet etmek: asilliği kanıtlamak
Şanzelize: Champs-Élysées. Paris’in ünlü caddesi.
960	
mekruh: iğrenç
961	
şartlamak: dinî inançlar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç, en çok
kırk kez yıkamak
958	
959	
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pak962 elleriyle hazırlıyor. Ajurlu, fistolu ve dantelli, sözde bembeyaz keten örtülü takımlar üzerinde yediğiniz şeylerde bulantı veren
pislikler saklı. Çünkü hizmetçiler hanıma göre iş görürler. Hanımda
hanımlık edecek sermaye olmayınca hizmetçinin her yaptığını kabulde muztar963 bir kukla olup kalır. Siz hizmetçileri değil, hizmetçiler sizi terbiye edip yetiştiriyorlar.
Kaynana:
— Haydi kızım gidelim. Buna çene yetişmez. Gırtlağıma kadar
içim acı lakırdıyla doldu. Şimdi boğulacağım.
Gelin:
— Korkma sana bir şeycik olmaz. Lakırdı dinlemek için hırsız
gibi sessiz adımlarla gelip de oda kapıma kulağını vermedin mi?
İşte işit, lakırdıya doy, bık, bir daha terbiyesiz mektep çocukları
gibi kapı baca dinleme.
Görümce, Fikriyar’a dönerek:
— Kız, bu Sulukule kavgasını işittiğin gibi git hanımına anlat.
Gelin:
— Anlatsın, isterse “Taşkasaplı Gelinle Şişlili Kaynananın Komedyası” diye bir de kitap çıkarsınlar. Umurumda değil…
3
Kaynanayı koltukla odadan çıkarırlar. Gelin, Fikriyar ile yalnız kalınca arkaüstü şezlonga serilerek:
— Bizim çenemizin yanında Carpantier ile Dempsey’nin965
yumruk kavgası hiç kalır. Seyre değer. Karıları mat ettim ama ben
de bittim. Böyle böyle bakalım ya onlar beni öldürürler ya ben onları. Kızım, şu dolabı aç, kenarda ufak eter şişesi var. Bardağa biraz
su koy, içine bir iki damla akıt… Getir bana…
964

napak: kirli
muztar: çaresiz, mecbur
964	
koltukla: koluna girerek
965	
Carpantier ile Dempsey: dönemin boksörleri
962	
963	
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Nafia Hanım bu kordiyali966 hafif yudumlar ile aldıktan sonra
dedi ki:
— Kızım orada kolonya şişesi duruyor, şimdi onu getir. Şu bileklerimi, boyun damarlarımı, ensemi, göğsümü ovuver.
Fikriyar, sinirli hanımların yanında buluna buluna bu işleri öğrenmişti. O, usturupla bu işi görürken sinirli kadın “Oh kızım, oh
elin var olsun.” kelimeleriyle tatlı tatlı teşekkür ediyordu.
Beş on dakika hafif bir baygınlık hâlinde dinlendikten sonra
banyoya gitti. Bir duş yaptı. Daimî bir fırtına hâlinde geçen hayatı
sarsıntılarına karşı koymak için vücudu mukavim967 bulundurmak
lazımdı. Kaynanayı, görümceyi de odalarında ovuyorlar, teskine968
uğraşıyorlardı. Akşama doktor gelecek, hastaları sıra ile muayene
edecek, hepsinin nabzına göre şerbet verecekti.
Nafia, Fikriyar’ın hanımı Halavet’ten gelen sıkı davet haberini
de merak ediyordu. Acaba ne vardı? Yine sinirleri altüst edecek bir
macera mı? Genç, güzel olmak, Şişli’de oturmak, kadın erkek birleşmek, dans etmek, eğlenmek, neşeli, ıstıraplı öyle vakalara sebep
oluyordu ki… Bu hakiki romanlar müdekkik969 bir kalemle yazılsa
ne mizah, ne ibret verici sayfalar vücuda gelirdi… Fakat memlekette sanatkârın nedretinden970, yerli sanatın revaçsızlığından bu
maceralar ne sinema şeridine giriyor ne hikâye kitabına… Bazen
dedikodu şeklinde intişar ediyor, bazen de kendi kahramanları arasında örtülü kalıyor.
Küçük bir tüpten çıkardığı pembe kremle yanaklarını, çenesini, dudaklarını, kulaklarının uçlarını ovdu, pudraladı. Kaşlarına,
kirpiklerine hafifçe kalem gezdirdi, hazırlandı. Fikriyar ile merdivenden inerlerken sofanın öbür başından kaynananın hafakandan
bakiye, muttarit971 hıçkırıkları duyuluyordu.
kordiyal: rahatlatıcı ilaç
mukavim: dayanıklı
968	
teskin: sakinleştirme
969	
müdekkik: dikkatle araştıran
970	
nedret: seyreklik
971	
muttarit: tekdüze
966	
967	
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O tarafa baktı:
— Daha beter ol, dedi.
Evden çıktılar. Birkaç sokak yukarıda Halavet Hanım’ın somaki boyalı demir kapısı önünde durdular. Fikriyar, düğmeye dokundu.
Kârgir evin dar methalinde zil gevrek bir tınlama ile çınladı. Kanat,
rüzgâr gibi, sessiz açıldı. Birkaç ayak temiz mermer basamaktan
atladıktan sonra Nafia, geçirdiği o kadar üzüntüye rağmen biraz
dik, biraz loş merdivenden hafif adımlarla çıktı. Halavet Hanım’ın
kapısını vurdu. İçeriden inlemeye benzer hasta bir ses:
— Giriniz! dedi.
Girdi. Oda alan talandı. Orada burada dağınık nota defterleri, kanepenin ucunda baş aşağı sarkmış bir ut, şarkı mecmuaları,
masanın üzerinde açılmış sayfalarında boyalı resimler gözüken
moda gazeteleri, bir koltuklunun972 arkalığına dizilmiş ipekli kumaş
numuneleri, etajerin üstünde birkaç türlü ilaç şişesi, tüpü, kutusu,
damlalıklar, küçük ölçü kadehleri…
Halavet Hanım beniz kaçık, saçlar dağınık, gözler dalgın, bir
koltukluya yan devrilmiş, şımarık bir sinir hastasının hayattan bıkmış, biraz can çekişmeye benzer somurtkanlığıyla düşünüyor.
Nafia’yı görünce birden dirilip kalkar, muhibbesinin973 boynuna sarılır. İki genç kadın öpüşürler. Sonra onu kanepeye oturtur.
Kendi yere diz çöker. Misafirinin kucağına kapanarak densiz çocuklar gibi bir höngürtü ile boşanır. Her hıçkırığında şiddetle sarsılıp sarsarak ağlar, ağlar, ağlar…
Nafia Hanım şaşırır. Bu sağanakların tesiriyle o da göğsünde
bir darlık duyarak:
— Aman Halavet, yapma… Sabahleyin beyle, sonra kaynanamla, görümcemle… Şimdi seninle… Beynimde, sinirlerimde,
vücudumda artık teessüre974 tahammül kalmadı. Kendini bırakma
öyle. İnsan, derde karşı ne kadar gevşek bulunursa elem o kadar
koltuklu: kol dayayacak yeri olan sandalye
muhibbe: kız arkadaş
974	
teessür: üzüntü
972	
973	
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adamın dalına biner. Kendini topla. Kederle cenkleş975. Onu yen.
Hayatın, bizi koza gibi saran göze görünür, görünmez hesapsız düşmanlar ile daimî, amansız bir boğuşmadan başka bir şey olmadığını
bilmiyor musun?
Halavet Hanım inleyerek sızlayarak:
— Yok Nafia… Nasihat istemem, teselli istemem, felsefe istemem, ukalalık istemem. Beni dinleyeceksin. Elif’ten ye’ye976 kadar
beni dinleyeceksin. Kızmayacaksın. Haddinle delilikler yapmaya
kalkışmayacaksın. Bana acımayacaksın. Bir zavallı başka adam var
ki ona merhamet edeceksin977. İnsaniyetten ayrılmayacaksın, tehevvüre978 kapılmayacaksın. Ne kadar zaafların varsa galebeye979 uğraşacaksın.
— Ne var kuzum? Aramızda bir şey mi var? Bunlar nasıl lakırdı? Ben bilmeyerek senin felaketine mi sebep oluyorum? Büyük bir
fenalık mı yapıyorum?
— Sen bana fenalık yapmıyorsun. İnşallah da yapmazsın…
— “İnşallah da yapmazsın.” ne demek? Benden bir kötülük mü
memul ediyorsun980? Bu karışık, acayip ve hemen manasız sözlerinden bir şey anlayamıyorum.
— Şimdi anlarsın, bir parça sabret. Evvelce bana merhamet, tahammül, af vadet981.
— Oh, oh, oh… Muamma gittikçe daha derinleşiyor. Yoksa
sen mi bana bir fenalık ettin de şimdi böyle hem kendini hem beni
gözyaşlarına bulayarak af dilemek ihtiyacıyla kıvranıyorsun?
— Hayır, ben kimseye fenalık etmedim. Benim yüzümden kimseye bir kötülük geldiğini de istemiyorum. Kaç zamandır ben bir
işkence geçiriyorum Nafia… Söylenmez, yutulmaz bir dert… Etacenkleşmek: savaşmak
elif’ten ye’ye: a’dan z’ye
977	
merhamet etmek: acımak
978	
tehevvür: çok öfkelenme
979	
galebe: yenme
980	
memul etmek: ummak
981	
vadetmek: söz vermek
975	
976	
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jerin üstüne bak. Boy boy ilaç şişeleri, kutuları, bir ilaç almadan
uyuyamıyorum. Ecza ile iştihamı982 açmaya uğraşmadan ağzıma
lokma koyamıyorum. Ben şimdi insanlıktan çıktım. İlaçla uyur,
ilaçla yer, hazmeder, defeder bir makine oldum. Görmüyorsun, her
gün bir parça eriyorum.
Halavet kuvvetli bir sinir nöbetiyle kolları arasında Nafia’yı
sarsarak:
— Ben kocamı seviyorum… Onun için bitiyorum Nafiacığım…
Nafia Hanım hiç beklemediği bu itiraf karşısında dostluğu, terbiyeyi, nezaketi her şeyi unutarak Halavet’i hiddetle itip:
— Kucağımdan kalk, ahmak. Hiç koca sevilir mi? Kocasını
seven işte böyle olur, inleye inleye ölür. Zavallı Halavet, seni bu
kadar saf bilmezdim. İzdivaç983 demek bir elem984, bir azap985 çıkrığıdır. Onun uğursuz ipliği ya erkeğin boynuna dolanır ya kadının… Fakat kocalar hemen daima bu bağ ile kadınları köstekleyip
kendileri serbest yaşamaya uğraşırlar. Ekseriya muvaffak olurlar.
Bir erkek sevildiğini anladı mı iş bitmiştir. Karı gözünden düşer,
hiç olur. Artık gönlüne hariçte eğlenceler arar. Onlar için, güçlükler içinde tazmin olunan986 aşklar makbuldür987. Artık zavallı kadın
evinde, daima bir tarafı boş kalan döşeğinde ıstırapla kıvransın dursun. Bey meydanda yoktur. Ya pokerdedir ya suarede988 ya kadın
cümbüşünde. Günlerce gözükmez. Gelse de, sabaha karşı uykusuzluktan yüz göz şişkin, sinirli, yorgun, berbat bir hâlde gelir. Karının
yüzü, onun için görülmeye tahammül olunmaz bir aza989 levhasıdır.
Bakmak istemez, sürtünmek istemez döşekte, onun nefesini duymaya tahammül getiremez. Yorgunluğu, sarhoşluğu bahane ederek
başka bir yere kıvrılıp yatmaya can atar. Kalbi, nefretle, hiddetle o
iştiha: iştah
izdivaç: evlilik
984	
elem: dert
985	
azap: eziyet, işkence
986	
tazmin olunmak: ele geçirilmek
987	
makbul: değerli
988	
suare: akşam eğlencesi
989	
aza: işkence
982	
983	
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kadar dolgundur ki ufak bir şikâyet, en hafif bir serzeniş990 infialini, istikrahını991 taşırır. Açar ağzını yumar gözünü, söylemediği acı
lakırdı bırakmaz. Bu cezayı celbeden en büyük kabahatimiz nedir,
bilir misiniz? Kocanızı müfret992 bir muhabbetle, onun hiç de layık
olmadığı bir aşkla sevmeniz. Sizden birkaç okşama sadakasını esirgemeyecek insanlıkta bir erkek olsa bile sevgi yerine kaim olan993
bu merhamet, hassas bir kadını kederden öldürür.
Bu sitem yağmuruna karşı Halavet Hanım, bütün sinirliliğinin
raşesiyle994 yüzünü iki avucu içinde sıkarak:
— Nafia, bu uzun vaazı kes. Akıl öğrenmek ve nasihat istemediğimi sana evvelce söyledim. Ben seni buraya koca idaresi dersi
almak için çağırmadım. Bugün ben söyleyeceğim, sen dinleyeceksin.
— Hâlini gördüm, acıdım da söylüyorum. Sen böyle şiddetle
kocanı sever, bütün yüreğinin ateş ve safiyetiyle üzerine düşersen
herif seni inlete inlete öldürür. İzdivaç kanunu böyledir. Çok seven
sevilmez. Üzülür, ezilir, muhabbetinin kurbanı olur gider.
Halavet Hanım gözlerinin uzun kirpiklerini muhatabının bebeklerine saplarcasına ruhunun ta derinliklerini görmeye uğraşarak
melul995 bir sesle:
— Sen bu usulde kocanı idare etmekle onu zaptın altında tutabildiğine inanıyor musun?
Nafia biraz bozularak:
— Zannederim.
— Öyle ise sen benden daha saf bir kadınsın.
Nafia küçük bir öksürük gıcığıyla:
— Kocamın aleyhinde bir şey mi duydun?
serzeniş: yakınma
istikrah: iğrenme
992	
müfret: çok fazla
993	
kaim olmak: geçmek, yerine konmak
994	
raşe: titreyiş
995	
melul: üzgün
990	
991	
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— Duymadım, gördüm.
— Latife söylüyorsun.
— Niçin latife söyleyeyim?
— Benden öç almak için.
— Hasmım değilsin, senden niçin öç alayım? Latife edecek bir
hâlde olmadığı mı da görüyorsun.
— Gördüğünü elbette ispata da muktedirsin996?
— Kocana iftiraya tenezzül edecek bir kadın değilim Nafia Hanım.
— O manaya söylemedim.
— Ne manaya söylersen söyle. Bazı öyle hakikatler vardır ki ispatı, şahidi içindedir. Elektrik ziyası gibi her taraftan göz kamaştırır.
Tetkike997, tamike998 lüzum göstermez.
— Ben, kocam hakkında olacak böyle ağır bir rivayeti, ithamı
tetkik, tamik etmek isterim. Çünkü anlayamadığım bir meçhulün
karanlığı içindeyim. Gözlerimin önünde hiçbir elektrik ışığı parlamadı. Çünkü tebeyyün edecek hâle göre kocamı cezalandıracağım.
— Ciddi, müşkül999 bir mesele karşısındayız. Bunu ancak aramızda hayırhahane1000 bir itilafla1001 halledebiliriz.
— Söyle.
— Teessüre mağlup olma.
— Nedir canım? Uzatma…
— Kendini sıkı tut.
— Metanetimden1002 emin ol.
— Kocan bana ilanıaşk etti.
muktedir: gücü yeten
tetkik: inceleme
998	
tamik: derinleştirme
999	
müşkül: zor
1000	
hayırhahane: iyi niyetli
1001	
itilaf: anlaşma, uyuşma
1002	
metanet: dayanıklılık
996	
997	
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Nafia Hanım uzun bir kahkaha ile kanepeye arkaüstü kendini
vererek:
— Bu muydu pek ağır, ciddi mesele? Bunun fenalığı nerede?
— Şimdi anlatacağım.
— Kocam gibi zevzek bir herifin bu “aşk” kelimesiyle oynadığı
komediye hiç taaccüp etmedim. Yalnız bu kadar kadınlar içinde bu
tahkire seni müstahak gördüğüne1003 canım sıkıldı. İki kelimelik acı,
muhakkir1004 bir azarla edepsizi karşından kovmadın mı?
— Bu, söylendiği kadar kolay bir iş değil Nafia.
— Ne demek?
— Söz ile fiil arasında çok fark var.
— Oh… Oh, anlıyorum. Kocamın bu tatlı hezeyanı senin de
biraz hoşuna gitmiş olmalı. Bu sinirliliklerin, bu uykusuzlukların,
bu iştahsızlıkların, bu üzüntülerin sebebini şimdi anlıyorum. Bu
ilanıaşkı hüsnütelakkiye almak1005 için senin gönlünde de büyük bir
istidat1006 varmış ki edepsizi hemen huzurundan kovmaya cesaret
bulamamışsın.
— Yok… Yok Nafia, hiç anlayamadın.
— Bunda anlayamayacak bir şey yok. Bu ilanıaşk meselelerinde ikimiz de pek o kadar acemi değiliz. Haftalarca, aylarca evvel
kadınla erkeğin arasında gözden göze şerareler1007 başlar. Sonra itiraf-ı aşka gizli bir sahne, kabilse şairane bir yer intihap edilir. Sonra sineden1008 sineye, ağızdan ağza muhabbet taşar, mübadele olunur1009. Demek aranızda aşk marazının hep bu seyirleri oldu, had1010
devreyi geçirdiniz. Şimdi müzmindesiniz1011, birbirinize doydunuz,
müstahak görmek: layık görmek
muhakkir: aşağılayıcı
1005	
hüsnütelakkiye almak: hoş karşılamak
1006	
istidat: ilgi
1007	
şerare: kıvılcım
1008	
sine: gönül
1009	
mübadele olunmak: birbirine söylenmek
1010	
had: son
1011	
müzmin: süreğen, devamlı
1003	
1004	
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bıktınız. Bazı mücbir1012 sebepler ilcasıyla şimdi bana bu cinayeti
haber vermek istiyorsunuz. Kadın gönlü, erkek gönlü, ikisi de birbirinden berbat. Ne kadar zehirli hayatın mayası varsa hilkat bu
iki cevfe1013 doldurulmuş. Deminden “Kocamı severim.” diyordun.
Güya onun aşkı ile ağlıyordun. Şimdi sana benim kocamın ilanıaşkından gururla, iftiharla1014 bahsediyorsun. Bu ne şeni1015 muamma,
hanım? Söyle bakayım, kaç zamandır benim kocamla kocanı aldatıyordun? Kocam seninle beni aldatıyordu?
Halavet Hanım kahkahalarla yerlere serilerek:
— Nafia, gülmeden beni çatlatacaksın. Şimdi ağlama nöbeti sana, gülme sırası bana geldi. “Sevmem, sevmiyorum” dediğin
kocanın muhabbeti beynini bürümüş, seni söz anlamaz bir şaşkın
yapmış bırakmış.
— Bunun anlaşılamayacak bir tarafı var mı? Sen kuyruk sallamışsın, kocam arkandan gelmiş.
— Nafia, kocanı sevdiğini itiraf, bilmem her nedense izzetinefsine dokunuyor. O ateşle, o kıskançlıkla bu tahkirleri bana fırlattığın için seni mazur görerek, bu ağır tabirlerini hazmediyorum. Öyle
birdenbire parlama, beni dinle. Mesele anladığın, tefsir ettiğin gibi
değil. Ben kocana kuyruk sallamadım. Bu maceradaki cani ne benim ne sensin, ancak kocandır.
4
Halavet Hanım dolabından etiketi yaldızlı şık bir şişe çıkarır.
Pek zarif iki kristal kadehe kan portakalı renginde bir mayi boşaltarak:
— İç, müferrahtır1016, müsekkindir1017, kana serinlik verir, sinirleri yatıştırır. İkimiz de asabi buhranla boğuluyoruz.
mücbir: zorlayan
cevf: oyuk, boşluk
1014	
iftihar: övünme
1015	
şeni: alçakça
1016	
müferrah: ferahlatıcı
1017	
müsekkin: sakinleştirici
1012	
1013	
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Halavet Hanım ince bir teessürle gözleri sulana sulana gerinerek:
— Şimdi kocam olsa, vücudumu seve seve ovsa, sinirlerim yatışır. Bilmem, parmaklarında ruhuma iksir gibi şifa veren bir tesir
vardır.
Likörden, baygın gözlerle birer yudum alırlar. Kadehleri bıraktıktan sonra Halavet Hanım başlar:
— Nafia, şimdi itidalle1018, insafla beni dinle. Kendi kocamın
muhabbeti kalbimi doldurup taşırmıştır. Başka erkek sevemem.
Nasıh’ı hiç sevemem. Yalnız senin kocan olması itibarıyla değil,
gücenme zevcindir, belki sana hoş gelir fakat o tipte erkekten ruhum hazzetmez. Bundan birkaç ay evvel bir genç, toy kıza kur eder
gibi bana mülazemete1019 başladı. Bir vakit anlamamazlıktan geldim. İşi taşırdı. Ne zaman hep beraber bir yerde bulunsak bana bitik
nazarlarla bakar, içini çeker, terbiyeli bir sosyete adamına yakışmayacak sevdakâr tavırlar alır. Kendini, seni, kocamı, nerede bulunduğunu hep unutur. Ben bu imaların, ilanların, ifhamların1020 hiçbirini
üzerime almam. Başka tarafa bakarım, yanından kaçarım. Bir gece
Mürüvvet Bey’in ziyafetinde beni tenha bir koridorda yakaladı, hemen bileklerimden kavradı. Bütün kuvvet ve nefretle silkinerek:
— Bırak! dedim.
O tarif olunmaz bir cüretle:
— Hayır, bana bir amour1021 randevusu vermedikçe bırakmam!
dedi.
Sonra aramızda şöyle kısa fakat kızgın bir muhavere kaynadı:
Ben:
— Utanmıyor musun?
O:
— Utanmak, iradelerine malik olanlarda bulunur.
itidal: soğukkanlılık
mülazemet: sürekli ilgilenme
1020	
ifham: anlatma, bildirme
1021	
amour: aşk
1018	
1019	
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Ben:
— Karını, kocamı, namusunu, haysiyetini unutuyor musun?
O:
— Her şey, bütün dünya zihnimden silindi. Beynimin içinde bir
alev gibi yalnız sen varsın. Yaptıklarımın hiçbirini irademle yapmıyorum. Bir saralıdan, bir mecnundan1022 beterim. İkimiz için de
tehlike büyüktür.
Nafia Hanım bu sözleri dinlerken dakikadan dakikaya kırmızı
rengin bütün derecelerini geçiriyordu.
Halavet, likörden bir yudum daha aldıktan sonra devam etti:
— Ben pürdehşet1023, haydut kocanın el kıskaçlarından nasıl
kurtulacağımı düşünürken kendimi onun iki kollarının arasında
buldum. Beni sömürüyor, yiyor, yutuyor, bel ediyordu1024. Ah, ikimizi bu hâlde görürlerse benim masumiyetime kim inanır?
Nafia sine sine yanıp da birden hava alarak tutuşan yangın gibi
parladı:
— Sus… Masumiyet kelimesiyle oynama, kızgın karı… Sana
bir koca yetişmiyor da benimkini de ayarttın, hakikat bundan ibaret!
— Dinlemeden hüküm veriyor, beni tahkir ediyorsun…
— Kocamın kolları arasına düştüğün dakikaya kadar sükûtla dinledim. Artık ondan ötesini keşfedemeyecek mertebede beni
kaba mı sanıyorsun? Artık söylemeye, dinlemeye hacet kaldı mı
azgın mahluk? Dağ başında mıydın? Kocam bir ırz haydudu şiddetiyle sana saldırdığı vakit haykıramaz mıydın?
— Haykırsam herkesle beraber kocam da üzerimize koşacak,
sen de geleceksin. Rezalet ayyuka çıkacak.
— Ne olursa olsun namuslu bir karı haykırırdı Halavet.
— Ben namussuz muyum?
mecnun: deli
pürdehşet: dehşet içinde
1024	
bel etmek: yutmak, emmek
1022	
1023	
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— Kocamın kolları arasında yattıktan sonra bunu bana sorma.
Amerikalı bir kadın olaydı revolverle mütecavizi öldürür, kendi ırzıyla kocasının namusunu kurtarırdı.
— Biz İstanbul kadınları misafirliğe revolverle gidecek kadar
henüz medeniyette ilerlemedik. Edepsizi firkete1025 ile öldürecek
değilim ya… O andan bugüne kadar neler çektiğimi Allah bilir.
Sokakta, misafirlikte, tiyatroda, her yerde karşıma çıkar. Sözüyle,
kaşıyla gözüyle beni rahatsız eder.
— O zamandan beri niçin sustun?
— Nasıl söyleyeyim? Kime söyleyeyim? Bu rezalet dosta açılmaz, düşmana anlatılmaz. Sana müracaat etsem sinirlerin oynayacak, sözlerime tamamı tamamına belki inanmayacaksın, nasıl ki
işte tahminim doğru çıktı. Kocanla bozuşacaksın, bana darılacaksın. Bizim beye söylesem kim bilir belki büyük bir felaket kopacak.
Ne yapacağımı şaşırdım. Bir gün gelir de kocan vahameti1026 anlar,
aklını başına toplar ümidiyle bekledim. Fakat ne gezer! O gittikçe kameti azıttı1027. Gittikçe azdı. “Utanmıyor musun? Senin karın
var, benim kocam var!” diyorum, “İşte böyle olduğu için ya ben
sana çıldırıyorum… Senin kocan olması dimağımda1028 lezzetini
fevkalhad1029 büyütür, benim karım bulunması beni sana daha tatlılandırır. Halavetçiğim, karı koca birbirine karşı her gün gevelenen
birer yavan ekmek parçasıdır. Onun katığı meşruiyet1030 haricindeki
kaçırtma sevdalardır. İzdivaç kanunları kurulalıdan beri aşk yalnız
meşruiyet yatağında beslenmekle kalaydı şimdiye kadar suitagaddi1031 ve fakrüddemden1032 vefat ederdi. Onu yaşatan serbest münasebetlerdir.” diyor. Sonra ben de dedim ki: “Senin karın başka bir
erkekle münasebette bulunsa ne yaparsın?” “Bulunsun bulunsun…
firkete: tel toka
vahamet: tehlikeli durum
1027	
kameti azıtmak: boyu aşmak, ileri gitmek
1028	
dimağ: beyin
1029	
fevkalhad: sınırsızca, aşırı derecede
1030	
meşruiyet: yasal olan
1031	
suitagaddi: kötü beslenme
1032	
fakrüddem: kansızlık
1025	
1026	
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İzdivacımızda, gönlümüzde, hissimizde bir hareket olur. Karımı
kıskanırsam belki daha ziyade severim. Rakibime karşı silah çekerim, ateşlenirim, birbirimize gireriz. Bir roman macerası yaşarız,
tatlı acı heyecanlar geçiririz. Böyle miskince karı kocalık hayatımız
uzadıkça birbirimiz için bu dolmaz, hazmı ağır, yavan birer ekmek
parçası olup kalacağız. Bu mantığımı duyan eski akılda kocalar belki bana lanet ederler. Fakat şimdiki asri hayata yeni kafalar lazım.”
cevabını verdi.
Nafia Hanım benliğini kaybedecek, ne yaptığını bilmez bir
hâle geldi. Likör şişesinden kadehini doldurdu, bir yudumda dikti.
Ta boğazından midesine kadar içini kavrayan serin bir ateşle bütün
kanı beynine çıktı, indi. O hararetle bağırdı:
mi?

— O soysuz, edepsiz kocam bu hezeyanları1033 böyle aynen etti

— Vallahi etti Nafia, bir kelime yalanım, mübalağam varsa
kahrolayım.
— A, a şimdi çıldıracağım… Demek ki kocam karısının iffetinden şikâyet ediyor! Onu şiddetle sevebilmek için fahişe zevce
istiyor? Demek ki bir kadın kocasını ne kadar çok adamla aldatırsa
o kadar büyük bir muhabbete, perestişe layık görülüyor! İstediği bu
mudur? İzdivaç hayatında aldatılmak, hıyanet heyecanlarıyla sarsılmak mı arzu ediyor? Durunuz, ben onu bu emeline kavuşturayım.
Yutamadığı yavan ekmeğin üzerine ballar, gülbeşeker süreyim, bugünden tezi yok…
Nafia Hanım, tımarhaneden boşanır gibi bir çılgınlıkla oda kapısından dışarı saldırırken Halavet Hanım yolunu keserek:
— Seni böyle ne yaptığını bilmez zırdeli bir hâlde salıvermem.
Nafia bütün şiddetiyle silkinip kurtulmak isteyerek:
— Kadın, bırak beni! Şimdi camını, panjurunu, kapını bana kırdırtırsın…
hezeyan: saçmalama

1033	
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— Kır. Fakat mütehevvir1034 bir mecnun fırlayışıyla buradan
gitme. Konuşalım, karar verelim. Senin kocanın kabahati, cinayeti
varsa benim kocamın bir günahı, hiçbir şeyden haberi yok. Davayı
alevlendirerek zavallı beyimi üzmek istemem. Sen meseleyi kendi
zevcinle nasıl halledersen et, karışmam. Lakin bizi dedikoduya sokma, aile saadetimizi bozma. Kocamın masumiyetine benim lekesiz
iffetime hürmet et1035. Çünkü Nafia, ben beyimi çok severim. Ona
olan muhabbetimin şiddetinden ortalığa bir şey sızmasın diye senin
kocanın canice tecavüzüne tahammül ettim. Onun yavan ekmek nazariyesi, çapkınlık saçmasından başka bir şey değil. Günler geçtikçe birbirine muhabbetleri, ateşleri daha ziyade artan karı kocalığa
misal1036, burhan1037 ararsanız işte biz. Bey ile ben…
— Nazar değmesin… Kırk bir buçuk maşallah. Alınlarınıza çörek otulu, mavi boncuklu sarımsaklı birer nazar takımı asınız. Fakat
ben ne seni ne de kocanı iddia ettiğin kadar masum göremiyorum.
— Ay neden?
— Senin özrün kabahatinden büyük. Kocam sana saldırdığı zaman onun kolları arasında sükût ve baygın nazarlarla yatacağına hakikati hemen bağırmalı idin. İffetine tecavüz anında bir kadının sesi
çıkmaması bu taarruzu1038 hüsnütelakki ettiğine1039 işarettir. Kocana
gelince onu da hiç masum göremiyorum. Böyle maceralar geçiren
karısının günahlarından bihaber kalmak bir zevç için kabahattir.
Zevcinin senin hakkındaki bu derin kayıtsızlığı senden pek ziyade
bıkmış bulunmasından başka bir şeyle tefsir olunamaz1040. Şimdiye
kadar memleketimizde kadın kadınla, erkek erkekle konuşuyordu,
bu nakıs1041 toplanışlara “sosyete” namı verilemiyordu. Artık bazı
mütehevvir: kızgın
hürmet etmek: saygı duymak
1036	
misal: örnek
1037	
burhan: delil
1038	
taarruz: saldırı
1039	
hüsnütelakki etmek: iyi düşünmek
1040	
tefsir olunmak: açıklanmak
1041	
nakıs: eksik
1034	
1035	
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kibar semtler, mümtaz1042, müstesna1043 aileler arasında sosyete teşkil ediyor. Fakat henüz iptidai bir hâlde. Benim gözüm senin kocanda, senin gözün benim kocamda. Keza erkeklerimizin gözleri
de kadından kadına velfecri okuyor1044. Çünkü şimdiye kadar evlerimizde zavallılara en çirkin hizmetçi kadın yüzü bile göstermezdik.
Tuttuğumuz kadın hizmetçileri en gudubetlerinden1045 intihap ederdik. Asırların biriktirdiği bu mahrumiyetler1046 artık tatmin istiyor.
Kalplerde yeni hayatla heyecanlanmak arzusu kaynıyor. Artık biz,
eskiden düğüne gider gibi birbirimiz için giyinmiyoruz. Erkeklerimizin gözlerinde de envai çiçekler arasında uçuşan birer arı haşarılığı var. Ben bu yeni hayata düştüm. Kalbim hâlâ Taşkasaplı bir
kızın saflığı içinde uyuyor. Ben mektebe giderken dokuz yaşında
başıma örttükleri örtüyü burada kadınlık çağımda yüzümden indirdiler. Sen kocanı seviyormuşsun. Yalan gerçek bilmem, günahı
boynuna, bu itiraf muhabbetinle beraber bir başka erkeğin kolları
arasına baygın düşmekten kendini alamadın. Ben kocamı sevmiyorum fakat namus ve iffete verdiğim mana, sizden pek başka türlü
olduğu için bugüne kadar hiçbir sadakatsizlikte bulunmadım. Bu
namusluluğum beni kocamın asri telakkisince yavan ekmek yaptı
bıraktı. Şimdi en nefis bir lokma, bir kaymaklı kurabiye olacağım,
ben o kadar kinci, inatçı bir kadınım ki göreceksin Halavet.
— Ben kocamı severim, ona hıyanet etmedim. Sana samimiyetle söylediğim hakikate inanmıyorsun. Kocanın tecavüzüne sükûtum
dedikoduyu mâni için namus uğruna ihtiyar olunmuş1047 masumca
bir harekettir. Sen beyinle olan hesabını ne suretle görürsen gör…
Karışmam diyorum sana. Fakat dedikoduyu benim kocama kadar
sıçratıp da benim zaten pek yolunda olmayan dirliğimi bozarsan o
zaman benim de ne müthiş bir kadın olduğumu görürsün.
mümtaz: seçkin
müstesna: ayrıcalıklı
1044	
gözleri velfecri okumak: gözleri kurnazlıkla parlamak
1045	
gudubet: çirkin
1046	
mahrumiyet: yoksun kalma
1047	
ihtiyar olunmak: seçilmek
1042	
1043	
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— Sen kocanı seviyormuşsun. Beyin, senin iffetini kontrole tenezzül edecek kıskanç tabiatlı bir adam değil. O hâlde nasıl oluyor
da dirlik düzeniniz yolunda gitmiyor? İşittiğime göre gece gündüz
aranızda dırıltı hırıltı eksik değilmiş.
— Ne biliyorsun? Bizim evce olan dirliğimizi kontrol mü ettiriyorsun?
— Allah göstermesin. Senin bu sinir hâllerin, bu ilaçların, bu
kordiyallerin, bu ayılmaların bayılmaların kocanla olan dirliğinizin
gül pembesi bir şetaretle1048 gitmediğini gösteriyor.
— Benim zevcemle olan dirliksizliğim onu sevmediğimden değil, ona taşkın bir ateşle tapındığımdan dolayı oluyor. Bu hakikatleri sana kaç defa anlatayım? Kocam benim canımdır, ona ilişenin
hasm-ı canı1049 olurum.
— Tuhaf tehdit. Ayol, ben senin kocanın kolları arasında yatmadım. Sen benimkinin sinesine uzandın. Bu şikâyet, bu tehdit
sana mı düşer, bana mı düşer?
— Dikkat et. Kocan beni çılgınca bir şiddetle seviyor. Yuları
elimdedir. Ben daha maceranın onda birini anlatmadım.
— Sen anlatmadan ben anladım. Hayvanı yularından istediğin
tarafa dehle. Mademki kocanı seviyormuşsun, benimkinin yularını
eline almış olmakla neden iftihar ediyorsun? İkisine birden varamazsın ya? Hem kocanı sev hem benimkinin kucağına yat. Hem de
dedikodu olmamak için beni tehdiden susturmaya, âlemin ağzını,
dilini bağlamaya uğraş. Fena sihirbazlık değil. Bu derece hodbinlik
ve herkesi arzuna muti kılmak1050 cinneti belki en zalim en vahşi
cihangirlerde1051 bile görülmemiştir. Senin başına bir gelecek var
hanım… Beni kerhen1052 bu felaketine bir amil1053 yapacaksın.
— Kocanın yuları elimdedir.
şetaret: şenlik
hasm-ı can: can düşmanı
1050	
muti kılmak: boyun eğdirmek, itaat ettirmek
1051	
cihangir: komutan
1052	
kerhen: istemeye istemeye
1053	
amil: sebep
1048	
1049	
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— Yetişir. Artık bununla övünme. Seninkinin yularını yakalamak da zor bir iş olmadığını inşallah yakında sana ispat ederim.
— Ne haddine… Ona çok kadınlar uğraştılar ama beceremediler.
— Görürsün.
5
İki kadın böyle tuhaf birer vaziyette birbirinden ayrıldılar. Halavet Hanım’ın kocası İrfan Bey hakkında iddia ettiği muhabbeti yalan değildi. Onu seviyordu. Fakat Nasıh’ın ilanıaşkına karşı
da büsbütün soğuk kalmamıştı. Ondan da tatlı bir kadınlık gururuyla mütehassis olmuştu1054. Zevcinin kendisine karşı sevgisinde
bir yorgunluk, bir ağırlık, bir nevi paslanma hissetmeye başlamış
olduğu için onun artık ışıldamayan gönlüne yeni bir cila vurmak
hilekârlığıyla Nasıh’ın araya giren sevdasından bir memba1055 gibi
istifade etmek istedi. Bu çalı çırpıya ustalıkla bir ateş koyarak kocasının kalbini ilk şiddetiyle parlatmak merakına düştü. Fakat bu
gaye nazik ve hatta çok tehlikeli bir işti. Hem kocasını hem âşığını
maharetle1056 idare etmek lazım geliyordu. O surette ki Nasıh’a pek
yüz vermemekle beraber onu büsbütün kaçıracak kadar da meyus1057
bırakmamak… Kocasına kendini pek masum göstermekle beraber
diğer bir erkeğin kendi aşkından çıldırmak derecelerine geldiğini
sezdirmek… Bu vechile onun kıskançlığını tahrik etmek.
Halavet Hanım, Nasıh için, kocası için pişirip kotardığı dolmaların bir üçüncüsünü Nafia Hanım’a yutturmaya uğraşmış fakat
muvaffak olamamıştı. Şimdiye kadar idare ediyorum sandığı meseleyi sarp bir şekle sokmuştu. Şimdi Nafia gidip kocası Nasıh ile bir
hengâme1058 koparacak, gürültü derhâl etrafa yayılacak, kendi zevmütehassis olmak: duygulanmak
memba: kaynak
1056	
maharetle: ustalıkla
1057	
meyus: karamsar
1058	
hengâme: kavga
1054	
1055	

222 | Can Pazarı

cine aksedecek. Evvela nazikâne1059, sonra dürüstane1060 isticvaba1061
çekilecek. Hakikati itiraf olmaz, büsbütün inkâr uymaz… Halavet
Hanım kocasının nazarında yükselmeye uğraşırken şimdi tepetaklak düşecekti. Bu işi gayet mahirane1062 idare lazımdı. Ne yapsın?
Hangi evliyaya mum adasın?
Hanım gittikçe sinirleniyor. Kâh kendini pencereden dışarı atacak kadar ateşlere düşüyor kâh buz gibi soğuk terler döküyordu.
Akşam kocasının eve avdetinden evvel müdafaanamesini hazırlamak icap ediyordu. Zevci İrfan Bey keyfiyeti hariçten duymadan işi
önlemek yani kendisi açmak daha muvafık1063 olacak, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” meselinin hikmetine ittiba edecekti1064. Hakkaniyet1065 ve doğruluktan ayrılmış olanlar için iki yol vardır: Ya
itiraf-ı hakikatle1066 teslim-i silah etmek1067 ya şirretlikte1068 ısrar…
Halavet Hanım, hileli kalbinin ivicaçları1069 hasebiyle ikinci
yoldan gidebilirdi. Hanım davasını böyle doluya, boşa koymakla
çırpınırken akşam oldu. Zevci geldi. Şimdi ona karşı nasıl tavır almak lazımdı? Etrafında pervane gibi dönüp her emrine “Lebbeyk.”1070
diye koşmak için canla başla gözlerinin içine bakmak mı yoksa
hasta, hayattan bizar1071, bitap1072 bir karış suratla şezlonga uzanıp
yatmak mı? Yaltaklanma rolünü kabahatli olanlar, suçlarını affettirmeye uğraşanlar oynarlar. Kendisi hiçbir teshir-i işvebazlığına1073
kalkmaksızın yabancı bir erkeğin ateşli gönlünü celbetmek kahrına
nazikâne: nazikçe
dürüstane: dürüstçe
1061	
isticvap: sorgu
1062	
mahirane: beceriklice
1063	
muvafık: uygun
1064	
ittiba etmek: uymak, tabi olmak
1065	
hakkaniyet: adalet
1066	
itiraf-ı hakikat: gerçeği açıklama
1067	
teslim-i silah etmek: silahı bırakmak
1068	
şirretlik: edepsizlik
1069	
ivicaç: eğri büğrülük
1070	
“Lebbeyk.”: “Emredin.”
1071	
bizar: bezmiş
1072	
bitap: güçsüz
1073	
teshir-i işvebazlık: baştan çıkarma, etkileme
1059	
1060	
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uğramış bir mazlum değil miydi? Kocasına bu garip sırrı açacak
fakat etrafını ilaçlarla, yastıklarla, ıslanmış mendillerle süsleyerek
bir mazlumiyet1074 dekoru içine uzandıktan sonra söyleyecekti.
Zevcinin avdeti yaklaştığı dakikalarda sahneyi hazırladı. Perdenin açılmasını bekleyen bir sanatkâr heyecanıyla tazallüm1075 döşeğine uzandı.
Nihayet bey geldi. Kendi kendine soyundu. Lavaboda yıkandı. Gündüzün tozlarından temizlendikten sonra kurundu. Yirmi beş
dakika, yarım saat geçti. Ne karısına ufacık bir nazar ne bir “bonjur”
ne bir “nasılsın” ne iltifat ne tekdir ne istifsar1076… Hiçbir şey…
Hissen1077 onun mevcudiyetine1078 karşı âmâ1079 bir hâlde bir köşeye
çekildi, gazeteyi eline aldı, daldı.
İrfan Bey, zevcesinin bakışlarından isteklerini keşfetmek için
etrafında dört dönen kocalardan değildi ama şimdiye kadar kayıtsızlığını böyle sükûti1080 bir hakaret derecesine vardırdığı da yok
gibiydi.
Hanım, mazlumiyet dekoru içinde sanatına seyirci bulamayan bir artist hüsranıyla1081 kıvranarak dakikadan dakikaya eziliyor, daha müşkül1082, tahammülfersa1083 bir hâle düşüyor, hemen
kocasının üzerine saldırıp onu omzundan şiddetle sarsarak “Bana
bak hain… Sana muhabbetimi, sadakatimi ispat etmek, çektiklerimi anlatmak, mazlumiyetimi göstermek için ne cangüdaz1084 işkence saatleri geçiriyorum. Başını çevir de hâlimi gör. Derdimi sor,
elemlerimi dinle. Bana ilanıaşk edenler, ayaklarıma kapananlar var.
mazlumiyet: haksızlığa uğramışlık
tazallüm: sızlanma
1076	
istifsar: sorma
1077	
hissen: duygu olarak
1078	
mevcudiyet: varlık
1079	
âmâ: kör
1080	
sükûti: sessiz
1081	
hüsran: hayalkırıklığı
1082	
müşkül: zor
1083	
tahammülfersa: dayanılmaz
1084	
cangüdaz: can yakan
1074	
1075	
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Belki gönlümün bir dalalet1085 anı, sinirlerimin bir zayıf dakikası
olur. Sonra karışmam ha!” feryatlarını koparmak istiyordu. Böyle
olmakla beraber bu korkutucu coşkunluğuna bir müddet sabretti.
Fakat kocası sanki karısının elemini görmemek ve kendi hissiyatının yüzündeki görünüşlerini ona göstermemek için önüne gerdiği
gazete perdesinin arkasından çıkmadı, gittikçe daha gizlendi, daha
sessizlendi.
Nihayet kadının sabrıyla beraber bütün sinirleri de yandı, dayanamadı. Ağlama, gülme, istirham1086, tehdit gibi birbirine zıt heyecanların içtimaından1087 kopma garip bir sedayla:
— Beyefendi, affedersiniz, bütün dikkatinizi hapis ve benliğinizi bel edecek1088 kadar meraklı bu gazetede ne var acaba? Ender
bir hadise, işitilmedik bir vaka, okuyanı çıldırtacak bir siyaset, tüyleri ürpertecek bir roman mı?
İrfan Bey, gazeteyi yüzünden çekti. Kıraatinin1089 intiba1090 hatları çehresinde seçilir bir teessürle:
— Bunların hepsine faik bir şey.
— Nedir Allah aşkına?
— Katil kocalar sernamesi1091 altında iki sütun.
— Hikâye mi?
— Hayır. Adliye şuununun1092 ruzmerre1093 havadislerinden hakiki satırlar.
— Ne olmuş?
— Bir mahalle bekçisi, bir avukat, bir doktor, bir kasap karılarını öldürmüşler.
dalalet: şaşkınlık
istirham: yalvarma
1087	
içtima: toplanma
1088	
bel etmek: yutmak
1089	
kıraat: okuma
1090	
intiba: iz, izlenim
1091	
sername: başlık
1092	
şuun: işler, olaylar
1093	
ruzmerre: günlük
1085	
1086	
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— Oh, ne vahşet!
— Evet, vahşet ama meni kabil olmayan vahşetlerden.
— İnsanlık salaha1094, medeniyete doğru mu gidiyor? Eski canavarlığına mı diyor? Artık her meselenin halli, çaresi ölümle bulunuyor.
— Evet. Teessüf edilecek şey ama ölüm de her millet adaletinin
kabul ettiği lazım bir ceza. Bazen fertler de kendi vicdani davalarında ancak onunla teşeffi edebiliyorlar1095.
— Bu adamlar karılarını niçin öldürmüşler?
— Çoğu kıskançlık yüzünden.
— Sen beni kıskansan ne yaparsın?
— Seni niçin kıskanacağım?
— Olur ya… Hani ya… Mesela…
— Ey, meseladan sonra?
— Canım, kıskananlar nasıl kıskanıyorlar?
— Ne bileyim ben herkesin gönlünü, hissini…
— Bu kadar cinayetlere sebep olan bu müthiş hissi inkâr mı
edeceksin?
— Kıskanmak için evvela kadından şüphe etmek lazım gelir.
— Mesela sen şüphelensen?
— Ben şüphelensem kıskanmam.
— Ne yaparsın?
— O kadından nefret eder, kaçarım.
— Of, niçin böyle söylüyorsun İrfan?
— Nasıl istiyorsun? Ne söyleyeyim?
salah: iyilik
teşeffi etmek: iyileşmek, rahatlamak

1094	
1095	
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— Bir mahalle bekçisi, bir kasap gibi avamın1096 engin tabakasından adamlar kıskançlıkta karılarını öldürecek kadar ananeperver1097 oluyorlar da sen?
— Tuhaf itiraf… Ne istiyorsun? Ben de seni mi öldüreyim?
— Allah göstermesin ama öyle bir felaket vukuundan yalnız
beni öldürmek değil, benden sonra âşığımı, ondan sonra kendini…
— Üç cana birden kıymak pek toyca bir kıtal1098 olur.
— Öyle bir rezaletten sonra ben nasıl yaşarım? Sen nasıl yaşarsın? Öteki nasıl?
— Hanım, bana bak, ben mahalle bekçisi zihniyetinde bir adam
değilim. Mademki benim üzerime bir başkasını sevmek faraziyesinde1099 bulunuyorsun, beraber yaşayıp bermurat olmanız1100 için
ikinizi de sağ bırakırım. Beni sevecek diğer bir kadın bulurum,
onunla birleşirim.
— Demek ki nazarında benim kıymetim, namusunun kıymeti
laşey kabîlinden1101 …
— Hanım, bu hâle düştükten sonra gözümde senin kıymetin
donma derecesine, sıfırın altına düşer. Öyle bir fenalık vukuunda
ise müdafaa edilecek ortada bir namus kalmaz.
— Ah beyefendi ah… Dünyada herkesten müstesna görünmek
istersiniz. Böyle vakalarda herkes öldürüyor, ölüyor, ortada namus
kalmadı deniyor. Bir hastalığın türlü nevi ve derecesi olduğu gibi
böyle olan maceraların da akla gelmez çeşitleri var.
— Ne demek istiyorsun hanım? Hayat bir melodram değildir.
Sadakatsizliğe uğrayan koca mutlaka öldürüp ölerek etrafına kan
mı saçmalı? Karı kocadan her hangisinde diğeri aleyhinde derin bir
usanç, şiddetli bir nefret peyda olursa benim vicdani kanunumca talak vakidir. Nikâh bağı çözülmelidir. Çünkü hep bu nev cinayetler,
avam: alt tabaka
ananeperver: geleneklere bağlı
1098	
kıtal: vuruşma
1099	
faraziye: varsayım
1100	
bermurat olmak: emeline kavuşmak
1101	
laşey kabîlinden: yok hükmünde
1096	
1097	
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bir taraftan hissen, tabiaten çözülmüş olan bir rabıtanın1102 diğer taraftan kanunen ikasına1103 uğraşılması belahetinden1104 zuhur ediyor.
Bir kadın kocasına karşı tadili1105 nakabil1106 bir teneffüre1107 düşüyor, sevmiyor, sevemiyorsa o zavallıyı bırakmalıdır. Gitsin gönlünce hazzedeceği1108 erkeği bulsun. Gönlümüzün meyelanını1109 tayin
eden biz değiliz. Tabiattır. “Niçin beni sevmiyorsun?” gazabıyla1110
bir kadını öldürmek hamakatin1111, vahşetin sonudur. Sevilmek isteyen bir erkek veya kadın, gönülden gönüle incizap1112 hasıl olacak
mahluku intihap etmeyi bilmelidir. Bu, teehhülden1113 evvel düşünülecek pek mühim bir meseledir. Mesela, şimdi gazetede okuduğum katil kocalar şuununda bir mahalle bekçisi karısını öldürüyor.
Niçin? Çünkü bekçi baba altmış beş yaşında, bedbaht karısı henüz
on sekizinde… Genç kadın bu salhurde1114 zevcin kağşamış1115 aguşundan1116 ikide birde anasının evine kaçıyor. Bekçi tahassürle gidiyor, yalvarıyor yakarıyor, taze karısını kulübesine getiriyor. Fakat
bu kararlar, bu niyazlar o kadar tekrar ediyor ki, ihtiyar bekçi, kaynanasının kapısı önünde koca sopasını gümleterek tehdit ıztırarında
kalıyor. Genç zevce gözyaşlarıyla büyükbabasının kucağında bir
darülazaba1117 gider gibi matemler içinde bu muvazenesiz izdivaç
evine dönüyor. Lakin nihayet son bir gün geliyor ki ak sakallı kocasının tehditlerine rağmen artık dönmek istemiyor. Bekçi, silahını
rabıta: bağ
ika: yapma
1104	
belahet: aptallık
1105	
tadil: hafifletme
1106	
nakabil: imkânsız
1107	
teneffür: nefret etme, iğrenme
1108	
hazzetmek: hoşlanmak
1109	
meyelan: eğim, ilgi
1110	
gazap: öfke
1111	
hamakat: budalalık, bönlük
1112	
incizap: çekilme
1113	
teehhül: evlenme
1114	
salhurde: çok yaşlı
1115	
kağşamış: gevşemiş
1116	
aguş: kucak
1117	
darülazab: işkence evi
1102	
1103	
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çekiyor, kadıncağızı yere seriyor. Ne istikrahaver1118, ne hodbince1119
bir cinayet değil mi? On sekiz çağında bir kız için altmış beşlik
kaba bir bekçinin çürümüş aguşu bir mezar demektir. Zavallı taze
kadın yer altı medfenini1120 bu dünya kabrine tercih ediyor. İhtiyarın insafsız, musır1121 kollarından ancak Azrail’e teslim-i vücud etmekle1122 kurtulabiliyor. Bir dünya refahı olsa… O da yok… Kuru
hasır, eski yorgan, esmer ekmek, bayat peynir, çeşme suyu… Bu
sefalet içinde, altmış beş defa yıllanmış bekçinin kaşlarının akları
birbirine karışarak tuğyan etmiş1123, muşmula suratına zor bakılır.
Bekçi baba bir şark hükümdarı veya vüzeradan1124 olsaydı böyle
on yedisinde nevcivanları1125 zahiren1126 sızıltısızca ihtiyarlık hodbinine kurban edebilirdi. Gençliklerinin tabii zevklerinden ebediyen
tatmamaya mahkûm kızların eninleri1127, yaldızlı kafeslerde esir kanaryalar gibi kapatıldıkları muhteşem kubbelerin altında namütenahi1128 akisler1129 ile asırların efsanelerine karışır giderdi. Hanım, ben
izdivaç meselesinde umumi, avami herkesin düşündüğü seviyeden
çok yükselmiş feylesof1130 bir kocayım. Havsalam, dünyadaki kayıtların pek fevkinde bir vüsattedir1131. Velev ki1132 zevcem olsun,
her ne sebeple ise benden istikrahını bir kadın için cinayet saymam.
Hoşlanmak, hoşlanmamak kimsenin ihtiyarıyla1133 olur bir şey değildir. Zevklerimizi mizaçlarımız, bünyelerimiz, terbiyelerimiz,
istikrahaver: nefret uyandıran
hodbince: bencilce
1120	
medfen: mezar
1121	
musır: vazgeçmeyen, ısrarcı
1122	
teslim-i vücud etmek: canını vermek
1123	
tuğyan etmek: kabarmış
1124	
vüzeran: vezirler
1125	
nevcivan: genç
1126	
zahiren: açıkça
1127	
enin: inleyiş
1128	
namütenahi: sonsuz
1129	
akis: yansıma
1130	
feylesof: filozof
1131	
vüsat: genişlik
1132	
velev ki: eğer ki
1133	
ihtiyar: seçme
1118	
1119	
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görgülerimiz tayin eder1134. Gazetenin yazdığı mahalle bekçisi hilkatindeki kocalara, onların mazlumu, kurbanı olan biçare kadınlar
kadar acırım. Binaenaleyh seninle aramızda kurşunla, kama ile hall
ü fasla1135 kalkılacak hiçbir mesele tahaddüs edemez1136.
6
Halavet Hanım, rolünün mühim noktasını oynayan bir sanatkâr
iniltisiyle evzaının1137 ifadesini sedasının hüznüyle artırmaya uğraşarak:
— Benim namus ve sadakati uğruna ölümü tercih eden bir kadın olduğumu bildiğin için böyle söylüyorsun. Kalbimin koca hıyanetine elverişli olduğuna kanaatin bulunsa felsefeni değiştirirsin.
— Hayır. Benim felsefem birdir. Sen her ne tabiat1138 ve tıynet1139
te bir kadın olursan ol. Benim tapındığım hakikat değişmez.
— Ah, beyefendi, hayattır bu… Neler oluyor…
— Evet, saniyeler durmuyor, şuun1140 doğuruyor.
— Bu şuundan herkesin nefsine düşen bir hisse var.
— Öyle. Fakat sahne geniş, oyuncular dağınık… Kâh seyirci
kâh oyuncu oluyoruz. Ekseriya birbirimizin komedyalarımızı, facialarımızı iyi seyredemiyoruz.
— Evet… Evet… Bazen karı koca arasında bile…
Halavet Hanım, şezlongun üzerinden kulağını verip heyecanla
nefes alarak:
— Ne dedin İrfan?
— Ehemmiyetli bir şey söylemedim.
— Anlamadım.
tayin etmek: belirlemek
hall ü fasl: çözme
1136	
tahaddüs etmek: meydana gelmek, olmak
1137	
evza: davranışlar
1138	
tabiat: huy, yaratılış
1139	
tıynet: yaratılış
1140	
şuun: olaylar, işler
1134	
1135	
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— Niçin?
— Anlaşılmayan şey için niçin olur mu?
— Sesimin perdesi mi alçaktı? Kelimeler mi muğlaktı?
— Her ikisi de değildi.
— O hâlde?
— Sözün tefsire muhtaçtı.
— Karı kocalar ekseriya hanelerinde gizli geçen vukuatı sahne
üzerinde aşikâre1141 görmek için tiyatroya giderler demek istedim.
— Bu bana bir taş.
— Sen taşlanacak mücrim1142 bir kadın mısın?
— Oh, oh… İrfan beni isticvaba bu yoldan girişme…
— İsticvap mı? Bu kelimeye ne lüzum var. İsticvap, bilinmeyen bir şeyi tahkikle vusul1143 için yapılır. Seninle benim aramda
isticvapla istintakla1144 sübutuna1145 uğraşılacak gizli kapaklı bir şey
mi var?
— Hem var hem yok.
— Bir anda hem tasdik hem de inkârı kabil olan bir şey bilmiyorum.
— İrfan bu dolambaçlı imaların, istihzalarınla beni müşkül bir
vaziyete koyuyorsun. Açık konuşalım.
— Ben karı koca arasındaki hissiyatta tamamıyla selamet taraftarıyım. Ağlaktan mağlaktan hoşlanmam. Hanım, seni mustarip
eden1146 bir şey var.
— Var.
— Mühim bir sır.
— Mühim değil, sır da değil.
aşikâre: açıkça
mücrim: suçlu
1143	
vusul: ulaşma
1144	
istintak: sorguya çekme
1145	
sübut: kesinleştirme
1146	
mustarip etmek: üzmek
1141	
1142	
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— Mühim. Çünkü seni bir hasta benziyle upuzun yatırmış. Bir
sır çünkü vukuu anından beri hayli vakit geçtiği hâlde bunu hâlâ
kocana söylemedin. Söyleyemiyorsun.
— Söylemedimse kabahat bende değil.
— Bende hiç olamaz.
— Söylemek için benim saffetime1147 karşı saffet isterim.
— Ne demek o?
— Sözlerimi böyle hüsnüniyetten1148 uzak kinayelerle1149 karşılayarak değil, bana inanacağınız cesaretini vererek dinlemenizi
isterim.
— Sözlerinizde inanılması müşkül noktalar olmalı ki böyle
söylüyorsunuz. “Bana inanabilmek için hüsnüniyet besle ve saf ol.”
diyorsunuz.
— İşte hep mantığımın menfezlerini1150 tıkayacak, cesaretimi
kıracak sözler…
— Sağlam bir mantığın menfezi olmaz. O daima açık bir mecradan1151 yürür. Senin ağzından söz almak için çocuk aldatır gibi
önüne dökülecek bir koca değilim. Bu sözün söylenmesi dirliğimizi
bozacaksa söyleme, sakla. Benden daha saf, daha hüsnüniyet sahibi
bir koca nerede bulacaksın? Söyle diye seni sıkıştırmıyorum, ne
olduğunu hiç merak etmiyorum.
— Kurnazlığından böyle yapıyorsun.
— Kurnaz değilim. Fakat ne yapayım senin istediğin kadar da
saf bir koca olamam.
— İçimi yiyip bitiren bu şeyi ben sana şimdi söylemezsem,
günler geçtikçe onun benim aleyhimdeki vahameti büyür.
— Bu derdi içinde, zaten lüzumundan fazla eskitmişe benziyorsun.
saffet: saflık
hüsnüniyet: iyi niyet
1149	
kinaye: ima
1150	
menfez: delik
1151	
mecra: yol
1147	
1148	
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— Evet evet İrfan, işte söylüyorum… Senin dostlarından bir
erkek bana ilanıaşk etti.
— İfaden sakat… Karıma ilanıaşk eden bir erkek benim nasıl
dostum olabilir?
— İşte dostun geçinenlerden biri demek istiyorum.
— Sen ne vaziyet aldın1152?
— Bir namuskâr aile kadını nasıl nefretle mukabele ederse1153…
— Bir şey soracağım.
— Sor.
— Açık cevap vermek şartıyla.
— Peki.
— İlanıaşk cüretinde bulunmak için bu herifin evvelce senden
ümitvar1154 olması lazım gelir.
— Ben o herifi bilmem, ben kendi hissimi bilirim.
— Bu küstahlıkta bulunmak için neden cesaret aldı?
— Öyle bulaşık, sırnaşık tabiatlı insanlar var ki gönüllerinin
küstahlığını tatmin etmek için beğendikleri kadından gördükleri istikraha hiç ehemmiyet vermiyorlar.
— Buna cüretkâr1155 kimdir?
— İsmini telaffuzla dudaklarımı kirletmek istemiyorum.
— Haydi gayret, hanımcığım.
—…
— Namusumuzu kirletmeye atılan bir namerdin ismini telaffuz1156
dan iğrenmek mazeretiyle hatırasını kalbinde mi saklayacaksın?
— Of bey, serzenişlerinin1157 zehirli oklarıyla kalbimi yaralıyorsun.
vaziyet almak: tavır takınmak
mukabele etmek: karşılık vermek
1154	
ümitvar: ümitli
1155	
cüretkâr: cesaret eden
1156	
telaffuz: söyleme
1157	
serzeniş: sitem
1152	
1153	
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— Sorduğumu söyle de söz uzamasın. Kim bu herif?
— Nasıh.
— Bu çapkının karısı, tanıdığımız genç hanımların içinde en
güzelidir.
Halavet Hanım somurtur, cevap vermez. İrfan:
— Niçin sustun? Yalan mı söylüyorum?
— Pek o kadar ahım şahım bir şey değil ama. Belki sana öyle
gelmiştir.
— Bana öyle gelmiş değil, bu herkesin musaddakı1158 bir hakikat. Görmez misin, her bulunduğu sosyetede bütün etrafındaki
kadınları küsufa uğratır1159. Bir kraliçe ihtişamıyla1160 parlar. Bütün
hanımların kin ve hasetlerine rağmen erkekler baş tacı etmek tehalüküyle onu oturtacak yer bulamazlar.
— Güzelliğinden değil, etrafına her erkeğin zayıf damarını okşayacak tebessümler dağıtmayı bilir de onun için.
— Hanım, her nedense sen Nafia’nın müstesna güzelliğiyle her
kalbi teshirdeki1161 füsunkâr1162 şuhluğunu tasdike tahammül edemiyorsun.
— Tuhaf şey… Sizin hoşlandığınız bir çehreden, tabiat bu ya,
ben hoşlanmayabilirim. Bunun için beni muahezeye1163 hakkınız
olabilir mi?
— Evet “sempati” meselesi başka şey fakat iddianızda bana kadınlık zaafıyla tutturulmuş hilaf-ı hakikat1164 bir isnat1165 var gibi
geliyor da…
musaddak: doğruluğu kabul edilmiş, onaylanmış
küsufa uğratmak: gölgede bırakmak
1160	
ihtişam: muhteşemlik
1161	
teshir: büyüleme
1162	
füsunkâr: hayranlık verici
1163	
muaheze: azarlama
1164	
hilaf-ı hakikat: gerçek karşıtı
1165	
isnat: yakıştırma
1158	
1159	
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Halavet Hanım, kocasının Nafia’yı böyle medihdeki1166 bu ıtrasına hiddetten kendini kaybeder gibi olarak:
— Hüsnünü bu kadar ballandırdığınız kadının kocası ne yapalım ki zevcesine tercihen benim ayaklarıma kapanmak zilletinde1168
bulundu…
İrfan, hiç itidalini bozmaz bir fütursuzlukla1169:
— Hanım, bu macera ne zaman oldu?
— Bilmem… Dört… Hayır, belki de beş ay var.
— Beş aydır bu sırrı muhafazadaki itinanızın sebebini sorabilir
miyim?
— Hiçbir sebep yok.
— Olamaz.
— Ehemmiyet vermediğim için.
— Kocalı bir kadının namusuna vuku bulan böyle şeni1170 bir
tecavüz o hanımın ruzname-i hayatına1171 siyah çerçeve ile kaydedeceği şayan-ı müessif1172 ve mühim bir vakadır. Bunu gizlemenin
mahzurları1173 o kadar büyük ve çoktur ki…
— Ben böyle düşünmedim.
— Bakınız, böyle namusa tecavüzde bir kadının sükûtu, evvela
mütecavizin fikir ve arzusuna iştirak demektir.
— Oh İrfan, yanlış düşünüyorsun…
— Saniyen1174 kadın bu sükûtuyla kocasını mütecavize karşı
gülünç, zelil1175 bir mevkide bırakmış olur. Bir cemiyette, sokakta,
1167

medih: övme
ıtra: abartıyla övme
1168	
zillet: alçaklık
1169	
fütursuzluk: umursamazlık
1170	
şeni: rezil
1171	
ruzname-i hayat: yaşam defteri
1172	
şayan-ı müessif: acı vermesi gereken
1173	
mahzur: sakınca
1174	
saniyen: ikinci olarak
1175	
zelil: alçak
1166	
1167	
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şurada burada bedhah1176 rakip, o saf kocaya rast geldikçe içinden
gülerek: “Sen zevcenin iffetinden emin müsterih1177 bir koca hamakatiyle geziyorsun. Ben karının dizlerine kapandım. Ateşlerimi
döktüm. Sureta1178 beni reddetti. Fakat ona dudak dudağa tevdi ettiğim kaynar sırrı kalbinde sadakatle sakladı. Birbirimize her tesadüfümüzde gözden göze ruhlarımızın telsiz telgrafıyla konuşuyoruz.
Sen artık karının nikâhını lanetli bir çeki taşı gibi boynunda taşı gez.
Seni herkes birbirine göstererek, ‘Bu efendinin zevcesi filan beyle sevişiyor.’ veya daha yeni tabiriyle ‘Flört yapıyor.’ diyecekler.
Karın, senin namını taşısın, benim sevdamı… Fakat zavallı adam,
bana kızma. Karını ben sevmesem fermaya1179 hazırlanmış birkaç
aç köpek daha var. Onlar atılacaklar ve zannederim ki zevcen hiçbirini reddetmeyecek. Her erkek onun gözlerinde sevdaya aç bir
kadın olduğunu okuyabilir!” diyecek. İşte hanım, beni bu nev maskara kocalar güruhuna1180 soktun.
Halavet Hanım bol gözyaşları içinde hıçkırarak:
— Aman ya Rabbi ne iftiralar… Bey, meğerse kalbinde bana
karşı hazırlanmış koca bir ithamname1181 varmış.
— İftirayı kabul etmem. Sözlerimde bir ithamname şekli görüyorsan bunun sayfalarını önüme sen kendin açtın. Ben senin kendi
aleyhindeki ağır ithamlarını hüsn-i tevile1182 uğraştım. “O herifle
buluşuyor, sevdalarınızı tatmin ediyorsunuz.” demedim. Bütün bu
bedahetleri1183 “Gözden göze ruhlarınızın telsiz telgraflarıyla görüşüyorsunuz.” cümlesiyle örttüm, rezaleti kapattım.
Halavet Hanım birden şezlongtan fırlar, kocanın önüne dikilir.
En ince asabına1184 kadar par par titreyerek:
bedhah: kötü niyetli
müsterih: rahat
1178	
sureta: görünüşte
1179	
ferma: av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi
1180	
güruh: topluluk
1181	
ithamname: suçlama belgesi
1182	
hüsn-i tevil: iyiye yormak
1183	
bedahet: açıklık
1184	
asap: sinirler
1176	
1177	
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— Sözlerinizin hepsi delilsiz birer itham, manasız birer iftiradır.
— Sözlerim delilsizse delile kadar yürümek zor değildir. Haydi,
gel arkamdan…
— Nereye?
— Nasıh’ın evine.
Halavet, ürkerek ellerini kaldırıp:
— Allah esirgesin… Gitmem.
— Niçin?
— Yüzlerini şeytanlar görsün.
— Bu, şeytana, cine bırakılacak iş değildir. “Yürü.” diyorum.
— “Gitmem.” diyorum.
— Hani ya sözlerime delil istiyordun? Gel arkamdan, bu delili
yerden göğe kadar önüne dikeyim, gör.
— Mümkün değil gitmem.
— Hakikatin sübutundan1185 korkuyorsun.
— Hiçbir vakitte.
— Ya niçin gitmiyorsun?
— Ben düşmanlarımdan kendi lehime şehadet1186 istemeye gidecek kadar budala bir kadın değilim.
— Hususi âleminizde en büyük dostun olan Nasıh’a benim yanımda neden “düşman” diyorsun?
Halavet, hüngür hüngür yaşlar ile:
— Ben zevcimden başka kimse ile hususiyet âleminde bulunmadım.
— Haydi gidelim, yüzleşeceğiz.
— Gitmem… İrfan gitmem… Yer gök birbirine karışsa gitmem.
— Gitmemek bütün ithamlarımı kabul ve tasdik1187 demektir.
sübut: kesinleşme
şehadet: şahitlik
1187	
tasdik: onaylama
1185	
1186	
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— Ne olursa olsun gidemem.
— Hem insaniyeten1188, terbiyeten1189 gitmeye mecbursun.
— Neden?
— Nafia Hanım’a tarziye vermek1190 için…
— Oo… Oo… Oo… Amma da tuhaf… Kocasının bulunduğu
terbiyesizliğin, tecavüzün tarziyesi bana mı düşer?
— Bu meselede Nafia Hanım’ın hukuk-ı zevciyyesi de benimki
kadar tezlil edilmiş1191, tecavüze uğramıştır.
— Allah Allah… Tecavüze uğrayan senin hukuk-i zevciyyen1192, benim iffetim… Nafia gelsin, bana tarziye versin…
— Mesele ağırdır. Hakikatin sübutu için muvacehe1193 lazımdır.
Haydi yürü…
— Mezara giderim, ben o terbiyesiz herifle şımarık karının huzurunda murafaa olmaya1194 gitmem.
— Sen gitmezsen ben gidiyorum. Üçümüz yüz yüze muhakeme
olacağız1195. Senin hakkında da hükm-i gıyabi verilecek1196 ve sonra
hiçbir itirazın mesmu olmayacaktır1197.
dedi.
İrfan Bey oda kapısından dışarı firladı.
7
Halavet Hanım etrafına bakındı. Kendini yalnız gördü. Kocasının son sözleri müthiş bir gramofon gibi kulaklarında tekrar edip
duruyordu:
insaniyeten: insanlık için
terbiyeten: terbiye gereğince
1190	
tarziye vermek: özür dilemek
1191	
tezlil edilmek: aşağılanmak
1192	
hukuk-i zevc: karılık kocalık hakkı
1193	
muvacehe: yüzleşme
1194	
murafaa olmak: yüzleşmek, yargılanmak
1195	
muhakeme olmak: karar vermek için görüşmek
1196	
hükm-i gıyabi verilmek: arkasından karar verilmek
1197	
mesmu olmak: dinlenmek; kabul edilmek
1188	
1189	
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— Senin hakkında hükm-i gıyabi verilecek ve sonra hiçbir itirazın mesmu olmayacaktır.
Şezlonga gitti, bu defa yüzükoyun kapandı. Bilaihtiyar1198 kendi de birkaç defa bu cümleyi tekrar etti:
— Senin hakkında hükm-i gıyabi verilecek ve sonra hiçbir itirazın mesmu olmayacaktır.
Yüzüstü kıvrandı, inledi, ağladı. Ne kadar dövünse, çırpınsa
hükmü yoktu. Çünkü kendi hakkında hükm-i gıyabi veriliyordu.
Kocasının inadını bilirdi. Bulunduğu yerden tekrar ayağa kalktı.
Saçlarını parmaklarının çengellerine alarak gözleri büyümüş, ağzı
açılmış, tüyleri ürpermiş bir ürküntü hâliyle odanın ortasında gezinmeye başladı. Uğradığı bu felaket ne idi? Bu uyanık korkulu rüyadan çıkmaya, kendini bulmaya, zihnini toplamaya uğraştı. Müteehhil1199 delikanlının biri kendine ilanıaşk etmişti. Fakat sırf tecavüzi
böyle bir hareketten kendi iffetine bir leke gelebilir miydi? Çünkü
arz edilen bu ateşe hiçbir suretle mukabelede bulunmamıştı. Yalnız
dedikoduyu önlemek için sesini çıkarmamıştı. Bu sükût, bu kadar
büyük bir cezayı müstelzim1200 bir cinayet sayılabilir miydi?
Bu işte bir garabet1201, bir gayritabiilik1202 vardı. Düşündü. Hatıralarını tecdit1203, hayatının son safhalarını gözlerinin önünden geçirmeye başladı.
Kendi kocası İrfan ve Nasıh’ın karısı Nafia mevcut oldukları
hâlde ve hemen her mecliste bu sevda mütecavizi kendi etrafında pervane gibi döner, her emrini ifaya koşar, her sözünü alkışlar.
Hasılı iktidalığını1204 saklayamayacak bir mülazemet-i âşıkanede1205
bulunurdu. Nasıl oldu da kendi zevci gibi zeki bir adam, Nafia fettanlığında bir karı, dumanı aşikâre tüten bu alakanın farkına vabilaihtiyar: istemsizce
müteehhil: evlenmiş
1200	
müstelzim: gerektiren
1201	
garabet: gariplik
1202	
gayritabiilik: anormallik
1203	
tecdit: yenileme
1204	
iktida: tutkunluk
1205	
mülazemet-i âşıkane: âşıkça bir bağlılık, meşguliyet
1198	
1199	
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ramadılar? Bu mümkün müydü? Hayır, hayır… Mümkün değildi.
Onlar her şeyi görüyorlar, anlıyorlar fakat sükût ediyorlardı. Niçin
ya Rabbi, niçin?
Zavallı Halavet beyninin içinde birdenbire infilak eden1206 hakikatin sarsıntısıyla elini alnına vurdu. Bir koltuklunun üzerine yıkıldı. Gözlerini bir noktaya dikti. Son salon hayatının sineması vazıh1207, berrak bir film gibi önünde işliyordu. İrfan ile Nafia’nın çok
defa aynı zamanda ortadan kaybolduklarını tahattur etti1208. Onları
defaatle1209 köşe bucakta fısıldaşırken görmüştü. Gece toplanmalarından sonra her ayrılışlarında İrfan ile Nafia’nın gözlerinden kayık
bakışlarla sanki gizli ifadeler, ateşler akardı. Bir kere de Hacıosman Bayırı’ndan Büyükdere’ye inen bir otomobilde gördüğü çifti
İrfan ile Nafia’ya benzettiğini bir dostu Halavet’e söylemiş lakin o,
kocasına olan sersemce, aptalca inanmasından dolayı buna ihtimal
vermemişti.
Kendi basiret1210 gözlerinin neden bu kadar müddet kapalı
kaldığına şaşıyordu. Asıl sevişenler, kendiyle Nasıh değil, İrfan
ile Nafia idi. Bunun danışıklı dönüşüklü bir iş olduğunu, kendinin
mahirane kurulmuş bir tuzağa düşürüldüğünü, İrfan ile Nafia’nın
müthiş bir dubaralarına1211 uğradığını pek elim1212 bir vuzuhla anladı. Kendi gösterdiği büyük itimat1213 ve saffetine karşı tertip edilen1214
bu şeniane dolabın son devri nihayet bu “hükm-i gıyabi komedyası”
oldu.
Vicahi1215, gıyabi1216 bir mahkûmiyetini icap ettirtecek ortada
ne cinayeti vardı? Gencin biri kendisine ilanıaşk etmiş, “Seni seviinfilak etmek: patlamak
vazıh: açık
1208	
tahattur etmek: hatırlamak
1209	
defaatle: birçok kez
1210	
basiret: sezgi
1211	
dubara: aldatmaca
1212	
elim: acıklı
1213	
itimat: güven
1214	
tertip edilmek: düzenlenmek
1215	
vicahi: yüz yüze
1216	
gıyabi: arkadan
1206	
1207	
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yorum” demiş ve asri bir felsefe serdiyle1217 kandırmaya uğraşmış
fakat kendisi bu sevdakârının cüretini, onu âlemin dedikodusuna ve
kocasının tehevvürüne1218 maruz bırakacak ağır bir kabahat saymayarak sükût etmişti1219. Cinayeti bundan ibaretti.
Bu hükm-i gıyabinin sonu neye çıkacak? Talak mı? Kocasını
o kadar seviyor, o kadar seviyordu ki bu talak sözünün şeameti1220
bütün vücudunu soğuk bir raşe ile üşütüyordu. O, İrfan’dan diri
değil ancak ölü ayrılabilirdi. Fakat bir erkek, zevcesini boşamak
isterse ondan esbab-ı mucize1221 soran var mıydı? Bırakıp gidiyordu.
İnsanlar ne kadar bin cilt kanun yaparlarsa yapsınlar ortada her şeyin üstünde hâkim olan müthiş bir his vardı: hodbinlik. Güya buna
karşı gelmek için bir kelime uydurmuşlar: vicdan… Yalnız lafzen1222
mevcut olan bu kelime daima ve hemen her yerde hodbinliğe mağlup oluyordu. Vicdanın kararları hodbinî hazretlerine arz olunur ve
hiçbir zaman düzgün bir iradesi çıkmazdı.
Teessürleri içinde çırpındı, düşündü ve son kararı şu oldu: Kocasından ayrılmamak için son azim ve gayretini sarf etmek fakat
nihayet hasımlarının hile ve şeytanlıklarına mağlup düşerse1223 intikam almak… Emsaline1224 müessir1225 bir ibret olacak1226 vahşi bir
intikam…
Halavet Hanım bu coşkunluklar arasında boğulmakta iken oda
kapısı, sinirli bir yumruğun sert darbesiyle birkaç defa gümledi.
Yeisin1227 en müellim1228 perdelerinde inleyen kadın bu gümlemeserd: söylem
tehevvür: köpürme, çok öfekelenme
1219	
sükût etmek: susmak
1220	
şeamet: uğursuzluk
1221	
esbab-ı mucize: çok önemli bir sebep
1222	
lafzen: sözde
1223	
mağlup düşmek: yenilmek
1224	
emsal: benzer
1225	
müessir: etkili
1226	
ibret olmak: ders olmak
1227	
yeis: keder
1228	
müellim: acı veren
1217	
1218	
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den birdenbire teşeümle1229 odanın bir köşesine çekildi. Gözlerini
kapıya dikerek:
— Gir! dedi.
Kapı, menteşelerin bir iniltisiyle açıldı. İçeriye gireni görünce
Halavet Hanım çekildiği köşenin daha gerisine kaçmak için eliyle arkasından duvarı itmeye başladı. Nefesi daraldı, azaldı, titriyor,
süzülüyor, bayılıyordu. Nihayet kâbusa tutulmuş insanlar gibi kıpırdamaya, ses çıkarmaya uğraşarak:
— Vay Nasıh Bey, siz burada… Benim odamda… Bu ne cüret!
Nasıh, komik bir fecaat1230 tavrıyla odanın ortasına yürüyerek:
— Korkma… Kaçma hanım… Cüret değil, felaket…
— Beni mahvettiniz, hâlâ evime, odama kadar gelmek cüretinde bulunuyorsunuz.
— Hanım, beyhude1231 telaş etmeyiniz. Benim buraya geldiğimi zevciniz duyar da mevkiiniz daha ziyade vahimleşir diye korkuyorsanız bu ihtirazlara artık mahal kalmadı1232. O, bundan sonra sizi
ne görür ne duyar…
Halavet Hanım çalpara1233 gibi çeneleri çarparak:
— Felaket dediniz. Ne oldu? Zevcim intihar mı etti?
— Bilirsiniz, zevciniz nikbin1234, neşeli bir felsefe yaşar. Onun
üzerine böyle acıklı şeyler yormayınız. Niçin intihar etsin? Onun
ölümle söndürülecek ne kederi ne derdi ne ateşi vardı?
— Oh… Mesela…
teşeüm: uğursuz sayma
fecaat: felaket
1231	
beyhude: boşuna
1232	
mahal kalmamak: gerek kalmamak
1233	
çalpara: parmaklara takılıp çalınan zil
1234	
nikbin: iyimser
1229	
1230	
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— Durunuz, titremeyiniz. Mesela size olan şiddet-i muhabbeti1235… Namusu için tevehhüm ettiği1236 küçük bir leke… Oh, böyle
şeyler onu ölüme bir çare-i hall aramaya sevk edemez1237.
— Öyle demeyiniz. O, hemen deminden burada namus, zevciyet, sadakat, iffet kelimeleriyle bu odanın duvarlarını çınlatarak
bana karşı parladı. Zihninden geçen müthiş kararların şimşekleri
gözlerinden çakıyor gibiydi. Erkek değil mi? Koca değil mi? Karısını sevmez mi? Kıskanmaz mı? Namussuzluk dedikodusundan
korkmaz mı?
— Hanımefendi, çok safsınız, zevciniz muhabbetinizden rahatsız olacak bir şiddetle sizi sevmiyor. O, “namus” kelimesinin şöyle
böyle tefsirinden üzüntü getirecek bir adam değildir.
— Bu kadar senedir beraber yaşıyoruz, ben zevcimi bilmez miyim?
— Hanımefendi, erkek erkeği daha iyi tanır. Evet, bu kadar senedir beraber yaşıyorsunuz fakat hüsn-i imtizacla1238 mı? Her gün
hırgür değil mi? Bir erkeğin refikasına karşı huysuzluğu iki sebepten ileri gelir. Ya pek fazla sevmekten veya hiç sevmemekten…
Affedersiniz, sizin beyin huysuzluğu hangi nevden olduğunu ben
tayin etmiyorum, vukuat ispat ediyor, kocanız şiddetle bir kadın
seviyormuş ama o da siz değilmişsiniz…
Çenelerinin zangırtısı artan Halavet Hanım’ın gözleri de büyüyerek:
— Kimmiş?
— Benim karım.
— Nereden anladınız? Bu cinayetlerini sizin önünüzde itiraf
ettiler mi?
— Serbest, serbest… Büyük bir iftiharla…
— Bir kadın, zevcinin huzurunda bir başka erkeğe olan aşkını
itiraf etsin… Aman Allah’ım şimdi aklımı kaybedeceğim.
şiddet-i muhabbet: sevgisinin gücü
tevehhüm etmek: korkmak
1237	
sevk etmek: yöneltmek
1238	
hüsn-i imtizac: iyi geçinme
1235	
1236	
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— Aklınızı kaybetmeyiniz hanım çünkü bu anda ona olan ihtiyacınız her zamandan ziyadedir.
— Ah, bayılacağım…
— Bayılmayınız efendim. Benim de sinirlerim mansur ahengine1239 çekildi. Sonra ikimizi birden kim ayıltacak?
— Sonra ne oldu efendim?
— Zevciniz sizi bana emanet ederek zevcemi koltuğuna aldı,
gitti.
— Nereye?
— Tabii bunu bana söyleyecek kadar saf değillerdir.
— Beraber yaşamaya gittiler, değil mi?
— Herhalde yeislerinden ölmeye gitmediler.
— Karınızı boşadınız mı?
— Hayır… Hayır… Hayır…
— Sizin nikâhınız altındaki bir kadın başka bir erkekle nasıl
yaşar?
— Yaşayacaklar. İşiteceğiz. Bunun o kadar şaşılacak bir hadise
olmadığına alışacağız, medenileşeceğiz. Bu asrın âdeti, çilesi bizi
pekiştirecek, adam edecek.
Nasıh Bey bir sandalye üzerine yığılarak:
— Allah aşkına… Bir yudum su… Bitiyorum…
Halavet Hanım su yetiştirerek:
— Beyefendi, ne oluyorsunuz?
— Ah, bilmezsiniz hanımefendi, ben karımı çok severim.
Hanım, elinden bardağı düşürerek:
— Ya ben? Kocam için çıldırırım…
— Onların şimdi bizi hiç düşünmeyip kendi zevklerinde olduklarına şüphe yok.
— Fakat burunlarından getireceğiz.
— Nasıl?
mansur ahengine çekilmek: son seviyeye gelmek, çok gerilmek

1239	
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— Vahşi bir intikamla…
— Belki.
— Hangisini öldüreceksiniz?
— İkisini de katli1240 için kanunen1241 müsaadesini1242 haizim1243.
— Zannederim ki benim için de öyle…
— Niyetiniz nedir?
— Doğrusunu söylemek lazım gelirse ben kocama kıyamam.
— Oh, bu da bir fantazya. Bu fazla merhametinizin sebebini
sorabilir miyim?
— Çünkü zevcim, karınız Nafia’nın vicdansızca teshirine uğradı. Günün birinde ondan bıkarak bana avdet edecektir. Bundan
eminim.
— Ben de bu sizin mülahazanızın tamamıyla tersini düşünüyorum.
— Söylediğim sözleri ters manaya mı alıyorsunuz?
— Ben de kocanızın nameşru pençesinden kurtulur kurtulmaz
karımın büyük bir nedametle1244 meşruiyet kucağıma döneceğinden
şüphe etmiyorum. Binaenaleyh bu macerada vacibü’l-katl1245 olan
günahkâr kocanızdır hanımefendi…
— Hayır beyefendi, pek yanlış düşünüyorsunuz. Bu dünyada
gebertilecek muzır1246, fettan, oynak bir mahluk varsa o da zevcenizdir.
— Hayır hanımefendi, hükmünüz yanlış. Bu meselede şiddetle
cezaya müstahak olan1247 şahıs kocanızdır.
— Affedersiniz beyefendi, tahammülün fevkinde gerilen sinirlerim taaccüpten kopacak. Karınızı böyle aleni olan hıyanet ve ifkatil: öldürme
kanunen: yasal olarak
1242	
müsaade: izin
1243	
haiz: var
1244	
nedamet: pişmanlık
1245	
vacibü’l-katl: öldürülmesi gerekli
1246	
muzır: zararlı
1247	
müstahak olmak: hak etmek
1240	
1241	
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fetsizliğin karşısında müdafaa edecek kadar seviyordunuz da niçin
bana ilanıaşk ettiniz?
— Bu meselede ikimizin de vaziyeti tamamıyla birbirinin aynı…
Bu suali benden evvel kendi nefsinize sorabilirsiniz. Sizi başka bir
kadınla aldatarak dünyanın bütün merak ve istihzasını üzerinize
celbedecek surette bırakıp giden kocanızı bu ortadaki cinayetinden
sonra mazur gösterecek kadar seviyordunuz da niçin benim aguşlarımdan menfur bir şiddetle ona katiyen bahsetmeyerek derin bir
sükûtu muhafaza ettiniz?
— Bu sükûtum, ilan ettiğiniz aşkı kabul manasına değildi.
— Büsbütün ret manasına da gelmezdi.
— Eğer firari karınızın yeisini tadil için bende bir teselli aranmak fikrinde iseniz ihtar edeyim1248 ki beyhude bir yorgunluk olur.
Böyle şeyi aklınızdan çıkarınız, yüreğimde kocamdan gayrı erkek
sevmek hevesi yoktur.
— Emin olunuz böyle şey aklımdan geçmez. Çünkü kalbim
zevcimden başka bütün kâinatın kadınlarına kapalıdır. Şimdiye
kadar şuna buna flört yapışım, karımın daha ziyade muhabbetini
celbetmek maksadıyla ona hercai1249 görünmek içindi. Malum ya,
hercailer çok sevilir…
— İşte bu galeyanlı zamanımda kendime buyuramayarak söylüyorum: Ben kocamı kıskandırmak için birkaç tecrübe yapmak istedim. Muvaffak olamadım. Bütün bütün sinirlendim. Ah kocam,
kocam, nerede acaba şimdi?
— Ah, bu ne acayip dünya, sadakatsizler, hıyanetler daha çok
seviliyor. Ah güzel karıcığım Nafia’m, sensiz deli olacağım. Nereye kaçsan elimden kurtulamazsın. Eski masallardaki gibi ayaklarıma demir çarık giyip elime tunçtan asa alarak seni bulmak için dağ
bayır demeyerek dünyanın öbür ucuna kadar dolaşacağım.
— Beyefendi, siz karınızı bulunuz, barışınız, zapt ediniz ki zevcem onun büyüsünden, efsunundan kurtularak bana dönsün.
ihtar etmek: uyarmak
hercai: kararsız

1248	
1249	
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— Hanımefendi, siz zevcinizi iyi idare etmenin usulünü, nezaketini, felsefesini bileydiniz İrfan Bey, karıma göz atmazdı.
— Dediğiniz usul-i idareye1250 kendiniz de vâkıf olaydınız karınız sizi bırakıp başka bir erkekle kaçmazdı.
— Evet, ikimiz de aynı maharetsizliğin mesulü1251 ve kurbanıyız.
— Birbirimizin hatasının cezasını çekiyoruz.
— O hâlde felaketimizin tamiri için el ele verelim, talihimizin
nuhusetine galebeye çalışalım1252.
— Zevcime kavuşmak için muhalata1253 saldırmaktan çekinmeyeceğim.
— Karımın aguşuma avdeti için ölünceye kadar uğraşacağım.
8
Nasıh Bey’le Halavet Hanım’ın münakaşalarında, muahezelerinde1254, birbirini ithamlarında hiç latife yoktu. Birisi sadakatsiz
zevcesi için çıldırıyor, öteki firari zevci için ölüp bayılıyordu. Gösterdikleri işitilmedik hıyanet cesaretiyle aleyhlerinde nefret değil,
bilakis muhabbet1255 hasıl oldu. Kıymetleri arttı. Bu iki metruk1256
kadınla erkeğin yüreklerine açılan hicran1257 yarası her gün daha
ziyade kanayarak, sızlayarak işliyordu.
Fakat ne tarafa gizlendiler? Gayrimeşru sevda yuvalarını nereye kurdular. Nasıh Bey, şimdi yalnız yattığı geniş döşeğinde ne
fena rüyalar görüyor, kıskançlık denilen o cehennem ejderiyle sabahlara kadar boğuşuyor, didiniyor, siyah kâbusların tıkayıcı işkence âlemlerinde can çekişiyor, ölüp diriliyordu.
usul-i idare: iyi yönetme yöntemi
mesul: sorumlu
1252	
galebe çalmak: yenmek
1253	
muhalat: olmayacak şeyler
1254	
muaheze: çıkışma; eleştiri
1255	
muhabbet: sevgi
1256	
metruk: terk edilmiş
1257	
hicran: ayrılık
1250	
1251	
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Dedikodu Şişli semtini sardı, taştı, uzak mahallelere yayıldı.
İşitenlerden bir kimi taaccübünden parmak ısırıyor, kimi böyle
bir felaket karı koca başından ırak olsun duasıyla istiaze ediyor1258,
kimi acıyor, kimi şaşıyor, kimi gülüyordu.
Bu vakaya ait ağızlarda her gün bir türlü rivayet, çeşit çeşit faraziyeler dolaşıyordu. Nafia Hanım’la İrfan Bey’i Çamlıca’da, Boğaziçi’nde, Adalar’da görenler vardı. Bazılarına göre, İstanbul’un
şiir ve sevda penahı1259 koruluklarından birine çekilmişler, nam-ı
müstear1260 altında zevç-zevce gibi yaşıyorlardı. Onlara İsviçre’de
rastladıklarını mevsukan1261 söyleyenler de bulunuyordu.
Nasıh Bey daha demir çarık ve tunçtan asa ile coğrafyanın hudutlarından hariç Hint masallarındaki dünya kısmını devre çıkmadı.
Fakat İstanbul’un bilad-ı selasesini1262 karış karış arıyor, firarileri
bulamıyordu. “İki gönül bir olunca samanlık seyran olur” demişler.
Bunu söyleyen atalarımız hikmetlerinde pek nezaket göstermişler…
Çünkü birbirine meyleden gönüllerin kaynaşmak için samanlıktan
daha az şairane yerlere kapandıkları Nasıh’ın tecrübesinden geçmişti. Harap surların dâhil ve haricindeki koca İstanbul’un böyle
seyranlığa müsait her kovuğunu aramak kabil mi?
Hükûmete “Herifin biri gözümün önünde karımı aldı savuştu,
vefasızın hasretiyle yanıyorum. Günler geçtikçe ateşim tahammül-i
beşer1263 fevkine çıkıyor. Aman efendim, lütfedin, merhameten
bana, hayırsız zevcemi buluveriniz!” istirhamıyla müracaat edilebilir mi? Polise mi, adliyeyi mi başvurmalı? Zabıta vukuatında
emsaline nadir tesadüf edilebilir bir vaka. İnsan böyle bir ıztırarda kalırsa ne yapar? Ya muvaffakiyet veya tahammül ihsan etmesi
için evvela Allah’a avuç açar, sonra kullardan yardım ister. Böyle
bir meselede Nasıh’ın dest-i niyazını1264 Hakk’a uzatmaya yüzü var
istiaze etmek: euzübesmele okuyarak Allah’a sığınmak
penah: sığınak
1260	
nam-ı müstear: takma isim
1261	
mevsukan: deliliyle, şüpheye yer bırakmayacak şekilde
1262	
bilad-ı selase: üç belde (Eyüp, Galata ve Üsküdar)
1263	
tahammül-i beşer: insanın dayanma gücü
1264	
dest-i niyaz: dua eli
1258	
1259	
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mıydı? O geçirdiği serbest akideli1265 hayatında kocalı kocasız, dul
bakir hangi kadını canı çektiyse ona el uzatmaktan çekinmemişti.
Karısına taarruz ettiği bir koca kendi zevcesini alıp savuşmuş yani
ettiğini bulmuştu.
Hakikaten her günün müruruyla1266 dimağ ve sinirlerinin mukavemet kuvvetleri azalan Nasıh bu işi yalnız başına başaramayacağını anladı. Rahman’dan tazarrua1267 yüzü kalmadıysa, böyle bir
istida ile hükûmete müracaatı garip görünürse bu vaziyette kalmış
olanların muavenetinden, maharetinden ümitvar olabilecekleri başka bir kuvvet vardı: Şeytan… Rahman’ın, vicdanın, kitabın emr ü
nehyi1268 harice çıkanlar, şeytanın malikânesinde kalırlar ve onun
tebaası olurlar. Mateessüf, idare-i şeytaniyye yeryüzündeki ruhani1269
ve cismani1270 hükûmetlerin en nüfuzlusu1271, en kuvvetlisi ve en
vüsatlisidir1272. Çünkü herhangi bir hususta iki elleri böğürlerinde
naümit1273 kalanlar, bütün insaniyete karşı ilan-ı harb1274 için iblisin
sancağı altına toplanırlar. Çünkü o, namaz istemez, oruç istemez,
zekât istemez, kendine bağlı kimseleri yorucu hiçbir kanun, vazife
ile mükellef kılmaz. Dünyada nefsin münhemik olduğu1275 ne kadar
tatlı eğlenceler, zevkler varsa hiçbirini haram etmez. Bilakis işrete,
sirkate, sevdaya, zinaya ve ila ahirihi1276 günahlara tahris1277, teşvik
eder. Hep bu günahkârlıklar onun ibadetidir. Dünyada en uslu, riyadan ve beladan mütehaşşi1278 bildiğimiz en faziletli adamlar, günde
birkaç defa şeytana uymaktan kendilerini alamazlar.
akideli: inanışlı
mürur: sona erme
1267	
tazarru: yalvarma
1268	
emr ü nehy: emir ve yasaklama
1269	
ruhani: ruhlara ait
1270	
cismani: cisimlere ait
1271	
nüfuzlu: istediğini yaptıran
1272	
vüsatli: yaygın
1273	
naümit: ümitsiz
1274	
ilan-ı harb: savaş ilanı
1275	
münhemik olmak: çok istekli olmak
1276	
ve ila ahirihi: ve diğer
1277	
tahris: hırslandırma
1278	
mütehaşşi: çekinen
1265	
1266	
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Nasıh, davasını şimdi şeytana tevdie karar verdi. Fakat onunla
yüz yüze gelmek, el ele tutuşmak, sarmaş dolaş olmak, koklaşmak,
öpüşmek istemiyordu.
Bazı büyük medeni memleketlerde gizli ajanslar olur. Bunların
muamele1279 defterlerinde büyük hıyanetler, bütün cinayetler birer
ücret mukabilinde1280 mukayyittir1281. Hesabınıza kadın kandırırlar,
adam öldürürler, dağa kaldırırlar. Hasılı bu müthiş eşhas, şeytanın
komisyoncularıdır. Fakat bunları nerede bulmalı? Kendilerine nasıl
açılmalı? Nasıl görüşmeli, kesişmeli?
Nasıh Bey, hasmından evvel intikam almak, sonra karısını
kurtarmak için ahlakın bu bataklıklarına kadar inmiş, bocalıyordu.
İşte bu esnalarda bir gün müvezzi1282 mektup getirdi. Zarfın üzerinde kendi adresini okurken beyin benzi uçtu, yüreği ezildi, gözleri
süzüldü, biraz da nemlendi. Çünkü karısının yazısını derhâl tanıdı. Oh, aman ne kadar memul edilmez1283 bir hadise… Nafia’nın
tahassüründen1284 çıldırırken, onu iğne deliklerinde ararken, vefasızı bulmak için şeytanın tabiiyetine1285 girerken ondan mektup
gelsin… Göz önünde bir hakikat fakat aklın kabul etmeyeceği bir
şey… Acaba Nasıh kaderinin bir istihzasına mı uğruyordu? Böyle
apansızın kendiyle eğlenen bir maneviyat mı vardı? Yoksa bu cin,
peri, şeytan işi miydi? Acaba ne oldu? Nafia amanıyla1286 bozuştu
mu? Şimdi af dilemek için nedamet yaşları ile gelip ayaklarına mı
kapanacaktı?
Bu tatlı ümitler ile zarfı açtı. Mektup “Beyefendi” elkabı1287
resmiyeti ve samimiyetsiz, soğuk kelimelerle başlıyordu. Nedamemuamele: iş
mukabilinde: karşılığında
1281	
mukayyit: kayıtlı
1282	
müvezzi: postacı
1283	
memul etmek: ummak
1284	
tahassür: özlem
1285	
tabiiyet: emri altında olma
1286	
aman: (Fr. amant) sevgili
1287	
elkap: unvanlar
1279	
1280	
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te1288 delalet eder bir söz yoktu. Evvela, inkisar-ı hayal1289 ile, sonra
satırların acılığı ile dimağı zehirlendi. Gözleri bulandı, damarlarına
mühlik1290 bir humma gibi intikam arzusu yayıldı.
İşte mektup:
“Her hayat bir sergüzeşttir1291. Herkes bir türlü vakanın kahramanıdır. Kimse kendi gözündeki direği görmez, âlemin gözündeki
çöpe bakar. Sizi birdenbire terk edişim birçok dedikodulara sebep
oldu. Lakin bu kılükallerden1292 müteessir olmanıza1293 ihtimal vermiyorum. Çünkü sizin başınız yaz kış karlı duran yüksek dağ tepeleri gibi, telakkiyatın1294 fevkinde yatar. Buzlu dimağınız böyle
şeylerden kızmaz. Zevcesine ilanıaşk ettiğiniz bir zat gönlünüzün
müntehabını1295 size bıraktı. Sizi, üzerinize bar1296 olan bir kadından
kurtardı. Dedikodu bunun neresine sığar? Fakat âlem size acıyor,
bana lanet ediyor. Bu el âlem dediğimiz güruh1297, nefsimizden gayrı insanlar değil mi? Bunlar herkesin hareketini takdir veya takbih
etmeyi1298 vazife edinmişler. Bari muhakemeleri doğru olsa… Bu fuzuli1299 kâhyalar, bu ahlak hocaları ne istiyorlar? Sen çapkınlığında
devam et, ben nikâhında kalayım. İrfan Bey, zevcesinin sadakatsizliğine göz yumsun. Bu rezaletler gizliden gizliye olsun. Haricen
hiç renk vermeyelim. O zaman ahlakı kurtarmış, efkâr-ı umumiyi1300
memnun etmiş oluruz. Halk, aşikâre fenalık istemez, gocunur. Kendi nefsinde birçok riyalar, itinalarla gizlediği bazı şeyleri senin iznedamet: pişmanlık
inkisar-ı hayal: hayalkırıklığı
1290	
mühlik: öldürücü
1291	
sergüzeşt: serüven
1292	
kılükal: dedikodu
1293	
müteessir olmak: üzülmek
1294	
telakkiyat: düşünceler
1295	
müntehap: seçilmiş
1296	
bar: yük
1297	
güruh: topluluk
1298	
takbih etmek: beğenmemek
1299	
fuzuli: gereksiz
1300	
efkâr-ı umumi: kamuoyu
1288	
1289	
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hardaki1301 cesaretinden fevkalade muazzep olur1302. İnsan, sevaptan ziyade günah işlemek için doğmuştur. Yapmalı, gizlemeli.
Hristiyanlık bu mahzura bir çare bulmak için günah çıkarmak
âdetini icat etmiş. Allah’tan korkmayıp da bir günahı işleyen, bilmem nasıl olur da, bir papazın af ve ıtlakıyla1303 teselli bulabilir?
Beşeriyetin günahları setretmek için girdiği riya, hile, iğfal1304
perdelerini paralayıp aramızdan kaldırıyorum. Çıplak hakikati bir
gürz gibi bütün şiddetiyle kafana indireceğim.
Beyefendi, bugün ben senin namını taşıyorum fakat bir başka
erkeğin koynunda yatıyorum. İsmini bir anda bu levsten1305 kurtarmak senin elinde… Beni bırak, sana terk edilen kadını al. Ben de
birlikte yaşadığım zata varayım. Bu mübadele ile bütün ayıplar kapanır, günahların kefareti verilir. Meşum ağızlar susar, kimsenin
bir diyeceği kalmaz. Sen de muradına erersin, bizim de gönlümüz
hoş olur.
Sen nikâhında yedek bir kadın bulundurup âlemin zevceleriyle
sevişmeyi zevk edinen bir erkek olabilirsin fakat ben bu zilleti kabul
eder bir kadın değilim.
Talaknamemi1306 Mahkeme-i Şeriyeye1307 göndermen için sana
bir hafta müsaade veriyorum. Benden günah gitti. Aksi surette hareketten tevellüt edecek1308 fenalıklar, rezaletler tamamıyla sana
aittir.
Nafia İrfan”
Cismen birbirinin olduklarını gösteren yan yana bu çifte
isim1309, Nasıh’ı bitirdi: Mektubu odasının ortasında okudu, pencerenin kenarında okudu, ayakta okudu, oturup da okudu. Cümleizhar: açığa vurma
muazzep olmak: sıkıntı çekmek
1303	
ıtlak: salıverme
1304	
iğfal: aldatma
1305	
levs: kir
1306	
talakname: boşanma belgesi
1307	
mahkeme-i şeriye: şeriat hükümlerine göre davalara bakan mahkeme
1308	
tevellüt etmek: doğmak
1309	
çifte isim: Eskiden kadınlar, ikinci isim olarak eşlerinin isimlerini kullanırdı.
1301	
1302	

252 | Can Pazarı

lerinin zehirlerini sanki vaziyet değiştirmekle tadile1310 uğraşıyordu. “Nafia, ölürüm, bin parça olurum da seni bırakmam!” inadıyla
birkaç defa bağırdı. Gözlerine âdeta bir ateş ıstırabı veren mektubu
defaatle okuyup da imzaya gelince dudakları titreyerek göveriyor1311
ve kendini zapt edemeyerek yine haykırıyordu:
— Bana kötülük olmak için ismini zevç-zevce gibi bir başka erkeğin adıyla birleştirmişsin. Vah zayıf akıllı kadın, bu çocukluğuna
gülünür. Sen, şeren, kanunen bana bağlısın. Bu düğümü çözmeyeceğim. Sen nizamen1312 diğer bir erkeğin olamazsın. Bana olan rabıtan ancak benim arzumla, keyfimle açılır. Benden ne kadar uzak
mesafelere ve kimlerle kaçarsan kaç, ne kadar çılgınca iddialara,
işitilmedik fantazyalara kalkarsan kalk, seni bu nikâh düğümünün
altında büzeceğim, ezeceğim, boğacağım. Bakalım hangimiz daha
inatçı, daha zalim…
9
Kafasının içinde, Nasıh’ın beynine bir düziye sürtünen kızgın
bir törpü var gibiydi. Artık bir yerde duramıyor, karısını pişman ve
mağlup etmek için müthiş planlar düşünüyor, ona her cefayı, her
cezayı az görüyordu. Ah fakat karısı nerede idi?
Metruk kocanın içi içine sığmadı. Mektubu cebine koydu.
Dertleşmek için doğru Halavet Hanım’ın yanına koştu. O sinirli
kadın, hayatı üzerine çöken kederinin sızısından birkaç günde sararmış, solmuş, erimiş, değişmişti.
Karşısında Nasıh’ı öyle telaşlı, raşeli1313 görünce ellerini kalbine bastırarak sordu:
— Ne var?
— Hiddetten insanı çıldırtacak bir şey…
— Helecan verecek bir uğursuzluksa birdenbire söylemeyiniz.
Tıkanırım.
tadil: yatıştırma, teskin etme
gövermek: morarmak
1312	
nizamen: kanunen
1313	
raşeli: titreyen
1310	

1311	
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— Nafia’dan mektup aldım.
— Kocamdan bana bir haber?
— Size dair tek kelime yok.
Siyah halelerle çevrilmiş gözlerinden bir damla yuvarlanarak
Halavet Hanım inledi:
— Karınız ne yazıyor?
— Artık o benim karım değilmiş.
— Ya ne imiş?
— İrfan Bey’in zevcesi.
Halavet Hanım, elindeki mendili ısırıp gözlerini Nasıh’ın üzerine açarak:
— Ne imiş? Ne imiş?
— İrfan Bey’in zevcesi. İmzayı öyle atıyor.
— Siz karınızı bıraktınız mıydı?
— Hayır.
— Siz bırakmadan, Nafia, kocama nasıl varabilir?
— İzdivaçları henüz şeri değil. Bana güya tehditkâr1314 cümlelerle “Seni istemiyorum, beni bırak. İrfan Bey’e varacağım.” diyor.
İmzayı da “Nafia İrfan” atıyor.
Halavet Hanım, gözyaşı tufanı içinde kanepeye kapanarak hıçkırıklarla boğula boğula:
— Bırakmayınız beyefendi, bırakmayınız. Sizin nikâhınız altında kaldıkça kimseye varamaz. Bu ısrarınızla kocamı, beni, kendinizi, yoldan çıkan karınızı, hepimizi, hepimizi kurtarmış olursunuz.
— Bırakmayacağım, bırakmamaya ahdettim1315. Bu cihetten
müsterih1316 olunuz hanımefendi… Fakat zevcem, nikâhının bağını
çamurIara sürüyerek benden kaçtı. Diğer bir erkeğin döşeğine girdi.
Onlar çoktan gayrişeri karı koca oldular. Bu vaziyet, bir zevç için
tehditkâr: gözdağı veren
ahdetmek: yemin etmek
1316	
müsterih: rahat
1314	
1315	
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nakabil-i tahammüldür. Havsalaya sığmaz, namusa uymaz. Zevcemle nikâh bağımızı çözemediğim hâlde bu uğurda ölerek, öldürerek onu battığı çamurdan kurtarmalıyım. Nikâhı benim boynumda,
kolları bir başkasının boynunda. Bu rezalet uzun müddet süremez.
Halavet Hanım kanepeden başını kaldırarak âdeta bir sayha1317
ile:
— İkisini de öldür. Canlarını cehenneme gönder. Karını boşama, gebert… Şeriat bu hususta benim elime hiçbir kuvvet, salahiyet
vermemiş… Ben zevcimden ne kadar ayrılmak istemesem o, benim
arzum, reyim1318 hilafına1319 beni bırakabilir.
— Şeriat bu hususta kadına da salahiyet1320 vermiştir. Kadının
da reyi munzam olmadıkça1321 talak sahih1322 sayılmaz.
— Ortada böyle bir söz dönüyor ama bunun meriyetini1323 hiçbir yerde görmedim. Zevçlerinden ayrılmak istemeyen kadınlar
daima gözyaşları aka aka aile samimiyetinden koparılıp harice attırılıyorlar. Hem neme lazım… Kocam benim üzerime istediği kadar evlenebilmek müsaadesine malik olduktan sonra talakta benim
reyim olmuş olmamış, neye yarar? Şimdiki pek fena vaziyetimiz,
sizin haiz olduğunuz zevçlik hakkını mahirane istimaliniz ile düzelebilir. Meselenin çivisi sizin elinizde… Siz zevcenizi boşamazsanız o, kocamla yaşadığı müddetçe hiçbir vakitte yüzü kızaramadan
âlem yüzüne çıkamaz. Bir aile teşkil edemez. Daima suçlu, daima
gizli yaşamaya mecbur kalırlar. Cemiyetin namuskâr sınıflarına karışamazlar. Günahlarının ağırlığı onları ezerek öldürür. Umumun
kendilerine sürtünmekten istikrahı, nefreti altında az vakitte birbirinden de bıkarlar.
— Ah hanım, ah… Karım çok kurnazdır. Sevdasına takılan erkeği kendinden bıktırmaz. Ben meşru kocası iken bıktırmak şöyle
sayha: çığlık
rey: istek
1319	
hilaf: ters
1320	
salahiyet: hak
1321	
munzam olmak: eklenmek, katılmak
1322	
sahih: gerçek
1323	
meriyet: geçerlik
1317	
1318	
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dursun, beni kendine doyurmadı. Daima yanından ağzıma lezzetli
bir şey bulaşmış kedi gibi yalanarak çıkardım. Daima nevazişlerimden1324 kaçar, kendini dirhem dirhem satar. Bir evde, bir odada,
bir döşekte bulunduğumuz hâlde aramızda engin denizler, aşılmaz
dağlar var gibi ben karıma hasret yaşardım. Onun derdiyle, aşkıyla
ölürdüm. Bir güler yüzünü görmedim, bir tatlı sözünü işitmedim.
En baş lakırdısı “Ben seni sevmiyorum.” istikrahı idi. Akşam sabah
bunu dinlerdim. Sevilmediğim her an başıma kakılırken ben ona niçin çıldırasıya tutkundum? İşte tıynet-i beşerin1325 bayağılığı… Daima böyle bizi istemeyenlere meclubuz1326… Her bir hususta içimizde bir ifrit gibi kabaran izzetinefis, sevda huzurunda siner, büzülür,
yok olur. Kadın her ne kadar kurnaz, hezarfen de olsa zevcesini
idare edemeyecek aptal, hayvan kocalardan değilim. Ben de aşkımı belli etmeyerek onu sevmiyor gibi görünmeye uğraşırdım. Onu
sizinle, başkalarıyla kıskandırmaya çalıştım. Her şeyi görür, anlar
fakat hiç farkına varmamış gibi bulunur. Nihayet galebe edemedim,
bu akabeye1327 uğradım. Şimdi ona karşı kullanacak elimde bir silahım var: nikâhımız… Âlemin tan u teşniinden1328 korkmuyorum,
çekinmiyorum, kim ne derse desin boşamayacağım… Boşayamam.
Her ihtimal vardır fakat ondan vazgeçebilmem kabil değildir.
— Beyefendi, dertlerinizi dökmekle benim hissiyatıma tercüman oldunuz. Zevci zevce, zevceyi zevç yapmanız şartıyla bizim
hâlimiz de aynen böyledir. Gece gündüz birbirimizi yer tüketirdik.
Ben neye böyle sinirli oldum? Kocam bana hiç ehemmiyet vermezdi. Onun kayıtsızlığı altında ölürdüm. Zevcenizin size yaptıklarını
zevcim aynen bana yapardı.
— Şimdi ikisi birbirini buldular. Bakalım iki mahir cambaz bir
ipte nasıl oynayacak?
— Oyunlarını beklemeye, görmeye takatım yok. Acaba nereye
gizlendiler?
nevaziş: okşayış
tiynet-ı beşer: insanın yaratılışı
1326	
meclup: tutkun
1327	
akabe: tehlike
1328	
tan u teşni: ayıplama, kötü görme
1324	
1325	
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— Bilmiyorum.
— Bu mektupta bizi onların ihtifagâhına1329 kadar isal edecek1330
bir ipucu bulamadınız mı?
— Bulamadım.
— Bu mektup hangi semtten postaya verilmiş? Zarfın üzerindeki damga okunmuyor mu?
— İstanbul, Sirkeci.
— Bulundukları yeri keşif için bu damga bize yardım etmez
mi?
— Mektubu mutlaka bulundukları semtten postaya vermeleri
lazım gelmez. Onların Sirkeci civarında bulunmadıklarına yemin
edebilirim.
— Bundan, hiç olmazsa İstanbul taraflarında oturdukları anlaşılmaz mı?
— Bana kalsa, müspet1331 gibi görünen şeylerden menfi1332 mana
çıkarmakla hakikate daha ziyade yaklaşmış oluruz.
— Binaenaleyh “İstabul cihetinde bulunmuyorlar.” demek istiyorsunuz?
— Evet.
— Fakat zevcim, maruf1333 bir adamdır. Memuriyet sahibidir.
Şehir içinde uzun müddet gizli hayatla yaşayamaz.
— Mahall-i memuriyyetine1334 seksen defa uğradım, sordum.
Üç dört ay izin almış.
— Bunu ben de haber aldım. Fakat bu müddet elbette gelir geçer. Sonra ne yapacak?
— Zevciniz memuriyet maaşıyla geçinir bir adam değildir.
Onun böyle bir hizmete devamı süstür.
ihtifagâh: gizlenme yeri
isal etmek: ulaştırmak
1331	
müspet: olumlu
1332	
menfi: olumsuz
1333	
maruf: tannmış
1334	
mahall-i memuriyyet: memuriyet yeri
1329	
1330	
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— Zevcim hiçbir şeyden korkmaz, çekinmez. Neden ihtirazen1335
saklandıklarını anlayamıyorum.
— Elbette bir oyunları vardır. Yakında meydana çıkar.
— Zevcimle sakın düelloya filan kalkmayınız. Eskrimde, nişanda birincidir. Avını gözünden vurur. Onun bu fenlerdeki maharetini siz de bilirsiniz.
— Malum… Merak etmeyiniz, gayet kurnaz davranacağım…
Ben o fenlerde pek yayanım. Elime bir kılıç veya tabanca alarak
onun karşısına çıkmak, benim için maktulen1336 partiyi kaybetmek
demektir.
— Ya zevcim size böyle bir teklifte bulunursa ne yapacaksınız?
— Affedersiniz hanımefendi, “zevcim zevcim” diyip duruyorsunuz, bakalım şu anda İrfan Bey sizin kocanız mı?
— Şimdi bayılırım, öyle söylemeyiniz. Bunu hangi meşum fikre ibtinaen1337 söylüyorsunuz?
— Siz de elan1338 İrfan Bey’in zevcesi kaldığınızı neden istidlal
ediyorsunuz1339?
— Beni bıraktığına dair henüz bir haber, bir kâğıt göndermedi.
— Bugün bırakmadıysa yarın mutlaka terk edecektirr. Bunu
muhakkak biliyorum.
— Senediniz nedir?
— Zevcem, mektubunda benden boşanıp İrfan’a varacağından
bahsediyor.
— Velev öyle olsun, bundan zevcimin beni muhakkak terk edeceği hükmünü nasıl çıkarıyorsunuz?
— İrfan asri kafalı bir adamdır. İki karılı bir koca olmayı istemez, bundan sarfınazar1340, karım sizi boşatmadıkça ona varmaz.
ihtirazen: sakınarak
maktulen: ölerek
1337	
ibtinaen: dayanarak
1338	
elan: hâlâ
1339	
istidlal etmek: sonuç çıkarmak, hükme varmak
1340	
sarfınazar: vazgeçme
1335	
1336	
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— Beyefendi, beni yeisten tıkamak için mi böyle söylüyorsunuz?
— Hakikati haber veriyorum. Birbirimizden hiçbir fenalığı gizleyecek bir mevkide değiliz.
— Kaç defa söyleyeyim? Siz karınızı bırakmadıkça zevcim
onu nasıl şeren alabilir?
— İşin düğümü işte burada… Meselenin tehlikesini biliniz de
benimle ittifakınızda bütün zekânız, gayretiniz, ruhunuzla ona göre
çalışınız.
— Biliyorum beyefendi, biliyorum. Evvel Allah, sonra siz…
Benim elimde kocamı korkutacak, zapt edecek bir kuvvet yok. Zaten danışıklı dönüşüklü olduklarını anladık. Çoktandır böyle bir
mesele çıkarmaya uğraşıyorlarmış. Kolposuna getirdiler, bizi kündeden attılar. Biz de ikiyiz, onlar da iki. Fakat hak, kanun, şeriat,
insan vicdan-ı beşer hep bizim tarafımızda. Fakat birçok şeylerde
terakkinin fena bir amil olduğunu şimdi anlıyorum. Kadınların erkeklerle boy ölçüşmeye kalkdıkları günden beri âlemin nizamı, aile
geçimi bozuldu. Nerede o eski vakitler, mesela yeniçeri zamanı…
Yaşlılardan işitiyorum, masallarda dinliyorum, hikâyelerde okuyorum. Bir erkek kıskandığı karısının saçını bileğine doluyor, kamasını kınından çıkarıyor…
— Ah, ne söylersin, ne söylersin… O adalet zamanları bir daha
ele geçer mi? Kadın dört duvar arasında, mukaddes cemali1341 kat
kat örtüler altında… Sev, okşa, karnını doyur. Kapıları üzerine kilitle, çık git… Tavuğun kümesten şikâyetini hangi hâkim dinler? Bu
hayat, kadının ezelî, ebedî mukadderi1342 zannolunurdu. Siz, topuğunuzdan tepenize kadar soyunurken biz bu tatlı temaşa karşısında
yutkunup duruyorduk. Ben S. Bey’in karısını üryan1343 seyrederken
A. Bey’in benim karımı sallasırt ederek sürüden kapıp götüreceğini
pek hatırıma getirmiyordum. Avrupa balolarında belki genç kızlar
bir izdivaç kısmeti bulurlar; bizimkiler koca üzerine koca, karı üzerine karı avladılar. Ahlakın şimdi tamam anafor yerindeyiz. Belki
cemal: yüz
mukadder: kader
1343	
üryan: çıplak
1341	
1342	
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bir gün gelir her şey durulur. Fakat hanım, bu saatte ne olduysa
senin kocanla benim karıma oldu. Bunlar mart kedileri gibi bir gün
yanılıp da hanelerine avdet etseler bile yüz yüze nasıl bakacağız?
Âlem bize ne diyecek? Anlıyorum ki asrileşmek kolay değilmiş.
Eski kocalar için pek ayıp sayılan şeyleri şimdi zaruri bulmak ıztırarındayız. Karılar da alışık, kocalar da, yâr da ağyar da… Her şey,
her şey olacak… Yalnız kadınları sekiz kat bohçaya sarıp dört beş
kilit altında saklamak zamanına dönmek kabil olmayacak…
Böyle saatlerce bahsin felsefesinde dolaşarak ıstıraplarını teskine bir bir anahtar bulmaya uğraştılar. Nafia’nın mektubunu tekrar
tekrar okudular. Her okuyuşta başka meal, başka desiseler1344 aradılar. Kadındaki cüret-i beyana1345 sinirlendiler. İkilik ittifaklarını
teyitle1346 birbirlerinden ayrılırken Halavet Hanım sordu:
— Ne yapacaksınız? Ne yapacağım?
— Yerlerini bilmiyoruz ki bir şey yazıp gönderelim. Zaruri
bekleyeceğiz.
— Ne vakte kadar?
— Nafia mektubunu şöyle bitiriyor: “Talaknamemi mahkeme-i
şeriyeye göndermen için sana bir hafta müsaade veriyorum. Benden günah gitti. Aksi surette hareketten tevellüt edecek fenalıklar,
rezaletler tamamıyla sana aittir.” Demek ki verdiği bu bir haftalık
mühletin inkızasında1347 talaknameyi göndermezsem bana karşı şiddetli bir harekette bulunacak.
— Bu şiddetli hareketi ne olabilir?
— Kestirmesi müşkül.
— Tevellüt edecek fenalıklardan, rezaletlerden bahsediyor.
— Evet. Fakat bunları nasıl keşfedebiliriz?
— Bu yaptıkları şeyin fevkinde ne fenalık, ne rezalet olabilir?
— Bilmem. Yakında öğreneceğiz.
— Bunlar kurusıkı tehditler…
desise: hile
cüret-i beyan: açıklama cesareti
1346	
teyit: onamak
1347	
inkıza: sona erme, vadesi dolma
1344	
1345	
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— Bu gözdağının bir para etmeyeceğini yakında ben ona anlatacağım.
— Zevceniz, uzun bir yular ile tavladan1348 kaçmış bir kısrağa
benziyor. Gemini kıstığınız günü itaate mecbur olacaktır.
— Evet fakat pek çiftelidir. Şahlandığı esnada etrafındaki birçok şeyleri devirip kırarak hurdahaş ve berbat etmesinden korkuyorum.
Birbirine muavenet1349 ahd ü peymanıyla1350 ayrıldılar. Bir hafta sonraki istikbalin kendilerine doğuracağı meçhulü anlamak merakıyla bütün sabırları yanıyordu.
10
Bu erkek ile kadının gönülleri kayıpların aşkıyla yanıyor, izzetinefisleri kabarıyor, uğradıkları tehdidin bir hafta sonra vuku bulacak sübutunun heyecanıyla yürekleri titriyordu.
Nihayet hafta geldi, geçti. Nafia, sözünde durduğunu günü gününe ispat etti. Müvezzi yine bir mektup getirdi. Zarfın içinde bomba mı var, zehir mi, sihir mi? Nasıh Bey vefasız zevcesinden artık
her türlü hıyaneti memul ediyordu.
Meraktan titreyen parmaklarıyla zarfı yırttı. İçinden ne bomba çıktı ne büyü… Yalnız dörde katlanmış alelade bir kâğıt. Fakat katların açılmasıyla gözlerinin önünde sıralanan şu satırlardan
duyduğu dehşeti, dünyanın bütün otuz beşlikleri beyninin içinde
patlayaydı belki hissetmezdi.
İşte mektup:
“Ahmak ve Alçak Adam,
Talaknamemi göndermen için sana verdiğim mühlet geçti. Hiç
sesin çıkmadı. Zaten hamakatinden1351 başka türlü bir hareket beklemiyordum. Zavallı zayıf aklınla beni boşamamaya karar vermiş
olduğunu anlıyorum. ‘Benim nikâhımda kaldıkça Nafia başkasıytavla: at ahırı
muavenet: yardım
1350	
ahd ü peyman: yemin
1351	
hamakat: ahmaklık
1348	
1349	
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la evlenemez.’ dedin. Şeriatin sana verdiği salahiyetten istifadeye
kalkıştın. Bu aklı pek adi kocalar kullanır. Seni istemeyen bir kadını cebren1352 ittihad-ı nikâhında1353 tutmak ne demektir? Vicdana,
namusa pek tevafuk etmeyen1354 bu ısrar çok bayağı maksatlarla
yapılır: kadına ‘nikâhım helal, canım azat’ dedirtmek için, belki
üste para almak için… Bunu şeriata, kanuna, vicdana aklı ermeyen avamdan şöyle böyle adamlar yaparlar. Nikâh, iki tarafın da
rızasıyla akdolunur. Bu rızadan biri geri alındığı günü muvazene
bozulur. Menkûha1355 demek, esir demek demek değildir. Bir kadını
şiddetle nefret ettiği bir erkeğin nikâhı altında ölünceye kadar inlemeye hangi din icbar eder1356? O erkek ‘Ben karımı boşamam. Onu
ölünceye kadar taht-ı kahrımda, büyük bir azap içinde yaşatarak
kocasını istememenin ne demek olduğımu kendisine göstereceğim.’
dediği günü canavarlığını ispat etmiş olur. Şeriatlar, kanunlar,
nikâhı hiçbir tarafa işkence yapmak için icat etmemişlerdir.
Mizacen1357, tabiatta senden hoşlanmayan veyahut her ne sebeple ise sonradan nefret ederek bu istikrahını yüzüne haykırıp da
kaçmış olan bir kadın artık sana sadık kalamaz. Bu kadın başka
aguşlarda yaşadıkça âlem sana ne der? Bu erzel tabiri keşfetmeyecek kadar kafasız değilsin. İşte bugün sen osun. Bu kelime tekmil
çirkinliğiyle kalbi kalbine sana sıfat oluyor. Sen bu namussuzluğun mevsufu1358 kalmakta inat ve ısrar edip duruyorsun. Bunu bir
muvaffakiyet sayıyorsun. Her geçen dakika, hayatını çirkef içinde
biraz daha boğuyor.
Beni boşama avanak, boşama… Nikâhının boynumdaki yeşil
tasmasıyla bir başka erkeğin koynunda yatarak sana pırıl pırıl giydirdiğim rezalet kaftanını üzerinde taşı, bununla salına salına gezin,
iftihar et.
cebren: zorla
ittihad-ı nikâh: nikâh birliği
1354	
tevafuk etmek: uymak
1355	
menkûha: nikâhlı kadın
1356	
icbar etmek: zorunlu tutmak
1357	
mizacen: huy olarak
1358	
mevsuf: örnek
1352	
1353	
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‘İşte geliyor filan beyin metresinin utanmaz kocası…’ desinler.
Diğer cihetlerden iştihar1359 kabiliyeti olmayanlar için çok fena fakat bu da bir şöhrettir. Böyle kocalara her lisanda ‘boynuzlu’ derler. Ne kadar törpületsen yine sürer. Bu çatal çotal kafa artık hiçbir
kapıdan sığmaz. Bu deccal başıyla ne namuslu evlerin kapılarından girilir ne camiye gidilir ne secdeye yatılır ne ibadet edilir, ne
dua ne niyaz…
İşte ben sana böyle bir taç giydirdim. Beni boşama. Bu iklil-i
iştiharı1360 ömrün oldukça başında taşı.
Senden, nikâhından, üzerimde tevehhüm ettiğin kocalık hak ve
nüfuzundan korkarak kaçıyorum sanma. Bu salahiyetleri sana veren ben idim. Hiçbirine değerin olmadığını anlayarak hepsini geri
aldım. Sen o divane kafanla ne kadar ısrar edersen et, ben artık
senin zevcen değilim, İrfan Bey’in metresiyim, onun kapatmasıyım,
fahişesiyim, …pusuyum. Bu kelimelerin her biri senin ne kadar katmerli bir …nk olduğunu gösteriyor. Seni hâlâ utandırmaya muvaffak olamadımsa tıynetindeki balçığın ar ve hayâyı1361 adem-i kabulündeki1362 mukavemetine1363 hayretler ederim. Mayanı teşrihten1364
ben artık sıkılıyorum, utanıyorum.
Avrupa’ya kısa bir seyahatten sonra avdet ettik. Şairane, âşıkane, latif, güzel bir balayı geçirdik. Şimdi Ayaspaşa’da Baruhyan
Apartmanlarında otuz iki numarada oturuyoruz.
Senden, hiç kimseden korkum, pervam yok. Üzerimde hukuken
bir iddian varsa daha ziyade rezil olmak için meydana çık da dava
et bakalım, seninle tekrar yaşamaya beni icbar edecek bir kuvvet
tevehhümünde çok yanılıyorsun. Kaba ruhlu en adi kocalar gibi
beni bedel-i nikâhımdan vazgeçirmek için böyle yapıyorsan ben
onu çoktan sana bağışladım. Zaten hiçbir vakitte böyle bir alacak
iştihar: tanınma
iklil-i iştihar: şöhret tacı
1361	
ar ve hayâ: utanma
1362	
adem-i kabul: kabul etmeme
1363	
mukavemet: dayanma
1364	
teşrih: açıklama
1359	
1360	
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iddiasında değilim. Sana muayyen bir ücret mukabilinde karılık etmiş olmayı nefretle reddederim.
Kendimi sana satmadım, Allah’ın emriyle vardım. Yine Rabb’imin emriyle boşanmak istedim. Sen şere1365, vicdana muhalefetle
beni nikâhsız bir erkekle yaşamaya zorladın, mecbur ettin. Bu ısrarında rezil olmaktan başka bir menfaat temin edemeyeceksin.
İşte sana her fikrimi açık söyledim. İkametgâhımızı haber verdim. Haydi görelim ne yapacaksın?
Beyinsiz kafanın feveranına kapılıp da kanunun bu husustaki
müsaadesinden bilistifade1366 beni ve amanımı vurmaya kalkarsan
şenice bir katilliğe cüret etmiş olursun. Çünkü kocalarını aldatan
karılar bu cezaya müstahaktırlar. Ben seni aldatmadım, aldatmıyorum. Başımı kaldırıp hakikati suratına bağırıyorum. Kendini bu
müstekreh vaziyete düşüren sensin, kaç defa söyleyeyim… Mahaza
bilemem kendi telakkine göre bu namus darbesini kanla temizlemek istiyorsan silahını al, mertçe İrfan’ın karşısına çık. Bu teklifini
memnuniyetle, belki takdir ile kabule hazırız.
İrfan Bey’in metresi Nafia”
11
İnsan değil bir çeki taşı olsa bu kadar ağır tahriklerin1368 altında yine ezilirdi. Nasıh sersemledi. Elindeki kâğıtla bir tarafa yığıldı. Zehirli bir hava teneffüs1369 etmiş gibi beyni, ciğerleri yanıyor,
dimağında1370 ateşten hurufatla1371 dizilmiş kelimeler kandil kandil
oynuyor, mefkûresini1372 dağlıyordu. Bir müddet bu cehennemî
1367

şer: şeriat, kanun
bilistifade: yararlanarak
1367	
çeki taşı: çok ağır taş
1368	
tahrik: kışkırtma
1369	
teneffüs: solunum
1370	
dimağ: zihin
1371	
hurufat: harfler
1372	
mefkûre: ideal
1365	
1366	
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alevler içinde zihni eridi. Sonra yavaş yavaş aklından her şey silindi. Varlığını, şuurunu1373 kaybeder gibi oldu.
İnsanın ıstırabı1374, tahammülünün1375 fevkine1376 çıktığı bazı
ahvalde1377 tabiat, dimağı uyuşturur, âdeta kendi kendine ibtal1378
hissi vuku bulur1379. Bu halaskâr1380 baygınlık hâlinde ne kadar kaldı, bilmiyordu. Oda kapısı vuruldu. Uyanmak istemediği o uyuşukluktan kendini toplamaya mecbur oldu:
— Gir, dedi.
Kapı açıldı. Salime, genç hizmetçi gözüktü. Pembeleşmiş bir
surat ve telaşlı bir sesle:
— Beyefendi, dedi.
Nasıh’ın humma1381 nöbetinden uyanır gibi o solgun, gözleri
yarı aralık bitik yüzünü görünce biraz şaşaladı. Söyleyeceğini bitiremedi.
Nasıh Bey sormaya mecbur oldu:
— Ne var Salime?
— Şey efendim… Halavet Hanım rahatsızmış… Bugün iki üç
defa bayılmış ayılmış… Teşrifinizi1382 çok rica ediyormuş.
— Bu haberi kim getirdi?
— Fikriyar.
— Sen onu buraya çağır.
şuur: bilinç
ıstırap: sıkıntı
1375	
tahammül: dayanma gücü
1376	
fevk: üst
1377	
ahval: durumlar
1378	
ibtal: iptal
1379	
vuku bulmak: olmak
1380	
halaskâr: kurtarıcı
1381	
humma: ateşli hastalık
1382	
teşrif: gelme
1373	
1374	
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Salime çekilir. Yarım dakika sonra Fikriyar gelir. Sabırsızlığını asabi1383 parmak darbeleriyle başörtüsünün ucunu kıvırmakla
yenmeye uğraşarak beyin karşısında durur.
Nasıh:
— Ne var Fikriyar?
— Hanım bitiyor efendim…
— Ne oldu?
— En fena bir şey..
— Söyle.
— Bu sabah bizim beyefendiden hanımın boş kâğıdı geldi.
— Zavallı kadın… Fakat o kadar taaccüp1384 edilecek bir şey
değil.
— Ne diyorsunuz efendim?
— Bu neticenin çıkacağı zaten reviş-i hâlden1385 belli idi. Ben
de bu sabah Nafia’dan müthiş bir talakname1386 kâğıdı aldım. Dünyada hiçbir koca, karısının acı sözleriyle benim kadar zehirlenmemiştir.
Nasıh Bey, ağzından bu sözleri kaçırdıktan sonra birdenbire
sustu. Genç hizmetçi kız ile dertleşmeyi muvafık1387 görmedi. Beyliğine yaraştıramadı.
Şimdi derin derin düşünüyordu. Halavet Hanım’ın davetine icabet etsin mi, etmesin mi? Oraya gidince kendisi bütün bütün zehirlenecek ve Nafia’dan gelen zehir zakkum herzenameyi1388
okuyarak kadını da daha ziyade dertlendirecekti. Öyle elim hâle
düşmüş bir zavallıyı teselliye gitmemek de insaniyetsizlik olacaktı.
asabi: sinirli
taaccüp: şaşma
1385	
reviş-i hâl: gidişat
1386	
talakname: boşanma kâğıdı
1387	
muvafık: uygun
1388	
herzename: saçmalıklarla dolu mektup
1383	
1384	
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Sekiz on dakikalık bir tereddüt1389 sükûtu geçirdikten sonra hizmetçi kıza döndü:
— Haydi git, hanımına söyle. Geliyorum, dedi.
Fikriyar odadan çıktı. Nasıh Bey bir çeyrek sonra dert ortağı
bedbaht zavallı Halavet’in karşısında bulunuyordu. Nazarlarının1390
ilk telakisinde1391 hanım hiç ağzını açmadı. Yalnız gözlerinden sızan hazin1392 yaşların ifade-i meyusanesiyle1393 talaknameyi Nasıh’a
uzattı. O da aldı, okudu.
Kâğıt kısa, tahkirden1394, tezlilden1395 ari1396, alelusul1397 bir talakname idi. Kader, kısmet böyle imiş tabir-i amiyanesiyle1398 her
mazeret izah edilmiş oluyor, bin lira mehr-i müeccel1399 gönderilmiş olduğu kaydediliyordu.
Nasıh kâğıdı okuduktan sonra iade ile “Hanımefendi, sabık
zevcinizin insaniyetine teşekkür ediniz, çok nazik, terbiyeli adam
imiş.” demekten kendini alamadı. Halavet Hanım bu garip sözden
bir şey anlamayarak, kirpiklerine sıralanmış iri yaşların arasından
muhatabının yüzüne baktı. O zaman Nasıh, derin bir ahla Nafia’dan
gelen tahkirnameyi1400 uzatarak:
— Alınız okuyunuz. İki kâğıdı mukayese ediniz. Sabık zevcinizin kıymet ve terbiyesini o zaman anlarsınız.
tereddüt: duraksama
nazar: bakış
1391	
telaki: buluşma, karşılaşma
1392	
hazin: hüzünlü
1393	
ifade-i meyusane: ümitsizlik ifadesi
1394	
tahkir: hakaret etme
1395	
tezlil: aşağılama
1396	
ari: soyutlanmış
1397	
alelusul: âdet yerini bulsun diye
1398	
tabir-i amiyane: basit ifade
1399	
mehr-i müeccel: boşanma durumunda verilmesi kararlaştırılan para
1400	
tahkirname: hakaret mektubu
1389	
1390	
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Halavet, uzatılan kâğıdı sinir buhranları içinde çırpınarak, haykırarak yarısına kadar zor okuyabildi. Bitirmeye tahammül getirmedi. Nefret istihzalarıyla1401 elinden firlattı. Sıtmalı bir sesle:
— Zevcim böyle bir kadın için beni bırakıyor…
— Ben böyle bir kadın için yanıyorum.
— Hâlâ mı?
— Evet. Hâlâ ve eskisinden pek fazla…
— Kalemin yazmaktan utanacağı bu ağır tahkirlerin1402 hiçbiri
size hicran olmadı mı?
— Olmadı. Karım pek büyük bir psikolog. Beni benden iyi biliyor. Hep bu tahkirleri kendini bana daha ziyade sevdirmek için
yazmış. Onun dediği gibi tabiatımın balçığından ben de iğreniyorum ama hakikati niçin inkâr edeyim? Seviyorum… Amansız bir
ateşle seviyorum. Gönlümün arsızlığından utanarak seviyorum. Bu
pek iğrenç sırnaşıklığın yalnız benim gönlüme mahsus bir hastalık olmadığını da biliyorum. Dünyanın yarısı aynı hâl ile malul1403.
Kadınla erkek arasında bir aşk başlıyor. İkisinden biri “Eh, oldu
artık çekil!” diyor. Bu kovuluş, bu nefret kovulanın gönlünü soğutmuyor, bilakis1404 bütün şiddetiyle tutuşturuyor. Gerginlik son
dereceye gelince revolverler1405 patlıyor, kamalar parıldıyor, zehirler içiliyor. Bütün aşk facialarının son perdeleri böyle inmiyor mu?
Demek kimse sevgilisinden aldığı “Haydi, defol… Ben başkasını
seveceğim.” emrine itaat edemiyor, yeise1406 düşüyor, yakıyor yıkıyor, öldürüyor, ölüyor. Bu iptila1407, büyük bir adilik ise bu zaafta
benimle müşterek1408 çok insan bulunduğunu düşünerek müteselli
olurum1409.
istihza: aşağılama ifadesi
tahkir: hor görmek
1403	
malul: hasta
1404	
bilakis: tersine
1405	
revolver: küçük tabanca
1406	
yeis: ümitsizlik
1407	
iptila: tutku
1408	
müşterek: birlikte
1409	
müteselli olmak: avunmak
1401	
1402	
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— Yok… Yok, beyefendi, çamura bu kadar eğilmekten insanlığı isyan eden kimseler vardır. Zevcenizin böyle mücessem1410 bir
levs1411 olduğunu bilmiyordum. Onun kaleminden akan bu çirkeflerden1412 iğrenmeliydiniz. Aşkınız, nefrete dönmeliydi. Ben bu
hissinize iptila diyemeyeceğim, daha sakil1413 bir kelime arıyorum,
bulamıyorum. Söyleyiniz.
— Düşkünlük.
— Evet. Fakat ahlakın esfeline1414 sukut1415 manasında düşkünlük.
Nasıh, rolünün heyecanlı noktasına gelmiş bir aktör gibi yerinden firladı. Ellerini göğsüne çapraz kavuşturarak:
— Hanımefendi, eski kocanızı bu esfelin fevkinde mi addediyorsunuz?
— İrfan… Sizin karınız kadar düşmemiştir. İkisinin yazdığı kâğıtlar işte meydanda duruyor. Bunlar terbiyelerinin derecesine pek
celi1416 birer miyar1417 olabilir.
— Sabık zevciniz, ahlakça karımdan çok düşkündür. Nafia’yı
bu batağa sürükleyen odur. Onun gösterdiği celi nezaket, ahlaki
zilletini ispat eder. Zevcem, olduğu gibi görünüyor. Zevcem beni
seviyor, ateş saçıyor. Zevciniz sizi sevmiyor, buz gibi duruyor. Sizi
yaralayacak bir kelime sarfına lüzum görmüyor. Tabirimi affedersiniz, istimalden usanmış olduğunu bir mendilini üzerinden atar gibi
teessürsüzce sizi bırakıp savuşuyor.
— Zevcenizin kaleminden saçılan bu levsiyata1418 siz muhabbet
manası mı veriyorsunuz?
— Evet.
mücessem: varlığı belli olan
levs: pislik
1412	
çirkef: iğrenç, pis
1413	
sakil: bayağı
1414	
esfel: en alçak
1415	
sukut: düşme
1416	
celi: belli
1417	
miyar: ölçü
1418	
levsiyat: pislikler
1410	

1411	
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— Bu tefsirinizi1419 çok acıklı buluyorum. Böyle coşkun bir çirkefi hâlâ sevdiğinizden dolayı doğrusu sizi tayip ediyorum1420.
— Ay, siz zevcinizi sevmiyor musunuz?
—…
— Sükût ediyorsunuz. Çünkü sevdiğinizi inkâra mecaliniz yok.
Bu raşeleriniz, iniltileriniz, gözyaşlarınız hakikati bütün belagatiyle1421 söylüyor. İnkâr veya tasdikinize hacet1422 bırakmıyor.
— Belki hâlâ seviyorum.
— O hâlde, bana savurduğunuz tayipten kendinize de bir hisse
ayırmalısınız.
— Ben sizin kadar şayan-ı tayib1423 görülmem.
— Neden?
— Çünkü zevcimin, sizin zevceniz kadar menfur, alçak, erzel1424
bir mahluk olmadığını tekrardan çekinmem.
— Zannınızda çok aldanıyorsunuz. Menfuriyette1425, zillet1426
te
ikisi birbirinin aynı olmasa bu kadar çabuk sevişip kaynaşamazlardı. Karımın aleyhinde medar-ı itham1427 addettiğiniz1428 bu
müthiş mektubu ikisinin beraber kaleme almadıkları ne malum?
Eğer bu büyük bir şenaatse1429 ikisinin denaetleri1430 derece-i mütesaviyyededir1431 çünkü fiilen müşterektirler. Birisi karısını, öteki
kocasını terk ederek kaçtılar. Neden dolayı birisinin cinayetini hafif, ötekininkini ağır buluyorsunuz? Kocanızı seviyorsunuz, bütün
tefsir: yorumlama
tayip etmek: ayıplamak
1421	
belagat: tüm yönleriyle
1422	
hacet: lüzum
1423	
şayan-ı tayib: ayıplanmaya layık
1424	
erzel: en rezil
1425	
menfuriyet: nefretlik olma
1426	
zillet: aşağılık olma
1427	
medar-ı itham: kabahatli görmek
1428	
addetmek: saymak
1429	
şenaat: kötülük
1430	
denaet: alçaklık
1431	
derece-i mütesaviyye: eşit derecede
1419	
1420	
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alçaklığıyla, ahlaksızlığıyla, vefasızlığıyla beraber seviyorsunuz.
Gönlünüzün bu düşkünlüğü için esbab-ı muhaffife1432 ve gülünç
mazeretler aramaksızın hakikati itiraf ediniz. İşte görüyorsunuz ki
ben öyle yapıyorum. Nefret… Nefret… Nefret… Ne ali bir his…
Fakat ne kadar çağırsak imdadımıza gelmiyor, bize kadar alçalmıyor, biz ona kadar yükselemiyoruz. Bütün bu çirkefliklerine rağmen
ben karımı seviyorum. Bu aleni hıyanetine, vicdansızlığına rağmen
siz kocanızı seviyorsunuz. Ümitsiz, payansız1433 şifa-napezir1434 bir
aşkla seviyorsunuz değil mi hanım? İtiraf ediniz. Yalan söyleyip
de kimi aldatacaksınız? Beni mi, kendinizi mi? Aldanmakla, aldatmakla hakikat değişir mi? Kanayan izzetinefsinizin1435 bütün galeyanıyla1436 sevmemeye çabaladığınız zevcinizi çırpındıkça daha
ziyade seviyorsunuz, değil mi?
— Bunu bana defaaten itiraf ettirmekten ne zevk alıyorsunuz?
— Vicdanımızla, talihimizle, felaketimizle samimi olalım.
Halavet Hanım hüngür hüngür yere kapanarak:
— Seviyorum. Ne yapsa seveceğim, onun için öleceğim. İşte
samimi itirafım bu… İşte hakikat bu… Seviyorum… Seviyorum…
— Ben de ne pahasına olursa olsun, kocanızı karımdan ayırmaya gidiyorum.
12
Nasıh Bey, divaneden beter bir akıl dağınıklığıyla haneden
dışarı fırladı. Nereye gidiyordu? Karısını, sevdalısından ayırmaya.
Nikâhlı bir kadın için bağ sayıyorlardı. Fakat işte Nafia bu bağı
tanımıyordu. Ona “yeşil tasma” diyor ve o boynunda iken nameşru
bir döşeğe giriyordu. Nasıh, şimdi ne yapacaktı? Silahını çekip sadakatsizin üzerine mi yürüyecekti? Yoksa “Karımı lütfen bana iade
1437

esbab-ı muhaffife: hafifleten sebep
payan: son
1434	
şifa-napezir: iyileşemez
1435	
izzetinefis: kendine duyulan saygı
1436	
galeyan: çoşku
1437	
divane: deli
1432	
1433	
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eder misiniz?” istirhamıyla bab-ı meşihata1438 mı, adliyeye mi, polis
müdüriyetine mi müracaat edecekti?
“Beni boşa” isyanı ile kameti azıtan1439 bir kadını hangi kuvvet yola getirebilir? Onu “yeşil tasma”sından sürükleyerek zincirini
bir çelik halkaya geçirdikten sonra demir kapıları üzerine kilitleyip
“Artık sen ebediyen benimsin… Esirimsin…” demek kabil1440 olsa.
Ah, geçmiş zamanlar… Ah Kurun-ı Vusta1441… Ah barbarlık
devirleri… Erkek, her şeyde kadının rızasını tahsile mecbur kalırsa
insanlık çılgın kanatlı bir kelebeğin arkasından koşan şaşkına döner, tehlikeden tehlikeye düşer. Bir Alman filozofunun dediği gibi,
kadını güzel beslemeli, giydirmeli, süslemeli fakat emin bir yere
kilitlemeli, hırçınlanıp şahlandıkça kırbacı göstermeli.
Meğerse karısı gizlenmemiş, nikâhsız yeni kocasıyla balayı
seyahatine çıkmışlar. Gezmişler tozmuşlar, İstanbul’a dönmüşler. İkametgâhlarını harfi harfine haber vermekten çekinmiyorlar:
Ayaspaşa’da, Baruhyan Apartmanları, 32 Numara.
Keşke gizlenselerdi, nerede bulundukları belli olmasaydı…
Böyle adresleri malum olup da nikâhlı bir kadını nikâhsız bir herifin aguşundan1442 koparıp alamamak daha feci değil mi? Apartmana
müracaat etse pek zelilane1443 bir ret ile savulacağına şüphe yok.
Mecelleleri1444, kanunları karıştırsa, avukatlar tutsa zevç evine dönmemeye katiyyen azmetmiş bir kadını ısrarından çevirmek için bu
zamanda ne yapılabilir? Hangi cebrî1445 çarelerine başvurulabilir?
Haydi kanun, şeriat, her şey Nasıh’a arka olup da Nafia’yı eve getirip ona teslim etseler bu pek muvakkat1446 suret-i tesviyeden1447 ne
bab-ı meşihat: diyanet
kameti azıtmak: sınırı aşmak, ileri gitmek
1440	
kabil: mümkün
1441	
Kurun-ı Vusta: Orta Çağ
1442	
aguş: kucak
1443	
zelilane: alçakça
1444	
mecelle: İslami hukuk kitabı
1445	
cebrî: zorla yapılan
1446	
muvakkat: geçici
1447	
suret-i tesviye: sonuçlandırma, düzleme şekli
1438	
1439	
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fayda hasıl olur? Bu dişi canavarı bir demir kafes içine kilitlemek
kabil olamaz ya… Üç günden sonra yine kaçacak değil mi? Ne
tarafa kıvranılsa her ucu mülevves1448, itilafla1449 halli mümkün olamayacak bir mesele.
Nasıh Bey, zihninden köpüren bu kaynar düşüncelerle evine
dönmedi, tramvay yolunu tutturdu. Muayyen1450 bir hedefi olmaksızın gidiyordu. Harbiye’yi geçti, Taksim’e geldi. Oraya nasıl döndüğünü bilmeden kendini Ayaspaşa’nın geniş caddesinde buldu.
Bu semte hemen gayriiradi1451 adımlarla gelmiş yahut şeytan onu o
tarafa iterek bir autosuggestion hâlinde sevk etmişti.
Etrafına bakındı. Ayaspaşa’da olduğunu anladı. Titredi. Niçin
oraya, Nafia’ya bu kadar yaklaşmıştı. Karısını o kadar göreceği gelmişti ki… Bir taraftan, bir kapı aralığından, bir panjur kanadı altından onu göremez miydi? Zevcesine olan hasreti mademki gizli bir
kuvvet gibi kendini oraya çekmişti, bunda bir hikmet vardı.
Sol taraftaki kabristana1452 baktı. Servi sütunlarının gölgeleri
arasına çekilerek kim bilir kaç asırdan beri caddeyi seyreden mezarlara karışıp akşama kadar yoldan geçenleri gözetlemek istedi.
Kabristana atladı. Bir mezar taşı köşesine ilişti.
Geniş yoldan rüzgâr süratiyle toz bulutları içinden otomobiller
geçiyor, onların yanında kaplumbağa ağırlığıyla arabalar gidiyor,
bu iki nev1453 vasıta-ı nakliyye1454, mazi1455 ile istikbal1456 arasında
beliğ1457 bir mukayese1458 yapıyordu.
mülevves: kirli
itilaf: anlaşma
1450	
muayyen: belli
1451	
gayriiradi: irade dışı
1452	
kabristan: mezarlık. 19. yy. ortalarına kadar Ayaspaşa’da, Dolmabahçe Sarayı’na kadar uzanan büyük bir mezarlık bulunuyordu.
1453	
nev: çeşit
1454	
vasıta-ı nakliye: nakliye aracı
1455	
mazi: geçmiş
1456	
istikbal: gelecek
1457	
beliğ: mükemmel
1458	
mukayese: karşılaştırma
1448	
1449	
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Nasıh, ahiretin bu taş evlerine temastan, ölümün sükûtundan
sıkıldı. Yine sokağa indi. Etrafına bakına bakına dolaşıyordu. Caddenin öbür cihetinde1459 bir sokak başına geldi. Biraz ötede malta
renkli, yeşil panjurlu yüksek bir kâgir1460 binanın önünde bir otomobil bekliyordu. İki kanadından biri açık duran panjurlu kapının
üstünde taşa kabartma ile kazılmış “Baruhyan Apartmanları” ibaresini1461 okudu. Yüreği hopladı. İki zıt hissin icbarı1462 altında ezilmeye başladı. Kalbinde bir şey “Durma burada, kaç…” diyordu. Yine
aynı zamanda diğer bir seda1463 kulaklarına “Gir içeri, çık yukarı.
Aradıkların sine sineye 32 nurmarada oturuyorlar. Bastır onları!”
teşvikiyle bağırıyordu. O, bu iki makûs1464 emrin hiçbirini yapamayarak başını kapının taş sövesine1465 koyup bir mektep çocuğu gibi
bağıra bağıra ağlamak istiyordu. Bu dünyada insan bazen ne tuhaf
vaziyetlere düşer. Karı onundu, hak onundu. Kanun, şeriat ve halkın sedası hep ondan tarafa idi. Bir kadının vefasızlığıyla hep bu
haklar sıfıra iniyordu.
Tabakasından bir cıgara çıkardı. Kalpaklı, vestonlu1466, getrli1467
şoföre yaklaştı. Onun elinde tüten ateşe uzanarak:
— Arkadaş, yanalım! dedi.
Genç şoför ucunun külünü serçe parmağıyla düşürerek ateşini
verdi. Şoförden bazı malumat koparmak için söz açmaya uğraşarak:
— Müşteri mi bekliyorsun?
— Evet.
— Tenezzüh1468 mü yapacaksınız?
— Evet.
cihet: yön, taraf
kâgir: taş bina
1461	
ibare: söz
1462	
icbar: zorluk
1463	
seda: ses
1464	
makûs: uğursuz
1465	
söve: kapı kasası
1466	
veston: erkek ceketi
1467	
getr: tozluk
1468	
tenezzüh: gezinti
1459	
1460	

274 | Can Pazarı

— Ne tarafa?
— Artık onu müşterilerin keyfi bilir.
— Genç mi? İhtiyar mı? Nasıl insanlar?
Bu sualleri1469 fazlaca bulan şoför gözünün kuyruğuyla Nasıh’ı
süzerek:
— Genç bir bey, güzel bir hanım.
— Karı koca?
— İhtimal.
— Başka türlü?
— O da caiz.
— Tavırlarından ne olduklarını anlamıyor musun?
Şoför bakışındaki şüpheyi derinleştirerek:
— Arabama aldığım müşterilerin birbirinin nesi olduklarını
sormak âdetim değildir.
Başka bir şey öğrenemeyeceğini anlayan Nasıh, kısa bir temenna1470 ile çekildi fakat uzak gidemedi. Eğer otomobile binecek
onlar ise zevcesini görmek istiyordu… Daha aşağı ve Baruhyan
Apartmanları binasına karşı bir sokağın köşesine gizlendi. Kapıyı
tarassuda1471 aldı.
On beş, yirmi dakikalık cehennemî bir intizardan1472 sonra nihayet beklediği çift kapıdan çıktı. Aman ya Rabbi, bu karısı mıydı?
Gökten inme bir melek mi? Yoksa kadın cesametinde1473 bir çiçek
buketi mi? Nafia, içi tatlı gül pembesi ipek kaplı volördölen dedikleri koyu menekşe moru yün kadifesinden, kolve1474 yaka, kapakları
işlemeli şık bir mantoya bürünmüş, başına yosun renginde bir tül
sual: soru
temenna: eğilerek verilen selam
1471	
tarassut: gözetleme
1472	
intizar: bekleme
1473	
cesamet: büyüklük
1474	
kolve: bir yaka kesim şekli
1469	
1470	
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dolamış, en muhteşem, en güzel kadınlara haset çektirecek bir letafet1475 almıştı.
Otomobile kadar yürüdüler. İrfan Bey, metresini koltuklayarak
arabaya bindirdi, kendi de girdi. Bu pembeli, morlu, yeşilli kadının
çizgileri, ince güzel çehresi, otomobilin camları arkasından şaheser
bir tablo gibi Nasıh’ın gözlerini cezbetti1476, gözyaşlarını akıttı, ruhunu titretti. Bu kadın kendi zevcesiydi. Nasıl olup da onun üzerine
başka bir kadına sarkıntılık etmişti? İşte bu nankörlüğünün şimdi
hiç akla gelmeyecek bir dehşette cezasını çekiyordu.
İnsan, elinde paha biçilmez hazinelerin kıymetini onları kaybettikten sonra anlıyor. Pek çoğumuz malik olduğumuz saadetler
bulunduğunu bilmiyoruz. Bilsek kıymetçe onlardan dun1477 şeylerin
arkasından koşarak mesut iken bedbaht1478 olmayız.
Otomobil birkaç homurtudan sonra meyilli sokaktan yukarı
saldırdı. Köşeyi döndü. Kayboldu. Nafia sevgilisiyle yan yana meçhul bir semte doğru uçuyordu.
13
Şimdi Nasıh ne yapsın? Bir otomobile de kendi atlayıp revolveri tetiğe alarak bu iki günahkârı takibe mi çıksın? Bu suretle hareket yavan akıllı her kocanın yapabileceği bir şeydi. Hiç şüphesiz ki o anda İrfan da kuşkuda idi. Silahsız değildi. Karşı karşıya
revolverler patlayacak, yaralanan, belki ölen olacaktı. Hasmının1479
nişancılıktaki maharetine nazaran, kendi mağlubiyeti muhakkak gibiydi. O, öfke, kıskanç feveranıyla1480 ne yaptıklarını bilmezlerin
çılgınlık neticesi karanlık bir macera kahramanı olmak istemiyordu.
Maksadı, kendi üzerine hiçbir şüphe sıçratmadan İrfan’ın vücudunu dünyadan kaldırmak, bu suretle karısını kurtarmaktı.
letafet: güzellik
cezbetmek: kendine çekmek
1477	
dun: aşağı
1478	
bedbaht: mutsuz
1479	
hasım: düşman
1480	
feveran: öfkelenme
1475	
1476	
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Düşündü. Bu nasıl olurdu? Üzerinde bulunan üç beş liraya tamahen1481 adam öldürüyorlardı. İki yüz lira, üç yüz lira ve daha ziyade verilse, katledilecek adam gösterilerek birinci sınıf katillerden
biriyle bir mukavele yapılsa…
Kafasında bir tohum gibi temas bulan bu fikri Nasıh her gün
bir parça fılizlendirerek tevsi1482 ediyordu. İrfan’ın apartmana saat
kaçta geldiğini, kaçta çıktığını, nerelerde dolaştığını, ne yaptığını
gizliden gizliye tahkik1483 ve tarassudu1484 iş güç edindi. Onun Nafia
ile olan günahkâr hayatına dair epeyce şey öğrendi.
Öyle şaheser katller oluyordu ki sokakta, hendekte, kuyuda
bir ceset… Etrafındaki bütün izleri silinmiş… Tahkik1485, tetkik1486,
teşrih1487… Maktulün hüviyeti keşfolunuyor fakat katilinki asla…
Şüphesiz, katiller de sınıf sınıftı. Bunlardan kendi hesaplarına
hareket eden sanatkârlar, hariçten sipariş alanlar, pazarlıkla adam
öldürenler vardı. Heyet-i ictimaiyye1488 henüz tabibin öbür tarafında cellat da yetiştiriyordu. Cemiyet, hayat kurtarana muhtaç olduğu
kadar can alana da ihtiyaç göstermek marazından daha kurtulamamıştı.
Sultan Hamit devrinde ne esrarengiz katller olmuş, asıl katilin
keşfedilmemesi emir ve itinasıyla1489 ne muhakemeler vuku bulmuştu…
Bu fikir, Nasıh’ın dimağında cinnet-i vahide1490 şeklini aldı.
Ondan başka bir şey düşünmüyordu. Nihayet Patlıcan Ahmet ile
buluştu. Görüştü.
tamahen: tenezzül ederek
tevsi: genişletme, yayma
1483	
tahkik: soruşturma
1484	
tarassut: gözetleme
1485	
tahkik: incelemek
1486	
tetkik: araştırmak
1487	
teşrih: araştırmak
1488	
heyet-i ictimaiyye: toplum
1489	
itina: dikkat, özen
1490	
cinnet-i vahide: tek delilik
1481	
1482	
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Herif, İrfan Bey’in katlini beş yüz liraya deruhte etti1491. Elli
lira pey1492 ile işe başladı.
İşte bu esnada Patlıcan Ahmet, çarşı içi tavcılığından1493 dolayı
tevkif edildi ve bu İrfan Bey - Nafia Hanım vakasına dair olan kayıt,
viranede üstü arandığı bir anda Patlıcan Ahmet’in cebinden uçarak
garip bir tesadüfle Veysi’nin eline geçti.
Yavuzlar Çetesi reisi meyhane telefonu ile Nasıh Bey’le görüştüğü gecenin sabahı Şişli’de Ebe Hanım Sokağı’nda 18 numaralı
haneye damladı.
Uşak Nurullah onu yukarıya beyin yanına çıkardı. Nasıh, Veysi’yi derin bir dikkatle süzerek:
— Kimsiniz?
— Ahmet Efendi tarafından geliyorum.
— Kendisi niçin gelmedi?
— Beyefendi, garip bir hâl vuku buldu.
Nasıh Bey oda kapısını içeriden kilitliyerek Veysi’yi diz dize
yakınına oturttuktan sonra:
— Şimdi söyle, ne oldu?
— Efendim, Patlıcan Ahmet dün akşam sizinle telefonla görüşmüş.
— Evet.
— Bu muhaveresi1494 üzerinden bir saat geçmeden tevkif edildi1495.
— Bu da benim talihsizliğimden.
— Ona mühim bir iş sipariş etmişsiniz.
Nasıh Bey, sesinin perdesini alçaltarak küçük bir heyecanla:
— Evet…
deruhte etmek: üzerine almak
pey: ön ödeme
1493	
tavcılık: dolandırıcılık
1494	
muhavere: konuşma
1495	
tevkif edilmek: tutuklanmak
1491	
1492	
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— Bendenize maslahatı1496 tafsilatıyla1497 anlatmaya Ahmet
Efendi’nin vakti olmadı. Yalnız adresinizi verdi. Beni buraya gönderdi. “Beyefendinin her ne emri olursa harfiyyen icra edeceksin.”
dedi.
— Başka bir şey açmadı mı?
— “Beyefendiye söyle, çekinmesin. Bana emniyet edebileceği
şeylerin hepsini sana da söyleyebilir.” dedi.
— Sen şimdi keyfiyete1498 dair hiçbir şey bilmiyor musun?
— Ancak birkaç şey biliyorum.
— Nedir?
— Aranızda bir Nafia Hanım, İrfan Bey maddesi olduğunu, beyin icabı icra edileceğini1499 biliyorum. Fakat bu kadınla erkek nerede otururlar? Ve ikisi ne şekilde insanlardır? İşte bunlardan haberim yok. Çünkü arz etmiş olduğum gibi Ahmet bu hususta en ufak
malumat vermeye vakit bulamadı. Her şeyi sizin büyük zekâvet1500
ve itimadınıza1501, benim dirayetime1502 havale etti. Biz aramızda
anlaşacağız.
— Sen zeki bir delikanlıya benziyorsun.
— Ahmet Efendi zekâmdan ziyade cesaretimi beğenir.
— Ahmet’in maiyetinde1503 mi çalışıyorsun?
— Evet, daha işbaşı olamadım.
— Adın ne?
— Pala Hüseyin.
— Korkunç isim.
— Dosta zararımız yoktur.
maslahat: iş
tafsilat: ayrıntı
1498	
keyfiyet: durum
1499	
icabı icra etmek: icabına bakmak, halletmek (burada öldürmek)
1500	
zekâvet: zeki olma
1501	
itimat: güven
1502	
dirayet: beceriklilik
1503	
maiyet: alt görev
1496	
1497	
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— Pala Hüseyin, sana mühim, pek mühim bir iş tevdi edeceğim.
— Emriniz başım üstüne…
— Ser vermek var, sır vermek yok.
— Ustamdan aldığım ilk nasihat budur zati…
— İşi uzatmamalı, hemen pala gibi kesip atmalı. İsminin eri
oduğunu göreyim Hüseyin…
— Aldığımız emre göre iş görürüz.
— Gayet ustalıklı olacak.
— Bu işe benden eli yatkınını bulamazsınız.
— Meydanda hiçbir emare, hiçbir iz bırakmayacaksın.
— Ahrete giden bile yediği bıçak veya kurşunun nereden geldini fark etmeden gidecektir.
— Ahrete gidenden korkmam, işi zabıtaya çaktırmamalı.
— Kasavet1504 çekmeyiniz. Zabıtayı yanlış iz üzerine sevk etmek kurnazlığında birinciyim. Zabıta parmak izi ve daha ona benzer birkaç şeye ehemmiyet verir. Ben mahall-i cinayete1505 yabancı
parmak izleri bırakacağım. Cinayete yabancı bir adamın parmağından bazı ecza ile bir kâğıt üzerine iz alıp onu tekrar litografya1506
gibi eşyadan diğer bir şeyin üzerine hafifçe nakletmekle zabıta iğfal
olunabilir1507.
— Mücerrep1508 bir şey mi söylüyorsun?
— Sanatımı söylüyorum.
— Sanatın ince. Fakat tebrike dilim varmıyor.
— Daha öyle şaşırtma emareler bırakacağım ki katli keşif için
uğraşsınlar dursunlar. Yalnız siz kesenin ağzını geniş açmalısnız.
kasavet: sıkıntı
mahall-i cinayet: cinayet yeri
1506	
litografya: taş basmayla yazılmış yazı
1507	
iğfal olunmak: aldatılmak
1508	
mücerrep: denenmiş
1504	
1505	
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— Biz Ahmet ile pazarlığı kesiştik1509. Beş yüz liraya… Elli lira
da pey verdik.
— Bu para azdır.
— Döne döne pazarlık istemem.
— Azdır efendim. Siz fino1510 iş istiyorsunuz. (etrafına bakınarak muharrik bir sesle) Mortlayacağımız1511 adam bir sokak serserisi değil. Sizin gibi beyzade bir beyefendidir. Kanun nazarında her
ferdin müsavi1512 olduğu lafına bakmayınız. Maktulün1513 ehemmiyetine göre tahkikat yaparlar. Bu işi kendi başıma görecek değilim.
— Aman… Aman… Başına kaç kişi toplayacaksın? Bu keyfiyet yalı kazığı kakar gibi on beş ağızdan heyamola yisa ile1514 yapılacak bir iş değildir. Siparişimi sessizce bitirmeli. Sağ elinin yaptığından sol elinin haberi olmamalı.
— Siz istediğim ücreti veriniz. Yarın değil, öbür gün İrfan
Bey’in maktulen filan yerde cesedi bulunduğunu gazetelerde okursunuz. Katil yakalandı derlerse sakın inanmayınız. Mutlaka o, ben
değilim, başka birisidir.
— Daha ne kadar ücret istiyorsun?
— Bin liraya doğru davranmalısınız.
— Ne diyorsun… Adam öldürmesi bu kadar pahalı olaydı kaç
senedir milyarlar ile telef edilenlerin katl ücretlerine dünyadaki bütün bankaların sermayeleri kifayet etmezdi.
— Etmedi ya… Etmedi ya… Beyefendi iflas etmedik memleket, müessese kaldı mı? Bugün galibiyet borusu öttüren devletlerin
bile dıyk-ı sadrlarını1515 görmüyor musunuz? Yoksa onlar sözünü
dinlemek için Türk’ü konferansa mı çağırırlardı?
kesişmek: pazarlıkta anlaşmak
fino: en ince, en seçkin
1511	
mortlamak: öldürmek
1512	
müsavi: eşit
1513	
maktul: öldürülmüş
1514	
heyamola yisa ile: birçok kişinin yardımıyla
1515	
dıyk-i sadr: nefes darlığı
1509	
1510	
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— Geç bankayı, konferansı, Türk’ü, Frenk’i… Görüyorum ki
siyasiyattan anlıyorsun. Belki edebiyattan da çakarsın. Mektepte
ahlaktan da güzel notlar almışsındır. Ücretle adam öldürtmek için
boyun kadar hezarfen bir katil aramıyorum… Şarlatanlığı bırak,
ücreti in, meseleyi dağdağalandırma1516… İş olsun bitsin… Yoksa Patlıcan Ahmet’in hapishanede turşusunu kuracaklar değil ya…
Onu hapisten tahliye edilinceye kadar beklerim. Pişkin adamdır.
Göreceği iş için isteyeceği ücretin miktarını bilir. Adam öldürmenin masrafı nedir? İki kurşunun değeri ne olabilir? Bir insan vücuduna işleyecek bıçağın demiri kaç paralık aşınır? Bu işte sağlam
yürekle idman ister. İşte bu kadar…
— Böyle günde sağlam yürek nerede bulunur beyefendi? İşte
ben de parayı bunun için istiyorum. Talebim fazla değildir. Öldürten ile öleceğin haysiyetlerine göre bir fiyat biçtim.
— Haydi, zevzekliği kes. Pazarlığı bitirelim.
— Bu pazarlığı yarıda bırakamayız. Her hâlde bitirmeye mecburuz.
— Ne demek istiyorsun?
— Ben size açıldım, siz bana açılmadınız.
— Anlayamadım.
— Siz bana bir cinayet teklifinde bulundunuz, ben de bir ücret
mukabilinde1517 kabule söz verdim.
— Niçin meseleyi böyle derinleştiriyorsun?
— Teklif ettiğiniz cinayetin sonunda bir darağacı bulunduğunu
bilmiyor musunuz?
— Ben sinirli bir adamım. Bana böyle şeylerden bahsetme.
— İstediğim ücretin fazla olmadığını ispat için sinire dokunacak bazı şeyler açmaya mecburum.
— Canım, yapılacak cinayetin keşfi kabil olmayacağını söyleyen sen değil miydin?
dağdağalandırma: büyütme, uzatma
mukabil: karşılık

1516	
1517	
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— Evet. Fakat bunun için çok para lazım.
— Çok çenebazlığa gitmeden kısaca anlat, niçin çok para lazım?
— Beyefendi, sinirlerinizi biraz kuvvetli bulundurunuz.
— Pekiyi. Söyle.
— Teklif ettiğiniz fiil, bir cinayettir.
— Aksini iddia ettiğim yok.
— Siz perdenin arkasında bir müşevviksiniz1518. Ben yakayı ele
verirsem sizin teklifiniz üzerine hareket ettiğimi ispat edebilmek
için elimde hiçbir delilim yok… Bunu ispata muvaffak olacağımı
farz etsek bile müşevvikle katilin görecekleri cezalar ayrı ayrıdır.
— Aman bu ince muhakemelere1519 ne lüzum var?
— Ne söylüyorsunuz? Ben bin liraya canımı satıyorum demektir. İşin ilerisini gerisini düşünmez miyim?
— Pekiyi. Netice?
— Netice… Ben de sizin gibi perde arkasına gizlenip bu cinayeti başkalarına yaptıracağım.
— Demek ki bu işi üzerine götürü alıyorsun?
— Evet. Siz katiyen meydana çıkmayacaksınız. İrfan Bey’i öldürecek olanlar sizi hiç tanımayacaklar. Binaenaleyh1520 ben hakkımı alacağım, katillere ücretlerini vereceğim. Pek temiz bir iş olacak.
Hizmetimden o kadar memnun kalacaksınız ki yine böyle ahrete
müteallik1521 işler zuhurunda bendenizi arayacaksınız. Hesabınıza
çekmecelerden, sandıklardan, kasalardan çaldırılacak esrarlı kâğıtlar, yakılacak haneler, kaçırılacak kadınlar, vücudu kaldırılacak
insanlar, dayakla terbiye edilecek kimseler ve beleşten senetleri
üzerinize dönecek emval-i gayrimenkule1522 dalavereleri ila ahirihi… Bu yolda her türlü sipariş kabul ederim. Ah, ah… Gazeteler ile
müşevvik: teşvik eden, azmettirici
muhakeme: yargılama
1520	
binaenaleyh: bundan dolayı
1521	
müteallik: ilişkin
1522	
emval-i gayrimenkule: taşınmaz mallar
1518	
1519	
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reklam yapabilsem iş tümen tümen başımızdan aşağı yağmur gibi
yağacak… Çok namuskâr zatlar vardır ki gayrikanuni eller ile mühim işler görmek, vicdan haricinde dolaplar çevirmek, hırsızlamasına öteberi edinmek isterler fakat bize açılamazlar. Bizim bu sanatta
sözünü tutar, sır saklamayı bilir kimseler olduğumuza kanaat getirseler ne menfaat makineleri işler, müşterilerimiz âlem nazarında
namuslu, haysiyetli kalırlar. İşte marifet bundadır. Yapmalı fakat
itibarına, namusuna halel1523 getirmeyerek… Size işlerimizden birkaç numune de gösterebilirim. Kurşunlu Han’da soyulan çifte kasa,
Cihangir’de kocasının koynundan aşırılan Zerdeva Hanım, otuz altı
bin lira ile sırra kadem basan kâtib-i adl1524, Yeni Cami avlusunda
bayılıp da kendine gelince elindeki on bin lirayı muhtevi1525 çantasını bulamayan Süleyman Efendi… Gazetelerde okuduğunuz hep bu
meşhur, meraklı, eğlenceli vakalar, övünmek gibi olmasın, âcizane
Pala Hüseyin’in asri muvaffakiyetlerindendir1526.
— Hep bu keşfolamayan cinayetlerin failleri siz misiniz?
— Min gayri haddin1527…
— Hadi canım, uzlaşalım da şu iş bitsin.
— Yalnız ben almayacağım, söyledim ya başkalarına da vereceğim, kullandığım adamlar gittikleri yerlerde nallarını bırakan
hayvanlardan değildirler, ona göre para alırlar.
— Fiyat maktu1528 mudur?
— Maktu ve peşin…
— Pazarlık helaldir, bu Frenk icadı maktuiyette1529 daima kazık
vardır.
halel: leke
kâtib-i adl: adalet kâtibi
1525	
muhtevi: içinde bulunan
1526	
muvaffakiyet: başarı
1527	
min gayri haddin: haddim olmayarak
1528	
maktu: kesin
1529	
maktuiyet: pazarlıksız, fiyatı kesin olarak belirli olma
1523	
1524	
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— Bizde haram helal penceresi yoktur. Dipsiz, karanlık bir
ceza kuyusu vardır. Bunun iki kenarına ayaklarımızı dayar, ücretimizi ona göre alırız.
Yedi yüz liraya kesişirler. Birinci sınıf canilerle şaheser bir cinayet olacak…
— Ücreti peşin istiyorsun…
— Evet. Bu iş hiç veresiye kaldırmaz.
— Şu muayyen meblağ mukabilinde yapmaya söz verdiğin işte
beni aldatmayacağını ne ile temin edersin?
— Bir makbuz mu istiyorsunuz?
— Kabil olsa…
— Ticarette, her şeyde emniyet olmayınca hemen hiçbir muamele yürümez. Bankalarda, ticarethanelerde, kredi üzerine bütün
alışverişlerde türlü türlü senetler, bonolar, kayıtlar, tasdikler, şahitler, kefillerle işlerini sağlam kazığa bağlamaya uğraşan namuslu
adamlar aralarında bu kadar külfete neden lüzum görüyorlar? Bir
namuskâr adamın aynı görünen diğer bir zata karşı bu kadar kayıtlar, ihtiyatlar1530, ihtirazlar1531 ile hareket etmesi onun namusundan
iştibahını1532 göstermez mi? Bu ise şüphe eden ile edilen arasında
ne ağır bir vaziyettir… Bundan dolayı kimsenin kimseye gücendiği
görülmüyor. Bazen en büyük devletler bile ifa etmeyecekleri1533 taahhütlerinin1534 altına imza atıyorlar. Sizin, filan adamın vücudunu dünyadan kaldırmakta bir faydanız var. Ben size bu hizmeti bir
ücret karşılığında ifa ediyorum. Namuskâr adamların birbirlerine
karşı türlü teminat ve ihtiyatla gördükleri işi geliniz biz aramızda
senetsiz sepetsiz yapalım. Birbirimize onlardan ziyade inanalım.
Çünkü aramızda bir ihtilaf1535 zuhurunda1536 davamıza bakacak
ihtiyat: ölçülü davranma
ihtiraz: çekinme
1532	
iştibah: şüphelenmek
1533	
ifa etmek: yerine getirmek
1534	
taahhüt: üstlenme
1535	
ihtilaf: anlaşmazlık
1536	
zuhur: ortaya çıkma
1530	
1531	
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mahkeme yok. Mahkemeler namuslu insaniyet için büyük bir masraftır. Kanunların bilmem kaç yüz maddesini ezberleyenler, bu hafızlığın zahmetine sırf adalet sevdasıyla katlanmazlar. Kendilerini
besleyenlerin haklarını almaya çalışırlar. Mahkemelerin öldürttükleri için insaniyetin itiraz hakkı yoktur. Fakat bizimkiler için ceza
vardır, cehennem vardır, halkın laneti vardır. Onlar umumun faydası ve selameti için öldürürler. Biz kendi istifademiz için öldürürüz.
— Pala Hüseyin, sanatındaki ihtisasını1537 takdir ediyorum.
Bunlar anarşist mi, yoksa Bolşevik1538 nazariyeleri1539 midir bilmiyorum. Fakat cinayetin böyle birkaç kulaç felsefesine dalarak
vicdanımı bulandırmak istemem. Seni öldürmeye memur ettiğim
adamdan dünya servetine müteallik1540 hiçbir istifade gözettiğim
yoktur. O benim namusum üzerinde bir cinayet işledi ve hâlâ işlemekte devam ediyor. Ben ona vicdanımın hükmettiği cezayı veriyorum. Mesele bundan ibarettir. Artık lafı kes. Ben söze bakmam,
fiile bakarım. Hazırda yedi yüz liram var, vereyim. Eğer böyle işte
bereket sözü kullanılabilirse hayrını gör, işi bitir.
— Beyefendi, siz bende kim bilir ne kadar katı bir yürek tasavvur edersiniz. Bilakis çok yumuşak kalpliyim. Samimi sözlerinizden müteessir oldum, söylediğiniz miktarı kabul ediyorum. Birkaç
saat sonra sizi temin edecek bir de makbuz göndereceğim.
Veysi, Pala Hüseyin namına paraları alır ve savuşurken son söz
şu olur:
— Beyim, yirmi dört… Nihayet kırk sekiz saat sonra zabıta,
hüviyeti meçhul bir maktul karşısında bulunacak… Bunun İrfan
Bey dostunuz olduğunu derhâl anlayınız ve çok ağlamayınız.
14
Veysi evden çıktı. Sokakta şeytan gibi gözden kayboldu. Nasıh
Bey bu şarlatan delikanlının pek garip teminatına kapılarak yedi
ihtisas: uzmanlık
Bolşevik: komünist hareket
1539	
nazariye: kuram
1540	
müteallik: ilgili
1537	
1538	

286 | Can Pazarı

yüz lirayı teslim ettiğinden dolayı büyük bir saffet1541 mi göstermişti?
Biçare adam başka türlü yapamazdı… Pala Hüseyin, onu çenesiyle âdeta manyetizmalamıştı1542. O, dimağını1543 kaplayan cinnet-i
vahdete1544 yalnız bir nokta, bir hedef, bir emel görüyordu. Karısıyla koyun koyuna yatan muğfil1545 caninin bir ayak evvel nefesi kesilmesi… Bu gayrimeşru rakibinin vücudunu dünyadan kaldırmak
için onda iki ihtimale karşı aldanmaya ve bu uğurda bütün servetini
fedaya hazırdı.
Pala Hüseyin gittikten sonra Nasıh Bey’i müthiş düşünceler
sardı. Bu tuhaf genç katilin verdiği teminat hâlâ kulağında çınlıyordu. Pazarlıkla ısmarlama adam öldüren veya öldürten fakat namus üzerine söz veren bu delikanlı ile aralarında tahrirî1546 hiçbir
mukavele yapılmadı, yapılamazdı. Birbirine, cinayetin şuyuunda1547
medar-ı itham1548 olabilecek birer senet veremezlerdi. Her meslek,
her ticaret ehli gibi Pala Hüseyin de işini methederek hiçbir tarafa
bir leke, bir emare sıçratmaksızın fino, temiz bir cinayet yapacağını
söylüyordu. Bu lakırdıların doğruluğu eğriliği nihayet kırk sekiz
saat sonra anlaşılacak ve tertemiz bir katl nasıl olurmuş görülecekti.
Nasıh, Pala Hüseyin’in yedi yüz lirayı alıp kaçması ihtimaliyle
az meşgul oldu. Çünkü bu delikanlı Patlıcan Ahmet tarafından geliyordu. Diğer suretle bu esrara vukuf peyda edebilmesi mümkün
değildi. Öyle bir dolandırıcılık vukuunda Ahmet’i, mürtekibi1549 olduğu diğer cinayetler dolayısıyla tehdit altına almak ve gırtlağına
basarak kaptırılan paraların büyük bir kısmını kusturmak kabildi.
saffet: saflık
manyetizmalamak: etkilemek
1543	
dimağ: beyin
1544	
cinnet-i vahdet: bir delilik
1545	
muğfil: aldatan
1546	
tahrirî: yazılı
1547	
şuyu: herkesçe duyulma
1548	
medar-ı itham: suçluyu görme
1549	
mürtekip: para karşılığı kötü işler yapan
1541	
1542	
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Keyfiyetin asıl ehemmiyeti, İrfan’ın vücudunu usta bir katil eliyle
temizlemekte idi.
Nasıh, fırtınada kalmış bir kayık gibi bu fikirlerin içinde bata
çıka yakın bir istikbalde tahakkuk edecek muvafık1550, gayrimuvafık1551 hâli beklemekle kırk sekiz saatin yarısını geçirdi.
O günün bütün gazetelerini getirtti. Zabıta havadislerine daldı. “Müessif1552 bir kaza”, “Feci bir katl”, “İntihar mı? Cinayet mi?”
serlevhaları1553 altındaki vukuatı nefeslerini seyrek alarak, gözlerini
kırpmadan küçük heyecanlarla okuyor, aradığını bulamayarak ezginlikler geçiriyordu.
Nihayet eline en son aldığı gazetede 24 punto ile “Vahşiyane
Bir Cinayet” serlevhası altında şu satırları okudu:
“Dün akşam Dolmabahçe Gazhanesine civar, yol kenarında
maktul bir ceset bulunmuştur. Çehrenin bir alet-i cariha1554 ile tanınmayacak bir suret-i vahşiyanede1555 yüzülmüş, didilmiş olmasına rağmen maktulün genç ve kıyafeten şık ve temiz olduğu teşhis edilmekte imiş, tayin-i hüviyyeti1556 hakkında zabıtaca iptida1557
olunan tahkikatta cinayetin merakı dahi birtakım esrar ile muhat1558
bulunduğu anlaşılmaya başlanmıştır.
Gazete lisanıyla tasvir edilen şu cinayet havadisi, sütun-ı mahsusunda1559 her gün birçok nevlerine tesadüf edilenlerden biri idi.
Fakat Nasıh Bey, bunu her satırında daha ziyade kabaran bir heyecanla okudu. Kulağının dibinde fisıldayan bir ses ona Pala Hüseyin’in şu “Beyim, yirmi dört, nihayet kırk sekiz saat sonra zabıta,
hüviyeti meçhul maktul karşısında bulunacak. Bunun İrfan Bey
muvafık: uygun
gayrimuvafık: uygunsuz
1552	
müessif: üzücü
1553	
serlevha: başlık
1554	
alet-i cariha: yaralayıcı bir alet
1555	
suret-i vahşiyane: vahşi şekilde
1556	
tayin-i hüviyet: kimliğin belirlenmesi
1557	
iptida: ilk önce
1558	
muhat: kuşatılmış
1559	
sütun-ı mahsus: (gazetede belli bir konuya) tahsis edilmiş sütun
1550	
1551	
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dostunuz olduğunu hemen anlayınız.” sözlerini tekrarlıyordu. Hüseyin’in bu ihtarından başka bunun o olduğuna delalet edecek diğer
karineler1560 de vardı. Vakanın dumanı üstünde tazeliği, maktulün
genç ve şık olması, mahall-i cinayetle Baruhyan Apartmanları arasında uzun bir ara bulunmaması…
Verdiği sözün hükmünü icrada Pala Hüseyin’in gösterdiği
sürat, taahhütlerini ifada mühmil1561 davranan birçok namusluları
utandıracak gibiydi. Bir caninin sözündeki bu sebat ve sadakate
Nasıh şaşırdı. Böyle bir kespten1562 gelen paranın helal olabilmesi
ihtimali varsa Pala Hüseyin aldığı yedi yüz lirayı bihakkın, alnının
teriyle kazanmış sayılırdı.
Fakat İrfan’ın cesedi, yüzünün soyulmuş derisiyle kanlar içinde gözünün önüne geldi. Böyle vakalarla onun hiç alışkanlığı yoktu.
Cehennemden vicdanına açılan bu cinayet manzarası önünden kaçmak istedi. Fakat başını nereye dönse, gözlerini nereye çevirse bu
kızıl levhayı görüyordu. İnsanlığını boğan bu kan, müfekkiresine
yayıla yayıla cinayeti kendi dimağında, ruhunda canlandırıyordu.
Şimdi Nafia, Baruhyan Apartmanı’nda helecanlar içinde sevgilisini bekliyordu. Vakadan haberdar olduğu anda kıyametler kopacaktı. Zabıta tahkikata gelerek kimden, kimlerden şüphesi olduğunu maktulün metresinden soracaktı. Nafia’nın ortaya atacağı ilk
ismin Nasıh olacağına hiç şüphe yoktu: “Sevgilimi öldürten beni
boşamamakta inat eden menfur1563 zevcimdir!” ithamıyla ter ter tepinecek, âşığının kan intikamını almak için kocasını adaletin celladına teslim edinceye kadar uğraşacaktı.
Cinayet, failleri1564 tarafından ne kadar ustalıklı yapılmış olsa
bu cihetten patlak verecekti. İsticvabı esnasında Nasıh korkacak,
belki şaşıracak, titreyecek, mütenakız1565 cevaplar verecek, hele
karine: belirti
mühmil: savsaklayan, ihmal eden
1562	
kesp: kazanç
1563	
menfur: nefret edilen
1564	
fail: işi yapan
1565	
mütenakız: çelişkili
1560	
1561	
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cesetle muvacehe1566 edilirse maktulün oyuk, çukur lanetkâr gözlerinin müthiş ithamları karşısında kendinden geçerek bir manyetizmalı gibi bilaihtiyar1567 her hakikati bağıra bağıra itiraf edecekti.
Düşündükçe beynini, aklını, bütün mevcudiyetini dehşetler sarıyor, şimdiden kendini tevkif edilmiş sanıyordu.
O, böyle sinirlerinin gittikçe elemi1568, kesafeti1569 artan buhranı
içinde kıvranırken tık tık oda kapısı vuruldu. Nasıh yerinden fırladı.
Gelen tehlikeye karşı siper almak için dolap içi, kanepe altı, perde
arkası gibi sığınacak bir yer arıyor, bulamıyordu. Tık tıklar tekrar etti. Sanki alnı delinip de içinden kan fışkırıyormuş gibi hayatı
damarlarından çekiliyor sandı. Hemen işitilir işitilmez baygın bir
sesle:
— Giriniz! dedi.
Kapı muhteriz1570 bir el ile açıldı. Uşak Nurullah gözükerek:
— Misafir geldi efendim.
— Kim?
— Ahmet Efendi.
— Patlıcan Ahmet mi?
— Ne soydan olduğunu bilmem efendim. Geçenlerde bir iki
defa daha gelmişti.
— O olacak. Söyle gelsin.
Uşak çekildi. Patlıcan Ahmet hapiste idi. Nasıl olup da kurtulmuş? Firar mı etti? Yoksa bu “vahşiyane cinayet” büsbütün onun
mahsulü müydü?
Nasıh Bey düştüğü vaziyetin gittikçe vahameti1571 artan bir
dehşete doğru gittiğini şimdi daha ziyade hissediyordu.
muvacehe: yüzleşme
bilaihtiyar: istemeksizin
1568	
elem: üzüntü
1569	
kesafet: yoğunluk
1570	
muhteriz: çekingen
1571	
vahamet: tehlikeli durum
1566	
1567	
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Patlıcan Ahmet biraz süklüm püklüm içeri girdi. Beyi etekler
gibi derinden bir selam verdi. Beyle bu cinayet madrabazı1572 uzunca süren bir sükûtla göz göze geldiler. Ahmet bakışıyla mühim bir
şey söylemeye uğraşıyor, Nasıh Bey de “Biliyorum. Gördüm, okudum. Marifetinizi anladım. İşte şimdi onun için şimdi titriyorum.”
demek istiyordu. Yalnız gözlerin ifadeleri nihayet maksadı ifhama1573
kifayet1574 etmedi.
Nasıh:
— Cinayetinizi beğenmedim. Böyle olmayacaktı.
Patlıcan Ahmet tuhaf bir tebessümle:
— Anlayamadım. Ne buyurdunuz?
— İrfan Bey’i çok fena öldürmüşsünüz.
— Kim öldürmüş?
— Ya sen öldürdün ya öldürttün.
— Haşa… İrfan Bey’i öldürmüşler mi? Hiç haberim yok. Şimdi sizden duyuyorum.
— O kadar tertipsiz, sallapata bir cinayet ki ilk tahkikatta işin
meydana çıkacağını anladığın için şimdi karşımda bihaber bir münkir1575 vaziyeti alıyorsun.
Ahmet, gittikçe artan bir hayretle:
— Benim hiçbir türlü vaziyet aldığım yok. Sözlerinize şaşıyorum beyefendi…
— Böyle bir cinayet, maktulünün ikametgâhına dört adım mesafede yapılır mı? Hem cesedin yüzünü didiklemekle hüviyetinin
ebediyen keşfedilmesine mâni olmak kabil midir? Bunlar sizin gibi
kaşarlanmış canilere yaraşmaz çocukça tertibat… Hapishaneden
nasıl çıktın? Kaçtın mı?
madrabaz: sihirbaz
ifham: anlatma
1574	
kifayet: yeterli olma
1575	
münkir: inkâr eden
1572	
1573	
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— Niçin kaçayım? Oraya ağır bir cürümle girmemiştim. Müddetimi bitirdim. Çıktım.
— Cinayetin üzerine sıcağı sıcağına buraya niçin geliyorsun?
Kim bilir peşinde kaç polis hafiyesi vardır? Benim başımı belaya
sokmak için mi?
— Beyefendi, sizi çok sinirli görüyorum. Sözlerinizden bir şey
anlayamıyorum. İrfan Bey’in katli için sizinle pazarlıkta bulunmamış mıydık?
— Sus… Yavaş söyle, duvarların kulağı vardır.
— Fakat bu anlaşılmaz muammayı her hâlde aramızda halletmeliyiz. Hakikaten İrfan Bey katledilmişse, bu cinayeti de benden
biliyorsanız evvela ücretimi tamamen tesviye etmelisiniz1576. Diğer
hususatı sonra konuşuruz.
— Kaç defa ücret vereceğim Ahmet? Yüzünüze gözünüze bulaştırdığınız böyle sarhoş bir tulumbacı cinayeti için hâlâ para istemeye sıkılmıyor musun?
— Sizinle beş yüz liraya pazarlık ettik. Elli lira peşin verdiniz.
İşte bu kadar. Başka paranızı görmedim.
— Pala Hüseyin ile gönderdiğim yedi yüz lirayı inkâr mı edeceksin?
— Hangi Pala Hüseyin?
— Canım senin şu dün gönderdiğin delikanlı.
— Ben size ne dün ne evvelki gün ne bugün hiçbir delikanlı
göndermedim.
— Ahmet, inkâr etme… Beni pek pis bir tehlikeye düşürdünüz.
Şimdi gözümde para pul yok. İsticvaba1577 gelecek zabıtaya karşı
ağız birliğinde bulunalım. Şu müthiş beladan kurtulmaya bakalım.
Ahmet çatkın ve derin düşünerek:
— Pala Hüseyin… Pala Hüseyin… Bu karın ağrısı ismi hiç tanımıyorum. Siz beni namussuz, vicdansız bir adam bildiğiniz için
tesviye etmek: ödemek
isticvap: sorgu

1576	
1577	
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bu cinayetten, Pala Hüseyin’den katiyen malumatım olmadığı hakkında ne kadar yemin ısrar etsem inanmayacaksınız. Fakat işte görüyorsunuz ki sizin gibi namuslu adamların iş gördürmek için çok
defa bizim gibi namussuzlara ihtiyaçları oluyor. Beyefendi şimdi
siz ne kadar namuslu, vicdanlı kalmak isteseniz fiilde müşterekiz.
Siz teklifte bulundunuz, ben kabul ettim. Bu dakikada ciddi bir tehlike baş gösterdiğini ben de anlamaya başladım. Bu Pala Hüseyin
ne eşkâlde1578 bir delikanlıdır? Size geldi ne dedi?
— Yakışıklı, boylu, gürbüz, uzun kirpikli, iri siyah gözlü, tatlı esmer, sevimli… Yirmi beş, belki yirmi altısında bir delikanlı…
Sözleri oldukça muntazam… Ha, dur Ahmet, içine düştüğüm bu
vahim hâl beni o kadar şaşırttı ki ne akıl bıraktı ne zihin ne hatır…
Sen bu delikanlıyı bir gece evvel telefonla bana tavsiye etmedin
mi?
— Hayır, hayır… Katiyen hayır.
— Gene mi inkâr Ahmet?
— Beyefendi, bunun bir inkâr olmadığına inanacaksınız, inanmaya mecbursunuz.
— Ne demek?
— Ben hapishaneden bugün çıktım, Pala Hüseyin’in size telefon ettiği esnada ben delikte tıkılı idim. Mahbesten1579 ben hariçle
hangi telefonla konuşabilirim? Buna imkân tasavvur olunur mu?
— Ahmet, benimle konuşan sendin.
— Ben değildim, aldanmışsınız beyefendi. Sizi mükemmel dolaba koymuşlar.
— Pala Hüseyin benim telefon numaramı, İrfan’ın, Nafia’nın
isimlerini, vakayı nasıl biliyor? Nereden biliyor?
— İşte meselenin dehşetli püf yeri burada…
— Sen bu işe dair kimseye açılmış mıydın?
eşkâl: görünüş
mahbes: hapishane, cezaevi

1578	
1579	
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— Hayır, katiyen… Ben sizinle pek mahremane bir hizmet pazarlık ettim. Benim işim İrfan Bey’le. Artık sizin namınızı hiçbir
yerde ağzıma alacak kadar aptal mıyım?
Bu esnada dışarıdan oda kapısı vurulur. Nasıh Bey ürküntü raşesi1580 geçirerek:
— Kimdir o?
— Benim efendim.
— Ne var Nurullah?
— Postacı bir mektup getirdi.
— Gir.
Uşak içeri gelir, beyefendiye kapalı bir zarf uzatıp çekilir. Nasıh, hafifçe titreyen parmaklarıyla zarfı yırtar. Çıkan kâğıdın katlarını açar. Şu satırları okur:
Beyefendi Hazretleri
Ayazpaşa’da Baruhyan Apartmanlarında sakin Nafia Hanım’ın
sevdalısı İrfan Bey’in bedel-i katli olarak zatıalilerinden bilasenet
ü şühut1581 almış olduğum yedi yüz liranın makbuzunu takdim ile
va’d-i âcizanemi1582 yerine getirmiş oluyorum. Ancak çetemiz fazla
servetleri olup da birtakım muzır, nefsani ve hatta cinai hususatta
israf edenlerden mümkün olabildiği miktarda para çekerek cidden
muhtac-ı nan u muavenet1583 olanlara dağıtmak emel-i hayırhahanesiyle1584 teşekkül etmiş bulunduğundan ikaı1585 sipariş buyurulan
cinayetin kanıyla ellerimizi boyamak günahından istikrahımız1586
hususundaki mazeretimizin özrümüzün kabulünü rica ederiz.
Yavuzlar Çetesi Reisi
Pala Hüseyin
raşe: titreme, ürkme
bilasenet ü şühut: senetsiz ve şahitsiz
1582	
va’d-i âcizane: yapılacağına söz verilen küçük iş, önemsiz vaat
1583	
muhtac-ı nan u muavenet: yardıma ihtiyacı olan
1584	
emel-i hayırhahane: iyilikseverlik isteği
1585	
ika: yapma
1586	
istikrah: tiksinme
1580	
1581	
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Bu garip mektubun hitamında yalnız Nasıh Bey’in değil, vicdanı küf tutmuş o katmerli şaki Patlıcan Ahmet’in bile biraz benzi
uçtu. Dudakları titreten küçük bir heyecanla:
— Bu Yavuzların insanperver bir çete olduğuna inanacak kadar
tabii saf değilsiniz.
— Saf olayım, kurnaz olayım artık işimiz bitti.
— Vay köpoğluları, nasıl sezinleyerek bu işe parmak sokup
aramıza girdiler. Dehşetli caniler… Bundan sonra ellerine düştük.
Bize yapmayacakları kalmayacaktır. Büyük bir tehlike içindeyiz
beyefendi.
— Ne sezinliyorsun? Ne tahmin ediyorsun? Yedi yüz lirayı
çırptıktan sonra daha bize ne yaparlar?
— Sırtımızdaki deriye varıncaya kadar bizi soyarlar.
— Nasıl?
— Evvela Gazhane civarındaki cinayet bunların işi midir, değil
midir bunu çabuk anlamamız lazımdır.
— Pala Hüseyin mektubunda cinayetten istikrah ettiğini yazıyor.
— O kurnazlığından öyle yazar.
— Sen bundan ne yolda kurnazlık sezinliyorsun?
— Yarın, öbür gün Pala Hüseyin’den şu yolda bir mektup
daha alacaksınız: “Gazhane civarında maktulen bulunan İrfan
Bey cinayeti sizin teşvikiniz eseridir. Bu katli evvela bize sipariş
ettiniz. Fakat insaniyet dairesinde çetemiz elini kana boyamaktan
nefret gösterdi. Besbelli bu vahşice katli sonra Patlıcan Ahmet’e
yaptırttınız. Filan güne kadar şu kadar para göndermezseniz sizi
hasbe’l-hamiyye1587 hükûmete ihbar ve cinayetinizi ispata mecbur
olacağımızı beyan ederiz.” Altında imzalar: Pala Hüseyin, Yatağan
Mehmet, Saldırma Nuri, Kama Hasan, Kılıç Şakir, Revolver Ali,
Mavzer Abdullah… Yavuzlar Çetesi’nin bu kadrodaki insanperver
bütün hamiyetli azaları…
hasbe’l-hamiyye: şeref gereği

1587	
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— Buna cesaret edebilirler mi?
— Cesaret edememek için sizden mi korkacaklar? Benden mi?
Allah’tan mı?
— Bana dehşet veriyorsun. Yangına körükle gidiyorsun Ahmet.
— Bu yangın körük istemez a beyim… Bu, havasını bulmuş,
pupasına gidiyor1588… Zaten onlar bu cinayeti bizim üstümüze gelmek için işlediler. Kim bilir, cinayet aletini getirip sizin evin bir
tarafına gizlediler. Kanlı ellerinin beş pençesiyle benim urbamın1589
bir tarafını mı lekelediler? Görürsünüz, siz bu konakta otururken
benim hiçbir şeyden haberim yokken zabıta onların etrafımıza saçtıkları izleri takip ede ede size, bana kadar gelecektir. Bizi bu korkulu tahminlerden kurtaracak yalnız bir şey vardır.
— Nedir? Nedir Ahmet, söyle?
— Şu saatte İrfan Bey’in berhayat1590 olup olmadığını tahkik
etmek.
— Bu pek kolay. İrfan sağ ise Gazhane Sokağı cinayetinin kurbanı başka bir şahıs olduğu anlaşılır, biz kurtuluruz.
— İnşallah sağdır…
— Bu dünyanın acayipliğine bakınız beyefendi, dün katlettirmek için yüzlerle liralar vadettiğiniz bir adamın bugün sağlığına
dua ediyorsunuz.
— Feveranla pek fena bir teşebbüste bulundum. Gayz1591 ve
kinle bütün basiretim ve hissiyatım kararmıştı. Şimdi korkunç bir
rüyadan uyanır gibiyim.
— Beyefendi, mademki bu işin içine Pala Hüseyinler, Kılıç Hasanlar girdi, bu cinayetten artık elinizi çekiniz. Çünkü neticesi İrfan
Bey’den ziyade sizin için fena olur. Ben de böyle uğursuz bir kazançtan vazgeçtim. Allah bana rızkımı vermek için başka taraftan
başka sebepler halk eder.
pupasına gitmek: dosdoğru gitmek
urba: giysi
1590	
berhayat: hayatta
1591	
gayz: öfke
1588	
1589	
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Semtlerin yakınlığı hasebiyle o anda yaptıkları sarih ve küçük
bir tahkik neticesinde İrfan Bey’in berhayat olduğu anlaşıldı.
Aynen namuskâr insanlar gibi bu teşebbüslerinde uğradıkları
hüsranın bir ikincisinde muvaffakiyetle neticelenmesi temennisiyle
Ahmet, Nasıh Bey’e birçok ihtiyatlar tavsiye ederek konaktan çıktı.
15
Bu vukuatın üzerinden bir sene geçti. Ömür, bir aşınmadır.
Bizi üzerinden uçuran koca gülle, senelik devirleriyle aşınıyor. Biz
bütün ziruhlar1592 senelerin aguşunda aşınıyoruz. Her aşınan şey incelir, eski kuvvetini, metanetini dayanıklılığını kaybeder. Aşk da
böyle… Ateş de, fazilet de, mefsedet1593 de, saadet de, felaket de,
keder de, şetaret1594 de…
Hayalperest olanlarımız yaşadıkları saatin muhiti ne kadar
zevkler, eğlencelerle dolu olsa yine sıkılırlar. Dimağları tadılmamış
emeller, arzularla münevver1595 yeni yeni ufuklar icadıyla meşgul
olur. Tatmin edilen her emel, kendiyle beraber bizi de aşındırır.
İrfan Bey’le Nafia Hanım karı koca değillerdi. Gayrikanuni fakat vicdani bir izdivaçla yaşıyorlardı. Birbirine ateşlenmişlerdi. Bu
ateşin dumanı ile gözleri karardı, etraflarını görmediler. Bazı hakikatleri çiğnediler, haksızlıklar ettiler. Şimdi birbirine karşı muhabbetlerinin harareti söndükçe, gözleri gönülleri birbirine doydukça,
hayalleri, emelleri hakikatlere munkalip oldukça1596, sevda sarhoşluğundan ayıldıkça dünyayı vuzuh1597 gözüyle görmeye başladılar.
Nafia Hanım, her zevcin günde birkaç defa işlediği bir günahtan dolayı kocası aleyhinde işitilmedik bir şiddet göstermiş, onun
boşamamak hususundaki ısrarına rağmen kendisi gayrimeşru bir
erkeğin döşeğine girerek nikâhın kutsiliğini çamurlara sürüklemişziruh: canlı
mefsedet: bozgunculuk
1594	
şetaret: şen olmak
1595	
münevver: parlak
1596	
munkalip olmak: değişmek, dönüşmek
1597	
vuzuh: aydınlık
1592	
1593	
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ti. Nafia Hanım müteneffir1598 göründüğü Nasıh’ı sevmiyor değildi.
Bilakis sevgisinin şiddetinden sadakatsizliğine tahammül edememiş, başka bir erkeğin kolları arasında onu unutmak için bu cinnete
atılmıştı.
Zevcinin muhabbetinden teselli bulmak için düştüğü bu yeni
aguşta1599 hanım ilk göz kızgınlıkları geçtikten sonra yavaş yavaş
mevkiini yadırgamaya başladı. Artık durulan gönlünü, hissiyle, etrafını koza gibi ören nasıl bir vahametin ortasında kalmış olduğunu
görüyordu. Cemiyetin namuslu aileleri arasında hiç mevkii yoktu.
Namus ve haysiyetçe mübalatsız1600 birkaç familyadan başka hemen kimse ile görüşmüyordu. Ettiği hatanın dehşetini anladı. Fakat
tamiri muhaldi1601. Küllendirmeye uğraştığı Nasıh’ın ateşi, şimdi
gönlünde günden güne cürmünü büyüterek içini sızlatıyordu. Fakat
derdini kime açabilirdi?
Hemen aynı hâl, İrfan’da da baş gösterdi. Zevcesi Halavet’te
olan birçok faziletleri, iyilikleri Nafia’da bulamamıştı. O kadar
tahkirlerle1602 evinde bırakıp kaçtığı zavallı karısı cidden kendisine düşkündü, samimiydi. Ne kusurunu görse dayanamaz, affederdi.
Gece gündüz meşgalesi, kocasına kendini daha ziyade sevdirmek
için çare düşünmekti.
Nafia dikbaşlıydı, samimi değildi. Derin esrar kuyularına benzeyen koyu lacivert kumlu gözleri bazen karşı karşıya otururlarken bir muamma dolu dalgınlıklarla birer meçhule döner, İrfan’ı
meraka düşürürdü. Ne vardı? Metresine ne oluyordu. Gönlü eski
kocasına mı dönmüştü? Başka birini mi seviyordu? İrfan, bu metres-aman1603 hayatında aldatılıyor muydu? Apartmanda yalnız kaldığı zamanlarda Nafia ne yapıyordu? Bir meşru koca gibi ondan
müteneffir: iğrenmiş
aguş: kucak
1600	
mübalatsız: özensiz, umursamaz
1601	
muhal: imkânsız
1602	
tahkir: onur kırma
1603	
aman: (Fr. amant) sevgili
1598	
1599	
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zamanının hesabını sorabilir miydi? Nafia’nın gönlü bir başkasıyla
kaynaştığı zaman İrfan onu ne salahiyetle1604 menedebilecekti?
Bu kocalı kadınla münasebetleri ne zamana kadar devam edecekti? Menkûhası1605 olaydı geçimsizlik, tahammülü aşınca bırakıp
kurtulurdu. Fakat şimdi ayrılmak lazım gelince metresini kime bırakacaktı? Sokak ortasına mı bırakıverecekti?
Gide gide birbirlerine karşı olan vaziyetleri tuhaflaştı, nazikleşti. Vuku bulan felaketlerinden biri ötekini mesul tutuyordu.
İrfan bazı akşam apartmana avdetinde1606 metresini kızarmış
gözlerle asabi buhranlar içinde buluyor, ekseriya farkına varmamış
gibi görünüyor fakat kendi de sinirleniyordu. Bu gizli fırtınaların
altında ne vardı?
Bir akşam, kendine hâkim olamayarak sordu:
— Hanım, gözleriniz nemli, benziniz kaçık, asabınız bozuk.
Yüreğinizi kemiren bir ejderha var.
— Bir şey yok.
— Bir “bir şey yok” deyişiniz var ki yeisten karşımda can çekişseniz iniltilerinize bu kadar belagat1607 veremezsiniz.
— Ne yapayım, insan bazen sinirlerine buyuramazsa, ümitsizliğine mağlup olursa büyük kabahat midir? Kendi naturamızın halikı
değiliz ya…
— Sizi zehirleyen yeisin nevini anlamak isterim.
— Onu ben bilmiyorum ki size söyleyeyim.
— Sebepsiz yeis olmaz.
— Bazı sinir hâlleri…
— Her sinir hâli bir sebepten ileri gelir.
— Ben kendi marazımı1608 teşhis edemiyorum…
salahiyet: yetki
menkûha: nikâhlı
1606	
avdet: geri gelme
1607	
belagat: söz
1608	
maraz: hastalık
1604	
1605	
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— Teşhis edilmesi zor illet değil.
— Nedir?
— Bana öyle geliyor ki…
— Söyleyiniz.
— Benden sıkılıyorsunuz.
— Yok beyefendi, ben kendi kendimden sıkılıyorum.
— Biz kendi kendimizi fena bir vaziyete soktuk. Fakat kabahati
bütün bütün bana yüklemek haksızlık olur.
— Bende de var, eski karınızda da, kocamda da…
— Ne surette istiyorsanız ben günahımı tamire hazırım…
— Oh beyefendi, bu ulu cenabınızın1609 zımnında1610 izzetinefsimi1611 yaralayan öyle tehditler var ki…
— Hayır, ben tamire uğraşıyorum, tehdide değil…
— Vaziyetimizi tamire elverişli görmüyorum.
— Niçin? Henüz kocanızın zevcesisiniz.
— Evet, maalesef sizin metresiniz ve hâlâ kocamın karısıyım.
Bu müellim1612 malumu1613 tekrara lüzum var mı? Tamire bu cümleden mi başlıyorsunuz?
— Vaziyetimizi inkâr mı edeceğiz?
— Siz beni başınızdan savmayı tamir sayıyorsunuz. Ben buradan çıkıp da nereye gideceğim?
— Sizi boşamamakta ısrar eden zevcinizin evine.
— Âlem ne der?
— Âlem dediğini dedi.
— Kocam kabul eder mi?
— Kabul etmeyecekse niçin boşamıyor?
cenap: sayın şahıs
zımn: kapalı olarak söylenen örtülü maksat
1611	
izzetinefis: kendine verilen değer
1612	
müellim: acı veren
1613	
malum: bilinen
1609	
1610	
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— Benden intikam almak için.
— Bunda benim bir kabahatim?
— Size kabahat bulmuyorum.
— O hâlde bu gizli gözyaşları, elemin ıstırabıyla buhranlar nedir? Kocanızı seviyorsanız söyleyiniz. Nasıh size el altından haberler gönderiyorsa söyleyiniz.
— Bunlar ne ağır şüpheler… Dimağınızda böyle şüpheler kaynarken sizinle nasıl geçinilir?
— Hanım, benden ne fedakârlık isterseniz söyleyiniz.
— Benden ayrılmak sizi hiç mustarip etmeyecek, bu hakikat
görünüyor… Bu iftiraka1614 fedakârlık namını nasıl veriyorsunuz?
— Büsbütün sizin olmak için zevcemi boşadım. Daha yapılacak bir şey varsa söyleyiniz, yapayım…
— Oh… Zevcenizi boşadığınızı sesiniz titreyerek öyle derin
bir teessürle söylüyorsunuz ki… Onun ismi kanınızı ateşlendiriyor,
gözlerinizi parlatıyor. Siz benim zevcimle gizli muhaberede bulumduğundan şüphelere düşüyorsunuz da, acaba ben karınızla tekrar
izdivaç için fırsat gözlediğinizi hissetmiyor muyum?
— Bu abes1615… Tamamıyla abes bir düşünce.
Aralarındaki bu serbest hayat, şeri karı kocalıktan ziyade müziç1616 bir devreye girdi. Kıskançlık, inat, günlerce süren dargınlıklar, hasılı geçimsizliğin her nevi boy gösterdi.
Bu münasebeti devam ettirebilmek için erkeğin hisse-i tahammülüne1617 daha fazla azap düşüyordu. Nafia’nın feveranı esnasında
İrfan da ayn-ı mukabele ile parlasa aralarındaki gayrişeri1618 düğüm
hemen çözülüverecekti. Sonra başı bulutlarda gezen, dakika-i hazırasındaki infialine teslim olmaktan kendini alamayan bu asi tabiatlı kadının hâli ne olacaktı? Şüphesiz zevcinin evine dönemeyecek,
iftirak: ayrılık
abes: gereksiz
1616	
müziç: usandıran
1617	
hisse-i tahammül: dayanma payı
1618	
gayrişeri: kanunsuz
1614	
1615	
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pederinin evine kabul olunmayacak, birtakım hovarda, kirli aguşlara atılmaktan başka melce1619 bulamayacaktı.
Hiçbir suret fasl u tesviye1620 kabul etmeyen meseleler vardır ki bunları ancak zaman halledebilir. İrfan Bey şimdi Nafia’yı
muhabbetten ziyade sevk-i merhametle aguşunda tutarak zamanın
böyle bir lutf-ı muavenetine1621 intizaren sabrediyordu. Bu tahammül mecburiyetini Nafia da anladı. Hırçınlıklarını mehmaemken1622
azalttı.
Yazı geçirmek için Büyükada’yı intihap ettiler 1623. Çamlar
içindeki hanelerinin balkonunda bir sabah hasır koltuklarda karşı
karşıya oturuyorlardı.
Gök mavi, deniz mavi, ormanlar tavus yeşili, topraklar koyu
turuncu, köşkler beyaz, güneş müzehhep1624 bir altın zerre, her taraf
cennetten yağan nurlarla yaldızlı… Sular, gökleri koynuna almış,
ilahi müntehalara1625 varan hareli1626 yollar ile vasi1627 ufuklara doğru seriliyor. İstanbul bütün azametli kubbeleri, minareleri, mezarlık
servileriyle sisler içinde hayali bir belde… Manzaraların küçülte
küçülte güzelleştirdiği rüyai, esirî1628 periler memleketi… Çam dallarının filtre ettiği şifalı hava, ciğerlere nasıl girdiği hissolunmaz bir
saffet, hiffet1629 ve ciyadette1630…
Nafia Hanım etrafın letafetlerine bakıyor. Manzaranın heyet-i
umumiyyesinden bir hüzün duyuyordu. Burası cennet bahçelerinden biriydi fakat kendisi hiçbir cennette barınamayacak bir günahkârdı. Gönlü azapta, vicdanı rahatsız, istikbali karanlıktı. Nikâhsız
melce: sığınacak yer
fasl u tesviye: çözme ve düzeltme, halletme
1621	
lutf-ı muavenet: yardım lütfu
1622	
mehmaemken: olabildiğince
1623	
intihap etmek: seçmek
1624	
müzehhep: yaldızlanmış
1625	
münteha: son
1626	
hareli: gözde dalgalanır gibi görünen
1627	
vasi: geniş, engin
1628	
esirî: farz edilen ama görülemeyen cevher niteliğinde; uçucu
1629	
hiffet: hafiflik
1630	
ciyadet: tazelik
1619	
1620	
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bir erkekle yaşamak, hususi bir fuhuş hayatı sürmek değil miydi?
Bu mülevves1631 münasebetle hakiki cennete de gitse ona cehennem
olacaktı.
Rum hizmetçi kız, o sabahın gazetelerini getirdi. Önlerindeki
küçük masaya bıraktı. Metres-aman ekseriya bu mütemadi beraberliğin yeknesaklığını1632 değiştirecek söz bulamadıklarından yahut ki
beş on lakırdıdan sonra bahis, labüd1633 bir münazaaya1634 tekerlendiğinden, görüşmekten ziyade diğer bir meşguliyetle vakit geçirmeyi tercih ederlerdi.
Her ikisi de ellerine birer gazete alarak daldılar. Hemen bir
çeyrek, yirmi dakika geçmemişti, Nafia Hanım’ın elinden küçük bir
sayha1635 ile gazete düştü. Bet beniz limon kesildi. Baygın, süzgün
başı koltuklunun arkalığına devrildi. Ne oldu? Hanıma fücet1636 mi
geldi?
İrfan, metresinin nabzını tuttu. Hakikaten de ağırlaşmıştı. Yüzüne su serpti. Kolonya, eter, genç kadın biraz kendini buldu. O,
şimdi ara sıra böyle sinir buhranları geçiriyor fakat ekseriya görünürde bir sebep bulunmuyordu. Bu güzel havada, balkonda firdevsî manzaralar içinde sakit, dalgın otururken birdenbire bu fenalık
neden geldi? Şimdi hastadan sebebin sorulması münasip değildi.
Doktor celbedildi1637, muayene etti, reçete yazdı. Güler yüzle rahatsızlığın küçük bir sinir buhranından başka bir şey olmadığını
söyledi. Şezlongda başını arkalığa dayayarak bir zaman istirahat etmesi, yorulmaması, üzülmemesi tavsiyesinde bulundu. Ve hastanın
yanından çıkıp merdivenden inerken İrfan’ın kulağına:
— Helecan, heyecan istemez… Hanımın yanında daima güler
yüz gösteriniz. Bazı huysuzluklarda bulunursa affediniz, zıddına
mülevves: kirli
yeknesak: devamlı aynı şekilde olan
1633	
labüd: mutlaka, kaçınılmaz bir şekilde
1634	
münazaa: çekişme
1635	
sayha: çığlık
1636	
fücet: ani ölüm
1637	
celbetmek: getirtmek
1631	
1632	
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basmayınız… Dünya hâlidir bu. Pek ziyade teessürünü1638 mucip1639
vakaları kendisinden saklayınız. Yanına patavatsız misafirler koymayınız. Geçer… Bir şey yok…
Şimdi İrfan Bey’in mevkii, vazifesi daha nazikleşti. Evvelden o, bir huysuz kadınla didinirken şimdi bir hasta ile uğraşacaktı. Evde candan, samimi bir kadın yoktu. Hiçbir hâllerine emniyet
edilmeyen hizmetçiler elinde idiler. Şimdi hastayı idare ve bütün
evin umuruna1640 nezaret1641 İrfan’ın başına kaldı. Bir ikinci kriz
zuhurunda sinirli kadını öldürmemek için hasta ferah tutulacak, ondan bütün kederli şeyler saklanacak, her ne taşkınlıkta, huysuzlukta,
şımarıklıkta, deliliklerde bulunursa tahammül edilecek, eyvallah
denecekti.
Hüsnüniyet sahibi ve hamul1642 olmanın da bir haddi vardır.
Nevrasteni1643 mukaddimatı1644 çoktan İrfan’da da baş gösterdi.
Metresini tedaviye çalışırken ihtimal kendisi de buhranlara tutulacak… Hâllerinde daima artan vahamet, görülen sukut gizlenebilir,
inkâr olunur belalardan değil…
Hanıma son nöbetin gazete okuduğu esnada gelmesi bittabi1645
İrfan’ın dikkatini celbetti. Balkonda metresinin sayha ile elinden
düşürdüğü gazeteyi buldu. Dürdü, büktü, cebine soktu. Bir tenha
yere çekildi. Bütün sütunları heyecanla araştırmaya başladı. Fakat
ilk sayfalarda merakını teskine1646 medar olacak1647 hiçbir satıra tesadüf edemedi.
Nihayet üçüncü sayfada ufak havadisler sırasında şu serlevhayı
gördü: “Akit”
teessür: üzüntü
mucip: gerektiren
1640	
umur: işler
1641	
nezaret: gözetme
1642	
hamul: sabırlı
1643	
nevrasteni: sinir hastalığı
1644	
mukaddimat: başlangıç
1645	
bittabi: doğal olarak
1646	
teskin: yatıştırma
1647	
medar olmak: dair, ilgili
1638	
1639	
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Müteakip1648 satırları okuyunca İrfan, bir nev1649 saraya tutulmuş gibi oldu. Kendini, Türkçeyi kıraat meselesini bütün kaybetti.
Yazılar gözleri önünde bir mezar taşı şeametiyle1650 dondu. Sonra
sanki silindi. Artık bir şey görmüyor, anlamıyor gibiydi. Metresiyle
amanı nakabil-i teselli bir hâle koyan birkaç satırlık küçük havadis
işte şundan ibaretti:
“Mütemevvilattan1651 Rubaizade Zahit Nasıh Beyefendi’yle
meşhur Cebeci hanedanından merhum Hacı Hüsnü Bey’in kerimesi
Safiye Halavet Hanımefendi’nin emr-i mesnun1652 akitleri mumaileyhanın1653 Şişli’deki hanelerinde icra edilmiştir. İşbu akd-i musibi
tebrikle tarafeyn hakkında yümni1654 ve saadet temenni ederiz.”
İnsanı bahtsız eden, kendi hodbinliğidir1655. Her birimiz isteriz
ki dünyanın mihveri1656 kendi dilhahımız1657 üzere dönsün. Âleminki hurdahaş1658 olsun, yalnız kendi emellerimiz gün görsün. Dünya
densizliklerimizin esiri kalsın, biz hür yaşayalım.
Yeis ve kahrın son derecelerinde ve kabil-i tasavvur hakaretlerin en şenileriyle1659 bırakıp çıktıkları Nasıh ile Halavet’in izdivaçlarından bu metresiyle aman şimdi neden bu kadar müteellim
oluyorlardı1660? Nafia Hanım sanıyordu ki kocası Nasıh Bey, kadim1661 şairlerin tabirleri vechile1662 kendi zülf-i sevdasına1663 ebedî
müteakip: takip eden
nev: çeşit
1650	
şeamet: uğursuzluk
1651	
mütemevvilat: zenginler, ileri gelenler
1652	
emr-i mesnun: sünnet gereği
1653	
mumaileyha: adı geçen kadın
1654	
yümni: uğur, bereket
1655	
hodbin: bencil
1656	
mihver: dünyanın merkezinden geçtiği varsayılan mil
1657	
dilhah: gönül arzusu
1658	
hurdahaş: paramparça
1659	
şeni: kötü
1660	
müteellim olmak: acı çekmek
1661	
kadim: eski
1662	
vech: tarz, üslup
1663	
zülf-i sevda: siyah saç
1648	
1649	
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bir akd-i cünun1664, bir kemend-i efsunla1665 bağlıdır. Şöyle böyle
hercailikleri1666 bulunsa da kendinden başka bir kadının izdivacıyla
mesut olabilmesi her imkândan hariçtir. Kendisi nikâhsız bir erkeğin koynunda yatsın, meşru kocası ötede ah u zar1667 ile ölsün
gitsin… Kendisi sadakatsizliklerin en menfuruyla kocasına hıyanet
etmiş iken onu hâlâ başka kadından kıskanıyordu. Teessürünün bu
şiddetine son zamanlarda âşığıyla aralarının şekerrenk1668 olmasının
çok dahli vardı. Nafia Hanım için yalnız son bir teselli kalmıştı.
Hâlâ kocasının nikâhı altında bulunması… İşte bundan çok ümitleniyordu. Halavet Hanım nasıl oldu da birinci akdi1669 feshettirmeden ortak üzerine vardı? İşte bu muammaya akıl erdiremiyorlardı.
Gazetelerde okudukları bu akit havadisinin aman üzerindeki
suitesiri1670 daha derin, daha ciddi, daha elim oldu. İrfan Bey, metresinin hırçınlıklarına, sinir buhranlarına bir ümitle tahammül ediyordu. Bir gününü, sırasını bulup Nafia’yı zevcine iade etmek…
Gösterdiği insaniyetkârane hareketler hep bu ümide rabt-ı kalb1671
ile oluyordu. Şimdi ne sabık1672 zevcesi Halavet Hanım’ın kendine
ihtimal-i avdeti1673 kaldı ne de Nafia’nın kocasına iadesi ümidi…
Bu akit haberini gazetede okumakla bayılan metresinin bundan
sonra daha asabi, daha huysuz, daha tahammül edilmez olacağına
şüphe yoktu.
İrfan ne yapacak, nasıl geçinecek, nasıl yaşayacaktı?
akd-i cünun: delilik nikâhı
kemend-i efsun: büyülü kement, bağ
1666	
hercai: kararsız
1667	
ah u zar: inleyip sızlamak
1668	
şekerrenk: bozuk
1669	
akit: nikâh
1670	
suitesir: kötü etki
1671	
rabt-ı kalb: gönül bağlama
1672	
sabık: eski
1673	
ihtimal-i avdet: dönme ihtimali
1664	
1665	
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16
Yavuzlar Çetesi efradı çoğalmadı. Yine dört kişi idiler. Çoğalmakla tehlike de artacak, vurgunlar taksimde azalacaktı. Kesrette1674
faydadan ziyade zarar olduğunu anladılar.
Dördü birbirini tecrübe ettiler. Herkesin değeri tespit olundu.
Vurgunculuktaki roller her birinin istidadına göre taksim edildi.
Çene yani diplomasi hususunda Veysi, blöfle adam korkutmakta Muhsin, gizli mal, para kokusu almakta Maşuk, düz duvarlara çıkıp kapıları pencereleri dinlemekte Aziz.
Mesleklerinde bir nevi moral1675 takibiyle hâl ü şanını tahkik
etmeksizin1676 kimseye dokunmuyorlardı. Bu dünyada becerikliler,
daima beceriksizlerin zararına yaşarlar. Umumi maişet1677 ortaya saçılmış bir harmandır. Bütün âlem bu çöplükte eşinir. Kimin gagası,
pençesi kuvvetliyse ötekileri didip kakarak kursağını doldurur. En
azılı canavardan, en minimini kuşlara kadar bütün hayvanlar arasında görülen bu tabii geçim kaidesi elan1678 insanlar beyninde de
caridir1679. Fakat medeniyet onu öyle merasim, öyle kanunlar, öyle
âdetler, nezaketler, etiketler, yaldızlar ile süslemiştir ki değirmenin
suyu nerelerden alıp nerelere taksim ettiğini anlamak müşküldür1680.
Ahmaklar, miskinler kısmet beklerler; akıllılar, cerbezeliler1681
başkalarının kısmetlerini yoldan çevirirler. Bir hayvan bir kemik
kapar kaçar, on tanesi arkasından koşar. Medeniyet perdelerinin
aralıklarından içeriye bakmayı bilenler, aynı hâle şahit olurlar. Bir
servetin, bir memuriyetin, bir ticaretin, zengin izdivaçların, paralı
dalaverelerin arkasından koşan sürülerin hırs ve tamahtaki1682 tekesret: çokluk
moral: ahlak
1676	
tahkik etmek: soruşturmak
1677	
maişet: geçim
1678	
elan: hâlen
1679	
cari: geçerli
1680	
müşkül: zor
1681	
cerbezeli: girişken
1682	
tamah: açgözlülük
1674	
1675	
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halükleri1683 aynı kapkaç, aynı kovalama, aynı hırıltıdan başka bir
şey midir? Aradaki fark, onların hayvan, bizim insan olmamızdan
ibaret ki bu da büyük bir şey değil. Kadim tabiiyyun1684, hükema1685
insanların hayvanlardan azman olduklarını ispat için ciltler doldurmuşlardı. Şimdiki ilmü’l-beşer1686 müdekkikleri1687 de insanların
giderek hayvaniyete dönmekte olduklarını ispat sadrında1688 delil
ararlarsa birincilerden ziyade muvaffak olacaklarında şüphe yoktur.
Bu dört arkadaş da kısmet avına çıkmışlar, sermayesiz iş görüyorlardı. Usul-i muzaaf1689 üzre defter tutmuyorlardı, esnaf tezkeresi1690 almamışlardı. Halkı, suret-i haktan soymak için ortada
katakulli yapacak malları, aletleri, şarlatanlıkları; safdilleri yüzde
doksan aldatmak için gazetelerde reklamları yoktu.
Her asrın, her zamanın mahsusatı vardır. Hesabını kitabını bilen, iradını1691, masrafını günü gününe kaydeden bir muktesit1692,
bugün defterine ev kirası, mahrukat1693, tenvirat1694, mutfak masrafı,
melbusat1695 vesaire miyanına1696 bir de mesrukat1697 hanesi ilave
etmelidir. Bir sene zarfında hırsızlara, evdeki hizmetçilere, yankesicilere, dolandırıcılara, tavcılara, silahlı haydutlara, muhtekir1698
esnafa, dosta düşmana soyulmayanlar alınları karışlanacak kadar
ender tesadüf edilen bahtiyarlardandır. Her masraf kaydolunurken
bu en mühimi niçin unutulmalıdır? Kasasındakini, cüzdanındakini
tehalük: çok istemek
tabiyyun: her şeyi tabiata bağlayanlar
1685	
hükema: alimler
1686	
ilmü’l-beşer: insan bilimi
1687	
müdekkik: araştırmacı
1688	
sadrında: konusunda
1689	
usul-i muzaaf: gelir ve giderin karşılıklı yazılması usulü
1690	
tezkere: resmî belge
1691	
irat: gelir
1692	
muktesit: tutumlu
1693	
mahrukat: yakıt
1694	
tenvirat: aydınlatma
1695	
melbusat: giyecekler
1696	
miyan: ara
1697	
mesrukat: çalınanlar
1698	
muhtekir: vurguncu
1683	
1684	
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tamamıyla kaptırıp da eli böğründe aç, şaşkın kalmaktansa bu ihtimale karşı tuhaf vergiler arasında “her şekildeki hırsızlara” kaydıyla niçin bir ihtiyat akçesi ayırmamalıdır?
Her gün gazetelere ibretle bakınız: Zabıta vakaları, bütün şuun
bahsinde en meraklı, en müheyyiç1699 bir vüsat1700, bir ehemmiyet
alıyor. Cebinden iki yüz lirasını çarptıranların, saatinin kordonunu kaptıranların, kasalarından binlerce liralarını çaldıranların, hanelerinden halıları, mücevherleri, gümüş takımları soyulanların,
tavlananların, dolandırılanların, şöyle böyle paralarına tamahen
katlolunanların senevi1701 adetleri nereye varıyor biliyor musunuz?
Bu paraların yekûnu mesela devletin en mühim varidatını1702 teşkil
eden gümrük şubelerinden birine tekabül edecek1703 kadar büyüktür.
İşte her memleketin ahalisi nakden, maalesef bazen bedenen eşirraya1704 bu vergiyi veriyorlar.
Kanunun gösterdiği şiddete, zabıtanın bazen mecruhlar1705,
maktuller vererek vuku bulan cansiperane takibatına rağmen bu caniler her diyarda tecavüzlerinde devamla ekseriya vergi toplar gibi
ellerine geçeni silip süpürerek rahatça savuşmaya muvaffak oluyorlar. Alnının teriyle yaşayan, dünyanın en çalışkan, en namuskâr
adamlarına kendilerini besletiyorlar.
Bu hayat cedelgâhında1706 kısmetine tevekkül ile yaşayanlar
günden güne azalıyor. Bu dört delikanlı da ayaklarına gelmeyen
kısmetlerini beklemekten artık usanarak her ne suretle olursa olsun
gidip onu bulmaya azmetmişlerdi. Fakat adi eşirra ile çok farkları vardı. Adam vurmuyorlar, karanlıkta yolcu soymuyorlar; büyük,
milyoner hırsızları kolluyorlardı.
müheyyiç: heyecan verici
vüsat: genişlik
1701	
senevi: yıllık
1702	
iradat: gelirler
1703	
tekabül etmek: karşılık gelmek
1704	
eşirra: kötü, hayırsız kimseler
1705	
mecruh: yaralı
1706	
cedelgâh: çekişme yeri, dünya
1699	
1700	
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Servetlerini tahkikten sonra birkaç bulgurcunun başlarına bela
oldular. Harp senelerinde hastaların, analarını kaybetmiş kundaktaki yavruların sütlerine katılmak lüzum-ı mübremiyle1707 bir avuç
şeker, bir avuç para ile mübadele edilmek için aranıp da bulunamaz
iken bu heriflerin vagon doluları şekerleri mevkıflarda1708 beklerdi. Bunlar sermaye sahibi, dirayet sahibi, hamiyet sahibi kimseler
değil, dünkü yarım pabuçlu adamlardı. Vaktiyle tramvaya binecek
paraları yokken şimdi kapılarının önünde birkaç hususi otomobil
homurduyordu. Camları bizu’lu1709 en pahalı markalı bu arabalar
her akşam Beyoğlu’nda Tokatlıyan’ın piyade kaldırımına rampa
eder, şık kutular içinde hazırlanmış iki üç yüz liralık pastayı, bonbonu, şekeri, fondanı1710 birden kaldırırdı.
Memedeki masumlardan seksenindeki ihtiyarlara kadar millet
açlıktan kıvranıp kırılırken âlemin gözü önündeki bu aleni sefahat,
aç duranların nafakalarından taktir edilerek1711 çalınan para ile yapılan bu israfın failleri ne tabiatta1712 mahluklar olabilirlerdi?
Şüphesiz bu esafil1713 için Allah, peygamber, din, iman, şeriat,
hak, vicdan, adalet, kanun yoktu. Ancak bir kör nefisleri vardı, insanlığın bütün şerefini, mukaddesatını, hakikatlerini bu iğrenç, bu
doymak bilmez nefsin önünde kurban ediyorlardı.
Onlar cahildiler, echeldiler1714. Haindiler. İçlerinde ulvi bir hisle depreşecek bir damar yoktu. Kalplerinden “Yapma!” tahzirleriyle1715 bir sada-yı ilham1716 kopmuyordu.
lüzum-ı mübrem: çok gerekli olan
mevkıf: durak
1709	
bizulu: kesme
1710	
fondan: bir tür şekerleme
1711	
taktir etmek: damıtmak
1712	
tabiat: huy
1713	
esafil: sefiller
1714	
echel: aşırı derecede cahil
1715	
tahzir: sakındırma
1716	
sada-yı ilham: iç ses, vicdan sesi
1707	
1708	
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Çünkü insanlıklarını bilecek hars u terbiyeden1717 tamamıyla
mahrumdular. Ruhları maaliyata1718 açık değildi, yalnız hayvani hususattan zevk alabilirdi.
Bu dört delikanlı çapulculuk hayatında orada burada dolaşırlarken bir meyhane köşesinde yüz göz şiş, süfli1719, ayyaş, genç bir
muharrire1720 tesadüf ederler: Neşati. Zekâsını kadehlerle parlatmaya uğraşarak söndüren bir zavallıdır. Kendini salaha davet eder
nasihatlerden, tayipkâr1721 nazarlardan kaçar. Bedmestliğini1722 hoş
gören, müstehzi1723 dilinin âlemi tenkitteki keskin nüktelerini anlayan, canına yakın rintler, harabatilerle1724 düşer kalkar.
Meyhane meclisinde birkaç defa görüştükten sonra Yavuzlar’a
şöyle demişti:
— İmanım, uyanık canlara benziyorsunuz. Ruhum, ruhlarınızın
sıcağını aldı. Ne sanatla meşgulsünüz bilmiyorum fakat bolca yiyip
içtiğinizi görüyorum. Kabilse1725 beni de rızıklandırınız. İhtiyacınız
varsa mukabeleten ben de kitabet1726 hizmetinizi ifa ederim. Gayet
memnun kalırsınız. Çünkü kariham1727 bombalı, kalemim zağlı1728,
zehirlidir… Lafımın dirhemini yiyen kudurur, Pastör’ün1729 aşısı
şifa vermez.
Veysi, bu derbeder muharrirden çetenin büyük istifade edeceğini derhâl kestirdi. Neşati’nin meyhanedeki borç tebeşirlerini
sildirmeye, ara sıra cebine üç beş lira koymaya, lokantada karnını
doyurmaya başladı.
hars u terbiye: kültür ve terbiye
maaliyat: yücelikler, şerefler
1719	
süfli: bayağı
1720	
muharrir: yazar
1721	
tayipkâr: ayıplayan
1722	
bedmestlik: sarhoşluk
1723	
müstehzi: alaycı
1724	
harabati: dağınık, derbeder
1725	
kabil: mümkün
1726	
kitabet: kâtiplik
1727	
kariha: fikir, düşünce kuvveti
1728	
zağlı: keskin
1729	
Pastör: Louis Pasteur (1822-1895). Fransız mikrobiyolog ve kimyager.
1717	
1718	
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Muharririn Matmazel Takuhi Kerizciyan adında fıstıki makamdan bir de metresi vardı. Aldığını, bulduğunu ona götürür. Karı
kapıyı açmadığı gecelerde eşiğe başını kor, maşukasının asitanında1730 sızardı.
Bir akşam meyhanede artık Neşati’ye açılmak, ona tevdi olunacak1731 kitabet vazifesinin cinsini, nezaketini anlatmak icap etti.
Muharrire bir hayli içirdikten sonra maksada zemin hazırlamak
için Veysi dedi ki:
— Baba Neşati, adın cismine hiç uymuyor. Adın neşeli fakat
kendin kederli bir adamsın. Ancak işretle açılırsın.
Neşati, şair sarhoşlara mahsus arifine derin bir mahmurlukla
muhatabına yan bakarak:
— Bu dünyada her şey müsemma bi’z-zıddır1732 oğlum. Bilmem nenin adını “bad-ı saba”1733 koyduklarını bilmez misin? Bizde
eğri büğrü sokaklara “doğru yol”, akmaz musluklara “kırk çeşme,
horhor1734, selsebil” demezler mi? “Mesut”1735 isimli bedbahtlar,
“İffet”1736 adlı fahişeler, “Nevres”1737 namında ihtiyarlar, “Firdevs”1738 denilen cehennemlikler, açlıktan intihar eden “Servet” efendiler, mankafa “Zeki” beyler, divane “Akil”ler1739 ve ila ahirihi yok
mudur? Bu müsemma bi’n-nakız1740, hayatta tetkik edilecek âdeta
derin bir felsefedir. Safdillere karşı hep kapanlar bu iğfal ile kurulur. Mesela gazetelerdeki ilanlara bakınız. Ne kadar her derde deva
ilaçlar, metin, ucuz kumaşlar, Türkçede hiç yazılmamış nefasette
romanlar ve ila ahirihi… Neler neler varsa bunların mübalağalı measitan: eşik
tevdi olunmak: verilmek, teslim edilmek
1732	
müsemma bi’z-zıd: ters isimlendirilmiş
1733	
bad-ı saba: sabah rüzgârı
1734	
horhor: gür akan su
1735	
mesut: mutlu
1736	
iffet: namus
1737	
nevres: yeni yetişen
1738	
firdevs: cennet
1739	
akil: akıllı
1740	
müsemma bi’n-nakız: ismiyle hâl ve davranışları birbirine uymayan
1730	
1731	
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dihlerinden yine mübalağa ile tamamen zıt manalarını alınız. Bu
dakikanın1741 farkına varamayıp da halk aldandıkça onların cüretleri1742 artar. Onların mübalağadaki küstahlıkları halkı tahmiken1743
tahkir demektir. Yılın on iki ayında, ayın dört hafta, otuz gününde
bu ilanlar musırren1744 tekrar eder. Türlü pahalı vasıtalarla yapılan
ilanlara avuç doluları paralar verirler ve ziyan etmezler. Çünkü avamın uyanmak bilmeyen hamakatinden1745, belahatinden1746 bu masraflarını fazlasıyla çıkarırlar. Zaten iyi bir malı ilana hacet yoktur.
Onu, müşteriler birbirinden duyarlar. Almak için koşanlar yerinde
bir tane bulamazlar. Bu suretle her gün ne kadar müşterilerin canları yanıyor… Bir para etmez, çürük mallara ne liralar kaptırılıyor…
Halk, reklamcılığın hemen ekseriya sırf iğfalden ibaret bir dalavere
olduğunu bilip de müteyakkız1747 bulunsa dünyayı ızrar eden1748 bu
sanat, müthiş bir fen şeklinde bu kadar terakki edemezdi1749. Ben
uzun müddet gazete muharrirliği ile geçindim ve hâlâ da elimi çekmedim. Reklamcıların çok paralarını aldım. Reklam yazmak âdeta
mühim bir fendir, her nev1750 yazıdan zordur.
Veysi:
— Acayip. Bunun zorluğu neresinde?
Neşati:
— Efendim, bakınız halk ne çekerse kendi saffetinin belasını çeker. Halk, büyük safdillikle beraber artık aldatılmaktan yılmış, ilan okumaktan usanmıştır. Fakat reklamcılar, bu teyakkuzu1751
üzerine onu yine aldatmaya muvaffak olurlar. Gazeteler çok paralar
vererek, reklamlarını ilan sayfalarına değil, ufak havadisler sütudakika: incelik
cüret: cesaret
1743	
tahmiken: ahmak yerine koyarcasına
1744	
musırren: ısrarla
1745	
hamakat: ahmaklık
1746	
belahat: bönlük
1747	
müteyakkız: uyanık, tetikte
1748	
ızrar etmek: zarara sokmak
1749	
terakki etmek: ilerlemek
1750	
nev: çeşit
1751	
teyakkuz: uyanış
1741	
1742	
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nuna dercettirirler1752 ve gördüğünüz sernameden1753 bunun bir ilan
olduğunu hiç anlayamazsınız, hemen kapana tutulursunuz. Mesela;
“Köprübaşı’nda Feci Bir Kaza” başlığı altında şu satırları okursunuz:
“Yaşlı efendinin biri köprünün iltisak1754 mahallinden geçerken
şiddetle yere yuvarlanır. Kafası yarılıp burnu, gözü kanlar içinde
kalır ve bir tabip tarafından acilen edilen muayenesinde biçare
adamın birkaç zamandan beridir baş dönmesi hastalığına uğramış bulunduğu anlaşılır. Bu zatın gafleti, şayan-ı eseftir1755. Çünkü
rahatsızlığını tedavi için bir iki hafta evvel Doktor filanın şu ***
namındaki haplarına devam etmiş olaydı bu baş dönmesinden eser
kalmaz, binaenalyeh böyle feci bir kazaya uğramazdı.”
Veysi:
— Sözü uzatma Neşati, biz sana sanatımızı medih için reklam
yazdırtacak değiliz. Daha mühim bir şey kaleme aldırtacağız.
— Daha mühim bir şey ne olabilir? Büyük bir varidat1756 bulmuş olduğunuz hakkında hükûmete istida1757?
— Hayır, hayır. Daha kârlı bir iş.
— Hamallar kâhyalığına iddia-yı hukuk1758?
— Öyle şey değil.
— Kocalarına hıyanet eden karıları ihbar için bir münebbih1759
aleti icadı hakkında ihtira1760 beratı1761 talebini havi nafiaya1762 istida…
dercetmek: koymak
sername: başlık
1754	
iltisak: birleşme, bitişme
1755	
şayan-ı esef: üzüntü verici
1756	
varidat: gelir
1757	
istida: dilekçe
1758	
iddia-yı hukuk: hak iddiası
1759	
münebbih: uyarıcı
1760	
ihtira: buluş
1761	
berat: belge
1762	
nafia: bayındırlık işleri
1752	
1753	
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— Değil, değil…
— Avrupa’nın haksızlığı, Yunan’ın şeniane1763 tecavüzü esnasında topraklarımızda kan gövdeyi götürürken temerrüt1764 gösterip
de bugün meclislerde, cemiyetlerde hamiyet, itilaf, dostluk rikkatiyle1765 bangır bangır ağlayan Ermeni muhiplerimizin1766 ve tebdil-i
makama1767 mecbur olan hasım gazetecilerin yüzlerine tutunmak
için maske mi icat ettiniz?
— Neşati üzülme. Ne o ne bu… Akıllardan uzak, biraz tehlikeli
bir dalavere… Keşfedemezsin…
Yavuzlar Çetesi’nin dört azası meyhanede tamam idiler. Aziz,
Veysi’nin kulağına eğilerek:
— Yazdırtacağınız şeyi biliyorum. Belki sarhoşun inadı tutar.
Teklifinizi kabul etmez. Onun tam keyfini getirelim de işi öyle açınız.
Veysi, Aziz’in kulağına:
— Onun tam keyfi ne ile gelir. Herifi içkiden çatlatacak değiliz
ya…
— Onun keyfi metresi Takuhi’den bahsetmekle gelir. O ciheti
siz bana bırakınız. Ben onun aftosuna dair bir iki salkım martaval1768
atarak zihnini ateşleyeyim… Sonra siz sıcağı sıcağına işi açınız.
Lap diye kıçüstü ökseye1769 oturturuz.
Veysi:
— Haydi bakalım.
Aziz, Neşati’ye bir eliyle rakı, diğeriyle meze uzatarak:
— Haydi babalık, yut bakalım… Bu da benim katırım1770 için…
şeniane: ahlaksızca, yakışıksızca
temerrüt: kafa tutma, karşı gelme
1765	
rikkat: incelik
1766	
muhip: dost
1767	
tebdil-i makam: ağız değişirme
1768	
martaval: palavra
1769	
ökseye oturtmak: gaflete düşürüp aldatmak
1770	
“katırım”: “hatırım”
1763	
1764	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 315

Neşati şüpheli bir nazarla irkilerek:
— Ulan, bir çiftelilik ediyorsun galiba? Rakının içine bir şey mi
karıştırdın? Kulak kiri filan koydunsa sonra burada hepimiz ashab-ı
kehf1771 gibi sızarız.
Aziz suratını buruşturarak:
— Kulak kiri mi? Bu pisliği de senden duyuyorum. Ortada bu
kadar meze varken burnumun deliğinden, kulağımın tabağından
piyazlanacak değilim ya. Sen aç kaldıkça böyle şeyler yiyorsan bilmem.
— Sultan Hamit’in maarif nazırlarından birisi fazilet ve irfanını
ispat etmek için bir eser yazmıştı. Orada, susuzlukta teyemmüm1772
bahsinde parmağı vücudun en geriye bir çukuruna sokup çıkardıktan sonra ağza götürmeyi tarif ediyordu.
— Mideye bağlı bir iş… Beden tuvaleti yaparken kedileri görmez misin? Onların parmakları yoktur. Fakat dilleriyle tıpkı dediğin
gibi temizlenirler. Ne var? Alt delik, üst delik. Hepsi kendi vücudumuzun lombozları1773 değil mi? Bu kadar ince fazilet ve dirayeti ve
temiz malumatı olmasa vaktin padişahı eser sahibini maarif nazırı1774
yapar mıydı? Paşa hazretleri başka bir kitaptan naklen mi yazıyorlar
kendi tecrübelerini mi söylüyorlar?
— Geçmiş zaman, aklımda kalmamış.
— Derin malumat, derin…
— En dibe inen malumat.
Gülüştüler.
17
Hepsi kadehlerini çektikten sonra Aziz, Neşati’nin koltuğu altında yılışarak:
Ashab-ı Kehf: yıllarca uyuyan yedi kişiye verilen ad
teyemmüm: abdest
1773	
lomboz: yuvarlak gemi penceresi
1774	
maarif nazırı: millî eğitim bakanı
1771	
1772	
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— Sana verecek mühim, müstacel1775 havadisim var.
— Hangi ajanstan? H.V.U.Y.M.N. telsiz telgrafı mı?
— O hangisi o?
— Havai Uydurmasyon… Bilmiyorsan öğren. Zaten ajans havadislerine aşağı yukarı yüzde bilmem kaç küllüm karışır. Telgrafı
çeken hata etse, alan da bir yanlış karıştırsa idarelerde tercümeler
birkaç tercüme zaafı gösterse havadis yüzde otuz safiyetini kaybeder. Artık tam mana çıkaracağım diye satırları didele dur. Okuyanların içinde öyle mankafalar vardır ki düzyazıya yanlış mana
verirler. Havadisi herkes birbirine başka türlü anlatır. İşiten kendi
kafasına göre manalandırır. Dünyanın hâli yukarıdan aşağıya böyledir oğlum… Bu âlemde yüzde on sağlam laf anlayan adam olsa
her iş tıkırında gider.
— Bırak şimdi ajansları, gazeteleri… Bugün köprü üzerinde
Matmazel Takuhi’yi gördüm.
Neşati’nin fesi başından fırlayıp yine inerek:
— Uydurma Aziz, evlat. Ben Matmazel Takunye’yi bir haftadır
arıyorum, bulamıyorum. Onu kim bilir kim ayağına geçirdi, takır
tukur üzerinde patinaj yapıyor?
Aziz:
— Uydurmuyorum. İşte Muhsin’e sor, beraberdik.
Muhsin:
— Evet gördük. Patinajda çok yorulmuş olmalı ki, Takunye’nizin ne tasması kalmıştı ne ökçesi…
Maşuk:
— Allah aşkına, bu karının bu derece nesini seviyorsun? Siyah,
enli çatık kaşlı, çukur gözlü, bir delikanlı kadar tüylü… Namı matmazel olmakla beraber otuz beşi atlamış bir kartaloz1776.
Neşati:
müstacel: acele
kartoloz: kartlaşmış

1775	
1776	
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— Ben fahişenin gencini değil, kaşarlanmışını severim. Tüye
tüse gelince, aptallık lazım değil, şimdi modern ideal böyle. Bu türlüsü makbul… Erkekler suratlarını tıraş edeli kadınlar inadına sakal
başı salıveriyorlar.
Aziz:
— Peki. Takuhi’nin tüylerinden hoşlanıyorsun. Daha neyini seviyorsun?
Neşati muhatabına bir tokat kaldırarak:
— Ulan beni Karagözcülerimiz gibi koyu koyu mu söyleteceksin? Baban, ananın nesini seviyorsa.
— Babam, anamın gözlerini severdi, ölürdü. Fakat anamda da
ne gözler vardı ya, gören çarpılırdı… Benim gözlerim biraz anamınkine benzer, dikkatli bak.
— Ulan ananı mı methediyorsun? Kendini mi? Anan herhâlde
kırkının içinde kıkırdamıştır. Senin için daha yirmiye epeyce zaman ister. Karşımda öyle kaşını gözünü ballandırma, bir iştihalısına
rast gelirsen ananın çeşm-i fettanını1777 görürsün.
— Sen muharrirsin, şairsin, bir kadının neresini en ziyade şairane bulduğunu anlamak için sordum.
— Hah işte böyle sor. Baban, ananın gözlerini sevdiği gibi ben
de Takuhi’nin sözlerini severim.
— Oh baba, şair tabiatına nezafet1778 pudrası ekeyim… Ermeni
karılarının laflarını sevmek.
— Şu katırın zoruna bakınız. Ermeni karılarının laflarını dinlemek için bu kesatlık zamanda on liraya loca tutuyorlar. İğne atsan
yere düşmüyor. Yorgancı mezadında haraca çıkarsan kimsenin kırk
kuruş vermeyeceği sandalyeler üçer yüze kiralanıyor.
Veysi bir omuzunu ileri sürüp çenesini çarptırarak:
— Muharrir ağa haksızsın.
Neşati:
çeşm-i fettan: baştan çıkaran göz
nezafet: temizlik

1777	
1778	

318 | Can Pazarı

— Sen rakıdan biraz çağanozlaşmışsın1779.
Veysi:
— İşret esnasında biraz gerdan kırar, göz süzerim ama lafımın
mekiği doğru işler.
Neşati:
— İçimizde mekiği çarpık işleyen yok.
Muhsin:
— Lafı karıştırmayınız. Burasını Yunan parlamentosuna çevireceksiniz. Muharrir ağa lafında niçin haksız oluyor? Veysi onu
anlatsın.
Veysi:
— Çünkü Takuhi’nin laflarını bizim tiyatroların artistlerine
benzetmek haksızlıktır…
Maşuk:
— Niçin? Hepsi aynı milletin külleri değil mi? Hepsinin mahallesinde sabaha karşı zangoç1780 bağırmaz mı? Hepsi Türkçeye “zo”
ile “ka” sokmazlar mı? Manakyan Efendi1781 elli sene Türk sahnesinde oynadı. Dilini düzeltmeden Vefa’ya gitti.
Veysi:
— Zangoçla yatıp kalkan halis Ermeni, belki Sulumanastır’la
Kumkapı’da biraz kalmıştır.
Neşati:
— Veysi bu hususta haklıdır. Bizim Türk tiyatrolarının Ermeni
artistleri, Takuhi gibi kubat1782 konuşmazlar. Çünkü yüksek ediplerimiz kendi düzgün Türk dilleriyle onlara deklamasyon geçiyorlar1783. Elli sene zarfında Manakyan’a böyle bir himmette bulunan
olmadı. Çünkü o kart bir erkekti. Zaman terakki ediyor, insaniyet
çağanozlaşmak: omzunu ileri çıkarıp çenesini çarpıtarak yürümek, bir omzu
düşük yürümek
1780	
zangoç: kilise hizmetlisi
1781	
Manakyan Efendi: Direklerarası’nın ünlü tiyatrocularından biri
1782	
kubat: kaba
1783	
deklamasyon geçmek: hitap etmek
1779	
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ilerliyor ve şimdikilerin oynadıkları piyesler, evvela Paris edebiyat
laboratuvarından, müstesna kalemlerden çıkıyor. Sonra serbestî-i
mezahib1784 kanununa muhalefet olarak piyesler burada cebren ihtida ediliyor1785. Böyle zoraki tebdil-i hüviyyetle1786 yaka paça, çeke
çekiştirile İstanbul sahnelerine çıkarılan Fransız komedyaları o kadar fena Türk oluyorlar ki bunlar adaptecilerinden1787 başka hiçbir
sanat erbabına hoş gelmiyor. Papa Eftim’in1788 Anadolu’daki idare-i ruhanisi altındakiler kadar bile Türkleşemiyorlar. “Kırk yıllık
Yani olur mu Kani?” demişler. Sonra şunu da munsifane1789 itiraf
lazım gelir ki Fransızlar bu sanatlarda en ileri giden bir millet iken
şimdiye kadar Şark’tan aldıkları Türk tiplerini tiyatroda, tabloda,
hikâyede bizim millî hususiyetimiz dâhilinde tasvir edemeyerek
yüzde yetmiş gâvurlaştırdılar, Frenkleştirdiler… Bizden ziyade
kendilerine benzettiler. Pierre Loti1790 gibi1791 bedayimizi1792 hakiki
bir duygu ile anlayan Şarkperestkâr1793 bazı hassas müttefikler bir
dereceye kadar istisna edilmek üzere Avrupalılar Türk ruhuna hiç
hulul edemediler1794. Bu hakikat meydanında iken sanattan ziyade
kazanç için kalem oynatan ve kendi ana lisanlarında kekeleyen bizim derme çatma muharrirlerimiz Matmazel Luiz’i Mühire Hanım’a
ve Mösyö Artür’ü Tayyar Bey’e, Plas de la Konkord’u1795 Beyazıt
Meydanı’na nasıl çevirebilirler? Bizim artistlerimiz ki, perdesiz,
serbestî-i mezahib: mezhep serbestliği
ihtida edilmek: Müslümanlaştırılmak
1786	
tebdil-i hüviyyet: kimlik değiştirme
1787	
adapteci: uyarlamacı
1788	
Papa Eftim: Millî Mücadele’yi destekleyen Hristiyan bir din adamı (18841968).
1789	
munsifane: adaletli olarak
1790	
Pierre Loti: uzun yıllar İstanbul’da yaşamış olan ve bu kente hayranlığıyla
tanınan Fransız romancı.
1791	
“Pierre Loti’nin arkasından iki akibi daha çıktı: Claude Farrere ile Pierre Benoit.” (yazarın notu)
1792	
bedai: güzellik
1793	
Şarkperestkâr: doğuya tutkun
1794	
hulul etmek: girmek
1795	
Plas de la Konkord: Place de la Concorde. Paris’te bir bölge.
1784	
1785	
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kulissiz, ahaliyle çevrilmiş bir meydanda, feracelerinin1796 etekleri
kollarında, çifte nağra ve zurna ile göbek atan erkek aktrislerle ala
ala hey bağırmak millî komedyasından yani orta oyunu tuluatçılığından1797 yeni sahneye çıktılar. Bugün her biri Avrupa’daki büyük
sanatkârları taklit ile temsilde temyize1798 uğraşan yüzleri avuç içi
gibi tertemiz mümessillerimizin1799 ağababaları işte o şakşakla yangın sepeti gibi kırmızı cüppe ve sarı çedik pabuçla oynayan sakallı
kavuklulardır. Soyunu inkâr eden namert sayılır.
Aziz birdenbire haykırarak:
— Oo… Yetişir Neşati Baba…
— Ulan, ömrümde ananın yüzünü görmedim, nasıl baban oluyorum?
— İhtiyar değilsin ama sakalın var da sana baba diyoruz.
— Her gördüğün sakallıyı baban mı sanırsın?
— Korkma anam gücenmez, pişkin kadındır.
— Ulan böyle sıkı sıkıya niçin bana ananı methedip duruyorsun?
— Lafı değiştir diye… Bu meyhane âleminde, kadehlerin neşelerinde biz bu kadar uzun tiyatro martavalı dinleyemeyiz. Şimdiki
tüysüz mümessillerimizin ağababaları kırmızı cüppeli koca sakallı kavuklularmış… Bu laflar bizi açmaz. Yeniçeri kıyafethanesine
gittin mi? Mangal kadar kavuk giyen, süpürge sakallı, burma bıyıklı adamlar görmedin mi? Hepimizin ağababaları onlar değil mi?
O pala bıyıklar şimdi sırık hamallarında kaldı. Sen de Takuhi’nin
daha ziyade muhabbetini celbetmek istersen suratının tüylerini temizle. Ah bir gece uyurken yanında bulunup da elime bir şişe kıl
düşüren taharet1800 suyu geçse o zaman ben seni Lord Kastor’a benzetirdim.
ferace: bir tür hırka
tuluat: doğaçlama
1798	
temyiz: ayırt etme
1799	
mümessil: temsilci
1800	
taharet: temizlik
1796	
1797	
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— İşte o zaman ben de senin anana can u dilden…
Aziz, avucu ile muharririn ağzını kapayarak:
— Salıverme içinde dursun…
Veysi:
— Hadi canım zevzekliği bırakınız. Bizim bu işret masasının
başına toplanmakta bir maksadımız vardı. Oraya gelelim.
Aziz:
— İşte benim de fikrim o. Muharririn tiyatrolar hakkında geveleyecek malumatı varsa kendine beyden, efendiden, hanımdan
sami1801 bulsun. Biz ne çakarız Konkord Meydanı’ndan, Matmazel
Luiz’den, Münire Hanım’dan, Mösyö Artür’den, Tayyar Bey’den…
Yok, piyesler iyi ihtida edemiyorlarmış, bu Mezahip Müdürlüğü’ne
ait bir mesele… Galiba o da şimdi yerinde yok. İhtida etmek isteyenler varsa mahalle imamlarına gitsinler, talimat istesinler. Hep
tekkelerde sur-ı İsrafil çalındı. Koca sarıklı şeyhler, pirler çil yavrusu gibi dağıldı. Konferans vermek istiyorsan Darülfünun salonuna
git, kürsüye çık, söylemek, dinlemek meccani1802 olduğu için şakır
şakır alkışlara boğulursun.
Maşuk kadehini çekip mezesini attıktan sonra ağzını yumruğuna silerek:
— Durunuz be… Durunuz be… Galiba hepimiz de matiz mastarından muzari mefulün bih gayr-i gaibe intikal ettik.1803
Neşati’nin kahkahası arasında Aziz:
— Arabi mi dedin, Maşuk’ta bitmiştir. Sabri Hoca’nın önüne
diz çöksek vallahi bu ibareye mana veremez.
Maşuk:
— Durunuz be, laf söyleyeceğim.
Muhsin:
— Hadi bal kabağı, dinliyoruz.
sami: dinleyen
meccani: parasız, bedava
1803	
“Sarhoş muhabbetinden bambaşka konulara geçtik, sözü dağıttık.” anlamında.
1801	
1802	
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Maşuk:
— Ulan bal kabağı ben miyim, siz misiniz? Aziz, Köprü’de
Matmaze Takuhe’yi görmüş. Söz burada idi, sonra lafı harman gibi
savurdunuz. İçinizde ben olmasam lakırdının iki ucunu bir araya
getiremeyeceksiniz.
Aziz:
— Allah için seni sefine-i musahabemizin1804 serdümeni1805 yaptık. Laf çarpıldıkça doğrult. Fakat Arabi’deki malumatından bize
kâfiyetü’l-meal1806 birkaç ibare daha okusana… Hoşuma gitti.
Neşati:
— Ulan, beni sana eğriler düzeltici diye kim söyledi?
Veysi:
— Doğruları eğrilten çoktur ama eğrileri düzeltene tesadüf
edilmiyor. Ey muharrir, sen böyle bir fazilet gösterirsen meşhur bir
adam olursun.
Neşati:
— Git işine be… Matiz mi oldun? Bu dünyada canlı cansız
doğru hiçbir şey yoktur. Hatta fabrikalar en hassas aletle o kadar
çalışıyorlar da çizgi çekmek için doğru bir cetvel yapamıyorlar,
yapsalar bile üç günde çarpılıyor. Bu dünyanın hâli böyle… Arz
kürevi imiş, her şeyi kendi gibi kavislendiriyormuş. Anandan doğdun doğalı dimdik gördüğün o şişman vücutlu Galata Kulesi yok
mu, işte onu bugün bir şakule vursan1807 amudi1808 istikametinden
hayli inhiraf1809 etmiş olduğunu görürsün. Benim orta parmağımdan
başka dünyada doğru kalmadı.
Muhsin:
sefine-i musahabe: laf gemisi
serdümen: dümenci başı
1806	
kâfiyetü’l-meal: anlamı kafiyeli
1807	
şakule vurmak: dikliğini, doğruluğunu ölçmek
1808	
amudi: dikey
1809	
inhiraf: sapma
1804	
1805	
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— Muharrir efendi lakırdıyı yine dolap sokağına saptırma. Cetvel fabrikasından dünyanın yuvarlaklığına atladın, sonra orta parmağını lafa soktun. Daha sonra kim bilir hangi bahse gireceksin?
Maşuk:
— El-bahsü ve mine’l-bahsü ve ale’l-bahsü sebilen.
Muhsin:
— Ulan, Allah belanı versin. Arapçayı harap ediyorsun. Ben
buna benzer bir laf duydumdu ama hiç böyle değildi.
Neşati:
— Hacı İbrahim Efendi merhumun mektebiyle beraber Edebü’d-din ve’d-dünya1810 kitabı kapandıktan ve Arabi muallimi Hacı
Zihni Efendi vefat ettikten sonra o lisan aramızda işte bu hâle geldi.
Maşuk bu ibareyi imtihanda mümeyyizlerin1811 huzurunda okusa
tam numara alır çünkü Arapçayı artık bu kadar da bilen kalmadı.
Muhsin:
— Muharrir beyefendi yine dolap sokağına saptın.
Neşati:
— Ulan andavallı1812, dolap beygiri misin nesin? Dolap sokağına sapmak ne demektir? Ben de biraz bıçkınca çakarım ama sizin
dilinizi hiç anlayamıyorum. Çünkü siz bütün külhanilerden eşkin1813
konuşuyorsunuz.
Maşuk:
— Neşati Baba, Balaban Ağa Sokağı’na sapmak var, Şeftali
Sokağı’na sapmak var, Sormagir’e sapmak var, Kıztaşı’nda dinlenmek, Çukurbostan’da mola vermek var, Kuruçeşme’de gusül
etmek, Sulukule’de …bet olmak var. Bunların manalarını tırtıklayamıyor musun?
Neşati:
Edebü’d-din ve’d-dünya: Dinin ve Dünyanın Edebi
mümeyyiz: bir sınavda öğretmenle birlikte hazır bulunarak öğrencinin bilgisini ve seviyesini yoklayan kimse
1812	
andavallı: ahmak
1813	
eşkin: hızlı
1810	

1811	
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— Sus yetişir artık. Her milletin büyük eserlerini okudum fakat
çingene edebiyatına merak etmedim. Anlıyorum ki onu da sayenizde çalışmadan öğreneceğim.
Aziz:
— Haybeden peniz1814 ediyorsam ibadet beçesinin barosu dikizimi hondel etsin.
Neşati:
— Susunuz. İçimizde hepimizden çingenesi varmış. Kıpticeyi
ana lisanı gibi söylüyor. Galiba ayıcının halası beyin mürebbiyesi1815 imiş. Çingenelikte bu kadar selaset1816 başka türlü olmaz. Üç
yıldız, dokuz aferin… Tahsiliniz Ayvansaray’da mı? Ananın nikâhını çeribaşı1817 mı kıydı? Oğlum dilini bize tercüme et. Ne demek
istiyorsun?
Aziz:
— “Yalan söylüyorsam ulu camilerin ilahı gözümü kör etsin.”
dedim.
Neşati:
— Dikiz’in göz manasına olduğunu şimdi anladım. Zaten bizim
argomuz yüzde seksen Kıptilerden alınmadır. Ulan Aziz, mademki
Çingene edebiyatında bu kadar mütebahhirsin1818, Elsine-i Şarkiyye Cemiyetine1819 aza1820 kaydolunsana… Emil Otto’ya1821 mektup
yaz, onun usulünde bir vokabüler1822 tertip ediniz. Kızgınlık zamanlarında Ayıcı İbo’nun Falcı Pembe’ye söylediği şiirlerden birkaç
numune koyunuz. Çingene kavgalarından güzel parçalar, çerçeve
peniz: söz
mürebbiye: terbiye eden, eğitici
1816	
selaset: akıcı
1817	
çeribaşı: çingene topluluklarının başı
1818	
mütebahhir: çok bilgili
1819	
Elsine-i Şarkiyye Cemiyeti: Doğu Dilleri Derneği
1820	
aza: üye
1821	
Emil Otto: Beşir Fuad’ın Türkçeye çevirdiği Fransızca gramer kitabının yazarı.
1822	
vokabüler: sözlük
1814	
1815	
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içine alınacak mensur şiirler… Tehzib-i ahlaka1823 hadim1824 numune-i emsal1825 müntehip1826 sayfalar… Vakıa bizim ediplerimiz,
kritiklerimiz tutuştukları zaman yüksek mülhiminde1827 İbo’yu gölgede bırakırlar, taşarlar, coşarlar, etrafı berbat ederler. Yalnız zurna,
dümbelekleri eksiktir.
Maşuk haykırarak:
— Çekiniz muharririn yularından, yine dolap sokağına saptı.
Neşati:
— Şimdi dolap sokağı gibi döne döne yedi silsileni ha…
Aziz:
— Muharrir Baba, biz Çingene ve daha yüksek ne edebiyatı
olursa olsun, edebiyat istemiyoruz.
Neşati:
— Ulan, sizinle Avrupa’nın son nesil edebiyatına ve Aynştayn1828
nazariyesine dair konuşulmaz. Anladığınız dilden, hoşlandığınız
şeyden bahsediyorum.
Aziz:
— Biz lafın musluğunu açıyoruz fakat şırıltın çarpık akıyor.
Neşati:
— O kadar çingeneleşiyorsun ki epeyce idmanım varken laflarını ben de anlamıyorum. Lafın musluğu ne demek? Bu bir sembolizmdir. Bu haltı bilerek mi ediyorsun?
Aziz:
— Ben öyle santurizm, tamburizm bilmem. Anzarotu1829 çok
kaçırdın galiba sen… Lafı sapıtıyorsun… Biz, “Matmazel Takuntehzib-i ahlak: ahlak kuralları
hadim: hizmet eden
1825	
numune-i emsal: kıssa örnekleri
1826	
müntehip: seçme, seçilmiş
1827	
mülhimin: ilham edenler
1828	
Aynştayn: Albert Einstein (1879-1955). Ünlü kuramsal fizikçi, Yahudi kökenli
Alman bilim adamı.
1829	
anzarot: rakı
1823	
1824	
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ye’nin nesini seviyorsun?” dedik. “Dilini severim.” dedin. Ermeni
karılarının Türklerin tabiatınca en sevilmeyecek şeyleri dilleri olduğu için biz senin bu muhabbetine şaştık. Bize bunun -daha doğrusu bu tabiatsızlığının- sebebini anlatacaktın, huuuv, lafı bidüziye1830
sapıtıyorsun.
Neşati:
— Ha, durunuz merakınızı halledeyim. Yine lafı sapıtırsam
beni yularımdan Ahırkapı’ya çekiniz.
Aziz:
— Yine sapıtırsan seni Ahırkapı’ya çekerim, çamaşır teknesinde sularım, hergele1831 tavlasında yemlerim.
Neşati:
— Ey daha sonra?
Aziz:
— Üzerine binerim.
Neşati:
— Kolanımı1832 sıkı vurmazsan aşağıya tekerlenirsin. Ben senin
üzerine binerim.
18
O aralık ince bir horultu duyulur. Birbirinin yüzüne bakışırlar.
Başını duvara vererek Maşuk’un gözler kapalı hafif bir nargile çektiği1833 görülür. Aziz, sarhoşu omuzundan dürterek:
— Arkadaş, kendine gel. Burası ananın serdiği kaba döşek değil, sızıyorsun.
Maşuk anlaşılır anlaşılmaz:
— Sızmıyorum, inanmazsan yokla, bütün musluklarım kapalı…
bidüziye: durmadan
hergele: binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış binek hayvanı
1832	
kolan: at ya da eşeğin semerini bağlamak için karnının altından geçirilen yassı
kemer
1833	
nargile çekmek: horlamak
1830	
1831	
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Neşati:
— Çocuklar, bu muhitte eriye eriye zaten pek az terbiyem kaldı.
Onu da aranızda bütün bütün kaybedeceğim.
Maşuk uyanmaya uğraşarak:
— Kaybet, zararı yok… Seni işkembeci dükkânında bayat yumurta, sirke sarmısak, bol kırmızı biberle güzelce terbiyeletirim.
Neşati:
— Beyim, sizin soyca işkembeci dükkânında terbiye olduğunuz belli…
Muhsin:
— İyi keşfettin. Bunlar soyca Tahtakale’de işkembeci dükkânında kazandibiyle terbiye oldular, pişmiş kelleyle büyüdüler.
Neşati:
— Mal kendini gösteriyor. Soyzade olduğu lafından, suratından belli.
Veysi:
— Yetişir be, hepinizin yüksek tütün tabakasından olduğunuz
görülüyor.
Muhsin:
— Veysi, “hepinizin” diye kendini daraya çıkarıyorsun1834, “hepimizin” desene…
Maşuk:
— Hepinizin de bok canına olsun.
Aziz:
— Amin. Ve behurmeti vakvak elkurbağa, laklakulleylek, ince
elek, ipekli yelek…
Neşati:
— Sizin topunuz da Zuhuri’de curcunaya, ala ala heye yararsınız ama orta oyunu kalmadı, yeni sanat eskisini öldürdü.
daraya çıkarmak: hesaba katmamak

1834	
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Veysi:
— Başka lakırdı yasak. Matmazel Takunye’nin tatlı dili hakkında Neşati Baba bir konferans verecek, dinleyeceğiz.
Neşati:
— İnkâr etmiyorum, ben aftosumun her şeyinden ziyade dilini
severim.
Maşuk, kapakları yarıya inmiş gözleri arasından sırıta sırıta Ermeni şivesiyle:
— Ah aman Mega… Matmazel Takunye’nin dili sevilir hiç.
Beni meraka koydun ahbar1835, ağnat bana hangi dilini seviyorsun?
Neşati:
— Büyük anasının dilini… Ulan, hayvan, bir insanın kaç dili
olur?
Maşuk:
— Boğazının içinde insanın bir de küçük dili olmaz mı? Hani
ya nezlede şişer de gargara yaparlar.
Veysi:
— Maşuk, lafı dolap sokağına sen sapıttırıyorsun. Bırak şairi
Matmazel Takunye’yi anlatsın.
Neşati:
— Lafımı kesmeyiniz, dinleyiniz ağalar. İştaha geldim, anlatacağım. Ben Takunye’min tatlı lisanını severim. İltibas1836 vaki olmasın diye kelimenin Arapçasını söylüyorum. İsterseniz Farisiyle
anlatayım, zebanına1837 bayılırım. Çünkü efendim Ermeni karısının
o kendine mahsus Türkçe şivesi, telaffuzu, tashih edilmemelidir1838.
O şive ile oynanan komedyalara daha ziyade gülünür. Onların
Türkçeye ediplerimizden ziyade hizmetleri vardır. Vakıa “etmek”
fiilini istimal ederler, istifhamları kaldırırlar, fiilleri Türkçede olahbar: Ermenilere hitap ederken kullanılan, “birader” anlamına gelen bir kelime
1836	
iltibas: karışıklık
1837	
zeban: dil
1838	
tashih etmek: düzeltmek
1835	
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mayan zamanlarla zenginleştirirler. İsim, sıfat, zamir ve edevata
olmadık çeşitler kanştırırlar, kelimeler uydururlar. Cümleleri başka tarza, başka edaya sokarlar. Mesela, bir valide çocuğunu sorar:
“Yavrum bunu da hap edersin?” “Yok maman hap edemem, altık
bana ondan öf gelmiştir.”
Bizim çocuklara yaptığımız “hapıcık” onlarda bir fi’l-i iane1839
olarak “hap etmek” oluyor. “Artık”, “altık” şekline giriyor. Bizim,
“Aman of artık usandım!” sözündeki “of”umuz onlarda “gelmek”
fiiliyle birleşerek yiyemeyecek derecede doygunluk, bıkkınlık ifade ediyor. “Gegork sen bundan yola çık, çok eğlenmem, ensenden
ben de gelirim.” “Arkandan gelirim” manasına “ensenden” … Daha
böyle yüzlerce icat ve tahrifatla değiştirmelerle âdeta bir lehçe yapıyorlar.
Aziz:
— Muharrir Baba, bize böyle Ermeni Türkçesinin “taktik” tarafından açma. Biz lisanın lehçesinden, ucmesinden1840, tizesinden1841
çakmayız. Bize Takunye’nin tatlı tarafından aç…
Neşati:
— Patlama ulan, ekseriya konferanslara böyle “teknik” bir mukaddime ile girişilir, sonra tatlı tarafından hepinize birer parmak
çalacağım. Dinleyiniz tatlı tarafını. Benim param karıyı beslemeye yetişmez. Ben hiçbir gazete idarehanesinin yerli malı değilim.
Çünkü rakı şişemi yan cebimde gezdiririm. Bir akşam idarehanede telgraf havadisi almak için nöbetçi kaldım. Beklerim beklerim
telgraf gelmez. Bir cebimde tuzlu badem, bir cebimde karides dolu.
Ben şişeyi çekip çekip mezeleniyorum. Rakı bitti, telgraf gelmez.
Matbaanın hamalını çağırdım. Şişeyi civar meyhanelerden birinden
doldurttum. Şişe, şaka değil yüz dirhemlik, brovnik1842 cesametinde1843 bir meret. İkinci şişeyi yarıladım, telgraf gelmez. Rakı kafi’l-i iane: yardımcı fiil
ucme: dil tutukluğu
1841	
tize: çabukluk
1842	
brovnik: Browning, iri bir tabanca
1843	
cesamet: büyüklük
1839	
1840	
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fama sardı. Matbaada kimse yok. Şarkı çağırdım, kanto söyledim,
dans ettim. Nihayet şairliğim tepti. Bir kâğıdın üstüne şu satırları
karalamışım:
Ey Ajans Reuter
Bekletme, yeter
Ol benden beter
Ajans Stefani
Telgraf hani?
Haydi kuzum
Mani mani
Ajans Havas
Ettin mi iflas?
Bon nüi monşer
Kalinihtas
Bu şiirimi bitirdikten sonra kendime de “geceler hayrolsun”
deyip iki dirseğimin üzerine sızmışım. Tercüme edilecek telgraflar gelmiş, önüme konmuş. O akşam sermürettip1844 de müstacel1845
bir iş dolayısıyla savuşmuş, yerine bir acemi genç bırakmış. Çocuk
gelmiş, beni derin uykuda bulunca uyandırmaya kıyamamış, önümdeki şiiri telgrafların tercümesi sanarak dizmiş, gazetenin ilk sayfa
çerçevesine geçirmiş. O mesut zamanda sansür de yok. Ertesi günü
benim bu yeni vezin ve kafiyedeki şiirim intişar etmiş1846. Sızdığım yazı masası başından nasıl kalkıp yahut kaldırılıp da evime
gittiğimi bilmiyorum. Hangi hayır sahibi böyle bir iyilikte bulundu,
hiç haberim yok. Sabahleyin haneden çıkıp da girdiğim ilk kıraathanede gazeteyi elime aldığım vakit, birinci sayfadaki bu dahice
şiirin faili benden başkası olmadığını derhâl anladım. Tabii o günü
matbaaya uğramaya cesaret edemedim. Fakat ertesi günü gazetenin
sermürettip: başdizgici
müstacel: acil
1846	
intişar etmek: yayımlanmak
1844	
1845	
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ikinci sayfasında “Sarhoşun Marifeti” sernamesi1847 altında şu satırları okudum:
Dünkü nüshamızın ilk sayfasındaki tımarhane şaheserini gören karilerimiz1848 gazetemizde mizaha bir yer ayırmış olduğumuz
zannına düşerek mütehayyir1849 ve belki de ciddiyetimizi ihlaldeki
bu cüretimize müteessif olmuşlardır1850.
Biz o mukaffa1851 tuhaflıkları görünce karilerimizden ziyade
hayretlere düştük. Yazacak tuhaflık bulamayarak soğuk kalemlerini
ısıtmak için soba zifirlerine batırıp maskaraya almaya kalkıştıkları
kimselerden ziyade varakpare1852 ve parmaklarını karalayan hilkaten1853 mizahtan nasipsiz, nezaketsiz bazı muharrirlere sermaye
olacak bu saçmaların ne suretle sayfamıza geçmiş olduğu hakkında
tahkikata giriştik. Hakikatin şundan ibaret olduğu anlaşıldı:
Neşati ismiyle beraber rakı şişesini cebinde taşıyan bir bedmest1854 dün gece heyet-i tahririyye1855 odasında nöbetçi kalır. Koynundaki şişeyi çekip bitirdikçe matbaa hamalını gönderip meyhaneden doldurtur. Tam istimini1856 alınca sühanı1857 taşar. Gördüğümüz
suret-i garibede1858 şairliğe kalkar. Bu şaheserini bitirip sızar.
Bu sarhoş sayıklamaları ajans havadisi olarak ertesi günü gazeteye nasıl geçer? Bu cihetin izahı karilerimizce1859 sudaı mucip1860
tafsilata1861 ihtiyaç gösterir.
sername: başlık
kari: okuyucu
1849	
mütehayyir: şaşırmış
1850	
müteessif olmak: hoşlanmamak
1851	
mukaffa: kafiyeli
1852	
varakpare: önemsiz yazı
1853	
hilkaten: yaratılıştan
1854	
bedmest: sarhoş
1855	
heyet-i tahririyye: yazı heyeti
1856	
istim: kıvam
1857	
sühan: söz
1858	
suret-i garibe: tuhaf şekil
1859	
kari: okuyucu
1860	
sudaı mucip: baş ağrıtan
1861	
tafsilat: açıklama
1847	
1848	
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Okuduğunuz gazetenin onu çıkaranlarca ne bitmez tükenmez
müşkülatı, elemleri, dertleri olduğunu bilseniz… Hep bunlardan
sarf-ı nazar1862 biz yalnız bu hezeyanları1863 fışkırtan kafanın sahibini haber vermekle iktifa edeceğiz1864.
Camilerden uzak bulundurulmasına lüzum-ı şeri1865 düşünülen
meyhanelerin matbaalardan da çok ötelere atılması hakkında bir
nizam konsa pek isabet edilmiş olur.
Bu bedmest1866, tabii bir daha matbaamızda arz-ı endam ede1867
mez . Bizim uğradığımız bu alkol komedyasından sayfalarını
sıyanet1868 emrinde rüfekamızı1869 ikaz için, sühanını1870 cebindeki
şişeden alan bu bişuur1871 derbederin ismini haber veriyoruz.
Çok defa tuhaflık bulmakta cidden acz gösteren mizah arkadaşlarımıza bu rakı fıçısını tavsiye ederiz. Aldıkları yüzer parayı
belki bu sayede karilerine helal ettirmek sırrına ererler.
Neşati, harfiyyen ezberlemiş olduğu kendi aleyhindeki bu aforoznameyi1872 bitirdikten sonra arkadaşlarının yüzlerine birer birer
göz gezdirerek:
— Hâlâ matbaalara niçin gidemediğimin sebebini şimdi anladınız mı?
Veysi:
— Bravo koca şair… Demek sen, matbaadan kovulduktan sonra postu meyhaneye serdin?
Neşati:
sarf-ı nazar: hesaba katmamak
hezeyan: saçmalama
1864	
iktifa etmek: yetinmek
1865	
lüzum-ı şeri: şeri gereklilik
1866	
bedmest: çok sarhoş
1867	
arz-ı endam etmek: boy göstermek
1868	
sıyanet: koruma
1869	
rüfeka: arkadaşlar
1870	
sühan: söz, fikir
1871	
bişuur: şuursuz, kendinde olmayan
1872	
aforozname: dışlama yazısı
1862	
1863	
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— Ya ne sandın? “Bizde çapkınlığın sonu dervişlik, aşüfteliğin
sonu ebeliktir.” dedikleri gibi muharrirliğin ötesi de ayyaşlıktır.
Aziz:
— Böyle söyleme sakallı moruk… Sonra bütün cezbeli1873 dervişlerle diplomalı ebe hanımları kızdırırsın.
Neşati:
— Bunu kendim uydurmuyorum, meşhur bir darbımeseli1874
tekrarlıyorum. Hem “çapkın” ve “aşüfte” kelimeleriyle sözün şiddetini çok tahfif1875 ve tadil ettim1876. Darbımeseldeki bu tabirlerin
asılları ne olduğunu erbabı bilir.
Muhsin:
— Ya bütün muharrirleri sonunda ayyaşlığa mahkûm ettiğine
meslektaşların kızmazlar mı?
Neşati:
— Hakikaten kızan avanaktır. Bizim en büyük şair ve ediplerimiz “deliriyorum”, titremeli hezeyanları içinde vefat etmişlerdir.
Şimdikilerin arasında morfin, esrar, eter de kullananları var. Zaman
terakki etmiyor mu ya? Yalnız rakı ile sarhoş olmak eski zaman
hımbıllarına mahsus bir sadeliktir. Men-i müskirat1877 kanununun
meriyetine1878 başlanıldığı günü bu âciz-i kem-zebanla1879 beraber
kuvvetlerini meyhanelerden alan genç, ihtiyar ne kadar şaklaban
muharrirlerin kalemleri duracak, dilleri susacak… Zavallılara acıyacaksınız. Artık gülünecek şey okunamayacak, mizahlar sayfalarını facialarla dolduracaklar, güldüremedikleri karilerini belki ağlatmaya muvaffak olurlar.
Aziz:
cezbe: kendinden geçecek kadar inanma
darbımesel: atasözü
1875	
tahfif etmek: hafifletmek
1876	
tadil etmek: yumuşatmak, yatıştırmak
1877	
men-i müskirat: alkollü içkilerin yasaklanması
1878	
meriyet: yürürlükte olma
1879	
âciz-i kem-zeban: az konuşan âciz (“ben” anlamında)
1873	
1874	
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— Muharrir Baba, sen yine dolap sokağına zamkinos ettin1880.
Hani ya laf Takunye’nin üzerine gelecekti?
Neşati:
— Ben ansiklopedik bir herifim. Deryaya benzerim. Bir kere
taşarsam her tarafı seylabe-i irfanımla1881 tuğyana1882 uğratırım.
Veysi:
— Aman gözüm, bundan ziyade taşma. Çünkü seninle bu gece
görüşecek pek mühim bir işimiz var.
Neşati:
— Ne işi?
Veysi:
— Sana mühim, ama pek mühim bir iş gördüreceğiz.
Neşati:
— Mademki bana mühim bir iş gördüreceksiniz, evvela benim
keyfimi yerine getirmelisiniz.
Aziz:
— Bu lafın pek derinlere kaçar. Senin keyfin nasıl yerine gelir?
Eloğlu bu… Herkeste bir türlü merak var.
Neşati:
— Haydi oğlum, haydi. Ağzın cici mama çanağına benziyor.
Aziz:
— İyi benzettin. Bir parmak al bakalım.
Neşati:
— İlk önce ağabeylerine tattır. Sıra bana gelince evelallah, ben
de marifetimi gösteririm. Seni mahzun etmem.
19
Muhsin:
— Senin keyfin yerine nasıl gelir?
Neşati:
zamkinos etmek: kaçmak
seylabe-i irfan: bilgi seli
1882	
tuğyan: taşma, coşma
1880	
1881	
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— Beş okka rakı, on okka karı lafı ile…
Veysi:
— Sanırım ki içtiğimiz de beş okkadan pek aşağı değil… Karı
lafına gelince. Hepimiz ağzına bakıyoruz.
Neşati:
— Şimdi Takunye’den bahsedeceğim. Lafı, onun dildadesi1883
olduğum tasmasından hiç ayırmayacağım.
Hepsi birden:
— Dinliyoruz.
Neşati:
— Biz, Takunye ile bir umumhanede1884 iki kaplumbağa gibi
kafa kafaya tokuşarak tanıştık. Ayağıma giydim. Ismarlama gibi
tastamam geldi. Karı benden hoşlanarak “Kaplumbağalar gibi kafa
kafaya tok tok ettiysek kendime tıpatıp uygun bir zampara bulduğumu hıp deyi ağnadım.” dedi. İkinci görüşümüzde boynuma atılarak “Ah hayın oğlu hıyanet, bu hafta bütün uryalarımda1885 seninle
cebelleş oldum1886… Sanki sanırsın yüreğimin ortalık yerinde bir
küçük soba pırpırlanır. İçim kızoor. He, damarlarım çimendiferin
büyük pistonu gibi vargel edoor. Sen de bana böyle gönüllenerek
yanorsun, söyle bakalım?” dedi. Ah, bu şairane ilanıaşka gene bu
perdeden aynı letafetle cevap vermek lazımdı: “Ah, dedim. Ah…
Benim kırmızı tasmalı Takunye’ciğim, senin içinde bir küçük soba
pırpırlamış ise benim kablimde1887 de sen için üç yüz kalori kuvvetinde bir sevda makinesi bıngıldıyor1888. İşledikçes1889 beni kökümden sarsoor. Çifte uskurlu büyük “pakebo” bampurlarının1890 makidildade: âşık
umumhane: genelev
1885	
urya: rüya
1886	
cebelleş olmak: cebelleşmek
1887	
kabl: kalp
1888	
bıngıldamak: oynamak
1889	
işledikçes: işledikçe
1890	
bampur: posta vapurları
1883	
1884	
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nelerini gördün hiç? Onların içinde mefret1891 bir şey binger binger
devrilir yine kalkar, devrilir yine kalkar. İşte öyle içim öyle albur
kalbur oloor. Kalbimde ocaklar yanor. Sonra o da cevap verir: “Benim içimin daha içinde salıncak kurmuş bir aşk vardır, durmayıp
kolan1892 vurur. Seni hatırladıkca içim üzülür, büzülür, zelzelelenirim, hasılı öyle şeyler olurum ki tarif etmesinin kabili mümkün
değil…”
Aziz:
— Çok cilveli şeymiş…
Neşati:
— Ne zannettin? Benim sevgilimle karşıbekarşı oturdun mu ne
sinema ister ne komedya… Bütün düğmelerini gevşet, gülebildiğin
kadar gül. Taklit değil, naturel tuhaflık. Biz, karıyla sekiz on ay
kadar eskidik. Bir gün dizbediz oturup sevdalaşırken aramızda şu
muhavere oldu:
Takunye:
“Sana bir şey diyeceğim.”
Ben:
“De bakalım.”
“Sen benden kıyak hoşlandın, ben de senden… Öyle değil?
“Malumu ilama1893 ne lüzum var?”
“Ben ne maymunu bilirim ne imamı.”
“Haydi bildiğini söyle.”
“Sen benim üzerime başka bir orospu sevmek niyetindesin?”
“Kim demiş onu? Asla…”
“O hâlde ben başka bir şey düşünoorum. Sen bunda çok masraf
edorsun.”
“Bütün kazandığımı buraya getiriyorum.”
mefret: kocaman
kolan: bağ
1893	
ilam: bildirme, anlatma
1891	
1892	
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“Ah bilorum. Bu evi tutan direktris pezevengi seni de yeyor
bitiroor beni de… Kendi hesabına gecede yirmi orospu işletor, yine
bir türlüme paraya gözü kanmor. Biz bunun burasında it köpekle
dalaş hırlaş olooruz. Bütün kazançlarımızı ellerimizden aloor. Ben
ekonomik bir tertip düşündüm.”
“Nedir?”
“Sen beni kapatma yapmazsın?”
“Ben seni salçalı şiş kebabı yapmak niyetinde idim.”
“Zevzekliği şimdicek bir tarafa koy. Ben sana gayet ehemmiyetli, ciddiyetli laf edoorum. Kulaklarının bütün kıkırdaklarıyla
dinle.”
“Peki. Kulaklarımın bütün kıkırdaklarıyla dinliyorum. Ben seni
nasıl kapatma yapacağım? Kuzu eti gibi yeşil salata, taze soğanla
mı?”
“İstersen birkaç demet de dereotu koy.”
“Oh, birkaç taşım kaynadıktan sonra ilik gibi olur. İmrendirdin
be…”
“Bana dinleyeceksin? Yoksam böyle zevzekleneceksin? Anasının haylaz oğlu…”
“Haydi küfretme. Dinliyorum.”
“Beyoğlu’nun münasip bir kartiyesinde1894 iki yahut olmamış
bir oda kiralarız. Çekiliriz kendi bucağımızın tatlı bir köşesine bacaklarımızı uzatır, ekmeğimizi kırar yeriz. Bulmadık sevişiriz. Artık
bize kim karışacak? Bunda kalıp elin kerhanecisini zengin etmekle
uğraşacağız? Hem bilirsin bu umumihaneden bana niçin nefretlik
gelmiştir? Senden başka erkeğe çıkmak istemoorum. Eh, ben bunda
sermayeyim. Sen burada yok iken müşteri gelorsa direktris bana,
haydi Takuhi işlemeyen beygire yem vermezler, dor. Beni ne de
nazik bir teşbihe koyoor. Keenne ben bu mundar devranhanenin
dolap beygiri imişim…”
kartiye: otel

1894	
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Karının dediklerini pek de haksız bulmuyorum. Vakıa benim
üzerime eskisine nisbeten üç dört kat bir masraf yüklenecekti ama
rahat edecektik. Ne ise Takunye vırlaya vırlaya bana dediğini yaptırttı. Tatavla’da1895 harapça bir iratta1896 iki odalı döşeli bir apartman bulduk. Umumhaneden Takunye’nin yakasını kurtarmak için
birçok da borç ödedik. Yeni dairemize geldik. Meğerse köpoğlu
karının niyeti başka imiş. Apartmanı bana olan aşkından değil, kendi hesabına, daha doğrusu benim hesabıma direktris1897 olmak için
tutturmuş. Meğerse kerhaneciliğe özeniyormuş… Birdenbire eve
gelirim, bakarım ki, bizim iki odadan biri sımsıkı kapalı. Sorarım:
“Takuhi, kim var içerde?”
“İhtiyar teyzem.”
“İhtiyar teyzen?”
“He, evet.”
“Bugüne kadar senin teyzen, halan yoktu. Şimdi nereden çıktı?”
“E canım, uzak yakın akrabalıklarım vardır. Kokot1898 olmuşum deyi beni aforoz etmişlerdi. Semtime uğramoorlardı. Şimdi bir
efendiyle tövbekâr olmuşum, ayrıca ariyeten1899 bir eve çıkmışım
deyi duymuşlar ise altık geloorlar. Hısımsızlık, akrabalıksız insan
olur hiç? Bu da bir kabahat ise affet.” der. Ses çıkarmam. Odadaki
ihtiyar teyzeyi de görmeden, kontrol etmeden evden çıkar giderim.
Bir gün ihtiyar teyze yine bizde, karşıki odada kapalı. Beni tuhaf bir
merak aldı. Odanın kapısı gıcırdadı. Kocakarıyı görmek için bizim
kapıyı araladım. Bir de ne bakayım? Karşıdan henüz palazlanmış
bir piliç kadar körpe, yarı çıplak afetlerden afet bir kız gözükmesin
mi? Şaşırdım, alıklaştım, bittim. Takunye’ye:
“Karı bu ne? İhtiyar teyzen abıhayat1900 mı içti?”
Takunye hiç istifini bozmayarak:
Tatavla: bugünkü Kurtuluş semti
irat: kiralık mülk
1897	
direktris: idare eden
1898	
kokot: yosma
1899	
ariyeten: geçici olarak
1900	
abıhayat: hayat suyu
1895	
1896	
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“Bu, ihtiyar teyzemin torunudur. Bunlar İzmit’te otururlar. Bu
defa torununu beraberinde getirmiş ki cahil çocuktur İstanbul’u
görsün, biraz gezsin, biraz tozsun diye…”
“Bu körpecik yumuk kızın adı ne?”
“Virjini.”
“Adam, adını sevsinler…”
Virjini ile konuşmak için dışarı yürüdüm. Kız beni görünce
odaya kaçtı, kapıyı kapadı. Sordum:
“Misarifimiz değil mi? Görüşeceğim. Virjini benden neye kaçıyor?”
“Erkekten korkar, ödü kopar. Eski ırz ehlisi kapalı Türk hanımları gibi güzelim suratı bir fişü içinde sarılı olarak İzmit’ten burayacak işte böyle turfandalık şeftali biçiminde örtülü gelmiştir.”
Aziz:
— Baba, bu şeftali hâlâ size misafir geliyor mu?
Neşati:
— Ne yapacaksın ulan inek?
Aziz:
— Pek imrendirdin. Okkası kaça?
Neşati:
— Beğendinizse uyuşuruz beyim. Sen de Virjini gibi geçer akçesin.
Veysi:
— Dolap sokağına sapmayalım. Sözün arkasını alalım.
Neşati:
— Bu haytalar lafımı bitirmeye bırakıyorlar mı?
Muhsin:
— Bu kadar sarhoş delikanlının içinde böyle sulu şeftali tarif
edilir mi? Hepimizi günaha sokacaksın bu akşam!
Neşati:
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— Vay gidi sevapkâr adamlar vay! Bu gece benim lafımla günaha gireceklermiş.
Veysi:
— Muharrir Baba, sen sergüzeştini1901 hikâyeye devam et.
Neşati:
— Bir akşam kafam çok tütsülü idi. Mutlaka Virjini ile görüşmek ısrarıyla bağırmaya başladım.
Takuhi:
— Sana yalvar yakar olurum sus ol. Çok sarfoşsun, kızın önünde edepten dışarı bir laf edersin, yüzü gözü açılır. Ben bir kötü karı
olmuşsam hiç isterim ki neyesim1902 de bana benzesin deyi? O şimdicek pambukların içinde körpecik turunca benzer. Kokusunu alan
bayılır. Hem kızdır hem oğlandır, masumdur.
Hain karı beni Virjini ile görüştürmedi.
Bir gün eve girdim. İri bir delikanlı ile karşı karşıya geldim.
Karıya sordum:
“Bre kepaze, bu herif kim?”
“Ben de bilmem. Bir yabancıdır?”
“Ulan kaltak, yabancı herifin bizim evde ne işi var?”
“Karşıki odayı kiraladım.”
“Ne bok yer?”
“Hâlimiz uygun değildir, darlıkta kaldık. Geçinmemize bir medar1903 olur deyi bu aklı kullandım… Üç günlüğüne on beş lira peşin
verdi. Fena kazançtır bu?”
“Edepsiz mahluk, Virjini’yi de beraber mi kiraya verdin?”
“Yok, Allah etmesin… Aklına getirdiğin fenalığa bak. Ben kendimi yetmiş iki buçuk millete peşkeş çekip onu beslerim de yine
Virjini’nin lamusuna1904 leke sürdürmem.”
sergüzeşt: macera
neyes: yeğen
1903	
medar: yardımcı
1904	
lamusuna: namusuna
1901	
1902	
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“Bilirim. Bu yolda para kazanmak için çok gayretli, dayanıklı
karısın. Virjini nerede?”
“İzmit’e gitti.”
Bir akşam yine apartmanımıza geldim. Yatacağım esnada karşıki odadan inceli kalınlı fıstıki makamdan hoş bir ahenk duyulmaya başladı. Yine derhâl isticvaba1905 giriştim:
“Karı, bu ne?”
“Odayı kiraladım.”
“Bu sefer iki kişi?”
“He, evet…”
“Biri erkek, biri kadın… Seslerinden öyle anlaşılıyor.”
“Evet, duyduğun gibi.”
“Bu iş nasıl olur?”
“Karı kocadırlar. Merak etme.”
“Ne biliyorsun?”
“Karı kocayız dedilerse inanmaya mecburum. ‘Nikâh kontratınızı çıkarınız göreyim.’ diyeceğim? Senin Türk kafan hâlâm1906 bir
türlü yontulmadı.”
Aziz:
— Demek devlethaneyi pansiyona çevirdiniz yahut yeni tabirle
randevuevi yaptınız.
Neşati:
— Evet beyim, gelsene bir akşam. İşletiyoruz.
Veysi:
— Dolaba gitmeyiniz.
Neşati:
— Uzatmayalım. Bir gece ben yine karşıki odadan şüphelendim. Takunye’yi kuşkulandırmamak için hiç renk vermedim. Karı
yanımda yokken münasip bir anda dışarı çıktım. Karşıki odanın reisticvap: sorgu
hâlâm: hâlâ

1905	
1906	
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zesini1907 karıştırdım. Kolayca kapı açıldı. Karyolada bir vücutlu iki
başlı bir ejderha gördüm. Bu başlardan biri kapının tıkırdadığını
duyunca yastıktan kalktı. Virjini ile göz göze geldik. Ben hiddetimi
zapt ile kapıyı çektim, odama döndüm. Hiçbir şey görmemiş gibi
oturuyorum. Takunye içeri girdi. Fakat zor tahammül ediyorum.
Nihayet sordum:
“Karşıki odada gene adam var galiba?”
“Evet, Virjini, masum neyes.”
“Masum neyes karyolada yalnız değil.”
“He evet. Büyükanasıyla beraber yatıyorlar. Fakat yalnız olmadığını nereden gördün?”
“Kapıyı açtım, baktım.”
“Terbiyeli bir ev sahibisi tık edip içeriden permission1908 almadan kapıyı açar hiç? Bu kabalıkları ne vakit bırakacaksın Türk oğlu
Türk?”
“Vay Ermeni kızı Ermeni… Yavaş yavaş inceliyorsun fakat
bana lololo1909 yutturamazsın.”
“Lololo… Bu da ne laftır? Hiç duymamışım.”
“Karyolada büyükanası torununa o kadar sıkı sarılmıştı ki…”
“Bir tanecik masum torunudur, çok sever. Buna da kıskandın?”
“Büyükana saçlarını alabros1910 kestirmiş.”
“Alabros… Ne saçmalıyorsun?”
“Seni şimdi ayaklarımın altına alıp ezerim. Karşıda masum Virjini pulat1911 gibi genç bir delikanlının koynunda yatıyor.
“He yalan kabul etmem. Yabancısı değildir.”
“Ne demek?”
“Ağabeysinin oğludur.”
reze: menteşe
permission: izin
1909	
lololo: palavra
1910	
alabros: fırça gibi dik kesilmiş saç
1911	
pulat: çelik
1907	
1908	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 343

“Takuhi, ben evimde böyle bir şeyi hazmedemem. Gözünü aç.”
“Ne yapayım, misafir geldilerse kovayım? Başka döşeğimiz
yoktur. Kendi koynuma alacak değilim ya? Her ne kadar rahatsız
olurlarsa beraberlikte yatarlar…”
Masanın üzerinde küçük bir şişe de rakı duruyordu. Kaldırdım,
hepsini diktikten sonra oda kapısına yürüyerek:
“O orospu ile o puştun yakalarından tutup şimdi dışarıya atacağım…”
Karı yolumu keserek:
“Ah Neşati… Ocağına düşmüşüm. Gece yarısında bir irezalet
çıkarıp altın lamusumuzu bakıra çevirme. Bu mankafa kafanı değiştir altık, bu asırlıkta böyle şeyler ayıp değildir. Zamanenin adamı olmalısın. Bu iş de bir nevi ticarettir. Çalmak ayıptır, dilenmek
ayıptır. Koskoca hükûmetler bilem bu aksatanın1912 üzerinden vergi
alıyorlar. Geçineceğiz. Senin elin yufkadır. Kiralar yüksektir, her
şey ateş pahasınadır. Karşıki odamızda bir oğlanla bir kız yatıyorlar.
Bundan sana ne? Bana ne? İkisinin arasında bir alışveriştir. Sana
bana hiçbir şey dokanır? Günahı da varsa onlara, sevabı da varsa
onlara… Bundan dolayı yüreğine ezginlik getirmek hamakatliktir1913. Rabb’im göstermesin, ben senin üzerine kendimi müşteriye
kiralarsam belkim o vakit bir laf demeye hakkın olabilir. Fakat biz
Virjini’nin işine ne karışırız? Canı kimi isterse kendini ona kiralar.
Genç, güzel kız bu, açlıktan ölecek değil ya… Nesi para ederse onu
satar… O ki, dünyanın alim uleması, koca kafalı filozofları fuhşiyatlık kötü iştir diyorlarsa ellerine para geçtikçes böyle piliç kızlara
herkesten evvel kendileri gelirler. Kaç tanesini bilirim. Burası güyam şambrgarni’dir1914, ben onları misafir sıfatıyla kabul ederim.
Elime beş lira verdiler. Ben onları bu gece kabul etmemiş olaydım
lamuslu kalmış olduğum için biri getirip de avcuma beş on kuruş
koyacaktı acap? Lamusunu bozarsan seni ayıplarlar. Bozmazsan aç
kaldığın vakit de burnuna gülerler, dilenci olursun. Bunları bu gece
aksata: alışveriş
hamakatlik: ahmaklık
1914	
şambrgarni: (Fr. chambre garnie) dayalı döşeli, mobilyalı
1912	
1913	
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ben almayaydım, başka yere gideceklerdi. Ayağıma gelmiş beş lirayı hiç bırakırımki bir yabancı alsın? Karabet’in karısı evinde gizlice
bir Osmanlı karısı doğurtturdu. İki yüz lira aldı. Güyam ki güyam
kocasının bu işten haberi yoktur. Sen de Karabet gibi ol. Bu işleri
ki, ben yapıyorsam sen hiç tınma, keenne duymamışsın vesselam…
Bu yuvarlak dünya ki fır dönerse bu acayip bir pevrane-i devrandır1915, üzerinde her kim ki oturursa madam, matmazel, bey, paşa,
hacı, hoca, papaz hepsi mutlak senede birkaç kerek mart kedileri
gibi kızacaklardır. İrabb’im böyle buyurmuş.”
Ben bu diskurun1916 önünde şaşaladım. Karı beni yumuşadı
zannıyla devam etti:
“Para, insanların zayıf damarlarından kazanılır. Paralı iş hiçbir
vakitte ayıp değildir. Hey gidi Neşati Baba hey… Eğer bugün senin para edeceğini bilsem, sakalına ot koyup tertemiz bir nevcivan1917
yaparak seni müşteriye çıkarırım.”
Neşati’nin etrafındaki sarhoşlar el şıkırtılarıyla bir furidir kopardılar. Muharrir, sahnede alkışlanan büyük bir komik gibi oturduğu yerde iki kat eğildi, başını bir eda-yı mahsusla1918 sağa sola
çevirerek bu şakırtılara reveranslarla1919 karşılık verdi.
Aziz:
— Nihayet anlaşıldı Vehbi’nin kerrakesi1920…Karı seni yavaş
yavaş yola getirdi. Şambrgarni’ye direktör yaptı.
Neşati:
— Evet paşam… Yaşın küçük ama neler de biliyorsun. Gel seni
de alıştırsın. Seni müşteriye çıkarmak için suratına ot tutmaya da
lüzum yok. Daha pek pala bıyıksın.
Veysi:
pevrane-i devran: (pervane-i devran) dönen pervane
diskur: nutuk
1917	
nevcivan: genç, taze
1918	
eda-yı mahsus: özel bir tavır
1919	
reverans: eğilerek verilen bir selam
1920	
Vehbi’nin kerrakesi: aceleyle iş yapmaya çalışanların düştüğü durumlar için
kullanılan bir deyim
1915	
1916	
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— Netice?
Neşati:
— Netice, karı işi ilerletti. Sonra benim seyyahımı verdi.
Muhsin:
— Ne demek?
Neşati:
— Ne demek olacak? Karı para topladı, benim vücuduma ihtiyacı kalmadı. Beni kapı dışarı etti. Kaç defa imaret1921 gediklisi1922
aç köpek gibi kapının eşiğinde yattım, beni içeri almadı.
Veysi:
— Şambrgarniyi kiraya verdikçe sen hiç para almaz mıydın?
Neşati:
— Haydi takoz kafalı herif… Karının verdiği asri1923 diskur1924
mucibince amel etmiş olaydım kapı dışarı kovulur muydum?
Veysi:
— Şimdi karı nerede?
Neşati:
— Ayaspaşa’da Baruhyan binasında mükemmel bir apartman
tutuyor. Zabıtada kayıtlı değil. Kibar randevuhanesi idare ediyor.
Baruhyan Apartmanlarını duyunca Yavuzlar Çetesi efradı
ağızdan kulağa fiskosa giriştiler.
20
Baruhyan Apartmanlarındaki İrfan Bey’le Nafia Hanım’ın esrarına ermek için bu bir fırsattı. Matmazel Takunye’ye kibar bir
müşteri gibi çatmak, bu suretle apartmanlarda bir el tutmak kabildi.
Etrafındaki çehrelerin garip göz kaş işaretleriyle ağızları kıpırdayışından Neşati huylanarak:
imaret: hayır evi
gedikli: bir yere hep gelip giden
1923	
asri: çağa uygun
1924	
diskur: söz
1921	
1922	
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— Ne var, talaş alevi gibi aranızda çıtır pıtır fıs geçiyorsunuz?
Veysi şimdi bu ciheti açmayı münasip görmedi. Muharriri bu
akşam sarhoş etmelerinde daha mühim diğer bir sebep vardı. Asıl
maksada girişmek için bir methal1925 bulmaya uğraşarak:
— Muharrir Baba, Matmazel Takunye’nin ticaretine uyamadığın için görüyoruz ki biraz sefil kalmışsın.
Neşati:
— Evet, bu setri1926 kabil1927 olmayan bir hakikat… Sefaletinde
biraz ötesindeyim, âdeta aç kaldım.
— Şimdi sana biz bir kazanç teklif edeceğiz.
— Teklif edeceğiniz şeyi biliyorum.
— Nedir?
— Beni şirketinize kâtib-i hususi1928 yapacaksınız.
— Evet, niyetimiz böyle. Fakat şirketimizin ne olduğunu biliyor musun?
— Perakendeci esnafa mal veren bir toptancı şirketinin mensubu olabilirsiniz.
— Malın nevini biliyor musun?
— Malın nevi benim neme lazım? Ben sizin ticaret mektuplarınızı yazacağım, varakalarınızı dolduracağım, defterinizi tutacağım.
İster zahire1929 ticareti ediniz, ister kösele, ister kereste…
Veysi, muharririn kulağına eğiterek:
— Bizim şirketimiz mal alıp satmaz.
— Borsada hava mı oynarsınız?
— Hava bağıra çağıra oynanır. Bilakis bizim işimiz sessiz ve
gizlidir.
Neşati dalgınca:
methal: giriş
setr: gizleme
1927	
kabil: mümkün
1928	
kâtib-i hususi: özel yazman
1929	
zahire: tahıl
1925	
1926	
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— Gizli midir? Nasıl iş o?
— Zekisin. Düşün de keşfet. Bu zamanda en ziyade revaçta
olan kazançlı bir iş…
Muharrir dalgın dalgın sakalını kaşıyarak:
— Allah belanızı versin, birkaç hayta bir araya toplanmışsınız,
kerhane mi işletiyorsunuz? Takunye’nin namussuzluğundan kaçarken daha pisine mi tutuldum?
Aziz:
— Evet. Daha pisine, daha koyusuna tutuldun. Sakalını bıyığını
kazıtıp seni kerhanemize kapıcı yapacağız, (aleretur)1930 müşterilerin yevmiye defterlerini tutacaksın. Bahşişini bolca alırsın, merak
etme.
Neşati meze bıçağını kavrayıp Aziz’e kaldırıp:
— Ulan, böyle kazançlı bir işe babanı getir!
Veysi, Aziz’e gazubane1931 bir sükût işareti vererek:
— Muharrir Baba, sen bu kopuğun laflarına bakma. Bizim ticaretimiz ırza müteallik değil… Bunu hiç merak etme.
Neşati garipseyerek:
— Irza müteallik değildir de bu gizlilik ne oluyor? Ticaret, serbest ve aşikâre olmaz mı?
Veysi:
— Bizimki gizlidir.
Muharrir:
— Irza müteallik olmadığı hâlde sizinki gizlidir ha… İşin içinde mutlak bir bokluk vardır. Aranıza girmekle büyük bir belaya
çatıyorum galiba?
— Sırrımızı muhafaza edeceğine namusun üzerine söz verdikten sonra sana açılacağız.
aleretur: gelen giden
gazubane: öfkeyle

1930	
1931	
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— Darılmayınız ama sizin namusunuz da benim mahut Takunye’nin lamusuna benziyor galiba.
Veysi tuhaf bir sırıtışla:
— Sen yalnız kalem kullanmasını değil, bıçak tutmasını iyi
biliyorsun. Aziz’e meze bıçağını kaldırdığın zaman elinin idmanlı
olduğunu anladım. Aramıza yaraşacaksın.
Muharrir gözlüğünü çıkarıp camlarını hohlata hohlata temizledikten sonra Veysi’ye ürkek bir dikkatle baka baka:
— Ulan hırsız kumpanyası mısınız, haydut çetesi mi? Aranıza
düştüm. Aman Allah beni kurtar. Sonunda şerriniz ile ipe kazığa
mı geleceğim? Ben de diyorum: “Böyle zamanda bu atış tutuş, bol
bulamaç yiyip içme, kendi hâllerinde namuslarıyla ticarete uğraşan
kimselere müyesser1932 olacak tabii bir refah değil…” diyorum. Ha,
hakikat şimdi anlaşıldı, beni kumpanyanıza almak için tam aç zamanımı buldunuz. Kabul veya ret hususunda epey müşkülat1933 çekeceğim. Sırf namuslu kalmak, zamanın, muhitin rengine bağlı bir
şey. Fakat yiğidim, Karagöz’ün Bahçe Oyunu’nda Acem’in sorduğu gibi senden sual edebilir miyim? Hangi bağın gülüsen, hangi
dağın bülbülüsen? De köpoğlu, hangi kumpanyaya mensupsen?
Veysi, iki avucunu kavislendirip Neşati’nin kulağına tutup:
— Yavuzlar Çetesi’nin min gayri haddin1934 reisi bulunuyorum.
Neşati göğsünden fışkıran heyecanlı bir istiğrabı1935 iki elinin
çukuru içinde boğmaya uğraşarak:
— Bre melun, ne halt ettin? Hani ya şu tavcılar tavcısı Patlıcan
Ahmet’i soyan şehir haydutları Yavuzlar, yahut havruzlar1936 çetesi
mi? Aman Tanrı’m, bilmeyerek kimlerin içine karışmışım… Sizin
yanınızda Matmazel Takunye’nin mesleği, namusu, tereyağıyla kızartılmış ballı börek gibi kalır.
müyesser: kolaylıkla
müşkülat: zorluk
1934	
min gayri haddin: haddim olmayarak
1935	
istiğrap: şaşkınlık
1936	
havruz: lazımlık. oturak
1932	
1933	
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Veysi, kaşlarını çattı. Ekşi bir surada muharririn göz bebeklerine bakarak:
— Sen feleğin çemberinden geçmiş, Hanya’yı Konya’yı anlamış feylesof bir adamsın diye sana açıldık. Davamızı anlamadan
dinlemeden bizi teşnie1937 kalkışma…
— Hangi davanızı? Kanlı bıçaklı davanızı mı?
— Elhamdülillah bizim ne bıçağımız var ne kanımız…
— Ya gazetelerin aleyhinizde yazdıkları rivayetler, cinayetler?
— Sen gazetecilik etmiş bir adamsın. Onların yazdıkları şeylerin yüzde kaçı doğrudur? Havadisler nereden toplanır? Kaç ağızdan,
kaç kalemden dolaşır? Gazetelere nasıl geçer? Ekseriya en sade vakalardaki eşhasın1938 isimlerini bile doğru yazamazlar. Birinin Kudret Efendi dediğine öteki Kadri Bey der, daha öteki Kadir Ağa der.
Üç satırlık havadislerde bile ittifak edemezler. Aynı vakayı sekiz
türlü yazarlar ve her biri kendi sözlerinin mahz-ı hakikat1939 olduğunu iddia eder dururlar.
— Bütün bu tafsilattan sizin çeteciliğinizin haklı bir iş olduğu
neticesini çıkaracaksan nafile yere yorulma. Batılı1940 hak namına
vaftiz etmeye uğraşma. Bi’z-zarure1941 pek pek fena şeyler yapıyoruz. Fakat hiç olmazsa fenalığı iyilik niyetine yapmak derekesine1942
kadar sukut etmeyelim. Sonra dinî perhiz zamanında eti, balık diye
vaftiz edip yiyen papaza benzeriz. Hırsızlıklarını, ahlaksızlıklarını
kitaplarında itiraf eden feylesoflar1943 vardır. Hayat öyle müthiş bir
makine ki dişleri arasına geçenleri kendi kıratında1944 öğütüyor. Şu
saatte pek koyu cinayet olmamak şartıyla her ne teklif etseniz kabul
etmek ıztırarında olduğumu görüyorsunuz. Söyleyiniz, Yavuzlar
teşni: ayıplama, kötü görme
eşhas: kişiler
1939	
mahz-ı hakikat: gerçeğin ta kendisi
1940	
batıl: yalan
1941	
bi’z-zarure: zorunlu olarak, ister istemez
1942	
dereke: en aşağı kat
1943	
feylesof: filozof
1944	
kırat: seviye
1937	
1938	
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Çetesi’nin hıdmet-i kitabeti1945 ne şekilde bir iş olabilir? Bana ne
yazdırtacaksınız?
Veysi yine iki avucunun ortasından muharririn kulağına şu kelimeyi fısladı:
— Tehditname…
Neşati, ta ensesinden kuyruk sokumuna kadar inen ani bir raşe
ile silkinerek:
— Demek şuna buna göndereceğiniz tehditnameleri bana yazdırtacaksınız… Ben bu haltı edemem.
— Şuna buna değil. Harp zamanında halkı soyan bir iki bulgurcu var. Onlara göndereceğiz.
— Böyle bir şey için benim kalemime ne lüzum var? Bu “Filan
mahalle şu kadar para bırakmazsan seni geberteceğiz”den ibaret
birkaç satırlık yazıdan ibaret bir şey değil mi? Bunu bir çocuk da
olsa yazabilir. Çünkü buna hüsnühat1946 istemez. Usul-i kitabına1947
büsbütün bigâne1948 haydut ağzı bir şey çızıktırılacak ki tesiri ziyade olsun.
— Hayır, anladığın gibi değil. Biz çeteciliğimizi birkaç basamak ahlak merdivenine çıkarak yapmak istiyoruz.
— Tuhaf şey… Ahlak merdiveninden nasıl hırsızlık edilir?
— İşte bizim felsefemiz burada.
— Bana da anlatınız, felsefenin bir de hırsızlık kısmı olduğunu
bilmiyordum.
— Zamane felsefesi her milletin menfaatine göre tefsir olunabiliyor. Avrupa’nın en büyük hâkimleri, şairleri kürsülerinde halka
böyle vaaz ediyorlar. Hiçbir itiraz sesi yükselmeksizin âlemde bunu
böyle dinliyor ve her medeni millet bütün diğer memleketlerin zararına olacak kendi menfaatlerinin husulünü1949 bekliyor.
hıdmet-i kitabet: kâtiplik hizmeti
hüsnühat: güzel yazı
1947	
usul-ı kitab: kitabına uygun
1948	
bigâne: yabancı
1949	
husul: oluşmak
1945	
1946	
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— Bu sözlerinde haklısın oğlum. Fakat bir haksızlığı ortalığı
cayır cayır yakıp yıkarak yürütebilmek için bilmem kaç yüz dretnotun1950, kaç bin tayyaren, tankın, taht-ı tabiyetindeki1951 başka ırktan, başka renkten saf, cahil kavimlerden müteşekkil1952 milyonlarla
müsellah1953 askerlerin olacak… Ortada harp eden milletlerin hodbinlikleri, başka bir şey değil. Bunları geçelim. Ahlaksızlık için de
ahlak lazım olduğunu şimdi tecrübe ile anlıyorum.
— Nasıl?
— Şimdi ben çetenizi hükûmete haber verirsem ihbariye mükâfatı alırım. Fakat emin olunuz haber vermeyeceğim. Sizin teklif ettiğiniz ahlaksızlığı yapmak için ahlaklı kalacağım.
— Böyle şeyler için hükûmetin ihbariye verdiğini bilmiyorum.
Bizi ele vermekle bilfarz1954 böyle nakdî bir mükâfata nail olsan1955
bile biz bu parayı sana safa-yı hatırla1956 yedirmeyiz. Çünkü Yavuzlar Çetesi’nin bütün efradını bir anda toplayıp deliğe tıkmak kabil
olamaz. Dışarda kalanlar içeri tıkılanların intikamını sende bırakmazlar. Aklını başına al, bizden ziyade sana ziyan olur.
— Böyle bir şey yapmayacağımı teminen söylüyorum.
— Şimdi beni dinle. Yapacağımız şeyde senin tevehhüm ettiğin1957 kadar büyük bir ahlaksızlık yoktur. Biz daima hırsızları soymak yolunu tuttuk. Bununla, hareketimize bir mazeret bulmuş oluyoruz. Bu zamanda, herçibadabad1958 karın doyurmaya uğraşanların
harama, helale ehemmiyet verdikleri yok. Her nefis diğerlerini bir
iki tekme ile mezara indirerek kendini kurtarmaya bakıyor. Yalnız
keyfiyet işi güzelce bir kolpasına getirmekte. Sen bulgurcu Ahsen
Efendi’yi tanıyor musun?
dretnot: zırhlı bir araç
taht-ı tabiyet: emir altında
1952	
müteşekkil: oluşmuş
1953	
müsellah: silahlı
1954	
bilfarz: sözün gelişi
1955	
nail olmak: kavuşmak
1956	
safa-yı hatır: huzur içinde
1957	
tevehhüm etmek: endişelenmek
1958	
herçibadabad: her ne olursa olsun
1950	
1951	
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— Ah, nasıl tanımam… Şehir halkının sefil fakir bir kısmı kaldırımlar üstünde açlıktan can verirken Cihangir’de, şurada burada
semaya apartmanlar, kâşaneler1959, saraylar inşasıyla İstanbul’un
gözlere görünür en müstesna mevkilerinde servetinin abidelerini
dikiyordu.
— İşte biz sana bu adamın tercümeihâli1960 hakkında biraz malumat vereceğiz. Sen bundan büyük bir imtihana giren talebe gibi
bir ahlak tezi yapacaksın yani herifin tamamı tamamına bir portresini çizip eline vereceksin.
— Oh, oh… Bu benim için gayet zevkli bir iş olacak.
— Şüphe yok… Bu iş sana neşe getirecek, sen işe şatafat vereceksin.
— Heriften ne isteyeceğiz?
— Yirmi beş bin lira.
— Bu miktar tuzlu kaçmaz mı ağabeyciğim?
— Milyonlar çalmış bir adamdan bu kadar ceza-yı nakdî1961 talebi azdır bile.
— Paraları nereye gönderecek?
— Sen esası kaleme al, bu teferruat1962 bize aittir.
Muharrir dolu bir kadehin önünde tatlı tatlı ensesini kaşıyarak:
— İşimi size beğendireceğimden eminim.
— Koca şair, bu vurgunda muvaffak olursak sana al kurdele ile
deste bağlanmış bin adet lira var.
— Deme Allah’ını seversen… O zaman Matmazel Takunye benim eteğimi öper.
— Biz muvaffak olalım da Takunye senin nereni öperse öpsün.
— Elim uğurludur. Görürsünüz, muvaffak oluruz. Ulan, insan
hayatta tatlı acı sergüzeştler, tecrübeler geçire geçire hakimleşikâşane: köşk
tercümeihâl: öz geçmiş
1961	
ceza-yı nakdî: ceza olarak peşin para
1962	
teferruat: ayrıntılar
1959	
1960	
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yor1963, kitap okumakla değil… Kerhen1964 girişmek istediğim bu
mesele, şimdi yüreğimi öyle bir iştiha ile sardı ki bu vurgun işini
siz bıraksanız artık takipten ben kendimi alamayacağım. Başkasının çaldığını görürken insanda bir telin1965, bir teşni1966, nefret hissi
kabarıyor… Meğerse bu hâl, hasetten1967 ileri geliyormuş. Bu hakikati şimdi anlıyorum. İnsan kendi çalarsa ne kadar tatlı oluyor.
21
Yavuzlar Çetesi başkâtibi, meyhane muhaveresinin ertesi günü
şu tehditnameyi arkadaşlarına okudu:
“Ya Dost, Medet Bulgurcu Baba,
Ahrette cennat1968; aliye1969, mutavassıta1970, adiye1971 olduğu
gibi saadet-i dünya da tabaka tabakadır. Aralarında yalnız şu fark
var ki öbür dünyanın ali makamlarına ecr ü sevapla1972 çıkıldığı
hâlde bu âlemin yüksek rifat1973 kademelerine ekseriya günahla varılıyor.
En basitinden en karışığına kadar bütün ziruhta1974 bir kör
nefisle bir doymaz boğaz vardır. Bütün mücadeleler, mukateleler1975
bunların üzerine olur.
Kâinatta her zerre bir âlem olduğu gibi, beşeriyette de her fert
bir kâinattır. Bir milletin umumi tarihi, fertlerinin hususiyetlerinden terkip eder. Ben milletimiz içindeki fertlerden birinin tarihini
yazmak istedim.
hakimleşmek: olgunlaşmak, hikmet sahibi olmak
kerhen: istemeyerek, zorla
1965	
telin: lanetleme
1966	
teşni: ayıplama
1967	
haset: çekememezlik
1968	
cennat: cennetler
1969	
aliye: yüksek
1970	
mutavassıta: orta
1971	
adiye: düşük
1972	
ecr ü sevap: sevap mükâfatı
1973	
rifat: yükseklik
1974	
ziruh: canlı
1975	
mukatele: birbirini öldürme, vuruşma, savaş, kavga
1963	
1964	
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Tarih, zekâsıyla, kılıncıyla dünyayı altüst eden büyük isimlerle
uğraşır. Ben tetkikatıma zemin olmak için böyle akılları hayretlere
düşüren inkilapçı dâhilerden bir tip almıyorum, seni intihap ediyorum 1976 Ahsen Efendi. Tarih senin gibileri ihmalde hata ediyor, ben
bu hataları tamire uğraşacağım.
Senin için birkaç defa milyoner diyorlar. Sen bu parayı harpten evvel ve harp esnasında edinmişsin. Evvelce senin cepleri delik
nasıl bir kokoz olduğunu, birkaç kuruşun arkasından sırıtarak dolaştığını bilenler pek çok…
Aslın nedir? Tercümeihâline1977 işte buradan başlamak isterim:
Mahalle mektebinde arkadaşlarını birbirine katan pek yaramaz,
müfsit1978, ahlaksız bir çocuk imişsin. Hocan kızdıkça seni ‘Besmelesiz…’ diye tahkir edermiş1979. Babanın mühim bir andaki nisyanıyla1980 hilkatine1981 şeytan karışmış, daha rahm-i maderde1982 iken
ruhuna hulul eden1983 iblis bütün seyyiat1984 tohumlarını nefsine ekerek seni melanetlerine1985 alet edinmiş.
Mekteplerden kovuluyorsun. Nasıl cürümlerle? Bunları tafsile
bu satırlar müsait değil. Zaten ilim ve irfana istidadın, merakın yok,
şer için öğrenmek istiyorsun. İmtihan cetvellerindeki sıfırlarını ağlayarak, sızlayarak hocaların, mümeyyizlerin eteklerini, ayaklarını
öperek rahatsız ettiğin meriü’l-hatır1986 zatlardan getirdiğin tavsiyelerle rakamlara tebdil ettirebiliyorsun.
İşte o zaman şeytan senin kulağına şu iğvayı1987 fısıldıyor:
intihap etmek: seçmek
tercümeihâl: öz geçmiş, yaşam öyküsü
1978	
müfsit: arabozan
1979	
tahkir etmek: aşağılamak
1980	
nisyan: unutma
1981	
hilkat: yaratılış
1982	
rahm-ı mader: anne rahmi
1983	
hulul etme: girme
1984	
seyyiat: kötülük
1985	
melanet: büyük kötülük
1986	
meriü’l- hatır: hatrı sayılır
1987	
iğva: baştan çıkarma, yoldan çıkarma, azdırma
1976	
1977	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 355

‘Muvaffak oluncaya kadar kertenkele gibi yerlerde sürün, işini
bitirecek kimselerin hak-i türabı1988 ol… Utanma, sıkılma… Mahcubiyet, mâni-i terakkidir1989. İnsan, insandan niçin çekinmeli?
Karşındaki de nefsperestlikle1990 malul bir mahluktur. Sen de bir
gün ricadan lütuftan ve atıfet1991 mevkine atladığın vakit, insanları
ayaklarının altına serilmiş, merhamet ve ihsanının dilencisi göreceksin. Bu tevazu1992 ve tahkirinin1993 işte o zaman hıncını çıkarırsın. Beniâdemin1994 evliya sınıfı bile yaltaklanmadan, tabasbustan1995
hoşlanır…
Bir çıkarın, bir menfaatin olan kimseleri göklere kadar yükselt.
Ahmaklara dâhi, melunlara melek, cahillere âlim, müfsitlere1996 fazıl1997, hırsızlara müstakim1998 de.
Küçükler için tezellül1999 muvaffakiyetin anahtarıdır. Korkutamadıklarını mübalağa ile methederek kazanabilirsin. Kazandıklarını, işini bitirenlerle taksimde bahil olma2000. Sana açılmak
isteyenleri gözlerinden anla, kâr-aşina2001 görün, onlara emniyet
verecek fedakârlıklarda bulun. Cüretkâr ol… Bin hile ile sadakatini ispata çalış.
Sonra çal… Patlayıncaya kadar çal… Abdülhamit zamanı Beyoğlu’na dikilen mermer servet abidelerini görmüyor musun? Onların sahipleri senin gibi bir parasız kopuklardı2002.
hak-ı türab: ayak toprağı
mâni-i terakki: gelişmeye engel
1990	
nefsperestlik: nefsini çok sevme
1991	
atıfet: sevgi, merhamet
1992	
tevazu: alçakgönüllülük
1993	
tahkir: hor görmek
1994	
beniâdem: insanoğlu
1995	
tabasbus: riyakârlıkla kendini beğendirmeye çalışma
1996	
müfsit: bozan
1997	
fazıl: üstün kişi
1998	
mustakim: doğru kişi
1999	
tezellül: kendini hor ve hakir görme, aşağıda kabul etme
2000	
bahil: cimri
2001	
kâr-aşina: işten anlar, iş bilir
2002	
kopuk: serseri
1988	
1989	
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Zengin usta hırsız, züğürt doğrudan pek çok muteberdir. Fakirin fazileti, zenginin ahlaksızlığı yanında acınacak bir manzara
alır. Çal, çal… ‘Al şu senindir.’ desinler diye kısmetini beklersen
aç kalanlar sürüsüne karışmış olursun. Ve bu sabır ve teslimiyetin
mükâfatını ancak mezarda kemiklerin görebilir.
Çal, çal… Ne kaparsan işte o senindir. Mukaddere ağız açıp
bekleyenlerin hâllerinden ibret al…
Hayat, çapulculuktan başka bir şey değildir. Karıncadan file
kadar bütün mahlukat hep böyle yaparlar. Kanunla, ahlakla bu
tabii taayyüşün2003 önünü almaya uğraşanların saffetlerine acınır.
Onlar bu beyhude2004 mesai ile yorulurken sen öte yanda gülerek
işini gör. Kurtlar, köpekler, tavuklar, kuşlar nasıl birbirinin ağzından kaparlar, sen de kap, yut… Karşına bir muteriz2005 bir davacı
çıkarsa “Hakkımdır!” tehdidiyle bağır, bu hak sözü henüz hiçbir
kanun ve mahkemede tahlil ve tahdit edilmemiştir2006. Tesirini çıktığı ağzın şiddet ve kuvvetinden alır.
Milyon değerindeki bu çiftlik filan paşanındır. Niçin? Çünkü o,
onun hakkıdır. Bu hakka nasıl sahip oldu? Bu hesabı tetkik için Cenabıhak semadan bir kâtib-i adl2007 indirirse hakikat ancak o zaman
anlaşılır. Fakat böyle bir tetkik mucizesinin hiçbir zamanda zuhur
etmeyeceğine herkes emindir. Bu hesaplar ahrete kalacaktır. Ahret,
pek müşkül bir karanlık yarındır. Sen bu günün müspet aydınlığında ye, iç, sefana bak. Büyük servet hakları milyonlarda birkaç kişiye nasip olan bir imtiyazdır. Cenab-ı Halik’a kullarından beş on
kişiyi doyurup milyonları sefil yaşatmak için yaratmış olmak gibi,
haşa, bir idaresizlik, adaletsizlik isnat olunabilir mi2008?
taayyüş: geçinme
beyhude: boş, gereksiz
2005	
muteriz: karşı gelen
2006	
tahdit edilmek: sınırlandırılmak
2007	
kâtib-i adl: adalet kâtibi
2008	
isnat olunmak: yakıştırılmak
2003	
2004	
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Herkesin hisse-i refahı2009 pay edileceği günü beklemek hamakatinden2010 uzak yaşa. Fırsat kaçırma, çal. Fırsat talihi sana
güldüğü vakit, ona karşı abus2011 durma, sonra gücenir, bir daha
görünmez. Önünden kısmet selleri akarken küplerini doldur… Çal,
çal çal…’
Ey Ahsen Efendi, can kulağıyla dinlediğin bu şeytani iğvaları
mevki-i fi’l ü tatbike2012 koymak için zemin aradın. İblis Hoca’ndan
işte bunları ögrendin. Muallimin, şeytanlığa sen istidatta2013 bir şakirt2014 bulamazdı.
Hakiki fazilet ve kemal sahiplerinin süründüklerini görüp gülüyordun. Çünkü sen echel2015 bir mahluk iken dünyayı, hayatı onlardan iyi anlamıştın. Onlar ilim ile hamiyetten hem kendilerine
hem âleme medet bekliyorlardı. Sen böyle şeylerin para etmediğini,
erbabını2016 sefaletten kurtarmaktaki tesirlerinin pek az olduğunu
biliyordun.
Ufak tefek birkaç memuriyette bulundun. Bazı yerlere sokuldun. Kuyruğu iki bacağının arasında, efendilerine yaranmak için
salyalarını akıtarak baş sallayan bir köpek tabasbusuyla2017 bir iki
kodamana çattın… Öyle devirler vardır ki doğru kimselerden ziyade işgüzar2018 eğri adamlar aranır. Kendinin her çekiye2019 gelir
olduğunu anlattın. Balkan Muharebesi’nden evvelki son İstanbul
intihabında2020 mebus oldun. Kimlerin düdükleri ötüyor, kamçıları
şaklıyorsa onların karşılarında susta2021 durdun.
hisse-i refah: rahat yaşama payı
hamakat: ahmaklık
2011	
abus: somurtkan
2012	
mevki-i fi’l ü tatbik: gerçekleştirme ve uygulama
2013	
istidad: yetenek
2014	
şakird: çırak
2015	
echel: en cahil
2016	
erbab: bilim, ilim bilenler
2017	
tabasbus: yaltaklanma
2018	
işgüzar: kendini göstermek için gereksiz yere işe karışan
2019	
çeki: sıkıntı
2020	
intihab: seçim
2021	
susta: köpeklerin arka ayakları üzerinde durması
2009	
2010	
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Vekâletini üstüne aldığın vilayetin ne ahalisini tanıyorsun ne
arazisini ne tabiatını ne ihtiyacını, ne menfaatini ne zararını… İcap
edenlerden sen mebusluk dersini almışsın. İpini çektikleri zaman
talimli maymun gibi elini ayağını kımıldatıyor, mimikler yapıyor,
bir tiyatro sahnesindeki gibi suflörden aldıklarını tekrarlıyordun.
Sana söz emrolunmadığı vakitte susuyordun. Memleketin mukadderatı uçurumlara tekerlenirken birkaç hamiyetli göğüsten sedalar yükselir, şikâyetler kopar, gözlerden matem yaşları akarken
sen Kutb-ı Şimal’den2022 bahsolunurmuş gibi münakaşaya bigâne
kalıyor2023, sıranın altında Karagöz resmi yapan mektep çocukları
haylazlığıyla elinde kurşun kalemi, bir mebus kahveden, şekerden,
tütünden, odundan nasıl milyoner olur onu hesaplıyordun. Milleti
mahrumiyete iterek sen milyoner aldun. Fakat servetini hüsn-i istimal2024 etmek fennini hiç bilmiyordun. Babasının cüzdanından para
çalıp da on bardak boza içen, elli tablet kaymaklı çikolata alan başı
dönüp kusuncaya kadar atlıkarıncaya binen tecrübesiz arsız çocuk
gibi ne yapacağını, paraları nereye sarf edeceğini şaşırdın. Herkesin gözü önündeki bir tepeye sirkatine2025 bir abide rekzettin2026.
Doksan odalı mermer kâşane… Neye yarar? Otel değil, apartman
değil, irat2027 değil. Mesken buhranından dokuz nüfus halk sığınacak bir odacık bulamazken bu doksan odalı saray senin o hodperest2028 nefsine dar geliyordu. Sakfından2029 temeline kadar güller,
yaldızlarla donatacağın bu cenneti huriler, gılmanlarla2030 doldurarak binbir gece ömrü sürmek sevdasına düştün…
Memleket türlü dertler, elemler, fesatlar, felaketlerle tüte tüte
yanarken sen bu ateşin içinde o gülzarı2031 nasıl kuracaktın? Cehenkutb-u şimal: kuzey kutbu
bigane kalmak: ilgilenmemek
2024	
hüsn-i istimal: iyi yolda kullanmak
2025	
sirkat: hırsızlık
2026	
rekzetmek: dikmek
2027	
irat: gelir getiren mülk
2028	
hodperest: kendini beğenen
2029	
sakf: çatı
2030	
gılman: cennette hizmet gören delikanlılar
2031	
gülzar: gül bahçesi
2022	
2023	
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nemin ortasında cennet olur mu? Zavallı adam. Hakiki zevk ve saadet ne olduğunu bilmiyordun. Sonra lezzet-i hayatı genç kadınların koynunda, şampanya kadehlerinin dibinde, hindi dolmalarında,
kuzu büryanlarında, kaymaklı baklavalarda, turfanda meyvelerde
aradın. Nihayet bulduğun şey, bir mide fesadı oldu…
Masallarda su başını tutarak memleketi Kerbela’ya çeviren,
kaht u zarurete2032 uğratan, her gün kendine nezrettirdiği bir genç
kız ile gıda alan yedi başlı ejderha senden daha az hodbin, daha az
katildir. Çünkü o ejderha yaratılmış, memlekete hizmet edeceğim
iğfaliyle hiçbir vekâlet dolandırmamış.
Servetin, nüfuzun verdiği vahşi cüretle şehvetine kurban ettiğin
bakirlerin adedi kırkı geçmiş. Matbahınızda2033 her gün bir kafes
piliç boğazlanırmış, fırınınızda kuzular kızarırmış. Aileniz harp zamanında çamur ekmek denilen kara nimetin hiç yüzünü görmemiş,
kedileriniz, köpekleriniz külbastı yerlermiş…
Sen, midesi yüzlerce şişe şampanyayı idrara, hesapsız nimetleri fazalata2034 tahvil eden, sefahati yoluna durmayıp elleri etrafa
liralar saçan müstekreh bir israf makinesisin… Hamiyetten, maaliyattan2035 tamamıyla mahrum işte böyle yalnız yuttuklarını kokutan,
çürüten bir makine olmak itibarıyla insansın.
Ey Ahsen Efendi, bir dakika-yı hayatı2036 memlekete bu kadar
pahalıya oturan o haram tulumu mülahham2037 vücudunu âleme
rahmet mi sanıyorsun?
Bu zamanda zenginliğin büyük tehlikeler getirdiğini bildiğinden paralarını bitirmiş görünmek kurnazlığında bulunuyorsım. Fakat tercümeihâlini, hayatını iyiden iyiye tahkik ettik. Maliye umurunda mütehassıs2038 kendin gibi burnu kulağı kesiklerden nasihat
kaht u zaruret: kıtlık ve yoksulluk
matbah: mutfak
2034	
fazalat: dışkılar
2035	
maaliyat: yüce şeyler
2036	
dakika-yı hayat: yaşamın bir dakikası
2037	
mülahham: şişman
2038	
mütehassıs: uzman
2032	
2033	
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alarak fondalarını2039 ne şeraitle hangi ecnebi bankalarına yatırdığını biliyoruz. Geçmiş, geçen ve geçecek günahlarına karşı kefaret
olmak üzere Yavuzlar Çetesi seni yirmi beş bin lira ceza-yı nakdîye
mahkûm ediyor. Bu miktar, koca havuzdan bir fincan su bile değil.
Almanın lezzetini tattığın gibi vermenin acılığını da öğren.
Yirmi beş bin lira Cote d’Azur’da2040 aldığın malikâne kıymetinin
onda biri, Almanya’dan getirttiğin mobilyalardan hemen bir oda
eşyasına tekabül edecek bir para… Sen bu miktarda bir meblağı
bir gecede fahişelerin döşeklerine çarşaf yaptığını ımuttun mu? Bir
haftada poker masasına avuçlarla attığın miktardan çok az bir şey.
Hasılı koca domuzdan bir kıl çekiyoruz. Canın, budun bundan bir
şey duymaz. Tayin ettiğimiz miktardan bir pul eksik kabul etmeyiz.
Talebimizin ciddiyetini yan çizecek kadar aptal olmana ihtimal
vermeyiz. Bu, bir can pazarıdır. Parana mı kıyarsın, hayatına mı?
Bizi yerindirip vârislerini sevindirerek bu dünyada daha çok zevküsefa temin edecek servetin varken canını cehenneme göndermekte
mana yok.
Zabıtaya ihbar-ı vaka2041 etmek faydasızdır. Yavuzlar Çetesi
sözünün eridir. Seni sağ bırakmaz ve ele geçmez. Bu macerada zabıtayı kuşkulandırmak bizden ziyade senin için tehlikelidir. Çünkü
açılacak muhakemede çetemizden ziyade senin esrar-ı şekavetin2042
sabit olacaktır. Elan ne gibi entrikaların arkasından dolaştığını biliyoruz.
Paranın tarafımıza teslimi için bu vadide âdet şekline girmiş
usullere müracaat etmeyeceğiz. Akçeyi filan viranedeki filan taşın
altına bırakınız gibi külfetlere ne lüzum var? Yarın akşam sular
karardığı esnada meçhul bir şahıs kapınızı çalarak emaneti isteyecektir. Yirmi beş bin lirayı kâğıtlara sarıp sicimlerle bağlayarak
güzelce bir paket hâlinde o adama teslim ediniz. Bu şehir haydutlufonda: para
Cote d’Azur: Fransa’da bir tatil beldesi
2041	
ihbar-ı vaka: durumu haber vermek
2042	
esrar-ı şekavet: haydutluk sırları
2039	
2040	
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ğu mesleğinde sanattaşız2043. Birbirimizi iyi anlar ehl-i havassız2044.
Avama mahsus afilere2045 kalkışmayı iki tarafın haydutluk haysiyet
ve zihniyeti için ayıp sayıyoruz.
Hükûmete ihbar-ı keyfiyyet2046 belahatine2047 kalkarsan ettiğin
hatanın dehşetini bütün acılığıyla sana ispat etmek için evvela ailenden kıymetli bir vücuda kıyacağız, sonra sana…
Yarın akşama yirmi dört saat var. Düşün, taşın. Mühlet yirmi
dört saat, bir dakika fazla değil.
Vadenin hitamı saniyesinde Yavuzlar Çetesi, aileniz ile hâl-i
harbdedir.
Bu müthiş bir can pazarlığıdır, su-i tefhim ve tefehhüme2048 mahal kalmasın.
Yavuzlar Çetesi Reisi
Pala Hüseyin”
22
Posta müvezzii
muhteviyatından bihaberane bu mazruf2050
bombayı alelade bir mektup suretinde Ahsen Beyefendi’nin Şişli’deki konağına bıraktığı vakit aile halkı, çini tabakları, gümüş
takımları, kristal bardakları, elektrik ziyaları altında gözler kamaştıran mükellef bir sofranın etrafına dizilmişlerdi. Beyaz önlüklü iki
sofracı kız pervaneler gibi ortada dönüyordu. Tavuk suyunda pişirilmiş ve henüz kapağı alınmış alarus2051 biberli sebzevat çorbasının latif bir rayiha2052 ile dumanı yayılıyordu.
2049

sanattaş: aynı sanata sahip
ehl-i havass: seçkin kişiler
2045	
afi: gösteriş, caka
2046	
ihbar-ı keyfiyyet: durumu bildirme
2047	
belahat: aptallık
2048	
su-i tefhim ve tefehhüm: yanlış anlama ve anlatma
2049	
müvezzi: postacı
2050	
mazruf: zarf içine konmuş
2051	
alarus: (Fr. a la russe) Rus usulü
2052	
rayiha: güzel koku
2043	
2044	
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Ahsen Bey, konağa gelen mektupların yarım dakika tevkif
edilmeksizin2053 kendine teslimi emrini vermişti. Bu işle vazife alan
hizmetçi küçük bir gümüş tepsi içinde açık açık dizilmiş birkaç zarfı omuzundan beyefendiye uzattı.
Bulgurcunun küçük haremi Bülent Hanım şöyle itiraz etti:
— Beyefendi şimdi sofrada, bu zarfları tutmayınız. Onlar kim
bilir kaç mikroplu elden dolaşarak buraya geldi?
Mühim bir para dalaveresinden dolayı Bulgurcu’nun beklediği
müstacel2054 bir mektup vardı. Zaten iki üç gündür içi içine sığmıyordu. Fakat pek sevdiği genç karısının sözünden çıkmamakla beraber itizaren2055 dedi ki:
— Affet gülüm, mühim bir habere intizardayım2056. Eğer beklediğim mektup bunların içinden çıkarsa sana söz verdiğim fevkalade
lutr2057 gelecek.
Sofradaki büyük zevcesi Rasiha Hanım, iki oğlu Mesiha, Nazima Beyler, kızı Güzide, hep “Bize bir şey yok mu?” sual-i sakitiyle2058 sessiz gözlerini beyefendiye diktiler. Bulgurcu, ailesi efradını
birbirinden kıskandırmamak hususuna çok itina ederdi. Büyük karısından başlayarak:
— Hanımefendimiz, sizin Bulgar Çarşısı’ndaki iradınızın2059
mahlul2060 hissesini kurtaracağım. Mesiha Bey oğlum, sana da istediğin küçük bahçe otomobili gelecek. Nazima, senin de içini yiyip
bitiren istediğin motorlu oyuncak tayyare için derhâl Londra’ya
commande2061 yapacağım. Hanım kızcağızım Güzideciğim, sana da
tevkif edilmek: tutulmak, bekletilmek
müstacel: acil
2055	
itizaren: özür dileyerek
2056	
intizar: beklemek
2057	
lutr: samur manto
2058	
sual-i sakit: ses çıkarmadan soru sorar gibi bakmak
2059	
irat: gelir getiren taşınmaz
2060	
mahlul: mirastan hükûmete kalan
2061	
commande: sipariş
2053	
2054	
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kuyumcu kataloğundan beğendiğin tarak, küpe, pandantif2062, bilezik, yüzük, incili takım geliyor.
Bu pek tatlı tebşirat2063 karşısında hep yüzler güldü. Kulaklar
bu uğurlu mektubun satırlarını dinlemeye çevrildi. Bulgurcu, vazifeye suistimal hırsızlığına haris2064, memleketine muzır2065 olduğu
kadar ailesi hakkında müşfikti2066. Tabiat ona etrafı sokan yılanın,
akrebin evladına muhabbeti kabîlinden bir şefkat vermişti.
Birinci mektup bir dosttan, ikincisi pek o kadar mühim olmayan bir işe dair… Üçüncü zarftan bir dilenci istirhamnamesi çıktı.
Bulgurcu, bu yolda taleplerden pek bıkmıştı. Birkaç satır okuduktan sonra kâğıdı elinden fırlatarak:
— Bu merhamet, insaniyet ve para dilencilerinin kâğıtları
nazarımda haydutların tehditnameleri kadar menfurdur. Çünkü
bu adi aç adamlar zengin ve tok olduğun için sana o derece garez ve düşmandırlar ki ellerine geçsen seni bir kaşık suda boğarlar.
O atafet2067, lütuf ve ihsan dilenen satırlarında husumetkârlıkları2068
fıkır fıkır kaynar. Dilenci mevkiinde bulunmasalar sana ağız dolusu, koyu koyu sövecekler. Mahaza2069 sövmeye yakın tabirlerle
tahkiren, tehdiden, cebren istemeye cüret edenleri de var. Bazıları,
atıfetine2070 müracaat ettiği zatı ahlaken düşkün göstermek için felsefi rumuzlar2071 yaparlar. Bazıları Allah ile ahiret ile korkutmaya
kalkarlar. Behey hayvan adam, Allah’a itikadın varsa işte anla ki
bana vermiş, sana vermemiş… Emr-i ilahiye mütevekkil ol… Beni
Cenabıhak’la korkutacağına benden evvel ondan sen kendin kork.
Yüzüne bir mektup tutunarak dilenmeye çıkmışsın, onun bile usul
pandantif: boyna takılan bir takı
tebşirat: müjdeler
2064	
haris: hırslı, istekli, düşkün
2065	
muzır: zararlı
2066	
müşfik: şefkatli
2067	
atafet: şefkat
2068	
husumetkârlık: kıskançlık
2069	
mahaza: bununla birlikte
2070	
atıfet: karşılıksız sevgi
2071	
rumuz: simge, üstü kapalı işaret
2062	
2063	
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ve erkânını bilecek kadar zavallı kafanda akıl ve izan yok. Bu dilencilerin nazarlarında bütün zenginler hırsız; hamiyetsiz, alçak, günahkâr ve ortalıkta sürünen, aç, bitli, murdar ne kadar sefiller varsa
hepsi insaniyetperver, hepsi Allah’ın sevgili kulları, dünya onların
yüzü suyu hürmetine duruyor. Bizim de ailece onlarla beraber aç
kalmamış olduğumuza çok öfkeleniyorlar. Her gün aleyhimize bin
türlü iftira icadıyla meşgul oluyorlar. Servetimiz hakkında akıl ve
hayale sığmaz mübalağalar, masallar uyduruyorlar, sonra da para
istemekten sıkılmıyorlar.
Bülent Hanım:
— Bunların dişileri de var. Bir iki elmas takıp tuvaletle sokağa
çıktığım günü soluk çarşaflı murdar karılardan öyle ağza alınmaz
tahkirler, azarlar işitirim ki… Geçenlerde çocukların başlarına siperli takkeler giydirmiştim. “Şapkalı Türk çocuklarına bakınıza
dostlar!” feryadıyla kocakarının biri yerden kocaman bir taş aldı,
otomobile fırlattı, başımızı yaracaktı… Ne sövme, ne sayma işitsen
beyefendi… Kadına değil bir tulumbacı ağzına bile yaraşmaz.
Beyefendi:
— Otomobilden yarım liralık bir kâğıt fırlataydın küfrü bırakır
derhâl duaya başlardı.
Bulgurcu, tepsideki dördüncü şişkin zarfa temas ederek:
— Bu zarf dolgun… Haber bunda… İçinde çok sayfalar var.
Bülent Hanım:
— Böyle mufassal2072 bir mektup mu bekliyordunuz?
— Evet. Gelecek mektup mufassal olabilir. Fakat zarf mühim
bir ticaret evinin damgası havi olacaktı. Bu alelade bir zarf…
Rasiha Hanım:
— Bundan ne anlıyorsunuz?
Bulgurcu:
— Bu ticaret eviyle aramızdaki iş gayet gizlidir. Etrafımızda
hasetçi düşmanlar dolu… Hasımlarımıza muhaberemizi hissettirmufassal: ayrıntılı

2072	
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memek için böyle markasız bir zarf istimali ihtiyatına riayet edilmiş
olabilir.
Bulgurcu, çabuk meraktan kurtulmak için asabi bir istical ile
zarfı paralar gibi yırttı. Birbiri içinde dolgun epeyce sayfalar çıktı. Yazı, kaideli, pişkin, güzeldi fakat “Ya Dost, Medet Bulgurcu
Baba” başlangıcı adamcağıza bir şamar gibi tesir etti. Alt satırları
okumakta devam ettikçe benzi uçtu. Daha sonra, kâğıdı tutan parmaklarına raşe geldi. Beyin uğradığı fena tagayyürden2073 mektubun hayırlı bir şey olmadığını sofradakiler anladılar.
Büyük zevce Rasiha Hanım merakını galebe edemeyerek sordu:
— Beyefendi ne var?
Bulgurcu cevap vermedi. Ok gibi gerginliğiyle çatılmış kaşları
altında kâğıda dikilmiş gözleriyle satırları yer gibi okuyordu.
Rasiha Hanım tekrar etti:
— Beyefendi, çehreniz o kadar bozuldu ki aynada görseniz
kendinizden korkarsınız. Ne var Allah aşkına?..
Bulgurcu cevap olarak anlaşılmaz fakat küfre benzer bir iki
homurtu salıverdi. Hep okuyor, yumruklarını sıkarak, dişlerini gıcırdatarak okuyordu.
Ortağının aynı istirhamlarını tekrar edip cevap alamayan Bülent Hanım hemen sofradan fırladı. Zevcinin omuzundan yanağı yanağına değecek surette meşum2074 kâğıda doğru eğildi. Birkaç satır
okuduktan sonra çarpılmış gibi çehresi dönerek çekildi. Diş ağrısına tutulanlara mahsus bir ıstırapla iki yanağın avuçlarının içine aldı,
sofranın etrafında dolaşmaya başladı.
Çocukların neşeleri söndü. Boyunları büküldü. Felaketin izahını müsterhim2075 melul birer çehreyle bakışıyorlardı.
Rasiha, Bülent’in eteğinden çekerek:
— Kuzum, ne oluyoruz? Ne okudun? Söyle…
tagayyür: değişme
meşum: uğursuz
2075	
müsterhim: yalvararak bekleyen
2073	
2074	
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— Birkaç satır okudum, alt tarafına devam edemedim.
— Ne var?
— O kadar fena sözler ki…
Bulgurcu, birdenbire kâğıtları avucu içinde sıkarak durdu.
Gözleri yemek salonunun tavanını, köşelerini dolaştıktan sonra ailesi efradının merakla solan meyus2076 yüzlerinde gezinerek:
— Korkmayınız, bir şey yok… Yemek yiyelim, dedi.
Fakat karşısındakileri teselliye uğraşan Bulgurcu’nun sözü
hâlâ ağzından nefes darlığıyla çıkıyor, dudakları seyiriyor, ağzı
açık duruyor, bütün vücudunda müziç2077 bir ürperti dolaşıyordu.
Rasiha Hanım, kabaran merakını yatıştıracak hâlâ hiçbir cevap alamadığı için tekrar sordu:
— Beyefendi hiçbir şey yok diyorsunuz ama titreyen dudaklarınızın morartısı gittikçe artıyor.
Bulgurcu haykırdı:
— Korkudan değil, hiddetten, nefretten morarıyorum.
— Sizi bu hâlde gördükçe biz nasıl müteselli2078 olabiliriz? Ne
var, anlatmıyorsunuz.
— Gizli bir şey değil hanım… Ne olduğunu hemen şimdi, yarım saat geçmeden polis komiseri, bütün mahalleli, yarın gazetelerle İstanbul halkı kâmilen2079 duyacak.
Rasiha Hanım yine ısrarla:
— Bize ait bir şeyi halk duymazdan evvel kendimiz öğrensek
daha iyi olmaz mı?
Ahsen Bey çocukları korkutmamak için zoraki bir gülümseme
ile:
— Bir tehdit mektubu göndermişler.
— Para mı istiyorlar?
meyus: kederli
müziç: huzursuz edici
2078	
müteselli: teselli bulmuş
2079	
kâmilen: eksiksiz
2076	
2077	
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— Evet.
— Ne kadar?
Bulgurcu tıkayıcı bir kahkaha ile:
— Yirmi beş bin lira!..
Miktarın bu yüksekliği karşısında büyük küçük herkesin ağzından birer “Aaa…” istiğrabı2080 boşandı. Göğüsleri inleten bütün bu
sedalardan sonra Bulgurcu gürledi:
— Yirmi beş para veren yirmi beş bin defa namert olsun. Bu
herifler liranın yalnız adını duymuşlar. Onu topluca bir yerde görmemişler. Yirmi beş bin lira ile oyun oynuyorlar. Habisler2081 beş
yüz liraya, yüz liraya, yirmi beş liraya hatta on beş liraya bile mumdurlar. Fakat bir para vermeyeceğim.
Bulgurcu kâğıttaki teşniattan2082 pek müteessir olmuştu. Yapılan portresinin hakikaten tamamı tamamına temas eden noktalarda
vicdanı kıvranıyor, tehditname olmaktan ziyade pek ağır bir ithamname dehşetiyle ile gözlerini, beynini yakan sözleri muhtevi menhus kâğıdı kimse görmesin korkusuyla elinde sıkıyordu.
Ahsen Bey kendini tutamadı. Yine bağırdı:
— Bu alçak heriflerin nazarında en büyük cinayet nedir biliyor
musunuz? Tavuk, baklava, börek yemek, şampanya içmek. Şampanya getiriniz, bu melunların inadına bu akşam ailece bu altın
renkli içki ile sarhoş olup zevk edeceğiz. Benim ta ana rahmine
düştüğüm andan beri olan tercümeihâlimi güya tahkik etmişler…
Ne hezeyanlar efendim… Bir milyonerlik davasıdır gidiyor. O,
Amerika’da olur, İngiltere’de olur. Burada, bizim memlekette milyon nerede, biz nerede? Beyinsiz hayvan herifler… Bir hükûmet
adamı, bir mebus aleyhinde tasni edilebilecek2083 en şeni2084 iftira,
işte bu milyonerliktir. Evet, “Filan adam çaldı, milyoner oldu!” der
demez bütün dostun, düşmanın kütük kafaları derhâl menfur birer
istiğrap: şaşkınlık
habis: kötü huylu
2082	
teşniat: ayıplama, kötü görme
2083	
tasni etmek: yakıştırmak
2084	
şeni: kötü
2080	
2081	
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tasdikle öne sallanır. Ulan, memleketin bu zarureti içinde milyon
nereden ve nasıl çalınır? Kimsede bunu muhakeme edecek izan yok.
Birisini halk nazarında bednam etmek2085 istiyor musun? Bu milyonerlik isnadını bir uçurtma gibi püskülüne bağla, salıver. Artık o
zavallı adam bu hırsızlık lekesini bir daha üzerinden temizleyemez.
Milletine, memleketine, hükûmetine büyük büyük hizmetler etmiş
hayırhah fakat bedbaht kimseler vardır ki böyle asılsız isnadatın
suişöhreti altında çürüyüp gitmişlerdir.
Yemekten evvel nefis çerezlerle birer ikişer aperitif aldılar.
Bulgurcu, müthiş kâğıdı buruşturdu, cebine soktu. Çoluk çocuğuna
karşı gayetle şen görünmeye gayret ediyordu.
Yemeğin sonunda kesme billur yayvan kadehler içinde elektrik
ziyasıyla2086 güneş gibi lemalar2087 saçan sarı içki, latif bir neşe ile
kafaları sarmaya başladı.
Eli cebine girdikçe uğursuz kâğıt Bulgurcu’nun parmaklarını
yakıyor gibiydi. Dayanamadı. Fakat bu defa şen bir tarzda haydutları yine teline girişerek:
— Bu melunlardan korkmak, büyük ahmaklıktır. Gayetle saf,
aptal mahluklar… Yavuzlar Çetesi gibi korkunç bir nam taşıyorlar
ama pek acemice, âdeta eşekçe hareket ediyorlar. Güya benden alacakları varmış gibi, yarın bir adam göndereceklermiş… Yirmi beş
bin liranın ona teslimini emrediyorlar, hayvanlığa bakınız. Yalnız
şuna şaşıyorum, kâğıt düzgün bir ifadeyle yazılmış… Bu şehir haydutlarının idarehaneleri, kâtipleri, muhasebecileri mi var? Yoksa
tahsilleri, üslupları yolunda adamlar açlıktan bu yola mı döküldüler? Çete reisi namına imza atan Pala Hüseyin benim kötülüklerimi
derin bir feylesof dimağıyla tenkit ve telin ediyor. Biz, ahlakı bu
köşebaşı haydutlarından mı öğreneceğiz? Ne günlere kaldık? Başımıza Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye2088 gibi kutsi bir nam altında bir taassup ocağı tütecekti, onlar söndü, şimdi ahlak hocaları bu cihetten
bednam etmek: adını kötüye çıkarmak
ziya: ışık
2087	
lem’a: parıltı
2088	
Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye: Osmanlılarda fetva ile vazifeli ilmî kuruluş
2085	
2086	
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mi türemeye başladılar? Nasıl sinire dokunmaz, herif açıktan açığa
diyor ki: “Sen hırsızsın, ben de hırsızım, çaldığından bir miktarını
bana gönder!” Sonra da hırsızlığın ne kadar fena şey olduğunu tuhaf bir felsefe ile tasvire yeltenerek sayfalar dolduruyor. O fena fiilde bulunduğum için ben müttehem2089 oluyorum, ölümle tehdiden
para isteyen o herif yahut o herifler kendileri mafüv2090 mevkide
kalıyorlar.
Rasiha Hanım birdenbire elinden çatalı yere düşürerek:
— Ölümle mi?
Bulgurcu heyecanını kapatmaya uğraşır bir sırıtışla:
— Öyle ya! Tehdit başka türlü nasıl olur?
Rasiha Hanım tepeden tırnağa kadar titreyerek:
— Oh, başımdan aşağı soğuk su dökülmüş gibi üşüdüm. Beyefendi rica ederim, mektubun bu tehdit kısmını okuyunuz, nasıl
yazmışlar?
Ahsen Bey, hakikatin dehşetini latifeye boğmaya uğraşır bir
istihza2091 işmizazıyla2092 ile cebinden kâğıdı çıkarır, buruşuğunu
açarak o kısmı okur:
Hükûmete ihbar-ı keyfiyyet2093 belahatine2094 kalkarsan ettiğin
hatanın dehşetini sana ispat etmek için evvela ailenden kıymettar
bir vücuda kıyacağız, sonra sana…
Rasiha Hanım’ın titremesi ani bir elektrik cereyanına tutulmuşlar gibi sofradaki aile efradını hep dolaşır.
Bülent Hanım ürperen saçlarını elleriyle yatıştırarak:
— Beyefendi, ne demek o? İyi anlayamadım, ailenizden en kıymettar vücudun sahibi kimdir?
müttehem: suçlu; töhmet altında olan
mafüv: suçu bağışlanmış; istisna edilmiş
2091	
istihza: alay
2092	
işmizaz: yüzünü buruşturma
2093	
ihbar-ı keyfiyyet: durumu bildirme
2094	
belahat: aptallık
2089	
2090	
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Bulgurcu ne yapacağını bilemez bir telaşla yerinden kalkıp
yine oturarak:
— Bülent, rengin uçtu. Böyle saçma sözlere üzülme, sinirlenme. Hasta olursun. Abuk sabuk tehditler… Bu heriflerin haydutlukları herhâlde kâtipliklerinden zayıf olacak.
Bülent Hanım baygın baygın:
— Beyefendi, saçma sapan, her ne ise… Bu canavarca tehditnamenin arkasında bize diş bileyen hain, ahlaksız, cüretkâr herifler
var… Ben bu gizli katillerden korkarım, korkuyorum. Söyleyiniz
rica ederim, içimizde en kıymettar vücut kim olabilir?
Bulgurcu lahavle ile başını sağa sola döndürerek:
— Gözüm Bülent, beyhude heyecana düşüyorsun. Bu melunlar
üç yüz lira, beş yüz lira isteseydiler işlerinin ehli haydut olduklarını
anlardım. Bunların defaten yirmi beş bin lira talepleri acemiliklerini,
beceriksizliklerini, beyinsizliklerini gösteriyor. Böyle abur cubur
mahluklardan korkulur mu? Kim bilir nasıl cavalacoz2095 ipsizlerdir.
O, evin içinde en kıymetli vücudun tespiti keyfiyeti, bu şekavet2096 felaketi haricinde iki ortağı meraka düşüren ayrıca mühim bir
mesele mahiyetini alıyordu.
Rasiha Hanım sualde ortağına yardıma atılarak:
— Bülent Hanım’ın bu sualinde büyük hakkı var. Bu hanede
en kıymetli vücut kimdir? Heriflerin bu sözde maksatları nedir? Öldürmek için aramızdan acaba hangimizi tasarlıyorlar?
Bulgurçu iki karısının ibramı2097 arasında nazik bir mevkide
kaldı. Müşkülden kurtulmak için diplomatlık lazımdı. Binaenaleyh
sofradakilere hep şefkatli nazar dolaştırarak:
— İki zevcemle üç çocuğum var, bunların her biri benim için
son mertebede kıymetli vücutlardır. Hiçbirini diğerinden ayırmam.
Bülent Hanım:
cavalacoz: değersiz, uyduruk
şekavet: haydutluk
2097	
ibram: usandırma, zorlama
2095	
2096	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 371

— O hâlde ölüm piyangosu beşimizden birine çıkacak…
Çocuklar soluk benizleri üzerinden birbirini kovalayan iri katreler ile validelerine sokuldular, sarıldılar, titreye titreye sanki yekvücut olmaya uğraşıyorlardı.
Bulgurcu etrafını yatıştırmak için ne yapacağını şaşırarak:
— Hanımlar, şu masumların hâllerine bakınız, çocuklarınıza acıyınız. İhtiyatsız, patavatsız lakırdılar söylemeyiniz. Bu, hiç
ehemmiyet verilecek bir hadise değil. Fakat sizi bu beyhude merak
ve üzüntüden kurtarmak için mahallî polis komiserine haber gönderiyorum. Evin etrafını muhafaza ablukasına aldırtacağım, kırk sekiz
saat geçmeden bu cinayetin mütecasirlerini2098 çalyaka ettireceğim2099
emin olunuz…
23
Bulgurcu’nun müstecel bir haberi üzerine komiser bey çok
bekletmeksizin gelir. İkisi yarım saat kadar bir odaya kapanırlar,
gizli görüşürler. Komiser sorar:
— Şüphe ettiğiniz kimseler var mı?
— Katiyetle şüphe ettiğim kimse yok.
— Husumetkârlarınız?
— Bu hususta ne diyeceğimi bilemem.
— Niçin efendim?
— Çünkü İstanbul’un yarısı, belki bütünü düşmanımdır. Aleyhimde dönen sözleri işitmemiş olmanız kabil değildir. Ben vazifemi
suistimal etmiş, para çalmış, milyoner olmuşum. Vagonlarla şeker
satmışım, düşmana casuslukta bulunmuşum… Bu tehditnamede
yazılan şeylerin daha eşnalarıyla2100 halk nazarında müttehemim2101.
Hâlbuki komiser bey memleketime ettiğim ve etmeye çalıştığım
pek müstesna hizmetleri bilseniz…
mütecasir: cesaret eden, yeltenen
çalyaka ettirmek: yakalatmak
2100	
eşna: daha kötü
2101	
müttehem: suçlu; töhmet altında olan
2098	
2099	
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— Ev içindeki kadın ve erkek hizmetçilerinizden emin misiniz?
— Katiyen eminim. Hepsi sadık emektarlarımdır. Hiçbiri şüphe götürmez.
— Konağınızda aileden hariç kaç nüfus var?
Çocukların, biri İngiliz öteki Fransız iki mürebbiyeleri, birer
dadıları, bir Alman kadın aşçı… İki sofracı, üç hizmetçi… Dışarıda
bir Türk erkek aşçı, yamağı, vekilharç2102, iki uşak…
Zabıta memuru, muhtıra defterine bazı şeyler kaydettikten sonra lazım her türlü tedbirin ittihaz edileceğini2103 temin, fakat kimseye bir şey söylememesini tembih ile avdet etti.
Yine kadınlar, çocuklar sinir buhranları içinde yaşlı gözleriyle
beyefendinin etrafını alarak titreye inleye ucu gelmez suallere giriştiler.
Bulgurcu hepsine müsekkin2104 bir cevap olarak:
— Merakı bitiriniz. Sesinizi kesiniz. Hiçbir şey olmamış gibi
tabii hâlinizi alınız. Harice lakırdı sızdırmayınız. Zabıtanın tedbiri
mükemmeldir. Yarın akşam parayı almaya gelecek enayi herifi yakalayacaklar. Ondan sonra bütün esrar çorap söküğü gibi çözülecek.
Bu güzel teminat, ailenin biraz yüreğine su serpti. Sabah oldu.
O günün akşamı pek müziç2105 ve helecanlı bir merakla bekleniyordu. Herkes birbirini endişeye düşürmemek için korkusunu hazma2106
uğraşıyor fakat gizliden gizliye her birinin göğsü içinde yürekleri
titriyor, sinirleri üşüyordu.
Bulgurcu birkaç revolver birden doldurup hazırlandı. Kime
atacağını bilmiyor fakat kalbini kemiren bir istical2107 ile bir türlü
bir yerde tek2108 duramıyordu.
vekilharç: zengin kişilerin para işleriyle uğraşan kimse
ittihaz edilmek: sağlanmak
2104	
müsekkin: sakinleştirici, yatıştırıcı
2105	
müziç: huzursuz edici
2106	
hazım: sindirme
2107	
istical: acele
2108	
tek: uslu, hareketsiz
2102	
2103	
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Akşam oldu. Sular karardı. Ev halkı bütün tetikte, efendiden
uşağa kadar meraktan herkes nefesini hesapla alıyor, kulaklar sokak kapısında, gözler bir istifham2109 boşluğu içinde bazen birbirine
tesadüf ederek dolaşıyor. Lakin henüz bir ses yok. Acaba kimse
gelmeyecek mi? Tehdit mektubu bir blöf mü acaba?
Off… Nihayet demir kapının elektrikli çanı ince bir gürültü ile
mermer avlunun boşluğu içinde çalkandı. İşte haber bunda… Beyefendinin verdiği talimat üzerine bir uşak sessiz, telaşsız adımlarla kapıyı açar. Avludan sokağa taşan temiz, beyaz, musaffa2110 bir
elektrik ışığı içinde sinema eşhası2111 gibi boylu, pejmürde bir hayalet gözükür. Bilatekellüm2112 bir müddet uşağın yüzüne bakar.
Hizmetkâr da onun, konçları2113 diz kapaklarına kadar çekilmiş kirli
beyaz yün çoraplarını, eski boz ceketini, alaca mintanını, kulaklarına kadar geçmiş ve uyuz hayvan gibi bir deri kalmış koca kalpağını gözden geçirir. Beyefendi de iç kapının aralığından hayretle
gözetler…
Yirmi beş bin lirayı bu at hırsızı kıyafetli herif mi teslim alacak? Fakat konaktan hiç telaş gösterilmez.
Uşak büyük bir itidal ile sorar:
— Ne istiyorsun hemşerim?
Herif, avludaki tezyinata2114 alık alık bakarak:
— Ne mi istiyorum?
— Evet. Kimsin? Ne istiyorsun?
Herif muğber2115, mütehayyir2116 bir durgunlukla:
— Ne istediğimi bana sormadan sen bilecektin.
istifham: soru
musaffa: saf
2111	
sinema eşhası: artist
2112	
bilatekellüm: konuşmadan
2113	
konç: ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan kısım
2114	
tezyinat: süslemeler
2115	
muğber: gücenmiş
2116	
mütehayyir: şaşkın
2109	

2110	
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— Söylemeden ne istediğini ne bileyim ben? Kerametim mi
var? Ben seni tanımıyorum.
— Ben de seni tanımıyorum.
— O hâlde?
— O hâlde bilmem nasıl olacak?
— Tuhaf söylüyorsun.
— Ben tuhaflık bilmem. Durmaya vaktim yok, çabuk olunuz?
var.

— Ne istiyorsun söyle. Buraya gelmekten elbette bir maksadın

— Tabii eğlenmeye gelmedim. Sizin bana teslim olunacak bir
emanetiniz yok mu?
— Ne emaneti?
— Ne bileyim canım? Bana ne? İstersen ver, istersen verme.
Benim lakırdı uzatmaya vaktim yok. İşte gidiyorum.
Meçhul herif sokağa çıkacağı esnada zaten konakta gizli bulunan iki polisle hariçte yolunu kesen diğer iki -ki ceman2117 dört- neferin arasında kalır.
Dışarda dolaşan komiser yetişir. Sokak kapısı kapanır. Varsa
silahlarından tecrit edilmek2118 için herifin üstü aranır. Kuşağı arasından kın içinde ufak bir bıçaktan başka bir şey zuhur etmez.
İsticvap2119 başlar:
Komiser:
— Sen ne emaneti istiyorsun buradan?
Meçhul, donuk gözler ile vahşi vahşi soluyarak sekiz kolun
arasında kıvrana kıvrana:
— Efendi, bana niçin soruyorsun? Emanetin ne olduğunu ben
ne bileyim?
ceman: toplam
tecrit edilmek: uzaklaştırılmak, ayırılmak
2119	
isticvap: sorguya çekme
2117	
2118	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 375

— Ulan sana sormayıp da kime soracağım? İstediğin emanetin
ne olduğunu bilmiyor musun?
— Bilmiyorum.
— Böyle lüzumsuz inkârlarla bizi yorarsan daha ağır ceza görürsün.
Herif şaşkın, yabani bir bakışla dört muhafızın kolları arasında
irkilerek:
— Ceza mı görürüm?
— Evet. Burada şimdi her şeyi dosdoğru söylemezsen büyük
ceza görürsün.
— Kabahatim ne? Niçin ceza görüyorum?
— Söylemezsen görürsün.
— Ne söyleyeceğim efendim? Bir şey bilmiyorum ki söyleyeyim.
— Sorulan suallerime cevap ver. Arkadaşların nerede?
— Benim çok arkadaşım yok. Bir ortağım var.
— Ne iş yaparsın?
— Manavım.
— Dükkânın nerede?
— Tophane’de.
— Buralarda ne dolaşıyorsun?
— Şurada manav Eftim’e turfanda mal getirdim, paramı aldım.
Yokuş aşağı semtime gidiyorum.
— Bu konaktan ne emaneti istiyorsun?
— Haberim yok.
— Nasıl haberin yok? Deminden bu konağın kapısını çalıp da
emaneti isteyen sen değil misin?
— Benim, inkâr etmiyorum. Fakat emanetin ne olduğunu bilmiyorum. Büyük bir belaya çattığımı şimdi anlıyorum. Aldığım iki
lirayı size terk edeyim. Beni başıboş bırakınız, işime gideyim.
— Hangi iki lirayı?
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— Beni emaneti almaya gönderen heriften aldığım iki lirayı…
— O herif kim?
— Tanımıyorum.
— Tanımadığın bir adamın namına nasıl gelip de bu konaktan
emanet istiyorsun?
— Bir Rabb’im Tanrı teala hazretlerinin ismine söylüyorum ki
tanımıyorum.
— Peki. İş nasıl oldu anlat.
— Efendim, ben şu sokağın arkasındaki enli yoldan gidiyordum. Yanmış büyük bir binanın bahçe duvarı karaltısı önünden kulağıma “Hemşeri, hemşeri!” diye bir ses geldi. O yana vardım. Baktım. Kenarda iki dolu çuval yanında bir adam duruyor, bana şöyle
dedi: “Arkadaş ufak bir iş görüp helalinden iki lira kazanmak ister
misin?” “İsterim.” “Ben bu çuvalları bırakıp gidemiyorum.” dedi.
Bu konağı güzelce bana tarif ettikten sonra, “Oraya git, kapıyı çal.
Burada teslim olunacak bir emanet varmış. Onu almaya geldim.”
de. Sana bir paket verecekler, onu bana getir tembihiyle çıkardı iki
lirayı da peşin verdi. Ben onun yanından ayrıldım. Uzaktan uzağa
arkamdan iki gölge peydahlandı. Beni mi gözetliyorlardı, yoksa onlar da işlerine giden birer yolcu muydular, anlayamadım.
mi?

— Seni emaneti almaya gönderen adamın suratına dikkat ettin

— Karanlıktı. Pek dikkatine varamadım. Lakin sesi pek, vücudu dik haşarı bir şeydi.
— Çuvallarda ne vardı? Seçemedin mi?
— Hayır, ağızları kapalıydı.
Bu adam birkaç gün tevkif edildi. Hakkında tahkikat yapıldı.
Hakikaten Tophane’de manav olduğu, bir ortağı bulunduğu, o akşam Osman Bey Gazinosu civarında manav Eftim’e turfanda meyve getirdiği, bu yolda hiçbir sabıkası olmadığı, semtinde namuskâr,

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 377

iyi bir ad, nam tanıdığı anlaşıldı. Kefalete raptedilerek2120 salıverildi. Tehditnameye dair bir ipucu elde edilemedi.
24
Bulgurcu ailesi için tehlike atlatıldı mı? İşte bu keşfedilemiyordu. Tehditnamenin sonunda “Parayı göndermez, zabıtaya ihbarda bulunursanız Yavuzlar Çetesi’yle harpte bulunduğunuzu biliniz.
Evvela ailenizden kıymettar bir cana ve sonra Bulgurcu sana kıyacağız!” diyordu. Bu tehdit, bir blöf mahiyetinde miydi? Yoksa
bunun müthiş hükmü baki miydi?
Bulgurcu ehemmiyet vermiyor gibi görünüyordu ama aile arasından korku zail olmadı2121. Konağın haricine noktalar dikildi, içeriye polisler alındı. Elleri silah tutar adamlarla uşakların adetleri
ziyadeleştirildi. On beş gün kadar bu ihtiyatlara riayet edildi. Her
an meçhul bir felakete intizaren heyecanlar içinde yaşanıldı. Fakat
etraftan bu tehdidin hükmünü müeyyit2122 hiçbir ses, hiçbir emare
belirmedi.
Yavuzlar Çetesi, Bulgurcu Ailesi’ne bir fenalık yapabilmek
aczi içinde miydi, yoksa pusuda mıydı? Bu hakikat hâlâ iyice anlaşılamamakla beraber bilahadise2123 günlerin müruru2124 korkuyu
azalttı.
Evde mahpus kalan çocuklar sıkıntıdan sızlanmaya başladılar.
Tiyatro, sinema, eğlence istiyorlardı. Nihayet ihtiyat2125 bozuldu.
Küçük beyler mürebbiyeleri, lalaları yanlarında olarak ve otomobil
ile birkaç defa yakın sinemalara gönderildi. Aile halkının sevinci
içinde bilavukuat2126 gezip eğlenip geldiler.
Artık tehlike savuşmuş, korku unutulmuş gibiydi. Bir gün
Bulgurcu evde yoktu. Öğle yemeğinde aile halkı sofraya toplanraptetmek: bağlamak
zail olmak: yok olmak
2122	
müeyyit: doğrulayan, destekleyen
2123	
bilahadise: olaysız
2124	
mürur: geçme
2125	
ihtiyat: önlem almalar
2126	
bilavukuat: olaysız
2120	
2121	
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dı. Çocuklardan biri gelmedi: Bülent Hanım’ın oğlu on bir yaşında
Nazima…
Validesi çocuğun nerede olduğunu sordu. Bahçede oynadığını
söylediler. Çağrılması emrini verdi. Fakat gidenler Nazima Bey’i
bahçede bulamadılar. Her tarafa adamlar koştu. Küçük beyi arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlardı.
Hiçbir yemeğe el sürmeden sofradan kalktılar. Bülent Hanım
çıldırmış gibi pencereden kapıya, kapıdan bahçeye, bahçeden içeriye koşuyor, rast geldiğine yumruklarını sıkarak gözlerini açarak
hep “Çocuğumu bulunuz!”cümlesiyle haykırıyordu.
Bütün arayıcıların başında dolaşan Fransız mürebbiyesi kendi
dilinden cevap veriyordu:
“Ne vous inquietez pas tant Madame, je l’ai vu, tout a l’heure
je l’ai bien vu, il jouait dans le jardin avec son petit cerf-volant.”2127
Taharri2128 bir saati geçti. Konak dâhilinde çatıdan bodruma
kadar aranmadık kıyı bucak kalmadı. Bahçe karış karış gezildi. Sık
yapraklı ağaçların dalları arasına kadar adamlar çıktı. Nazimacık
hiçbir yerde yoktu. Fakat çocuk ortada bir nişane2129 bile bırakmadan evin içinden böyle birdenbire nasıl kaybolabilirdi?
Babasına telgraf çekildi. Bulgurcu büyük bir yeis ve telaş içinde geldi. Evin içinde yapılan tahkikat ve edilen isticvaplardan çocuğun bahçeden nabedit olduğu2130 hakikati anlaşılıyordu. Bahçenin
geniş bir arsaya açılan küçük bir kapısı vardı. Buranın her zaman
kapalı duran sürgüsünü açık buldular. Besbelli çocuk bu kapıdan
çıkmıştı.
“Ne vous inquietez pas tant madame, je l’ai vu, tout a l’heure je l’ai bien vu, il
jouait dans le jardin avec son petit cerf-volant” (Fr.): “O kadar endişe etmeyiniz madam. Onu gördüm. Deminden iyice gördüm. Bahçede küçük uçurtmasıyla oynuyordu.”
2128	
taharri: aramak
2129	
nişane: iz
2130	
nabedit olmak: yok olmak
2127	
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Kapıyı açtılar, biraz ötede gaz tenekelerinden çatılmış bir kulübede fakir bir aile barınıyordu. Kulübenin önünde güneşin altında
tozlar içinde oynayan iki donsuz çocuğun validesinden sordular:
— Küçük Nazima Bey bu kapıdan dışarı çıktı mı, gördün mü?
Tesettür için başına kirli bir peştamal parçası örtülmüş kadın,
penceresiz meskeninin karanlığı içinden uzanarak cevap verdi:
— Gördüm, gördüm.
— Nereye gitti?
— Şurada bir otomobil duruyordu, içinden pek genç, güzel bir
adam indi. Sizin küçük beyle konuştular. Sonra onu da otomobile
aldılar, gittiler.
— Çocuğu çekerek, bağırtarak zorla mı otomobile aldılar?
— Hayır, hayır. Sizin küçük bey gülerek, konuşarak gitti. Onları tanıyor olmalı.
— Bu genç adam ne simada, ne kıyafetteydi?
Kadın yüzünü buruşturup biraz düşündükten sonra:
— Sarışın gibi… Beyaz yüzlü, kalpaklı, elinde gümüşlü bir de
kırbaç var…
Fransız mürebbiyesiyle Lala Behçet Ağa birbirine bakışarak
bu tarif edileni tanıdılar.
Behçet Ağa yüzünde peyda olan bir tebessümle:
— Öyleyse merak etmeyiniz efendim. Bu çocuğu gümüş kırbacından tanıdım. Bizim küçük bey yabancı bir yerde değil. Şimdi
gider bulurum.
Yeisten zaten köpürmüş olan Bulgurcu, uşağın bu safderunane
sözlerine hiddetlenerek:
— Bize yabancı olmayan bu gümüş kırbaçlı genç kim? İçeriye
haber vermeden, izin almadan çocuğu otomobiline bindirip nasıl
götürüyor, nereye götürüyor?
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Saf hizmetkâr bu haklı suallere cevap düşünmek için önüne
baktı. Ahsen Bey mütezayit2131 bir yeisle kaşlarını çatarak isticvapta devam etti:
— Bu kalpaklı, kırbaçlı genç kim?
— Nüzhet Paşa’nın oğlu.
— Nüzhet Paşa nasıl adam?
— Şahsını tanımıyorum.
— Konağı nerede?
— Bilmiyorum.
— Şahsını ikametgâhını tanımadığın bir adamı nasıl oluyor da
bize yabancı saymıyorsun?
Hizmetkâr fakat bu defa derin bir endişeyle bir kere daha önüne baktı. Cevap yerine birkaç defa yutkundu.
Bulgurcu lahavleler savurarak devam etti:
— Nazima, bu kırbaçlı gençle nerede tanıştı?
— Sinemada.
— Nasıl?
— Bu kalpaklı da hemen bir çocuk, onun da arkasında bir lalası
var. Her zaman sinemada gelip bizim yanımıza otururlar.
— Ne konuşurlar?
— Tayyare lafı…
— Nasıl tayyare lafı?
— Bu Nüzhet Paşazadenin konağında bir oyuncak tayyaresi
varmış. Benzini yanar, pervanesi dönermiş. İçine bir kedi oturtsanız havaya kaldırırmış… Bulutlara kadar yükselir inermiş… Babası bilmem kaç yüz liraya hangi Frenk memleketinden getirtmiş…
Nüzhet Paşa’nın oğlu tayyareyi böyle tarif ederken bizim Nazima
Bey dikkatle onun ağzına bakar, nefes almayı bile unuturdu.
Lalanın verdiği bu tafsilattan çocuğun tayyare sevdasıyla gittiği hemen katiyetle anlaşılır gibi oluyordu. Validesinden izin istese
mütezayit: artan

2131	
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koparamayacağını hissettiğinden çabuk avdet etmek üzere habersizce gitmiş olabilirdi.
Acaba bu vakada büyük bir üzüntü tevlit eden2132 bir su-i tesadüften başka bir tehlike yok muydu? Taharriye hacet kalmadan
çocuk dönecek miydi? Kaybolma müddeti zamanı iki saati geçiyordu. Nazima evini, anasını, babasını unutacak kadar tayyare ilen
oynamaya mı daldı?
İşte büyük bir tehlike olup olmadığı ihtimalleri arasında Bulgurcu’nun beyni yanıyordu. Bu suretle bir saat daha geçti, çocuk
gelmedi. Ahsen Bey tutuşan kafasını iki avucu arasında sıkarak düşünüyordu:
— Nüzhet Paşa… Nüzhet Paşa…
Fakat etraflarda bu isimde bir paşa hiç tanımıyordu, hiç işitmemişti. Soruşturmak için civarı dolaşmaya adamlar gönderildi. Bu
namın sahibini tanıyan bir ferde tesadüf edilemedi.
Bu zatı ve ismi meçhul paşanın taharrisiyle akşam edildi. Sularla beraber Bulgurcu’nun bütün ümitleri de karardı. Meşum bir
gece zilleti içinde vaka kızıl bir facia rengi aldı.
Baba haykırıyor. Her tarafa yeniden yeniye adamlar saldırılıyor, telgraflar çekiliyor, telefonlar işleniyor. Ana çırpına çırpına
bayılıyor. Nazimacıktan bir eser bulunamıyordu.
Çocuk ani bir hastalığa tutulup öleydi kalpleri bu kadar elim,
bu kadar acı bir matem sarmazdı. Ağlanır, sızlanır, dövünülür, bu
acı ne kadar uzun sürse nihayet emr-i Bari’ye2133 teslimiyetle susulurdu. Lakin bu öyle değildi. Çocuk şimdi bir diri ölüydü. Zavallıcık nasıl korkunç, karanlık, rutubetli mahzenlerde kapalı bulunuyor? Hangi cani ellerin insafsız tazyikleri altında titreyip ağlıyordu?
Bülent Hanım’a o didinmelerden, bayılmalardan, haykırmalardan sonra hezeyan-ı tazallümiye2134 benzer bir nevi cinnet hâli geldi.
tevlit etmek: yol açmak
emr-i bariye: Allah’ın emri
2134	
hezeyan-i tazallümi: inlemeli sayıklama
2132	
2133	
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Saçlar kirpi gibi kabarmış, gözler dönmüş, dudaklar sarkmış, pek
hazin bir nazarla zevcinin karşısına dikilerek:
— Çocuğumu buldurunuz yahut beni de öldürünüz.
Bulgurcu yalvarıyordu:
— Bülent, kendine gel… Beni kendinden daha az mı müteessir
sanıyorsun? Yavrumu buldurmak için bütün servetimi fedaya hazırım…
Kadın yeis içinde muvazenesizliğini2135 gösterir uzun, kandilli
bir kahkaha ile:
— Bundan sonra bütün servetin başından kalsın. Kaç senedir
haram helal topladığın para ile bütün yiyip içtiklerim, zevk edip
eğlendiklerim bu bir gecenin içinde burnumdan geldi. Âlemin tan u
teşnii2136 üzerine dikilmiş böyle zenginliğe yüz bin kere lanet olsun.
Bir şehir halkı açlıktan kırılırken biz yemek salonumuzun panjurlarını kapadık, elektriklerini yaktık, en bereketli, en bolluk zamanlardan ziyade tıkındık. En şen zamanlardan ziyade sefa sürdük. Gazeteler hamiyetimizden2137, istikametimizden, fedakârlıklarımızdan,
pek büyük hizmetlerimizden şükranla bahisler yürütüyorlardı. Biz
zamanla, her şeyle istihza ettik. Vatanın matemiyle eğlendik, her
acıya güldük, bizim kalbimizden başka her tarafta elem, ıstırap,
ölüm doluydu. Biz bunların hiçbirini duymadık. Yürek ateşi nasıl
olur bilmiyordum. Fakat şu anda evlat acısı ile içim cayır cayır yanıyor. Muharebede birkaç şehit veren anaların gözyaşları şimdi benim ruhumdan sızıyor. Benliğimin en derin samimiyetinde onların
can dayanmaz matemlerini duyuyorum. Bugüne kadar hep kazandık. Bir mecburiyet şekline girmedikçe bir tarafa iane2138 verdiğimizi, kimseyi sefaletten kurtardığımızı bilemiyorum. Cani, hırsız
her kimlerse bizden yirmi beş bin lira istediler ve tehlikeyi haber
verdiler. Evvela aileden kıymetli bir cana kıyacaklarını anlattılar.
muvazenesizlik: dengesizlik
tan u teşni: kötüleme
2137	
hamiyet: gayret
2138	
iane: yardım
2135	
2136	
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En göz bebeğimizi ittihap ettiler2139. Bu menhus2140 yirmi beş bin
liraya evladını feda mı edeceksin? Söyle!
Bulgurcu işittiklerini anlamıyor gibi derin ve çetin buruşuklar
içinde gözleri boşluğa muallak2141, dalgın duruyordu.
Hanım tekrar etti:
— Nazima’dan sonra katl2142 nöbeti sana gelecek, tehditname
mealini iyice tahattur et2143. Çünkü herifler dediklerini yapıyorlar.
Üzerine bu kadar gözler titreyen yavrumu nasıl kolayca çaldılar…
25
Ertesi günü Bülent Hanım’ın tazallüm humması, sayıklamaları
arttı. Her lahzada2144 muhatabına saldıracak bir mecnun tehevvürüyle2145 zevcinin karşısına dikiliyor, kolları göğsünde çapraz, boyun çarpık, tahammül olunmaz ithamlarla onu tahrik ediyor:
— Evladımı bul… Konağı da yakarım, seni de öldürürüm, kendimi de… Yirmi bin liranın bir zamanlar yirmi beş para kadar nazarında ehemmiyeti yoktu. Bir yığın kirli kâğıdın uğruna oğlunu
haydutlar eline gönderdin, benim canımı cehenneme attın. Çocuğumu isterim. Onu şimdi sağ buldurtacaksın, yoksa tırnaklarımla
hepinizi boğarım…
Doktorlar, kordiyaller2146, teselliler hiçbir şey para etmiyordu.
“Çocuğumu bulunuz! Buldurunuz!” feryatlarıyla duvarları çınlatan
bu mecnun kadının hücumları karşısında bunalan Bulgurcu:
— Hanım, sen ana isen ben de babayım. İşte yirmi beş bin lira
hazır. Fakat nereye göndereyim de çocuğumu getirteyim? Niçin
ittihab etmek: bağış kabul etme
menhus: uğursuz
2141	
muallak: asılı
2142	
katl: öldürmek
2143	
tahattur etmek: hatırlamak
2144	
lahza: an
2145	
tehevvür: hiddet etme, köpürme
2146	
kordiyal: rahatlatıcı bir ilaç
2139	
2140	
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işin zorluğunu, nezaketini düşünmeden saçma sapan hakaretlerle
bana hücum ediyorsun?
— Bunu evvela düşüneydin, macerayı böyle mühlik2147 şekle
sokan sensin.
— Bu haydutların ortada muntazam bir idarehaneleri, bankaları
yok ki parayı gönderip çocuğu getirteyim. Şu anda elimizde bir şey
yok. Evet, pek elim bir hâl ama ne yapalım? Vukuatı intizarından
başka bir çaremiz var mı? Sen mümkün ile muhali fark edemez bir
kadın oldun. İcrası kabil bir şey varsa söyle yapayım.
Konağın içini her saat şiddeti artan bir matem kasıp kavurmakta, karı koca birbirini bitirmekte iken alt katta sokak üstündeki uşak
odasının panjuru ile çerçevesi arasına bırakılmış bir mektup bulundu. Üzeri Ahsen Bey’e yazılmış zarf yırtıldı. Şu mektup çıktı:
“Beyefendi,
Sizi umurdide2148 bir adam zannetmekle yanılmış olduğumuzu
anladık. Ciddi ve merdane ihtarlarımıza karşı ihanetle hareket ettiniz. Bizi zabıtaya ihbardan ne kazandınız? Üzüntü, gözyaşı, ıstırap… Bu anda elimizde bir rehininiz var, binaenaleyh karşı karşıya
olan vaziyetimiz sizinkinden çok muhkemdir2149. Çünkü aramızda
harp başladı. Taarruz ettik. Kazandık. Çocuğun yaldızlı karyolalardan, ipekli döşeklerden, ana baba şefkatinden, bütün bu esbab-ı
refah2150 ve naz u naimden2151 eşkıya inine, hoyrat kanlı ellere düşmesinden çektiği ıstırapların mesulü sizsiniz.
Yavrucak yerini fena hâlde yadırgadı. Saatten saate zayıfladığını görüyoruz. İstirahatini temin için elden geleni yapıyoruz.
Lakin bir Bulgurcu sarayından çıkmış bu küçük şehzadenin kibar,
mühlik: tehlikeli
umurdide: tecrübeli, görmüş geçirmiş
2149	
muhkem: sağlam
2150	
esbab-ı refah: refaha sebep olan
2151	
naz u naim: şımarıklık ve bolluk
2147	
2148	
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nazik gönlünü biz ne ile tezyin2152 ve en nefis taamlardan bıkmış
müstağni2153 midesini hangi yemeklerle telziz edebiliriz2154?
Zavallı çocuk, babası diyetini tediye etmezse2155 kendinin boğazlanmaya mahkûm, ağılda bir kuzu olduğunu hissetti. O müthiş
saatin tasavvuru kahrıyla titriyor, teselli kabul etmiyor.
Çocuğunuz zeki ve sinirli. Sizden ziyade anasına düşkün. Her
teessüründe ‘Anneciğim, anneciğim…’ istimdadıyla2156 yüzüstü yerlere kapanıyor… Ağlıyor, ağlıyor.
Gözyaşlarının tufanı arasında dün akşam bizden sordu:
‘İstediğiniz parayı babam göndermezse bana ne yapacaksınız?’
Bu suale karşı Allah bilir haydut kalplerimiz kanayarak sızladı…
Fakat parayı çocuğunun hayatından ziyade seven bir babanın şefkatsizliğine telinden başka elimizden ne gelir? Biz de geçineceğiz.
Menfur bir yola salikiz2157. Lakin sözümüzde mertiz. Müspet menfi
taahhütlerimizi aynen ifaya mecburuz. Vadeleri hululünde bedelleri tedip olunmayan canlı rehineler imha edilir.
Haydudun kanunu budur. Şaki işte bu prensip üzerine ölür, öldürür.
Masum çocuğunuzun sualini cevapsız bırakmadık. Mezbahamızda vadesi sona ermiş bir kuzucuk daha vardı. Onun ruhunu
Nazima Bey’in gözü önünde bedeninden ayırıp cennete gönderdik.
Korkudan oğlunuzun dudakları patladı. Manzaranın dehşetine tahammül edemedi, iki defa bayıldı.
Mahdumunuzun2158 da masum ruhu bir hafta sonra cennete
uçurulacaktır.
tezyin: bezeme
müstağni: doymuş
2154	
telziz etmek: tatlandırmak
2155	
tediye etmek: ödemek
2156	
istimdat: yardım isteme, imdada çağırma
2157	
salik: bir yolda giden
2158	
mahdum: oğul, evlat
2152	
2153	
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Bir lirasının tenzili2159 kabil olmayan fidye-i necatın2160 teslim
ve tesellümü hakkındaki şartlarımızı iki gün sonra bildireceğiz.
Aradaki münazaunfih2161 hususun tarafeynin2162 menafiine2163
muvafık surette faslpezir olması2164 temennisiyle hürmetlerimizi
takdim ederiz.
Yavuzlar Çetesi Reisi
Pala Hüseyin”
2165
Bu menfur kâğıdın kıraati hitamında
Bülent Hanım başını
duvardan duvara çarpmaya, kendini yerden yere vurmaya, bütün
kâinata karşı isyanla ağza alınmaz şeyler haykırmaya başladı.
Bulgurcu bazen dudaklarını yeis ve hiddetle sıktığı dişlerinin
arasında unutarak can acısı ile birdenbire ağzını açıyor, boşanıyor:
— Ne feci komedya Allah’ım… Bu şehir haydutları yavaş yavaş muntazam bir şirket hâlini alıyorlar. Otomobilleri var, motorları
var, telefonları belki de telsiz telgrafları, tayyareleri var, yazıhaneleri, kâtipleri var. Bu ne teşkilat! Size kanundan, felsefeden, ahlaktan bahsediyorlar. Yirmi beş bin lira fidye-i necat göndermezseniz çocuğunuzu öldürmek hak ve salahiyetine haiz olduklarını
size mahcup edecek bir cerbeze2166 ile davaya kalkıyorlar. Şekavet2167
kanunlarından, mertliklerinden vuku bulacak cinayetin mesuliyetini tamamıyla size yükleterek öyle cüretkâr sözlerle sizi ilzam ü
iskata2168 uğraşıyorlar ki çıldırmamak mümkün değil… Bu efendilere parayı nasıl kazandığımın hesabını vermeye mecbur muyum?
Servetim haram menbalardan toplanmışmış… Bu haram paraya
karşı namuslu namussuz bütün halkın bu hırs ve hücumu nedir? Bitenzil: indirme, indirim
fidye-i necat: kurtuluş parası
2161	
münazaunfih: ihtilaflı, çekişmeli
2162	
tarafeyn: iki taraf
2163	
menafi: çıkarlar
2164	
faslpezir olmak: çözümlenmek
2165	
hitam: sona erme
2166	
cerbeze: kurnazlık, tuttuğunu koparma
2167	
şekavet: eşkıyalık, haydutluk
2168	
ilzam u iskat: susturma
2159	
2160	
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rer parçasını onlarla taksim etsem hepsi susacaklar. Fakat bu kabil
değil. Karnını doyurmak kabahat, elektrik yakmak kabahat, otomobile binmek kabahat. Memlekette hiç zengin kalmamalı. Hepimiz
dilenci olup ortaya çıkmalıyız ki içleri rahat etsin, sesleri kesilsin.
Kırmızı yüzlü, iri vücutlu, gür sesli vekilharç Rüstem Efendi
içeri girdi. Velinimetini teselli için söz arıyordu. Efendi, hizmetkâr
bir müddet göz göze geldiler. Bulgurcu’nun yirmi beş bin liraya
çocuğundan daha az acımadığını bakışından anlayan vekilharç başladı:
— Zaman değişiyor diyorlar, zaman bizi muhit2169 olduğu için
içinde tabii biz de değişiyoruz. Ama nasıl? Kirli çamaşır değiştirir
gibi eski âdetlerimizden, ahlaklarımızdan soyunuyoruz. Fakat onların yerine giyecek temiz bir şey bulamayarak tiğteber şehlevent2170,
cascavlak kalıyoruz. Bir milletin tekmil2171 hayatı terbiyesine, ahlakına bağlıdır. Fakat ahlakın vücudu bazı şartlara vabeste2172 kalıyor. Ezcümle ahlak, açlıkla imtizaç edemiyor2173. Aç adamın dimağından her şeye karşı bir isyan fışkırıyor. Ya kendini öldürüyor
ya başkasını katlediyor. Rızkını tedarik için yavaş yavaş iptidai2174
vahşete, hayvaniyete düşüyor.
Ahsen Bey sabırsızlıkla yüzünü buruşturarak:
— Rüstem ne demek istiyorsun? Kısa söyle. Diskur dinlemeye
tahammülüm yok.
— Şunu demek istiyorum ki… İstanbul halkının üçte ikisi aç…
Ama nasıl aç, artık katık istemiyor, kuru ekmeğe razı… Lakin bazı
akşamlar onu da bulamıyor. “Açtan korkmalı” mealinde bir darbımeselimiz vardır. İşte her felaketlerin başı buradan kopuyor. Ben
İstanbul’un ücra semtlerini, mahalle kahvelerini dolaşıyorum. Neler görüyorum, neler işitiyorum…
muhit: etrafını kuşatan
tiğteber şehlevent: elinde avucunda bir şey kalmamış, her şeyini kaybetmiş
2171	
tekmil: bütün
2172	
vabeste: bağlı
2173	
imtizaç etmek: uyum sağlamak
2174	
iptidai: ilkel
2169	
2170	
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— Neler işitiyorsun?
— Kaba halk dediğimiz avam yok mu, işte bunlar bazen öyle
ince şeyler düşünüyor, öyle akla gelmez şeylere dikkat ediyor ki hakikaten şaşılır. Geçen günü böyle kahvelerin birinde bir gazete elden ele dolaşarak ilk sayfasındaki bir resim türlü türlü tefsirlere uğruyordu. Ben de baktım. Resim müzeyyen2175, mükemmel bir sofra
gösteriyor. Etrafında oturanların önlerinde her biri diğer nev içkiye
mahsus irili ufaklı beşer altışar tane kadeh var, çiçekler, sürahiler,
türlü takımlar… Taamın2176 sonu… Herkes ağzını silip peçetesini
önüne koymuş. Bu sofranın makbul davetlilerinden birkaçı dolgun
yüzlü, iri karınlı, o kadar çok atıştırmışlar ki göz kapaklarına kadar
vücutlarına bir şişkinlik gelmiş, kimsenin kımıldayacak hâli kalmamış. Hepsi bulunduğu yerde sızacak gibi dünyayı dikkate gayr-i
muktedir2177 küçük bir gözle görüyor. Sonra kahvedeki müşterilerden biri “Bu ziyafet nedir? Bu efendiler niçin toplanmışlar? Ne
iş görüyorlar?” Bu suallere her ağızdan bir cevap çıktı. Sonra biri
şöyle dedi, “Eğer bunlar Türk umuruyla meşgul Türklerse bu kadar
çok yedikten sonra hiçbir iş göremezler. Çünkü fazla tokluk zihni
kalınlaştırır, zekâyı söndürür, merhameti azaltır. Bizim gibi açlıktan kırılan bir milletin hissiyatına yokluk çeken, kanaatle yaşayan
adamlar tercüman olabilirler. Tok açın hâlinden bilmez… Atalarımızın bu sözünde elbette bir hikmet vardır.”
Bir diğeri lafa atılarak:
“Bir hastamız var. Doktor havyar yedirmek tavsiyesinde bulundu. Balık Pazarı’na indim, aradım. Lüks mekûlat2178 nevinden2179
sayıldığı için gümrük resmi2180 artırıldığından havyar fevkalade fiyatlanmış. En adisinin okkasına bin beş yüz kuruş istiyorlar. Bu
pahalılığı işitince havyarı hastama yedirmek değil, koklatamayacağımı bile anlayarak çekildim. İki gün sonra bir zatın fazla havyar
müzeyyen: süslenmiş
taam: yemek
2177	
gayr-i muktedir: güçsüz, değersiz
2178	
mekûlat: yiyecekler
2179	
nevi: çeşit
2180	
gümrük resmi: gümrük vergisi
2175	
2176	
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yemekten çatlayarak vefat ettiğini gazetelerde okudum. Bunda manevi bir tedip2181 gördüm. Herhangi pahalı bir nimeti çatlayıncaya
kadar yemeye keseleri müsait olanlar bu feci kıtlık zamanında itidalden2182 ayrılmamakla kendi nevilerine insaniyet göstermiş olurlar ve bu mecburi savm-ı umumiyyenin2183 ıstırabından biraz olsun
tatmış bulunurlar.
Vekilharç derin bir taaccüple başını sağa sola çevirerek devam
etti:
— Görüyor musunuz hissi mahdut2184 sandığınız avam nelere
dikkat ediyor…
Kileri nimetlerle dolup taşan ve mutfağında aşçılar işlerken fakir komşusunun yokluğuna hürmeten aç durmak gibi manasız bir
ahlak faziletinden Bulgurcu bir şey anlamazdı. Tokların evinde açlardan bahsettiği için Ahsen Beyefendi, vekilharcına âdeta kızarak:
— Rüstem, böyle mustarip zamanımda yine karşımda açlardan,
toklardan bahsetmeye mi geldin? Avam, doğru muhakeme etmez.
O, yalnız bir kitle hâlinde kendi menfaatini düşünür ve gayet kıskançtır. Kendinde olmayan, olamayan şeylere karşı nefreti büyüktür.
Hususi zenginliği, ferdî refahı, bir diğere ait saadeti hiç çekemez.
Umumun birden aynı derecede zengin, mesut olması aynı refahla
hayat sürmesi kabil midir? Çok yiyip içenin iş göremeyeceği, fazla tokluğun zihni kalınlaştıracağı, zekâyı söndüreceği, merhameti
azaltacağı, hep bunlar saçma sözlerdir. Kulak verme. Bilakis açlık,
tabütüvanı2185 keser. Zihni uyuşturur, zekâyı söndürür, merhameti azaltır. İnsanı vahşi bir hayvana dönüştürür. Dikkat et, zamanın
katilleri hep açlar arasından zuhur etmiyor mu? Ben bugün gidip
de kimseyi öldürür müyüm? Fakat herif bana “Seni öldüreceğim”
tehdidiyle mektup gönderiyor çünkü aç… Bugün hepimizi mugaddi2186 yemeklerle doyurmak kabil değilse bırak bir kısım Türkler iyi
tedip: terbiye etme
itidal: ölçülü olma
2183	
savm-ı umumiyye: genelin/halkın (zorunlu) tuttuğu oruç
2184	
mahdut: dar
2185	
tabütüvan: güç, takat
2186	
mugaddi: besleyici
2181	
2182	
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gıdalanarak zekâlarını, kuvvetlerini, şecaatlerini muhafaza etsinler.
Çünkü çokluğu idare edecek ve kurtaracak işte bu azlıktır. Bu kadar
siyasi felaketler, türlü müşkülat ve tahammül olunmaz zahmetler
içinde Türk’ün varlığını kurtarmaya uğraşanların bir sofrada yediklerini görmek… Aman ya Rabbi, bu ne sakim2187 düşünüştür? Yâr ü
ağyara2188 karşı aç mı çalışsınlar? Zihnen bu kadar düştük mü? Bu
elim saatte böyle saçmaları gelip karşımda dırlanıyorsun.
Bülent Hanım, kâbus bir kadın derbederliği, bir humma hastası
bakışı ve yürüyüşü ile iki erkeğin arasına girerek:
— Efendiler, ne dırlanıyorsunuz? Şu saatte kimsenin açlığı tokluğu umurumda değil. Evladım haydutların elinde korkudan ölecek.
O masumcağız mezara, ben tımarhaneye gitmezden evvel ne yapacaksanız yapınız. Yirmi beş bin lirayı yavrucuğumun hayatından
daha kıymetli buluyorsanız ben öteberimi satar, parayı tedarik ederim.
Bulgurcu, zevcesinin bu elim hâline boyun bükük, eller semada bir telehhüf2189 nazarıyla bakarak:
— Hanımcığım üzülme, para hazırdır…
Bülent Hanım haykıra haykıra:
— Böyle bir anda bir valideye “Üzülme” demek onun analık
sevgisine karşı bir hakarettir. Siz de babasınız ama benim ıstırabımla aynı derecede mustarip değilsiniz.
— Bir erkek, bir kadınla aynı derecede müteellim olsa2190 da
ondan ziyade metin görünmek kudretine maliktir. Senin gibi bağıra
çağıra çırpınmadığım için beni oğluma acımıyor sanma.
— Benim kadar acısan çıldırırsın. Hemen bu felakete bir çare
düşünmeye uğraşırsın. Diğer bahislere ait sözlerle çene yormak havailiğinde2191 bulunamazsın.
sakim: bozuk, yanlış
yâr u ağyar: dost ve düşmanlar, herkes
2189	
telehhüf: hüzünlenme
2190	
müteellim olmak: içi sızlamak
2191	
havailik: uçarılık, hoppalık
2187	
2188	
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— Hanım, beni şefkatsizlikle ithamdan bilmem nasıl bir haz
duyuyorsun…
— Bey, beni bu anda cennete götürseler haz duymam, duyamam. Ben çocuğumun iftirakı2192 cehenneminde yanıyorum. Beynim ondan başka bir şeyle meşgul olamıyor. Dünyayı göremiyorum.
Gözlerimi, kulaklarımı hep bu ateş bürümüş.
— Analığın, babalıktan çok derin farkı olduğunu anlıyorum.
Hanım, hep bu lakırdıları dimağın duymadan yalnız kalp ateşinin
hararetiyle söylüyorsun. İnsan feveranla hakikatten çıkabilir. Fakat
zalim vukuat söz ile değişmiyor. Haydutlar para istiyorlar lakin bu
teslim ü tesellümün2193 nerede ve ne suretle olacağını tayin etmediler.
— Tayin etmediler ya… Kapımıza kadar adam gönderdilerdi
ya…
— O geçti. Şimdi vukuatın ikinci devresindeyiz.
— Komiserlere haberler gönderdin, evin içini dışını polislerle
doldurdun. İşi berbat ettin. Bu müthiş macerayı bu kadar fena bir
ikinci devreye sen soktun. Şimdi dikkat et, bunun üçüncü devresi çocuğumuzun ölümü demektir. Eğer böyle bir şey vuku bulursa
Bulgurcu, gider bu Yavuzlar’ı arar çetelerine iltihak ederim2194. Onlarla birlikte olur, senin aleyhine harp açarım. Çünkü benim bildiklerimi onlar bilemezler. Haydutların tehditnamedeki ithamları
bütün doğru. Noksanları var, fazlaları yok. Onlar yirmi beş bin lira
için bir cana kıyıyorlar, sen pek çoğuna kıydın. Onların adları haydut, seninki hamiyetli, beyefendi… Söyletme beni…
Bulgurcu, karısının üzerine atılmak tehevvürüyle2195 yerinden
fırlar. Fakat vekilharç araya girer:
— Beyefendi, çocuk olmayınız, kadına uyulur mu? Hanım söylediğini bilmiyor. Doktor bana anlattı. Bu laflara bilmem ne hezeyanı derlermiş… Zavallı kadın acıyla deli gibi olmuş…
iftirak: ayrılık
tesellüm: verilen şeyi geri alma
2194	
iltihak etmek: katılmak
2195	
tehevvür: öfkelenme
2192	
2193	
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Bülent Hanım yeis kahkahaları içinde titreyen sesiyle:
— Deli ben değilim, sizsiniz ve bilhusus koca olacak bu heriftir. Kalbinde para muhabbetinden başka hiçbir şey yok. Dini imanı
para. Onun uğruna bu herif her şeyi feda eder. Çocuğunu, ailesini,
vatanını, haysiyetini, insanlığını, vicdanını… Her şeyini, her şeyini… Ben böyle dünya ıstırabının sonuna geldikten sonra kimden
korkacağım? Neden çekineceğim? Ben biliyorum, onun gözlerinden anlıyorum. Parayı vermemek için hâlâ guguk düşünüyor, yine
komiserleri çağıracak, yine evin her tarafına polisler dolduracak…
Çocuğunu boğdurtuncaya kadar uğraşacak… Vallahi Bulgurcu,
servetini bir avuç küle tahvil ederim2196, hükûmete “O çete haydutlarını bırakınız. Bu, büyük haydudu tutunuz. Tekmil fenalıklar
bunun başının altındandır. Bunun memlekete zararı, hıyaneti ötekilerden çok ziyadedir!” derim ve sözlerimi ispat ederim.
Doktorlar; müsekkinler2197, duşlar, masajlarla kadının cinnetini
teskine uğraşıyorlardı.
İki gün sonra Yavuzlar Çetesi’nden “Muhterem Ahsen Beyefendi Hazretleri” adresine yine kapalı bir zarf geldi. Pek müthiş
muhteviyatını Bülent Hanım’dan saklamak istediler. Fakat kabil
olmadı. Bedbaht kadın kapıları pencereleri kıracak, zincirleri paralayacak bir şiddet peyda etmişti.
Bu defa Yavuzların beyanatı uzun değildi ve kalemi Nazimacığın eline vererek hâlin tüyleri ürperten faciasını onun korkudan
titreyen zayıf parmaklarına tasvir ettirmişlerdi.
İşte masumun anasından babasından istimdaden2198 kopardığı
nevmid2199 feryatlar:
“Anneciğim, anneciğim…”
Sonra gözyaşları ile silinmiş satırlar, yarı okunur, zayıf, titrek
çizilmiş birkaç kelime ve:
tahvil etmek: dönüştürmek
müsekkin: yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç
2198	
istimdaden: yardım istercesine
2199	
nevmid: umutsuz
2196	
2197	
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“Beni buradan niçin aldırmıyorsunuz? Karanlık, soğuk bir
mahzendeyim. Yüzüme sular damlıyor, etrafımda hamam böcekleri
ve akrepler geziniyor. Sizden ayrıldığım günden beri güneşi görmedim. Hastayım anneciğim. Titriyorum anneciğim. Babama niçin
söylemiyorsun, para göndersin. Beni kurtarsın. Paranız yoksa benim küçük faytonumu, altın saat kordonumu, elmaslı kol düğmelerimi, fotoğraf ve Pathé Baby sinema makinelerimi satınız…
Çünkü anneciğim, ah babacığım… (gözyaşlarıyla bozulmuş
satırlar) çünkü burada benimle beraber… bir küçük… bir küçük…
Hayrettin vardı… Babası… babası para göndermedi… Gözümün
önünde bo… bo… boğ… dular. Paran gel… mezse seni de böyle
öldüreceğiz… dediler…
Anneciğim… Anneciğim… Anneciğim…”
Okunmaz iki satırla bu masum ruhun feryadı bitiyor.
Çocuğun dimağını üşüten, sinirlerini koparan, kalbini kemiren
korku şeklini sanki harflerde, kelimelerde tecsim etmiş2200… Zannedersiniz ki satırlar çocuktan aldıkları sıcak heyecanla hâlâ titriyor, ağlıyor, bayılıyor, biçarenin kopardığı hıçkırıkları aksettiriyor.
Yazının saf, masum, manası haricinde şekli o kadar müessir2201 bir
ıstırabı var…
Bu defa Bulgurcu da bir iki baygınlık nöbeti geçirdi. Çünkü
tonozlarından2202 rutubetler damlayan, ses verip almaz sağır ve ebkem2203 cidarlarında2204 akrepler gezinen bu meçhul mezarın nemli
toprağı üzerinde kıvranarak halas2205 bekleyen çocuğunu görüyor.
Nazimacık ona gözyaşlarını saçarak, bütün heyecanı ile ellerini sarılarak:
“Babacığım, babacığım… Bu esaret zindanından, haydutlar
pençesinden beni kurtar. Bedbaht Hayrettinceğiz gibi boğulmadan
tecsim etmek: cisimleştirmek
müessir: etkili
2202	
tonoz: tavan örtüsü
2203	
ebkem: dilsiz
2204	
cidar: duvar
2205	
halas: kurtuluş
2200	
2201	
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kurtar. Hayatımı para ile muvazene edecek2206 sıra değildir, tehlike
yakın ve büyüktür,” diyordu.
Bulgurcu, Yavuzlar Çetesi’nin kendinden yirmi beş bin lirayı
koparacağını nihayet anladı. Ellerindeki Nazimacık, Ahsen Bey’in
can damarı demekti. Fidye-i necatı elli bin liraya, daha fazlaya çıkarsalar ve kendinin iflası pahasına olsa bile çocuğunu kurtarmaya
mecburdu. Felaketin daha ziyade iştidadına2207 mahal vermeden işi
bitirmek lazımdı. Çocuğunu kurtardıktan sonra kabilse haydutlarla
uğraşabilirdi.
Çete, küçük mahpusun hıçkırık satırları altına şu kaydı ilave
etmişti:
“Yarınki perşembe günü akşamı yani cuma gecesi saat onda
Şişli Meydanlığını Kâğıthane yoluna doğru geçtikten sonra maşatlığın2208 önünde, yağız, yüksek bir hayvan üzerinde, başı ipek kefiyeli2209, eli kırbaçlı bir süvari dolaşacaktır. Parayı hamilen2210 oraya göndereceğiniz adam, bu atlıya selam verecek ve mukabeleten2211
“Çavuşoğlu Durak benim, emaneti tesellüme2212 geldim.” cevabını
alınca paraları teslim edip savuşacaktır. Bu teslim tesellümden bir
saat sonra oğlunuzu kollarınız arasında bulacaksınız.
İşe zabıta karıştırıldığı ve diğer suretle söylediklerimizden
hariç hareketlere kalkışıldığı takdirde aramızdaki her nev muhaberenin2213 inkıtaıyla2214 Nazima Bey hakkında çete kanunumuzun
hükmü tatbik kılınacağı maruzdur2215.
Pala Hüseyin”
muvazene etmek: ölçmek
iştidat: şiddetlenme
2208	
maşatlık: müslüman olmayanların mezarlığı
2209	
kefiye: erkek baş örtüsü
2210	
hamilen: taşıyarak
2211	
mukabeleten: karşılık olarak
2212	
tesellüm: teslim alma
2213	
muhabere: haberleşme
2214	
inkıta: kesilme
2215	
maruz: arz edilen, bildirilen
2206	
2207	
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Bulgurcu, oğlunun selamet-i hayatı ve pek sevdiği küçük zevcesi Bülent Hanım’ın muhakkak bir cinnetten kurtarılması uğruna,
çetenin ağır şeraitine harfiyen riayet ıztırarında2216 kaldı.
Tayin edilen gece ve saatte malum mahalle vekilharcı Rüstem
Efendi vasıtasıyla yirmi beş bin lirayı gönderdi. Filhakika bir saat
sonra bir kira otomobil içinde çocuk konağa geldi. Kurbanlar kesildi. Bayılmalar, ayılmalar, kıyametler koptu. Fakat gözleri önündeki
hakikat-i sübuta2217 hâlâ inanamayarak matem yaşları bir türlü dinmeyen Bulgurcu ailesinin büsbütün memulü2218 hilafına2219 küçük
Nazima üzüntüden sararmış bir hasta değil, eğlenceli bir misafirlikten dönen bir şen çocuk simasıyla avdet etmişti.
Bu hâlden pek şaşıran babası sordu:
— Maşallah oğlum, betin benzin yerinde… Hasta değilsin…
Çok üzülmüşe benzemiyorsun.
Çocuk gülerek cevap verdi:
— Çok üzülmedim çünkü mutlaka buraya geleceğimi biliyordum.
— Seni haydutlar mahzene kapamadılar mı?
— Hayır.
— Nerede idin?
— Beni bahçe kapısının önünden otomobile bindirdikten sonra gözlerimi bağladılar, ağlamaya başladım. Bidüziye2220 boru öttürüyorlardı, otomobil de çok gürültü yapıyordu. Benim sesim bu
patırtılar arasında kayboluyordu. Az zaman sonra otomobil durdu.
Galiba İstanbul tarafına geçmiştik. Fakat neresi, hangi mahalle bilmiyorum. Sonra beni bir eve soktular, bahçe üzerinde bir odaya
kapattılar. Bahçenin duvarları yüksekti. Hiçbir taraf görünmüyordu.
Fakat beybaba, onların yüzleri hiç hayduda benzemiyordu. Beni o
ıztırar: zorunluluk
hakikat-i sübut: ortada olan gerçek
2218	
memul: umma, beklenti
2219	
hilaf: ters
2220	
bidüziye: durmadan
2216	
2217	
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kadar seviyorlar, eğlendiriyorlardı ki hiç canım sıkılmadı. Hele bir
tane genç vardı benimle bir arkadaş gibi oynuyordu.
— Bu adamların isimlerini öğrenmedin mi?
— Benim yanımda birbirlerini isimleriyle çağırmıyorlardı.
— Senin gözünün önünde küçük Hayrettin’i boğmadılar mı?
— Hayır. Hayır, orada bu isimde bir çocuk yoktu.
— Ya niçin mektuba öyle yazdın?
— O mektubu bana onlar dikte ettiler. Kelimeleri titrek yazdırdılar. Bazı satırlarının üzerine su damlatarak yazıları bozdular. O
mektubu yazarken ben hiç ağlamadım. Bilakis o kadar güldüm ki…
— Öyle müthiş bir mektup yazılırken hiç gülünür mü oğlum?
— Çünkü beybabacığım şaka yapıyorlardı. Bana diyorlardı ki:
“Biz hepimiz senin yoluna ölürüz, kılına hata getirmeyiz… Seni kuş
sütüyle besleriz, sakın merak etme. Beybaban paraları çabuk göndersin diye ona acı bir komedya yapıyoruz.”
Bülent Hanım, yeisin sürura2221 mübeddel olması2222 anındaki
sadme2223 tesiriyle gözyaşı sağanağı içinde yavrusuna sarılarak:
— Mert haydutlarmış. Aldıkları para analarının ak sütü gibi helal olsun…
Kocasına dönerek ilave etti:
— Bey, bu adamların aleyhinde her nev takibattan sizi menederim. Haydan gelen paranızın yirmi beş bin lirası da böyle huya
gitsin.
Bulgurcu nasıl bir dubaraya2224 uğradığını anlayamayarak acı
bir tebessümle düşünüyor, yirmi beş bin lirayı bir türlü helal edemiyordu.
sürur: sevinç
mübeddel olmak: dönüşmek
2223	
sadme: çarpışma
2224	
dubara: oyun, hile
2221	
2222	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 397

26
Ahlaksızca ticaretler, ahlaksızlıklar dönen muhitlerde ziyade
revaç2225 bulur. Çünkü bazı şehir haydutları vardır ki ahlaksızlık
üzerinden resim2226 tahsil ederler. Bir ahlaksızlığın esrarına eren bir
ahlaksız, onu ifşa edeceği tehdidiyle failini kesime alır2227. Teehhüllerinden2228 evvel âşıklarına yazılmış kadın mektupları ve daha bu
nev esrar, şantajcıların ellerinde bitmez tükenmez bir irat2229 membaıdır.
Yavuzlar Çetesi, Nasıh Bey - Halavet Hanım ve İrfan Bey Nafia Hanım vakasında yani çapraz bir mahiyet alan bu dört köşeli
murabba karı koca macerasında işlenebilecek ufak bir altın madeni
sezinlemişlerdi.
İstanbul’un içtimaen2230 yüksek ve fikren ince, zarif, zengin
hayatını yaşayan, Şişli’de mukim2231 iki dost ailenin genç erkekleri birbirinin zevcelerine göz atmışlardı. Umumi, hususi ziyafetler,
çay ziyafetleri, suareler, danslar, musiki geceleri… Edebiyata, güzel sanatlara, konferanslara mahsus2232 içtimalar… Bazı gazetelerde
taşkın fikirleri keskin sirke gibi köpüren bulanık satırların altında
imzaları görünen kırklık dehalar, bu cemiyetlerin ahlak orakl’leri2233
mesabesinde idi. Avrupakâri yaşamak fennini kendi gönüllerinin
kârına ve bazı kocaların zararına olarak bunlar tatbik ediyorlardı.
Bu gönül pazarında kârlı çıkanlar bekârlardı. Evli olanlar, kendi
zevcelerini başka bir aguşa terk etmedikçe diğer bir kadının vuslatına pek erişemiyordu. Bu da o âlemlerde erkeklerin alışması icap
eden medeni bir trampaydı2234.
revaç: değer
resim: vergi
2227	
kesime almak: avucu içine almak, üzerinde söz sahibi olmak
2228	
teehhül: evlenme
2229	
irat: gelir
2230	
içtimaen: cemiyet olarak
2231	
mukim: ikamet eden
2232	
mahsus: ait
2233	
orakl: kâhin
2234	
trampa: değişim
2225	
2226	
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Bu çapraşık muaşakaların2235 içinde dönen başlardan, dile gelen ırzlardan karihaları2236, muhayyileleri2237 en zengin romancıları
hayretlere düşürecek mevzular, vakalar, maceralar doğuyordu.
Yavuzlar Çetesi sanatlarının röntgen ışığı ile bu âlemleri seyrederek kendi hisselerine ayırabilecekleri menfaatleri hiç ihmal etmiyordu. Çünkü Şişli’nin kadın gönlü teshirinde şaşılacak muvaffakiyetlere eren kart muğfillerine2238 nazaran, çete efradı, gençliklerinin
henüz ilk taravetiyle2239 tabdar2240, sevimli delikanlılardı.
Hele Aziz jeune première2241 rolünü pek muvaffakiyetle oynuyordu. Lisan öğrenmekteki büyük istidadı hasebiyle dandini reveranslar yaparak Fransızcayı kırık dökük epeyce uydurmaya başladı.
Yavuzlar Çetesi muteber bir dost tarafından takdim olunarak
bu âlemlere hodbehod2242 dalacak kadar henüz Beyoğlu medeniyetinde terakki edemedi. Bu zamparalık meşhurlarını kapılardan, pencerelerden seyrederek bilahare satmak için esrar toplamaya uğraşıyorlardı. Çünkü kadından erkekten aldatıyorum zannedenlerin pek
gülünç suretlerde aldatıldıklarını görerek bu muaşaka dolaplarının
yavaş yavaş iç safhalarına eriyorlardı.
Yavuzlar Çetesi bir taraftan Bulgurcu Ahsen Bey’i gayz ve infialinden terleterek, ailesini yeisten çıldırtarak yirmi beş bin lirayı
sızdırmakla meşgul iken diğer cihetten Nasıh Bey - Halavet Hanım
ve İrfan Bey - Nafia Hanım muadelesini halle uğraşıyordu ve bu
esrarı dinlemek için Baruhyan binasında Matmazel Takunye’nin
apartman duvarlarına kulaklarını yapıştırmak kolaylığını buldu…
Aziz, sarhoş Neşati tarafından Matmazel Takuhi’ye hovarda, çılgın,
alabildiğine müsrif bir mirasyedi diye takdim olundu.
muaşaka: birbirini sevme
kariha: düşünme gücü
2237	
muhayyile: hayal gücü
2238	
muğfil: kandıran, aldatan
2239	
taravet: tazelik
2240	
tabdar: parlak
2241	
jeune première: genç oyuncu, jön
2242	
hodbehod: kendi başına
2235	
2236	
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Bu genç, sefih, tüylü avı yolmak için Matmazel Takunye sıvandı. Sermayelerinden en körpe piliç Virjini’yi bu ateşli mirasyedinin kolları arasına attı. Genç dolandırıcı, körpe fahişeye yanar
görünüyor, hasebü’l-icab2243 biraz yolunuyor, Virjini sanatının ne
kadar açmazları, nağmeleri varsa hiçbirini ihmal etmiyor, bu sahte
muaşakadan tüten dumanın vefakârlığına her biri ötekini inandırmaya çalışıyordu.
Dünyada mahz-ı samimiyyet2244 olan ne var ki bu iki gencin
birbirine oynadıkları iğfalkârlık2245 komedyasına gülünsün? Dünyada her münasebet böyledir. Seçilir seçilmez bir menfaatle bağlanır. Zayıf taraf aldanır, mesele hitam bulur2246. En yakın canciğer
akrabadan en uzak düşmana kadar insanların birbirlerine karşı olan
hareketleri hep görünür görünmez birer muharebe şeklindedir.
Baruhyan Apartmanı, Matmazel Takuhi’nin istirahatına mahsustur. Canlı sermayelerini işlettiği şubeleri ayrıdır. Vakıa Beyoğlu
apartmanlarında oturan aileler, İstanbul mahallelerinde olduğu gibi
birbirinin girdisine çıktısına dikkat etmezler. Kendilerini zevç-zevce olarak takdim edenlerin hakikatte öyle olup olmadıklarını tahkik,
kimsenin vazifesi değildir. Zevçler evde yokken madama gelen erkek misafırlerin sebeb-i ziyaretleri de işin içinde bir alaka ve menfaati olmadıkça diğerlerinin zihinlerini yormaz.
İstanbul Türklüğü bu hususta hâlâ Kurun-ı Vustai zihniyette2247
yaşar. Bu medeni havsalayı kendine sığdıramaz.
Efendi hanede yokken genç zevceye gece bir delikanlı misafir
gelse bekçi sopasını kapar, imam fenerini yakar, mahalleli genç ihtiyar fiskosla sokağa dökülür. Tahkikat başlar. O derece ki herkes,
kayıp zevcin namusunu halelden2248 vikayeyi2249 nefsince büyük bir
hasebü’l-icab: işin gereği
mahz-ı samimiyyet: samimiyetin aslı
2245	
iğfalkârlık: aldatıp baştan çıkarma
2246	
hitam bulmak: son bulmak
2247	
Kurun-ı Vustai zihniyet: Orta Çağ anlayışı
2248	
halel: zarar
2249	
vikaye: koruma
2243	
2244	
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vazife bilir. Şimdilerde bu kadar takayyüde2250 imkân kalmadıysa
da böyle şüpheli bir müsaferet2251 vukuunda yine dedikodudan mahalle sarsılır. Birisinin günahını görüp de onu tatlı tatlı ayıplamak,
avamın ruhuna sinmiş bir hastalıktır.
Medeniyet âleminde yani sivilize2252 ahlak telakkiyatınca kocanın, gelen erkek misafirden şüphesini karısına hissettirmesi, büyük
bir terbiyesizlik ve âdeta hakarettir. Bazen kocalar pek bariz hakikatler karşısında fakat medeni ahlak muktezasınca2253 ses çıkaramamak vaziyetinde kalarak kıvranırlar.
Matmazel Takuhi’nin, Kaymakçıyan Kirkor isminde bir dostu
vardır. Kadın, Neşati’de aradığı son numara geniş medeni havsalayı2254 bu millettaşında2255 buldu. Çalmak ayıp, öldürmek cinayet.
Yaşamak için diğer her fiil mübah… İşte ikisi de bu düstur üzerinde
kol kola, yokuş aşağı patinaj yapıyorlar.
Bir adamı zaafından bilistifade2256 fakat gönül rızasıyla cascavlak soymak fena bir hareket değil, sanatkârlık. Bir zavallıyı manevi
ölümle bitirmek her gün oynanan bir ahlak komedyası.
Kaymakçıyan Kirkor orada burada fuhşa düşürülecek güzel
kızcağızların kokularını almakta bir av köpeği kadar hassas bir
burna maliktir. Köylerden piliç, hindi, kuzu toplayanlar gibi etrafı
dolaşıyor. Irz ticareti piyasasında revaç bulabileceklerin akrabalarına biraz para vererek malları şehre sevk ediyor. Umumhanelere
değer fiyatlarla kiralıyor. Bunların içinden ortalığı ateşe veren ne
afet şeyler de çıkıyor.
Zamanın en işlek sanatıyla meşgul bu erkek ve dişi Ermeni,
Baruhyan binasının damı altında karı koca şeklinde yaşıyorlar, herkes onları öyle biliyor. Çünkü Baruhyan Apartmanları namuslu ailelere mahsustur.
takayyüt: mukayyet olma
müsaferet: misafirlik
2252	
sivilize: medeni
2253	
mukteza: gerekli
2254	
havsala: anlama yeteneği
2255	
millettaş: hemşehri
2256	
bilistifade: faydalanarak
2250	
2251	
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Takuhi’nin dairesine bitişik apartmanda İrfan Bey ile Nafia Hanım ikamet ediyorlar. Onlar da nikâhsız fakat kendilerini zevç-zevce tanıtmışlar. Kim bilir öteki apartmanların müstecirleri2257 ne
çeşit insanlar… Kendini namuslu satmak için terbiyeli görünmek,
gürültü patırtı çıkarmamak kâfi. Ötesi kimsenin umurunda değil…
Baruhyan Apartmanları bu nev iffetperverlerle2258 dolu idi.
Matmazel Takunye müstesna bir teveccühle bu hususi apartmanına yalnız Virjini ile genç mirasyedi Aziz Bey’i kabul ediyor
ve gösterdiği lütuftan dolayı, pek toy sandığı zamparayı fazlaca yoluyordu. Aziz’in maksadı Virjini ile yatmaktan ziyade Baruhyan
Apartmanlarının İrfan Bey - Nafia Hanım’a ait esrar kısmına ermek
olduğu için bu yolunmayı hoş görmek mecburiyetinde bulunuyordu.
Takuhi’nin evi, Aziz için para ile arasa bulamayacağı bir ahlaksızlık mektebi oldu. Orada ne işitilmedik rezaletlere ne nadir
sahnelere ne ırz pazarlıklarına, nelere nelere şahit oluyordu. Dolandırıcılığın, fuhşa ait kısmında âdeta ikmal-i tahsil ediyordu2259.
27
Geceyi orada geçiren Aziz, bir sabah, sevgilisi Virjini ve medeni kayınvalidesini Takuhi ile salonda çay, tereyağı filanla kahvaltı etmekteler iken apartmanın zili öttü. Kapıyı açtılar. Kaymakçıyan
Kirkor, arkasında iki kadınla içeri girdi. Kadının biri otuz beşlik
fakat öbürü on dördünde ya vardı ya yoktu. Bunlar ana kızdılar.
Kıyafetleri aşağı tabaka hizmetçi kılığından biraz hâllice lakin sıhhatlerini kemiren müthiş yoksulluğun solgunluğu, kansızlığı, bütün
hüznü çehrelerinden akıyor, feci bir mana ile gözlerinden saçılıyordu.
Usta Kirkor karısına kendi dillerinde birkaç şey söyledi. Takuhi hemen yerinden fırladı. Uzun müddet mütehassir2260 kaldığı
müstecir: kiracı
iffetperver: namus koruyucusu, namuslu
2259	
ikmal-i tahsil etmek: öğrenerek gelişmek
2260	
mütehassir: özlem duyan
2257	
2258	
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evladına sarılan bir ana hararetiyle kızı kucakladı. Kız mütevahhiş2261, mütehayyir2262 bu kolların arasında daha ziyade soldu, titredi.
Bu yabancı kadından taşan bu ani şefkatin manasını hayra yormuyor gibiydi. Takuhi, yavrucağızın başını siyah bir elem bulutu gibi
saran yer yer delikleri büyümüş tiftik puşuyu2263 çekti, aldı. Açık
kumral saçların çerçevesi içinde minimini ağzı, burnu, masum derin bakışıyla bir melek siması göründü.
Takuhi, kızcağızın alnını, yanaklarını buselerle ıslatarak:
— Kızım, kollarımın arasında niçin titriyorsun? Korkacak ne
var? O bir anansa ben de ikinci ananım, hem de onun gibi fıkara2264
anan değil, kibar ananım. Burada seni prensesler gibi doyuracağım
ve giyindireceğim. Ne eğlenceler ne de şimdiyecek lezzetini almadığım en tatlı şeyler göreceksin. İsmini bana bağışlarsın yavrum?
Kız bu sualden bir şey anlamamış gibi melul melul Takuhi’nin
yüzüne baktı. Ermeni karısı tekrar etti:
— Seni ne deyi çağırırlar? Adın nedir?
Çocuk tatlı bir Rum şivesiyle:
— Aleksandra.
— Oh, ne büyük, ne istorik2265 bir isim…
Sonra kızın anasına dönerek:
— Madam, kızınızın şimdi böyle suspus ve titrer göründüğüne
bakmayınız. O, sonram, ayçiçeği gibi açılır. Ben de ilk zamparamın kucağında bıngır bıngır ağlamıştım. Cahillik… Sonram ben
güldüm, o herifleri ağlattırdım. Madam, Mösyö Kirkor ile pazarlık
hususunda görüştünüz?
Kirkor:
— Ben bu kadına laf ağnattıramadım madam. “Ben kızımı kerhaneye vermem, hizmetçiliğe vereceğim.” diyor. Ne kadar çok para
mütevahhiş: ürken
mütehayyir: şaşkın
2263	
puşu: başa sarılan bir örtü
2264	
fıkara: fukara, zavallı, âciz
2265	
istorik: tarihî
2261	
2262	
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teklif ettiysem kabul etmiyor. Ben onları burayacak zor ile getirdim.
Kadın kadının fikrinden ağnar deyi bin zahmetlerle buraya gelmeye
razı edebildim. Bak altık konuş, gönlünü et.
Takuhi süzgün, istihzalı bir nazar altında kadını efsunlamaya2266
uğraşarak:
— Kızını hizmetçiliğe vereceksin?
Kız anası uzun bir iç çekişle:
— Evet madam…
— Kaç lira aylıkla?
— Üç lira, dört lira…
— Evvelam bu kıza, bir buçuk, iki liradan fazla aylık vermezler. İkincisi bu kız hizmetçilik çeliminde değildir, bu nazik, kibar
kucaklara yaraşır. Üçüncüsü böyle güzel kızı hizmetçilikte sağlam
bırakırlar acap? Kızını ayda iki liraya kim bilir hangi hoyrat heriflere kullandırtacaksın. Ben sana beş mislini, on mislini vereyim. Kız
anası:
— Babası razı değildir.
Takuhi:
— Babası da vardır?
— Vardır.
— Vardır ama kızına bakamadıktan sonram ben öyle babayı
dibekte2267 dövüp rafa koymuşum. Açlıktan kızın gül yüzünü hasta
suratı gibi soldurmuş.
— Hizmetçiliğe koyacağız. Aylıktan birkaç lira drahoma2268
yaptıktan sonra kızı kocaya vereceğiz.
— Bu soğuk fikrinizin üstüne kaynar kaynar bir güleyim. Siz
aklınızı şaşırmışsınız. Kızı hizmetçiliğe koyacaksınız, sonram biefsunlamak: büyülemek
dibek: içinde bir şey ufalayıp dövmeye yarayan kap
2268	
drahoma: Musevi veya Hristiyanlarda gelinin damada verdiği para
2266	
2267	
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riktirdiği para ile beraber bir şarfoş2269 laternacıya2270 vereceksiniz.
Parayı yiyecek, kızınızı aç bırakacak. Belkim de üstelik dayak atacak ve sonram zamparanın yapacağı işin on kat beterini yapacak.
Fakat laternacının adı kocadır… İşte bu. Zamparanın edeceği işi
etsin deyi papaz ona izin vermiştir, işte bu… Böyle ham fıkirlerden vazgeçiniz. Hem kızınızın karnı yemek, üstü urba görsün hem
sizin mideniz doysun… Kızını buraya bırak, her ay gel, tıkır tıkır
paranı al. Allah sana böyle güzelim bir canlı irat ihsan buyurmuş
ise onun kıymetini bilmeyerek laternacıya besbedeva bilmem ne
ettirsin deyi vermiştir sanırsın?
Kadın meyus2271, mütereddit2272 kızının omuzuna yüzüstü kapanarak fıkır fıkır ağlaya ağlaya:
— İlletlere tutulur, çok ahlaksız olur diye korkuyorum.
— Böyle sefaletlik içinde ona illet gelmeyecektir sanırsın?
Anemi derler bir kansızlık vardır, o bir kerek2273 bir vücuda geldi
mi tüberkül2274 yapar, sıraca2275 yapar, daha bilmem bu kategoriden
yetmiş nev2276 hastalık yapar. Ahlak cihetine gelince bu dünyada en
ahlaklı karılar orospulardır. Bir ırz ehletisi karı bir tek kocasıyla geçinemez. Her gün hırgür ederler. Fakat bir fahişe günde yedi sekiz
erkeğin gönüllerini hoş etmeye mecburdur. Ahlaksız karılarından
bıkan kocalar, zevk etmek için orospulara koşarlar ve dünyanın tadını onların yanında ağnarlar. Ben her türlüsünü görmüşüm, kocayı
da bilirim, zamparayı da… Irzlıyı da, ırzsızı da. Haydi madam, çocuk gibi ağlama. Kızının geleceğini düşün. Eğer bu işe disposition’u2277 çok ise kucağınız para ile dolacaktır. Memnun olacaksın.
Başka kızlarınız var ise “Al madam, bunları da sanata koy.” deyi
şarfoş: sarhoş
laternacı: çalgıcı
2271	
meyus: üzgün
2272	
mütereddit: çekingen
2273	
kerek: kere
2274	
tüberkül: verem
2275	
sıraca: bir tür verem
2276	
nev: çeşit
2277	
disposition: eğilim
2269	
2270	
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bana getirip yalvar yakar olacaksın. Ben ne kızları sefillikten kurtarmış, ne analar babalar memnun etmişimdir. Sonra şap diye iki
elimden öpeceksin.
Kirkor’un bir işareti üzerine Takunye koşar, dolabından bir küçük deste yüzlük kaime2278 çıkarır. Kızının omuz üzerinde yaşlarını
döken bedbaht valideye uzatarak:
— Al hayrını gör… Hizmetçilikten bir senede alacağınızı işte
ben size bir günde veriyorum.
Kadın, tarif olunmaz bir hüzünle bir kızına bir de paralara bakarak kararsız, hareketsiz düşünür. Takuhi paranın sıcaklığını hissettirmek için kaimeleri kadının burnuna sokarcasına yaklaştırarak:
— Al, ilk kısmet kısmettir. Kısmetini gücendirirsen bir daha
gelmez. Bana ne güzelim kızlar getirirler, yalvarırlar. Vallahi üç
lira vermem. Ben bu işin sarrafıyım. Suratlarına bakıncas2279 şıp
deyi ağnarım. Kız deyi getirdiklerinin kızlıkları panayırda kalmıştır. Ben böyle katakulli yutarım hiç? Ama senin kızın tapası açılmamış şampanyaya benzor, fino maldır. Ben doğru söylerim, öyle
ıvır zıvır ile kimsenin hakkını kapatmak istemem. Bu dünya var ise
bunun altında bir de ahret vardır.
Kirkor:
— Madam düşünme altık… Kızını bir batakhaneye vermiyorsun. Ne zaman ister isen gel, burada suratını gör. Doya doya konuş.
Bu müellim2280 sahnenin iki sakit2281 seyircisi, yan yana oturmuş Aziz ile Virjini’yi göstererek:
— İşte bak gözünün önünde bir çift sevdalı kumru gibi oturorlar. Bu çocuk da Aleksandra’dan pek yaşlı bir kız değildir. Anası
babası buraya bıraktılar. Her ay gelirler, banka gibi, tırınk paralarını
alırlar. Yiyip içmeden, gülüp eğlenmeden bak yüzüne ne tatlı bir
renk geldi. Bak, ne şık urbalar içinde pırlanta gibi parloor. Madama
söylesene Virjini…
kaime: kâğıt para
bakıncas: bakınca
2280	
müellim: acı veren
2281	
sakit: kıymetsiz
2278	
2279	
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Virjini:
— Çok sefalı, eğlenceli bir sanattır. Madam, ben de senin Aleksandra gibi kansız cansız bir kız idim. Doyuncas2282 yedim içtim,
işte böyle üste koydum. Bir ay sonram anam gelip de beni burada
gördüyse tanıyamadı. Acep ben onun kızı Virjini’yim deyi taaccüpte kaldı2283.
Takuhi Aziz’i göstererek:
— Ben körpe kızları işte böyle genç zamparalara çıkartırım.
Bak şu beyefendiye, akide şekerine benziyor. Böyle kibar, naziktertip civan-ı nevcivan bir koca bulup da kızını verebileceksin acap?
Ya bir laternacı ya bir lotaryacı2284 kızının kaymağını hap deyi yiyecek, kanını emecek. Sonram posasını önüne atacak, daha sonram
dünyaya iki sıska çocuk gelecek. Aç, çıplak, vırlank, vırlank… İşte
kocaya varmanın sefası… Aziz Bey, söylesene madama buranın
zevkini…
Aziz, Aleksandra’ya doğru latif bir meyveye ağzı sulanan bir
çocuk iştihası ve yan gözle yiyecek gibi bakarak:
— Madam, şimdiki kocalar laternacı değil ya banker olsalar
yine karılarını besleyemiyorlar. Erkek sokakta çalışsın, akşama ekmek getirsin, kadın evinde uğraşsın… Bunlar geçti. Şimdi kadın da,
erkek de sokakta çalışacaklar. Çünkü bir kişinin dışarda çalışması
artık aileyi besleyemiyor. Bundan sonra karılık kocalık olmayacak.
Apartman tutar gibi icabında birbirini küçük müddetler için kiralayacaklar. Artık kadın erkeğin sırtında yaşayamaz. Artık kocanın
kolları ne kadar kuvvetli olsa aileyi yalnız başına taşıyamaz. Sizin
gibi muhtaç familyalar değil ya, bugün âdeta kibar kadınlar bu işi
yapmadan geçinemiyorlar. Çare yok, böyle olacak. Aleksandra’yı
buraya bırak, başka güzel kızın varsa yarın onu da getir… Nafile yere koca bekleme… Korkma madam zamparanın adı soğuktur
ama yüzü sıcaktır. Erkekler kerhanede dostlarını evdeki karılarından yüz kat fazla severler. Âdettir diye bir kere evlenip büyük bir
doyuncas: doyana kadar
taaccüpte kalmak: şaşırmak
2284	
lotarya: numara çekilerek oynanan şans oyunları
2282	
2283	
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belaya saplanmışlardır. Lakin böyle yerlere gönüllerinin isteğiyle
sevine sevine gelirler.
Kız anası genç zamparanın bu tuhaf iğfalatı2285 içinde beyni
bulanmış gibi süzgün süzgün düşündükten sonra elindeki kaimeleri
sayarak:
— Bu on beş lira…
Takuhi:
— “Azdır” dersin?
— Çok az.
— Piyasa böyledir.
— Benim Aleksandra kızoğlankızdır.
— He, ben deminden sana kızın için “açılmamış şampanya” dediysem bu lafı senin gönlün ferahlasın deyi ettim. Ben bu işin doktoruyum. Şimdiki kızlarda on yaşındakilerin içinde bilem sağlamı
kalmamıştır. O evvelden idi ki toy kızlar, “Anamız babamız bizi
kocaya versin” deyi bekleyerek vücutlarının kaymağını saklarlar
idi. Şimdikiler zamanları gelmezden çok evvel istedikleri ile evleniyorlar. Nerede oturuyorsunuz?
— İstanbul’da Kalender Çeşmesi’nde bostan odalarında.
— Hay babanın canına irahmet… Bostandaki bahçıvanın oğlu
Niko, kızının kaymağını üzerinde bıraktı sanırsın acap? Tepesine
on bekçi koysan, vücuduna kilitler vursan bu işin önüne geçilmez,
mutlakbemutlak bağa hırsız girecektir. Bu maslahat2286 ile krallar,
imparatorlar baş edememişler ise bu kıyak işe güyam2287 ki sen mukayyet olacaksın?
Kız anası gözlerinin yaşını koluna sildikten sonra kaimeleri
geri uzatarak:
— Alınız, çok azdır.
Takuhi, hiddetlice bir taaccüple:
iğfalat: aldatma
maslahat: durum
2287	
güyam: sanki
2285	
2286	
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— Azdır? Bugünün on beş lirası eski zamanın yüz lirası gibidir.
Para nerede? Üç lira için bıngır bingır adam öldürüyorlar, prangaya,
asılmaya gidiyorlar.
Kirkor araya girerek:
— Ver… Ver… İki lira daha ver.
Kız anası, sedasında titreyen bir yesle:
— Azdır. Kızım kızoğlankızdır.
— Madam hâlâm bu iddiadasın? İşte sana onurumun üzerine
söz veriyorum, eğer yoğurdun kaymağı bozulmamış ise bu pazarlıktan fazla sana elli lira üstelik vereceğim. Bu efendiler de tarafımdan şahit olsunlar. (yaklaşıp Aleksandra’yı okşayarak) Söyle yaramaz kız, böyle suspus durma, söyle… Kendini Niko’ya, Yorgo’ya
kaç kerek öptürdün? Gece karanlıkta incir ağacının altında birbirinize sarılmadınız? Çok defa sofrada yan yana oturup birbirinizi
çimçiklemediniz? Sen tavan arasında yalnız yatarken oğlan cambaz
gibi pencereden geçerek koynuna gelmedi?
Takuhi, ağzını kızın kulağına yapıştırarak bir şeyler bir şeyler
mırıldayıp uzun bir kahkaha kopardıktan sonra:
— He matmazel, söyle şimdicek öyle değil?
Aleksandra yarı ağlar yarı güler tuhaf bir yeis içinde Ermeni
karısını dirseğiyle iterek:
— Öyle değil.
— Öyle değil he? Bana kandıracaksın?
Kız anası:
— Zengin ihtiyar Rum’un biri iki yüz lira verdi de biz razı olmadık.
Takuhi:
— Avanaklık etmişsiniz. Alaydınız paraları, kızı göndereydiniz ihtiyara. Gittiği gibi gene öylece sağlam gelir idi. Bunaklar,
kendilerini sözüm ona erkek sanırlar fakat hadım gibidirler. Eh eh,
demek ki kızı buraya getirmezden evvel bu kaymak işi için başkala-
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rıyla çok defa pazarlığa oturmuşsunuz. Şimdi karşımda sulu sepken
ağlayarak bana ırz ehletilik guguğu satıyorsunuz.
Kirkor:
— E haydi canım, uzatma, ver üç lira daha yirmi olsun. Alan
satan hayrını görsün.
Takuhi:
— Veremem. Ben şundan dere içine kadar insem böyle kızları
çürük portakal gibi sokaklardan toplarım.
Aziz:
— Ver… Ver… Bu kızın pek tatlı bir bakışı var. Hem sana kazandırır hem kendi kazanır.
Aziz, Aleksandra’ya yılışarak sarılmaya davranır. Fakat kız iterek anasının arkasına kaçar.
Takuhi:
— İşte gördünüz? Bu ham kızlar hiç gem2288 almamış hergelelere2289 benzerler, kıyak yabanidirler. Çıktığı müşteriye böyle çifte
atarsa benim işimi bozar.
Aziz:
— Merak etme… Biz onu çabuk alıştırırız.
Kirkor:
— Biz bu işin cambazıyız, ne sert kısraklara gem vurmuşuz.
Takuhi:
— Oh Kirkor Ağa, sen de bu taze bulamaca parmak basmak
için hazırlanıyorsun? Pişirdiği yemeği müşteriden evvel kendi yiyen lokantacı iflas eder. Sütsüz kalmış çocuk gibi parmağını yala
kuzum. Mademki böyle dediniz, işte üç lira daha veriyorum. Bu
işten büyük bir kâr edecek değilim. Eski aksatalar2290 yoktur. İşimiz bozuldu. Şurada burada öyle güzelim kızlar vardır ki bir dilim
ekmeğe çağıran zamparanın peşinden gidiyorlar. Öyle parasını gegem: atı yönlendirmek için ağzına takılan demir
hergele: ehlileştirilmemiş at
2290	
aksata: alışveriş
2288	
2289	
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tirip avuçla kerhaneye verecek dolgun keseli hovardalar kalmadı
şimdicek…
Takuhi dolabından birkaç kâğıt daha çıkarır. Liraları iblağla2291
kız anasına uzatıp:
— Al madam, yapabileceğim son cömertlik budur. Kızının
daha pek çok masarifi vardır. Suratına bakınız, hastahaneden çıkmışa benzor. Ben onu bir ay kadar besiye koyacağım. Vücudu çok
kirlidir. Ben birkaç hafta ardı ardınca boğada eder gibi banyoya
bırakacağım ki iliklerine kadar kiri yumuşasın, tertemiz misk kokar bir kız olsun. Benim müşterilerim hamal camal değildirler. Hep
bey, paşa, kont, baron, mösyödürler.
Kız anasının hoşnutsuzluğuyla fakat naçar2292 pazarlık kesilir.
Kadın kordonu boynuna geçirili göğsü üzerinden bir ufak torba çıkarır, yirmi lirayı içine kor. Bu küçük serveti sinesine gömer. Ana
kız birbirine sarılırlar, öpüşürler, ağlaşırlar.
Kızını, fuhşun ırz kanıyla tagaddi eden2293 müthiş pençesine
bırakarak evde aç bekleyen babaya, diğer çocuklarına ekmek parası götüren pek bedbaht ananın bu müessir vedası karşısında bihis2294
kalan Takuhi insafsızca bir gülüşle Aziz’in kulağına eğilerek:
— He gördün? Karı, paraları koymak için göğsünde bir kese
hazır etmiş. Bunlar göründükleri kadar ırz ehleti takımından değildirler. Bu kız kim bilir kaç kerek böyle satılmış sahte, turfanda bir
yemiştir? Ben mi onu aldattım? O mu beni dolaba koydu? Bakalım,
bu iş sonram ağnaşılacaktır.
28
Anası gittikten sonra Aleksandra bir köşeye çekilir. Kendi hesabına alınan yirmi lirayı o zayıf, körpe vücuduyla nasıl ödeyeceiblağ: miktarını tamamlama
naçar: çaresiz
2293	
tagaddi etmek: beslemek
2294	
bihis: hissiz
2291	
2292	
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ğini düşünür gibi etrafını yadırgar bir tevahhuşla2295 karşısındaki
çehreleri tetkike uğraşır.
Genç kadın tüccarı Takuhi şimdi yirmi lira saydığı taze maldan
edeceği ticareti anlamak ister gibi bir merakla kıza bakarak:
— Sırıt azıcık, bakayım dişlerin güzeldir?
Kız somurtarak başını öbür tarafa çevirir.
Takuhi:
— Sana her ne ki diyorlarsa onu icra et. Terbiyesiz çocuk gibi
ne somurtganlanıyorsun?
Aleksandra asabi, müstehzi2296 bir itaatle dudaklarını son genişliğine kadar açıp dişlerini göstererek:
— Memnun oldunuz madam?
— He, oldum. Dişlerin sıra inci tertibinde güzeldir.
Aleksandra küçük bir reveransla:
— Daha başka tarafımı görmek istersiniz madam?
Takuhi şaşkın bir bakışla etrafındakilere:
— Ben size demedim? Bu ana kız bize masum melek komedyası oynadılar. Bu kız açılmıştır.
Aleksandra kaşlar çatık, gözler büzük bir istihza2297 ile:
— Evet, gece uykumda açıldım, soğuk aldım.
Takuhi yerinden fırlayarak:
— Soğuk aldın? Nerenden aldın soğuğu? Bu iyi bir manaya değildir. Senin her tarafını doktorlatacağım. Temiz pratikası2298 almadan seni müşteriye çıkartmam, evimin namusu vardır. Bozarım hiç?
Zamparalarımın sıhhatlerini düşünmek birinci vazifemdir.
Takuhi yüz yüze kıza yaklaşarak:
tevahhuş: ürkme
müstehzi: biriyle eğlenen
2297	
istihza: alay
2298	
pratika: sağlıklı kâğıdı
2295	
2296	

412 | Can Pazarı

— Ağzımın içine hoh et bakayım. Nefesinde bir taaffünlük2299
vardır yoktur ağnayayım.
Aleksandra bir hiddet uzun bir hoh hoh ile bütün ciğerlerindeki
havayı muhatabasının ağzına boşaltır. Takuhi geri çekilip tepinerek:
— Öfff aman, sabahleyin çiroz yedin, pastırma yedin, sarımsak
yedin? Ne yedin? İşte böylem cemcenabet bir şey yemişsin. Ağzının içi balık pazarı gibi leş kokuyor.
— Sarımsaklı mantar yedim.
— Kıyak mantarcısınız, he? Sabahleyin mantarı okkasıyla bana
da yedirdiniz. Ağzının içini nane ruhuyla bir hafta kalay etmeli ki
bu koku çıksın.
— Merak etmeyiniz madam, burada tavuk yer isem ağzım tavuk kokar. Ne yersem ağzım o kokar.
— He, çok ince ferasetsin, ne yersen ağzının o kokacağını ağnadın. Bakalım burada yiyeceğin şeyler ağzından ne koku verecekler?
Bu esnada bitişik apartmanın penceresinden iki defa birbiri ardınca bir kadın haykırması duyulur. Sonra ses bir avuçla tıkanmış
gibi boğulur.
Takuhi kulağını kabartarak:
— Bitişik apartmanda yine kavga var.
Kirkor:
— Her zaman mız mız alçak perdeden kavga yaparlardı. Bugün
bağırıyorlar. Ne oldu ki acep?
Takuhi:
— Ağnaşılmaz bir iştir.
Aziz:
— Kimdir onlar?
Takuhi:
— Bir Türk familyadır.
Aziz:
taaffün: pis koku

2299	
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— Türk olduğunu biliyorum. Fakat nasıl familyadır? Onu anlamak istiyorum.
Takuhi:
— Nasıl familyadır? Kimsenin bildiği yok. Büyük bir esrar içinde gömülmüş karı ile bir erkektir. Kimisi karı-koca diyor, kimisi
de metres-aman diyor… En tuhafı kimisi de bilader-hemşire diyor.
Kimse ile görüşmezler. Hanımı birkaç kerek merdivende rastladım.
Moda bebeği gibi giyiniyor. Eh, bir kıyak kaş göz vardır, baktıkças
kuyu gibi seni içine çeker, bayılttırır, ayılttırır, bir şeyler eder.
Aziz:
— Hanım bu kadar aynalı ha?
Takuhi:
— He aynalı… Gustolu, Doktor Lokman’ın yut dediği parçadır,
tamam olmuş balı üzerinde bir meyvedir. Benim yanıma gelse o da
ihya olur, ben de ihya olurum. Ağızlarının tadını bilen zamparalar
(eliyle Aleksandra’yı işaret ederek) böyle çocuk istemezler. Ne yapacaklar? Bu pupelerle2300 köşe kapmaca, saklambaç oynayacaklar?
Karının yirmi sekizinde tadı ağdalanır, otuz ikisinde kaymak bağlar,
kırkına kadar yürek yakan menşur orospular bilirim.
Aziz:
— Kırka kadar çok çıktın. Benim anam kırk yaşında yok…
Takuhi:
— Sen ananı ıskartaya çıkar. Her karı için demiyorum. Karı
vardır yirmi beş yaşında kira beygiri gibi hırtlamba olur2301, on kuruş irat getirmez.
Aziz:
— Öyleyse Aleksandra’yı niçin aldın?
Takuhi:
pupe: (Fr. puppet) bebek
hırtlamba olmak: perişan olmak

2300	
2301	
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— Böyle körpe kızların düşkünleri altmış beşlik, yetmişlik,
seksenlik ahu baba2302 ihtiyarlardır.
Bitişik apartmandan dik dik kadın ve erkek sesleri gelir.
Takuhi:
— Bugün bitişikte fevkalade bir iş vardır. Her zaman hır ederlerdi ama bu kadar sürmez ve böyle bağırmazlar idi.
Yavaşça balkon kapısını açarak:
— Ses etmeyiniz, biraz dinleyelim.
Nafia Hanım’ın balkonu Takuhi’ninki ile bir hizada ve hemen
üç metre kadar bir mesafede olduğundan iki balkonun kapıları açık
bulunduğu zaman apartmandan apartmana sözler yarı anlaşılır derecede ses gelirdi.
Şimdi hep o tarafa kulak verdiler.
Komşudan gelen erkek sesi anlaşılmaz bir iki kelimeden sonra:
— Zevcemin size mütefevvik2303 faziletleri vardı.
Kadın:
— …2304 hâlâ “mutallaka”2305 demeye diliniz varmıyor.
Erkek:
— … demeğe hacet yok, sözlerime su-i tefsirden2306 hiçbir hak
kazanamazsınız.
Kadın:
— … zevceniz… o hâlâ zevceniz, ben metresiniz.
Erkek:
— Hanım “metres” tabirinin avamca bi gayri hakkın2307 gördüğü hakir telakkiye evvelce ikimiz birden gülerken şimdi bu nam
size niçin bu kadar ağır geliyor?
ahu baba: çok yaşlı
mütefevvik: üstün
2304	
“Anlaşılamayan kelimelerin yerlerine sıfır koyuyoruz.” (yazarın notu)
2305	
mutallaka: boşanarak dul kalmış kadın
2306	
su-i tefsir: kötü niyetle yorumlama
2307	
bi gayri hakkın: haksız yere
2302	
2303	
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Kadın:
— Bunu ağırlaştıran sizsiniz. Her fırsatta “zevce” ile “metres”
kelimelerinin ayrılıklarını bana duyurmaya çalışıyorsunuz.
Erkek:
— …den dolayı… en garip vaziyette kalan benim…
Kadın:
— … tuhaf sorabilir miyim?
Erkek:
— Çünkü… Lafzi2308 zevceliğini bile çekemediğiniz kadın…
Bugün zevcinizin zevcesi bulunuyor… O adam şeren, kanunen
hem size malik hem eski zevceme…
Kadın:
— … ama bu kadar üzülmeyiniz… Kıymetli zevceniz, yine
zevceniz olabilir, bu tamiri muhal bir keyfiyet değil ya…
Erkek:
— Senin eski kocan, hayır, hayır, ne diyorum, hâlâ kocan olan
o cani herif, beni öldürtmek için katillerle beş yüz liraya, bin liraya pazarlık etmiş. Herifler paraları dolandırmışlar. Öldürmeden…
Nereye… Savuşmuşlar… Hepsini… Haber aldım… İmzasız mektuplar geldi.
Kadın:
— Ne olmuşsa olmuş… Düşman sözüne aynen inanmak hatadır, karınızın gönlü hâlâ sizde… Halavet, kocama size olan ateşinin
şiddetinden vardı.
Erkek:
— Bu nasıl söz?
Kadın:
— Sizi hıza getirmek, sizi kıskandırarak beni bıraktırıp tekrar
kendine celbetmek için yaptı… Beni bırakınız, tekrar karınızı alınız… Beni bırakınız diyorum, affedersiniz hata ediyorum. Bıraklafzi: sözde

2308	
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maya ne hacet… Sizin hiçbir şeyiniz değilim… Hiçbir… Düğümle
bağlı bulunmuyorum… Yalnız vicdani birer sözle birbirimize merbutuz2309. Onu geri aldığımız günü aramızda her şey biter… Sizi
gelip beni görmeye icbar edecek bir kuvvet kalmaz.
Erkek:
— Hanım, affedersiniz. Nazarımda için vicdani söz, bütün kuvvetlerden daha kavi2310, bütün kanunlardan daha muhkemdir. Ben
sizi bırakmayacağım.
Kadın:
— Niçin?
Erkek:
— Çünkü seviyorum.
Kadın baygın bir kahkaha ile:
— Kaç zamandır birbirimizi anladık, iyice anladık. Artık birbirimizi aldatamayız. Beni aşktan, sevdadan değil, başka ve pek adi
sebeplerden dolayı bırakmak istemiyorsunuz.
Erkek:
— Ne imiş o sebepler?
Kadın:
— Vicdanınıza sorunuz.
Erkek:
— Evet. Pek zekisiniz, hanımefendi anladınız. Kocanız hâlâ sizin derdinizden çıldırıyor. Onun mutallakam Halavet’i alması hep
manevradır. Sizi tekrar ele geçirmek için ihtiyar edilmiş bir hiledir. Benden soğuyan gönlünüzün yine kocanıza karşı pır pır ateş
aldığını hissetmiyor değilim. Ah, ne diyorum, belki de kocanıza
olan bu aşkınız hiçbir zaman sönmemişti. Benim aguşuma atılmanız, düşündüğünüz bir neticeyi elde etmek için takip olunmuş bir
muvazaa2311 idi. Hanım, sizi asla terk etmeyeceğim, sizi Nasıh’a
merbut: bağlı
kavi: kuvvetli
2311	
muvazaa: danışıklı dövüş
2309	
2310	
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bağlayan nikâhı hükümsüz bırakacağım. Evet, Nasıh’ın menkûhası2312 ebediyen benim metresim kalacak. O cebin2313 herif arkamdan
katiller tayin etsin, ne yaparsa yapsın, tehdidine karşı tehdit, silahına karşı silah, ölümüne karşı ölüm… Sizi facia katilleri gibi kıtır
kıtır öldürürüm hanım, yine o herife teslim etmem.
Kadın:
— Rica ederim, o revolveri oradan kaldırınız.
Erkek:
— Hayır. Kaldırmayacağım. Gözün bu silaha alışsın. Daima bil
ki Nasıh’la senin aranda ateş kusarak can alan bu demir parçası
vardır. Son zamanda dünyanın bütün müşküllerini kızıl ağzıyla halleden bu alet vardır. Bizim de hâkimimiz o olacaktır.
Kadın:
— Kaldır o menhus2314 ölüm aletini karşımdan… Ben sinirli bir
zavallıyım. Böyle silahla, katl tehdidiyle hiçbir kadının gönlünü
emirlerine ram edemezsin beyefendi… Kaldır onu, kaldır!
Erkek:
— Gör… Kork… Neticenin buraya dayanacağını bil, meselenin ehemmiyetini anla.
Kadın:
— Mertlik perdesi altında pek namertçe hareket ediyorsun
bey…
Erkek:
— Nasıl? Çabuk söyle…
Kadın:
— Beni böyle korkuta korkuta öldürüp ortadan kaldırdıktan
sonra meseleyi dilediğin cihetle halledeceksin.
Erkek:
— Anlayamıyorum?
menkûha: nikâhlı karı
cebin: korkak
2314	
menhus: uğursuz
2312	
2313	
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Kadın:
— … Mezara gidersem Nasıh’ın beni …sine ihtimal kalmaz…
Halavet koşa koşa sana gelir… Mesele hallolunur.
Erkek:
— Demek hanım hâlâ zihnin Nasıh’ın koynuna dönmek hülyasıyla meşgul… Dimağını hep bu ihtimaller içinde oyalayıp avunuyorsun.
Kadın:
— Niçin buna hülya diyorsun? Niçin ihtimal diyorsun? Hakikat
demek neden diline zor geliyor?
Erkek:
— Bu emelin hiçbir vakit hakikat olmayacaktır hanım…
Kadın:
— Pek tuhaf şey… Bayıla bayıla gülünecek şey…
Erkek:
— Neden?
Kadın:
— Sizin hülya, ihtimal şekillerinde tasvire uğraştığınız şey
bugün bir hakikattir. Ben, Nasıh’ın zevcesiyim, sizin metresiniz…
Buradan çıkıp da kocamın evine gittiğim günü mesele bitecek, siz
kapı dışarda kalacaksınız.
Erkek:
— Kocanın evine gittiğin günü mü?
Kadın:
— Evet. Bu, o kadar muhal bir şey mi?
Erkek:
— Muhaldir.
Kadın:
— Mümkündür.
Erkek:
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— Mümkünse tecrübe et.
Kadın:
— Oh… dur… İşte şimdi…
Odanın içinde sandalyeler, masalar devriliyor gibi gürültüler,
sürahi, bardak kırılmasına benzer şıngırtılar olur.
Kadın boğuk boğuk:
— Vur… Öldür…
Erkek nefes nefese:
— Öldürürsem ne olur?
— Ölen kurtulur, kalan katil olur.
Ahlar, oflar, amanlar arasında çiğnenerek mırıltı hâlinde sönen
manasız sözlerden sonra ses kesilir.
Takuhi meraktan parlayan gözlerini kırpıştırarak komşuya ait
esrarı görmeye uğraşır gibi başını sağa sola çevire çevire kısık bir
sesle:
— Karıyı öldürdü dersiniz? Polise haber etsek acep?
Aziz:
— Nene lazım madam? Böyle işin içine girilir mi? Polis buraya
tahkike gelip de bizden sorsa bile “Haberimiz yok, bir şey duymadık.” demeliyiz. Kendi ayağımızla gidip de polis çağırmak başımızı
zorla belaya sokmaktır.
Takuhi:
— Benzin kaçtı. Donumun batisti2315 gibi ak beyaz oldu. Polisten bu kadar korkuyorsun Aziz Bey?
Aziz kayıtsızlık göstermeye uğraşır bir tebessümle:
— Polisten neye korkayım?
— Boğazındaki küçük dilin yerinden kopmuş gibi laf ettin de
onu için diyorum.
— Merak etme, küçük dilim, büyük dilim, hepsi yerli yerinde
duruyor. Komşudaki kadının hâli bana dokundu da…
batist: ince dokunmuş bez

2315	
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— He, bana da pek dokandı… Bunlar terbiyeli, nazik, komilfo2316 takımından insanlar idi. Bugüneces böyle kötü konuştuklarını
duymamışım. Meğersem fenalık kumbarası imişler. Nihayet işte
patlak verdi, ne mal olduklarını ağnadık. Galiba ki birisi kocasını
bırakmış kaçmış, öbürü karısını bırakmış. Birbiriyle metres-aman
olarak burada gizli folluk kurmuşlar. Bizim gibi tezkere çıkartarak
açık sanat yapanlardan korkmayınız, böyle ırz ehlitesi gibi yaşayan
kokotlardan ürkünüz. Çünkü ırzını ha bir herif ile bozmak ha on
herif ile bozmak hepsi birdir.
Kirkor:
— Ne fenalık çıkoorsa patentéli2317 mallardan değil, hep böyle
amatör fahişelerden çıkoor.
Takuhi:
— Ah Kirkor, sapınacak sanatının erbabısın, pezevenkliğin filozofisini bilirsin.
Kirkor:
— Üstüme böyle kaba laf etme.
Takuhi:
— Ne var ki? Bu da mühim bir iştir. Bir gün gelecek her sanat
gibi bunun da mektebi olacak. Bunun için de diploma verilecek.
Bazı kocalar bu işi bilmeyerek ve bedava yaparlar. Sen bilerek ve
para ile ediyorsun. Onlardan çok makbulsün. Şimdi bu bitişik hanımın asıl kocasına ne diyeceğiz! O da senin gibidir fakat amatördür.
Bu işi habersiz değil lakin parasız edoor.
29
Aziz gitti, macerayı Yavuzlar’a anlattı. Çete, vakaya yapışmak için bir kulpunu arıyordu. Virjini’nin genç ateşli dostu artık
hiç Takuhi’nin evinden ayrılmaz oldu. Komşudan gelen en ufak bir
pıtırtıyı, sesi kaçırmayarak hemen balkon kapısını açıyorlar, bütün
dikkatleriyle o tarafa kulak veriyorlardı. Lakin her ne suretle ise
komilfo: (Fr. comme il faut) kibar
patentéli: onaylı, patentli

2316	
2317	
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mesele yatışmış olmalı ki artık bitişik apartmandan hiçbir münazaa,
hiçbir helecanlı ses duyulmuyordu.
Bir gün Takuhi sokağa çıkmış, Kirkor, Aziz, Virjini evde bulunuyorlardı. Ermeni karısı pürtelaş apartmana döndü:
— He size bir laf diyeceğim şaşacaksınız.
Takuhi çarpıntısını yenmek için birkaç defa yutkunduktan sonra devam etti:
— Fefkalade bir iş oldu. Ne cevap edeceğimi evvelam şaşırdım.
Sonram maslahatın içine para girinces aklımı top ettim, başımın
ortalık yerine topladım.
Kirkor:
— Eh haydi. Çabuk et ne oldu?
Takuhi:
— Glavani Sokağı’nda2318 bir işim var idi. Onda dolaşırken bitişik apartmandaki kiracı beyle hıp deyi karşıbekarşı geldim. Komşumuzdur, bir selam borcum… Öyle değil? Birbirimize selam ettik.
Ben yürüdüysem o, yoluna gitmedi, döndü peşimden geldi. İçimden “Oh, aziz Allah bunda bir iş var.” dedim. Ne diyeyim, ilk önces
fikrime gelen şey şu oldu. “Körpe Aleksandra’yı yanıma yeni sermaye almadım? Bey keskin bir erkektir, sanksar2319 gibi evimden
piliç kokusu aldı. Beniyle bu kıza dayir laf açmak istiyor.” dedim.
Fakat bu tahminatım2320 büsbütün dipsiz çıktı. O, bana başka kerteden çattı. Ne dese beğenirsiniz?
Kirkor:
— “Ah madam sana yanoorum.” dedi?
Takuhi:
— Korkma, böyle demedi. O, benden evvel başka kadına alaka
koymuş… İki bacası birden yanoor.
Glavani Sokağı: Beyoğlu’nda bugünkü Kallavi Sokağı. İsmini ünlü bir Levanten aileden alır.
2319	
sanksar: sansar
2320	
tahminat: tahminler, kestirmeler
2318	
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Kirkor:
— Ne dedi de seni böyle telaşeye koydu?
Takuhi:
— He dur. Acur2321 olma, hepsini diyeceğim. Sonram şöyle laf
ettik:
“Madam, komşuyuz.”
Ben:
“He evet. Bu benim için bir şereftir.”
O:
“Gürültülerimizden taciz olursunuz2322 acap?”
Ben:
“Hiçbir vakitte.”
O:
“Sizin tarafa hiçbir ses gelmoor?”
Ben:
“Hayır, gelmoor. Hiçbir şey duyduğumuz yoktur.”
O:
“Teşekkür ederim, çok naziksiniz madam.”
Ben:
“Estağfurullah, teşekkürlük bir iş değildir.”
O:
“Sizden bir şey rica etsem kabul olunur acap?”
Ben:
“Emredersiniz… Komşuluktur bu. Elimden gelen bir iş ise niçin sakınayım?”
O:
“Apartmanınızın bir günlük kirasına ne istersiniz?”
acur: sıra bilmez, saygısız
taciz: rahatsız

2321	
2322	
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Ben:
“Fakat efendim affedersiniz, evimiz kiralık değildir. Onda biz
otururuz.”
O:
“Siz, yine oturunuz, rahatınızı asla bozacak değilim.”
Ben:
“Kaç kişi geleceksiniz? Çokluksunuz?”
O:
“Yalnız ben geleceğim.”
Ben:
“Buyurunuz efendim, başımızın üstünde yeriniz var.”
O:
“Bir ben geleceğim fakat gizli geleceğim. Geldiğimi kimse
duymayacak.”
Ben:
“Bizden laf çıkmaz, korkmayınız. Nasıl arzu ederseniz öyle olsun. Fakat söyleyiniz, size ne biçim, ne tertip oda hazır edeyim?
Yemek hazır edeyim? Gustonuzu, merakınızı bildiriniz. Bizim evden her suretle memnun kalacağımza şüphe etmeyiniz.”
O:
“Teşekkür ederim, hiçbir zahmete lüzum yok. Ne oda isterim,
ne yemek isterim.”
Ben:
“O hâlde teklifatınızdan bir şey ağnayamadım efendim.”
O:
“Apartmanınızın antresine bir iskemle koyacaksınız. Onda oturacağım, kapıyı az aralık edeceğim. Bizim eve geleni gideni göreceğim.”
Ben:

424 | Can Pazarı

“Ah şimdicik ağnadım. Fakat efendim bir patırtı çıkarırsanız
bizim evi de marazaya2323 karıştırırsınız.”
O:
“Hiç üzüntüde kalma. Ne maraza çıkaracağım ne de sizin evde
olduğumu kimse ağnamayacak. Bilmek istediğim bir maslahat var.
Benimkisi meraktan ibaret bir şeydir. Nafıle yüreğinize şişkinlik
getirmeyiniz. Evinizde oturacağım her saat için iki lira kira vereceğim.”
Takuhi gözlerinden memnuniyet akan bir bakışla biraz süzüldükten sonra devam etti:
— Beyefendi böyle dediyse ben de kabul ettim. Ticaret ayıp değildir. Keşkem evimde yüz saat otursa da iki yüz lira alsam… Öyle
değil? Siz ne dersiniz?
Kirkor:
— Öyle ya, döşek istemiyor, kadın istemiyor, yeme istemiyor,
havadan para. Sermayelerimizden hiçbir şey kullandıracak değiliz.
Aziz:
— Sermayelerinizden bir şey kullandırtacak değilsiniz ama beyefendinin böyle saatine iki lira kira vermekten maksadı ne olduğunu anladınız mı? Bir patırtı kopunca evinize polis gelir, her tarafı
arar. Başınız belaya girer.
Takuhi, Aziz’in yüzüne dikçe bakarak:
— Siz de ne tuhaf çocuksunuz Aziz Bey… Görülüyor ki polisten çok korkuyorsunuz.
Aziz:
— Polisten ne korkacağım? Bana ne. Ararlarsa sizin evinizi
arayacaklar.
Takuhi:
— Arasınlar. Evimde çalınmış mal yoktur, memnu eşya yoktur.
Katil yoktur. Ben, hükûmete vergisini vererek ırz ticareti yapıyorum. O işi de bu evde etmiyorum. Buraya senden başka zampara
maraza: kavga gürültü

2323	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 425

ayağı bastığı yoktur. Sana “Burada ne arıyorsun?” diyen olursa
“Misafirim.” dersin çıkarsın işin içinden… Komşu beyin benim evime saklanmaktan maksadı ne olduğunu sorarsanız onu da çoktan
ağnamışım.
Kirkor:
— Ha de ki biz de ağnayalım.
Takuhi:
— Hanımın eski kocası yoktur?
Kirkor:
— He vardır.
Takuhi:
— Bu bey apartmandan çıkıp gittikten sonra o bey buraya geloor.
Kirkor:
— Kerizci kızı Takuhi, belalı bir işe başını sokoorsun. Bu
dramlık bir keyfiyettir, silah patlayacağa benziyor.
Takuhi:
— Patlamaz. Bunlar kurusıkı nazik beylerdir. Bitişik bey geçen
günü hanımı revolverle korkuttuysa ondan ağnadım ki silah adamı
değildir. Çünkü silah atacak babayiğit onu kimseye göstermeden
atar. Hem atarsa bana ne? Bunda atacak değil, onda atacaktır. Komşu bey benim evimde ilk beklediği günü öteki bey hemen gelecektir
sanırsın? Kim bilir kaç gün bekleyecek de ondan sonram umduğuna rastlayacaktır. Bir kerek düşün, hesapla ne kadar çok saat için
para alacağım.
Aziz:
— Komşu beyin burada bekleyeceği adamın mutlaka hanınım
eski kocası olduğunu iyi biliyor musun?
Takuhi, sesini yavaşlatarak:
— He bilorum, ben de biraz bu işin içinde gibiyim.
— Nasıl?
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Takuhi:
— Geçenlerde bir kere o bey buraya geldi. Fakat o zaman bir
şey ağnamamıştım, şimdi ağnıyorum. Vukuat kendi kendini bana
kefşettirdi. O bey, bu hanımın eski kocası, pek de iyi ağnaşılmıyor,
belkim de hâlâm kocası… He, bu karmakarışık bir iştir. Bir komedi zamparası gibi buraya geldi. Tık demeden kapı açıldı. Ben eve
giriyordum gördüm. Gördüğüme de bey pek hoşlanmadı. Evdeki
hizmetçi de hanımla birlik olmalı. O zaman ben pek farkında olmadım. Bu vukuatın üzerine şimdi ağnaroom. Hava sıcaktı, balkonun
kapısını açtım. Mırmır öteden ses gelmeye başladı. Ama ne biçim
mırımırdır bilir misin? Tatlı, ezgin, baygın… Sanırsın ikisi döşekte
humma ateşleri içinde can veroorlar. Bu türlü seslere kulaklarım
alışıktır. Ahların, ofların çıkışından hastalığın ne olduğunu çakarım.
Aziz:
— Hiç lakırdıları anlaşılmıyor muydu?
Takuhi:
— Bazen ağnaşılıyordu.
Aziz:
— Ne diyorlardı.
Takuhi:
— Sen Virjini ile yattığın vakit ne diyorsan onlar da onu diyorlardı. Sonram zannederim bir yorgunluk kahvesi içtiler. Daha
sonram uzun boylu konuştular. Fakat çok yavaş söylüyorlardı.
Aziz:
— Bir tek laf da seçemedin mi canım?
Takuhi:
— Aziz Bey bu iş seni çok meraka koydu.
Aziz:
— Romana benziyor da merak ettim.
Takuhi:
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— He, irahmet babanın canına. Güzel söyledin. Roman gibi, teatro gibi bir şeydir. Sonra Hanım: “O karıyı mutlakbemutlak2324 boş
edeceksin.” dedi.
Aziz:
— Boşayacaksın.
Takuhi:
— He evet. “Boşayacaksın.” dedi.
Aziz:
— Bey ne cevap verdi?
Takuhi:
— Pek yavaş bir cevap etti. İşte onu ağnayamadım.
Aziz:
— Bitişik bey evini gözetmek için buraya ne vakit gelip saklanacak?
Takuhi:
— Gününü belli etmedi. “Geleceğimden bir gün evvel ben sana
haber ederim.” dedi.
Bu sırada apartmanın kapısı çınladı. Takuhi, Aleksandra’yı dumanı üstünde bir bakir fiyatına satmak için yağlı bir müşteriden haber bekliyordu. Oradan bir müracaat sanarak hemen kapıya kendi
koştu. Gelen, içeriye girmedi. Methalde birkaç dakika konuştuktan
sonra gitti. Kirkor, Aziz, Virjini gelenin kim olduğunu ve niçin geldiğini anlamak merakıyla gözlerini kapıya dikmiş salonda bekliyorlardı.
Takuhi, mütehayyir bir çehre ile içeri girdi. Kaşlarının, gözlerinin, kollarının, ellerinin, bütün vücudunun ifadeye iştirakıyla2325
söze başladı:
— Ha ne diyeceğime şaşırdım. Öyle bir iş oldu ki…
Kirkor:
mutlakbemutlak: kesinlikle
iştirak: katılma

2324	
2325	
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— Çardakta salkım gibi sallanoorsun. Ne oldu Takuhi?
Takuhi:
— Dur taaccübümden geri döneyim, kendimi bulayım.
Kirkor:
— Kendini nereye kaybettin?
Takuhi:
— Birdenbire fikrim kafamdan bir kuş gibi uçtu.
Kirkor:
— He bilirim. Aklının kafesini bazı bazı açık bırakırsın, aklın
gider, dolaşır gelir. Çok kadınlar böyle senin gibidir.
Takuhi:
— Zevzek olma Kirkor, bana bir akıl öğret…
— Ne oldu, canım? De ki ben de diyeyim.
— Bitişik apartmanın hizmetçisi geldi… O genç tombalak
Rum karısı…
— Ey ne dedi?
— Hanım selam etti, madamın işi yoksa çok rica ederim, bir
parça buraya gelsin, ona mühim diyeceğim var.
— Sen ne dedin?
— Ne diyeceğimi bulmak için bir iki yutkunduktan sonram…
“Baş üstüne, pekiyi, geloorum.” dedim. Beyin fikrini ağnadık, kadınınkini de ağnarsak ikisine de keselerin ağızlarını açtırtarak birer
kolpo oynarım.
Takuhi sırtına yeni bir bluz geçirdi. Pudralandı. Kaşlarını kirpiklerini kararttı. Biraz da kırmızıya boyandı, başına alarus tuti yeşili bir kundak yaptı. Kendi aklınca hiçbir güzel kadının dununda2326
kalmak istemezdi.
Takuhi ufak bir baş selamıyla salondan çıkarken Kirkor:
— Kurnaz ol…
dun: alt

2326	
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Takuhi:
— Senin demenle olmayacağım, ben anamdan kurnaz doğmuşum, dedi, gitti.
Şimdi Aziz ile Kirkor büyük bir merak içinde karının dönmesine intizaren birbirine bakışıyorlardı. Bu davetin sebebi ne olabilirdi? Ermeni bir iki şey söyledi. Türk cevap vermedi. O, birkaç
kulaç derinde düşünüyor ve sık sık saatine bakıyordu. Bekliyorlar
fakat dakikalar uzun geliyor, bitişik apartmanda dönen esrar ile şişen hava beyinlerini sıkıyor gibiydi.
Nihayet kapının zili öttü. Kirkor, hemen koştu. Fakat gelen Takuhi değildi. Dışarda bir iki mırıltıdan sonra Ermeni salon kapısından başını uzatarak:
— Aziz Bey, sizi biri istiyor, dedi.
Aziz, methale fırladı. Veysi ile karşı karşıya geldi. İki delikanlı
bir köşeye çekildiler. Fiskos konuşmaya başladılar:
Veysi:
— Aziz, sen buraya postu serdin. Virjini’ye yalancıktan değil,
galiba candan tutuldun?
Aziz:
— Vallahi değil ağabeyciğim…
— Oğlum, biz seni buraya iç güveyisi vermedik.
— Burada dalavere yeni başladı. Kulaklarımız bitişik apartmanın duvarlannda her gün Nasıh ve İrfan Beylerin, Halavet ve Nafia
Hanımların esrarına dair yeni bir perde açılıyor. Takuhi iki tarafı
da soymak için sıvandı. Ben topuna birden bir iğirip çevireceğim.
Yedi, sekiz yüz lira umarım. Bugün gidip Halavet Hanım’a bir vizite vermek niyetindeyim. Takuhi’nin bitişik apartmandan avdetini
bekliyorum. Bakalım ne haber getirecek?
— Zabıtayı daima peşimizde farz et, tetik davran. Virjini’nin
koynunda derin uykuya dalma. Akşama sabaha Bulgurcu’dan paraları söktürmek üzereyiz. Muvaffak olursak hemen İstanbul’dan
aşacağız. Her gün Çınar’a gel. Bildiğin taşın altında yazılı talimat
bulacaksın. Ona göre hareket et. Takamız Yedikule’de dericilerin
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arkasındaki sahilde Muhsin Kaptan’ın idaresindedir. İçine atlayınca yelken kürek fertik…
— Anladım, yetişir. Buradakilere şüphe vermeyelim. Haydi bakalım aş… Ben Çınar’ı her gün yoklarım, merak etme.
Veysi merdivenlerden aşağı köşk bekçisi gibi süzüldü indi. Çınar, Yedikule tarafında bostanlar arasında tenha bir yerdi.
Bir mahalde toplanıp görüşmek muhataralı2327 olduğu veyahut
birbirinin nerede bulunduğunu bilmedikleri zamanlarda Çınar’da
bir taş kovuğuna bıraktıkları yazılı kâğıtlarla muhabere2328 yolunu
bulmuşlardı.
Satın aldıklan bir takayı Muhsin’in idaresine vererek oraya mal
taşıyor gibi görünüp icap eden iskele ve sahillerde dolaşıyorlardı.
Aziz, salona dönerken Kirkor’un iki kapı arasından koca burnunu uzatmış bütün hilekâr dikkatiyle muhaverelerini dinlediğini
gördü. Acaba herif bir şey anlamış mıydı? Aziz, pek yavaş konuşmuş olduklarından emindi.
İçeri girer girmez Kirkor sordu:
— Aziz Bey, kimdir o?
— Akrabamdır.
— Sıcak bir çocuk.
— Sevimlidir.
— Ne istiyor?
— Birkaç gece burada fazla kaldığım için merak etmiş de gelmiş…
— Burasının merak edilecek bir yer olmadığını ağnata idin.
— Anlattım… Fakat Takuhi nerede kaldı?
— Bilirsin, bizim Takuhi kıyak gevezedir. Öteki hanım da çenesine üşenmez ise iki karı bir yere gelince laf buradan Köstence’ye kadar uzar.
muhataralı: tehlikeli
muhabere: haberleşme

2327	
2328	
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Takuhi şen bir çehreyle geldi. Kirkor hemen sordu:
— Güloorsun?
— Ağlayacak değilim.
— Kirli bir iş olmalı.
— Hep kârıma ortaksın, zararıma karışmazsın.
— De bakalım, hanımı nasıl buldun?
— Şeker kaymak… Kadınlığımla beraber az kalsın ki ona alaka
koyacaktım.
— Seni ne için çağırtmış?
— Öyle kıyak kurnaz karı ki seni beni alfabeye oturtturur. Aklına gelen şeyleri şeytan düşünmez. Çünküm şeytan çok kurnaz olaydı kendine bunca âlemi düşman etmezdi. Beyefendi nafiledir, bu
karı ekstra kurnaz. Onu kırk sene daha suya götürür getirir. Bana
çay, pasta, şekerleme, ikram… “Rahatsız olmayınız, şuraya buyurunuz… Burası kendi hanenizdir. Komşu olmakla beraber bu kadar
vakittir görüşmediğime çok teessüflüyüm. Kusura kalmayınız…”
Daha böyle bin çeşit iltifatlar buyurduysa ben de karnımdan diyordum ki: “Bakalım, bu dökülen tatlı dillerin dibinden ne iş çıkacak?”
Çünkü hiçbir surat öbür surata babasının hayrına sırıtmaz. Nihayet
efendim, balkonu açtı. Bana saksılardaki çiçekleri göstererek “Madam” dedi, “Ben çok çiçek meraklısıyım, apartmanda bahçe yoktur.
Ben de balkonumu has bahçe yaptım. İşte bunun adı sardunyadır,
bununki paflagonyadır.” Bu bilmem agonyadır, margonyadır, bugünecek hiç işitmediğim, dikkatde olmadığım isimler… Baktım ki
çok çiçek meraklısıdır, ben de “He, he” diyorum. “Güzel şeylerdir.”
diyorum, “Ah ya, kokuları…” diyorum. Nihayet şöyle konuştuk:
O:
“Madam, sizden bir ricam vardır.”
Ben:
“Buyurunuz ricanız can baş üstüne…
O:
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“Bizim balkondan sizin balkona enli bir kalas tahtası uzatmak
istiyorum.”
Ben kerek durdum. Onların balkonundan bizimkine kalas koymak? Bu acaba ne içindir? Benim bu durgunluğumu hemen o çaktı,
çarçabuk dedi ki:
— Benim balkonum çiçeklerimi almıyor, bu kalasın üzerine
saksı dizeceğim. Eğer bunun için kiralık kabîlinden bir ücret kabul
buyurulursa her ne miktar arzu ederseniz takdime hazırım.
O, kurnaz Nafia Hanım’sa ben de anamdan çıktığım günden
beri böyle dolapların içinde fır dönen kırk yıllık bir Takuhi’yim.
Ondan buraya kalas uzatmaktan meram2329 sadece üzerine saksı dizmek değildir. Bunda kıyak bir orostopoğluluk vardır? Di bakalım
Kirkor Ağa, ne ağnadın bu işten?
Kirkor düşünerek:
— Kalasın üzerine saksı konur, başka ne olur? Fikrime bir şey
gelmoor.
Aziz kıs kıs gülmeye başlayınca Takuhi:
— He mankafa Kirkor, işte bu çocuk senden evvel hıp deyi ağnadı.
Kirkor:
— Ne ki ağnadıysa söylesin bakalım.
Aziz:
— Apartmanda gizli erkek misafir varken İrfan Bey bağteten2330
geliverirse Nafia Hanım zamparasını o kalasın üzerinden buraya
bizim balkona aşıracak…
Takuhi taşkın bir hiss-i takdirle yerinden fırladı. Aziz’in alnına,
iki yanağına, çenesine dört sulu buse2331 yapıştırarak:
meram: istek
bağteten: birdenbire
2331	
buse: öpücük
2329	
2330	
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— İşte benimle kerhanecilik etmeye layık sivri akıllı çocuk budur. Kirkor, sen tavuk dibi üfleyecek bir adamsın, bu ince sanattan
ne ağnarsın?
Kirkor bozulan izzetinefsini tamir için:
— Aziz Bey’in aklı bu kadar sivri ise bırak ki kerhanecilikten
daha namuslu ve kazançlı bir iş yapsın. Sen benim bu dalaveredeki
aklımı kâh göklere çıkarırsın kâh yerin dibine indirirsin. Karı sözü
ipe sapa gelmez. Sen ne dersen de, ben yine oyum.
Aziz:
— Şimdi böyle lafları bırakınız canım, Kaymakçıyan Efendi
sanatta pek değerli bir adamdır, bilmez miyim?
Kirkor:
— He çocuğum baban cennette otlasın. Karı kısmısı namkördür. Benim ona getirdiğim piliç kızların piyasada emsalleri varsa
göstersin.
Takuhi pek ekşi bir istihza ile:
— Hangi piliç kızlar? Şu gelirken yollarda kaymaklarını yiyerek getirdiklerin mi? Cins pezevenge bu nev oburluk yaramaz.
Aziz:
— Canım bırakın şimdi pilici, kaymağı, oburluğu… Nafia Hanım’ın bizim balkona uzatacağı kalasa bakalım.
Takuhi:
— Hanım ince kıyımlık feraset2332 ise ben de ondan aşağı olmadığımı kendisine çaktırmak için bu uzun kalas teklifatının2333 karşısında sırıtarak gözlerimi onun göz bebeklerine diktim. Sankim
”Sen bir dedinse ben bin ağnadım.” demek istedim.
Sonra şöyle konuştuk:
O:
“Sade gülüyorsunuz, bir şey söylemiyorsunuz madam. Yoksa
teklifimi kabule şayan bulmadınız mı?”
feraset: zeki
teklifat: teklifler

2332	
2333	
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Ben:
“Hayır efendim, hiçbir şey tınamaorsam2334 bundan yanlış bir
mefhum çıkarmayınız. Ondan buna kalas uzatmaktan ne olur? Hanem de balkonum da sizindir, hiç teklif vardır efendim? Ben sizin deruni2335 ve esrarlı büyük işlerinizin hizmetkârı olmak isterim.
Kerizciyan Takuhi’nin nasıl bir kadın olduğunu birkaç tecrübeden
sonra ağnayacaksınız.”
Bu lafım pek taaccübüne gelmiş gibi hanım da gülümser bir
eda ile gözlerimin içine bakarak:
“Ağnayamadım madam…”
“Ben sizi ağnadım. Şeker, melek bir hanımefendisiniz. Kadın,
kadının doktorudur. Balkonuma uzatacağınız kalas, üzerine saksılar dizmekten daha nafi2336 işlere de yarayabilir.”
Hanım pevrane2337 gibi bir uçuşla hemen yanıma oturdu. Elimi
beyaz ve yumuşak avucunun içine alarak:
“Ah madam, bu ne ince ağnayıştır. Ferasetinize hayran kaldım.”
“Müsaadeniz olur ise daha da bir şey söyleyeceğim. Size zahmet bırakmayacağım.”
“Rica ederim, söyleyiniz.”
“Evinizde gizli bir misafiriniz bulunup da tehlike vukuunda
aşırmak icap edince kalasın üzerinden bendehaneye2338 geçirebilirsiniz. Altık hiçbir şeyi merak etmeyiniz. O kimse bizde tamamıyla
emniyet altındadır.”
Ben de hanımın ekstra lavanta kokan güzel elini sıkıp ve öperek:
“Hele deyiniz, aklınızdan geçen bu değildir?”
Hanım sevincinden ah ederek boynuma sarılıp:
tınamaorsam: söylemiyorsam
deruni: derin
2336	
nafi: faydalı
2337	
pevrane: pervane böceği
2338	
bendehane: köle evi
2334	
2335	
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“Ah madam… Bakıcısın, nesin? Tıpkı tıpkısına gönlümü söylüyorsun. Kalas uzatmaktan asıl maksadım da bu idi.”
“Pek ayla2339… Siz yine sureta kalasın üzerine saksılarınızı diziniz ki beyefendi bundan bir şey huylanmasın.”
“Kalası siz buldurup koyacaksınız, bunun için her ne masrafinız olursa elli lira, yüz lira… Maa’l-memnuniye2340 takdim ederim.”
“Masrafı bir şey değil… Bana güzel hatırınız lazımdır.”
Fakat Nafia Hanımefendi pişkin2341 kadındır, güzel bir cüzdan
açtı, içinden iki ellik çekti. Avucuma sıkıştırdı. Ben keenne2342 sıkılarak hık mık ettim.
“Bu az ise daha vereyim.” dedi.
İlk ağızda arsızlık etmesi iyi değildir. Bu bir siftahtır2343. Ben
onu altık yalarım.
“Aman efendim kâfidir, bir kalasın masarifi2344 ne olabilir?” dedim.
“Yalnız kalasın masrafı değil. Bu edeceğiniz iş benim için hazineler değer. Bu iyiliğinizin mukabilliğini hiçbir zamanda ödeyemem.” teşekkürüyle boynuma sarıldı, öpüştük.
Ah efendiler, maslahat koca boynuzlu iki koç gibi birbirine
çattı. Hanım, kalastan erkek misafirini bizim eve aşırırken İrfan
Bey de belkim burada bulunacak. Fakat hiç Nafia Hanım’a derim
ki: “Senden evvel biz senin amanın İrfan Bey’le söz ettik, benim
apartmanın antresinde gizlenip senin kapını gözetleyecektir.” Onun
sırrını ondan saklarım, ötekininkini de öbüründen… Oh, kuzum iş
böyle döner. Amanı, bu kapıdan Nafia’nın dairesine salıveririm,
zamparayı balkondan bizim eve alırım. Onu da yolarım, öbünü de.
Onlar bilmem nelerinin sevdasına düşmüşler, biz de ara yerde geçineceğiz.
pek ayla: pekâlâ
maa’l-memnuniye: hoşnutlukla
2341	
pişkin: görmüş geçirmiş
2342	
keenne: sanki
2343	
siftah: ilk alışveriş
2344	
masarif: masraflar
2339	
2340	
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Aziz, Takuhi’yi bir köşeye çekerek:
— Madam… (biraz durduktan sonra) Affedersiniz, size madam
mı diyeceğiz, matmazel mi?
— İkisini de diyebilirsiniz. Çok madamlar vardır ki kendilerini
matmazel çağırtırlar, bir matmazele de madam demişsin ne olur?
— Pekala… Matmazel, sizderi bir ricam var.
— Benden bir ricanız var? Rica ne demektir canım? Parayı veren düdüğü çalar, benim evimde para ile her şey olur. Parasız işler
kabul olunmaz. İşte bu kadar. Ben rica mica bilmem.
— Para istediğin kadar iste. Cüzdanımın ağzı sana açıktır.
— Şimdicik diyeceğini de bakalım.
— Malum ya, serde2345 gençlik var.
— Malum.
— Ben bir Türk hanımına tutuldum, yanıyorum.
— Türk hanımına yanoorsun? Virjini’yi sevmiyorsun altık?
— Onu da seviyorum.
— Ka senin muhabbetin iki bacalıdır böyle?
— Ben Türk’üm, bir karıyla, iki karıyla duramam. Bazen benim sevdam üç dört bacadan tüter. Fakat memnun olmadın, neye
somurtuyorsun?
— Nesine memnun olacağım? Bir Türk karısı seviyorsan bu
benim için büyük bir kederdir.
— Niçin?
— Çünküm altık elimden gidoorsun demektir.
— Elinden gitmiyorum, bilakis büsbütün senin yolucu ellerine
düşüyorum.
— Ah işte gör, şimdimcek yüzüm güldü. Benim avanta parmağım içinde olduktan sonram istersen Türk karısı sev, istersen Ulah
karısı, istersen Çingene karısı, hepsi de benim için birdir.
ser: baş

2345	
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— Sevdiğim kadın pakdamendir2346.
— Pak danendir? Bu da ne laftır?
— Eteği temiz demektir.
— İçini sen kirlettikten sonram eteği temiz olmuş kaç para
eder? Buna da güleyim bari…
— Yani ehl-i ırzdır.
— Sen bu hanımı seviyorsan hâlâm onu ırz ehletisi bırakmışsın?
— Yatacak yerimiz yok. Her yere gidemez.
— Ha ağnadım. Buraya getireceksin.
— Evet.
— Getir fakat oğlum Aziz, dikkat et, belalı bir iş olmasın. Karının kocası olur, babası olur, erkek kardeşi olur, evimin namusunu
bozacak patırtı istemem.
— Haydi canım. Gene ince kıyım kesme, parana geçer hükmün… Gidecek başka ev mi yok?
— Yok canım ağnamadın, demem o demek değildir, hınayet-i
evlat2347 beni hâlâm örgenemedin. Hiçbir para verme getir. Ben hovarda karıyım, paradan ziyade dost kazanmak isterim.
— Para vereceğim, hem de senin gözünü doyuruncaya kadar
vereceğim. Angarya iş istemem.
— Getir evladım getir. Irahatına bak.
— Şimdi bir bahane ile Virjini’yi buradan savmalısın.
— O kolay canım… Virjini’ye cehennem gibi yanan bin müşteri vardır. Onun gibi kiralık malım olsun. Sen kadını bugün, yarın,
ne vakit getireceksin?
— İyi bilmiyorum. İşim zuhurata2348 tabidir2349. Belki bugün,
belki yarın, belki öbür gün…
pakdamen: eteği temiz, namuslu
hıyanet-i evlat: hain çocuk
2348	
zuhurat: hesapta olmayan işler
2349	
tabi: bağlı
2346	
2347	
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— Ne gün istersen getir… Evim geniştir. Odan hazırdır. Sevdalını çabuk getiremez isen de arasını soğutturma, buraya gel, kabilse
her gün uğra… Beni kendine öyle alıştırdın ki seni bir gün görmesem edemem artık… Kıyak göresim gelir…
— Eksik olma. Galata Kulesi kadar ömrün uzun olsun. Ben de
sana tasmalı kuzu muhabbetiyle alıştım. Virjini’den ziyade sana
âşığım. Güler yüzünün, tatlı dilinin meftunuyum2350. Korkma, beni
kovsan gene gelirim.
— Kovmak ne demek. Başımın üstünde yerin var. Çöreklen, tepeme otur. Of demem.
— Beni sana engerek yılanı diye kim dedi? Ben seni bir mimara muayene ettirmeden tepene çıkıp oturamam.
— Niçin?
— Çatın sağlam mı değil mi? Belki beni çekmeyiverirse…
— Ben seksen okka yük kaldırmış karıyım merak etme. Sen
çekirgeye benzer bir çocuksun. Oturduğun yere yükünü vermezsin.
İkisi böyle yârenleşirlerken kapı çalındı. Takuhi koştu. Müvezzi bir mektup bıraktı. Üzeri Türkçe yazılı zarfı Aziz’e uzatarak:
— Oku bakalım, adres banadır?
Aziz okur:
“Ayaspaşa’da Baruhyan binasında 33 numaralı apartmanda
mukime2351 Kerizciyan Madam Takuhi Kirkor’a.”
Takuhi:
— Tastamam banadır. Zarfı yırt bakalım içinden ne çıkacak?
Benim senden gizli işim yoktur. Götürüp de mahalle imamına okutturacak değilim ya… Ben Türkçe okumam. Kirkor hiç ağnamaz.
Aziz zarfı açar. Çıkan şu kısa mektubu okur:
Madam,
Kendi evimi gözetlemek için apartmanınızın methaline beni kabul edeceğinize dair söz vermiştiniz. Yarın öğleden iki saat evvel
meftun: tutkun
mukime: oturan

2350	
2351	
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yüzüm gözüm sarılı, tanınmaz bir kıyafetle nezdinize2352 geleceğim.
Beynimizde2353 karargir olan2354 surette sessizce kabulümü ve hanenizde yabancı insanlar bulundurulmamasını rica ederim.
İrfan
rak:

Takuhi, bu satırları dinledikten sonra nikâhsız zevcine bağıra-

— Kirkor kalk… Üç buçuk metre uzunluğunda hemen bir kalas
bul getir. Bizim balkondan komşuya zampara körpüsünü bugünden
kuralım. Komedi başlıyor. Biz kulislere saklanacağız. Fakat senayı2355
artistler için hazır edelim. Üç lira, beş lira her ne ise parasına bakma. Kalas enlice olsun. Çünküm üzerinden afacandan2356 bacakları
titreyen bir adam geçecektir. Belkim ensesinden biri de onu kovalayacaktır. Bu yüskek binadan aşağı düşüp de kafaları patlamasın. O ki bol bolamat paralarını alıyorsak bu adamların hayatlarını
düşünmek de vazifemizdir. Çürük iş yapmaya beni konsiyansım2357
bırakmaz. Haydi koş… İki bacağın yetişmez ise dört ayak ol, tazı
gibi seğirt…
Kirkor, aldığı emre binaen2358 fırlar.
Aziz, yine bir köşede yavaşça:
— Takuhiciğim, ben gidiyorum. İrfan Bey mektubunda, yarın
burada yabancı kimseler bulundurulmamasını yazıyor fakat talihim
müsaade ederse belki ben yarın sevgilim Türk hanımı alır buraya
damlarım.
— İşin uyarsa sevgilini getir. Sen yabancı değilsin. Hem ben
sizi bir odaya kapatırım, İrfan Bey nereden görecek?
nezd: yan
beyn: ara
2354	
karargir olmak: karaşlaştırılmış olmak
2355	
sena: sahne
2356	
afacan: hafakan, çarpıntı
2357	
konsiyans: vicdan
2358	
binaen: üzerine
2352	
2353	
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Aziz’in nereye gitse beraber taşıdığı ayrı bir çantası vardır.
Kendisi bunun içinde gayet mühim aile evrakı bulunduğundan bahseder lakin hakikatin ne olduğunu kimse bilmez.
Genç dolandırıcı çantasını kavrar, Takuhi’nin kulağına:
— Virjini’yi mutlaka bugün göndermelisin. Ötekinin bunun üstüne geldiğini istemem.
Ermeni karısının iki elini hararetle sıkar. Virjini’yi de yapmacık bir feveranla kucakladıktan sonra apartmandan çıkar.
31
Aziz o geceyi arkadaşlarının yanında geçirir. Bulgurcu Ahsen
Bey’den yirmi beş bin liranın sızdırılması saati yaklaşmış olduğu
için mühim müzakerelerde bulunurlar, muvaffakiyetin hemen akabinde Avrupa’ya firara2359 karar verirler.
Her ihtimale karşı tedbirler düşünürler. Tehlike vukuunda buluşacakları yerlerini tayin ettikten sonra Aziz yine elinde çantasıyla
fakat gayet şık bir kıyafette refiklerinden ayrılır. Soluğu doğru Şişli’de alır. Halavet Hanım’ın hanesi önünde durur. Cepheyi, pencereleri bir hırsız nazarıyla tarassuttan2360 sonra zile dokunur. Uşak
kapıyı açar:
Aziz:
— Nasıh Beyefendi burada mı efendim?
Uşak:
— Hayır, dışarı çıktılar.
— Teşrifleri çok oldu mu efendim?
— Evet, erken gittiler.
Aziz, teessüfle alnını kaşıyarak:
— Vah, vah… O hâlde hanımefendinin hizmetçisi Fikriyar’ı
görmek isterim. Kabilse haber veriniz efendim…
Uşak çekilir. Bir dakika sonra Fikriyar gelir:
firar: kaçma
tarassut: dikkatlice gözetleme

2359	
2360	
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— Kimsiniz efendim?
— Hanımefendi hazretleri burada mı efendim?
— Evet.
— Oh… Yüreğime su serpildi. Kendilerine gayet mühim ifşaatım var. (sesini alçaltarak) Nafia Hanım, İrfan Bey, Nasıh Bey keyfiyetine dair… On dakikacık hanımefendimizi görmekle müşerref
olabilir miyim? Bendeniz pek de yabancı değilim. Fazlı Paşazade
Naci köleleri… Belki tanırlar. Fakat vaktimiz pek kıymettardır, bir
dakikanın kaybı büyük bir ziyandır.
— Bekleyiniz efendim. Haber vereyim.
Fikriyar çekilir. Bir iki dakika sürmeden merdivenlerden paldır
küldür inerek:
— Buyurunuz efendim…
Aziz orta katta mükellef2361 bir salona kabul edilir. Yalnız bulunduğu beş altı dakika zarfında etrafındaki eşyayı, zarif bibloları,
bilhusus2362 pelesenk bir camlı dolap içindeki pek kıymettar antikaları büyük bir hırsla gözden geçirir, kilidi inceler.
Nihayet Halavet Hanım, ipekli koyu lila bir matine içinde ve
biraz müsamahalı2363 bir tuvaletle gözükür. Hafif bir heyecanla selam verir.
Misafir beyle ev sahibi hanım mesafelice birer koltuğa otururlar. Birbirini gözlerinin haddesinden2364 geçirmekte iken Fazlı
Paşazade Naci Bey sahnede ellerini oğuşturan pek toy bir jeune
première2365 tavrıyla:
— Hanımefendimiz, sabahleyin verdiğim rahatsızlıktan dolayı
affınızı istirham ederim2366.
— Estağfurullah beyefendi.
mükellef: mükemmel döşenmiş
bilhusus: özellikle
2363	
müsamahalı: aldırışsız
2364	
hadde: süzgeç
2365	
jeune première: baş erkek oyuncu
2366	
istirham etmek: rica etmek
2361	
2362	
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— Mazeretimin küstahlığımı mafüv2367 göstereceğinden eminim. Lakin…
Bu “lakin”den sorıra Aziz mahcup2368, mütereddit küçük bir
sükûtla düşünür. Hanım, genç misafirini meraklı bir süzüşle bekler.
Nihayet Fazlı Paşa’nın oğlu:
— Efendim, garip bir tesadüf bendenizi istemeyerek ahirin2369
esrarına agâh etti2370. İşi izahtan evvel huzur-ı ismetinizde2371 kale
alınması2372 müşkül bazı cihetlerden dolayı müsaade ve affinızı da
tekrar rica edeceğim.
— Estağfurullah… Buyurunuz efendim…
— Serde gençlik var efendim, bir kız sevdim, münasebetsiz
bir haneye dadandım. Hane de nerede bilseniz… Ayaspaşa’da Baruhyan Binası’nda 33 numaralı apartman. Ona bitişik 32 numarada
kimlerin ikamet ettikleri2373 elbette malum-i alinizdir2374.
Halavet Hanım’ın benzi soldu. Baygın bir “Evet” ile cevap
verdi.
Fazlı Paşa oğlu sözüne devam etti:
— Burada Nafia Hanım, İrfan Bey isminde bir çift insan yaşıyor. Zevç-zevce diyorlar, başka türlü söylüyorlar. Apartman hayatı bu… Kimin nesine lazım… Şimdiki havsalalar her şeye müsait.
Fakat her nedense bu kadınla erkek arasında büyük bir münaferet2375
ve geçimsizlik başlamış. O hâlde birbirlerini terk etsinler, öyle değil mi efendim? Hayır, ayrılamıyorlar işte, muamma burada. Hanımefendi hazretleri af buyurursunuz, devam ettiğim uygunsuz hane
Madam Takuhi Kirkor isminde bir kadının idaresindedir. Huzur-ı
ismetinizde her şeyi doğru söylemeye karar etmiş olduğumdan
mafüv: affedilir
mahcup: utangaç
2369	
ahir: başka
2370	
agâh etmek: haberdar etmek
2371	
huzur-ı ismet: masum huzur
2372	
kale alınmak: söylenmek
2373	
ikamet etmek: oturmak
2374	
malum-ı ali: bilgi
2375	
münaferet: karşılıklı nefret etme
2367	
2368	
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şunu da itiraf edeyim ki böyle mülevves2376 bir yerde ailemin namını ve asıl ismimi kirletmemek için kendimi onlara Aziz adıyla tanıttım. İki apartmanın balkon kapıları açık bulunduğu zaman ötede
konuşulan şeyler beriden tamamıyla işitiliyor. Vakıa komşuda edilen sözleri dinlemek terbiyeye münafi2377 ise de insanda da tuhaf bir
hâl, nasıl söyleyeyim garip bir merak var… Bilaihtiyar dinleniliyor,
gelen söze kulak tıkanamıyor. Nafia Hanım, İrfan Bey esrarını bu
suretle mahrem olurken münazaaları arasında birkaç defa ism-i aliniz2378 geçti.
Halavet Hanım sesinde ruhunun bütün infiali titreyerek:
— Ne münasebetle ismimi hayâsız ağızlarına alıyorlar?
— Arz edeceğim efendim…
Halavet Hanım göz pınarlarında peyda olan duru bir damlanın
sukutuna2379 engel olamayarak:
— Benim onlarla artık meşgul olduğum yok. Hâlâ onlar benden
ne istiyorlar?
Dili onlar ile meşguliyetini inkâr ederken kalbi heyecandan
kopacak gibi sarsılan Halavet Hanım’ın büyük teessürünü Fazlı
Paşazade hissetti. Binaenaleyh kadının ıstırabı soğumadan sıcağı
sıcağına bir hançer saplar gibi:
— Siz meşgul olmuyorsunuz ama efendim zevc-i aliniz Nasıh Beyefendi’nin yegâne meşguliyeti Nafia Hanım’la İrfan Bey’e
münhasır2380 kalıyor.
Hanım, başı koltuğun arkalığına düşecek kadar bir baygınlıkla
sarararak:
— Ben gayet sinirli bir kadınım. Sözlerinizi böyle hasta bir vücudun tahammülüyle ölçerek söylemenizi rica ederim. Hilaf-ı hakikat bir kelime, bir mübalağa ile bana kıymış olursunuz.
mülevves: pis
münafi: aykırı
2378	
ism-i ali: yüce ad
2379	
sukut: düşme
2380	
münhasır: ait, ilgili
2376	
2377	
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Aziz biraz şaşırarak:
— Hanımefendimiz, her bir sözümü vicdan ve namusumun
süzgecinden sızdırarak söylüyorum. Yalan kabul etmem. Mübalağa
da âdetim değildir. Bendeniz buraya her bir sözümü noktası noktasına ispat etmeye geldim. Dinlemeye tahammülünüz yoksa susayım. Ben zannettim ki başınızdan elim bir macera rüzgârı esdikten
sonra şimdiki zevciniz Nasıh Bey’in sizden gizli eski zevcesi Nafia
Hanım’la çevirdiği sevda dolabına ait esrar sizi alakalandıracaktır.
Tahminimde yanılmış isem müsaade buyurunuz büyük bir mahcubiyetin barıyla2381 ezilerek gideyim. Tasdimi2382 affedersiniz. İyilik
yapıyorum zannıyla fenalık etmişim. Bunu da feveran eden vicdanımın icbarına tebaiyetle2383 yaptım.
Naci Bey ayağa kalkar.
Halavet, kendinin kadınlığını, hanımlığını, mevkiini, karşısındaki gencin henüz birkaç dakikadan beri konuştuğu bir yabancı
olduğunu, her şeyi unutur, misafirini kucaklayacak gibi iki kolunu
açar. Çılgınca bir mümanaatla2384 delikanlının yolunu keserek:
— Hayır beyefendi hayır… Her türlü ehemmiyetin fevkinde
gördüğüm ifşaatınızı tamamlamadan bir yere gidemezsiniz. Beyefendi, sözlerim, hareketlerim, telaşlarım size garip görünmesin.
Bu bir icbar değil, bütün ruhumla bir istirhamdır. Asil bir beysiniz, yüzünüzden belli. Haşa, buraya bir menfaatperestlikle gelmiş
olduğunuza ihtimal vermem. Fakat biliniz ki yüreğimin kanayan
en mühlik yarasına dokundunuz. Hepimiz de birer türlü acınacak,
gülünecek zaafla malul2385 birer insanız. Bahusus kadın kalbi, sizinkilerden ziyade yufkadır. Merhamete sezadır2386. Ben sizi şimdi
gördüm. Lakin kanınız sıcak, sözleriniz samimi… Hissiyatımı teşhir ettiniz2387. Ben sizi hayırhah bir birader sayıyorum. Siz de beni
bar: yük
tasdi: rahatsızlık verme
2383	
tebaiyet: uyarak
2384	
mümanaat: önleme
2385	
malul: sakat
2386	
seza: layık
2387	
teşhir etmek: göz önüne sermek
2381	
2382	
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müşfik bir hemşire farz ediniz. Artık gönlümü, ıstıraplarımı saklamak riyakârlığına lüzum görmüyorum. Bahr-i muhitin2388 medd
ü cezri2389 gibi içimin kabaran dalgalarını menedemiyorum2390.
(hıçkırarak) İşte taşıyorum. Sinirli kadınlar böyledirler. Teesürlerini yenemezler, sırlarını saklayamazlar. Karşılarında dert-aşina2391,
samimi bir çehre gördüler mi hemen dökülürler. Beyefendi ayıplamayınız, çektiğimi bir Allah bilir, bir ben… O menhus karı ilk
kocamı elimden aldı, ikincisinin de nikâhı altında bulunuyor. Ben
boşatmıyorum, inadıma boşatmıyorum. Boşatsam eski zevcime
varacak. Varamasın, onun fahişesi kalsın. Bed-tiynetinin2392 layık
olduğu, rezil hayatla yaşasın. Affedersiniz, başınızı ağrıtıyorum
beyefendi. Bir kere ok yaydan çıktı. Derdim büyük. Sırdaşım yok.
İstediğim gibi kimseye dökülemiyorum. Âlemin dedikodusundan,
istihzasından çekiniyorum. Sizi buldum. Mademki derdimi deştiniz,
dinleyiniz. Ben eski kocamı, ikincisinden ziyade severim. İlk göz
ağrısı başkadır derler, doğru… Bu ikincisine ilkim kadar bir türlü
ısınamadım. Çünkü onun gönlü de eski karısında olduğunu hissetmiyor değilim. Fakat Nafia’dan gördüğü ağır hakaretler her türlü
tahammülün fevkine çıktı. O da şimdi izzetinefsini bu suretle tamir
ediyor, onu bırakmamakla. Onu “metreslik” zilleti altında ezdirerek
yaşatmakla… Hıncını ancak işte böyle alabiliyor.
— Fakat hanımefendimiz bu şekilde hınç alışı, bendeniz pek
garip buluyorum.
— Neden efendim?
— Çünkü Nafia Hanım, Nasıh Bey’in menkûhası2393 kaldıkça
bu rezalet zevceden ziyade zevcin namını kirletmez mi?
— Avam telakkisince belki böyledir fakat Nasıh Bey, Nafia’nın
aşkından ölse artık onunla birleşmeyecektir.
— Deminden bir nebze arz etmiştim, hakikat böyle değil.
bahr-i muhit: okyanus
medd ü cezr: medcezir, suların çekilmesi
2390	
menetmek: engellemek
2391	
dert-aşina: dertten anlayan
2392	
bed-tıynet: kötü yaradılış
2393	
menkûha: nikâhlı karı
2388	
2389	
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— Nasıldır? Söyleyiniz.
Aziz, büyük bir tereddüdün azabı altında ezilir görünerek:
— Hakikatin ağırlığı cesaretimi kesiyor hanımefendi.
— Halavet Hanım göğsünün çarpıntısını eliyle bastırarak:
— Söyleyiniz beyefendi, hakikat ne kadar müthiş olsa onu bilmek, bilmemekten daha iyidir.
— Nasıh, İrfan’dan habersizce Nafia ile birleşiyor.
Halavet Hanım sapsarı bir beniz ile sallanarak avucundaki küçük bir şişeyi koklaya koklaya:
— Nikâhlı, nikâhsız ikisini de elimden alıyor.
— Metanet, hanımefendi…
— Allah ne verir de kul götürmez…
— Metanetle her bir şeyi kazanacağınızı temin ederim.
— Bu ahlaksız kadın nikâhla, şeriatla, kanunla, medeni kayıtların hepsiyle top gibi oynuyor.
— Hanımefendi, müsterih olunuz2394, ben buraya sizi üzmek
için gelmedim. Felaketinizin tamire kabiliyetini gördüm, onu söylemeye geldim.
— Teşekkür ederim. Fakat ah… Kabil mi?
— Hanımefendimiz, kabil. Hakikatin sizin için acı ve bir de
muvafık tatlı ciheti var. Bundan istifade edebilmek için büyük bir
metanet ister. İşte bu kadar… Bu metanete kendinizde kuvvet buluyorsanız gayetle mühim bir teklifim var, arz edeyim.
— Bu metanetimin neticesinde elde edeceğim muvaffakiyet
nedir?
— Nafia’nın pençesinden kurtaracağınız eski zevcinizin nikâhına avdet etmek…
— Beni çıldırtmayınız beyefendi… Bu sözünüzü bugün yarın
için, her türlü ihtimalin haricinde buluyorum.
müsterih olmak: rahat olmak

2394	
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— Siz metanete ve edeceğim teklifi kabule söz veriniz, ötesini
vukuat ispat edecektir.
— Lütfen teklifınizi söyler misiniz?
— Teklifimden evvel izahı icap eden şeyler var. Müsaade buyurursanız…
— Estağfurullah, bilakis istirham ederim beyefendi…
Fazlı Paşazade asabi2395 bir istical ile saatine bakarak:
— Oooo… Sekiz buçuğa geliyor. Şu anda bizim için bir dakikanın ne kadar büyük kıymet ve ehemmiyeti olduğunu bilseniz…
Muvaffakiyetiniz, göstereceğiniz isticale bağlıdır.
Halavet Hanım yerinden fırlayarak:
— O hâlde ne olduğunu bilmeden teklifinizi kabule ve vereceğiniz emirleri harfiyen icraya hazırım.
— Gösterdiğiniz bu itimada ve teveccühe nihayetsiz teşekkürler ederim hanımefendimiz… Bu büyük emniyetinizin isabeti pek
yakında, hemen bir iki saate kadar göreceksiniz. Fakat teklifimden
evvel izahı elzem2396 olan şeyleri şöyle hulasatü’l-hulasa2397 arzıma
müsaade buyurunuz.
— Ruhumun bütün dikkatiyle dinliyorum efendim…
— Biz Takuhi’nin hanesinden bitişik apartmandaki muhaverelere mahrem olurken neler işittik?
— Oh, pek merak ediyorum. Neler işittiniz?
— Emin olunuz ki neşeli sözler değil.
— Acayip…
— Tahkirler, tehditler, gözyaşları…
— Beni hayretlere düşürüyorsunuz. İş o derecelere varmış mı?
— Varmış da her türlü tahmini bile geçmiş.
— Daha beter olsunlar.
asabi: sinirli
elzem: çok gerekli
2397	
hulasatü’l-hulasa: çok kısa
2395	
2396	
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— Aralarında müthiş bir kıskançlık başlamış.
— Kıskançlık, muhabbetin şiddetinden ileri gelir beyefendi…
— Her zaman şiddet-i muhabbetten ileri gelmez. Bazen insan
pek sevmediği bir kimseyi de kıskanır. Bazen kıskançlık, izzetinefs
gayretiyle de kabarır. “Benim üzerime onu sevdi” yok mu ya? İşte
adam buna tahammül edemez.
— İrfan neden kuşkulanıp da Nafia’yı kıskanıyor?
— İrfan Bey bu kuşkulanmasında haklı… Çünkü Nafia Hanım’ın Nasıh ile münasebette bulunduğunu demin arz ettim.
— Bu muhakkak2398 mı?
— Muhakkak…
— Gönlüm bir türlü inanmak istemiyor da…
— Niçin hanımefendi?
— Kadındaki cesarete şaşıyorum. Nafia, İrfan’ın nasıl bir erkek
olduğunu hâlâ anlayamamış. Onun hiddetiyle oynanmaz, turnayı
gözünden vurur.
— Ya Nasıh’ın cesareti zevcesininkinden az mı?
— Aman ya Rabbi… Bu dünyada ne garip, sahte fakat müthiş
vaziyetler oluyor. Bir koca, zevcesinin yanına gizli bir zampara ihtirazıyla2399 gidiyor. Zampara, fahişesinin yanında asıl kocayı görünce kendinde onu öldürmek hakkını görüyor.
— Nasıh, İrfan’ı öldürtmek için beş, altı yüz lira vererek arkasından katiller dolaştırıyormuş… Hep bunlar tekrar Nafia’ya malik
olmak için…
Halavet Hanım bütün sinirlerinin feveranı ve iki eliyle çehresini avuçlayarak, oturduğu koltuğun arkalığına bir daha devrilir, baygın baygın haykırır:
— Vicdansız, namussuz, alçak Nasıh…
— Hanımefendi, niçin bu kadar müteessir oluyorsunuz? Deminden hâlâ birinci zevcinizi sevdiğinizi, ikincisine ısınamadığınızı
muhakkak: kesin
ihtiraz: çekinme

2398	
2399	
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söylediniz. Fakat şimdi Nasıh’ı çok kıskanır görünüyorsunuz. Nasıh, Nafia’nın yabancısı değil, kocası… Bir cinayet olmadan araları
bulunursa İrfan Bey bu kadından kurtulur ve pişmanlıkla size döner.
Halavet Hanım hüngürtüler içinde:
— Mesele zannettiğiniz kadar basit değildir. O kadın tasavvurlara sığmayacak kadar şeni bir desisekârdır2400. Onun maksadı iki
erkeği birden zımnında2401 tutmaktır. Birinci kocamı elimden aldı.
Şimdi beni ikincisi ile de rahat bırakmıyor. Benim Nasıh ile namus
üzerine, vicdani, samimi mukavelem2402 vardır. O karıyı bırakmayacak fakat ne kadar fevkalade ve mecbur ahval zuhur ederse etsin
gidip görmeyecek. Nasıl oluyor da bu menhus kadın ikinci zevcimin bu ahdini nakzettirecek2403 surette üzerine nüfuz edebiliyor2404?
Amanıyla yaşıyor, bu müthiş hıyanet ve rezaletini asıl kocasına
affettirterek, hoş gördürterek onu da pervane gibi etrafında dolaştırtıyor. Nasıh’ın Nafia’yı ne kadar sevdiğini anlayınız. İkisini de
burunlarına hırızma2405 takılmış hayvanlar gibi oynatıyor. İrfan da
bu hıyaneti sezinliyor, bir şey yapamıyor. Nasıh, karısını başka bir
erkekle paylaşmak zilletine katlanıyor. Bu işitilmedik, bu havsalasız rezaletinin bu akla sığmaz cüretinin önünde en metin dimağlar
yanar. İnsan bütün melekâtını2406 kaybeder, zincirlere vurulacak kızıl bir deli olur.
— Bizim öbür apartmandan duyduğumuz nizaları2407 çapraz bir
şekil almış.
— Ne demek istiyorsunuz?
— İrfan Bey, Nasıh’ı kıskanıyor. Nafia Hanım da sizi…
— Gülünecek şey. Nafia benim nemi kıskanıyor? İrfan’dan
boşandım, ötekine vardım. Eski kocamla görüşmüyorum, mektupdesisekâr: hileci
zımn: el
2402	
mukavele: sözleşme
2403	
nakzettirmek: bozmak
2404	
nüfuz etmek: etki etmek
2405	
hırızma: hızma
2406	
melekât: irade
2407	
niza: çekişme
2400	
2401	
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laşmıyorum. Bende fotografileri olmasa (ağlayarak) eşkâlini bile
unutacağım. Artık o benim için bir hayal oldu. Fakat Nafia, kendisi Nasıh’ı celbe yine muvaffak olmuş. Ah, bu ne melanettir ya
Rabb’im… Bu hıyanetiyle hem bana hem de âşığı İrfan’a büyük
fenalık etmiş oluyor.
— Evet, evet. Melanette şeytanları utandıracak bir kadın… İrfan’la bulunduğu zaman “Nihayet sen beni bırakıp Halavet’i alacaksın.” serzenişiyle ağlıyor. Nasıh’la görüşürken “Halavet’i mutlaka boşayacaksın.” ibramıyla tepiniyor.
— Ohhh… Bu karı pek azmış. Muhakkak başına bir gelecek
var. Hakikati ararsanız bu düzenbazın gönlü bu iki erkeğin hiçbirinde değildir. Nafia, beni boşatmak ibramıyla önünde tepinirken
Nasıh ne cevap veriyordu?
— Muvafık sözlerle onu tatmine uğraşıyor.
Kahkahaya benzer bir ağlayışla Halavet Hanım:
— Gel de çıldırma… Gel de haykırma…
— Müteselli olunuz2408. Hak doğrunun yardımcısıdır.
— Ah, ah… Nasıl dövünmeyeyim… Ah ne talihsizim. Ben
doğru hareket ettikçe Hakk’ın yardımından mehcur2409 kalıyorum.
Ah, söyledim, yine söylüyorum, daima söyleyeceğim, göreceksiniz
bu kahpe beni bıraktırıp yine Nasıh’ın zevciyetine avdet edecek,
İrfan’ın da yine metresi kalacak. Gönüllerine hâkim olduğu bu iki
erkeğe her rezaleti, her şenaeti2410 kabul ettirtecek. Ben talihimden
meyusum, o şeytanlığından emin. Aman Allah’ım, artık yetişir, intikam, intikam… Elime dolu bir revolver alıp gideceğim. Ne olursa
olsun, bir kurşun ona, bir kurşun kendime… Uzun süren bu müthiş
günlerin azabından kalbimi ancak bir silah ateşi kurtarabilir. Beyefendi, söyleyiniz, mademki meseleyi deştiniz, kapalı işleyen yaramı
bu kadar derin kanattınız, aklınıza bir şey gelmiyor mu? Çaresini
söyleyiniz.
müteselli olmak: avunmak
mehcur: uzaklaştırılmış
2410	
şenaet: kötülük
2408	
2409	
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— Hanımefendimiz, heyecana düşmeyiniz. Ben buraya yalnız
sizin yaranızı kanatmak için gelmedim, şifasız2411 sandığınız bu cerihanızın2412 devasını da beraber getirdim.
Halavet Hanım, her türlü kayıt, çekinme ve sıkılmayı unutturan bir feveranla Fazlı Paşazade’ye yaklaşarak:
— Getirdiğiniz devanın hüsnütesiri2413 muhakkak mı?
Aziz yine saatine bakarak:
— Emin olunuz muhakkak. Lakin vakit geçiyor… Çok, çok
acele etmeliyiz. Çok çok… Çok, çok…
— Emrinizi ifaya hemen şimdi, şu saniyede hazırım.
— Bir iki kelimecik daha…
— Emrediniz.
— İrfan Bey metresiyle münazaalarında daima sizin faziletlerinizden, kadınlıkça ve her suretle Nafia’ya kat kat tefevvukunuzdan2414
bahsediyor. Öteki iblis kadın da bu tercihi, bu takdirleri çekemiyor,
çıldırıyor, çıldırıyor.
— Belki metresini kızdırmak için böyle söylüyor. Eğer bu sözleri hakikat olsaydı evvelden kıymetimi bilmesi lazım gelirdi.
— İrfan’ın bu sözleri hakikattir fakat o şimdi bir çıkmaz sokak
içinde kıvranıyor. Katiyen anlıyorum ki o da hem Nafia’dan hem
Nasıh’tan intikam almak istiyor. Çünkü revolveri çıkardı, metresinin önüne koydu, “İçine düştüğümüz bataktan bizi ancak bu silah kurtaracaktır. Son söz bunundur.” dedi. Fakat cüretkâr kadın
bu tehditten hiç yılmadı. Nasıh’ı apartmana kabul pervasızlığında
devam ediyor. Belki de bu birleşmelerinin neticesinde zuhur edecek bir oyun vardır. Binaenaleyh onlardan evvel davranmalısınız
hanımefendi.
şifasız: iyileşemez
ceriha: yara
2413	
hüsnütesir: iyi etki
2414	
tefevvuk: üstünlük
2411	
2412	
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— Pekiyi, söyleyiniz yalvarıyorum, ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hukukumu müdafaa için harp2415 varsa cepheye yürümekten, ateşe saldırmaktan çekinmeyeceğim.
— Sözümün en ehemmiyetli, en can alacak noktasına geldim.
— Nefes almıyorum, dinliyorum.
— Bugün Nasıh’ın Nafia’yı ziyarete geleceğini İrfan haber almış.
— Ey?
— Öğleden iki saat evvel Tahuki’nin apartmanına gelecek, kapının arkasına saklanıp kendi evini gözetleyecek. Hanesinde böyle
bir pusu kurdurmaya bir ücret mukabilinde Ermeni karısını ikna
etti. Nasıh içeride iken İrfan elinde revolver ile üzerlerine gidecek.
Sonra Nafia da keyfiyetten işkillenmiş2416 olmalı ki böyle bir baskın vukuunda Nasıh’ı harice aşırmak için kendi balkonundan Takuhi’nin apartmanına bir kalas uzattırdı.
— Aman ya Rabbi, neler işitiyorum. Ne mervan2417 karı bu.
— Ne netice alacağı malum olmayan bu melodramın son perdesini size seyrettirmek istiyorum.
— Bu lütfunuza mukabil teşekkür kelimesi minnetimi ifaya kifayet etmez. Ne diyeceğimi şaşırdım beyefendi.
— Belki münasip bir anda kulisten dram sahnesine çıkıp İrfan’ı
büyük bir felaketten kurtararak tazeleyeceğiniz bir ikinci izdivaç
ile birbirinizi mesut etmiş2418 olursunuz. Nafia ile Nasıh da birbirini
yesinler. Ne hâlleri varsa görsünler.
— Her şeyden evvel bütün gayzımla üçünün de birer defa yüzlerine tükürmek isterim.
— Haydi, hazır olunuz.
— Her tarafim par par titriyor. Bayılmadan, ah, nasıl yüzlerine
bakabileceğim?
harb: savaş
işkillenmek: şüphelenmek
2417	
mervan: şeytan
2418	
mesut etmek: mutlu etmek
2415	
2416	
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— Hanımefendi bayılmayınız. Metanetinizi muhafaza ile partiyi kazanacaksınız. Bayılmak, çıldırmak onlara düşer. Çünkü bu macerada siz bir melek kadar masumsunuz. Onlar yaptıkları hilelerin,
hıyanetlerin, rezaletlerin ağına düştüler. Siz bu hengâmenin sadece
seyircisi kalmakla bile intikamınızı almış olursunuz. Birbirlerine
karşı aşk ve muhabbet namına yaptıkları dubaraların, şenaatlerin
foyaları hep huzurunuzda meydana çıkacak.
— Beyefendi, ben nurdan mahluk bir melek değilim. Etten, kemikten, sinirden, kandan, hırstan, zaaftan yaratılmış bir insanım.
Bu kadar zamandır çektiğim azabın müsebbiblerini2419 affedemem.
Artık ben o Nafia ile bu dünyaya sığamam. Onun nefesi benim için
bu kürre-i arzın bütün havasını zehirler. Cebime revolveri koyacağım. Yine erkekleri hilesiyle yener, sihirli çehresiyle teshir eder2420,
bu maceradan da galip ve sağ çıkarsa onun işini kurşunumla ben
bitireceğim. Ondan sonra ölsem de gam yemem.
Fazlı Paşazade saatine bakarak pek müteessifane2421 bir istical
raşesi içinde:
— Hanımefendimiz, geçirecek dakikamız yok…
Halavet Hanım teessür ve telaşından çırpınarak:
— Emrinize amadeyim efendim…
— İki üç cümlenin daha arzına tediben2422 zaruret var.
— Buyurunuz, buyurunuz… Emirlerinizi yalnız kulaklarımla
değil bütün mesammatımla2423 dinliyorum.
— Mecburi büyük bir küstahlıkta bulundum, canınız sıkılmasın
hanımefendimiz…
— Ne gibi?
müsebbip: neden olan
teshir etmek: büyülemek
2421	
müteessifane: üzülerek
2422	
tediben: uyarı için, uyarmak amacıyla
2423	
mesammat: gözenekler
2419	
2420	
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— Sizi Takuhi’nin apartmanına sevdiğim bir hanım tarzında
götüreceğim. Haşa, güya maşukam2424 imişsiniz. Çünkü oraya başka türlü girebilmemize imkân yoktur. Bundan masumiyetinize bir
şeyn2425 gelmez.
— Beis2426 yok. Ben o sahnede hazır bulunmak için her vaziyeti kabule hazırım beyefendi. Sizin gibi bir asilzadeden kalbim,
vicdanım emindir. Namusumu namusunuz telakki edeceğinizden
şüphem yoktur.
— Bugün tebdil-i şekl ü kıyafette2427 büyük bir artist mahareti
göstermelisiniz hanımefendi.
— Nasıl?
— Tabii hâlinizden daha uzun, daha narin görünmeye imkân
derecesinde gayret ediniz.
— On iki santim ökçeli ayakkabı giyerim ve daha topuklarımın
altına kat kat mukavva koyar yükselirim. Hafif, dar, sıkı elbiseler
içinde incelirim.
— Yüzünüzü katiyen seçilmeyecek bir ihtimamla peçelemelisiniz.
— O da zor bir iş değil.
— Çünkü apartmanın haricinde2428 veya dâhilinde2429 Nasıh ile
İrfan’dan birine yahut ayrı ayrı her ikisine tesadüfümüz muhtemeldir.
— Öyle bir hazırlanayım ki görünüz, siz bile tanımayacaksınız.
— Haydi hanımefendimiz.
— Fakat beyefendi, sıkılmayınız. Burası sizin haneniz. Gezininiz. Orada albümler var. Bakınız, dolaşınız. Antikaya merakınız
varsa şu dolapta gözlerinizi meşgul edecek hayli şeyler bulursunuz.
maşuka: sevgili
şeyn: kusur
2426	
beis: sakınca
2427	
tebdil-i şekl ü kıyafet: görünüş ve kıyafet değiştirme
2428	
hariç: dış
2429	
dâhil: iç
2424	
2425	
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— Bir istirham daha…
— Buyurunuz.
— Ağa bendenizi2430 şimdi saldırınız, bir otomobil getirsin. Siz
hazır olunca arabayı kapı önünde bulalım.
— Şimdi… Şimdi…
Halavet Hanım gözü dünyayı görmeyecek bir telaş ve heyecan
içinde salondan fırlar.
Aziz, yalnız kalınca kedilerden korkan bir fare çevikliği ve en
seri, nafiz2431 nazarlarla etrafı kolaçan eder. Güya bakmış gibi albümleri açar, kapar, karıştırır. Hemen antika dolabına yanaşır. Cebinden çıkardığı küçük bir maymuncukla narin yapılı zarif camlı
kapıyı kurcalar. Açar, iç çevresinde ayetelkürsi2432 yazılı som altın
bir tası, üç altın zarfı, murassa bir enfiye kutusunu, tekmil mineli
küçük fakat kıymettar bir tepsiyi, bir piryol saati ve daha böyle yükte hafif pahada ağır gözleri ne seçebildiyse hepsini çantasına yerleştirir. Sirkati belli etmemek için raflarda açık kalan yerleri diğer eşya
ile bittanzim2433 kapatır.
Ve kendi kendine şöyle düşünür:
— Bu asır propaganda ve reklam asrıdır. İnsan haydut da olsa
gördüğü işte marka ve imzasını bırakmalıdır.
Binaenaleyh çarçabuk şu satırları karalar:
Hanımefendimiz,
Bugünkü cihan değer2434 şeref mülakatımın unutulmaz ve mübeccel2435 bir hatırası olmak üzere antika dolabınızdan birkaç yadigâr intihap etmek cüretinde bulundun. Emin olunuz haydut hayatımın en mukaddes sirkatini bu gıyabi teberruunuz2436 teşkil edecektir.
bende: uşak
nafiz: delip geçen
2432	
ayetelkürsi: kuran’da bakara suresinin 255 ayeti en büyük ayet
2433	
bittanzim: düzelterek
2434	
cihan-değer: dünyaya değer
2435	
mübeccel: yüce
2436	
teberru: bağış
2430	
2431	
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Yavuzlar Çetesinden
Zağlı Abdullah
Bu kâğıdı içine bırakır. Dolabı kapar, yine albümlerin başına
geçer. Asabi, sabırsız hareketlerle resim sayfalarını karıştırırken
çok sürmez, Halavet Hanım muhteviyatının nevi, levni belli olmayan cesim büyük bir kara şişe gibi tepeden tırnağa kadar şeklinden,
hüviyetinden hiçbir şey seçtirmez muammai2437 bir siyahlık içinde
gözükür. Sorar:
— Nasılım?
— Siyah bir bilmece.
— Tanıyan olur mu?
— Asla.
Aşağı inerler. Kapı önünde bekleyen otomobile yan yana kurulurlar. Şoföre “Ayaspaşa, Baruhyan Apartmanı” adresini verirler.
32
Otoda Aziz helecanlı hareketlerle saate bakarak:
— Ona yirmi var. İrfan Bey, Takuhi’nin apartmanına girmezden evvel mutlak biz içeride bulunmalıyız. (şoföre) Arkadaş kanatlan, uç. Ücretinin iki katı bahşiş alacaksın.
Oto tayyareleşir. Fazlı Paşazade fevkalade bir teheyyüçle2438
yerinde kaynar. Araba süratten şiddetli sarsıntılar geçirdikçe hanımın üstüne düşer. İki vücudun harareti birbirine karışır. Bu ruhnevaz2439 kokulu yumuşak yastığın üzerinde bir zaman kendini unutur.
Ve sonra birdenbire farkına varmış gibi vaziyetini düzelterek “Ah
ne yapıyorum? Vakit vakit kendimi kaybediyorum. Affedersiniz
hanımefendi. Sizden ziyade ben müteessirim, ben müteheyyicim2440.
Neden, ne oluyorum bilmiyorum… Bu gayr-ı iradi2441 kusurlarıma
muammai: bilmece gibi
teheyyüç: heyecan, coşma
2439	
ruhnevaz: ruh okşayan
2440	
müteheyyiç: heyecanlı
2441	
gayr-i iradi: istek dışı
2437	
2438	
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bakmayınız efendim…” özürleriyle çırpınır. Hanımefendi bu asil
ve asabi çocuğun bu dalgınlıklarını birer nezaket tebessümüyle hoş
görür.
Nihayet oto, Baruhyan Apartmanı’nın önünde durur. Aziz
pürtelaş2442 cüzdanına davranır fakat öyle sinirli hareketler içinde
kıvranır ki şoföre vereceği kaimeyi bir türlü ötekilerin içinden seçip çıkaramaz. Hanım daha çabuk atılır, şoförü memnun edecek bir
cömertlikle hesabı keser.
Heyecanla merdivenleri çıkarlar. Takuhi’nin kapısı aralık mı?
Methalde İrfan Bey pusuya oturmuş mu?
Apartmanın önüne gelirler, kapıyı tamamıyla örtülü bulurlar,
ikisi de geniş bir nefes alırlar. Aziz zile dokunur. Kapıyı Takuhi
kendi açar. Matemî2443 bir mektumiyet2444 içindeki bu siyah kadını
terbiyesinin en temkinli2445 latifesiyle karşılayarak:
— Genç horozun siyah pilici hoş gelmişsiniz. Eyerleyim2446 buraya gelmeyeydiniz benim eli açık ve en hovarda zamparamı benden kapmış olduğunuz için sizile kıyak kavga yapacaktım. Aziz
Bey, bendeki kızı bırakır, başka bir karı alır, keyfe ben karışamam…
Lakin istemem ki benim evimi terk etsin. Burada birbirini dost tutan
erkek de memnun olur karı da… Hanem başka yerlere benzemez.
Herkesin kesesine göre merakına, hatırına riayet ederiz. Namlarının
gizli kalmalarını isteyen karıları ele vermeyiz. Ah ben burada ne
hanımlarla ne beyler kapatmışımdır ki ne kocaları ne babaları zırnık
duymamışlardır.
Aziz:
— Lafı kes, odamıza gidelim.
Takuhi:
— Odan hazırdır. Belkim bu hanım eski orospudan irgenir deyi
yatak takımını tekmil değiştirttim. Eh size öyle bir koket sevda odapürtelaş: telaşla
matemî: yaslı
2444	
mektumiyet: gizlilik
2445	
temkinli: dikkatli
2446	
eyerleyim: eğer
2442	
2443	
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sı yaptım ki içinde birbirinize sarıldıkças iştahınız artacak, bana
dua okuyacaksınız.
Bu ismetşiken2447 sözlerin önünde Halavet’in hanımlık namusu ürperir. Vücudu küçük raşeler geçirir. Odalarına doğru yürürler.
Aziz, Takuhi’nin kulağına eğilerek:
— Ne yapıyorsun madam? Hanım ırz ehli ev kadınıdır. Onun
yanında böyle sözler edilir mi?
Takuhi, Aziz’in kulağına fakat Halavet’e işittirecek toklukta
bir sesle:
— Irz ehletidir? Ben ırzlı kadından asla hoşlanmam ve buraya
kabul etmem. Benim evime gelen karı ırzını kapının dışında bırakıp
içeri öyle girmelidir. Hanım ırz ehletidir de sen çocuk kandırıp da
getirmişsin? Irzını bunda bozacaksın? Bak işte o zaman bu bir zamparalık değil, bir cinayetlik olur. Eyerleyim kendisi bilmiyorsa onu
buraya ne yapmak için getirdiğini ben ona diyeyim.
Aziz:
— Çenen pırtı be… Sen benim böyle terbiyeli, nazik durduğuma bakma, icabında kıyak külhanbeyi olurum ha…
Takuhi, genç müşterisinin sırtını okşayarak:
— Aziz evlat, kızma, burası eğlence evidir. Şaka edoordum. Bir
orospuya, orospu dersen kızar hiç? Bu, sanatının adıdır.
Odaya girerler. Bir demir karyolanın içine kurulmuş pufla döşek. Dantelli eteklikler, yastıklar. Kanarya sarısı atlas yorgan. Yanda sımsıkı, birbirine sarılmış kadın erkeği musavver bir Frenk panosu. Duvarlarda adi çerçeveler içinde çıplak resimler. Birkaç renk
kurdelelerin fiyonkları içinde boğulmuş küçük levhalar. Bir lavabonun üstünde altında küvetler, içleri su dolu brokalar2448, temizlikleri meşkûk havlular. Aynasının hotozu antika taklidi, kılaptan
işlemeli bir havlu ile süslenmiş yüksek bir konsol üzerinde Mahmutpaşa’nın, Bonmarşe’nin bütün cici bicileri arasında saksılarda
yapma çiçekler. Orta yerde bir devrik masa üzerinde, utanmamaya
ismetşiken: iffet bozan
broka: ibrik

2447	
2448	
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idman etmiş en cesur gözleri ürkütecek mevzularda2449 rezilane2450
resimleri havi2451 ve bakılmaktan kırmızı kadife cildi yağlanmış bir
albüm. Elhasılı2452 her tarafı kerih manasıyla fuhuş kokan bir oda.
Halavet Hanım döşemesinden tavanına kadar her karış yeri lisanıhâliyle bir rezalet vakası anlatan bu çiftehanenin bir köşesine
yüzünü açmadan ilişir.
Takuhi:
— Hanım, yüzünü aç ki Aziz Bey’in karı seçmekteki gustosunu
ağnayarak2453 maşallah diyeyim.
Aziz, hiddetlice:
— Haydi bakalım madam, işine… Bilirsin ki bu odada üç kişi
bulunması ayıptır.
Takuhi yılışarak:
— Eh canım, dostun niçin yüzünü açmıyor ki bir göreyim. Şimdi ben gidinces sana her tarafını açacak değil mi? Sen erkeksin, ben
kadınım. Senden çekinmiyor da benden utanoor?
Aziz, karıyı hafifçe iterek:
— Haydi, tüy buradan dedik ya.
— Dur canım, gideceğim. Döşekte ikinizin arasına girecek değilim. Bütün gün, bütün gece birbirinizinsiniz. Diyeceklerim var,
dinle.
— Haydi çabuk…
— O Virjini, masum kızcağız, sana kıyak, ama pek kıyak alaka
koymuş… Öteki evde çok paralı kalantor bir müşteri çıktı deyi buradan savmaya uğraştım. Bıngır bıngır ağlıyor, gitmiyor. “Aziz’im
de Aziz’im” deyi ter ter tepiniyor. “Ben, para pul istemem, Aziz’imin yanında besbedava hizmetçilik edeceğim.” diyor. Hanım dikkat et, bu Aziz’in bir kerek tadını alan karı bir daha ondan kendini
mevzu: konu
rezilane: rezilce
2451	
havi: içeren
2452	
elhasılı: sözün kısası
2453	
ağnayarak: anlayarak
2449	
2450	

460 | Can Pazarı

kurtaramıyor. Üzerinde şeytan tüyü vardır? Koca kokulu Arap Hoca’nın muskası vardır, ne vardır? Bilmiyorum.
Aziz, laf zeminini değiştirmek için Takuhi’nin yakasından çekerek:
— Hani canım, bugün İrfan Bey gelecekti?
— Sen kapını kapa, zevkine bak. İrfan Bey gelmiş gelmemiş
nene gerek senin?
— Gelirse haber ver, ben parasız komedya seyretmek istiyorum.
— Zil çalındığı zaten bundan duyulur. Kapınızı aralık ederseniz antreyi de görebilirsiniz. Senin için evimin hiçbir esrarı yoktur,
her şey aşikârdır. Yalnız hâlâm şu hanımın bana yüzünü göstertmemesi, kerhanecilik amour propre’me2454 çok dokandı. Hanemde bir
erkekle yatan karının yüzünü görmemek kederimden beni verem
eder. Dışarda İrfan Bey, Nafia Hanım komedyası başlandığı vakit
sen içeride bilardo üzerinde kolpo çekmekle meşgul kalırsan bir şey
göremezsin.
Aziz, yarı şaka yarı ciddi bir tehevvürle iki omuzuna dayanıp
Ermeni karısını dışarı sürdükten sonra kapıyı bastırır örter. Ve uzun
bir oh çekerek:
— Niçin deminden beri bunu bir tekme ile dışarı atmadım da
dinledim acaba? Bana büyük hıncı vardır da onun için böyle söyleniyor. Birkaç defa kendini bana nazikâne peşkeş çekti. Araya balon
koydum, çıma almadım2455. Sarhoş olursak durmaz, bana hıyızlanır.
Ben de ona bizim lokomotifin otuz beşten yukarılara istim tutmadığını2456 anlatırım.
Altında bunaldığı kalın peçesini yüzünden atan Halavet Hanım
mosmor bir suratla, Fazlı Paşazade’nin bu tulumbacı ağzı sözlerini
dinler, hayretlere düşer. Salonda oldukça asil bir terbiyenin dili ile
konuşan bu genç, o mu? Yoksa bu mütefessih2457 hanenin kokmuş
havası efsunuyla o kaybolarak yerine bir başkası mı geldi?
amour propre: öz saygı
çıma almak: bağlama halatını uzatmak; (burada) yüz vermek
2456	
istim tutmak: (buharlı makinelerde) ısınarak buhar verecek duruma gelmek
2457	
mütefessih: kokuşmuş
2454	
2455	
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Birkaç dakika zadegânlığını unutan zeki Aziz, hanımın yüzündeki bu derin hayreti derhâl okuyarak önünde kaynar bir perestişle
secdeye varır gibi dizlerine, ayaklarına kapanıp kapanıp kalkarak:
— Ah hanımefendimiz, huzurunuzda neler söylüyorum… Bu
menhus karı beni zehirli sözleriyle yalnız terbiyemin değil, hilkatiminde haricine çıkardı. Ben de asil bir ailenin bir tanecik fidanıyım.
Bu ahlak miyazması2458 içinde, bu mesmum2459 muhitte her gün terbiyemden bir parçasını kaybediyorum. Böyle zehirlene zehirlene
bir gün vücudumla ailemi arlandıracak bir hayta olacağım. Sevdiğim kız, oh, hayır nefret ettiğim kız da bu lisanla konuşuyor. Nefret
ettiğim hâlde buraya niçin geliyorum? Öyle değil mi hanımefendi?
Ah, bilmiyorum. Gençliğin gönlümde menfur bir şeytanı var, beni
böyle yerlere çekiyor, böyle kuyulara itiyor. Ah, hanımefendiciğim,
ah meleğim, şimdi her muhit böyle… Her kadın bu dil ile konuşuyor. Sizi gördüğüm dakikadan beri bana cennetin gülleri, sümbülleriyle mutarra2460 bir köşesi açıldı. (Halavet’in dizlerini sıcak sıcak
öperek) Aşkın hakiki seması bütün nurları, meserretleri2461, zevkleriyle tecelli etti2462. Cavidani2463 sevgi nedir bildim. Ah güzelliğiniz,
ah terbiyeniz, ah sözleriniz, ah cazibeniz… Beni bitirdi… Ne kadar
mesut ve bedbaht etti.
Aziz, bu kaynar sözlerle dizden yukarı yükseliyor, nazik, ince
derisi bu ateşli öpücüklerin altında tatlı tatlı gıcıklanarak ısınan hanım kesik kesik “Ah, beyefendim ne yapıyorsun? Çekil… Bırak…
Olmaz, deli mi oldun?” itirazlarıyla kıvrandıkça kendini saran genç
kolların büsbütün çemberleri arasına sıkışıyordu.
Bu sırada kapının zili sinirli bir parmağın titremeleri altında
gevrek gevrek çırpındı. Birkaç saniye içinde kapı açıldı. Takuhi’nin
yılışık, ikiyüzlü, yaltaklanan ve uydurma bir sevinçle çınlayan “Hoş
gelmişsiniz efendim, geç kaldınız, meraka düştüm. Ve öyle makmiyazma (miasma): kirlenmişlik, bulaşmışlık
mesmum: zehirli
2460	
mutarra: taze
2461	
meserret: sevinç
2462	
tecelli etmek: görünmek
2463	
cavidani: sonsuz
2458	
2459	
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sun oldum2464 ki çocuk gibi şunda oturup zırıl zırıl ağlayacaktım…”
sözlerine karşı bir erkek sesi:
— Ağlamayınız madam, işte geldim.
Halavet Hanım, Aziz’in kolları arasında, yengecin kıskaçları
arasına düşmüş bir balık gibi titreyerek:
— Bırak… Kocamın sesi… İşte o… İrfan geldi… Fena oluyorum…
Aziz, açmaya uğraşılan bir kapının ilk hücumda rezeleri2465
üzerinde gıcırdayarak açılacağını bildirmesi gibi hanımın zaafını
ve bundan dolayı da ikinci saldırışta kaleyi ele geçireceğini anladı.
İkisi bir odada mahpus2466 değiller miydi? Nasıl olsa bugün iki üç
saat belki daha ziyade beraber kalacaklardı. Eski kocasının sesini
duymaktan kabaran kederine karşı hürmetten hanımı kolları arasından bıraktı.
Bu vefasız, vicdansız herifin nankörlüğü, hainliği daha bedahetle sabit olacağı bir anı bekleyerek işte o zaman Aziz, Halavet’in,
kanayan sızlayan aşkını kendi kalbinin vuruşlarıyla göğüs göğüse
okşayacak ve genç dudaklarıyla tedaviye, teskine atılacaktı.
33
Evin bir hizmetçisi vardı Güllük. Kırklık bir eski yosma. Vaktiyle kendini çok hoyrat kullandırdığı için istiridyeleşmiş fakat altı
yıldır evin sermayeleri listesinden çıkarıldığından beri çalışmazlık
hayatında biraz kendini toplamıştı. Ölürken bile gözü çöplükte kalan horoz gibi hâlâ sanatının âşığı idi. Genç sermayelerden dilendiği boyalarla her gün yüzünün ıstampasını geçer, rast geldiği erkeğe
sırıtır. Ev ziyade dolduğu ve müşterilere olan karılar yetmediği gecelerde fahişe yedeği olarak pek sarhoş zamparaların koyunlarına
girer, Takuhi’nin yüzünü kara çıkarmazdı.
İkram olsun diye salona buyur edilen İrfan Bey antrede kapı
arkasında oturacağını söyledi. İstenilen yere rahat bir koltuk yerleşmaksun olmak: mahzun olmak, üzülmek
reze: menteşe
2466	
mahpus: hapis
2464	
2465	
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tirildi. Güllük, en şık takımıyla beyefendiye kahve getirdi. Takuhi,
İrfan’dan fazla para koparmak için kerhaneciliğin bütün ağızlarıyla
dökülüp saçılarak:
— Dediğiniz saatte gelmediniz, geciktiniz. Fakat meraka kalmayınız. Ben sabahtan beri kendi işlerimi bıraktım, sizin hesabınıza yaşıyorum. Gözüm onda… Bitişik evde… Kapıdan insan girmek
değil, pencereden bir kedi atlasaydı, damdan bir kuş uçsaydı mutlakbemutlak göreceydim2467.
İrfan Bey:
— Demek kimse gelmedi.
Takuhi:
— Hiçbir can…
— Madam, ben evde yok iken oraya ne çeşit adamlar gelir gider, farkında mısın?
— Komşunun evini gözetlemek benim moral’ıma2468 uygun
bir iş değildir. Vaktiyle beni böyle terbiyelendirdiler. “Birisinin bir
ayıplısını görürsen başını öteye dönder.” dediler. İrahmetli babam
papaz gibi derin okumuş bir insandı. Altık ne öyle adamlar kaldı ne
öyle terbiye… Şimdicik bir kimsenin meydanda ayıpladığını görüp
de başını döndermek değil, herkes birbirisinin gizli ayıplıklarını
eşeleyip ortaya çıkarttırıyor.
Aziz’le Halavet oda kapılarının aralığından antreyi dinliyorlardı.
Aziz, dudakları hanımın kulaklarına dokunur bir yakınlıkta yavaşça:
— Ne günlere kaldık Çelebi Sultan, kerhaneci karılar vaaz ediyorlar.
Halavet, delikanlının sıcak nefesi yüzünü ısıtarak telaffuz ettiği bu kelimeden titredi. Çünkü kendisi tanımadığı bir gençle nefes
nefese o kerhaneci karının evinde bulunuyordu.
göreceydim: görecektim
moral: ahlak

2467	
2468	
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Aziz:
— Takuhi, İrfan’ı lafa boğuyor, soyacak, dedi.
Ve bu “soyacak” sözünden aklına gelmiş gibi biraz düşündükten sonra ilave etti:
— Burası pek şüpheli bir evdir, insanın gözünden sürmeyi
çalarlar. Üzerinizdeki para ve başka kıymetli şeyleri veriniz bana,
çantama kilitleyeyim. Çünkü şimdi burada bir arbede kopacak, belki giren çıkan bellisiz olacak.
Hanımın altın örme, saçaklı ortası mücevherli gayet şık bir el
çantası vardı. Masanın üstünü işaret ederek:
— İşte çantam orada… Param, her şeyim onun içinde, dedi.
Fazlı Paşa’nın oğlu hemen atıldı. Avucunda ağırlığını çarçabuk
şöyle bir kestirdikten sonra büyük bir sevinç gülümsemesiyle bu
kıymetli altın keseyi hemen kendi çantasına gömdü.
Gene aralıktan antreye kulak verdiler:
İrfan:
— Benim evi gözetlemek için ben sana izin verirsem ve hatta
bir ücret karşılığında böyle nazik bir iş yüklersem bu işi görmek bir
ahlaksızlık sayılmaz. Çünkü evimde dönen bir ahlaksızlığı kaldırmaya yaramak için sen bana yardım etmiş oluyorsun.
Takuhi, yaltaklanan bir telaşla:
— Bilirim efendim, bilirim. Size dair söylemiyorum, ben cümle âlem için ortadan laf ediyorum, sizin gözetlemekte ve gözetlettirmekte hakkınız vardır. Ne demek, maşallah efendim ay tosun gibi
bir delikanlısınız. Yüzünüze bakan ister ki bir kerek daha baksın.
Sizi gören karıların “Ah şu beyle bir gece yatsak!” deyi içleri fıkır
mıngır eder. Layıklı mıdır ki hanımınız sizin üzerinize yani bal peteği üstüne topik yesin?
Kapı arkasından Aziz, Halavet’in kulağına:
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— Vay köpoğlu karı be, İrfan’ı ince baharatla amma da piyazlıyor. Bu methetmelerin2469 kendine kaça mal olacağını beyefendi
sonra anlar.
Halavet Hanım, bütün dikkatini dışardaki muhavereye vererek:
— Aman, dinleyelim.
Methalde2470 İrfan:
— Madam, bizim hanımın benim üzerime topik yediğini gördün mü?
— Allah vardır, ahret vardır, yalan kabul etmem. Onuyla beraber ikisini bir döşekte görmedim.
— Onunla beraber? O kim?
— İşte şimdicik gözetlediğiniz o bey.
— Sen onu tanıyor musun?
— Tanıyorum.
— Nereden?
— Buradan.
— O buraya çok geliyor mu?
— Daima, siz gidersiniz o gelir.
— Daima?
— Evet. Sanırım ki siz evden çıkıncas bundan ona telefon ediliyor.
İrfan, sedasında bir intikam ateşi kıvılcımlanarak:
— Çok oturur mu?
— Hemen şöylece üç çeyrek… Bir saat… İki sevdalının beraber bir taşım kaynaşması için bu da kâfi bir zamandır.
— Ah madam, bunu bana şimdiye kadar niçin haber vermedin?
— Evvelam siziyle bir tanışıklığım yoktu ve sonram siz gidinces bir beyefendi geloor ama hanımın biladeridir, ahbabıdır, vizimethetme: övme
methal: giriş

2469	
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teye2471 gelen bir dosttur, ne bileyim? Ve daha üstelik türlübetürlü
laflar duydum.
— Ne lafları?
— Sizin gayet güzel ve lamuslu bir hanımınız varmış. Onu bırakmışsınız, bu kadını almışsınız.
İrfan zehirli bir istihza kahkahasıyla apartmanın methalini çınlatarak:
— Evet, bir karım vardı fakat namuslu değildi. Onun iffetini de
bu herif bozdu. Benim nikâhımda iken bu ırz düşmanı melunla senelerce beraber yatmışlar, kalkmışlar. Hakikati öğrenince havsalam
kabul etmedi bıraktım.
— Pek güzel bir erkeksiniz lakin görünüyor ki karıdan talihiniz
yoktur. Eskisi öyle, yenisi böyle…
Halavet, kapı arkasında boğuk bir sayha ile Paşazade’nin kolları arasına devrildi. Vahşi bir şehvetle gözleri dönen, damarları yanan Aziz, kurt ağzına düşmüş bir koyun gibi genç kadını karyolaya
sürükleyerek:
— Söyle Halavet öyle mi? Sen İrfan’ın nikâhında iken Nasıh’lan ha?
Hanım yarı aralık gözlerle baygın baygın debelenerek:
— Bırak Naci Bey, bırak. Yalan… İftira…
— Yalan mı? Takuhi gibi bir karının yanında sana böyle şeni
bir iftira atan herifi hâlâ seviyor musun?
— Off… Aman…
— Ofu, amanı yok… Söyle, seviyor musun?
— Hayır.
— Sade sevmemek kâfi değildir. Söyle nefret etmiyor musun?
— Ediyorum…
— Seninle izdivacından sonra her gün eski karısıyla yatmaya
gelen Nasıh’ta gönlün var mı?
vizite: ziyaret

2471	
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— Yok.
— Bu iki erzel herifi gönlünden tardettin2472 mi?
— Ettim.
— Şimdi orası boş mu?
— Boş.
— Bu iki adi mahluktan intikamını almak için talihin sana beni
gönderdi.
Dudaklarıyla kadının beyaz, taze göğsünü, kalp nahiyesini sömüre sömüre:
— Aç gönlünü aç… Allah onu bu çağda boş bırakmak için yaratmadı… Aç, ben gireceğim…
Halavet bu azgın tekenin alevli nefeslerinin altında eriyerek
süzgün, bitik:
— Olmaz… Yapma… Bırak…
Karyolanın somyası iki vücudun sıkleti altında gacır gacır fırtınalı deniz gibi dalgalandı.
O esnada kapı çınlar, açılır. Dışarıda bir gürültü başlar. Fakat o
aralık İsrafil surunu üfürse döşektekilerde tatil-i sevdaya2473 imkân
yok.
Takuhi, çıngırdayan kapıyı açınca, bakımsızıktan sakalı süpürgeleşmiş iri bir kafa içeri dalar.
Ermeni karısı bütün yaygarasıyla:
— İçeri girme… Girme… Neşati bugün seni alamam. Yer yoktur.
Neşati iskeleye aborda etmek2474 için yelkenini söndüren salapurya2475 gibi methalin ortasında bir iki yalpalandıktan sonra arkasını duvara vererek:
tardetmek: sürmek, kovmak
tatil-i sevda: aşkı durdurma
2474	
aborda etmek: yanaşmak
2475	
salapurya: yelkenli
2472	
2473	
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— Ulan, ne bok yer… Avradını bellediğimin karısı… Ulan,
bana yer yok olur mu? Ben çatı altında da yatarım, kenef aralığında
da… Haşa minel huzur2476, Güllük’ün koynunda da…
Suratı asılan İrfan’a salıntılı ve çarpık bir patı çakarak:
— Vakt-i şerifler hayırlar olsun beyefendi oğlumuz, affedersiniz, rahatsız ettik galiba… Ben bu kerhanenin müşterisi değil, min
gayri haddin2477 âdeta kurucusuyum. (dili dolaşarak) Vakıa iftihar
edilecek bir şey değil… (Takuhi’yi göstererek) Madam evvelden
sermaye idi, sayemde şimdi sermayedar oldu. Beraber çok düştük
kalktık. Ben onu ıslah edemedim fakat o beni benzetti. Muhabbet
tellallığından diploma alıyordum, sonra karşıma bir Kirkor çıktı,
tekmil numaralarımı kırdı. O Kirkor’un yanında ben sıfır kaldım.
Herkes bir istidatla doğar ya. Beyefendi, Allah bu kâfiroğlukâfiri
de pezevenk yaratmış. (Takuhi’ye doğru başını çarpıtarak) Madam
Takunye, Kirkor Ağa dostumuz nerede? Yine köylerden dişi tavşan toplamaya mı gitti? Herif, karı tüccarıdır. Malın âlâsından anlar.
Bir kabahati varsa ziyade çeşni tutar. Körpecik tavşanları getirirken
lezzet-i lehmlerini2478 yoklar. Kirkor kızoğlankız istilasına2479 uğradı. (parmağını göstererek) Sıskaya döndü, iğne iplik oldu. Bu abd-i
âciz2480 bilakis karısızlıktan semirdim. Elhamdülillah, insan karı
derdinden kurtulduktan sonra adamlığını biliyor, hayatın lezzetini
anlıyor. Karı için ne kanımda ne kesemde kuvvet kalmadı. Senelerce karı çilesi çektim, binbir günümü doldurdum, erdim. Artık
vücudum karı istemiyor, lanet… Lanet… Kara binlikle2481 sırdaş
oldum, canım da o cananım da… Hamam demem külhan demem
yatarım. Çeker çeker sızarım. Bir lokma bir hırka. Hu hu erenler…
İstemeden verenler…
haşa minel huzur: haşa buradan uzak olsun
min gayri haddin: haddim olmayarak
2478	
lezzet-i lehm: lokmalarının lezzeti
2479	
istila: kuşatma
2480	
abd-i âciz: zavallı kul
2481	
kara binlik: yaklaşık üç litrelik içki şişesi
2476	
2477	
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Baba şair, cebinden bir yassı şişe çıkarır. Lakır lakır lakır diktikten sonra, “Elhamdülillah ya Rabbi şükür” diye rakının halikına2482
hamdelesi2483 ve kuru yumruğuyla ağzını silerek:
— Meze istemez… Su istemez. Öyle şeyler rakının lezzet, haysiyet ve namusunu bozar.
Takuhi pürhiddet2484 sarhoşun yakasına yapışarak:
— Kapa ağzını, aç bacaklarını. Haydi bakalım bundan dışarı
defol…
Neşati ağzını kapayıp bacaklarını açarak methalin ortasında
ileri geri bir müddet rüzgâra tutulmuş bostan korkuluğu gibi sallandıktan sonra:
— Ulan karı, Allah belanı versin, işte verdiğin talimata kendini
uydurarak ağzımı kapadım, bacaklarımı açtım. Beni ne edepsizce
bir vaziyete koydun… Anladın mı? Buraya kim gelirse ağzını kapamalı, bacaklarını açmalı, öyle mi? Seni gidi köftünlenmiş, küflenmiş orospu seni.
Takuhi gittikçe sinirlenerek:
— Haydi, Rabb’imin belası, bacaklarını omzuna al, hanemden
öteye defol…
— İşte o boku yiyemem… Karının illeti hep bacaktan…
sin.

— Ağzın işkembe gibi gevşemiş, taaffün2485 kokar laflar eder-

— Ah nezaketine kurban olayım, bu teşbihleri2486 Sulumanastır
Edebiyat Mektebinde mi tahsil ettin?
ğil.

— Haydi sesini kes, arabanı al, çek altık… Burası meyhane de-

halik: yaratan
hamdele: şükretme
2484	
pürhiddet: çok kızgın
2485	
taaffün: leş
2486	
teşbih: benzetme
2482	
2483	
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— Ulan, meyhaneciler duymasın, senden zemm ü kadh2487 davasına kalkarlar. Burada olan rezalet, hiçbir meyhanede olmaz. Buraya nispetle meyhaneler Hacı Dudu’nun ibadet odasına benzerler.
Meyhaneler, işret içindir. Ulan köpoğluköpek burası ne içindir?
Takuhi, merdiven başından haykırarak:
— Güllük… Gel, çabuk et. Şundan bana bir polis çağır. Aşağıdan bir de sopa getir. Bu sarfoşun kel kafasına laf nasıl sindirilirmiş
göstereyim.
Neşati paltosunun iç yukarı cebinden bir deste yirmi beş, elli
liralık kaime çıkararak:
— Behey imansız karı… Buraya geldimse paramla geldim. Paramı rezil ederim, kendimi etmem.
Liraları görünce Ermeni karısının hiddeti yüzünde acaip bir tebessüm hâlinde birdenbire donarak:
— Onda beş altı yüz lira var.
Neşati elinde desteyi sallayarak:
— Ziyade, kaltak… Ziyade…
— Nereden bulmuşsun?
— Kalemimin hakkıyla ve senin ırz ticaretinden birkaç numara
daha namuskârane kazanılmış bir para.
— Bu vakte kadar bir parasız süründün, süründün de kalemin
şimdicik sana böyle desteyle kayma getirmeye başladı?
— Sana kazancımın hesabını vermeye mecbur değilim. Burada
yer yoksa başka otele gideceğim.
Muharrir kapıya doğru dalgalı dalgalı yürür. Takuhi telaşla kapının önüne durarak:
— Nereye?
— Canım nereyi isterse oraya.
— Nafile, ne kendine üzüntü ver ne bana. Hiçbir yere bırakmam ki gidesin.
zemm ü kadh: kötüleme

2487	
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Neşati kahkahalarla kıvranarak:
— Ay niçin?
— Eski ve pek has dostumsun, hiç bırakırım ki bu kıdar para ile
gidesin de seni bir güzelim soysunlar.
— Ulan burada kalsam sen soymayacak mısın sanki?
— Şimdiyecek kaç paranı soymuşum?
— İliklerime kadar çırılçıplak soydun beni… Ne kazandımsa
sana tıktım, tıktım, tıktım, kuyuyu dolduramadım.
Güllük iç kapıdan boyalı yüzüyle sırıtarak:
— Bana seslendiniz madam? Polise haber edeyim?
Takuhi:
— Yok canım. Haydi işine… Çok içmesin deyi bu sarfoşa şaka
yapmak istedim.
Neşati, İrfan Bey’e Güllük’ü göstererek:
— Efendim, takdim ederim2488. Hanenin yedek sermayesi Matmazel Güllük… Çok yüz vermeye gelmez. Pek insancıldır. İçkili
zamanlarda külkedisi gibi usulca yorganın altına girer, insanın kalçasına yapışır. Midyeyi rakıda yatırır, una bular, bir şeyler yapar,
elma gibi kabartır. Tavası meşhurdur. Fakat her şeyi doğru söyerim,
külli2489 hıyanetiyle beraber dindar bir orospudur. Perhizde topikten
başka bir şey yemez.
Takuhi:
— Zevzekliği bırak, haydi gel yatırayım seni.
Neşati cebini yoklayarak:
— Ulan, paralarım duruyor mu, yoksa aşırdılar mı? Ulan Takunye gece cebimi karıştırmaya gelirsen seni gebertirim vallahi…
Ben şimdi eskisi gibi değilim. Silah taşıyorum ve mükemmel nişan
alıyorum. (bir revolver çıkararak) İşte… (Muvazenesi bulmak için
duvara yaslanır. Ağır saat rakkası gibi iki yana gide gele) Ben şimdi
eş… eş… kıya oldum.
takdim etmek: sunmak
külli: bütün

2488	
2489	
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Takuhi, ürkmüş bir çehre ile:
— Eşkıya oldun?
— Yuhhh… Dilini eşek arıları soksun, eşkıya babandır ulan…
— Sen kendin şimdicik öyle dedin.
— Eşkıya demedim, eş… ş… ek oldum dedim.
— Zaten evvelinden ne idin de şimdicik eşek oldun?
— Evvelden eşektim, sana soyuldum. Evet eşektim, sen de kancığım değil miydin?
— Haydi yatırayım seni… Zıbartayım seni… Yedikule’deki
pırgıçlar senden daha layıklı konuşur. Lafının kantarını şaşırdın.
(Güllük’e işaret ederek) Tut şunun kolundan…
Güllük, sarhoşun bir koluna, Takuhi öbürüne yapışır. İki kadının elinde çekiştirilirken Neşati bağırarak:
— Bu Güllük’e söyle beni döşeğe yatırsın fakat koynuma girmesin ha… Sonra kan olur. Offf… Sarımsağı bol cacık gibi kokuyor… Orospu taratoru…
Takuhi:
— Girmez… Girmez… (İrfan Bey’in kulağına eğilerek) Çok
serfoştur. Şimdicik sızar. Top patlasa tınmaz altık. Sizin işinize bunun hiçbir zararı yoktur.
İrfan Bey asık bir suratla:
— Haydi, haydi, yatırınız. Aksi, belalı bir herife benziyor.
Takuhi, tatlı bir temin-i tebessümle2490:
— Yok… Yok… Onun öyle atıp tuttuğuna bakmayınız, şeker
gibi adamdır. Karıncayı incitmez.
— Cebinde revolver var, belki doludur. Sarhoş ne yaptığını bilmiyor, bir kaza olur.
Güllük, muharriri içeri sürüklemekte iken Takuhi hâlâ iğfalkâr2491
tebessümüyle İrfan’a:
temin-i tebessüm: güven veren gülümseme
iğfalkâr: kandırıcı

2490	
2491	
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— Hayır efendim hayır. O, oyuncak revolverdir. Şakadan insan
korkutmak için her zaman böyle yapar.
İrfan çatkınlığını artırarak:
— Madam, ben oyuncak revolver ile sahicisini fark ederim.
Ermeni karısı sözü değiştirerek:
— Merak etmeyiniz, daha öteye kimse gelmedi. Ben pencereye
gözcü koymuşum. Nasıh Bey sokaktan daha bu dariyeye2492 girerken haber edecekler.
— Teşekkür ederim madam…
34
Neşati, Güllük’ün kolunda methalden koridora çıktıktan sonra:
— Ulan Güllük, Takunye’yi bana çağır.
— Görmedin? Misafiri vardır, onu bırakıp gelemez.
— Hassiktir oradan yellos… Misafiri varmış… Burada misafir
olur mu? Zamparası var desene…
— İkisi de bir laf değildir?
— Değildir ulan… Misafir namuslu evlere gelir.
— Buraya gelenler hep lamussuzlardır dersin? Ya sen nesin?
— Bok karıştırma… Takunye’yi çağır.
Güllük, methalin kapısından başını uzatarak:
— Madam, serfoş sana çağırıyor.
Neşati mestane2493 geniş bir tebessümle:
— İyi temizlenmemiş işkembe çorbası bu karılardan çok terbiyelidir.
Takuhi gelir:
— Belalı matiz sen hâlâm zıbarmadın?
— Cebimdeki bu hazine ile beni bu batakhanede uyku tutmaz…
dariye: daire
mestane: sarhoşça

2492	
2493	
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Takuhi kabararak:
— Batakhane? Ağzını topla… Hanemin lamusu vardır. Üzerime ben böyle fena laf ettirmem. Dışarıdaki beyefendi duyacak, sahi
sanacak.
— Hanenin de, senin de namusuna yestehleyeyim2494 ben…
Aziz burada mı?
— Bundadır.
— Nerede?
— İçeriki odada.
— Ne yapıyor?
— Orospusuyla beraberdir.
Neşati, yumruğu ile kendi başını döverek:
— Bende de na kafa… Buraya kapanan bir delikanlı için “Ne
yapıyor?” diye sorulur mu? Bu evde günah işlemeden gayrı ne yapılır! Ulan söyle hangi gacosuyla? Virjini ile beraber mi?
— Hayır, bir Türk orospuyla…
— Bu puştun da kaç fahişesi var be? Haydi sen zamparanın yanına git.
Güllük’e dönerek:
— Mutfağa in, akşama misafirler var. Meze hazırla, hazırla.
Hazırla ha, hazırla ha… Eşşoğlu yüzünü birkaç kat daha boya. Paran yoksa (bir kaime lira uzatarak) nato… Şurada nalburdan sülüğen, kırmızı aşı boyası ne bulursan al, bulan, haşlanmış ıstakoz gibi
kızar. Bugüne bugün bu evin ihtiyat malısın, zamparaların alayı
birden sarhoş olunca ortaya çıkıp da bir çiftetelli oynarsan baştan
başa herifleri tutuşturursun. Ben bile kendime güvenemem ha, peşin söylüyorum. O kuyruklu sürmeler, o püskürme benler. Aç kalan
fare, küflenmiş peynire de tutulur. Haydi bakalım, ikiniz de buradan fertik2495. Benim Aziz ile gizli ve mühim görüşeceklerim var.
yestehlemek: sıçmak
fertik: kaçın bakalım

2494	
2495	
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Takuhi, Necati’nin cebindeki paraların nereden kümelendiğini
bilmek merakına düştüğünden onun Aziz ile “Gizli ve mühim görüşeceklerim var.” sözünden pirelenir. Bir işaretle Güllük’ü mutfağa
savdıktan sonra kendisi methal kapısının arkasına saklanır. Kulağını koridora verir.
Neşati, dalga üstünde bir duba gibi çalkana sendeleye Aziz’in
kapandığı odanın kapısına yanaşır. Gözünü anahtar deliğine uydurarak uzun bir “Hu, imanım!” çektikten sonra:
— Kerhane sineması hiç seyretmemiştim. Ekstra latif oluyor.
Bunun yanında Beyoğlu’nun Majik, Etual2496, martaval sinemaları
kaç para eder! Peh peh peh… Bre babam, bre anam…
Şair, manzaradan aldığı ilhamla bi’l-bedahe2497:
İki saralı döşekte inler
Neşati geldi kapıdan dinler
Birkaç defa yutkunup salyalarını kurutmaya uğraştıktan sonra:
He öldürüp dirilten Allah
Kayıkçı baba yallah yallah
Ve müteakiben2498 narayı basar:
— Ulan Aziz, kum ya veled2499… Bekârlardan vergi alacaklarmış. Ulan benim için de çalış. Vergiyi zamparalardan almalı. Gördün mü iradı? Fakat kontrolü müşkül… O da bir şey değil. Beni âcizane umumhanelerin vizite kontrolörü tayin etmeli… Pire çiftleşse
kaçırmam. Ulan Aziz, şuradaki yapıda paydos bağırıyorlar. Şimdi
her şeyde nizam var. Kanuni2500 saatte amele işi bırakacak.
Aziz, dekolte vücut şallak mallak bir hâlde kapıyı aralık ederek:
— Vay baba, sen misin?
— Benim ulan, rezil!
Majik, Etual: dönemin Beyoğlu sinemaları
bi’l-bedahe: açıktan
2498	
müteakiben: arkasından
2499	
kum ya veled: kalk oğlum
2500	
kanuni: yasaların gösterdiği
2496	
2497	
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— Ne haber?
— Müjde getirdim. Bulgurcu’ya zakayı yutturduk. Paraları
gönderdi. Hissem koynumda duruyor. Hiç ömrümde kaime sıkletinden cebimin böyle sarktığını bilmiyorum.
Aziz, kapının aralığından bir içeriye bir de dışarıya doğru keskin bir göz ile bakarak yavaşça:
— Sus baba, ne yapıyorsun? Kapının arkasından bizi dinliyorlar. Bu iş sarhoşluk kaldırmaz.
— Zamparalık hiç kaldırmaz. Zabıta peşimizde. Hemen giyin,
hemen hemen hemen… Bu evdeki karılar üzerimden para kokusu
aldılar. Çarpmak için yankesici gibi etrafımda dolaşıyorlar.
— Ver bana, çantama koyayım.
Neşati, Yavuzlar Çetesi başkâtipliğinden kazandığı hisseyi tamamıyla uzatarak:
— Al… Fakat beş saniyede üst değiştiren artist gibi filispit2501
giyinmelisin.
O esnada yan kapılardan biri açılır. Aralıktan saçları taralı, önü
mavi prostelalı esmer, iri yarı bir genç erkek başı görünerek:
— Madam… Madam…
Takuhi, methalin kapısından:
— Ne var, Karakin?
— Geloor…
Takuhi, İrfan’a dönerek:
— Beyefendi beklediğiniz geloormuş.
Neşati, pusulayı şaşırmış bir hâlde:
— Kim geliyor? Bittik. Zabıta bizi kapanda fare gibi yakalaycak.
Aziz, Neşati’yi “Korkma… Korkma… Gelen zabıta değil.”
ihtarıyla yüreklendirmeye uğraştıktan sonra içeriye, hırçın bir çocuk elinde didik didik didiklenmiş kocaman bir bebek gibi saçları
filispit: çok hızlı

2501	
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bozulmuş, yaka paça kalmamış bir hâlde ortada duran Halavet’e
dönerek:
— Nasıh geliyormuş.
— Öteki nerede?
— Methalde kapı arkasında avını bekliyor.
— Şimdi düello başlayacak mı?
— Bilmem ama Nasıh, Nafia’nın apartmanına girdikten sonra
İrfan ikisini cürmümeşhut2502 hâlinde yakalamak planını takip edecektir sanırım.
Neşati:
— Aman Allah, ne oluyoruz? Kim giriyor? Kim çıkıyor? Cürmümeşhut nerede vuku buluyor2503? Planı kuran kim? Düelloyu
kimler edecekler? Ne belaya tutulduğumu anlayamıyorum.
Aziz:
— Baba, telaş etme. Bela mela yok. Fakat sen böyle saçmalarsan belayı zorla üzerimize davet edersin. (içeriye dönerek) Hanımefendimiz, üstünüzü çabuk giyiniz. Perde kalkıyor, dram başlıyor.
Kulisten birdenbire çıkarak facia eşhası2504 içine karışacaksınız. Rolünüzü maharetle oynarsanız ortalık altüst olacak.
Neşati kapının dışından:
— Vay köpoğluları, ikisi de anadan doğma… İlk âdemle kadının gökten kovulmalarını temsil ediyorlar. Seneler seneler var ki
benim böyle soyunduğum yok. Gece yatağıma bile bu elbiselerimle
yatıp kalkıyorum. Böyle üryan püryan olmasını2505 çok isterim doğrusu… Fakat şimdi facia oynanacakmış. Ortalık altüst olacakmış…
Rolünü maharetle oynayana art dramatique’ten2506 birinci mükâfat
verilecekmiş. (kapıyı yumruğuyla döverek) Ulan Aziz, dramın eşhas
cürmümeşhut: suçüstü
vuku bulmak: gerçekleşmek
2504	
eşhas: kişiler
2505	
üryan püryan olmak: çıplak olmak
2506	
art dramatique: dram sanatı
2502	
2503	
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taksimatında2507 bana da bir rol yok mu? Hepinizden ali2508 oynarım.
Feraudyler, Guitryler, Sylvainler2509 yanımda pabuç çıkaramazlar.
Lakin bir şeye taaccüp ettim, yanındaki orospuya “Hanımefendimiz” diyorsun. Hanımefendilik tenzil etti2510 mi? Yoksa fahişelik
mi yükseldi? Ah, ah… Bütün mertebe-i ictimaiyyat2511 altüst oldu.
Şimdi mehterler bana üç tuğlu vezir olduğumu tebşir etseler2512 hiç
şaşmayacağım. Bir darbımeselimiz2513 öyle diyor: “Sarhoşlar akşamları vezir, sabahları rezil olurmuş.”
Aziz, kapı aralığından başını çıkararak:
— Baba, bu mühim saatte bu kadar içmemeliydin. Bu alabanda
lafların sırası değil.
— Bu mühim saatte sen de kınından çıkmış zağlı kama gibi
soyunarak hanımefendimiz ile bu kadar uzun boylu yatmamalıydın.
Yanımda para olur da ben hiç içmeden durabilir miyim? Kabahat o
dünyalıkları benim cebime dolduran çapkın merkumede2514…
Aziz, yakalık biraz sağa, kravat sola kaçmış bir intizamsızlıkla
giyinmiş, Halavet Hanım çarşaflı, sımsıkı peçe ile dışarı çıkarlar.
Methal kapısının arkasında dururlar.
Hanım, aralıktan eski zevcini görünce deniz tutması gibi bir
baş dönmesiyle bir salıntıya uğrayarak Aziz’e yavaşça:
— Tut beni, tut beni fena oluyorum. Düşeceğim… Vah zavallı
İrfan, ne kadar bozulmuş. Beni terk ettiği günden beri yüzünü görmemiştim. Ah, dizlerimin bağı çözüldü. Naci Bey, sıkı tut yıkılacağım… Bitiyorum.
Neşati çekildiği loş bir köşeden:
taksimat: paylaştırma
ali: çok iyi
2509	
Feraudy, Guitry, Sylvain: dönemin ünlü oyuncuları
2510	
tenzil etmek: inmek
2511	
mertebe-i ictimaiyyat: toplumun dereceleri
2512	
tebşir etmek: müjdelemek
2513	
darbımesel: atasözü
2514	
merkume: adı geçen
2507	
2508	
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— Hanımefendimizi sıkı tut. Galiba payandaya2515 alışmışlar,
desteksiz duramıyorlar. Ulan Aziz, senin yabanlık gündelik kaç
adın var. Ne vakit Naci Bey oldun? Yoksa bu komedya ismin mi?
Vay çifte isimli hayta…
Aziz, Neşati’ye doğru uzanarak:
— Baba, susmazsan mahvolacağız. Tehlike büyük.
— Susarım, susarım… Sen hanımefendimizin beline sıkı sarıl,
düşmesinler.
Aziz, çıktıkları odayı eliyle göstererek:
— Haydi git, orada döşek var, yat… İcabında gelir seni kaldırırım.
Neşati, odaya doğru yürüyerek:
— Komedyacı Naci Bey, bu döşeğe yatana gusül lazım gelir.
Sarhoş, odaya girerken Halavet Aziz’in kulağına:
— Gördün mü? İrfan revolveri bir cebinden çıkardı, ötekine
koydu.
Methalden Takuhi’nin sesi:
— Beyefendimiz, bu işe silah karıştırmasanız çok iyi edersiniz.
İrfan teessürden gıcıklanan bir seda ile:
— Niçin madam?
— Size akıl vermesi haddimden pek aykırı düşer. Lakin Nasıh Bey dedikleri bu gelen genç zaten Nafia Hanım’ın kocası imiş.
Efendim pek rica ederim ki lafımı af buyurursanız, siz de hanımın
amanı imişsiniz. Hiç aman metresinin yanında kocasını görünces
geberttirmek hakkını kanundan alabilir? Lazım gelir ki o sizi kurşunla delsin. Drua2516 bilmem lakin aklım bana böyle der.
— Madam, ben Nafia’ya metres muamelesi etmedim. Bu tabir
sırf lafzi bir şeydir. Onu Nasıh bırakmış olsaydı nikâhla alacaktım.
payanda: destek
drua: (Fr. droit) kanun

2515	
2516	
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Bırakmadı. Bu melun herif, bugün benim vicdani ve şeri2517 iki zevcemin de zevci bulunuyor. Bu tahammül olunmaz bir vaziyettir.
— He, evet. Hakkınız var, tahammül zorludur. Ortalık yerinizde2518 bir fos pozisyon2519 olmuş lakin sizin gibi yüksek sosyetenin terbiyeli beyleri kamaya, irevolvere davranmadan bu işe bir
solüsyon2520 bulmalıdırlar. O, sizin karınızı almış, siz de onunkini…
Nikâhlı nikâhsız her ne ise, fevkalade karışık bir iş olmuş. Fakat
görünür ki ikinizin de muhabbeti Nafia’nın üzerindedir. Onu bir
türlüme pay edemoorsunuz. Gördüm, tam mefhumunda2521 bir “bote”dir2522. Fakat ne kıdar kıyak olsa nihayet yine bir karıdır. Şimdi karıdan bol ne var? Size bir albüm gösterteyim, parmağınızın
ucunu hıp deyi ısırıp yutarsınız. Hıyaneti dayıma2523 bir ötekisiyle
unutmalıdır. Sevdanın kanunu budur. Bunca kiralık güzeller varken
niçin evlenip de derde girmeli, masrafa girmeli. İrovelver çekmeli,
katil olmalı? Çünkim affedersiniz, kendinize mahsus bir arabanız,
otomobiliniz, binek hayvanınız olabilir. Lakin nikâhlı nikâhsız kendinize mahsus bir karınız olabilir acap? İşte bundan dayıma şüphe
etmelisiniz. Karı kısmısı “seninim” der, gizlice başkasının olur.
Aziz kapının arkasından Halavet’in kulağına:
— Vay köpoğlu karı… Kendisine reklam yapıyor. Bu felaketi
arasında İrfan’ı müşteri tutmak istiyor.
İrfan, aralık ettiği dış kapıdan harice bakarak:
— Madam, Nasıh geliyor dediniz ama daha kimse gözükmedi.
Takuhi, içeriye seslenerek:
— Karakin, haber verdiğin adam daha gelmedi.
Karakin:
şeri: kanuni
ortalık yerinizde: aranızda
2519	
fos pozisyon: (Fr. false position) ters bir durum
2520	
solüsyon: (Fr. solition) çare
2521	
mefhum: kavram
2522	
bote: güzellik
2523	
dayıma: daima, hep
2517	
2518	
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— Affedersiniz madam, sokakta biriyle konuşordu, şimdi içeri
girdi, geloor.
35
İrfan, heyecandan nefesleri sıklaşmış bir solgunlukla gözünü,
belli belirsiz açık duran kanadın aralığına verir. Onu intizarındaki
bu derin azap, methalin arkasından gözetleyen Halavet ile Aziz’e
de sirayet eder2524. Ne olacak? Onlar da meraktan titreşerek beklerler.
Nihayet dış koridorun çinileri üzerinde atılan telaşlı adımların
pat patları duyulur. Bu ayak sesleri bitişik apartmanın önünde söner. Zile dokunmadan kapı açılır, kapanır.
İrfan, bütün bütün sararır. Oturduğu iskemlenin üzerinde dirseklerini dizlerine, çenesini avuçlarına dayayarak mektep çocuğu
gibi düşünür.
Halavet, Aziz’in kulağına:
— Ne düşünüyor acaba?
Aziz:
— Ey, taammüden2525 katil olması kolay mı?
— Nafia’yı öldürmezse ben geberteceğim. Revolver yan cebimde tetikte…
— Nasıh’ı sağ mı bırakacaksın?
— Onu İrfan her hâlde temizler.
— Demek ki Nafia’ya pek kıyamaz.
Halavet ince ince iniltilerle gözlerini silerek:
— Öyle görünüyor.
İrfan cebinden bir kâğıt çıkarır, elleri titreyerek mürekkepli kalemle bir şeyler karalamaya başlar.
Halavet:
— Ne yazıyor acaba?
sirayet etmek: bulaşmak
taammüden: bile bile, önceden tasarlayarak

2524	
2525	
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Aziz:
— Böyle müheyyiç2526 bir anda vasiyetnameden başka ne yazılır?
— Sus… Sus… Bayılıyorum…
— Aman, kendinizi toplayınız, hanımefendi… Perde açılıyor.
— İrfan’ın o kadar büyük kabahati yok. Cani, öteki herifle o
karı.
— Kalbiniz eski kocanızı affetmeye meyyal2527…
— Hakikati nasıl inkâr edeyim?
— Kanun, kalbiniz gibi yumuşak değildir. Adalet, hükmünü
kalple, muhabbetle muvazaa etmez2528. İrfan, ne salahiyetle2529 metresinin kocasını öldürüyor? Vicdanında bu hakka nasıl cevaz2530 buluyor? Sizi o bırakmış, Nasıh almış. Eğer bu izdivaç bir kabahatse
o sizi bırakmamalıydı, siz de ötekine varmamalıydınız. Suçu bölüşmek lazım gelirken siz hepsini Nasıh’a yükletiyorsunuz.
— Aman, böyle bir anda bu ağır muahazalarla beni ezmeyiniz.
Baygınlık geliyor… Tutunuz… Düşüyorum…
— Hanımefendi, böyle şiddetli helecanlar içinde titreyen el ile
revolver atılmaz. Kazaen hedefinizin gayrı birini yahut kendi kendinizi vurursunuz.
— Nafia’yı öldürmek helecanıyla titriyorum. Fakat ah… Evvelki zevciyetimize avdet etmek üzere eski kocam şimdi benimle
beraber eve dönse her intikamdan vazgeçerdim. Böyle adi mahlukların yoluna İrfan niçin katil olsun? Onları Müntakim-i Hakiki2531
cezalandırsın.
— Bu macerada herkesin hissesine düşecek ceza var. Müntakim-i Hakiki, insanlar gibi düşünmez.
müheyyiç: heyecan verici
meyyal: yatkın
2528	
muvazaa etmek: düzenlemek
2529	
salahiyet: hak
2530	
cevaz: izin
2531	
Müntakim-i Hakiki: suçluya gerçek cezasını veren Allah
2526	
2527	
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Methalde, Takuhi:
— Beyefendimiz, ilimon gibi sarılandınız. Su, limonata, kordiyal, bir şey emretmezsiniz?
İrfan kesik bir sesle:
— Mersi madam, bir şey istemem.
Bu esnada Karakin methal kapısına gelerek:
— Affedersiniz madam… Bir az buraya gelirsiniz?
Takuhi içeri yürür. Kapı arkasında Aziz’le Halavet’i görerek
yavaşçacık:
— Ah, siz bundasınız?
Aziz:
— Ne olacağını pek merak ettik de burada bekliyoruz.
Takuhi:
— Bunda hiçbir şey olacağı yok… Ne ki olacaksa öbür apartmanda olacak. Şimdi İrfan Bey bundan çıkacak, Nafia’nın evine
gidecek. Onda patlayacak silahtan bana ne?
Ermeni karısı Karakin ile beraber yürür.
Aziz:
— Hanımefendi, bu oyunda ben de bir rol aldım. Sizin rolünüzü de ben vereceğim. Kulisten çıkmak zamanı geldi. Saniye geçirmek olmaz. Harfi harfine bana itaat ederseniz İrfan kurtulur. Yine
zevç zevce olursunuz. Siz şimdi buradan geçecek Takuhi’yi beş altı
dakika lafa tutarak oyalayınız. Methale salıvermeyiniz. Bu andaki
mühim vazifeniz bu…
Aziz hakikaten sahneye çıkar gibi çehre ve etvarına2532 oynayacağı role göre çekidüzen vererek methalde yalnız oturan İrfan’ın
yanına girer. Simasına verebildiği en hayırhah2533 bir tarz ve itminan-bahş2534 en tatlı sesiyle:
etvar: hareketler, tavırlar
hayırhah: iyi niyetli
2534	
itminan-bahş: güven veren
2532	
2533	
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— Beyefendimiz, bu menhus hanenin nasıl bir yer olduğunu
bilmiyor idiyseniz içinde bulunduğunuz cüzi müddet zarfında şahidi olduğunuz hâller ve dinlediğiniz sözlerden anlamışsınızdır.
İrfan, geçirdiği sergüzeştin mühim bir anında zırpadak karşısına çıkan tanımadığı bu gencin yüzüne bakakalır. Cevap vermez.
Zeki Aziz sıcağı sıcağına sözünün mabadına2535 devam ederek:
— Birdenbire huzurunuza çıkarak lakırdı söyleyişim belki taaccübünüzü mucip olmuştur2536. Hüviyetim, buradaki mevcudiyetim
hakkında izaha2537 girişmeye bu nazik anın tahammülü yoktur. Yalnız şunu biliniz ki buraya sırf insaniyet sevkiyle size ikaza geldim.
Takuhi namını taşıyan bu evin sahibesi menfaatperest2538 rezil karı
sizi dolaba sokuyor.
İrfan, şaşırarak:
— Ne gibi?
— Apartmanınıza hariç kapısından girer iseniz aradığınız adamı içeride bulamayacaksınız.
— Vakaya vukufunuz varsa bilmeniz lazım gelir ki aradığım
adam içeridedir. Şimdi gözümün önünde bu kapıdan girdi.
— Evet. Aradığınız zatın içeride olduğunu biliyorum. Lakin
Takuhi, kendi balkonundan sizinkine koskoca bir kalas uzattı. Siz
dış kapıdan girerken Nasıh’ı balkondan balkona buraya aşıracaklar.
Siz içeride onu bulamayacaksınız. Takuhi iki tarafı da yolmak için
bu planı kurdu.
İrfan, şaşkın, minnetdar, acayip bir suratla:
— Bu mühim ifşaatınıza2539 teşekkür ederim, beyim. Lakin o
hâlde öyleyse nasıl hareket etmeliyim?
Aziz, ellerini ovuşturarak büyük bir telaşla:
mabad: sonrası
mucip olmak: gerektirmek
2537	
izah: açıklama
2538	
menfaatperest: çıkarcı
2539	
ifşaat: açıklama
2535	
2536	
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— Şu kapıdan hemen salona gidiniz, balkon kapısını açınız.
Kalastan yürüyünüz, öbür balkona geçiniz. Ale’l-gafle2540 Nafia ile
Nasıh’ı orada bastırırsınız. Beni ele vermeyiniz. Saniye geçirmeyiniz. (salona giden kapıyı açarak) Buyurunuz beyim…
Sözlerinin hayırhahlık ve insaniyete derece-i tevafukunu2541
iyiden iyi tayine vakti olmayan İrfan, bu meçhul delikanlının telkinatına2542 bir manyetizmalı gibi itaat eder. Salona geçer. Balkon kapısını açar. Öteye kulak verir. Mırıltılar işitir. Meal2543 anlayamaz.
Lakin kendine hiç yabancı gelmeyen seslerin erkek dişi olduklarını
fark eder. Salonda Nafia ile Nasıh konuşuyorlar. Karı koca değiller
mi? Konuşamazlar mı? Fakat ne ahlaksız karı… Ne ahlaksız, ne
havsalasız koca… Birbirinden geçemiyorlarsa Nafia niçin zevcini
bırakıp kaçtı? Nasıh neden Halavet’le evlendi? Bu ne rezilliktir ki
zevç, zevcesiyle görüşmek için onun metreslik levni içinde yaşadığı
zamparanın isticarı2544 altında bir eve geliyor. Evet. Hane de, içindeki fahişe de İrfan’ın bir müddet için kiraladığı iki malıdır. Nasıh,
namuslu bir koca olsa “kapatma” karısını kapatandan gizli görmeye gelmez. Koca ise alnını açsın, hak zevciyetini dava etsin. Lakin
heyhat her merci2545 ve her samiden2546 alacağı cevap, bir fazla koyu
tükürükten başka bir şey olmaz. Binaenaleyh ev de, kadın da İrfan’ındı. Muğfil2547, zampara, harami, hırsız kendisi değil, ötekiydi.
İrfan, yan cebindeki silahı tetiğe alarak heyecan sarsıntısıyla
aşağı tekerlenmemek için acemi bir cambaz gibi bir eliyle duvarlara tutuna tutuna kalastan yürür. Selametle öbür balkona atlar.
36
Beri yanda Aziz, Halavet’in yanına avdetle:
ale’l-gafle: gafil avlayarak, dalgınlığa getirerek
derece-i tevafuk: uygunluk derecesi
2542	
telkinat: yönlendirme
2543	
meal: anlam
2544	
isticar: kiralama
2545	
merci: makam
2546	
sami: duyan
2547	
muğfil: aldatan
2540	
2541	
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— Takuhi gelmedi mi?
— Hayır. Karakin’le şu odaya (Eliyle gösterir.) girdiler. Kapıyı
örttüler. Konuşuyorlar. Fakat Naci Bey, ben burada iğneli fıçıda
gibiyim. Yerimde duramıyorum.
— Niçin?
— İrfan’ı kalastan bitişiğe saldırdın, kim bilir, şimdi orada neler oluyor?
— Öyle icap etti. Katiyen başka türlü olamazdı. Hazır olunuz,
kulisten şimdi sizi de çıkaracağım.
— Ben bu heyecanla, bu bir karış ökçelerle2548 kalastan nasıl
yürüyeceğim?
— Bir kolayını buluruz. İlk sahneyi iyi oynadım değil mi? Şimdi ikincisine başlıyorum.
Aziz büyük bir telaşla Takuhi’nin bulunduğu odaya doğru haykırarak:
— Madam, matmazel, neredesin? Yetiş…
Takuhi odadan fırlayarak:
— Ne var?
— Böyle mühim bir anda ortadan nereye kayboldun?
— Ne oldu ki?
— En fena bir şey…
Tahuki, çocuk gibi hoplaya zıplaya koşarak:
— Yüreğime korku koyma. Çabuk söyle…
— İrfan, antreden salona geçti.
— Ne deyi salona geçti?
— Bilir miyim ben?
Ermeni karısı salona koşarak:
— Dur bakayım onda ne yapıyor?
Salonda yaygara kopar:
ökçe: topuk

2548	
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— Bunda yoktur… He, dur… Balkon kapısı açık. Kalastan yürüyerek öteye aşmış… Ah Mega! Bemberbat bir iş oldu… Göbeğimin üstüne bir keder çöktü.
Bu sırada bitişik apartmanda bir silah gümler. Patlamanın şiddetinden camlar sarsılır, pıtır pıtır sıvalar dökülür.
Takuhi bir sandalyeye yığılarak:
— Karakin… Bir yudumluk su… Yüreğime afacan oturdu…
Nefesim durdu.
Karakin bir bardak su ile madamın imdadına koşar.
Halavet bir saralı raşeleriyle Aziz’in kolları arasına düşerek:
— Bittim… Bayılıyorum…
Aziz, hanımı kucağında bir bebek gibi sallaya sallaya:
— Hanımefendi kendine gel… Role çıkacaksın…
Halavet, baygın baygın:
— Acaba vuran kim? Vurulan kim?
— Şimdi belli olur. Revolverin tetikte mi?
— Hayır, bıraktım cebimde sarkıyor.
— İşte o böyle patlar.
— Üzerimde kendi kendine ateş alacak diye titriyorum.
— Korkuyorsan ver bana…
— Hayır. Rolümü onunla oynayacağım.
— Bu alet, sinirli hanımların oyuncağı değildir. Ateş etmek için
sinirlerde idman, bilekte kuvvet lazımdır.
— Avrupalı kadınlar atmıyorlar mı? Madam Caillot2549, Figaro
muharririni öldürmedi mi?
— Türk karısı daha âlâ atar. Madam Caillot’nunki bir fantazya
salon kahramanlığıdır. O, ale’l-gafle eli silahsız bir adama attı. Fakat Türk kadını harpte kurşuna karşı kurşun attı.
Neşati karyolalı odadan birdenbire çıkarak:
Madam Caillot: 16 Mart 1914’te Le Figaro gazetesinin editörü Gaston Calmette, Henriette Caillaux tarafından vurularak öldürülmüştü.

2549	
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— Kulağımın dibinde iftar topu gibi bir şey gümledi. Ulan Aziz,
hanımefendimizle yine sen mi oruç bozdun?
Halavet:
— Offf… Bu heriften de hiç hoşlanmıyorum. Meczup2550 mudur? Sarhoş mudur? Ne patavatsız ağzı var.
Aziz:
— Baba, neye uyumadın?
Neşati:
— Ulan, nezaket mi ediyorsun? “Neye sızmadın?” desene.
— İyi ya işte… Neye zıbarmadın?
— Evvela2551 midem rakıdan daha kuvvetli geldi, zıbaracak kadar içmemişim. Saniyen2552 döşeğe hanımefendimizin öyle kokusu
sinmiş ki, kendimi bir tuhafiyeci mağazasının lavanta camekânında
yatıyorum sandım. Her nefes alışımda bir şişe menekşe hülasası2553
içiyorum gibi geliyor.
Takuhi, bir kolunda Güllük, ötekinde Karakin alkışlanmak için
sahneye davet olunan fevkalade yorgun bir artist bitkinliğiyle görünerek:
— Sen ne için balkondan balkona kalas koyarak hanende sakladığın katili bundan öteye geçirttin deyi hükûmet benden sival2554
soracak. E, ben ne cevap edeceğim? İçinizde apukatlık2555 bilen yok
mu bir akıl örgetiniz… Bir fıkir koyunuz, hanemin lamusu bozulacak, ticaretim duracak.
Neşati bir kahkaha kopararak:
— Vay imansız şirret karı be… Yakında silah patladı, kim öldü
kim kaldı demiyor da namusum bozulacak, ticaretim duracak yaygarasını koparıyor. Benzinle işleyen motor gibi güya bunun ticareti
meczup: deli
evvela: ilk olarak
2552	
saniyen: ikinci olarak
2553	
hülasa: öz, esans
2554	
sival: soru
2555	
apukatlık: avukatlık
2550	
2551	
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de namusla dönüyormuş. Ulan edepsiz karı, kapıdan alıp salıverdiğin zamparalar yetişmiyormuş gibi bir de balkona kalas mı uzattın?
Takuhi çırpınarak haykırır:
— Sen sus ol, Deyojen’in köpeği…
Neşati boğuk boğuk gülerek:
— Ulan, ağzından telaffuzu doğru bir kelime çıkmaz mı? Deyojen değil Diyojen’dir2556.
— İşte ne mundar ise… Senin gibi köpekçinin biriydi.
— Diyojen köpekçi miydi?
— He, köpekliği sever idi. Yalaktan su içer idi. Kapıların önlerinde kemik yalar, kırıntı ekmek yer idi. İnsanların enselerinden hav
eder, paçalarına salar idi. Ve isterdi ki, herkes cümle âlem sokaklarda bulduğunu hap ederek, rast geldiği yere kıvrılıp yatarak köpekleşsin. Senin gibi sarfoştu. Iraki fıçısında otururdu. İşte tastamam
senin büyükbaban odur.
— Çok derin malumatın varmış, madam, bilmiyordum.
— He bilmiyorsan okumuş bir karı olduğumu örgen… Hep ben
bunları Pargoç’un isteryasında okumuşum.
— Pargoç Ermeni müverrihi2557 mi?
— Cahil ahmak, içmekten başka sen ne bilirsin… Seni ile çene
oynayacak vakit değildir. Komşuda silah bum ettiyse sandım ki dibimde bomba patladı. Katil, İrfan Bey’dir. Kalastan geçerek bundan oraya gitti. Gel bu işin içinden çık bakalım.
Neşati sarhoşluğuna inzimam eden2558 bir şaşkınlıkla:
— Aziz, bu silah patlaması, bu kalas davası nedir? Bana anlat…
Aziz, Neşati’nin kulağına fakat biraz hızlıca:
— İrfan Bey, Nafia Hanım meselesi.
Sarhoş, patavatsızca:
Diyojen: MÖ 5. yy.da yaşamış olan ünlü düşünür.
müverrih: tarihçi
2558	
inzimam etmek: katılmak
2556	
2557	
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— Hani ya şu meyhanede görüştüğümüz keyfiyet…
Aziz yine, kulağa:
— Sus…
Takuhi fısıltıları işiterek:
— Meyhanede konuştuğunuz keyfiyet? Demek siz bu işin içindesiniz. Sizde ağnaşılmaz bir esrarlık vardır.
Bu esnada apartmanda gürültü ziyadeleşir2559. Şiddetle hem zil
çalınır hem de yumrukla kapıya vurulur.
Takuhi heyecanını teskin için elini kalbine bastırarak:
— Ah Mega, ne oluyoruz? Kapımı kıracaklar, evi başımıza yıkacaklar. Açayım? Açmayayım? Ne edeyim? Söyleyiniz.
Aziz:
— Açmalı madam, açmalı. Evin içinde adam olduğunu biliyorlar. Açmamak, korkuya, su-i niyete2560 delalet eder2561. Hem açmazsan açtırırlar, açarlar. İşi senin keyfine bırakmazlar.
Takuhi sendeleyerek koşar, kapıyı açar. Heyecandan yüz göz
kıpkırmızı, el ayak titrer bir hâlde Nafia Hanım’ın kadın hizmetçisi
görünerek:
— Ah madam, koşunuz… Koşunuz… Kurtarınız…
Takuhi:
— Bir fenalık oldu?
Hizmetçi:
— Daha olmadı fakat imdada koşmazsanız olacak…
Takuhi:
— Biz ateşin üstüne nasıl gideriz?
Hizmetçi:
ziyadeleşmek: artmak
su-i niyet: kötü niyet
2561	
delalet etmek: göstermek
2559	
2560	
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— Ateş yoktur madam… Şu erkekler ile beraber koşunuz. Bir
adam elbette dört kişi ile baş edemez. İş biter… Lakin çabuk olunuz… Madam, Allah aşkına çabuk olunuz.
Neşati:
— Haydi Takunye haydi… Her zaman adam soymak olmaz,
bazen da can kurtarmalı, yüz günaha karşı bir sevap işlemeli.
Bu teşciini2562 müteakiben Neşati öne düşer. Arkasından Takuhi, Güllük, Karakin hurr dışarı fırlar. Aziz bir aralık bularak sarhoşun kulağına:
— Baba, içeride geç kalma… Onları işe bulaştır, heyecanlarından istifade et, sen hemen dışarı tüy… Sahile gel, zaman pek naziktir, bir saate kadar İstanbul’u terk edeceğiz.
Neşati bu talimata gore hareket edeceğini imaen2563 başını salladıktan sonra en önde Nafia Hanım’ın kapısı açık duran apartmanına dalar.
Onlar çekildikten sonra Aziz, Halavet Hanım’a dönerek:
— Hanımefendimiz, şimdi sıra sizin… Rolünüzün tamam zamanı geldi. Bu gürültünün arkasından siz de rakibenizin2564 apartmanına girer, bir köşeye siner, münasip anın hululünde2565 ortaya
çıkarsınız. Şurada görecek ufak tefek bir iki işim var. Onları bitirip
arkanızdan ben de geleceğim. Korkmayınız.
Bu surette Halavet’i de saldırdıktan sonra Aziz dış kapıyı örter.
Kirkor birkaç gündür orada bulunmadığından evde yalnız kalır.
Maymuncukla Takuhi’nin dolabını derhâl açar. Karının bin
altı yüz lirasını, küpe, yüzük, bilezik, pandantif2566 nevinden bütün
ziynet eşyasını, Virjini’ye ait bazı elmasları derler toplar, çantaya
teşci: cesaretlendirme
imaen: ima ederek
2564	
rakibe: kadın rakip
2565	
hulul: gelip çatma
2566	
pandantif: kolye
2562	
2563	
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yerleştirir. Ve daha hane derununda2567 çanta ile kabil-i nakl2568 ve
kıymettar neler varsa hepsini süpürür ve yazdığı şu;
Madam,
Şimdiye kadar size verdiğim paraların yüz katını geriye aldım.
Lakin ticaretiniz işlektir. Kirkor’un toplayıp getirdiği bakir kızların kanlarını akıtarak ziyanınızı yakında çıkaracaksınız… Daima
insan soyanlar bazen de soyulmalıdırlar ki yüreklerine insaf gelsin.
Beraber hoş günler geçirdik. İkramlarınızın minnettarlığını,
tatlı dilinizin lezzetini hiç unutmayacağım. Adiyö Madam…
Yavuzlar Çetesinden Centilmen Aziz
Kâğıdı dolaba bırakır, çantasını kavrar, kapıdan çıkar. İçinde
gürültü kaynayan Nafia Hanım’ın apartmanına doğru bir veda işareti yaptıktan sonra bir sinema artisti mahareti ve bir hayalet süratiyle
merdivenlerden aşağı su gibi akar. Sokakta halka karışır. Kaybolur.
37
Aziz’in şeytanlığına kapılarak kapıya tercihen kalastan yürüyerek apartmana ansızın balkondan giren İrfan Bey, Nafia ile Nasıh’ı
salonda kanepe üzerinde birer kolları birbirinin boyunlarına dolanmış, yanak yanağa pek samimi bir hasbihâl vaziyetinde bulur.
Bir tiyatro kahramanı garipliğiyle birdenbire karşılarında peyda oluveren bu nameşru erkeğin kanla bulanmış akur2569 gözleri
önünde karı koca o meşru deraguşlarından hemen çözülerek ayağa
fırlarlar. İrfan tetikte tuttuğu revolverli eliyle Nasıh’a kapıyı işaret
ederek gürler:
— Seni bitirmek, benim için bir köpek gebertmekten farklı
değildir. Fakat öldürmeyeceğim. Ölüm senin için temizliktir, seni
murdar yaşatacağım. Karını nameşru aguşumdan alamayacaksın.
“Pezevenk koca” şöhretiyle sana erzel bir ömür sürdürteceğim. Bu
derun: iç
kabil-i nakl: taşınabilir
2569	
akur: kudurmuş
2567	
2568	
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türlü intikamı daha tatlı buluyorum çünkü yaşayacağın her dakika
senin için bir ölüm olacaktır. Haydi defol evimden alçak…
Bu hakaret karşısında Nasıh revolvere mukabil revolver çıkararak baş havada, gözler dönük bir istihkar ile:
— Alçak hangimiz?
— Kim kimin karısını en evvel ayarttıysa…
— Sen benim nikâhlı karımı sinema haydutları gibi kaçırıp kapattın. Ben seninkiyle evlendim.
— Ben kaçırmadım. Senden müteneffir olan2570 karın rızasıyla
bana geldi. Sen bırakaydın, ben de onunla izdivaç edecektim, mesele kapanacaktı. Fakat senin bedmaye2571 tıynetin bu aradaki rezilane
vaziyeti ihdas etti2572. Deyyusluğu2573 mertçe harekete tercih ettin.
Karı benim, ev benim… Pezevenk koca, defol dışarı… Yallah…
— Sen çıldırmışsın herif… Aman ya Rabbi, izanını2574 kaybetmiş nakabil-i hitab bir zavallı ile böyle nazik bir münakaşa yürütmek felaketine uğradım.
— Çıldıran, hâli şaşı muhakeme eden ben değilim, sensin…
Vaziyetimiz münakaşa götürmez. Sen pezevenksin, ben amanım2575.
Nizamen senin, kalben benim olan bu kadın hem zevce hem metrestir. Birbirimize ve âleme karşı olan muadele-i ictimaiyyemiz2576
bundan ibaret. Bu hâlden kimin utanması, kimin iftihar etmesi lazım geleceğini tayin için ehl-i hibreye2577 müracaata hacet var mı?
— Garip muhakemeler, kaçıkça sözler…
müteneffir olmak: nefret etmek
bedmaye: kötü mayalı
2572	
ihdas etmek: meydana getirmek
2573	
deyyusluk: karısının kötü hâllerine göz yumma
2574	
izan: akıl
2575	
aman: (Fr. amant) sevgili
2576	
muadele-i ictimaiyye: karşılıklı durum
2577	
ehl-i hibre: bir şeyin aslını iyi bilen, uzman
2570	
2571	
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— Birbirimize karşı olan mevkimizin diğer türlü tevsimi2578, tevili kabilse söyle.
2579

— Bu hanım, şere göre nizamen benim, amenna… Fakat onun
kalben senin olduğuna dair hüccetin2580 nedir?
— Senden kaçıp bana gelişi… Seneyi mütecaviz2581 bir müddettir aguşumda nikâhsız yaşayışı… Onun kalben benim olduğuna
bunlardan daha celi2582 ispat ne olabilir?
— Hiç düşünmüyorsun behey ahmak, sen şu salona bir hırsız
gibi balkon kapısından girdiğin vakit Nafia ile beni sarmaş dolaş
bir hâl-i samimide2583 buldun. Namen2584 benim olmadığı hâlde ben
bu eve kapıdan girdim, senin gibi pencereden gelmedim… Hırsız,
cani sensin… Ben, hanımın kalbî mergubu2585 olmayaydım kapıdan
ta aguşuna kadar kabul olunur muydum?
— O başka hesap, şarlatan kerata. Kadın bu kadar uzun müddet
benim evimde, koynumda yalnız rızasıyla değil, büyük bir aşk ile,
şevk ile kaldıktan sonra yine senin cambaz tezvirlerine2586 uğruyor…
Seni seveydi bana gelmezdi. Sen namuskâr bir adam olaydın yerin
dibine girer de buraya gelmezdin. Murdar nefeslerinle hanemin havasını ifsat etme. Deyyus, haydi dışarı… Defol… Defol…
— Karımı beraber almayınca bir yere gitmem.
— Karının, nikâhın altındaki iki senelik aleni fahişeliğini affediyor musun?
— Onun sana aidiyeti yok. O, zevcemle benim aramda bir mesele…
tevsim: nitelendirme
tevil: yorumlanma
2580	
hüccet: delil
2581	
mütecaviz: aşan, geçkin
2582	
celi: açık
2583	
hâl-i samimi: samimi bir durum
2584	
namen: adıyla
2585	
mergup: beğenilen
2586	
tezvir: yalancılık
2578	
2579	
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— Of… Senden o kadar iğreniyorum ki… Doğruyol’un muhabbet tellalları erzelliğine nispeten nazarımda âdeta muhterem2587
kalıyorlar. Çık dışarı… Çık dışarı… Senin gibi bir ahlak cifesiyle2588
karşı karşıya bulunmaya tahammülüm kalmadı. Çık… Çık… Çık…
Gözüm görmesin… Yüzünden akan zillet melanetinden2589 içime
bulantı geliyor, öğüreceğim, kusacağım herif… Git…
Nasıh, kadını yakasından çekerek:
— Haydi Nafia, gidelim.
İrfan, galeyanla ikisinin arasına atılır. Zevci bir yana, zevceyi
öbür yana şiddetle iterek:
— Kadın gitmez. Gidemez. Sen defolmayacak mısın?
— Onu beraber almadıkça hayır.
İrfan raşeler içinde:
— Bir daha söylüyorum… Defolmuyor musun?
— Hayır…
Âşık, zevcin alnına revolveri dikerek:
— Öyle gitmiyorsan böyle gidersin…
Tetiği çeker hatta tıkır tıkır beş altı defa işletir… Fakat silah
ateş almaz.
Alnına çevrilen namlunun karşısında Nasıh da tabancasını hasmına doğrultur. Ateş ederken Nafia yıldırım gibi kocasının koluna
atılarak kurşunun istikametini değiştirir, İrfan’ı kurtarır, bütün vücudunu zangırdatan heyecanla haykırarak:
— Nasıh, başka ateş etme… Çünkü karşındaki hasmının revolveri boştur. Ben akşamdan onun niyetini anlayarak kartuşları çıkarmıştım.
Şimdi ateşe karşı ateşsiz kalan İrfan, boş revolverini topuz gibi
havaya kaldırarak “İcabında silah böyle de kullanılır…” mukatele2590
muhterem: şerefli
cife: leş
2589	
melanet: lanet
2590	
mukatele: vuruşma
2587	
2588	
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ısrarıyla hasmına atılır. Nasıh da tabancalı eliyle kendini müdafaa
uğraşır. Birbirine girerler. Alt alta, üst üste gırtlak gırtlağa gelirler.
Bu müthiş boğuşmanın behemehal2591 ikiden birinin maktuliyetiyle2592
neticelenecek bir şekil almakta olduğunu gören Nafia Hanım hariçten imdt talebi için hizmetçisini komşu Takuhi’ye göndermekte
muztar2593 kalır.
Mukatele bu noktadayken önde Neşati, arkada Karakin, Takuhi, Güllük, kadın, erkekten mürekkep2594 imdat heyeti salondan
içeri girer.
Dövüşenlerin ellerinde revolverleri gören Takuhi ile Güllük
birer dehşetmelenme irkilmesiyle salondan çıkmaya davranırlarken
Nafia Hanım “Korkmayınız, korkmayınız… Revolverin biri boştur,
öteki de katil olmak istemeyen bir adamın elindedir. Bu iki mütehevviri birbirinden ayırmaya uğraşalım. Biz beş kişiyiz, onlar iki…”
ricasında bulunuyordu. Mütehevvir bir elin münazaadan2595 hariç
bulunanlara bir fenalık yapmayacağı hususunda verilen bu teminat
gariptir. Çünkü o boğuşma esnasında silah gayriiradi2596 bir hareketle de ateş alabilirdi. Lakin ortada görülen fenalık müstacelen2597
kolları müdahaleye davet ediyordu. Bu acele lüzum, sanki kimseye
derin düşünmek vaktini vermedi. Yerde yatan bu iki girift2598 adamın üzerine üşüştüler, var kuvvetleriyle birini bir yana öbürünü öte
yana çekerek hiddet ve intikam cazibesiyle yekdiğerine yapışmış
bu iki vücudu zor çözdüler. Vakıa2599 mütekabilen2600 her birinin
elinde ötekinin elbisesinden birkaç parça ve belki dişleri arasında
etten deriden birkaç lokma şey kaldı. Kızgınlık zamanlarında dişi
kavgasıyla birbirine atılan kediler gibi suratları tırmıklandı. Nabehemehal: mutlaka
maktuliyet: ölüm
2593	
muztar: zorunda
2594	
mürekkep: oluşmuş
2595	
münazaa: kavga
2596	
gayriiradi: istem dışı
2597	
müstacelen: ertelemeksizin, hemen
2598	
girift: karışmış
2599	
vakıa: sonuçta
2600	
mütekabilen: karşılıklı olarak
2591	
2592	
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sıh’ın göz kapağı şişti, şakağı çürüdü. İrfan’ın derin çatlayan kulak
kıkırdağından boynundan aşağı kanlar akıyordu.
Her ikisini de birer köşeye çektikten sonra Neşati kendi hikmet
felsefesi önünde her şeyi pest2601 ve hakir görür bir Diyojen ukalalığıyla ortaya çıkarak:
— Beyefendiler, görünüyor ki karnınız tok, sırtınız pek… Lüzumundan fazla kuvvetlenen kanın hastalık getirmesi gibi sizin de
rahat, saadet kıçınıza batıyor…
Bir köşede, salar deliler2602 gibi kollar arasında zapt edilen İrfan, boğazını tıkayan tehevvürün titrek, boğuk sesiyle:
— Be küstah herif, sen kimsin?
Neşati kelbî2603 bir tebessümle:
— Senin gibi beniâdemim2604.
— Sellemehüsselam2605 evime nasıl dalıyorsun?
— Ben buraya dalmadım, davetle geldim. Eğer biz yetişmeseydik ikinizden birinizin şimdi canı cehennemde bulunacaktı. Ben
bey paşa bilmem, doğru söylerim çünkü siz cennetlik insanlar değilsiniz.
— Meduv2606 olduğunuzu bilmiyordum fakat (eliyle Nasıh’ı
göstererek) bu menhusla beni birbirimizin pençesinden kurtarmanız bizim için iyilik değildir. Bugünkü maceranın üzerine ikimizden birimiz mutlak gebermeliydik. İyilik diye bu büyük fenalığı
ettikten sonra hareketimizi muahazaya2607 kendinizi nasıl salahiyettar2608 buluyorsunuz? Cennetlik insan olmadığımızı söylemek bizi
eşirradan2609 addetmektir.
pest: alçak
salar deli: azılı deli
2603	
kelbî: köpekçe
2604	
ben-i âdem: insanoğlu
2605	
sellemehüsselam: izin almadan, elini kolunu sallayarak
2606	
meduv: davetli
2607	
muahaza: ayıplama
2608	
salahiyettar: hakkı olan
2609	
eşirra: çok kötü insanlar
2601	
2602	
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— Dünyada böyle hareket ettikten sonra ahrette cennete gidilemeyeceği hakikatini vaize sormadan siz de tayin edebilirsiniz.
Bu fısk ü fücur2610 âleminde hıyanet, cinayet çoğaldı. Meyhaneler,
mahpushaneler doldu. Camiler, kiliseler metruk kaldı. Cennete bu
günahkârlıkla ve Şişli tramvayıyla gidilmez Beyefendi…
İrfan:
— Bütün kanımın kin ve gayz ile yandığı böyle asabi bir zamanda bu nev saçmaları dinlemeye tahammül edemem.
Neşati müstehzi bir tebessümle:
— Şaşılacak şey… Benim sözlerim size hasmınızın yumruklarından daha mı vecanak2611 geliyor? Ona tahammül edip de buna
edememek…
Öteden Nasıh:
— Nesin? Necisin? Ne arıyorsun burada? Böyle bir zamanımızda budalaca sözlerle bizi meşgul etme, çekil…
Neşati:
— İnsanı mucib-i mefharet2612 olmayan bir şirketin yazıcısıyım.
Tesadüf, Madam Takuhi’nin derbendinde2613 bulunuyordum. Buradan edilen istimdat2614 üzerine geldik.
— Haydi, geldiğiniz gibi gidiniz. Ailece aramızda fasledecek
mahrem bir mesele var.
Neşati, boğmaklı bir sarhoş kahkahasıyla:
— Mahrem bir aile meselesi mi buyurdunuz? Bunu Mısır’dan
sağır sultan duydu evladım… Evlerde, kahvelerde, gazinolarda,
meyhanelerde hep bu konuşuluyor. Mizahçılar, maceranızın her
gün bir kısmını dedikodu bulamacına batırıp sakız gibi çiğniyorlar,
romancılar hatıra defterlerini ibretamiz2615 notlarla dolduruyorlar…
fısk ü fücur: sapkınlık ve zina
vecanak: acıtıcı
2612	
mucib-i mefharet: övünmeye değer
2613	
derbent: kapı
2614	
istimdat etmek: yardım istemek
2615	
ibretamiz: ders veren
2610	

2611	
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Akşama sabaha şarkısı çıkacak… Maçiç gibi, kroket gibi polkası,
mazurkası, valsi yapılacak… Siz hâlâ bu derdinizi mahrem2616 mi
sanıyorsunuz? (karşıdan manidar bir sırıtışla bakan Ermeni delikanlısına) Oğlum Karakin, söyle bakalım sen bu işe dair ne duydun?
Ermeni, suratını ciddileştirmeye uğraşarak:
— Ben zevzekliği sevmem.
— Ulan kıtıpyos, zevzeklik neye derler, sen daha onu bilmiyorsun.
Karakin:
— Niçin bilmeyeceğim? Zevzeklik işte bu senin dediğin laflar
gibi olur.
İrfan Bey:
— Söyle Karakin, ne duydunsa söyle…
Ermeni’nin geniş ağzı yayık bir tebessümle kulaklarına doğru
uzanarak:
— Efendim siz (eliyle Nasıh’ı göstererek) sankim siz madamınızı mösyöye, mösyö de kendisininkini size kavanço etmiş.
İrfan Bey:
— Kavanço ne demek?
Karakin:
— Değiş tokuş oynamışsınız…
İrfan Bey:
— Sonra?
Karakin:
— Sonram… Öteki mösyö “Al karını, ver karımı” demiş ise siz
olmaz deyi mızıkçılık etmişsiniz… Ben böyle duymuşum.
Neşati:
— Gördünüz mü? Söz nasıl ağızlara düşmüş? Nasıl tefsirlere
uğramış, uğruyor… Ve uğrayacak… Şimdi siz iki mecnun-ı mütemahrem: gizli

2616	
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hevvirsiniz2617. Sizi bu dönmüş kanınızla bırakıp gidersek birbirinizi boğacaksınız. Zihinlerinizi, sinirlerinizi kürenin bütün havasını
sarıp zehirleyen kanlı cereyana kaptırmayınız. Aranızda sulhen2618
bir tesviye2619 çaresi bulmaya uğraşalım… Kan dökmek neye lazım… Bu ana kadar beynelmilel2620 nehirler gibi kanlar akıtıldı da
hangi mesele memnuniyetbahş2621 bir surette halledildi? İki koca
birbirinin kanlarını içmiş, iki hanım dul kalmış… Bu umumi mukatele arasında bu küçük vaka, İstanbul gazetelerinin üçer satırlık yerlerini bir günceğiz işgal ettikten sonra söner gider. Kimin ne umurunda? Size yazıktır, bu genç yaşınızda ölmeyiniz… Behey divane
çocuklar, dünyada karı mı yok… Bir kadın için iki erkek birbirini
öldürmek… İnsaniyet için bu ne büyük bir zıyadır2622, hususuyla2623
rical2624 nevine kıran girdiği bu senelerde… Beyhude telaş etmeyiniz, boğuşmayınız. Şimdi kadından bol ne var? Sana da yeter, ona
da yeter… Bana da yeter… Ötekine de berikine de… Karınla geçinemiyor musun? Bırak onu, başkasını al… Zevcen sana eziyet mi
ediyor? Üzerine iki tane daha evlen… Evde üç karı dır dır dır birbirini yer, öldürür, az vakitte üçünden de kurtulursun. Karıdan bıktıkça değiştir. Üç ay otur, boşa… Bir diğerini, efendim, diğerlerini
al… Böyle ayda bir zevce değiştirmek Hanefi mezhebine sığmıyorsa muhterem bir mebusumuzun2625 buyurdukları gibi Şafii ol… Din,
şeriat, nizam, kanun, örf ve âdet, hepsi, her şey erkeğe müsait. Hâl
ve hakikat böyle iken karılara yüz verip tepelerinize çıkarttıktan
sonra onların şerleri yüzünden birbirinizin canına kastetmek… Bu
ne hamakattır efendim…
Nafia Hanım o ana kadar kızara bozara sükûtunu muhafaza ettiği köşeden birdenbire Neşati’nin karşısına çıkarak:
mecnun-i mütehevvir: kızgın, gözü dönmüş deli
sulhen: barışçıl yolla
2619	
tesviye: halletme, sonuçlandırma
2620	
beynelmilel: milletlerarası
2621	
memnuniyetbahş: memnun eden
2622	
zıya: kayıp
2623	
hususuyla: özellikle
2624	
rical: erkekler
2625	
mebus: milletvekili
2617	
2618	
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— Yanımda cins-i latifin2626 bu derece kaba ithamlarla tahkir
edildiğini duymaya kulaklarım tahammül edemez. Bey misin?
Efendi misin? Ağa mısın? Kapa ağzını, çekil buradan… Bugün hususi davamız var, yabancıların evimizde işleri yoktur.
Neşati, mübalağakâr2627 bir ihtiramla yerlere kadar eğilip bir
temenna2628 çaktıktan sonra:
— Zat-ı aliyyeleri2629 galiba Nafia Hanım olacaksınız… Bu hakir için ne büyük şeref… Ne büyük iftihar…
Hanım, sözün itmamına2630 vakit bırakmadan:
— İstihza istemem, edebini takın…
— Affedersiniz hanımefendi, edebim vücudumdan kabil-i infikâk2631 değildir ki onu düşürüp düşürüp de yine takınabileyim. O
daima üzerimdedir. Çağırdınız da geldik ve iki can kurtardık. Şimdi
de suallerinize cevap vermeden gitmeyeceğim. Ben, ne beyim, ne
efendiyim, ne ağayım… Ben hakikatin, insaniyetin fahri avukatıyım. Öldürseler doğruyu söylerim. Cins-i latifin huzurunuzda ithamına tahammül edemezmişsiniz. Evvela tabirinizi izah2632 ve tashih2633 buyurunuz. Cins-i latif ne demektir? Cins-i latif olmak için
bir de cins-i gayr-i latif2634, cins-i sakil2635 bulunmak iktiza eder2636.
İnsaniyetin dişi kısmı latif olunca, erkek kısmının “letafetsizliğini”
kabul zaruret2637 hükmünü alıyor. Hâlbuki bu tabir, Fransızcanın le
beau sexe terkibinden2638 tercüme edilmiş bir zevzekliktir. Patavatcins-i latif: nazik cins (olan kadın)
mübalağakâr: abartılı
2628	
temenna: eli alnına götürerek selamlama
2629	
zat-ı aliyye: yüce zat
2630	
itmam: tamamlanma
2631	
kabil-i infikâk: ayrılması, kopması mümkün
2632	
izah: açıklama
2633	
tashih: düzeltme
2634	
cins-i gayr-ı latif: nazik olmayan cins
2635	
cins-i sakil: çirkin cins
2636	
iktiza etmek: gerekmek
2637	
zaruret: zorunluluk
2638	
terkip: tamlama
2626	
2627	
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sız bir mütercimin2639 yumurtladığı bimana2640 bir söz… Bu gülünç
tabirden bile kadınlığın hissesine büyük bir gurur çıkarmak şımarıklığına kalkışıyorsunuz. İki cinsten birinin letafetle tavsifi icap
ederse latif olan şüphesiz erkektir. Koçlar ile koyunları, horozlarla
tavukları görmüyor musunuz?
Nafia Hanım içinde bulunduğu müthiş macerayı unutup da bu
yeni mesele ile sinirlenmeye başlamış gibi tepinerek:
— Behey şarlatan adam, anlamıyorsun. Fransızcada erkeklere
le sexe fort yani “kuvvetli cins” ve kadınlara le sexe faible zayıf
cins yani “nazik cins” derler. Latif işte bu ikisinin arasından çıkıyor.
Neşati, üstün bir tavırla:
— İşte daha iyi söylediniz ya… Zayıfta letafet bulunmaz. Hiçbir hastalık, hiçbir ölüm latif olamaz. Marazi2641 hiçbir hâl güzel
değildir. Şimdi bu sözleri bırakalım. Biz buraya estetik imtihanı2642
vermeye gelmedik. Kadın yüzünden gırtlak gırtlağa gelen bu zavallı iki beyinsiz erkeği tenvir etmek2643 isterim. Hanımefendi sen de
onlardan daha ziyade nasihate, belki merhamete muhtaçsın.
38
Neşati’nin saçma sapan görünen fakat bazı noktalarda insanı
düşündüren sözleriyle kavganın ilk hızı kırıldı. Arası biraz soğudu. Lakin büyük bir fırtınadan sonra denizin altından kabaran ölü
dalgalar gibi iki hasım erkeğin sinirlerindeki feveran için için devam ediyor, her biri kalbî muhakemesinde kendini haklı buluyordu.
Çünkü Nasıh’a nazaran İrfan, Nafia’yı kaçırıp metres edinmekle
müttehemdi2644. İrfan’ın fikrince Nasıh, bu macera alevlenmezden
evvel Halavet’i ayartmış olmak cinayetiyle mahkûmdu.
mütercim: çevirmen
bimana: anlamsız
2641	
marazi: hastalıklı
2642	
imtihan: sınav
2643	
tenvir etmek: aydınlatmak
2644	
müttehem: suçlu
2639	
2640	
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Bu suni2645 mütarekeden2646 sonra serbest kalınca edna2647 bir
vesileyle rakipler arasında yine mukatele ateşi açılmak ihtimalini
düşünerek Neşati, boğuşma tadilinden2648 hemen istifadeye atıldı.
— Baldan tatlıdır dedikleri öfkenin acılığı bu alevlenmenin hızı
geçtikten sonra anlaşılır. Encam2649, kin ve gayz2650 yatışır fakat tamiri nakabil fenalıklara sonra çare bulunmaz, ikiniz de sevimli, terbiyeli, dirayetli2651 gençlersiniz. Mektep çocukları gibi bu akabeye2652
nasıl düştüğünüze şaşıyorum. Zararın neresinden dönülse kardır.
Haydi kardeşlerim, can kulağıyla beni dinleyiniz. Bu davanız hiçbir hâkimin huzuruna çıkmamalıdır. Bunu silahlarınızın ateşleriyle
fasla kalkmanızı da vicdan-ı beşer namına menediyorum. Ben kendi kendimi bu maceraya hakem tayin ettim. Dinleyiniz: Bu gülünç
felakete sizi kadınlar sürüklemiş. Kadına olan meyline, aşkına tabiiyet eden2653 kadının hevesine giden erkekler, daima böyle olurlar.
Erkeğin vazifesi, kadının hilkati icabı olarak kurmakla meşgul olduğu fenalık ağlarını gözetleyip bozmak, bunların içine düşmekten
kendini ve diğerlerini muhafazaya uğraşmaktır.
Nafia Hanım bütün hararetiyle söze atılarak:
— Senin kadın düşmanı bir adam olduğunu her sözün gösteriyor. Şu macera esnasında nasılsa aramıza sokulmuş bir yabancısın.
Böyle nazik bir aile meselesinde senin gibi hüsnüniyeti meşkûk bir
kimsenin hakemliğini katiyen kabul etmem.
Neşati yüzünü buruşturup gözlerini küçülte küçülte Nafia’yı
süzerek:
— Hanım bu maceranın çıbanı zaten sensin. Kendi lehine gökten bir hakem indirsen vereceği hüküm yine aleyhine olacaktır.
suni: yapay
mütareke: silah bırakma
2647	
edna: en basit
2648	
tadil: hafifleme
2649	
encam: sonunda
2650	
gayz: öfke
2651	
dirayetli: akıllı
2652	
akabe: tehlike
2653	
tabiiyet etmek: uymak
2645	
2646	
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Çünkü zevcin Nasıh Beyi seviyor idiysen niçin İrfan Bey’le kaçtın?
Gönlün İrfan’da idiyse neden ondan gizli Nasıh’ı eve alıyorsun?
Nafia Hanım daha ziyade ateşlenerek:
— Sen abuk sabuk sarhoş bir adama benziyorsun. Bana böyle
sualler sormak salahiyetini nereden alıyorsun?
— Azıcık keyftim. Deminden şurada biraz uyudum. Şimdi sen
salahiyeti bir tarafa bırak. Abuk sabuk addettiğin suallerime doğru
cevap ver bakalım.
— Vermeyeceğim…
— Zaten veremezsin ki suallerimin iki şıkkı arasında kapana
tutulur gibi sıkıştın kaldın.
— Beni erkeğim isticvap edebilir. Sen kim oluyorsun?
— Hangi erkeğin? Zevcin mi, âşığın mı? Hangisini tercih ettiğini söyle mesele şimdi hallolur.
— Onlar susuyorlar da sen ne dırlanıyorsun?
— Onların sükûtlarından sözlerimi tasvip çıkar. Sen son sualimi de üzerine sakız çiğneyerek güme getirmek istiyorsun. İki erkeği
birbirine ateş ettirinceye kadar uğraştın.
Nafia Hanım kendini müdafaa telaşı raşesiyle tepesinden topuklarına kadar silkinerek:
— Ne düşüncesiz, patavatsız bir adamsın. Esasını bilmediğin
ve üstüne vazife olmayan bir meseleye burnunu sokuyorsun. Bu
macerada kadın hilebazlığı, kadın hayatı var ama o kadın ben değilim. O adi, o cani dişi mahluk, İrfan’ın mutallakası2654 Halavet’tir.
Ben bakir, saf, samimi bir kız olarak Nasıh’a vardım. Bütün kadınlığımı, gönlümü, sevgimi ona hasrettim2655. Mukabeleten2656 o bana
Halavet’le hıyanette bulundu. Ben de izzetinefis sahibi bir kadınım.
Sadakatime, muhabbetime karşı gördüğüm bu makûs muameleye
dayanamadım. Ben de Halavet’in kocasıyla kaçtım. O zevcesinden,
mutallaka: boşanmış
hasretmek: vermek
2656	
mukabeleten: karşılık olarak
2654	
2655	
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ben zevcimden öç almak için birbirimizin aguşuna atıldık. Çıbanın
başı işte o Halavet adlı cenabet kadındır.
O dakikaya kadar salon kapısının arkasında mukatelenin ve
münakaşaların şahidi olan Halavet Hanım, hasmının bu ithamlarına
artık tahammül götüremeyerek yeis, nefret ve intikam lerzeleriyle
sarsıla sarsıla salonun ortasına yürüdü. Yukarıdan aşağı siyah bir
nikap2657 içindeki bu kadının kulisten çıkar gibi bu ani zuhurundan
şaşıranlara karşı peçesini açarak:
— Taaccüp etmeyiniz, yabancı değil, benim. Bu hususi komedyanın aktrislerinden birisi fakat ahdım var. Evet ilk telakide2658
utanmaz yüzlerinize tükürmeye yemin etmiştim.
Halavet Hanım ilk mebzul salyasını Nafia’nın suratına fırlattıktan sonra sabık2659 ve hazır zevçlerinin yüzlerine de geniş geniş
“Tuuu… tuuu…” etmekle peymanını2660 yerine getirdi. Ve sonra heyecandan tıkana tıkana yine Nafia’ya dönerek başladı.
— Hanım, ahlakı inkâr et. Vicdanı inkâr et. Allah’ı inkâr et. Fakat bir şey vardır ki inkârda ne kadar ısrar göstersen onu kendi dimağından büsbütün söküp atamazsın. Buna hatıra derler. Bazen bu
pek müthiş şekil alır. Öyle melun2661 hatıralar vardır ki insan unutmak ister. Onu aklından çıkarmaya uğraştıkça beyninde, kalbinde,
sinirlerinde bütün dehşetiyle hisseder. Günün birinde böyle birbirimize hasm-ı can kesileceğimizi bilmediğimiz için yekdiğerimize
esrarımızı söyler dertleşirdik. Sen deminden böbürlendiğin gibi saf
ve samimi bir kız olarak Nasıh’a varmadın. Eski günahlarını bana
itiraf etmiştin. Hani ya Nafi Paşanın oğlu Sadrettin Bey’le ettiğin
âşıktaşlık? Hani ya Nezih Vasfi’ye yazdığın deste deste muhabbetnameler2662? Hani ya balkondan içeriye aldığın genç, güzel gümrük memuru? Bunlar, üzerlerine birer bardak su içmekle temizlenir,
unutulur hatıralar değildir.
nikap: peçe
telaki: görüş
2659	
sabık: eski
2660	
peyman: yemin
2661	
melun: lanetli
2662	
muhabbetname: aşk mektupları
2657	
2658	
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Nafia altında alevler parlayan bir kazan su gibi kaynayıp köpürerek:
— Ah Ah, mübalağa, iftira! Her kızın masumane, böyle küçük
meyilleri, kabahatleri olur. Bire bin katıyorsun. Ben kızlık zamanımın nezih melekâne ufak tefek günahlarını sana açmışsam bunu
senden gördüğüm itirafata2663 mukabil yaptım. Hani ya kazaskerzade Nebil Bey’le bir mehtaplı gecede bağda kütüklerin arasında geçirdiğiniz leyle-i vuslat2664? Hani ya genç muallim Feyzullah Bey’le
yirmi dört saatlik firarın? Hani ya…
Neşati gür bir sesle atılarak:
— Yetişir… Sus hanım. Küsünce birbirinin ayıbını meydana
çıkarmak terbiyesizliğini mektep çocukları, affedersiniz, mahalle
karıları yapar. Siz hiç kürsü şeyhi dinlemediniz mi? Cenabıhak
günde binbir ayıbımızı görür. Yüzümüze vurmaz. Tamire uğraştığım meseleyi berbat etmeyiniz.
Halavet birdenbire cezbelendi. Bütün vücudundan diline sirayet eden raşeler içinde bölünerek, ezilerek zor anlaşılır bir telaffuzla:
— Beni, kocamı, kocasını, her şeyi berbat eden deni2665 mahluk
işte budur…
diye zangır zangır bağırdıktan sonra cebinden nikelleri parlayan
minimini şık bir revolver çıkardı. Gözlerini yumup ağzını yayarak
tıkır tıkır Nafia’ya ateş etmeye başladı. Heyecanından aşağı yukarı
ve iki yana hareket eden elin geniş ihtizazları tesiriyle hedef istikametinden2666 her lahza2667 ayrılan namludan çıkan kurşunlar kâh duvarın tavana yakın bir tarafına kâh döşeme tahtalarına saplanıyordu.
Hemen üşüştüler, elinden silahı almaya uğraşırlarken Halavet
yarı baygın bir hâlde şöyle inliyordu:
itirafat: itiraflar
leyle-i vuslat: kavuşma gecesi
2665	
deni: alçak
2666	
istikamet: yön
2667	
lahza: an
2663	
2664	
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— Bırakınız öldüreyim… Bundan sonra ikimiz bu kürre-i arza2668
sığmayacağız… Behey adamlar insaf ediniz, ya onu öldürünüz ya
beni… Bu bir katl değil büyük sevaptır, vallahi sevaptır.
Neşati, komik fakat derin bir teessürle İrfan’a dönerek:
— Beyefendi, bu biçare kadının ağzı köpürüyor, sinirleri çekiliyor, dili kekeliyor, aklı sendeliyor. Zavallının eski zevcisiniz, huyunu, âdetini, naturasını bilirsiniz, insaniyeten bunu teskin ediniz2669,
dedi.
Halavet’i İrfan’ın kolları arasına verdi. Sonra sözünü diğerlerine teveccühle2670:
— Bu hanımlar Şişli’de otursunlar, ne kadar tahsil, terbiye ve
sosyete görmüş olurlarsa olsunlar, yine nevlerine mahsus zaaftan2671
kurtulamıyorlar. Bazen çocuk gibi hareket ediyorlar. Birbirlerini
şiddetle ithamları, sonra silaha davranmaları bunu gösterir. Beyler, siz erkeksiniz, kadının kusurunu hazım ve ihtiyatınızla örtünüz.
Birbirinizi kötülemek ve öldürmekten hiçbir iyi netice çıkmaz. Mademki Cenabıhak erkeğin kadınla yaşamasını mübrem2672 bir lüzum
hâlinde emir ve takdir buyurmuştur, birbirinizden ayrılıp da daha
iyi ruhlarda birleşmek hülyasına düşmeyiniz. Hilkatte her erkek,
her kadın az çok birbirine benzer çünkü hepimiz insanız, mayamız birdir. Keyfiyetin ehemmiyeti, ahirden2673 evvel kendi nefsimizi terbiye edebilmekte ve bu suretle ekseriyetin fevkine çıkmaya
uğraşmaktadır. İyilik bize yine kendimizden gelebilir. Kendimizde
olmayan faziletleri başkalarından beklemek abestir2674. Biz birçok
iyilikler edebilmeliyiz ki onlardan birkaçı bize dönebilsin. Hırs, intikam isteği, inat… Hoşumuza gitmeyen hakikatlerin zıddına hareket, bizi hiçbir zaman içtimai ve ahlaki refaha erdirmez.
kürre-i arz: dünya
teskin etmek: sakinleştirmek
2670	
teveccüh: döndürme
2671	
zaaf: zayıflık
2672	
mübrem: kaçınılmaz
2673	
ahir: başkaları
2674	
abes: saçma
2668	
2669	
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Bu aslı ve ahvali meşkûk ve tavırları garip ayyaşın sözlerinde
reddi nakabil bazı hakikatler seçiliyordu. Bu tuhaf felsefenin hararetiyle zihnine bir nevi intibah2675 gelen İrfan, yaşlı gözleri, raşeli
vücuduyla kollarında bir istinat2676 arayan bu kadının yüzüne baktı. Ne düşüneceğini şaşırdı çünkü Halavet’in kalbi kendine aşk ile,
hasretle, samimiyetle çarpıyordu. Bu nakabil-i inkâr2677, göz önünde bir hakikatti. Fakat insan severken, sevilirken niçin bazen saadet-i hazırası2678 haricinde ve onu ihlal edecek gizli vefasızlıklarda
telezzüz2679 arıyordu? Bu suale bir cevap veya hüküm aramak için
kalbinin derinliklerine inen her insan, müddet-i ömründe bu nev
zaaflara tutulmuş olduğu birçok anları tahatturdan2680 zihnini kurtaramaz. Binaenaleyh aynı günah bir erkekten veya kadından suduru2681
itibarıyla neden ayrı ayrı telakki görsün?
Göğsü üzerinde yatan kadının günahına karşı bu muhakemelerle İrfan’ın kini yumuşar gibi oluyordu. Halavet, kıskançlık ihtilaçları2682 ve revolverin elinden alınmış olması yeisiyle kıvranır
ve “Beni bırakınız, silahımı veriniz… Ya ölüm isterim ya intikam…
Artık o şeni mahlukla ikimiz bu dünyaya sığamayız!” şikâyetleriyle
inlerken Neşati, hanımın kulağına eğilerek pek usulcacık:
— Halavet, sen de artık uzun ediyorsun. Ben seni tanıdım…
Sen Aziz’in hanımefendisisin. İddia ettiğin kadar masum değilsin.
Sesini kes, mesele kapansın. Yine zevçler, eski zevceleriyle birleşsinler.
Ve sonra yüksek sesle erkeklere hitaben:
— Bu müessif2683 macerada erkekliğinizi ancak kadınlardan
farkınızı göstermek suretiyle ispat edebilirsiniz. O da yaptığınız haintibah: uyanma
istinat: dayanak
2677	
nakabil-i inkâr: yadsınması olanaksız
2678	
saadet-i hazıra: var olan, mevcut mutluluk
2679	
telezzüz: tat
2680	
tahattur: hatırlama
2681	
sudur: olma
2682	
ihtilaç: nöbet, sarsıntı
2683	
müessif: acı veren
2675	
2676	
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taları seriyen2684 tamir ile olur. Aile meseleleri şiddetle, intikamla,
silahla, kanla değil; akıl ve izanla, rahm2685 ve şefkatle faslolunur2686.
Zannederim ki kimsenin kimseye fazla hakkı geçmedi. Birbirinize
yaptığınız fenalıklarda pata geldiniz. Herkes karısını geri alsın, geçen müessif hâllere göz yumsun, dava bitsin. Hanımlar, beyler en
ehvenişer2687 suret-i tesviye2688 budur. Haydi bakalım, şimdiye kadar sizi havasına uyduran şeytanın ayağını kırınız.
Telaşla açık bırakılmış olan apartmanın dış kapısından içeri giren iki polis neferiyle bir sivil memur bu esnada birdenbire salonda
gözükürler. Bir sert sesin ani sualleri karşısında kalan salon halkı
şaşırır.
Memur, kanunu temsil eden mehip2689 ve mübrem2690 tavrıyla
sorar:
— Madam Takuhi Kirkor kimdir?
Hüviyetini inkâra imkân göremeyen Takuhi mümkün mertebe
heyecanını örtmeye uğraşır bir tebessümle:
— Ben caryeniz2691, haddim olmayarak işte o Takuhi’yim.
— Yavuzlar Çetesi’nden Aziz isimli genç bir haydut burada
sende misafirmiş.
Takuhi düştüğü acı, elim hayretten yere yıkılmamak için Karakin’le Güllük’ü iki payanda gibi koltukları altına çağırarak:
— İrabb’im cümlemizi beladan korusun, bunda haydut yoktur
efendim… Hanemiz lamusuyla menşurdur.
— Saklama… Sonra büyük ceza görürsün.
Takuhi heyecandan kuruyan boğazının gıcıkları arasından:
seriyen: hızlıca
rahm: acıma
2686	
fasl olunmak: çözülmek
2687	
ehvenişer: az zararlı, kötünün iyisi
2688	
suret-i tesviye: sonuca bağlama biçimi
2689	
mehip: heybetli
2690	
mübrem: zorlu
2691	
carye: cariye
2684	
2685	
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— Saklamam efendim, sözüm de yüreğim gibi dosdorgudur,
hükûmete dorguyu söylemek vazifemizdir. Bana misafir gelen bir
Aziz Bey vardır. Fakat paşazade, terbiyeli, nazik, kibar, “komilfo”
yani “lazımlıklı” bir gençtir.
Macera kabağının en şiddetli darbesiyle kendi başında patlayacağını hisseden Neşati, âleme ahlak diskuru vermeye2692 dalarak bu
meşum apartmandan palamarı çözmekte2693 pek geç kalmış olduğunu anladı. Mamafih firar şansını denemeye atılmaktan da kendini
alamayarak o kalabalığın içinden iskeleye sıkışmış bir kayık gibi
siya2694 hareketlerle yanın kıçın salon kapısına yanaşmakta iken sivil memur, amirane gürlüğüyle:
— İçeriden dışarıya kimse çıkmayacak! dedi.
Zaten firar niyetiyle çıkmak da beyhude2695 idi. Çünkü dış koridor, merdivenler ta sokak kapısına kadar sivil ve resmî polislerle
noktalanmıştı.
Bu emir üzerine Neşati o sinsi sinsi tornistan hareketinin faydasızlığını gördü. Bulunduğu yerde put gibi dondu kaldı.
Aziz’in haydutluğundan teheyyüçle2696 baygınlığa düşenlerden
biri de Halavet Hanım oldu. Kendine sıra ile kocalık eden iki vefasız erkekten bu genç, güzel şakinin ateşli koynunda ne tatlı bir intikam çıkarmıştı. O latif, o cazip, o kaynar yürekli, insaniyetli çocuk
haydut olsun… Akıllara sığacak şey değil…
39
Memur çatık, amansız bir bakışla Takuhi’ye eğilerek:
— Haydut Aziz’i saklandığı yerden çıkaracaksın… Yoksa kendin bilirsin…
Takuhi:
diskur vermek: uzun uzun konuşmak
palamarı çözmek: ayrılmak
2694	
siya: kürekleri tersine çekme
2695	
beyhude: boş
2696	
teheyyüç: heyecanlanma
2692	
2693	
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— Haydut değil efendim, paşazade Aziz Bey bundadır fakat
saklanmamıştır, benim apartmanımda apaşikâre2697 oturur…
— Senin apartmanın nerede?
— Aha, efendim. Bu dayirenin ensesindeki apartman benimdir.
Buyurunuz gidelim. Aziz Bey’i onda bulacak ve suratına bir kerek
bakıncas haydut olmadığını ağnayacaksınız.
Memur, maiyetine2698 takayyüde2699 itina emrini tekrarladıktan
sonra Takuhi’nin arkasından öteki apartmana geçer.
Ermeni karısı dilini ve ayaklarını dolaştıran bir telaşla salonun
ve bütün odaların kapılarını açar. Fakat Aziz’i göremez. Telaşı artar. Son ümitle helaya bakar. Orasını da boş bulunca ne diyeceğini,
ne düşüneceğini şaşırır. Telaşı tıkayıcı bir heyecana döner.
Memur:
— Madam, böyle sanatına mahsus nağmelerle beni oyalamaktan bir fayda çıkmaz.
Takuhi bütün tevazuuyla2700:
— Efendim, ayaklarınızın dibini öpeyim… Lütuf ve keramet
buyurunuz, sizden iyi olmasın, pek şakacı bir çocuktur, belki biziyle2701 alay edoor.
Takuhi perişan zihin ve en müsterhim2702 sedasıyla apartmanın
ortasından “Aziz, evlat, şakanın sırası değildir. Nerde isen kendini
beyan et!” nidasıyla haykırır. Daha birçok ciddi, tuhaf niyazkârlıklarda2703 bulunur lakin bunlara cevap alamaz.
Evvelce baktığı yerleri birer defa daha aramaya başlar. Kanepe,
koltuk altlarını, kapı arkalarını, perde aralarını yoklarken salondaki
apaşikâre: apaçık
maiyet: emri altındakiler
2699	
takayyüt: dikkatli davranma
2700	
tevazu: alçakgönüllülük
2701	
biziyle: bizimle
2702	
müsterhim: yalvaran
2703	
niyazkârlık: yalvarma
2697	
2698	
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dolabının kapısının aralık durduğunu fark eder. Hemen koşar, içini
yoklar. İşte o zaman çığlığın en canhıraşını2704 koparır:
— Dolabıma hırsız girmiş… Soydular beni… Yaktılar beni…
Paralarım… Mallarım… Elmaslarım…
Memur, Ermeni karısının bu yaygaralarından bir dubara sezer
gibi sorar:
— Madam, zayiatın çok mu?
— Ne dersiniz efendim, yandım, kül oldum. Bugüne kadar kadınlığımın bütün lamusuyla çalışarak her ne ki kazanmış isem silip
süpürüp götürmüşler.
Bu ırz taciri, sanatının bütün mübalağacılığıyla adetleri şişirerek zayiatını şöyle sayıp dökmeye girişir:
— Gayetle temiz taşlı, son gustoda Pariz2705 işi on parça elmas,
dört bin altı yüz lira para… Bin beş yüz liralık rant ejipsiyen2706,
iki bin liralık istikraz-ı dâhili2707… Kuponlarım, aksiyonlarım… Şimendifer2708 tahlilatım2709… Ah, daha ne diyeyim, sanırsın ki ölüm
meleği Azrail pençesini göğsüme koydu, canımı çekiyor.
Takuhi zırıl zırıl bir höngürtü ile koltuklardan birinin arkalığına yüzüstü kapanır.
Memur:
— Bu sirkat ne vakit olmuş? Gece mi, gündüz mü?
Takuhi dargın bir çocuk gibi yüzüstü kapandığı yerden boğuk
boğuk:
— Efendim, şimdicik olmuş… Bir buçuk saat evvel bir iktiza2710
üzerine dolabımdan para aldım. Her şey yerli yerinces dururdu. Ah,
ah… İncili takkem, gümüşlü kemerim, onda dururlar acap? Ermeni
canhıraş: yürek yakan
Pariz: Paris
2706	
rant Ejipsiyen: Mısır hisse senedi
2707	
istikraz-ı dâhili: hisse senedi
2708	
şimendifer: demiryolu
2709	
tahlilat: tahviller
2710	
iktiza: gerek
2704	
2705	
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karısı kıymettar eşyasından bazılarını bulmak ümidiyle gözyaşlarını saça saça yine önüne koştuğu dolabının içini karıştırırken eline
geçen bir kâğıdın katını açar. Meyus, mütehayyir2711 bir tavır ile:
— Buraya bir kâğıt koymuşlar, içinde Osmanlıca yazılar vardır.
(kâğıdı memura uzatarak) Ben ağnamam, okursunuz beyefendi?
Memur, kâğıdı sessizce bir kere süzdükten sonra cehren2712
şöyle okur:
Madam,
Şimdiye kadar size verdiğim paraların yüz katını geriye aldım.
Lakin ticaretiniz işlektir. Kirkor’un toplayıp getirdiği bakir kızların
kanlarını akıtarak ziyanınızı yakında çıkartırsınız… Daima insan
soyanlar bazen de soyulmalıdırlar ki yüreklerine insaf gelsin.
Beraber hoş günler geçirdik. İkramlarınızın minnettarlığını
tatlı dilinizin lezzetini hiç unutmayacağım. Adiyö Madam…
Yavuzlar Çetesinden
Centilmen Aziz
Takuhi, altından körüklenen bir alev feveranıyla kabara kabara
ellerini havaya kaldırdı. Uçmak istiyor gibi çırpına tıkana boğula:
— Bana bu işi Paşazade Aziz Bey etmiş?
— Paşazade değil, Yavuzlar Çetesi’nden hırsız, haydut Aziz.
Takuhi büyük bir teşevvüşle2713 sözünü, akıl ve muhakemesini2714
kaybederek:
— Bana diyeydiler ki baban Türk’tür, belkim inanır idim. Lakin Aziz’in haydut olmasını bir türlüme2715 zamirime2716 sığıştıramıyorum.
mütehayyir: şaşırmış
cehren: açıktan
2713	
teşevvüş: bulanma, karışma
2714	
muhakeme: düşünebilme
2715	
türlüme: türlü
2716	
zamir: gönül, iç
2711	
2712	
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— Babanın Türk olması, seni meyus etmekten ziyade mazallah Türklük için büyük bir şeyn2717 sayılırdı. Şimdi fazla yavelere2718
lüzum yok. Söyle bakalım sen bu Aziz’i nereden ve nasıl tanıdın?
— Aziz’i bana Neşati prezante etti2719.
Memur istical2720 ile gözlerini büyülterek:
mi?

— Hah, işte ben de bu herifi arıyordum. Muharrir Neşati değil

— Evet, Poet Neşati… Türklerin şuaraları hep bu huyda, bu
zevzeklikte, bu serfoşlukta, bu divanelikte iseler literatürünüze2721
ah eder, coşar ağlarım.
— Bu adam nerede?
— Demincek teşrif olunduğunuz Nafia Hanım’ın dayiresinde.
Memur ile Takuhi hemen öbür apartımana geçerler. Şairi, hâlâ
macera eşhasının beynlerini telif için bir felsefi nutuk iradıyla meşgul bulurlar.
Memur derhâl isticvaba girişir:
— İsmin nedir?
— Neşati.
— Sanatın?
— Muharrir, şair, filozof… Bu memlekette sefalet, felaket,
şüphe davet eden bu üç vasıf ile malulüm.
— Hangi gazeteye yazıyorsun?
— Gazeteciler benim gibilerini fındık sıçanı gibi ekmek peynir
kırıntısıyla avlamaya uğraşıyorlar. Lehü’l-hamd2722 semtlerine uğradığım yok.
şeyn: ayıp
yave: yaygara, saçmalık
2719	
prezante etmek: tanıtmak
2720	
istical: acele
2721	
literatür: edebiyat
2722	
lehü’l-hamd: Allah’a hamdolsun
2717	
2718	
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— Eserlerini hangi taba2723 veriyorsun?
— Bizim bugünkü ilm ve irfan pazarımızda bir muharririn
eserlerini bir taba vermedense onları koynuna koyup kendini Sarayburnu’ndan denize atması daha üzüntüsüz ve kârlı bir iştir. Elhamdülillah, hayli zamandır gazetecilerin hasetlerinden, tabların
madiklerinden uzak ve serbest yaşıyorum.
— Neyle geçiniyorsun?
— Kalemimle.
— Gazete ve kitap haricinde kalemine nasıl bir kazanç zemini
buldun?
— Bu sırrımın gizli kalmasına müsaadenizi rica ederim.
— Kanun huzurunda sır olmaz. Söyle…
— Ümmi2724 fahişelere muhabbetname yazarak misk gibi geçiniyorum. Çok kazançlı bir iş. Diğer muharrir refiklerim duyup
da kârıma ortak olmaya kalkarlar korkusuyla sırrımı muhafazaya
uğraşıyorum.
— Böyle ipsiz sapsız sözlerle hakikati örtemezsin.
— Beyefendi, ben hakikati örtenlerden değil, bilakis eşeleyip
meydana çıkarmaya uğraşanların en ileriye varanlarındanım. O hakikati ki şimdi önünüzde çak edeceğim2725 birkaç perdesinden sonra
siz bile ürkerek yine kanun namına beni susturmaya mecbur kalırsınız.
Memur, kaşlarıyla beraber sesini dikleştirerek:
— Kaç zamandır şehir dâhilinde habais2726 ika eden2727 menfur
bir çete ismi ağızlarda geziyor, Yavuzlar Çetesi…
Neşati sönmeye başlayan sarhoşluğunun mahmurluğu ile tembel tembel gülerek:
tab: yayınevi
ümmi: okuma yazma bilmeyen
2725	
çak etmek: yırtmak
2726	
habais: kötülükler
2727	
ika etmek: yapmak
2723	
2724	
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— Adam siz de beyefendi… İnanıyor musunuz böyle şeylere?
Bizim halkı bilmez misiniz? Pireyi fil yapar. Bunlar avamın hayalatında2728 vücut bulmuş asılsız fasılsız şeylerdir.
— Nasıl asılsız? Bu menfur çetenin türlü türlü cinayetleri serisinden olarak Bulgurcu namını verdiği Ahsen Bey’den, oğlunu kaçırmak şekavetiyle yirmi beş bin lira fidye-i necat2729 aldığını bütün
gazeteler yazdı. Sen muharrir olacaksın da işitmedin mi?
Neşati yutkunup süzülerek zihninden elastikli bir cevap imaline2730 uğraşmaktayken Takuhi bir ikinci nevbet-i matem2731 feryadıyla çırpına çırpına:
— Ah aman efendim, babanızın canına irahmet. Bakkalın beyaz mumu gibi çırçılbah2732 soyuldum, üryan püryan oldum. Tepemden yanorum… Kafamın içi dağıldı perüşan oldu. Siz şimdicek
Bulgurcu der demez beynimin içinde kaybolanlar yine birer birer
fikrime geldi. Bu sarfoş Neşati, bugün evime geldiyse ben onu içeri
kabul etmek istemedim, o zaman bana irovelver göstertti ve “Ben
şimdi eşkıya oldum.” dedi. Sonram lafı eşekliğe çevirdi ve daha
ondan sonram yan cebine bir el saldıysa bir deste yirmi beş ve elli
liralık kayme çıkardı. Seneler var ki ben bu sarfoşun cebinde beş
lirayı bir arada görmemiştim. Bu paraları nereden buldu, içerime bir
merak oturdu. “Aziz nerededir? Ona çok mühim söyleyeceklerim
vardır.” dedi. Aziz’i görmeye gittiyse ben de usulca peşinden yürüdüm, kapı arkasına saklandım, kulaklarımı onlara verdim. Oğlanı
görür görmez “Müjde,” dedi “Müjde, Bulgurcu’ya zokayı yutturduk, paraları aldık. Aziz oğlan bu müjdeye sırıtarak “Baba, ne yapıyorsun? Başımıza bela getireceksin… Yavaş söyle.” diye cevap etti.
Memur, Neşati’ye:
— Buna bedahete2733 karşı ne diyeceksin?
hayalat: hayaller
fidye-i necat: kurtuluş parası
2730	
imal: üretme
2731	
nevbet-i matem: yas nöbeti
2732	
çırçılbah: çırılçıplak
2733	
bedahet: kanıta gerek duymayan, apaçık ortada olan
2728	
2729	
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— Hiç.
— Hiç ne demek?
— İnkâr tenezzülünde bulunmayacağımı anlatıyorum.
— Demek bu kadının dedikleri hep doğru?
— Tamamıyla.
— Yavuzlardan olduğunu itiraf ediyorsun?
— Evet. Fakat ne adam öldürdüm ne kimseyi soydum. Vicdanım ve ellerim hiçbir cinayetle kirlenmiş değildir.
— O hâlde çete miyanındaki2734 vazifen neydi?
— Yavuzların kâtiplik hizmetlerini ifa ediyordum.
— Bu bir cinayet değil midir?
— Kendi vicdanımca değildir.
— Kanun haricinde vicdan olur mu?
— Oluyor… Kanunların tanzimleri adalet tesisiyle milletlerin
refah-ı hayat, intizam u inzibat-ı muaşeretlerini2735 ve hukuk-ı medeniyyelerini2736 temin2737 içindir. Fakat bu maksat hemen daima
kuvvede kalıyor, fiile çıkamıyor.
— Senden hukuk dersi alacak değilim. Fazla söz istemem. Yalnız suallerime cevap ver: Bu yirmi beş bin lira fidye-i necattan sen
ne kadar hisse aldın?
— Bin lira.
— Çıkar paraları.
— Bu bin liranın şimdi tek bir puluna malik değilim.
— Ne yaptın?
— Bir meyhanede içtim, mükemmel karnımı doyurdum… Birkaç lira harcettim. Hissemden ettiğim sarfiyat işte bundan ibaret,
ötesi bana kısmet olmadı.
miyan: ara
intizam u inzibat-ı muaşeret: birlikte yaşayanların düzeni ve rahatlığı
2736	
hukuk-ı medeniyye: medeni haklar
2737	
temin: sağlamak
2734	
2735	
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— Kalan liraları çıkar, diyorum.
— Yok ki çıkarayım. Aziz’e verdim… Çantasına koydu… İşte
kendisi de sıvışmış…
— Nereye?
— Bilmiyorum.
— Bu haydutların inlerini, yerlerini, yurtlarını, hüviyetlerini,
şahıslarını hep birer birer haber vereceksin.
— Onlar beni size rehin bırakarak İstanbul’a veda ettiler.
***
Neşati tevkif edildi . Fakat haydut arkadaşlarının nerede bulunduklarına dair olan isticvaplardan hiçbir netice çıkmadı.
2738

Derbeder2739 şair, mahkeme huzurunda bütün ayyaşane2740 felsefe ve belagatiyle2741 Yavuzlar Çetesi’ni müdafaa etti:
— Efendiler, sözüm ona bazı medeni milletlerin kanunları hüsnüniyet perdesi altında elastikli yapılır ve sonra milletin zararına
ve onları idare edeceklerin nef ü nefslerine2742 göre tatbik edilir2743.
Bizde hürriyet devresi sandığımız meşrutiyette kanun, evvela ittihatçıların, sonra itilafçıların ellerinde böyle oldu.
Hakk-ı intihabı2744 hokkabazlığa uğratılan millet, bilmem kaç
yüz mebusunun arkasında elleri böğründe seyirci kaldı. Dolabını
çeviren, hissesini koparan, kasasını doldurdu. Felaket halkın başına
patladı.
İstibdat2745 zamanında zalimin zulmüne alet olanlar; konaklar,
yalılar, köşkler, hanlar hamamlar iratlarla, debdebeler, saltanatlartevkif edilmek: tutuklanmak
derbeder: serseri
2740	
ayyaşane: sarhoşça
2741	
belagat: düzgün sözler
2742	
nef ü nefs: kâr ve istek
2743	
tatbik edilmek: uygulanmak
2744	
hakk-ı intihab: seçme hakkı
2745	
istibdat: baskı
2738	
2739	
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la Karun’a dönerlerdi. O vakitler hakk-ı temellük2746 müstebidin2747
ihsanından gelirdi. Bu suretle Türk’ün hayat damarlarına istibdadın zehirini zerk2748 ile zulmün çanağını yalaya yalaya hıyanetlerini
hamiyet2749 gibi satarak memleketi soyanların uhdelerine2750 mal
kaydettikleri bunca mal ve emlakin suret-i tasarrufları2751 hakkında
kayıtsız kalan mahkeme-i adileniz2752 acaba neden Yavuzlar Çetesi’nin bir bulgurcudan kopardığı yirmi beş bin kâğıt ile bu kadar
meşgul oluyor?
Efendiler, Bulgurcu, mebus maşallahını alnına taktı. Manzume-i hıyanet u irtikâba2753 daldı. Kanun caddesinde milleti soydu.
Çete, dar bir köşebaşında Hasan Efendi’den küçük bir para vurdu.
Hırsızların imtiyazlı2754 büyüklerini bırakıp da küçüklerini tecziyeye2755 uğraşmakla adaleti memnun değil, dilgir edersiniz2756.
Abdülhamid’i deviren meşrutiyet darbesinden hokkabazın kuluçkası gibi birçok istibdat civcivleri türedi. Büyüğe halef olan2757
bu küçük sultanlar zulüm topuzlarını paylaşarak etrafa saldırdılar.
O kadar aç, gaddar, cahil ve cüretkâr idiler ki zavallı halk Arafat’ta
bağırır gibi “Neredesin ey adaletli sultan?” feryatlarıyla kan ağlayarak büyük müstebidi aradı. Trablus-ı Garp felaketiyle yangın memleketi derhâl dört köşesinden sardı. Değil cesim2758 bir ülkeyi, bir
küçük çiftliği idareden âciz, cühela2759 elinde her şey oyuncak oldu
kaldı. Öyle nazik anlarda en büyük hamiyet, dirayetinin kifayethakk-ı temellük: mal edinme hakkı
müstebit: baskıcı
2748	
zerk: aşılama
2749	
hamiyet: devleti koruma
2750	
uhde: üzeri
2751	
suret-i tasarruf: yönetilme şekli
2752	
mahkeme-i adile: adaletli mahkeme
2753	
manzume-i hıyanet u irtikâb: üzerine geçirme ve ihanet işleri
2754	
imtiyazlı: ayrıcalıklı
2755	
tecziye: cezalandırma
2756	
dilgir etmek: gücendirmek
2757	
halef olmak: yerine geçmek
2758	
cesim: büyük
2759	
cühela: cahiller
2746	
2747	
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sizliğini2760 bilerek fırsat düşse de tedvir-i umura2761 atılmamaktır.
Fakat o tecrübesizlerin gözlerini hırs bürümüştü. Kendi kendilerine
istedikleri makamları tevcih2762 ve her şeyi berbat ettiler. İşte o zaman yağmacılar yangından mal kaçırmaya başladılar. Kimi çiftlik
ediniyor, kimi apartman yaptırtıyor, daha kurnazları vurdukları nakitleri emin bankalara yatırıyorlar, yerleşmek için yaldızlı fil dişili
Elhamra Sarayları arıyorlar, efsanevi fiyatlarla satın alıyorlardı.
Bu efendilerden kimse sormadı ki: “Anan kokoz, baban müflis2763, sen daha dün sümüğünü çekerek şurada burada beş altı yüz
kuruşa cirit atıyordun. Bir tek hane için otuz, kırk bin lirayı yek
tahtadan2764 nasıl saydın? Bu kadar az bir zamanda böyle büyük bir
serveti hangi meşru membadan kasana akıttın?”
Bu efendilerden bu sualleri hiçbir idare, hiçbir mahkeme, hiçbir kuvvet soramazdı çünkü buna cesaret edenlerin, hürriyet rengine boyalı kırmızı istibdat topuzuyla hemen kafaları ezilirdi. İstibdatta, meşrutiyette milleti soyarak edinilen büyük servetlerin bir
listesini takdim edebilirim.
Hamit Devri’nde bir adam tanırım, Mekteb-i Mülkiyyeden2765
çıktı. Dört yüz kuruşla Evkafa tayin edildi. Bu maaşla geçinemez,
şuraya buraya haftada bir mecidiyeye Fransızca dersi vermeye giderdi. Sonra Mabeyn’e çattı, müstebidin gözüne girdi, en büyük
alet-i şer u istibdadi2766 oldu. Zamanın zulüm basamaklarında vezarete2767 kadar yükseldi. Yıldız’da matbuata2768 ait isticvapları o yapardı. Gençleri sürdürür, süründürür, öldürür, ocaklar söndürürdü.
Saraydaki imtiyaz yağmasının mercii bu herifti. Büyük imtiyaz temettularında2769 padişahla ortak olduğu bile söylendi. Süratle dağlar
kifayetsizlik: yetersizlik
tedvir-i umur: işleri yönetme
2762	
tevcih etmek: mevki vermek
2763	
müflis: batmış, iflas etmiş
2764	
yek tahtadan: bir çırpıda
2765	
Mekteb-i Mülkiye: Siyasal Bilgiler Fakültesi
2766	
alet-i şer u istibdadi: baskı ve kötülük aleti
2767	
vezaret: vezirlik
2768	
matbuat: baskı, yayın
2769	
temettu: kazanç
2760	
2761	
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gibi servet topladı. Beyoğlu Caddesi’nin havasını loşlandıran semapaye2770 apartmanların sahibi oldu. En dilnişin2771 sahillere mermer
saraylar kurdurdu. Bugün göçtü… Kara toprağın içinde vücudunun
hacm-i istiabisi2772 kadar bir kovuğa sığdı. Fakat istibdat işkencesi
altında inleyen milletin gözyaşlarından taktir edilmiş2773 bu serveti
bugün o gaspın vârislerine2774 nasıl mal tanıyorsunuz? Bu adamla
yine o zamanın haydutlarından Çakırcalı2775 merhum2776 arasında
ne fark görürsünüz? Biri Sultan Hamit’ten aldığı “Devletlu” unvanının beratını2777, murassa2778 nişanlarını, kümelediği milyonlarını
vârislerine bırakarak hesapsız, sualsiz, cezasız gitti. Öbürü adaletin müntakim2779 pençelerinde paralanarak cüce çakşırıyla hükûmet
konağının önüne asıldı. Huzur-ı Mevla’ya2780 şekavetinin bir kısım
arını, utancını kanıyla silerek çıktı.
Baba Tahir’in illet-i şehr haydutluğu sultan-ı zamanın2781 en
büyük rütbe ve nişanlarıyla mazhar-ı takdir ü teşvik ediliyordu2782.
Bu şakinin ne türlü caniyane vurgunlarla zengin olduğunu bilmez
misiniz? Ta Adalar’daki otellerine varıncaya kadar niçin servetinden bir habbesinin2783 hesabını sormadınız?
Meşrutiyetin küçük sultanlarından birkaçı saray yağmasını tanziren2784 hemen voli çevirdiler, pek çabuk zengin oldular.
semapaye: gök derecesinde, yüksek
dilnişin: hoş
2772	
hacm-i istiabi: kapladığı hacim
2773	
taktir etmek: damıtmak
2774	
vâris: mirasçı
2775	
Çakırcalı: Çakırcalı Mehmet Efe (1872-1911)
2776	
merhum: ölmüş
2777	
berat: rütbe
2778	
murassa: kıymetli taşlarla süslü
2779	
müntakim: öç alan
2780	
huzur-ı Mevla: Allah’ın huzuru
2781	
sultan-ı zaman: zamanın sultanı
2782	
mazhar-ı takdir ü teşvik edilmek: beğenilip yüreklendirilmek
2783	
habbe: parça
2784	
tanziren: benzeterek
2770	
2771	

522 | Can Pazarı

Sultan Hamit niçin gitti? Sakallı Mehmet Paşa niye asıldı? Fehim Paşa neden parçalandı? Yerlerine başkalarını geçirmek için mi?
Efendiler, en evvel yapılacak şey, memleketin asırlardan beri
haşerat2785 yetiştirmek istidadını2786 almış toprağını yeni hars2787 için
muzır gübrelerden temizleyip terbiye etmektir. Fareleri üremeye
bırakırsanız evinizde rahat oturamazsınız.
İşi kolpasına getirip memleketin can damarından sirkatle değil,
ziraatle, ticaretle, fabrikalar küşadıyla2788, bütün gayret ve namusuyla çalışarak cemedilen2789 servetler Türklüğün ma-bihi’l-refah u
iftiharı2790 olabilir.
Bizde servetlerinin cesametleri2791 söylenen eski devirlerin dolapçıları içinde bir fabrikacı, bir ziraatçı, namuskâr bir tüccar tanıyor musunuz? Onların nasıl kazandıklarını birer parça hepimiz biliyoruz. Fakat bu servetlerin suret-i iktisablarını2792 size yine onların
muhtıra2793 defterlerinden okusam titrersiniz. Öyle adamları mebus
kürsüsüne, nezaret2794 sandalyesine oturtan gafil milletin akıbeti2795
böyle olur.
Uçurumun kenarında, Cenabıhak adalet-i ezeliyyesinden2796
nevmid2797 kalanlara bir ahir zaman mucizesi göstermek için bir
münci2798 Mustafa daha gönderdi. Musalla taşında yatan Türk tabutundan başını kaldırdı, arkasında cenaze safları bağlayanları
haşerat: zararlı böcekler
istidat: yetenek
2787	
hars: ekim
2788	
küşat: açma
2789	
cemedilmek: toplanmak
2790	
ma-bihi’l-refah u iftihar: bolluk ve övünç sebebi
2791	
cesamet: büyüklük
2792	
suret-i iktisab: kazanılma şekli
2793	
muhtıra: hatıra
2794	
nezaret: bakanlık
2795	
akıbet: son
2796	
adalet-i ezeliyye: hep var olan adalet
2797	
nevmid: ümitsiz
2798	
münci: kurtarıcı
2785	
2786	
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“Hak’tan ümit kestiniz, nabzıma bakmadan mevtime2799 hükmettiniz. İmansızlar… Beni Mustafa’nın ve etrafındaki muinlerinin2800
imanları kurtardı. Evvela iman, sonra necat-ı hasirler 2801” teliniyle2802
haykırdı.
Memleket fesat, hıyanet, cinayet şurgâhı2803 olalı beri kazanılan servetlerin membalarını tespit edersek Yavuzlar Çetesi’nin vurgunları helal-i minallah2804 sayılır.
Bu çocuklar halka ilişmediler. Yol kesmediler. Siyasi entrikalara girmediler. Anamı iğfal için gazeteleri müzevvir2805 makalelerle doldurmadılar. Birkaç hırsızı, namussuzu soydular. Cana kıymadılar. Milyonerlikleri tevatüren2806 söylenenlerin, sebep oldukları
kanlı felaketlerle ölen Türklerden hisse-i mesuliyyetlerine2807 kaçar
katl-i manevi2808 düşeceği hesap edilse dimağlar yanar. Çünkü efendiler, belki beher kuruşun bir Türk gencinin bedel-i hayatı2809 olduğu anlaşılır. “Adalet” telaffuzdan ibaret bir şey değilse mahkemeler evvela bu büyük hesaplara baksınlar… Yavuzlar Çetesi’nin
masumane sirkatlerine gelinceye kadar şafak atar. O zaman biz de
icra-yı adalette2810 istisna2811, ihmal2812 olmadığını görerek sıramıza
razı olur, cezamıza boyun eğeriz.
***
mevt: ölme
muin: yardımcı
2801	
necat-ı hasir: zarar edenlerin kurtuluşu
2802	
telin: lanetleme
2803	
şurgâh: gürültü yeri
2804	
helal-i minallah: Allah tarafından helal
2805	
müzevvir: yalancı
2806	
tevatüren: dilden dile
2807	
hisse-i mesuliyyet: sorumluluk payı
2808	
katl-i manevi: manevi ölüm
2809	
bedel-i hayat: hayatının bedeli
2810	
icra-yı adalet: adaletin yürütülmesi
2811	
istisna: ayırma
2812	
ihmal: umursamama
2799	
2800	
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Yapılan şiddetli taharriyata2813 rağmen Yavuzlar Çetesi efradından bir teki derdest olunamadı. Hırsızlığı, çeteciliği büyük bir
hararetle ve gayrikanuni2814 müdafaası, esbab-ı müşeddede2815 teşkil
ederek Neşati bir seneye mahkûm oldu.
***
Kadınların “kapris damur” denilen sevda havailikleri önünde erkeklerin silaha davranmaları pek iptidai bir suret-i hall2817 olduğunu İrfan’la Nasıh anladılar. Nasıh, Halavet’i ayartmış ise İrfan,
Nafia’yı belki daha evvel ayartmamış değildi ki… Bu sadakatsizlik
oyununda ödeşmişler ve tabir-i amiyane2818 ile âdeta fit olmuşlardı.
2816

İrfan, Nafia’dan çok çekmiş ve biraz da arzusunu almıştı. Kolları arasında yatan Halavet’in yaşlı gözlerinin derin istirhamlarına
dayanamadı. Medeni hayata medeni vicdan ve havsala lazımdı.
Kıskançlık yüzünden kadın öldürmek aşağı tabakalara mahsus bir
vahşet sayılıyordu. Adam tehevvürle hayvanlaşıyor. Hakikati görmek için insanlaşmak icap eder. Hissimize, arzumuza ram edemediğimiz2819 hususlarda cinayetlere kalkışmaktansa hakikate uymak
en büyük felsefe-i hayattır2820. Nafia, kocasını istiyor, Halavet, İrfan’ın kolları arasında tahassürle inliyordu.
Her iki erkek, eski zevcelerini kollarına takarak hanelerine
döndüler.
***
Bu dolambaç ve asri namus meselesinin kan dökülmeden kapanmasına Neşati’nin çok tesiri olmuştu.
***
taharriyat: araştırmalar
gayrikanuni: kanun dışı
2815	
esbab-ı müşeddede: şiddetli sebep
2816	
kapris damur: (Fr. caprice d’amour) aşk kaprisleri
2817	
suret-i hall: çözüm yolu
2818	
tabir-i amiyane: bayağı ifade
2819	
ram etmek: uydurmak, bağlamak
2820	
felsefe-i hayat: yaşam felsefesi
2813	
2814	
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Halavet Hanım, antika dolabından Aziz’in kâğıdını bulup o
mühim sirkate vâkıf olunca2821 zahiren2822 telaş gösterdi. Fakat çalınan şeylere kalben o kadar acımadı. Çünkü genç haydut ondan altın
tasın zıyaından2823 bin kere ziyade yüreğini yakan bir şey aşırmıştı:
O da, hanımın gönlü idi.
***
İki aile artık görüşmüyorlardı. Lakin coşkun ve cesur felsefesiyle ettiği büyük itilafkârlık2824 hizmetine mükâfaten2825 gidip Neşati’yi hapishanede görüyorlar; onu parasız, tütünsüz, çamaşırsız,
kitapsız bırakmıyorlardı.
Bir gün Halavet Hanım yüreğinde kaynayan meraka galebe
edemeyerek sordu:
— Aziz müddet-i ömrünce2826 artık İstanbul’a hiç dönmeyecek
mi?
Ayyaş muharrir, tahassürle2827 bulanan gözlerini hanıma çevirerek:
— Yumurcağı benim de çok göreceğim geldi, ama üzerinde hukuk-ı umumiyye2828 davası var. İhtimal ki seneler seneler geçer de
belki ak saçlı olduktan sonra gelir.
***
Filhakika seneler geçiyor lakin Halavet’in hayalinde genç haydudun güzel siması, ateşli gözleri hiç ihtiyarlamıyordu.
***
vâkıf olmak: öğrenmek
zahiren: görünüşte
2823	
zıya: kaybolma
2824	
itilafkârlık: anlaşma
2825	
mükâfaten: ödül olarak
2826	
müddet-i ömr: ömür boyu
2827	
tahassür: hasret
2828	
hukuk-ı umumiyye: kamu hakkı
2821	
2822	
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Gönül, ekseriya meşru kısmetiyle iktifa edemeyen2829 vefasız
bir kuştur. Birbirine perestişkâr2830 görünen zevç zevceler bile eşlerine sezdirmeksizin hayalen olsun aşkın memnu dallarında uçuşmaktan kendilerini alamazlar.
Ne kadar elim vakalar geçirirse insan yine o insan, hayat yine
o hayattır.
SON
Heybeliada
6 Nisan 1339

iktifa etmek: yetinmek
perestişkâr: taparcasına seven, meftun

2829	
2830	

