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Sunuş
Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)
Yaşamı
Hüseyin Rahmi, 1864’te İstanbul’da Ayazpaşa’da doğdu.1
Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğludur. Okur yazar bir kadın
olan annesi 22 yaşında veremden vefat ettiğinde Hüseyin Rahmi
üç yaşındaydı. Annesinin ölümü üzerine Girit’te görevde bulunan
babasının yanına gönderildi ancak babasının yeniden evlenmesiyle
altı yaşındayken anneannesinin yanına İstanbul’a geldi.
Yakubağa Mektebi, Beyazıt’taki Mahmudiye Rüştiyesi ve idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesiyle Mekteb-i Mülkiyeye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfında iken ağzından kan gelince yani verem belirtisi üzerine Hüseyin
Rahmi öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre Adliye Nezareti Ceza Kaleminde memur, Ticaret Mahkemesinde aza mülazımı
olarak çalıştı. Hayatını kalemiyle kazanmaya karar verince 1887’de
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Sonra, İkdam ve
Sabah gazetelerinde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. II. Meşrutiyet Dönemi’nde 37 sayı süren Boşboğaz ile Güllabi adlı bir gazete
çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de
uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, ZaHüseyin Rahmi’nin hayatını anlatan en doyurucu kaynak: Abdullah Harmancı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Öyküleri ve Öykücülüğü: Konya 2010, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi.

1	
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man, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde neşretti. Türkiye Büyük Millet Meclisine 5. ve 6. dönem Kütahya milletvekili olarak katıldı (1936-1943). Ömrünün son yıllarını, 1924’te
Heybeliada’da yaptırdığı evde geçirdi. 1944’te yaşama veda etti.
Heybeliada’daki Abbas Paşa Mezarlığı’na defnedildi.
Hüseyin Rahmi’nin Heybeliada’daki evi müze olarak düzenlenmiştir.
Yazarlığı
Hüseyin Rahmi Gürpınar; Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde eser vermiş bir yazarımızdır.
Yazarlığa 1884’te Ceride-i Havadis’te yayımlanan “Bir Genç
Kızın Âvâze-i Şikâyeti” ve hemen ardından “İstanbul’da Bir Frenk”
hikâyesiyle adım atar. İlk romanı Şık’ı (Ayna) 1887’de tamamlar ve
Ahmet Mithat Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat’e gönderir.
Ertesi gün romanın gazetede tefrika edileceği ve Ahmet Mithat’ın
kendisini matbaaya çağırdığı haberi gelir. Hüseyin Rahmi, Ahmet
Mithat ile karşılaşmasını şöyle anlatır: “Hazretin huzuruna büyük
bir helecanla çıktım. Gür kaşlı, kara sakallı, iri yarı, heybetli bir
zat… Beni görünce ilk sorusu şu oldu:
— Kimsin sen çocuğum?
— Şık yazarı Hüseyin Rahmi.
Korktuğuma uğradım. Efendi’nin yüzünde derhâl bir güvensizlik gülümsemesi belirdi. […] Bana pek alaycı gelen bir sesle:
— Oğlum, senin ağzın daha süt kokuyor. Bu roman usta işi.
Senin ne kalemin ne yazı gücün ne deneyimin ne de görgün henüz
bunu yazmaya yeterli değil. Bu gerçek görünüyor. Sen böyle bir
şey tasvirine özenebilirsin ama tek başına başaramazsın. Sana bir
yardım eden var. Baban mıdır, ağabeyin midir, arkadaşın mıdır, o
kimdir? Söyle…
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[…] Koca Ahmet Mithat Efendi’nin bu suçlaması karşısında
küçüldüm, büzüldüm, hiçbir söz bulamadım. Sonunda gözlerimden
dökülen iki damla, hüzünlü bir yanıt yerine geçti. Bu saf, masumca
ağlayışım Efendi’ye dokundu, hemen:
— Ağlama… Ağlama, inandım… dedi.”2
Böylece Hüseyin Rahmi, edebiyat dünyasına Ahmet Mithat
Efendi’nin desteğiyle girmiş olur. Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi’yi
kızıyla evlendirmeyi düşünecek kadar beğenmekte ve sevmektedir.
Hüseyin Rahmi bu evlenme teklifini nazikçe reddeder ve ömrü boyunca hiç evlenmez.
İlk romanın bu kadar büyük bir ün kazanmasına Hüseyin Rahmi de hayret eder. Ahmet Mithat bu ünün sebebini şöyle açıklar:
“Oğlum, senin kafandan daha çok şeyler doğacak gibi görünüyor.
Eserinin en büyük erdemi, okuyanları kahkahalarla güldürmesidir.”3
Romanlarındaki karakterler ve konular
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarındaki karakterler toplumun her kesiminden, her yaş grubundan seçilmiştir: İstanbul hanımefendileri, İstanbul beyefendileri, evlatlıklar, öksüz ve yetimler,
yoksullar, dadılar, kalfalar, kâhyalar, bürokratlar, küçük memurlar,
polisler, yazarlar, Mülkiyeliler, hukukçular, askerler, doktorlar, eczacılar, tüccarlar, öğretmenler, din adamları, politikacılar, şairler,
müzikseverler, ressamlar, tiyatrocular, sporcular, harp zenginleri,
vurguncular, mirasyediler, iç güveyiler, dullar, gayrimeşru çocuklar, dolandırıcılar, dilenciler, eşkıyalar, fahişeler, metresler, muhabbet tellalları, hovardalar, şıpsevdiler, fedakârlar, iffetsizler, namussuzlar, alafranga tipler, dejenere tipler, züppe tipler, dedikoducular,
fettanlar, Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ruslar, vb.
Şık romanının ikinci baskısının (1920) girişinden alıntıdır. [Kemal Bek’in Billur Kalp’e yazdığı ön sözden aktarılmıştır (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Billur
Kalp, Özgür Yayınları, 2005).]
3	
Kemal Bek’in Billur Kalp’e yazdığı ön sözden aktarılmıştır.
2	
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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.
bk. Önder Göçgün: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında
Şahıslar Kadrosu: Ankara 1987, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları no.:
722, Kültür Eserleri Dizisi no.: 63.

4	
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8. Felsefeyi hareket noktası kabul ederek dünya ve ahiretle ilgili çeşitli hadiselerle uğraşan filozof tavırlı kimseleri, onların fikir
ve ruh yapılarını, anlayışlarını, davranış özelliklerini, eğilimlerini
ve ideallerini ele alan eserler: Deli Filozof, İnsanlar Önce Maymun
muydu?
9. Ruhsal bakımdan hasta tipleri ve onların toplum içerisindeki
son derece olumsuz, zararlı hareketlerini, bir psikolog titizliğiyle
tahlil ve tenkit eden eserler: Ben Deli miyim?, Utanmaz Adam.
10. İlerlemiş yaşlarına rağmen, hâlâ olgunlaşmamış ve kendilerini sadece cinsel içgüdülerine teslim etmiş tipleri, yer yer hicvederek ele alan eserler: Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?
11. Tehditle para sızdırmak amacıyla kaçırılan insanları ve
onlara türlü eziyetler çektiren eşkıyayı konu alan eserler: Eşkıya
İninde.
12. Baştan sona polisiye bir nitelik taşıyan, gerilimi yüksek
eserler: Kesik Baş.
13. Ruhçuluk ve bu nedenle ruhçuluğa inanan kimselerin geçirdikleri sarsıntıları konu alan eserler: Ölüler Yaşıyor mu?
14. Çeşitli psikolojik zikzaklar çizerek çareyi canlarına kıymakta bulan ve neticede intihar manyasına tutulan zavallıları ve onların bu hâllerini tasvire yönelik eserler: Ölüm Bir Kurtuluş mudur?
Hüseyin Rahmi’nin romanları sürükleyicidir, okuyucuyu son
noktaya kadar merak içinde tutar. Romanları ve hikâyeleri önce gazete tefrikası olarak yayımlanmış, sonradan kitap olarak basılmıştır.
Eserlerinin kitap olarak basım tarihi, bazen kaleme alınış tarihinden epey sonradır hatta bazı yazıları, ölümünden sonra kitap olarak
basılmıştır. 1960 sonrasında roman ve hikâyelerinin sadeleştirilmiş
baskıları yapılmıştır. Hüseyin Rahmi; seçtiği konular, akıcı üslubu,
kıvrak Türkçesi, mizahi yaklaşımı, gerçekçiliği dolayısıyla ilgiyle
takip edilen, çok okunan ve sevilen bir yazar olmuş ve pek çok eser
vermiştir.
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Eserleri
Romanlar: Ben Deli miyim?; Billur Kalp; Bir Muadele-i Sevda; Cadı; Can Pazarı; Cehennemlik; Deli Filozof; Dirilen İskelet;
Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı?; Efsuncu Baba; Eşkıya İninde; Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?; Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür; Gulyabani; Hakka Sığındık; Hayattan
Sayfalar; İffet; İnsanlar Maymun muydu?; Kaderin Cilvesi; Kesik
Baş; Kokotlar Mektebi; Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç; Metres; Tesadüf; Mezarından Kalkan Şehit; Muhabbet Tılsımı; Mürebbiye; Namuslu Kokotlar; Nimetşinas; Ölüler Yaşıyor mu?; Ölüm
Bir Kurtuluş mudur?; Sevda Peşinde; Şeytan İşi; Şık; Şıpsevdi; Son
Arzu; Tebessüm-i Elem; Toraman; Tutuşmuş Gönüller; Utanmaz
Adam.
Hikâyeler: Açlıktan Ölmemenin Çaresi; Ada Vapurunda; Aferin Hayrullah (=Bravo Hayrullah); Ahlak Humması; Allah Gönlüne Göre Versin; Annemin Ölümü; Asansör; Balta ile Doğuran
Böyle Doğurur; Benim Babam Kimdir?; Bir Açın Ruznamesinden
Birkaç Yaprak (=Bir Açın Günlüğünden Birkaç Yaprak); Bir Genç
Kızın Âvâze-i Şikâyeti; Bir Hafiyenin İtirafatı; Bir Muamma; Bir
Oburun Mücadele-i Nefsiyesi; Bir Seyahat-ı Acibe (=İki Hödüğün
Seyahati); Bugün Ne Yiyeceğiz?; Büyük Ana; Büyük Bir İbret Dersi;
Büyük Bir Nedamet (=Büyük Bir Pişmanlık); Büyük Günah; Çocuğumun Babası; Çocuklara Yasak; Ecir ve Sabır; Er Kişi Niyetine;
Erkeğe Galebe Reçetesi; Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Mütehassıs (=Eşeklerin Dilinden Anlayan Bir Uzman); Eşkıya Oyunu; Eti
Senin Kemiği Benim; Falaka; Fırkacı (=Partici); Galip ve Mağlup
Vaziyeti (=Yenme ve Yenilme Durumu); Garip Kaldığımız Günlerde;
Gönül Ticareti; Gugular; Hangisi Daha Zevkli?; Hattı İstiva (=Kadayıfçı Yusuf); Hayvanat Mitingi; Heybeliada Merkeplerinin Grevi;
Horoza Ses Talimi (=Horoza Ses Eğitimi); İhtiyar Muharrir (=Yaşlı
Yazar); İki Külhani Arasında; İki Loğusa; İmrenilecek Bir İntihar
(=İmrenilecek Bir Ölüm); İstanbul’da Bir Frenk; İstanbul’un Esareti Günlerinden Bir Hatıra (=İstanbul’un Esirliği Günlerinden Bir
Anı); Kadını Müdafaanın Cezası (=Kadını Savunmanın Cezası);
Kadının Erkeğe Galabesi; Kadınlar Mebusu; Kadınlar Vaizi; Kanlı
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Eldiven; Katil Puse (=Öldüren Öpücük); Kayınpeder Kayınvalide
Kendi Odalarında, Mahdum Bey Zevcesiyle Odasında (Kayınpeder-Kayınvalide; Kaynata-Kaynana); Kedi Yüzünden; Kedim Nasıl
Öldü?; Kılıbık; Kıpti Düğünü; Kırço; Kiralık Vücut; Kocası için
Deli Divane; Kocasını Boşayan Hürmüz Hanım; Kumru ile Büyükhanımın Mükamelesi; Lakırdı Beynimizde (=Söz Aramızda); Lekeli Humma Şüphesi (=Lekeli Humma Kuşkusu); Melek Sanmıştım
Şeytanı; Menekşe Kalfa’nın Müdafaanamesi; Meyhanede Hanımlar (Meyhanede Kadınlar); Mırnav… Mırnav; Misafir; Mutallaka
(Boşanmış Kadın); Mübareğin Kuyruğu; Müslüman Mahallesinde
Bu İş Olur mu?; Namusla Açlık Meselesi; Nasıl Dolandırıcı Oldum?; Nasıl Öldürdüler?; Nergis Hanım’la Fehmi Bey; Nurker Hanım’dan Mektup; Ölü Diri Getirir; Refia Hanım’ın Köftesi; Sahte
Doktor; Samatya Tramvayında Topa Yirmi Kala; Sigarayı Nasıl
Terk Ettim? (=Sigarayı Nasıl Bıraktım?); Sirkeci Lokantalarında
İftar; Sokakta; Sonbahar Göçleri; Şıllıkla Züppe; Şehirde Bir Şekavet; Tehlike Karşısında Keçi Fil Oluyor; Tensikat-ı Beytiye (=Evde
Tensikat, Ev Masraflarını Kısıtlama); Ters Konuşma; Tımarhane
Şairlerin, Filozofların Mabedidir; Tosun; Tövbeler Tövbesi; Tünelden İlk Çıkış; Türkân Hanım’dan Mektup; Uçurumun Kenarında; Üç Misal; Varda İspanyol Geliyor!; Yanık Dolma; Yankesiciler
(=El Elden Üstündür); Yankesiciler Kulübü; Yeni Diyojen; Zarafet
ile Tekir; Zavallı Halime; Zavallı Katil; Zavallı Şair.
Kısa yazıları: Arzın Yuvarlaklığına İnanmıyor; Bakkal Bodasaki’den Hüseyin Rahmi Bey’e Mektup; Balık Pazarı; Bir Maymunun
İntiharı; Boykotajın Telakki-i Değeri; Dağların Şenliği; Döşekten
Bir Sada (=Döşekten Bir Sesleniş); Gökten Köpek mi Yağıyor?;
Halkın Saflığı; Hanımların Ökçesi - Beylerin Öfkesi; Hayat ve
Ölüm; Heybeli Yangını; Horoz Ailesi Sinirli Hanımın Mektubu; İğneli Fıçı; İlk Orucum; İnsan Çekiştiren Eski Vaizler; Kanatsız Uçak
Yelkensiz Gemi; Kanımızı Emenler; Karıncalarla Savaştayım; Pis
Bir Vak’a; Taharet Meraklısı (=Temizlik Meraklısı); Üfürükçülüğüm; Yazarlar Nasıl Ölür?; Yeni Bir Gazetenin Çukur Düşünceleri.
Hüseyin Rahmi’nin hikâye antolojileri: Kadınlar Vaizi (1920);
Meyhanede Hanımlar (1924); Namusla Açlık Meselesi (1933); Ka-
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til Buse (1933); İki Hödüğün Seyahati (1933); Tünelden İlk Çıkış
(1934); Gönül Ticareti (1939); Melek Sanmıştım Şeytanı (1943); Eti
Senin Kemiği Benim (1963).
Oyunlar: Gülbahar Hanım (kayıp); Hazan Bülbülü; Kadın Erkekleşince; Tokuşan Kafalar; İki Damla Yaş.
Sanat ve edebiyat konulu yazıları: Cadı Çarpıyor; Şekavet-i
Edebiyat.
Derlemeler: Müntahabat-ı Hüseyin Rahmi, 3 cilt (1899), Sanat
ve Edebiyat (1972), Mektupları ve Tiyatro Eleştirileri (1998), Gazetecilikte İlk Yazılarım (1999), Gazetecilikte Son Yazılarım 1 (2001),
Gazetecilikte Son Yazılarım 2 (2002), Gazetecilikte Son Yazılarım 3
(2004), Gazetecilikte Son Yazılarım 4 (2006).
Çeviri romanlar: Emile Gaboriau’dan 113 Numaralı Cüzdan
(1889), Bir Kadının İntikamı (1891), Batinyollu İhtiyar (1891), Jules Arsène Arnaud Claretie’den Paris’te Bir Teehhül (1892), Alfred
de Musset’den Frederick ile Bernerette (1896), Paul de Kock’tan
Biçare Bakkal (1903).
Çeviri hikâyeler: Arsızlık Eden Cezasını Bulur; Baba Kornil’in
Mühim Bir Sırrı; Bir Sehv-i Rü’yet; Bir Zeki Rehnüma; Garip Bir
Mektup; Hâlî Zamanı Olmayan Adam; Hasta Çocuk; İki Öksüz; Kedilenmek İlleti; Kim İki Bin Dolar Kazanmak İster?; Münzevi Rahip
(=Köşeye Çekilmiş Rahip); Ne Boş Hayal İmiş; Rahibin Merkebi
(=Papazın Eşeği); Sadakat; Şeytanın Karısı; Zavallı Cambaz.
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Giriş
1922 yılında İkdam gazetesinde tefrika edilen Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu? adlı romanının kitap hâlindeki ilk baskısı 1927 yılında İbrahim Hilmi Bey
(Kitabhane-i Hilmi — Bab-ı Ali Caddesi, Orhaniye Matbaası) tarafından yapılmıştır. Roman 1955 yılında Hilmi Kitabevi, 1964’te
Pınar Yayınları, 1971’de Atlas Kitabevi ve 2015 yılında Papersense
tarafından tekrar yayımlanmıştır. Roman, yirmi bir bölümden oluşmaktadır. Elinizdeki metin, 1927 baskısı esas alınarak sadeleştirilmeden hazırlanmıştır.
Çiğdem Usta - Emre Türkmen - Aysun Kanmaz

KAYNANAM NASIL KUDURDU?
Osman Zihni Bey’in muharrire1 tevdi ettiği2 yazılardan muktebes3 sayfalar:
1
Kaynanam Makbule Hanım… İsmini anarken işte kalemle beraber dudaklarım da titriyor. Bunu bir hürmet raşesi4 zannetmeyiniz.
Korkudan zangırdıyorum. Evin içinde kaynanamın hışmından titremeyen yoktur ki, çoluk çocuk hepimiz huzurunda sustaya durmuş
köpekler gibi lerzeler5 geçiririz.
Ortalığa Bolşevik zihniyeti müstevli olalı6 anaya ataya hürmet
kalmadı. Fakat bizimkinin ayda üç yüz liradan ziyade sağlam iradı7
var. Zamanın mali kahtını8 düşünürseniz kaynana karşısında ailece
titreştiğimize değil, göbek attığımıza bile şaşmazsınız.
İhtiyaç, saikaların9 en müthişidir. İnsan zaruret sevkiyle hırsız,
hayâsız olmayacak kadar metanet gösterebilse de mürai10, müdamuharrir: yazar
tevdi etmek: vermek
3	
muktebes: iktibas edilen, aktarılan
4	
raşe: titreme, titreyiş
5	
lerze: titreme, titreyiş
6	
müstevli olmak: yayılmak suretiyle her tarafı kaplamak
7	
irat: gelir
8	
kaht: azlık, kıtlık, yokluk
9	
saika: yönlendiren, sevk eden, sebep, dürtü
10	
mürai: ikiyüzlü, riyakâr
1	
2	
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hin11, mütebasbıs12 olmaktan tamamıyla kurtulamıyor. Doğrular
için dünyada rahat kalmadı. Bunlar sevaplarının mükâfatına ancak
ahirette erebileceklerdir. Ölüm hayattan ziyade kâfil-i saâdet13 görünüyor. Fakat her şeyde bir had vardır. Tahammül, gayeyi14 bulunca en miskinlere bile isyanla bir köpürme geliyor.
Kaynanam dil ile, kalemle vasfolunabilir bir mahluk değildir.
Onun hesaba, kitaba gelmeyen binbir çeşit densizliklerinin hangisinden bahsedeceğimi bilemiyorum. Şu anda bir delikten beni gözetliyor mu acaba? Zatını vasfa giriştiğimi sezinler ise sonra bana
da yazık olur, size de…
Evet, nasıl anlatayım… Kaynanam eski cadı hikâyelerinden,
Moliere’in komedyalarından firar etmiş bir “tip”tir. Onun ne elim
bir dahiye15 olduğunu samimen16 anlamak için kendine bir haftacık
olsun damatlık etmelidir. İşte ben bu karabetin17 elemiyle senelerden beri yanıp kebap oluyorum.
Söylemekle dert eksilmez, derler. Boş lakırdı. İnsan kederini
boşaltmakla pekâlâ hafifler. Lakin bir uzun ah çekerek söyleyeyim
ki bu kadının yalnız yüz kızartmadan naklolunabilecek günahlarından bahsedeceğim. Deryadan bir damla alıyorum. Allah gafûru’r-rahîmdir18. Yazdığım için beni, okuduğunuz için sizi affetsin.
Kayınvalidem kayd-ı resmîyle19 elli beşini geçkindir. Fakat
kendi hesabına göre güç hâl daha geçen sene kırk birini itiraf cesaretini gösterebildi.
Onun bu garip iddiasına göre hane halkının yaşlarından hep on
beşer sene eksiltmek lazım geliyor. Bazıları on altısını geçmiş bulunan torunlarını henüz doğmamış addetmek icap ediyor. Hesaplar
müdahin: dalkavuk
mütebasbıs: yaltaklanan, dalkavuk
13	
kâfil-i saâdet: mutluluğa, saadete kefil olan
14	
gaye: son, nihayet
15	
dahiye: bela, musibet
16	
samimen: kalben, içten bir şekilde
17	
karabet: yakınlık
18	
gafururrahim: kusurları örten, adaletle en fazla merhamet eden
19	
kayd-ı resmî: resmî kayıt
11	
12	
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o kadar karışıp altüst oluyor ki içinden çıkılmak kabil değil20. Fakat
dünya bu… En bahir21 hakikatlere müstebitlerin22 keyiflerine göre
mana vere vere bu hâle geldik.
Kayınvalidemin bu iddiasını kocakarılık fantazyasıyla23 söylenmiş bir tuhaflık sanmayınız. Bu hesabın altında öyle cadalozluklar gizlidir ki… Onun pörsümüş damarları toy bir bakir ruhun
arzularıyla çarpar. Kendini henüz dünya evine girmemiş on yedi
yaşında bir kızoğlan kızcağız yerine koyar. Kayınpederim merhumla olan izdivacını, çoluk çocuk, torun sahibi olduğunu hiç hesaba
katmaz:
— “On yedisinde yumuk yumuk bir kız idim. Beni büyükbabam yerinde bir ihtiyara verdiler. Ne gelinliğimi bildim ne kadınlığımı… Bu izdivaçtan hiçbir şey anlayamadım. Efendi merhum beni
çok severdi. Bir dediğim iki olmazdı. Yoluma deli divane olurdu
ama birbirimize denk değil idik ki…”den tutturur, artık anlatır, anlatır, anlatırdı.
Vakıa kaynanam bu şikâyetlerinde büsbütün haksız değildir.
Fıkır fıkır kaynar, pek genç bir çağda iken onu geçkin bir zata vermişler. Zavallı adam, genç kadın alan ihtiyarların akıbetlerine uğrayarak dünyadan çekilmiş.
Kayınpederim muhabbetinin nişanesi olarak genç zevcesine
hayli mal bırakmış, bu zengin taze dula çok talipler zuhur etmiş24
ise de zevcemin amcası biraderzadelerini25 üvey babaya hırpalatmayacağını söyleyerek bu izdivaçlara mâni olmuş, amca beyin vefatında ise hanımın sinni26 kemali bulmuş. Lakin kaynanam, yüreğinde sönmeyen izdivaç ateşiyle yaşlandıkça çocuklaşarak hoppa
bir bunak olmuş.
kabil değil: olanaksız
bahir: açık, apaçık, besbelli
22	
müstebit: zorba
23	
fantazya: değişik beğeni, düşünüş; sınırsız hayal; boş, gösterişli şey
24	
zuhur etmek: ortaya çıkmak, belirmek
25	
biraderzade: erkek kardeş çocuğu
26	
sin: doğumdan itibaren yaşanılan süre, yaş
20	
21	
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Delilik türlü türlü değil mi, bu zavallı da gençlikle bozmuş. Her
kadın az çok bu cinnetle musaptır27. Lakin kaynanamın bu merakı
her ölçüden taşkındır. Ben ona damat olalı on seneyi geçti. Hâlâ bir
gün bu kadının yanaklarını pudrasız, dudaklarını boyasız, gözlerini
sürmesiz görmedim. Yaşlandıkça bu tuvalet hastalığını gülünç bir
ihtimamla28 arttırıyor.
Birtakım şarlatanların gazetelerle ilan ettikleri taravet29 sularını, buruşuk kaybetmekteki hassaları30 ile garip cümleler ile metholunan iksirleri hep birer birer tecrübe etmeden duramaz. Zaten senelerin sütlaçlaştırmış olduğu cildini bu muharriş31 eczalar ile bütün
bütün yorup harap eder. Taze ve berrak suyun her devadan ziyade
derilerimizi taravetlendireceğini bilmeyenler ne kadar yaşlansalar
çocuk sayılırlar.
Zevcem Vehibe bazen benimle dertleşerek der ki:
— Bey çoluğa çocuğa karıştım. Gençliğimi unuttum. Saçım
enseme düşüyor da saatlerce firketelemeye32 unutuyorum33. Bu annemin hâli nedir? Gençlik cinnetiyle gittikçe tahammül olunamaz
âdetler, azgınlıklar peyda ediyor. İntihap ettiği34 renkler, kumaşlar,
biçimler, yaptığı tuvaletlerle el âleme gülünç oluyoruz. Artık herkesten arlanmaya başladım. Her mevsimin, her sinnin bir icabı, bir
yaraşığı var. Bunun sonu neye varacak?
— Bunun sonu bir izdivaca varacağını anlamıyor musun, hem
öyle nispetsiz bir izdivaç ki işte âlem bize asıl o vakit gülecek.
— Evet anlıyorum. Otuz yaşında bir gence varacak.
— Oo… Çok çıktın Vehibe, yirmi beşi geçme.
— Aman sus bey.
musap: hastalığa yakalanmış, hasta
ihtimam: özen, itina gösterme
29	
taravet: tazelik
30	
hassa: özellik
31	
muharriş: tahriş eden
32	
firketeleme: U biçiminde naylon veya telden saç tokası kullanarak saçları tutturma
33	
Metinde “firketelemeye” şeklindedir.
34	
intihap etmek: seçmek
27	
28	
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— Susmakla hakikat değişir mi? Kaynanamın niyeti, ahdi böyle olduğunu herkes biliyor.
Vehibe iki eliyle yüzünü örterek avuçları arasında yarı boğulmuş bir sesle:
— Bey geçen günü bana komşu Hatice Hanım ne dedi bilsen…
— Bilemem, söyle.
— Çarçabuk bir koca bulup da anneni vermezseniz o kadın içeriye zampara35 alacak.
— İşte buna hiç şaşmadım. Hatice Hanım iyi keşfetmiş.
— Keşfetmiş değil kadının bazı duydukları olmalı.
— Neden anladın?
— Çünkü üstü kapalı birtakım lakırdılar karıştırdı.
— Ne demek istiyor?
— Maslahat36 şeklinde lüzumlar37 göstererek annen eve delikanlılar celbediyor38 da siz anlamıyor yahut ses çıkarmıyorsunuz,
nevinden39 imalar…
— Geçenlerde başımızdan zor defedebildiğimiz Tahir Bey
isimli belayı kastediyor.
— Evet.
‒ Ya şimdiki Vassaf Bey’den söz açmıyor mu?
‒ Bey, bu genç avukat, annemin handaki müterakim40 icar41 bedelini kurtarmak için geliyor.
— İki tarafın da bu hüsnüniyetlerinden42 emin misin?
zampara: sürekli kadın peşinde koşan, kadınlara düşkün (erkek)
maslahat: iş, önemli iş, mesele
37	
lüzum: gerek, gereklilik, icap
38	
celbetmek: çağırmak, getirtmek
39	
nev: çeşit, cins, tür
40	
müterakim: birikmiş, toplanmış, yığılmış
41	
icar: kira
42	
hüsnüniyet: iyi niyet
35	
36	
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— Emin olmasam da hiçbir türlü suiniyetlerini43 icraya44 meydan bırakmıyorum.
— Nasıl?
— Çocuğu yanlarında oturtuyorum.
— Daha?
— Bir şey bahane ederek odaya sıkça sıkça hizmetçi gönderiyorum.
— Acaba bu senin üstünkörü tedbirlerin elli beşinden sonra azmış erkek canlısı bir kocakarıyla onu soymak için diş bileyen parasız, ahlaksız bir delikanlıyı maksatlarını icradan alıkoyabilir mi?
— Başka ne yapabilirim? Anam bu… Dövemem, sövemem.
Konak onun, eşya onun, irat onun. İrade, hüküm, nüfuz onun. Merhum babam hiç bizi düşünmeden her şeyi ona vermiş.
— Bu hatasından dolayı şimdi elbette onun da ruhu muazzep
olur45.
— Allah rahmet eylesin babacığım.
— Allah ona rahmet, bize de merhamet etsin.
— Bey, bu Vassaf Bey hususunda pek o kadar da bedbin46 olmayalım. Annemin kurtarılacak bu kadar parası var. Bir vekil tayin
etmeden bu işin tesviyesi47 kabil olamaz ki…
— Çocukça sözlerle beni kızdırma Vehibe. Bu dava için bir vekil tayini lazım gelirse böyle yirmi beş, yirmi altı yaşında bir züppe
mi intihap edilir? Ben bu çapkının yukarısı şalvar, aşağısı çakşır48
enfiye49 pantolonunu, bir tutam enfiye gibi burnunun altına yapışmış kırpık bıyıklarını, bir çift piyade kayığına benzeyen sivri uçlu
suiniyet: kötü niyet
icra: yapma, yerine getirme
45	
muazzep olmak: azap çekmek
46	
bedbin: kötümser
47	
tesviye: bir işi halletme, sonuçlandırma
48	
çakşır: paça bölümü diz üstünde veya diz altında kalan bir tür erkek şalvarı
49	
enfiye: kurutulmuş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici, aksırtıcı toz,
burun otu
43	
44	
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zaferani50 iskarpinlerini, bir av yakalamak için fıldır fıldır dönen aç
gözlerini gördüğüm zaman ne mal olduğunu derhâl anladım. Karıcığım gözünü aç. Bu asri51 genç tavcının52 buraya gelip gitmesinde
müterakim icar esmanını53 kurtarmaktan başka mühim saikler54 var.
O paraları kurtarmak bahanesiyle ananı avlayacak. Bu oğlanın tavırlarında tuttuğu avı getirip sahibine teslim edecek bir köpek hamakat ve sadakati göremiyorum. Davayı kazansa bile senin benim
için değil, kendi özü için kazanacaktır. Hem ben bu kalleş çocuğun
hukuktan mezun bulunduğuna ihtimal veremem. Bu sahte diplomalı bir dubaracıya55, bir ayak kavafına56 benziyor. Zaten validenin ondan diploma falan sorduğu yok. Kaynanam onun iri kemikli,
çatısı kalın vücuduyla kara kaşlarına vuruldu. Aman ya Rabbi kocakarıların zevklerine, tabiatlarına varıncaya kadar her şeydeki bu
azim57 tahavvül58 nedir? Eski Türk kadınları, erkeğin palabıyıklısını, mert tavırlısını intihap ederlerdi. Şimdikiler matruştan59 hoşlanıyorlar. Birikmiş kiraları kurtarayım derken gönlünü kaptıran annen
bu hoppa müzevirle60 maslahat açalıdan beri tuvaletine bir kat daha
germî vermeye61 başladı. Şimdi daha ziyade boyanarak panayır mızıkasıyla oynayan kuklalar gibi giyiniyor.
— Hakkın var bey. Geçen günü bu genç avukatı, kavuniçi japone62 bir sabahlıkla kabul etti.
— Canımın içine bu tatlı renk kim bilir ne kadar yaraşmıştır?
zaferani: safran sarısı renkte olan
asri: çağdaş
52	
tavcı: birini kandırarak, yüze gülerek aldatan kimse
53	
esman: bedeller, değerler
54	
saik: sevk eden, yönlendiren, sebep, dürtü
55	
dubaracı: hileci, düzenci
56	
kavaf: ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya
satan esnaf
57	
azim: büyük
58	
tahavvül: değişim
59	
matruş: tıraşlı
60	
müzevir: söz getirip götüren, yalan söz süsleyen, arabozan
61	
germî vermek: ateşlendirmek, yoğunlaştırmak
62	
japone (japonais): kolsuz, genelde bol ve geniş olan (kadın giysisi)
50	
51	
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— Hiç sorma bey, çok gençlere bile yaraşmayan bu körpe renk
annemin üzerinde tarif olunamaz bir kasvet aldı.
2
Bizim mahalle halkının başlıca eğlencelerini kaynanamın sevdaları teşkil eder. O, delikanlıdan delikanlıya gönül değiştirdikçe
mahallenin kadınları birbirine girer. Bilmem cidden ayıpladıklarından mıdır, yoksa imrendiklerinden mi? Gencinin ihtiyarının arasında bir dedikodu fırtınasıdır kopar. Ağızdan kulağa, bazen pencereden pencereye istihzalar63, ithamlar64, kahkahalar başlar:
— Hanım duydunuz mu? Konağa65 yine bir genç avukat dadanmış. Makbule Hanımefendi yine al sevda ver sevda gönül eğlendiriyor. Üç otuzundaki karı telli bebek gibi giyinir. Boyacı finosu
gibi türlü renge boyanır. Aman ya Rabbi ne günlere kaldık. Torunu
yerindeki çocuklarla… Kırkından sonra azanın kızgınlığı teneşire
sürermiş. Mal var, konak var, her şey tamam. Koca eksik. Karı yiyip içip kuduruyor. Âlem açlıktan kırılırken böyle zamanda… Bir
yiyip bin hamdedeceğine…
— Koca istiyorsa kendi dengine varsın.
— A ilahi hanımcığım… Onun dengi aksırıklı, tıksırıklı, tükürük hokkalı, doksanlık bir muşmula, bir matuh66 olabilir. Öylesini
ne yapsın?
Bu kabîlden67 muahezeler68 ile her gün kafalarımız dolar. Ne
kadar göz yumsak, kulak tıkasak bu acılıklardan kurtulamayız.
Yirmi beşlik, ergen bir de kayınbiraderim var. Ali Harun. Boş
gezenin boş kalfası… Birkaç mesleğe, birkaç işe girdi, çıktı. Hiçbirinde dikiş tutturamadı. İstidat69 gösteremedi. Onun bütün ümitleri
istihza: gizli veya kinayeli bir biçimde alay
itham: suçlama
65	
“Bizim eve mahallede konak derler.” (yazarın notu)
66	
matuh: bunamış, bunak
67	
kabîl: tür, cins
68	
muaheze: kınama
69	
istidat: yetenek
63	
64	
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anasının mirasında… Sureta70 sessiz, muti71 görünür. İçinden pazarlıklı, sinsi bir çocuk. Bütün içkileri, tömbekiden72 esrara kadar
mükeyyifatı73 denemiştir. Düşüp kalktığı insanların içinde şüpheli
kimseler, ahlakında karanlık noktalar vardır. Anasının o hâllerine,
için için yanan volkanın sathi74 rükuduyla75 tahammül eder. Fakat
gayede intikamcıdır. Kafası kızdığı zaman her şeyin sonuna varır.
Maahaza76 merdane77 hareketleri de yok değildir.
Bir akşam kaynım beni Galata’da kuytu bir birahaneye çağırdı.
Bu davete biraz taaccüp ettim78. Çünkü o ana kadar benden çekinen,
kaçınan, hususi hâllerini gizleyen bu tuhaf tabiatlı çocuğun bana
açacak bir derdi olduğunu anladım. Meraka düştüm.
Birahanenin tenha, loş bir köşesine çekildik. Garson elindeki
bez ile masayı sile sile ne içeceğimizi sordu. Birer şişe düz79 ısmarladık. Herif önümüzdeki mermere ciğer tavasından fasulye piyazına kadar klasik meyhane mezelerini dizdi. Birinci kadehlerden
sonra Ali Harun, küçük tabaklara bizden evvel hücum eden sinekleri kovarak dalgın gözlerini kırpa kırpa küçük bir mukaddime ile
şöyle başladı:
— Enişte Bey affedersiniz şimdiye kadar size karşı biraz bigâne80, çekingen bulundum. Kabahat bende değil. Ruhum vahşidir.
Hiç kimseye çabuk ısınamam. Lakin bu yakınlarda huyca büyük
bir tahavvüle81 uğradım. Çünkü seviyorum, dedi. Sustu. O kadehini
sureta: görünüşte, görünüşe göre
muti: yumuşak başlı, itaat eden
72	
tömbeki: özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile
tütünü
73	
mükeyyifat: keyif verici, uyuşturucu maddeler
74	
sathi: yüzeysel
75	
rükut: durgunluk
76	
maahaza: böyle iken, bununla beraber
77	
merdane: mertçe
78	
taaccüp etmek: hayrete düşmek, hayrette kalmak, şaşmak
79	
düz: düz rakı, mastikanın aksine damla sakızı içermeyen rakı
80	
bigâne: yabancı
81	
tahavvül: bir durumdan başka bir duruma geçme, değişim
70	
71	
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doldururken bu tuhaf itiraf üzerine benim dudaklarımda gezinen
tebessüme dikkat ederek:
— Sözüme gülüyorsunuz. Hakkınızı teslim ederim. Çünkü sevmek benim hayatımda yeni bir hadise değildir. Şimdiye kadar çok
sevdim. Çocukça, çılgınca muhabbetlere tutuldum. Lakin emin olunuz ki bu sonuncusu gibi ciddisine uğradığımı hiç bilmiyorum. Aşk
bazen marizini82 berbat bazen de ıslah edermiş. Bu defa kendim için
bir salah83 memul ediyorum84. Fakat himmetinize, muavenetinize85
muhtacım. Elimden tutunuz. İşrete86, kumara daha birçok şeylere
tövbe edeceğim. Mürşidim87 olunuz.
— Ciddi mi söylüyorsun Harun?
— Ömrümde hiç bu kadar ciddi söylediğimi bilmiyorum. Gözlerimin içine bakınız, ruhumun tövbekârlığa doğru olan savletini88
anlarsınız.
— Sen yaşta gençler bazen böyle salah fantazyalarına tutulurlar.
Güzel şeylere niyet ederler. Fakat bu kararlarını birkaç gün sonra
bozarlar.
— Mazimde ufak tefek kirlilikler vardır. Fakat siz nedamete89
inanmaz mısınız?
— İnanırım. Lakin her nedamet ciddi bir salaha ulaşmaz. Çoğumuz bugün nedamet duyduğumuz bir fiili yarın yine işleriz.
— Enişte Bey, salahıma muavenetinizi istirham ediyorum. Tecrübe ediniz. Muvaffakiyet hasıl olursa olur, olmazsa ne kaybedersiniz?
— Peki elimden geleni diriğ etmeyeceğime90 söz veriyorum.
mariz: hastalıklı, hasta olan
salah: düzelme, iyileşme, iyilik
84	
memul etmek: beklemek, ummak
85	
muavenet: yardım
86	
işret: içkili eğlence
87	
mürşit: doğru yolu gösteren kimse, kılavuz
88	
savlet: şiddetli saldırı, saldırma
89	
nedamet: pişmanlık
90	
diriğ etmek: esirgemek
82	
83	
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— Teşekkür ederim.
Kaynım yine sustu. Kadehini bir daha doldurdu. Daha ziyade
açılabilmek için ispirtodan cesaret beklediği anlaşılıyordu. İşrete
tövbe edecek adamın o andaki sözlerine kadehlerden kuvvet istemesi, beni bir daha güldürdü. Fakat tebessümü kaybetmeye uğraşarak sustum. Bekledim.
O, yüzünün kırmızılığı, gözlerinin parıltısı, dudaklarının cüreti
artmış bir neşe ile devam etti.
— Enişte Bey seviyorum.
— Anladık. Sonra?
— İyi dikkat ediniz. Bu defaki adi bir çapkınlık değil.
— Çapkınlığın yükseği olabilirse pekâlâ… Onu da kabul edelim.
— Hayır, hayır, şimdi çapkınlığa derece tayiniyle uğraşmayalım. Bu son aşkımın böyle adilikler ile asla münasebeti yoktur. Bu
nezih, ulvi ve ciddi sevdamı izdivaçla bir kat daha îlâya91 uğraşıyorum.
— Güzel söylüyorsun lakin sevdanı tebrikten başka bu hususta
sana nasıl bir muavenette bulunabileceğimi kestiremiyorum. Salahına nasıl muavenet edebileceğim? Böyle şeyler insanın kendinden
olursa olur. Sırf haricin muavenetiyle mühim bir netice çıkmaz.
— Ben bu izdivaca muvaffak olursam salahım muhakkaktır.
— Seni bir defa daha tebrik ederim. Lakin galiba ben ne kızı
tanıyorum ne de ailesini…
— Evet tanımazsınız.
— O hâlde?
— Onları tanımamakla beraber bu teehhülümü92 teshilde93 büyük muavenetiniz olabilir.
îlâ: yüceltme
teehhül: evlenme
93	
teshil: kolaylaştırma
91	
92	
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— Sözlerinden hâlâ vazıh94 bir meal çıkaramıyorum. Ne yapacağımı sen bana söyle. Talimatın vechile95 hareket edeyim.
— Kız pek asil, muteber96 bir aileye mensup97.
— Âlâ98…
— Beni temiz bir yürekle seviyor.
— Bu da aliyyülâlâ99…
— Fakat kayınpeder asalet icabından saydığı birtakım köhne
fikirlere tabîat-ı merâkîyle100 malul101…
— Sen de pederinden asil bir nama vârissin. En asil ailelerin
küfvü102 bir çocuksun.
— Ya validem?
Bu istifham103 üzerine küçük birer tereddütle somurtarak yarım
dakika birbirimize bakıştık, nihayet tesellime biraz alay karıştırıp
dedim ki:
— Validen soysuz bir kadın değil ya… O da pederinin asaletine
yarı yarıya hissedar değil mi?
— Validemin aleyhinde dönen dedikodular ve onun bu dedikodulara sebebiyet veren birçok münasebetsiz hâlleri, hareketleri?
Kaynım sustu. Benden cevap bekleyerek kadehleri lebalep104
doldurdu. Kaynanamın, bu kart aşüftenin105 hoppalığı bahsinde hakikate karşı kafalarımızı dumanlandırmak için kupalarla içsek yeri
vazıh: açık, belli
vechile: -a göre, yoluyla
96	
muteber: saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer
97	
mensup: bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı
(kimse)
98	
âlâ: iyi, pek güzel
99	
aliyyülâlâ: pek güzel, mükemmel
100	
tabîat-ı merâkî: vesveselilere has yaradılış, meraklı mizaç
101	
malul: hasta (kimse)
102	
küfüv: denk, benzer, eş
103	
istifham: soru
104	
lebalep: ağzına kadar
105	
aşüfte: oynak, açık saçık kadın, kokot
94	
95	
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vardı. Beyinlerimizi kavrayan içki hararetiyle gözleri parlayan Ali
Harun devam etti:
— Kızının dest-i izdivâcına talip olunca106 müstakbel kayınpederim tabii hakkımda tahkikata107 girişecek. Validemin aleyhinde
duyacağı fenalıklar beni kendisine damat etmesine mâni olacak.
Bu elim108 hakikat karşısında bir söz bulamayarak sustum. Delikanlı endişeli bir nazar ile gözlerimin içine bakarak benden tesliyetkâr109 bir cevap bekliyordu. Sükûtum110 uzayınca nihayet dedi ki:
— Enişte Bey, bana küçük bir ümit verecek bir söz bulamıyor
musunuz? Validemin ıslahı için aklınıza hiçbir çare gelmiyor mu?
— Validenizin ıslahı için çare! Bu söylenildiği kadar kolay bir
mesele değildir.
— Ne yapalım, Enişte Beyciğim ne yapalım? Her müşkülün bir
âsân111 tarafı bulunur derler.
— Oğlum, bazı kötü huylar, itiyatlar112 ile kaşarlanmış bir kadını imlaya getirmek113, bu benim deruhte edebileceğim114 bir iş değil.
— Ailemizi büyük bir felaketten kurtarmak ister iseniz bu hususa benimle beraber bir çare, müessir115 bir çare düşünmelisiniz.
— Ne felaketi?
— Dürdane beni seviyor, ben ona çıldırıyorum. Birbirimizin
olamazsak yeis116 insana her fenalığı yaptırtır.
Ali Harun’un gözlerinde üzerinize saldıracak bir canavarın
vahşeti parıldamaya başladı. Âdeta yüreğime korku geldi. O, bir
dest-i izdivâcına talip olmak: evlenmek istemek
tahkikat: soruşturma, araştırma
108	
elim: acıklı
109	
tesliyetkâr: teselli veren, avutan, avutucu
110	
sükût: sessizlik
111	
âsân: kolay
112	
itiyat: alışkanlık
113	
imlaya getirmek: yola getirmek
114	
deruhte etmek: üstlenmek
115	
müessir: etkili
116	
yeis: umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
106	
107	
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daha doldurdu. Ben ihtiyaten117 içmedim. Çünkü bu sinsi oğlandan
her şeyi memul ediyordum. Her şeyi… Maahaza ailemizin uğrayacağı felaketin nevini anlamak için sordum:
— Harun… Çocukluk lazım değil. Ne yapacaksın?
— Onu ben bilirim.
— İntihar mı?
— Saadetime mâni olanı sağ bırakıp da kendimi öldürecek kadar aptal değilim.
— Rica ederim. İçme artık. Saçmalıyorsun.
— Saçmalamıyorum. O kadar ciddi ve felsefi söylüyorum ki…
— Saadetine mâni gördüğün kadın validendir.
— İnkâr etmiyorum.
— Ananı mı öldüreceksin?
— İcap ederse!
— Ooo, güzel felsefe…
— Her felsefe hayatla başlar, ölümle biter. Çözülmeyen müşküllerin hallali118 odur. Ölüm… Muztar kalınca119 ya ölür veya öldürürsün. İşte tarih… İşte her günkü vakalar… İşte zabıta vukuatı…
İşte romanlar… Filozofuz diye ortaya çıkan heriflerin ciltler dolusu
dırıltıları insanlar arasında zerre kadar hüsn-i imtizâç120 tesis edebilmiş midir121? Dinsiz, imansız, felsefesiz, kitapsız, hırlaşan, dalaşan
hayvanlar ne ise biz hâlâ oyuz. Hiçbir dâhi, insanlara refah, imtizaç122 temin edecek bir felsefe icat edemez. Tabiatta layetegayyer123
bir felsefe vardır. İşte bunu bulmalı, görmeli, hayata tatbik etmeli124.
ihtiyaten: her duruma, her ihtimale karşı, ilerisini düşünerek
hallal: halleden, çare bulan, çözen
119	
muztar kalmak: çaresiz kalmak, yapmak zorunda bulunmak
120	
hüsn-i imtizâç: iyi geçinme
121	
tesis etmek: meydana getirmek, ortaya çıkarmak
122	
imtizaç: anlaşma, uyuşma
123	
layetegayyer: değişmez
124	
tatbik etmek: uygulamak
117	
118	
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Yoksa kadimden bugüne kadar filozof efendiler, birbirinin dediklerini çürütmekten başka meydana bir hakikat koyamamışlardır.
— Kendine gel yavrum, kendine gel. Sana ananı öldürmek mezuniyetini125 veren felsefeyi hiçbir zaman bana kabul ettiremezsin.
— İcap ederse Enişte Bey, icap ederse…
— Böyle bir vücubu126 hiçbir din, hiçbir meslek, hiçbir kanun,
hiçbir vicdan tecviz edemez127.
— Dünyada anasını, babasını öldüren ilk evlat ben değilim. Her
günkü adi vukuatı bir tarafa bırakalım. Tarihi açınız. Ellerini ana,
baba, kardeş, evlat kanına boyamış meşhur ve mağfur128 katilleri
çok görürsünüz. İnsanların dünya yüzündeki ilk vakaları Habil,
Kabil cinayetiyle başlamaz mı? O günden beri beşerin129 tıyneti130
değiştiğini bana ispat edebilir misiniz? Mademki böyle başlamış,
böyle bitecektir. İcap ederse anamı da, babamı da, ablamı da, eniştemi de…
— Harun fazla içtin. Söylediğini bilmiyorsun. Yoksa sen, tıynetinde cinayet mayası bulunan bir çocuk değilsin.
— Enişte Bey sözüme inan. Tıynetim insan kardeşlerimin bir
aynısıdır. Damarlarım beşerî131 canavarlıkların her türlüsüyle darabandadır132. Her insan da benim gibidir. Sen de benim mevkimde
kalsan öldürürsün.
Birahanede bulunanların nazarlarını üzerime celbedecek133 bir
şiddetle haykırdım:
— Sarhoş sözleri…
— Keşke yalnız rakı sarhoşu olsam…
mezuniyet: yetki
vücup: gereklilik
127	
tecviz etmek: uygun bulmak, izin vermek
128	
mağfur: affolunmuş; merhum
129	
beşer: insanoğlu, insan
130	
tıynet: yaradılış, huy, maya
131	
beşerî: insanoğlu ile ilgili
132	
daraban: vurma, vuruş, çarpma, çarpıntı
133	
celbetmek: kendine çekmek
125	
126	
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— Tuhaf şey, diğer türlü bir istimin134 de mi var?
— İçtiğim sigaraların içinde esrar da var.
— Salahın yolunu tutmuşsun doğrusu. Seni ben değil, cinci
hoca bile okusa kurtaramaz. Dürdane Hanım’ın aşkı seni zıvanadan
büsbütün çıkarmış. Validene ne kabahat buluyorsun? Kayınpederin olacak zat, hakkında ince tahkikatta bulunsa sana kızını değil,
hizmetçisini bile vermez. İşret, esrar, kumar… Bildiğimiz bunlar,
bilmediğimiz daha kim bilir ne marifetlerin var?
3
İşe bakınız, işe bakınız. İşret arasında sigarasına esrar da karıştırmış. Anasını öldüreceğinden ehemmiyetsiz bir vaka gibi öyle
biperva135 bahsediyor ki… İşte asri tefessüh136… İşte ahlak bozukluğunun tüyleri ürperten son numuneleri…
Merhum Harun Efendi, karısına, oğluna biraz servet bırakmış
fakat onlara bu parayı mesudiyetle yiyecek terbiyeyi verememiş.
Birahaneden çıktık. Ben rakıdan ziyade bu esrarkeş oğlanın
caniyane137 sözleriyle sarhoş oldum. Acaba ciddi mi söylüyordu?
Yoksa esrarın asap138 üzerine gösterdiği geçici tesiriyle mi saçmalıyordu? Ne olursa olsun kafasında böyle müthiş bir suikastın taammüdü139 kaynayan bir mahlukla omuz omuza eve dönmek her
dimağın tahammül edemeyeceği bir işkence idi.
Şimdi ne yapayım? Felaketi karıma haber vereyim mi, vermeyeyim mi? Saklasam cinayet vukuunda vicdanen mesul kalacağım.
Söylesem bu mütereddi140 ailenin bir uzvu olan zevcemin bozuk sinirlerini büsbütün berbat etmiş olacağım.
istim: bir amaçla elde edilen buhar, buğu; uyuşturucu madde
biperva: pervasız, korkusuz
136	
tefessüh: (kişi, toplum vb. için) özelliğini, niteliğini yitirerek bozulma, kokuşma
137	
caniyane: canice
138	
asap: sinir
139	
taammüt: bir işi veya suçu bile bile, tasarlayarak yapma
140	
mütereddi: soysuzlaşmış
134	
135	
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Beşiktaş’taki konağımıza gitmek için tramvaya bindik. Sağa
sola biraz sendeleyen kaynımın hareketlerini ara sıra tanzime mecbur oluyor ve gözlerimi üzerinden ayırmıyordum. Bazen uyuklar
gibi kafası göğsüne düşüyor, bazen birdenbire irkilerek sairfilmenama141 benzeyen gözleriyle kalabalık içinde bir şey arıyor, sonra
havaya kaldırdığı sağ elinin üç parmağını şakağına yaklaştırarak
mühim bir hesap yapar gibi oynatıyordu.
Aman ya Rabbi, ben bu deliyi nasıl idare edeceğim? Acaba
yanında silah var mı? Kalabalığın içinde gözleriyle arayıp da parmaklarıyla alelacayip142 işaretler ederek hesapladığı nedir? Tramvay halkı içindeki kadınlardan birini validesi sanarak mecnunane
bir cürette bulunmasın?
Böyle endişeler, korkular, helecanlar içinde eve geldik. O gecelik tehlikeyi atlatmış olduğumuz için uzun bir ohh çekmeye hazırlanırken müthiş bir fırtına mukaddimesi gibi büyük bir hengâmenin143 ilk sarsıntıları baş gösterdi.
İçeri girer girmez sarhoşluktan, tos144 durmaya hazırlanan bir
koç vaziyeti alan kaynım karşımıza çıkan hizmetçi kıza heceleri
gevşemiş, harflerin savtları145 bozulmuş olgun bir telaffuzla:
— Va va validemi görrmek issterrim.
Onun tehlikesinden bihaber bulunan hizmetçi kız fütursuzca146:
— Şimdi validenizi göremezsiniz.
— Ni ni niçin?
— Çünkü misafiri var.
— Şi şimdi misafir gibi senin de… anamın da… ba babamın
da… a alayınızın da…
Hizmetçi kız bana dönerek:
sairfilmenam: uyurgezer
alelacayip: pek acayip, pek garip, şaşılacak nitelikte
143	
hengâme: patırtı, gürültü, kavga
144	
tos: alın veya boynuzla vuruş
145	
savt: ses, seda
146	
fütursuzca: önemsemeyerek, aldırmayarak
141	
142	
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— Beyefendi ben korkarım. Bu akşam küçük bey çok sarhoş.
Kaynım, hazır elbiseci mağazalarının önündeki mankenler gibi,
yekpare147 bir vücutla kızın üzerine devrilir bir hücum savletiyle:
— U u ulan edepsiz tayıncı148 sa sarhoş kim? Seni gidii imanını…
Muhatabının kadın veya erkek olduğunu fark edemeyecek kadar, Harun’un beynini gittikçe kesafeti149 artan menhus150 bir sekr151
sarıyordu. Bu hayırsız oğlanı dakikadan dakikaya böyle kavrayan
rakı mıydı, esrar mı?
Sarhoşun sözleri büsbütün saçmaya dönmekte, telaffuzu anlaşılmaz bir ağırlık almakta iken ben kızdan sordum:
— Misafir kim?
— Apokat Vassaf Bey…
Bu ismin havadaki tanini152 anında, sarhoş, karanlıkta emekleyen yeni ayak bir çocuk gibi duvarlara tutuna tutuna gidip oturduğu
iskemleden başını kaldırmaya uğraşarak:
— Bu bu saatte… a anamın yanında erkek misafirin (hızlı hızlı
birkaç defa soluyarak) ne münasebeti var efendim?
Sarhoşun bu sualinde dimağının o andaki teşevvüşünden153
memul edilmeyecek bir mantık vardı. Hizmetçi kız benim yüzüme
baktı, ben onun… İkimizde de bir cevap bulup vermek kiyaseti154
görülemedi.
Sarhoş ezgin, baygın kelimeler ile devam etti:
— Vassaf mı? Ha ha ha ye ye yemiş iskelesi hamallarına mezelik eden bu kopuk it, annemin yanında ne arıyor?
yekpare: tek parça, bütün
tayıncı: eşcinsel erkeklere aracılık eden erkek
149	
kesafet: yoğunluk
150	
menhus: uğursuz
151	
sekr: sarhoşluk
152	
tanin: tınlama
153	
teşevvüş: karışıklık
154	
kiyaset: akıllıca davranış, akıllılık
147	
148	
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Hizmetçi kız ‒ Hanımefendinin hesabına bakıyor. Batak paraları tahsil edecekmiş.
— Bataktan pa para mı çıkaracak? O haytanın ke kendisi batakçının âlâsıdır. Eline elini veren parmaklarını tamam bulamaz. Kâğıthane’deki Sünnet Köprüsü bu oğlandan çok namusludur. Çünkü
üzerinden daha az yolcu geçmiştir. Şimdi geçmişine sövdürme beni.
Of… Midem bu bulanır.
Sarhoşun içinde birbiriyle imtizaç edemeyen mezeler dışarı
uğramak isteyerek geviş getiren hayvanlarda olduğu gibi boğazında aşağıdan yukarı bir hareket görüldü. Vücudu başıyla beraber birkaç defa sarsıldı, rengi uçtu. Gözleri süzüldü. Başını kolları üzerine
iskemlenin arkalığına verdi. Hizmetçi kız koştu. Leğen getirdi. Fakat Harun bu mide ihtilali sağanağını serpintisiz geçirdi. Lüzumsuz,
manasız bir tebessümle gözlerini hizmetçi kıza kaydırarak:
— Hayriye, annemin hesabına bakıyorlar, dedin. Kim bakıyor?
Kız biraz taaccüple155:
— Söyledim ya küçük bey. Apokat Vassaf Bey bakıyor.
Kaynım hizmetçiye yumruğunu kaldırarak:
— Ha hâlâ karşımda bo… bok ismi mi geveliyorsun? Şimdi
seni gebertirim kahpe.
— A a hem soruyorsunuz… hem kızıyorsunuz.
— Şi şi he men şimdi ben annemi görmek istiyorum. Yanına
gideceğim.
Hayriye ‒ Hanımefendi, yanımıza kimseyi bırakmayınız, diye
tembih etti.
— Ne bo…yer ağanın beygiri156?
— Gördükleri hesap pek ince imiş de zihinleri karışmasın diye…
Sarhoş eliyle pantolonun arka cebinde bir şey arayarak:
taaccüp: şaşırma, şaşkınlık
“Ne bok yer ağanın beygiri?”: “Ne halt yer ağanın beygiri?” şeklinde de
söylenen bir deyim

155	
156	
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— Ben onlara ince hesabı şimdi gösteririm, dedi. Bu kelimeleri
yarı anlaşılır bir rekâketle157 boğarak söyledi. İskemlenin arkalığına
bir daha kapandı. Bu defa ağzından söze bedel diğer şeyler boşandı.
Eli arkasında silaha davranmak vaziyetinde kalarak bir dakika sonra sızdı. Döşeğine naklettiler.
O, göçtükten sonra, ispirto buharının tazyikini158 beynimde
ben de duymaya başladım. Kaynanamın odasındaki ince muhasebe
ne evladın ne damadın havsalasına159 sığacak bir ameliye değildi.
Kalın kafam bu noktada bir türlü asrileşemeyen160 bir Türk oğlu
Türk’tü. Türk nesli, ırkının bu husustaki taassubunu161 ebediyen
muhafaza edecektir. Yanı başındaki nameşru162 münasebeti hazmeden kafalar Türklüğe karışmış ecnebi hulkiyetlerdir163. Düşündükçe
şimdi benim beynim de altüst oluyordu.
Sızmazdan evvel kaynımın söylediği şu: “Ne bo… yer ağanın
beygiri?” cümlesini birkaç defa ben de mırıldadım. Bu sözün aslını faslını bilmiyordum. Ne vakit ve ne münasebetle ağanın beygiri
bo… yemişti? Neyse onun yediği halttan bize bu lakırdı bergüzar164
kalmış ve bu makama uyuyordu. İşte bu kadar…
Karısına yular teslim eden erkeklerden değilim. Fakat Vehibe
fırsat düşürebildiği tahakküm165 dakikasını hiç kaçırmaz.
Asık bir suratla sordu:
— Kardeşimle beraber değil miydiniz?
— Evet
— Niçin bu kadar içirdiniz?
rekâket: kekemelik
tazyik: basınç
159	
havsala: zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi
160	
asrileşmek: çağdaşlaşmak
161	
taassup: aşırı şekilde, körü körüne bağlılık
162	
nameşru: meşru olmayan
163	
hulkiyet: yaradılış
164	
bergüzar: armağan
165	
tahakküm: hükmetme
157	
158	
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Ben, ağanın beygirine birkaç defa daha yedirdikten sonra köpürdüm. Çünkü karımın suali tahammül olunur herzelerden166 değildi:
— Hanım kardeşine ben mi içirdim? Onun morfin, eter167 şırıngasını, esrar tabakasını, rakı, konyak şişesini yanında taşıyan
mütereddilerden168 olduğunu bilmiyor musun? Meyhaneye ben onu
götürmedim. Mühim bir şeyden bahsedeceğini söyleyerek o, beni
götürdü.
— Nasıl mühim şey?
— Anasını öldürmek tasavvuruna düşmüş.
Karım çırpına çırpına bir çığlık kopararak:
— Söyleme bey, söyleme! Şimdi bayılırım!
— Şimdi bayıl, sonra bayıl. Seksen defa bayıl, hakikat bundan
ibaret.
— Aman Allah’ım neler işitiyorum. Bu oğlan nereden çıktı
içimizden böyle? Soyumuzda katil yoktu. Hem ana katili, dağlara
taşlara…
— Hanım senin anan da öldürülecek bir karıdır doğrusu.
— Bey sus. Sen insaf et bari. Sinirlerimin hâlini bilirsin.
— İnsanlara gelecek felaket, sinirlerinin teessüre169 mukaveme170
ti derecesini hesaplayarak gelmez.
— Ben de deliyim. Niçin bu kadar telaş ediyorum? Kardeşimin
yüreği pek yufkadır, bilmez miyim? Harun bir tavuk bile öldüremez. Sarhoşlukla edilmiş hezeyanlar…
— Harun rakıyı, esrarı çekip morfinle kanını zehirledikten sonra anasını da öldürür, seni de, beni de, mahalle imamını da…
— Bey, bana teselli verecek yerde sen de yangına körükle gidiyorsun.
herze: saçma söz
eter: oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar
168	
mütereddi: soysuz
169	
teessür: üzüntü
170	
mukavemet: dayanma, karşı durma, karşı koyma, dayanırlık
166	
167	
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— Biz teselli saatinde değil, kopacak felakete bir çare düşünmek anındayız. Hakikati niçin saklayayım? Şimdiye kadar tavuk
boğazlayamayan Harun, efkâr edip de171 esrarla karışık birkaç kadeh çekince anasını pekâlâ temizleyebilir.
— Sus bey. Şimdi aklımı bozarım.
— Zaten bu ailede aklı tam ayar kimse yoktur. Ananın hâli malum… Biraderinin cinneti meydanda… Bu ikisinin ortasında senin
akıllı kalmana imkân var mıdır? Sana açıkça söyleyeyim ki ben burada damat sıfatıyla otururken yukarıda validenin çapkın bir gençle
odaya kapanarak ince muhasebe görmelerine tahammül edemem.
— Bey insaf et. Kadının orada burada bu kadar alacağı birikti.
İşine oğlu bakmaz. Sen aldırmazsın. Annem kendi adliyelere gidecek değil ya. Elbette bir avukat tutacak.
— Daha dün böyle söylemiyordun. Bugün ne çabuk annenin
lehine döndün?
— Ne yapayım anamdır. Kadını öldürmek için ettiğiniz ittifaka172 ben de mi dâhil olayım?
4
Sabahleyin döşekten kalkınca vücudumun kırgınlığı, başımın
ağırlığı, midemin bozukluğu dün akşam Harun’la beraber birahanede kadehlerin adedini fazla kaçırmış olduğumuzu anlattı. Zevcem, baş çatkılı173, gözler kırmızı, meyus174, somurtkan karşımda
dolaşıyor.
Akşam onunla biraz dırıltı ettiğimizi biliyorum. Meselenin kaynanama aidiyetini de tahattur ediyorum175. Harun’un tehditlerinden
de zihnimde bazı kelimeler dolaşıyor. Lakin karımla aramızda söz
efkâr etmek: efkârlanmak, düşünüp tasalanmak, üzülmek
ittifak: birlik
173	
çatkı: alından geçer biçimde başın çevresine çember gibi (kumaş, başörtüsü,
yazma vb. ile) bağlanan bağ
174	
meyus: üzgün
175	
tahattur etmek: hatırlamak
171	
172	
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nasıl başladı nasıl bitti vazıhan176 farkında değil gibiyim. Önüme
bir kahvaltı tepsisi sürüldü. Tereyağı, reçel, zeytin, çay falan filan
hemen hemen istiğna177 ile başımı çevirince Vehibe başladı:
— Rakı yalnız midenizi değil, akşam aklınızı da bozmuştu. Ne
idi Harun’un o hâli? Ne idi sizin onun fikirlerine ittibadaki178 şiddetiniz… Bir kere, annem, siz, kardeşim… Üçünüzün arasında yaşamak benim için çok güçleşti.
Zevcem buradan tutturduğu serzenişlerini179 hayli uzattı. Akşam onun bana, benim ona ne demiş olduğumuzu bir bir tekrarlayarak mücadeleyi yine canlandırdı. Humarımın180 bulantısı arasında
dedim ki:
— Vehibe akşam sarhoştum. Şimdi ayığım. Fakat mesele yine
o meseledir. Onun ciddiyetinden, vahametinden181 bir nokta eksilmemiştir. Çünkü kardeşinle aramızda bahis açıldığı zaman ikimizin
de pekâlâ aklımız başımızda idi. O lisanına sahip idi, ben de kulaklarıma… Oğlan kendine asil aileden bir kız bulmuş. Onunla izdivaç
sevdasına düşmüş. Hiçbir delikanlı bu emelinden dolayı takbih182
olunamaz. Validesi aleyhinde dönen dedikoduların bu izdivaca bir
mâni teşkil etmesi ihtimali önünde yeisinden çıldırıyor. İstiyor ki
artık anası aklını başına alarak sinniyle mütenasip183 bir hayat geçirmeye karar versin. Hanımefendi âlemin dedikodusuna çanak açacak bir hoppalıkla, ahlaksız delikanlılarla gülünç münasebetlerinde
devam ederse en ağır ceza ile ondan intikam alacağını söylüyor.
— Bey, “ceza”, “intikam”, bu iki kelime bir anaya karşı nasıl
kullanılır?
— Nasıl kullanılır bilmem. Kullanıldığını işittim.
vazıhan: açık bir şekilde, açık açık
istiğna: önerilen bir işe karşı nazlanma, nazlı davranma
178	
ittiba: ardı sıra gitme, uyma, tabi olma
179	
serzeniş: sitem, başa kakma
180	
humar: içki veya uyku sersemliği
181	
vahamet: güçlük, korkulacak tehlikeli durum
182	
takbih: çirkin görme, beğenmeme, kabahatli bulma
183	
mütenasip: orantılı, oranlı, uygun
176	
177	
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— Bu yaştan sonra annem oğlunun sözüyle oturup kalkar mı?
Hem o ne cadaloz gelin ki daha gelmeden anneme tahakküme başlıyor.
— Bilmem. İşte annen, işte kardeşin… Meseleyi faslediniz184.
— İşte bir daha tekrarlıyorum. Bunlar sarhoşlukla söylenmiş
sözler. Harun evlenemez.
— Evleneceğim, diyor.
— Anasını öldüremez.
— Öldüreceğim, diyor.
— Sizin bu husustaki fikriniz ne sularda?
— Bu hususta ne benim fikrim para eder ne de senin sözün…
Kardeşini çağırırsın buraya, açıktan açığa sorar, akşamki sözlerinin
ciddi olup olmadığını anlarız.
Harun’u çağırmak için zevcem perişan bir zihinle odadan çıktı.
Sekiz on dakika sonra yalnız avdet edince185 sordum.
— Hani ya kardeşin?
— Daha döşekten kalkmamış.
— Öğle yaklaştı.
— Evet öğleler oluyor. Bu ne uykusu bilmem?
— Uyku değil, akşam biraderin sızmıştı.
— Uyku olsun, sızma olsun, dün gece öyle dehşetli bir niyetle
yatan adam bu kadar uzun müddet döşekte kalabilir mi?
— Niçin kalmasın?
— Dimağlarında öyle müthiş bir kastın zehriyle kıvrananlar beş
dakika bir yerde durup dinlenemezler.
— Ne biliyorsun? Sen birkaç defa katil oldun mu?
— Rabb’im göstermesin. Olmadım ama zihnimde ufak bir kuruntu olsa içim içime sığmaz. Deli gibi dolaşır dururum.
fasletmek: çözmek, sonuçlandırmak
avdet etmek: dönmek, geri gelmek

184	
185	
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— Biraderinin kullandığı morfinden bir doz da sana şırınga etseler üç gün üç gece uyursun vallahi. Böyle çocukça muhakemelerden kardeşini tebriyeye186 uğraşma. Onu sarhoş iken ben dinledim. Ayık iken bir de sen söylet. Meramı ne ise anlaşılsın. Ona göre
tedbir almaya uğraşalım. Böyle tehlikeli hususlarda hakikatle karşı
karşıya gelmekten korkmamalıdır. Çünkü başka çare yoktur.
— Biraz açık saçık yatıyordu. Tartaklayıp uyandırdım. Derlenip toplanıp gelecek.
— Akşam onu döşeğine başından ayaklarından tutarak götürdüler. Elbisesiyle yatırdılar. Nasıl olup da soyunmuş?
— Bilmem.
— Hayriye soymuş olacak.
— Belki…
— O kadar fütursuz belki diyorsun ki…
— Ne var?
— Genç bir hizmetçi kız, sarhoş bir delikanlıyı son çamaşırına
kadar soyar da buna, ne var, denir mi?
— Ne olurmuş?
— Şimdi beni koyu koyu söyleteceksin. Eski kadınlar böyle
şeylere fevkalade187 dikkat ederler ve ehemmiyet verirlerdi. Annen
kendi havasında, sen de vurdumduymaz bir kafa ile yaşıyorsun. Ahlak bozukluğu bu derece salgın olan bir evde edep, terbiye nasıl
barınır?
— Kardeşim için ne söylersen söyle lakin onun bu cihetteki
tabiatını iyi bilirim. Öldüm Allah desen öyle Hayriye gibi kızlara
katiyen tenezzül etmez188.
— Belki Hayriye, küçük beyi zihninden geçirir.
— Geçirsin. Ne çıkar ondan?
tebriye: temize çıkarma, aklama
fevkalade: aşırı bir biçimde
188	
tenezzül etmek: kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul
etme; seviyeye inme
186	
187	
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— Çok mühim şeyler çıkar. Biz evin erkekleri daima içeride bulunmayız. Hanede olup biten şeylerden ekseriya haberimiz olmaz.
Evin içinde bir casus bulundurmak icap edince gözü açık hizmetçi
kızlardan birine ilanıaşk etmekle maksat temin olunur. İhtimal ki
Harun validesinin en ince esrarına bu tarikle189 vâkıf oluyor190. Anlıyorum, onun derinden derine vukuf peyda edip de191 henüz bize
açmadığı çok şeyler var.
Harun, sünepece bir gecelik gömleğiyle yaka çarpık, göz şaşı,
sallana sallana geldi. Yüzümüze bakmadan doğru aynanın önündeki sürahiye koştu. Bardağı doldurdu. Lakır lakır lakır dikti. İspirtonun külhana192 çevirdiği mide ateşi sönmedi. Yarım bardak daha içti.
Ağır ağır bir kenara oturdu. Çapaklı gözlerinin uyuşuk bakışıyla
bizi süzdü. Hararetli nefesler saçan paslı ağzından hiçbir söz çıkmadı.
Açık göğsü, kol ve bacaklarının yirmi beş yaşına mahsus reculane güzelliği görülüyordu. Solgun ve kemikli siması bu genç vücuttan birkaç yaş geçkin duruyor, tüyleri uzun bir fırça gibi kabarık
saçlarının altındaki çekik siyah gözleri hemen kapanacak zannolunur bir rehavetle194 aralık bakıyordu.
193

Çehrenin erkekçe letafetini itmam eden195 bıyıklar, onda sekiz
hazfedilmiş196 olduğu için bütün asri delikanlılarda görüldüğü gibi
yüzün çizgileri sertleşmiş, bu çıplak dudakların üzerindeki kirpiklere, kaşlara bir nispetsizlik, ahenksizlik, kabalık, kartlık gelmişti.
tarik: yol
vâkıf olmak: bilmek, öğrenmek
191	
vukuf peyda etmek: bilgi edinmek; sırra, bilgiye erişmek
192	
külhan: hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik
193	
reculane: ergin, yetişkin erkeğe yakışır tarzda
194	
rehavet: vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
195	
itmam etmek: tamamlamak
196	
hazfetmek: eksiltmek, aradan çıkarmak
189	
190	
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Kaynımın ruhunda akşamki galeyan197 yoktu. İspirtonun tesiriyle beraber bütün hiddeti198, şiddeti sönmüş gibiydi. Bıraksak hemen yine uyuyacak zannolunuyordu.
Nabemahal199 olan korkumuzun beyhudeliğini200 ispat eden
onun bu durgun hâlini gördükçe zevcem ufak bir memnuniyet tebessümüyle yüzüme bakarak:
— Hah işte gör. Ben sana demedim miydi? Bu oğlanda anasına silah çekecek bir vahşi tavrı, hulkiyeti var mı, mealini ihsasa201
uğraşıyordu. Harun ayıklık zamanına mahsus sinsiliğini tamamıyla
takınmış, sarhoşluğu esnasında ağzından fazla söz kaçırmış bulunduğuna nadim202 bir hilmiyetle203 önüne bakıyordu.
Akşamki huysuzluğu, anası aleyhindeki tehditleri sırf ispirto
hızıyla yapılmış usulsüz densizlikler miydi? Yoksa bunda bir nebze204 hakikat var mıydı? Zihnimden bu noktayı eşeleyerek kadir
olabildiğim bütün tahlil dikkatimle Harun’un gözlerine baktım. Titredim. Ruhunun müthiş hilesini bize karşı örtmek için durgun tuttuğu gözlerinde diğerlerinde ifşasından titrenecek korkunç bir esrar
âlemine uzanıp kaybolan, karanlık, muammalı205 bir bakış sezdim.
Zevcem bu keşfimin hiç farkında olmadı.
Kaynım akşamki maceranın isticvabına206 uğramaktan çekinir
gibi durduğu için söze açıktan açığa girmedim. Bir girizgâh207 arayarak dedim ki:
— Harun ne perişan bir hâldesin. Gecelik gömleğinin iki yerinde yırtık var. Gündüzleri seni yakaları boynuna uymayan üç günlük
galeyan: kaynama
hiddet: öfke, kızgınlık
199	
nabemahal: yersiz, uygunsuz
200	
beyhude: gereksiz, boşuna
201	
ihsas: üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
202	
nadim: yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
203	
hilmiyet: yumuşaklık, sakinlik
204	
nebze: az miktar
205	
muammalı: ayrıntısı bilinmeyen, açık olmayan, anlaşılması zor
206	
isticvap: sorgulama
207	
girizgâh: bir başka söze yol açmak için söylenen söz, girişlik
197	
198	
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gömlekler, ütüsüz mendiller ile görüyorum. Annen gençliğinden
beri böyle şeylerle iştigale208 alışmamış, ablan çoluğuyla çocuğuyla
meşgul. Sana candan bakacak bir kadın lazım. İnsanlar da güvercinler gibi çift yaşamak için yaratılmıştır. Sen de artık eşini arayıp
bulmalısın.
Zeki oğlan hemşiresinin önünde kendini söyletmek istediğime
derhâl intikal ederek209 gözlerini acı bir merkuziyetle210 göz bebeklerime dikti. Bir müddet hiç kırpmadan beynimi burgular gibi keskin keskin baktı. Ben onun bu bakışından şu manayı anladım:
— Akşam size hayli açıldım. Meselenin künhünü211 ve pürüzünü212 biliyorsunuz. Şimdi bunu bana tekrarlatmakta ne mana
var? Merak ettiğiniz mühim bir nokta bulunduğunu biliyorum. Ya
huzûr-ı kalbe213 ermek veya bir suretle bu tehlikeyi defe214 bir çare
bulmak için beni söyletmek istiyorsunuz. Hayır söylemeyeceğim.
Bu hakikat, infilak anına kadar bir bomba gibi yüreğimde gizli duracak. Meselenin teferruatından bahsedeceğim. Bu hakikate temas
etmeyeceğim. İstediğiniz kadar uğraşınız, beyhudedir.
Manidar bakışıyla bu manayı bana işrap ettikten215 sonra Harun gözlerini, diz diz üzerine koyup da oynattığı çıplak ayaklarının
üzerindeki terliklere çevirdi. Ve asıl maksadını gizlemek için söze
biraz latife karıştırarak:
— Ben her gün yakalık değiştirmek, ütülü mendil kullanmak
için evlenmek isteyenlerden değilim. Gönlümün kadından beklediği şeyler bu saydıklarınız değildir. Hemşirem size çiçek gibi bakabilen hamarat bir kadın olmadığı hâlde siz bedbaht216 bir koca değilsiniz. Ben teehhül için iyi bir hizmetçi ruhuyla doğmuş bir kadın
iştigal: uğraşma, ilgilenme, meşgul olma
intikal etmek: anlamak, kavramak
210	
merkuziyet: dikilme, saplanma
211	
künh: öz, kök, içyüz
212	
pürüz: engel, güçlük
213	
huzûr-ı kalp: gönül rahatlığı
214	
def: savma
215	
işrap etmek: bir maksadı kapalı olarak ima yoluyla anlatmak, çıtlatmak
216	
bedbaht: mutsuz, bahtsız, talihsiz
208	
209	
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aramıyorum. Gönlüm karımı aşk ile sevsin, onun bütün kusurlarını
affederim.
Her tarafına türlü kulp takarak217 meseleyi evirdik, çevirdik.
Harun anası aleyhinde hiçbir husumet218 izhar etmedi219. Biz de
onun böyle çirkin bir kasta taalluk eden220 hissini yeniden gıcıklamamak için bahsi değiştirdik.
Birkaç bardak daha su içip sekiz on defa esnedikten sonra kaynım yine odasına çekildi. Zevcem dudaklarının ucunu son vüsatine221 kadar yayan bir memnuniyet tebessümüyle bana dönerek:
— Ben sana demedim mi? Akşam vururum, yakarım tehditleriyle bizi dehşete düşüren Harun bugün süt dökmüş kedi gibi olmuş.
Tehditlerini tekrarlamak değil, buna dair bir söz açılmasından bile
korkuyor. O hezeyanlar222 sırf işret cinnetiyle ağzından saçıldı.
Ben hiç de zevcemin fikrinde değildim. Lakin onun peyda ettiği bu safderunane223 kanaati bozmamak için sustum.
5
Harun bir sıraya birkaç akşam görünmedi. Onun bu gaybubetleri225 yeni bir şey olmadığı için merak etmedik.
Kayınvalidemle Vassaf Bey’in hususi odadaki ince muhasebeleri devam ediyordu. Bir akşam eve geldim. Refikamı226 pek asabi
bir hâlde buldum. Eli ayağı titriyor, benzi ümitsiz bir hasta gibi
sapsarı kesilmişti.
Hemen:
224

kulp takmak: bir kimseyi, bir şeyi kusurlu göstermek için bahane, kusur bulmak
218	
husumet: düşmanlık
219	
izhar etmek: açığa vurmak, belirtmek, göstermek
220	
taalluk etmek: ilgili bulunmak, ilgili olmak, ilgilendirmek
221	
vüsat: genişlik
222	
hezeyan: saçmalama, sayıklama
223	
safderunane: safça, ahmakça, bönce
224	
bir sıra: üst üste, ardı ardına
225	
gaybubet: göz önünde bulunmama
226	
refika: hanım, eş
217	
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— Ne var? dedim.
O, rast geldiği iskemlenin üzerine yığılarak mini mini mendiline gözlerini sile sile:
— Ne olacak? Annem, annem… Ah, ah… Bu kadın pek azdı.
Allah encamımızı227 hayır etsin.
— Ne yaptı?
— Ne yaptığını söylemeye utanıyorum.
— Kocanım. Utanma söyle.
Zevcem bir iki hıçkırık arasında:
— Söylemeye dilim varmıyor. O yaştan sonra ah ne rezalet…
— Anan oğlu yerinde bir gençle odaya kapandıktan sonra artık
bizim için rezaletin her türlüsüne tahammül etmek lazım gelir. Ben
bu işteki fenalığın derecesini sana ihtara228 uğraştıkça ananı şiddetle
müdafaa ediyordun. Nasıl oluyor da bugün benim karşımda onu
rezaletle itham cesaretini gösterebiliyorsun?
— Ah ne yapayım bey? Benim anam senin de kaynanandır.
Onun bu ahlaksızlıkları el âlemi güldürür, bizi ağlatır. Kadınlar arasında bir söz vardır. İyi diyelim de iyi olsun, derler. Belki uslanır
ümidiyle bu dakikaya kadar onun her kötülüğünü örtbas etmeye
uğraşıyordum.
— Hanım, altmışına yakın azanlar uslanmazlar. Biz bunu toy
bir çocuk gibi uslandırmaya uğraşacağımıza çıldırdı diye ilan edip
vesayetimiz altına almalıyız.
— Deli değil ki… Her şeyi senden benden iyi biliyor. Hiçbir
doktor annemin cinnetini musaddak229 rapor veremez. Pekâlâ, pek
muhakemeli konuşuyor. Yalnız Vassaf Bey deyince aklı zıvanasından çıkıyor. Herifin geldiğini işitir işitmez parçalanırcasına kendini
merdivenlerden aşağı atıyor. İstikbaline koşuyor. On beş yaşında
bir kız gibi hoppalaşıyor. Çevikleşiyor. Lastik top gibi sekiyor. İşiencam: son, işin sonu
ihtar: uyarma, dikkat çekme, uyarı
229	
musaddak: doğruluğu onaylanmış
227	
228	
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tenleri hayretlere düşürecek her gün yeniden yeniye şuhluk230, fıkırdaklık231 âdetleri, huyları peyda ediyor.
— Ne yaptı? Ne yapıyor? Niçin böyle ağlıyorsun? Niçin titriyorsun? Neden bu kadar sarardın?
— Vassaf Bey’in geldiği akşamlar işret tepsisi çıkarılıyor.
— Ney?
— Beraber içiyorlar.
— Ney?
— Anahtar deliğinden gözetliyorum. Birbirinin ağzına rakı döküyorlar. Meze veriyorlar.
— Ney?
— Bazı geceler Vassaf gitmiyor.
— Ney?
— Burada kalıyor.
— Ney?
— Artık bunun neyi meyi var mı bey?
— Ney nakaratından başka söz bulamayacak bir beht232 ile şaşırdım karıcığım.
— Düşün, düşüneyim, düşünelim. Bu felakete bir çare bulalım.
İster isen Harun’u da aramıza alalım. Beraber bir sûret-i hal233 arayalım.
— Yok. Onun başında sevda ateşi tütüyor. Dimağını rakıyla, esrarla, daha bilmem neler ile istimleyince234 aculane235 ve delice bir
harekette bulunur. Zaten validesi aleyhindeki müthiş niyetini bize
anlatmadı mı? Şimdi onun sakin durduğuna bakma.
şuhluk: neşeli ve serbest olma durumu
fıkırdaklık: cilveli, oynak olma durumu
232	
beht: şaşakalma, şaşkınlık, hayret
233	
sûret-i hal: çözüm yolu
234	
istimleme: buhar işlemine tabi tutma, buharlama; uyuşturucu madde ile
uyuşturma
235	
aculane: acelecilik göstererek
230	
231	
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— Peki ama biz bu rezaletleri Harun’dan ne zamana kadar gizleyebileceğiz. Anasının Vassaf’la dudak dudağa rakı içtiğini, bazı
gece bu genç herifin koynunda yattığını bilmiyor. Bu müthiş hâllere
vâkıf olacağı dakikada kopacak kıyameti düşün bir kere.
— Ne olursa olsun. Şimdilik Vassaf’ı alargada tutup236 bir kanun
adamı bulmalıyız. Annenin cinnetini ilan etmeliyiz. Vassaf Bey’in
anana ilanıaşkı beşerî komedyaların en fecilerindendir237. Bu sahte
âşığın ihtiyar maşukasının238 buruşuk yüzüne, boyalı saçlarına vurulmadığı malum. Herif yakında iratlara el atacak. Seni, beni, Harun’u daraya çıkardıktan239 sonra her şeyin üzerine oturacak.
İnsanlar vakalara değil, vakalar insanlara hâkimdir. İnsanoğlu
kendinde hâkim olmak kudretini tevehhümle240 birçok şeyleri vukuundan241 evvel sezinleyerek kendi lehine değiştirmeye uğraşıyor.
Lakin biz şöyle böyle tedbirler almaya çabalarken ekseriya hadiselerin seli içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Yine öyle oldu. Biz şöyle
yapalım, böyle edelim derken kaza ve kader çarkının dişleri arasına
sıkıştık.
Bir akşam geç vakit eve geldim. Zevcem meyus, bitik bir çehre
ile karşıma çıktı:
— Ne var Vehibe?
— Malum ya her günkü dert…
— Söyle.
— Söyleme desen de artık söyleyeceğim. Çünkü tahammüle
takatim kalmadı. Niçin susayım? Annemin uslanmasını mı bekleyeceğiz? Buna intizar242 hamakatlerin243 en büyüğüdür. İşte sana haber veriyorum. Hiçbir namuslu erkeğin havsalası bu rezaleti kabul
alargada tutmak: uzakta veya açıkta tutmak
feci: acıklı, çok acıklı, trajik
238	
maşuka: sevilen, âşık olunan kadın
239	
daraya çıkarmak: işe yaramaz saymak, değer vermemek, kıymetsizleştirmek
240	
tevehhüm: kuruntuya düşme
241	
vuku: olma, meydana gelme
242	
intizar: bekleme
243	
hamakat: ahmaklık
236	
237	
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etmez. Ne yapacaksan artık yap. Vassaf yukarıda, annemle içiyorlar.
Delikanlı zararsız ut da çalıyor. Merdiven başına kadar çıksan bu
ezgili ahengi işitirsin.
Refikam validesinin bu dalaletinden244 bana çok defa bahsetmişti ama rezaleti böyle vukuu anında haber vermemişti. Öfke ile
tamir kabul etmez bir şiddette bulunmam ihtimalinden korkmuştu.
Zavallı kadın şimdi her tehlikeyi göze aldırarak her ne suretle olursa olsun bu elim hâle bir nihayet verilmesini benim erkekliğimden
bekliyordu.
Zevcemden sordum:
— Hani ya sen yanlarına sıkça sıkça hizmetçi gönderdiğini, çocuğu içeri salıverdiğini söylüyordun?
— Şimdi içeri bir kedi bile sokmak ihtimali kalmadı. Kimseyi
kabul etmiyorlar. Kapı içeriden sürmeli. Azmiye Hanım bir çoban,
kancık bir çoban köpeği sadakatiyle koridorun başında bekliyor.
Oradan kuş uçurmuyor.
— Rezalet…
— Bu kelime annemin mayubiyetini245 ifadeden çok âciz kalır.
Evvela bu Azmiye Hanım’ın nasıl bir mahluk olduğunu anlatmalıyım, fakat hakikatte ekseriya sanatın zapturaptına246 girmeyen
bir zorluk vardır. Çalışırız çabalarız da kalemle, fırça ile onun onda
birini ifade edemeyiz. Sanatın hakikati teşhirinde247 derece-i isâbetini248 tayin249 için dakik250 bir mikyas251 bulunamadığından çok kusurlarımız örtülü kalır.
dalalet: sapkınlık
mayubiyet: ayıplılık, ayıplı olma
246	
zapturapt: disiplin
247	
teşhir: sergileme
248	
derece-i isâbet: isabet derecesi
249	
tayin: belirleme
250	
dakik: çok iyi ve doğru işleyen, hassas
251	
mikyas: ölçek, ölçü
244	
245	
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Kalemimin Azmiye’yi tasvirdeki kudretsizliğini bile bile onu
tariften kendimi alamıyorum. Bu karı gayet mizaçgir252 bir dalkavuktur. Soyacağı zavallının en ince asabından ta ruhuna kadar hulul
eder253. Mücessem254 bir riya255, bir yalan, bir habasettir256. Müdahene257 bir fen şeklinde tedvin edilse258 bu kadından büyük üstat bulunmaz. Hiçbir ağır günah tasavvur olunamaz ki cüzi259 bir menfaat
uğruna Azmiye onu irtikâptan260 çekinsin. Nasıl söyleyeyim? Nasıl sıkılmadan anlatayım efendim? Bu karıyı tavsiften261 kelimeler,
cümleler arlanır. Fahişedir, sevicidir262, kulamparadır263. Kaynanama delikanlıyı sevmek illetini264 aşılayan bu menhustur. Bir haneye
kolera, veba, taun265 girsin, bu musibet266 girmesin.
Bu konaktaki hanımefendiyi, paşayı, genç kızı, toy oğlanı, uşağı, halayığı267, hasılı bir ev halkının her yaşta, her meşrepte268 bulunanlarını aldatacak bu karıda muhtelif tılsımlar vardır. Herkesin
zayıf tarafını derhâl bulur. Bir maden gibi işletmeye başlar. Sofu ile
sofu, sefihle269 sefih, doğru ile doğru, hayırsızla hayırsız, hırsızla
hırsız, arsızla arsız, yüzsüz ile yüzsüz olur.
mizaçgir: herkesin huyuna ve keyfine göre davranan, nabza göre şerbet vermesini bilen (kimse)
253	
hulul etmek: girmek, dâhil olmak, sızmak
254	
mücessem: cisimleşmiş, cisim durumunda olan
255	
riya: ikiyüzlülük
256	
habaset: kötülük, alçaklık
257	
müdahene: ikiyüzlülük, dalkavukluk
258	
tedvin etmek: düzenlemek, derlemek
259	
cüzi: az, azıcık, pek az
260	
irtikâp: (bir suç, günah) işleme
261	
tavsif: nitelendirme, niteliklerini söyleme
262	
sevici: kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın, ablacı, lezbiyen
263	
kulampara: oğlancı
264	
illet: hastalık
265	
taun: veba
266	
musibet: uğursuz
267	
halayık: kadın köle, cariye
268	
meşrep: karakter, mizaç
269	
sefih: zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
252	
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Hangi sınıftan insan olursanız olunuz, böyle bir çirkef karıya
bulaşmaktan ne kadar müctenip270 bulunursanız bulununuz yılan
gibi ayaklarınızın altında dolaşarak adımlarınızı köstekler.
Sizi kolayca avlamak için bütün arzu ve meyillerinizi tetkikle
sizin hulkiyetinizde görünür. Kendini tamamıyla size benzetir. Çok
geçmez sonra siz maazallah271 ona benzersiniz. Hasılı tarif olunmaz
bir afettir vesselam272.
Bünyesi kavi273, iri yarı erkek cüssesinde274 kırk beşlik bir karıdır. Esmer yüzü şirin, falcı kıpti275 karıları gibi dili tatlı, bakışı
nafiz276, tavırları zeki, mantığı muğfildir277.
Bizim konakta bir taraftan kayınvalideme, öbür yandan Harun’a çattı. Genç kaynımla bir odaya kapanıp esrar içtiler. Bu mükeyyifenin278 insanı naklettiği garaip279 âleminin havarıkı280 içinde
kendini Harun’un gözüne on beşinde emsalsiz bir huri gibi göstererek çocuğu vaslıyla bekâm281 ettiğine hiç şüphe kalmadı.
Kaynanamın akıl hocası, vekilharcı, tellalı hasılı her türlü vâsıta-yı icrâiyyesi282 bu kadındı. Sıkıntı zamanlarında faizle para bulur.
Satılacak mal varsa çarşıya, pazara, bedestene götürür. Bazı zamanlar kaynanamın sandık odasından içi mahfaza283 dolu küçük bir el
çantasıyla yahut koltuğunun altında sedefli ufak bir antika çekmece
veya gümüş takımlarıyla çıkar. Her şeyi alır, satar, yapar, eder, kimmüctenip: sakınan, çekinen, uzak duran
maazallah: “Tanrı korusun, Tanrı esirgesin.” anlamlarında bir söz
272	
vesselam: “kısacası” anlamında kullanılan bir söz
273	
kavi: dayanıklı, güçlü
274	
cüsse: insan gövdesi
275	
kıpti: çingene
276	
nafiz: delip geçen
277	
muğfil: aldatan, kandıran, baştan çıkaran
278	
mükeyyife: keyif ve sarhoşluk veren (şey)
279	
garaip: tuhaflıklar
280	
havarık: hayranlık uyandırıcı şeyler, harikalar
281	
bekâm: isteğine kavuşan, mesut
282	
vâsıta-yı icrâiyye: icra vasıtası, yerine getirme vasıtası
283	
mahfaza: içinde küpe, yüzük, bilezik vb. değerli süs eşyalarının saklandığı
kutu
270	
271	
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seye hesap vermez. Esrar ikisinin arasında kalır. Bayramda, seyranda genç yavuklulara verilecek hediyeleri, behiyeleri284 hep o intihap
ve tedarik eder285. Kaynanamı soyar, soğana çevirir.
Ev halkından istediklerini göze sokar, istemediklerini gözden
düşürür. Ortada bir fit, bir zıddiyet, bir dedikodu, bir geçimsizliktir
gider. İçimizden bu melun286 karıya diş bilemeyen yoktur. Lakin
kaynanamın fevkalade gözdesi olduğu için ne kadar uğraşsak sırtını
yere getiremeyiz.
İşte kayınvalidemin oda kapısı önünde bekçilik, yengelik eden
ahlaksız mahluk bu Azmiye şırfıntısıydı287.
Zevcem hâlâ karşımda ağlayarak devam ediyordu:
— Bugüne kadar sana ve herkese karşı annemin ayıplarını örtmeye uğraştım. Fakat hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Kapatmak
değil, bu rezalete ciddi bir çare bulmak lazım. Evin içinde en büyük erkek sensin. Yukarıya çık. Kolundan tut, zamparayı sokağa
at. Kapı önünde bekleyen o pezevenk karının da terbiyesini ver.
Annem bağırır çağırırsa bu geceden itibaren ortalığa cinnetini ilan
ederiz. Ah şimdi anlıyorum. Biz bu işin uhdesinden gelemez288 isek
sonu pek fenaya varacak. Harun esrar çektiği bir akşam bu rezaletin
üzerine gelecek. Macera cinayetle neticelenecek.
Fırtınaya tutulmuş bir kaptan gibi ellerimi arkama bağlayıp
odanın ortasında mekik dokumaya başladım. Hem de şöyle söyleniyordum:
— Ah Vehibe ah! Kadın değil misin? Bir saatte üç fikir değiştirirsin. Daha dün bu işi örtbas etmeye uğraşırken bugün beni olanca
şiddetinle ananın üzerine yürümeye teşvik ediyorsun.
— Ne yapayım bey? Mal canın yongasıdır. Anamı soyuyorlar.
Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Bir müddet daha sükût etsek füls-i
behiye: güzel, parlak hediye
tedarik etmek: bulmak, sağlamak
286	
melun: lanetlenmiş
287	
şırfıntı: seviyesi düşük, bayağı (kadın)
288	
uhdesinden gelmek: üstüne aldığı işi başarmak, becermek, üstesinden gelmek
284	
285	
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ahmere muhtaç kalacağız289. Annemin sandığında, dolabında, çekmecesinde ne varsa hep birer birer gidiyor. Galiba emvâl-i gayr-i
menkûle290 senetlerine varıncaya kadar her şey terhin ediliyor291,
birer türlü dolaba sokuluyor. Dava vekili sıfatıyla evimize giren heriflerin ne müthiş soyguncu olduklarını yakında anlayacağız. Lakin
iş işten geçmiş bulunacak.
— Hanım ben de sinirlinin biriyim. Şimdi yukarıya çıkacağım.
Kapı önündeki kancık köpek bana salacak. Ben ona terbiyesini bildirmeye uğraşacağım. Oda kapısı açılacak. Dışarıya iki günahkâr
baş çıkacak. Birbirimize gireceğiz. Ben böyle bir işe giriştim mi ya
ölmeli ya öldürmeliyim. Netice Harun’dan korktuğumuzdan daha
berbat olacak. Şu saatte kaynanam seni de, beni de, torunlarını da
evden kovacak. Rezalete rezaletle mukabeleden292 bir ikinci rezalet
daha çıkar. Biz bunun akıllıca, müdebbirane293 bir çaresini bulmaya
uğraşmalıyız.
— Bu felaketin define müessir bir tedbir aradım. Bugüne kadar
düşündüm, bulamadım. Sen muvaffak bir yol keşfettinse söyle.
Bu esnada bilaistizan294 oda kapımız açıldı. İçeriye Ali Harun
girdi.
6
Oğlanın kanla dumanlanmış gözlerindeki sairfilmenam seri bakışını görünce karı koca birbirimize fırlattığımız nazarlarla:
— Hah işte şimdi korktuğumuza uğradık, mealini anlattık.
Kaynım rakısını, esrarını her türlüsünü çekmiş, müthiş bir faciaya
hazırlanmıştı. Gözlerinde parıldayan cinayet cüretinden yüreklerimize ürküntü geldi.
füls-i ahmere muhtaç kalmak: bakır akçeye muhtaç olmak, çok fakirleşmek
emvâl-i gayr-i menkûle: taşınmaz mallar
291	
terhin etmek: rehin olarak bırakmak
292	
mukabele: karşılık verme, karşılık
293	
müdebbirane: gerekli tedbirleri alarak
294	
bilaistizan: izin istemeksizin
289	
290	
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Harun korkunç ve ancak bir ölü yüzündeki sırıtmaya benzeyen
bir tebessümle pervasız nazarını bize dikerek:
— Bu akşam babamın ruhunu şad edeceğim295.
Biz vehleten296 bu sözden bir şey anlamayarak karı koca istizahkâr297 nazarlarla birbirimize bakıştık.
Kaynım şu ikinci cümle ile merakımızı halletti:
— Annemin yanında zampara var. İkisinin de canlarını cehenneme göndereceğim.
Biz hafif birer ürperti ile dinliyorduk. O, devam etti:
— Bir kadın için bu his on beşinde çocukluk, yirmi beşinde
sevda, otuz beşinde fahişelik, kırk beşinde ahlaksızlık, cinnet; elli
beşinde buna verilecek bir nam bulamıyorum. Bu rezaletin adını
ya bir kamanın ucundan akacak kan yazacak veya bir tabancanın
gümbürtüsü telaffuz edecek veyahut bir zehrin vücudu kıvrandıran
ihtilaçları298 tercüme edecek.
Biraz evvel şiddetle anasının aleyhinde yürüyen zevcem şimdi
istirhamdan299 dudakları titreyerek:
— Kardeşim, babamızın ruhunu hepimiz şad etmek istiyoruz.
Fakat senin tasavvur ettiğin surette değil. Anamızın yanında vakıa300 şu anda bir erkek var. Lakin zampara değil. Böyle bir tabiri kullanmaya nasıl dilin varıyor? Bu tefevvühünden301 babamızın
ruhu şad değil, muazzep olur. Anamızın yanındaki erkek bir iş adamıdır. Bir adliye adamıdır. Buraya limaslahatin302 geliyor.
Kaynım ablasının üzerine yürür bir şiddetle:
— Sus, yeter, böyle beylik lakırdılar ile adam savsaklamak zamanı çoktan geçti. İş adamı, kanun adamı görüşmek için bu zamanı
ruhunu şad etmek: ölmüş bir kimsenin ruhunu memnun etmek
vehleten: ilkin, ilk anda
297	
istizahkâr: açıklama bekleyen
298	
ihtilaç: çırpınma
299	
istirham: yalvarma, merhamet dileme, rica etme
300	
vakıa: gerçi
301	
tefevvüh: söyleme, dil uzatma
302	
limaslahatin: iş gereği
295	
296	
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intihap etmez; müvekkilesiyle karşı karşıya rakı içmez. Bu yaşta
bir kadını zaafından istifade ile metres edinip soymaz. Şimdi ikisini
de çiftehanelerinden303 dışarı çıkaracağım. Ben sarhoşum, amenna
fakat anamın benden daha sarhoş olduğunu şimdi göreceksiniz.
Zevcem ‒ Canım bunları sana kim söylüyor? Ananı böyle alçakça fitleyen kimdir? Hiçbirinin aslı yok.
‒ Hemşire, çocuk aldatır gibi ahmakça kullandığın bu ağız beni
büsbütün çıldırtıyor. İşte ben gidiyorum. Dediklerimin aslı var mı,
yok mu? Şimdi görürüz. Artık hakk-ı kelâm304 ne senindir ne benimdir. Revolverindir.
Gözlerinden şimşekler çakarak kaynım odadan dışarı saldırdı.
Bu felaket karşısında ne yapacağımızı tayin için birbirimizden
akıl öğrenmek ister birer şaşkınlıkla Vehibe ile bakışakaldık. İkimizi de, henüz parlamak üzere olan bir yangının ne suretle bastırılmasına koşacaklarını bilmeyen hâllerine benzer birer dehşet almıştı.
Nihayet karım bağırdı:
— Bey ne duruyorsun? Koş. Sen başa çıkamayacaksan sokaktan birkaç polis çağır. Şimdi kardeşim anamı öldürecek. Biri katil,
biri maktul olacak. Vaka rezaletken felakete dönecek. Koş… Koş…
Koş! Ölen anneme mi ağlayayım, cani olan kardeşime mi? Ah alnımızın kara yazıları…
Ateşe koşar gibi bir telaşla Harun’un arkasından biz de saldırdık. Zevcemin merdivende ayağı burkuldu. Birkaç basamak yuvarlandı. Fakat vazifesinde mukaddem305 bir nefer gibi kendini toparlayarak sendeleye mendeleye yine bana yetişti.
Harun, halvet odasının kapısını bekleyen çomara306 çatmıştı.
Azmiye kapı gibi iri vücuduyla koridorda oğlanın önüne gerilmiş
ileri salıvermiyordu.
çiftehane: kuş üretmeye yarar kafesli yer; aşk mabedi, sevgili yuvası
hakk-ı kelâm: söz hakkı, sırası
305	
mukaddem: önce gelen, önde gelen
306	
çomar: terbiyesiz, kaba, saldırgan kimse; iri köpek
303	
304	
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Aralarında nezaketin son perdesinde gül pembesi bir muhavere307 açıldı:
Harun raşeler içinde, gövermiş dudaklarıyla:
— Bırak.
— Nereye?
— Anamın yanına…
— Olmaz.
— Niçin?
— Gizli işi var.
— Ne işi?
— Ne bileyim ben? Kendine ait hususi bir maslahat…
— Çekil edepsiz. Anamın benden gizli hiçbir işi olamaz.
— Bana ne canım! Ben emir kuluyum. Öyle dediler. Öyle yapıyorum.
— Diyenin de… yapanın da… senin de, dedenin de, silsilenin
de…
— Yetişir yetişir… Tahsili meyhane peykesinde308 olan adamın
edebiyatı böyle olur.
Harun, iki omzundan karıyı şiddetle silkerek:
— Çirkef, sana edebiyat mı? Kelime ağzına yaraşmıyor. Söyle
anamın içerideki gizli işi nedir?
— Allah Allah… Ananı gördüğün vakit kendinden sor. İki kişi
mahremane309 konuşuyorlar. Ne bileyim ben.
— Pekâlâ bilirsin. Vasıta karı…
— Vasıtalık ediyorsam yabancıya etmiyorum ya? Anana ediyorum.
Kaynım ceketinin yan cebindeki revolveri tetiğe alarak:
muhavere: iki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma
peyke: genellikle eski iş yerlerinde bulunan, duvara bitişik, alçak tahta sedir
309	
mahremane: mahrem bir şekilde, gizlice
307	
308	
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— Sen vasıtalığı yalnız anama değil, beş kuruş mukabilinde her
müşteriye yaparsın. Yenicami fahişesi… Kart orospu…
— Fahişeliğin resmen tezkeresi var, vesikası var. Şimdi o ayıp
bir şey değil, ince bir sanat… Fakat kabul etmem.
— Vay erzel310 kaltak! Altımdan kalktığını inkâr edebilir misin?
— Şecaat arz ederken sirkatini söylersin311. Eğer bunun bir
ayıbı, günahı varsa iki tarafa da mütesaviyen312 taksim edilmek313
lazım gelir!
— O boku yediğim vakit kendime malik değildim. Beynimi
türlü muhaddiratla314 uyuşturdun. Beni her fenalığa sen alıştırdın.
İrademin haricinde işlediğim o müstekreh315 fiil aklıma geldikçe
şimdi kendi kendimden utanıyorum. Hayattan iğreniyorum.
— Ohh kuzum, hep iftira! Kaç defa ayaklarıma kapandın ama
ben tenezzül etmedim, yoksa senin gibi salyangozu koynuma mı
alacağım? Rabbim ruzi kılmasın316.
— Kendini kaç defa çırılçıplak bana arz ettin. Vücudundaki bostan kuyularının kutruyla317, umkuyla318 haritaları zihnimde
mahkûktur319.
— Maharetiyle iftihar edecek bir gençsin. Kuyu mühendisi…
— Bırak. Anamın yanına gideceğim.
— Galiba içeride ananın ölçüsünü alıyorlar. Haritasını çıkarıyorlar.
erzel: pek rezil, en rezil
şecaat arz ederken sirkatini söylemek: kendini överken bilmeden kabahatlerini
söylemek
312	
mütesaviyen: eşit olarak
313	
taksim etmek: bölmek, bölüştürmek
314	
muhaddirat: uyuşturucu ilaçlar, uyuşturucular
315	
müstekreh: iğrenç
316	
ruzi kılmak: nasip etmek
317	
kutr: çap
318	
umk: derinlik
319	
mahkûk: kazılmış, hakkedilmiş
310	

311	
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— Bütün ahlaksızlıklarını anama aşıladın. Kadını her gün soyuyorsun. Velinimetini320 benim karşımda terzile321 cesaret ediyorsun.
Oğlunun yanında bu ağzı kullanan bir melun acaba hariçte anamın
aleyhinde neler söylemez?
— Sen benim aleyhte yüzüme karşı tüyler ürpertecek pislikler
saçıyorsun da ben sizin lehinizde mevlit mi okuyacağım? Anan her
gün benimle düşüp kalkmıyor mu? Ahlakça ben ne isem o da o
değil mi? Söylesene ben alçak oluyorum da ananız hanımefendi
neden yüksek kalıyor? Kibar olduğu için mi? Ben onun ahlakını
bozmuyorum. Parasıyla önceğini yitiriyor.
Ali Harun gözleri dönmüş, tüyleri kirpi gibi dikenleşmiş bir
tehevvür322 cinnetiyle cebinden süratle çıkardığı revolverinin namlusunu Azmiye’nin alnına dayayarak gülmekten katılıyor zannolunacak kesik kesik kelimelerle:
— Mu mu mundar… kanını… akıtayım mı şimdi?
Azmiye, ateş kusup can alan o küçük deliğin karşısında Azrail
ile yüz yüze geldiğini görerek tulumbacıları mahcup bırakacak gür
bir nara atar atmaz ben hemen koşup kaynımın iki elini arkasına
çevirmeye muvaffak oldum. Fakat sarsıntının şiddetinden silah ateş
aldı. Kurşun insan etine dokunmaksızın vızladı. Meçhul bir tarafa
saplandı.
Azmiye can korkusuyla ıspazmozlar323 içinde yere devrildi.
Vurulmuş gibi inliyordu. Sıkı sıkıya iki kolundan zaptetmeye uğraştığım kaynım göğsümün üzerinde sokmaya uğraşan bir yılan helecanıyla kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Tehlikeyi henüz atlatmamıştık.
Çünkü Harun’un elindeki, ucu her sarsıntıda havada helezonlar324
çizen revolverden çıkacak kurşunların nereye isabet edeceği malum değildi. Azmiye yıkıldığı yerden bir istimdat325 feryadı daha
velinimet: birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
terzil: rezil etme
322	
tehevvür: çok kızma, öfkelenme
323	
ıspazmoz: aşırı titreme, kasılma
324	
helezon: kıvrımlı, yılankavi biçim
325	
istimdat: yardım isteme
320	
321	
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kopardı. Karı arkasından zıvlaması muhtemel serseri kurşunların
önünden koşmaya cesaret edemiyordu.
Debelenen kaynım kuvvetimi kesti. İkimiz de soluk soluğa bir
hâlde iken kaynanamın oda kapısı açıldı. Dekolte omuzların üzerinden iki mahmure326 çehre gözüktü: Kaynanamla Vassaf…
Zevcemin anası, gençleşmek için bulandığı boyaların altında
o kadar hazin bir geçkinlik almıştı ki kağşamış327 simasından boğazlanmış bir koyun gibi bakan gözlerinin ahlaki fecaati328 önünde
ağlayacağım geldi.
Vassaf… O… Muşmulanın yanında pembe, gevrek, taravetten
parlayan taptaze bir elma gibi duruyor, birinin gençliği ötekinin ihtiyarlığını arttırıyor, her ikisinin yüzünde de işlenen günahın istikrahından329 tereşşuh eden330 terler akıyor gibiydi.
Bu acıklı ve gülünç manzara karşısında büsbütün ifrit kesilen331
Ali Harun, zincire vurulan delilerde görülen bir azgınlık ve sinirlerinin son kuvvet ve gerginliğiyle zaptolunmaz çelikten bir yay gibi
kollarımı kırmaya başladı. Tabancalı elinin bileğini biraz kurtarabilerek namuayyen332 bir hedefe doğru tetiği çekti. Koridorun içinde
bir ikinci şimşek daha çakıp gümledi. Hepimiz fena hâlde sarsıldık.
Kim vuruldu, malum değildi.
Genç avukat, sıcak yâr koynundan çıkmış pek dekolte bir karyola kıyafetiyle hasmının üzerine saldırdı. İnanılmaz bir süratle
bileklerinden kavrayıverdi. Şimdi iki kuvvetin aguşunda kıvranan
deliyi epeyce zaptedebildik. Onun bu ilk hezimetinden cüretlenen
Vassaf, nabız damarı üzerinde şiddetli bir tazyikle elinden revolveri
almaya muvaffak oldu.
mahmure: süzülmüş, baygınlaşmış
kağşamak: ihtiyarlamak, çökmek, gevşemek
328	
fecaat: çok acıklı, yürekler acısı durum
329	
istikrah: tiksinme, iğrenme
330	
tereşşuh etmek: ufak damlalar hâlinde çıkmak
331	
ifrit kesilmek: çok öfkelenmek, çok kızmak
332	
namuayyen: belirsiz
326	
327	
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Meydanda yaralı görülmediğinden ikinci kurşunun da boşa gittiği anlaşıldı.
Kaynım ihtiyar anasının genç âşığına ağza alınmaz küfürler
kusuyordu. Vassaf, küfürbazı susturmak için havaya yumruğunu
kaldırdı. Ben hemen dirseğimi Harun’un suratına siper ederek:
— Çek yumruğunu… Yoksa billah şimdi deliyi salıveririm.
Yeke yek seni pekâlâ paklar, ihtarından kendimi alamadım. Çünkü bütün vicdanlar huzurunda kaynım haklıydı. Harun’u kıskıvrak
göğsümün üzerinde tutup da ona anasının zamparasından dayak
yedirmek havsalamın alamayacağı vahşi bir rezaletti. Gözlerimden
saçılan hiddet ve nefret ateşlerinden Vassaf ihtarımın dehşetini anladı. Çünkü sözümün zıddına hareketi anında yalnız kollarımın arasından Harun’u salıvermek değil, benim de derhâl onunla birlikte
kendini tepelemeye atılacağımı hissediyordu.
Ben yalnız bir katil333 vukuunu men için uğraşıyordum. Yoksa
kaynanamın rüsvalığını334 tervicen335 kaynımı zaptetmiyordum. Harun bütün gayzını, istikrahını336, sinirlerinin ateşini, yeisini, gazabını gözlerinden anasına akıtarak:
— Dünya yaratılalıdan beri böyle şeni337 bir rezalete sahne olmamıştır. Senden doğacağıma keşke kokmuş kuburlardan338 ana
lağımlarına aka idim. Daha pak bir hulkiyette kalmış olurdum. Babamın sana bıraktığı servetin cazibesiyle üşüşen zamparalara onun
evinde, onunla yattığın aynı odada kendini, buruşmuş altmış senelik kadınlığı arz ediyorsun. Bilmem ki neden ayaklarımızın altındaki toprak nefretinden titremiyor? Menfur339, melun340 karı…
Tehlikenin savdığını gören Azmiye düştüğü yerden kalkarak
riyakârlığının en iğrenç tebessümüyle:
katil: öldürme
rüsvalık: rezillik
335	
tervicen: geçerli kıldırarak, uygun karşılayarak
336	
istikrah: tiksinme
337	
şeni: kötü, çirkin, alçakça
338	
kubur: tuvalet deliğinden lağıma inen boru
339	
menfur: nefret edilen
340	
melun: lanetlenmiş
333	
334	
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— Ah hanımefendiciğim siz evlat değil, yılan doğurmuşsunuz.
Bunlar anaya karşı ağza alınacak sözler midir? Ne günlere kaldık
ey Molla Hünkâr341!
Harun kollarımızın arasında demirlerini kırmaya uğraşan bir
tımarhane azılısı şiddetiyle kıvranarak:
— Lanetler sana ey dişi domuz… Ah ne diyorum? Domuza bu
hakaret reva mıdır? Sana nispetle bu kerih342 hayvan semavi bir nezahet343 ve saffette344 kalır. Bu anam olacak karı aleyhinde deminden savurmadığın müzahrefat345 kalmadı. Şimdi yüzüne karşı nasıl
tebdîl-i makâm346 ediyorsun?
Azmiye tiksinilecek bir yüzsüzlükle:
— Dost dosta icabına göre acı da söyler tatlı da…
Oda kapısından yalnız başı gözüken kaynanam:
— Sen telaş etme Azmiyeciğim. Ben dostumu düşmanımı bilirim. O sarhoş oğlanın sözlerine bakıp da senin iyiliklerini unutur
muyum hiç? Köpek yestehlemekle347 deniz mundar olmaz348.
Kaynım ‒ Köpek isem senin yavrunum. Hulkiyetimin bu sefaletini inkâr edemem. Sarhoşluğa gelince zamparanın ağzı benimkinden ziyade rakı kokuyor. Anam olacak dişi iblis, beraber içmişsiniz.
Sen zaten kuş beyni hacmindeki hafif aklını büsbütün kaybedecek
kadar içmemiş olaydın kapı arkasından günahkâr başını göstererek
söze karışmaya arlanırdın.
Azmiye ‒ Neye arlanacakmış? Niçin arlanacakmış? Ondan
hayâlı349 kim var içimizde?
Molla Hünkâr: Mevlana
kerih: iğrenç
343	
nezahet: temizlik
344	
saffet: temizlik, iyi niyetlilik
345	
müzahrefat: pislikler
346	
tebdîl-i makâm etmek: makam, üslup değiştirmek
347	
yestehlemek: büyük abdestini yapmak
348	
mundar (murdar) olmak: pis olmak
349	
hayâlı: utanma duygusu olan, edepli
341	
342	
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Ben de artık dayanamadım. Hepimizi hayâsızlıkla itham eden
bu çirkefin lisanını kullanarak:
— Sus Azmiye kepazesi… Balat lağımı gibi ikide birde patlama oradan.
Kaynım ‒ Anam gibi karının müdafii350 böyle olur. Anamın
zamparası, pezevengi, oğlu, kızı, damadı… Hep yüz yüze murafaa351 oluyoruz. Asri352 bir aileyiz.
Kaynanam ‒ Evet öyleyiz. Mal benim, menal353 benim. İstediğimle yer, istediğimle yatar, istediğimle kalkarım. Oh kuzum
ölümlü dünyada öz canımdan, zevkimden, sefamdan başka neye
ehemmiyet vereceğim? Bugün varsak yarın yokuz. İsteyen, dileyen
benimle otursun. İstemeyen defolsun, gitsin. Esfel-i sâfilîne354 kadar yolu var.
Birbirimize karşı olan hâl, mevki, vaziyetimiz tahammülfersa355 idi. Ana, oğul, zampara, vasıta karı arasındaki bu iğrenç mücadele çok vakit devam edemezdi. Zevcemin bir köşeden hüngür
hüngür ağladığını işitiyor idim. Evet karım bu müşatemeye356 karışmaya arlanıyor, kalbinin, kulaklarının zehirlerini yalnız gözyaşlarıyla akıtmaya uğraşıyordu.
Kaynanamın sıkılmaz sevdalısına dönüp dedim ki:
— Vassaf, senin aramızdaki huzurun hepimizin beynini yakıyor. Haydi git. İçimizden defol. Bu pek müellim357 aile macerasını
bakalım biz aramızda nasıl halledebileceğiz? Herhâlde biz bize kalmalıyız.
Sevgilisini deflemeye uğraştığımı kaynanam kapı aralığından
duyarak bana bağırdı:
müdafi: savunucu
murafaa: karşılıklı hak iddia ederek konuşma, duruşma
352	
asri: çağdaş
353	
menal: mal, mülk, kazanılan şey
354	
esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı, cehennemin dibi
355	
tahammülfersa: katlanılmaz
356	
müşateme: atışma, sövüşme
357	
müellim: üzücü, keder veren
350	
351	
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— Damat, damat haddini bil. Kimin evinden kimi kovuyorsun?
Buradan sen gidersin, oğlum gider, kızım gider. Hepinize uğurlar
olsun. Fakat o gitmez, Vassafçığım yerli kilittir.
Artık kendimi tutamayarak bağırdım:
— Çılgın karı… Edepsiz sarhoş, malın menalin senin olsun.
Evin, barkın, konağın, her şeyin takımıyla başına yıkılsın. Burada
kalıp da senin gibi bir fuhuş turşusunun kokusuyla zehirlenmeyi
kimse istemez. Merhum kocanın sana bıraktığı bir yurda, oğlunun,
kızının, damadının gözleri önünde elin çapkınıyla yatmaya utanmayacak kadar nasıl kadınlıktan, edepten, hayâdan, insaniyetten
cascavlak soyunarak böyle ortaya çıkıyorsun?
Kaynanam ‒ Neden utanayım? Kimden utanayım? Sizin gibi
meymenetsizlerden mi? Gelip beni odamda rahatsız ettiğiniz için
siz benden utanınız. Vassafçığım neden olsun çapkın? Neden olsun el? O bana sizden yakındır. Sizin hepinizi evimden kovacağım.
Vassaf’ımla yaşayacağım. Malımı mülkümü hep ona yedireceğim.
— Elin genciyle nasıl yaşarsın? Burası aile evi mi, yoksa
“chambre meuble” dedikleri Beyoğlu çiftehanelerinden midir?
— Bir “el” lakırdısıdır tutturmuş gidiyorsunuz. Vassaf’ım bana
neden el oluyormuş bakayım? Yarın imamı, muhtarları çağırtıp da
gürül gürül bir nikâh kıydırtacağım. Göreceksiniz. Ağızlarınız bir
karış açık kalacak. Yürekleriniz hasetten cayır cayır yanacak. Biz
onunla her şeyi kararlaştırdık.
Vassaf’ı, ailemizin bu canlı ar ve belasını başımızdan savmaya
uğraşırken biz hepimiz evden kovuluyorduk. Bizim onu yurdumuzdan çıkarabilmekteki aczimize mukabil galiba kaynanamın sevgilisi birer birer yakamızdan tutarak bizi sokağa eleyecek ve bütün aile
hukukumuzun üzerine oturacaktı.
Yirmi altı yaşında bir delikanlı altmışına yaklaşmış bir acuzeye358 ilanıaşk ederse bu hâl, o aile içinde kıyamet kopacağını göstermez mi? Başımızda bir felaket dönüyor. İşte bunun vakit ve saatini
bekliyorduk.
acuze: kocakarı

358	
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7
Büyük bir hüsn-i tesâdüf eseri olarak o gün vaka üzerine biraderim Osman Semih geldi. Küçüğümdür. Lakin spor kulübün360
en benam361 azasındandır. Teşkilatının mükemmeliyeti idmanla hakiki bir atlet mertebesine vardırmıştır. Pazılarının adalelerini şişirdiği vakit, insan kolundan başka bir şey seyrediliyor zannolunur.
Yumruğunun dehşetini onu tutan boksörlerden işittim. Kardeşim
idmanla bedenin kuvveti arttırıldıkça zekâya zaaf geleceğini iddia
edenlerin sözlerini hükümsüz bırakacak bir ferasete de362 maliktir.
Osman Semih yukarıya yanımıza çıkınca ortada dönen aile faciasının ehemmiyetini, fecaatini derhâl anladı. Bir işaretim üzerine
Vassaf’ın elindeki revolveri çekti, aldı. Sonra kaynanamın zamparasını kukla gibi iki koltuğundan yakalayıp sokağa indirdi. Belinin
ortasına hafif bir tekme ile ona gideceği istikameti göstererek yukarı çıktı.
Kaynanamla Azmiye bu iki şirret karı, Vassaf’ın defi esnasında
evden cenaze çıkıyormuş gibi yaygaraya, ah u figana363 başladılar.
O günün kazasını böyle geçiştirdik. Lakin ana ile oğlu arasındaki husumet günden güne büyüyor, pek müziç364 şekillere dökülüyordu. Genç avukatın iğvasıyla365 kaynanamın kurduğu planı
anlamıyor değildik. Oğlunu, kızını, damadını, torunlarını hep birer
birer kapı dışarı atarak sevgilisini konakta geniş geniş oturtacak,
bütün mal ve mülküne vâris edecekti. Nikâh kıydırmak için imama,
muhtarlara gizlice müracaat edildiğini haber aldık. Bu planın icrasına Azmiye memurdu. Karı çarşıya pazara, imama muhtara mekik
dokuyordu. Daha bizim anlayamadığımız kim bilir ne melanet366
ağları örüyordu…
359

hüsn-i tesâdüf: güzel tesadüf
Metinde bu şekildedir.
361	
benam: ünlü, seçkin
362	
feraset: anlayış, kavrayış, keskin sezgi
363	
ah u figan: feryat, çığlık
364	
müziç: rahatsız eden
365	
iğva: baştan çıkarma
366	
melanet: büyük kötülük
359	
360	
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Biz de boş durmuyorduk. Kaynım Harun mahalle kudemasından müteneffiz367 birkaç baba dostuna müracaatla merhum pederinin namusunu halelden368 vikayelerini369 ağlayarak insaniyet namına rica etti. İmamı, muhtarları tehdide kadar vardı. Vassaf hâlâ
konağa gelip gidiyor fakat artık kaynanamla ince ahenklere koyularak geç vakitlere kalmaya cesaret edemiyordu. Yakında evde bir
hengâme kopacağı belli idi. Ne olur ne olmaz ihtiyatıyla biraderim
yumruk pehlivanı Semih’i geceleri bizde yatırıyordum.
Mahalle eskilerinden müracaat ettiğimiz zatlar içinde kendimize pek ateşli zahirler370, yardımcılar bulduk. İmamı korkutmaya
muvaffak olduk.
Mahalle muteberanından371 Hacı Şakir Efendi isminde bir baba
dostu bu davayı benimseyerek ortaya çıktı:
— Ne demek? Dünyadan hak, hukuk, edep, hayâ hep kalktı
mı? Altmış yaşında bir matuhenin372 yirmi beşinde bir nevcivanla373 izdivacından fasit374 bir şey olabilir mi? Biz bütün mahalleli
bu rezalete karşı seyirci olup kalacak mıyız? Buna Allah razı mıdır,
şikâyetleriyle bar bar bağırıyordu.
Kaynanam da rüşvet yardımıyla mahalleden birkaç taraftar
peydahladı. Bir düziye375 Azmiye’yi çarşıya bedestene göndererek
sandığında, çekmecesinde ne varsa etrafa para serpiştirmek için sattırıyordu.
Bütün dünya meselelerinde olduğu gibi şeytanlarla melekler
boğuşuyordu. Bu garibeler âleminde münhasıran376 ne salah377 tam
müteneffiz: nüfuz sahibi, sözü geçen
halel: zarar, bozukluk
369	
vikaye: koruma
370	
zahir: yardımcı, arka çıkan
371	
muteberan: önde gelenler
372	
matuhe: bunak (kadın)
373	
nevcivan: delikanlı
374	
fasit: bozuk, yanlış
375	
bir düziye: sürekli olarak
376	
münhasıran: sadece, yalnız birine özgü olarak
377	
salah: iyilik
367	
368	

82 | Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?

kabildir ne de fesâd-ı umûmî378… Hayat daima bu ikisinin çarpışmasından çeşni379 alıyor. Şeytanlar olmasaydı melekler iblisleşirler,
melekler olmasaydı şeytanlar melekleşirlerdi.
Muslih380 de büyüklerce taraftar bulur, müfsit381 de. Semavi bir
hüküm, katiyetle beşerî davaları fasletmedikçe382 (ki buna ihtimal
tasavvur olunamaz383) haksız taraf davadan vazgeçecek ve insani
mahkemeler yanılmak tehlikesinden kurtulamayacaklardır.
“Hak nedir?” deyince bugün “kuvvettir” cevâb-ı müdhîşi384 karşısında bulunuyoruz. Kuvvet, hak olduktan sonra “kavi”385, maddi
manevi hiçbir mahkemenin tavassutuna386 lüzum görmez. Meseleyi
silahıyla fasleder.
Her milletin mahkemeleri bugün yüksek sesle vicdanı, kanunu,
hakkı insaniyete karşı bağırmaya cesaret edebilselerdi çoktan batıl
susar, adalet yerini bulurdu.
Milletlerin vicdanında kanla, ateşle tasfiye yapılmak387 isteniyor. En çok yakan millet mi yahut yanan mı en musaffa388 sayılacak? Milletlerin siyasi kuvvet ve rolleri, bulutların teşekküllerine389
benzer. Hiçbir anları için istikrar390 kabil değildir. Bugün mağlup bir
millete tatbik olunan391 haksızlık, yarın zevali392 tahakkuk edecek393
fesâd-ı umûmî: genel kötülük
çeşni: tat
380	
muslih: iyileştiren
381	
müfsit: bozan, kötüleştiren
382	
fasletmek: çözmek
383	
tasavvur: göz önüne getirme, zihinde şekillendirme
384	
cevâb-ı müdhîş: korkunç cevap
385	
kavi: güçlü
386	
tavassut: aracılık etme
387	
tasfiye: arındırma
388	
musaffa: temizlenmiş, arıtılmış
389	
teşekkül: oluşma
390	
istikrar: kararlılık, devamlı bir hâl üzerinde olma
391	
tatbik: uygulama
392	
zeval: yok olma, yok edilme; suç, mesuliyet
393	
tahakkuk etmek: gerçekleşmek
378	
379	
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diğer bir kavme de aynen teşmil edilecektir394. Çünkü bu âlemde
zevalden masun395 bir mahluk yoktur. İş, insanlığı aralarında yaralananı yaralayan hayvan sürülerinden ayıracak medeni kanunlar
tesisiyle396 yükseltmektedir. Hep bunları yalnız felsefe kitaplarında
okuyoruz. Kavinin insanlığı idrakinde397 adalet olmazsa bu mübarek kelimenin şerefine ne zaman ve ne vasıta ile ereceğiz?
Anladık ki hak kuvvettir. Peki, amenna fakat kuvvet sabit bir
şey değildir. Hükümdarlara taç ve taht tevzi eden398 büyük Napolyon, Waterloo Muharebesi’ne399 kadar haklı idi. Almanya İmparatoru sukutuna400 kadar ilahlara yakın bir dev idi. Düştü, karınca oldu.
Bu âlemde her şey izafidir401. Ne kemkümler lutf-ı tâlihle402 mühim
adamlar sırasına giriyorlar.
Siyaset ufkunda ebedî bir şaşaa ile payidar olacak403 bir yıldızın vücudunu404 hiçbir akıl, ilim ve fen kabul edemez.
En büyük milletleri ekseriya405 düşüren şeyler toptan tüfekten
ziyade406 işledikleri hatalar, irtikâp ettikleri haksızlıklardır.
Ali Harun bazen dertleşmek için yanıma gelerek diyordu ki:
— Enişte Bey, zamanımızdaki haksız siyasetin açtığı ahlakı
fena cereyanlara kapılmamak mümkün değil. Her muhitte bir sıkboğaz politikasıdır gidiyor. Hiçbir tarihte kanunların bu zaafına,
vicdanların bu tahammül ve sükûtuna, havsalaların bu tevsiine407
teşmil etmek: kapsamına almak, içine almak; yaymak
masun: korunan
396	
tesis: kurma, temelleştirme, esaslar koyma
397	
idrak: anlayış, kavrayış
398	
tevzi etmek: dağıtmak
399	
muharebe: savaş; bir savaşta yapılan çarpışmalardan her biri
400	
sukut: düşme, devrilme
401	
izafi: göreceli
402	
lutf-ı tâlih: talihin lütfu
403	
payidar olmak: kalmak, yok olmamak, yaşamak
404	
vücut: varlık, var olma
405	
ekseriya: genellikle
406	
ziyade: çok, daha fazla
407	
tevsi: genişlik, genişleme
394	
395	
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tesadüf olunmamıştır sanırım. Hayatın manası zorbalıkla tevem408
gibi oldu. Hak, adalet, merhamet, ar, hayâ gibi insanlığı hayvanlıktan ayıran ne kadar mukaddes409 kelimeler varsa günden güne
manalarını kaybediyorlar. O derece süratle ki bir gün gelecek bunların lügat kitaplarımıza nereden girmiş olduklarına şaşacağız ve
manalarını anlamak için tefsirlere410 müracaat edeceğiz411. Biz hangi mahşere doğru gidiyoruz Allah aşkına bana anlatsanıza. Geçen
günü bir meyhanede idim. Elinde yüz dirhemlik bir şişe ile bir hizmetçi kız geldi. Meyhaneciye:
— Dün akşamki rakıyı hanım beğenmedi. Fenasını içtiği geceler huysuz oluyor. Eline rast gelen şeyleri kafamıza fırlatıyor. Sofrayı deviriyor, kusuyor, bağırıyor, çağırıyor, erkek gibi bize sövüp
sayıyor. Allah aşkına şu pisin bu akşam iyisini ver. Çünkü ondan
artanı küçük hanım da içiyor. Ana kız bir kavgadır tutturuyorlar.
— Yarım asır evvel annem değil, dedem bile ağzına ispirto
koymazmış. İçmek günahmış, ayıpmış. “Sarhoş” hitabı pek muhakkir412 bir sözmüş. Şimdi içmemek ayıp… Erkek ne yaparsa kadın onun beş beterini yapıyor. Hilâl-i ahdar413, ilân-ı hakîkat414 için
gökyüzüne yeşil kandillerden mahyalar415 kursa içkinin mazarratını416 kimseye anlatamaz. Çünkü menedildikçe417 işrete daha haris
oluyoruz418.
— Oğlum, mazarratından bahsettiğin şeyin en birinci müptelası419 sensin.
tevem: eş; ikiz
mukaddes: kutsal
410	
tefsir: yorumlama
411	
müracaat etmek: başvurmak
412	
muhakkir: hakir gören, aşağılayıcı
413	
Hilâl-i Ahdar: Yeşilay
414	
ilân-ı hakîkat: hakikatin ilanı
415	
mahya: Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim
416	
mazarrat: zararlar
417	
men etmek: yasaklamak
418	
haris: lüzumundan fazla istekli, açgözlü
419	
müptela: bağımlı
408	
409	
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— Men-i işret420 cemiyetlerinin azaları421 içinde ıslah olmaz
bekriler422 tanıyorum.
— Meşhur meseldir423 bilmiyor musun? “Hekim kimdir? Başına gelendir.” derler. Rakıyı hiç ağzına koymamış bir kimse ne
vukuf424 ve salahiyetle425 onun fenalığından âleme vaaz ve nasihate
kalkabilir?
— Ah Enişte Bey, işretin, hayatın kasvetli, yeknesak426 rengini
değiştiren öyle avutucu, uyuşturucu tatlı anları vardır ki ömründe
bir defa bütün lezzetiyle sarhoş olanlar bir daha olmak arzusundan
kendilerini alamazlar.
— İşte iyi ya… Öyle ise içmediği için dedenin salahıyla neye
övünüyorsun? Ananın bekriliğinden neden meyus oluyorsun427?
— Ben içerim ama anam bu yaştan sonra içmemelidir.
— Tuhaf söylüyorsun. İşret etmek bir günah, bir faziha428 ise
bunu işleyenin erkek veya kadın olmasıyla fiilin mekruhiyeti429 artar veya eksilir mi?
— Hay hay Enişte Bey hay hay… Fiil vardır ki kadından suduruyla430 mayubiyeti431 ve günahı artar.
— Boş laf… Benden çok gençsin lakin henüz kafan asrileşmemiş. Şimdiye kadar kadını kendi dunumuzda432 bir cins saymış olduğumuzdan Allah’ın her kulu için haram ettiği şeyleri kendimize
men-i işret: içki içmeyi önleme
aza: üye
422	
bekri: sarhoş
423	
mesel: örnek alınacak söz; atasözü
424	
vukuf: anlama, bilme, bilgi
425	
salahiyet: yetki
426	
yeknesak: tekdüze
427	
meyus olmak: üzgün ve mutsuz bir duruma düşmek
428	
faziha: edepsizlik
429	
mekruhiyet: iğrençlik
430	
sudur: olma, meydana gelme
431	
mayubiyet: ayıplılık, ayıplı olma
432	
dun: alçak, aşağı
420	
421	
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mübah433, onlara günah görmüşüz. Bu husustaki teessürüm434 seninkinden büyüktür. Lakin ne yapayım ki eski sefaletin zıddına olarak
bundan sonra akşamları yalnız kocalarının, biraderlerinin, oğullarının değil analarının, zevcelerinin435, kızlarının, hemşirelerinin meyhaneden avdetlerini436 bekleyen aileler olacaktır.
— Enişte Bey, erkek içiyor, sarhoş oluyor. Kadın içiyor, deli
oluyor. Annem benim yaşımda bir delikanlı seviyor. Ailesini, servetini, oğlunu, kızını, her şeyini onun uğruna feda ediyor. Babam
altmış yaşında iken on altısında bir kız seveydi belki onun vaslına
ermek437 için servetinden cüzi438 bir kısmını feda ederdi. Fakat hiçbir zaman bu mevsimsiz muhabbeti yoluna bütün ailesine kıymazdı.
İşte aşkta, işrette, her şeyde erkekle kadının farkı…
— Kadının zaafını439 itiraf ediyorsun.
— Bu, ispatı benim itirafımın çok fevkinde440 bir hakikattir. Kadın ahlakça, meşrepçe441, meslekçe erkeğe nispetle442 daima zayıftır.
En fenası bazen bu zaafını erkeklere aşılar. Kadın olmayaydı erkek daha kuvvetli olurdu. Âdem babamızın zillesi443 bu hakikatin
bütün bürhanıdır444. Ebülbeşeri445 cennetten kovdurtan kadın, erkeğin bütün günahlarında en birinci müessirdir446. Uzağa ne gidelim.
Annemle babam hakkında öyle hikâyeler işittim ki… İşte hakikat
meydanda… Anam, babamı teshir etmiş447, çıldırtmış, bizi hep çomübah: dinî bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya
sevap olmayan
434	
teessür: üzüntü
435	
zevce: kadın eş
436	
avdet: dönüş, geri gelme
437	
vasla ermek: ulaşmak, kavuşmak
438	
cüzi: az, azıcık, pek az
439	
zaaf: düşkünlük
440	
fevk: üst
441	
meşrep: yaradılış, huy
442	
nispet: oran
443	
zille: (peygamber için) hata
444	
bürhan: delil, ispat
445	
Ebülbeşer: Hz. Âdem
446	
müessir: tesir yapan, iz bırakan
447	
teshir etmek: büyülemek
433	
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luğu çocuğu safra gibi hiç menzilesine448 indirerek bütün mal ve
mülkünün üzerine oturmuş.
— Harun oğlum… Bugün dünyayı ispirtonun, esrarın muğfil449
buharları arasından görmeyerek doğru düşünüyorsun. Şimdi bu
doğru muhakemelerinden450 istifade etmek yollarını arayalım. Sözlerimi baba nasihati gibi dinle.
— Peki Enişte Bey…
— Kadınların zaaflarından bahsediyorsun.
— Hakikat söylüyorum.
— Her zayıf merhamete şayandır451.
— Ne demek istiyorsunuz?
— Makbule Hanım’a evvela kadınlığı, sonra zaafı, cehaleti, senin anan, benim kaynanam olması itibarıyla acıyalım.
— Fakat o bize hiç acımıyor.
— Mademki onu mizacen, ahlaken zayıf, kendimizi kavi sayıyoruz. Bu kuvvetimizin zekâtını vermeliyiz.
— Nasıl?
— Ondan daha muhakemeli ve akıllı olduğumuzu fiilen ispat
etmeliyiz.
— Anlayamıyorum.
— Anlatmaya uğraşacağım.
— Dinliyorum.
— Annen bize ne yaparsa bir tulumbacı zihniyetiyle biz de ona
aynı suretle mukabele etmemeliyiz.
— Anlayamıyorum enişteciğim. Hiç anlayamıyorum.
— Silaha karşı silahla, ahlaksızlığa karşı ahlaksızlıkla, sarhoşluğa karşı sarhoşlukla, deliliğe karşı delilikle mukabele pek avamenzile: derece, mertebe
muğfil: aldatan, aldatıcı
450	
muhakeme: karar vermek için iyice düşünme; hüküm verme
451	
şayan: uygun, yaraşır, değer, layık
448	
449	
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mi452, pek adi düşmez mi? Mademki fikren kendimizi ondan yüksek
sayıyoruz. Bu tefevvukumuzu453 ispat etmeliyiz.
— Enişte Bey, bu yolda harekete zemin ve zaman müsait değil. Fenalığa iyilikle mukabelenin, alçaklığa karşı ulüvv-i cenâpla454 davranışın da bir yeri ve sırası vardır. Biz şu bulunduğumuz
vahim455 anda azıcık ağır davransak kadın bizi akşama sabaha kapı
dışarı atarak bu yurdun beyliğini bir çapkına bahşedecek.
— Peki ama hâlin vahametini456 de bir kere göz önüne getirelim.
Neticeyi müthiş görüyorum.
— Neticeyi mi? Demek neticeyi kestirebiliyorsunuz?
— Meydanda oğlum.
— Merak ettim. Söyleyiniz.
— Vassaf’ın ayağını henüz buradan kesemedik.
— Şimdi yalnız gündüzleri geliyor değil mi?
— Hayır oğlum, hayır. Gizlemekte bir fayda görmüyorum. Artık açık söyleyeceğim. Geceleri de geliyor. Lakin biz senden saklıyoruz. Yine içiyorlar. Yine saz muhabbet devam ediyor. Fakat eskisine nispetle iş biraz ihtiyatlıca457 gidiyor.
Harun kızardı. Kabına sığmaz bir kaynama ile yerinden fırlayarak:
— Hakikat böyledir de niçin saklıyorsunuz?
— Büyük bir fenalığa meydan vermemek için…
— Öyle ise keşfettiğiniz neticeyi söyleyiniz.
— İşte görünüyor oğlum, görünüyor.
— Gözlerimi duman bürüdü, hiçbir şey göremiyorum.
avami: kabaca
tefevvuk: üstünlük
454	
ulüvv-i cenâp: alicenaplık, kerem, cömertlik
455	
vahim: ağır, korkulu, sonu tehlikeli
456	
vahamet: güçlük, korkulacak tehlikeli durum
457	
ihtiyatlıca: ileriyi düşünerek ölçülü davranır bir biçimde
452	
453	
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— Bir akşam annenle sevgilisi işreti fazla kaçıracaklar. Yukarıda ziller takınıp oynayacaklar. Sen esrarlı bulunacaksın. Ben de
rakılı… Bu rezalet artık canımıza tak diyecek. Yine revolverleri,
kamaları kınlarından sıyırıp ananın odasına hücum edeceğiz. Bu
defa muhakkak458 ya katil olacağız ya maktul459. Rezalet ayyuka çıkacak. Hapishâne-i umûmîdeki460 mukateleyi461 gölgede bırakacak
bu aile faciası, gazete sütunlarını dolduracak. Âlemin gözü nefretle,
ibretle, dehşetle üzerimize dikilecek. Böyle maceralarda heyecan
arayan İstanbul halkı, bizi ağzında haftalarca sakız gibi çiğneyecek.
Öldürsen ana katili olacaksın. Ölsen bu vakaya kurban gideceksin.
Ben istiyorum ki hâl böyle cereyan etmesin462. Ananın kadınlık zaafını kabul ediyorsak biz bu zaafın bizi atacağı uçuruma düşmeyip erkeklik tefevvukumuzu ispat etmeliyiz. Bizimki gibi maruf463,
muteber464 bir aile yurdunda böyle bir meyhane cinayeti vukuunu
gönlüm, insanlığım nefretle reddediyor.
— Fakat Enişte Bey bu derde kati465 ve seri bir deva lazımdır.
Onu buldunuzsa söyleyiniz. Şu anda tatbikine466 başlayalım.
— İşte onu katiyetle467 bilmiyorum. Bütün güçlüklerin hallali468,
iyiliklerin mülhimi469 Allah’tan bir çare bekliyorum.
— Allah’tan ilham bekler iken bazen araya şeytan girer. Enişte
Bey, tereddütle geçirecek bir dakikamız yoktur. Çünkü böyle zamanda birkaç gün sonra çoluk çocuk kendimizi kaldırım üzerinde
bulacağız.
muhakkak: kesinlikle
maktul: öldürülmüş, öldürülen
460	
hapishâne-i umûmî: genel hapishane
461	
mukatele: birbirini vurma, öldürme
462	
cereyan etmek: olmak
463	
maruf: herkesçe bilinen, tanınan, ünlü
464	
muteber: saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer
465	
kati: kesin
466	
tatbik: uygulama
467	
katiyet: kesinlik
468	
hallal: halleden, çare bulan, çözen
469	
mülhim: kalbe feyiz ve ilham veren; Allah
458	
459	
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8
Mesele, zorun zoruydu. Harun’u avutarak aile ocağında infilak
edecek470 büyük felaketi bir müddet tehir edebilmek471 için türlü
sözler, ihtiyatlar icadına uğraşıyordum ama ne yapacağımı, neye
karar vereceğimi ben de bilmiyordum.
Kaynanam haftada iki gece gönüllüsüyle odasına kapanıyor,
Azmiye’nin pek ustalıklı tertibatıyla472 artık iş pek gizli cereyan ediyordu. Lakin bizim de gözcülerimiz vardı. Bu hususi cümbüşleri
dakikası dakikasına haber alıyorduk.
Zevcemle her akşam başka türlü bir çare düşünüyor fakat tatbikinden hiçbir fayda göremiyorduk.
Yine içkisine, esrarına devam eden kaynımın hâlinde peyda
olan473 mütevekkilane474 derin bir sükûnete hiçbir mana veremiyorduk. Şimdi Harun bizden kaçıyor, düşündüklerini sıkı sıkıya gizliyor gibiydi.
Bir akşam ona merdiven başında rast geldim. Beni görmemezlikten gelmek istedi. Lakin ben onun bu esrarlı hâlini tetkik475 için
sordum:
— Oğlum Harun ne yapıyorsun?
Onda bir bakar kör duruşu vardı. Bir müddet sesimin geldiği
cihete476 kulak vererek beni arar gibi yaptı. Kullandığı mükeyyifattan477 gözlerine perde mi gelmişti? Bu hâli esrarın tuhaf bir cilvesi
miydi?
Dudaklarını yayan daimî bir tebessüm, yanaklarını şişiren bir
zevk, gözlerinden akan namütenahi478 fakat diğer bir âleme ait bir
infilak etmek: şiddetle ortaya çıkmak; patlamak
tehir etmek: ertelemek
472	
tertibat: düzen, düzenleme
473	
peyda olmak: ortaya çıkmak
474	
mütevekkilane: tevekkül eder biçimde
475	
tetkik: inceden inceye araştırma
476	
cihet: yön, taraf
477	
mükeyyifat: keyif veren, sarhoş eden şeyler
478	
namütenahi: sonsuz, uçsuz bucaksız
470	
471	
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haz, kaynımın neşesi son zirvesine kadar kabarmış olduğunu gösteriyordu. Aman ya Rabbi ne hazin, ne acınacak bir neşe…
Bir manyetizmalı hâline gelmiş olan bu zavallıyı söyletmek
için sordum:
Oğlum Harun ne yapıyorsun? Yine birkaç zamandır bizimle
ülfeti479 kestin. Perilere mi, şeytanlara mı karıştın?
O, bu suallerime karşı:
— Kah, kah, kah, kah, kah…
Kırk boğmaklı bir kahkaha salıvererek yürüdü.
Onun bu kahkahaları karşısında ben yeisimden480 hüngür hüngür ağlayacaktım. O kadar fena oldum. Kaynım çıldırıyor muydu,
çıldırmış mıydı? Anasıyla mı uğraşacağız, oğluyla mı?
Mahzun mahzun odama döndüm. Karım pencere önünde ağlıyordu.
— Hayrola… Bu gözyaşları nedir?
Refikam içini çeke çeke:
— Bilmem, yüreğimden geliyor. Bir hissikablelvuku481 başımızda bir felaket döndüğünü bana anlatıyor.
O ağlar. Ben ah ederim. Yine karı koca karşı karşıya oturarak
kaynanamın ıslahına dair ucu bucağı gelmez çareler düşünürüz, düşünürüz. Bu vahim meseleyi hiçbir sağlam kaba kotaramayarak ben
bunalarak bağırmaya başlarım:
— Kaynanam odasında boğa gibi kuvvetli bir gençle cümbüş
ediyor, kaynım rakıyla, esrarla duygusunu, âlemini değiştirerek
kahkahalar koparıyor, bir müddet her kedere bikayt482 kalıyor. Karıcığım ne olursa seninle bana oluyor. Biz düşünüyoruz. Ağlıyor,
eziliyor, harap oluyor, bitiyoruz.
ülfet: görüşme
yeis: üzüntü
481	
hissikablelvuku: önsezi
482	
bikayt: kayıtsız
479	
480	
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Bir akşam eve avdetimde Vehibe tuhaf bir sevinçle karşıma
çıktı. Şaşırarak sordum:
— Ne o? Bugün ağlamıyorsun?
— Bey iyi bir şey salık aldım483.
— Bu kötü hâlimizde iyi bir şey salık almak… Ne imiş o? Söyle de ben de sevineyim.
— Derdimize derman olacak bir şey…
— Söyle.
— Gülersin, reddedersin diye korkuyorum.
— Bu kederli zamanımızda bir saniyecik gülmek büyük bir
kârdır. Haydi söyle.
— Bir hoca haber aldım.
— Nasıl hoca?
— Pek keskin bir adam… Her şeyi yerli yerince keşfediyor, her
müşküle484 cevap veriyor, her derde çare buluyormuş.
— Şuna büyücü, püfçü desene. Kârlarına kesat485, Nuruosmaniye taraflarındaki kulunçtan sevda yeline kadar okuyan, kuyulardan defineler çıkaran, beşibirarada liraları teneke parçalarına tahvil
eden486 mahutlardan487 olmasın? Dolandırıcıların envaı488 ve pek ustaları türeyeli bunların adları biraz unutulur gibi olduydu. Gazetelerin türlü acıklı tuhaf vakalarını yaza yaza bitiremedikleri bu heriflerin kendi ayağımızla gidip pençelerine mi düşeceğiz? Saffetlerine489
güldüğümüz halkın budalalıklarını biz de mi tekrar edeceğiz?
— Yok bey yok. Bildiğin, anladığın gibi değil. Bu pek âlimmiş. Yıldıza bakarmış. Evi Hırka-yı Şerîf taraflarında imiş. Herkesi
salık almak: haber almak
müşkül: güç, zor
485	
kesat: kıtlık; alışverişte durgunluk
486	
tahvil etmek: değiştirmek, dönüştürmek
487	
mahut: bilinen, adı geçen
488	
enva: çeşitler, türler
489	
saffet: temizlik, saflık
483	
484	
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kabul etmezmiş. Hatır için gizli bakarmış. İlm-i simyâda490, keşf-i
kubûrda491, remilde492, cifirde493, atik494, cedit495 felsefede, felekiyatta496 emsalsiz imiş.
— Ne söylüyorsun karıcığım? Bütün ulûm u fünûnun497 iflasa
doğru yürüdüğü bu zamanda bu kadar mütebahhir498 bir üfürükçü
nasıl bulunur? Gizli bakmasından âdeta pirelendim. Sakın bu zat499
avare500 kalmış müderrislerimizden501 biri olmasın? Maişet502 derdi
insana her şeyi göze aldırtır. Asri, ciddi fünunun503 para etmediği
bir memlekette mütebahhirlerimiz hasbe’l-icâp504 ulûm-ı bâtılaya505
dönerlerse taaccüp506 olunmaz. Geçenlerde bunlardan biri gazetelerle neşrettiği makalelerinde mâbad-ı tabiiyyâtın507 derinlerinde
kulaç atarak birkaç sene evvel güldüğü fikirlere şimdi gayet ateşli
taraftar görünüyor, son zamanlarında hiçbir diyarın ilm ü mârifet
pazarında görülmedik kıymette iri cevherler yumurtluyordu. Zaten, değerli değersiz ortaya saçılan sayfalara metelik veren yok.
Kitaplarınızı kandil gecelerinin sebil suları gibi bedava dağıtsanız
okuyan yok. Meydanda cahil kalmadı, herkes öğretmeye heveskâr.
ilm-i simyâ: simya ilmi, adi madenleri altına çevirmeyi amaçlayan alan
keşf-i kubûr: kabirlerin keşfi, kabirde yatan ölülerin ahvalini görme
492	
remil: başlangıçta kum üzerine şekiller çizme yoluyla gerçekleştirilen, sonrasında kâğıt üzerinde de bakılan fal
493	
cifir: harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe veya mazideki olaylara tarih
düşürmek yahut isme dair işaretler çıkarmak ilmi
494	
atik: eski
495	
cedit: yeni
496	
felekiyat: gök bilimi
497	
ulûm u fünûn: ilimler ve fenler
498	
mütebahhir: bilgisi deniz gibi geniş ve engin olan
499	
zat: kişi
500	
avare: işsiz güçsüz, başıboş, aylak
501	
müderris: medrese veya camide öğretmen
502	
maişet: geçim, geçinme
503	
fünun: fenler
504	
hasbe’l-icâp: durum dolayısıyla
505	
ulûm-ı bâtıla: hurafe bilgiler
506	
taaccüp: şaşma
507	
mâbad-ı tabiiyyât: metafizik
490	
491	

94 | Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?

Öğrenmek isteyen görülmüyor. Dillerinin üç satırını bir teviye508
doğru okuyamayan çocuklar münekkit509 oldu. İnsana parmak ısırtacak küstah cümlelerle en büyüklerimize hücum ediyorlar. Ne dediğini bilmeyen abuk sabuklar itibar ve taraftar buldular. Cahiller
parladı. Hakiki âlimler vazi510, mahcup hatta biraz mayup511 birer
mevkide kaldılar, nereden gözükseler taşlanıyorlar. Geçinmek için
bakıcılığa, üfürükçülüğe başlamalarına, bugün eski felsefe ve “libri
pansör”lüklerinin512 zıddına fikirler, akideler513 işaasıyla514 tezkiyelerini515 düzeltmeye uğraşmalarına ve nihayet imana gelmelerine
hiç şaşılmaz. Medeniyet merkezi büyük memleketlerde âlimler ilim
için çalışırlar. Bizde bu sıyttan516 aile geçindirmek, karın doyurmak
için istifade olunuyor. Aç ayı oynamaz, derler. Fakat bizde bu meslek zıddına pek çok açlara göbek attırtan mahir517 siyasiler yetişti.
Nihayet ecnebi diyarlarında en büyük taklakları518 şimdi birer birer
kendileri atıyorlar. Ah biz de vaktiyle muvaffakiyet519 diye ilan olunan büyük marifetlerinin hâlâ burada en elim520 cezasını çekiyoruz.
— Bey bu kadar uzun umumi521 muahezeye522 ne lüzum var?
Şimdi bizim başımızda büyük bir ateş yanıyor. Kendi derdimize
bakalım.
— Gizli bakıcılık eden hocanın hâli beni bu vadilere sevk etti.
Bu zatın ismi ne imiş?
bir teviye: biteviye, kesintisiz
münekkit: eleştirmen
510	
vazi: alçak
511	
mayup: ayıplanan
512	
libri pansör: hür düşünceli
513	
akide: inanç
514	
işaa: bir haberi yaymak, duyurmak
515	
tezkiye: temize çıkarma, aklama
516	
sıyt: şöhret, ün
517	
mahir: becerikli, yetenekli
518	
taklak: takla
519	
muvaffakiyet: başarı
520	
elim: acıklı
521	
umumi: genel
522	
muaheze: eleştiri
508	
509	
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— Hoca Kadir Efendi…
— Müsteara523 benzer.
— Aslını bilmem. Öyle diyorlar.
— Biz bu hocaya ne diye müracaat edeceğiz?
— Annemi Vassaf’tan soğutmak için kuvvetli bir büyü yapamaz mı?
— Çok zor karıcığım, çok zor.
— Neden?
— Çünkü altmışına yaklaşmış bir kadın henüz otuzuna gelmemiş bir delikanlıdan çok güç soğur. Daha doğrusu soğuyamaz. Donmuş paça gibi pelteleşmiş bir vücudun, adaleleri ateşli genç kolların deraguşunda524 bulduğu nihayetsiz baş döndürücü lezzeti anana
hiçbir büyü unutturamaz. Kadir Hoca’nın kollarında kocakarıları
cezbeye525 getirecek sihirli bir kuvvet varsa o başka. Fakat bir insan ulûm-ı müsbet(t)e526 ve hafiyyede527 mütebahhir olabilmek için
saça, sakala kır serpmeli, laakal528 kırk beş elliyi bulmalıdır. Lakin
bizim İstanbul’un havası feyyazdır529. Bal kabakları, ayçiçekleri
çabuk yetişir. İnsan burada on altısında münekkit, yirmi ikisinde
müsteşar530, yirmi sekizinde başkumandan olur. On sekiz devlete
karşı harp idare eder. Milyonlarca insanı rütbe-i şehâdete531 erdirmekle büyük nam kazanır. Meşhur olur. Vatan için ölmek, öldürmekten daha kutsi bir muzafferiyet532 değil midir? Şehitlere vesîle-i
gufrân533 olan genç kumandanın vücuduna bir saçma isabet ettiğini
müstear: takma (ad)
deraguş: kucaklama
525	
cezbe: bir duygu veya bir inanışın etkisiyle aşırı ölçüde coşup kendinden
geçme durumu
526	
ulûm-ı müsbete: pozitif ilimler
527	
ulûm-ı hafiyye: gizli ilimler
528	
laakal: en azından, hiç olmazsa
529	
feyyaz: çok verimli
530	
müsteşar: danışman
531	
rütbe-i şehâdet: şehitlik mertebesi
532	
muzafferiyet: üstün gelme, üstünlük, yengi
533	
vesîle-i gufrân: bağışlanma vesilesi
523	
524	
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değil, barut kokusuyla üç defa aksırdığını bile gören olmaz. Çünkü
büyük kumandan fünûn-ı harbiyyenin534 her kısmından ziyade namdar535 varlığını ateşten, kazadan sakınmak ilmine vâkıftır. Şehadetin büyüklüğünü kumandası altındaki askere her vesile ile anlatır
fakat kendisi şehit olmak istemez. Hatta firar zilletini536 bu en ulvi
mertebeye tercih eder. Kafkas ve Buhara Dağlarında bu kanlı isim
çınlar durur. Kâh öldü kâh öldürdü. Derler kâh bozdu kâh bozuldu.
Her gün leh ve aleyhinde gülünüp ağlanacak türlü şayialar537 çıkar.
Hâtem-i Tâîler538, peri masalları kahramanları gibi burada zannolunurken iki aylık mesafeden sesi gelir. En doğrusu şudur ki temin
edemediği539 zaferi namına milyonlarla Türk öldürttü, efradını540
kırdırtmak için hâlâ da saf milletler arıyor. Büyük Napolyon tarihte
ebedî bir nam bıraktı. Ve ona benzemek hevesine düşen binlerce
eblehler541 görüldü. Fakat bu mukallitlerin542 içinde en Don Quijote’u bizimkidir. Kondüktörzade… Haddizatında543 büyük yaratılan
bir insan kimseye benzemeye uğraşmaz. Şahsında taklit olunmaya
layık bir tip yaratır.
— Bey yine nereden nereye coştun. Kendi derdimize bakalım
canım.
— Vehibe, dede torun bütün efradı kapı kapamaca hanelerinden hep mezarlığa taşınan komşumuz Hafız Naim Efendi ailesinin
felaketinden ihtiyar kaynanamın bu mevsimsiz fahişeliğine kadar
her belaya sebep ben onları bildiğim için bilaihtiyar544 coşuyorum.
— Kendine gel bey, kendine gel. Şu Kadir Hoca’ya bir başvuralım.
fünûn-ı harbiyye: savaşla ilgili ilimler
namdar: ünlü
536	
zillet: alçaklık
537	
şayia: yayılmış haber, söylenti
538	
Hâtem-i Tâî: cömertliği, mertliği ile meşhur Arap şairi
539	
temin etmek: sağlamak
540	
efrat: fertler
541	
ebleh: ahmak
542	
mukallit: taklitçi
543	
haddizatında: aslında
544	
bilaihtiyar: elinde olmayarak, kendiliğinden
534	
535	
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— Ondan ben hiçbir hayır ummuyorum.
— Denize düşen yılana sarılır.
— O heriflerin de yılandan pek farkları yoktur. Fakat biz Hoca
Kadir’e ne diye müracaat edeceğiz? Hastamız yok, kaybımız yok.
— Herif iki gönlü isterse soğutur, isterse ısıtırmış.
— Kaynanamın fahişeliğini hocaya açmaya benim yüzüm tutmaz. Hem böyle şeylere itikadım545 yoktur.
— Bey benim hatırım için…
9
Karımın ibramına dayanamadım, mahalle muteberlerinden
imam ve muhtarlarına kadar alakadar ettiğimiz bu meseleye bir de
Hoca Kadir Efendi karıştırmak için büyücünün evine gitmeye karar
verdik. Zaten aileler içinde ne kadar fasit547 ve münasebetsiz olursa
olsun, hep kadının dediği olur. Erkeğin amirliği laftan ibarettir.
Karı koca sokağa çıktık. Fatih Parkı’ndan, birbirine baka baka
kararan üzüm gibi karşı karşıya sıralanarak asrileşmeye uğraşan kadın, erkek dizileri arasından geçtik. Câmi-i şerîfin avlusuna geldik.
Aman ya Rabbi eski İstanbul buralardan ne kadar çabuk siliniverdi. Hani ya yüksek, anaç ağaçlarının ruhani serinlikleri altına iskemlelerini atan, üzerine rengârenk halılar serili tahta kanepelerini
uzatan kahvehaneler ve bir teferrüç548 mahalli gibi buraya yayılarak
nargilelerini fokurdatan şalvarlı, saltalı549, abani550 sarıklı, vakarlı551
halk nerede? Ucuzluklarına hayret ettiğimiz her nev552 satıcılar, o
bet bereket nereye kaybolmuş? Meydan yanık bir sine gibi düm546

itikat: inanç
ibram: ısrar
547	
fasit: kötü, bozuk
548	
teferrüç: açılma, ferahlama
549	
salta: yakasız, iliksiz, kolları bolca, bir tür kısa ceket
550	
abani: genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan,
zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş
551	
vakarlı: ağırbaşlı
552	
nev: çeşit, cins, tür
545	
546	
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düz, akim553, hazin bir şekil almış. Birkaç ağaç var. Lakin hasta,
tozlu, vakitsiz hazanzede yapraklar rüzgâr estikçe size yüreğinizi
ezen bir matem fısıldıyor. Caminin hazire554 pencerelerinden uhrevi
bir heybetle bakan mezar taşları melul555 bir duruşla sanki “İşte biz
de şimdi uhrevi birer hüviyetiz556.” demek istiyorlar. Lakin onlar
hakikatte değil, bizim vehmimizde557 mevcutturlar. Bir ölüyü çürümekten muhafaza558 için icat edilen çareler hep gülünç şeylerdir.
Kurşundan, çinkodan, nikelden kaç tabut içine saklarsan sakla, tabiat alacağını bırakmaz. Eski Mısrilerin üç dört bin senelik tabutlar
ve sargılar içinde sırıtan mumyaları ebediyetin henüz dört saniyesini bile geçirmemişlerdir. Zamana dağlar taşlar değil, koca seyyareler559, dünyalar bile tabaver olamıyorlar da560 seninki, benimki gibi
fâni vücutların zavallı kafesleri mi muka(ve)met edecek? Azizim,
Alman filozofu Friedrich Nietzsche’nin bir eserinde Turenne’den
naklettiği şu satırlar daima beni titretir:
Carcasse, tu trembles. Tu tremblerais bien davantage, si tu savais où je te mène.561
— Bir diri için vücut kafesinin son durağı olan mezarı tasavvur kadar müthiş bir şey olamaz. Binaenaleyh562 bu dehşeti tahfif563
için kabristanlar daima müferrih564 mevkilerde, sayedar565 ağaçlar
altında, çiçek tarhları arasında bulunmalıdır. Bu ihtimam566, hem
akim: kısır, verimsiz, döl veremeyen
hazire: etrafı çitle çevrili yer, mezarlık
555	
melul: üzgün
556	
hüviyet: kimlik
557	
vehim: kuruntu
558	
muhafaza: koruma, saklama
559	
seyyare: gezegen
560	
tabaver olmak: dayanmak
561	
“Vücut kafesi, titriyorsun. Seni nereye götürdüğümü bilseydin daha ziyade
titrerdin…” (yazarın notu)
562	
binaenaleyh: bundan dolayı, bunun için, bundan ötürü
563	
tahfif: hafifletme, yükünü azaltma
564	
müferrih: iç açıcı, ferahlık verici
565	
sayedar: gölgeli
566	
ihtimam: özen
553	
554	
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ölecekler hem de ölülerini ziyarete gidecekler için büyük bir teselli
yerine geçer.
— Oh azizim oh, dirilerimiz için kabil olamayan bir saadeti siz
ölülerimiz için temenni ediyorsunuz567. Şehirlerimizde kabirleri ferahnak568 gösterecek ne kasvetli sokaklar, evler var. Hayat için sıhhi569 şehirler tanzim edemeyen570 idarelerimiz, ahiret için mi ferahlı
çukurlar hazırlayacaklar? İstanbul’da bir kabristan gösteriniz ki
dâire-i âidesinde571 dâhilinin572 taksimatlı573 haritası bulunsun. Mezarlıklarımızda kabir kazılacak yerler tarla tarla ayrılmamış, yollar
açılmamıştır, mezarlarını çiğnemeden bir mezarlığa giremezsiniz.
Çünkü her taraf bir cesedin yatağıdır. İstediğiniz yeri kazdırtıp cenazelerini gömdürünüz. Yol düşünülmemiş. Buna lüzum görülmemiş. Ecdadımız havanın ifsadını574 men için serviler diktirmişler.
Biz şimdi onları da baltalıyoruz. Birkaç sene sonra mezarlıklarımız
bu muzâdd-ı taaffün575 ziynetlerinden de soyulup kupkuru kalacak.
Kabristanlara itina, meyyitlerden576 ziyade diriler içindir. Ölü, hayatın bütün müziç577 endişelerinden ebediyen kurtulmuştur.
— Öyle demeyiniz. Ölülerin de diriler gibi hassas olduklarına
kanaatte bizim için çok teselliler vardır. Onlar bu hislerini gelip
bize ifşa edemiyorlar. Lakin biz pek sevdiklerimizden bir ölünün
mezarı başına gittiğimiz vakit ondan âdeta bilmübadele578 bir şey
hissediyoruz. O bize pek derin şeyler anlatıyor. Ve sanıyoruz ki o
da bizi anlıyor. Bir kabrin dinler görünen sükûtu ne beliğdir579… Ne
temenni etmek: dilemek
ferahnak: iç açıcı
569	
sıhhi: sağlıklı
570	
tanzim etmek: düzenlemek
571	
dâire-i âide: ilgili olduğu resmî makam
572	
dâhil: iç
573	
taksimatlı: bölümlendirmeli, kısımlara ayrılmış
574	
ifsat: bozma
575	
muzâdd-ı taaffün: dezenfektan, mikrop öldürücü
576	
meyyit: ölü, ölmüş
577	
müziç: rahatsız eden, tedirgin edici
578	
bilmübadele: değişimle, değiş tokuşla
579	
beliğ: anlaşılır
567	
568	
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duygusuz, ne maddidir o insan ki mezarlar ona bir şey söylemesin,
her kabrin kitâbe-i seng-i mezârından580 başka çok uzun, çok hazin,
çok ibretamiz581 birer ifadeleri olduğunu anlayamasın…
— Siz biraz şairsiniz de ondan böyle söylüyorsunuz. Ölüler dirilerle konuşmazlar. Mezarlar taştan yapılır. Taşın dile geldiği kabul
olunur bir hakikat değildir.
— Pek serbest fikirlisiniz. Ölüye hürmeti lüzumsuz mu görürsünüz?
— Hayır.
— O hâlde ölünün meskenini, mahfazasını582 bu hürmetten nasıl istisna edebilirsiniz?
— Fakat efendim bunlar metruk583 kabristanlardır. Üzerlerinden
hedmlerindeki584 mahzuru585 hiçe indirecek kadar zaman geçmiştir.
— Yıkacak olduktan sonra niçin mezar yapıyorsunuz?
— Bunların gelip başlarında okuyacak kimseleri kalmamıştır.
— Bunların kimseleri insaniyettir. Bilmez misiniz? Camilerde,
kürsülerde hâk ile yeksan586 ve nesilleri münkarız587 olmuş, unutulmuş emvata588 dualar edilir. Bir ölüye mutlak akrabamız olduğu için
mi hürmet ve dua edeceğiz? Bütün insaniyet mezarda hemhâl589 ve
kardeştir. Bir mezara tazim590 bize bilahire591 son durağımıza hürmet beklemek istihkakını592 verir.
kitâbe-i seng-i mezâr: mezar taşı yazıtı
ibretamiz: ibret veren
582	
mahfaza: bir şeyi muhafaza etmeye yarayan kap, kılıf, korunak
583	
metruk: terk olunmuş, bırakılmış
584	
hedm: yıkma
585	
mahzur: sakınca, engel
586	
hâk ile yeksan olmak: toprakla bir olmak, yerle bir olmak
587	
münkarız: kesilmiş
588	
emvat: ölüler
589	
hemhâl: aynı hâlde olan
590	
tazim: saygı gösterme
591	
bilahire: sonra, sonradan, sonunda
592	
istihkak: hakkı olma, hak kazanma

580	
581	
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Beş on sene evvel bir arkadaşımla Şişhane yokuşundan inerken
mezarlara dair ettiğimiz münakaşayı böyle aynı aynına hatırlarım.
Hazirenin mezarları da aynı şüphe teellümüyle593 arkamdan bağırıyor gibi geldi. Hazret-i Fâtih’in türbesinden en büyük serzenişi
duymamak için yürüdük.
Sol tarafımız göz alabildiği kadar uzanan bir virane idi. Şehrin
bağrı tüte tüte yanmış, sekenesi594 dağılmış. Medeni bir memleket
ortasında aman Allah’ım o ne hazin bir boşluk, insana beyaban595
hissini veren o ne vahşi bir sükûttu. İnsanlar arasında gezinirken
gözlerinizin önünde birdenbire bir çöl serabı peyda oldu sanıyorsunuz.
Temel duvarları, şekilsiz kümbetler, taş yığınları, üzerlerinden
esen tahripkâr596 her felakete karşı dinî bir ısrar ile ayakta duran
şerefesiz, külahsız mescit minareleri, yine çöl ortasında birer vaha
manzarasına597 andıran orada, burada ağaç kümeleri, narin endamlarını sallayan serviler…
Bu tenhalığın içerisine doğru ilerleyince bir kapı, iki ufak pencereli, taştan örülmüş sıvasız insan inleri görüyorsunuz. Gaz tenekelerinden yapılmış bir bacadan hafif bir duman çıkıyor. Kulübeden biraz açıkta ısırganların, ballıbabaların ortasında iki üç çocuk
oynuyor. Bir kadın arada bir kapıyı açarak dışarıya çirkef döküyor,
süprüntü atıyor.
Bir kibar lahdi598 en ve boyundaki bu meskende her şey var.
Oda, sofa, mutfak, hela, aşk ve izdivaç, karı, koca, çocuk… Hayat,
müreffeh599 kâşanelerdeki600 gibi bütün emirlerini burada da insanlara icra ettirtiyor. Taş kovuklarında çoğalan börtü böcek gibi tekesteellüm: kederlenme
sekene: bir yerde oturanlar, sakinler
595	
beyaban: çöl
596	
tahripkâr: tahrip eden, yıkan
597	
Metinde “manzarasına” şeklindedir.
598	
lahit: mezar
599	
müreffeh: rahata kavuşturulmuş
600	
kâşane: büyük, süslü köşk, saray vb. yapı
593	
594	
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sür601 kanunu bu dört duvarcığın arasında da aynı biaman602 şiddetle
hüküm sürüyor.
10
Sokaklar kirli, sefil, camiler harap, mezarlar küskün, endişenak , şehrin bütün yanık bağrına hâkim bir noktada durduk. İnsan
burada memleketi bir gurbet ve kendisini bir garip bularak hıçkıra
hıçkıra ağlamak istiyor. Milletinin uğradığı zararı, çektiği sefaleti,
düşürüldüğü uçurumu, türlü musibetlerle kırıla kırıla azaldığını görüyor. Ufuklardan kan kokusuyla meşbu604 matemli bir rüzgâr eser,
kulübelerin bacaları tüter, Fatih minarelerinden müezzinlerin tekbiri huşuyla titreyerek yükselirken bir imtihan tekkesinde çile çıkaran
derviş gibi artık bu son tecrübeye tahammül getiremeyip isyanla
haykırmak istiyorsunuz. Önünüzde sekenesi kim bilir nerelere saçılmış öyle bir harabe vardır ki Volney’in Tedmür’deki Invocation’ı
tesirce sönük kalır. Fransız filozofu, geçmiş asırlarda yaşamış ruhları çağırarak onlarla sönmüş bir medeniyetin fâni şaşaasına dair
konuşuyor. Siz, dün var iken bugün görünmeyen kardeşlerinizi, takımıyla perişan olmuş aileleri arıyorsunuz.
603

Gönlünüz, sizin dimağınızda bir münacatta605 bulunmak için
kaynıyor. Fakat nereden istimdat edeceksiniz606? Senelerden beri
sema bütün istirham ve dualarınıza karşı kapalı, sağır… Yeryüzündeki hükûmetlerin büyük siyasetleri, müteneffizleri607, dünyanın
hemen bütün insanları sizden yüz çevirmiş. Her müracaatınızda,
her istimdatınızda sizi ezmek için sesler yükseliyor, silahlar çevriliyor. Fakat sizi kurtarmak için çıkan sedalar pek zayıf… Tek tük…
tekessür: çoğalma
biaman: amansız
603	
endişenak: endişeli, kederli
604	
meşbu: dolmuş, dolu
605	
münacat: yakarış
606	
istimdat etmek: yardım istemek
607	
müteneffiz: nüfuz sahibi
601	
602	
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Halkın parasını Arabiyyü’l-ibâre608 vakfiyelerle609 dolaba koyan çapulcu siyasiler şimdi neredesiniz? Bazılarınız milletin gözyaşı imbiğinden610 çektiğiniz servetlerle kasalarınız dolu, suratlarınız
tertemiz, lortlar gibi menfalarınızdan611 avdet ettiniz. Kanına ekmek
doğradığınız Türklerin arasına yine katıştınız.
İktidarınız, hamiyetiniz bir küçük memuriyeti hüsn-i idâreye612
kâfi değilken her birinizin devletin mehâmm-ı umûrundan613 sekiz
on büyük dolabınız vardı. Çevirdiniz, çevirdiniz. Dünyanın altını
üstüne getirdiniz. Türk’ü ezdiniz, ezdirdiniz. Soydunuz, soydurdunuz. Astınız, kestiniz. Sürdünüz, süründürdünüz. Şimdi hayran
hayran mazlumlar arasında dolaşıyorsunuz. Söyleyiniz, geçen kanlı
devrin mesulleri kimlerdir? Bunları yerde mi, gökte mi arayacağız?
Hokkabaz değnekleri sizin ellerinizde idi. Bütün vukuata siz kumanda ediyordunuz. Bir işaretinizle kanlar sel gibi akıyor; alaylar,
ordular takımıyla batıyordu.
İtalya’da, Cote d’Azur’da, İsviçre’de gezip tozduğunuz kâfi.
Şimdi de biraz hudutları dolaşınız. Çöl külhanları içinde kanları tüterek can vermiş, buzlar arasında kemikleri donmuş şehit yığınları
görünüz. Memleketin bağrındaki harabeleri, viraneleri dolaşınız.
Kalbinizden yine kendinize karşı nefretler, lanetler kabarmazsa canavar yaratılmış olduğunuzu anlayınız. Cehenneme girseniz ateşi
duymayacak hissizlerden bulunduğunuza sevininiz. Ufak bir yangını söndürmek vesaitine614 malik olmayan615 bir millet, cihan harbinin ateşine saldırırsa böyle olur.
Milleti şeni616 bir mahkûm gibi cihan siyasetgâhına çıkartan
makalelerinizi, hitabelerinizi bugün gözden geçiriniz. Kimsenin
Arabiyyü’l-ibâre: Arapça ibare
vakfiye: bir vakfın koşullarını belirten belge; bağışlayanın bağışına ilişkin
bildirimini kapsayan belge
610	
imbik: süzgeç
611	
menfa: sürgün yeri
612	
hüsn-i idâre: iyi yönetme
613	
mehâmm-ı umûr: kıymetli işler, işlerin değerlisi
614	
vesait: araçlar
615	
malik olmak: sahip olmak
616	
şeni: kötü, çirkin, utanç verici
608	
609	
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telinine617 lüzum kalmaz. Fakat bu saatte hepinizin koltuklarınızın
altında pek musanna618 tertip olunmuş tebriyenameler619 vardır. Allah’ı, melekleri, şeytanları, insanları bir daha aldatmak istersiniz.
Zihnim bu fecayinin620 müsebbibleriyle621 çarpışa çarpışa hudutsuz viraneler arasından yürürken refikamdan sordum:
— Nereye gidiyoruz? Büyücü hocayı hangi kovukta bulacağız?
— Buralarda köşesinde bakkal olan bir Saatçi Sokağı varmış.
Oraya sapılacak.
Yangın yerlerinden bir sokağa girdik. Bakına bakına yürürken
sağda köşe başında bir bakkal ve duvarda “Saatçi Sokağı” yazısını
gördük. Saptık. Boyaları kaybolmuş, kaplamaları kararmış, saçakları dökülmüş, sık kasvetli evlerin arasından eğri büğrü uzanan bir
yoldan yürüyorduk. Gide gide gökyüzü tepemizden incele incele
görünmeyecek bir hâle geldi. O kadar sokak daraldı. Evler saçak
saçağa birbirine yaklaştı. Kendimizi henüz güvertesi çatılmamış bir
geminin omurgasından gidiyoruz sandık. Süleymaniye’de yanan
Şeftali Sokağı buna nispetle geniş bir cadde sayılır. Bu sıçan yolundan kurtulduk, yine dar fakat gökyüzü görünen bir sokağa çıktık.
Biraz aşağıları silip süpüren ateş bu mukassi622 sokaklara girmeye
sıkılmış.
Bakıcının evini keşfetmek de bakıcılığa muhtaçtı. O havasız
sokakta gazete kırpıntılarından yapılmış uçurtmalarını uçurmaya
uğraşan yalın ayak, başı kabak, birkaç kirli çocuğa rast geldik. Zevcem sordu:
— Oğlum burada hoca varmış. Nerede biliyor musunuz?
Çocuklar sırıtarak hep bir ağızdan:
— Hoca yok. Hoca yok, mektep kapalı.
telin: lanet okuma
musanna: gösterişli, usta elinden çıkmış; uydurma
619	
tebriyename: aklama, temize çıkarma yazısı
620	
fecayi: belalar, musibetler
621	
müsebbip: bir şeyin olmasına, yapılmasına sebep olan, yol açan (kimse veya
şey)
622	
mukassi: kasvetli
617	
618	
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— Bu mektep hocası değil. Hastaya okuyor, niyete bakıyormuş.
Çocuklar, kendilerine anlamadıkları bir dilden hitap ediliyormuş gibi masumane bir arsızlıkla gülüşe gülüşe uçmayan uçurtmaların arkasından koşarak kayboldular.
İç sıkıntısından kaşları çatılan Vehibe:
— Mektep, içtimai623 terbiye şöyle dursun düz lakırdıya cevap
vermesini bilmiyorlar. Ne vahşi mahluklar bunlar.
Bir iki adım sonra bacaklarında şalvar, başında sarık, sırtında
hâkî bir nefer624 ceketi, elinde değnekle hâlsiz hâlsiz yürüyen bir
ihtiyara rast geldik. Bu defa ben sordum:
— Baba buralarda Hoca Kadir Efendi varmış tanıyor musun?
İhtiyarcağız yorgunluktan tıkanıyor gibi bir süzgünlükle yüzüme bakarak başıyla bir küçük “evet” işareti verdi. Biz bu işareti
izah edecek sözleri bekliyorduk. O, bir ufak helecanı geçirmek için
kaşlarını kaldıra kaldıra göğsünü dinlendirdikten sonra:
— Hoca Kadir Efendi…
— İşte o.
— Hacete bakar. Her türlü şey karıştırır. Benim gibi aç kalmaz.
Geçinir. Fakat şimdi gizli bakıyor.
— Niçin?
— Şimdi bakıcılık yasak.
Sonra ihtiyar, avam625 ağzından hükûmete karşı edilen ser ü
bünü yok626 gülünç tenkitlere girişti. Yine birkaç memleketin satılmış olduğundan, düşman kumandanı tarafından bizimkilere içi
altınla dolu karpuzlar gönderildiğinden bahsetti. O ne sefalet, o ne
cehaletti. Zavallının hiç yüreği yoktu. Fakat tıkana bunala anlatmaya uğraşıyordu. Dinlesek uzun süreceğini anladık. Maksadımızı
bir daha tekrar ettik. O bize Hoca Kadir Efendi’nin evini şöyle tarif
etti:
içtimai: toplumsal
nefer: er, asker; bir kişi, tek adam
625	
avam: alt tabaka
626	
ser ü bünü yok: başı sonu olmayan
623	
624	
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— Köşeyi dönünüz. Sağdan duvarı yıkık ikinci kapı…
İhtiyarın eline beş kuruşluk iki kâğıt sıkıştırdım. Gözleri yaşararak duaya başladı. O mırıldanırken biz savuştuk. Köşeyi döndük.
Sokak yine daraldı. Sağda duvarı yıkık ikinci kapıyı gördük. Lakin
çalmaya cesaret ister. Saçaktan kurtulmuş delik deşik bir soba borusu, incecik bir telin ucunda tepemizden sallanıp duruyordu. Yiğitlik bana düştü. Elimi uzattım. Tokmağı sallarken zevcem bir çığlık
kopardı. Boru telden kurtuldu sandım. Hemen iki adım geriye sektim. Meğerse iş başka imiş. Vehibe eliyle o anda duvardan duvara
atlayan siyahlı beyazlı bir kediyi işaret etti. Baktım. Ağzında upuzun kuyruğu sarkan koca bir fare… Kedide iştahtan gözler dönmüş,
salyalar akıyor. Boğazı şiddetle sıkıldıkça fare hasmının dişleri arasında kıvranarak cıyak cıyak bağırıyor. Zevceme dönerek dedim ki:
— İşte gücü yeten, yetmeyeni böyle bağırta bağırta yiyecek.
Tabiatta bu bir kanun…
— Muadil kuvvetler arasındaki hayat kavgası ne ise ne ama
böyle kavinin zayıfı bağırta bağırta boğması çok acıklı oluyor. Bütün istikrahımla627 iğrendiğim fareye acımaya başladım.
O anda nereden çıktığını görmediğimiz iri bir köpek peyda
oldu. Bütün savletiyle628 dama doğru atıla atıla havlamaya başladı.
Kendinden büyük bir düşmanın zuhurunu629 gören kedi ağzındaki
avını sallaya sallaya bahçeye atladı. Kayboldu.
Bir av yakalayan müsterih kalmıyor. Onu ağzından kapmak
için ekseriya daha kuvvetli bir düşman zuhur ediyor.
Kapı açıldı. Şal örneği basma hırkalı, başı örtülü, orta yaşlı esmer bir kadın muhteriz630 bir sesle:
— Ne istiyorsunuz?
— Hoca Kadir Efendi’yi…
— Ne yapacaksınız?
istikrah: tiksinme, iğrenme
savlet: şiddetli saldırı, saldırma
629	
zuhur: ortaya çıkma
630	
muhteriz: çekingen
627	
628	
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— Bir hacetimiz631 var.
— O şimdi bakmıyor.
— Biz yabancı değiliz. Bakmadığını biliyoruz. Lakin bizi istisna etmesini rica ederiz. Bizden çekinmeye hiç mahal yoktur.
Kadın kapıyı aralık bırakarak yukarı çıktı.
İki dakika sonra avdetle bizi içeri aldı. Verdiğimiz teminat kâfi
görülmüş olmalı ki çatık yüzü şimdi biraz gülüyordu.
Kırmızı tuğla döşeli karanlık bir avluya girdik. Burunlarımıza
mutfakla hela neşriyatının632 birleşmesinden ağırca bir koku sarıldı.
Avlunun ortasında yüksek taş bilezikli çıkrıklı bir kuyu vardı.
Mutfağın bulaşık ve çirkef çukurundan, helalardan toprağa sızan
mundar sular besbelli bu kuyuda birikerek tekrar yukarıya çekiliyordu. Mutfak, hela, kuyu o kadar birbirine yakındı.
11
Basamakları mantar kesilmiş, parmaklıkları çarpılmış, ayaklarımızın altı sanki:
— Aman dikkatli basınız, ihtarıyla gacır gacır bağıran bir merdivenden çıktık. Tavanı kararmış, yer yer sıvaları dökülmüş, tesviyesi633 bozulmuş çarpık bir sofadan yürüdük. Küçürek bir odaya
girdik. Kafesli pencerelerin önünde, üzeri eski dokuma örtülü, boydan boya bir ot minder vardı. Köşede küçük bir sandık kadar büyük
bir yazı çekmesinin önünde başı arakiyeli634, zeki bakışlı, kır sakallı
bir ihtiyar oturuyor. İçeri girerken verdiğimiz selamı tekbir getirir
gibi derin bir göğüs sedasıyla aldı.
Ben mindere hocanın karşısına oturdum. Refikam bir kırık iskemleye… Duvarda bir ceylan postu gerili, bir teber635, bir keşkül636
hacet: ihtiyaç
neşriyat: yayılan şeyler
633	
tesviye: zımpara ile veya (bina için) beton dökerek bir yüzeyi pürüzsüz, düz
hâle getirme, düzleme
634	
arakiye: dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah
635	
teber: bazı dervişlerin taşıdıkları, sapı uzun, küçük ve hafif balta
636	
keşkül: bazı gezici dervişlerin veya dilencilerin elinde taşıdığı dilenci çanağı
631	
632	
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asılı. Bir tarafta “Yâ Hazret-i Abdulkâdir Geylânî” levhası, öbür
yanda yeşil sarıklı bir sikke637 resmi ve altında şu iki mısra:
“Eğer altın ola dersen namın
Sikkesi altına gir Hazret-i Mevlânâ’nın”
Çerçeveleri adi, daha birçok irili ufaklı basma levhalar… Erkek dişi yan yana kulunçlar, vefkler638, tuğralar, mühr-i Süleymânlar, kargacık burgacıklar…
Her şeyden evvel para tuzağı olan böyle hocaların ben nefeslerine, büyülerine, istihraçlarına639, zayiçelerine640 inanmam. Karımın pek sıkıldığını görüyorum. Buraya onun biraz avunması için
geldim.
Hocanın sihirli iri burnunun iki yanında parlayan çukur gözlerinde bir atmaca manzarası vardı. Gözlerimizin içinden kalplerimizi okumaya uğraşır bir dikkatle sordu:
— Sebeb-i teşrîfiniz641?
Biz sorulan suale karşı pek hazırlanmamış birer imtihan talebesi şaşkınlığıyla karı koca birbirimize bakıştık. Hoca biraz bekledikten sonra sözümüzü kolaylaştırmaya yardım etmek için tekrarladı:
— Hastanız mı var, kaybınız mı?
Zeki herif, besbelli bizim zevç zevce olduğumuzu anladı. Aşktan, alakadan bahsetmiyordu.
Vehibe benden evvel zihnini toplayarak cevap verdi:
— Ne hastamız var ne kaybımız…
Hoca — Teşrifinizin herhâlde bir sebebi olacak.
Zevcem — Tabii.
Hoca — Söyleyiniz.
Zevcem — Sizin için söylemeden her şeyi keşfediyor, dediler.
sikke: Mevlevilerin giydikleri yüksek, tepesi düz, keçe külah
vefk: tesirli dua
639	
istihraç: çıkarım, hüküm çıkarma
640	
zayiçe: yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge
641	
sebeb-i teşrîf: şereflendirme sebebi, geliş sebebi
637	
638	
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Hoca biraz çatkınlıkla:
— Yalan söylemişler. Gaibi Cenabıhak’tan başka kimse bilmez.
Biz Hakk’ın âciz bir kuluyuz. İlm-i nücûm642 ve remil ile bazı hafaya643 keşfetmemize müsaade vardır. Lakin bize rehber bir kelime
lazımdır. Âlemü’l-gayp644 bigerandır645. Önümüzde bir mısbah646
isteriz ki cihetimizi tayin edelim.
Zevcem — Bazı hareketleri bizi muzdarip eden bir kadına dair
baktırmak istiyoruz.
Hoca — Bu kadının ismi, mahlası, târîh-i tevellüdü647?
Zevcem hep bunları kaydederek hazırlamış olduğu kâğıdı hocaya uzattı.
Bakıcı, çekmecesinin üzerine yeşil kaplı bir kitap açtı. Sayfalarını karıştırarak içi kenarı yıldızlar ve cebir harflerine benzer işaretlerle dolu harîta-yı semâ648 gibi bir şekle gözlerini dikti. Kalemini
divite batırdı. Bir kâğıdın üzerine oradan birçok noktalar, çizgiler
nakletmeye, hiçbir riyazinin649 anlamayacağı birtakım hesaplar, remiller dökmeye başladı.
Kâh tebessüm ediyor kâh suratı ekşiyor kâh hayretlere düşer
gibi çehre hareketleri gösteriyordu.
Biz, bu garabetlerin neticesinde neler yumurtlanacağına intizaren sabırsızlıkla bekliyorduk.
650

Nihayet Hoca Efendi zayiçesini şöyle tefsire başladı:
ilm-i nücûm: yıldız ilmi
hafaya: gizli şeyler, sırlar
644	
âlemü’l-gayp: gizli âlem
645	
bigeran: sınırsız
646	
mısbah: kandil, çıra, meşale
647	
târîh-i tevellüt: doğum tarihi
648	
harîta-yı semâ: gökyüzü haritası
649	
riyazi: matematikçi
650	
intizaren: bekleyerek
642	
643	
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— Ayşe Makbule Hanım, muharremü’l-harâmın651 ağustosa
tesadüfünde yani küre-i arz652 Sünbüle burcunda653 iken dünyaya
gelmiş. Bu kadın sizin pek yakın akrabanız, valideniz, kayınvalideniz… İşte öyle bir şeyiniz… Sünbüle mübarek bir burçtur. Onun
tesîr-i felekîsi654 altında doğan kadınlar, vechen655, cismen pek latif
olurlar. Lakin ruhen tekemmülden656 mahrum kalırlar. Tabiatlarındaki hoppalıklarla aleyhlerine dedikodu celbederler. İzdivaçlarında
ekseriya yümn ü saadet657 görülmez. Hele birinci izdivaçlarında hiç
ahenk, imtizaç658 olmaz. Ayşe Makbule Hanım’ınki de böyle oldu.
Çünkü genç iken bir ihtiyara vardı. Zevcinin vefatına kadar aralarında çok dırıltılar olurdu. Lakin efendi, hanıma muhabbeti pek ziyade
olmakla beraber müdebbir659, sabırlı, temkinli bir zattı. Onun her
sözüne katlanır, her naz u istiğna660 ve densizliklerini çeker, harice
bir şey sezdirmez, karısını daima elmasla, esvapla, altınla oyalardı.
Bu ne keskin hoca idi. Bu ne biliş, bu ne kerametti. Karı koca
dudaklarımızı ısırarak birbirimize bakışıyorduk. Kaynanamın ağustosta Sünbüle burcunun tesîr-i felekîsi altında dünyaya gelmesinden bu kadar hakikat nasıl istihraç olunabilirdi? Yoksa bu hoca bizi
ailemizin en ince esrarına kadar tanıyıp da böyle ahmak avlarcasına
bilgiçlik mi taslıyordu? Ne olursa olsun pek üstüne düşürdü. Sözleri keşif suretiyle olsun, katakulli olsun herif marifetini bize pek
ustaca satıyordu.
Yüzlerimizde peyda olan istiğrap hatlarından bakıcı efendi attığı sözleri hep birer birer hedefe sapladığını anladı.
İstihracında devam etti:
muharremü’l-harâm: savaşması haram kılınan aylardan olan muharrem ayı
küre-i arz: dünya
653	
Sünbüle burcu: Başak burcu
654	
tesîr-i felekî: astronomik etki
655	
vechen: yüzce, çehre bakımından
656	
tekemmül: olgunlaşma
657	
yümn ü saadet: uğur ve mutluluk
658	
imtizaç: uyum, iyi geçinme
659	
müdebbir: işin arkasını ve sonunu düşünerek hareket eden, tedbirli
660	
istiğna: nazlanma
651	
652	
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— Makbule Hanım merhum zevcinden sonra birine vardı.
Hoca dikkatle yüzlerimize baktı. Çehrelerimizin tasdikkâr661
birer meal almayışından besbelli faka bastığını anladı. Elindeki remil kâğıdına acele acele birkaç çizgi dökerek:
— Estağfurullah varmadı. Fakat varmak üzere bulunuyor. Bir
gençle evleniyor. Genç, genç pek genç… Sünbüle burcunda doğan
kadınların izdivaçları daima böyle nispetsiz olur. Hanım merhum
efendisine çektirdiklerini şimdi bu delikanlıdan çekecek. Men dakka dukka662. Hanımın akrabasından birkaç kişi bu izdivaca mâni olmak istiyorlar. Yerden göğe kadar hakları var. Bu, kapıp kaçıcı bir
çocuk. Bir… ve hatta iki fahişeye para yediriyor.
Zevcem — Ne söylüyorsunuz? Fahişeleri mi var?
Hoca — Evet.
Zevcem — Bu fahişelerin nerede olduklarını bize haber verebilir misiniz?
Hoca remil dökerek:
— Biri yakında, öbürü deniz aşırı bir mahalde…
Zevcem — Bu karıların birbirinden haberleri var mı?
Hoca — Hayır, bu delikanlı ikisini de birbirinden habersizce
idare ediyor.
Şimdi hocadan bildiklerimizden fazla şeyler de öğreniyorduk.
Acaba bu istihraçların aslı var mıydı?
Kaynanamın hüviyetini663, zihniyetini, emelini, mazisini664, hâ665
lini bizi şaşırtacak bir vuzuhla haber verdikten sonra genç avukatın iki fahişe ile gönül eğlendirmekte olduğu keşfinde hiç şaşılacak
bir şey yoktu.
tasdikkâr: onaylayıcı
Men dakka dukka: Arapçada “Kapı çalanın kapısı çalınır.” demek olan, “Eden
bulur.” manasına gelen söz
663	
hüviyet: kişilik
664	
mazi: geçmiş
665	
hâl: şimdi
661	
662	
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Hoca yine remile daldı. Döktü, döktü, döktü. Atılan çizikçikleri kâğıtlar almıyordu. Yine tefsire girişti:
— Sünbüle burcunun taht-ı tesîrinde666 doğan kadınlar izdivaç
yüzünden uğradıkları ahenksizliklere, geçimsizliklere, dedikodulara, elemlere mukabil zengin olurlar. Fakat nahs-i tâli’le667 rahat ve
huzur müyesser olamayacak668 olduktan sonra servet ne işe yarar?
Para saadet getirir mi? Hakiki bahtiyarlık iki tarafın mütevazin669
muhabbetiyle vuku bulan izdivacın kurduğu ahenktar670, mesut
yuvadadır. Makbule Hanım ihtiyar zevcinin koynuna daima kendi yüreğinde bir delikanlının güzel, gürbüz siması parlayarak girer.
Binaenaleyh kocasının deraguşlarından fena hâlde sıkılır ve içi içine sığamadığından türlü mizaç hareketleriyle ihtiyarı da bizar671 ve
bedbaht ederdi. Sünbülenin tesirinde bulunan kadınlarda cinnet-i
vâhide672 vardır. Zihinleri, gönülleri daima kendi tasavvurlarına, arzularına muvafık673 fevkalade güzel bir delikanlı çehresi yaratmakla meşguldür. Daima bu hayalin arkasından koşarlar. Bu mevhum674
sevgililerini deraguş için çıldırırlar. Hayatın hakikat sahasından daima uzak bulutlar içinde yaşarlar. Hakiki gıdaları daima aşktır. Suda
yaşayan balık gibi hep onun dalgalarıyla sallanarak ömür sürerler
fakat yine lezzetini tadamadan ölürler. Ve daima herkesten ziyade
kendi kendilerine fenalık etmekle meşguldürler. Nasihat veren kimselerden kaçarlar. Âşıkane emellerine mâni gördükleri için hısım ve
akrabalarını sevmezler. Her gün onlar ile aralarında niza675, dırıltı
eksik olmaz. Ekser kira köşelerinde, samimi muhabbetlerden uzak,
taht-ı tesîr: tesir altı
nahs-ı tâli’: talihin uğursuzluğu, şanssızlık
668	
müyesser olma: nasip olma
669	
mütevazin: birbirine uyan, oranlı
670	
ahenktar: uyumlu
671	
bizar: tedirgin, bezmiş, usanmış
672	
cinnet-i vâhide: saplantı hastalığı, monomani
673	
muvafık: uygun
674	
mevhum: gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya
dayanan
675	
niza: çekişme, bozuşma, kavga
666	
667	
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kimsesiz, sefil vefat ederler. Evlat muhabbetleri bilmezler. Kendi
nameşru676 emellerine hizmet edenlerden gayrı dost tanımazlar.
Bakıcının görünürde remili kuvvetiyle söylediği bu sözlerden
birçoğu kaynanamın ahlak, meşrep ve hâletiruhiyesiyle677 o kadar
tevafuk ediyordu ki… Bu adam gaibi pek az bir dumanla böyle
seçebildikten sonra o güngörmez sokağın bu sefil hanesinde, acınacak bir maişet darlığı içinde neden yaşıyordu? Attıkları falları pek
üstüne düşüren, arkaları torbalı, boyunları boncuklu, elleri kınalı
çingene karılarına da tesadüf ettim. Bunların ezberlenmiş falları ve kafalarında icabına göre söylenecek âdeta bir repertuvarları
var. Niyete baktıranın hâl ve şanına tevafuk ettirecek bir dikkat, bir
zekâ, bir sanat ve maharetle söylüyorlar. Mesela mavi boncuk kara
baklanın yanına geldiği ve kuru ekmek parçası paranın yakınına
düştüğü zaman bu tesadüflerin delalet ettikleri uzun manalar var.
İnsanın avucundaki çizgilerden türlü meal ve ahkâm çıkaran el falı,
kahve telvesi, iskambil vesair nevleri hep bu kabîlden… Bir insanın
doğduğu günden öleceği saate kadar olan bütün zayiçesi avucunda
yazılı olması birtakım mütehassısların buna bir ilim süsü vererek
kitaplar neşretmeleri ve bazı çizgileri ömür uzunluğuna, kısalığına,
sıhhate, maraza, felakete, saadete, civanmertliğine, caniliğe ila-ahirihi678 hâllere delalet ettiğini679 iddiaya kalkmaları, katiyyet-i fenniyye680 suretinde değil, küçük bir ehemmiyetle bile kabule seza681
şeylerden değildir. Baklaların bir avuçtan yere dökülüşünde bir adamın talihi yani başına gelmiş veya gelecek şeyler ile ne münasebeti
olabilir?
Kahvenin az veya ziyade kavrulması, ince veya kalın çekilmesi, bayat, taze olmasıyla fincanın içinde telvenin alacağı şekiller
değişir. Asıl keyfiyet ne baklada ne telvede ne iskambildedir. Ancak
onlardaki tesadüfleri tefsir edecek ağzın maharetindedir.
nameşru: meşru olmayan, kanunsuz
hâletiruhiye: ruhsal durum
678	
ila-ahirihi: “Böyle devam eder.” manasında bir söz
679	
delalet etmek: işaret etmek
680	
katiyyet-i fenniyye: bilimsel kesinlik
681	
seza: uygun, yaraşır, bir şeye değer
676	
677	
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Küre-i arz, Sünbüle burcunda iken dünyaya yüz binlerce kız
çocuk gelir. İstatistik tutsanız bunlardan hiçbirinin hulkiyet682, mizaç ve talihleri arasında tevafuk olmadığını görürsünüz.
Diğer misaller aramaya ne hacet. İkiz doğan çocukların aynı
burcun tesiri altında dünyaya gelmiş oldukları keyfiyeti itiraz götürür mü? Binaenaleyh bu iddiaya göre ikizlerin sıhhat, maraz ve
talihçe ayniyet683 üzere yaşadıktan sonra nihayet ikisinin de aynı
dakikada ölmeleri lazım gelmez mi? Böyle bir şey görülmüş müdür? Harikulade bir tesadüf eseri olarak haydi böyle bir iki vaka
kabul edelim. Fakat buna müspet bir hakikat, bir kanun nazarıyla bakılabilir mi? İkizler görülmüştür ki kimi Eset684, kimi Akrep
burcunda doğmuş gibi yaşadıktan sonra yirmi otuz sene fasıla685
ile vefat etmişlerdir. Hakikat şudur ki insanlar istikballerini bilmeyi
çok merak ederler. En vahşilerinden en medenilerine kadar bütün
kavim ve kabileler bu hususta arzı686, feleği birtakım keşif usulleri
icadından kendilerini alamamışlardır. Vukuundan evvel katiyetle
hiçbir şeyin keşfolunduğu ve ilim, fen, riyazi687 haricinde büyük
bir hadisenin haber verildiği de yoktur. Bazı defa meşhur bakıcılar
tarafından meydana birtakım elastikli688 ahkâm konulur. Tesadüfen
bir vaka zuhur ediverirse bundan bilistifade689 çeke çekiştirile ona
bu veya şu mana verilir. Bazı bakıcılar da böyle hiçten tesadüfler
ile iştihar ederler690. Hakikat böyle olduğu hâlde bütün dünyada
mâbad-ı tabiiyyâta691, garip şeylere merak artıyor. Bugün Fransa’da
on beş binden ziyade bakıcı bulunduğunu gazeteler, risaleler yazıyorlar. En ciddi, en ağırbaşlı matbuatta bunların keşf-i râz692 ve ishulkiyet: yaradılış
ayniyet: aynı olma, aynılık
684	
Eset burcu: Aslan burcu
685	
fasıla: aralık, ara
686	
arz: yeryüzü
687	
riyazi: matematik ile ilgili olan
688	
elastikli: esnek
689	
bilistifade: yararlanarak
690	
iştihar etmek: ün salmak, tanınmak
691	
mâbad-ı tabiiyyât: metafizik
692	
keşf-i râz: gizli bir şeyi meydana çıkarma
682	
683	
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tikbalde harikalar gösterdiklerine dair tuhaf tuhaf ilanlarına tesadüf
edersiniz. Vefat eden Papus693, bugün onun yerine geçen Madam
Fraya694 en meşhurlarındandır. Fraya dünyayı ayağına celbediyor,
kurnazca tertip olunmuş cümlelerle züvvarını695 ağzına baktırıyor
ve maharetine hayran bırakıyor. Fraya her gün, her an kendine sorulan şeylere kati cevaplar verebileceğini iddia etmiyor. Bu sual ve
cevabın bir eşref saati olduğunu ve sailin696 eline temas edince (eğer
var ise) ruhlardaki mukarenetten697 dolayı derhâl titreyerek, elini
avucunda tuttuğu zatın bazı esrarı kendine münkeşif698 olacağını ve
fakat bunun da ender tesadüf edilen muvaffakiyetlerden olduğunu
söylüyor. Paris’te dişi “orakl”lar699 çok. Fakat eski zamanla bu an
arasında o kadar büyük fark ve terakki700 var ki bugünün bakıcı kadınları kadimin701 sihirbaz acuzelerine702 hiç benzemiyorlar. Bunlar
ne küpe biniyorlar ne de ellerinde yılandan kamçı tutuyorlar. Ne
de baykuşlar, hortlaklarla bir mağarada oturuyorlar. Ne de kaşları
akrebe, gözleri ejdere benziyor. Daireleri o kadar şık, asri, yüzleri
güzel, bakışları tatlı, sözleri nazik ve latif ki…
Erkekler de öyle. Bunların meşhur ve zekileri ne hayvanların
dillerini anladıklarını iddia ediyorlar ne battal kuyulardan define çıkarıyorlar. Fakat ilmü’r-rûhun703 bazı garip tezahüratına704 tevafuk
eden ve hemen makulat705 dâhilinde esrarınızı keşfe uğraşarak bazı
Papus: esas adı Gérard Anaclet Vincent Encausse olan, okültizm ve hipnotizmle ilgilenen, modern martinizmin kurucusu İspanya doğumlu Fransız doktor
694	
Madam Fraya: esas adı Valentine Dencausse olan dönemin ünlü Fransız el falı
bakıcısı
695	
züvvar: ziyaretçiler
696	
sail: soru soran
697	
mukarenet: yakınlık
698	
münkeşif: açılmış, meydana çıkarılmış
699	
orakl: kâhin
700	
terakki: ilerleme, yukarı çıkma, yükselme
701	
kadim: eski
702	
acuze: huysuz, yaşlı kadın
703	
ilmü’r-rûh: ruh ilmi, psikoloji
704	
tezahürat: hastalıklarda belirtiler; açılımlar, yansımalar
705	
makulat: aklın uygun bulduğu, akıl ile bilinen şeyler
693	
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mahirane706 sözleriyle sizi hayretlere düşürüyorlar. Dünyanın siyasetiyle meşgul oluyorlar. Büyük vakalara dair atıp tutuyorlar. Tesadüf ettirebilirlerse şöhretleri artıyor, büyük servetler ediniyorlar.
Bizim Hoca Kadir Efendi böyle bir muhite düşseydi çabuk iştihar eder, öyle kuytu mahalle, müteaffin707, harap evlerde zaruret708
çekmezdi. Bizim hangi sanatkârlarımız deha ve hünerleriyle refaha
eriyorlar ki büyücülerimiz zekâlarından müstefit olsunlar709?
Zannederim ki Kadir Efendi bizim zevç zevce olduğumuzu
anladı. Çünkü Vehibe ile bende birbirimizi710 yanıp tutuşan iki sevdalı hâli yoktu. Biz ona yaşlı bir kadının târîh-i velâdetini verdik.
Bunun anamız veya kaynanamız olduğunu ve ondan müşteki711
bulunduğumuzu hissetti. Ona göre remilini attı. Sual ve cevapları
zekâveti712 ve mesleğine ait ferasetiyle güzel idare etti. Lakin Ali
Harun’dan hiç söz açmadı. Onu keşfedemedi.
Hoca derdimizi kehanetten ziyade maharetle bildi. Şimdi buna
bir deva lazımdı. Bu cihetteki tavsiyeleri Avrupa bakıcılarının asri
reçetelerine benzemiyordu.
12
Zevcem bu ferasetli bakıcıya dedi ki:
— Hoca Efendi, niyetimizin yarıdan fazlasını siz keşfettiniz.
Öte tarafını da biz tamamlayalım. El birliğiyle bu işe bir çare bulalım. Memulümüzden713 ziyade havas714 sahibi imişsiniz. Huddamınız715 kuvvetiyle inşallah muvaffak oluruz.
mahirane: ustaca
müteaffin: kokan, çürüyüp bozulan
708	
zaruret: yoksulluk
709	
müstefit olmak: yararlanmak
710	
Metinde “birbirimizi” şeklindedir.
711	
müşteki: yakınan, sızlanan, şikâyetçi
712	
zekâvet: çabuk anlama, kavrama, zekilik
713	
memul: umulan, düşünülen
714	
havas: özellikler; nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden
faydalanarak gaipten haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri
sürülen bir ilim
715	
huddam: belirli ayet ve sureleri belirli sayıda okumak yoluyla, hizmet edenleri
706	
707	
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Hoca — İzn-i Hüdâ ile kızım, izn-i Hüdâ ile her şey olur… Buyurunuz. Dinliyorum.
Kadir Efendi kalemi arakiyesinin arasına soktu. Remil kâğıdını
altlıkla beraber çekmecesinin üzerine bıraktı. Bütün gözlerinin dikkati, kulaklarının dikkatiyle zevcemi dinliyordu.
Vehibe devam etti:
— Sünbüle burcunun taht-ı tesîrinde doğan yaşlı kadın benim
validem, bu beyin de kaynanasıdır. Beyle biz zevç zevceyiz.
— Allah dirlik düzenlik versin. Birbirinizden ayırmasın. Beraber kocayınız inşallah. İkinizin de dikkatle fallarınıza bakmak isterim.
— Validemin macerasını hayırlısıyla bitirelim. Sonra bizim falımıza bakarsınız.
— Zaten Sünbüle burcunda doğmuş ananın kızında baht-ı izdivâç716 açık olur.
— Beyle biz birbirimizi bulduk. İzdivaç bahtımın bundan ziyade açık olduğunu istemem. Şimdi beni dinleyiniz. Annem ihtiyar
bir kadın, Rabb’im şaşırtmasın genç bir çocuğa gönül verdi. Evlatlarını, bütün malını mülkünü onun uğruna feda ediyor. Her türlü
rezaleti göze aldırarak şimdi bu çapkına varmak teşebbüsünde bulunuyor. Siz buna mâni olacaksınız Hoca Efendi, işte bütün havas
ve huddamınız kuvvetiyle bu izdivacı bozacak, annemi bu çapkına
varmak felaketinden kurtaracaksınız. Zavallı annemi bu muğfil717
şeytandan soğutacaksınız.
— Bu delikanlının ismi, resmi?
— Devranzade Vassaf Bey diyorlar.
— İsmi büyük…
— Fakat kendisi küçük. Hemen hemen yirmi beşinde var yok.
belli işleri gerçekleştirme gayesiyle kullanma ilmi, becerisi; hizmet edenler,
hizmet eden cinler
716	
baht-ı izdivâç: evlilik bahtı
717	
muğfil: aldatıcı
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Hoca, kâğıdı kalemi aldı. Yine remile başladı. Kamış beyaz zemin üzerinde cızırdarken remmal718 amudufıkarisinde719 gıdıklayıcı
soğuk bir el geziniyormuş gibi titremeler geçiriyor ve kâh etrafını
alan cinlere, bu göze görünmez mahlukata:
— Defolun, tekdiriyle720 bağırıyordu. Şimdi bize havasının cilvelerini daha ziyade gösteren bakıcının bu garip cezbelerini sükûtla
seyrediyorduk.
Hocanın celalli çehresinde birdenbire bir tebessüm peyda etti.
Odanın tavan ve köşelerinde dolaşan gözlerini bize dikerek:
— Buldum, buldum, Devranzade’yi buldum. Havasımdan nereye kaçabilir? Yakaladım. Bu çocuk Seretan burcunun721 tesiri
altında dünyaya gelmiş bir meymenetsizdir. Cismen gürbüz, sahîhü’l-vücût722 görünür. Fakat ruhen hastadır. Dışı güzel olduğu kadar
içi çirkindir. Eğer veladeti723 anında Kamer’in724 mülattıf725 tesiri olmaya imiş büsbütün iblis doğacakmış. Seretan mevlutlerinin726 hiç
mülahaza ve insafları yoktur. Kafalarından ne eserse onu yaparlar.
Her işlerinde sakardırlar. Tuttukları şeylerin kulpları ellerinde kalır.
Öyle ziyankârdırlar ki selam verdikleri kimselere zararları dokunur.
Bulaştıkları yerlere sıvıştıkça sıvışırlar. Bunlarla televvüs edenleri727 yedi deryanın suyu temizleyemez. Kanları cerahat728, fikirleri
mekr729 u fesattır. Temas ettikleri yeri kangrene çevirirler. Kanser
yahut seretan denilen müthiş yaranın vech-i tesmiyesi730 işte budur.
remmal: remilci
amudufıkari: bel kemiği, omurga
720	
tekdir: azarlama
721	
Seretan burcu: Yengeç burcu
722	
sahîhü’l-vücût: kusursuz vücut
723	
veladet: doğum, doğma
724	
Kamer: Ay
725	
mülattıf: yumuşatıcı
726	
mevlut: çocuk, doğan
727	
televvüs etmek: kirlenmek
728	
cerahat: yaradan akan irin
729	
mekr: hile
730	
vech-i tesmiye: isimlendirme sebebi
718	
719	
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Hoca derdimizin ehemmiyetini anladı, besbelli bizim devamlı
bir ekmeklik olduğumuza hükmetti. Küçük raşelerle731 biraz huddamlanarak:
— Dert büyük, devası müşkülün müşkülü…
Ben ‒ Niçin efendi?
— Bilir misin beyefendi… Sünbüle tesirinde doğmuş yaşlı bir
kadının, Seretanlı bir delikanlı ile imtizâc-ı âşıkâneleri732 ne demektir? Bunların şerr-i ittihâtlarından733 yer gök titrer.
Ne bileyim? Ben bu burçların isimlerini işitir, bazı kitaplarda
görür, takvimlerde okurdum ama felekî tesiri hakkında hiç malumatım yoktu. Kaynanamın pek uğurlu bir burç altında doğmadığı
malum, ya öteki menhusun734 Seretan olması… Gelip Sünbüle’ye
çatması… Ne çare… Hocanın dedikleri sahih735 ise hep bunlar mukadder736 felaketler… Çocukların doğacakları zamanı amillerin737
epeyce hesaplamaları lazım gelecek… İrademiz haricinde bu dünyaya gidiş gelişimiz meğerse ne ince hesaplara bağlı imiş. Olan olmuş ne yapalım. Seretan’ın Sünbüle’ye çatması bakalım bize kaça
oturacak? Çünkü hoca meselenin gâyetü’l-gâye738 zorluğundan
bahsediyor. Böyle büyük felekî tesiratı bakalım hoca zayıf üfürüğü
ve arzi739 tedbirler ile nasıl tadil edebilecek740?
Kadir Efendi teşhisi bitirmiş, şimdi çareyi arıyordu. Remiller
döktü. Kitaplar karıştırdı. Bizim anlayamadığımız tetebbular741, tetkiklerden sonra ağır bir telaffuzla:
— Kırk tekkeye kurban, dedi.
raşe: titreyiş
imtizâc-ı âşıkâne: âşıkça uyum, âşıkların uyumu
733	
şerr-i ittihât: birleşmenin kötülüğü
734	
menhus: uğursuz
735	
sahih: gerçek
736	
mukadder: kader olarak yazılmış olan
737	
amil: yapan; etmen, faktör
738	
gâyetü’l-gâye: en son derece
739	
arzi: beşerî olan, dünyaya ait
740	
tadil etmek: düzeltmek, hafifletmek
741	
tetebbu: derinliğine araştırma
731	
732	

120 | Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?

Bu âdet karşısında kendimi kaybeder gibi olarak hemen haykırdım:
— Şu zamanda buna kudretimiz yetmez. Haydi borç harç böyle
bir fedakârlığa kalkışsak bile İstanbul’daki bütün tekkeler inkıraz742,
inhilal743 hâlinde… Bacaları tüter kırk tekke kalmadı ki kırk kurban
dağıtalım.
— Bundan fakire744 bir şey yok. Allah için kurban zebhedip745
istediğiniz tekkelerin dervişlerine dağıtacaksınız. Bu miktar istiksar746 buyruluyorsa yedi de olur, üç de, bir de…
— Bir kurban muvafık.
— Size alem747… (Gözlerini küçülte küçülte düşünerek) necmü’t-tavâşî748 derler bir taş vardır.
— Hiç işitmedim.
— Tesiri kati, mübarek, mutalsam749 bir taştır.
— Kuyumcularda bulunur mu?
— Asla… Kuyumcular zevahirbindir750. Renkli ve parlak taşlara itibar ederler. Hakiki cevahirden bir şey anlamazlar.
— Bu taşı nerede bulacağız?
— Bu Mâniatü’s-Selâm’da Cebel-i Hüdhüd’ün751 eteklerinden
çıkar.
Hocanın coğrafyası benimkine uymayacağını derhâl anladım.
Mâniatü’s-Selâm’ın nerede olduğunu sorsam söz uzayacak. Milyonlarca fersah yıldızlarla uğraşan bu zatın burnunun dibindeki
inkıraz: çökme, dağılma, sönme
inhilal: çözülüp ayrılma, dağılma
744	
fakir: “ben, bendeniz” anlamında tevazu sözü
745	
zebhetmek: kesmek
746	
istiksar: çok görme
747	
Size alem: “Siz en iyisini, daha iyisini bilirsiniz.” manasında bir ifade
748	
necmü’t-tavâşî: hadım etme amacıyla kullanılan, tılsımlı olduğuna inanılan bir
taş
749	
mutalsam: tılsımlanmış
750	
zevahirbin: dış yüzü gören
751	
Cebel-i Hüdhüd: Hüthüt Dağı
742	
743	
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memleketlerin coğrafi mevkilerini bilmediği bence şüphesiz. Çünkü buradan Balıkesir’e nasıl gidip geldiğini bilmez de Cevza burcundaki752 felekî esrara dair atar, tutar. Zira birincisi her gün yüzlerce yolcunun uğrağı… İkincisine seyahat eden yok. İşte bu hikmete
mebni753 hiç görmedikleri ahiret hakkında malumat satanlar, içinde
yaşadıkları dünyanın ahvaline vâkıf olanlardan çok ziyadedir.
Bu necmü’t-tavâşînin çocukluğumda dinlediğim masallardaki
şemşirek taşı gibi zor bulunur bir şey olduğunu anladım. Karımla
beraber titreyerek hocanın dudaklarına bakıyorduk:
O, devam etti:
— Mâniatü’s-Selâm, Taberiye’ye754 giden çölde mübarek bir
cebeldir. Üç aylık yol… Sabahleyin güneş doğmadan, toprakların
şebnemleri kurumadan namaz vakti abdestli bir el bulunup alınacak.
— Aman Hoca Efendi zor keyfiyet… Biz şimdi Bandırma’ya
gidip gelemiyoruz. Üç aylık yola kim seyahat edecek?
— Cenabıhak inayet755 buyurduktan sonra kolayı bulunur.
Sustum. Karımla göz göze geldik. Besbelli bu mübarek taşı üç
aylık çölden aldırmak için Hoca Efendi huddam kuvvetiyle Mâniatü’s-Selâm’a cinleri gönderecekti. En adi bir rençperin756 bir liraya
işlediği böyle bir günde cinler bu uzun mesafeye ne büyük bir ücretle gideceklerdi? İnsanlardan hilkat757 ve şuurca çok yüksek olan
cin taifesinin bugünkü kıymetsiz pis kaymelere758 tenezzül etmeleri
doğrusu aklımı durduruyordu.
Ne çare biz kapana kendi ayağımızla gelip girmiştik. Hükûmetin teftişinden gizli, öyle güngörmez bir sokakta havasını satacak
safdiller bulamayan bakıcı efendi, bu uzun süren müşterisizliğinin
Cevza burcu: İkizler burcu
mebni: -den dolayı
754	
Taberiye: Filistin’in en eski şehirlerinden biri olan, bugün İsrail topraklarında
bulunan Tiberya şehri
755	
inayet: iyilik, yardım
756	
rençper: tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi,
ırgat
757	
hilkat: yaradılış, fıtrat
758	
kayme: kâğıt para
752	
753	
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acısını elbette bizden çıkaracaktı. Karımın hatırı için kaynana belasına karşı gülünç bir ümit, ufak bir teselli bulmak için bu herife zor
zoruna aldanacaktım.
Hoca bu sükûtumuzu saffetimize vererek tatlı tatlı devam ediyordu:
— Eyüp Sultan’da Kabristan Sokağı’nda sakine, mümine, musalliye759, salihattan760 Hafize Hanımlarda bu taş mevcuttur. Sevap
için hayrat olarak yani erbabına ücretsiz verirler. Yalnız yirmi beş,
otuz lira bir hediyesi vardır. O da ne bana aittir ne kadına… Fukaraya tasadduk761 olunacaktır. Nezri762 böyledir. Ve dahi bu hacer-i
mübârekin763 sûret-i istimâline764 gelince Kamer mahakta765 iken bir
kâse okunmuş suya atılacak, kırk saat, yedi dakika, üç saniye duracak. Bu suyu kahve ile, şerbetle veya diğer suretle Devranzade’ye
içireceğiz. Delikanlı derhâl ınnin766 olur. Zürriyeti767 kesilir. Sevdaya kudreti, inhimaki768 kalmaz. Âdeta hadım ağası olur.
Vehibe bir tevahhuş769, telaşla yüzüme baktı. Ben hemen kulağına eğilerek:
— Merak etme karıcığım. Böyle nesl-i beşerî770 kesen bir su,
bizim eve girince yanlışlıkla belki içiveririm diye korkuyor isen hiç
endişeye mahal yok. Bütün ruhumla dikkat ederim.
Zevcemin evvela sararan yüzü, şimdi tuhaf bir tebessümle kızardı. Vay mübarek taş vay… Artık sabredemeyerek hocaya dedim
ki:
musalliye: beş vakit namazını sürekli olarak kılan (kadın)
salihat: hayır, hasenat sahibi Müslüman kadınlar
761	
tasadduk: sadaka verme
762	
nezir: adak, adama
763	
hacer-i mübârek: mübarek taş
764	
sûret-i istimâl: kullanma şekli
765	
mahak: Arabi aylarda gökte ayın görünmez olduğu son üç gece
766	
ınnin: iktidarsız
767	
zürriyet: soy, döl, nesil
768	
inhimak: aşırı düşkünlük
769	
tevahhuş: korkma, ürkme
770	
nesl-i beşerî: insan nesli
759	
760	
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— Bizim telaşımız kayınvalidemin Devranzade’den gebe kalması korkusuyla değildir. Çünkü Makbule Hanım’ın haml771 feyzinden772 kalalı çok sene oluyor.
Hoca beni tahmik eder773 bir süzgünlükle cevap verdi:
— Malum… Fakat biz Devranzade’yi bir harem ağası yapıp
bırakır isek kayınvalide hanımın derhâl nazar-ı itibâr774 ve sevdasından düşer.
— Necmü’t-tavâşîde bu hassa775 vardır demek?
— Mübarek taşta bu hassa o kadar kuvvetlidir ki suyun katresinden776 tadan kadın olsun, erkek olsun cinsiyetten kesilir. Denemesi kolaydır beyefendi. İsterseniz nefsinizde tecrübe edebilirsiniz.
Zevcemle bakışarak bir defa daha titreştik. Çocuk düşürtmenin
kanunda ağır cezası var. Ya böyle bir erkeğin zürriyetini kökünden
kesen havas sahiplerine ne yapmalı? Beş on lira için hoca, Devranzade’yi hadım edip bırakıyor.
Kadir Efendi gözlerimin bu tenkit ve takbihini anlayarak zihnimden geçen şeye hemen cevap verdi.
— Bana milyonlar teklif eyleseler meşrunun gayrı(n)da necmü’t-tavâşî istimal etmem777. Fakat sizin rivayetinize ve remilin
söylediğine nazaran Devranzade kat-ı reculiyyeti778 lazım gelen bir
habistir779.
Hoca Kadir’in bu mazereti bence hiç kabule şayan değildi. Fakat bu âlemde her suretle hakça hareket etmekle dava kazanılabilir mi? Ailemizin selameti namına kaynanamı bu çapkının pençesinden kurtarmak için reculiyetini değil, icap ederse kafasını bile
haml: gebelik
feyz: kerem, ihsan
773	
tahmik etmek: ahmak saymak, ahmak olduğunu dile getirmek
774	
nazar-ı itibâr: dikkate alma
775	
hassa: özellik
776	
katre: damla
777	
istimal etmek: kullanmak
778	
kat-i reculiyyet: erkekliği kesme, iktidarsızlaştırma
779	
habis: kötü, alçak, soysuz (kimse)
771	
772	
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kestirtecektim. Zaten bir bakıcı veya büyücünün karşısına oturup
da herhangi bir meseleyi gayritabii780 kuvvetlerle kendi lehimize
çevirmek müzakeresine girişildiği vakit akla, insaniyete, kanuna,
vicdana göz yummak, kulak tıkamak lazım gelir. Binaenaleyh biz
de öyle yaptık.
Necmü’t-tavâşîden sonra Hoca Kadir Efendi reçetesinin ikinci
maddesine geçti:
— Kırk domuzdan kırk kıl koparılacak… Bunları Devranzade’nin ceket, yelek gibi elbiselerinden birinin astarını usulca söküp
arasına dikmeli. Bu tüyler üzerinde iken Makbule Hanım’a bir defa
görünmesi kâfidir. Nazarında âdeta hınzır şekli alır.
— Hoca Efendi biz Müslüman mahallesinde oturuyoruz. Kırk
domuzu nereden bulacağız? Bir domuzdan kırk kıl koparsak olmaz
mı?
— Hayır efendim hayır. Kırk domuzun tesiri başka, bir tanesinin başka… Bir insanla kırk insanın kuvveti bir mi?
Ah ben kırk domuz yan yana nerede bulunur bilirim ama hoca
kabul etmez…
Büyücümüz, bizi Kaf Dağı’nın arkasına, Zümrüdüanka kuşunun yuvasına göndermek kabîlinden zor tekliflerle yordu. Ne ise
nihayet uyuştuk. Her zorluğun para ile katmerleri açılıyor, bir çaresi bulunuyordu.
Aşağı yukarı herif bizi birkaç yüz lira yolacaktı. İki kaz avladığına kanaat getirdi. Daha doğrusu o avlamadı. Biz ayağına geldik.
Hoca bizi manyetiz(ma)ladı mı781, ne yaptı? Kendisine bir miktar para bırakarak evimize döndük.
Karıma dedim ki:
— Vehibe herife verdiğimiz paralara acıdım. Bir sinemaya, tiyatroya gideydik, daha iyi eğlenirdik. Ben bu büyücü oyunundan
hiç hoşlanmadım.
Zevcem omuzlarımı okşayarak:
gayritabii: olağan dışı, doğa dışı
manyetizmalamak: telkin ve hipnozla bir kimseyi etkilemek

780	
781	
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— Bey ama pek üstüne düşürdü.
— Pekâlâ ama böyle öften pühtencilere (?) ayaklarıyla gidip
soyulan safdiller782 gibi biz de bu necmü’t-tavâşîlere783, domuz kıllarına, küçüklüğümüzden beri dinleye dinleye usandığımız kaplumbağa yumurtalarına, öküz boynuzu meshuklarına784, yarasa kemiklerine vesaireye inanacak mıyız?
— Kuvvetli bir imanla her mucizeye erileceğini şimdiki fenler,
ilimler de tasdik etmiyor mu? Çattık bir belaya, annemi kurtarmak
için bu bakıcının dediklerinden daha makul çareleriniz varsa söyleyiniz. Onları yapalım. Hiçbir şey yapmadan felaketi beklemedense
bunlar ile uğraşması hiç olmazsa zihinlerimizi meşgul eder. Kim
bilir? Kim bilir beyciğim belki de tesiri olur. El âlemin karıları büyü
ile neler yapıyorlar.
13
Evvelden de demedim mi? Eğri doğru daima kadının dediği
olur. Bir insan ya bütün imanlı olmalı yahut hiçbir şeye inanmamalı.
Yarım itikat, iman zaafı demektir ki dünya ve ahirette de sahibini
hiçbir selamete erdirmez. Ah kadınlar, ah kadınlar insanın en mukaddes imanına kadar hulul ederler785.
Nihayet zevcemin dediği oldu. Biz Hoca Kadir’in dolaplarına
ökseye786 yapışır gibi tutulduk.
Eyüp’te Kabristan Sokağı’nda Hafize Hanım’dan birçok paralar
mukabilinde, bedestenden gelinlik taç kaldırır gibi necmü’t-tavâşî
muayyen787 bir müddet için kira ile alındı. Çocukların oynadıkları
zıp zıp taşı gibi bir şey… Günahları üstlerinde kalsın hiç de üç dört
aylık yoldan, çöllerden gelmişe benzemiyor. Suya koyduk. Şerbetisafdil: saf, bön, ahmak
necmü’t-tavâşî: hadım etme amacıyla kullanılan, tılsımlı olduğuna inanılan bir
taş
784	
meshuk: dövülüp toz hâline getirilmiş
785	
hulul etmek: sızmak, içine girmek
786	
ökse: ökse otu saplarından veya çobanpüskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun; bu macunla bulanarak kuş tutmakta kullanılan değnek
787	
muayyen: belirli, belirlenmiş
782	
783	

126 | Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?

ni Devranzade’ye okkalar ile içirdik. Karşıyaka kırlarında hınzır788
çobanlarını aradık. Kırk değil, seksen domuz bulduk. Hepsinden birer kıl çekerek bu fena tüyleri Kadir Efendi’ye nefeslettikten sonra
süpürüleceği esnada Devranzade’nin ceketi içine diktirdik.
Aman ya Rabbi hep büyülerin tesirleri makûs789 zuhur ediyor,
biz genç avukatı kaynanama fena hayvan suretinde göstermeye uğraştıkça kadın onu mütezayit790 bir ateşle melek gibi, afet gibi görerek günden güne daha çıldırıyordu.
Biz böyle büyüler ile uğraşırken Harun’la anasının arası müthiş bir kinle her gün daha ziyade açılıyordu. Nihayet bir gün Makbule Hanımefendi hepimize ültimatomunu verdi:
— Oğlum, kızım, damadım, torunum, hizmetçilerim. Hepiniz
evimden defolunuz. Bu konakta eskiden kalma bir kedi bile bırakmayacağım. İnsanından eşyasına kadar hep değiştireceğim. Yalnız
Vassafçığımla kalacağım. Çünkü artık iyice anladım. Bu dâr-ı dünyâda791 bana ondan başka halis dost kalmadı. Siz hepiniz benim
başımda belasınız, dertsiniz, yalnız malımı değil etimi, canımı da
yiyip bitirmek için burada oturuyorsunuz. Yallah… Defolunuz, defolunuz, defolunuz başımdan.
Biz necmü’t-tavâşîlerle, domuz kıllarıyla bu neticeye düşmek
için mi uğraştık? Çöllerden gelen bu tavaşi792 yıldızı Devranzade’nin kanına zaaf getirmek değil, galiba iliklerine büsbütün kuvvet
verdi. Onu evvelkinden ziyade erkekleştirdi.
Kaynanam böyle köpürürken ben de artık kendime buyuramayarak bağırmaya başladım:
— Hanımefendi çok yanılıyorsunuz. Bu yaştan sonra size oğlunuz, kızınız, damadınızdan başka hakiki, samimi dost olamaz.
— Siz bana para için dostsunuz.
hınzır: domuz
makus: ters
790	
mütezayit: gittikçe artan, çoğalan
791	
dâr-ı dünyâ: dünya evi, dünya yurdu, bu dünya
792	
tavaşi: hadım etme
788	
789	
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— Size para için dost olan, buraya yılan gibi sokulan o ahlaksız
gençtir.
— Halt etmişsiniz, hepiniz de halt etmişsiniz…
— Meramınıza eriniz. Biz hepimiz buradan çekilip gideceğiz. Kimin halt ettiğini zaman yakında size ispat edecektir. Evsiz,
yurtsuz, eşyasız, bir parasız kalacaksınız. Yine gele gele ya benim
kapımı çalacaksınız ya oğlunuzun. Sizin gibi dile gelmiş, mal ve
mülkünü elin çapkınıyla yemiş, sokak ortasında kalmış bir kadını
kimse evine kabul etmez. O zaman Devranzade size bir dilim ekmek vermek değil, yüzünüze abus793 bir nazar atfına bile tenezzül
etmez.
Kaynanam buruşuk ağzıyla bir kahkaha kopardıktan sonra:
— Haset ve garazınızdan ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz.
Vassaf’ım benim kal dediğim yerde kalır, öl dediğim yerde ölür.
Beni kendi hayatından yüz kat ziyade sever. Geçen gece bana:
“Emret, her nasıl ölümle ister isen gözünün önünde intihar edeyim.
Ah senin için ölmek, senin yoluna ölmek benim için ne büyük, ne
tatlı bir saadettir, bilemezsin.” dedi.
Kaynanamın bu ağlanacak gaflet ve iftiharına karşı biz çoluk
çocuk gülüşerek kaçıştık.
Nihayet tası tarağı toplayıp konaktan çıkmak lüzumunun lailaç tahakkuk ettiği günde Ali Harun’u eve araba ile getirdiler.
Merdivenleri koltuklarındaki iki kişinin yardımlarıyla güç çıkabildi.
Kaynım birdenbire hastalanmıştı. Ve marazın pek vahim olduğunu
söylüyorlardı.
794

Yanına çıktım. Yüzünde sönen bir şulenin son ihtizazları795 var
gibiydi. Bir iki lakırdı edebildikten sonra kendini kaybetti.
Söylediği de şu olmuştu:
abus: somurtkan, asık yüzlü
lailaç: çaresiz
795	
ihtizaz: titreyiş
793	
794	
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— Enişte Bey, bana Doktor Cafer Bey’i çağırtınız. Onun hazakatine796 itimadım797 vardır. Başka hekim istemem.
Sonra başı yastığa düştü. Sustu. Gittikçe sararıyor, gözlerinin
karaları kayboluyordu.
Cafer Bey kaynımın dostuydu. Hayırhah798 genç bir tabipti.
Onu işret gibi, esrar gibi kötü iptilalardan kurtarmak için çok uğraşmıştı. Ben bu insaniyetli doktoru kaynımın büsbütün sukutuna
mâni olan mühim bir amil gibi tanıyordum. Bulunduğu eczahaneye
haber gönderdik. Derhâl geldi.
Hastayı epeyce bir müddet ve dikkatle muayene ettikten sonra
tabibin çehresi bulandı. Telaşını saklayamıyordu. Dâhilden ve hariçten kullanılmak için birbiri üzerine birkaç reçete yazdı. Uşakları
eczanelere koşturdu. Hastaya bazı şeyler soruyor fakat anlaşılır cevaplar alamıyordu. Birkaç saatin içinde kaynımın dili ağırlaştı.
Cafer Bey sık sık nabzı muayene ediyor. Arada bir cebinden çıkardığı “formular”ı799 karıştırıyor, bazı sayfaların üzerinde duruyor,
muammai hareketlerle kaşlarını oynatarak parmaklarının uçlarıyla
bir şeyler hesaplıyordu. Sordum:
— Beyefendi sizi pek telaşlı görüyorum.
— Niçin saklayayım? Hastalık son derecede tehlikelidir. Fakat
icap ederse kendi damarlarımdan Harun’a kan aşılayarak kurtarmaya uğraşacağım. Tıbbın öyle mucizeleri vardır ki evvela Allah’tan,
sonra fenden ümit kesilmez.
— Çıkmadık canda ümit vardır, derler.
— İşte hemen hemen oralarda gibiyiz.
— Hastalığın adı nedir?
— Adı batasıyı sormayınız. Yüz binde bir kişiye olmaz. Zavallı
çocuk bu dehşetliye nereden tutuldu. Bilmem ki?
hazakat: uzmanlık
itimat: güven
798	
hayırhah: iyiliksever
799	
formular: formül derlemesi; fiş; form
796	
797	
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Hastalığın vahameti evin içine yayıldı. Eski dadıların hüngürtüleri kapı arkasından işitilmeye başladı. Zevcem geldi. Sıcak
gözyaşlarıyla kardeşinin döşeğine kapandı. Doktor eliyle çekerek
odada fazla matemi menetti.
Hasta artık hiç kendini bilmiyor. Yüreklerimizi ezen hazin bir
inilti ile anlaşılmaz şeyler sayıklıyor. Anasına ilk haber gittiği zaman:
— Gebersin, diye haykırmış olduğunu söylediler. Bu katı yüreklilik gözyaşlarıyla beraber ev halkının dudaklarında nefret mırıltıları peyda etti.
Hastanın ağzından heceleri ezgin birkaç kelime döküldü. “Davet” ve “tezkere” sözlerinden başkalarını anlayamadım. Fakat zevcem:
— Ah buna nasıl yürek dayanır, sayhasıyla800 yere kapandı.
Merakla sordum:
— Vehibe, tamam anladın mı?
— Anladım.
— Ne diyor?
— Bu hafta Dürdane ile düğünümüz oluyor. Davet tezkerelerini801 dağıttınız mı, diyor.
Zevcemin ağzında bu sözler kalbinin bütün matemiyle inledi.
Dudaklarında mendil, göğsü bir hıçkırık fırtınası geçiriyordu.
Kaynımın hâline, anasının canavarlığına ağlamamak kabil değildi. Bir gözümü hastadan, ötekini doktordan ayırmıyordum. Çünkü hekimin yüzü marazın derecesi hakkında bana âdeta barometrelik ediyordu. Terfiyi802, tenezzülü803 orada görüyordum. Hekimin
çehresi bulutlandı, karardı. Ümitsizlik kasvetiyle doldu.
Hasta anlaşılmaz birçok sözler arasında anasını sayıkladı. Sonra birdenbire çırpınmaya başladı.
sayha: feryat, çığlık
davet tezkeresi: davetiye
802	
terfi: yükselme
803	
tenezzül: alçalma
800	
801	
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Cafer Bey yaşarmış gözleriyle bize dönerek:
— Hekimliğin pek müellem804 anları vardır. Hayatın son hududuna gelen hastayı ölüme karşı müdafaa etmek, muhal805 ile cenkleşmek… Henüz ümidim büsbütün kesilmemiştir. Lakin bu andaki
vazifem büyüktür. Ben bu konağın yalnız tabibi değil, aynı zamanda pek samimi bir dostuyum. Her ihtimali göze almak lazımdır. Bu
yola giden geri dönmez. Validesi gelip bir kere oğlunu görse…
Kaynanama bir haber daha gönderdik. Yine:
— Gebersin, gayzıyla806 bağırmış. Fakat haberi götüren daha
odadan çıkmadan ağlamaya başlamış. Bu gözyaşları, kaynanamın
yüreğinde nihayet analık damarının depreştiğini bize anlattı.
Doktor bana işaret etti. Vehibe’yi hastanın başında bırakarak
ikimiz odadan çıktık. Kaynanamın oda kapısına gittik. Seslendik.
Aralığa geldi. Genç sevgilisini mi bekliyordu? Ne yapıyordu? Kocakarı bağırıcı renkli elbiseler, allıklar, düzgünler içinde idi.
Doktor, Harun’un zıyaından807 dolayı düştüğü büyük teessür ve
tıbbın aczinden mütevellit808 matemli ağır bir sesle:
— Hanımefendimiz, hayat bir gaflet809 meydanıdır. Böyle olmasa yaşanmaz. Müthiş hakikati düşünmemeli. Hululü810 saniyesine kadar onu unutmalıyız. Fakat bu büyük an gelince âlemini değiştirenle onu ebediyetin eşiğine teşyi edenler811 arasında bütün kinler,
garazlar, hırslar, infialler812 sönmelidir. Her din ve bütün insaniyet
bu lüzumu amirdir813. Sütünüzle büyüttüğünüz, ihtimamlarınızla814
o boya getirdiğiniz bir tanecik oğlunuz Ali Harun bu saatte bir ayamüellem: elemli, kederli
muhal: imkânsız
806	
gayz: öfke, kin, hiddet
807	
zıya: kayıp, kaybolma, yitim
808	
mütevellit: doğan, meydana gelen, ortaya çıkan
809	
gaflet: duyarsızlık, vurdumduymazlık, olup bitenden habersiz olma
810	
hulul: gelip çatma, gerçekleşme
811	
teşyi etmek: uğurlamak, yolculamak
812	
infial: darılma, gücenme
813	
amir: emreden
814	
ihtimam: özen gösterme
804	
805	
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ğını uluhiyetin815 biintiha816 âlem-i esrâr u gufrânına817 attı. Sizden
bir damla şefkat yaşıyla af rica ediyor. Gidenlere son mühim vazifemizi eda edelim ki Allah da bize acısın. Hanımefendi belki on
dakika sonra kalbinize düşecek nedamet818 ateşiyle affetmek için
oğlunuzu ararsınız fakat onu artık fâniler âleminde bulamazsınız.
Et tırnaktan ayrılmaz. Siz onun analığından çıkamazsınız. Mezarında onun telkini819 sizin isminizle verilecektir.
Bu küçük hitabe önünde analığın bir iki damarı daha burkuldu.
Ölüm sözündeki heybetli elem yüreğini sarsıyor, kaynanam dünyadan çekilen oğluyla Devranzade’nin aşkı arasında sendeliyor gibiydi. Kalbinin kin buzları biraz eridiğini görüyorduk. Hayata veda
eden oğluna merhametsizlikte inat göstermede mana yoktu. Artık
o gidiyordu. Kimseye ne iyilik edebilirdi ne fenalık… Kendi, genç
sevgilisiyle yalnız kalacaktı. Anasını âşığına terk ederek Ali Harun’un aradan ebediyen çekilmesi kadının galiba bu son şefkatini
tahrike sebep oluyordu. Kalanla gülmek için ölene ağlamak lazımdı. Bu, ele güne karşı yapılacak bir ihtiyattı820. Kaynanam o kadar
süslü idi ki oğlunun ihtizar821 döşeğine değil, düğününe gidiyor zannediyordun. Sofada büyük aynanın önünden geçerken şakağından
birkaç tel saçını düzeltti. Arada bir genç doktora güvercin bakışı
süzgün nazarlar atarak kederinden daha hoppalaşan bir kız gibi dalgalı ve bazen de zıp zıp yürüyordu. Bu şuhlukları besbelli kendini
hekime beğendirmek için yapıyordu. Gönlünde her delikanlıya karşı teskini822 nakabil823 bir beğenilmek hevesi, sevilmek cinneti vardı.
uluhiyet: ilahlık
biintiha: sonsuz
817	
âlem-i esrâr u gufrân: bağışlama ve sırlar âlemi
818	
nedamet: pişmanlık
819	
telkin: ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen dinî sözler, talkın
820	
ihtiyat: tedbirli olma, önlem alma
821	
ihtizar: can çekişme
822	
teskin: yatıştırma, sakinleştirme
823	
nakabil: mümkün olmayan
815	
816	
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Muhtazarın824 odasına girdik. Zevcem bir rahibe huşuuyla yatağın başına diz çökmüş dua ediyordu. Kaynım solmuş, susmuş,
aheste aheste825 son şulesine kadar eriyen bir mum gibi sönüyordu.
Hep durduk. Vade yetince ölüm, hayatı nefes nefese malikânesine nasıl çekip götürür, kirpiklerimizi dolduran sakit826 yaşlar
arasında seyrediyorduk.
İşte o zaman muhtazarın yüzünden topuklarına kadar bir raşe827
gezindi. Ölüyor muydu? Bu son nefesi miydi? Hayır, kaynım gözlerini açtı. Vücudunun son ihtilaçlarıyla828 yarı beline kadar davranarak döşeğinin içinde oturdu, maverai829 bir tebessümle odanın köşelerinde sanki bir şey arıyordu. Gözlerinin bu taharrisine830 örümcek
ayakları gibi hareket eden parmaklarını da terfik etti831. Hayatın son
hududunda gördüğü ne idi? İskelete dönmüş parmaklarıyla neyi tutmaya uğraşıyordu? Son nefesimize kadar bizi aldatan hayatın bu da
bir iğfaliydi832. Onunla beraber sanki bizim de adalelerimizi ürperiyor, sinirlerimiz çekiliyor, nefeslerimiz ağırlaşıyordu.
Ah işte yine o zaman Harun’un göğsünde iniltiye benzer küçük
bir kahkaha kaynadı. Birdenbire dilinin rekâketi833 açıldı:
— Dürdaneciğim, balayımızı nerede geçireceğiz? Mehtapta,
bir tayyarede834, Marmara, Çamlıca, Boğaziçi üzerinde…
Kara topraklara gömülecek bir vücudun böyle göklere uçmak
arzusu bizi yine ağlattı. Artık onun ruhu fezalarda835 bu zifafı836 arayacaktı.
muhtazar: ölüme hazır olan, ölmek üzere olan, can çekişen
aheste: yavaş
826	
sakit: suskun, sessiz
827	
raşe: titreme
828	
ihtilaç: çırpınma
829	
maverai: öte dünyaya ait, mistik âleme ait
830	
taharri: arama, araştırma
831	
terfik etmek: ayak uydurmak, arkadaşlık etmek
832	
iğfal: kandırma, aldatma
833	
rekâket: dil tutukluğu, kekeleme
834	
tayyare: uçak
835	
feza: gökyüzü, uzay
836	
zifaf: gerdek
824	
825	
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Muvakkat837, kısa bir an için mezardan adımını geri çeken bu
hastaya, zevcem dedi ki:
— Kardeşim Harun, bak annen geldi. Onunla öpüşmez misin?
Muhtazarın büyüyen gözleri afal afal bakınıp838 etrafını araştırırken derin, hazin bir merkuziyetle839 anasının çehresinde tevakkuf
etti840. O, bütün macerayı ve dünyevi kinlerini unutmuştu. Anasını
sinesine kabul için vücudunun son hararetiyle kollarını açtı, bekledi.
Kaynanam hepimizin nazar-ı dikkatimizden841 kaçmayan küçük bir tereddütten sonra dünya ile ahiret arasından açılan bir hazin aguşun842 samimiyetine kendini bıraktı. Harun bir muhtazardan
memul843 edilmez bir şiddetle sarıldı. Ana oğul birbirine kaynadı.
Fakat birkaç saniye sonra kaynanam bağırmaya başladı:
— Aman beni kurtarınız. Isırıyor, koparıyor. Etim ağzında kalacak.
Filvaki844 kaynım anasının gerdanına kuduz bir hayvan savletiyle845 dişlerini geçirmişti. Üç kişi hemen atıldık. Kadını oğlunun
kenetlenmiş dişlerinden zor kurtardık. Gerdanın dişlenen yerinden
kan sızdığını gördük.
Harun bu kanlı vedasından sonra yüzünde intikam çıkaranlara
mahsus büyük bir memnuniyetin hafif tebessümlü sükûnet846 ve istirahatiyle847 tekrar döşeğine uzandı.
Kaynanam bağırıyordu:
muvakkat: geçici
afal afal bakmak: şaşkın şaşkın bakmak
839	
merkuziyet: dikilme, saplanma
840	
tevakkuf etmek: duraklamak
841	
nazar-ı dikkat: dikkatli bakış
842	
aguş: kucak
843	
memul: beklenilen, umulan
844	
filvaki: hakikatte, gerçekte
845	
savlet: saldırma
846	
sükûnet: sakinlik, dinginlik, sessizlik
847	
istirahat: rahatlama, dinlenme
837	
838	
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— Soysuz! Düşman evlat! Son nefesinde bile beni yaraladı.
Dişlerinin arasında ana kanı bulaşığıyla can verecek. Canavar! Emzirdiğim süt, analık hakkım helal olmasın.
Biz maceranın hakiki dehşetinden hep bihaberdik848. Doktor
bile bir şey anlayamadı. Kaynanamın gerdanına adi bir pansuman
yapmakla işi geçiştirdi.
14
Tuhaf tedavi, dişlerine anasının kanı bulaşması kaynıma bir
şifa iksiri gibi tesir etti. O andan sonra saatten saate iyileşerek birkaç gün geçince döşekten büsbütün kalktı. Ana oğul arasındaki
zıddiyet849 ve husumet850, eskisinden pek ziyade bir şiddetle yine
parladı.
Devranzade yine geliyor, bu defa beraberinde müsellah851 üç
zıpır herif getiriyordu. Ben de spor klüpten iki yumrukçu arkadaşıyla beraber biraderim Osman Semih’i konaktan ayırmıyordum.
Bir gece aile yurdunda bütün kanı, ateşi, vahşetiyle dan dun bir
çete muharebesi olacak. Meni852 nakabil bir felaket görünüyor.
Kaynım Harun, o vahim, müthiş hastalıktan beş altı gün içinde
dirildi, eskisinden ziyade canlandı. Bu kadar kısa bir zaman içinde
hemen hiçbir gün nekahet853 devresi geçirmeden bir mucize süratiyle nasıl sağlandı? Yoksa bu mühlik854 maraz, Doktor Cafer Bey’le
bilittifak855 aileye karşı oynanmış pek ustalıklı bir komedyadan başbihaber: habersiz
zıddiyet: zıtlık, birbirinden nefret etme durumu
850	
husumet: düşmanlık
851	
müsellah: silahlı
852	
men: engel olma, durdurma, yasaklama
853	
nekahet: hastalıktan sonraki iyileşmeye dönük geçiş dönemi; hastalıktan yeni
kurtulmuş zayıf ve hâlsiz olan kimsenin durumu
854	
mühlik: öldürücü
855	
bilittifak: el birliğiyle
848	
849	
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ka bir şey değil miydi? Fakat o aralık böyle bir mudhike856 oynamaktan kaynım için nasıl bir fayda mutasavverdi857?
Zevcemle gece gündüz düşünüyor lakin bu muammai858 maceradan sadra şifa verecek859 bir meal860 çıkaramıyorduk.
Harun’un ecel ile karşılaştığı bu vakadan yalnız kaynanamın
boynunda ufak bir çıban yadigâr kaldı. Etrafı biraz kızarıp ortası cüzi861 cerahatlendikten862 sonra kabuk bağlayarak günden güne
kuruduğu söyleniyor, Crème Simon, kaymak merhemi gibi sathi863
şeylerden başka bir tedavi yapılmıyordu. Buna kimsenin hatta bizzat kaynanamın bile hiç ehemmiyet verdiği yoktu.
Harun yine içkisine, esrarına, morfinine, eterine başladı. Kaynanam genç nişanlısıyla sevdayı evvelkinden beş beter azıttı. Ana
oğul şimdi birbirinin kanına susamışçasına düşmanlıklarını alevlendirdiler. Mahallelinin ekseriyeti864 bize lehtar865, kaynanama muhalif idi. Nikâhı diğer bir semtte kıydırmak için hazırlığa başladıklarını haber aldık.
Devranzade artık biperva866 konağa postu serdi867. Bitişik odaya koydukları silahlı üç tulumbacının himayesine güvenerek rezaleti her türlü ölçünün fevkine868 çıkardılar. Çalma, çağırma, işret869
kıyamet kopuyor, bizim konağın rezaletiyle mahalle çalkanıyordu.
Kaynanamın malı, mülkü, ırzı, namusu, dirisi, ölüsü artık Vasmudhike: komedi
mutasavver: tasarlanmış, düşünülmüş
858	
muammai: muammalı, ayrıntısı bilinmeyen
859	
sadra şifa vermek: gönlü rahatlatmak, ferahlatmak
860	
meal: mana, anlam
861	
cüzi: pek az, az
862	
cerahatlenmek: irinlenmek, yara hâlini almak
863	
sathi: yüzeysel
864	
ekseriyet: çoğunluk
865	
lehtar: yandaş, taraftar
866	
biperva: korkusuz, çekinmesi olmayan, çekinmeksizin
867	
postu sermek: az süreliğine gidilen yerde uzun müddet kalmak
868	
fevk: üst
869	
işret: içkili eğlence
856	
857	
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saf’ındı. Bundan sonra nikâha ne lüzum vardı? Fakat Devranzade,
hanımefendiye tesahup870 için dört dönüyor, çıldırıyordu.
***
Bir gece Ali Harun meyhaneden pürneşe871 eve geldi. Merdivenlerden türkü söyleyerek çıkıyordu. Sofada yolunu kestim. Serzenişli872, zehirli bir suratla dedim ki:
— Pir ol873 Harun, anan evde içsin, sen meyhanede… Neşenizin naraları mahalleyi bizar etsin874. Artık her türlü mücadeleden
vazgeçip ananı sevgilisinin aguşuna büsbütün terk mi ettin?
Kayınbiraderim merdivenin tırabzanına dayandı. Bir kahkaha
sağanağıyla sualime cevap verdi. Kıvrana kıvrana gülüyor, yere düşecek gibi eğilerek yine kendini topluyordu. Büsbütün canım sıkıldı.
— Senin gibi sarhoşu adam yerine koyup da lakırdı söyledim.
Bende kabahat, dedim.
Yürüdüm. Harun arkamdan bağırdı:
— Enişte Bey, Allah aşkına bir dakika dur. Meselenin pek mühim devresindeyiz. Sana biraz çıtlatayım.
Sarhoşlukla saçmalıyor muydu? Beynime saplanan meraka galebe edemeyerek875 durdum:
Ali Harun yine belini tırabzana verdi. Hoygoygoycular876 gibi
öne doğru derin bir sallanıştan sonra:
— Siz ne zannediyorsunuz? Ben yapacağımı yaptım. Anam son
günlerini yaşıyor. Bırakınız zavallı kadın istediği kadar eğlensin.
— Ne yaptın? Bir cinayet mi?
tesahup: sahiplenme, arkadaşlık etme
pürneşe: neşe dolu
872	
serzenişli: sitemli, başa kakan
873	
Pir ol: “Var ol, çok yaşa!” anlamında şaka yollu söylenen bir söz
874	
bizar etmek: bıktırmak
875	
galebe etmek: yenmek, üstün gelmek
876	
hoygoygoycu: Muharrem ayının ilk günlerinde, Hazreti Ali’nin Kerbela’da
şehit olan oğulları Hasan ve Hüseyin için ağıtlar ve kasideler söyleyerek, kapı
kapı dolaşıp dilenen kimse
870	
871	
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— Bu kadını öldürmek, kitâb-ı adâlette877 günah sayılırsa buna
cinayet diyebilirsiniz.
— Doğru mu söylüyorsun? Yoksa sarhoşluk saçmaları mı?
— Doğru söylüyorum. Yangın Kulesi, Süleymaniye Minaresi
gibi tastamam şakulünde878 laf ediyorum.
— Çabuk söyle. Ne yaptın?
— Kanun nazarında cinayet, kendimce adalet…
— Cinayet istemem. Tamiri kabil bir şey ise hemen şimdi ananı
ölümden, seni canilikten kurtarmak isterim.
— Heyhat Enişte Bey, heyhat! Artık hiçbir deva, hiçbir fen,
hiçbir mucize anamı ölümden kurtaramaz. O katiyen mahkûmdur.
Birkaç günün içinde her şey olacak.
— Ne olacak Harun? Ne olacak? Her tarafım par par titriyor.
Ne olacak, söyle.
— Vakit ve saati gelince ne olacağını görürsünüz. Mazurum879.
Şimdi bir şey söyleyemem.
Şimdi benim ricam önünden Harun kaçtı. Söyletmek için arkasından koştum. Yetişemedim. Odasına girdi. Kapıyı kilitledi.
***
Evet. Harun’un hastalığında iblisane880 bir sır döndü ama anlayamadık. Hemen odama koştum. Bütün helecanım, nefesimi kesen
raşelerimle sıcağı sıcağına felaketi zevceme anlattım. O da fitili
aldı881.
kitâb-ı adâlet: adalet kitabı
şakul: çekül, ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin
doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç; duvarın düzgün
olması için ustaların kullandıkları demir aygıt
879	
mazur: mazereti olan, mazeretli
880	
iblisane: şeytanca
881	
fitili almak: birdenbire telaşlanmak, kaygılanmak, öfkelenmek
877	
878	
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Kaynanam ölecek, Harun cani olacak. İş adliyelere dökülecek,
isticvaplar882, istintaklar883 başlayacak. Bu işitilmedik meşhur cinayetten bize de serpintiler gelecek. Karım, ben, belki çoluğum çocuğum müstantıklar884 önünde ahiret suallerine cevaplar vereceğiz.
Nihayet yüzlerce samiin885 arasında mahkeme-i cinâyet886 huzuruna
çıkacağız. Benim için: “İşte bu caninin eniştesi, ölen kadının damadı.” diyecekler.
Karım için “İşte, işte katilin hemşiresi, ölen kadının kızı geliyor!” telaşlarıyla herkes birbirine bizi gösterecek. Yüzlerimizi iyi
görmek için halk itişip kakışacak.
Kaynanamın gizlemek istediğimiz o ağızlara alınmayacak rezaletleri en ince esrar ve tafsilatıyla887 müteaffin888 bir sepet kirli
çamaşır gibi ortaya dökülecek. Herkes dinlerken kızaracak. Dudak
ısıracak.
Aman ya Rabbi… Ne yapayım? Harun’un iddiası gibi bu müthiş felaket acaba katiyen tamir kabul etmez bir şey midir? Yoksa
hemen çabuk davranırsak bir çaresi bulunur mu?
Biz karımla bir mülevves889 meselenin kirleri, şeametleri890
içinde didinerek boğulurken yukarıdan, eğlence odasından taşan
ahenkler kulaklarımıza doluyor, kaynanamın:
— Ömrümün varı… Bin yaşa Vassafçığım. Varım yoğum uğruna feda olsun, naraları, cümbüşleri beyinlerimizi sızlatıyordu. Vehibe gözyaşlarını mendile içire içire:
— Hayatın ne garip anları var. Bu geçirdiğimiz hâl bir facia mı,
mudhike mi? Anlayamıyorum. Anneme baksanıza oğlanın aşkıyla
cezbelenip bağırdığı vakit camları sarsıyor. Bu kadında birkaç güne
isticvap: sorguya çekme
istintak: ifade alma
884	
müstantık: savcı, sorgu hâkimi
885	
sami: dinleyici
886	
mahkeme-i cinâyet: cinayet mahkemesi, ağır ceza mahkemesi
887	
tafsilat: ayrıntılar
888	
müteaffin: kokuşmuş
889	
mülevves: kirli, karışık
890	
şeamet: uğursuzluk, kötülük
882	
883	

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 139

kadar öleceğe benzer bir emarecik var mı? Harun sarhoşlukla bir
martaval attı891, sizi sinirlendirdi.
15
Maceramız bütün fecaatiyle892 son devresine girdi. Ya bir veya
iki taraftan ölüm vukuuyla neticeleneceğe benziyordu. Her şey hazırlanmış, iki gün sonra kaynanamla Vassaf’ın akitleri893 icra olunacaktı. Bu felaketin arefesi akşamında Harun eve bulut gibi geldi.
Öyle bedmestlikle894 karşıma çıkınca yine tahammülüm çak oldu895.
— Oğlum, dedim. Böyle içip içip de kendini kaybedecek bir
sırada değiliz. Anan elden gidiyor. Onunla beraber nemiz var, nemiz yok hepsini kaçırıyoruz. Bundan sonra bütün levazımıyla896 bir
yurt edinmesi bizim için muhaldir. İp kuşaklı oluruz. Sokaklarda
sürünürüz veyahut beş odalı bir eve sıkışan sekiz ailenin sefaletine
biz de karışırız.
Harun sarhoşluğunun asabiyetiyle yine göbek ve gerdan titreterek katmerli katmerli gülmeye başladı. O böyle şuursuzca güldükçe ben yeisimden boğuluyordum. Büyük bir nefretin yüzümde
peyda ettiği897 buruşukluklarla dedim ki:
— Of Harun, bir sarhoşla bir ayığın konuşması ne tahammülsüz bir işkence oluyor bilsen.
— Enişte Bey siz de içiniz de öyle konuşalım. Kafalarımız o
zaman denk gelir.
— Böyle ciddi, tehlikeli, meşum898 bir aile meselesine alay hiç
sığmıyor.
martaval atmak: (argoda) yalan söylemek
fecaat: felaket, acıklı durum
893	
akit: nikâh
894	
bedmestlik: kendinden geçecek kadar sarhoşluk
895	
çak olmak: parçalanmak
896	
levazım: gerekli olan tüm araç gereç ve malzeme
897	
peyda etmek: ortaya çıkarmak, meydana getirmek
898	
meşum: uğursuz
891	
892	
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— Ne yapayım enişte? Zannettiğiniz kadar sarhoş değilim ama
şu anda birdenbire büsbütün ayılmama da imkân yok. İkimiz de
içkili iken ne tatlı konuşur ve ne güzel de anlaşırdık.
— Artık işin tadı tuzu kalmadı. Annen öbür gün gelin oluyor.
— Galiba tellenip pullanıp köşeye oturacak.
— Hâlâ mı alay?
— Bir sarhoş alaydan başka ne yapabilir?
— Bir sarhoş çok şeyler yapabilir.
— Kurup kurup içerse cinayetlerin en fenalarını yapabilir. Siz
de benden böyle bir şey mi bekliyorsunuz?
Kaynım bu son cümleyi tamamlamadan zevcem içeri girdi.
Kaşlarını çatıp gözleriyle ağzını açarak:
— En fena cinayetlerden bahsolunuyor. Biriniz zevcim, biriniz
kardeşimsiniz. Meseleyi ben de anlamak isterim.
Harun — O kadar merak ediyorsan söyleyim.
Zevcem — Söyle, çabuk!
Kaynım mestane899 bir tebessümle:
— Eniştem bana cinayet teklif ediyor.
Vehibe dehşetlenen gözlerini benim yüzümden kardeşininkine
gezdirerek:
— O nasıl lakırdı? (Ellerini göğsüne bastırarak) Oh helecandan
şimdi tıkanacağım. Neler işitiyorum. Söyle bey. Hafakandan900 beni
boğacak mısınız?
Bana âdeta nefretle karışık bir hiddet bastı. Bağırmaya başladım:
— Kardeşin sarhoş, galiba sen de çıldırdın. Onun bedmestane
bir iftirası üzerine benim bir cinayet teklifinde bulunabileceğime
nasıl inanıyorsun?
mestane: sarhoşça
hafakan: sıkıntı, yürek çarpıntısı

899	

900	
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Zevcem — Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Başımızda dönen bu felaket bende akıl, fikir, muhakeme901 bıraktı mı ki?
Harun sarhoşluğu içinde ciddileşmeye uğraşarak:
— Bu annemin meselesi cinayetsiz temizlenmez.
Zevcem birdenbire köpürerek kardeşine haykırdı:
— Sus! Cinayet, cinayet… Kuruyasıca ağzından bu uğursuz
kelimeyi bırak artık.
Kaynım kelbî902 bir sırıtışla:
— Ablacığım cinayet kelimesi zannettiğin kadar uğursuz değildir. Bazı yerlerde bunun manası değişerek âdeta kutsileşir. Diğerlerinin irtikâp etmiş903 oldukları bazı cinayetlerden pek çok namuskâr
adamların istifadeye kalktıklarını bilirim. İşte siz de biraz o nev904
namuskârlardansınız. Doğru söyleyiniz. Annemin bütün mal ve
mülkü Vassaf’ın olması şartıyla sağ kalmasını mı istersiniz? Yoksa bütün varını bize bırakarak ölmesini mi arzu edersiniz? Cinayet
kelimesinde ahlaki, içtimai905 bir dehşet var. Bunu işleyen bütün
insaniyetin menfuru906, merdudu907 bir cani oluyor. Lakin bizim hesabımıza bir hayır sahibi cani sıfatını yüklenerek bu cinayeti işleyip
meseleyi hallediverse biz sureta908 validemize acır ağlarız. Caniye
lanetler ederiz. Fakat içimizden seviniriz.
Zevcem çırpınarak:
— Kes sesini abuk sabuk… Bunlar tahammül olunur lakırdılar
mı?
Harun ‒ Abla her medeni insan işte böyle senin gibi söyler.
Sarhoşluğu şunun için severim ki insana bazen böyle vahşi hakikatleri doğru ve açık söylemek cesaretini verir.
muhakeme: karar vermek için iyice düşünme
kelbî: köpeksi, köpeğe ait
903	
irtikâp etmek: (bir suçu, günahı) işlemek
904	
nev: çeşit, tür
905	
içtimai: sosyal
906	
menfur: nefret edilen
907	
merdut: dışlanan, reddedilen, kabul edilmeyen
908	
sureta: görünüşte
901	
902	
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Harun durdu. Zevcemle benim yüzümü derin bir istihza909 ile
süzdükten sonra:
— Müsaade ederseniz bir numara daha açık söyleyeceğim.
Ben, istihzasını kaynıma iade ile:
— Bekliyoruz. Açık söyle fakat sarhoşça değil, mertçe söyle.
— Mertçe söyleyeceğim. Fakat siz de mertçe dinleyeceksiniz.
— Bizim zaten hiçbir sözü kahpece dinlemek âdetimiz değildir.
— Meseleyi fasletmek910 için siz benden bir cinayet bekliyorsunuz. Geciktiğim için sabırsızlanıyorsunuz.
— O ne demek Harun? Şimdi şurada içmiyorsun ama gittikçe
sarhoşluğun artıyor.
— Enişte Bey bilakis911 gittikçe ayılıyorum. Ben daha dün size
ne dedim. Unuttunuz mu?
— Ha evet, bazı saçmalar savurmuştun.
— Saçma değil, saçma değil, onlar mühim. Ehem… Ehemden912 daha ehem sözlerdi. Demiştim ki: “Ben yapacağımı yaptım.
Anam son günlerini yaşıyor. Bırakınız zavallı kadın istediği kadar
eğlensin.” Bu ifşaatım913 üzerine siz sureta telaş gösterdiniz. Annemi ölümden, beni canilikten kurtarmaya kalkıştınız. Sonra ben
size: “Heyhat Enişte Bey, heyhat! Artık hiçbir deva, hiçbir fen, hiçbir mucize anamı ölümden kurtaramaz. O katiyen mahkûmdur. Birkaç günün içinde her şey olacak.” demedim miydi? O birkaç gün
geçti. Hâlâ bir şey olmadı. Telaşınız bu değil mi? Beni sarhoşlukla itham ediyorsunuz914. İşretle şuuru münselip olmuş915 bir adam
birkaç gün evvel söylediklerini böyle harfi harfine tahattur edebilir
istihza: ince alay, alay etme
fasletmek: çözmek, halletmek
911	
bilakis: aksine, tersine
912	
ehem: en önemli
913	
ifşaat: gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
914	
itham etmek: suçlamak
915	
münselip olmak: kalmamak
909	
910	
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mi916? Yarın akşam sözlerimin fiiliyatına917 başlayacağım. Müthiş
hakikat gözlerinizin önünde tamamıyla tavazzuh edecek918. Bomba
gibi, yıldırım gibi beyinlerinizde patlayacak.
— Harun sarhoş değilim demek, sarhoşluğunun birinci alametidir919. İkinci nişanesi de bizim senden sabırsızlıkla bir cinayet sudurunu920 beklediğimizi iddia etmendir.
— Ya öyledir de “Anan elden gidiyor. Ne yapacaksan haydi yap.” teşvikiyle niçin beni kudurtmaya uğraşıyorsunuz? Emin
olunuz ben yapacağımı yaptım. Yumurtadan çıkacak civciv gibi
müddet bekliyorum, yarın akşam, anlıyor musunuz? Yarın akşam
mühlik planımı ve annemin artık Vassaf’ın zevcesi olmak ihtimali
kalmadığını anlayacaksınız.
16
Akşama birkaç saat kaldı. Bu müthiş planın ne olduğunu öğrenecektik. Harun’un bu tertibi921 cılk çıkarsa kaynanam hayli zamandır beraber yaşadığı delikanlının yarın akşam nikâhla koynuna
girecekti.
Bu caniyane, bu belalı plan ne idi? Karımla beraber meraktan
çatlıyor, korkudan titriyorduk. Hâlimize gülerek diyordum ki:
— Vehibe, ne saf adamlarız. Sarhoşun sözlerine inanıp raşelere
tutuluyoruz. Görürsün, bu atıp tutmaların aslı çıkmayacak. Hiçbir
şey olmayacak. Yarın akşam dualar, şerbetler ile Vassaf’la kaynanam bir seccadede namaz kıldıktan sonra Allah’ın izni, peygamberin kavliyle bir döşekte yatacaklar. Artık bu birleşmeye kimsenin
bir şey demeye hakkı olmayacak.
— Benim de zannım böyle.
tahattur etmek: hatırlamak
fiiliyat: uygulamalar
918	
tavazzuh etmek: açıklığa kavuşmak
919	
alamet: belirti, nişane
920	
sudur: olma, meydana gelme
921	
tertip: düzen, plan
916	
917	
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— Biz iki kişi ayık kafalarımız ile anneni kurtaramadık da bir
bedmestin şuursuz dimağından imdat beklememiz gülünç bir insafsızlık değil midir?
Hem böyle söylüyorduk hem de yüreklerimizi gümbürdeten
garip bir korkuya mağlubiyetten kendimizi kurtaramıyorduk.
Bir çarşamba akşamı yani perşembe gecesiydi. Yarın sabahleyin nikâh ve geceye zifaf olacaktı. Hazırlıklar başladı. Kaynanamın
sadık bendeleri922 konağın içinde pervane gibi dönüyorlar, ağızdan
kulağa bir fiskos gülüşmedir gidiyordu.
Bu maceranın diğer gerdeklere benzemeyen tuhaf hususiyeti
damadın evde gelin hanımın yanında bulunması ve bu düğün umurunu923 bizzat idare etmesiydi. Bu hâl zifafa asri924 bir damga vuruyordu.
Bizim remilci925, cinci hocalara gittiğimizi haber almış olmalılar ki Azmiye telaşla konağın her tarafını dolaşıyor, büyü bozmak
için köşeye bucağa tütsüler veriyor, zifaf odasının kapısına tavşan
başı mıhlıyordu926.
Her şey oluyor ve olacaktı. Artık bunda hiçbir gizlilik kalmadı.
Fakat kaynımın müthiş olduğu kadar esrarengiz bulunan planının
inkişafına927 dair meydanda henüz bir emarecik yoktu. Bermutat928
Vassaf o akşam konağa geldi. Nişanlısıyla yemek yediler. Odalarına çekildiler. Vakit yatsıyı hayli geçti. Harun hâlâ gözükmedi. Bir
meyhanede yahut esrar kahvehanesinde sızıp kaldı mı?
Çıt olsa acaba o mu geldi diye karımla hemen merdiven başına
koşuyor, ayak pıtırtılarını dinliyorduk.
Biz bu helecanlarda iken nihayet uzun bir mesafeden süratle
gelerek yorulmuşa benzeyen bir otomobilin kapımızın önündeki
bende: köle
umur: işler
924	
asri: çağdaş
925	
remilci: remil bakan falcı
926	
mıhlamak: çakmak, çivilemek
927	
inkişaf: ortaya çıkma; ilerleme, gelişme
928	
bermutat: âdet olduğu üzere
922	
923	
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sık ve gürültülü soluklarını duyduk. Gelen Harun’du. Paldır küldür
merdivenlerden çıkıyordu.
Biz seviniyor muyduk, yeriniyor mu? Ali Harun’un her zamanki esrar, söz ve tavırları karşısında helecanımız şimdi bütün bütün
büyüdü. Zevceme:
— Hah Vehibe, dedim. Gözlerimizi açalım. Ne olacaksa şimdi
olacak.
Anasının dairesine doğru yürüyen Harun’u Azmiye karşıladı.
Biz biraz geriden bakıp dinliyorduk.
Azmiye koridora gerilerek:
— Nereye beyefendi?
— Validemin yanına…
— Valideniz sizi yanına kabul etmiyor.
— Ahvâl-i fevkalâdeden929 dolayı bu gece kabul edecektir.
— Fevkalade hiçbir hâl validenizin size olan nefretini kıramaz.
— Bu akşam pek müstesna930 bir gecedir. Benim anama olan
kin ve istikrahım931 herhâlde onun bana karşı peyda ettiği nefretten
büyüktür. Onun yüzünü görmek benim için büyük bir elemdir. Ne
yapalım ki şu dakikada zaruret var.
Azmiye’nin mümanaati932 şiddetlendikçe Harun’un ısrarı da artıyordu. Mücadele büyüdü.
Bu, girerim giremezsin zırıltısı azdıkça kaynanamın kapı arkasında bu çekişmeyi dinlediğine hiç şüphemiz kalmadı.
Harun çakırkeyifliliğinin biraz yayık telaffuzuyla:
— Üstümde silah değil, küçük bir çakı bile yok. Anamın dişi
jandarması, her tarafımı arayabilirsin. Söyleyeceğim şey anamın
menfaatinedir. O haytaya soyuluyor, yarın nikâhtan sonra iliklerine
ahvâl-i fevkalâde: olağanüstü durumlar
müstesna: apayrı, benzeri olmayan
931	
istikrah: tiksinme
932	
mümanaat: engel olma
929	
930	
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kadar soyulacak. Hayatını birleştirdiği menhusun933 nasıl bir haydut
olduğunu öğrensin. Devranzade’nin üç metresi var, biri on altısında menekşe gözlü, lepiska saçlı. İkincisi on dokuzunda fildişi gibi
beyaz levnli934, kıvırcık abanoz saçlı, fıkır fıkır… Üçüncüsü elli altısını geçmiş, rengi, rayihası935, taamı936, lezzeti kalmamış buruşuk
bir muz…
Azmiye istikrahla başını titrettikten sonra kulaklarını tıkayarak:
— Of sarhoş saçmaları beynimi tırmalıyor. İşitmeyeyim bari.
Harun müthiş bir işmizazla937:
— Bilirim, bilirim. Sen hakikatten, iffetten, namustan tiksinirsin. Bunlar ile karşı karşıya geldiğin zaman gözlerini yumar, kulaklarını tıkarsın. Yalnız fuhşa, şehvete, rezalete âşıksın. Sana yine
söylüyorum. Bu an müstesna bir saattir. Hesaba gelmez bu kadar
fenalıklar ettiğin anneme yalnız tek bir iyilikte bulunmak için kulaklarını aç. Beni dikkatle dinle. Lakırdılarımı martaval sanma.
Haber verdiğim hakikatlerin vesikalarını938, ispatlarını ceplerimde
taşıyorum. Bunları meydana dökünce sağırlara, körlere, aptallara,
beyinsizlere bile kanaat gelir. Nah işte Vassaf’ın bu nazlılarla yan
yana çıkardığı fotoğraflar, imzasıyla yazdığı muhabbetnameler939,
gönderdiği kartlar, kartvizitler hep yanımda. Devranzade’nin işte
orasını göreyim ki karşıma çıkıp da inkâr etsin.
Bu esnada asabi, seri bir el darbesiyle kaynanamın oda kapısı
açıldı. Aralıktan boyalı, seyrek saçları derbeder ve gazap940 ekşiliğiyle büsbütün buruşmuş bir çehre ile Harun’un anası gözüktü.
Devranzade’nin ihtiyar metresi besbelli genç âşığının taze iki güzel
kadınla üzerine ettiği hıyanet941 iddiasına dayanamadı. Bunun yanmenhus: uğursuz, kötü
levn: renk
935	
rayiha: koku, güzel koku
936	
taam: yeme; yiyecek
937	
işmizaz: tiksinme, yüz ekşitme
938	
vesika: belge
939	
muhabbetname: aşk mektubu
940	
gazap: öfke
941	
hıyanet: hainlik, vefasızlık
933	
934	
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lış veya doğru olduğunu mutlak anlamak istiyordu. Ali Harun anasını tastamam can damarından vurmuştu. Kocakarı oğluna bağırdı:
— Geçenlerde yatağa düştüğün vakit yanına o kadar yaklaşmış
olan Azrail canını almış olaydı da bu evden tabutun burula burula çıkaydı. Sen bu pis sarhoşluğun cinnetinden kurtulmuş olurdun,
ben de senden…
Harun boğuk boğuk gülerek:
— Ah ne şefkatli anasın, dediğin olacak. Bir iki güne kadar bu
evden benim tabutum burula burula çıkacak. Fakat birkaç gün sonra da arkamdan mezara sen geleceksin. Bedduana kendin de uğrayacaksın.
Azmiye telaşla söze atılarak:
— Senin öleceğin varsa uğurlar olsun. Hanımefendimizin üstüne öyle fena şey neden yoruyorsun? Velinimetimize Allah dünyalar
durdukça ömürler versin.
— Annemin vadesi hitama erdi942. Pek az günü kaldı.
Azmiye hararetle:
— Her kulun vadesi ancak Cenabıhakk’a malumdur… Sarhoş
saçmaları…
— Sarhoş saçmaları değil fennî943 söylüyorum.
— Senin cahil kafanda fen ne gezer?
— Bu, fennin pek derin bir babı944 değil. Herkesin bildiği sade
bir hakikat… Annem birkaç güne kadar kuduracak. Çünkü o yaşta
bu derece azışın manevi mücazatı945 budur.
Kimsenin akıl ve hayalinden geçmeyen böyle bir maraza Azmiye bir kahkaha kopardı. Bu kandilli gülüşe kapı aralığından kaynanamla Vassaf da iştirak ettiler.
Ali Harun hazin bir ciddiyetle:
hitama ermek: sona ermek
fennî: fenle ilgili
944	
bap: konu, kısım
945	
mücazat: cezalandırma
942	
943	
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— Ağlanacak sırada gülüyorsunuz.
Azmiye ikinci kahkahadan sonra:
— Böyle deli saçmalarına kim gülmez.
Harun ciddiyetini arttırarak:
— Şimdi her şeyi izah edeceğim. Cinnetin, hiffetin946 bende değil kendinizde olduğunu anlayacaksınız. Geçen günkü benim hastalığım gayet ustalıkla oynanmış bir temaruz947 komedyasıydı. (Baldırını açıp göstererek) Beni buramdan bir kuduz köpek ısırdı. İşte
yarası… Aynı köpek birkaç kişiyi daha ısırdı. Köpeği de ısırılanları
da tedavihaneye kaldırdılar. Köpek kuduzdan öldü. Isırılanlardan
biri de kudurdu. Ben vakayı böyle gizliden gizli takip etmekle beraber kendi ısırıldığımı kimseye söylemedim. O zamandan beri kuduz marazını tetkikle meşgulüm. Isırılan an ile bir insanda kuduz
alametlerinin zuhuru arasında geçen müddete “devr-i tefrîh948” diyorlar. Bu devr-i tefrîh herkeste bir olmuyor. Bende uzunca oldu.
Ben kendimde ilk alametler belirdikten sonra annemi ısırdım. Annemde birinci emareler başladı. Lakin henüz kendisi farkında değil.
Ben onu uzaktan tetkik ediyorum. Yarın öbür gün bu alametler daha
bariz surette her ikimizde de meydana çıkacaktır. Benden günah
gitsin, işte açıkça söylüyorum. Şu saatte annem kimi ısırırsa onun
da kudurması muhakkaktır. Evvela ben kuduracağım, arkamdan
annem… Bende nasıl kuduz arazı peyda olacaksa birkaç gün sonra
aynen annemde zuhur edecek. Bizim için artık tedavi müddeti katiyen geçmiştir. Vakayı zabıtaya haber verirseniz bizi tedavihaneden
tedavihaneye sürüklerler. Beyhude yere türlü türlü aşı ameliyeleri949 eziyetlerine maruz kalırız. Felaketimizi âleme kendi kendimize
ilan etmiş ve birtakım meraklı gözleri üzerimize diktirmiş oluruz.
Benim size söyleyeceğim işte bu kadar. İster inanınız ister inanmayınız. Yalnız bu dakikadan itibaren benim hâlime dikkat ediniz. Arhiffet: hafiflik, hoppalık
temaruz: yalandan hastalanma, hasta gibi yapma
948	
devr-i tefrîh: kuluçka devri
949	
ameliye: işlem, uygulama
946	
947	
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tık ben odama çekiliyorum. Kuduzun müthiş araz950 ve işkenceleri
arasından saatten saate ölüme intizar edeceğim951.
17
Azmiye’nin kahkahaları kesildi. Kaynanamın sinirleri gerildi.
Boynunun, bileklerinin damarlarını kolonya ile ovuyorlardı.
Harun’un savurduğu o korkunç sözler saçma mıydı, hakikat
mi? Keyfiyeti952 tahlil edersek sırf hakikat olan noktalar da görülüyordu:
Kaynım hastalığı esnasında anasını ısırmıştı. Kadının gerdanında bir yara peyda oldu. Bu yaranın hemen bir aynı da kendi baldırında bulunduğunu gösterdi. İşin ötesi bir iki güne kadar zuhur
edecek alametlerle sabit olacaktı. Fakat o kadar maharetle bir hâl-i
ihtizâr953 komedyası oynayan Ali Harun bir de mükemmel kuduz
oyunu tespit edemez miydi? Yalan da ölemezdi ya? Şimdi büsbütün
durunuz bakalım ne olacak merakıyla çatlıyorduk.
Fakat Harun hakikaten kudurursa birkaç güne kadar azıp da
hepimizi ısırmaya saldırırsa? Böyle bir musapla aynı evde oturup
kalkması ne tehlikeli, ne korkulu bir şeydi.
Kaynanamın saatten saate merakı artıyor, bir düziye954 yarasını muayene edip ettiriyordu. Lakin zabıta doktorlarının tetkik ve
teftişlerine955 maruz kalmamak için evden dışarı bir şey sızdırılmamasını etrafındakilere şiddetle emredip duruyor ve hariçten956 tabip
çağırtmıyordu.
araz: belirti
intizar etmek: beklemek
952	
keyfiyet: durum
953	
hâl-i ihtizâr: can çekişme hâli
954	
bir düziye: sürekli olarak
955	
teftiş: denetim
956	
hariç: dış
950	
951	
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Oğlunun iddiasına göre salyasında intan957 hasıl olmuş bir mariz de958 anasıydı. Kaynanam da ısırdığını kudurtabilecekti. Aman
ya Rabbi bir değil, iki tehlike arasında idik.
Ertesi gün öğleler oldu. Harun odasından dışarı çıkmadı. Acaba kudurdu mu merakıyla ev halkı fısıl fısıl sofalarda dolaşıyordu.
Belki saldırır korkusuyla kimse “Nedir hâlin?” istifsarıyla959 kapısına yanaşamıyordu. Bir insan nasıl kudurur? Hepimiz o merakta
idik. Benden cesuru olmadı. Gittim, kaynımın güm güm kapısına
vurdum. Cevap yok. Yumruklarımın şiddetini arttırdım. Nihayet derinden, zayıf bir ses:
— Ne istiyorsunuz?
— Seni görmek istiyoruz.
— Ben kimseyi görmek istemiyorum. Bütün insanlardan nefret
ediyorum. Kalbim merdümgirizlik960 hissiyle gittikçe kararıyor. Ölmek istiyorum, ölmek… Hayattan korkuyorum. Aydınlıktan ürküyorum. Haz, saadet, emel, sevda, sevinç… Bunların manalarındaki
boşluğu şimdi anlıyorum. Bahtiyarlık sandığımız şeylerin her biri
meğerse ne büyük işkence imiş.
Bu sözler kuduzluğun ilk alametleri miydi? Yoksa başlanılan
komedyanın birinci perdesi mi?
O andaki ahvâl-i zihniyyem961 bu iki şekli hakkıyla tefrike962
müsait değildi. Vakayı makâm-ı âidine963 haber verelim mi, vermeyelim mi? Vaka, ustalıklı bir blöften ibaret, bu kuduzluğun içyüzü
bütün tuhaflığıyla meydana çıkınca evvela beldeye kepaze olacak,
sonra bütün gazetelere birkaç haftalık eskimez, eğlenceli bir sermaye teşkil edecektik.
intan: mikroptan meydana gelen hastalık; kötü kokma
mariz: hasta
959	
istifsar: anlamak için soru sorma
960	
merdümgirizlik: kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteme hâli
961	
ahvâl-i zihniyye: zihnin hâlleri
962	
tefrik: birbirinden ayırma, seçme
963	
makâm-ı âit: ilgili makam
957	
958	
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Bütün ev halkı kapının arkasına biriktik. Her birimiz sözümüz
nazımız geçtiği nispette yalvardık, yakardık. Harun’u odasından dışarı çıkartmak değil, kapısının kilidini açtırtamadık.
Saatler geçti. Nihayet yalvarmadan yorulduk. Odalarımıza çekildik.
Ertesi günü yine kapı önüne toplandık. Uzun uzun ricalarımızı tekrar ettik, yine aynı inatla mukabele964 gördük. Şu fark ile ki
Harun’un sesi bu defa dünkünden daha zayıf çıkıyordu. Akşama
doğruydu. Ağzımı anahtar deliğine uydurarak:
— Harun oğlum, sen bir şey yiyip içmeyeli kırk sekiz saat olacak. Açlıktan öleceksin.
— Oh ne âlâ, oh ne âlâ…
— Hiç âlâ değil. Bizim vazifemiz seni kurtarmaktadır. Keyfin
de istese, biz seni ölüme terk edemeyiz. Elimizden her ne gelirse
yapacağız. Kapıyı açmazsan çilingir celbiyle açtırtmaya mecbur
olacağız.
— Çilingir çağırtmayınız, çok rica ederim.
— Niçin?
— Çünkü vaka harice akseder.
— Öyle ise kendin aç.
— Enişte Bey inanır mısınız, yerimden kımıldayacak hâlim
yok.
— Ne yapalım?
— Bahçe tarafından pencereye bir merdiven dayatıp odama birini sokunuz. Size kapıyı açsın.
***
Dediği gibi yaptık. Ben, zevcem, Harun’un ihtiyar dadısı Gülten içeri girdik. Kaynım karyolasının bir tarafına toplanmış sancısı
tutmuş bir adam gibi kıvranıyordu:
— Nen var oğlum?
mukabele: karşılık

964	
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— Fena bir nöbet içindeyim.
— Daha?
— Yaramın etrafı şiddetle ağrıyor. Bütün vücudumun965 ürküntü
veren ürpertiler sarsıyor. Dişlerim kenetleniyor, gözlerim kararıyor.
— Hekim getirtmeden olmaz.
— Bırakınız şimdi hekimi. Annemin nikâhı oldu mu?
— Hayır.
— Neden teehhür etti966?
— Vassaf meydanda yok.
— Annemin gerdanındaki kuduz aşısından şüphelendi. Isırılmak korkusuyla kaçtı.
— Öyle olmalı.
— Ahmak herif ne olursa olsun deyip de bir nikâh kıydırtaydı
sizinle beraber mirasa konardı. Annem ne yapıyor?
— O hâlâ nikâh hazırlığında… Bu hafta olmadıysa gelecek hafta mutlak olur diye avunuyor.
— Gelecek hafta imam onun için dua edecek ama zifaf kapısında değil mezarının başında… Enişte Bey, ben sizi büyük bir felaketten kurtararak ölüyorum. Bu konak, iratlar, her şey yalnız ablama
kalacak. Mesut olunuz. Sizi bahtiyar bildikçe ben de müsterih967
öleceğim. Sizden yalnız ricam şudur: Beni hekimlerin işkencelerine teslim etmeyiniz.
Harun’a o günü pek az şey yedirip içirebildik.
***
Kaynanam oğlunun kuduzluğunu ve kendi musabiyetini968
unutmuş gibiydi. O şimdi teehhür eden nikâhının mümkün mertebe
taciliyle969 meşguldü. Azmiye’yi Vassaf’a gönderiyor, karı delikanMetinde bu şekilde geçen kelime “vücudumu” olsa gerektir.
teehhür: gecikme, sonraya kalma
967	
müsterih: gönlü rahat
968	
musabiyet: bir hastalığa tutulma
969	
tacil: çabuklaştırma
965	
966	
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lıyı kâh bulur kâh bulamıyordu. Kaynanamın âşığı, konağa gelmemek için türlü bahaneler serdediyor, birtakım kurnazca mazeretlerle akdin bir ay kadar daha tehirine970 uğraşıyordu.
Kaynanam, gönüllüsünün kuduz korkusuyla konağa gelmediğini artık hissetti. Oğlundan evvel cidden kudurmuş gibi kabına sığamıyor, ona buna saldıracak taşkınlıklar gösteriyor, hiç yoktan öfkelenmelerle bağırıyor, çağırıyor, önüne geleni haşlıyor, hele oğlu
aleyhinde bir yanardağ feveranıyla971 ateş püskürerek:
— Ah menhus oğlan, mühlik yılan! Nihayet Vassaf’ımın ayağını buradan kesmeye muvaffak oldu. Beni gerdanımdan soktu. O
kendisi kuduracak fakat Allah’ın inayetiyle972 bana bir şeycik olmayacak.
18
Odaya kapandığının üçüncü günü Harun’un yanına girdim.
Evvelkinden fena buldum. Üzerine pek ağır bir yeis çökmüştü.
Gece hiç uyumadığını, başı ağrıdan çatladığını, gözlerine hayalet
göründüğünü, nefesine tutukluk geldiğini, tarif olunmaz bir sıkıntı
ile göğsünden muzdarip olduğunu söylüyordu.
Tabip getirtmediğimize çok pişman olduk. Fakat artık çare var
mıydı? Olan olmuştu, vakayı hiç açmayarak tanıdığım doktorlardan kuduzun ilk devresi hakkında malumat973 soruyorum. Bana tamamıyla Harun’un hâlini tarif ediyorlardı.
Çok geçmedi. Bu müthiş maraz ikinci devreye girdi. Hasta sudan korkmaya, parlak şeyleri rüyete974 tahammül edememeye başladı. Nöbetten, hararetten yanıyordu. Fakat bir damla su içiremiyorduk. Her nev mayi975 önünde ıspazmozlar976 geçiriyor, tıkanıyor,
tehir: erteleme
feveran: kaynayıp fışkırma, coşma
972	
inayet: yardım, lütuf
973	
malumat: bilgi, bilinenler
974	
rüyet: görme
975	
mayi: sıvı
976	
ıspazmoz: aşırı titreme, kasılma
970	
971	
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boğuluyor, nihayet içmekten vazgeçiyor, salyalarını bile yutamayıp
çıkarıyordu.
Artık bunun lamı cimi kalmadı. Harun kudurmuştu. Onun iddiasına göre birkaç güne kadar anası da bu müthiş hâle gelecekti. Ne
büyük bir aile felaketine uğradık. Evvelce pek inanmamış, bunu şakadan bir vaka sanmıştık. Oğlunu kurtaramadık. Bari şimdi anasını
kurtarabilsek…
Hâlâ mı hâlâ yarasından ziyade nikâhını düşünen kaynanamın
yanına gittim. Ellerimi ovuşturarak:
— İş tamamıyla ciddiyete bindi. Mahdum977 Bey kudurdu. Onu
pek feci surette zayi ediyoruz978. Şimdi aklım sizde… Evvela hayat,
sıhhat… Sonra sevda, nikâh… Efendim bu işe layık olduğu mertebede ehemmiyet veriniz. Bir tabip çağıralım. Yaranıza baktırtalım.
Kaynanam rolünü maharetle oynayan kart bir aktris gibi tepeden tırnağa kadar bütün vücuduyla titredikten sonra:
— Tabip mi? Asla… Adımı kudurmuşa çıkarsınlar da el âlemin
diline düşeyim öyle mi? Ben de odama kapanıp bağıra bağıra ölürüm de kendime kudurmuş dedirtmem Damat Bey…
Kaynanamın hekimden ürkmekteki bu telaşının sebebini anlamak müşkül bir şey değildi. “Makbule Hanımefendi kudurmuş.”
haberi Vassaf’ın kulağına kadar gider de nikâhları ebediyen geri
kalır korkusuyla böyle söylüyordu.
Sonra hiddetten çehresi morararak devam etti:
— Ben çok gayretli kadınım. Rabb’im göstermesin, kudursam
bile öleceğim dakikaya kadar kimseye belli etmem. Bakınız oğlum
Harun bana nasıl yaptı, vallahi işte ben de öyle yapacağım.
— Ne yapacaksınız?
— Anlamadınız mı?
— Hayır.
mahdum: oğul
zayi etmek: kaybetmek

977	
978	
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— Biliniz işte. Yalnız başıma ölmek istemem. Benim de ısıracaklarım var.
Ha, derhâl intikal ettim979. Kaynanam da Vassaf’ı ısırmayı
kurmuştu. Sevgilisiyle beraber kudurmayı besbelli kendince pek
şairane buluyor, onunla aynı dertten, aynı araz980 içinde çırpınarak
ölmekte nihayetsiz hazlar, sefalar, lezzetler tasavvur ediyordu.
Devranzade, belki de cananesinin981 pek de gâye-i aşka982 delalet etmeyen983 bu niyetini sezerek onun buruşuk ağzıyla marazların
en müthişine aşılanmamak için kaçıyordu. Bir delikanlı ihtiyatsız
bir telezzüzü984 anında genç, güzel bir kadından gizli bir hastalık
alabilir. Fakat gayretle, belki de nefretle aguş açtığı bir kocakarıdan
hülya ettiği servete bedel, bile bile aşılanmak yalnız felaketin değil,
hamakatin985 de en büyüğü sayılmaz mı?
***
Ertesi günü akşama doğru odamda gazete okuyordum. Vehibe
pürtelaş ağlayarak odama girdi. Onun bu hâlinden teşeümle986 sordum:
— Ne var?
— Harun fenalaştı. Kendisini pencereden bahçeye atmak için
saldırıyor. Dört beş kişi zor zaptediyoruz. Yetişiniz bey, Allah aşkına yetişiniz!
Ben yetişsem de o devreye gelmiş bir kuduza ne yapabilirdim?
Bu gibi ahvalde hiçbir şeye gücümüz yetmese de insaniyeten koşmak lazımdı. Koştum.
intikal etmek: anlamak
araz: hastalık, dert
981	
canane: sevgili
982	
gâye-i aşk: aşkın amacı
983	
delalet etmek: işaret etmek, göstermek
984	
telezzüz: lezzet alma
985	
hamakat: ahmaklık
986	
teşeüm: kötüye yorma
979	
980	
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Hastanın odasına girdim. Her pencerenin önü iki kişi tarafından tutulmuştu. Harun hücum ettikçe sukutuna987 mâni oluyorlardı.
Hastanın gözleri yuvalarından dışarı fırlamış, inip çıkan iki
omzunun arasındaki göğsü bozuk bir körük gibi sarsıla sarsıla işliyor, havayı derin bir kuyudan çekiyor zannolunacak bir zorlukla
nefes alıyor, sigara tabağı, bardak, sürahi eline ne geçerse duvarlara
fırlatıyor. Sonra gözlerini sabit bir noktaya dikiyor, titreye titreye
salyaları akarak mevhum988 bir umacıdan989 ürküyor.
Bir de etrafıma bakındım ki kaynanam da odada… Kulağına
yaklaşarak:
— Hanımefendi, aman ya Rabbi bu ne feci hâl, yürek dayanmıyor.
Kaynanamın gözleri hiçbir şefkat damlasıyla nemlenmemişti.
Yüzünde derin bir teessür, terahhuma990 bedel büyük bir tecessüs991
dikkati vardı. Oraya oğluna acımaya değil, kuduzun seyrini görüp
anlamaya gelmişe benziyordu. Benim telehhüfüme992 karşı kaşlarını çatarak:
— Anasına asi geleni Allah işte böyle yapar, dedi.
Katı bir sesle aldığım bu cevap önünde yeisim büsbütün arttı. Bütün dünya ile alakasını kesmiş görünen Harun’un samiası993,
çektiği can dayanmaz ıstırapların şiddetine rağmen pek incelmişti.
Anasının bu sözünü uzaktan işitti. Yahut bana öyle geldi. Boğuk
boğuk haykıra haykıra karyolasının çarşaflarını, elbisesini parçalamaya başladı.
Sesinde kuşpalazına tutulmuş bir çocuğun kısık feryadıyla köpek havlaması arasında insana ağlama getiren müessir994 bir hüzün
sukut: düşüş
mevhum: gerçekte olmayan
989	
umacı: öcü
990	
terahhum: merhamet etme
991	
tecessüs: araştırma, merak
992	
telehhüf: ah çekme, üzülme
993	
samia: işitme, işitme duyusu
994	
müessir: tesirli, dokunaklı
987	
988	
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vardı. Düştüğü noktaya bir kargı gibi saplanan sabit, vahşi nazarını
şimdi anasına dikti. Uluma ile insan iniltisi beyninde995 bir seda ile:
— Anne ben sana asilik etmekle bu hâle geldimse sen de kalkıştığın namussuzluklarla babamın hatırasına, ailemizin şerefine hürmetsizlik gösterdin. Ben bu saatte nasıl hırlaya hırlaya ölüyorsam
sen de yarın aynen benim gibi uluya havlaya can vereceksin.
Tepeden tırnağa kaynanamın vücudunu sarsan şiddetli raşe
bize de sirayet etti. Melul melul birbirimize baka baka hep titreştik.
Harun yataklığının demirlerine saldırdı. Köpek çatır çatır kemik geveler gibi ısırıyordu. Karyolanın sarı babaları dişleri arasında yamru yumru oldu. Akan salyalarına kan karıştı.
Hepimiz ne odadan kaçabiliyor ne de manzaranın dehşetine tahammül götürüyorduk.
Harun bu dişlemeler arasında yine havlaya havlaya anasını takbihe996 girişti:
— Anne işte tıpkı böyle olacaksın. Dişlerin kanaya kanaya demirleri, taşları ısıracaksın. Köpekler gibi hırlaya havlaya öleceksin.
O hâlini görenler dehşetlerinden titreşecekler. Günahından bir kısmının cezasını böyle dünyada çekersen suratının karası belki biraz
sıyrılır. Yoksa başka türlü huzûr-ı Rabbü’l-âlemîne997 çıkacak yüzün yoktur.
Harun’un nefesi durur gibi oldu. Tıkanıyor, ölüyor sandık. Çırpına çırpına zor ile hava yutabildi.
Sonra en elim bir harhara ile bağırmaya başladı:
— Karşımdan çekiliniz. Üzerinize saldırıp sizi kıtır kıtır dişlemek istiyorum. Isırmak iştahıyla içim titriyor.
Biz şaşırdık. Büyük bir hüzünle birbirimize bakışakaldık. Harun gözleri kan çanağı gibi dışarı fırlamış bir akurlukla998 birdenbire
üzerimize saldırıverince çil yavrusu gibi sofaya dağıldık. Eteği ayabeyn: ara, orta
takbih: ayıplama, kabahatli bulma, kötü gördüğünü bildiren söz söyleme
997	
huzûr-ı Rabbü’l-âlemîn: âlemlerin Rabbi’nin huzuru
998	
akurluk: azgınlık, kudurmuşluk
995	
996	
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ğına takılıp yere yuvarlanan, merdivenden aşağı tekerlenen, kafasını duvara çarpan, vücut vücuda karambol yapan… Bir kargaşalık
ki tarife gelmez.
Kuduz oğlanın hedefi anasıydı. Hep onun arkasından saldırarak şöyle havlıyordu:
— Ana tıpkı böyle benim gibi olacaksın. Cehenneme gitmeden
kuduz nöbetiyle cayır cayır yanacaksın. İçinde alevler kaynar, karşında billur sürahiler, bardaklarla soğuk sular dururken bir damla
içemeyeceksin. Esvabını999, göğsünü parçalayacaksın. Kendi kendini ısırıp yemeğe uğraşacaksın. Herkes senden vebadan, ölümden
kaçar gibi uzaklaşacak. Anne ben yine senin ateşine yandım. Allah
seni kudurtmak için beni kudurttu. Anne yarın tıpkı benim gibi olacaksın, benim gibi olacaksın! İşte tıpkı böyle kuduracaksın. Gördüğün bu şimdiki hâlimden beş beter ıstıraplara düşeceksin.
19
Hep odalarımıza kaçarak kapılarımızı içeriden kilitledik. Harun’un yanına uşakları gönderdik.
O gece kaynımın nöbeti yatıştı. Nasıl olduğunu sordukça mışıl
mışıl uyuyor cevabını alıyorduk. Besbelli bu hâl ölüm iyiliği olacak
dedik. Fakat ertesi sabah konağın içi pek fena karıştı. Kapının aralığından burnumu çıkararak sordum:
— Ne var? Harun mu öldü?
Hizmetçinin biri cevap verdi:
— Hayır, küçük bey çok iyi, bardak doluları lakır lakır su bile
içiyor.
— Bu gürültü nedir?
— Hanımefendi kudurdu.
— Ne söylüyorsun?
— Vallahi!
— Ne yapıyor?
esvap: giysiler

999	
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— Bir gecenin içinde tıpkı oğlu gibi oldu, Vassaf, Vassaf, Vassaf diye havlıyor.
Zevcem bağırmaya başladı:
— Vah anacığım! Kardeşim kurtuldu, şimdi o mu tutuldu? Bu
menhus illet acaba daha hangilerimizi sıralayacak?
Karıma dönerek:
— Sus Vehibe! Matemi kes! Bu kuduzda bir acayiplik var. İşi
anlayalım.
Hizmetçiye dönerek yine sordum:
— Azmiye nerede?
— Sabahleyin ayaklarına çorap giymeden öyle bir kaçış kaçtı
ki tarif olunmaz.
— Neden?
— Isırmak için hanımefendi iki defa üzerine saldırmış.
Zevceme dönerek:
— Vehibeciğim mesele gittikçe tuhaflaşıyor. Ananın kanında kudurmaya istidat1000 ne kadar ziyade imiş. Kardeşin Harun ilk
alametlerden sonra yavaş yavaş bir haftada kudurdu. Annen hiçbir
emare göstermeden birdenbire havlamaya, salmaya başladı.
***
Oda kapımızı tekrar kilitleyerek Vehibe’ye dedim ki:
— Otur burada, sakın dışarı çıkayım deme.
— Niçin bey, niçin?
— Harun’un kuduzluğundan o kadar korkmam fakat ananınkinden titrerim. Çünkü en evvel seni beni ısırır.
— Ah anacığım evlere şenlik uluya uluya mı ölecek?
— Annen bu gece kudurmadı. O çoktan beri kudurmuştu. Bak
bu hâlinde bile yine Vassaf’ı havlıyormuş.
istidat: yetenek

1000	
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— Ne yapalım? İşte pek seviyor, bir kere şiddetle gönül verdi.
Bir türlü kendini alamıyor. Acaba Vassaf nerede? Gelse de annem
onu bir kerecik dünya gözüyle görse…
— Deli mi bu? Gelir mi hiç?
Biz böyle konuşurken evin içinde bir gürültü daha koptu. Merak ettik. Anlamak için kapıyı yine araladık. Sordum:
— Ne var yahu? Bu ne patırtı?
Birisi cevap verdi:
— Ne olacak? Hanımefendi kaçtı.
— Nereye?
— Nereye gittiğini kimse bilmiyor ki…
Vehibe dövünerek:
— Bu kadar insansınız, nasıl kaçırdınız? Annemi bulunuz!
— Küçük hanımefendiciğim, kuduz bu, şakaya gelir mi? Bak
siz can korkusundan beyinizle beraber nasıl odaya kapandınız. Bizimki de can… Üç dört defa üzerimize saldırdı. Her birimiz bir tarafa can atıp kapandık. Az bir vakit yalnız kaldı. İşte o esnada kaçmış.
— Sokağa nasıl çıkmış?
— Karşıki dükkândan kovacı, hanımefendi kıbalda1001 çarşaflı
bir kadının konağın kapısından çıkıp gittiğini görmüş.
Zevcem — Kudurmuş bir kadın çarşaflanmayı bilir mi?
Ben — İtiyat1002 sevkiyle belki çarşaflanmıştır.
Zevcem — Acaba nereye gitti? Ne tarafa yürüdüğünü kovacıdan sorsunlar, o cihete1003 uşaklar koşsunlar.
Ben — Kaynanamın kuduzluğu da aleladeden büsbütün hariç… Kuduzlar kalabalıktan, güneşten, ziyadan1004 kaçar, kuytu, loş
yerlere sokulur, malihülyalara1005 dalarlarmış. Bu bizimki ilk günde
kıbal: (giyim kuşam, görünüş için) biçim; benzer
itiyat: alışkanlık
1003	
cihet: yön, taraf
1004	
ziya: ışık
1005	
malihülya: boş hayaller
1001	
1002	
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pazara çıktı. Güneşli sokaklara atıldı. Kalabalıklara karıştı. Harun
kudurdu, odaya kapandı. Kimseyi görmek istemedi. Anasına bakınız, oğluna bakınız. Kudurması bile el âleminkine benzemiyor.
Büsbütün ilmin, fennin haricinde…
***
Kaynanamın arkasından iki uşakla mahalle bekçisini saldırdık.
Zevcem elinde mendil ağlaya ağlaya pencerenin önüne oturdu. Kuduz anasının avdetini1006 bekliyordu.
Ben Harun’un odasına gittim. Şaşırdım. Ağzım bir karış açık
kaldı. Ne görsem beğenirsiniz? Kaynımın önünde piliç söğüşüyle,
buzlu birasıyla mükemmel bir tepsi yemek… Dün akşam bir damla sudan ürken kuduz, tabaklar dolusu nefis taamları bakanları imrendirecek büyük bir iştah ile gövdeye atıştırıp duruyor. Karşısında
Doktor Cafer Bey var. Tatlı tatlı konuşuyorlar. Katiyen hastalıktan
bahsolunmuyor. Beyoğlu eğlencelerine dair görüşülüyor.
Bu gayr-i memûl1007 manzara karşısında birbirinden yüksek
üç istiğrap1008 nidası salıverdim. Nihayet kendimi zaptedemedim.
Yumruklarımı sıkarak bir daha bağırdım:
— Bu hâl ne Harun?
Kaynım incecik bir tebessümle:
— Allah’ın inayetiyle kuduzdan kurtuldum. İştahım açıldı. Yemek yiyorum. Bunda bu derece istiğraba düşecek ne var?
— Dün akşam kuduran, köpek gibi uluyan bir hasta bu sabah
birdenbire bu kadar iyileşemez. Bizim saffetimiz1009 ile bu derece
oynamak hiçbir vicdana sığmaz Harun!
— Ooo, Enişte Bey, iyileştiğime niçin bu kadar hiddetleniyorsunuz? Müthiş marazın dün geceki seyr ü şiddetine nazaran1010 bu
avdet: dönüş
gayr-i memûl: beklenmeyen
1008	
istiğrap: şaşırma
1009	
saffet: temizlik, iyi niyetlilik
1010	
nazaran: bakarak
1006	
1007	
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sabah döşekte ölümü bulaydınız memnun mu olacaktınız? Kurtulduğuma kızıyorsunuz demek.
— Kurtulduğuna seviniyorum Harun fakat bize kuduz namına
bu hastalıktan daha müthiş bir komedya oynadığına meyus1011 oluyorum. Bir haftadan beridir şu evin içinde hepimizi ayrı ayrı kudurmuştan ziyade acılar içinde bıraktın. Senin elemlerin komedyadan
ibaretmiş fakat bizim çektiğimiz hakiki teessürdü.
Biz kaynımla böyle sitemleşirken bir köşeden bizi dinleyen
Doktor Cafer Bey kıs kıs gülüyordu. Şimdi tabibe teveccühle1012:
— Bravo doktor! Hiç şüphesiz bu kuduz cinayeti piyesinde sizin de Harun kadar mühim bir rolünüz olacak… Elhak1013 ikiniz de
iyi aktörmüşsünüz.
Doktor — Benim rolüm ehemmiyetsiz, fakat Harun cidden büyük artistmiş. Bu derece mahareti ondan memul etmezdim. Kuduzluğuna az kaldı beni bile aldatacaktı.
— Fakat Doktor Bey, bizim Harun sarhoş, esrarkeş, maceraperest bir çocuk… Onun gibi bir derbeder akıllıya siz kıratta1014 bir
fen adamı nasıl olup da uyuyor? İşte bu nokta zihnimi durduruyor.
Doktor — Enişte Beyefendi bu işteki cürmümü1015 bütün ailenize affettirmek için neticede lehime tahakkuk edecek1016 esbâb-ı
muhaffife1017 vardır. Ondan sonra görüşürüz.
— Ne olursa olsun doktor siz ciddi bir tabip, mademki bu kuduzun bir komedya olduğunu ve bu oyunda müşterek rolünüz bulunduğunu itiraf ediyorsunuz, sizden pek merak ettiğim mühim bir şey
soracağım. Sualimin hallini rica ederim.
— Buyurunuz.
meyus: ümitsiz, üzgün
teveccüh: yönelme
1013	
elhak: doğrusu
1014	
kırat: düzey, seviye
1015	
cürm: suç
1016	
tahakkuk etmek: gerçekleşmek
1017	
esbâb-ı muhaffife: hafifletici sebepler
1011	
1012	
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— Harun hazakatiniz bereketiyle yahut kendi maharetiyle kudurdu. Âlâ1018 fakat kayınvalidemi bir gecenin içinde kudurtmaya
nasıl muvaffak oldunuz?
Doktor — Sırası gelince bu kuduz esrarının her safhasını anlayacaksınız.
— Peki bunun için sıra bekleyelim. Lakin oyun diye başladığınız şey ciddi bir felaket şeklini aldı. Kudurttuğunuz kaynanam
konaktan fırladı, kaçtı. Arkasından adamlar saldırdık. Ne olduğuna
dair henüz bir haber gelmedi. Zavallının nereye kaybolduğunu merak etmez misiniz? Bir sû-i âkıbete1019 uğramasın?
Ali Harun söze atılarak:
— Nereye kaybolduğunu hiç merak etmem.
— Vay hayırlı evlat vay! Niçin?
Kaynım lakır lakır bir bardak soğuk bira içtikten sonra:
— Nereye gittiğini bilirim de onun için…
— Ananın peşinde giden bu kadar insan henüz vücudundan bir
haber getiremediler de sen oturduğun yerde onun nerede bulunduğunu nasıl keşfettin?
— Kerametle değil karine1020 ile…
— Anan nereye gitti? Söyle bakalım.
— Vassaf’ı ısırmaya…
Bu cevabın makuliyeti önünde o kadar şiddetle başımı sallamışım ki fesim arkama düştü. Hemen haykırdım:
— Zekâvetini1021 tebrik ederim Harun. Bu keşfine işte bilatereddüt1022 ben de amentü1023 diyorum.
âlâ: pek iyi, pek güzel
sû-i âkıbet: kötü son
1020	
karine: ipucu
1021	
zekâvet: zekilik
1022	
bilatereddüt: tereddütsüz
1023	
Amentü: “İman ettim.” anlamına gelen bir söz
1018	
1019	
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20
Sözün burasında tokça adımlarla odadan içeriye mahalle bekçisi İsmail Ağa girdi. Sordum:
— Ne haber bekçi baba?
— Bulamadıh efendim.
— Nereleri aradınız?
— İstanbul kazan biz kepçe şehrin her tarafını dolandıh. Kuduz
karı hangi it inine girdi? Bulamadıh.
— Nereleri aradınız?
— Efendim kovacıdan sordum. Çünkim ilk evvela o görmüş.
Caddeden baş yuharı dikildi gitti, dedi. Biz de öyle dikildih. Sağa
sorarım, gören yoh. Sola sorarım, bilen yoh. Nihayet efendicağzıma ta ilerideki manavın yanına vardım. Onunla bizim biraz hemşeriliğimiz vardır. Buradan bir kuduz karı geçti mi deyi ona sordum.
Manav suratıma bir tuhaf baharak güldü: “İsmail” dedi. “Şimdiki
karıların hepsi kuduz. Hangisini soruyon? Zevzekliğe cevap ulaştıracah vahtim yoh!” Manav, derdime derman olmayıncah yine caddeyi tutturdum. Sonram efendicağzıma bir kadın yahaladım. Kıbalı,
çarşafı, gözleri tıpkı tıpkısına o. Harun Bey’in anası… Kolundan
çekerek “Haydi bahalım, konağa dön, seni bekliyorlar, sokahda ne
işin var? Şimdi karagoldan görürlerse kudurmuşsun diyereh çalyaha ederler.” “Aman Allah bu herif delirmiş.” diye karı bağırmaya
başladı. Az kaldı, o beni karagola verecekti. Meğerleyim benzetmişim. Elinden zor kurtuldum.
— İsmail hulasa1024 söyle.
— Hulasası mulasası hanımı hiçbir yanda bulamayıncah polis
karagoluna vardım. İşi olduğu gibi hikâye verdim.
— Nasıl?
— Nasıl olacah. Bir hafta evvel oğlu kudurarah anasını ısırdığını, sonram anası da kuduzlanarah konahda ona buna saldıktan
sonram sokağa kaçtığını hep tafsilnamesiyle ağnattım. Polis öteki
hulasa: öz, özet

1024	
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arhadaşına dönereh “Haydi birader bir kuduz vakası ihbarlanıyor.
Mesullu iştir. Hemen keyfiyeti ağnayalım.” derken bir kapıdan bir
polis daha çıhtı. Gözlüğünü düzeltip gözümün içine baharah “Bekçi” dedi, “bir haftadır mahallenizde kuduz varmış, onu bunu dalayumuş da neye gelip de merkeze ihbar vermedin? Bu işin mesulluğu büyüktür.” Bu sıvalın önünde ben şaşakaldım. Bunca senelik
bekçiyim, Allah’a bin şükürler olsun mahallemde hiç kuduzluh zuhur etmediydi. Ne belalı işmiş. Ne kuduzdan ne kudurandan hiçbir
hâlim haberim olmadığını, vakanın bu sabah meydana çıhtığı hakkında birbirine ulama kırk yemin ettim. Fahat inanan kim? Haydi
bizi kuduzluh zuhur eden konağa götür, diyereh peşime iki polis
tahıldı, buraya kadar geldiler.
— Nerede onlar?
— Aşağıda bekliyorlar. Müsaadeniz olursa işi ağnamaya yukarı
çıhacaklar.
Aldıkları müsaade üzerine polisler yukarı odaya yanımıza geldiler. Birisi alelusul1025 bir temennadan1026 sonra sordu:
— Efendim, bu konakta iki kuduz vakası olmuş. Bekçiden izahat1027 istedik, layıkıyla cevap veremedi. Birtakım karışık şeyler
söyledi.
Doktor Cafer Bey cevap verdi:
— Efendim bendeniz tabibim. Bütün mesuliyeti üzerime alarak
size söylüyorum, bu konakta hiçbir kuduz vakası olmamıştır.
Polis ‒ Affedersiniz, bu evin evvela küçük beyi kudurmuş, anasını ısırmış, kuduz hanıma sirayet etmiş, o da bu musabiyet hâlinde
sokağa firar etmiş. Bizim anlayabildiğimiz bu kadar. Vaka yevmiye jurnaline1028 geçecek ve şimdi hemen belediyeye keyfiyeti ihbar
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh doğru malumat vermeniz lazımdır.
alelusul: âdet yerini bulsun diye
temenna: öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa götürerek verilen
selam
1027	
izahat: açıklamalar
1028	
yevmiye jurnali: önemli olayların kaydedildiği defter
1025	
1026	
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Biz polislere meram anlatmaya uğraşırken yukarıya bir üçüncü polis çıktı. Kendisinin Galata Merkezinden geldiğini söyleyerek
sordu:
— Makbule Harun Hanım’ın konağı burası mıdır?
— Evet.
— Hanımefendinin mahdumu hanginizsiniz efendim?
Hâlâ yemekle içmekle meşgul bulunan Harun’u gösterdik. Polis benim kulağıma eğilerek yavaşça:
— Bey kuduzla musap imiş. Validesini ısırmış.
Polisin yavaş söylemesine rağmen kaynımla doktor söyleneni
işittiler. Harun kıs kıs gülmeye başladı. Doktor cevap verdi:
— Burada kuduz musabı yoktur. Bir ısırma keyfiyeti varsa da o
da latife1029 kabîlinden1030 bir şeydir.
— Musaben1031 buradan firar eden Makbule Hanım’a ne diyeceksiniz? Bu kadın kuduzu nereden aldı?
Doktor — Bu kadın katiyen musap değildir.
Polis — O hâlde nasıl oluyor da Makbule Harun Hanım buradan firarından sonra doğru Galata’da Mengene Sokağı’nda Kamer
Hanı’nda dava vekili Vassaf Bey’in 17 numaralı idarehanesine giderek genç avukatı yanağından ısırıyor?
Harun’un bu keşfi sıcağı sıcağına ve noktası noktasına böyle
tastamam doğru çıkınca Doktor Cafer Bey’le biz birbirimize bakışakaldık. Kaynım sözünün isabetindeki galebeden mütevellit bir
memnuniyetle gözlerini “Ben size demedim miydi?” makamında
her ikimizin yüzünde gezdiriyordu. Lakin şimdi polise bir cevap
bulup vermek hayli güçleşmişti. Cafer Bey yutkunmaya başladı,
ben esnemeye…
latife: şaka
kabîl: tür, çeşit
1031	
musaben: hasta olarak
1029	
1030	
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Polis cevap bekleyerek her üçümüzü de keskin ve şüpheli bir
nazarla süzüyordu. Polis neferinin bu iştibahı1032 nihayet Cafer
Bey’e ağır gelerek:
— Bugün konağın haricinde vuku bulup da henüz malumatımız
olmayan şeyler hakkında bir şey diyemem. Fakat ben sıfat-ı resmiyyeyi1033 haiz1034 bir tabibim. İşte size bu sıfatla ve her bir mesuliyeti
üzerime alarak söylüyorum ki bu konakta kuduz vakası olmamıştır.
— Efendim kuduzun vaki olup olmadığı cihetini tahkik1035 bendenize ait değildir. Bu konağın sahibesi hanım, Avukat Vassaf Bey’i
ısırmış. Hanımın boynunda bir bir kuduz yarası varmış. Kuduz ve
ısırılan zat şimdi merkezdedirler. Dava pek karışık… Vakanın tenviri1036 için malumatınıza müracaat olunmak üzere komiserlikten
sizi istiyorlar.
— “Sizi” demekle kimleri kastediyorsunuz?
— Bu konakta bir veya birkaç kişiyi… Tercihen Damat Osman
Zihni Bey’i… Aldığım emir bu mealdedir.
Küçük bir müddet Doktor Cafer Bey’in tefekkür çizgileriyle
alnı çatıldı ve sonra hemen Harun’la bana hitaben:
— Haydi üstünüzü giyiniz. Üçümüzün de komiserlikte huzurumuz lazımdır.
Derhâl giyindik. Polis neferiyle beraber bir otomobile atladık.
On dakika sonra merkezi boyladık.
21
Komiserin yanına çıktık. Odada iki belediye tabibiyle Vassaf
vardı. Genç avukatın yüzü gazlarla sarılıydı. Başka kimseyi ısırmaması için kayınvalidemi ufak bir odaya tecrit ederek1037 kapısına bir
polis nöbetçisi dikmişlerdi.
iştibah: şüphe etme
sıfat-ı resmiyye: resmî sıfat
1034	
haiz: sahip
1035	
tahkik: doğruluğunu araştırma
1036	
tenvir: aydınlatma (aydınlanma)
1037	
tecrit etmek: soyutlamak, yalnız bırakmak
1032	
1033	
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Vassaf, Harun’u görünce büyük bir korku ve istikrahla ellerini
kendine siper edip odanın bir köşesine çekilerek:
— Aman asıl kuduz işte bu delikanlıdır. Şimdi vehleten1038 birimize saldırır. Bunu da hemen validesinin yanına tecrit ediniz. Çok
azılı ve tehlikelidir.
Komiserin işareti üzerine Ali Harun’un kollarından iki polis
kavrarken Doktor Cafer Bey asabi bir hareketle kalkarak:
— Bırakınız. Tabip olmayan bir adamın iddiası üzerine bu beyefendinin kuduz olduğuna nasıl hükmediyorsunuz?
Belediye tabibinin biri söze atılarak:
— Kadının boynunda intani1039 bir yara var. Vassaf Bey bu yaranın hanımda oğlunun ısırmasıyla peyda olduğunu söylüyor.
Cafer Bey — Marazın oğlundan validesine sirayeti beyin katiyen anraje1040 olmasıyla kabildir. Bunu ispat için fennî emareniz
nedir?
Belediye tabibi — Anasını ısırması beyin kuduzluğuna bir delil teşkil etmez mi?
Cafer Bey — Güzel emare… Demek her ısıran insan veya hayvan kuduzdur?
Belediye tabibi — Her ısıran hayvan kuduz olmayabilir. Çünkü hayvanların vâsıta-yı intikâmları1041 dişleri ve pençeleridir.
(Eliyle Harun’u göstererek) Fakat bunun gibi koskoca bir delikanlının anasını ısırması kuduzluktan diğer suretle nasıl izah olunabilir?
Bundan başka Harun Bey, kendisini kuduz bir köpek ısırdığını ve
hayvanın tedavihanede muayene tahtında iken öldüğünü ve aynı
köpeğin ısırmış olduğunu, diğer bir zatın kuduzdan vefat eylediğini musarrahan1042 ikrar etmiş1043. Bu hakikat, Vassaf Bey’in ifade
ve tasdikiyle sabit… Biz belediye tabibiyiz. Vakayı tetkik ve nivehleten: ansızın
intani: mikroplu
1040	
anraje: kudurmuş, kuduruk
1041	
vâsıta-yı intikâm: intikam aracı
1042	
musarrahan: açık olarak
1043	
ikrar etmek: kabul etmek
1038	
1039	
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zami1044, fennî icabını icra vazifemizdir. Siz ne salahiyetle1045 işe
karışıyor, vazifemize müdahale ediyorsunuz?
Cafer Bey üzeri altın markalı gayet şık bir cüzdandan çıkardığı
kartını komisere uzattı. Komiser, kâğıda göz atar atmaz hemen yerinden fırlayarak genç tabibin elinden sıktıktan sonra onu diğer iki
belediye hekimine şöyle takdim etti:
— Tababetimizin1046 âb-ı rûyı1047 meşhur Doktor Cafer Rükneddin Beyefendi…
Belediye tabiplerinin renkleri uçtu. Çünkü Cafer Rükneddin
ismi pek mühim tıbbi bir münakaşa dolayısıyla İstanbul gazetelerinde çalkandıktan sonra Avrupa’ya aksetmiş, büyük bir muvaffakiyetle bahsi kazanmıştı.
Cafer Bey, namının ortada husule getirdiği tesirden memnunen:
— Doktor arkadaşlarım, vazifenize müdahale değil, bilakis sizi
uzun bir yorgunluktan kurtarmak istiyorum. Filvaki ortada bir kuduz vakası vardır. Fakat bu intani virüsü bir çıbandan değil, manevi
yani ahlaki bir kuduzdan bulaşmıştır. Bu vakada hakiki bir kuduz
olmadığını doktor refiklerime ispat edeceğim. Fakat Komiser Beyefendi ondan evvel huzûr-ı âlînizde1048 diğer tuhaf ve müessif1049
bir davanın teşrihi1050 lazım geliyor. Müsaade buyurulur mu?
Komiser Bey telaşla:
— Buyurunuz rica ederim efendim…
Cafer Bey — Ortada katiyen hiçbir kuduz vakası bulunmadığını sizi teminen ikinci defa olarak söylüyorum. Lütfen müsaade buyurunuz, Makbule Harun Hanımefendi’yi buraya getirsinler. Çünkü
nizami: kanuna uygun
salahiyet: yetki
1046	
tababet: doktorluk
1047	
âb-ı rûy: yüzsuyu; şeref
1048	
huzûr-ı âlî: yüce huzur
1049	
müessif: üzücü
1050	
teşrih: bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma
1044	
1045	
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davamızın teşrihi için hanımın huzuru lazımdır. Etrafa saldıracak
da olsa korkmayınız. Hiç ehemmiyeti yoktur.
İki polisin ortasında hanımefendi odaya getirildi. Kaynanam
hakikaten akurane denecek gözler ile sağına soluna bakınıyordu.
Lakin Vassaf’ı, Harun’u, Cafer’i, beni orada hep toplanmış görünce
vakanın kesbettiği1051 ehemmiyeti anlayarak biraz şaşaladı.
Cafer Bey, kaynanamın aklını başına toplamasına meydan vermeden ilk sözünü onun can damarına ok gibi fırlattı:
— Hanımefendi sizin Vassaf Bey’le olacak nikâhınız meselesiyle meşgulüz.
Kaynanam kendiyle latife mi edildiğini anlamak için hepimizin yüzümüze şüpheli bir nazarla baktıktan sonra:
— Evet nikâhımız oluyordu. İlmühaberlerimiz bile yapıldı. Her
şey hazırdı. Lakin Allah’tan korkmazlar beni kudurttunuz. (Muhabbet1052 ve tahassürden1053 yaşaran gözleriyle Vassaf’a bakarak)
Sevgilim benden korkup kaçtı. Ben de bu vefasızlığına dayanamayarak onu idarehanesinde yakalayıp ısırdım. Ben kudurdumsa o da
kudursun ki birbirimizden ayrılmayalım.
Vassaf şiddetli bir istikrahla yüz buruşturarak avukatlığa girişti:
— Nikâh mikah hep bunlar uydurma şeyler. Büyük validem yerindeki bir kadını ben nasıl alabilirim? Hanımın görülecek davaları
vardı. Beni tarafından tevkil etti1054. Hasbe’l-vazife1055 konağa sıkça
gidip geldim. Baş başa konuştuk. Kocakarı bana varmak hayalatına1056 düşmüş. Onun bu gülünç kuruntusundan bana ne mesuliyet
teveccüh eder?
Kaynanam ağlamasını uluma derecesine vardırarak:
— Ya hıyanet oğlu hıyanet Vassaf seni… Bana o döktüğün diller ne idi? Benim için yanıp tutuşmuyor muydun? Huzurumda yerkesbetmek: kazanmak
muhabbet: sevgi
1053	
tahassür: özlem duyma
1054	
tevkil etmek: vekil atamak
1055	
hasbe’l-vazife: vazife icabı
1056	
hayalat: hayaller
1051	
1052	
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lere kapanarak “Ah hayatım, ruhum, bana varmazsan genç yaşımda
canıma kıydırırsın. Vallahi sensiz gözüme dünyalar zindan oluyor.
Makbuleciğim sensiz yaşayamam.” diye çırpınan sen değil miydin?
Kocakarının kendini en toy sevdakâr kızcağızlar menzilesine indiren bu tuhafın tuhafı protestosu hepimizin yüzünde bilaihtiyar1058 tebessümler dalgalandırdı.
1057

Devranzade kaynanamın bu safdilane1059 iddiasını hemen ret
için sesini yükselterek:
— Bu sözlerin ne kadar gülünç olduğunu işitiyorsunuz. Redde
bile değmez. Tabip değilim lakin kuduzun bir nev cinnet olduğunu
bilirim. Şuursuz bir zihin saçmalarından dolayı muaheze1060 olunamaz. Bu kocakarı deliliği hasebiyle1061 istediğini söyleyebilir. Fakat
sözün çürüğünü sağlamından ayırmak, bize yani akıl ve izan1062 sahiplerine düşer. Bu kadının oğlu Ali Harun Bey dedikleri bu genç
sefih1063, ayyaş, esrarkeş, kumarbaz bir mahluktur. Anasının vekâletini deruhte ile işlerini yoluna koymaya çalıştığımdan dolayı bana
garaz bağladı. Çünkü israf membalarını1064 yavaş yavaş kesmeye
uğraşıyordum. Nihayet meseleye hakk-ı verâset1065 suretiyle vaz-ı
yed etmek1066 için analarını kuduza aşıladılar. Ve beni de dağlattılar. Doktor Cafer Bey olsun, kim olursa olsun bunların dediklerine bakmayınız. Gözlerinizin önünde çıbanlarıyla sabit olan kuduz
bir hakikattir. Benim için her şeyden ehem olan hususi hayatımdır.
Gencim. Merhamet ediniz. Fennî, tıbbi çaresi ne ise bir dakika evvel beni kurtarmaya uğraşınız.
menzile: derece, mertebe
bilaihtiyar: elinde olmayarak
1059	
safdilane: safça, ahmakça
1060	
muaheze: ayıplama, azarlama
1061	
hasebiyle: dolayısıyla
1062	
izan: zekâ, anlayış
1063	
sefih: zevk, eğlence düşkünü
1064	
memba: kaynak
1065	
hakk-ı verâset: vârislik hakkı
1066	
vaz-ı yed etmek: el koymak
1057	
1058	
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O güne kadar on sekiz yaşındaki kızlara dökülecek diller, perestişkâr1067 sözler ile kendini aldatmış olan riyakâr âşığının birdenbire yüzünden iğfal nikabını1068 indirerek asıl vicdansız tıynetiyle1069 görünmesi acı hakikati kaynanama pek tahammülfersa1070
geldi. Yaşlarını coşturarak:
— Bu ne hâl? Gözlerime, kulaklarıma inanamayacağım geliyor.
O güzel yüzlü, tatlı sözlü, sevdalı Vassaf gitmiş, yerine acı dilli,
ekşi suratlı bambaşka bir mahluk gelmiş. Tenhalarda bana ikrar ettiğin aşkını, ateşlerini şimdi bu efendilerin yanında nasıl inkâr ediyorsun? Cenâb-ı Mevlâ hakikati bilmiyor mu? Haydi benden sıkılmıyorsun, Allah’tan da mı utanmıyorsun?
Vassaf galeyanla:
— Bunaklık mıdır, kuduzluk mudur, ahlaksızlık mıdır? Her
hangi saikle1071 söylüyorsa bu kadının eğreti dişli ağzından bana
karşı saçılan aşk, ateş, sevda, nikâh, izdivaç kelimelerini işitmeye
artık tahammül edemiyorum. Bu matuheyi1072 susturunuz. Uğradığımız bu kuduz afetine bir çare düşününüz.
Kaynanam kuduzluğunun en alevli bağırışıyla:
— Susmayacağım. Senin için oğlumla, kızımla, damadımla
adüv1073 oldum. Bütün dünya ile bozuştum. Hakikati benim kadar
onlar da biliyorlar. Oğlumun kudurmasına, benim kudurmama sebep sensin. Hainler haini utanmaz! Ohhh suratını iyice dişledim ya!
İki üç güne kadar sen de Harun gibi havlayacaksın, demirleri, taşları ısıracaksın, kuduracaksın. Ha şimdi anlıyorum, servetimi yemek
için beni aldatmaya uğraşmışsın. Fakat daha henüz eline bir şey
geçiremedin. Muhabbetimizin nişanesi olarak yüzüne bir damga
vurdum ki mezara kadar seninle beraber gidecek.
perestişkâr: tapan
nikap: örtü
1069	
tıynet: yaratılış, huy
1070	
tahammülfersa: dayanılmaz
1071	
saik: dürtü, sevk edici sebep
1072	
matuhe: bunak (kadın)
1073	
adüv: düşman
1067	
1068	
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Kayınvalidem bundan sonra hemen mana ve insicamdan1074
mahrum, hâline acındırarak gülünecek şeyler savurmaya başladı.
Doktor Cafer Bey tatlı, samimi bir sesle kaynanamın dimağını
okşayarak:
— Hanımefendimiz, hakikati sizin kadar biz de biliyoruz.
Üzülmeyiniz. Merak etmeyiniz. Biz şimdi her şeyi ispat edeceğiz.
Bize lazım olan, umurunuzu tedvire1075 vekil tayin ettiğiniz bu genç
avukatın ne mahiyette bir mahluk olduğunu size göstermekti. Buna
muvaffak oldum sanırım.
Kaynanam:
— Ah anladım ne mal olduğunu, şimdi anladım. Meğerse bana
yâr değilmiş. Eşim dostum söyledilerdi de inanmadıydım.
Doktor — Vekilinizin vekâlet umuru haricinde size hissiyatını
beyan için yazdığı mektuplar yok mu?
— A, destelerle… Muhabbetnameleri demiyor musunuz? Yaldızlısını mı istersiniz, çiçeklisini mi, kokulusunu mu?
Kocakarının yeisinin son helecanlarıyla vuku bulan bu safdilane itirafları hepimizi güldürüyordu. Yutkunmalar, başlarımızı sağa
sola sallamalar ile ciddiyetimizi muhafazaya uğraşıyorduk.
Cafer Bey:
— Bu kâğıtlardan birkaç tanesini davayı kazanmak için meydana çıkarmanız kâfidir.
Kaynanam hicabaver1076 bir sırıtışla:
— A hiç olur mu? İki gönül arasında dönen esrar meydana çıkarılır mı? (Derin derin içini çekerek) Bu mektuplarda ah neler var
neler? Vassaf utanmasa bile ben sıkılırım. (Ağlayarak) O tatlı sevdamızın lezzetli sırlarını bir gün böyle el âlem huzurunda meydana
dökmeye mecbur olacağımızı kim bilirdi? Bu dünyada insanın başına neler geliyor. Yangın kulesinin yıkılacağına ihtimal verirdim
de sevgilimin böyle vefasız çıkacağı aklıma gelmezdi. Ah, ne bön
insicam: uyumluluk
tedvir: idare etme, yönetme
1076	
hicabaver: utanç verici
1074	
1075	
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kadınmışım. Ah bu erkekler, ah bu erkekler kadını sarıncaya kadar
diller dökerler, kul kurban olur, doya doya arzularını aldıktan sonra
yüz çevirirler. Benden yana bütün sevdalı kadınlara nasihatler olsun.
İlk lezzetlerin büyümesine aldanmasınlar. Benden ibret alsınlar.
Utanmasından, üç dört saat hamamın sıcak halvetinde1077 kalmışlara mahsus bir mebzuliyetle1078 terleyen Ali Harun, Cafer’in
kulağına eğilerek:
— Annemi bu vadide söyletme artık, yerin dibine geçiyorum.
Sözü değiştir.
Cafer Bey — Hanımefendi siz üzülmeyiniz. Biz hakikati ispata
her zaman muktediriz. O mektuplardan bir tanesini (biraz teenni1079
ile) en ehveni1080 göstermeniz kâfidir. Şimdi komiser beyefendi ve
tabip refiklerimin huzurunda kuduz meselesini halledeceğim.
Genç doktor, birkaç defa yutkunarak bu pürüzlü aile meselesini hüsn-i idâre1081 ile nasıl teşrih edebileceğini bir müddet mülahazadan1082 sonra başladı:
— Bu meselede ifşaya1083 mecbur kaldığım bazı esrar vardır.
Eğer bunlardan Makbule Harun Hanımefendi’nin sabık1084 vekili
Devranzade Vassaf Bey haysiyetini müteessir görürse istediği mahkemede aleyhimize dava ikame edebilir1085. Vassaf kadınlığın zayıf
damarından bilistifade1086 hanımefendiyle izdivaca kalktı. Bu hakikati kendisi her ne kadar şimdi huzurunuzda inkâr ediyorsa da biz
sözümüzün sıhhatini resmî evrakla ve diğer suretlerle ispata hazırız.
Devranzade sabırsızlanarak:
hamam halveti: hamamda tek başına yıkanılan yer; hamamdaki en sıcak oda
mebzuliyet: bolluk
1079	
teenni: dikkatli davranma, acele etmeden dikkatle iş görme
1080	
ehven: en zararsız
1081	
hüsn-i idâre: iyi yönetim
1082	
mülahaza: düşünme
1083	
ifşa: gizli olanı açığa çıkarma
1084	
sabık: eski, önceki
1085	
ikame etmek: (dava) açmak
1086	
bilistifade: yararlanarak
1077	
1078	
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— Bu izdivaç meselesini çıkaran işte bu kuduz kadının kendisidir. İşte bir daha tekrar ediyorum. Onun böyle bir hülya kurmasından bana nasıl bir mesuliyet teveccüh edebilir?
Cafer Bey — Nikâh evrakını hazırlatmak için imama, muhtarlara ve bazı mahalle kudemasına1087 müracaat eden siz değil misiniz? Aksini iddiaya cesaret gösteriyorsanız birçok şühutla1088 bu
ciheti tenvire hazırız.
Kaynanam beyni sulanmış, sinirleri gevşemişlere mahsus sulusepken bir ağlama ile:
— Aman ya Rabbi neler işitiyorum. Cenabıhak, insana en büyük hicranı en sevdiği kimseden veriyor. Hemen nikâh olsun diye
iki ayağımı bir pabuca koyan sen değil misin behey Allah’tan korkmaz…
Kaynanamın saffetle, Doktor Cafer Bey’in büyük bir bedahetle1089 meydana koydukları bu hakikatlere karşı Devranzade avukatça ağızlar kullanarak daima ret ve inkâr vadisine sapıtıyordu.
Cafer Bey — Bu hakikatleri ret veya tasdik etmenizin bizce
hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sizin ne hilkatte1090 bir adam olduğunuzu hanımefendiye karşı ispat etmek lazımdı. Bizce bu maksat hasıl
oldu. Şimdi Komiser Bey’e karşı izahına mecbur olduğumuz zât-ı
meseleye1091 gelelim. Hane halkını tedhiş ederek1092 buralara kadar
şayi olan kuduz hakikatte vaki değildir. Bir saniadan1093 ibarettir.
Vassaf, Cenabıhak’tan istimdat eder1094 gibi iki elini havaya
kaldırarak büyük bir feveranla:
— Komiser Beyefendi, belediye tabibi beyler… Bütün arazıyla,
seyirleriyle, çıbanlarıyla iki kişiyi dolaşarak nihayet bana bulaşan
kudema: ileri gelen büyükler
şühut: şahitler
1089	
bedahet: açıklık
1090	
hilkat: yaratılış
1091	
zât-ı mesele: meselenin özü, meselenin aslı
1092	
tedhiş etmek: dehşete düşürmek
1093	
sania: hile
1094	
istimdat etmek: yardım istemek
1087	
1088	
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kuduz hakiki değilmiş, saniadan ibaretmiş. Böyle türrehatı1095 söz
diye dinlemeye nasıl tahammül ediyorsunuz? Bu meselede sinirlerim pek fena bozuldu. Gün gibi aşikâr bir hakikati tahrif1096 için bir
komiser ile iki tabip huzurunda gevelenen bu yaveleri1097 bundan ziyade istimaya takat götüremiyorum. Rica ederim, bu herzeguyu1098
susturunuz. Bir an evvel benim tedavime bakınız. Hayatımın tehlikede olduğunu tekrar tekrar ihtara lüzum var mı?
Cafer Bey fesini alnının üzerinden arkaya iterek:
— Herzegu tabirini kalıbıyla mütekellimine1099 iade ederim.
Çünkü bu söz tamamıyla kendisinin mahiyetini muarriftir1100. Lakırdımızın itmamına kadar bu âdâb-ı münâzaradan1101 gafil avukatın susturulmasını rica ederiz.
Devranzade’ye sükût işareti verildi. Kaynanamın vefasız sevgilisi homur homur bir sükûta vardı.
Doktor Cafer Bey devam etti:
— Bu genç avukat az vakitte iştihar1102 ile servet cemetmek1103
sevdasına düşmüş. İştihar, pek az kişinin başına konan bir hümadır.
Bu talihe ermek için umumun fevkinde bir zekâ, liyakat, faaliyet,
muvaffakiyet ve hiç olmazsa fevkalade yani önünü belli etmez bir
şarlatanlık ister. Bu emellerin peşinde hasiren1104 koşan Devranzade,
nihayet Makbule Hanımefendi’ye tesadüf eder. Saf kadıncağızın
gönlünü kendine mütemayil1105 bulur. Hanımın bu meylini, bire yüz
getiren bir maden gibi işletmeye karar verir. Ve işe başlar. Cüretini
arttırdıkça hırsı büyür. Kadını bütün servetiyle yutmak için taht-ı
türrehat: saçma sapan sözler
tahrif: bozma, değiştirme
1097	
yave: anlamsız, saçma sapan söz
1098	
herzegu: saçma sapan söz söyleyen
1099	
mütekellim: söyleyen
1100	
muarrif: tarif eden, tanıtıcı
1101	
âdâb-ı münâzara: tartışma adabı, karşılıklı konuşma adabı
1102	
iştihar: meşhur olma
1103	
cem etmek: toplamak
1104	
hasiren: zarara uğrayarak, ziyana uğradığı hâlde
1105	
mütemayil: meyilli
1095	
1096	
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nikâhına almaya1106 kalkar. Zeki bir evlat olan Ali Harun Bey, tabii
validesinin böyle bir kündeye getirilmesini1107 hazmedemez. Devranzade’yi kaçırmak için evvela kendi kudurup sonra anasını kudurtmak saniasını tatbike mecbur kalır. Ve bu tasniinde1108 meselenin şu anda gözlerinizin önünde inkişaf eden ibretamiz1109 derecede
muvaffak olur. Tabip refiklerim tamamıyla müsterih olunuz. Sizi
tababet namusumla temin ederek söylüyorum ki Ali Harun Bey’i
hiçbir köpek ısırmamıştır. Baldırındaki yara tırnakla tahriş suretiyle husule getirilmiştir. Fakat Harun ortalığı velveleye veren bu
kuduz komedyasını bana bile şüphe getirecek bir maharetle, akılları durduracak bir sanatla oynadı. Hapishanelerde mahpuslardan1110
bazılarının hastaneye nakil olunmak için müracaat ettikleri bir hile
vardır. Bunlar ağızlarından diş kiri toplarlar. Vücutlarından bir noktayı keskince bir şey ile kurcaladıktan sonra bu kirler ile kendilerini
aşılarlar. Yavaş yavaş orada azgın ve müstekreh manzaralı bir yara
peyda olur. Bu teşennüç1111 usulünü bilen Ali Harun Bey dişlerini
gayet kirli bulundurarak validesini ısırmış ve görenleri korkutacak
bir yara meydana getirmeye muvaffak olmuştur. İtiraf ederim ki
böyle kirli dişler ile ısırışın tıbbi mahzurları1112 vardır. Harun hep
bu deliliklerde benimle istişare etmeksizin1113 bulunmuş ve her şeyi
yapıp yakıştırdıktan sonra bana anlatmıştır. Fakat validesini Devranzade’nin mühlik sevdası kuduzundan kurtarmak için böyle suni
kuduza aşılamış bulunmasını, bu dakikada her vicdan sahibi mazur görür. Maahaza1114 ben yaranın sebeb-i husûlünü1115 anladıktan
sonra ona göre tedaviye girişerek her nev tehlikenin önünü almaya
uğraştım. Bu yara şimdi birkaç güne kadar bütün bütün kapanacak
taht-ı nikâhına almak: nikâhı altına almak
kündeye getirmek: tuzağa düşürmek
1108	
tasni: uydurma, düzme
1109	
ibretamiz: ibret verici
1110	
mahpus: tutuklu
1111	
teşennüç: (yara için) azma
1112	
mahzur: sakınca
1113	
istişare etmek: danışmak
1114	
maahaza: bununla beraber
1115	
sebeb-i husûl: meydana gelme sebebi
1106	
1107	
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zararsız bir şekildedir. Harun Bey’i hiçbir köpek ısırmamış olduğundan ve her şeyden sarfınazar1116 tabip kardeşlerim bu meselede
size arz edeceğim tıbbi mühim nokta var. Kuduz insandan insana
geçmez. Mutlak bir hayvan vasıtasıyla sirayet eder1117.
Cafer Bey bu iddiasını müsbit1118 birkaç muteber1119 mehaz1120
saydıktan sonra Doktor Galtier’den Fransızca şu ibareyi okudu:
La rage ne se transmet pas d’homme à homme; elle provient
taujours d’un animal…1121
Ve sonra devam etti:
— Binaenaleyh1122 şu serdettiğim1123 hakikatlere nazaran Ali
Harun Bey’in ısırmasıyla validesinin kudurması ihtimali yoktur.
Ali Harun Bey, kuduzun musabı1124 değil, mahir bir mümessilidir1125.
Bu müthiş marazın son devresinin hitamında hayata ebediyen göz
kapaması lazım gelirken şu anda sizin ve benim gibi bir sıhhatle
aramızda bulunuyor. Harun’u öldürmeyen mevhum kuduzun validesini helak ve diğerlerine sirayet edeceğini iddiaya kalkmak kadar
vahi1126 bir şey tasavvur edemem. Şimdi de bu tuhaf kuduzun hanımefendiye nasıl sirayet etmiş olduğu hususundaki merakınızı halledeceğim. Hanımın kudurmamış olduğu apaşikâre görünüyor. Fakat
o kendini kudurmuş zannediyor. Oğlu anasının pek vehham1127 ve
asabi bir kadın olduğunu biliyor. Onu telkin ile vehmen1128 kudurttu.
“Anne sen de benim gibi kuduracaksın, köpek gibi havlayarak üstünü başını parçalayacaksın. Kendi kendini ısırıp ona buna salacakher şeyden sarfınazar: “her şey bir yana” manasında kullanılan bir söz
sirayet etmek: bulaşmak
1118	
müsbit: ispatlayan
1119	
muteber: itibarlı, güvenilir
1120	
mehaz: kaynak
1121	
“Kuduz insandan insana geçmez, mutlaka bir hayvandan gelir.”
1122	
binaenaleyh: bundan dolayı
1123	
serdetmek: (söz) söylemek
1124	
musap: hasta, kendine bir şey isabet eden, musibete uğrayan
1125	
mümessil: temsilci, rol yapan, aktör
1126	
vahi: saçma, manasız
1127	
vehham: çok vehimli, aşırı derecede kuruntulu
1128	
vehmen: öyle olmadığı hâlde öyle zannetme yoluyla, kuruntu yoluyla
1116	
1117	
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sın.” diye diye bi’t-telkîn1129 validesinde kendini kudurmuş sanmak
vehmini peyda ettirdi.
***
Kudurma komedyasının son perdesi Komiser Bey’in önünde
kapandı.
Vakanın üzerinden iki ay geçti. Vassaf her gün kendinde kuduz
zuhuruna intizaren1130 hayli elemli ve müziç1131 saatler yaşadı. Nihayet yüzündeki diş beresi ufak bir nişane bırakarak zail oldu1132.
Merakının boşa çıktığını gördü.
Harun’un zekâsı, Devranzade’nin sahte âşıklık hudakârlığına1133 galebe etmişti. Bu yağlı parçayı sırf kendi belaheti1134 yüzünden elden kaçırdığını anlayınca yeisinden işte asıl o zaman kuduracak bir hâle geldi.
***
Makbule Hanımefendi’yi delikanlılar ile muaşaka1135 cinneti
tehlikesinden kurtarmak için ellilik bir efendiye verdik. Kaynanamın zevci herhâlde kendinden beş altı yaş küçüktü. Lakin kocakarı
bu son turfanda izdivacından memnuniyetsizliğini şuna buna:
— İhtiyar, hâlsiz, dermansız, gevşek vücutlu, her gece daha döşeğe girmeden koltuklunun üzerinde uyur. Nasıl söyleyeyim, koca
değil muşmula, demekten kendini alamıyordu.
***
Ali Harun, sevgilisi Dürdane ile izdivaç bahtiyarlığına erdi.
Anası oğlunun bu mesudiyetini çekemedi. Bazen gelip benimle
şöyle dertleşirdi:
— Damat Bey, Harun kendisi piliç gibi kızı aldı. Beni bir bunağa verdi. İki kadeh rakı içer, sızar, gece döşekte horlar, yastığa
bi’t-telkîn: telkinle
intizaren: bekleyerek
1131	
müziç: rahatsız eden
1132	
zail olmak: yok olmak
1133	
hudakâr: düzenbaz
1134	
belahet: aptallık
1135	
muaşaka: birbirine âşık olma, sevişme
1129	
1130	
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salyası akar. Şimdi söylediğini iki saat sonra unutur. Bu adamı çocuk gibi yatırmalı, kaldırmalı. Yapacağı şeyleri hep birer birer ihtar etmeli. Her şeyi aklına getirmeli, anlıyor musun, her şey aklına
getirilmezse aylar geçer de evlendiğini unutur. Gençler vefasız, ihtiyarlar mecalsiz1136… Benimki gibi sevdaya kanmayan gönüllerin
hâli ne olacak bilmem?
Bitti.
Heybeliada, 23 Eylül 1338

mecalsiz: güçsüz, takatsiz

1136	

