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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
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Son Arzu romanını 26 Şubat
1334/1916’da Heybeliada’da tamamlamıştır. Âti gazetesinde
tefrika edilen roman, 1338/1920 yılında İbrahim Hilmi Bey
tarafından Orhaniye Matbaasında kitap hâline getirilerek
yayımlanmıştır. Eserin üçüncü baskısı 1964’te, dördüncü baskısı
1972’de Atlas Kitabevinde Tahir Nejat Gencan tarafından
sadeleştirilerek yapılmıştır. Beşinci baskısı yine Atlas Kitabevi
tarafından, sadeleştirilmiş olarak, 1984 yılında yayımlanmıştır.
1984 baskısında Son Arzu romanı ile Tokuşan Kafalar oyunu bir
arada yer almıştır. Eserin Atlas Kitabevi tarafından gerçekleştirilen
baskılarının kapak resmi Münif Fehim’e aittir.
Eser 2005 yılında Özgür Yayınları tarafından Kemal
Bek’in günümüz Türkçesine aktarımıyla Tokuşan Kafalar oyunu
ile birlikte yayımlanmıştır. 2012 yılında Everest Yayınları, Son
Arzu romanını Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu? romanıyla
birlikte yayımlamıştır. Eser, 2015’te Papersense Yayınları tarafından
yeniden yayımlanmıştır.
Elinizdeki yayın, ilk baskı esas alınarak hazırlanmıştır.
Dr. Bihter Gürışık Köksal

MUKADDİME
Bir sanatkâr tabiatı, ne kadar vuzuh1 ve sıdk2 ile istinsah3 edebilirse eserine o kadar ruh vermiş olur. Sanatın da daima hakikatle
tesviyelenemeyen4 bir mefkûresi5 vardır ki bazen mübalağaya6, bazen de tabiatın tasvirlerini7 örtmeye meyil8 gösterir. Bu derin bahse
girecek değilim. İcatta9 hiçbir muhayyile10 tabiat kadar zengin ve
rengîn11 olamaz. Bu hakikati ispat için şu yeni hikâyemde asla hayal ve icat vadisine12 gitmeyeceğim. Dimağımda13 on sekiz, yirmi
senelik bir vaka14 var. Bu pek müellim15 sergüzeştin16 üzerine mazinin17 biriktirdiği gubarı18 silktikçe facia zihnimde bütün vuzuhunu
bularak parıldamaya başlıyor. Bu, benim için yüzünü görmediğim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

vuzuh: açıklık
s ıdk: doğruluk, gerçeklik
istinsah: kopya edip suretini çıkarma
tesviye: aynı seviyeye getirme
mefkûre: ülkü, ideal
mübalağa: abartma
tasvir: bir şeyi resim gibi göz önüne gelecek şekilde ayrıntıları ile anlatma
meyil: eğilim
icat: yeni bir şey bulma
muhayyile: hayal kurma gücü, yeteneği
rengîn: parlak renkli
vadi: alan
dimağ: beyin, şuur
vaka: olay, hadise
müellim: elem veren
sergüzeşt: macera, serüven
mazi: geçmiş, geride kalmış, yaşanıp bitmiş
gubar: toz
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ikinci bir “İffet”tir19. Hangisi daha güzel, hangisi daha bedbaht20?
Bunu karilerim21 tayin edecek22. Bu da onun gibi semamızın23 hüsün24 yetiştirmekte müstesna25, feyyaz26 mînâsı27 altında şebnemlerle28 incilenmiş vüreykalarını29 sabahın inşirahlarına30, akşamın
hüzünlerine aça aça hayat baharına ermiş iken keʾsîne31 ecel dolan
hazin32 bir çiçektir.
Teminen33 yine tekrar ediyorum ki vakanın müessiri34 tabiattır. Ben vakii35 hikâye edeceğim. Bundaki tasvir vazifem bir dekor
ressamlığıdır. İcat hissem yoktur. Eserin tab u intişarı36 esnasında
sahifeler devredildikçe vakaya aşina37 çıkacak bazı zevat38 bulunacaktır zannederim. Böyle hakiki, tabii39 bir sergüzeşti bir muharrir40
bütün vüsuk41 ve sıhhatiyle42 tasvire mezun43 mudur? Bu maddi ve
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

b u namdaki bir hikâyemi kastediyorum
bedbaht: talihi kötü olan, bahtsız
kari: okuyucu
tayin etmek: belirlemek
sema: gökyüzü
hüsn: güzellik
müstesna: benzerleri az bulunan
feyyaz: çok verimli, gür
mînâ: gök mavisi renginde
şebnem: çiy
vüreyka: küçük yaprak, yaprakçık
inşirah: iç açılması, gönülde duyulan ferahlık
keʾsî: çanak
hazin: hüzünlü, kederli, gamlı
teminen: doğruluğu hususunda emniyet vermek
müessir: oluşturan
vaki: olan, olmuş
tab u intişar: basım yayım
aşina: bildik, tanıdık kimse
zevat: kişiler
tabii: doğal, yapmacık olmayan
muharrir: yazar
vüsuk: inanma, güvenme
sıhhat: doğruluk
mezun: yetkili

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 35

manevi mesuliyet44 önünde bir tereddüt vakfesi45 geçirdim. Fakat
hemen kırılmak üzere olan cesaretimi iade edecek birkaç istinat46
noktası buldum:
Evvelen47: Bu, amme48 için büyük bir ibret ve intibah49 levhasıdır.
Saniyen50: Vakanın yirmi senelik mensiyeti51 onu hayatın hususiyetinden çıkararak artık tarih mülküne ithal52 eylemiştir.
Sâlisen53: Bu feciayı54 tasvir için maceraya birinci derecede
alakadar olan zevattan mezuniyeti haizim55. Bu cihet56 muhtac-ı
izahtır57. Bakınız nasıl oldu
O tarihte *** Nezaretinin büyücek bir memuru tarafından
mazruf58 bir kart aldım. Mühim bir hususa dair görüşülmek üzere beni nezdine59 davet ediyordu. Öyle bir memur ile aramda hiçbir mühim keyfiyet60 tasavvur61 edemediğim için davete icabet62
göstermedim. Fakat aradan yirmi dört saat geçmeden davet, eski
ısrara bu defa biraz da istirham63 karıştırılarak tekrar edildi. Ne
olduğunu merak ettim. Gittim. Otuz, otuz iki yaşlarında, uzun
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

 esuliyet: sorumluluk
m
vakfe: duraklama
istinat: bir şeye dayanma
evvelen: ilk olarak
amme: kamu, herkes
intibah: uyanma, uyanış
saniyen: ikinci olarak
mensiyet: unutulmuşluk
ithal: dâhil etme
salisen: üçüncü olarak
fecia: bela, musibet
haiz: sahip, malik, taşıyan
cihet: taraf, husus
muhtac-ı izah: açıklanmaya muhtaç
mazruf: zarf içine konulmuş, bir şeyle sarılmış
nezd: yan, kat, huzur
keyfiyet: iş, mesele
tasavvur: zihinde canlandırma
icabet: kabul etme
istirham: yalvarma
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boylu, yakışıklı, genç bir zat tarafından kabul olundum. Çehresinde medit64 bir ıstırabın asar-ı renci65 görülüyordu. Kızarmış ve
etrafı esmer halelerle66 çevrilmiş yorgun gözlerini ara sıra umman-ı
ye’sin67 nihayetsiz68, vuzuhsuz, bitesliyet69 boşluklarına kaptırdığını görüyordum.
“Birader…” dedi, “Oynanan bir hayat dramının henüz içinden
çıktım. Zihnim pek perişan fakat asabımın70 bu müthiş teessür-i
harareti71 zail72 olmadan faciayı sıcağı sıcağına nakletmek isterim.
Maksadım macerayı size tasvir ettirtip bunun içinde manen73 bir
defa daha yaşamaktır.”
“Bu vakadan pek mahzuz74 muydunuz ki manen olsun tekrarı
arzu buyruluyor?” dedim.
“Bu hayatın ne tatlı ıstırapları vardır. Romancısınız, elbette bilirsiniz efendim.” cevabını verdi.
O zaman maceranın ehemmiyetini75 ve pek hassas bir zatın
karşısında bulunduğumu anladım. Gözlerinden sızan iki damlayı
göstermemek için başını pencereye çevirdi. İnce bir keten mendile
yaşları içirdi. Büyük teessürlere76 hürmetim vardır. Ben âdeta huzula77 karşısında bekliyordum.
Alnını avucunun içine aldı. Bir müddet düşündü. Kim bilir dimağını yakan neler vardı? Sonra ağır ağır başladı:
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

 edit: çok süren, uzun
m
asar-ı renc: acının izleri
hale: bir şeyin etrafını çevreleyen daire biçimindeki şey
umman-ı ye’s: acı deryası
nihayet: sonsuz
bitesliyet: tesellisiz
asap: sinir
teessür-i hararet: sıcaklığın acı üzüntüsü
zail: yok olan, sona eren
manen: mana yönünden
mahzuz: hoşlanmış, haz ve zevk almış, hoşnut, memnun
ehemmiyet: önemli, mühim
teessür: üzüntü, keder
huzu: saygı, tevazu
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— Bir hayli müddet beni kâh78 firdevsin79 lezzet ü saadetleri
kâh cehennemin azap ve alevleri içinde yaşatan ve benim bitmez
tükenmez tefsiratımla80 zihnime sığdıramayacak kadar büyüttüğüm bir vakayı bir saat içinde size nasıl icmal81 edebileceğimi düşünüyorum.
— Beyefendimiz, dedim. Hutut-ı asliyyeyi82 çiziniz. Teferruata83
lüzum kalmaz, bendeniz bir dinler, on anlarım.
— Yok. Öyle değil. Yaşadığım öyle müthiş anlar var ki en
büyük kuvve-i istiabiyye84 ve tedkikiyyeye85 malik86 romancı kafaları mümkün değil bunları keşfedemezler.
Merakım arttı. Sordum:
— İsticalimi87 afedersiniz. Hep bu geçirmiş olduğunuz zevkler,
elemler bir kadın yüzünden değil mi efendim?
Bu sualim ona, ani bir şamar88 gibi tesir etti. Yüzü kıpkırmızı
oldu. Gözlerini gözlerimin içine dikerek:
— Neden biliyorsunuz? Dün gazeteler buna dair karanlık ufak
birer fıkra yazmışlardı. Ondan mı anladınız?
— Evet.
— Lakin bir şey anlaşılır gibi değildi ki…
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88


kâh:
bazen, bazı zaman
firdevs: cennet
tefsirat: açıklamalar
icmal: özet
hutut-ı asliyye: ana hatlar
teferruat: ayrıntılar
kuvve-i istiabiyye: kavrayış gücü
tedkikiye: inceleme
malik: sahip
istical: acele etme, sabırsızlanma
şamar: darbe, sille, tokat
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— Havadisin89 burnu, kulağı kesilmişti. Fakat Sultan Hamid
sansürlerinin bu gibi vakayide90 budadıkları kelime ve cümleleri
ihya91 ve iadede92 halka artık meleke93 geldi.
Muhatabım94 evvela hazin bir ağırlıkla macerayı nakle başladı.
Gittikçe hararet ve şiddeti artarak devam ediyordu. Teessürü bana
da sirayet95 etti. Sözlerindeki ateşler benim de kalp ve asabımı kızdırdı. O pek müellim neticeye gelince nâkilin96 gözyaşlarına bigâne97 kalmak mümkün değildi. Beraber ağladık.
Sahib-i sergüzeşt98 dinlenmeye muhtaçtı. O sustu, ben de uzun
bir teemmüle99 vardım. Çünkü vakayı tasvire mâni100 zihnime birçok pürüzler hücum etti.
Beyefendi birer dinlenme kahvesi emretti. Zeki genç, benim
bu durgunluğumun farkına vararak:
— Gözleriniz ziyade101 dalıyor. Bu bir teessür alameti102 midir?
Yoksa vakayı tasvire mâni zihninize bazı şeyler mi hücum ediyor?
— İkinci tahmininiz doğru efendim.
— Lütfen izah buyurunuz.
— Bu esrarı bendenize ifşanızdan103 dolayı yalnız bir müteşekkiriniz104 değil, büyük bir minnettarınızım. Enzar-ı hayretim105
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

havadis: ilgiyle karşılanan haber
v akayi: olaylar
ihya: yeniden canlandırma
iade: tekrar eski durumuna gelme, getirme
meleke: beceriklilik, yatkınlık
muhatap: kendisiyle konuşulan kimse
sirayet: geçme
nâkil: anlatan, nakleden kimse
bigâne: yabancı
sahib-i sergüzeşt: macera sahibi
teemmül: iyice, etraflıca düşünme
mâni: engel
ziyade: çok
alamet: işaret, belirti
ifşa: gizli birşeyi açığa çıkarma
müteşekkir: teşekkür etme durumunda olma
enzar-ı hayret: şaşkın bakışlar
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önüne öyle bir sanat tablosu çıkardınız ki fırçaları, paleti elinde,
büyük bir manzar106 karşısında mebhut107 ve meshur108 kalan bir
ressam gibi asabımı raşeler109 aldı. Sizin hissen ve kalben yüksekliğinizi anladım. Zekâ ve terbiyenizin büyüklüğü de umumi110 bir
maraz111 olan efkâr-ı batıla112 fevkine113 çıkmış olmanızla sübut114
buluyor. Milletimiz içinde sizin gibi müteali115 bir zevç on binde
bir bulunmaz. Fakat beyefendi haşa tenkit116 değil, itiraz hiç değil,
bir iki istirhamıma müsaade buyrulur mu?
— Estağfurullah. Emirlerinize halecanla117 muntazırım118.
— Bu hakiki faciayı tahrirden119 beni alıkoyan birçok mâniler
var. Hele ikisi büsbütün cesaretimi kırıyor.
— Nedir rica ederim?
— Efendim birincisi: Sizin o büyüklüğünüz küçüklük telakki120 edilecek, umumun121 müthiş tenkidatına122 maruz kalacaksınız. İkincisi: Vaka pek taze. Daha dün olmuş, dumanı üstünde. Bir
kadından başka aza-yı vaka123 hep berhayat124. Biz macerayı tasvir
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

 anzar: görünen yer
m
mebhut: şaşmış, şaşırmış
meshur: büyülenmiş
raşe: titreme, titreyiş
umumi: genel
maraz: hastalık
efkâr-ı batıla: gerçekle ilgisi olmayan düşünceler
fevk: üst, yukarı
sübut: varlığı, gerçekliği kesin olarak ortaya çıkma, gerçekleşme
müteali: yücelmiş
tenkit: eleştiri
halecan: çarpıntı, titreme, yürek çarpıntısı
muntazır: beklemek
tahrir: eseri kaleme alma
telakki: anlayış
umum: herkes
tenkidat: eleştiriler
aza-yı vaka: olaya katılanlar
berhayat: hayatta olan
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için yalnız isimleri değiştireceğiz, buna kanunen de mesağ125 yoktur.
Bu ihtarattaki126 hakkım teslim edildi. Onu büyük bir yeis127 ve
hüzün içinde bıraktım ve yirmi senedir hiç görmedim.
Bu yirmi senelik müruruzamanla128 o mâniler hep bertaraf129
oldu. Yine bu müddet zarfında ahlak ve nazariyatça130 erdiğimiz
terakki131 ve tekâmül132, Ragıb Şeyda Bey’in hareketindeki büyüklüğü küçük görmek huşunetinden133 çoğumuzu kurtardı.
Heybeliada
26 Şubat 1334

125
126
127
128
129
130
131
132
133

 esağ: izin
m
ihtarat: hatırlatmalar, uyarmalar
yeis: keder
müruruzaman: zaman aşımı
bertaraf: ortadan kalkmak
nazariyat: teori
terakki: ilerleme, gelişme
tekâmül: zaman içinde meydana gelen gelişim
huşunet: kırıcılık, kabalık

I
Mevsim teşrinisani134 fakat hava pek güzel, bir Ramazan gecesi, minareler kuşandıkları pırıl pırıl murassa135 kemerleri, sallanan
mahyalarıyla136 nurlara müstağrak137, her tarafta ruhani138 bir sürur139, camiler ehl-i salat140 ile dolu. Mescitlerin avlularını mahalle
çocuklarının şen oyun avazları çınlatıyor. Sokak içlerinde, birinin
elinde oymalı elvan141 kâğıtlar yapıştırılı bir cam fener, diğerinin
boynunda bir davul, Ramazan beyitçileri, en büyük şairlerimizin en
meşhur mısralarından ziyade muhitimizde bir hakk-ı hayata142 mazhariyetle143 hemen büyük, küçük cümlemizin hafızasında yaşayan:
Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim devletlü sultanım
Ramazan-ı şerifin144 mübarek ola
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144

teşrinisani: kasım ayı
murassa: değerli taşlarla bezenmiş
mahya: ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim
müstağrak: gömülmüş
ruhani: dinî bir havası olan, manevi
sürur: sevinç
ehl-i salat: namaz kılanlar
elvan: rengârenk
hakk-ı hayat: yaşama hakkı
mazhariyet: erişme, elde etme
ramazan-ı şerif: kutsal ramazan
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iftitâhiyelerini145 her kapının önünde tekrar ede ede ve arkalarından
bu parasız sokak operasının bir alay meftununu146 beraber sürükleye sürükleye dolaşıyorlar. Bu mısraların nâzımı147 kimdir? Birer
parça herkestir, avamdır148. Bunlar ne aruz veznine gelir ne de parmak ölçüsüne. Âlâ149 yumruk hesabıdır. Davulcu onları çomağıyla
pek güzel vezne sokar.
Şehr-i sıyam150 olmasına rağmen Ramazan151 her tarafa bet bereket getiren en ziyade yenilip içilen pek mübarek bir aydır. Bu
mah-ı şerifin152 hululünden153 evvel, kudretine göre zengin fakir
herkes kilerini reçel, pastırma, sucuk, peynir, makarna, güllaç vesaire ile doldurur. Bu ayda sokaklarda avare gezen köpeklere varıncaya kadar hiçbir fert aç kalmaz. Ve hemen her aile çorbasıyla,
tuzlusuyla, tatlısıyla, hoşafıyla, soğukluğuyla iftar eder. Kübera154
konaklarında sofralar hemen herkese açıktır. Kapı çalan dilenciler
boş döndürülmez. Herkes yer, yedirir. Bu, emsalsiz155 bir inam156,
itam157, ikram ayıdır.
Geceleri bu bolluğun, tokluğun neşesi herkesin yüzünde parıldar. Bütün dükkânlar açık, caddeler gündüzden ziyade kalabalık, her yer lambalar, fenerlerle münevverdir158. Ramazan geceleri,
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158

iftitahiye: başlangıç
meftun: tutkun
nâzım: düzenleyen, yazan
avam: halk
âlâ: pekala
şehr-i sıyam: oruç ayı
ramazan: Arabi ayların şaban ve şevval arasında kalan ve devamı boyunca
oruç tutulan dokuzuncu ayı
mah-ı şerif: kutsal ay
hulul: giriş
kübera: ileri gelenler, büyükler
emsalsiz: eşsiz, benzersiz
inam: lütuf, ihsan
itam: yemek yedirme
münevver: aydınlık, ışıklı
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şehrimizin diğer aylarındaki uhrevi159 sükûnetini160, zulmetini161
harekete, şenliğe, şetarete162, ziyaya163 münkalip164 eder. Bayram
gelir gelmez koca şehir hemen, yine evvelki karanlık kisvesine165
bürünür. Şenlikler söner, sesler kesilir. Her taraf ıssızlanır. Bilmem
herkes nereye çekilir. Teravih166 ile gürül gürül inleyen camiler boşaldıktan sonra Divanyolu, Şehzadebaşı, Direklerarası167 gazino
ve çayhaneleri adam almaz. Tiyatrolar, karagözler hıncahınç dolar.
Bütün karınlar şişkindir. Herkes pantalonu, yeleği gevşetecek, yediğini hazmedecek yer arar, eğlence düşünür.
Bazı Ramazan tiryakileri, çayhanelerdeki köşelerini kimseye
kaptırmamak için bastonlarını yakalayınca soluğu oralarda alırlar.
Her bir dizini, dükkânın iki dılına168 uzatmak üzere tam peyke169 zaviyesine170 bağdaş kurarlar. Tabakada171 bermutat172 kullanılan tütün,
sağ cepte sergiden alınan, solda kokulu bohça, cıgaranın biri elde,
ikincisi önünde, üçüncüsü kulak arkasında. Kahvenin biri bitmeden
öteki ısmarlanır. Öyle nargile düşkünleri vardır ki ale-d-devam173
marpucu174 ağzından çıkarmamak için sülüs175 dudakla konuşurlar.
Midelerin dolgunluğuyla beraber ağleb-i musahabe176 yine yemek
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174

175
176

u hrevi: ahiret
sükûnet: sessizlik
zulmet: karanlık
şetaret: sevinç, neşe
ziya: ışık
münkalip: değişmiş, dönüşmüş olan
kisve: görünüş
teravih: ramazanda yatsı namazından sonra kılınan yirmi rekâtlık namaz
“Bu direkleri yıkmak gafletinde bulunanlar şehrin kadim simasından bir asalet
manzarasını mahvetmiş oldular.” (yazar notu)
dıl: kenar
peyke: dar ve alçak tahta sedir
zaviye: köşe
tabaka: cepte taşınan sigara veya tütün kutusu
bermutat: alışılagelen bir biçimde
aleddevam: daimî surette, sürekli olarak
marpuç: nargileye takılan, kolayca kıvrılıp bükülebilen, hortum biçiminde
uzun boru
sülüs: üçte bir
ağleb-i musahabe: konuşmaların pek çoğu
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sözüdür. Kimi Divanyolu’ndaki tatlıcının baklavasını, kimi revanisini177, kimi bilmem hangi muhallebicinin178 ekmek kadayıfını179,
tavukgöğsünü180 dallandıra ballandıra metheder.
İmtila181 hâlindeki mideleri bu suretle tembihe uğraşırlar çünkü
birkaç saat sonra sahur182 var.
Hazım başlayınca hararet basar. Harup183, nar, portakal şerbetçileri bu derun184 ateşini söndürmek için büyük bir iştiyakla185 beklenir. Nihayet kuşaklığında dizili birkaç bardak, elinde ağzına lif
tıkalı açık yeşil, yakuti kırmızı186 veya kehrübai sarı187 şerbetle dolu
şişesiyle matruş188 kafalı, küçücük fesli, Arnavut zuhur eder. Diğer
elinde çift bardağı birbirine şıkır şıkır bir nev-i vezinle189 vurunca
her taraftan “Doldur Arnavut…” sedaları işitilir. Bu Ramazan sakisi190 doldurur, sunar. Doldurur, sunar… Sunar… Sunar… Latif191
kokulu, tatlı, mayhoş, buz gibi koca bir bardak on paraya.
Biraz mideler serinler. Fakat şişkinlik artar. Uzun sakallı, kirlilikten çalı süpürgesine dönmüş abalı192, arakiyeli193 bir dilencinin
177
178
179

180

181
182

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

r evani: yumurta, şeker, irmik ve unla yapılan bir tatlı
muhallebi: pirinç unu süt ve şekerden yapılan pelte kıvamında tatlı
ekmek kadayıfı: pide biçiminde yayılıp bir tarafı kızartıldıktan sonra kurutulmuş olan kadayıfın üzerine ateşte koyu şerbet içirilmesi suretiyle hazırlanan
ve genellikle kaymakla yenen bir tür tatlı
tavukgöğsü: tavuğun didiklenmiş göğüs etinin süt ve şekerle pişirilmesi suretiyle yapılan muhallebi
imtila: mide dolgunluğu
sahur: ramazan ayında geceleyin oruca başlama zamanı olan imsaktan yani
tan yerinin ağarmasından önce yenen yemek
harup: keçiboynuzu
derun: iç
iştiyak: özleme, özleyiş
yakuti kırmızı: yakut renginde kırmızı
kehrübai sarı: kehribar sarısı
matruş: tıraş olmuş, sakalsız
nev-i vezin: vezin türü
saki: içecek dağıtan, sunan
latif: yumuşak, hoş
aba: yünden dokunmuş, çok sağlam hırka, cepken, palto
arakiye: dervişlerin başlarına giydikleri tiftikten yapılmış ince hafif külah
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gür sesi birdenbire kulağınızın içinde arayıcı fişek gürültüsü ve “Ya
dost!” nidasıyla194 patlar. Biraz kendinizi kaybedip yine bulursunuz. Avazını195 cebren196 kulağınıza dolduran bu ilahiciye197 biraz
tutulursunuz. Fakat bu rahatsızlığın defi198, çaresi on paradır. Dede
birkaç elden mangır199 toplar, dışarı fırlar. Bu adam, sedasının çirkinliğiyle geçinmek yolunu bulmuştur.
Dilenci çıkar. Şam fıstıkçı girer. O çekilir, mandalinacı, tuzlu
badem, fındıkçı peyda olur200.
Simitçiler, pastacılar… Bilahare201 satıcıların hiç ardı arası kesilmez. Mideleri zayıf olanlar birkaç nöbet karbonat yutarlar. Bu
satıcıları boş çevirmezler.
Bu ayda her sanat revaçta202, her alışveriş yolundadır. Elinde
sicimlere bağlı, kapakları varaklı203 bir salkım ufak teneke kutu ile
hacı baba dolaşır. Bilhassa müsince204 zevatın önlerinde tevakkufla205:
— Kuvvet macun… Memnun olmayan fara vermez.
Etrafından alay için sualler yağar:
— Hacı ne kuvveti o?
Hacı Arap şivesiyle206 ayınları207 çatlatarak:
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206

207

n ida: seslenme, çağırma, bağırma
avaz: yüksek sekle bağırma
cebren: zorla
ilahici: ilahi okuyan kişi
def: savma, savuşturma
mangır: para
peyda olmak: ortaya çıkmak, görünmek
bilahare: sonra, sonradan
revaç: herkes tarafından aranır olma
varak: çekiçle dövülerek ince duruma getirilmiş altın, gümüş vb. madenî levha
müsin: yaşı ilerlemiş
tevakkuf: bekleme, durma
şive: bir dilin bir bölge halkına, yabancı bir millete veya etnik gruba has söyleniş biçimi, konuşma tarzı, aksan
ayın: Arap alfabesinin on sekizinci harfi
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— Malum… Malum… Bilmiyorsan tecrübe et, anlarsın. Yiyen
hamamcı olur. Kutusu beş kuruş.
Bazı ak sakallılara hacı öyle musallat208 olur, macunları hakkında öyle reklamlar yapar, açık saçık tarifata209 girişir ki ahlak
mutaassıbı210 kimseler hacıyı dinlemeye tahammül gösteremeyerek
“Utanmıyor musun? Haydi defol. Mübarek günde yediği naneye
bak.” itabıyla211 kovarlar. Fakat hacı sıkılmaz. Yine o laubalilikle212
diğer bir müşterinin kulağına sokulur. Aynı tafsilatla213 macunlarını
methe, tavsiyeye girişir. Her gazino ve çayhaneden birkaç kutu satmadıkça çıkmaz.
Daha o kaybolmadan önünde küçücük camekânıyla214 seyyar
bonmarşe215 zuhur216 eder. Bu mini mini camekân aşikâr217, gizli tuhafiye218 eşya ile doludur. Genç bezirgân219 çehresini hiç terk etmeyen tatlı bir tebessüm ile cam kapaktan görünen, taklit kordonlar220,
kol, yaka, ön düğmeleri, sakal, bıyık tarakları, diş fırçaları vesaire
kabîlinden221 malların altında gizli ramazanlık eşya bulunduğunu
anlatır. Müşteri, bu tebessümden bir meal222 çıkaracak kadar seri in208
209
210
211
212
213
214
215

216
217
218

219
220

221
222

 usallat: bir kimsenin sıkıntı verecek, bıktıracak şekilde üzerine düşen
m
tarifat: tarifler
mutaassıp: bağnaz, yenilik kabul etmeyen
itap: azarlama
laubali: ciddi ve saygılı olma endişesi taşımayan saygısız, teklifsiz
tafsilat: ayrıntılı açıklama
camekân: satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer
bonmarşe: içinde her türlü giyim, süs eşyası, oyuncak vb. satılan büyük mağaza
zuhur: ortaya çıkma, görünme, belirme
aşikâr: açık, apaçık, belli, meydanda olan
tuhafiye: kurdele, dantel, düğme, iplik, iğne, bohça vb. çeşitli dikiş ve süs
malzemesi, çorap, mendil vb. giyecek şeyler
bezirgân: tüccar
kordon: saat, madalyon vb. şeyleri takmaya yarayan altın veya başka bir maddeden yapılmış ince zincir
kabîl: bu cins, bunun gibi
meal: anlam
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tikalli223 olmaz ise Yahudi’nin tebessümü biraz yılışkanlık cüretini
alır. Mahremane224 bir tavır ile eğilerek yavaşça:
— Ondan da var.
— O nedir?
— Fotoğraf.
— Anladık. Daha ne var?
— Kaput.
— Haydi defol. Bu sıcakta kaputu ne yapacağım!.
Öteden birisi:
— Kaput için ölçü alıyor musun?
— Bayramda terzine git. Ben prova bilmem.
II
Şehzadebaşı Caddesi’nden mecrasına225 sığmayan, her lahza226
kenarlardan taşan insandan siyah bir nehir ağır ağır akıyor.
Sokaktan geçenler, iki geçeli227 dükkânlarda oturanları ve oturanlar geçenleri seyrediyorlar. Haricî228, dâhilî229 mütekabil230 birer
temaşa…
Bu insan nehri çalgılı gazinoların, tiyatro kapılarının önlerinde
birikintiler peyda ediyor231. Bir meydan genişliğindeki koca Fevziye Kıraathanesinin ortasında kemanın bir sivrisinek vızıltısıyla taksimi232 işitiliyor. Hanende Gümüş Gerdan’ın top sakalı altındaki iri
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

intikal: anlama, kavrama
mahremane: gizlice
mecra: akış yolu, akış yönü
lahza: an
geçe: taraf, yaka, yan
haricî: dıştan
dâhilî: içten
mütekabil: karşılıklı
peyda etmek: meydana getirmek
taksim: musikimizde faslı başında ya da ortasında bir tek çalgı tarafından belli
bir usule veya besteye bağlı olmaksızın içten geldiği gibi doğaçlama olarak
çalınan parça
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gırtlağı aşağı yukarı hareket ettikçe ağzından boşanan gür bir sesi
etrafın gürültüsü hemen bel233 ile dağıtıp kaybediyor.
Kıraathanenin234 köşesindeki Osman Baba Türbesi’nin bitişiğinde hayal235 oynuyor. Babanın kandili Karagöz’ün şemasıyla236
karşı karşıya yanıyor. Kapının üzerine musavver237 bir Karagöz ilanı asmışlar. Şeyh Küşteri Meydanı’nda Hacivat sabit iki elini çenesine dayamış duruyor. Karagöz perdenin köşesinden yumruğunu
gösteriyor. Resim allı morlu tezyinata238, çiçeklere boğulmuş. Karagöz mekteb-i sanatından239 yetişme bu iptidai240 musavverin tersimatında241 çocukların pek hoşlandıkları bir meal var. Kavuğu biraz
başından oynamış, Karagöz’ün tavrından refiki242 Hacivat’a yine
bermutat243 ağız dolusu sövdüğü anlaşılıyor. Bizde sanatın iflas ettiği zamanlarda sövüşme imdada yetişir. Küçüğümüz büyüğümüz
bununla eğleniriz. Hatta ilm-i edebde244 estetik ile ihtisasa245 kadar
yükselmiş olanlarımızın bile en hafif sinir buhranlarında, kalemlerinden derhâl Karagöz edebiyatı boşanır. Çünkü ilk ve son sermaye-i irfanımız246 budur.
Çukurçeşme’den gelerek Şehzadebaşı tarikini247 katettikten
sonra Unkapanı’na giden yolun cadde ağzı iki müntehasında248
müşteri bekleyen araba hayvanlarının ifrazatından249 oranın havası
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

b el: emme, içine çekme
kıraathane: kahvehane
hayal: gölge oyunu
şema: ışık
musavver: resimli
tezyinat: bir şeyin üzerine yapılan süsler, süslemeler
mekteb-i sanat: sanat okulu
iptidai: ilkel
tersimat: çizgiler
refik: arkadaş
bermutat: âdet olduğu üzere, alışıldığı gibi
ilm-i edeb: edebiyat ilmi
ihtisas: uzmanlık
sermaye-i irfan: kültür sermayesi
tarik: yol
münteha: sona ermiş, bitmiş
ifrazat: dışkı
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o kadar keskinleşmiştir ki gelip geçenler burunlarına şeytan tozu
kaçmış gibi birkaç defa aksırırlar.
Köşebaşına tesadüf eden Şehzade Cami haziresinin250 pencere
önleri bu ifrazattan âdeta küçük küçük göllenmiştir.
Biraz ötede viraneye kurulmuş, içi al, üstü tirşe251, çifte direkli
çadırın derunundan fışkıran zilli maşa, darbuka ve klarnet sedaları
gecenin rutubetli havası içinde burkula burkula helezonlar252 yaparak yükseliyor, etrafa nağmelerini saçıyor. Çadırın tavanından sarkan elvan253 kâğıtlardan mamul254 zincirlerin ortasında yanan, etrafı
billur avize menşurlarıyla255 süslenmiş iri lambanın altında omuzdan ilikli, yardan ayrıldım mintanlı256, camadanlı257 bir çift genç tulumbacı258 raks ediyorlar. Klarnetin kıvrak nağmeleriyle, zilli maşa,
darbukanın seri usul darabatına259 ayak uydurarak karşı karşıya öyle
sekiyorlar, öyle kıvırıyorlar ki etraftan tahsin260 naraları261 yağıyor.
Herkesten ziyade aşka gelen gırnatacı262 ara sıra nefirini263 havaya
kaldırarak kulakları yırtacak kadar keskin, acı, tek tiz264 perdeden265
feryatlar koparıyor.
250

251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
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262
263
264
265

h azire: cami, türbe ve tekke bahçelerinde etrafı parmaklık veya duvarla çevrili
mezarlık
tirşe: yeşil ile mavi arası renk
helezon: kıvrımlı biçim
elvan: birkaç renkli
mamul: yapılmış
menşur: prizma
mintan: yakasız, uzun kollu bir çeşit erkek gömleği
camadan: kol ve yaka kenarları sırmayla, ipekle işlenmiş, kısa kollu veya
kolsuz, çapraz düğmeli, kadifeden yahut çuhadan yapılmış bir çeşit kısa yelek
tulumbacı: külhanbeyi
darabat: vurmalar, çarpmalar
tahsin: övme, alkışlama
nara: duyguların coşması veya sarhoşluk etkisiyle yüksek sesle bağırma, haykırma
gırnata: klarnet
nefir: boru şeklindeki nefesli musiki aleti
tiz: (ses için) ince ve keskin
perde: makam
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Çadırın önü adam almıyor, lambanın bu kalabalığa serptiği
ziya, kırmızı fesleri, çehreleri muhtelif266 derecatta267 tenvir268 ediyor. Aydınlanan yüzlerde hep belahetle269 karışık birer meftuniyet270
tebessümü görülüyor.
Komedya kumpanyasının önünde halk birbirini çiğneyerek,
ezerek içeri sokuluyor. Birkaç sıra teşkil271 etmiş omuzlar üzerinden eller gişeye uzanıyor.
Methaldeki272 ilanda komikişehir273 birkaç tel püskülü havalanmış üstüvani274 yüksek fesi, boyanmış enli kaşları, döşemelik dallı
basmadan kostümü, elinde meydan süpürgesi ile vücudunun belden aşağı kısmı biraz arkaya kümbetlenmiş boylu boyunca duruyor.
Çocuk beli kalınlığındaki baldırları üzerine binmiş geniş bir fıçıya
benzeyen bedeniyle çoban baleti kıyafetinde yusyuvarlak bir kadın,
komiğin275 karşısında ellerini uzatmış gıdı gıdı vaziyetinde duruyor.
Komik kendine uzanan bu parmaklardan huylanarak sırıtıyor.
Seyircilerin içinde bu hoşur276 karıya meftuniyet salyalarını
akıtan hödükler eksik değil. Kalem efendilerinden çerağ edilmiş277
eski redingotların278 uzun kolları içinde parmakları kaybolmuş,
yeni kalıplanmış feslerini kaşlarının üzerine eğmiş, kol kola iki
genç odacı yamağı beyninde279:
266
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279

 uhtelif: çeşitli
m
derecat: dereceler
tenvir: aydınlatma
belahet: bönlük, kalın kafalılık
meftuniyet: tutkunluk
teşkil: oluşturma
methal: giriş yeri, giriş
komikişehir: tuluat tiyatrosunda diğer bütün komiklerden üstün olduğu kabul
edilen sanatkâra verilen unvan
üstüvani: silindir biçiminde olan
komik: güldürü oyuncusu
hoşur: şişman, etine dolgun
çerağ edilmek: edinilmek
redingot: bele oturan, arkası yırtmaçlı, etekleri bol ve uzun, çift sıra düğmeli
resmi erkek ceketi
beyn: ara
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— Ulan İrecep ne bahıyon öyle?
— Senin nene gerek ki? Bırah ki baham.
— Ulan eşehliğin lüzumu yoh. Bahacaksan içeride bu karının
canlısı var. Gireh de ona bahah.
— O da böyle tombul mu ki?
— İyle tombul ki seninle ikimiz ahan yan yana gelseh yine kucahlayamıyıh.
— Bu karı içeride ne yapiyir ki?
— O, yüksek tahtalığın üstüne çıhıp da iyle zıpliyi… İyle barğıri ki!
— O, iyle zıplarkene senin yüreğin hiç depreşmiy mi ki?
— Ulan dur ki diyem. Gece üryama giri. Beni günaha soki.
Biraz yukarıda dram kumpanyasının kapısı önünde halk yine
karınca yuvası gibi kaynaşıyor. Buradaki ilan resimleri, yufka yüreklileri bilet alıp içeri girmeye hacet280 bırakmadan sokak ortasında
besbedava ağlatacak kadar acıklı ve dehşetli. Çiçekten bir beyzi281
içine alınmış “Haine Karı” sernamesi282 altında sivri sakallı kont,
müntakimane283 bir tavır ve elindeki revolverin284 ucuyla al kanlar
içinde yerde yatan kontes ile genç âşığını gösteriyor. Kıskançlık tehevvürüyle285 ikisine de kıymış. Bu facia her ağızdan başka türlü
tefsire286 uğruyor.
Yollu kırmızı alaca mintanlı, saltalı287 iki ümmi288 Anadolulu.
Ağızlar ikişer parmak açık, gözler resme, kulaklar etrafından facia
280
281
282
283
284
285
286
287

288

h acet: gerek duyulan, muhtaç olunan şey
beyzi: yumurta biçimi, oval
sername: başlık
müntakimane: öç alırcasına
revolver: tabanca çeşidi
tehevvür: öfkelenme, hiddetlenme
tefsir: yorum
salta: yakasız, iliksiz, kolları bol, cepken biçiminde kadife veya çuhadan bir
nevi kısa ceket
ümmi: okuyup yazması olmayan
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hakkında işitilen tefsirata matuf289. Öyle alıklaşıp kalmışlar. Fakat
kestirme bir şey anlayamadıklarından gittikçe merakları derinleşiyor. Bu iki Anadolulu’dan biri nihayet dayanamayarak kalabalıktan
bir zata soruyor:
— Bağa bah hemşeri…
— Ne var?
Anadolulu eliyle ilandaki maktul290 kadın resmini göstererek:
— Bu garıyı bu ahşam burada öldürecehler mi?
— Öldürecekler.
— Seyri gaç para?
— Beş kuruş.
— Üçlüğe gosterme mi?
Muhatabı bir kahkaha kopararak:
— Belki gösterir. Git sor.
III
Caddeden akan kalabalığın içinde kol kol haytalar, İstanbul’un
salma gezen kopukları, bir para diyenin üzerinde kalan bitikleri, ceketlerini omuzlarında taşıyan yanıkları, bıyıkları kalemis yağıyla291
burulmuş, altmış paralık mezat malı292 lavantası kokan uşak bozuntuları, mor kadife yelekleri üzerinden kalın kordonlar sarkan kaba
kalantor293 şıkları, yanları yırtmaçlı kumaş boy entarileri294 üzerine
pardösü veya ceket giymiş Tahtakale yosmaları, bulaşık bezi gibi
kokan yağlı fesli aşçı çırakları hep zendostlukla295 meşgul. Kimi,
hayvanlarının koşumları gece ziyaların aksiyle altın gibi parlayan
289
290
291
292
293
294

295

 atuf: yönelmiş
m
maktul: öldürülmüş
kalemis yağı: galiye denen macundan çıkarılan güzel koku
mezat malı: ucuz, kalitesiz mal
kalantor: zenginliği hâlinden anlaşılan kerli ferli kimse
entari: kadınların genellikle evde ve yatakta, erkeklerin eskiden evde, sokakta
veya yatakta giydikleri kollu, çoğunlukla bol ve uzun giyecek
zendost: kadın düşkünü
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muhteşem bir konak arabasının içinde birer sevda sanemi296 letafetiyle297 oturan hanımefendilere göz ucuyla tenha sokak içini işaret
ediyor, kimi sürüden koyun seçer gibi kadın kalabalıklarının içine
saldırıyor, kimi eline her ne geçerse çimdikliyor. Hiçbir memleketin nisvana298 beyan-ı iştiyak299 âdet faturasında görülmeyen perestiş300 tarzları, sokaklarda beledî301 bir anane302 şeklinde fiilen cari303.
Gece hazelesinin304 bu yolda arz-ı sevdalarına305 uğrayan kadınların, bazen acı bazen gevrek306, bazen tevahhuş307, bazen gülme,
fıkırtı, tekdir308, terzil309 eşkâlinde310 haykırışmaları, şikâyetleri işitiliyor. Her cins halkın birbiriyle göğüs göğüse temasa geldikleri,
seyran311 mı, arbede mi312 belli olamayan bu kargaşalık esnasında,
yeldirmesini313 belinden sıkıca bir kuşakla bağlamış, başörtüsünün
üzerine bir yazma314 çatkı315 çatmış316, iri yarı, kuzguni317 siyah bir
mama dadı, bekçi sopası çapında elindeki müthiş silahı kullanarak,
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

314
315
316
317

s anem: put
letafet: hoşluk, güzellik, incelik
nisvan: kadın
beyan-ı iştiyak: arzu bildirisi
perestiş: tapınma
beledî: şehirle ilgili
anane: gelenek
cari: yürürlülükte olan geçerli
hazele: alçak kimseler
arz-ı sevda: sevda gösterisi
gevrek: canlı, şen şakrak
tevahhuş: ürkme
tekdir: azarlama
terzil: rezil etme
eşkâl: şekiller
seyran: bakıp seyretme
arbede: çatışma, patırtı
yeldirme: eskiden kadınların rahat gezmek için üstlerine giydikleri, başörtüsüyle birlikte kullanılan, kolları ve bedeni bol, hafif üst giyeceği
yazma: başörtüsü
çatkı: alnın üzerinden geçerek, başın etrafında çember gibi dolaşan bağ
çatmak: (çatkı, yazma, yemeni vb.) ile bağlamak
kuzguni: çok koyu kara
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arkasından gelen, birbirinden güzel üç genç kıza yol açıyor: Nuruyezdan, Zişan, Vicdan.
Birincisi su perisi tasvir eden sanatkârların mefkûrelerinden
doğdurmaya çalıştıkları, yek nazarda318 insanı çarpan bir letafette
duru beyaz, siyah saçlı, ikincisi solgun çehreli, kıvır kıvır açık mısır
püskülü zülüflü319, üçüncüsü kırmızı kumral. Bu üç kız yan yana
zambak, sarı gül, şebboydan320 yapılmış bir çiçek demetini andırıyordu. Üçü de gecenin birçok çehre kusurlarını setr321 ve tashih322
eden sihirli tesiriyle, koyu çarşaflarının içinde pırlanta gibi parlıyorlardı.
Bunları gören alıklaşıyor, çarpılıyor, her biri derece-i hiss323 ve
terbiyesine göre ince, kaba, latif, galiz324 birer söz fırlatıyor.
Küme gezen külhanilerden325 biri:
— Ulaaan bak be… Vay anam babam… Beyaza mı sevdalanırsın, sarıya mı yanarsın, kırmızıya mı çıldırırsın? İçim gıcıklandı
alimallah326! İnsanı mıknatıs gibi çekiyorlar. Beyazdaki o baygın
gözlere bittim. Beni iç güveysi almazlar mı acaba?
— Raşit yanaşma… Alarga327 gel.
— Ne var be? Yakından seyri para ile değil ya?
— Önünde giden iri elleme328 marsığı329 görmüyor musun? Deminden şurada muhallebicinin önünde elindeki ayıcı sopasını bir
318
319
320

321
322
323
324
325
326
327
328
329

y ek nazarda: bir bakışta
zülüf: yüzün iki tarafından sarkan saç lülesi
şebboy: turpgillerden, güzel kokulu, dar yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan,
çok yıllık ve otsu bir süs bitkisi
setr: örtmek
tashih: düzeltmek
derece-i hiss: duygu derecesi
galiz: kaba
külhani: kabadayı, serseri
alimallah: Allah bilir, hiç şüphe etmeyin, muhakkak anlamında bir yemin sözü
alarga: uzak durmak, sokulmamak
elleme: iri, seçme
marsık: yarı yanmış kömür; kara
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yılışkanın davlumbazına330 öyle bir indirdi ki herif-i na-şerif331 abdestsiz kaldırım üzerine secdeye kapandı. Merkumu332 yerden üç
kişi zor kaldırdılar. Avalın333 ne omurgası kaldı ne pervanesi. Tersaneye334 tamire çektiler. Yanaşmadan evvel kendine bir dikiz335 gel…
Bodoslaman336 kavi337 mi?
— Ulan ben senin gibi kıçtan palamar338 vermem. Arkadan şöyle bir rampa339 edip de şıpın işi340 zıvanalı341 bir sevda çimdiği atayım da gör.
Mama dadı derhâl işi çakarak:
— Haddini koreyim de yanaş bakalım? Kopek seni. Benim sopam mı daha kalın senin kafan mı? Gel tecrübe edelim. Senin gibi
kaç tane iti sopamla yere kıvırdım.
— Hırlama kara çomar. Bu arkandaki kuzuları sana kim emanet
ettiyse Allah için iyi kurtboğan seçmiş. Fakat ortadaki nazlıyı içim
çok çekti. Ona bir sürtünmek için iki sopaya razıyım.
Mama dadı, silaha davran vaziyetine gelerek:
— O, ortadaki buguna bugun Feyzullah Efendi’nin torunudur.
Senin ağzının kaşığı mı o?
Külhanbeyi omuzlarını kısıp başını çarpıtarak:
— Büyükbabası, kadın ninesi benim neme lazım. Kim olursa
olsun ona gönlüm aktı vesselam.
330

331
332
333
334
335
336
337
338

339
340
341

davlumbaz: yandan çarklı vapurlarda pervanenin üzerini örten yarım daire
şeklindeki siper
herif-i na-şerif: uğursuz adam
merkum: adı geçen
aval: ahmak
tersane: gemi yapılan yer
dikiz: bakma, gözetleme
bodoslama: cephe, ön taraf
kavi: dayanaklı, kuvvetli
palamar: gemileri rıhtım, iskele veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın
halat
rampa: bir geminin yanaşacağı yere değecek şekilde yanaşması
şıpın işi: hemen, çarçabuk
zıvanalı: destekli
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Mama dadı sopasını savurarak:
— Şimdi ben senin gönlünü köpeklere aktırtırım.
Külhanbeyi iki adım geri sekerek:
— Yavaş be… Tevekkeli Yaradan seni böyle islememiş. Sopanı
gördük. Pes dedik. Deminden şurada boyuna bir tek içirdin. Gördüm. Herif bir çekişte matiz342 oldu. Fakat elindeki ne kadar kalın
olsa yine kancık sopasıdır. Yer tenha olaydı senin sopana karşı bir
silah çıkarırdım ama ne yapalım kalabalık var.
— Kancık senin anandır. İtoğluit seni…
Dadıyla bıçkınların343 ağız dalaşlarını dinlemek için etrafta
derhâl bir yığıntı peyda olur.
Nuruyezdan arkadan yavaşça Arap’ın yeldirmesini çekerek:
— Hoşkadem sus… Yürü… El âleme344 rezil olduk. Herkes
bize bakıyor.
Hoşkadem öfke ile küçük hanıma dönerek:
— Susayım da gelsinler sizi çimdiklesinler mi? Hoşunuza mı
gıdıyor?
Beyaz kız, sarı kızın kulağına eğilerek:
— Kardeş, şimdi yüreğime inecek.
— Hemşireciğim… Ya beni sorma. Ter içinde kaldım.
Kırmızı kız:
— Hoşkadem haydi yürüyelim. Elin kepazeleriyle345 bu gece
imtihan olmaya mı çıktık?
Hoşkadem pürhiddet346 küçük hanımlara dönerek:
— Efendim siz de bir parça yüzünüzü gözünüzü kapayınız. Nuruyezdan kaşlarını ört. Zişan sen de Bonmarşe bebeği gibi saçlarını
dökmüşsün. Sok onları çarşafın içine… Vicdan vallahi seni geber342
343
344
345
346

 atiz: sızacak duruma gelmek
m
bıçkın: kavgacı, kabadayı, külhanbeyi
el âlem: herkes, başkaları
kepaze: rezil, utanmaz, haysiyetsiz
pürhiddet: büyük bir hiddetle
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tirim. Gerdanını kime gösteriyorsun? Yezit347 kahpe… Kapan. Sizi
bu gece bana emanet ettiler. Kimseye çimdiklettirmeden eve götüreceğim.
Hoşkadem kızları tecavüzden kurtarır. Bu siyah Afrika çobanının arkasında küçük sürü ilerler. Fakat Nuruyezdan’ı her gören erkek derhâl şair kesilerek sünuhatını348 iktidarına349 göre beyandan350
kendini alamıyordu. Kimi eski üslupta “Mah-ı taban”351 diyor kimi:
“Ay gördüm Allah amentü billah…” ile Halik’ına352 tecdid-i iman353
ediyor… Yunan esatirine354 vukufların355, yalnız bu ilahenin isminden ibaret olan birtakımları da perestişe layık buldukları her kadına
karşı suistimalden356 çekinmedikleri Venüs vasfını357 kullanıyorlar.
Kimi melek kimi huri358 kimi feriştah359 kimi semavi360 tabirlere361
birer ah ilavesiyle yanıp yakılıyorlardı.
Vezneciler’deki camiye yaklaştıkları esnada Zişan’la Vicdan,
ortalarında bulunan Nuruyezdan’ı iki tarafından hafifçe dürterek
kulağına “Seninki geliyor…” tebşirini362 fısladılar. Kızcağızın beyaz benzi bütün bütün soldu. Ak pak oldu. Vücudunu küçük bir
lerze363 aldı. Adımlarını şaşırdı. Zuhuru364 tebşir edilen şeyi görmek
için gözünü dolaştırdı. Nihayet karşıki kaldırımdan o tarafa tebdil-i
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

yezit: çok kızılan, hain ve gaddar kimseler için kullanılan sövme sözü
sünuhat: akla hatıra gelen, içe doğan şeyler
iktidar: kudret, güç
beyan: açıklama, anlatma, söyleme
mah-taban: yüzü ay gibi parlayan
Halik: Tanrı
tecdid-i iman: imanı yenileme
esatir: mitoloji
vukuf: bilgi
suistimal: kötü ve yersiz kullanma
vasıf: nitelik, sıfat
huri: cennet kızı
feriştah: melek
semavi: ilahi
tabir: ifade anlatım
tebşir: müjdeleme
lerze: titreme, titreyiş
zuhur: ortaya çıkma, görünme
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istikamet365 eden üç genci gördü. Ötedeki ile göz göze geldiler. Sanki bu enzar366 telakisinden367 saçılan manevi bir şerare368 ikisinin de
kalplerine savlet etmiş369 gibi iki arkadaşının ortasındaki çocuk da
aynı sarsıntıya uğradı.
Nuruyezdan dili dolaşarak refikalarına370 pek yavaş “Aman
kardeşlerim… Bakmayınız. Hoşkadem bir şey anlamasın…” ricasında bulundu. Fakat bu üç genç, üç körpe kızın önlerinden dolaşarak arkalarına düştüler. Hoşkadem huylandı. Zaten kızlar ile bu
gençler arasında o bir şeyler sezinlemişti. Kulağını arkaya verdi.
Nuruyezdan’a nispet ettikleri orta yerdeki Rıdvan Sabih, on dokuz
yirmi yaşında sarışın bir genç:
— Ah… Her gece rüyama giren peri kızı işte budur… dedi.
Kızlar hafif hafif gülüştüler. Dadı hemen arkasına dönerek:
— Haydi beyim, haydi paşam işine. Daha ağzın süt kokuyor.
Muhallebi çocuğu bu yaşta zamparalığa mı çıktın?
Rıdvan Sabih niyazkâr371 bir tavırla:
— Ah dadıcığım… Ne hâlde olduğumu bilsen beni böyle insafsızca kovmazsın.
— Sen bir kibar adam evladına benziyorsun. Benim ağzımı
bozdurtma. Haydi edebinle peşimizden çekil bakayım. Kızlara dönerek:
— Öyle fingirdeşmeyiniz alimallah beni gunaha sokarsınız.
Rıdvan Sabih tezellül372 ile:
— Dadıcığım merhamet… Ayaklarının altını öpeyim.
365
366
367
368
369
370
371
372

tebdil-i istikamet: yön değiştirme
enzar: bakışlar
telaki: buluşma, kavuşma
şerare: kıvılcım
savlet etmek: saldırmak, hücum etmek
refika: kadın arkadaş
niyazkâr: yalvarma, yakarma
tezellül: kendini aşağı kabul etme, alçalma
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— Estağfurullah. Benim kirli Arap ayaklarım öpülür mü hiç?
Biz ne vakit sokağa çıksak sen hemen şeytan gibi arkamızdan peydahlanıyorsun373. Söyle bakayım küçük bey, ne istiyorsun?
Rıdvan Sabih, Nuruyezdan’ı işaretle:
— Ortadakini.
Rıdvan Sabih’in sağındaki genç:
— Ben de sarıyı.
Solundaki:
— Ben de kırmızıyı.
Hoşkadem bir kahkaha salıvererek:
— Oh üç kıza da müşteri çıktı. Bir ben kaldım. Beyazı, sarıyı,
kırmızıyı aldınız. Siyahı isteyen yok mu? Mama dadıyı beğenen
yok mu ayo?..
Bu latife374 üzerine üç kız, üç oğlan hep gülüştüler. Beyazıt’a
yaklaştıkça sokak tenhalaştığından Hoşkadem avdet375 kumandasını
verdi. Geri döndüler. Küçük beyler, Arap’tan bu kadar yüz bulduktan sonra biraz daha cüretlerini arttırdılar. Fakat dadı şakasına güvenilir bir mahluk değildi. Onun pek sağı solu yoktu. Beylere döndü.
İki parmağıyla çatkılı başını işaret ederek:
— Yooo… Beyefendiler ben boynuz takmam. Bunlar üç tane
ırz ehli kızoğlankızdır. Üçü de satılıktır. Eğer beğendinizse evimizi salık vereyim. Analarınızı gorücü gönderiniz. Allah’ın emriyle
alınız. Ortadaki Nuruyezdan Hanım. Benim efendim, Hacı Feyzullah Efendi’nin torunu. Baş taraftaki Zişan Hanım, karşıki komşumuz Salim Efendi’nin kızı… Öbür yandaki Vicdan Hanım, o da
bitişik komşumuz Muslihiddin Efendi’nin kızı. Evlerimiz de Vefa
tarafındadır. Bu kızların arkalarından gelmek sizin için de ayıptır,
onlar için de. Haydi beyefendiler şimdi arabanızı çekiniz bakayım.
Bir daha da bizim peşimize düştüğünüzü gormeyeyim. Sizin gibi
373
374
375

peydahlanmak: ortaya çıkmak, belirmek
latife: güldürmek, eğlendirmek amacıyla söylenen güzel ve nükteli söz
avdet: dönüş
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beylerle beyce konuşurum… Tulumbacılarla sopasını göstererek
tulumbacı gibi konuşurum. Yallah bakalım…
Hoşkadem’in bu mantığına karşı beylerde itiraz cesareti görülmedi. Yalnız bu altı gençten her biri kendi dildadesine376 baygın
birer nazar-ı veda377 atfıyla378 içlerini çekerek ayrıldılar.
IV
Bu gençlere aşk, hayatlarının ilkbaharında, bütün füsunkârlıklarını379, hazlarını, elemlerini saçıyordu. Altısı da o gece sevgilisinin hayalini kalbinde döşeğine beraber götürdü. Uyuyuncaya kadar
onunla meşgul oldu. Uykuda firdevsî birer âlem-i visal380 açıldı.
Hep birbirinin aguşuna381 düştüler. Gençlik, aşk… Âlem-i imkân382
bu iki sihirden daha büyük ne saadet ve lezzet ibda383 edebilir?
Üç kız hemen bir sindeydiler384. Aynı mekteplerde aynı tahsilleri gördüler. Üçü de güzeldi. Fakat renkleri, rayihaları385, manzaraları muhtelif386 çiçekler gibi her biri başka çeşitte latifti.
Nuruyezdan’da az mukavves387 ince kaşların altında, bakanları
baş döndürücü fezalar388 gibi içine çeken bir çift koyu ela göz vardı.
Enzarının bu derinliği muammai389 bir kalbin umkuyla390 birleşirdi.
Çok hassas, ekseri mağmum391, daima masumdu. Hilkat392 ona ibda376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

d ildade: gönül vermiş olan kimse
nazar-ı veda: ayrılış bakışı
atıf: yüzünü çevirme
füsunkâr: büyülü, büyüleyici
âlem-i visal: kavuşma evreni
aguş: kucak
âlem-i imkân: olanaklarla dolu olan evren
ibda: yaratma
sin: yaş
rayiha: koku, güzel koku
muhtelif: çeşitli
mukavves: yay şeklinde olan, kavisli
feza: uzay
muammai: anlaşılamaz
umk: derinlik
mağmum: hüzünlü
hilkat: yaratılış
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sında, bir şaz393 olarak bir kere sevdikten sonra ayrılmak istemeyen
bir kumru gönlü vermişti. Bu âlemin vefasızları içinde hulkî394 bir
vefakârlığın ne müthiş bir tehlike olduğundan henüz bihaberdi395.
Tabiatın kurbanlarını en hassas mahlukatından396 intihap etmek397 gadri398 de henüz meçhulüydü399.
Onun kızlara mahsus darü’t-tahsillerde400 gördüğü dersler hiçti.
O, tabiatın mekteb-i istidadında401 yetişmiş müstesna402 bir fıtrattı403.
En derin derslerini hilkatin eninlerinden404, fırtınalarından, köpüklü
dalgalarından eleğimsağma405 renkli bulutlarından, karanlıklarından, şafaklarından, kuşların terennümlerinden406, sevdalarından,
hicranlarından407 almıştı. Tabiatın büyük manzaralarıyla karşı karşıya geldiği zamanlar bazen tenha bir köşeye çekilir, sine sine408
ağlardı. Başkalarının gülüp eğlendikleri şeyler niçin ona hüzün veriyordu?
Hissiyatı409 bu manzaralar ile temasa geldikçe onlardaki derin meçhuliyet, kalbini titreterek çekerdi. Ekseriyetle sunaten410
393
394
395
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397
398
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403
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şaz: genel kurallara uymayan, müstesna
hulkî: yaradılışla ilgili
bihaber: habersiz, bilgisiz
mahlukat: yaratılmış olan şeyler
intihap etmek: seçmek
gadir: hainlik, zulüm, kıyıcılık
meçhul: bilinmeyen
darü’t-tahsil: okul
mekteb-i istidad: yetenek okulu
müstesna: seçilmiş, seçkin üstün
fıtrat: yaradılış
enin: inleme, inilti
eleğimsağma: gökkuşağı
terennüm: güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
hicran: ayrılık acısı
sine sine: için için
hissiyat: duygular
sunaten: yapılış bakımından
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muğlak411, binaenaleyh412 ulvi413 görünen bu meçhuliyetlerde sefalardan414 ziyade elemler gizli bulunduğunu keşfeder gibi olurdu.
Bazen ufukları tutuşturan tuluları415, gurupları416 gördükçe hayatın
iki müntehasını kıpkızıl birer cehennem zannederek garip bir tevahhuşla bunalırdı.
O, üç yaşında iken genç pederi vefat etmiş, bu hayatta bir çocuğu istikbal eden417 iki aguştan biri kapanmıştı. Büyükpederiyle,
büyük ve küçük validelerinin himayelerinde418 büyüdü. Feyzullah
Efendi Türklük ananelerine riayetkâr419, eski, asil bir aileye mensup,
büyücek bir memuriyetten mütekait420 bir ihtiyar idi. Zevcesi Atiye
ve oğlunun vefatından sonra kendilerini terk etmeyen gelini Düriye
Hanımlar ile hafidesi421 Nuruyezdan ve birkaç hizmetçiden ibaret
hane halkı tekaüt422 maaşına inzimam423 eden birkaç parça iradıyla424 müreffehen425 idare ediyordu.
Feyzullah Efendi’de milliyet taassubu426 vardı. Nuruyezdan’ı
cahil bırakmak istemiyor fakat büsbütün alafranga427 bir terbiye ile
yetiştirmekten de korkuyordu. Kız tahsil428 çağına gelince zavallı
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
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422
423
424
425
426

427
428

 uğlak: anlaşılmaz, karışık
m
binaenaleyh: bundan dolayı
ulvi: yüce
sefa: gönül şenliği, rahat, huzur
tulu: güneşin doğması, doğuşu
gurup: güneşin batması, batış
istikbal etme: karşılama
himaye: koruma, esirgeme, sahip çıkma
riayetkâr: saygı gösteren
mütekait: emekli
hafide: kız torun
tekaüt: emekliye ayrılma, emekli olma
inzimam: üstüne ekleme, ilave etme
irat: gelir getiren mülk
müreffehen: sıkıntısız bir biçimde, bolluk içinde
taassup: bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı taraftarlık gösterme, aşırı derecede tutma
alafranga: avrupa usûlünde
tahsil: öğrenim
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büyükpeder mübrim429, mühim, büyük bir mesele karşısında bulundu. Memleketin tahsil tesisatı430 her arzu ve ihtiyac-ı ilmiyyeyi431
tatmin edecek bir kesret432 ve tenevvüde433 değildi. Çocuk, kızlara
mahsus olan birkaç mektepten birine gidecekti. Buralarda tahsilden
ziyade kadınlık terbiyesine uymayacak şeyler öğrenmesinden endişe ediyordu. Çok defa sınıflarındaki adi434 tedrisat435, kapılarının
üzerine muallak436 pohpohlu, iddialı, aldatıcı terkiplerden437 mürettep438 büyük kelimeler ve isimler ile hiç tevafuk439 etmeyen, battal440, eski konakların viran odalarına kurulmuş düzme mekteplerin
ne çeşit talebe yetiştirdiğini efendi bilmiyor değildi.
Mektepten hanelerine avdet edip Kalpakçılarbaşı’ndan geçen
yeldirmeli, başörtülü, mürahik441 talibanı442 bazen gözleri yaşlı, göğüsleri ahlı sevdazedelerin443 takip ettiğini görmüştü. Feyzullah
Efendi, hafidesine muhabbetname444 yazmayı kendi tahsil ettirmiş
olmaktan pek korkardı. Namecilik445 bayağı bir tahsil ile de olabilirdi. İmla446 ve terkipçe447 hatasız dört satırı bir araya getiremeyen
kızların birkaç delikanlıyı rekabete düşürerek ne büyük kepazeliklere, ne müessif448 vakalara sebep olduklarını işitmişti. Bir kızın
429
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433
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 übrim: zorlayıcı
m
tahsil tesisatı: eğitim kurumu
ihtiyac-ı ilmiyye: bilimsel gereksinme
kesret: çokluk, fazlalık
tenevvü: çeşitlilik
adi: kötü, sıradan
tedrisat: öğretim
muallak: asılı
terkip: tamlama
mürettep: kurulmuş, düzenlenmiş
tevafuk: uyma, uygun gelme
battal: işe yaramaz, kullanılmaz
mürahik: yetişme çağında
taliban: öğrenci
sevdazede: sevdaya düşmüş, âşık kimse
muhabbetname: aşk mektubu
namecilik: mektup yazıcılığı
imla: bir dilin belli kurallara göre doğru olarak yazıya geçirilmesi
terkip: birkaç şey birleşip yeni bir şey ortaya getirme
müessif: üzücü
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eline kalemi vermezden evvel, onu tehlikelerden koruyacak mertebede ahlaken takviye lazımdı. Bu nasıl olabilirdi? Bu melekelerini suistimal ile birçok masum kızları berbat eden oğlanlar da yok
muydu? Bu hayat âleminde, suistimal edilince muzır449 olmayacak
hangi nafi450 şey vardı?
Kızlar, zamane erkeklerinin izdivaç451 mefkûrelerine göre terbiye edileceklerdi. Şimdiki gençler ümmi452, hamhalat453 bir kız ile
iştirak-ı hayata454 tenezzül455 etmiyorlardı. Kızın müstakbel456 saadeti için zamana uymak zaruriydi457.
İfrattan458 tefritten459 kaçınarak hafidesini birkaç mektepte
okuttu. Dadısız, lalasız460 evden bir karış ayırmazdı. Çocuğun mektep çantasını daima karıştırır, ders haricinde okuyacağı kitapları
kendi intihap eder, ona ahlak risaleleri461, Nasihatü’l-Hükema462
okutmaya uğraşırdı.
Mektebin son senelerinde, bir gün sınıfta Nuruyezdan yan yana
oturduğu refikası Rasime’nin derse kulak vermeyerek başını sıranın içine eğmiş bir şey okumakla meşgul olduğunu gördü. Merakla
gözlerini o da okunan kitaba dikti. Bu İlk Buse463 isminde ufak bir
tercüme romandı. O da Rasime’ye yaklaşarak gözleriyle sahifeleri
449
450
451
452
453
454
455

456
457
458
459
460
461
462

463

 uzır: zarar veren, zararlı
m
nafi: faydalı, faydası olan
izdivaç: evlenme
ümmi: okuyup yazması olmayan, okuma yazma bilmeyen kimse
hamhalat: kaba saba görgüsüz, yontulmamış, hiç incelmemiş
iştirak-ı hayat: hayatı birleştirme
tenezzül: kendi durumundan daha aşağıdaki bir durumu kabul etmek, razı
olmak
müstakbel: gelecek
zaruri: zorunlu, gerekli
ifrat: herhangi bir konuda çok ileri gitme, aşırı davranma
tefrit: herhangi bir konuda geride kalma, ölçüde olmama durumu
lala: çocuğun bakım, eğitim öğretimiyle görevli kimse
risale: kitapçık
Nasihatü’l-hükema: Rüşdiye mektebinde Farsça taliminde okutulmak üzere
hazırlanmış bir kitap.
buse: öpücük
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takibe başladı. Bu o kadar tatlı, meraklı bir kıraat464 idi ki ikisi de
hikâyenin halecanlı satırlarına dalarak kendilerini unuttular.
Nevmidîler465 ile ateşlenmiş uzun iştiyaklardan, öldürücü tahassürlerden466 sonra iki sevdakâr467 birbirinin aguşuna düşüyorlardı. Albert, üzerleri ter bıyık ile gölgelenmiş kırmızı dudaklarını
sevgilisi Jan’ın turfanda468 şeftali pembe yanaklarına yapıştırıyor,
birbirinin kolları içinde ikisi de bir müddet kendilerini kaybediyorlar ve sonra oğlan kıza şöyle diyordu:
— Muhabbetine susamış dudaklarım hilkatin erkekler için yaratıp da sonra menettiği469 cennet meyvesinin doyulmaz lezzetine
temas ederken kalbim o latif nefeslerinden aşkın en semavi musikisi ile doluyor.
Bunları takip eden daha böyle cümlelerin hararetlerini470 iki kız
damarlarında hissederek maddiyetine henüz vâkıf471 olmadıkları aşkın mahiyetini472 keşif için gözleri altındaki satırları körpe dimağlarına o ana kadar görmedikleri hülyalı ufuklar açan birer müskir473
gibi birbiri arkasına içiyorlardı.
İhtiyar Farisi hocası takrir474 esnasında sınıfa bir göz gezdirerek Nuruyezdan’la Rasime’nin baş başa dalgınlıklarını fark etti.
Uyukluyorlar zannıyla kızları kendilerine getirmek için haykırdı:
— Nuruyezdan Hanım, zeden475 mastarının emr-i hâzırı476 ne
gelir?
464
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k ıraat: okuma işi, okuma
nevmidî: ümitsiz olma durumu, ümitsizlik
tahassür: hasret çekme
sevdakâr: sevdalı, âşık
turfanda: taptaze
menetmek: yasaklamak
hararet: coşkunluk, ateşlilik
vâkıf olmak: bilmek, öğrenmek, haberdar olmak
mahiyet: birşeyin ne olduğunu belirleyen asıl unsur, nitelik
müskir: sarhoşluk veren
takrir: anlatma, ders anlatma
zeden: vurmak
emr-i hâzır: emir kipinin ıı şahsı
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Kız birdenbire kendini toplamaya uğraşarak:
— Jan?
Hoca taaccüble477:
— Süphanallah478!.. Sen söyle Rasime Hanım.
— Albert.
Hoca hayretten hiddete gelerek:
— Hanımlar derste uyuyor musunuz Allah aşkına? Jan bir dereceye kadar zen emr-i hâzırına yakın… Rasime ya sen şu Albert’i
nereden çıkardın?
Rasime hâlâ kendinin sınıfta mı nerede olduğunu bulamayarak:
— İlk Bu…se…den… diyeceği esnada azıcık ayılmış olan Nuruyezdan, hızlıca kolundan dürterek refikasını biraz kendine getirdi.
Refikalarının bu dalgınlıklarına sınıfın bütün kızları güldüler.
Hoca yine takririne başladı. Rasime İlk Buse’yi koynuna sakladı.
İki refika mütalaanın479 verdiği yürek ağdalandıran birer rehavetle480 kollarının üzerine sıraya abandılar. Yarı aralık süzgün gözleri
aşkın gençliğe vadettiği cinanın481 ucu bucağı gelmez gülistanlarına482 daldı. Gitti. Uzun bir hülyadan sonra Nuruyezdan, Rasime’ye
sordu:
— O kitabı nerden buldun?
— Faika verdi
— O kimden almış?
— Ağabeysinin kütüphanesinden çalmış.
— Başka var mı?
— Çok.
477
478

479
480
481
482

taaccüp: şaşma, hayret etme
süphanallah: Umulmadık, beklenmedik, olağanüstü bir olay veya davranış
karşısında “Allah Allah! Bu nasıl iştir? Nasıl olur? Nasıl yapılır?!” anlamında
hayret ve şaşkınlık belirtmek için kullanılır.
mütalaa: anlayarak okuma
rehavet: gevşeklik
cinan: cennetler
gülistan: gül bahçesi, gülü çok olan yer
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— Bana versene okuyayım.
— Hele bir tane var pek şık.
— Adı nedir?
— Leyle-i Zifaf483…
— Faika mı verdi?
— Yok. Para ile aldım. Bak nasıl oldu kardeş. Beybabam yemekten evvel akşamları dört beş kadeh rakı içer. Bazen fazla kaçırır.
Biraz zevzeklik eder. Bir akşam içti, içti. Elinde bir gazete vardı.
Hem okuyor hem de birtakım muharrirlere484 sövüp sayıyordu. Sonra beni çağırdı. “Kızım, birtakım açık saçık kitaplar neşrolunuyormuş485. Onlardan birini elinde görürsem sonra sen bilirsin. Gebertirim alimallah…” dedi. Bu dehşetli tembihten biraz sonra oturduğu
sedirin üstünde sızdı. Ben merak ettim. Gazeteyi aldım. Okudum.
— Gazetede ne vardı?
— Efendim muharririn biri Leyle-i Zifaf isminde bir kitap yazmış. O sahifelerde her şeyi olduğu gibi tarif ediyormuş. Gazetede
bu kitabın aleyhinde uzun bir makale var. Muteriz486 birçok şiddetli
telinler487, sözler arasında:
“Leyle-i Zifaf muharrir-i biarı488 bugüne kadar kızlarımızdan kemal-i itina489 ile sakladığımız esrar-ı zevciyyetin490 en mahremlerini491 küstah kalemine has bir tarz-ı laubalide492 en lazımü’t-tenvir493
483
484
485
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489
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493

leyle-i zifaf: gerdek gecesi
muharrir: yazar
neşrolmak: yayımlanmak
muteriz: karşı çıkan, itiraz eden
telin: lanetleme, lanet etme
muharrir-i biar: utanmaz yazar
kemal-i itina: eksiksiz özen
esrar-ı zevciyyet: evlilik sırları
mahrem: başkalarından saklanan, başkaları tarafından görülmesi, bilinmesi,
duyulması istenmeyen, gizli
tarz-ı laubali: saygısız tarz
lazımü’t-tenvir: aydınlanması gereken
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bir mesele-i edebiyyeden494 bahseder gibi basıra-suz495 teşrihatla496
tasvir ve tarife girişiyor.” diyor. İşte ibare aynen böyle. Kelimebekelime497 ezberledim.
— Ey sonra?
— Sonra neler tarif etmiş diye bu kitabı çok merak ettim. Bir
gün fırsat buldum. Babıali Caddesi’ndeki kitapçılara kadar indim.
Bir ikisine Leyle-i Zifaf’ı sordum. Nihayet yedi buçuk kuruşa satın
aldım.
— Korkmuyor musun? Evde nereye saklıyorsun?
— Ne korkacağım, annem okuma bilmez ki.
— Ey, beybaban?
— Beybabam akşamları birkaç rakı attıktan sonra güler, söyler.
Parlar, söner. Sabahleyin pek çatık suratla kalkar. En lüzumlu işlere
bile bakmaz. Her şeyi annemle ihtiyar uşağımız İdris’in başına bırakır gider. Benim ne okuduğumu o merak etse bile tetkike498, tahkike499 hiç vakti yoktur. Pek ihmalcidir. Sarhoşken atar, tutar. Ayılınca
hepsini unutur.
Nuruyezdan ile mektep refikaları arasında böyle küçükten bir
kitap alışverişi başladı. Sonra bunun mikyası500 büyüdükçe büyüdü. Birbirlerine her nev501 kitap iare502 ediyorlar. Ve evlerde bunları
gizli okumanın, saklamanın yollarını öğretiyorlardı503. Kızlardan
kimi dayısının oğluna gönül çekiyordu, kimi halazadesine… Gelen giden muhabbetnameler mektepte okunan anlaşılmaz lisan504
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

504

 esele-i edebiyye: edebiyat sorunu
m
basıra-suz: göz yakan
teşrihat: açıklamalar
kelimebekelime: kelime kelime
tetkik: inceleme
tahkik: soruşturma
mikyas: ölçü
nev: cins, tür
iare: verme, ödünç verme
“Yirmi sene evvelden bahsedildiği karilerce daima hatır-nişan olmak gerek.”
(yazar notu)
lisan: dil
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kavaidinden505 ve ağır kitabet506 dersinden ziyade zihinlerini, karihalarını507 açıyor, kalemlerini parlatıyordu. Her birisi muaşıkının508
perestişine509 daha ziyade mazhariyetini510, gelen mektuplardaki
ateşli kelimelerin göklere çıkan kızıl dumanları ve çekilen ahların
uzunluklarıyla ispat ederek diğerlerini kıskandırmaya uğraşıyordu.
Genç hoca hanımlardan birisi büyük bir maarif511 memuruna
vardı. Heyet-i tedrisiyyenin512 genç erkek ve kadınlarından birbiriyle izdivaç edenler oldu. Hatta talibat, muallim513 ve muallimelerden
kimin kimi sevdiğini bilir, vakit vakit ne maceralar duyulur ve kapanırdı.
Büyükbaba Feyzullah Efendi ihtiyarlara arız514 vesvese illetiyle hafidesinin daima çantasını, dolabını yoklamak ihtiyatından geri
durmuyor fakat kendi hediye ettiği Fazilet-i Nisvan, Adab-ı Muhadderat, Abdest Namaz vesaire ile mektep programı kitaplarından
başka bir şey bulamıyordu.
Hâlbuki torunu birkaç sene içinde o zaman üdeba515 ve şuarasının516 sünuhatını, her yudumunda dimağının aşk istidadını517 daha
alevlendiren bir iksir-i şebabet518 gibi kadeh kadeh çekip bitirdikten
sonra Şinasi, Ziya Paşa ve Kemal devirlerine kadar uzanmıştı.
V
Nuruyezdan’ın gönlü, çalısı çırası hazırlanmış bir meşale gibi
tamam sevda istidadını bulmuş, hemen alevlenmek için bir şera505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518

k avait: kurallar
kitabet: yazı yazma
kariha: düşünme gücü
muaşık: sevgili
perestiş: tapma, tapınma, tapma derecesinde sevgi duyma
mazhariyet: erişme, elde etme
maarif: milli eğitim bakanlığı
heyet-i tedrisiyye: öğretim kurulu
muallim: öğretmen
arız: asılda mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkmak
üdeba: eser yazan kimseler
şuara: şairler
istidat: doğuştan gelen yetenek, kabiliyet
iksir-i şebabet: gençlik iksiri
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re519 bekliyordu. Fakat her arakla520 mest521 olmayan müstesna hilkatler gibi her kıvılcım onu ateşleyemiyordu. Onun dimağında henüz aşkın maddiyatına temas etmemiş afif522 genç kız mefkûresinin
yaratmış olduğu bir cemal523 numunesi524 vardı. İşte o, Mesih’ine
muntazırdı525. Kalbi asil, sevdası ali526 idi. Mektep refikaları ona birader ve diğer genç akrabalarından kokulu, yaldızlı, süslü, kâğıtların gülleri, menekşeleri, yaseminleri arasında ilan edilmiş aşkların
faturalarını çok taşıdılar. Birine iltifat etmedi527.
On sekiz yaşında tahsilini itmam528 etti. Eve kapandı. Büyükpederi artık onu her vesileyle sokağa bırakmıyor, helalzade529 bir
kısmetin görücüleri bekleniyordu.
Komşu Zişan’la Vicdan, mektebin aynı sene mezunlarından
idiler. Kardeş gibi sevişirler, ekseri zaman birleşirler, sokağa beraber çıkarlar, gülüşürler, dertleşirler ve sırdaşlıkta aralarından su
sızmazdı.
Koca ramazanda Feyzullah Efendi torununa ancak dört beş
gece gezmek müsaadesi vermiş, o da matrak be-dest530 Hoşkadem’in gözcülüğü altında olmuştu.
Üç kız ilk gezmeye çıktıkları gece Rıdvan Sabih, Namık Senai,
Necdet Eşref’e, bu üç gence tesadüf etmişlerdi.
Rıdvan ortadan uzun boylu, pembe beyaz, gözler berrak ve derin gök mavisi; saçlar koyu fulya sarısı531, ağız, burun ve bütün yüz
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

ş erare: kıvılcım
arak: rakı
mest: sarhoş
afif: iffetli
cemal: güzellik
numune: parça, örnek
muntazır: bekleyen, gözleyen
ali: yüce
iltifat etmek: bir şeye alaka ve rağbet göstermek
itmam: bitirme, tamamlama
helalzade: helal süt emmiş kimse
matrak be-dest: eli sopalı
fulya sarısı: fulya çiçeği renginde parlak sarı
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çizgileri tabiatın itina532 ile resmettiği fakat sanatın tasvirde güçlüğe
düştüğü bir nisbet533, cazibe ve güzellikte bir genç idi. Hangi mağrur534 kıza tebessüm etse o biçarenin535 kalbinde derhâl boralar536
koparacağını bilirdi. Tabiatın kendisine bahşettiği bu füsunkârlık
kuvvetine tecrübeten537 vâkıftı.
Rıdvan Sabih’le Nuruyezdan karşı karşıya geldikleri gece sanki Şehzadebaşı’nda o Ramazan semasında içtima-i neyyireyn538
vuku bulmuş gibi iki melahatin539 nuru birbirine karıştı. Birbirinin
cazibesine tutulan bu iki hüsün540 birbirinden istinare541 ile bir müddet yüz yüze durdular.
Rıdvan’ın parlak sabahatıyla542 kızın hazin güzelliğinde ne müessir543 bir ahenk vardı… O zaman deruni544 bir hatif545 Nuruyezdan’ın kalbinde bağırdı:
— İşte sen bununsun. Ebediyen bununsun. Bunun için yaratıldın.
Kızcağız senelerden beri gönlünün aşk için yaratmaya özendiği mefkûresini şimdi bulmuştu. Hem de öyle ki tabiat onu kızın
tasavvurundaki muhayyel546 gencin pek fevkinde547 bir tekemmül548
532
533
534
535
536

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

itina: dikkat, özen
nispet: oran, ölçü
mağrur: kendini beğenen, kibirli
biçare: çaresiz, âciz, zavallı
bora: birdenbire çıkan çok şiddetli, sert, genellikle arkasından yağmur getiren
geçici rüzgâr
tecrübeten: deneyerek
içtima-i neyyireyn: ayla güneşin biraraya gelmesi
melahat: güzellik, şirinlik
hüsün: güzellik
istinare: nurlandırma, ışıklandırma
sabahat: güzellik, tazelik, latiflik
müessir: etkili, etkileyici
deruni: kalbî, ruhi
hatif: sesi işitilen fakat kendisi görülmeyen
muhayyel: hayal ürünü olan
fevk: üstünde
tekemmül: olgunlaşma
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ve cazibe ile hazırlamıştı. Kız da oğlan da birbirinin amansız549
tesirlerine550 tutulduklarını fark ettiler. Fakat Hoşkadem’in sopası
bu güzel levha-i meftuniyyeti551 bozdu. Bu iki genç kafilesinin biri
aşağı, diğeri yukarı doğru yürüdü. Lakin beyler Hoşkadem’i iğfal552
için biraz uzaklaştıktan sonra yarım sağ ederek mesafelice kızları
takibe başladılar.
Sevda macerası aramaya çıkan bu altı genç hemen birbirini
paylaşmışlardı. Bu takip esnasında Namık Senai:
— Pek şık, pek cazip bir melahat grubu… dedi.
Rıdvan Sabih cevap verdi:
— Ne diyorsun birader… Ortadaki semavi kızın hayali kaç vakitten beri beni bitiriyor. Mektebe gidip geldiği zamandan beri tanırım. Nasılsa nazar-ı dikkatini553 celbedememiştim554. Fakat bu gece
onun melek kalbinde büyük bir tesir bıraktığıma eminim.
Namık Senai söze karıştı:
— Zerrin555 saçlı o solgununa da ben bayıldım.
Necdet Eşref sevinçle:
— Benim kırmızı güle bir rakip çıkmadığı için bahtiyarım.
Kızlar da başlarını çevirip bu muakkiplerine556 bakışarak fısıl
fısıl şöyle konuşurlardı.
Zişan:
— Nuruyezdan… dedi. Eski masallarda olabilir fakat şimdiki zamanda buna inanmazdım. Ferhat’la Şirin hikâyesi okuyorum
zannettim. Sarışın gençle birbirinize ne bakıştı o… Gözler, söyle549
550
551
552
553
554
555
556

a mansız: göz açtırmayan, nefes aldırmayan
tesir: etki
levha-i meftuniyyet: tutkunluk levhası
iğfal: aldatma
nazar-ı dikkat: ilgi
celp: kendine doğru çekme
zerrin: altın gibi sarı ve parlak olan
muakkip: ardına düşün, ardından gelen
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mek isteyince alet-i tekellüm557 olan ağızdan daha fasih558, daha müessir ifade-i hâl559 ediyorlar.
Nuruyezdan, bir halecan bakiyesiyle:
— Hakkın var kardeşim. Bugüne kadar hiçbir yılışkana yüz
vermediğimi bilirsin. Bu yılışmadı. Yalnız ikimizin aşina olduğumuz gayr-i arzi560 bir lisanla gözden göze konuştuk. Ta yüreğime
kadar saplanan bu ilk erkek nazarından tevahhuş etmedim. O çehre,
kalbimin o kadar munisi561 ki… Nerede gördüm ya Rabb’im? Yoksa hissiyatımın, muhayyilemin doğurduğu, aslı olmadık bir periye
mi tesadüf ettim?
Söze Vicdan da atıldı:
— Hemşireciğim… Buna aşk fizyolojisinde yıldırım darbesi
derler. Birkaç romanda okudum. Mübalağalı Acem masallarında
emsaline562 çok tesadüf olunur. Fakat şimdilerde hikâyelerden başka yerde görülmüyordu. Sizde vuku buldu. Tebrik ederim belalar
mübareği.
Kızlar yine arkalarına baktılar. Namık Senai, Zişan’a; Rıdvan
Sabih, Nuruyezdan’a; Necdet Eşref; Vicdan’a “Sen benim, sen benim, sen de benim” mealinde elleriyle işaret ediyorlardı.
Zişan biraz kıkırdayarak yavaşça:
— Oh çattık… dedi.
— Esmeri de bana düştü.
Vicdan, gülerek:
— Beyaz tombalakçası da bana.
Zişan:
— Falcının dediği çıktı.
557
558

559
560
561
562

a let-i tekellüm: konuşma aracı
fasih: güzel, ahenkli, açık ve anlaşılır şekilde düzgün ve yanlışsız söylenen
söz
ifade-i hâl: içten geçenleri anlatma
gayr-i arzi: dünya dışı
munis: alışılmış, yakın
emsal: örnekler
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Vicdan:
— Ne demişti?
Zişan:
— Esmer bir çocukla derde gireceksin.
Vicdan:
— Bana ne falcı söyledi ne rüyamda gördüm ne de muhayyilemin bir icat sanatı var. Bunu bana Allah gönderdi. Pekâlâ makbulüm563.
Üç kız gülüşerek yine arkaya baktılar. Her biri hissesine düşen
kısmeti kabul ettiğini ifhamen564 birer baş işareti verdi. Delikanlılar
mesruren565 baygın baygın birer teşekkür temennası ettiler566. Bu
suretle bu altı gencin arasında birer sevda muahedesi567 akdedilmiş568 oldu. O esnada Hoşkadem, manifaturacı569 camekânlarından
birinde gördüğü al ipekten örme bir kadın ceketine o kadar yüreği
çekerek bakıyordu ki bu mühim teklif ve kabulün asla farkında olamadı.
Namık Senai tatlı buğdayi570, irice kemikli, enli ve hafifçe çatık
kaşlı, büyükçe kulaklı idi. Fakat daima gülümser gibi duran çok
kirpikli iri siyah gözlerinde kadınları cezbeden hoş bir tesiri vardı.
Beyaz kumral, değirmi571 çehreli, çilek kırmızısı ince dudaklı
Necdet Eşref çok kısa olmayan boyu ile narin ve uzunca olan arkadaşlarının yanında yuvarlak kalıyordu.
Modern Karagöz’ün Narçıl Bey’ine benzeyen top salata kabarık saçlı, küçük fesli, bel kasıntısı ziyade, kısa ceketli, göğsü çiçekli
ramazan şıklarının yanında bu üç gencin yakalık, boyunbağı, fes563
564
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 akbul: kabul edilen
m
ifhamen: anlatma, bildirme
mesruren: baygın baygın
temenna etmek: selam vermek
muahede: bir işin yapılması için karşılıklı söz verme, ant içme, ahitleşme
akdetmek: düzenlemek, tertip etmek
manifatura: fabrika işi kumaş, bez vb. her çeşit dokuma
buğdayi: buğday benizli
değirmi: yuvarlak
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lerin kalıbı, saçların kesimi, elbiselerin renk ve biçimleri itibarıyla
asilane572 birer zevke tebaiyetleri573 görülüyordu. Bu küçük şeyler
kadar zevk ve terbiyeyi tayine574 medar575, büyük miyar576 olamaz.
Bu gençler Hoşkadem’in korkusuyla hayli alargadan türlü işaretlerle o akşam çok eğlendiler. Hanelerine avdetlerinde Zişan’la
Vicdan için latif bir gece seyranından başka büyük bir tesir bırakmayan ve üç muaşakaya577 mebde578 olan o ramazan gecesi, Nuruyezdan’ı -kalbini tatlı, korkunç ve derin esrarlı hisler ile dolduranbir leyle-i nasib579 gibi sardı. Büyükpederi onu dört beş gece sokağa
salıvermedi. Kız tuhaf bir hisse düşmüştü. Hüviyetini580 değil, henüz ismini bile tanımadığı o genci köşebaşında, sokağa çıkmasına
intizaren581 hep kendini bekliyor sanıyordu. Nazar-ı tahayyülü582
önünde daima o vardı. Onun sarı saçları, mavi gözleri ve bütün
emellerin mecmaı583 pembe dudakları.
VI
Nuruyezdan, o ana kadar hiç sevmemişti. Maşuku gibi aşk da
meçhulüydü. Oturup gezdiği yerlerde zihni hep ona matufiyetle584
dalıp dalıp kalıyordu. Acaba o tesadüf gecesi bu üç genç Hoşkadem’in sopasına rağmen uzaktan uzağa kendilerini takiple haneyi585
öğrenmişler miydi? Belki kapının önünden geçer vehmiyle586 so572
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a silane: kibarca
tebaiyet: uyma, tabi olma
tayin: belli etme
medar: dayanak, yardımcı
miyar: ölçü
muaşaka: birbirini karşılıklı sevme
mebde: başlangıç
leyle-i nasib: kısmet gecesi
hüviyet: kimlik
intizaren: bekleyerek
nazar-ı tahayyül: hayal
mecma: toplanılan yer
matufiyet: yönelmiş, meyletmiş
hane: ev
vehim: gerçekte var olmayan fakat var olduğu sanılan, varmış gibi tasarlanan
düşünce ve zan
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kağa nazır587 cumbanın588 içine girerek saatlerce bekliyor, sarışın
bir genç zuhur etse “Ah işte geliyor” halecanıyla çırpmıyor, gencin
o olmadığını anlayınca derin bir yeise589 düşüyordu. Onu bir daha
nerede görebilecekti?
Uğradığı yıldırım darbesinin beşinci gecesiydi… Yatmak için
odasına girdi, kapısını kilitledi, kandilini yaktı, lambasını söndürdü. Oda türbemsi bir loşluk aldı. Döşeğine giremedi. Orada kendini
uzun bir uykusuzluk beklediğini kaç akşamdır geçirdiği tecrübelerden biliyordu. Odanın içinde gezindi, gezindi. Aman Allah’ım o büyük sevda ile biintiha590, şişkin gönlü için odanın bu küçük sahası591
ne kadar dar geliyordu.
Ziyasızlığa592 tahammül edemedi. Lambasını tekrar yaktı. Kalbinde kaynayan muhabbeti onun müsebbibine593 göstermek istiyor,
onunla esirî594, mıknatısi595 bir muhabere596 açmaya uğraşıyordu.
Fakat bu nasıl olabilirdi? Birbirine meczup597 kalpler için geceleri zulmetleri598 arasında telepati599 yahut telsiz telgraf tesisine600
elan601 fen zaferyab602 olamamıştı. İlim ve fennin henüz aczi görülen bu hususta aşk bir mucize ihtira603 edemez miydi?
587
588
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600
601
602
603

n azır: bir yere doğru bakan ev, oda
cumba: bir binada duvar hizasından dışarı doğru çıkıntılı olarak yapılmış altı
boş, üstü örtülü oturulabilecek genişlikte balkon, çıkma
yeis: şiddetli üzüntü, keder
biintiha: sonsuz
saha: alan
ziya: ışık
müsebbip: sebep olan, yol açan
esirî: yok denecek kadar hafif, hissedilmeyecek derecede, uçucu
mıknatısi: manyetik
muhabere: haberleşme, yazışma
meczup: deli divane
zulmet: karanlık
telapati: birinin düşündüklerinin veya geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan
algılama
tesis: kurulmuş, meydana gelmiş şey
elan: şu anda, hâlâ, henüz
zaferyab: başarı kazanmak, başarmak
ihtira: daha önce benzeri olmayan bir şey inşa etme
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Odada, talebelik zamanında derse çalıştığı bir yazıhanesi vardı.
Onun üzerinde kendini cezbeden bir deste kâğıt ve hokka kalemin
önüne oturdu. Çözük, perişan saçlarıyla beraber gecenin zalamına604 dağılmış zihnini toplamak için başını iki eli arasında sıktı, sıktı. Nihayet dimağından feveran605 eden hissiyatı, kâğıdın üzerinde
şöyle eşkâl-i maani606 olmaya başladı:
“Meçhul sevgilim!
Ruhum, seni bulmak için hayalini takiben gecenin karanlıkları içinde serseri dolaşıyor. Bir bakışınla gönlümün tahtını zapt ettin607. Mülk-i aşkım608 oldun. Ben melekler gibi afif, sabiler609 kadar
masumum. Muhabbet610, musahharlarını611 girdaplara sürüklermiş.
Sen bana, aşkın yalnız kutsiyetine meclup612 bir bakire, bir cahile
acırsın değil mi?
Aşk nedir? Uluhiyetin613 bir nebzesi614, bir şulesi615… Ellerim
yüreğimin üzerinde huşuyla616 bağlı, sinem bilmediğim bir ateşle
dağlı, işte bu Halik’ın üzerinde, huzurunda duruyorum. Merhamet… Senin cehennemlerini çok kitaplarda okudum. Azaplarınla617
inleyenleri, marazından ölenleri gördüm. Merhamet… Bu girdiğim
cennet kapısından beni duzahına618 sokmazsın değil mi?
604
605
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616
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618

z alam: karanlık
feveran: coşma
eşkâl-i maani: anlamlı şekiller
zapt etmek: tutmak, yönetimi altına almak
mülk-i aşk: aşk ülkesi
sabi: küçük çocuk
muhabbet: aşk, sevda
musahhar: büyülenmiş
meclup: tutkun
uluhiyet: tanrılık sıfatı
nebze: az şey, az
şule: ateş alevi, alev
huşu: alçak gönüllülük
azap: büyük sıkıntı, eziyet
duzah: cehennem
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Kalbimde bilmediğim fakat biaman619 hisler, beynimde şimdiye
kadar kendimce menus620 olmayan kelimeler kaynıyor. Aşk ile mütehassis621 olmak… Bu muhabbetzad622 kelimeleri telaffuz etmek bir
bakir için muhil-i iffet623 midir? Kızlara sevmek memnu624 mudur?
Öyleyse niçin bir tomurcuk açılıp gül oluyor? Neden ufacık bir beyzadan625 bir bülbül doğuyor? Ne hikmetle tabiat her tekvininde626
bize muhabbetten ders veriyor? Ne için aşk olmadan bir kaplumbağa, bir yengeç bile saha-i imkâna627 gelemiyor?
Amir-i mücbiri628 hilkat olan bu davaya karşı hangi müddei629
hak kazanabilir? Gecenin şu kesif630 zulmeti arasından kulağını
bana ver. Oraya varlığımın samimiyetinden sızan birkaç söz fısıldayacağım: İşit, sarışın genç ruhum ebediyete yemin verdi. Seni
seviyor. Sana tevdi631 edecek içimde ne sırlarım var. Evvela söyle
sen kimsin? Adın Ziya mı? Nurullah mı? Yüreğime doldurduğun
aydınlık senin muzi632 bir asla mensubiyetini633 gösteriyor.
Hayaline tapınmak günah mıdır? İşte ben onun önünde sücuddayım634.
619
620
621
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631
632
633
634

b iaman: amansız, insafsız, merhametsiz
menus: alışılmış
mütehassis: duygulanan, duygulu
muhabbetzad: sevgiden doğan
muhil-i iffet: namusa dokunan
memnu: yasaklanmış
beyza: yumurta
tekvin: yaratma, yaratış
saha-i imkân: varlık alanı
amir-i mücbir: zorlayan, buyurucu
müddei: davacı
kesif: koyu
tevdi: verme
muzi: ışık veren, aydınlatan
mensubiyet: bir yer veya kimseye bağlı olma durumu
sücut: secde etme
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Bir ben… Bir o… hayalin… Bir de şimdi her şeyi muhit635 olan
gece. Aramızda sözlerime mahrem636 olacak ağyar637 yok. Dinle:
Güneş saçlarında pek sevdiğim sarı amber çiçeklerinin devalı638 ve öldürücü kokusu var sanıyorum. Koyu ummanlara639 dönen
gözlerim senin mavi fezalarınla640 birbirini tutuşturan engin gök,
deniz ufukları gibi birleşince ruhlarımız, kalplerimizin yarattığı
cennette müebbeden641 kavuşup mesut kalacaklar mı?
Dünyaları çeken tabiat uçurumları gibi aguşun beni cezbediyor. Başım dönerek oraya düştüğüm günü aşkın bana ne hazlar, sefalar sakladığını öğreneceğim.
Of… Ne söylüyorum? Kimse işitti mi?
Ruhumdan niçin kendi kulağımın bile duyduğunu istemediğim sözler tereşşuh642 ediyor? Ah yine soruyorum. Bu iffeten bir
dalalet643 midir? Düşündüğümü vicdanım huzurunda itirafım nasıl
ahlaksızlık oluyor? Dimağım hâkimimdir644. Ben onu değil, o beni
idare eder. O, muhitinin mâkesi645, bir ayinedir646. Onu gördüğünü
zapt etmek hilkatinden, ecsamı647 cezbetmek ve olunmak hassasından648 ben nasıl menedebilirim?
Vakiyi inkâr mı edeyim? Bu riyakârlık olmaz mı? Niçin çok şeyde riyakârlığı doğruluğa tercih, terbiye sayılıyor? Hayal, cevap ver.
Seni türlü türlü eşkâlde görüyorum. İşte şimdi aşkın kanatları üze635
636

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

 uhit: çevreleyen
m
mahrem: başkalarından saklanan, başkaları tarafından görülmesi, bilinmesi,
duyulması istenmeyen, gizli
ağyar: başkaları
deva: ilaç, derman, şifa
umman: çok büyük engin deniz, okyanus
feza: gök
müebbeden: sonsuza kadar
tereşşuh: sızma, sızıntı yapma
dalalet: sapkınlık, doğru yoldan çıkma
hâkim: hükmeden, buyruğunu yürüten
mâkes: bir şeyin yansıdığı, aksettiği yer
ayine: ayna
ecsam: cisimler
hassa: bir şeye veya bir kimseye mahsus olan, yalnız onda bulunan hâl
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rinde önümden uçuyorsun. Rikâbına649 kapanıyorum. Beni çiğneyip
geçme… Beraber uçur… Muhabbetin sevaikine650 ittibayla651 hiçbir
kanuna tabi olmayan serbest afaka652 uçalım. Kainatta sükkânını653
böyle serazat654 yaşatan bir semt-i ahrar655 var mı? İşte orada yine
böyle önünde secde-i sevdaya656 kapanarak günah işlemiş olmadan
her derdimi sana dökeyim.
Sarışın genç, farz et ki bütün kuyuttan657 azade658, bir cennet-i
âlâdayız659. Söyle bana. Bu dünyada leblerinin660 şarabıyla mest olmaktan lezzetli bir şey yokmuş öyle mi?
İlk telakide661 gözlerinin aşkını içtim. Sarhoşum. Ayılamıyorum.
Bu sekirden662 halasımın663 çaresini öğret. Arak üstüne arak bazen
deva imiş. Yanıyorum, enfasının664 kevserinden665 bana bir şifa666
sun. Ya reha667 bulayım ya büsbütün tutuşayım.
Ruhunu ruhuma nakleden sema renkli gözlerin hiç yalan söylemezler, ikrarlarında668 müebbeden669 sadıktırlar değil mi? Kolların vücudumu sarıp kapandıktan sonra birbirine temas edecek iki
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

r ikâb: büyük bir kimsenin katı, huzuru
sevaik: sebepler
ittiba: ardı sıra gitme, uyma
afak: ufuklar
sükkân: bir yerde oturanlar, o yerin sakinleri
serazat: istediği şekilde hareket eden, hür, serbest
semt-i ahrar: esir ve köle olmayanlar yeri
secde-i sevda: sevgi secdesi
kuyut: kayıtlar
azade: hür, serbest
cennet-i âlâ: en yüksek cennet
leb: dudak
telaki: buluşma, kavuşma
sekir: sarhoşluk
halas: kurtulma, kurtuluş
enfas: nefesler
kevser: cana can katan, hayat veren
şifa: derman, ilaç, deva
reha: kurtulma, kurtuluş
ikrar: açıkça söyleme
müebbeden: sonsuza kadar
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kalbin halecanlarından kaynayacak şiddetli hisler bana öldürücü
bir zevk tasavvurunu670 veriyor. Korkuyorum. Aşkın deraguş671 ve
buselerinde zehirler gizliymiş. İlahi672 bir şey nasıl yılan tıynetli673
olabilir? Söyle öyle midir?
Pek gençsin. Bu badirede674 sen de çok acemisin. Kim kimi koruyacak? Gel tutunayım sana, sarıl bana. Dudak dudağa, kalp kalbe ruhlarımız kaynasın, yek vücut uçuruma atılalım. Aşk ile fezanın
sonu bu kadar diyorlar. Gönüllerde ikiz yıldızlar doğarmış. Biz de
tevem-i vücud675 vahdet-i ruh676 ile o manzumelerin677 ahenklerine
karışıp uçalım. Bu arzdan biintihaya678 kaçalım, istihalemizi679 geçirelim. Şekilden şekle beraber girelim.
Aşk bizi namütenahi680 öldürsün. Aşk bizi binihaye681 diriltsin.
Birbirini itlaf682 ve ihya683, işte en büyük sırr-ı dünya684… Aşk!..
Bugünkü katilim fakat yarınki validim685 yine sen olacaksın. Aşk!..
Hilkat mayasının hamurkârısın686. Diriltmek için öldürürsün. Öldür.
Beni öldür fakat onun gözleriyle… Onun kaşlarının hançeriyle…
Onu sapla. Yüreğime sapla. Öleyim. Ve bırak bir daha dirilmeyeyim.
Sana tevdi için gönlüm esrarını geceye seriyor ve cevap bekliyor. Fakat senden hiç ses gelmiyor. Gece ihtiyarladı. Saçları ağarıyor. Horozlar ötüyor. Eski şuara, ne kadar yalancıymışsınız. Ne
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

tasavvur: zihinde canlandırma
deraguş: kucaklama, sarma
ilahi: Allah’tan gelen
tıynet: yaradılış
badire: birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
tevem-i vücud: ikiz varlık
vahdet-i ruh: ruh birliği
manzume: sıra, dizi, takım
biintiha: sonsuz
istihale: bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme
namütenahi: sonu olmayan
binihaye: nihayetsiz, sonsuz
itlaf: öldürme, yok etme
ihya: yeniden canlandırma, diriltme
sırr-ı dünya: dünya sırrı
valid: doğurtan
hamurkâr: yoğurucu
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şeb-i yelda687 ne de bad-ı saba688 henüz bana ondan selam getirmedi. Nesimin689 benden esirgediği saçlarının fulya kokusunu doğacak
güneş ilk şuasıyla690 yüzüme serpecektir.”
Artık haricin691 aydınlığı pencerelerden lambanın ziyasına galebeye692 başladı. Aşk fırtınaları, sinir buhranları, tezatlar, tekrarlar,
istirhamlar, baygınlıklar, ümitler, ümitsizlikler, tereddütler içinde
Nuruyezdan’ın kaleminden bu manalı, manasız satırlar dökülüyor,
dökülüyor, dökülüyordu. Kâh693 gülüyor kâh ağlıyor kâh dalıyor,
inliyordu. Sevmek bu muydu?
Uzun ve üzücü iş görmüş olanların yorgunluğu ve bir mektep çocuğu saffetiyle694 kolları üzerine yazıhanesine kapandı. Gece
onu hayalat-bahş695, esrarlı siyah kanatlarıyla sarmıştı. Gündüzden sıkılıyor, yine karanlık istiyor, sokulacak bir zulmet arıyordu.
Bir müddet yattı. Hasta gibi her tarafı kesiliyordu. Ağır ağır kalktı. Odasının bostana bakan penceresini açtı. Yüzüne dolan ziyanın
rutubetli serinliği ile ruhunu tazelemek istedi. Gözlerini hafif bir
yangın başlangıcı gibi kızaran ufka dikti. Tuluu696 bekledi. Bir merkez etrafında kızartı cüzi697 mora kaçar en tatlı kırmızı ve turuncu
çeşitlerini göstererek yayıldı, yayıldı. Uzaktan damların arkasında
bir nur membaı698 patlamış gibi birdenbire cesim699 bir ziya fıskiyesi göğe fışkırdı.
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

ş eb-i yelda: senenin en uzun gecesi
bad-ı saba: serin ve tatlı esen sabah rüzgârı
nesim: hafif hafif esen hoş ve latif rüzgâr
şua: ışın
hariç: dış, dışarı
galebe: üstün gelme, galip gelme
kâh: bazen, bazı zaman
saffet: maddi, manevi manada temizlik, saflık
hayalat-bahş: hayaller veren
tulu: güneşin doğması, doğuşu
cüzi: azıcık, pek az
memba: kaynak, pınar
cesim: büyük, iri, kocaman

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 83

Nuruyezdan, henüz doğan güneşin sırma güller, sümbüller serpen mülevven700 ziyasından, feyzinden701, tesellisinden hararetle bir
şeyler içmeye uğraştı. Yüzünde sevgilisinin saçları, buseleri gezindiği hissini veren bir vasl-ı muhayyel702 ile döşeğine uzandı. Daldı.
VII
Feyzullah Efendi’nin Vefa semtine karip703 bir sokak içindeki
konak yavrusu hanesi, arkası bostan, yanı mescit, önü işlekçe bir
sokak, saçakları şadırvanvari704 enli, pencereleri küçük, şehnişinleri705 çok, katları basık kâr-ı kadim706 bir binadır.
Mescidin ehramı707 bir çadır gibi eteklerini açmış geniş çatısı
yanında sivri külahlı bir dervişi andıran tombul ve bodur minaresi,
ölüleri küçük murabbalara708 münkasım709 demir parmaklı pencerelerden sokağa bakan, koyu renkli şimşirlere710, defnelere711, taflanlara712, çitlembiklere713, servilere gömülmüş haziresi714, mescit kapısı önünde yetişmiş ulu bir çınar buraya Şark menazırının715 sevimli,
sanihalı716 bir kasvet içindeki ruhaniyetini717 vermişti.
700
701
702
703
704
705

706
707
708
709
710
711
712
713
714

715
716
717

 ülevven: renk renk, renkli
m
feyiz: verimlilik, bereket
vasl-ı muhayyel: hayal kavuşması
karip: yakın
şadırvanvari: şadırvan gibi
şehnişin: odaların sokak ve bahçeye bakan cephelerinde dışarıya doğru çıkan,
üç tarafı pencereli küçük bir cumba şeklindeki çıkma
kâr-ı kadim: eski zaman işi, eski biçim
ehram: piramit
murabba: kare
münkasım: bölünmüş
şimşir: her mevsimde yeşil koyuya çalan sarı renkli bodur ağaç
defne: iki çeneklilerden taflan cinsinden ağaç veya ağaççık
taflan: gülgiller familyasından çiçek
çitlembik: kara ağaçgillerden düz kabuklu kerestesi sert ve dayanıklı ağaç
hazire: cami, türbe ve tekke bahçelerinde etrafı parmaklık veya duvarla çevrili
mezarlık
menazır: görünüşler, manzaralar
saniha: ilham
ruhaniyet: ruhla ilgili olma, manevilik
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Nuruyezdan bodur minarenin bir sıra nurdan gerdanlığını takındığı kandil gecelerinde büyüklerinin ellerini öperek, her ilkbaharda sokaktaki çınar tomurcuklandıkça bir yaşına daha girdiğini
anlayarak bu minareler, şadırvanlar, serviler, türbeler, mezarlar
arasındaki Şark beşiğinin maneviyatı içinde büyümüştü. Onun için
hilkati hüzünlü, gülse de tebessümü hazindi.
Feyzullah Efendi, ihtiyarlıktan yanmış cildini daha esmer gösteren beyaz sakalı ve burulacak bir bıyık kadar uzamış kaşları altındaki kalın camlı gözlüğün müdevver718 çerçeveleri içinde daha
iri görünen gözleri, başında arakiye719, sırtında haydarisiyle720 tavanı senelerin isiyle kararmış yeşil boya üzerine beyaz ufak baklava
çıtalı odasının köşe penceresi önünde, kitaplarının, enfiye721 mendillerinin ortasında oturur. Ciltlerinin bir kısmı alaturka722 bir nevi
etajer723 olan yastık rafının üzerine dizilidir. Hafif pürtüklü, sedefli,
ceviz arka kaşağısı724 uzun saplı bir kaşık gibi yanında durur. Parıl
parıl sarı pirinçten sigara tablaları, kehrüba725 imameli726 yasemin,
kiraz dalından çubuklar, ağızlıklar, şal, tütün kesesi hep etrafında
elini uzatınca yetişecek mesafelerdedir.
718
719

720

721
722
723
724

725

726

 üdevver: yuvarlak
m
arakiye: dervişlerin başına giydikleri yünden veya pamukludan yapılmış bir
nevi takke
haydari: bilhassa dervişler tarafından hırka altına giyilen yakasız, kolsuz, hırka
enfiye: keyif vermek için burna çekilen çürütülmüş tütün tozu
alaturka: Türk usulünde
etajer: kat kat rafları bulunan kapaksız, küçük mobilya, raf
kaşağı: insanın kendi sırtını kaşıyabilmesi için yapılmış, uzun saplı, ucunda el
veya genişçe bir kaşık biçiminde tırtıklı bir kısmı bulunan alet
kehrüba: açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde veya siyah renkte, yarı
şeffaf, kolay kırılan, bir yere sürtüldüğü zaman hafif maddeleri kendine çekebilen, sigara ağızlığı, tespih, bıçak sapı ve ufak tefek süs eşyaları yapımında
kullanılan fosilleşmiş reçine
imame: tespihlerin başına takılan, tespih ipinin iki ucunun içinden geçirilip bir
püskülle bağlandığı uzunca parça
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Eski odalarımızda konsol727 hizmetini gören iki yanı üst üste
müteaddit728 oyma hücreli mihrap şeklinde çiçeklik… Orta yerinde üzeri bağa729 kubbeli, sarı işlemeli antika saat. Hücrelerin her
birinde zarif çini keseler, kapaklı Saksonya bardaklar… Çiçekliğin
tamam mihrap merkezine muallak yaldızlı çerçeve içinde Lafza-i
Celâl730… Duvarlardaki zülfikarlı731 çifte Ali, ayat-ı kerime732 ve
bazı Farisi, Türki ebyat733 levhaları, sık ve yüksek kafesli pencerelerin sönük aydınlıklarını bütün bütün boğan fındıki734 çuha735 perdeleriyle oda bir türbe kasvet ve loşluğu içindeydi
Feyzullah Efendi Tarih-i Taberi’den sıkılırsa dest-i mütalaasına Siyer-i Nebi’yi alır, divanlara737 dalar. Ekseriya berceste738 bir
mısra okur, tesiriyle mest olur. Uyur, uyanır, köşe penceresinden
geleni geçeni seyreder. İhtiyar için bu sokak temaşası739 da bir eğlence yerine geçer.
736

O ramazan günü, pek tiryakisi olduğu kahve ve tütünden mahrûumiyeti hasebiyle740 Arabi ve Farisiden perhizkârlık741 üzerine
727

728
729
730
731
732
733
734
735
736
737

738
739
740
741


konsol:
üzerine ayna, lamba, saat veya süs eşyası konan, genellikle duvar
kenarına yerleştirilen çekmeceli dolap
müteaddit: çok sayıda birçok
bağa: kaplumbağa kabuğundan yapılmış eşya
lafza-i Celâl: Allah kelimesi
zülfikar: Hz. Ali’nin ucu çatallı, ortası yivli olan çok meşhur kılıcı
ayat-ı kerime: ayetler
ebyat: ikişer mısradan ibaret manzum sözler, beyitler
fındıki: fındık kabuğu rengi
çuha: yünden dokunmuş, tüysüz, ince ve sık düz kumaş
dest-i mütalaa: okuma gündemi
divan: eskiden şairlerin aruz vezniyle yazdıkları şiirlerini, nazım şekillerine
ve kafiyelerinin son harfine göre belli bir sıraya bağlı kalarak düzenledikleri
şiir mecmuası
berceste: seçilmiş, güzel
temaşa: hoşlanarak bakma, seyretme
hasebiyle: dolayısıyla
perhizkârlık: haram ve yasak olan şeylerden kaçınma
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manzum742, mensur743 çok şey okuyarak kendi kendine vaaz744 u
nasihatte bulundu.
Feyzullah Efendi boydan boya kerevet745 üzerine çatmadan
makat746 ve yastıklı, duvarları ayetli, teberli747 odası ve kütüb-i atika748 hafızı antika kafasıyla şecere-i milletimizde749 günden güne
nesli münkariz750 olan ziruh751 bir anane idi.
Pend-i Attar’ı açtı. O nesayihin752 derinliklerine zihnini indirmeye uğraştı. Sahifelerin içinde gezindi, dolaştı. “Tâ tuvâni
bâ-zenân sohbet mecuy”753 mısraı üzerinde ağırlaştı, nihayet daldı. Mütalaanın754 yarı yorgunluğunu böyle uykuya yedirdi. Kendini
bulduğu zaman saate baktı. Vakit ikindiye ermiş.
Nuruyezdan her sabah uykudan kalkınca büyükbabasının yanına iner, elini öper, hayır duasını alır. İhtiyarın ömrüne inzimam755
edecek o günün sıkletini756 bu suretle sanki hafifleştirirdi. Fakat
ikindi olmuş, kız daha gözükmemişti. Acaba hasta mıydı? İhtiyar
merak etti. İnsan çağırmak için zil kullanmaz, el kakardı. Ziyade
ses çıkarmakta idman757 gelmiş iki kuru avucunu birbirine vurdu.
Besleme kız Server gözüktü.
Hemen sordu:
742
743
744
745

746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

 anzum: nazım şeklinde yazılmış veya söylenmiş
m
mensur: düz yazı biçiminde olan
vaaz: öğüt niteliği taşayan dinî konuşma
kerevet: tahtadan yapılmış üzerine minder ve şilte konarak oturulan veya yatılan yüksek sedir
makat: oturulacak yer
teber: balta
kütüb-i atika: eski kitaplar
şecere-i millet: millî varlık
münkariz: sona ermiş, yok olmuş
ziruh: canlı
nesayih: öğütler
“Gücün yettiğince kadınlarla sohbetten kaçın!”
mütalaa: etraflıca düşünme
inzimam: üstüne ekleme
sıklet: ağırlık, yük
idman: güç
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— Küçük hanım nerede?
— Daha odasından çıkmadı efendim.
— Kızın ne olduğunu merak etmiyor mu? Validesine söyle çıksın baksın.
Server “Peki efendim.” telakkisiyle758 birkaç adım geri geri çekilerek çıktı.
Atiye Hanım’la Düriye Hanım, gelin kaynana, efendininkine
müşabih759 geniş antika bir odada oturuyorlardı. Burada çiçekliğin
önündeki Saksonya testi ve bardaklara Çanakkale’nin koyu renk
sırlı760 toprak mamulatı761 da karıştırılmıştı. Çiçekliğin iki tarafındaki yük ile dolabın kapıları üzerinde yağlı boya ile eski usulde
yapılmış serviler, çiçekler, yemişler görülüyordu. Odanın pencereli
cephe dılını boydan boya kaplamış çatma makatlı kerevetin iki yanında üzerlerine Trablus battaniyeleri örtülü erkân minderleri762 ve
orta yerde geniş tablalı763 büyük bir sarı mangal vardı.
Kaynana, başı oyalı, Kandilli yazmasıyla kundaklı, romatizmadan bacakları şiş, altmışını geçkin, kısa, yuvarlak bir hanım…
Gelin, yol yol ağarmış saçlarını unnabi764 bir gaz boyamasının altına saklamış, yüzünde daha şimdiden elli yaşının çizgileri hemen
belirmiş otuz sekizlik, narin, nazik, uzunca bir ihtiyar taze… Aydınlığı az bu türbe manzaralı evde yalnız Nuruyezdan’ın hayatına emel
bağlayarak yaşayan bu iki kadın karşı karşıya zaten sevgili kızlarına
birkaç zamandır arız olan garabeti765, zaafı, solgunluğu, dalgınlığı
konuşuyorlardı. Onda nazik bir çiçek bünyesi vardı. Heva-yı haya758
759
760

761
762
763
764
765

telakki: kabul etme, alma
müşabih: benzer
sır: çanak, çömlek, küp gibi topraktan yapılmış eşyaya parlaklık vermek, sızdırmalarını önlemek, dış etkenlerden korumak için sürülen saydam veya donuk vernik
mamulat: yapılmış şeyler
erkân minderi: büyüklerin oturduğu tek kişilik, rahat, geniş minder
tabla: maden veya tahtadan yapılmış tepsiye benzer soba veya mangal altlığı
unnabi: ünnap renginde bir tür kırmızı
garabet: tuhaflık
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tında766 cüzi bir sertlik, bir tebeddül767 peyda olsa hemen hâline bir
tagayyür768 ve solgunluk gelir, teessürü belli olurdu. Gençlere arız
bin türlü tehlikeler var. Kız acaba ne gibi bir hâle uğramıştı? Sabahtan beri validesi dört beş defa kızının odasına kadar çıkmış, kapalı
kapıdan içerisini dinlemiş, bir ses işitememiş, uyuduğuna hükmederek rahatsız etmekten ihtirazen769 yine sessizce aşağıya inmişti.
Büyükpederin Server ile gönderdiği haber üzerine Düriye Hanım
bir daha yukarı çıkmaya mecbur oldu. Yine kulağını oda kapısına
verdi. Bu defa Nuruyezdan içeride hafif hafif inliyor gibi geldi. Merak ve teessürü arttı. Yavaşça kapıyı birkaç defa vurdu. Kız baygın
ve raşedar770 bir sesle:
— Kimdir o?
— Benim yavrum… Aç. Akşam oldu. Niye kalkmıyorsun?
Hasta mısın?
— Ah anneciğim…
eniniyle kız içeride hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kadının aklı
başından giderek:
— Nuruyezdan aç. Beni deli mi edeceksin? Ne var?
Kapı açıldı. Kız elinde merhum pederinin küçük bir fotografisiyle validesine koşarak teessür yaşlarını saça saça:
— Bu gece rüyamda beybabamı gördüm.
— Aa, hayırdır inşallah… Geçenlerde ben de gördüm. Bizden
bir istediği var. Ruhu için sadaka verelim. Kur’an okuyalım, okutalım. Nasıl gördün? Söyle bakayım.
— Boynuma sarıldı, yüzümden öptü.
Düriye Hanım’ın birden beti benzi uçarak:
— Hayırdır kızım… Hayırdır.
— Ölünün diriyi öpmesini hayır ile tabir etmezler.
766
767
768
769
770

h eva-yı hayat: yaşam havası
tebeddül: değişme
tagayyür: değişme, başkalaşma
ihtirazen: çekinerek, sakınarak
raşedar: titreyen
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Batıl771, makul772 birçok kadınca itikatlarda773 pek mutaassıp
olan Düriye Hanım, kızını teselli edecek bir söz bulmak güçlüğüyle
dudaklarını ısırarak:
— Hayırdır de de hayır olsun kızım. Ölü, diri getirir. Yakında
sevineceğiz inşallah. İnsan merhum pederini rüyasında görmekle
bu kadar meyus774 olur mu?
— Anne…
— Yavrum…
— Beybabam pek genç vefat etmiş değil mi?
Düriye Hanım, ağzından kaçan ateşli bir ah ile gözlerinden
kaynayan iki damlanın yuvarlanmasını menedemeyerek:
— Yirmi iki yaşında.
— Pek genç evlenmiş olacak.
— On sekizinde.
— Neden vefat etti?
— Ecel.
— Hastalığı ne idi?
— A kızım niçin bana ahret sualleri soruyorsun? Rabb’imin
takdiri böyleymiş. Ecel gelince baş ağrısı bahane olur. Sen okumuş
kızsın. Böyle şeyleri benden iyi bilirsin. Ömrümün öyle kara bir
gününü hatırlattırıp da zaten benim gibi meraklı bir kadını bütün
bütün meyus etme… Haydi, üstünü giy. Büyükbaban aşağıda seni
bekliyor. Zavallı ihtiyar bir evin içinde bile iki saatçik hasretine
tahammül edemez. Sen onun hem oğlusun hem de oğlunun bergüzarı775 torunusun. Bu iki muhabbeti sende cemetmiştir776. Haydi
gidelim. Biraz daha gecikirsek büyükbabanla büyükanneni sızılı
bacaklarıyla buraya kadar çıkmaya mecbur edersin.
771
772
773
774
775
776

b atıl: gerçekle ilgisi bulunmayan şey
makul: akla uygun
itikat: inanç
meyus: ümitsiz, karamsar, üzgün
bergüzar: hatıra
cemetmek: toplamak, bir araya getirmek
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VIII
Nuruyezdan, o müellim suallerinde ısrar etmez. Üstünü giyer.
Başını düzeltir. Validesiyle birlikte büyükbabanın odasına inerler.
Torununu görünce ihtiyarın kalın camlı gözlük altından gözleri
parlar. Çehresini sevinç kaplar. Öpmek arzusuyla uzanan dudakları
titreyerek:
— Gel bakalım Yezdan. Gülümün gülü… Seni koklayayım.
Kız, en küçük zamanından beri her sabah büyükbabasına mukannen777 olan buse borcunu bilir ve pek hoş bir eda778 ile tediye779
ederdi. Beş altı yaşında bir kızcağız masumiyetiyle yürürdü. Evvela
alnını, sonra sıra ile sağ ve sol yanaklarını ihtiyarın sanki muhabbet hararetiyle kurumuş buruşuk dudaklarına uzattı. Büyükbaba her
öpüşte aldığı lezzetin büyüklüğünü anlatmak için ağzını geniş geniş
ve tatlı tatlı şapırdatıp uzun uzun ohlar çekiyor: “Ah benim kaymağım…” sözünü tekrar ediyordu.
Sonra torununu elinden tuttu. Yanına oturttu. Bir tamahkâr780,
hazinesine nasıl bakarsa gözlerini tarif olunamaz bir merkûziyet781
ve endişe ile ona dikti. Bakışına, soluyuşuna varıncaya kadar en
sade ve tabii harekâtına782 derin derin dikkat ediyor, küçük bir tagayyür783 ve solgunluğundan büyük teessürlere düşüyordu.
Kızın beyaz, yumuşak pamuk ellerini iki avucu arasında ağzına götürdü. Öpüp koklayarak:
— Ah gülüm… dedi. Yine bugün rengin solgun, hâlin durgun.
Rahatsız mısın?
— Hayır efendim.
777
778
779
780
781

782
783

 ukannen: kural hâline gelen
m
eda: tarz, üslup, davranış veya anlatış biçimi
tediye: ödeme
tamahkâr: açgözlü, cimri
merkûziyet: bakışın sürekli biçimde birine, bir yere veya bir şey üzerine çevrilmiş, dikilmiş olması
harekât: davranışlar
tagayyür: değişme, başkalaşma
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— Hayır mı? Seni gidi yalancı karı seni. Mutlak üşüttün, soğuk
aldın. Bir şey oldun.
— Bir şeyim yok efendim.
— Saklama ben bilirim. Bir şeyin yok da niçin bu vakte kadar
odandan çıkmadın?
—…
— Ha, bak işte cevap yok… Sükût784 ikrardan785 gelir.
Saatine bakıp dikkatle kızın nabzını muayeneneden786 sonra:
— Nabzın hâl-i tabiide787 değil… Fazla atıyor… Hararetin788 de
var… Çıkar bakayım dilini.
Kızın çilek kokan küçük pembe dilini görerek:
— Dilin de bozuk… Çabuk İdris’e söyleyiniz eczaneye gitsin
bir doktor getirsin.
— Vallahi bir şeyim yok efendibaba, merak buyurmayınız.
— Gözüme mi inanayım sana mı a gülüm?
Bu esnada büyükvalide Atiye Hanım, bir taraftan Server’in
koluna asıla asıla diğer eliyle kalın bir bastona dayana dayana romatizmalı vücudunu güçlükle taşıyarak odaya girer. Büyükbaba ile
torunu hemen kucak kucağa görünce gülerek:
— Agucuk bebeciğime, agucuk yavruma… Hanimiş benim kızım… Haydi, attaya gidelim. Dadın sana buva789 versin mi?
Feyzullah Efendi tebessümle:
— Ne o büyük hanımefendi, eğleniyor musunuz?
Büyük hanım büyük bir ihtiyat790 ve tasarlayışla kendini makatın kenarına bırakarak:
784
785
786
787
788
789
790

s ükût: susma, konuşmama, sessizlik
ikrar: kabul etme, tasdik etme
muayene: yoklama, kontrol
hâl-i tabii: alışılmış olan
hararet: ateş
buva: çocuk dilinde su
ihtiyat: tedbirli ve ölçülü davranma
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— Eğleniyorum zahir791… Koskoca on yedisinde kızı hâlâ iki
yaşında bebecik gibi seviyorsunuz.
Büyükbaba tebessümü arttırarak:
— Kıskandınız mı haminneciğim?
— Hay… Neye kıskanayım… Bu evde hepimiz o kızın delisi divanesi. Cemi792 ümmet-i Muhammed’inkiyle793 beraber bu da
Allah’ın birliğine emanet. Dokuz körün bir değneği işte bir kızımız var. Habib-i Ekrem’i794 hürmetine Rabb’im bağışlasın. O da
bizim kendine düşkünlüğümüzü biliyor da nazlandıkça nazlanıyor.
Gel bakayım yavrum. O gül yanağı bir parçacık da ben koklayayım.
Hak, nazardan saklasın. Ah meleğim… Ömrümün varı795…
Nuruyezdan, büyükbabasının kolları arasından hanımninesinin
kucağına gider. Kadın torununu bir buse tufanına gark ettikten796
sonra:
— Ah gülbeşekerim797, öpmekle doyamam ki… Nen var? Sahi…
Yine benzin uçuk.
Server, oda kapısından görünerek:
— Efendim misafir geldi. Küçük hanımı istiyorlar.
Atiye Hanım:
— Nasıl misafir? Kim geldi?
— İsmini bilmiyorum efendim. Küçük hanımefendinin mektep
arkadaşıdır. Bazı bazı gelir. Süslü, genç bir hanım.
Nuruyezdan büyükvalidesinin kucağından sıyrılarak dışarı koşar. Kızın odada kalan bu üç âşığı mahzun798, melul799 birbirinin
791
792
793
794
795
796
797
798
799

z ahir: görünen, belli
cemi: bütün, hep
ümmet-i Muhammed: Müslümünlar
Habib-i Ekrem: Hz. Muhammed
var: sahip olunan şeylerin bütünü, mal, servet
gark etmek: boğmak
gülbeşeker: gül yaprağından yapılan macun kıvamında tatlı
mahzun: üzüntülü, kederli
melul: boynu bükük, üzgün
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yüzüne bakışırlar. Derin bir sükûtla nazardan nazara onun sıhhati
hakkında bir müddet istişarede800 bulunurlar. Nihayet büyükvalide:
— Efendim kız evde oturmadan sıkılıyor. Sokak istiyor. Hele
gece ramazan gezmesine bayılıyor. Anlıyorum.
Efendi düşünerek:
— Arada gönderiyorum. Ben onu her gece it kopuk arasına nasıl salıvereyim?
Büyük hanım:
— Bu gece gönderelim.
Efendi:
— Bugün onun benzini çok kaçık gördüm. Ya bir hastalığı yahut bize söylemediği bir üzüntüsü var.
Düriye Hanım, rutubetlenen gözünü mendiliyle kurutarak kayınvalidesinin kulağına:
— Bu gece rüyasında beybabasını görmüş.
Yaşlar gelininden büyük hanıma derhâl sirayetle801:
— Bu ölümün ettiğini kimseler etmez. Ah yavrum, Şefik’im…
O gül yüzün solup toprak oldu mu? Ben o kadar arzu ediyorum da
göremiyorum. Nasıl görmüş?
— Sarılmış kızını öpmüş.
— Ha? Öpmüş mü? Yaradan’ın birliğine emanet… Kızı bize
bağışlasın, yanına almasın…
— Ah… Alnımızın kara yazıları. Allah canımı alsın, o günleri
göstermesin.
Vücudunun usare-i hayatı802 kurudukça gözyaşlarına mebzuli803
yet gelen Atiye Hanım, çocuk gibi ağlamaya başlayarak:
— Kızım Düriye, elimi uzatamıyorum. Heybemden mendilimi
al da gözlerimi siliver.
800
801
802
803

istişare: görüş alma, danışma
sirayet: geçme, bulaşma
usare-i hayat: hayat özsuyu
mebzuliyet: bolluk, çokluk
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Düriye Hanım, kaynanasının heybesinden mendilini çıkarır, bir
ananın küçük kızına gösterebileceği bir şefkatle yaşlarını siler.
Hep bu ahlar, ağlamalar ağızdan kulağa fısıltı ile cereyan ettiğinden efendiyi büyük bir merak alır:
— Hanımlar fısıltı istemem. Benden saklanan bir felaket mi
var?
Büyük hanımın ağlaması çarçabuk hıçkırık derecesini bularak:
— Bir şey yok beyefendi… Bir şey…
— Bir şey yok da gözleriniz açık kalmış musluk gibi niye akıyor?
— Eyy… Tanrı’mın cilvesi… Ne denir?
— Kızda bir hastalık mı var? Söyleyiniz hanım? Elim ayağım
titriyor. Şakaya gelecek bir yaşta değilim.
— Ah yüreğim kabardı. Çarpıntım tuttu. Boğazıma bir şey tıkandı. Bu hafakan804 illeti de bir gün beni götürecek. Beyefendi biz
ağlıyoruz. Ağlatmamak için size bir şey söylemiyoruz.
Efendi teessürle:
— Hakikati saklarsanız beni ağlatmaktan ziyade berbat etmiş
olursunuz. Söyleyiniz ne var?
— Ah ne olacak… Kız rüyasında babacığını görmüş…
İhtiyarın seyelana805 vesile arayan yaşları hemen gözlerinden
sızarak:
— Of… Ah mineʼl-mevt806… (Etrafını yoklar.) Mendilimi bulunuz.
Büyük hanım bütün bütün boşanarak:
— Ah, beyefendi “Ağlamayınız.” diyeceğim ama dayanılmıyor
ki… Yavrum daha dün ölmüş gibi yüreğimin başı sızlıyor. İçimin
ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı
bu… Ah, hiçbir kedere benzemiyor.
804
805
806

h afakan: yürek oynaması, çarpıntı
seyelan: akma, akıntı
mineʼl-mevt: ölümden dolayı
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— Hanım sus… Orucum sakatlanacak.
— Bende ne oruç kaldı ne abdest. Kızına sarılmış şappadak öpmüş. Ah bu rüyayı hiç beğenemiyorum. Hayra yoralım da hayrolsun.
Efendi mendili gözlerinin çukuruna batırarak:
— Leğen, ibrik getiriniz. Abdest tazeleyeyim de namaza durayım. Başka türlü teskin-i teessür807 kabil değil.
Düriye Hanım, hıçkıra hıçkıra leğen, ibrik getirmeye gider.
Odada bu matem edilirken efendilerin esrarına vukuf808 merakıyla
kapıdan içerisini dinleyen Server, macerayı pek tamamıyla anlayamaz. Fakat işitmediklerini kendi dirayetiyle809 tamamlayarak doğru
mutfağa Hoşkadem’in yanına koşar:
— Abla.
— Ne var ayo?
— Yukarıda bir ağlaşma, bir sızlaşma kıyamet kopuyor.
— Kim ağlıyor? Ne olmuş?
— Küçük hanım dün gece rüyasında bir Arap görmüş de pek
korkmuş.
— Şimdi Arap gibi senin ananı bellerim ha.
— A bana ne kızıyorsun?
— Kızarım zahir. O, rüyasında Arap gormedi. Onun ne gordüğünü sana söyleyeyim mi? Yeni terlemiş dereotu bıyıklı, tel kadayıfı saçlı, elma tatlısı yanaklı, apiko bir bey gordü… Söyletmeyesin
beni şimdi ha. Yukarı çıkarsam hepsini anlatırım. Zişan’ınki esmer,
Vicdan’ınki ablak suratlı. Birbirlerine hi hi hi hi… Fingir… Fingir…
Fingir… Aşüftelerin canı koca istiyor… Yukarıdaki bunaklar neye
ağlıyorlar? Şimdiki kızların başka dertleri var mı? Kim bilir senin
de ne bokun vardır?
— Allah göstermesin.
807
808
809

teskin-i teessür: üzüntü dindirme
vukuf: anlama, bilme
dirayet: kavrayış, anlayış
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— Allah gostermesin mi? Ha… Guçuk hanımın dolabından çaldığın pudrayı suratına sürüp de komşunun genç uşağına görünen
sen değil misin?
— Aa, Rabb’im kuru iftiradan saklasın.
— Ben bilmez miyim, hepiniz o bokun soyu… Bu evde benden
başka ırzına kavi810 kim var? Söyle bakayım.
— Aa, büyük hanımefendi… Gelin hanımefendi… Onlar ırzsız
mı?
— Onlar kocakarı ayo… Onların suratlarına kim bakar?
— Ya senin abanoz811 suratına da kim bakar acaba?
Hoşkadem ocak maşasını kavrayarak:
— Abanoz mu? Seni gidi havruz812 seni… Beyazın adı var
Arap’ın tadı var… Sen ne bilirsin maymun? Bulaşık çukuru solucanı musibet! Bize efendiler, paşalar gönül veriyor. Çamlıca’daki
Arap hanımefendiyi gormedin mi? Karşısında üç tane beyaz halayık813 el pençe divan duruyor.
— Koskoca dünya bu. Öyle birkaç tane midesiz efendi bulunabilir.
Hoşkadem elindeki koca maşayı Server’e fırlatarak:
— Al sana midesiz… Mıymıntı şıllık…
Server kaçarken maşayı belinin ortasına yer ve bağırır:
— Elin kırılsın ocak başı marsığı fellah814! Belimi çökerttin…
— Çökersin ohh… Kızgın aşüfteler… Handiyse sokaklarda
“Koca!..” diye dellal815 bağırtacaksınız. Damlara çıkacaksınız.
IX
Nuruyezdan, o sabah pek geç kalkmasına bir mazeret bulmak
için rüyada babasını gördüğünü uydurmuştu. Rüyada onu biri öptü.
810
811
812
813
814
815

k avi: sağlam, güvenilir
abanoz: koyu, parlak siyah
havruz: lazımlık, oturak
halayık: kadın köle, cariye
fellah: arap
dellal: duyulmaması gereken bir şeyi herkese duyuran kimse
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Fakat bu ölmüş babası değil, bilakis pek diri bir gençti. Anasını
görünce eski bir mezara atfen816 döktüğü yaşlar, yeni sevdası içindi.
Bu garam817 rüyası ile vücudu o kadar gevşemişti ki âlem-i manada818 sarıldığı hayali uyandıktan birçok müddet sonra da kolları arasından bırakmak istemedi. Validesi, kendini kapı arkasından
döşeğini terk etmeye icbar819 eylediği zaman sefasını bozduğu için
ağlamış ve hemen büronun gözünden babasının fotografisini alarak
o saniada820 bulunmuştu.
Ölünün diriyi öpmesinden teşeümle821 ağlayan ihtiyarların gözyaşları küçük hanımın pek işine yaradı. Kız sıkılmasın, eğlensin
şefkatiyle o gece bir araba tutuldu. Komşu kızları Vicdan ve Zişan’la birlikte torunlarını gezmeye gönderdiler. Bu defa Hoşkadem
beraber gönderilmedi. Küçük hanımlar arabacının yanına oturtulan
İdris’in nezaretine822 emanet edildi. Bu da dadının çekilmez takayyüdünden823 kurtulmak için Nuruyezdan’ın çevirdiği bir manevra
eseriydi. Büyükananın yaşları gittikçe bir mebzuliyet-i cereyan824
peyda etti. Sanki keder gözlerinden burnuna intikal825 ile bütün
gece nezle şeklinde oradan aktı.
Bir taraftan Hoşkadem de mutfakta fitili aldı. Çünkü kendinin
gece seyranı için arabaya kabul olunmaması pek fena içine işledi.
Rüyada görülen korkunç Arap keyfiyetini826 tahkik827 için büyük
hanımefendinin yanına kadar çıktı. Kadın ninenin merakı tazelendi. Hoşkadem’i de beraber ağlatmaya uğraştı. Fakat Arap ağlamadı. Nuruyezdan’ın rüyasında gördüğü babanın merhum beybabası
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827

a tfen: birine, bir şeye yükleyerek
garam: şiddetli arzu, büyük aşk
âlem-i mana: rüya
icbar: zorlama
sania: uydurma
teşeüm: uğursuz sayma
nezaret: bakma, gözetme
takayyüt: üstüne düşme
mebzuliyet-i cereyan: artarak akma
intikal: geçme
keyfiyet: husus, vaziyet
tahkik: araştırma, soruşturma
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olmadığını kendi irfanı828 derecesinde rumuzla829 anlatmak istedi.
Muvaffak830 olamadı. Sahur yemeği pişirmek için hiddetle yine
ocak başına indi. Kendi kendine şöyle söyleniyordu:
— Torununuz dün akşam beybabayı gordu. Yarın akşam efendi
amcayı gorur. Obur gece dayıyı… Daha sonra siz gorur anlarsınız.
Sahur için ocak başında şirden831 kızartırken pek az hatırlayabildiği memleket havalarını taganniye832 başladı. Sonra nağmeyi
Türkçeye çevirdi. Biraz genizden ve maderzad833 diline andırır telaffuzla söylüyordu:
“Nâ-ümid834 aşka doktor, var mı tıbbın çâresi” şarkısını pek sever fakat beste ve güftece bütün bütün tağyiren835 şöyle çağırırdı:
Nane var mı aşka doktor çaresi?
Ne eyle ablam deli uşağın a karesi
Penceremden ya cehennem çık terenenem sendedir.
-NakaratTencereyle derd-i mârem ciğerimin tavası
Fusuldan836 hiçbirine ithali837 kabil olmayan838 bir makamla
böyle şarkı okuya okuya tavadan kurtardığı şirdenleri aşırmak fırsatını gözleyerek etrafında dolaşan tekire arada bir maşa, sacayak,
odun parçası eline her ne geçerse fırlatması da abla için bir ikinci
meşgale teşkil ediyordu.
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

irfan: bilme, anlama
rumuz: sembol
muvaffak: başarılı
şirden: koyun, keçi vb. hayvanların kalın bağırsağı
taganni: şarkı söyleme
maderzad: ana dili
nâ-ümid: ümitsiz
tağyiren: bozma, başka şekle sokma
fusul: bölümler, kısımlar
ithal: dâhil etme
kabil olmamak: mümkün olmamak
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Feyzullah Efendi, iftardan sonra odasında kahve, sigara ve enfiyeyi birbirine ulaya839 ulaya köngürler840. Bir müddet sonra gözlerini açar, yine bu üç mükeyyifeyi841 birbiri ardınca sıralar. Eğer
komşulardan kendi gibi bir iki tiryaki ihtiyar, zatını ziyarete gelmezse divanlara dalar.
Kâlâyî’nin ehlikeyif842 hakkındaki terciibendini okur:
Kahve fincanı elinde hele etdikçe şükür
Kendi içti sanur ol kahveyi çakşırı içer843
Görse meclisde eğer cezbeli bunca dilber
Yetmeyip çeşm-i çerez vasla şeker de çiğner844
Kaynaşır ise velî telve gibi dibe çöker
Nîm-hâb içre belinden kemeri çözse eğer845
Uyanıp anda bakar kim ne kuşak u ne kemer
Zevk-ı vuslat idüği uyku imiş cümle meğer846
Kahve, maʿcûn, tütün, enfiye vü kâfir afyon
İşte beş şeydir eden bizi azîzim mecnûn847
Kelimeleri mısralarını ve mısraları okuyanları afyonlayan848
bu tiryaki eşarını849 süzdükçe cıgaraya, enfiyeye iştihası850 artar. Bir
tutam kara tozun sekriyle851 iki nefes siyah dumanın keyfi arasında
839
840
841
842
843
844

845

846

847

848
849
850
851

u lamak: birbirine bitiştirip eklemek
köngürlemek: uyuklamak, gevşemek
mükeyyife: keyif ve sarhoşluk veren şey
ehlikeyif: keyfine düşkün kimse
“Kahve fincanı elinde iken şükrettikçe o kahveyi kendi içti sanır, şalvarı içer.”
“Eğer mecliste bunca coşkulu dilberi görse kavuşmak için gözüyle çerezlenmekle yetinmeyip şeker de çiğner.”
“Eğer yarı uykulu iken belinden kemerini çözse ancak kaynaşırsa telve gibi
dibe çöker.”
“Orada uyanıp bakar ki ne uşak ne kemer var vuslat zevki meğer hep uykuymuş.”
“Kahve, macun, tütün, enfiye ve kâfir afyon. Azizim, bizi mecnun eden işte bu
beş şeydir.”
afyonlamak: uyuşturma
eşar: şiirler
iştiha: arzu, istek
sekir: sarhoşluk
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Sürûrî ile Kâlâyî’nin şiir ve edepten (!) müsabakalarına852 göz gezdirir:
Sürûrî:
Şimdi meydân-ı tasannuʿda süpürge satıyor
Bohçasın alıp o Kıptî yapılı Kâlâyî853
bunlardan ihtiyar mizacı doyup da artık iğrenç gelince Pertev Dîvânı’nı açar:
Yolunda aşk sebeptir lisana gelmemize
Değil lisâna vü belki cihâna gelmemize854
Ve:
Cezâsın bulsa da gaddâr onulmaz açtığı yâre
Olur mu tîği kırmak iltiyâm-ı zahmına çâre855
gibi âşıkane856, derd-mendane857 ve:
N’ola sâkiye kanım kaynasa cânım gibidir.
Verdiği bâde ʿurûkumdaki kanım gibidir858
nevinden rindane859 ve:
Bu bâğın bâğbânı lâneden çok mürg uçurmışdur
Nice bin bendesin Pertev gibi konmuş göçürmişdür860
852
853

854

855

856
857
858

859
860

 üsabaka: yarışma
m
“O çingene yapılı Kâlâyi şimdi çıkınını almış sanat meydanında süpürge satıyor.”
“Senin yolunda dile gelmemize sebep aşktır. Yok, dile değil, belki dünyaya
gelmemize sebep aşktır.”
“Gaddar, cezasını bulsa da açtığı yara kapanmaz. Kılıcı kırmak yaranın iyileşmesine çare olur mu?”
âşıkane: âşık olana yakışacak şekilde
derd-mendane: dertlice
“Sakiye kanım kaynasa ne olur? (Çünkü) canım gibidir, verdiği şarap damarlarımdaki kanım gibidir.”
rindane: rint olan kimseye yakışır şekilde
“Bu bağın bahçıvanı yuvadan çok kuş uçurmuştur, binlerce kulunu pertev gibi
kondurmuş, (sonra da) göçürmüştür.”
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yollu hakimane861 mısralar bulur. Fuzûlî’yi karıştırır…
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak862
Olsa maksûdunca devrân-ı felek bir nice gün
Olma mağrûr ey ki hâl-i dehr rûşendir sana863
Kâtil-i âbâ vü ecdâdın muʿâf etmez seni
Umma ondan dostluk resmi ki düşmandır sana864
Gelin ey ehl-i hakikat çıkalım dünyadan
Gayrı yerler gezelim özge safâlar görelim865
Fikr-i germiyyet-i gavgâ-yı kıyâmet kılalım
Vazʿ-ı cemʿiyyet-i hengâme-i mahşer görelim866
kabîlinden arifane867 ve:
Her niʿmet ü mihnet ki verirsin yâ Rab
Ver niʿmete bir kanâʿat ü mihnete sabr868
değerinde dervişane869 ve mutazarrıane870 şiirler bulur, okur.
Büyük hanımla gelin hanım da misafir gelmiş bir iki komşu
kadınla odalarında, muhacir871 Ganime Molla’ya Envârü’l-Âşıkîn
okutup birer hüzn-i dindarane872 ile dinliyorlardı.
861
862
863

864

865

866

867
868

869
870
871
872


hakimane:
hikmet sahibi olan kimseye yakışacak tarzda
“Dünyada her ne varsa aşkmış, ilim ancak dedikoduymuş.”
“Ey insan! Dünya birkaç gün dilediğin gibi gidiyor diye gururlanma! Dünyanın hâlini görüyorsun.”
“Ata ve babanın katili seni affetmez. Sana düşman olandan dostluk muamelesi
bekleme.”
“Ey hakikat ehli… Gelin, dünyadan çıkalım başka yerler gezelim, başka sefalar görelim.”
“Kıyamet mücadelesindeki kızışmayı düşünelim; mahşer anındaki kalabalığın
hâlini görelim.”
arifane: arif olana yakışacak bir biçimde
“Ey Allah’ım, her nimet ile sıkıntıyı verirsin, nimete bir kanaat ve sıkıntıya
sabır ver.”
dervişane: dervişçe
mutazarrıane: yalvarıp yakarırcasına
muhacir: göçmen
hüzn-i dindarane: dindarca hüzün
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X
O ramazan gecesinin o saatteki en büyük zevkini Şehzadebaşı
piyasasında Nuruyezdan’la iki refikası çıkarıyorlardı. Direklerarası’nda araba, kibrit kutusu istifi izdihamıyla873 pek ağır akan halk
arasında bir müddet mahsur kaldı874. İleri geri gitmek kabil değildi.
Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, çamuru, bulaşıp da çıkmayan
yapışkan balçığı, it, köpek tabir olunan ipsiz güruhu875, kadınlara
hayvani876, âdeta vahşiyane877 ve kal878 ü kalemin tasvirden utanacağı tasallutlarda879 bulunurlardı. Bu hayâsızların880, vücutları yoklamak için arayıcı fişeği gibi saldırdıkları ellerinin kıskaçları arasında
kalıp da bağırmamak kabil değildi. Çünkü ileri geri bir parmak kaçacak yer yoktu.
Arabaların içine fırlattıkları sevda mermileri, çürük limon, portakal, muşmula, süprüntülerin her türlüsü, fare ölüsü, yanar kibrit,
sigara ucu… Ve daha söylenemeyecek şeyler. Yayalar gibi arabalılar da bunların erzelce881, kıyasıya882 tarizlerinden883 kurtulamıyorlardı. Bu mermilerin düştüğü arabaların içinde hafif bir çığlık kopar,
ateş ise söndürülmeye uğraşılıyor, müzahrefattansa884 geri fırlatılıyor fakat eller, çarşaflar berbat oluyordu.
Direklerarası’nın başında Nuruyezdan’ın arabası sığlığa oturmuş bir sandal gibi hareketten kalınca kirli tırnaklı, nasırlı, murdar885 eller arabanın içine uzanmaya başladı. Küçük hanımlar hemen camları kapadılar fakat biraz evvel kucaklarına fırlatılan bir
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885

izdiham: kalabalık halkın bir yere fazla üşüşmesi, yığılma
mahsur kalmak: dışarı ile teması kesilmek
güruh: topluluk
hayvani: hayvanca
vahşiyane: bir vahşiye yakışır tarzda
kal: söz
tasallut: sataşma
hayâsız: utanma duygusu olmayan, utanmaz arlanmaz kimse
erzel: alçak, rezil
kıyasıya: karşısındakine hiç acımadan, kıyarcasına
tariz: taşlama
müzahrefat: pislik, süprüntü
murdar: kirli, pis
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avuç sıvışık çamura benzer şeyin nevini tayine uğraşırlarken arabanın camları iki taraftan birden hafifçe vuruldu. Kızlar başlarını
çevirince sağda Rıdvan Sabih’i ve solda Namık Senai ile Necdet
Eşref’i gördüler.
Nuruyezdan, her gece aşkın cennetinde ruhuyla birleşmiş hayalin aslını birdenbire karşısında görünce kısa bir baygınlık geçirdi.
Henüz ismini bile bilmediği bu gönlünün mabudu ne güzel bir sevda ilahıymış… Yahut ki onu tanıdığı ve kaybettiği geceden beri ne
kadar güzelleşmiş…
Arabacının yanındaki İdris, etrafı temaşaya o kadar dalmıştı ki
muhafazasına mevdu886 üç kız bulunduğunu değil, âdeta kendi kendini bile kaybetmişti. Onun bu dalgınlığından bilistifade887 Rıdvan
Sabih, camı açmasını Nuruyezdan’dan işaretle rica etti. Kız hemen
çerçeveyi indirdi. Şimdi daha yakından yüz yüze geldiler. Sanki
birbirinin kalp derinliklerini tarassut888 için gözlerini göz bebeklerine diktiler. İkisini de payansız889 ve fakat hüzünle memzuç890 bir
sevinç kaplamıştı.
Vicdan da öbür tarafın camını indirdi. Onlar, dördü de gülüşüyorlardı fakat berikiler gibi mahzunane891 değil. Altısı da bu ani
tesadüfün halecanıyla şaşırmış ve biraz kendilerini kaybetmiş gibiydiler. Yalnız gülüşüyorlar ve birbirine söyleyecek söz bulamıyorlardı.
Bu mesut anın devamı İdris’in dalgınlığına müteallikti892.
Uşakta etrafına dikkat etmek yakazası893 peyda olunca her şey bitecekti. Binaenaleyh pek kısa olması muhtemel bu küçük müddet
zarfında görülecek büyük işler vardı. Rıdvan Sabih, ceketinin yan
cebinden çıkardığı kapalı bir zarfı sevgilisine uzatarak:
886
887
888
889
890
891
892
893

 evdu: emanet olarak verilmiş
m
bilistifade: faydalanarak, fırsat bilerek
tarassut: gözetleme, gözleme
payan: son, nihayet
memzuç: karışık, karışmış
mahzunane: kederli, üzüntülü bir hâlde
müteallik: ilgili, alakalı
yakaza: uyanıklık
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— Pek sıkıldığım bu siyah kalabalık içinde her akşam perişan
bir zihinle dolaşarak sizi arıyorum. Sizi göreli ve kaybedeli ne kadar zaman oldu bilemiyorum fakat dakikaların içine asırlar sığdığını bu müddet bendenize ispat etti. Atebe-i ismetinize894 takdim
edecek bir arzuhâlim895 var. Merhameten kabul buyurunuz.
Nuruyezdan, âşığının koyun hararetini muhafaza eden zarfı halecanlı, titrek eliyle aldı, çarşafının önünden göğsüne, korsajının896
arasına attı. İlk muhabbetnamenin kabulünde bu kadar tehalük897
ve iştiyak898 göstermek, bir kız için pek muvafık899 değildi. Fakat
biçare kız şaşırmış, ne yaptığını bilmiyordu. O bu vadide aşkının
samimiyetini gizlemek lüzum-ı dikkatine900 vâkıf olmayan ve ilk
adımlarını bütün safvet-i vicdaniyyesiyle901 atan bir acemiydi.
Rıdvan Sabih, bu har-ı hüsn-i kabul902 saadetinden gözleri
nemlenecek kadar teessüre düşerek:
— Bir kâğıt parçası, bazen cihanı mahsudi903 bırakacak mesudiyetlere904 eriyor, dedi.
Bu takdim ve kabulü gören Namık Senai ile Necdet Eşref
fırsattan istifadeye şitab ederek905 hemen ceplerinden çıkardıkları
mazruf sevda istidalarını906 kısaca birer cümle-i takdimiyye907 ile
diğer iki kıza uzattılar.
Etraf, hava gazlarının arabanın loşluğu içine attığı alaca ışıklar arasından, elden ele verilen bu beyaz zarflar yakında bulunan
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907

a tebe-i ismet: temiz eşik
arzuhâl: dilekçe
korsaj: kadın elbiselerinin belden yukarı kısmı
tehalük: can atma, çok isteme
iştiyak: büyük arzu duyma
muvafık: uygun
lüzum-ı dikkat: dikkat gerekliliği
safvet-i vicdaniyye: vicdan saflığı
har-ı hüsn-i kabul: güzel bir şekilde kabul edilişin sıcaklığı
mahsudi: kıskanılacak bir hâlde
mesudiyet: mutluluk
şitap etmek: acele etmek
istida: dilekçe
cümle-i takdimiyye: sunuş cümlesi
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birkaç haytanın nazarıdikkatini celbetti. Bunlardan birisi arabanın
üstündeki İdris’i göstererek:
— Ulan andavallıoğluandavallı908! Seni oraya göstermelik mi
koydular? Başını çevirip de arkana bir dikiz gelsene. Arabanın iki
yanında alışveriş gırla gidiyor909. Name mi istersin, buse mi? Senin
anan ceylan, baban geyik miydi? Alnını yokla bakalım çatal çutal
başlamış mı?
Diğeri:
— Küçük hanımlar da kıyak ha!.. Papağan gibi hepsi başka
renk… Allah bağışlasın…
— Kime ulan?
— Üçünü birden bana!
— Vay sırıkçı oğlu be… Üçün birine kanaat etmiyor da.
Bir üçüncüsü gözlerini süze süze arabaya yaklaşarak:
— Sulanmayınız imanım910, ayıptır. Onlar da üç, biz de üç.
Adam başına bir tane. Üçünü birden almak arsızlığına kalkma…
Pay edelim. İnce kaşlı beyaz benim. Herkes kısmetine razı olsun.
— Sen ona gönül kancasını takıyorsun ama bakalım o seni istiyor mu?
— Name aldıkları delikanlılardan benim ne’m eksik? Tam takım bir delikanlı değil miyim? Kantara911 vur da bir yokla.
— Ulan onlar bey, sen bıçkın…
— Onlar dar-ı bey oğlu912, ben markasız kalıp, öyle mi? Senin
“bey” dediğin nedir be? Biz de azıcık mektep gördük, mürekkep
yaladık…
— Evet hatırımda.
— Hatırındaki nedir ulan?
908
909
910
911
912

a ndavallıoğluandavallı: şaşkın kimse, ahmak
gırla gitmek: sayısız, hesapsız derecede olmak
imanım: kardeşim, arkadaşım
kantar: tartı aleti
dar-ı bey oğlu: konak oğlu
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— İkimiz de beraber ekmekçinin merkebini yaladıktı.
— Aynasızlanma913 be… Ömrümde bir kere bir sıpa öptüm, işte
o kadar.
— Ya sıpanın anasına gönül verdiğin?
— Çenen pırtı be… Dinle. O beyler kadar ben de kalem kullanırım. Yukarıdan aşağıya bir çizgi çek. Önüne ufak bir tekerlek yap.
Ah olur. Cigara kâğıdı kabı yok mu?
— Ne yapacaksın?
— Ver, üzerine nağme yazacağım. Ezberimde az mâni mi var
ki? Dinle…
Makamla okur:
Bir elif yaz bir be yaz
Yarsız kaldım ben bu yaz
Esmerden arzum aldım
Saramadım bir beyaz
A terelelli yalelam
Yandı gönlüm vay anam
Şair külhani mâni söylerken refiklerinden biri, avurtlarını şişirip dümbelek çalmaya, diğeri de burnunun bir deliğini kapayarak zurna üflemeye başlar. İdris bu makam arasında başını çevirip
arabanın iki yanına bakar. Ne olduğunu pek anlayamaz. Külhaniler
arabaya çatar çatmaz bizim üç sevda turnası uşağa görünmemek
için hemen sıvışırlar. Bir şey göremez fakat külhanbeylerinin “Senin anan ceylan, baban geyik miydi? Alnını yokla bakalım!” tezyifleri914 İdris’in pek canını sıkar. Mamafih915 gayriiradi916 birkaç
defa alnını yoklar. Lehü’l-hamd917 hiçbir yumruluk eseri bulamaz.
913
914
915
916
917

a ynasız: ters uygun gitmeyen, can sıkıcı
tezyif: aşağılama
mamafih: bununla beraber
gayriiradi: elinde olmadan
lehü’l-hamd: Allah’a şükürler olsun
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Alnının tümsekten selametini küçük hanımların masumiyetlerine
bir delil addeder918, mutmain919 olur.
Bu muhabbetname alışverişinde Zişan’la Vicdan tecrübeliydiler. Böyle süslü ilanıaşk920 varakalarını921 bir erkek elinden ilk defa
almıyorlardı. Bu gönül senedi mübadelesinde922 birkaç kere bulunmuşlardı. Bu aşk borsasından aralarında bir iki defa ciro muamelesi
bile olmuştu.
Kitabet-i resmiyye923, gayr-i resmiyye924, mekâtib münşeatı925,
gazete lisanı vesaire olduğu gibi bir de “aşk üslubu” bulunduğuna
vâkıftılar. Şark’ın zengin ve çok defa gülünç olan mübalağacılığının
had926 ve hakikati tecavüze927 en müsait bir zemini de muhabbetnameler olduğuna şüphe yoktu. Maşukasının südde-i merhametine928
refedilen929 aşk mektuplarındaki teverrüm930, intihar eden, yanan
tutuşan, çıldıran kahramanların kayd-ı felaketleri931 için istatistikler
tutulsa binde birine bir şeycik olmadığı tebeyyün932 eder.
Şehzadebaşı ramazan piyasasında geçen hafta tesadüf edilen
bir kıza bu hafta takdim kılınan bir muhabbetnamede gönül eğlendirmekten başka kaç kırat933 samimiyet bulunabilir?
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933

a ddetmek: saymak, kabul etmek
mutmain: korku ve endişelerden kurtularak rahatlamak
ilanıaşk: sevdiğini açıklama
varaka: üzerinde yazı bulunan kâğıt
mübadele: değiş tokuş
kitabet-i resmiyye: devletin resmi dairelerindeki yazışma üslubu
gayr-i resmiyye: resmî olmayan yazılar
mekâtib münşeatı: mektup yazışmaları
had: sınır
tecavüz: saldırma, hücum etme
südde-i merhamet: merhamet kapısı
ref: yüceltme
teverrüm: verem olma
kayd-ı felaket: felaket kayıtları
tebeyyün: belli olma, meydana çıkma
kırat: değer, seviye
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Nuruyezdan koynunu ısıtan kâğıdın muhteviyatını934 anlamak
merakıyla çıldırıyordu. Arabada kibrit yakarak yahut haricin935 ziyasına tutarak bunu okumaya uğraşmak etrafın, bilhassa İdris’in
şüphesini celbetmek noktasından tehlikeliydi.
Feyzullah Efendi’nin torunu, refikalarına dedi ki:
— Haydi, artık eve dönelim.
Zişan biraz somurtarak:
— Ne oluyorsun kuzum? Tamam piyasanın böyle civcivli zamanında eve dönülür mü?
— Namenin satırlarını kevser gibi içmek hararetiyle her dakikanın müruru936 sabrımın yekûnunu937 yakıyor. Tahammül edemeyeceğim.
— Allah Allah… İki defa gördüğün bir gencin muhabbetnamesinde çapkınlıktan başka ne olabilir?
Nuruyezdan bir iki defa yoklayarak:
— Hayır… Hayır… Hayır, benim kalbim öyle demiyor.
— Emin ol Nuruyezdan, şimdiki genç erkekler en son hafta
sevdiklerine yeni bir muhabbetname kaleme almak zahmetine bile
katlanamıyorlar. Bir iki ay ve belki bir sene evvel yazılmış müsveddeden bir suret çıkarıp takdim ediyorlar. Zannederim ki şimdi almakla müşerref938 olduğumuz nameler de bu kabîldendir. Çünkü ne
yalan söyleyeyim, bir cevap yazmak lazım gelirse ben de altı ay evvel Burhan Bey’e yazmış olduğum müsveddeden kopya edeceğim.
Vicdan, gülerek:
— Annem şüphelenmiş, dolabıma anahtar uydurmuş. Efendibabamdan korkumdan muhabbetnamelerin hepsini yaktım. Sende
başka âşıkâne müsvedde varsa bana ver. Yeniden yazmak zahmetine girmeyeyim.
934
935
936
937
938

 uhteviyat: içindekiler
m
hariç: dış, dışarı
mürur: geçme, geçiş
yekûn: toplam
müşerref: şereflenmiş
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Nuruyezdan mülahaza939 ile kaşlarını çatarak:
— Burhan Bey’e yazılan bir mektup Ahmet Bey’e gider mi?
— Niçin gitmesin? Erkek kalbi hep birdir. Yalnız isimle adres
değişir. İltifatlar, ricalar, minnetler, riyalar940, sadakatler, yalanlar,
ahlar, ateşler, ağlamalar, eninler birbirinin aynıdır. Ahmet Bey, Ayşe
Hanım’ı nasıl severse, Mehmet Bey de Zeliha Hanım’ı öyle sever.
Bu nefes almak, aksırmak, öksürmek kabîlinden tabii ve umumi bir
hâldir. Tutuşmuş bir gönül, tutuşturandan o kelimelerden başka ne
bekler? Bunlar öyle tatlı yalanlardır ki insan bazı acı tecrübelerle
hakikati bilir fakat mektubu yine seve seve kalbine bastırır. O kelimelerde ahmak, zeki herkesi efsunlayan941 bir sihir kuvveti var.
Nuruyezdan tefekkür942 çatkınlığını artırarak:
— Siz aşkı hiç bilmiyorsunuz. Evet, aksırmak, öksürmek umumidir fakat tarz-ı vukuu943 herkeste bünyeye göre değişir. Bazı kimse nazik aksırır bazısı hoyrat. Herkesin sevişi bir olmaz. Gönül eğlendirmek var, samimi aşk var. Sevdadan çıldıranları, iflas, intihar
edenleri inkâr kabil midir?
Zişan ufak bir kahkaha ile:
— Pek öyle derin derin filozoflaşma küçük hanımcığım… Pekiyi hep dediğin gibi olsun fakat şu seni daha dün gece seven ismi
aslı meçhul, sarı saçlı cici beyin senin için bu gece çıldırıp öleceğine neyle hükmediyorsun?
— Böyle şeyler manevidir. Çok defa maddi delail944 ile ispatları
mümkün olamaz.
939
940
941
942
943
944

 ülahaza: düşünce
m
riya: ikiyüzlülük
efsun: büyü, tılsım
tefekkür: düşünme, düşünüş
tarz-ı vuku: meydana gelme şekli
delail: deliller
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— Manevi şeyler bazen asılları meşkûk945 olanlardır. Hissine
tevafukla946 sana hüsnüzan947 ilka948 eden şeyleri aynen kabul saffetinde bulunma. Kalbinde şüphe ve suizanna949, saffet950 ve itimattan951 ziyade yer bırak. Bize “çok bilmiş mektepli kızlar” diyorlar.
Bu kadarcığına da akıl erdiremezsen sonra nasıl olur kardeşim?
Nuruyezdan:
— Kalbim beni aldatmaz. O, bir bakışıyla samimiyyet-i aşkını ruhuma telkin etti953. Ruh lisanına yalan sığmaz.
952

— Dikkat et Nuruyezdancığım… Ben o çocuğun güzel, cazip954
gözlerinde aşktan ziyade hıyanet955 görüyorum. Çünkü daha geçen
sene böyle bir çift efsunlu göz beni de çıldırtıyordu. Tecrübe üzerine söylüyorum.
Vicdan, iki eliyle refikalarının ikisini birden sarsarak:
— Kuzum nedir bu iddia? Bir parça iki tarafınıza bakınız. Mektuplar okunduğu vakit hissî mi yoksa beylik sözler ile mi yazılmış,
hakikat anlaşılır. Artık bunu fark edemeyecek kadar ahmak değiliz
ya?
Nuruyezdan, refikasının elini yakalayıp sıkarak:
— Hay Allah senden razı olsun Vicdan. Zişan’ın kıskanç huyunu bilmez miyim? Kendine arz-ı sevda956 eden genç esmer. Benimki
pek parlak. Zavallı çocuğu nazarımdan düşürmek için ne yapacağını bilmiyor.
945
946
947
948
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 eşkûk: şüpheli
m
tevafuk: uyma, uygun gelme
hüsnüzan: bir kimse hakkında iyi ve güzel fikir besleme
ilka: yerleştirme, koyma
suizan: kötü zan
saffet: temizlik, arılık
itimat: güvenme
samimiyyet-i aşk: aşk içtenliğini
telkin etmek: aşılamak, zihnine sokmak
cazip: çekici
hıyanet: aldatma, ihanet
arz-ı sevda: sevgi gösteren
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— Hah hakikati şimdi iyi keşfettin doğrusu. “Benimki” edat-ı
temellükiyyesini957 istimalde958 pek acele etme. Fuzûlî’nin Ne nizâʿ
eyleyelim ol ne senindir ne benim959 dediği gibi onlar ikimizin de
değildir. Yani ne benimki benimdir ne de seninki senin. Şimdi burada biz bu bahsi ederken haklarında edat-ı temellük kullandığımız
bu küçük beylerin başka arabaların pencerelerinden diğer hanımefendilere ceplerinde desteyle taşıdıkları hazır namelerle gönüllerini
tevzi960 etmedikleri ne malum?
Vicdan, bir parça somurtarak:
— Zişan, sen de biraz fazla asabileştin961. Bize arz-ı sevda etmekten başka kabahatleri olmayan bu gençler aleyhinde bu derece
suizanna neden lüzum görüyorsun? Herkes gönlünün kabiliyeti derecesinde sever. Bu tuhaf iddiada biraz daha devam edersen Nuruyezdan’ın fikrine ben de iştirak edeceğim. Seninki esmer, gösterişsiz. Onunki sarı, alımlı. “İşte mesele bundan ibarettir.” diyeceğim.
Zişan biraz bozularak:
— Elin çapkınları için şimdi kavga mı edeceğiz? Sizi teminen
söyleyeyim ki ben kendim sarıyım, sarışından hoşlanmam.
Vicdan:
— Bak sana söyleyeyim Zişan. Bu sevda pazarında aramızda
ciro muamelesi oldu. Fakat bu defa kabul etmem. İşte edat-ı temellükle söylüyorum ki ben benimkinden hoşlandım. Bir kere aramızda paylaştık, bitti. Herkes kısmetine razı olsun. Hem intihap962
reyini963 bize vermediler. Onlar bizi intihap ettiler. Şimdi “Onu beğenme de beni beğen.” demek nasıl olur? Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Bu senin eski âdetindir. Kendininkini bırakır,
957
958
959
960
961
962
963

e dat-ı temellükiyye: sahip olma zamirleri
istimal: kullanma
“Ne tartışalım? O ne senin ne de benimdir.”
tevzi: dağıtma
asabi: sinirli, öfkeli, hırçın
intihap: seçme
rey: oy
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ötekininkine göz atarsın. Üçü birden seni sevmiş olsalar daha memnun olursun ya. Hiç böyle senin kadar sevda oburu kız görmedim.
Üç kız arasında, büyümeye müsait bir rekabet meselesi başlıyor
gibiydi. Çünkü Rıdvan Sabih, diğer iki genç refikine nispeten pek
parlaktı. Vicdan’ın bile Rıdvan’da gönlü yok denemezdi. Kendine
kısmet çıkan Necdet Eşref’e razı olmuş görünüşü, Nuruyezdan’ın
baygın gözleriyle rekabet kabil olmayacağını bildiği içindi. Fakat
Zişan kendinin açık, mısır püskülü, mebzul964 saçlarında böyle bir
rekabet için bir salahiyet965 ve muvaffakiyet966 ümidi buluyordu.
Önüne yığılan insan kesafeti967 biraz açılarak araba pek ağır
ağır yürümeye başladı. İki taraftan gelip geçenlerin ettikleri türlü
maskaralık işaretleri küçük hanımların çatkınlıklarını dağıtırken
birdenbire yüzlerine ince fıskiye gibi bir mayi968 serpildi. Arabanın
içine derhâl latif bir kolonya rayihası969 yayıldı. Yabancı iki genç,
şık ve güzel beyi hamil970 bir araba küçük hanımlarınkiyle pencere
pencereye hemen rampa vaziyetine gelmişti. Kolonya fıskiyesi oradan geliyordu. Bu güzel koku, evvelce atılan mülevves şeylerin bir
nevi kefareti971 gibiydi. Şehzadebaşı’nın yüksek tabaka zenperestleri972 beğendikleri kadın arabalarına böyle lavanta sıkmak, çiçek,
meyve atmak suretiyle isbat-ı asalet ü terbiye973 ederlerdi. Aşağı
tabakayla beynlerindeki fark, atılan şeylerin nevleriyle anlaşılırdı.
Her iki tabaka da boş durmaz, mutlak dilleri ve elleriyle istediklerini fırlatmak zaafına mağlubiyetten kendilerini alamazlardı.
Genç beyler, hanımların arabalarına eğildiler. İlk hamlede
kalpleri teshir974 için zarif, ateşli cümleler fırlatıldı ki bütün bu sıcak
964
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 ebzul: gür
m
salihiyet: yetki
muvaffakiyet: başarılı olma, başarı
kesafet: çokluk, sıklık
mayi: sıvı
rayiha: güzel koku
hamil: götüren, taşıyan
kefaret: bir hatanın, bir kabahatin affı için ödenen karşılık
zenperest: zampara
isbat-ı asalet ü terbiye: soyluluk ve terbiye ispatı
teshir: büyüleme
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iltifat ve istirham okları hep Nuruyezdan’a tevcih ediliyordu. Böyle
sevda tecavüzlerine hedef teşkil etmeyi Nuruyezdan kalbinde meşru bildiği kendi ilk aşkının kutsiyetini ihlal975 eyleyecek büyük bir
günah sayıyordu. Bu aleni976 tercihe hiddetinden Zişan’ın dudakları
morardı. Bu yürek ezici kıskançlığının farkına varan Vicdan, Zişan’ı daha ziyade üzmek için:
— Nuruyezdan’ın güzelliği bizi o kadar küsufa977 uğratıyor ki
onun yanında bizim varlığımıza nazar-ı tenezzül978 atfeden bile olmuyor. Biz beğenilmek istersek ondan ayrı gezmeliyiz. Yahut ki
şişman, zayıf, beyaz, kara ne olursa onun yanında bizi beğenmek
lütfunda bulunmuş olan bizimkilerin kıymetlerini bilmeliyiz.
Güzelliğine pek mağrur olan Zişan’ın Nuruyezdan’ın yanında
bu kadar zavallı kalışı, yüreğini hasetten kemirip dururken bir de
Vicdan’ın böyle yangına körükle gidişi kızcağıza ne yapacağını, ne
söyleyeceğini şaşırtıyordu.
Piyasada birkaç defa daha dolaştılar. Fakat arabada birbirine
dargın gibi duruyorlardı. Üç delikanlıyı karşıdan karşıya bir iki
defa daha gördüler fakat beyler uzaktan iştiyak-ı arz979 ederek İdris’e tanınmak korkusundan arabaya yaklaşamadıklarını işaretle
anlatıyorlardı.
Nuruyezdan, eve dönmek teklifinde bir daha bulundu. Zişan
cevap vermedi. Yalnız Vicdan:
— Artık dönelim. Ben de sevgilimin bana ne diller döktüğünü
merak etmiyor değilim.
Zişan:
— İsterseniz bana takdim olunan muhabbetnameyi okumadan
yırtıp yırtıp şuradan gözünüzün önünde sokağa atayım. Ben öyle
dün gördüğüm herifin muhabbetiyle bugün çıldıracak kadar arsız
gönüllü bir kız değilim.
975
976
977
978
979

ihlal: bozma, zarar verme
aleni: açıkça, açık açık
küsuf: güneş tutulması
nazar-ı tenezzül: tenezzül bakışı
iştiyak-ı arz: arzu bildirme
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Bu söz Nuruyezdan’ın mektubu okumak hususunda gösterdiği sabırsızlığı tenkiden atılmış büyük bir taştı. Fakat Feyzullah
Efendi’nin torunu, bu ihama980 hiç cevap vermedi. Arabacıya emir
vermek için kordon yahut lastikli düdük bulunmayan bu kira arabasında Vicdan, eliyle cama vurarak İdris’e avdet etmek istediklerini
anlattı. Artık seyrelmiş olan araba zincirinden çıktılar.
XI
Refikaları da Nuruyezdan’ın kapısı önünde arabadan birlikte
indiler. Ramazan gecesi daha çok oturulacaktı. Sahura vakit vardı.
Muhabbetnameleri birlikte okuyacaklar, tenkit veya takdirlerini beraber yürüteceklerdi. Çalınan sokak kapısını Hoşkadem açtı. Çünkü
mama dadı kendini refakatlerine kabul etmeyen küçük hanımların
nasıl eğlendiklerini anlamak merakıyla âdeta o akşam kızarttığı şirdenler gibi kavruluyordu. Kızlar yarı koşar yarı uçar birer keklik
hiffetiyle981 merdiven basamaklarından sekerken aşçı kadın orada
duran İdris’in yanına giderek alnının iki tarafını yokladı. Uşak hiddetlenerek:
— Çek elini… Ne yapıyorsun?
— Boynuzların çıkmaya başladı mı diye bakıyorum.
— Ne boynuzu?
— Kucükhanımlarla insan sokağa gider de onlar hiç adama
boynuz takmadan dururlar mı ayo?
— Benden ziyade onlarla beraber sen gidiyorsun. Evvela kendini yokla bakalım.
— A şaşkın herif. Ben onlarla gittiğim vakit sopa ile çıkarım.
Yanlarına erkek kopek bile yanaştırmam. Onun uçu de ne aşüftedir,
ben bilirim. Bu akşam gittiler iyice kurtlarını döktüler. Gece rüyalarında bakalım ne görecekler. Analarını mı, babalarını mı?
980
981

iham: şüphe, vehim ve tereddüde düşürme
hiffet: hafiflik
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İdris gayet namuskâr982, saf bir uşaktı. Bu boynuz keyfiyeti büyük bir şenaatte983 bulunmuş olmak ciddiyetiyle yüreğine işledi. O
akşam hakikaten namusundan bir şey eksilmiş miydi? Çünkü piyasadaki külhaniler de ona alnını yokla demişlerdi. Gayriiradi birkaç
defa yine alnını yokladı. Bir şey yoktu. Fakat o gece bir türlü müsterih984 olamadı. Hak Teala hazretleri bazı günahların cezasını ahirete bırakmayıp da birer alametifarika985 ile günahkârların yüzlerine
böyle dünyada mı vuruyordu?
Büyük hanımlar odalarında birkaç komşu kadın ile birlikte Ganime Molla’nın lahn986 ile okuduğu Envârü’l-Âşıkîn’i dinliyorlardı.
Üç kız sessizce doğru üst kata çıktılar. Nuruyezdan, odasında lambayı yaktı. Kapıyı sürmeledi. Üçü de koyunlarından nameleri çıkararak ziyanın etrafına sıralandılar. Hemen nefes almayacak kadar
mütehalik987 birer dalgınlıkla satırları birbiri üzerine iksir-i sevda988
gibi içerek mest oluyorlar, ellerindeki aşk sahifelerini döne döne
hatmetmeye doyamıyorlardı.
Nihayet Vicdan:
— Benimki ne demiş anladım. Şimdi sizinkilerin dediklerini
öğrenmek isterim. Nuruyezdan, evvela sen oku da dinleyelim, dedi.
Nuruyezdan, kabartma zambaklar arasına lal989 mürekkep ve
ince bir kalemle yazılmış şu satırları halecandan titreyen sedasıyla
okumaya başladı:
“İffet-penahım990!
982
983
984
985

986
987

988
989
990

n amuskâr: namuslu
şenaat: kötülük, fenaklık, alçaklık
müsterih: rahat, huzurlu
alametifarika: bir kişi veya nesneyi belirtmek için kullanılan ayırıcı işaret,
damga, marka
lahn: belli bir kurala göre oluşmuş güzel ve düzgün ahenkli ses, nağme, ezgi
mütehalik: bir işe kendini tehlikeye atacak derecede büyük bir istekle koşan,
telaşla atılan
iksir-i sevda: büyülü aşk içkisi
lal: parlak kırmızı
iffet-penah: pek namuslu
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Aşkın iffete hitabı olan şu varak-pareye991 el sürmekten çekinmeyiniz. Yemin ederim. Kalbimin nezih992 feveranlarında993 ismetinizi994 incitecek bir lekecik bile yoktur. Size, sözlerimi ihata995 eden
şu zambakların saffetleri kadar temiz, ulviyet kokan bir aşk arz ediyorum.
Meçhulünüz bir hüviyet olmaktan kurtulmak için bütün samimiyetimle kendi kendimi size takdim etmek isterim. Fakat bu nasıl
kabil olacak? Şu anda karşımda duran hayalinizin bana verdiği halecanlarla bitiyorum. Dimağım, gözlerim, lisanım, kalbim, kalemim
hep birden ateşli ifadelerini saçmaya atılıyor. Hangisini dinlersiniz? Beynimin feveranlarını mı? Gözlerimin yaşlarını mı? Lisanımın ahlarını mı? Kalbimin şiddetli darabanlarını996 mı? Kalemimin
sarir997 istirhamını mı? Beyan-ı hisse998 hangi uzvumu tevkil999 edeceğimi şaşırdım. Çünkü hepsi sevdanızı tehlil1000 ile meşgul.
Mahviyete1001 atfetmeyiniz1002. Huzurunuzda aczimi itirafa
mecburum. Çünkü ne şairim ne edip… Yazdığım her kelime aşkınızın bir eser-i ilhamıdır1003. İşte ancak bu kuvvetle ifade-i merama1004
kadir olabileceğimi memul1005 ediyorum.
En evvel bildirmek istediğim hakikat şudur: Bu üftadeniz1006
rast geldiği hüsne arz-ı sevdayla mukabele1007 dilenen aşk mad991
992
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1003
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v arak-pare: kâğıt parçası
nezih: pak, temiz
feveran: coşma
ismet: namuslu olma
ihata: kuşatma, sarma
daraban: çarpma, çarpıntı
sarir: cızırtı
beyan-ı hiss: duyguları anlatma
tevkil: vekil etme
tehlil: söylemek
mahviyet: alçak gönüllülük
atfetmek: yormak, bağlamak
eser-i ilham: esin
ifade-i meram: maksadı anlatma
memul: ümit edilen
üftade: âşık
mukabele: karşılık
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rabazı1008 gençlerden değilim. İlahi muhabbetinizin mihrab-ı kudsiyyeti1009 önünde yeminle söylüyorum ki ilk sevdiğim sizsiniz. Ve
karalamakta muztar1010 kaldığım şu perişan satırlar gençliğimin bir
peresteye1011 hitap ettiği birinci hissiyatnamesidir1012.
Sizi görünce melekî1013 güzelliğinizin cazibesiyle yüreğimden
vuruldum. Emin olunuz hanımefendi, gözlerinizin bir kalbe açtığı
yara artık iltiyam1014 kabul etmez. Mecruhlarını1015 öldüren derin
cerihaların1016 ıstırapları şedit1017 olur. Fakat bu sizden aldığım
mühlik1018 aşk yarasında ne leziz bir sızı var tarif edemem… Yolunuza ölmek, sizin için ölmek ne tatlı olacak…
Ne çok şeyler yazacak, beynimde, kalbimde kaynayan ulvi hisleri size tasvir edecektim. Zihnimi dolduran ateşler kalemimden
kâğıda dökülünce niçin kuvvetlerini, ıstıraplarını, halecanlarını ve
hemen manalarını kaybediyorlar?
Elimdeki kamış parçası hissiyatımı tasvire kadir1019 bir fırça,
bu yek renk mürekkep deruni alevlerimi telvine müsait bir boya
olamıyor… Büyük, ilahi hisleri ifadede beşerin vasıta-i ibdaındaki1020 aczini şimdi anlıyorum. Şiir; bütün hayal-nevaz1021 ahenk ve
müsahhar1022 kelimeleriyle, resim; üstadane1023 sürülmüş hayret ve
meftuniyet verici renkleriyle, musiki; çarpıntı ve gözyaşları getiren
1008
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 adrabaz: hileci
m
mihrab-ı kudsiyyet: kutsal mihrap
muztar: bir işi bir davranışı yapmak zorunda kalmak
pereste: kendisine tapılan
hissiyatname: duyguları açtığı yazı
melekî: meleği andıran melek gibi saf, temiz, pak
iltiyam: kapanma, iyileşme
mecruh: yaralanmış, yaralı kimse
ceriha: yara
şedit: şiddetli
mühlik: öldürücü, helak edici
kadir: kudret ve kuvvet sahibi, yapabilme gücüne malik
vasıta-i ibda: yaratılan araçlar
hayal-nevaz: hayali okşayan
müsahhar: büyülenmiş
üstadane: üstat olan kişiye yakışır tarzda
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eninleriyle size hâlimi tefsir edemeyecekler. Tabiatta derdimi size
takrire1024 muktedir1025 bir tercüman bulamıyorum.
İsmet-meabım1026, ayaklarınıza kapanmak bahtiyarlığına nail
olduğum1027 günü gözlerimin içine dikkat ve merhametle bakınız.
Ruhumun sizin için ne tatlı ve ne büyük ıstıraplar içinde ağladığını
orada görür ve okursunuz.
İntizar halecanıyla helak olmak tehlikesinden beni kurtarmak
isterseniz cevaba tenezzülünüzü1028 tesri1029 buyurunuz.
Adresim şudur:
*** Nezareti *** Hulefasından1030
Müebbet1031 memlukünüz1032
Rıdvan Sabih”
Nuruyezdan, her kelimenin tesirini kalbinde duyduğunu hissettirir bir ahenkle ve kuvvetlerini tezyit1033 için bazı cümleleri, refikalarının yüzlerine derin derin baka baka tekrarlayarak ağır ağır
okuya okuya nameyi bitirdikten sonra üç kız bilatekellüm1034 bir
müddet birbirinin yüzüne bakıştılar.
Nuruyezdan, gönlündeki büyük aşkın bilahürmet1035 şiddetli
bir tenkide uğramasından korkuyor, Zişan, ısırıcı birkaç itiraz noktası bulmak için düşünüyor. Vicdan, ikisinin arasında muhik1036 bir
hüküm vazı1037 almaya hazırlanıyordu.
1024
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takrir: sözle anlatma
muktedir: gücü yeten
ismet-meab: yüksek mevkilerdeki kimselerin hanımları için unvan sözü
nail olmak: elde etmek, ulaşmak
tenezzül: kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme
tesri: çabuklaştırma, hızlandırma
hulefa: resmî dairede çalışan kâtip
müebbet: ebedî, daimî
memluk: köle, kul
tezyit: çoğaltma, arttırma
bilatekellüm: konuşmadan
bilahürmet: değer vermeden
muhik: doğru, yerinde
vaz: vaziyet, tavır, duruş
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Nihayet Zişan ince bir tebessümle başladı:
— Bu mektupta ben biraz ıstampa1038 tertibi görüyorum.
Vicdan:
— Neden?
Zişan:
— Çünkü cümleler beylik. Ateşler boyalı. Samimiyetler mürettep1039. Teessürler yaldızlı. Her şey biraz suni1040.
Vicdan:
— İtiraz edecek yerleri büsbütün yok değil fakat sen de bu kadar ulu orta yürümekte haksızsın Zişan.
Zişan:
— Ben Rıdvan Sabih Bey’in Nuruyezdan’a olan aşkında hususiyet1041 ifade eden bir nokta görmedim. Bu name, Ayşe Hanım’a
yazılsa da uyar, Hesna Hanım’a da. Bu mektubu sokak yazıcısının
numune defterine geçirsek muhabbetname müşterilerinden çok beğenenler olur. Çünkü mealini o kadar umumi buldum.
Vicdan:
— Affedersiniz hanımefendi. Evvela sokak namecisinin defterinde böyle numune bulamazsınız. Saniyen bir söz ne kadar çok
mahall-i tatbik1042 bulursa o kadar kuvvetli demektir. Mesela büyük
şairlerin bazı mısraları binlerce kalplerin aşklarına pek sadık birer
tercüman olabilirler. Bu, sözün nakisedarlığına1043 değil, tekemmülüne1044 alamettir.
Zişan:
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

ıstampa: mühür, damga
mürettep: sıralanmış, sıralı
suni: doğal olmayan, yapma, yapay
hususiyet: özellik
mahal-i tatbik: uygulama yeri
nakisedar: kusurlu
tekemmül: olgunluk, mükemmellik
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— “Senin için yanıyorum, ölüyorum.” Tekemmül bunun neresinde? Yazan en müptezel1045 bir sokak satıcısı olaydı o da bu teşbihi1046 kullanmayacak mıydı?
Vicdan:
— Ne yapalım ki aşkı ifade için ateşten daha müessir bir tabir bulunamamış. Şairlerin, naşirlerin alileri de adileri de hep bunu
kullanıyorlar. Birinciler, yalnız çok insan aldatacak birer maharetle
kalplerini iyi yaldızlamayı biliyorlar. İkinciler, Eyüp Sultan oyuncakçıları gibi pek kaba boyuyorlar. Mesele bundan ibaret. Şimdi
sana muhabbetname beğendirmek için kim bilir kaç asırlık bu aşk
lisanı da tebdil1047 edilemez ya. Büyükbaban, büyükanana âşık olduğu vakit mutlaka “Sana yanıyorum.” demiştir. Yirmi otuz sene
sonra doğacak torunun sevdalandığı zaman da yine böyle diyecektir.
Zişan:
— Nuruyezdan ver şu nameyi bana. Muteriz1048 olduğum noktaları size izah edeyim. Haklı mıyım, haksız mıyım o zaman anlarsınız.
Bu name dolayısıyla Rıdvan Sabih’in aşkı aleyhinde verilecek
zalimane1049 ilama1050 melul melul1051 intizar tevekkülüyle duran
Nuruyezdan:
— Bu mukaddes kâğıdı senin gibi bir münkir-i aşkın1052 hürmet
tanımayan hoyrat eline teslim etmek istemem.
Zişan:
— Ver, ver. Korkma. Kâğıt helvası gibi ağzıma atacak değilim.
Yine iade edeceğim.
Zişan nameyi refikasının elinden alır, süzmeye başlayarak:
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052

 üptezel: değersiz, bayağı
m
teşbih: benzetme
tebdil: değiştirme
muteriz: karşı gelen, itirazcı
zalimane: acımasızca
ilam: bildirme, anlatma
melul melul: üzgün ve bezgin bir şekilde
münkir-i aşk: aşk tanımaz
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— En evvel zihnime bu “iffet-penahım” elkabı1053 çatıyor. Bu
bir hakikat midir, istihza1054 mı, saffet mi? Böyle bir muhabbetname
takdimiyle iffeti ihlal edilen bir kız bu mukaddes kelimeye nasıl
penah1055 olabilir?
Vicdan’ın kırmızı siması büsbütün ateşlenerek:
— Oo… Zişan… Sen de pek ileri varıyorsun. Afif bir aşkı
kabule gönlünü açan bir kız hemen iffetsiz mi oluyormuş? Nezih
sevda olamaz mı? Aşkın ulviyetini büsbütün inkâr mı ediyorsun?
Bununla meşgul olanlar hep erazil1056 güruhundan mıdır?
Zişan:
— Ben onu bunu bilmem. Bu muhabbetname riya ile başlıyor,
yalanla bitiyor. Bir kıza muhabbetname göndermek kala-yı iffetine1057 bir nevi hücumdur. Sevdiği kızın namus ve iffetine hürmeti
olan bir erkek ona muhabbetname değil, dest-i izdivacını1058 talep
için ya anasını gönderir ya babasını. Başka lakırdı dinlemem. Biz
sırdaş olduğumuz için bu nameleri birbirimize gösteriyoruz. Başkalarına gösterebilir miyiz? Hele ana ve babalarımız bu alışverişten
haberdar olsalar bize ne derler? Belki kederlerinden yüreklerine
bile iner. Bu işi bu kadar mektum1059 tutmak mecburiyeti nereden
geliyor? Çünkü bu iffete, şöhrete nakisa1060 getirir, namus-ı aileye1061 taalluk1062 eder bir meseledir.
Nuruyezdan, istiğraptan1063 gözlerini açarak:
— Bu kız, bugün beni hayretten çatlatacak. Şu saatte iffet üzüntüleriyle bu kadar endişenak1064 görünen Zişan Hanımefendi, öm1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064

e lkap: lakaplar, unvanlar
istihza: ince ince alay etme
penah: sığınılacak yer
erazil: çok rezil kimseler
kala-yı iffet: iffet kalesi
dest-i izdivac: evlenme
mektum: saklanan, saklı gizli
nakisa: eksiklik, kusur
namus-ı aile: aile namusu
taalluk: ilişik, ilgi, bağ
istiğrap: garip bulma, şaşma, şaşkınlık
endişenak: endişeli
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ründe hiçbir erkek elinden name alıp vermemiş bir kızcağız olsaydı
bu sözleri saffet ve ehemmiyetle dinlenirdi.
Zişan da biraz asabileşerek:
— İtiraf ederim. Nameler aldım, verdim. Sevdim, sevildim fakat iffetle, cehalette iç sıkıntısıyla… Ben yaştaki kızların çoğunu bu
işle meşgul gördüm. Ben de öyle yaptım.
Nuruyezdan:
— Mademki bunun fena bir hareket olduğunu şimdi anlamışsın
artık vazgeç, yapma.
Zişan:
— İşte o olamaz.
Nuruyezdan:
— Ay neden?
Zişan:
— Ben buna içkiye, sigaraya, kumara müptela1065 olanlar gibi
alıştım. Şimdi başka hiçbir şey beni bu kadar eğlendirmiyor.
Nuruyezdan:
— Ben böyle saçma dinleyemem. Sen o kadar sinirlenmişsin ki
âdeta ne dediğini bilmiyorsun.
Zişan:
— Siz Vicdan’la seviniz, yazınız, ben karşıdan öyle bakayım
öyle mi?
Vicdan, istihzayla gözlerini büzerek:
— Nuruyezdan, Rıdvan Sabih Bey’i senin esmerle trampa
etse1066 senin bu sinirinden eser kalmaz ya…
Zişan:
— Vallahi değil. Siz beni daha iyice anlayamadınız.
Vicdan:
— Ta çocuk yaşımdan beri… Bu kadar senedir!
Zişan:
1065
1066

 üptela: birşeye kendini kaptırmış olan
m
trampa etmek: değiştirmek
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— Evet bu kadar senedir. Çünkü gönül muammaları1067 başka
şeylere benzemez.
Nuruyezdan:
— Şu elindeki mektuba edecek esaslı bir itirazın varsa söyle.
Habbeyi kubbe yapmamak1068 şartıyla.
Zişan:
— Söyledim. Birinci itirazım elkaba. Sabih Beyefendi senin iffetinden şüphe etmese seni ıdlale1069 uğraşmaz. Bu kelimeyle istihzaya ne lüzum var? Sadece “sevgilim” diyeydi maksadı daha doğru
izah etmiş olurdu. Saniyen, “İlk sevdiğim sizsiniz.” diyor. Buna
inanıyor musunuz? Birinci hissiyatnamesi olduğunu iddia ettiği o
satırlarda ben, aşkın elifbasına1070 yeni başlamış bir toy çocukcağız
saffeti, acemiliği göremiyorum. Ne diyorsun Vicdan?
Vicdan, düşünerek:
— Bu hususta bir parça ben de seninle beraberim. Sabih Bey’in
kalemini name üslubunda işlekçe buldum. Günahı üstünde kalsın.
Fakat Nuruyezdan’ın aşkı, beyefendiyi defaten bir sevda münşisi1071 harikasına mazhar1072 etmiş olamaz mı?
Zişan:
— Salisen, “Meçhulünüz bir hüviyet olmaktan kurtulmak için
kendimi size takdim etmek isterim.” dedikten sonra her bir uzvunun ayrı ayrı Nuruyezdan’ın aşkını tehlil ettiklerini yazmaktan başka zatı hakkında izahat vermiyor. O sözlerle siz beyefendiyi tanımış
oluyor musunuz?
Nuruyezdan hiddetle:
1067
1068
1069
1070
1071
1072

 uamma: bilmece
m
habbeyi kubbe yapmak: ufak, önemsiz bir şeyi büyütmek
ıdlal: doğru yoldan çıkarma, saptırma
elifba: bir şeyin başlangıcı, ilk öğrenilen tarafı
münşi: yazar
mazhar: ulaşan, erişen
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— İlk mektubunda bana tercümeihâlini1073 yazacak değil ya?
Eğer böyle bir garabette1074 bulunaydı o zaman da başka türlü itiraz edecektin. Ne deseniz beyhudedir. Gönlümü kabil değil ondan
ayıramazsınız.
Zişan:
— Allah sizi birbirinize mübarek etsin. Ben gönül ayırıcı aşk
Azrail’i değilim. Bana hakk-ı tenkid1075 verdiniz de söylüyorum.
Benim namem okunduğu zaman her türlü mülahaza beyanına mezunsunuz1076. İstediğinizi söyleyiniz. Hiç kızmam çünkü ben benimkini şiddetle sevmiyorum… Eğlenceden başka ona bir ehemmiyet
vermiyorum ki. Fakat sen seninkini çıldırasıya seviyorsun. Dikkat
et Nuruyezdan, bu çocuk seni istediği gibi ıdlal edebilir.
Nuruyezdan:
— Nasıl?
Zişan:
— Maazallah1077 her türlü.
Nuruyezdan:
— Ben onu nur gibi pak bir muhabbetle seviyorum. Onun da
benim hakkımdaki nezahet-i aşkından1078 eminim.
Zişan:
— “Nur gibi pak muhabbetle”, “nezahet-i aşk” tabirlerinden bir
şey anlamıyorum. Ayıp değil ya?
Nuruyezdan:
— Yani şeran1079 birbirimizin olmak ümniyesiyle1080 sevişiyoruz.
Zişan:
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

tercümeihâl: yaşam öyküsü
garabet: tuhaflık, acayiplik
hakk-ı tenkid: eleştirme hakkı
mezun: yetkili, izinli
maazallah: Allah saklasın
nezahet-i aşk: lekesiz, temiz aşk
şeran: şeriat bakımından
ümniye: umut, ümit
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— Senin niyetin böyle olabilir fakat bakalım onunki öyle mi?
Nuruyezdan:
— Bundan hiç şüphem yok.
Zişan:
— Bu zannında çok aldanıyorsun kardeşim. Ben Sabih Bey’in
namesinde şer-i şerifi1081 muhtır1082 kelime-i vahide1083 göremedim.
Âşığınız beyefendi “Elimdeki kamış parçası, hissiyatımı tasvire
kadir bir fırça; bu yekrenk mürekkep, deruni alevlerimi telvine1084
müsait bir boya olamıyor…” gibi hakikaten yazıcı defterinden çalınmış zannolunacak ve belki Âşık Garip zamanından beri aşınmış
beylik cümlelerden sonra “İsmet-meabım, ayaklarınıza kapanmak
bahtiyarlığına layık olduğum günü…” ve ilaahirihi1085 satırlarını
yazıyor. Bu ayaklarınıza kapanmak bahtiyarlığına nailiyet1086 temennisinden ne anlıyorsunuz? İzdivaç mı? Yoksa bir vuslat-ı âşıkane1087 mi? Bana kalırsa maksat ikincisidir.
Ve sonra beyi helak1088 olmak tehlikesinden kurtarmak için
cevabın süratle irsalini1089 rica ediyor. Âlâ1090 fakat verdiği adreste
zerre kadar bir ihtiyat1091 ve ketumiyet1092 endişesi yok. Nuruyezdan gibi bu harekette ilk defa bulunan bir ev kızı *** Nezaretinin *** Kalemi hulefasından Sabih Rıdvan Beyefendi’ye hitab-ı
alenisiyle1093 postaya nasıl mektup verebilir? Kızı böyle tehlikeli
hareketlere sevk etmek onun saffetiyle oynamak demek değil mi1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093

ş er-i şerif: İslam şeriati
muhtır: hatırlatan
kelime-i vahide: tek bir söz
telvin: renk verme, renklendirme
ilaahirihi: diğerleri de böyledir
nailiyet: erişme, ele geçirme
vuslat-ı âşıkane: âşıkça kavuşma
helak: ölmek, mahvolma
irsal: göndermek, yollamak
âlâ: pek güzel
ihtiyat: tedbirli ve ölçülü davranma
ketumiyet: ağız sıkılığı
hitab-ı aleni: apaçık hitap
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dir? Mektubu bir ikinci ketum elden dolaştıramaz mıydı? Yahut bir
postrestant1094 tertip edemez miydi?
Nuruyezdan büyük bir iç sıkıntısıyla uzun uzun pufladıktan
sonra:
— Sen bir kere zavallı Sabih’in aleyhinde söylemeye karar vermişsin. Her hareketi senin nazarında bir kabahat oluyor. Mektubu
bir ikinci elden dolaştırmak mektumiyet1095 hususunda bir ihtiyat
olmaktan ziyade bir tehlikedir. Postrestant mahall-i ikamet1096 tayin
edemeyenler yahut tayinde mahzur görenler içindir. Zavallı çocuk
hüviyetinden, şahsiyetinden hiçbir şey gizlemeyerek kendi ismiyle,
resmiyle haber veriyor. Fena mı ediyor? Postrestant olsa kime yazdığımı pek bilemeyerek mektup göndermiş olacağım. Biraz insaf
hemşireciğim.
XII
Vicdan:
— Zişan bu kadar muaheze1097 yetişir. Şimdi de sendeki nameyi
görelim. Bakalım senin sevda horozu ne nameler gıtgıdaklamış?
Zişan:
— Benimkinde öyle beylik lakırdılar yok. Öyle hiçbir samimiyet ifade edemeyen gayrişahsi1098, umumi fakat musanna1099 cümleler muhabbet zaafından ileri gelir. Şiddetle seven bir kalp söyleyecek müessir çok şey bulur. Benimkini evveli o kadar sevmiyordum
ama mektubunu okuduktan sonra gözüme girdi.
Vicdan:
1094

1095
1096
1097
1098
1099


postrestant:
alıcısı tarafından postaneden alınmak üzere gönderilen mektup
veya paket
mektumiyet: gizlilik
mahal-i ikamet: oturulan yer
muaheze: eleştiri
gayrişahsi: bir kimsenin şahsına ait olmayan, kişilik dışı
musanna: çok süslü
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— Senin gibi müşkülpesent1100 bir kıza name beğendirmeye
muvaffakiyetinden dolayı sevgiliniz beyefendiyi tebrik ederim.
Nuruyezdan:
— Oku dinleyelim. Gayr-i musanna1101 bir şahsiyyet-i sevda1102
arz eden samimi ifade nasıl olurmuş öğrenelim!
Zişan gülme fıkırtılarıyla şöyle okumaya başlar:
“Ah benim sarı papa kanaryam!
O senin pürşaşaa1103 cemalin huzurunda bir karga esmerliğiyle
hakir1104 ve değersiz kaldığımı biliyorum. Gönlüm sana kadar yükselmek cüretini nereden alıyor? Bu büyük bir küstahlık ise kabahat
bende değil, senin akılları baştan alan güzelliğindedir. Seni gördüm. Çıldırdım. Bu fiilimden gayrimesulüm1105.”
Nuruyezdan itirazdan kendini alamayarak:
— Ay bunun samimiyet neresinde? Âdeta hokkabaz Çiçekçioğlu’nun muhaveresine1106 benziyor. “Ama benim kanaryam!”
Zişan:
— Neye benzetirsen benzet, kızmam. Benim hoşuma gitti. Dinle:
“Kainatta tek olan yalnız Cenabıhak’tır. Mahlukatının1107 sayısını belki Halik de düşünmez. Onlar hesapsızdır. Sonra bu kesret1108
çiftlere ayrılır. Uzun veya kısa bir müddet için her hayvan kendi
eşini görerek intihap etmek hürriyetine maliktir. Diğer memleketlerin insanları arasında da bu kaide1109 böyle caridir1110. Fakat ma1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

 üşkülpesent: güç beğenen, memnun edilmesi zor olan
m
gayr-i musanna: süsten uzak
şahsiyyet-i sevda: sevgi kişiselliği
pürşaşaa: çok pırıltılı
hakir: değersiz, küçük
gayr-i mesul: sorumluluğu olmayan
muhavere: karşılıklı konuşma
mahlukat: yaratılmış olan şeyler, bütün yaratıklar
kesret: çokluk, bolluk, fazlalık
kaide: usul, kural
cari: geçerli
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atteessüf1111 bizde hâl başka türlü cereyan eder. Alacağım kadını
izdivaçtan evvel görmek bana memnudur. Annemin benim için beğendiğini almaya mecburum. Affedersiniz. Validemin estetikî yani
hüsün tanımaktaki zevki benimkine uyar mı? Uymak şöyle dursun,
onun hoşlandığı şeylerden ben kaçarım. Benim beğendiklerimden
o nefret eder. Aramızda hiss-i terbiyece1112 bu derece bir tezat1113
hüküm-fermadır1114. Anam babamla elan1115 bağdaşamamışlardır.
Pederim hiddetlenince:
— Ah karı ben seni görmüş olaydım hiç alır mıydım? şikâyetiyle haykırır.
Validem:
— Ben de bileydim sana varır mıydım… feryadıyla cevap verir.
İzdivaçlarından yirmi beş sene sonra bu macera gözlerimin
önünde böyle cereyan edip dururken beni de aynı derde sokmak
isterler.
Memleketimizde birbirinden memnun karı kocalar büsbütün
yok değildir. Fakat bu kapalı piyango usulündeki izdivaçta değerli
bir kısmet incisinin binde kaç kişiye tesadüf edeceğini artık mülahaza edin.
Valide beğenir. Peder, kız babasıyla pazarlığa kesişir. Mahalle bekçisi sopasıyla sokak kapısının önüne oturtulur. Düğün kurulur. Matbahta1116 kazanlar kaynar. Gelen giden kıyamet. On sekiz
mahallenin kadını gelini görür. O nazlının yüzünü hâlâ güveyiye
göstermezler. Kız ile oğlan birbirine denk bulunmazlarsa nikâhta
keramet olduğunu söylerler. Hüsn-i imtizacın1117 husulü1118 kerame1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

maatteessüf: üzülerek belirteyim ki
h iss-i terbiye: duygu terbiyesi
tezat: karşıtlık
hüküm-ferma: hükmeden
elan: hâlâ, şu anda bile
matbah: mutfak
hüsn-i imtizac: iyi geçinme
husul: olma, oluş
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te talik1119 edilen izdivaçlarda bu mucizeye ermiş kaç aile gösterilebilir?..
‘Yanıyorum, ölüyorum’ gibi alevli cümlelerle sevda eninleri
tahsis edilmek lazım gelen şu sahifelerde ananevi izdivaçlarımız
hakkında soğukkanla, hararetsiz cümleler yazmak belki size tuhaf
görünür. Bendeniz name usul ve üslubunu değiştirmek fikrindeyim.
İzdivaca müncer olmayacak1120 muaşaka ve mükâtebeler1121 iki taraf için de zillet1122 ve sukuttur1123. Eski yolu muzır1124 buluyorum.
Bütün gençlere eserime tebaiyeti1125 tavsiye ederim. Çünkü tahkik
ettim, siz bir aile kızısınız. Ateşli cümlelerle sizi iğfalde büyük bir
zevk ve menfaat tasavvur edemiyorum, yalana, iğfale ne gerek var?
Siz, maazallah temiz bir aileye mensup bulunmayıp da iltifatlarını satar bir kadın olsanız o zaman da pazarlığımızı ahlar oflarla
değil, para ile kesişmek icap eder.
Ben hanım kızcağızların saffetlerinden istifadeye çıkmış bir
gönül avcısı değilim. Ciddi bir sevdakârım. Tabıma1126 tevafuk1127
edecek hüsn-i afifin1128 şeri müşterisiyim.
Anlıyorsunuz ya? Anamı babama rapteden1129 kör âdet-i izdivac1130 haricinde evlenmek istiyorum.
Varit1131 olması muhtemel bir itirazınıza cevap vereyim: ‘Senin
için çıldırdım…’ cümlesiyle başladığınız mektubu pek akıllı uslu
bitiriyorsunuz, diyebilirsiniz. Bu bir tenakus1132 değil, bir hakikat1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132

talik: bağlama
müncer olmak: son bulmak, neticelenmek
mükâtebe: yazışma
zillet: aşağı olma, hakirlik
sukut: düşme
muzır: zararlı
tebaiyet: buyruk, uyma
tab: mizaç, huy
tevafuk: birbirine uyma, uygun gelme
hüsn-i afif: iffet ve namusu sağlam
raptetmek: bir şeyi bir yere bağlamak
âdet-i izdivac: evlenme geleneği
varit: olması mümkün olan
tenakus: azalma, eksilme
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tir. Emin olunuz sizin için çıldırdım ve giderek daha çıldırıyorum.
Çünkü çıldırmış olmasam Şehzadebaşı’nın gece piyasasında tabirimi affediniz fingirdeyen bir küçük hanıma birdenbire böyle meşru1133 ve büyük emeller, ümitlerle rabt-ı kalb1134 etmez ve ne yolda
telakki göreceğini bilmeden bu kadar ciddi bir mektup yazmazdım.
Çünkü kanaryacığım, aldatmak istemediğim gibi aldanmaktan da
hoşlanmam. Bu saffetime belki gülersiniz. Sizden pek çok fezail1135
bekliyorum. Bana mufassal1136 bir itiraf-ı zünub1137 yani defter-i
amal1138 yazıp göndereceksiniz. Kısa ve masum mazinizin içinde af
ve hazmı vicdanıma pek ağır gelecek hatalarınız var mı? Kıskançlıkta Şarklı, belki müthiş ve siyah bir Othello’yum. Fakat korkmayınız, mantığım pek kuvvetlidir. Eğer benden evvel başka bir genç
ile masumane name alıp vermişseniz söyleyiniz affederim. Çünkü
bu cihetten ben de sizin rahm u afvınıza1139 muhtacım. İşte hakikati
itiraf ediyorum. Kul kusursuz olmaz. Gizlenen bir kusur ekseriya
aşikâre1140 olandan daha tehlikelidir. Kendimin yanılmış olduğum
aynı noktadaki sizin hatanızı nakabil-i afv1141 görmenin haksızlığını
bilirim. İffete müteallik1142 meselelerde kadınların erkeklerle aynı
müsamahakâr1143 hukuka mütesaviyen1144 malikiyetlerini1145 rical1146
çekemez. Fakat işte ben beninevim1147 içinde bu hakkı gözeten bir
şazım. Kadın uslu otursun âlâ. Lakin erkek niçin oturmasın?
1133
1134
1135
1136
1137
1138

1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

 eşru: kanun ve geleneklere uygun olan
m
rabt-ı kalb: gönül bağlama
fezail: faziletler
mufassal: ayrıntılı
itiraf-ı zünub: günahların itirafı
defter-i amal: insanların iyi veya kötü, yaptıkları her şeyin kaydedildiği, ahirette ona göre muamele görecekleri manevi hesap defteri
rahm u afv: merhamet etme ve bağışlama
aşikâre: açık meydanda gözle görülebilen
nakabil-i afv: hatanın bağışlanamaz olması
müteallik: ait, dair, ilgili
müsamahakâr: hoşgörülü
mütesaviyen: eşit olarak
malikiyet: sahip olma durumu
rical: erkekler
beninev: cins, tür
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Erkeklerin sadakatsizlikleri yüzünden beşeriyetin uğradığı felaketler iffetsiz kadınların mazarratlarından1148 daha ehven1149 midir? Kendinin hükmüne riayet edemediği bir hakkı kadından talebe
erkeğin ne salahiyeti vardır?
İzdivaç evine karı koca aynı müsavat1150 kapısından girmezlerse o ailede saadet husul bulmaz. Dırıltı eksik olmaz. Kadının zaafı
izdivaçta hukuk-ı mütesaviye1151 mâni addolunursa erkeğin tahakkümünden de beklenilen saadetin bu zamana kadar husul bulamadığı meydanda duruyor.
Sarı papacığım, ilanıaşk teamül-i kadimine1152 riayetle size bin
bir renk ilab-ı nariyye1153 elfazı1154 saçmıyorum. Mensubu olduğum
nev-i ricalden1155 ziyade cinsilatifin1156 avukatlığını ederek hukuken
sizi aynı seviyeye çıkarmaya uğraşıyorum. Beklediğim mükâfat, sizde nisviyetin1157 hakkını iladaki1158 isabetimi ispat edecek büyük bir
kadınlık görmektir.
Şu satırları yazmaktaki maksadımı arz ettim. Siz de bir erkekle
sevişmekteki gayenizin ne olduğunu lütfen izah buyurursunuz. Arzular tevafuk ederse kendi sözümüzü kendimiz keserek birbirimizle
evlenir, bu usulün nef1159 veya mahzurunu1160 tecrübe etmiş oluruz.
Peder ya da validenizin huzurlarında da okuyabileceğiniz bu
hasbihâlnamenin1161 takdiminden dolayı vicdanen muazzep1162 de1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162

 azarrat: zarar, ziyan
m
ehven: zararı az, en zararsız
müsavat: aynı seviyede olma, eşit olma
hukuk-ı mütesavi: eşit hukuk
teamül-i kadim: eski gelenek
ilab-ı nariyye: ateş oyunları
elfaz: sözler
nev-i rical: erkek türü
cinsilatif: hoş tür
nisviyet: kadınlık
ila: yüceltme, yukarı kaldırma
nef: fayda
mahzur: sakınca
hasbihâlname: dertleşme, anlaşma mektubu
muazzep: acı ve sıkıntı içinde kıvranan
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ğilim. Fakat kanaryam, işte tekrar ediyorum. Şimdiye kadar aşk u
hevanın hangi dallarında ötüp uçtuğunuzu bilmek isterim. Masum
ve küçük günahların tamamıyla itirafına intizardayım.
Zevciniz olmak sabırsızlığıyla çıldıran
Namık Senai
Hamiş1163:
Rıdvan Sabih Bey’le aynı kalem odasındayım. Cevap irsalinde
vasıta-i intihabını1164 reyinize bırakıyorum. Devlethanenizi1165 öğrendim. Maksadımda fesat olmadığını anlattım. Başım önümde uslu
uslu fakat sıkça sıkça kapınızın önünden geçmeden duramayacağımı da arz ederim.”
Zişan kıraatini bitirdi. Fikirlerini anlamak için refikalarının
yüzlerine baktı. Nuruyezdan pek dalgındı. Söze Vicdan başladı:
— Bu da bu türlüsü.
Zişan:
— Sözlerinde hiç tasannu yok. Büyük bir samimiyet var değil
mi?
Vicdan:
— Bu da kararından pek taşkın bir samimiyet.
Zişan:
— Neden?
Vicdan:
— İnsanın her sırıttığı erkekle ertesi günü evlenmesi mi lazım
gelir?
Zişan:
— Meşruiyete1166 müncer olmayacak muaşakaları iyi görmüyor,
hakkı yok mu?
Vicdan:
1163
1164
1165
1166

h amiş: bir mektubun altına eklenen not
vasıta-i intihab: seçme yolu
devlethane: ev, konak
meşruiyet: kanun ve geleneklere uygun
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— Sen varamayacağını bildiğin gençlerle niye muaşaka ettin?
Zişan:
— Niye varamayayım? Bu ihtimali selbe1167 ne hakkın var?
Vicdan:
— İki üç delikanlı ile birden mektuplaştığını bilirim. Bunların
hepsine birden varamazdın ya?
Zişan:
— Kısmet hangisi ise olur diye. Şimdi geçmişi bırak. Hâle dair
konuşalım. Bu mektuptaki samimiyeti sahte mi buluyorsun?
Vicdan:
— Bir şey diyemem fakat herhâlde işte biraz gayritabiilik1168
var.
Zişan:
— Nasıl?
Vicdan:
— Böyle bir teklif, ilk mektupta edilmez. Hiç olmazsa birkaç
ay kadar olsun mektuplaşarak birbirinizi anlayıp dinlemek lazım
gelirdi. Senin bu yolda samimi bir teklife gerek olup olmadığını bilmeden Namık Senai Bey’in çarçabuk böyle paçaları sıvamış olması
gülünç değil mi?
Zişan:
— Hiç gülünç değil. Bundan daha mertçe bir hareket olamaz.
Sinsi sinsi benim ahval-i efalimi1169 tecessüs1170 ve tarassut1171 etmek
tenezzülünde bulunmaksızın maksadını haber vermekle beni ikaz
ediyor, daha ne istersin?
Vicdan:
1167
1168
1169
1170

1171

s elp: ortadan kaldırma
gayritabii: doğal olmayan, olağandışı
ahval-i efal: işlerin durumu
tecessüs: bir şeyin içyüzünü anlamaya, kendini belli etmeden öğrenmeye çalışma
tarassut: gözetleme, gözleme
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— Pekâlâ… Teklifi vechile itiraf-ı zünub edecek misin?
Zişan:
— Düşünüyorum.
Vicdan:
— Düşünecek şey… Aşka müteallik mazini, tanımadığın bir erkeğin önünde teşhir1172…
Nuruyezdan dalgınlığından uyanarak:
— Bunda ikinizin de aklına gelmeyen bir fenalık var.
Zişan:
— Nedir?
Nuruyezdan:
— İtiraf edeceğin sevda günahlarının içinde Senai Bey’in havsalasına1173 ağır gelenleri bulunup da izdivaçtan sarfınazar1174 ederse
hayatının en mühim esrarını beyhude yere bir yabancı erkeğe açmış olmak senin için müebbet bir hacalet1175 değil midir? Buralarını
düşünmeden sana böyle bir teklifte bulunmasından Senai Bey’in
saffetine hükmediyorum.
Zişan:
— Bu itiraf-ı zünub mütekabil1176 olacak. Ben de onun sevda
ayıplarını öğreneceğim.
Nuruyezdan:
— Ondan ne çıkar? Bir erkeğin dağlar büyüklüğünde sevda
günahı olsa yine istediği kadar evlenebilir. Fakat kadın için böyle
midir?
Zişan:
— Bu usulde evlenmeye ne dersiniz? Senai’nin fikri fena mı?
Nuruyezdan:
1172
1173
1174
1175
1176

teşhir: duyurma, ortaya dökme
havsala: insanın anlama, kavrama, kabul edebilme ve tahammül derecesi
sarfınazar: vazgeçme
hacalet: utanma, utanç
mütekabil: karşılıklı
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— Sözleri hakikaten samimi ise takdir ederim.
Zişan:
— Niçin samimi olmasın?
Nuruyezdan:
— Kim bilir? Bizde böyle erkeklere tesadüf olunmaz da kendimi şüpheden kurtaramıyorum.
Zişan:
— Gönlüm Senai’ye ısındı. Şimdiye kadar olan yaramazlıklarımın en ehvenlerini itiraf ederek ona varmak fena olmayacak. Onun
nikâhı altındayken yine sevda yaramazlıklarına dayanamazsam söz
söylemeye yüzüm olur. “Sen beni bu hâllerimi bile bile aldın…”
derim. Fakat Nuruyezdan seninki mektubunda hiç izdivaçtan bahsetmemiş. Galiba o yalnız gönül eğlendirmek istiyor.
Nuruyezdan:
— Durunuz bakalım. Bu daha birinci mektubu. Belki üçüncü
ve dördüncüsünde daha esaslı bir yolda o da bahseder.
Vicdan:
— Nuruyezdan seninkinin sana itiraf edeceği büyük bir kabahati var. Bana öyle geliyor.
Nuruyezdan telaşla:
— Nasıl kabahat?
— Evli midir nedir?
— Ay çenen tutulsun…
— Neye tutulsun çenem? Ne çabuk çocuğu temellük ettin1177
de şimdi karısını kıskanıyorsun? Eğer hakikaten müteehhil1178 ise o
zavallı kadının seni kıskanması meşrudur. Senin onu değil.
Nuruyezdan:
1177
1178

temellük etmek: sahiplenmek
müteehhil: evlenmiş, evli

136 | Son Arzu

— Beni üzüntüden öldürecek bu meşum1179 hükmü nereden çıkardın kuzum?
Vicdan:
— Mektubunda “Ayaklarınıza kapanmak bahtiyarlığına nail olduğum günü gözlerimin içine dikkat ve merhametle bakınız. Ruhumun ne büyük ıstıraplar içinde ağladığını görürsünüz.” diyor.
Nuruyezdan:
— Bu sözden müteehhil bulunmuş olması mı istidlal1180 olunur?
Vicdan:
— Bilmem, bana öyle geldi. İnşallah tahminim yanlıştır.
Zişan:
— Vicdan, sen de nameni oku bakalım anlayalım. Niceymiş ol
hikâye?
XIII
Vicdan:
— Benimki ikinizinkinden de safderun1181. İşte dinleyiniz:
“Ah gülüm… Sümbülüm… Şebboyum… Sardunyam… Misk gibi
gecesefam… En latif çiçeklerden daha güzel sevgilim… Bu satırları okurken kendinizi çiçek pazarında zannedeceksiniz. Cenabıhak
bana selika1182, kariha1183, muhayyile denen zihin kuvvetlerinden
nebze ihsan etmemiş. Maalhicab1184 itirafa mecburum. Kalemim
böyle vadilerde pek pek yayandır. Çünkü ben edip, şair değil, fen
adamıyım. Ömrümde bir mısra söylemek şöyle dursun hatta okumuş bile değilim. Neşren, nazmen lakırdı düzmeye uğraşanların
zamanlarını hebaya sarf ettiklerine güler, belki de acırım. Ateşli,
efsunlu, renk renk söz yumurtlamanın lüzumunu şimdi şiddetle his1179
1180
1181
1182
1183
1184

 eşum: uğursuz
m
istidlal: bir delile dayanarak bir husus hakkında hükme varma, sonuç çıkarma
safderun: saf yürekli
selika: güzel söyleme ve yazma yeteneği
kariha: düşünme gücü
maalhicab: utanarak
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sediyorum. Fakat istidat yok. Bir türlü beceremiyorum. Sizin gibi
bir gül-i ranaya1185 gönül kaptırıp da böyle bir mecburiyette kalacağımı nasıl keşfedebilirdim? Eski kadınları iğfal zor değildi. Mesela annem her şeye çarçabuk kanar fakat şimdi zevcinin imla ve
terkip hatalarını bulan yeni kadınları celbe muvaffak olmak, onlara
söz beğendirmek kolay mı?
Şu muhabbetnameme rengîn1186, şirin, nükteli, cazibeli bir elkap bulmak için bir hafta düşündüm Edison fonografı, Pastör kuduz aşısını keşfederlerken emin olunuz bu kadar derin tefekkür zahmetine uğramamışlardır…
Cemiyetli1187 tek bir söz arıyordum. Lekesiz, mini mini, gayet
kıymettar bir pırlanta gibi kelime küçük fakat manası büyük olsun,
benim aşkımı ihata1188, sizin güzelliğinizi ifade etsin. Dünyada ne
kadar güzel şeyler varsa onlardan bir teşbih çıkarmak için hepsini
gözümün önüne getirdim. ‘Gül’ dedim. Kokusu, letafeti âlâ fakat
maksadımı ifadeye kâfi değil. Yanına sümbülü, şebboyu, menekşeyi
ve ilh.1189 ilave ile bütün çiçek pazarını huzur-ı aşkınıza1190 sermek
istedim. Yine hepsini mealsiz, kuvvetsiz, rayihasız buldum.
Sevgilim, size olan sevdam o kadar büyük ki bunu telhisen1191
ifham1192 edecek tek kelimeyi zihin şaşkınlığıyla bir türlü derhatır
edemiyorum1193. Hay kâfir tabir, neydi o? Zekânızın kuvvetiyle bunu
keşfetmenizi rica ederim. Ah ah, sizin gibi zeki, malumatlı küçük
hanımlar bizim gibi gabi1194, selikasız fakat sevdakâr erkeklerin diyeceklerini söylemeden anlasalar ne hoş olur.
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

g ül-i rana: parlak gül
rengîn: parlak renkli
cemiyetli: derli toplu, eksiksiz
ihata: çevreleme, kuşatma, sarma
ilh.: (ilaahirihi sözünün kısaltma şekli) ve benzeri, vb.
huzur-ı aşk: aşk makamı
telhisen: özetleyerek, kısıtlayarak
ifham: anlatma, bildirme
derhatır etmek: hatırlamak
gabi: anlayışı kıt, kalın kafalı
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Aşk bir kalbe girerken sünuhatı da beraber getirirmiş derler.
Ah bana hiç öyle olmadı. Kalbim, zihnim tutuştu. Bütün eski sermaye varlığını da ateşe verdi. Şimdi gönlüm, kafam tamtakır kaldı.
Zihnimde kalmış kelime kırpıntılarını artık heyamolalarla1195 bulup
çıkarıyorum.
Annem, ‘Eşref sana bir şeyler oldu, lakırdı söylerken gözlerin
başka tarafa dalıp gidiyor. Yalnız odalarda babalı1196 Araplar gibi
kendi kendine söylenip duruyorsun.’ diyor. Ah, bana bir şey oldu…
Ben başka tarafa daldım. Gül yanaklı bir hayalin arkasından sürüklenerek dolaşıyorum. Uykum, yiyip içmem, tarz-ı hayatım1197 bütün
değişti. Evvelleri döşeğimde dalgın uyurken bazı geceler yüreğimin
üstünde bir ağırlık duyarak uyanır, kendimi yoklar, bizim tekir kediyi göğsümün üzerinde çöreklenip yatmış bulurdum. Onu def ile
sıkletinden kurtulurdum.
Şimdi yine aynı kalp darlığı ile uyanıyorum. Tekiri kovmak
için hemen göğsüme el atıyorum. Üzerimde kedi yok fakat sadrımın
içinde nazik pençeleriyle bütün damarlarımı depreştiren latif bir
canavar var. Onu oradan çıkarmak kabil olamıyor ki uyuyayım…
Dön o tarafa, dön bu tarafa… Ta-be-sabah1198 döner kebabı gibi
bikarar1199 yatak Mevlevi’si kesiliyorum.
Annem epeyce kuşkulandı. Beni evlendirmek için ağzımı arıyor:
‘Eşref geçen günü hamamda güzel bir kız gördüm, inşallah
bana gelin kısmet olur. Baldırları bir çift billur sürahiye benziyordu.’ dedi.
‘Aman anneciğim sus…’ dedim. ‘İkisi birbirine çarparsa tuzla
buz olur. Kırıkları insana batar.’
Sünuhat cihetiyle zavallı anneciğim de benim gibi züğürttür.
Onun da teşbihat repertuvarı sürahi ve bazı çanak çömlekten ileri
gitmez.
1195
1196
1197
1198
1199

h eyamola: herkesin ortak gayretiyle büyük zorluklarla
babalı: zaman zaman sara ve sinir nöbeti geçiren
tarz-ı hayat: yaşayış tarzı
ta-be-sabah: sabaha dek
bikarar: kararsız
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Geceleri hayalinizin vücudumda tutuşturduğu ihtilaller1200 hasebiyle sıhhaten endişeye düştüm, hele son üç gün zarfında hâlim
bütün bütün fenalaştı. İhvandan1201 bir doktora müracaata mecbur
oldum. Beni muayeneneden sonra aramızda şu sual cevaplar cereyan etti.
Doktor:
— Nabzınız şiddetli halecan gösteriyor…
— Doğru.
— Ne zamandan beri bu çarpıntıya tutuldunuz?
— Bu ramazanda bir gece Şehzadebaşı’ndan geçerken yakalandım…
— Birdenbire mi? Yoksa evvelce de böyle ufak tefek çarpıntı nöbetleri geçirir miydiniz?
— Hayır, evvelce bir şeyciğim yoktu. Birdenbire yakalandım.
— Hazmınız nasıl?
— O geceden beri tam iştah ile yemek yediğim yok ki hazmın
nasıl olduğunu bileyim.
— Uykunuz?
— Döşeğe girmiyorum ki uykudan haberim olsun.
— Zihince bir kuruntunuz?
— Var. Kuruntuların daniskası.
— İki yüz bin lira hayal-i muhteşemi1202?
— Beynimi saran hayalin füruzan1203 altın saçları yanında iki
yüz bin lira kaç para eder?
— Marazı anladım: daü’s-sevda1204!
— Aman doktor buna bir deva!
1200
1201
1202
1203
1204

ihtilal: karışıklık, bozukluk, düzensizlik
ihvan: samimi arkadaşlar
hayal-i muhteşem: muhteşem hayal
füruzan: parlak
daü’s-sevda: sevda hastalığı
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— İlaç istemez. Bu sıcak algınlığıdır. Yine sıcakla geçer.
— Nasıl?
— Kalbe biraz hizmet, sineye çifte hacamat1205 ve tebdilihava1206.
— Nerede?
— Kızkulesi’nde müddet-i medide1207 ikamet… Ve gerden-i musaffa1208, çember-i sevda1209 gibi ev ilaçları, kadınbudu, dilberdudağı, kaymak nevinden mugaddi1210 atimeyle1211 takviye-i bünye1212.
Bade1213 Kıztaşı Hamamı sıcak halvetinde1214 ter ve istihmam1215, şifanız tamam…
*** Nezareti Heyet-i Fenniyesi Mühendislerinden
Şurideniz1216
Necdet Eşref”
Zişan bir kahkaha kopararak:
— Namenin iptidası1217 neyse ne ama sonu pek adileşti. İşte
bayağılık bu kadar olur. Necdet Eşref Bey, üftadeniz bu gerden-i
musaffa, çember-i sevda ve Kıztaşı hamamı gibi pek bayağı cinasları1218 hangi yazıcı mecmuasından aşırmış? Mühendis bey hendeseden1219 evvel biraz da sevda adabı bileydi…
1205

1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218

1219

h acamat: vücudun herhangi bir yerini bu iş için yapılmış bir aletle hafifçe
kesip çıkan kanı boynuz, bardak vb. ile çekmek suretiyle kan alma
tebdilihava: hava değişimi
müddet-i medide: uzun süre
gerden-i musaffa: arı, duru gerdan
çember-i sevda: sevda çemberi
mugaddi: besin maddesi fazla olan, besleyici
atime: yemekler
takviye-i bünye: bünyeyi güçlendirme
bade: daha sonra
halvet: çevre ile her türlü ilişkiyi kesip, yalnız kalma, tenhaya çekilme
istihmam: hamama girme, yıkanma
şuride: tutkun
iptida: başlangıç
cinas: çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek
birbirine yakın birkaç yerde kullanma
hendese: geometri
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Nuruyezdan:
— Zişan’ı ben de tasdik ederim. Kızkulesi cinasının adiliğine
tahammül olunmaz doğrusu…
Vicdan:
— Aman efendim… Rıdvan Sabih Beyefendi’nin beyan-ı hisse
hangi uzvunu tevkil1221 edeceğini bilemediği vadisindeki garabetine ve Namık Senai’nin mufassal1222 bir defter-i zünub istemesindeki tuhaflığına ben bir şey dedim mi? Bunları şayan-ı tenkid1223
bulmayıp da Kızkulesi’nin etrafında fırtına koparmanıza bir mana
veremiyorum.
1220

Bu aralık dışarıda hafif bir gacırtı oldu. Kızlar kulak verdiler.
Sofanın öbür yanındaki ihtiyar merdiven, üzerine yüklenen adımların sıkleti altında sanki inliyordu. Nuruyezdan telaşla:
— Büyükbabam geliyor. Nameleri saklayınız.
Bu seri kumanda üzerine nameler hemen birer tarafa sokularak yok edildi. Feyzullah Efendi’nin kızlara kıraat1224 tavsiyesinde
bulunduğu güzide1225 kitaplardan bir tanesi hemen masanın üzerine
açıldı. Bu Pend-i Attar şerhiydi. Küçük hanımlar derhâl bu şerhin
etrafına toplanarak her kelimesini müdekkikane1226 tefsirle meşgul
görünmek tavrını aldılar.
Gelişigüzel açılan sayfanın başında çıkan beyit şuydu:
Ber-tevekkül ger buved fîrûziyet
Hak dehed mânend-i murgân rûziyet1227
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227

b eyan-ı hiss: duyguları anlatma
tevkil: vekil etme
mufassal: ayrıntılı
şayan-ı tenkid: eleştirmeye değer
kıraat: okuma
güzide: seçkin, seçilmiş
müdekkikane: dikkatle inceleyerek, araştırarak
“Allah, sen kendini tevekküle yüceltirsen kuşlar gibi sana da rızkını verir.”
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Zişan, şerh metnini okumaya başladı. Diğer iki kız da karinin1228 birer yanına geçerek gözleriyle satırları takip ede ede dalgın
dalgın dinliyorlardı.
Zişan:
— Ber1229 bâ-i muvahhidenin1230 fethi1231 ve râ1232 ile harf-i istila1233, Arabide “âlâ1234” manasına… Tevekkül, tefeʿül vezninde, “işte
Hüda-yı müteale1235 itimat1236 ve inkıyat1237 eylemek” manasındadır.
Ger1238 hemzenin1239 hazfıyla1240 eger’den1241 muhaffef1242… edat…
şart…
Bu esnada büyükbaba kapının rezesini1243 bir iki kurcaladıktan
sonra başında arakiye, sırtında haydariyesiyle odaya girdi. Kızları kitap etrafında meşgul-i kıraat1244 görmekten mütevellit1245 bir
memnuniyet beşaşetiyle1246:
— Vay güzel hanımcıklar… Vay anam karılar… Böyle baş başa
vermiş de fıkır fıkır, çıtır çıtır ne okuyorsunuz bakayım?
1228
1229
1230
1231
1232
1233

1234
1235
1236
1237
1238
1239

1240
1241
1242
1243

1244
1245
1246

k ari: okuyan, okuyucu
ber: “üzeri, üzere, üzerine, üzerinde” anlamına gelen Farsça edat
bâ-i muvahhide: Arap alfabesinde  بharfi
fetih: Arap ve Osmanlı alfabesinde bir harfin fetha/üstün ile okunması
râ: Arap alfabesinde  رharfi
harf-i istila: eklendiği kelimeye üzerine, üzerinde, üstüne anlamı katan yer
yön edatı
âlâ: yükseklik, yücelik, şan ve şeref
Hüda-yı müteal: çok yüce olan Allah
itimat: güvenme, emniyet etme
inkıyat: boyun eğme, baş eğme
ger: eğer edatının nazımda kullanılan şekli
hemze: Arapçada kelimelerin başında, ortasında, sonunda harekeli veya sakin
olarak okunan harf-i illet veya harf-i med olmayan elif
hazf: ortadan kaldırma, çıkarma, silme
eger: şart anlamını güçlendirmek kullanılan “eğer” anlamındaki edat
muhaffef: kolayca söylenecek veya yazılacak şekilde kısaltılmış
reze: kapılara asma kilit takmaya yarayan, biri kapı kasasına, diğeri kapıya
vidalanan, iki parçadan ibaret demir menteşe
meşgul-i kıraat: okuma uğraşı
mütevellit: ileri gelmiş
beşaşet: güler yüzlülük
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Birer derin dalgınlıktan uyanır gibi üç kız ihtiramen1247 ayağa
kalktılar.
Zişan cevap verdi:
— Pend-i Attar efendim…
Merd-râ mî-pevered ender-kenâr
Mekr ü şîve mî-numâyed bî-şümâr1248
Attâr ile hemkafiye bu iki mısraı taktili1249 bir ahenkle okuduktan sonra şeyh hakkında ucu gelmez tafsilata girişti. Hazretin
Nişabur’daki tevellüdünden1250 başladı; bir gün tasavvufa meclubiyetinden1251 attar dükkânını terkle o zamanın irfan meşayihinden1252
Rükneddîn-i Ekaf’ın hangâhına1253 şitap ettiğinden1254, yüz bin beyte varan eşarının tenevvüünden1255, Mantıku’t-Tayr’ından, Bülbülname’sinden, Hallaçname’sinden, Mazharü’l-Acâib’inden pek çok
coşkunca bahsede ede nihayet şeyhin yüz bu kadar yaşındayken
vuku bulan şehadet-i feciasına1256 geldi:
Bir rivayete1257 göre Moğolların Nişabur şehrine istilaları esnasında Şeyh Attar esir düşer. Bir kâfirin müşarünileyhi1258 katle
davrandığı sırada İslam’dan bir zat zuhur ederek “Bu pir-i ruşen-zamiri1259 öldürme, sana bin altın vereyim.” der. Şeyh ise mutasarrıfı
olan Moğol’a “Ben Müslümanların ulusuyum, beni bundan ziyadeye alırlar.” ihtarında bulunur. Moğol, esirini satmaz. İhtiyar şeyhi bir
müddet ona buna yüksek kıymetle arz eder. Fakat bir talip çıkmaz.
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259

ihtiramen: saygı göstererek
“Kenarda/sokak arasında yetişen kişinin sayısız yalanı dolanı vardır.”
takti: vezinli bir mısraı vezin kalıplarının cüzlerine göre ayırma
tevellüt: doğma, dünyaya gelme
meclubiyet: tutkunluk
meşayih: şeyhler
hangâh: bir tarikatın merkez durumundaki tekkesi
şitap etmek: acele etmek
tenevvü: çeşit çeşit olma, çeşitlilik
şehadet-i fecia: şehit edilişi
rivayet: halk arasında söylenen söz, söylenti
müşarünileyh: adı geçen, sözü edilen
pir-i ruşen-zamir: aydınlık gönüllü ihtiyar
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Nihayet birisi bir torba saman mukabilinde şeyhi kendisine satmasını teklif eder. Attar Hazretlerinin “Şimdi tamam pahamı buldum.”
buyurmaları üzerine Moğol gazaplanarak esirini şehit eder. Diğer
rivayete göre, Cengiz’in hurucunda1260 şeyh bir Moğol’un eline esir
düşer. Esirini satması için Moğol’a hayli mühim meblağ teklif olunur. Fakat şeyh hazretleri daima “Bu paralar benim değerim değildir.” itirazında bulunur. Moğol hep bu fırsatları kaçırır. Nihayet
biri “Bu ihtiyarı bana ver, arkamdaki bir çuval samanı sana terk
edeyim.” deyince Şeyh Attar, sahibine “Benim kıymetim işte budur.
Beni şimdi sat.” der. Moğol, hiddetle hazreti şehit eder.
Büyükpeder, birbirinden ihtilafları1261 hemen fark olunamayan
öyle sekiz on rivayet sayıp döker. Kızlara sıkıntı basar. İhtiyarların
gençler meclisinden mütelezziz1262 oldukları kadar gençler ihtiyarlardan kaçarlar. Sevgililerinden gelen namelerin edebî ve garami1263
kıymetlerini aralarında münakaşa edecekleri sırada Hazreti Attar’ın
seksen rivayet üzerine kurulan menkıbe-i şehadetini1264 dinlemek
küçük hanımların üçünü de sinirlendirir.
Kızlar ihtiyarı kaçırmanın yolunu bilirlerdi. Büyükbabanın bir
parça akidesine1265 dokunmak onu odada duramayacak bir hâle getirirdi. Feyzullah Efendi’nin bam teline basmayı birer küçük işaretle birbirine anlattıktan sonra Zişan, Pend-i Attar’ı okumaya devam
ederek “ber-tevekkül”1266 beytine şerh metni vechile şöyle mana
vermeye başlar:
— Tevekkül üzerine eğer senin galebe ve zaferin olursa Cenab-ı
Kibriya1267 kuşlar gibi senin rızkını verir. Tevekküle galebe, kemal-i
tevekkülden1268 ibarettir.
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268

h uruç: ayaklanma, isyan
ihtilaf: anlaşmazlık, uyuşmazlık
mütelezziz: zevk alan, hoşlanan
garami: lirik
menkıbe-i şehadet: şehitlik menkıbesi
akide: inanç, itikat
ber-tevekkül: tevekkül üzerine
Cenab-ı Kibriya: Ulu Tanrı
kemal-i tevekkül: Allah’a tam güvenme
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Vicdan mahcup bir tavır alarak:
— Huzurunuzda böyle mühim şeylere itiraz haddim değil efendi hazretleri, müsaade buyurursanız halletmek istediğim küçük bir
müşkülüm1269 var.
Efendi gözlüğünün parlak camlarını Vicdan’a çevirerek:
— Buyurunuz hanım kızım. İhtiyarların vazifeleri daima gençleri irşattır1270.
Vicdan:
— Rızık cihetiyle1271 insanların kuşlara teşbihini makul1272 göremedim.
İhtiyar biraz şaşırarak:
— Neden?
— Çünkü kuşlar ufak bir cevelanla1273 rızıklarını hemen her tarafta hazır bulurlar. Tabiatın her ciheti onların bağı, bahçesi, bostanı, ambarıdır. Yiyip içmek için kuşlar hiçbir kayıt ve kanuna tabi
değildir. Bulduklarıyla tagaddi1274 ederler. Fakat insanlar için böyle
midir? Medeniyet insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. İnsan evvela para kazanacak, sonra yiyeceğini pişmiş veya pişmemiş olarak
satın alacak. Mekûlatımızın1275 çoğu birçok istihzarattan1276 sonra
yenecek bir hâle geliyor. Mesela en ziyade bildiğimiz ekmek, ekmek olabilmek için buğday nasıl yetişiyor ve sonra kaç türlü ameliyat1277 görüyor. Bahçe ve tarlalarımızı yağma eden kargalar, piliçlerimizi kapan çaylaklar, her çöplükte eşinen horozlar, tavuklar gibi
rızık toplamak insanlar için kabil olsaydı ortada hiçbir dilenciye
tesadüf edilmezdi. Tasavvur buyurunuz. Uçmak mecali oldukça bir
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277

 üşkül: halledilmesi, çözüme ulaştırılması güç iş
m
irşat: doğru yolu gösterme
cihet: yön, taraf
makul: akla uygun
cevelan: dolaşma, gezinti
tagaddi: beslenme
mekûlat: yenecek şeyler, yiyecekler
istihzarat: hazırlıklar
ameliyat: işler, faaliyet
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serçe için aç kalmak ihtimali var mıdır? Ona gıda olacak taneciği
her yerde bulabilir. Binaenaleyh usul-i tagaddi1278 ve taayyüşçe1279
aramızda pek büyük farklar bulunan kuşlar gibi Cenabıhak rızıklarımızı ihsan eder tevekkülüyle beklemek bir fert, bir aile, bir millet
için felakettir. Bu eski zaman hikmetleri şimdiki vaktin hayatına
uymuyor. İnsanları çalışmaya, zenginliğe, cidale1280, rekabete sevk
ve teşvik etmeyen sözler kimin tarafından sâdır olursa1281 olsun insaniyet için hikmet değil, nikbettir1282.
Pek genç bir zamane kızının Attar Hazretleri’ne bu hücumu
vehleten1283 ihtiyarın beynini sarstı. Biraz kafasını bularak vereceği
cevabı hazırlamak için enfiye tabakasını açtı. O siyah tozdan birbiri arkasına birkaç tutam burnuna tıkıştırdı. Gözlerini süze süze
çekerek beyninin en derin aksamına1284 göndermeye uğraştı. Biraz
yere, biraz tavana ve muhatabesinin1285 yüzüne ağır bir nazar dolaştırdıktan sonra:
— Hanım kızcağızım, dedi. Siz hep benim torunlarım yani dünkü çocuklarsınız. Mekteplerde birkaç sene lisan, ilim ve fen namına
öteberi okuyuvermekle nefsinizde Şeyh Attar Hazretleri’ne itiraz
kudretini görmek kendinizi bilmemenizden ileri gelir. Sizin itirazınızla hazreti şeyh küçülmez fakat siz cahilliğinizi ispat etmiş olursunuz. Ben bu sakalı değirmende ağartmadım. İlm-i ledünle1286 ben
de uğraştım. İstiknah-ı hafayaya1287 çalıştım.
Vicdan:
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

u sul-i tagaddi: beslenme bakımından
taayyüş: yaşama, geçinme
cidal: savaş
sâdır olmak: ortaya çıkmak, meydana gelmek
nikbet: bahtsızlık, düşkünlük
vehleten: ilk anda, evvela
aksam: kısımlar, bölümler
muhatabe: bir kimseyle karşılıklı konuşma, söyleşme
ilm-i ledün: ilahi sırlara ait ilim
istiknah-ı hafaya: gizli şeylerin hakikatini araştırma
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— Müsellem1288 ilim ü fazlınızdan1289 müstefit1290 olmak istiyoruz.
İhtiyar istihzalı bir tebessümle ağzının noksan dişlerini göstererek:
— Benim yetmiş yaşımda öğrenemediğimi siz on beşinde hatmetmişsiniz. Ben size nasıl ders verebilirim?
Bahsi tevsi1291 ile ihtiyarı sıkıştırmak için Zişan söze karışarak:
— İnsanlar tevekkülde kuşlara imtisalen1292 yaşayabilirler mi?
Bunu anlamak istiyoruz.
Nuruyezdan bir ayak evvel dedesini odadan kaçırmak kastıyla:
— Kuşların tevekkülleri neyle sabit? Onlar da yuva için, bir
lokma gıda için birbiriyle mübariz1293. Her tarafa uçuyorlar, arıyorlar, cenkleşiyorlar.
İhtiyar efendi, enfiyeden sonra şimdi bir sigara yakarak:
— Kuşlar da insanlar da canavarlar da ne kadar koşuşsalar,
dövüşseler, sövüşseler mukadderden1294 başka bir şey yapamazlar.
Rızk-ı maksumdan1295 ziyade rızıklanamazlar. Kısmet neyse o olur.
Hiçbir bilgi bu kanunu bozamaz. Siz kadın, hem de genç kadınsınız,
böyle şeylere aklınız ermez. Çünkü gençlik demek tecrübesizlik,
görgüsüzlük ve cehalet demektir.
Efendinin her sözde gençliği bir sebeb-i mülzemiyet1296, ihtiyarlığı medar-ı galebe1297 edinmesi kızların sinirlerini bütün bütün
bozdu. Zişan biraz hararetlice söze başlayarak:
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294

1295
1296
1297

 üsellem: herkes tarafından kabul edilmiş
m
ilm ü fazl: bilgi ve lütuf
müstefit: yararlanan, faydalanan
tevsi: genişletme
imtisalen: uyarak
mübariz: mücadeleye girişen, tek tek dövüşen
mukadder: Allah tarafından ezelde belirlenip takdir edilen, alın yazısında bulunan şey
rızk-ı maksum: paylara ayrılan nimet
sebeb-i mülzemiyet: cevap verememenin nedeni
medar-ı galebe: galibiyet övüncü
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— Efendim, her müşküle karşı çare düşünen milletlerle tevekkülü rehber edinenlerin aralarındaki müthiş fark gözler önünde duruyor. İşte Buhara, işte Amerika… Çünkü mütevekkil ekinini eker,
yağmur bekler. Her ihtimali düşünen çalışkan ekinci tarlalarına cetveller1298 açar. Kurak senelerde ekinlerini sular.
İhtiyar:
— Kızım tevekkülün gemisi batmaz.
Vicdan:
— Efendi hazretleri, “Tedbirde kusur edip de kadere bühtan eyleme”1299 darbımeselini1300 de unutmayalım.
Büyükpeder bu üç çocuğun hücumuna söz yetiştirmek için bir
daha enfiyeye bulanarak:
— Ah eski kadınlık ah… Tevekkülün felsefesini değil, manasını bile bilmezlerdi.
Zişan:
— Zaman terakki ettikçe kadınlar hep yine eski hâlde mi kalsınlar? Bir şey bilmesinler mi efendim?
Efendi:
— Onlar için iffetin, ismetin manasını, kutsiyetini, ulviyetini
bilmek kâfidir. Başka ilim istemez.
Üç kız birbirine bakarak hafifçe kızardılar. Fakat Vicdan cevapta ötekilerden ziyade cüretkâr çıkarak:
— İffetin manası da ilimle öğrenilir, efendim.
Efendi:
— Hayhay lakin analarınız, büyükanalarınız, daha büyükanalarınız ilmen yükselemediler. Fakat kadınlıkça sözüm ona şimdiki
âlim kadınlardan daha fazla kıymete haizdiler. Milletimizden büyük şaireler de geldi. Fitnatlar, Leylâlar, Şerefler… Bunlar da rint1298
1299
1300

c etvel: su kanalı
bühtan eylemek: iftira etmek
darbımesel: atasözü

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 149

likte hatta mey ü mahbub-perestlikte1301 rical-i şuara1302 ile omuz
öpüşürler. Leylâ’nın:
Vâde-i vaslı yalan söyleme söyle gerçek
Olmaya bu dahi evvelki gibi bendene dek1303
Niyetin yogise emdirmeye laʿlin sâkî
Yetişir çekmeyelim bir dahi beyhûde emek1304
Mey ü mahbûba yasak eyleme sûfî zirâ
Şâire lâzım olan gördüğü şuhu sevmek1305
Hele bir bûse için ʿıyda kadar bekleyemem
Şimdi lütfeyle o dem herkesin öperler el etek1306
Pek de nâz eyler ise âşık-ı biçarelere
Sen de Leylâ o mehi durma hemen sîneye çek1307
— Geçen asrın şairesi böyle olursa, bu asrın âlimesinden edeben ne beklenilmek lazım geleceği cay-ı mülahazadır1308. Avrupa
çığırından çıktı. Erkeğinde, kadınında edep ve hayâ kalmadı. Asya
da öyle oluyor. Afrika da… Terakki namına bu levs1309 dünyaya yayılıyor.
Kızlar itiraza atılırlarken ihtiyar, teessürden titreyen eliyle
sükût işareti vererek devam etti:
— Siz üç kız, üçünüz de soyzadesiniz, afifsiniz. Fakat iffeti
mektepte öğrenmediniz. Bilveraset1310 ismetlisiniz. Mertlik, cömert1301
1302
1303

1304

1305

1306

1307

1308
1309
1310

 ahbub-perest: oğlancı
m
rical-i şuara: erkek şâirler
“Ey sevgili, kavuşma sözünü yalan söyleme, gerçeği söyle ki kölene bu da
önceki gibi bir hile olmasın.”
“Ey saki, lal dudağını öptürmeye niyetin yoksa böyle boş yere emek çekmeyelim.”
“Ey sufi, şaraba ve sevgiliye yasak getirme zira şaire lazım olan şey, gördüğü
güzeli sevmektir.”
“Sevgiliden bir öpücük almak için bayrama kadar bekleyemem, bayram vakti
zaten herkesin eli eteği öpülür.”
“O sevgili, biçare âşıklara çok nazlanırsa ey Leylâ sen de durma o ay yüzlü
sevgiliyi sinene bastır.”
cay-ı mülahaza: düşünülmeye değer
levs: kir, pislik
bilveraset: soyla
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lik, kahramanlık, ulüvv-i cenab1311 ve sair mezaya1312 eslaftan1313
ahlafa1314 nasıl intikal ederse ismet ve iffet de size ecdadınızdan1315
öyle müntakildir1316. Fakat kızlarım, akıl ve izanınızın1317 ölçüsünü bilmeden şeyh hazretlerinden tenkit ve itiraz için bertevekkül
beytini intihap edeceğinize kadınlığa, aile mesudiyetine, namus ve
iffete dair parçalar arayınız. Kalp ve dimağınızı bu suretle tezyin1318
ediniz. İrfanınızı bu yolda tezyide1319 uğraşınız. Dünya erkek filozof dolu, kadından hakim1320 olmaz, kadın zevce olur, ana olur. Siz
olacağınız şeyi bilmiyorsunuz. Tabiatın size tayin ettiği vazifeyi
anlamıyorsunuz. Ben torunumu şaire olsun, ateş-zeban1321 bir edibe kesilsin, İslamiyet’in tevekkülüne itiraz etsin fikriyle mektebe
göndermedim.
Zişan ihtiyarın bu sinir nöbeti karşısında telaşlanarak:
— Fakat efendi hazretleri lütfediniz. Merhamet buyurunuz.
“Ber-tevekkül” beytinin mabadını1322 dinleyiniz.
Büyükbaba gayriiradi bir hareketle yerinden kalkıp oturur, ellerini bir vaz-ı şikâyetle1323 semaya kaldırarak:
— Susunuz dinlemem… Dinlemem… Dinlemem… Sözlerinizi havsalam1324 istiap1325 etmiyor. Eğer dinlesem bugün şeyhe yarın
peygambere, öbür gün Cenabıhakk’a itiraz edeceksiniz. Maazallah… Maazallah…
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325

ulüvv-i cenab: yüce huylar
 ezaya: üstün vasıflar, nitelikler
m
eslaf: bizden öncekiler
ahlaf: gelecek nesiller
ecdat: atalar, dedeler
müntakil: bir kimseden diğerine geçen
izan: anlayış, kavrayış, feraset
tezyin: süsleme
tezyit: çoğaltma, arttırma
hakim: filazof
ateş-zeban: çok etkili ve dokunaklı söz ve şiir söyleyen
mabad: son, arka, devam
vaz-ı şikâyet: şikayet eder vaziyette
havsala: insanın anlama, kavrama derecesi
istiap: içine alma, içine sığdırma
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İhtiyar Feyzullah Efendi sendeleye sendeleye kalktı. Teessüfler
içinde, telaşlı adımlarla odadan kaçtı.
Zişan geniş bir nefes alarak:
— Kaçırdık ama biz de bittik, dedi.
Nuruyezdan mahzun bir telaffuzla:
— Zavallı büyükbabacığım… Torununun kalbinde Rıdvan Sabih’in aşkı, koynunda muhabbetnamesi olduğunu bilse!..
Vicdan:
— Bilirse ne olur?
Zişan:
— Ne olacak, bunağın derhâl yüreğine iner.
Nuruyezdan:
— Dedem hakkında öyle hürmetsiz tabir kullanma, gücenirim.
Zişan:
— Bunak değil ya nedir? Bu matuhların1326 emirleriyle kalkıp
oturuyoruz. Hissiyatımız da bu bir asır evvel yaratılmış kafaların
kumandalarıyla işleyemez ya! Eski ve yeni fikirli ihtiyar, genç artık
herkes bilmelidir ki kızlar erkeklere eş olmak için yaratılmışlardır.
Ve her kız kendi eşini gönlü istediği gibi intihap etmek hakkına tabiaten1327 maliktir. Bunun zıddına hareket etmek hatadır.
XIV
Yeni fikirlerin hürmetsiz ve tahripkâr1328 fırtınasıyla köhne kafası sersemleyen büyükbaba çekildikten sonra yine meydana çıkarılan mektupların tedkiklerine girişildi. Her cümlenin samimiyeti,
caliyeti1329, sıcaklığı, soğukluğu, saffeti, hilesi birer birer veznedildi1330, mihenge vuruldu1331. Gürültülü münakaşalarla vakit sahuru
buldu. Komşular, kızlar evlerine gittiler.
1326
1327
1328
1329
1330
1331

 atuh: bunak
m
tabiaten: tabiat gereği
tahripkâr: yıkıp harap eden, yıkıcı
caliyet: sahtelik
veznetmek: tartmak, ölçmek
mihenge vurmak: ölçmek, denemek

152 | Son Arzu

Dinî gece yemeğine davet davulunun gümgümleri, dar, dolambaç, ıssız sokakların karanlıklarını ihtizaza1332 getire getire uzaklaşıp söndükten sonra zulmetlerin, hisleri, elemleri taşıran, sevdaları
kabartan sükûnet ve yalnızlığı içinde Nuruyezdan, Rıdvan Sabih’in
mektubunu yine önüne açtı.
Her cümleyi okuduktan sonra aşk-ı rikkatiyle1333 ağzına götürerek öpüyor, kokluyor, her kelimenin malum manaları haricinde remzî1334, hatifî1335, semavi, ulvi mealler arıyor, besbelli bazen
hafi1336 garam-ı nikâtını1337 bularak satırlar üzerinde dalıyor, kendini
ucu gelmez istiğraklara kaptırıyor, mektubu elinden bırakamıyor,
okumaya bir türlü doyamıyordu.
Salalar verildi. Ortalık açıldı, o hâlâ meşguldü. Nihayet sevgilisinin mektubu koynunda, hayali zihninde, ismi virdinde1338 döşeğine girdi, kalbinde bir güneşle yattı. Ertesi sabah yine o güneşle
kalktı.
İçi içine sığmıyor, bir yerde duramıyordu. Bahtiyardı. Çok
bahtiyardı. Etrafındaki bütün eşya sanki birer tebessümle ona bahtiyarlığını tebrik ediyorlardı. Yüreğinden taşan bu sevda neşesini,
aşk iftiharını mânialara ram olmayan1339 bir sel gibi zor zapt ediyor
ve her karşısına çıkana:
— “Duydunuz mu? Bana Rıdvan Sabih mektup verdi. Birbirimizi aynı şiddetle seviyoruz.” demek için çıldırıyor ve sonra muhatabının omzuna başını dayayarak zihnindeki bu tatlı düşünceyle
orada ufak bir sevinç baygınlığı geçirmek istiyordu.
Evvelleri mefkûresinin namuayyen1340 hayaliyle yaşardı. O hayalin sahibi yerde midir? Gökte midir? Cin midir? Peri midir? Bil1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340

ihtizaz: hafif hafif titretme
aşk-ı rikkat: aşk içliliği
remzî: ima ile ilgili
hatifî: gaybdan gelen
hafi: gizli
garam-ı nikât: büyük aşk anlamları
vird: sürekli tekrarlamak
ram olmak: boyun eğmek, itaat etmek
namuayyen: belirsiz
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mezdi. Şimdi o mefkûre bir hakikat oldu. O hayal pek dil-âram1341
bir delikanlı şeklinde tecessüm etti. Gönlünü sevinçler, sefalar, o
ana kadar hiç bilemediği hazlar, lezzetlerle dolduruyordu. Sevip sevilmenin bu kadar büyük bir saadet olduğunu bilmiyordu. Dünya
nazarında cennet kesilivermişti. Her taraf, her şey kendine Rıdvan
Sabih’in güzelliğinin bir neşidesini1342 okuyordu.
Nameye cevap yazmak için odasına kapandı. Saçlarını döktü.
Dekolte gecelik gömleğiyle yazıhanesinin önüne oturdu. Nurdan
masnu1343 zannını verecek kadar letafetler saçan beyaz kollarını dayadı. Kalemi aldı, gözleri tarif olunamaz bir teessürle nemleniyor
fakat turfanda1344 pembe dudakları gülüyordu. İlk cümleye şöyle
başladı:
“Sevgilim Sabih
Sana hitap için bir unvan aradım. Fakat isminden büyük, ondan füsunkâr, ondan ulvi, ondan ateşli bir kelime bulamadım. Ah,
nasıl anlatayım? Sihr-i sevdan1345 her tarafımı öyle kapladı ki beynimde güneşler doğuyor, gönlümde pırlantalardan şelaleler kaynıyor, sanki kalbimde cennetin resm-i küşadı1346 icra olunuyor sanıyorum. Öyle bir cennet ki sermedî1347 saadetlerin, güzelliklerin, ihtişamların ortasına kurulmuş som yakuttan tiraşide1348 bir muhabbet
tahtının üzerinde sen melik, ben melike ikimiz yan yana oturuyoruz.
Biz göklerde, dünyanın bütün ufak saadetleri arzın süfliyetinde hep ayaklarımızın altında serili nazar-ı tenezzülümüzü dileniyorlar. Biz bakmıyoruz.
1349

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

d il-âram: gönüle rahatlık veren, gönlü dinlendiren
neşide: şiir
masnu: sanatla yapılmış, sanat mahsulü
turfanda: taptaze
sihr-i sevda: sevda büyüsü
resm-i küşad: açılış töreni
sermedî: sonsuz, ölümsüz
tiraşide: yontulmuş
süfliyet: bayağalık
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O kadar yükseklerde, o kadar saadetin ucundayım ki arş-ı
âlâ1350 meleklerinin, arş perilerinin kanat fışırtılarını duyuyorum.
Muhabbetin, beni şimdiye kadar hiçbir riyazinin1351 erişemediği
feza1352 müntehasına uçurdu. Fakat Sabih korkuyorum. Her tarafım
uçurum. Burada aşkın cennetinde açan güllerin kokularıyla sermestken1353 ellerin ellerimi bıraksa sukut ne müthiş olacak!
Adem’le Havva nasıl hübut1354 ettiler? İkisi el ele arzın aynı
noktasına mı düştülerdi? Bilmiyorum. Ben çok masum, pek saf yürekli bir kızım. Üzme beni, söyle. Düşersek el ele, yakut tahtımızla
beraber düşeriz değil mi?”
Bu esnada Nuruyezdan’ın oda kapısı vuruldu. Kızcağız kâğıdın beyaz sathında zambak renkli ve kokulu nazik parmaklarıyla
dolaştırdığı kalemi durdurarak sordu:
— Kimdir o?
— Ben. Vicdan.
— A, hayrola kardeşim bu vakit?
— Hayır, şer, işte geldim. Çabuk aç. Havadisim mühim.
— Yüreğimi oynatma, ne var?
— Rıdvan Sabih’ten kucak kucak haber var.
— Aa, yalan.
— Vallahi yalan değil.
— Of, dur. Halecanım tuttu. Ayakta duramıyorum. Düşeceğim.
Haber fena mı iyi mi?
— Bir heş1355, bir kara haber.
— Hay çenen tutulsun. Etme Vicdan.
1350

1351
1352
1353
1354
1355


arş-ı
âlâ: İslam inancına göre göğün en yüksek katı, âlem tasavvurunda en
yüksek nokta
riyazi: matematik, geometri bilimlerle ilgili olan
feza: uzay
sermest: sarhoş
hübut: yukarıdan aşağı inme
heş: şen, keyifli
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— Sualine göre cevap veriyorum. Muaşakanızın ikinci gününde neden fena haber bekliyorsun?
— Ne var söyle. Bittim. Bayılacağım.
— Aç kapıyı. Söylediklerimi aşağıdan duyacaklar.
Nuruyezdan lerzan, hirasan1356, duvar gibi bir bet benizle kapıyı açar. Refikasını o hâlde görünce Vicdan şaşırarak:
— Aa, sen gerçekten baygınlık geçiriyorsun.
— Ya şaka mı zannediyorsun? Çabuk söyle, üzüntüden öleceğim.
— Namenin cevabını yazdın mı?
Nuruyezdan oda kapısını tekrar sürmeledikten sonra:
— İşte yazıhanenin üzerinde duruyor. Yazıyorum. Henüz bitmedi.
— Çabuk bitir bitir… İmza ne koyacaksan koy.
— Aa hiç olur mu?
— Niçin olmasın? Bu, vaktin sultanına, rikâba1357 arzuhâl değil
ya.
— Bence daha mühim.
Vicdan, yazıhaneye yaklaşır. Nameye bir göz gezdirerek:
— O kadar özenme. Hem ilk namede hissiyatını bu kadar gösterme.
— Neden?
— Neden olacak. Name demek sevdiğin erkeğin eline kendi
saffetine dair bir senet vermek demektir. Ah Nuruyezdan azıcık
kurnazlan.
— Benim aşkım ciddidir. Böyle adi kurnazlıklara tenezzül etmem. Bir erkeğin samimiyetinden emin olmadıktan sonra onu niçin
sevmeli?
1356
1357

h irasan: korkan, korkak
rikâb: büyük bir kimsenin katı, huzuru
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— Sen şimdi Rıdvan Sabih’in samimiyetinden katiyen emin
misin?
— Vahdaniyete1358 imanım kadar.
— Bu samimiyeti bugün için ben de kabul ediyorum. Sen sevilmeyecek bir kız değilsin. Fakat Yezdan
emin ol, bu ilanihaye1359 devam etmez. Birbirinizden bıkacağınız
bir gün elbette gelecektir.
— Ben ondan bıkmam.
— Öyle zannedersin. Birbirinizden usandığınız gün bu eski nameler pek belalı birer vesika mahiyetini alır.
— Nasıl?
— Nasıl olacak, gönüllerinizdeki muhabbetlerin tavsadığı1360
günü bu nameler aranızda sevdalarınızın en şiddetli anlarını, binaenaleyh gençliğinizin feveranlı bazı hatalarını muhtır1361 maddi birer
delil gibi kalır.
— Kalsın. Birbirimizle izdivaç edersek bu namelerin ne ehemmiyeti olabilir?
— Nameyle başlayan her aşk, izdivaçla neticelenmez. Neticelendiği farz edilse de mahzur zail olmaz1362.
— Of, niçin?
— Çünkü karı kocalık hayatının istikbalinde öyle anlar olur ki
zevç zevcesini iskât1363 etmek, utandırmak istedikçe çekmecesinden bu sararmış nameleri çıkarır. “Sen vaktiyle beni o kadar sevdiydin ki bu ateşli sayfaları bana yazmak iffetsizliğinden kendini
alamadın.” ithamıyla bir rezalet hücceti1364 gibi bunları karşına kor.
İzdivaç vuku bulmazsa o zaman felaket daha büyük olur. Bu hissi1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364

v ahdaniyet: Allah’ın birliği
ilanihaye: sonuna kadar, sonsuza kadar
tavsamak: eskisi kadar rağbet görmez olmak
muhtır: hatıra getiren, hatırlatan
zail olmak: yok olmak, ortadan kalkmak
iskât: susturmak
hüccet: delil, vesika
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yatnamelerin yabancı bir erkeğin elinde bulunması bir kadın için
daima pek müthiş bir tehlikedir. Erkeklerin bunlardan rezilane1365,
caniyane1366 surette istifadeye kalkmayacak kadar metanet-i ahlaka1367 malik, en yüksek fikirlileri bile yine bu nameleri diğer türlü
suistimalden kendilerini alamazlar. O da senden sonra sevecekleri
kadınlara bu yazıları müftehirane1368 göstererek:
“Bakınız, falanca hanım benim için ne kadar yanıp tutuştu da
ben ondan hoşlanamadımdı…” tarzında vuku bulur.
— Aman kız sus. Sen kaç defa kocaya varıp da boşandın? Kaç
defa ihtiyarlayıp da genceldin1369? Ömrünü hep böyle şeylerle geçirmiş ellilik bir kadın gibi bunları ne vakit tecrübe ettin? Zişan’la
ikiniz de birer genç acuze1370 olmuşsunuz.
— Ben çok roman okurum. Yalnız vukuat takip etmem. Hayatın bu gibi felsefelerine dikkat ederim. Kızlık zamanında teati
olunmuş muhabbetnamelerden türlü felaketler çıkar. Bugün Senai
Bey’le mektuplaşıyoruz. Fakat yarın kimin zevcesi olacağımız malum değildir. Kadınlığın, kızlık hayatının böyle dakik1371 cihetlerini gösteren Marcel Proust’un ve daha o ayarda nice muharrirlerin
eserlerinde bu tehlikelere dair az ibret dersleri mi var?
— Öyledir de sen niçin ona buna muhabbetname yazmayı kendine eğlence ediniyorsun?
— Ben imzamı koymam. Yazımı değiştiririm. Hissiyatımı doğru söylemem. Gayrişahsi bir name yazarım. Beylik cümlelerle sayfa
doldururum. Bunu Ahmet’e de versen olur, Mehmet’e de. Maksat
eğlence… Huyunu hulkunu1372 bilmeyerek dün gördüğüm gençlere bütün hissiyatımı saffetle dökeyim de sonra benimle eğlensinler
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

r ezilane: rezilce
caniyane: canice
metanet-i ahlak: sağlam ahlak
müftehirane: övünçle
gencelmek: gençleşmek
acuze: kocakarı
dakik: ince
hulk: huy, yaratılış
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mi? Bak biz onların mektuplarıyla nasıl eğleniyoruz? Onların da
bize karşı yapacakları bu değil mi?
— Kardeşim siz Zişan’la mesleksiz1373 gazeteciler gibi her gün
bir türlü söylüyorsunuz. Ben sizin gibi değilim. Ve olamam. Ya severim ya sevmem. Hoşlanmadığım bir gence karşı name yazmakla
eğlenemem. Ciddi muhabbetlerde insan kendini ihata eden her tehlikeye karşı tedbir ittihazı1374 şartıyla hareket edemez. Dolaştığımız
yerin bir uçurum kenarı olduğunu bilmeliyiz. Ayak kaymak tehlikesinden ürkünce oradan çekilmelidir. Ben şimdi Rıdvan Sabih’e muhabbetname yazıyorum, ona kısmet olmayıp başka bir erkeğe vardığım vakit ileride bu mektupları onun ne suretle istimal1375 edeceğini
bugünden hiç düşünemem. Çünkü Sabih’e yaramazsam benim için
diğeriyle izdivaç kabil değildir. İntihar ederim, izdivaç etmem.
— Haydi. Haydi. Ben öyle lakırdı çok dinledim. Bir kız sekiz
tane sever de dokuzuncusuna varır. Ama hepsi için sırasıyla ölür,
bayılır. Şimdi çalçeneliğe lüzum yok. Haydi, mektubu ver.
— Daha bitmedi ayol.
— Altına “mabadı var” de.
— Hiç öyle şey olur mu?
— Niçin olmasın? Hisleri coşkun, karihaları taşkın bazı edibelerin bitmez hikâyeleri gibi sen de her hafta “mabadı var” kaydıyla
bu teessürnamelerine1376 devam edersin. Hem böyle aşk mükâtebesinde yeni bir çığır açmış olursun. Tabii. Elbette mabadı var. Çünkü
bu ilk mektup, sonuncu değildir.
— Mektubu kiminle göndereceksiniz?
— Göndermeyeceğim. Yedbeyed1377 teslim edeceğim.
Nuruyezdan iki elini kalbine bastıra bastıra, gözlerini süze
süze başını omzuna meyillendirerek:
1373

1374
1375
1376
1377


mesleksiz:
belirli bir ahlak ve karakter çizgisi olmayan, her duruma ve her
şarta kolayca ayak uydurabilen, dönek
ittihaz: düşünme, kurma
istimal: kullanma
teessürname: dokunaklı yazı
yedbeyed: elden ele, vasıtasız olarak
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— Ne vakit? Nerede?
— Aa… Bayıl bakayım, bayıl… Ne oluyorsun ayol? Şimdi.
Şurada. Sokakta, Zişan’ın evi önünde. Kendi eline vereceğiz. Sen
daha sabahleyin odandan dışarı çıkmadan biz ne işler gördük…
Nuruyezdan birdenbire Vicdan’ın boynuna sarılır. İki gözünden birer birer öperek:
— Söyle. Bu gözlerin sabahleyin onu gördü mü?
— Gördü.
— Nasıl, çabuk anlat. Fakat dur, bir daha öpeyim.
— Kaç defa öpeceksen bitir de sonra anlatayım.
— Bu niyetle öpersem sonu gelmez. Sen anlat.
— Efendim sabahleyin ben de böyle senin gibi odamdan henüz
çıkmamıştım. Zişan geldi, kapımı vurdu. Açtım. Vakayı anlattı. Fakat ben sana şimdi hikâye edemem çünkü geçirecek vaktimiz yok.
Haydi, hemen çarşaflan. Zişan’ın evine gidelim. Bizi bekliyor. Orada her şeyi anlarsın.
Nuruyezdan biraz afalladı. Fakat Vicdan “Haydi, tereddüde
mahal yok. Geç kalırsak en ziyade pişman olacak sensin.” teyidiyle1378 refikasının zihnini toplamaya uğraştı. Üç komşu pek teklifsizdiler. Nuruyezdan, velilerinden izin almaksızın istediği vakit gerek
Vicdan’ın veya Zişan’ın hanelerine gidebilirdi. Natamam1379 mektubu katlayarak koynuna soktu, çarşaflandı. Sokağa çıktılar. On beş
yirmi adım ötede Salim Efendi’nin hanesi önünde durdular. Zişan
refikalarını alt katta, pencere önünde bekliyordu. Hemen kapıyı açtı.
Sabahleyin alaturka saat dört vardı. Fakat bütün hane halkı henüz
ramazan uykusundan kalkmamışlar ve sokaklar da pek tenhaydı.
Hanenin bahçe duvarı evvelce yıkılarak tekrar inşasında1380
nizama1381 yer terkiyle1382 geri çekilmiş olduğundan, bina bir köşe
1378
1379
1380
1381
1382

teyit: pekiştirme
natamam: bitmemiş
inşa: yapma, yapılma
nizam: düzen
terk: bırakma
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çıkıntısı teşkil etmişti. Zişan misafirlerini havlu1383 katındaki bu çıkıntılı odaya aldı. Derin bir isticvap tavrıyla melul melul yüzlerine
bakan Nuruyezdan’ın merakını, derdini hemen anlayarak ona hitaben söze başladı:
— Yezdan… Bizim çılgınların ne yaptıklarından haberin var
mı?
— Hangi çılgınların?
— Bize gönül veren üç aptalın.
— Ne yaptılar?
— Sabahleyin erkenden kapılarımızın önünden bir aşağı bir yukarı mekik dokumaya başladılar.
— Aa, ihtiyatsızlık… Konu komşu sezinlerse?
— Bereket versin ki ramazan sabahı sokaklarda in cin yok. Bizde kedilere, farelere varıncaya kadar bütün ev halkı uykuda. Bizim
şu duvarın köşesi yok mu? Çıkmaz sokak gibidir. Ne hariçten orası
ne oradan hariç görünür. Bu üç alık yarım sokaktan öyle serbest geçiyorlar, başlarını kaldırıp bütün evleri, duvarları birbirine göstererek öyle biperva1384 konuşuyorlar ki birdenbire hakikaten çıldırdıklarına hükmettim. Tamam bizim evin önünden geçerlerken tık tık
pencereye vurdum. Şaşırdılar, adımlarını ağırlaştırarak pencereye
kulak verdiler.
Usulca “İkiniz ilerleyiniz, biriniz kalınız” dedim. Bu kumandam üzerine Sabih’le Necdet yürüdüler. Senai kaldı. Mütehayyir1385
bir vaziyette sokak ortasında duruyordu.
“Şu kuytu yan penceresine yaklaşınız.” dedim.
“Bir mahzur yok mu?” dedi.
“Hayır.” cevabını verdim.
Pencereye yanaştı. Sonra aramızda şu muhavere başladı:
Ben:
1383
1384
1385

h avlu: avlu
biperva: korkusuz, çekinmez
mütehayyir: şaşmış, şaşırmış
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“Ne cesaretle üçünüz birden pencerelerin kafeslerine gözlerinizi
dikerek kapılarımızın önünde beş aşağı beş yukarı piyasa ediyorsunuz? Komşular farkına varırlarsa ne derler? Bizi kim zannettiniz?”
O:
“Afedersiniz, dün gece aşkınızın elemi, estağfurullah neşesiyle
üçümüz de uyuyamadık. Sabah oldu. Bir yere toplandık. Sizi andık,
yandık yakıldık. Bir yerlerde duramadık. Ateşlerimizi biraz teskin
için sizin muhitinizde dolaşarak aynı havayı teneffüs etmeye karar
verdik. Ve bunun için güzel bir vesile bulduk. Şimdi buradaki cevelanlarımızdan hiç kimse diğer türlü bir şüpheye düşemez. Müsterih
olunuz.”
Ben:
“Bu güzel vesileyi anlamak isterim.”
O:
“Arz edeceğim. Bizim Necdet Eşref Bey *** Dairesinin mühendisidir.”
Ben:
“Malum.”
O:
“Şu karşıki bostanla bu sokakların haritaları çıkarılması hakkında dairece iki üç sene evvel bir proje tanzim edilmiş, sonradan
her nasılsa bunun mevki-i fiile1386 vaz-ı teehhüre1387 uğramış. Şimdi
buralarda kendimize birer iş güç bulmak için Necdet Eşref bu projeyi uykudan uyandırıyor. Yarın öbür gün buraya tesviye1388 aletleri,
mesaha1389 şeritleri, plançeteler1390 vesaireyle geleceğiz.
Ben:
1386
1387
1388
1389
1390

 evki-i fiile: gerçekleşme yeri
m
vaz-ı teehhür: gecikmeye koymak
tesviye: düz hâle getirme, düzleme
mesaha: arazi, arsa, ev vb. yerleri alan ölçüleriyle ölçme
plançete: arazide plan veya harita çiziminde kullanılan, üç ayak üzerine oturtulmuş, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir bir tahtadan ibaret alet
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“Âlâ. Ferhat dağları yardıydı, siz de galiba bizim mahallenin altını üstüne getireceksiniz. Zekânızı tebrik ederim. Güzel plan. Mühendislikten bu surette istifade işitilmedik şey. Kaç senedir uyuyan
projelerin bizim aşkımızla mevki-i icraya1391 çıkarılması. Of, bizim
bu memleket. Bazı hususatın1392 icrası ne gibi sebeplerin tesiratına1393 tabidir. Hep bunlar âlâ… Necdet Bey, mühendis… Yanında
siz necisiniz?”
O:
“Muavinleri1394…”
Ben:
“Kimse şüphe etmez mi?”
O:
“Mahalleli şehadetnamelerimize1395 bakacak değil ya. Necdet’e
istediği kimseleri istihdama mezuniyet var… Haritayı nasıl tanzim
edeceğiz biliyor musunuz?”
Ben:
“Ne bileyim!”
O:
“Esas zaviye1396 sizin evin şu köşesi olacak.”
Ben:
“Bir çürük evimiz var, başımıza yıkmayınız.”
O:
“Üç küçük hanımefendiye ait bu üç eve en şerefli yerleri vereceğiz.”
Ben:
1391
1392
1393
1394
1395
1396

 evki-i icra: uygulama yeri
m
hususat: konular, meseleler, maddeler
tesirat: etkiler
muavin: yardımcı
şehadetname: diploma
zaviye: köşe
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“Teşekkür ederiz fakat aşktan ziyade hakka ehemmiyet verseniz daha iyi olur.”
O:
“Böyle serbest serbest konuşuyoruz. Evinizde kimse yok mu?”
Ben:
“Yoksa ne yapacaksınız? İçeri girmek mi isteyeceksiniz?”
O:
“Öyle bir lütfu rüyada görsem inanmam.”
Ben:
“Hakikatte de görseniz rica ederim yine inanmayınız. Ev dolu.
Fakat boş da olsa hapishane parloir’i1397 gibi benim mevkim yine
bu kafesin arkası. Sizinki sokağın ortasıdır. Daima böyle görüşebiliriz.”
O:
“Ev dolu olduğu hâlde nasıl?”
Ben:
“Dolu fakat ramazan münasebetiyle hepsi Ashab-ı Kehf1398 gibi
derin uykuda. Malum ya, bizde de oruç uykuya tutturulur.”
O:
“Büyük bir istirhamım var.”
Ben:
“Nedir?”
O:
“Reddedilmek korkusuyla yüreğim gümbür gümbür atıyor.”
Ben:
“Atmasın. Söyleyiniz.”
1397
1398

p arloir: konuşma odası
Ashab-ı Kehf: Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, Kıtmir adındaki köpekleriyle birlikte, Hristiyanlara baskı yapan hükümdardan kaçarak sığındıkları bir
mağarada üç yüz küsur sene uyuduktan sonra hiçbir şeyin farkına varmadan
tekrar uyandıkları rivayet edilen yedi kişi (Yedi Uyurlar)
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O:
“Kafesin üzerinden lütfen bana ay cemalinizi biraz gösteriniz.”
Ben:
“Arzunuz buysa bir şey değil.” dedim. Kafesin üzerine uzandım:
“Heyyy!” diye dilimi çıkararak göründüm. Sordum:
“Nasıl, ay çehremi beğendiniz mi?”
O:
“Of, ateşi kalbimi yaktı.”
Ben:
“Yalan söylemeyiniz, ay ziyasından hararet olmaz.”
Nuruyezdan teessüf ve hicabından iki eliyle yüzünü kapayarak
refikasının hiddetle sözünü kesti:
— Aman Zişan, ne densizlikler, ne delilikler yapmışsın. Arsız
mahalle kızları gibi hiç insan kafesin üzerinden “hey” diye dilini
çıkarır mı? Yerin dibine geçtim. İlk mülakatında1399 böyle arsızlanan bir kız hakkında acaba Namık Senai Bey üftadeniz ne fikirde
bulunmuştur?
Zişan:
— Ne fikirde bulunursa bulunsun. O beni itiraf-ı zünuba davet
etti. Beni olduğum gibi tanımak istiyor. Ben de kendisini aldatmıyorum. Benim ne ahlak ve terbiyede bir kız olduğumu bilsin. İşine
gelirsem alsın.
Nuruyezdan:
— Seni böyle delişmen, terbiyesiz görünce bizi de senin gibi
zannederler.
Zişan:
1399

mülakat: buluşma, görüşme
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— Merak etme söylerim. “Ben anamın babamın son zamanlarda adaklar, nezirler1400, dualar, nüshalarla1401 dünyaya gelmiş bir
tanecik kızıyım. ‘Dandini canım’ teranesiyle kıymetli büyütüldüm.
Hoppayım. Fakat bizim Nuruyezdan Hanım evde dokuz körün bir
değneğiyse de asla bana benzemez. Ağırdır, terbiyelidir, hanım hanımcıktır. Onun da densizlikleri diğer türlüdür. Siniri tuttuğu vakit
cürette beni geçer.” derim.
Nuruyezdan:
— İyi halt edersin.
Zişan:
— Kendinin içyüzünü saklamak, doğruyu söylememek, itirafı
lazım gelen şeyleri tevile1402 uğraşmak derece-i hakikiyyeden1403 ziyade, nazik, malumatlı1404, dirayetli1405, zeki görünmeye çabalamak
hep bu sahtekârlıklar terbiye sayılıyor. Bizim gibi bu mahallelerde
doğup Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin Efendi veya beyin sulbünden1406 gelme kızların nasıl bir aile ve muhit içinde yetiştiklerini,
hangi mektep ve müesseselerde talim, terbiye, tahsil görebildiklerini insafla düşünüp de bizi öyle almalı sonradan hiç inkisar-ı hayale1407 uğramamalı. Bizde erkekler teehhül1408 emellerini hayalat1409
üzerine bina ediyorlar. Kızlar keza… Sonra izdivaç düğümüyle
birbirine bağlanıp da karşı karşıya gelince emeller müsademe1410
ediyor. Hayalat ziynetleri sapır sapır dökülüyor. Hakikat bütün
uryanlığıyla1411 meydana çıkıyor. Birbirini anlıyorlar ve “Eyvah!”
diyorlar ama fayda vermiyor. Erkeklerimiz seviye-i medeniyyet1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411

n ezir: şarta bağlı adak adama
nüsha: muska
tevil: bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme
derece-i hakikiyye: gerçek seviye
malumatlı: bilgili
dirayetli: kavrayışı kuvvetli, anlayışlı
sulp: nesil
inkisar-ı hayal: hayal kırıklığı
teehhül: evlenme
hayalat: hayaller
müsademe: çarpma, çarpışma
uryan: çıplak
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çe1412 bizden şikâyette pek hak kazanacak bir mertebede değildirler.
Çünkü terbiyeden biz erkek kadın hep aynı muhitin mahluklarıyız.
Birbirimizden şikâyet gülünç olur.
Nuruyezdan:
— Aman Zişan, bunlar ne büyük lakırdılar. Senin mini mini
genç kız ağzına hiç yaraşmıyor. Bu sözleri nereden öğrendin? Aleyhimize yazılan içtimaiyat1413 kitaplarından mı? Bir genç kız için
izdivacın bu nikat-ı nazardan1414 olacak safahatı1415 asla şayan-ı mülahaza1416 ve ehemmiyet değildir. Bir kız sever, her şeyden evvel
gönlünün meyelânına tebaiyet eder. Gençler için izdivaç felsefesi işte bundan ibarettir. Bir genç erkek matlup1417 olan meziyetleri,
hasletleri1418 haiz bulunsa da yüzü hoşlanmadığım, hoşlanamayacağım bir sevimsizlikte olsa ben ona hiçbir vakitte varamam. Sen ne
dersin Vicdan?
Vicdan:
— Benden de al o kadar.
Zişan birdenbire ince bir çığlıkla:
— Hah işte mühendis beyler sokağın üst başından koptu geliyorlar. Hiç sesinizi çıkarmayınız, benim kumandamla hareket edeceksiniz. Aldırmayınız, geçsinler, gitsinler. Alıkları biraz üzelim.
Nuruyezdan’a dönerek:
— Kız ne oluyorsun? Betin benzin limon gibi sarardı.
Nuruyezdan baygın baygın:
— Ne yapayım, elimde değil.
Zişan fısır fısır gülerek:
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418

s eviye-i medeniyyet: uygarlık düzeyi
içtimaiyat: sosyoloji
nikat-ı nazar: bakış açısı
safahat: evreler
şayan-ı mülahaza: düşünmeye değer
matlup: istenilen, aranılan, istek ve arzu duyulan, talep edilen şey
haslet: yaratılıştan gelen özellik, huy
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— Hemen şimdi düşüp bayılacaksın. İki günlük aşka, âşığa bu
kadar ehemmiyet verilmez. Kendine gel. Yaşlarımız hemen bir. Fakat bu sendeki toyluk nedir? Sen de bizim gibi şimdiye kadar beş
altı kere sevişip bozuşaydın aşkın ne olduğunu anlardın. Ona değerinden fazla ehemmiyet vermezdin.
Nuruyezdan:
— Namelerin cevaplarını bugün verecek miyiz? Benimki henüz natamam.
Zişan:
— Onun tamamı ne olacak? Ne kadar yazsan o kadar uzar. Gönül derdi biter mi hiç?
Nuruyezdan:
— Ne yazdınız göreyim…
Zişan:
— Üşenmez misin öyle şeyi okumaya? Muhabbetnameler, gazete başmakaleleri, dualar, tebrikiyeler, feraşet-i şerife mektupları1419, nişan, rütbe beratları, vergi koçanları ve ilaahirihi hep birbirine benzerler. Fakat hamakat-ı beşeriyyeye1420 nihayet var mı? Bunlar bazen tefahur1421 bazen tezyid-i malumat1422 bazen iç sıkıntısıyla
okunur. Ve daima okunur. Mükerreren1423 okunur.
Üç sevdalı genç, ağır ağır evin önüne, alt kat pencerelerinin
hizasına geldiler. Kafeslerden iltifat dilene dilene geçtiler. Fakat Zişan’ın kumandasıyla içeriden hiç hareket eseri duyulmadı. Beyler
sokağı boyuna yürüdükten sonra volta vurur gibi tekrar döndüler.
Zişan refikalarına yine kıpırdamamak ihtarını tekrar etti. Lakin
bu defa dışarıdakiler yürüyüp geçmediler. Köşe çıkıntısının önüne
dizildiler. Namık Senai, parmağıyla kuytu mahalli göstererek:
1419

1420
1421
1422
1423


feraşet-i
şerife mektupları: yüksek bir paye olan feraşşet görevinin bir kimseye verildiğini gösteren mektup
hamakat-ı beşeriyye: insanların aptallığı
tefahur: övünme
tezyid-i malumat: bilgi arttırmak
mükerreren: tekrar ederek, tekrar tekrar
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— İşte esas zaviye bu köşeden alınacak.
Vicdan, kafesin arkasından yavaşça Zişan’a sordu:
— Esas zaviye nedir? Başmühendis benim muaşıkım olduğu
hâlde bu zaviye niçin bizim evin önünden alınmıyor?
Zişan hiddetle:
— Kız sus. Esas zaviyeyi ben ne bileyim? Mühendis karısı olduğun vakit bunun ne olduğunu elbette anlarsın.
Bu fısıltılar dışarıya aksetti. Beylerin çehrelerinde tebessümler
belirdi. Necdet Eşref kafese yaklaşarak:
— Benimki, orada mısın? dedi.
Vicdan, yavaşça cevap verdi:
— Seninki ve ötekilerinki hep buradayız.
Necdet Eşref:
— Ah ne büyük saadet…
Vicdan:
— Fakat benimki, ben sana dargınım…
Necdet Eşref:
— Zaten derd-i sevdanla1424 dün gece uyuyamadım. Sersemim.
Böyle söyleyip de beni büsbütün deli etme.
Zişan:
— Uyumuş olsaydınız sersemliğiniz gidecek miydi?
Senai söze atıldı:
— O anadan doğma sersemdir. Uykuyla aklı başına gelmez.
Necdet:
— Dargınlığınızın sebebini lütfen söyler misiniz? Günahım
neymiş bileyim.
Vicdan:
— Niçin esas zaviyeyi bizim evden almıyor, komşununkinden
alıyorsunuz?
1424

derd-i sevda: sevda derdi
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Senai:
— Vay, kıskandınız mı?
Vicdan:
— Kıskandım, biz Türk kızları böyleyiz. İşte şimdiden başladık.
Zişan, pek muhteriz1425 duran Rıdvan Sabih’e:
— Sabih Beyefendi, sevgiliniz Nuruyezdan Hanım’a iltifat yok
mu? İçeride hazan yaprağı gibi sararmış, titreyip duruyor.
Nuruyezdan, şiddetle Zişan’ın eteğinden çekerek:
— Münasebetsizliğin, deliliğin de bir haddi vardır. Bu seninki
her şeyden taşkın. Sus Allah aşkına.
Zişan dışarıya:
— Bakınız bakınız. “Niçin öyle söyledin?” diye bana darılıyor.
Rıdvan Sabih:
— Ciddi âşıklar ebkem1426 olur.
Zişan:
— Gayriciddi1427 âşıklar demek dilli olur. Öyleyse hep susalım.
Namık Senai:
— İstirhamnamelerimize tenezzülen verilecek cevaplara muntazırız.
Zişan:
— Malum ya biz kadınız, öyle sizin gibi kuvvetli kalemlere, selikalara malik değiliz. Cariyenizden bir defter-i zünub istemişsiniz.
Günahlarımın hangilerini söyleyeyim, hangilerini söylemeyeyim
diye düşünüyorum.
Senai:
— Allah bildikten sonra benden ne saklıyorsunuz?
Zişan:
1425
1426
1427

 uhteriz: çekingen
m
ebkem: dilsiz
gayriciddi: ciddi olmayan
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— Allah gaffarü’z-zünubdur1428. Siz değilsiniz ve olamazsınız.
Kendisi günahkâr olan bir adam, başkasının masumiyetini affetmek
veya etmemek salahiyetini nasıl haiz olabilir?
Necdet Eşref, kafesten içerisini görmeye uğraşarak:
— Benimki, sesin çıkmıyor. Senin itiraf edeceğin hiç günahın
yok mu?
Vicdan:
— Günahımı sorana ben kızarım. İbadet de mahfi1429. kabahat
de…
Rıdvan Sabih, melul melul pencereye bakarak:
— Küçük hanımefendimiz, refikalarınız Senai ve Eşref kullarına bezl-i iltifat1430 ediyorlar. Bendeniz bu sabah nazik sesinizi
duymadan mı gideceğim? Tekdire1431 razıyım… Tek, latif sedanız
kulaklarımda temevvüç1432 etsin.
Nuruyezdan, anlaşılır anlaşılmaz bir seda ile:
— Ne söyleyeyim beyim?
Zişan:
— Efendim sevgiliniz Nuruyezdan Hanımefendi gayet asabidirler. Bu sabahki huzurunuzdan teheyyüçler1433 içinde kaldılar.
Âdeta tekellüme1434 mecalleri yok.
Nuruyezdan, Zişan’ın eteğini çekerek boğuk bir hiddet sesiyle:
— Allah canını alsın. Niçin böyle yapıyorsun? Beni hafakanla
boğacak mısın?
Vicdan, oda kapısına kulak vererek:
— Durunuz. Durunuz. Yukarıdan bir ses geliyor, merdivenlerde de bir gacırtı var.
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434

g affarü’z-zünub: kulların günahlarını affeden, bağışlaması çok olan
mahfi: saklı, gizli
bezl-i iltifat: iltifat saçmak
tekdir: azarlama, paylama
temevvüç: dalgalanmak
teheyyüç: heyecanlanma, coşma
tekellüm: söyleme, konuşma
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Zişan dinleyerek:
— Sahi. Sahi. Efendibabam kalkmış, öksürüyor. Merdivenlerden de biri iniyor. (dışarıdakilere hitaben): “Haydi bakalım beyefendiler, arabanızı çekiniz. Pederim kalktı. Müvesvis1435 bir adamdır. Evinin köşesine esas zaviye kurulacağını anlarsa iyi olmaz.”
XV
O hafta zarfında mühendisler ve mühendis yamakları *** civarında harita tanzimi ameliyatına1436 başladılar. Plançeteler kuruldu.
Şâhıslar1437 dikildi. Şeritler çekildi. Birçok noktalara kazıklar kakıldı. Bazı evlere, kapılara, duvarlara, ağaçlara boyalarla işaretler
konuldu.
Bu tesviyede kimin kârlı veya zararlı çıkacağı merakı mahalleyi sardı. Bütün hane sahipleri mühendis beylerin hüsn-i nazarlarını1438 celp için ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ameliyat hangi
kapının önünde oluyorsa o evden mühendislere sandalyeler, sular,
kahveler ikram ediliyordu.
Esas zaviyenin Salim Efendi’nin köşesinden alınacağı havadisi
şayi oldu1439. Kimse bunun ne demek olduğunu bilmiyor, herkes
bir türlü tefsir ediyordu. Salim Efendi buna çok hiddetlendi. Şehremanetine1440, Dâhiliye Nezaretine1441 arzuhâl vermeye kalktı. Fakat
esas ittihaz1442 edilen noktanın en ziyade itibar kazanacağı hususunda nihayet efendiyi iknaya muvaffak oldular. Sonra memnuniyetine
payan olmadı. Mühendisleri birkaç defa öğle yemeğine davet etti.
1435
1436
1437

1438
1439
1440
1441
1442

 üvesvis: vesveseli, işkilli
m
ameliyat: işler
şâhıs: arazi ölçme işlerinde toprağa dikilip işaret alınan, adam boyundan biraz
uzun, dereceli sırık
hüsn-i nazar: takdir etme
şayi olmak: herkes tarafından duyulmak
şehremaneti: belediye
Dâhiliye Nezareti: İçişleri Bakanlığı
ittihaz: kabul etme, öyle sayma
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Mahallede Salim Efendi hanesinin kıymeti, ba’de-t-tesviye1443
yüzde yüz artacağı duyuldu. Hasetler çoğaldı. Şikâyetçiler peyda
oldu. Türlü türlü dedikodular çıktı. Mahallenin böyle bir tesviyeyle
altüst olmak tehlikesine uğramasına sebep Zişan’ın sarı saçlarıyla
Nuruyezdan’ın ela gözleri, Vicdan’ın gül yanakları olduğu söylenmeye başlandı. Bu dedikodunun başı Hoşkadem’den koptu. Aşçı
kadın mühendis beyleri görünce bunların ramazan gecesi küçük hanımlara sevdalanan üç genç olduğunu derhâl tanımış ve mahalleliyi
telaşa düşüren bu tesviye işlerinin bu altı genç arasındaki muaşakalarla alakadarlığını keşifte güçlük çekmemişti.
Mühendis beylerin en ziyade ehemmiyet verdikleri noktalar,
esas ittihaz edilecek zaviye mahalli ile bostandaki bahçıvan odasıydı. Çünkü etrafın mütecessis1444 gözlerinden fırsat buldukça esas zaviye mahalline toplanarak kafes arkasındaki kızlarla istedikleri gibi
görüşüyorlardı. Bahçıvan kulübesinin önünden de Nuruyezdan’ın
yatak odası görünüyordu. Rıdvan Sabih, iki arkadaşından yakayı
kurtarabildikçe buraya koşuyor. Bostandan pencereye maşukasıyla
pek hususi bir işaret faslı açılıyor, ötekilerden gizli birbirine her
meramlarını1445 anlatabiliyorlardı.
Çok geçmedi. Bahçıvanın karısı Marika bu muaşakaya mahrem oldu. Mektup alıp vermekte güçlüğe tesadüf ettikleri vakit Marika bir bahaneyle Feyzullah Efendi’nin hanesine geliyor, Sabih’ten
küçük hanıma name getiriyor ve cevabını alıp götürüyordu.
Böyle nameleştikçe iki tarafın sevdası istimini1446 aldı. Ateş bütün bütün saçağa sardı. Nuruyezdan hiçbir yerde rahat duramıyor,
Sabih geçecek ümidiyle mütemadiyen pencerelerden sokakları kolluyor, sokak cihetinden intizarı boşa çıkarsa yukarıya, yatak odasına gidiyor, gözlerini saatlerce bostana dikiyor, yine göremezse oda
kapısını sürmeliyor, yerlere kapanarak hüngür hüngür ağlıyordu.
1443
1444
1445
1446

b a’de-t-tesviye: düzenlemeden sonra
mütecessis: meraklı
meram: istek, niyet, maksat
istim: hazır duruma gelme
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Bu tahassürü1447 yirmi dört saati geçerse mecnuna dönüyor, yaptığını ettiğini bilmiyor, hiçbir şeyle eğlenemiyordu.
Bu yan yana üç muaşaka altı ay devam etti. Ve her hastalık gibi
had1448 devresini geçirdi, müzmin1449 oldu. Birbirleriyle birkaç defa
bozuşup barıştılar. Nuruyezdan sevgilisinden bazen hercailikler1450
görüyor fakat yalnız onun gönlü her vefasızlığa katlanıyor, bir türlü
Sabih’ine darılamıyor, yalnız kendi kendine üzüntüden ölüyordu.
Aralarında teklifsizlik arttı. Birbirinin ahval-i ruhiyyesini1451,
terbiyeten1452 ve maişeten1453 olan derecelerini, huylarını, tabiatlarını anladılar. Kızlar için zaman müsait oldukça hariçte buluşuyorlardı. Pek tenha mahallelerde sokak sokak dolaşarak görüşüyorlardı.
Hatta küçük hanımlar bir defa velilerinden İstanbul’a bir yere müsaferet1454 için aldıkları müsaadeyi suistimal ederek sevgilileriyle
birlikte Boğaziçi’ne, Mirgun korusuna kadar tenezzühe1455 gitmek
cesaretinde bulunmuşlar, kol kola kırlarda gezinmişler, tenha ağaçların sayelerine çekilerek tatlı tatlı konuşmuşlardı.
Bu üç sevda neticesinde yalnız Necdet Eşref’le Vicdan izdivaca muvaffak oldular. Namık Senai ile Zişan’ın arası pek fena açıldı.
Birbirini ziyade tahkir ettiler. Mahalleyi ikisi aleyhinde müthiş dedikodular kapladı.
Senai’nin Zişan’ı itiraf-ı zünuba davet-i acibesi1456 üzerine kız
adedini pek bilmediği eski muaşakalarının yalnız üçünü ifşa eder.
Ve mukabeleten delikanlı da beş itirafta bulunur. Erkeğin kıza nispetle iki fazlalığı aralarındaki günah muvazenesini1457 düzeltir. İz1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457

tahassür: hasret çekme
had: uç
müzmin: devam edip giden, süregelen
hercai: aşkta sebatsız, vefasız
ahval-i ruhiyye: ruh hâlleri
terbiyeten: eğitim yönüyle
maişeten: yaşama, yaşayış yönüyle
müsaferet: konuk olma
tenezzüh: gezinti
davet-i acibe: tuhaf davet
muvazene: denklik
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divaca karar verirler. Lakin hiç beklenilmeyen bir vakanın zuhuru
her şeyi bozar.
Namık Senai, Midhat Ulvi imzalı şöyle bir mektup alır.
“Beyefendi!
İtiraf-ı zünub müzayedesi1458 iki fazlayla üzerinizde kaldı. Hakikatte cereyan eden mudhikelerin1459 yanında sahnelerde oynananlar kaç para eder? Hakiki komedyalar, tabii mümessillerin1460 işin
tuhaflığından haberleri olmadan yaşadıkları ve yaşattıkları vakalardır. Sizin izdivacınız da hayatın bu sınıf mudhikelerine dâhil.
Zişan Hanım’ın sizden sonraki muaşakalarından biri de bendenizim. Hanımefendinin size karşı hâli nazar-ı itibara1461 almayarak yalnız maziden üç sevdasını itiraf ettiğini duyduğum günü niçin
beni gizlediğini sordum. Ve şu pek manidar cevabı aldım: ‘Benim
sevda itiraflarımın mabada şümulü yoktur. Maziye ait günahlarım
malum ve maduttur1462. İstikbalde seveceklerimi şimdiden nasıl
keşfedebilirim? Zevcim olacak zata mazimi söyledim. İstikbalde
sevmeyeceğime yemin etmedim. Çünkü ben gönlüme değil, gönlüm
bana hâkimdir. Onun sevdiğini ben nasıl sevmemezlik edebilirim.
İrademe tabi olamayacak bir şey için ben söz versem de zevc-i müstakbelim1463 buna inanmamalıdır.”
Birbirinden gayrisini sevmemeye ahd ü peyman edenlerin1464
saffetlerini tabiat her gün yüzlerce sadakatsizlik vukuatıyla ispat
edip dururken hâlâ va’d-i vefaya1465 inanmak hatasında devam
edenlerin akıllarına şaşarım…’
Bir genç kız bize, erkeklere, müthiş olduğu kadar hakimane1466
bir ders veriyor. Şu saatte bu dersten siz benden ziyade müteneb1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466

 üzayede: açık arttırma
m
mudhike: gülünecek şey
mümessil: temsilci
nazar-ı itibar: dikkate alma
madut: sayılmış, sayılı
zevc-i müstakbel: gelecekteki eş
ahd ü peyman etmek: sözleşmek, yemin etmek
va’d-i vefa: vefa sözü
hakimane: hikmet sahibi olan kimseye yakışacak tarzda
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bih olmak1467 ihtiyacındasınız. Çünkü bendeniz teehhülden1468 evvel
çok şeylerin bilinmesi lüzumunu anladım. Onları hep öğreneceğim,
sonra izdivaca cesaretim kalırsa evleneceğim.
Şu satırlarımda garaz-ı ivaz1469 yoktur. Maksat, arz-ı hakikat1470
tir . Mekânım muayyen, imzam musarrahtır1471. Hasıl olacak şüphenizi hall ü fasla1472 her zaman hazırım.”
Namık Senai, Midhat Ulvi’yle görüşür. Mektup sahibi ihbarını
birkaç surette ispat eder. Senai, bu hayırhah1473 zatın minnetle elini
sıktıktan sonra doğru bivefa1474 maşukasına koşar. Şiddetle tahkir
eder. Kız aynı hakaretle mukabele gösterir. Ebediyen kat-ı münasebet1475 ederler.
Yalnız Nuruyezdan’la Sabih’in muaşakaları ne izdivaca müncer olur1476 ne de inkıtaya1477 uğrar. Fakat zavallı kız için pek elim
ve tahammülfersa1478 bir şekil alır.
Bu sevda-yı müsellesten1479 biri inkıta, diğeri izdivaçla neticelendikten sonra Sabih’le Nuruyezdan karşı karşıya yalnız kalırlar.
Buluşmak, görüşmek için eski suhuletler1480 kalmaz. İkisi de bahçıvanın karısı Marika’nın mahremiyetine büsbütün iltica1481 ederler.
Marika’nın meskeni bir buçuk odadan ibarettir. Büyüğünde
kendi oturur, pek küçük bir aralık olan diğeri gece gündüz kandil
yanan Meryem Ana’ya mahsustur. Ve kapısı daima kapalı durur.
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481

 ütenebbih olmak: aklını başına toplamak, ibret almak, akıllanmak
m
teehhül: evlenme
garaz-ı ivaz: karşılık bekleme
arz-ı hakikat: gerçeği gösterme
musarrah: açıkça bildirilmiş
hall ü fasl: halledip bitirme
hayırhah: iyilik sever
bivefa: vefasız, sözünde durmayan
kat-ı münasebet: ilişkiye son verme
müncer olmak: çekilmek, sürüklenmek
inkıta: kesinti, kesilme
tahammülfersa: dayanılmaz
sevda-yı müselles: üçlü sevda
sühulet: kolaylık
iltica: sığınma
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Tıfl-ı Yesû’u1482 kucağında tutan ve başı nurdan haleli1483 bu kandilli tasvirin önünde Marika haç çıkararak aflar diledikten sonra iki üç
defa Nuruyezdan’la Sabih’i bu odaya kapamıştı. Fakat bu mülakatlar bir mabetteki ibadet şekl-i afifinden1484 hiç taşmamıştı.
Nuruyezdan’ın bostana nazır yatak odasının önünde büyük bir
dut ağacı vardı. Görüşmeye diğer türlü imkân bulunamadığı zamanlarda gece ihtiyar ve yorgun bahçıvan uyuduktan sonra Marika,
Sabih’i sevgilisiyle konuşturmak için bu ağaca çıkarırdı.
Son zamanlarda Sabih’e büyük bir durgunluk geldi. Maşukasıyla buluştuğu anlarda ondan sıkılıyormuş gibi mülakat müddetlerini mümkün olabildiği kadar kısa keserek savuşuyor, sonra günler,
belki de haftalarca görünmüyordu. Muaşakaları dokuz on ay kadar
eskidi. Aralarında izdivaca dair tek bir söz bile olmadı. Nuruyezdan, “Niçin izdivaç etmiyoruz?” demek için birkaç defa zeminler
hazırladı fakat ne tahriren1485 ne de şifahen1486 böyle bir teklifte bulunmaya cesaret edemedi. Sabih’i kendiyle teehhülden kaçındıran
sebep neydi? Acaba Nuruyezdan’a açamadığı bir sır mı vardı? Bu
sır ne olabilirdi?
Eylül geldi. Sabih üç hafta gözükmedi. Zavallı kız bu yirmi bir
günün asırlar kadar uzayan, saat, dakika ve saniyelerini cehennem
azapları içinde birer birer sayarak gözyaşı damlalarıyla ölçerek geçirdi. Sabih’in yüzünü görmek, yiyecek, içecek, uyku gibi onun için
en mübrem1487 bir ihtiyac-ı hayat1488, bir gıda-yı ruh1489 sırasına geçmişti. Onsuz yaşayamayacağını anlıyor, bu hakikati katiyen hissediyordu. Sabih kendisini sevmiyor muydu? Bu üç haftalık iftiraktan
o da aynen böyle şiddetle müteessir, müteellim olmuyor muydu?
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489

tıfl-ı Yesû: bebek İsa
hale: ayın bazen de güneşin etrafında görülen parlak halka şeklindeki ışık
şekl-i afif: temiz görünüş
tahriren: yazılı olarak
şifahen: sözle, ağızdan söylerek
mübrem: kaçınılmaz, zaruri
ihtiyac-ı hayat: yaşayış ihtiyacı
gıda-yı ruh: ruh besini
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Oluyorsa niçin gözükmüyordu? Bu gözükmezlik kendi ihtiyarı1490
fevkinde, harici bir icbarla mı vuku buluyordu? Bir gencin kalbini
kaplayan aşk feveranlarına galip gelebilecek hangi kuvvet tasavvur
olunurdu? Gönülleri böyle tahassür ateşiyle cızırdayanlar yedi kat
zindanların içinde zencir-bendde1491 olsalar yine demirlerini kırarak
sevgililerine mülaki1492 olmak çarelerini düşünürler.
Sabih, şüphesiz serbestti. Vefa semtinden geçmek, Marika’nın
bostan odasına uğramak için her ne türlü mevani1493 tasavvur edilirse edilsin beş on dakika fırsat bulamaması kabil miydi? Hastalanmış olması ihtimalini düşündü. Hakikati nasıl anlamalı?
Artık tahammüle takati kalmadı. Bir sabah erkenden komşuları
Müslihiddin Efendi’nin hanesine, Vicdan’ın nezdine gitti. Damat
Necdet Eşref Bey, henüz evdeydi. Nuruyezdan ona “enişte” diyordu. Eniştesiyle görüşmek için yukarıya, oda kapılarının önüne çıktı.
Bu genç çiftin, bu yeni gelin güveyin yüzlerinden neşe, saadet
akıyordu. Birbirlerini ne kadar seviyorlar, ne kadar bahtiyardılar…
Talihin Nuruyezdan’a çevirdiği bu abus1494 çehre neydi? Kendisi
Sabih’le böyle mesut olamayacak mıydı? Gözlerinden sızan birkaç
damlayı göstermemeye uğraştı. Buna haset1495 manası verilmesinden korkuyordu. Nuruyezdan kapı arkasından eniştesiyle görüşmek
için bir mukaddime1496 bulmaya uğraşarak dedi ki:
— Beyefendi, Cenabıhakk’a ayan1497 olan kalbim, hemşirem
Vicdan Hanımca, bir dereceye kadar sizce de meçhul değildir. Meşruiyete müncer olmuş bir aşkın iki sahib-i sergüzeşti karşısında bulunuyorum. Bugün henüz nameşru1498 şeklinden çıkamayan kendi
muhabbetimden size bahsetmeye utanıyorum. Temine lüzum göre1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498

ihtiyar: seçme, tercih
zencir-bend: zincirle bağlanmış, zincire vurulmuş
mülaki: buluşan, kavuşan
mevani: engeller, mâniler
abus: somurtkan, asık suratlı
haset: kıskançlık
mukaddime: giriş, başlangıç
ayan: açık, aşikâr, gözle görülür
nameşru: geleneklere uygun olmama
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memekle beraber hissiyatımın pek yüksek, aşkımın afif, gönlümün
nezih olduğunu size tekrardan kendimi alamıyorum. Ben Rıdvan
Sabih Bey’i sevdimse sonu meşruiyetle tetevvüç1499 edecek, temiz,
saf bir maksatla sevdim. Allah şahidim. Bu maksadın kutsiyetini
muhil hiçbir tecavüzde bulunmadım. Bu aşk, ilk ve son aşkımdır.
Sözlerimin ispatını istikbale bırakıyorum. Bilirsiniz bu muhabbet
iki taraftan aynı şiddetle başladı.
Necdet Eşref:
— Evet, hakkınız var hemşire1500. Rıdvan Sabih, size olan şedit
sevdasından bir yerlerde beş dakikadan fazla duramazdı. Sizinle
aynı mahalle havasını teneffüs etmek, sizi kapı, kafes, pencere arasından bir dakikacık görebilmek için bu sokakların haritasını çıkarmak keyfiyetini o tazeledi.
Nuruyezdan:
— Aynı şiddette parlayan bu muhabbetin bir tarafının giderek
söndüğünü hissediyorum.
Necdet Eşref biraz dalgın ve tutukça bir telaffuzla:
— Hanım hemşireciğim, bu muhabbetin hiçbir tarafı sönmedi.
Ama ah, zavallı delikanlı ne yapsın?
Karı koca arasında müellim bir nazar teati1501 edildiğini Nuruyezdan gördü ve kendinden saklanan bir sır bulunduğunu anladı.
Sözünde devamla:
— Üç haftadır Sabih ne kendi görünüyor ne iki satırlık bir kâğıt gönderiyor ne de benim gönderdiğim haberlere cevap veriyor.
Acaba hasta mı? Çok merak ediyorum. Bugüne kadar sabrettim.
Artık bu sabah tahammülüm kalmadı. Hakikati anlamak için sizi
tacize1502 geldim. Necdet Eşref:
— Merak etmeyiniz, hasta değil. Bu ciheti size katiyen temin
ederim.
1499
1500
1501
1502

tetevvüç: taç giyme
hemşire: kız kardeş
teati: karşılıklı alıp verme
taciz: rahatsız etme
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Nuruyezdan:
— Hasta olmasın da her belaya razıyım. Fakat o hâlde bu kadar
müddettir gözükmemesindeki mazereti nedir?
Bu sual akabinde1503 zevç zevce birbirine ne diyeceklerini tayin
edememek tereddüt ve teellümüyle1504 bakıştılar.
Nuruyezdan artık bu defa sabredemeyerek sordu:
— Affedersiniz. Zevç zevce ikinizin yüzünde de esrarengiz
tereddüt alameti uçuşuyor. Sualimde sizi bu kadar şaşırtacak bir
karışıklık görmüyorum. Benden sakladığınız bir şey var. Felaket
saklamakla zail olmaz. Gördüğüm şu saadet-i izdivacınız1505 namına sizden istirham ederim. Çekinmeyiniz, söyleyiniz. İşte merakım
arttı. Halecana döndü. Fenalık bilinmelidir ki çaresi düşünülsün.
Vicdan’ın pembe rengi büsbütün ateşin1506 al kesildi. Yeisini
saklayamaz bir telaşla zevcine döndü:
— Söyleyiniz bey. Zavallı kız bugün duymazsa yarın duyacak
değil mi? dedi.
Necdet Eşref, arkasındaki kaşmir robdöşambırının1507 kordonuyla oynayarak bir dakika kadar zihninden bir mukaddime tasarladıktan sonra başladı:
— Hemşireciğim, sizi zevcemin öz kardeşi bilirim. Sabih de
kendi kardeşim gibidir. Binaenaleyh size vuku bulacak her nev iyiliği, fenalığı, saadeti, felaketi doğrudan doğruya kendi aileme taalluk eder bir keyfiyet sayarım.
Nuruyezdan:
— Bu samimiyetinize teşekkür ederim. Ve size karşı aynı kardeşlikle mütehassis1508 olduğumu söylemeyi zait1509 bulurum.
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509

a kabinde: ardından, hemen arkasından
teellüm: üzülme, kederlenme
saadet-i izdivac: evlilik mutluluğu
ateşin: ateş gibi kırmızı, parlak, yakıcı
ropdöşambır: evde gecelik veya pijama üstüne giyilen üstlük
mütehassis: hislenen, duygulanan
zait: gereksiz, lüzumsuz
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Necdet Eşref:
— Hanım kardeşim… Bizim takvimlerimizde bazı ay, hafta ve
günlerin hizasında sad-i tali1510, nahs-ı tali1511 yazar. Filan fiilin vukuu küre-i arzın1512 filan seyyare1513 veya burcun tesiri tahtında1514
bulunduğu zamana tesadüf ederse o işin uğurlu ya da uğursuz olacağı kaydedilir. Bunlar ilm-i nücuma1515 ait birer nev tefeül1516 demektir. Tefeüle itikadım yoktur. “Gaybı1517 Allah’tan başka kimse
bilmez.” düsturuna1518 imandan ayrılmam. Fakat bazı şeylerde bir
uğurluluk, bazılarında bir uğursuzluk var. Kainatın payansızlığına
nispetle yeryüzünde yaşayan bizim gibi hurdebinî1519 mahlukatın
ne ehemmiyeti olabilir ki en adi efal1520 ve harekâtımız1521 felekiyatla1522, nücumun sırlarıyla sad1523 veya nahs1524 münasebeti teşkil
edebilsin? Küre-i arzımız, aynı burç veya seyyarenin tesir-i mefruzu1525 altında kaldığı zaman bu iktiran1526, dünya sekenesinin1527
umumuna birden aynı tesiri göstermiyor. Kimine uğurlu geliyor,
kimine uğursuz… Binaenaleyh bir saat-i sad veya nahs1528 tasavvur
olunamaz ki umuma birden aynı tesiri göstersin. Biraz muhakemeye girişince böyle itikatların butlanı1529, hiçliği, boşluğu sabit oluyor.
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529

s ad-i taâli: uğurlu talih
nahs-ı tali: uğursuz talih
küre-i arz: dünya
seyyare: gezegen
taht: alt
ilm-i nücum: yıldızlara bakarak gelecekten haber verme ilmi
tefeül: fal tutma, fal açma
gayb: göz önünde olmayan, gözle görülmeyen
düstur: genel kural
hurdebinî: mikroskobik
efal: yapılan işler
harekât: hareketler, davranışlar
felekiyat: gök bilimi
sad: uğurlu
nahs: uğursuzluk
tesir-i mefruz: varsayılan etki
iktiran: yaklaşma, yanına gelme
sekene: bir yerde oturanlar
saat-i sad veya nahs: uğurlu veya uğursuz saat
butlan: boş ve temelsiz olma
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Fakat sebeb-i hudusünü1530 tayin edememekle beraber uğurluluk
veya uğursuzluğu inkâr edemeyiz. “Ayın son çarşambası kimine
yarar kimine yaramaz” derler ki atalarımızın mücerrebatından1531
olan diğer büyük sözleri gibi bu da bir hikmet ifade eder.
— Altı genç bir ramazan gecesi birbirimize tesadüf ederek seviştik. Bu hadisede neticeten yalnız Vicdan’la ben mesut olabildik.
Nuruyezdan:
— Affedersiniz efendi, bu uzun sad, nahs mukaddimesinden
benim Rıdvan Sabih’le başlayan sevdamda bir uğursuzluk peyda
olduğunu anlatmak istediğinizi hissediyorum. Hakikati çabuk söyleyiniz, meraktan fena olacağım.
Necdet Eşref:
— İtidalinizi1532 kaybetmeyiniz ki ben de hakikati olduğu gibi
size tafsil cesaretinden kalmayayım.
Nuruyezdan:
— Devam buyurunuz.
Necdet Eşref:
— Rıdvan Sabih’in eski kafa ve terbiyede gayet mutaassıp ve
asabi bir validesi vardır.
Nuruyezdan:
— Evet işittim. Bu gayet müstebit1533 kadının, oğlu üzerinde
nüfuzu1534 ziyadeymiş. Sabih ondan hâlâ çocukluk zamanındaki
gibi korkar, titrermiş.
Necdet Eşref:
— Ziba Hanım, nazar-ı teftişini1535 oğlunun üzerinden hiç ayırmaz. Bir bakir kız gibi afif kalmasına itina eder. Mahdumunun1536
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536

s ebeb-i hudus: meydana gelme nedeni
mücerrebat: denenmiş, tecrübe edilmiş şeyler
itidal: şiddet ve heyecandan uzak olma
müstebit: hükmü altındakilere baskı uygulayan
nüfuz: sözünü geçirme gücü
nazar-ı teftiş: denetleyici bakış
mahdum: erkek evlat, oğul

182 | Son Arzu

sizinle olan muaşakasını hissetmiş veya duymuş, ondan sonra her
hâline dikkati evvelkinden ziyade artırmış. Bu muaşakanın maddi
bir delilini elde edebilmek için fırsat düşürebildikçe oğlunun sandığını sepetini, dolabını, çekmecesini, üstünü başını, ceplerini karıştırmış. Nihayet bir gün Sabih’in cebinde Nuruyezdan imzalı bir
mektup bulmuş.
Nuruyezdan:
— Ne tedbirsizlik! Validesinin bu hâlini biliyor da bir mektubu
saklayacak yer bulamamış mı?
Necdet Eşref:
— Olacağa çare olur mu? İşte bir nuhuset1537 var. Mektubu bulunca: “Benim oğlumu ayartmaya kalkan bu Nuruyezdan isimli
aşüfte kimdir?” feryadıyla kıyametleri koparmış. Sabih’e bir etmediğini bırakmamış. Sabih de sertçe davranmış. Aynı şiddette mukabele göstermiş. Gürültü iki hafta sürmüş. İşe pederi de karışmış.
Ziba Hanım, üzüntüden, yeisten hastalanmış. Döşeğe yatmış, tehlikeler geçirmiş. Tabipler celbedilmiş, muayeneneler, konsulto1538
olmuş. Nihayet etibba1539 Sabih’i ayrı bir odaya çekerek ona pederinin huzurunda şu yolda ifşaat1540 ve nesayihte1541 bulunmuşlar:
“Valideniz gayet tehlikeli bir kalp hastalığıyla maluldür1542. Onu üzmek ömrünü kısaltmak, büsbütün zıddına gitmek âdeta öldürmektir.
Bakınız, yardân mı geçersiniz, anadan mı? İnsaniyetin size çizeceği
hatt-ı hareket1543 her neyse oğulluk vazifesini ona göre eda ediniz.
Son pişmanlık fayda vermez. Ömrünüzün sonuna kadar bu müthiş nedameti1544 çekersiniz, size sevecek çok kız bulunur ama ana
1537
1538

1539
1540
1541
1542
1543
1544

n uhuset: uğursuzluk
konsulto: bir hastaya teşhis koymak ve tedavi şeklini kararlaştırmak için birkaç hekimin bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmaları
etibba: doktorlar
ifşaat: açıklamalar
nesayih: öğütler
malul: hasta
hatt-ı hareket: davranış, tutum
nedamet: yapılan iş veya davranışın sonucunda pişman olma
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bulunmaz. Valideniz bu münasebet-i âşıkanede1545 devam ettiğinizi
tekrar duyarsa vukuunu muhakkak bildiğimiz felaketten yalnız siz
mesul1546 kalırsınız.”
Nuruyezdan raşeler içinde kapıya dayanarak:
— Aman Vicdan kardeşim. Bir iskemle ver, ayakta duramıyorum.
Vicdan, refikasına bir iskemle ve bir bardak su yetiştirir.
Nuruyezdan gözyaşlarını zapt edemeyerek:
— Ziba Hanım için vukuundan korkulan şey bana olacak. Bütün metanetimi1547 toplamaya uğraşıyorum. Enişte, devam ediniz.
Sonuna kadar dinlemek, anlamak isterim.
Necdet Eşref:
— Uzun bir şey kalmadı. Fakat hemşire, betiniz benziniz çok
attı. Kendinize geliniz. Bu sevda ne tatlı hem de belalı şeydir. Hep
bunlar geçer. İnşallah yine bir gün mesut olursunuz.
Nuruyezdan:
— Anlatınız enişte, anlatınız. Sonra ne olmuş? Benimle kat-ı
münasebet etmek bir daha kapımın önünden geçmemek için Sabih’e yemin mi verdirmişler? Of, ne gaddarlık… Böyle hürriyetini gasbetmek, gönlüne, aşkına varıncaya kadar bütün iradatına1548
hükmeylemek istibdadıyla1549 çocuk yetiştirmek. Evlat namı altında
esir büyütmek. Bu ne kadar nefret edilecek bir veliliktir. Ana baba
oluyorlar fakat bu mukaddes kelimelerin manaları nedir, bilmiyorlar. Ziba Hanım yaşasın, biz iki genç, şebabımızın1550 tam an-ı inkişafında1551 ona kurban gidelim. Kabahatimiz nedir? Gönüllerimizin
meyelanına tabi oluşumuz değil mi? Allah bize bu kalpleri başkalarının emirleriyle çarpmak için mi verdi? Onlar inat etsinler, biz öle1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

 ünasebet-i âşıkane: aşk ilişkisi
m
mesul: sorumlu
metanet: dayanıklılık
iradat: iradeler
istibdat: zora ve baskıya dayanan idare şekli
şebab: gençlik
an-ı inkişaf: gelişme çağı
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lim. Çünkü ben Sabih’siz yaşayamam. Benim bildiğim Sabih’se o
da bensiz olamaz. Dava bu kadar büyümüş de Sabih bana niçin “Bu
böyledir.” diye bir kerecik olsun gözükmüyor? Ne düşüneceğimi
şaşırıyorum. Enişte, anlatınız, anlatınız. Meraklarımın bir kısmını
halle belki sözlerinizin medarı1552 olur.
Necdet Eşref:
— O zamandan beri Sabih’i ben de çok görmedim. Pek dalgın,
pek meyus bir hâldeydi. Ne yaptı, ne oldu bilmiyorum. Yalnız işittiğime göre…
Necdet Eşref, cümlesini itmama1553 cesaret edemeyerek sustu.
Nuruyezdan halecanla bütün ruhu eniştesinin dudaklarına asılıp
kalmış gibi bir müddet bekledikten sonra sordu:
— Niçin sustunuz?
Necdet Eşref, sözlerinin acılıklarını tahfif1554 için tatlı kelimeler bulmaya uğraşarak:
— Bu aşkı genç Sabih için bir çapkınlık, bir azgınlık, bir dalalet addederek onu bu heva1555 ve hevesten kurtarmak çarelerini
düşünmeye başlarlar. Bir genci düştüğü girive-i sevdadan1556 kurtarmak için bulunacak çare, tedbir ne olabilir? İzdivaç. Bir kalbi
saran nameşru aşkı oradan söküp atmak, onun yerini meşrusuyla
doldurmakla kabil olabilir. Bu fikir doğru yanlış fakat ekseri analar
babalar böyle düşünürler.
Nuruyezdan, başını oda kapısının silmesine dayar, kalbini dolduran boğucu halecanları uzun nefeslerle boşaltmak için dinlenerek:
— Enişte, söylemenizi ben rica ettim fakat birbiri üzerine beynime inen darbeler bende tahammül kudreti bırakmadı. Biraz su1552
1553
1554
1555
1556

 edar: yardım, destek
m
itmam: bitirme, tamamlama
tahfif: hafifletme
heva: istek, arzu, heves
girive-i sevda: sevda çıkmazı
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sunuz. Dimağım bu felaketi almıyor. Çatlayacak. Defaten1557 beni
çıldırtmamak için bu alamı1558 zihnime damla damla akıtınız.
Ortada vukuundan kaçılamayacak bir dâhiye1559 endişesini andırır bir sükût başladı. Mevkinin vahametini artırmamak için bir
müddet matemli bir çehreyle sustular. Nihayet yine Nuruyezdan
sükûtu bozarak:
— Sussam da çatlayacağım, söylesem de. Vücudu aheste aheste bir zehre alıştırmaktansa onu birdenbire fazla miktarda alıp gebermesi evladır. Söyleyiniz enişte, Sabih evleniyor mu, evlendi mi?
Necdet Eşref:
— Henüz evlenmedi fakat evlendirmeye uğraşıyorlar.
Nuruyezdan:
— Kimi alacaklarmış, haberiniz var mı?
Necdet Eşref:
— Akrabalarından bir kızı.
Nuruyezdan baygınlıklar içinde titreyen sedasıyla:
— Sabih razı olmuş mu?
— Henüz olmamış fakat gördüğü tazyikata1560 karşı mağlup
olacağa benziyor.
Nuruyezdan galeyanla1561:
— Enişte, samimi, afif, büyük bir aşk hiçbir zaman nameşru
sayılamaz. Bu muhabbeti nikâh cemaatinden evvel kalplerimizi yaratan Hak Teala takdis etii1562. Ziba Hanım’ın kısa aklı bu hakikate
ermiyorsa onun nameşru gördüğü muhabbetimizin nikâhla meşruiyeti kabil olacağını bilmiyor mu? İnsafınızı, merhametinizi dilerim, pek çok istirham ederim. Bu kadına gidip söyleyiniz veyahut
söyletiniz, bu dünya yüzünde onun oğlunu benim kadar hiçbir kız
1557
1558
1559
1560
1561
1562

d efaten: bir defada, birden
alam: acılar, elemler
dâhiye: musibet, bela
tazyikat: baskılar
galeyan: coşma, taşkınlık
takdis etmek: kutsal saymak, kabul etmek
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bahtiyar edemez. Kalplerimizin inzicabıyla1563 Allah’ın takdir ettiği
bu saadetimizi niye bozuyor? Oğluna sevdiği kızı almayıp da onu
sevmediğini almaya icbar ne demektir? Bu cahilane inadıyla beni
mahvediyor, oğlunu bedbaht. Masum diğer bir kızı da bu felakete
karıştırarak eziyor.
XVI
Nuruyezdan, hanesine avdetinde1564 hemen odasına kapandı. İçeriden kapıyı sıkı sıkıya sürmeledi. Uğradığı yeis darbesiyle
sarhoş gibi oldu. Bütün dünya beyni üzerinde fırıl fırıl dönüyordu.
Zihni bütün bütün uyuşturan, uyutan münevvimlerden1565, öldüren
zehirlerden bulsaydı içecekti.
Kuru yerlere yattı. Nazik vücudu katılığı duymuyordu. Elem
ve ıstırapın bipayan1566 ummanına daldı. Beyni kurcalanıyor, etrafında yeisin zulmet fezaları açılıyor, alamın bu bihadliği1567 içinde
kendini zayıf, âciz bir asgar-ı namütenahi1568 buluyordu.
Ne yapacaktı? Ne yapabilirdi? Böyle ıstırabat1569 anlarında zihnin işlemesini revolver kurşunuyla durduranlar meğer ne haklıymışlar. Böyle yanan bir dimağın tesiri altında bütün asabı cızırdatmaktansa onu tabanca dumanıyla etrafa saçmak evlaydı1570.
Bu aşk ne ulvi ve ne deni1571 bir histi ki ölümden, katilden mütevahhiş1572, nazik, rahîm1573, her şey hakkında pürşefkat1574 bir kadını kendi nefsine karşı böyle sibaane1575 düşündürüyordu.
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575

incizap: bir şeyin cazibesine tutulup ona doğru şekilme, ona doğru meyletme
avdet: dönüş
münevvim: uyku veren uyutan
bipayan: sonsuz, sınırsız
bihad: sınırsız
asgar-ı namütenahi: sonsuz küçük
ıztırabat: acılar, azaplar
evla: daha uygun, daha iyi
deni: alçak, bayağı
mütevahhiş: ürkmüş, korkmuş
rahîm: çok merhametli
pürşefkat: şefkatle dolu
sibaane: canavarca
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Fakat kendini siyah kanatları altına alan felakete bu bile ilk
hamlede bilamukavemet1576 teslim-i vücud1577 da muvafık bir hareket değildi. Felaketi didiklemek, ısırmak, onun örümcek ağı gibi
insanın uzuvlarını her lahza biraz daha saran bağlarını koparmak
için çabalamak, didinmek, mücadele etmek lazımdı.
Saçlarını dağıtarak, gözyaşlarını akıtarak yerlerde yuvarlandı,
yuvarlandı. Nihayet sairfilmenam1578 hâlinde ağır ağır ayağa kalktı.
Sanki ara sıra tekmil1579 dimağı yanıyor, bütün hatıratı siliniyor, ıstırabatı serinliyor, her şey bitiyor fakat yine birdenbire tutuşuyordu.
Ayakta yine böyle bir mensiyyet-i hissiyyesi1580 anında düşündü. Neredeydi ve kendisi kimdi? Dünya ve hayat neydi? Rıdvan
Sabih’in aşkı namına o nuru damarlarına kim ifaza etti1581? Ve bu
nur şimdi bütün vücudunu cehennemî bir şiddetle niçin yakıyordu?
Sevgilisinin kendi genç kız kalbinde ilahi bir tesir uyandıran güzelliği şimdi böyle ateşe, zehre nasıl inkılap etti? Onu düşündükçe
niye bu kadar muzdarip oluyordu?
Zihni işte böyle insanı akıl ile cinnet arasına atan nevahiye1582
düştü. Aklına böyle cevabı bulunmayan pek çok sualler geliyordu.
Cevabı olmayan şeyi kendine düşündürten hangi his, hangi kuvvetti? Bu bir mantıksızlıktı. Fakat bu manasızlık düşünende miydi,
düşündüren şeyde miydi? Yoksa bu ikisi de aynı şey değil miydi?
Bu âlemde cevapsız kalmaya mahkûm sualler hesapsızdı.
Karanlıklardan doğup meçhulat içinde yaşayarak yine intihasız1583 zalama1584 dalacak olduktan sonra bu âleme gelip gitmekte ve
nüfus yetiştirmek için sevişmekteki mana neydi? Sekiz on ay evvel
hiç tanımadığı bir delikanlının bugün başka bir kızla izdivacı kendi1576
1577
1578
1579
1580
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1584

b ilamukavemet: karşı koymadan
teslim-i vücud: kendini bırakma
sairfilmenam: uyurgezer
tekmil: bütün
mensiyyet-i hissiyye: duygu uyuşukluğu
ifaza etmek: feyiz vermek
nevahi: etraflar, yerler
intiha: son bulma, sona erme
zalam: karanlık
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ni niçin müthiş bir hayat memat meselesi karşısında bulunduruyor,
hayatın cehennemî hududunu atıyordu? Tabiat kendine sorulan suallere cevap vermemek insafsızlığında bulunuyorsa Rıdvan Sabih
o kadar merhametsiz değildi. Ondan soracaklarına elbette cevap
alacaktı.
Yazıhanesinin başına geçti. Önüne bir tabaka kâğıt açtı. Beynini iki avucu arasına aldı. Sıktı, sıktı. Zihnini toplamaya uğraştı.
Nihayet şöyle başladı.
Numara 317
Sabih!
Âlem âlem olalı, mevasim1585 itibarıyla güneş her beldenin derecesine göre senenin her günü ufuktan nasıl saniye şaşırmaz bir
sadakatle doğuyorsa gönlüm de aşkının güneşini öyle gerçek, öyle
yanılmaz, öyle bizühul1586 zannederdi. Aldanmışım.
Mektubumun numarasına bak: 317… Muaşakamız henüz bir
seneyi tamamlamadı. Demek her gün bir mektuptan fazla yazmışım. O satırlarda sana olan itimat, emniyet ve teslimiyeti tetkik et.
Üzerlerinden henüz bir soğuk rüzgâr geçmemiş cümlelerin hararetini yokla, samimiyetlerini kokla. Bütün nabızlarımın darabanlarını,
kalbimin halecanlarını, aşkımın feveranlarını, sevinç, saadet gözyaşlarımı görürsün.
Dikkat et, ilk serzenişim bu mektupta başlıyor. İlk şüphe bulutu, cehennemden taktir ettiği1587 zehirli damlalarını başımdan aşağı
saçıyor.
Yirmi gündür neredesin? Sabih, ağlıyorum, çırpınıyorum, dövünüyorum. Of, ağlayayım. Katılayım, öleyim. Feryatlarımla seni
taciz, şikâyetlerimle bizar1588 etmek istemem. Çünkü aşkımdan
usanmasan, benden bizar olmasan bu müddet zarfında bir defacık
olsun gelip beni görür, gaybubet1589 mazeretini haber verirdin.
1585
1586
1587
1588
1589

 evasim: mevsimler
m
bizühul: şaşmaz
taktir etmek: damıtmak
bizar: bezmiş
gaybubet: görünürde olmama, başka yerde olma
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Kara haberler çabuk işitilir. Hepsini duydum. Validendir. Seni
karnında kanıyla, kucağında sütüyle beslemiş. Elbette bugün senden emirlerine itaat bekler. Fakat Sabih bu muhterem kadınlar analık hakkına inandıkları kadar muhabbetin kutsiyetine niçin itikat
etmiyorlar? Senin cebinde benim mektubumu bulmuş. İmzamı okumuş. Aşüfteliğime hükmetmiş. Oğlunu dalaletten kurtarma telaşına
düşmüş.
Sabih, anandan büyük Allah var. Ben o mektupları bir elim
göğsümde, vicdanımın Halik’ı huzurunda yazdım. Allah’tan gizlemek ihtimali olmayan bir fiil için anandan neye utanayım? Benim
hangi satırımda aşüftelik var? Biz birbirimizi ıdlal için mi sevdik?
Bizim saf aşkımızda ırza, namusa kast, cinayet var mıydı? Biz birbirimizi telvis edebilir miydik? Bizim için aşk bir vasıta-i itila1590
değil miydi? Benim aşkın ulviyet ve nezahetine imanımdan validen
neye şüphe ediyor? Onun oğlu sevda namına bir levse1591 eğilebilir
miydi?
Oğlunun intihabına neden itimat etmiyor? Kendi verdiği terbiyeden şüphesi mi var? Ben, soy, terbiye ve iffetçe girdiği ailenin
yüzünü kızartacak tıynette bir kız mıyım? Bu suizan sana, bana ne
büyük hakarettir.
Tabiatın aşka icbar ettiği bir çağa gelmiş genç erkeklerin, kızların bu hisleri izhar1592 etmeleri cinayet sayılmak anane-i batılası1593
daha ne kadar müddet zihinlerimizi köstekleyecek? Mutlak peder,
validelerimizin beğendikleriyle mi evleneceğiz? Onlar intihaplarını
bazı şerait-i içtimaiyye1594 üzerine ayar ederler. Biz ise bunu kalbimize, meylimize tatbik ederiz. Bu tatbik, bu intihap bünyemizden,
dimağımızdan, hissimizden, hulkiyetimizden doğar. Bu iki intihabat
usulünün hangisi daha tabii ve adalet-i hilkate1595 daha muvafıktır?
1590
1591
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1593
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v asıta-i itila: yücelme vasıtası
levs: kir, pislik
izhar: açığa vurma, meydana çıkarma
anane-i batıla: çürük görenekler
şerait-i içtimaiyye: toplumsal koşullar
adalet-i hilkat: yaratılış adaleti
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Allah bu meyil hissini verirken kullar niçin intihap hakkını nez1596
ediyorlar?
Birbirimizi sevdik. Bundan dolayı bana ‘aşüfte’, sana ‘çapkın’
namını vermek reva mıdır? Bu hangi vicdan ve terbiyeyle telif1597
olunabilir? Bu tesmiyede1598 velilerimiz önayak olurlarsa başkaları
ne demezler.
Şimdiye kadar hiçbir erkeğe muhabbetname yazmadım ve gelenleri kabul etmedim. Bu husustaki hüsn-i saikim1599 kalbimdi. O
öyle emretti, öyle yaptım. Sana gelince yüreğim aşkla çarptı. ‘İşte
bunu sev…’ dedi. Sevdim. Şimdi de ‘Bu sevda uğrunda öl.’ diyor.
Öleceğim. Senden vazgeçmeyeceğim Sabih! İrademle sevmedim ki
irademle vazgeçeyim.
Fakat sen ne düşündün? Şu anda ne düşünüyor, ne hissediyorsun? Annen beni aşüfte tabiriyle tahkir ederken kalbin, vicdanın
“hayır” isyanıyla haykırmadı mı? Aşkımızın saffetini, nezaketini
müdafaa etmedin mi?
İşte karşıma siyah bir hayal dikildi. Bu suallerime cevap veriyor. Hayır, hayır, Sabih’in seni müdafaa etmedi. Edeydi tehlikeyi
haber vermek için gelir sana bir kere olsun görünürdü. Senin aşüftelikten, adililikten münezzehiyetini1600 validesine ispat edemediği
için yanına gelmekten korktu. Çünkü senden ona bir leke bulaşmış
tehlikesiyle üzülen validesine bu ihtirazıyla hak vermiş oldu.
Sabih, seni validene karşı itaatsizliğe teşvik ediyorum zannetme. O ne derse, evlatlık vazifesi neyi amirse1601 onu yap. Fakat validenin bana karşı olan suizannını tahsise1602 uğraş. Bu da senin
için büyük bir vazifedir. Birinin amiri evlatlık ise diğerinin saiki de
vicdandır. Analık hakkıyla vicdan feryadı karşı karşıya gelince hangisine itaat edileceğini Allah’tan soralım. Çünkü vicdanı veren de
1596
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n ez: koparma, sökme
telif: uzlaştırma
tesmiye: ad koyma, adlandırma
hüsn-i saik: güzel yol gösterici
münezzehiyet: eksiklik, noksanlık, kötülük vbnden arındırılmış olan
amir: emreden, buyurucu
tashih: düzeltme
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o, ebeveyne itaati emreden de… Ne olurdu Allah’ım evlada veliler
için itaat emrederken velilere de evladın aşk ve vicdanına hürmet
hissini telkin etmiş olsaydın…
Yeisin son hududunda dolaşarak düşünüyorum. Seni sevmekle
kendimi mazur gördüğüm kadar validene de bu endişesinden dolayı
hak veriyorum. Böyle genç erkeklerle mektuplaşan kızların içinde
umumun bu suizanlarına, ayıplamalarına hak verdirecek pek adileri var. Validen beni de onlardan biri zanneder. Benim nasıl bir
kız olduğumu, seni ne yüksek, ne samimi, ne lazeval1603 muhabbetle
sevdiğimi bilmez. Seni validene karşı isyana değil, bu hakikati bildirmeye davet ediyorum. Üçümüzün de halası1604 bu noktadır.
Gel görüşelim. Gelip beni görmemek için validene yemin vermişsen bile bu nakz-ı yemini1605 Allah sana günah yazmaz. Bundan
şüpheye düşmek, haşa onun adaletine iman etmemektir. Gizli gel,
annen üzülmesin. Benden sana bir levs bulaşmayacağına kani1606
değil misin? O hâlde niçin gelmediğini keşfedemiyorum, pek fena
oluyorum. Sabih… Aklıma neler hücum ediyor bilsen. Böyle bir felaket zamanında bu uzun sükût ve gaybubetinden ne mana çıkabilir? Yoksa bu müşkülün halli için benden kaçmaktan eslem1607 bir
tarik1608 görmüyor musun? Bir çare düşünmek endişesinde olsaydın
boş geçen günlerin tevlit1609 edecekleri vahametleri1610 mülahaza1611
ederdin.
Gel. Şimdi çabuk gel. Geçen günlerin yığdığı tehlikeleri dağıtmak, hatanı tamir etmek ancak serian1612 gelip beni görmenle kabil
olur. Sana söylemek istediklerimin hepsini kâğıda tevdi edemiyorum. Ya maazallah bu mektup da validenin eline geçerse… Aman
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612

lazeval: yok olmaz
halas: kurtulma, kurtuluş
nakz-ı yemin: yemini bozma
kani: kanaat getirmiş, inanmış
eslem: çok doğru
tarik: usul
tevlit: meydana getirme
vahamet: tehlike
mülahaza: etraflıca iyice düşünme
serian: çabucak
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ya Rabbi, ne kayıtsızlık… Mektubumu cebinde unutman, beni kalbinden çıkarman demektir. Ben senin mektuplarını ne itinalarla
saklıyorum.
Sabih, olan olmuş. Çabuk gel. Marika’nın bahçıvan odasında,
Meryem Ana’nın kandili önünde, valide kucağındaki İbnullah’ın1613
huzur-ı masumiyetinde1614 ağlayarak sana söyleyeceklerim var.
Sensizlikten ölen
Nuruyezdan”
Mektubu zarfladıktan sonra hanenin bostana açılan kapısından
hemen Marika’nın odasına koştu. İhtiyar bahçıvan, asma çardağının altında domates ekmekle karnını doyuruyor, karısı kim bilir
nasıl bir kabahatinden dolayı içeride çocuğunu dövüyor, çocuk her
darbede Rumca şütuma1615 benzer sözler savurarak anasının hiddetiyle beraber dayağın şiddetini artırıyordu.
Küçük hanımın tenezzülen kulübelerini ziyaretinin eve bet
bereket1616 getirdiğini bahçıvan bildiğinden herifin buruşuk fakat
yediği domates kadar kırmızı çehresi geniş bir memnuniyet tebessümü kaplayarak:
— Kalimera1617 küçük hanım. Hoş geldi. İyi misin inşallah?
— İyiyim. Sen nasılsın Koca Yuvan?
— Eh, fukaralık. İste böyle… Ne yapacak. Bir parça iyi, bir
parça fena… Böyle gider. Senin büyükbaba ne yapar?
— Hamdolsun iyidir.
— Hanumlar?
— Onlar da iyidir.
— Eh, Eh. Böyle diyelum, Allah hepimizi de iyi yapar. Marika
görmek istersin?
— Evet.
1613
1614
1615
1616
1617

ibnullah: Tanrı oğlu
huzur-ı masumiyet: masum huzuru
şütum: sövüp saymalar, küfürler
bet bereket: bereket
kalimera: günaydın
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— Marika içeride çocuk dayak vurur.
— Niçin dövüyor sabahleyin?
— Bilmezsiniz bu ne arsızlık yapmis. O çok fena bir oğlan.
Nuruyezdan odaya doğru yürür. Yuvan misafirin arkasından
içeri karısına Rumca seslenir. Marika dayağı bırakır. Kısa gömlekli,
donsuz, yedi sekiz yaşında bir oğlan, anasının elinden kurtulur kurtulmaz çıplak, ince bacaklarıyla hemen bostana kaçar.
Yuvan çocuğun ardından “Bre diaolo kaymeni1618” ile karışık
Rumca birkaç küfür salıverir. Marika küçük hanımın istikbaline
koşmakla beraber bileğini ihtiyar kocasına göstererek Rumca bir
şeyler anlatır.
Nuruyezdan:
— Marika, ne oldu bileğine?
Kadından evvel kocası cevap vererek:
— Bizim oğlan ısirmis, gördü? Bu ne çapkın, ne fena bir çocuk.
Bu simdi bu kadar küçük nasıl ısiriyor böyle anasına. Sonra ne vakit bu bir parça daha büyüyecek, bize yiyecek.
Marika, küçük hanımın sebeb-i ziyaretini1619 bilir. Bu husus
Yuvanca da meçhul değildir. Fakat karı sır saklamaya itinasını gösterir bir ihtimamla Nuruyezdan’ı odanın en kuytu bir köşesine çeker. Büyük bir tecahül1620 tavrıyla fısıldayarak sorar:
— Ne var küçük hanım?
— Sabih Bey’e gideceksin.
— Bugün?
— Evet bugün.
Marika, müşkülde kaldığını gösterir bir telaşla:
— Bugün için söz verdim. Sabri Bey konak gündelikte gideceyim. Çamaşır var.
— Oradan gündelik ne alıyorsun?
1618
1619
1620

“ Bre diaolo kaymeni”: “Cehenneme git zavallı”
sebeb-i ziyaret: geliş nedeni
tecahül: bilmezlikten gelme, bilmiyormuş gibi görünme
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— Yirmi kuruş.
— Orayı bırak. Benim işime git. Ben sana kırk kuruş vereceğim.
— Allah ömür versin efendim. Fakat ne vakit böyle söz veriyorum. Müşteri sonra gitmiyorum. Başka defa bana çağırmayacak,
başka karı alacak.
Nuruyezdan, telaştan titreyen elleriyle Marika’nın yanağını
okşayarak:
— Haydi. Haydi. Marikacığım. Ben sana kırktan da fazla veririm.
— Tesekkür ederim. Ben senin hatır hiç kırmam. Para vermese
yine giderim.
— Sabih Bey’in kalemine git. Usulca odacıyla dışarıya çağırt.
Tenha bir yere çek, mektubu ver. Fakat çok rica ederim, verirken
kimse görmesin. Cevap almadan gelme. Anladın mı?
— Anladı. Merak etme, kimse bir sey görmeyecek.
Nuruyezdan, Marika’yı giyindirir. Gözünün önünde sokağa
çıkarttıktan sonra eve döner. Bastığı, durduğu yerler hamam külhanıymış gibi bir tarafta duramaz, sıkılır. Patlar, yanar, boğulur. Marika’nın sokağa çıktığı henüz on dakika, bir çeyrek olmadan kendine bu müddet, saatler, günler geçmiş gibi uzun, tahammülfersa
görünür. Gözlerini karının avdetine dikerek kâh sokak üzerine kâh
bostan cihetine pencereden pencereye koşar. Konsolun üzerinde tıkırdayan, duvarda çınlayan, koynunda işleyen saatlere durmaz göz
atar. Bahtiyar insanların, cereyanının1621 süratinden şikâyet ettikleri
zamanın böyle anlarda kesbettiği1622 bataete1623 şaşar. Arz ve feleği, bütün kainatı hareketlerinden durmuş zanneder. Kalp ıstırabının verdiği sabırsızlık ve titizlikle her bir saniye güya bir zaman
hurdebininin altında aslının yirmi misli büyüyor, uzuyor, kabarıyor
gibi gelir. Çünkü uzun bir müddet geçti zannıyla saatlere her göz
atışında yelkovanı seyrinde henüz iki dakika bile ilerlememiş bulur.
1621
1622
1623

c ereyan: akma, akış
kesbetmek: kazanmak
bataet: ağır hareket etme, yavaşlık
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Kafes içinde tünekten yere, yerden tüneğe durmayıp çırpınan kuş
gibi didinir. Bu halecanlarını evdekilerin enzar-ı dikkat ve şüphelerinden saklamak mecburiyeti de zavallıyı büsbütün sıkar.
İşte böyle tarifi nakabil1624 bir işkence içinde tamam üç saat
yani üç ıstırap asrı geçirir. Marika avdet etmez. Öğle yemeğine çağırırlar fakat biçarenin boğazından bir lokmacık ekmek geçmesi
kabil mi? Reddeder.
Büyük ve küçük valideleri “Niçin yemiyorsun?” ısrarıyla karşısına sıralanırlar. Hemen boşanmaya bahane arayan gözyaşlarını
zapt etmek için ağrısına dayanılmaz bir sancı çekiyormuş gibi şiddetle dudaklarını ısırır, dişlerini sıkar. Dışarı saçılmak isteyen bu
kalp zehrini tekrar içine akıtır, yutar.
XVII
Nuruyezdan, odasına kaçar, kapısını kapar. Bostana nazır penceresinin önüne geçer. Beynini kaplayan alamın doğurduğu faraziyelere1625, hayalata dalar. Validelerinin yanında zor zapt ettiği gözyaşlarını şimdi salıverir. Hazin hazin ağlar. Ağlar ağlar.
Nihayet bostan kapısının çanı çıngırdar. Marika böyle mühim
hizmetlerde süs satmak için giydiği tüylü şapkasıyla görünür. Nuruyezdan birdenbire gümbürtüsü artan kalbini göğsü üzerinden sıkarak pencereden yarı beline kadar sarkar. Karı, eliyle küçük hanıma
çabuk bostana gelmesi işaretini verir.
Nuruyezdan, eline ilk geçen şeyi başına örtü yaparak kendini
bostana dar atar. Beraber odaya girerler. Marika çok yorulmuş ve
üzülmüş bir hâlsizlikle kendini bir iskemle üzerine bırakır. Küçük
hanım acil ve müellim bir istizahla1626 gözlerini karının yüzüne
diker. Fakat Marika’nın cevapta acele etmediğini görünce hemen
sorar:
— Ne yaptın? Ne oldu? Ne dedi? Çabuk söyle, meraktan, halecandan tıkanacağım.
1624
1625
1626

n akabil: mümkün olmayan, imkânsız
faraziye: tahmine dayanan, hükmü kesin olmayan düşünce, kurgu
istizah: bir husus hakkında açıklama isteme
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— Ne yapacak? Gitti. Hani nerede oturuyor. Bu memuriyet oda.
— Peki sonra?
— Odacı sordum, Sabih Bey gelmis? “Hayır” diyor bu bana.
Daha gelmemis. Disarida oturdum, bekledim bekledim bekledim.
Bir saat, iki saat. Sıkıldım, sıkıldım ama çok sıkıldım. Gittim odacı
yine sordum. Sabih Bey bugün gelmeyecek? Bu diyor ki bana, gelecek, gelmeyecek bilmiyor. Aman ma to Theo1627… Ben bekleyecek
yoksa beklemeyecek? Ne yapacak bilmiyor. Sonra… Sonra… Ama
çok sonra Sabih Bey gelmis. Orada bana görmemis ki ona bekliyorum. Sanki yapiyor böyle ki hiç bana görmis. Sonra ben gidiyorum,
yanında diyorum: “Affedersiniz beyefendi, burada geldim size görmek için.” (yavas kulakta söylüyorum) “Bir mektup var size verecek, Nuruyazan Hanum göndermiş.” Ne vakit diyorum Nuruyazan
Hanum, Sabih Bey, surat çok kırmızı oluyor. Bana diyor: “Aman
Marika yavas söyle. Rica ederim, benim yanımda çok gelmeyesin
öyle. Ne vakit benim ana duyacak ki sen orada geldin, geberecek.”
diyor. Ama ben ağnamadı, ben orada gidersem niçin onun ana geberiyor? Sonra mektup verdim. Almis, koymis çabuk cebinde. Ben
diyorum kuçuk hanumefendi mutlak bir cevap ister. O bana diyor,
şimdi cevap olmaz. Sen git, ben cevap gönderecek. Ben de geldi,
çok yalvardı fakat cevap vermemis, ne yapayım, ben de geldi.
Marika, bu kıt ve zor anlaşılır şivedeki Türkçesiyle, bilmeyerek Nuruyezdan’ın kalbine hançerler saplamış, zehirler akıtmış, iltiyam1628 kabul etmez yaralar açmıştı.
Kızcağız bostan odasına geldiğinden on kat beter, elemler, yeisler, halecanlar içinde eve avdet eder. Gözleri önüne açılan felaketin derinliğini tasavvurdan ürker. Ne yapabileceğini yine düşünmeye başlar. Gönderdiği tazallümnameye1629 bir cevap beklemekten
başka şimdilik yapacak bir şey olmadığını anlar. Fakat cevap ne
vakit gelecek? Yarın mı, öbür gün mü? Bir hafta, bir ay sonra mı?
Yoksa bu cevap hiç mi gelmeyecek? Sabih, Marika’yı başından sav1627
1628
1629

“ Aman ma to theo”: “Aman Allah’ım”
iltiyam: kapanma, iyileşme
tazallümname: şikâyet mektubu
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mak için mi öyle söyledi? Bu namuayyen1630, namahdut1631 intizarın
elemi Nuruyezdan’a pek müthiş göründü.
En tehlikeli devresine kadar anbean vahameti artan hastalıklar
gibi gittikçe şiddeti büyüyen hummalar içinde bedbaht Nuruyezdan
bir hafta daha bekler, cevap gelmez. Kendini aşkın alevleri içinde bırakarak görünmez olan sevgilisini insafa getirmek için kaleminden başka bir medetkâr1632, gözyaşlarından başka bir tesliyetçi
bulamaz. Yazıhanesinin başına geçer. Ağlar yazar, yazar ağlar. Şu
müellim satırlar vücut bulur:
“Sabih,
Kalemim, seni insafa getirmek için aşkınla zayıf, bitap1633 düşmüş dimağımı vüs-ı beşer1634 fevkinde füsunkârlıklar, belagatler1635
doğurtmaya icbar ediyor. Kalbime biriken hicranların gözyaşlarına
dönerek durmuyor, akıyor. Bu ağlama ummanı beni boğacak. Nasıl
meyus olmayayım? Nasıl gözyaşlarımın selleriyle boğulmayayım?
Bütün ahval seni nazar-ı dehşetim1636 önünde kayıtsızlıkla, insafsızlıkla… Evet, duramayacağım, söyleyeceğim, zulümkârlıkla itham
ederken vicdanım yine seni müdafaa için atılıyor. Bütün cerbezesiyle1637, bütün mukni1638 kuvvetleriyle beni oyalamaya uğraşıyor
fakat çok sürmüyor, deruhte1639 ettiği davanın mazur1640 olduğunu
görüyor. Hak ve hakikate karşı mahcup düşüyor.
Kim derdi ki muhabbetimizin üzerinden henüz bir sene geçmeden sen usanıp susacaksın, ben çıldırıp biaram1641 böyle feryat
1630
1631
1632
1633
1634
1635

1636
1637
1638
1639
1640
1641

n amuayyen: belirsiz
namahdut: sınırsız
medetkâr: yardımcı, yardım eden
bitap: bitkin, yorgun
vüs-ı beşer: insan gücü
belagat: sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan duruma
uygun düşecek şekilde söylenmesi
nazar-ı dehşet: korkunç bakış
cerbeze: beceriklilik, tuttuğunu koparma
mukni: inandırıcı olan, inandıran
deruhte: üstlenme, yüklenme
mazur: özrü bulunan, özürlü
biaram: durmadan, dinlenmeden
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edeceğim, davetlerime icabet, gözyaşlarıma merhamet görmeyeceğim, eninlerime cevap alamayacağım? Söz bulamıyorum, işte yine
söylüyorum. Ağlıyorum Sabih… Fakat tabiat ağlamayı kalplerden
küçük elemlerin fazlasını taşırmak için icat etmiş. Böyle büyüklerine deva-bahş1642 olamıyor.
Senin kalbine mazide ben malik oldum muydu acaba? Bazen
sevildiğimden şüphe ediyorum. Muaşakamızın bir rüya olmadığını bilmek istiyorum. Sevdandaki samimiyetin delailini, vesaikini1643
bulmak için eski mektuplarına koşuyorum. Aşk ile sermest kalbinin
saçtığı, pürşerare1644, çılgın cümlelerin, ateşli teminatın beynimi
saran volkanları içinde bütün bütün tutuşuyorum. Aman ya Rabbi!
Dünkü hakikat bugün nasıl yalan oluyor? Alevlerini göklere savuran bu yanardağı, senin kalbin gibi az bir zaman içinde menfezi1645
buzlarla örtülmüş müncemit1646, bihareket1647, aşksız, ölü bir Sibirya
tepeciği hâline nasıl geliyor?
Bak Sabih, muhabbetnamelerinde bana neler yazıyorsun. Bugün belki inkâr çarelerini aradığın eski düşkünlük ve şiddetli muhabbet itirafatının delillerini senin gözlerinin önüne koymak mecburiyeti benim için ne kadar elimse bunları okumak da senin için
o kadar müellim bir azaptır. O hislerin merkez-i galeyanı1648 olan
kalbin şimdi neye soğudu? Bu fikirlerin feveran ettiği dimağın neden duruldu? Gönlümü şenlendiren kalemin niçin sustu? Bak dinle,
neler demişsin, işte sözlerin:
‘Ah, Nuruyezdan’ım, hayattaki bütün imanım sevgili canım…
Sana olan aşkımın samimiyetini, ebediyetini, nihayetsizliğini ne ile
ispat edeyim? Ben daha doğmadan ezelî mevcudiyetimin nüvesi1649,
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

d eva-bahş: ilaç veren
vesaik: vesikalar, belgeler
pürşerare: kıvılcım dolu
menfez: içinden geçilecek yer, delik
müncemit: donmuş, donuk
bihareket: hareketsiz
merkez-i galeyan: kaynama merkezi
nüve: çekirdek
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aşkının mutlak bir zarfı imiştir. Adem1650, varlık, Halik, mahluk, âşık,
maşuk ne olduğunu bilmeden ben seni seviyormuşumdur. Varlığı
ölüm istirdat ettiği1651 zaman senin aşkına yine dokunamayacak,
hiçbir kuvvet onu benden alamayacak, ebediyet, ebediyet oldukça
remadım1652 sana perestişinde devam edecektir. Belki volkanların
ateşi söner, belki bülbüllerin feryadı diner, belki dereler çağlamaz,
belki firkatzedeler1653 ağlamaz, belki çiçeklerin şebnemleri kurur,
belki kainatın harekâtı durur, belki her şey altüst olur, fakat senin
için kalbim daima çırpınacak, gözlerim ağlayacak, ruhum aşkına
ebediyen merbut1654, meshur1655 kalacaktır.’
Okudun mu Sabih? Bunları yazan sen miydin? Zaman denilen
zalimin bazı hakikatleri tağyirdeki1656 istihzasına tahammül olunamıyor. Beni hilkatinden evvel sevdiğine, ölümünden sonra seveceğine iknaya uğraştığın zamanları düşün. Bu iğfallerine kapılarak bir
de şimdi tahassürünle hüngür hüngür ağladığım şu saatte gözyaşlarıma bihis1657 kaldığını, davetlerime karşı kulaklarını tıkadığını
insafla muhakeme et.
Bu hâl, muşamba üzerine tespit ve roman sayfalarında tasvir
edilse bugün çılgınca mektuplaşan, sevişen genç kızların yarınki
akıbetleri1658 için ne ibret-amiz1659 bir levha-i melal1660 vücuda gelirdi.
Sabih, her şeyin mevti1661 hazindir. Fakat aşkın ölümü pek feci
oluyor. O kadar feci ki yürek dayanmıyor. Bülbüller yine ötüyor
ve volkanlar yanıyor, sular çağlıyor, firkatzedeler ağlıyor, çiçekler
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661

a dem: hiçlik, yokluk
istirdat etmek: geri almak
remad: kül, ateş külü
firkatzede: ayrılık çeken, sevdiğinden ayrılmış olan
merbut: bağlı, bağlanmış
meshur: büyülenmiş, bağlanmış, tutkun
tağyir: değiştirme, başka şekle sokma
bihis: duygusuz
akıbet: son, nihayet, gelecek
ibret-amiz: ibret verici, ibret dolu
levha-i melal: kederli levha
mevt: ölüm

200 | Son Arzu

şebnemle taravetleniyor1662. Kâinat, ezelin çizdiği hareket hatları
üzerinde dair, altüst olan yok, her şey tabii nizamında, kainat yine
o kainat, yalnız senin aşkın ölmüş. Gönlün değişmiş.
Sabih, aşkını öldüren kuvvet ondan evvel niçin beni öldürmedi? Çünkü beni yaşatan aşkındı. O öldüyse şimdi ben nasıl yaşıyorum ve nasıl yaşayacağım? Hatifî bir ses kulağıma şöyle fısıldıyor:
— Sabih’in aşkı ölmedi çünkü sen yaşıyorsun. Siz ikiniz ruhla ceset gibisiniz. Birinizin yokluğuyla ötekinin mana-yı hayatı1663
kalmaz.
Sabih, eğer aşkın öldüyse onu öldüren kuvvet bendeki ümidi
öldüremiyor. Gel gel… Çabuk yetiş… Bütün bu şüphelerimin esassız olduğuna beni ikna et. Eğer senin aşkın yalansa vallahi kainatta hiç, hiçbir şeye itikadım kalmaz, ne Rahman’a ne şeytana artık
inanmam. İşte hayat ağır bir kâbus, dünya, feza, ahiret hepsi yalan,
hep hayal. Böyle bir felsefe yoksa reybî1664 denilen meslek bu değilse tecrübelerime binaen böyle bir hikmeti ben icat ediyorum. Az
vakitte salikleri çoğalacağından eminim.
Gel Sabih gel. Aşkın öldüyse bütün damarlarındaki insaf ve insaniyetin de kurumadı ya! En ağır hastalara öleceklerini söylemezler. İnsaniyet bunu muktezidir1665. Sen de bu felaketi benden sakla.
Bir sahte âşık komedyası oyna. Sevildiğime beni inandır. Kalbimde
bu imanla öleyim. Haftada bir defacık olsun yüzünü göreyim.
Şimdi beni sevmiyorsan eski muhabbetinin büyüklüğü, kutsiyeti bu fedakârlığı bir vazife-i insaniyye1666 olarak sana tahmil1667
edemez mi?
Gel Sabih, gel. Seni görünce hiçbir şikâyette, sitemde, serzenişte bulunmam. Arzın en derunundaki menfezsiz volkanlar gibi
alevlerimi, galeyanlarımı kalbimde saklarım. Fakat bugünlerde hiç
irademe tabi olmayan gözyaşlarım sızarsa beni mazur gör. Yaşım
aksa da sesim çıkmaz emin ol.
1662
1663
1664
1665
1666
1667

taravet: tazelik, körpelik
mana-yı hayat: yaşamın anlamı
reybî: şüpheci
muktezi: gerekli olan, gerekli
vazife-i insaniyye: insanlık vazifesi
tahmil: yükleme
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Gel Sabih gel. Aşkın etrafıma kazdığı mezardan beni kurtar.
Böyle mi olacaktı? Sevdamızın üzerine güneşler, günler, güller, neşeler açılmayacak mıydı? Şimdi gözlerimi dolduran bu karanlıklar,
meşamımı1668 zehirleyen bu zakkum çiçekleri, kalbimi, beynimi sokan bu yılanlar, çıyanlar, her tarafımı saran bu ahiret, bu cehennem
manzaraları nedir? Ufk-ı şebabın1669 baharında hayatın yazını atlayarak niçin böyle birden hazan döndü? Niçin sabahım gece oluverdi? Niçin günah işlemeden cehenneme atıldım? Yoksa cürmüm1670
seni sevdiğim midir? Bu o kadar büyük cinayet midir? Cenabıhak
günahkârlara bazı cezalarını perestiş eyledikleri kimselerin ellerinden mi çektirir? Hayır Sabih, hayır… Allah böyle işleri zebanilerine1671 gördürür. Haşa sen ifrit1672 değilsin. Sen meleksin. Sabih, çabuk gel… Koş… Yetiş… Bu hezeyanlarımın1673 bir humma-yı aşk1674,
bir kâbus, bir korkunç rüya, bir hayal olduğunu bana ispat et.
Aşkın kutsiyetine cehennem sığamayacağı, gönlümün bir ifriti
melek sanmayacağı nazar-ı dehşetim önünde sabit olamazsa varlığın her şeyinden nefret edeceğim. Gel Sabih gel. Gel, pek gel, çabuk
gel. Meleksen yetiş, ifritsen yine imdadıma koş. Çünkü her ikisi de
melektir. Vazifeleri başkadır. Her hangisiysen Allah’ın sana tevdi
ettiği hizmeti ifada ihmal gösterme. Çünkü aşkın dünyada yarattığı
bu cehennemin yanında ahretin duzahı Rabb’imin sevapkârlar için
hazırladığı cennet gibi kalır.
Şüpheler içinde yanan
Nuruyezdan”
XVIII
Bu şikâyetnameyi zarfladı, Marika’yla Sabih’e yolladı. Bahçıvan karısının avdetine kadar yine can dayanmaz alam saatleri ge1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674

 eşam: koku alma organı, burun
m
ufk-ı şebab: gençlik ufku
cürüm: suç, kabahat
zebani: cehennem bekçisi
ifrit: cinlerin çok zararlı ve çok korkunç kabul edileni
hezeyan: saçmalama
humma-yı aşk: şiddetli aşk
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çirdi. Fakat bu defa Marika, beyefendinin bir gün sonra geleceği
müjdesiyle dönmüştü.
Bu müjde üzerine Nuruyezdan’ın yeisi sanki sevince döndü.
Öyle bir sevinç ki yedirmemekte, uyutmamakta, daimî halecanlar
içinde bayıltmakta ve üzüntüde meyusiyetten hiç farkı yok.
İnsanlarda seyyaremizin harekâtına müdahale kudreti olsa herkesin arzusuna göre günlerin, gecelerin uzatılıp kısaltılması hususunda kim bilir ne büyük ihtilaflar1675, münazaalar1676, ihtilaller1677
zuhur ederdi.
Zavallı kız yarını iple değil, halatlarla, zincirlerle çekiyordu.
Fakat bir dakikası değişmediğine hiç şüphe caiz olmayan o yirmi
dört saatlik müddet, kalbin onu taksire1678 uğraştığı nispette uzuyor,
geçmekle bitip tükenmek bilmiyordu. Nuruyezdan, o büyük emele
müntehi olacak bu dakikaların asırlar kadar imdadına razıydı çünkü
ereceği saadetin tasavvuruna verdiği vüsat1679 ve halecanları içinde
kendinin hakikat dünyasında mı, rüyada mı, bir âlem-i hayalde1680
mi yaşadığını bilmiyordu.
Sabih’le karşı karşıya gelince ne yapacaktı? Gönlü, gözü onu
görmeye o kadar susamıştı ki onun huzurunda kendi mevcudiyetini kızgın sac üzerine düşen su habbeleri1681 gibi eriyip tebahhur1682
edecek zannediyordu.
Böyle hummalar içinde gündüzü geçirdi. Geceyi zor etti. Fakat
uyuyamayan gözlere dolan karanlıklar zihinlerde, kalplerde, başka
âlemlere ait ne ürküntülü hisler doğurmazlar.
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682

ihtilaf: anlaşmazlık, uyuşmazlık
münazaa: çekişme
ihtilal: karışıklık, bozukluk
taksir: kısaltma
vüsat: genişlik
âlem-i hayal: hayal âlemi
habbe: su kabarcığı
tebahhur: buharlaşma
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Kızcağızın hasta muhayyilesi yarın gelecek sevgilisinin bu ziyaretine hail1683 ne mâniler icat etmiyordu… Arzdan eflake1684 kadar
her mevcut sanki Nuruyezdan’ın hasmı1685, hasidi1686 idi. Sabih’i bu
ziyaretinden alıkoymak için her şeyde kendi aleyhine bir ittifak husumeti sezinliyordu.
Karanlıklardan hainlikler şüphe ettikçe sıkılıyor, pencereyi
açarak göğe, yıldızlara bakıyor, onların bihudut1687, bipayan derinliklerden, mesafelerden parıldamaları sanki kendinin nihayetsiz yeisine bir cevap oluyordu.
Bu üzüntüler içinde sabahı buldu. Henüz ortalık yeni açılır ve
horozlar öterken sevgilisini beklemek için bahçıvan odasına gitmek
istiyordu. Fakat buna imkân yoktu. Zaten kaç zamandır birçok garip hâl ve hareketleriyle davet ettiği şüpheli gözleri büsbütün üzerine celbetmiş olacaktı.
Sabih’in bostan odasına gelmek için tayin ettiği vakte bir saat
kaldı. Artık Nuruyezdan yerinde duramadı. Yeldirmesini giydi, başını örttü. Marika’da bulunan zarif bir tentenenin1688 örneğini çıkarmak bahanesiyle oraya koştu.
Sabih Rıdvan Bey, bostanın bir sıraya yetişmiş incir ağaçlarının iri ve kalın yapraklarıyla örtülmüş küçük kapısından girerek
kimseye görünmeksizin yeşil bir tünel altından geçerek Meryem
Ana odasına dâhil olacaktı.
Marika, küçük hanımı içinde gündüzün kandil yanan dar, uzun,
tek pencereli odaya soktu. Kendisi Meryem Ana’nın önünde durdu.
Huzu ile üç defa haç çıkardı. Hazret-i Meryem kucağında tıfl-ı Mesih, odanın loşluğu içinde titreyen zeytinyağı kandilinin hafif ziyası
altında büyüyüp küçülüyor zannolunan başlarındaki yaldız haleleri
ve çekik gözleriyle ana oğul, Marika’yla Nuruyezdan’a bakıyorlar1683
1684
1685
1686
1687
1688

h ail: engel
eflak: gökler
hasm: düşman
hasit: kıskanç kimse, hasetçi
bihudut: sınırsız
tentene: dantel
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dı. Sanki bu mukaddes ailenin bakışlarında bu iki günahkâr kadın
için af ve mağfiret talebini andırır rahimane bir sıyanet1689 vardı.
Duvarın yüksek bir ihtiram1690 mevkiinde, tenteneli örtülerin
gerisinde bu iki mavili, kırmızılı, yaldızlı ve yanar kandilli sanemin mevcudiyeti odanın o köşesine bir kilise sükût ve maneviyatı
veriyordu.
Bahçıvan karısı Nuruyezdan’ı odada bıraktı ve üzerine kapıyı
kapadı.
Üzüntülü şeylerde netice yaklaştıkça halecan nasıl büyürse
Nuruyezdan da öyle idi. Rıdvan Sabih’in o gün için verdiği söz
hilafına1691 gelmemesi ihtimalini aklına getirdikçe beyninde tecennün1692 şimşekleri çakıyor, gözleri önünde cehennemin bütün alevleri parıldıyordu.
Ne olurdu sonuna geldiği fakat en sabır-şiken1693 bu intizar
müddetini beynini uyuşturucu bir şey istimaliyle1694 uykuda geçireydi.
Sabih Bey, gelince küçük kapının arkasından bostana ufak bir
taş atacak, geldiğini bu suretle anlayacaktı. Marika’nın kulağı kirişteydi. En ufak bir pıtırtıya dikkat ediyordu. Bahçıvan karısı, haricî
başka seslere birkaç defa aldandı. Küçük kapıya koştu, kimseyi göremedi. Marika’nın her aldanışında Nuruyezdan âdeta ölüm baygınlıkları geçiriyordu.
Nihayet küçük kapı tarafından ve incir yaprakları arasında bir
taş düşer gibi oldu. Marika, hemen koştu. Kapıyı açtı. Nuruyezdan
“Acaba yine mi kimse yok?” halecanıyla tek pencerenin perdesini
usulca aralık etti. Dışarı baktı. Beş on saniye geçmedi, neftî1695 paltosuyla Sabih’in içeri girdiğini gördü.
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695

s ıyanet: koruma
ihtiram: saygı, hürmet
hilaf: ters, aykırı
tecennün: delirme
sabır-şiken: sabır bırakmayan
istimal: kullanma
neftî: koyu yeşille kahverengi arasındaki renk
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Gözleri bu pek özlediği simaya düşünce kalbi birdenbire hareketine uzun bir fasıla verdi1696. “Hey!” nidasıyla ince, derin bir
nefes çekti. Kısa minderin üzerine yuvarlandı. Yüreği o fasılayı
müteakiben1697 şiddetle çırpınmaya başladı.
Sabih, odaya girmezden evvel kendini toplamak, ayağa kalkmak istedi. Dizleri titriyor, vücudunu çekmiyordu. Pek zayıf düşmüş bir hasta dermansızlığıyla duvarlara tutunarak zorla doğrulabildi.
Rıdvan Sabih Bey, Nuruyezdan’ın odasına girdiği vakit o zavallıyı bir eli pencerenin sövesinde1698, öteki, kalbinin üzerinde köşeye dayanmış, halecandan süzük gözler kapıya dikilmiş, bet beniz
duvar kesilmiş, tekrar yere düşecek gibi yarı baygın bir hâlde buldu.
Nuruyezdan, Sabih’i görmeyeli zulmette kalmış bir çiçek gibi
solmuş, pek büzülmüştü. Nazarlarının ilk telakisinde kızın gözlerinden saçılan ölgün, sakit fakat pek derin tazallümler1699, gaybubetiyle ona çektirdiği alamın derecesini âşığına anlattı.
Sabih Bey’in çehresinde baygınlık hâlleri geçiren kızın o şiddetli tahassür-i asarına1700 tekabül edecek bir iştiyak meali yoktu,
bilakis serzeniş ve hatta bir tekdir çatkınlığı bile vardı fakat Nuruyezdan’ı o derece solgun ve teessüründen yarı baygın ve erimiş
görünce kalbinde bir merhamet uyandı. Çatkınlığı tebessüme çevirmeye uğraştı. Fakat kız gayet hassastı. İlk enzar-ı telakisinde1701
sanki sevgilisinin yüzünde berrak bir ayna gibi kalbinin aksini gördü. Bütün esrarını bir anda okudu. Nuruyezdan merhameten sevilmek istemezdi. Çünkü o da gençliğine, güzelliğine, zekâvetine1702
mağrurdu.
1696
1697
1698

1699
1700
1701
1702

f asıla vermek: devam etmekte iken durup ara vermek
müteakiben: hemen sonra
söve: kapı ve pencere kanatlarının menteşelerle tutturulduğu sabit dış çerçevenin dört yanından her biri, kasa
tazallüm: sızlanma, yakınma, şikâyet etme
tahassür-i asar: özlem belirtisi
enzar-ı telaki: göz göze geliş
zekâvet: çabuk anlama, kavrama yeteneği
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Sabih’in yüzünde aşk değil, fakat bir meal-i merhamet1703 sezince o haftalardan beri tahassürünü çektiği, her saat hayaliyle ruhunun titrediği simayı görmemek için iki avucuyla gözlerini kapayarak:
— İştiyakla günlerden beri kendimi öldürdüğüm çehrene ilk
nazar atışımda ben bu meali mi okuyacaktım?
Sabih biraz şaşırarak:
— Hangi meali?
— Bir ayna olsa da yüzüne baksan… Saklamak istediğin şeyleri kalbin oraya ne büyük bir vuzuhla aksettiriyor.
— Yezdancığım, senden saklamak istediğim bir şeyim yok ve
olamaz. Seni gayet asi görüyorum. Bu şiddetli asabiyet doğru görüp düşünmeye mâni oluyor. Benim kalbimde ne varsa yüzümdeki
odur. Yüzüm, gönlüm muhtelif hislere makes1704 olamaz. Bir senedir Sabih’ini tecrübe etmedin mi? Bu şüphelere lüzum var mı?
— Sözlerin yalan da olsa inanmaya pek büyük ihtiyacım var.
Sana olan muhabbetim o kadar büyük, o kadar taşkın, o kadar huduttan efzun ki aşkımın bu payansızlığı seni benden bıktırdı zannediyorum.
— Aşk ne kadar payansız olursa lezzeti o kadar büyük olur.
— Mütekabil olmak şartıyla.
— Nankörlük etme Nuruyezdancığım. Aşkımdan şüphe ettiğin
vakit nezdinde desteler teşkil eden mektuplarımı oku.
— Asıl beni çıldırtan o mektupların kıraati değil mi? Şüphelerimi dağıtmak için mektuplarına koşuyorum. Fakat onları okuyunca şüphelerim zail olmuyor. Büsbütün kuvvetleniyor. Her satırında
ateşler saçıyorsun. Eskiye nispet edince bugünkü kalbin galeyandan kalmış kadim bir yanardağ menfezine benziyor. Dünkü alevli aşkının bugün soğuk sönüklüğünü görüyorum. Nazarımda sabit
olan hakikat işte bu. Bir muhabbetin eski şiddeti ilerideki teber1703
1704

 eal-i merhamet: acıma anlamı
m
makes: akis yeri
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rüdüne1705 mâni olabilir mi? Şimdi eskiyi bırak. İptida ikimiz de
birbirimizi şiddetle sevdik. Fakat bugün o muvazene1706 bozuldu.
— Bu iddian ne ile sabit?
— Aa, bundan daha müspet bir şey var mı?
— İspat et.
— Bana olan aşkının zayıf düştüğü hakkında kalbimde husule
gelen şüpheye karşı bugün yeni bir ateş göstermiyorsun. Eski alevlerinle gözlerimi boyamaya uğraşıyorsun. Ben sana kaç mektup
yazdım, cevap alamadım. Şimdi bana neye yazmıyorsun? Çünkü
gönlünün, zihninin, kalbinin ateşleri artık söndü. Bana yazmak iştihan1707 kalmadı. Buna lüzum da görmüyorsun. Çünkü seni sevilmenin son haddine, son şiddetine, son imkânına kadar sevdiğimi
biliyorsun. Çünkü bundan eminsin, belki de biraz bizarsın.
— Of… Ne haksızlık. Ne kadar bedbahtım ya Rabbi.
— Haksızlık ne tarafta? Bedbahtlığa gelince, o kelimeyi benim
yanımda ağzına alma. Bak bir ay içinde ben üzüntüden bittim, soldum. Sarardım. Harap oldum. Bu müddet zarfında senin yanaklarının pembeliği daha da artmış, bakışının mana-yı saadeti1708 daha
vuzuh peyda etmiş. Daha serpilmiş, daha gürbüzleşmiş, daha güzelleşmişsin. Bu ayı hangimizin sefa, hangimizin cefa içinde geçirdiği
hakikati gözler önünde duruyor.
— Beni zayıf, bitmiş, yıpranmış, meyus, melul bir hâlde mi
görmek isterdin? Bu muhabbete sığar bir arzu mudur? Son mektubunda böyle şeylere dair bana katiyen serzenişte bulunmayacağını
vadetmiştin. Niçin sözünde sebat etmiyorsun1709?
Can sıkıntısıyla saatini çıkarıp bakarak:
— Benim bugün buraya gelişim ne büyük bir fedakârlık eseridir. Onu hiç bilmiyorsun. Burada geçireceğim dakikalarım, belki de
1705
1706
1707
1708
1709

teberrüt: soğuma
muvazene: denge
iştiha: arzu, istek
mana-yı saadet: mutluluk ifadesi
sebat etmek: kararından ve sözünden dönmeme, bir iş ya da davranışta azim
ve kararlılık gösterme
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saniyelerim sayılıdır. Seni görmek için o kadar büyük bir tehlikeyi
göze aldırarak geldim.
Nuruyezdan zor zapt ettiği gözyaşlarını artık tutamayarak:
— Saate ne bakıyorsun? Geldiğin henüz on dakika olmadı. Bir
aydır çektiğim iştiyak azabının her günü huzurunun bir dakikasıyla
ödemek lazım gelse tamam yarım saat eder. Hakkın var, son mektubumda serzenişte bulunmayacağıma söz vermiştim. Fakat sende
gördüğüm hâl ve tavır bende kararımı tutmaya mecal bıraktı mı?
— Mazeretimi biliyorsun. Validemin kalp hastalığı.
— Ben sana karşı o kadar tarif olunmaz bir tahassür hâlindeyim
ki kainat kalp hastalığından tevakkuf1710 tehlikesinde kalsa yine gelip seni görmek azminden beni alıkoyamaz.
— İşte ben de geldim ya.
— Ama ne geliş.
— Gelmek daha nasıl olur?
Nuruyezdan, elleriyle yüzünü kapayıp ağlayarak:
— Sözler ağzından dökülüyor. Benim ne kadar hassas bir mahluk olduğumu bilirsin. Benimle hissiyat komedyası oynanamaz.
Ben senin kaline1711 değil, hâline bakarım. Çünkü ikisi birbirini hiç
tutmuyor.
— Ben sana olduğum gibi görünüyorum.
— Bazı mübrim1712 ahval vardır ki insan hissiyatını ketme1713 ne
kadar uğraşsa muvaffak olamaz.
— Binaenaleyh komedya, harekâtımın neresinde?
Nuruyezdan, iki üç defa hüngürdeyerek:
— Artık gizlemeye de lüzum görmüyorsun. Her şeyi açıktan
açığa söylüyorsun.
1710
1711
1712
1713

tevakkuf: durma
kal: söz
mübrim: zorlayan, zorlayıcı
ketm: saklama, gizli tutma
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— Ne yapsam seni memnun etmek kabil olmadığını görüyorum.
Nuruyezdan, mindere kapanır. Boğuk eninler içinde ağlar. Sabih telaşla:
— Etme meleğim… Etme güzelim… Haksızsın.
— Haksız olayım da vicdansız olmayayım.
— Ben miyim vicdansız?
— Of! Ne bileyim ben? Onu yine kendi vicdanına sor.
— Yezdancığım kendine gel. Ben senin her nazını çekerim, onu
sen de biliyorsun da böyle yapıyorsun.
— Ne yapıyorum Sabih Beyefendi?
— Affedersin ama densizlik.
— Elimde değil. Elimde değil. Senin yirmi dakika sonra buradan çekip gideceğini düşündükçe çıldırıyorum.
— Ne yapayım, bu Meryem Ana odası ne senin hanen ne benim meskenim1714… Ben bugün seninle pek ciddi şeyler konuşmaya geldim.
Nuruyezdan, yaşlı gözlerini sevgilisinin yüzüne diker, şüpheli
nazarlarla onun ruhunun derinliklerini iskandile1715 uğraşarak:
— Ciddi şeyler mi? Nedir, söyle?
— Bizi ihata eden ahvalin1716 vahametine nazaran1717 ben buraya seni görmeye sık sık gelemeyeceğim. Hatta mektuplaşmamız
bile pek güçleşecek.
— Sus. Ben öyle ciddi şey istemem.
— Of, anam kardiyak1718, inatçı, sinirli. Âdeta bir deli… Sen
böyle… Aranızda ben ne yapacağım?
— Canın ne isterse onu yaparsın.
1714
1715
1716
1717
1718

 esken: oturalan, ikamet edilen yer
m
iskandil: dikkatle gözlemek
ahval: hadiseler, olup bitenler
nazaran: göre, bakılırsa
kardiyak: kalp hastalığı olan kimse
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— Canım seni istiyor fakat annemi feda mı edeyim?
— Onu kurtar, beni öldür.
— Allah göstermesin.
— Üçümüz birden ölelim.
— Galiba öyle olacak.
— Öyleyse mesele halloldu.
— Buna mesele halletmek denmez ki…
— Neden?
— Ölüm olduktan sonra kolay. Keyfiyetin ehemmiyeti ölümsüz bir suret-i hal1719 bulmakta.
— Benim aklım bundan ileri gitmiyor. Sen zihn-i evvelsin1720.
Düşün.
— Düşünüyorum fakat.
— Ey?..
— Sen biraz metanet gösterip uslu, akıllı hareket edebilsen.
— Bir kalpte aşk ne kadar taşarsa akıl o kadar küçülür. İkimizden herhangimiz az seviyorsa o, o kadar müdebbir1721 olabilir.
— Ne desem müstehzi itirazlarınla sözlerimin önünü kesiyorsun.
— Paşam, sen ölümsüz bir suret-i hal aramıyor musun? Ben
seni bir ay daha göremezsem ölürüm. Mektuplaşmamız güçleşirse
yine hayatım tehlikede kalır. Meseleyi ona göre fasla bir çare bul.
— Meselenin çare-i halli1722 validemi avutmaktır.
— Avutmak ne demek? Ustalıkla aldatmak değil mi? Bu nev
tedbirler zaman geçtikçe işi daha ziyade vahimleştirir. Mertçe iş
görmeli. Bahusus böyle ciddi meselelerde. Benim huyum başka türlüdür. Ne aldatmak isterim ne aldanmak.
1719
1720
1721

1722

s uret-i hal: çözüm yolu
zihn-i evvel: aklı her şeye eren, çok akıllı
müdebbir: iş ve davranışlarının sonucunu inceden inceye düşünerek hareket
eden, tedbirli kimse
çare-i hal: çözüm yolu
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— Yezdancığım, aldatmadan, aldanmadan yaşanmaz.
— Bu nazariyeye ittibaı1723 demek zaruri buluyorsun.
— Başka türlü olmaz.
— Bu avutma usulünü bana da tatbik ettiğini itiraftan çekinmiyorsun.
— Validemi avuttuğumu söylemek seni de aldattığım manasını
tazammun1724 etmez. Müşküle beraber çare bulmak için sana doğru söylüyorum, bugün valideme doğruyu söylemek, onu öldürmek
demektir.
— Söyle bakalım valideni nasıl avutacağız?
— Senden vazgeçtiğime onu ikna etmekle.
Nuruyezdan başını duvara dayayarak pek hazin bir mülahazadan sonra:
— Sus, fena oluyorum. Faraziye kabîlinden bile senin ağzından
böyle bir söz işitmeye tahammül edemiyorum.
— Senden, metanet, sabır, tahammül, tedbir istediğim işte bu
mühim nokta içindir.
— Bu mühim nokta için sana nihayetsiz bir metanet, sabır ve
tahammül vadedemem. Bunların hududunu tayin etmelisin.
— Senden katiyen vazgeçmiş görüneceğim. Aramızda her nev
münasebet kesilecek.
Nuruyezdan halecanla:
— Görüşmek, mektuplaşmak, haber göndermek.
— Hepsi… Hepsi… Hepsi…
— Ne kadar müddet için?
— Bunu icab-ı hâl1725 tayin edecek.
Nuruyezdan’ın halecanı artarak:
— Demek namuayyen bir müddet için.
1723
1724
1725

ittiba: uyma
tazammun: içine alma, kapsama
icab-ı hâl: durumun gereği
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Sabih sükût eder.
Nuruyezdan en tazallümkâr sedasıyla:
— Karanlık, namuayyen, kalbe hiçbir itminan1726 vermeyen kelimeler, cümleler içinde yüzüyoruz. İcab-ı hâl ne demektir?
— Bunun ne demek olduğunu söyleyebilmek birkaç ay sonraki
istikbalin bizim için neler sakladığını bilmeye tevakkuf eder ki bu
kabil değildir.
— Sabih, sen buraya validenden evvel beni avutmaya gelmişsin. Demek ki “hâl” iftirakımızı1727 icap ettirirse ayrılacağız ve bu
felakete sabır ve tahammül göstereceğiz. O hâlde sen bana “Allah’a
ısmarladık”la bir veda et, ben sana “Uğurlar olsun” diyeyim. Mesele hitama1728 ersin.
Rıdvan Sabih ayağa kalkarak:
— Nasibin meramından diğer türlü hareket edebilmeye kim
muvaffak olmuş ki onu tağyire uğraşmak belahetinde biz ısrar edelim?
Nuruyezdan’ın yeisinden gözleri büyüyerek:
— Demek gidiyorsun?
— Ne yapayım?
— Ne mi yapacaksın? Yalandan meyus görün, ağla, çırpın.
“Seni terk edemem” de… Hiç olmazsa iki damla gözyaşını görmek
tesellisiyle öleyim.
— Güzelim beni dinle, sinirlerini yatıştırmaya, her şeyi doğru,
tabii görmeye uğraş. Sahnelerde oynanan facialar, komedyalar tabiattan alınır. Fakat hiçbir vakitte hayat-ı hakikiyye1729 sahnelerdeki
temsillerden istinsah1730 olunamaz. Bugün ciddi, mühim bir meselenin vahameti içindeyiz. Ağlamakla, çırpınmakla bunun içinden çı1726
1727
1728
1729
1730

itminan: emin olma
iftirak: ayırılık, ayrılma
hitam: son, nihayet
hayat-ı hakikiyye: gerçek hayat
istinsah: kopya etmek
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kamayız. Buna basiret1731, sabır, tahammül ve büyük tedbirler gerek.
Bana bütün ruhunla dest-i muavenetini1732 uzatmalısın ki bu elim
hâlden kurtulalım.
— Sabih, her emrini ifaya hazırım. Yalnız seni uzun müddet
görmemeye tahammül edemem.
— Sonra büsbütün birbirimizin olmak için şimdi bu iftiraka tahammül etmelisin.
— Ne kadar müddet? Söyle. Bu sualim hep cevapsız kalıyor.
— Bilemem. Validemi ikna edinceye kadar.
— Bir ay? İki?
— Bilemem diyorum.
— Haftada bir defacık görünmek. İki satırlık bir teselliname1733
göndermek için vakit bulamaz mısın?
— Validemin pek sıkı bir kontrolü altında yaşıyorum. Her gün
ne yaptığımı bilmek için arkama gözcüler tayin etti: “O Nuruyezdan adlı kızla münasebette bulunduğunu duyarsam o saate yüreğime iner. Sonra ana katili olursun.” dedi. Fakat o her ne derse desin
nezaket-i meselenin1734 müsaadesi derecesinde ben yine seni görmeye gelirim. Ve cereyan-ı hâli1735 mektupla bildirmekten geri durmam. Lakin bir şartla.
— Yüreğimi oynatma. Nasıl şart?
— Sen vakitli vakitsiz Marika’yı kaleme göndermemelisin.
Ben sana gelmek ve mektup göndermek için tehlikesiz zamanları
intihap edebilirim. Fakat senin salla pata bahçıvan karısını göndermen tamir kabul etmez surette işi bozabilir.
— Bu sözlerin sahih mi Sabih?
— Bunun içine sahtekârlık girecek nokta varsa söyle.
1731
1732
1733
1734
1735

b asiret: gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, anlayış, kavrayış
dest-i muavenet: yardım eli
teselliname: avutma mektubu
nezaket-i mesele: meselenin inceliği
cereyan-ı hâl: olup bitenler
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— Ananı öldürsen katil olacağını düşündüğün gibi beni öldürünce de gazi sayılmayacağını elbette mülahaza edersin.
— Buraya görülmeden geldiğim gibi yine öyle çıkabilmem için
artık ayrılmamız lazım geliyor.
— Bu mantıklarının da bana ne kadar zalimane geldiğini bilsen!
— Bize bu zulmü eden kaderdir. Kimse değil.
— Kader her yükletilen kabahate sükût eden pek mütehammil1736 bir kelimedir.
— Yezdancığım, müsaadenle…
— Bir daha ne vakit?
— Hâl müsaade ederse inşallah yakında.
Nuruyezdan boşanan gözyaşlarını çıplak koluyla zapta uğraşarak:
— Beni “kader” ile inşallah kelimelerinin kudsiyyet-i meallerine emanet ederek gidiyorsun.
1737

— Beş dakika daha dursam teessürüme mağlup olarak senden
hiç ayrılamayacağım. Her ümidimiz mahvolacak.
Sabih, samimiyeti müşkül bir heyecanla kapıya doğru yürür.
Nuruyezdan enindar1738 bir sedayla:
— Sabih, dön yüzünü bir daha göreyim.
Sabih döner. Gözlerinde iki katre parladığını kız görünce:
— Sabihciğim… Gözlerine hakikaten semavi bir güzellik veren o iki pırlantanın kıymetleri hayatımdan büyüktür. Git artık, şimdi ölsem de gam yemem.
Rıdvan Sabih geri dönerek:
— Gitmeyeceğim… Gidemeyeceğim.
— Ah ne saadet…
1736
1737
1738

 ütehammil: dayanan, dayanaklı
m
kudsiyyet-i meal: kutsal anlam
enindar: inleyen
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— Elbette beni buradan kovmaya mecbur olacağın bir an gelecek.
— Dünyanın sonu gelir fakat o dediğin an gelemez.
— Gelirler bizi burada beraber görürlerse?
— Validen yeisinden vefat eder.
— Senin büyükbaban da sağ kalmaz.
— Sabih.
— Efendim?
— İçimde kalbimi oyan, delik deşik eden bir kurt var. Bu derdimi sana açmadan gideydin beni tehlikede bırakmış olacaktın.
— Nedir?
— Validen sana akrabanızdan bir kız almak tasavvurundaymış.
Rıdvan Sabih fena hâlde bozulup kızararak:
— Kim söyledi?
— Kim söylerse söylesin. Onun ehemmiyeti yok. Fakat sen
bunun bir hakikat olduğunu çehreni basan müthiş kızartıyla tasdik
ettin.
— Annemin tasavvurundan dolayı ben itham olunabilir miyim?
— Seni itham etmiyorum. Hakikati anlamak istiyorum.
— Her ne kadar ana oğul yaratılmışsak da onun zevki, emeli,
hissi, arzusu başka. Bizimkiler başka.
— Fakat validen kendi arzusunu vazife şeklinde sana ifa ettirmek istiyor.
— İstesin.
— Kalbim içimde nasıl titriyor bilsen. Bu müşkül mesele böyle
müphem1739 sözlerle halledilemez. Validenin dediğiyle aşkının icbarı arasında muztar1740 kaldığın günü ne yapacaksın?
— Şüphesiz seni intihap edeceğim.
1739
1740

 üphem: belirsiz
m
muztar: bir işi bir davranışı yapmak zorunda kalmış çaresiz kimse
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— Fakat valideni öldürmek de senin için pek büyük bir cinayet
olur. Bahusus1741 bu cinayete seni ben sevk etmiş olursam sonra
bizim için mesut bir izdivaç kabil olabilir mi?
— O hâlde sen emret, ben yapayım.
— Sabih, gel buraya.
Nuruyezdan, sevgilisini çekerek Meryem Ana kandilinin önüne götürür. Kendisi huzu ile diz çöker. Ve ona çöktürür. Parmağıyla
ana kucağındaki, başı yaldızla haledar1742 tıfl-ı Yesû’u göstererek:
— Bugün şeriatı mefsuh1743 ise de kendisi büyük bir nebi-i
zişandır1744. Haşa bu bir tapınma değildir. Onun huzur-ı maneviyyetinde bulunuyoruz. Emellerime onu şahit gösteriyorum. Sabih,
insanların mezalimiyle1745 kollarını çarmıha uzatan bu büyük şehidin önünde kalbini Allah’ına aç. Riyasız, yalansız her hakikati
bana söyle. Başka bir kadınla izdivaç arzusundaysan anneni bahane
tutma. Komedyalar icat etme. Hakikat bazen çok acıdır. Fakat rehakârdır1746. Senden ayrılmaya müncer olacak bir hakikate erersem
ölürüm fakat kurtulurum.
Sabih teessürden sedası titreyerek:
— Yezdancığım, bana bu kadar emniyetsizliğine sebep nedir?
Hep bu şüpheler… Daima bu şüpheler… Şüpheler… Şüpheler…
— Bilmem, garip bir hâl… Ne olduğunu ben de bilmiyorum.
Bir hissikablelvuku1747… Dinle, işte senden son istirhamım…
— Nedir?
— İzdivacımız kabil olmazsa benim sağlığımda diğer bir kadınla evlenmemeye söz veriyor musun?
Sabih hissettirmemeye uğraştığı bir tereddütle:
— Veriyorum.
— Kandilin arkasından bize bakan büyük mazlum, şu ana oğul
şahit olsunlar mı?
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

b ahusus: özellikle
haledar: etrafı hale ile sarılmış, haleli
mefsuh: dağılmış, bozulmuş
nebi-i zişan: şanlı peygamber
mezalim: işkenceler, eziyetler, haksızlıklar
rehakâr: kurtarıcı
hissikablelvuku: önsezi
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— Olsunlar.
— Vallahi mi?
— Vallahi.
XIX
Sevgilisi veda ile kapıya doğru yürüdükçe kız “Sabih, dön, yüzünü bir daha göreyim…” ricasıyla gözyaşlarını serptiği yolundan
onu çevire çevire nihayet ayrıldılar. Nuruyezdan saçlar dağınık, zihin perişan, gözler dildarının1748 kaybolduğu yola matuf bir kütle
gibi odanın bir köşesine yığıldı kaldı.
Şimdi yanından çekip giden Sabih mi yoksa onun hayali miydi? Görüştükleri şeyler rüya mı hakikat miydi? Hâl ne çabuk maziye inkılap ediveriyordu… Hayat ne ağır ve ne seriydi… İstenilen
dakikalar ne çabuk geçiyor, istenilmeyenler ne çok uzuyordu. İnsan
beş dakika-i huzuz1749 yaşamak için bitmez senelerin ağırlıkları altında eziliyor, eziliyordu.
Bu dünyada her şey zalim, her şey muğfil1750, her şey usanç
vericiydi. Yalnız usanılmaz zannolunan ve insana zulmü, azabı tatlı
gelen bir aşk vardı.
Sabih çekildikten sonra etrafın aydınlıkları söndü. Her yer matemî bir manzara aldı. Kalbine kuvvetli ümitsizlikler çöktü. Hayat,
gerisi, ilerisi seçilmez bir kâbus şekline girdi. Gönlünü oyalamak
için gözlerini Meryem Ana kandiline dikti. Bu dinî şule, odanın
loşluğu içinde etrafına müttehidü’l-merkez1751 daireler, kavisler düşürerek titreye titreye parlıyordu. Tıpkı buna benzer bir pırıltı da
kendi kalbinde vardı. O da böyle gece gündüz sönmeyip yanıyordu.
Hazreti Mesih ana kucağında insanların mazlumu olmak için büyümüştü. Acaba kendisi de Sabih’in mağduru olmak için mi seviyordu?
1748
1749
1750
1751

d ildar: sevgili
dakika-i huzuz: zevk dakikası
muğfil: aldatan, kandıran
müttehidü’l-merkez: tek merkezli
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Nuruyezdan böyle teşeümler içinde dalgınken oda kapısı açıldı.
Marika görünerek:
— Küçük hanımefendi, senin ana sana çağırıyor, dedi.
Of, kendinden ne istiyorlardı? Onun şimdi ne büyük ne küçük
anasını babasını görmeye, kimseyle görüşmeye vakti, mecali yoktu. Zihnini, fikrini, her tarafını Sabih’in aşkı kaplamıştı. Hep onu
düşünmek istiyordu. Dünya yerinden oynasa aklını başka tarafa
verebilmek iktidarında değildi. Mahaza1752 şüpheyi davet edeceği
için pek uzun müddet de bahçıvan odasında kalamazdı. Bastığı yeri
bilmez bir dalgınlıkla kalktı. Ağır ağır eve girdi. Kederini, sevincini,
rengini, mizacını anlamak için her lahza üzerine dikilmekten hali1753
kalmayan pek meraklı gözlerin tecessüslerinden kurtulmak için her
suale pek kısa bir cevap vererek odasına çıktı. Kapandı. Gittikçe
artan bu hüzünler, meraretler1754 içinde günler günleri takip ediyor
fakat Rıdvan Sabih’ten bir haber gelmiyordu. Sabih, kendini aldatıp
gitmiş miydi? Bu kadar adiliği onun üzerine yormaya vicdanı pek
razı olamıyordu. Onun aşkından, verdiği teminattan şüpheye düştüğü anlarda hayatı mesnetsiz, tutamaksız1755, ka‘rı1756 olmayan siyah
bir uçurum şeklinde görerek bunalıyor, nevmidînin verdiği dıyk-ı
teneffüsle1757 boğulmamak için teselli yolları arıyordu. Hayır. Sabih,
o kadar bayağı olamazdı. Kalp hastalığı tehlikesinde bulunan validesinin hayatını pek düşünmeyerek O, Yezdan’ı görmeye gelmişti.
Ya mufarakatı1758 zamanında ulvi gözlerini ziynetleyen1759 iki damla
muhabbet yaşı? Bu iki vesika-i vicdaniyye1760 hiç sahte olabilir mi?
Meryem Ana kandili önünde mazlum İsa’yı şahit tutarak ettiği yemini yalan bir peyman1761 addetmek âdeta küfür sayılmaz mı?
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761

 ahaza: bununla birlikte, bununla beraber
m
hali: boş
meraret: acılık
tutamak: tutunulacak, dayanılıp güvenilecek şey
ka‘r: dip
dıyk-ı teneffüs: nefes darlığı
mufarakat: ayrılma, ayrılık
ziynet: süs
vesika-i vicdaniyye: vicdan belgesi
peyman: yemin, ant
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Bu gibi şiddetli ahvalde asabi insanlara arız olan kararsızlıklar
içinde zavallı kız müntehadan müntehaya düşerek çırpına çırpına
yine tamam bir mah-ı hicran1762 geçirdi. Sabih’ten elan hiçbir haber
gelmedi. Kendi de ondan almış olduğu tembihe itaatle Marika’yı
kaleme göndermedi. Fakat böyle uzayıp giden iştiyakın kalbinde
anbean mütezayit1763 bir şiddetle tutuştuğu ateşle, hakikat-i hâli1764
haber alamamaktan mütevellit işkence birleşerek bedbaht Nuruyezdan için hayatın günlerini, saatlerini değil, dakika ve saniyelerini
tahammül olunamaz birer cehennem azabına çevirdi.
Sabih’in validesi ne derece hasta ve kendisi ne kadar meşgul
farz edilse Nuruyezdan’ı meraktan kurtarmak için iki satırlık bir kâğıt karalayıp göndermeye vakit bulamamasını zihinler nasıl kabul
edebilir? Mademki kendisi yazamayacakmış, Nuruyezdan’a yazmayı şiddetle menederek çıkıp gitmesine ne mana verilir? Acaba o
anda sevgilisinin evinde neler olup bitiyordu? Yahut ki neler olup
bitmişti? Onu akrabalarından bir kızla evlendirmek emrindeki karar
ne oldu?
Bu suallere cevap almak, Nuruyezdan için can alıp vermek
mertebesinde ehemmiyetliydi. Ahvalin böyle muamma şeklinde
devam ve böyle esrar içinde cereyanına daha ne vakte kadar tahammül olunabilirdi?
Sabih’e dair malumat alabilmek için bir memba vardı. Vicdan’ın zevci Necdet Eşref. Nuruyezdan, sıkça sıkça oraya gidiyordu. Fakat bu membaya da kuraklık gelmişti. Sorulan suallere itminan1765 verecek cevaplar alamıyordu. Necdet Eşref, memur olduğu
dairenin gayet mühim ve müstacel1766 projeleriyle meşguldü. Rıdvan Sabih’i eskisi gibi göremiyordu. Pek nadiren görse de ondan
kati1767, vazıh1768 malumat getirmiyordu. Nuruyezdan, bu zevç zev1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

 eh-ı hicran: ayrılık ayı
m
mütezayit: artan, çoğalan
hakikat-i hâl: gerçek durum
itminan: tatmin olmuşluk hâli
müstacel: acele
kati: şüphe ve tereddüde yer bırakmayan, kesin
vazıh: açık olan
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cenin muammai1769 bazı tavırlarından bir gün şüphelendi. Ağlaya
ağlaya Vicdan’ın boynuna sarılarak:
— Bu sükûtunuzla bana ettiğiniz işkencenin derecesini bilseniz
insafsızlıkta bu kadar ileri gitmezsiniz.
Vicdan, refikasının ithamından müteessir olarak:
— Sana kimse işkence etmiyor. Sen kendi kendine ediyorsun.
— Neden?
— Çünkü nasihat almıyorsun.
— Bir parça insafını rica ederim. Nasihatle sevdadan feragat
kabil olaydı dünyadaki aşk facialarının hiçbiri vukua gelmezdi.
— Senin bu muaşaka maceran senesini buldu, müzmin bir devreye girdi.
— Ne demek istiyorsun?
Bu esnada oda kapısı açıldı. İçeri Zişan girdi. Üç kız birbirine
sarılıp öpüştüler. Zişan, Nuruyezdan’ın gözyaşlarına, ötekinin aldığı tavr-ı nasıhaneye1770 dikkat ederek:
— Aman ya Rabbi, yine gözyaşları, yine vaaz u nasihat… Bu
ne bitmez macera… dedi.
Vicdan:
— Bu ömür değil, bir hayat-ı hicran1771.
Nuruyezdan, elim yaşlar saçarak:
— Söyleyiniz ne yapayım?
Vicdan:
— Ben sevdim, vardım. Zişan sevdi, bozuştu. Ya benim gibi
yap ya onun gibi. Bunun başka türlüsü olamaz.
Zişan, Namık Senai’den sonra Ali Süheyli isminde gayet şık
ve güzel bir gençle muaşakaya başlamıştı. Birbirinden çok mem1769
1770
1771

 uammai: bilmeceyi andıran
m
tavr-ı nasıhane: öğüt veren tavır
hayat-ı hicran: ayrılık acısı yaşantısı
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nundular. Nuruyezdan’ın iki elinden şefkatle tuttu. Yeni sevdasının
mesudiyetini dudaklarından taşırarak:
— Kızım, sana pek acıyorum. Beni dinle. Sevgide çok tecrübe
geçirdim. Kabiliyetin varsa sözlerimden istifade edebilirsin. Her
malın tabiat ve vücuda göre ısmarlaması oluyor. Fakat maatteessüf1772 bu şartla sevgiliye ve kocaya malikiyet mümkün olamıyor.
Gençlerin gözleri gezip dolaştıkları yerlerde daima sevda aramak
illetiyle maluldür. Bir genç erkek veya kız öbür cinsten hoşlanacağı
bir simaya tesadüf etti mi derhâl onu kendi sevda mikyasınca olan
zevkine tatbik eder. Mutabakat olursa sevgi zuhura gelir. Ekseriya
bu tetabuk1773 karşılıklı olur. Gözden göze “Sen benim mizacıma,
arzuma muvafıksın.” cümlesi teati olunur. Daha birkaç tesadüfle
birbirinden yüz bulurlarsa alaka tahtim1774 edilir. Bu, bu kadar sade
başlar. İktiza edince bunun içinden yine böyle sadelik ve suhuletle çıkmayı bilmelidir. Yoksa felakettir Nuruyezdancığım. Benim
şimdiki Ali Süheyli ile sevişmemiz işte aynen böyle oldu. Bu Namık Senai gibi benden bir itiraf-ı zünub defteri istemek hamakatında1775 bulunmadı. Ben de onun maziye ait sevda günahlarını hiç
sormadım. Neme lazım, herkesinki kendi başından aşkın. Bu akıl
ve muhakeme sahipleri için sorup anlamaya lüzum olmayan bir hakikattir. Çünkü bir kız kadınlığını, bir erkek erkekliğini anlamaya
başladığı zamandan itibaren hep bunu araştırır. Hep bunu düşünür.
Bazen gözden göze itiraf-ı arzu1776 ile bir simada kısa veya uzun
bir müddet tevakkuf vuku bulur. Bu tevakkuftan yorgunluk gelince
eski muhabbet söner. Yenisi başlar. Bir gencin bu tatlı beladan azade kaldığı bir zaman tasavvur olunamaz ki “Sen mazide sevdin mi,
sevmedin mi?” sualine alınacak cevaba kanaat edilebilsin…
Nuruyezdan:
— Ben senin gibi düşünmem. Öyle hissetmem. Sevgilimin mazisindeki aşkları da beni rahatsız eder. Onun benden evvel kalbinin
1772
1773
1774
1775
1776

 aatteessüf: üzülerek belirteyim ki
m
tetabuk: uyma, uygun düşme
tahtim: bağlanma
hamakat: ahmaklık
itiraf-ı arzu: istek belirtisi
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bir başka sevdayla çırpınmış olmasını istemem. Buna tahammül
edemem. Aşkta icab-ı maslahatla1777 hareket elimden gelmez. Uymadı diye bunu bırakıp da başkasını sevemem.
Zişan:
— Sen sevmezsen o senin üstüne pekâlâ diğerini sever.
Nuruyezdan, gözleri sulana sulana:
— Üzerime öyle fena şeyler yorma.
Vicdan:
— Nuruyezdan, seni Sabih’in validesine pek fena anlatmışlar.
Pek ahlaksız ve açık saçık demişler. O kadın, oğlunun selamet-i
istikbali1778 namına senden vebadan korkar gibi istiaze1779 ediyor.
Nuruyezdan, merakla gözlerini açarak:
— Bu maddeye dair sizde söyleyecek çok şeyler var ama bilmem nedir, saklıyorsunuz. Ziba Hanım’ın benden fena hâlde nefret
ettiğini söylüyor fakat orada durup sözün öbür tarafına geçemiyorsunuz. Bana beni o kadar fena tasvir ediyorsunuz ki kendi kendimden şüpheye düşüyorum. Ben o derece fena bir kız mıyım? Hüsn-i
hâlime1780 bari siz şehadet ediniz.
Zişan:
— Bizim memlekette bir kızın bir erkekle muaşakası duyulduktan sonra dünyada ondan iffetsiz, ondan edepsiz bir mahluk tasavvur olunamaz.
Nuruyezdan:
— Bu doğru bir telakki midir?
Vicdan:
— Doğru değil ama ne yapalım, hükm-i umumi1781 böyle.
Nuruyezdan:
1777
1778
1779
1780
1781

icab-ı maslahat: meselenin gereği
selamet-i istikbal: geleceği kurtarma
istiaze: Allah’a sığınma
hüsn-i hâl: iyilik
hükm-i umumi: genel yargı
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— Ziba Hanım’ın bu büyük hatasını tashih kabil olmaz mı?
Vicdan:
— Hiç kırk beşindeki bir kadını küçük yaşından beri hakikat
bellediği bir fikrinden çevirmek mümkün olur mu?
Üç refikanın o günkü dertleşmeleri burada kaldı. Ziba Hanım’ın bu derece suizan ve nefretini celbetmiş olmak biçare Nuruyezdan’a pek ağır ve tahammülfersa geliyordu. Günlerce bu ağırlığın altında ezildi. Üzüldü. Kendi kendini yedi bitirdi. Üzerine pek
haksız yükletilen o sıkletin altından kurtulmadıkça kendisi için mesudiyet-i sevda1782 ve izdivaç kabil olmayacaktı. İşte bütün felaketlerin düğümü bu noktadaydı. Hayatını, istikbalini meşum edip bırakan bu ukdeyi1783 çözmek mümkün olamaz mıydı? Sabih’in aşkıyla,
iftirakıyla şimdi biraz seçer gibi olduğu vefasızlığıyla zahmdar1784
kalbi bu meselenin güçlüğü içinde kanıyor, sızlıyor, mahzun gözleri sevdanın etrafına kazdığı derin uçurumların dehşetlerine dalıp
dalıp gidiyordu.
Bu maraz-ı aşkının1785 yeisini, nevmidîsini evin içindekilere
sezdirmemeye uğraşmak işkencesi de biçareyi bazı zamanlarda
her şeyi ifşa edivermek cinnetine düşürüyordu. Üzerine açılan gözlerden, kulaklardan hali vakitler buldukça kendi kendine, boğuk
boğuk “Zavallı Ziba Hanım, aleyhimdeki hüküm ve nefretinde ne
kadar yanılıyorsun. Senin oğlun için hiçbir kız benim kadar fedakâr,
vefadar1786 olamaz. Kalbimi bilsen o amiyane1787 hislere, kinlere tebaiyetten sıkılırsın. Bu yaptığın fenalığı yalnız bana değil, oğluna
ve dolayısıyla kendine de ediyorsun!..” tazallümleriyle bağırıyordu.
Fakat bu hakikati insan kulağına değdirmekten ihtirazen böyle dört
duvar arasında tekrardan ne fayda memuldü1788? Bunu gizlememeli,
Ziba Hanım’a duyurmalı, vuzuhla ispat etmeliydi.
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788

 esudiyet-i sevda: sevda mutluluğu
m
ukde: düğüm
zahmdar: yaralı
maraz-ı aşk: aşk hastalığı
vefadar: vefalı
amiyane: basit, bayağı
memul: umulan, beklenilen
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Karlı dağlardan yuvarlanan çığ parçası gibi her günün müruruyla1789 büyüyen bu felaketin altında ezileceğini Nuruyezdan anladı. Sabih’in kendi değil, ufak bir haberi bile gelmiyordu. Vermiş
olduğu söz hilafına Marika’yı sevgilisinin kalemine yine gönderdi. Çünkü artık intizara mecali kalmamıştı. Fakat bahçıvan karısı o karışık Rum şiveli zayıf Türkçesiyle Sabih’in birkaç ay için
kalemden mezuniyet almış olduğu haberini getirdi. Bu mezuniyeti
icap ettiren keyfiyet neydi? Bu mühimmeyi1790 anlamak için yine
Vicdan’ın zevcine müracaat etti. Necdet Eşref Bey, birçok müphem
ve mütereddit sözler arasında o aralık oğlunu evlendirmek için Ziba
Hanım’ın zavallıya karşı ibramda1791 bulunduğunu fakat Sabih’in
şiddetle reddettiğini ve bu tazyikata karşı ne kadar müddet daha
mukavemet edeceğini bilemediğini söyledi.
Nuruyezdan, bu müellim sözler üzerine büsbütün ateş aldı. Sabih’in imdadına yetişmek lüzumunu hissetti. Bu mukavemette devamı için onu takviye etmeliydi. Fakat nasıl? Ne vasıtayla?
XX
İki hafta daha geçti. Rıdvan Sabih, kızın her türlü muhakeme,
metanet, ümit ve emniyetini altüst eden o derin ve anlaşılmaz sükûnetinde devam ediyordu. Feyzullah Efendi’nin bedbaht torunu günden güne zaafı artarak tehlikeye yaklaşan bir hasta hâlini aldı.
İftirak artıp nevmidî büyüdükçe da-i sevda1792 istila ettiği yerleri kemiren, boğan bir mezarlık sarmaşığı siyahlık ve kuvvetiyle
zihnini, kalbini, asabını, bütün vücudunu bürüyerek dünyayı bir
saatine tahammül olunamaz bir darü’l-azab1793 şekline sokuyordu.
Bu öyle muannit1794 bir marazdı ki cennet manzaralı güzellikleri ve
1789
1790
1791
1792
1793
1794

 ürur: geçme, geçiş
m
mühimme: önemli, gerekli şey
ibram: üstüne düşme, ısrar etme
da-i sevda: sevda hastalığı
darü’l-azab: cehennem
muannit: inatçı
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bütün hazineleriyle tekmil1795 bu dünya kendine bahşedilse nokta-i
hedefinden1796 başka bir yeri marizine gösteremezdi.
Dünyada müşkül ve belki de çaresiz zannedilen bazı meselelerin birer kolay tarafları vardır. Keyfiyet bunları keşfedebilmektedir.
İçine düştüğü bu mazlum ve zalim aşk muamelesinin anahtarı neredeydi? Günlerle bunu düşündü. Nihayet şöyle buldu. Bu anahtar
Sabih’in validesi Ziba Hanım’dı. Onu ikna kabil olsa müşkül halloluyordu.
Bu kadının cahilane inadı yüzünden Nuruyezdan kendi mahvolacak, Sabih de şüphesiz bedbaht kalacaktı. Bu hakikati Sabih niçin
validesine anlatamıyordu? Ziba Hanım, Nuruyezdan’ın ne temiz
yürekli, ne ulvi muhabbetli, ne afif ve asil hisli bir kız olduğunu bilse onu oğluna almakta bir dakika bile tereddüt etmezdi. Bu büyük
bedaheti ona nasıl telkin etmeli?
Keyfiyetin malum, meçhul cihetlerini topladı. Bir mesele-i
riyaziyye1797 gibi halle uğraştı. Düşündü düşündü. Günler geçtikçe bunalıyor, asabiyeti artıyor, zihninden delice şeyler geçiyor, bir
anda olmayacak kararlar veriyor, her şeyi imkân tahtında görüyor
sonra asabi insanlara mahsus bir döneklik ve cesaretsizlikle hepsinden yine bir anda vazgeçiyordu. İçinde cayır cayır yandığı bu
müşkülün bir noktasına nihayet saplandı kaldı. Sabih’in validesini
gidip görmek. Hakikati olduğu gibi anlatmak, gözyaşlarıyla beraber
bütün samimiyetini ortaya dökmek, oğlu hakkındaki lazeval muhabbetine kadını iknaya bütün bedahetiyle1798 iffetliliğini ispata ve
birkaç cana taalluk eden bir felakete karşı onu ikaza uğraşmak.
Fakat bu delice cüretine âlem ne der? Ne derse desin. Ona Sabih lazım, can lazım, saadet-i hayat1799 lazımdı. Ötesini düşünecek
sıra değildi.
1795
1796
1797
1798
1799

tekmil: bütün, eksiksiz
nokta-i hedef: hedef noktası
mesele-i riyaziyye: matematik problemi
bedahet: açık ve belli olma, apaçık
saadet-i hayat: hayat saadeti
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Valide olmuş bir kadının yüreği bu gibi ince, derin, nezih, ulvi
hislere bigâne kalacak mertebede şefkatten, rikkatten, merhametten
ari1800 olamazdı. Şahide, ispata hacet bırakmayacak müessir bir vuzuhla Nuruyezdan’ın hâli, çehresi, samimiyyet-i etvarı1801, hakikati
Ziba Hanım’a anlatacak, belki de kadını teessürden ağlatacaktı.
Asabi insanlar bazen hakikat namına kurdukları fikrî abideleri
en evvel kendileri beğenirler, alkışlarlar.
İhtimale en uzak tasavvurlarını fiile gelmiş, olmuş bitmiş sanacak kadar saplandıkları hayalata vücut verirler.
Nuruyezdan, kendi kendine iğfal-i hayalatın1802 altın kanatlarına binmiş, artık muvaffakiyet afakının ruh-efza1803, baş döndürücü
fezalarına doğru uçuyor, saadetin, eslafın tasavvur ettikleri yedinci
kat göklerine kadar çıkıyordu.
Hayalatının bütün yaldızlarını bu nokta etrafına topladı: gidip
Ziba Hanım’ı görmek. Birkaç gün içinde bu tasavvuru Frenklerin
idée fix1804 dedikleri cinnet-i vahide1805 şeklini aldı. Fakat kararından vazgeçirmeye kalkarlar havfıyla bu fikrini kimseye açmadı.
Hatta Vicdan, Zişan’dan bile sakladı.
Sabih’in *** semtindeki hanesini şekliyle, numarasıyla biliyordu. Çünkü sıkı sıkıya çarşaflı ve yüzü kapalı olarak merak saikasıyla birkaç defa bu evin önünden geçmişti.
Yakın bir yere gidiyormuş gibi evden çıkacak, yanına yalnız
Server’i alacaktı. Server, küçük hanımı pek seven, pek sayan bir
sadığıydı. Nuruyezdan, onun mahremiyetinden korkmazdı. Çünkü
her hâli mücerrebiydi1806.
Geçirdiği asabi buhran sebebiyle velileri kızlarını sıkmıyorlar,
istediği yerlere gönderiyorlardı. Nuruyezdan bu müsaadeden istifa1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

a ri: sıyrılmış
samimiyyet-i etvar: davranışlarının içtenliği
iğfal-i hayalat: hayallerin aldatması
ruh-efza: duygu arttıran
idée fix: saplantı
cinnet-i vahide: tek bir şeye yoğunlaşma hâli; saplantı
mücerrep: denenmiş, tecrübe edilmiş
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de ederek birgün genç hizmetçisi refakatiyle güya çarşıya gitmek
üzere sokağa çıktı.
İki kız, gidecekleri hanenin kapısı önünde avdetlerini beklemesi pazarlığıyla bir araba tuttular. Araba *** semtine müteveccihen1807 yola düzüldü. Bu semtte nereye ve ne maksatla gittiklerini
Server bilmiyor fakat küçük hanımını üzmemek için bir şey sormuyordu. Çünkü Nuruyezdan, pek dalgın, şaşkın ve sakitti1808.
Araba caddeyi bitirdikten sonra kaldırımları bozuk sokak içlerine saptı. Tekerlekler bazen öyle çukurlar içine girip çıkıyordu
ki arabanın sandığı üzerinde dalgalı denizden giden bir sandal gibi
hopluyor ve içindekilerin vücutları birbirine çarpıyordu. Nihayet
söyledikleri semt ve sokağa geldiler.
Ortası sofa, iki yanı oda, ekmekçi küfesi denen biçimde üç katlı ve pembe boyalı, büyük bir hanenin kapısı önüne gelince Nuruyezdan, arabayı durdurdu. İndiler. Tokmağını vurdular. Kapı açıldı.
Karşılarına şal örneği basma hırkalı, orta yaşlı bir uşak çıktı. Eski
İstanbul evlerinde olduğu gibi toprak bir avluya girdiler. Ta dipteki
harem kapısı büyük bir tahta paravanayla setredilmişti1809.
Uşak, kadim bir aile ananesi içinde yetiştiğini gösterir bir terbiyeyle hırkasının önünü kavuşturarak misafirleri “Buyurunuz efendim.” istikbaliyle paravananın arkasına götürdü. Orta kapıyı vurdu.
Burasını uzun boylu, zayıf, kart bir Çerkez açtı. Misafirler kaygana
gibi sapsarı, tertemiz bir maltalığa1810 dâhil oldular.
İhtiyar halayık1811 bu yabancı genç çehrelere karşı bir tavr-ı istifham1812 alınca Nuruyezdan sordu:
— Hanımefendi burada mı efendim?
— Hangi hanımefendi efem?
— Ziba Hanımefendi.
1807
1808
1809
1810
1811
1812

 üteveccihen: yönelerek
m
sakit: sessiz
setretmek: örtmek
maltalık: malta taşı ile kaplı sofa, avlu
halayık: cariye
tavr-ı istifham: soru soran tutum
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— Aa, buradadirler efem. Buyuriniz. Anladım, yabancı değilsiniz.
Ayaklarından lastiklerini çıkardıktan sonra nihayetindeki çifte
merdivenin önüne doğru uzatılmış enli kalasların önünden yürüdüler. Nuruyezdan oraya en sade bir kıyafetle gelmiş olmakla beraber
zamanının modasına tabi bir genç bulunması itibarıyla koyu tarçıni çarşafının pelerin ve eteklerinin biçimindeki zarafet ve bahusus
açtığı siyah peçenin çerçevesi dâhilinde melekî bir letafet ve saffet
saçan simasının harikulade güzelliği derhâl evdekilerin enzar-ı dikkatlerini celbetti. Maltalığın etrafındaki oda kapılarından muhtelif
başlar uzandı.
Misafirleri ağırlamak için biri İslam diğeri Hristiyan iki genç
hizmetçi koştu. Çarşaflarını almak istediler. Fakat Nuruyezdan
“mühim bir keyfiyet için hanımefendiyi görmeye geldiğini, çok duramayacaklarını” söyleyerek çarşaf vermedi, yalnız başını açtı. Server’i halayık odasına aldılar, küçük hanımı yukarıya.
Nuruyezdan, merdiveni çıkarken etrafına göz gezdiriyor,
önünden giden ve arkasından gelen mütecessis çehrelere bakıyor,
bu yabancı hane derunundaki sebeb-i mevcudiyyetini1813 düşünüyor,
yavaş yavaş sıkılmalara uğrayarak kaç gündür çektiği şiddetli sinir
nöbetinden ayılır gibi oluyordu.
İnce hasır ve yol keçeleri döşeli merdivenlerden ve geniş bir
sofadan geçtikten sonra zaireyi1814 alaturka evlerde salon hizmetini
gören misafir odasına aldılar.
Burası üzerleri sarı ve güvez1815 yollu1816 ipekli Şam kumaşları kaplı bizim yorgancı çarşısının hiçbir üslup ve usule tabi olmayan sedir ve sandalyeleriyle döşenmişti. Orta yerde Avrupakâri bir
masa, sonra sedefli arabesk sigaralıklar… Oda teşrifatında her nedense birinci derecede tertibattan addettiğimiz, üzerinde hotozu1817
1813
1814
1815
1816
1817

s ebeb-i mevcudiyyet: varlığının nedeni
zaire: ziyaretçi kadın
güvez: mora çalan koyu kırmızı renk
yollu: çizgili
hotoz: binalarda kapı, pencere, ocak vb. yerlere ve eşyalara süs olarak yapılan
tepelik
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yaldızlı aynası, bir çift karpuzlu lambası, bardak ve sürahisiyle mermerli mahut1818 büro… Ve Saksonya mamulatından antika kıymettar bir bardağın yanına Mahmutpaşa başının üç buçuk kuruşluk pek
adi bir kâsesi… Fakat her şey yerli yerinde, temizlikten parıldayıp
yüze gülüyor ve hiçbir tarafta en küçük bir çöpten, tozdan eser yoktu. Nuruyezdan, bu son derece temizlikten Ziba Hanım’ın pek gırgırı1819 bir kadın olduğunu anladı. Hizmetçiler misafiri odaya aldıktan
sonra besbelli hanımefendiye haber vermek için çıktılar.
Nuruyezdan, şimdi içinde bulunduğu şu hanenin Sabih’in
ailesine aidiyetini düşündü. Çiğneyip oraya kadar gelmiş olduğu
merdivenlerin, sofaların, hasırların, halıların üzerlerinden çocukluğundan beri Sabih kim bilir ne kadar defalar gezinmiş, dolaşmış,
düşmüş, kalkmıştı. Her taraf onun maneviyatıyla doluydu. Burası
onun içinde yuvarlandığı beşiği, aile muhiti, hususi bucağıydı. O
güne kadar onun hususiyetine hiç bu kadar hulul etmemişti. Zavallı
kız sevgilisinin heva-yı samimiyyetini1820 teneffüs etmek için kalbini saran bir baygınlıkla etrafı kokluyor, dinliyor, mütehassir1821
gözlerini her yana dolaştırıyor, Sabih’i arıyor, hiç olmazsa ondan
bir eser, bir nişan bulmak, görmek istiyordu. Acaba o saatte kendisi
evde miydi?
Nuruyezdan yarı hakikat yarı hayalata benzeyen bu dalgınlığın
hafif çarpıntıları içindeyken odaya başı kundaklı, kaşmir terlikli,
kısa boylu, zayıf bir hanım girdi. Ev sahibi, misafir ayakta birbirini
beş on saniye göz göze süzdüler.
Hanımın alnı, gözleri, burnu Sabih’e benziyor. Daha doğrusu
onun ihtiyar kadın şeklinde bir karikatürüydü. Hakikatte Ziba Hanım’ın yaşı kırk beşinden ziyade değildi fakat evvelce tombalak bir
kadınken mide ve sinir rahatsızlıklarıyla vaktinden evvel yıpranmış,
pörsümüştü. Asabiliği gözlerinden ve harekâtındaki sabırsızlıklardan belliydi. Kısa bir temennadan sonra bir sedire oturdu ve genç
1818
1819
1820
1821

 ahud: bilinen adı geçen, sözü geçen
m
gırgırı: pimpirikli
heva-yı samimiyyet: içtenlik havası
mütehassir: özleyen, özlem duyan, hasret çeken
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misafire ikramen1822 daha yukarı tarafa geçmesini teklif etti. Lakin
Nuruyezdan, ihtiramkâr1823 bir tavır aldı. İşaret edildiği kadar yukarı çıkmadı. Karşı karşıya oturduktan sonra şimdi birbirini daha derince tetkike koyuldular. Ziba Hanım, asabı çok hassaslara mahsus
bir kerametle genç ziyaretçiden şüphelenir gibi ona kâh dik ve kâh
süzgün nazarlarla bakıyordu. Birdenbire sordu:
— Affedersiniz… Hanım kızımı bilemedim. Evvelce müşerref
oldu muyduk1824? Aklımdan çıkmış.
— Estağfurullah. Evvelce görüşülmedi efendim. Cariyenizin
hanımefendimizle bu ilk teşerrüfümdür1825.
Bu cevaptan sonra ev sahibinin misafir üzerine nazar-ı şekk ü
istifhamı1826 daha açıldı. Nuruyezdan, şark terbiyesinin mübalağalı
tevazuları içinde büyümekle beraber izzetinefis1827 hudutlarını bilir,
nezaketin sahte ifratlarından çekinir, kendi zararına da olsa hakikatten fersah fersah1828 ayrılamazdı.
Bu ilk sual cevabı müteakiben Sabih’in validesi sorgusunu şu
şekilde tekrar etti:
— Hanım kızımın kim olduğunu öğrenebilir miyim?
Nuruyezdan, büyük bir ciddiyetle ve hemen bilatereddüt1829:
— Hanımefendi hazretleri, cüretimi affediniz. Mahdumunuz
Sabih Bey’in cebinden mektubu çıkan “Nuruyezdan” bendenizim.
Ziba Hanım’ın çehresi derhâl asi bir işmizaz1830 aldı. Kaşlar çatıldı, gözler büyüdü. Bakışlar dikleşti. Evvela dudaklara kuru bir
ihtizaz geldi. Yerinden hafifçe birkaç defa kalktı, oturdu. Sonra iri
1822
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1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

ikramen: hürmeten
ihtiramkâr: saygılı
müşerref olmak: şeref kazanmak, şereflenmek
teşerrüf: şeref bulma, şereflenme
nazar-ı şekk ü istifham: şüpheli ve sorgulayıcı bakış
izzetinefis: insanın kendisine olan saygısı
fersah fersah: çok, pek çok
bilatereddüt: tereddüt etmeden
işmizaz: yüzünü buruşturma, yüzünü ekşitme
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iri, genizden nefes alarak yutkundu. Nutku tutulmuş gibi oldu. Nihayet şu birkaç sözü paraladı:
— Ne cesaretle, ne yüzle buraya geldiniz?
— Sizinki gibi muteber1831 bir aile nezdine gelmek için cesarete
ihtiyaç yoktur. Yüzümse elhamdülillah her türlü lekeden ari, ak ve
paktır.
— Âlem pek haklı söylüyormuş. Zamane kızları hakkında işittiklerim meğerse hep doğruymuş.
— Neden hanımefendimiz?
— Allah cemi ümmet-i Muhammed’in erkeklerini sizin şerrinizden muhafaza etsin.
Bu hakaret karşısında Nuruyezdan’ın soluk benzi pembeleşerek:
— Bu sözlerinize teessüf ederim hanımefendi hazretleri. Buraya geldimse insaniyetinize, asaletinize, terbiyenize emniyetimden
geldim. Vicdanımın icbarıyla geldim. Şerlerinden istiaze edilecek
kızlardan olaydım huzurunuza çıkamazdım. Emin olunuz efendim,
bu mülakatta ne sizin ne de benim için arı mucip bir şey yoktur.
— Yetişir efendim. Yetişir. Sizin gibi çok bilmiş, mektepli kızlara lakırdı yetiştirmek kimin ne haddine… Böyle diller dökerek
oğlumun aklını çeldiniz. Beni kandırmaya mı geldiniz?
— Haşa ben ne oğlunuzun aklını çeldim ne de sizi kandırmaya
geldim…
— Söyletmeyiniz beni. Zavallı, masum Sabih’imi, oğulcuğumu deli divane ettiniz. Bu hakikatleri inkâra karşımda nasıl cesaret
ediyorsunuz? Buraya beni kandırmaya değil de ya neye geldiniz
bakayım?
— Ailenizin ve ailemizin, oğlunuz ve benim selamet ve saadetiniz namına size bir hakikat söylemek ve müsaade ederseniz bir
teklifte bulunmak için geldim.
1831

muteber: saygın, itibarlı
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— Buraya gelişiniz, işitilmedik bir cüret, büyük bir dikkafalılık eseridir. İşittim, siz de soyzade bir kızmışsınız. Büyükbabanızın,
annelerinizin haberleri olaydı elbette sizi buraya salıvermezlerdi.
Nuruyezdan bilacevap1832 önüne baktı. Ziba Hanım, devam etti:
— Ben sözümü sakınmam, buraya gelişiniz bir delilik… Bana
karşı bulunacağınız teklifin de ondan daha büyük bir kaçıklık olacağına şüphe yok. Ben sinirli, çarpıntılı bir kadınım. Öyle yakası
açılmadık sözler işitmeye pek tahammül edemem. Sözlerinizi ölçüyle, dirhemle, miskalle1833 söyleyiniz. Sonra bir tarafıma bir şey
oluverir. Siz de henüz bir ehle mal olmamış bir genç kızsınız. Bana
da acıyınız kendinize de. Bir kızın canı çıkması, adı çıkmasından
evladır.
— Bu nasihatlerinize teşekkür ederim efendim. Ben de ana
baba evladıyım. Ben de asil bir ailenin bir tanecik göz bebeği kızıyım. Büyükbabama, büyükanneme ölmüş oğullarından kalmış
pek kıymetli, pek sevgili bir bergüzarım. İffet, ismet bahislerinde
onlar da sizin kadar mutaassıp, namus ve haysiyet-i aile1834 hususlarına onlar da sizin derecenizde riayetkârlar1835. Evet, haklısınız,
itiraf ederim. Buraya geldiğimden haberleri yoktur. Duysalar kahırlarından ölürler. Kabahatimi, cinayetimi muterifim1836 efendim.
Siz de evlat sahibisiniz, sizin de göğsünüzde bir ana kalbi çarpıyor.
Merhametinize iltica ediyorum. Beni affediniz efendim. İffetsiz,
namussuz bir kız olmadığıma inanınız. Bütün dalaletim oğlunuza
name yazmaktan ibarettir, kabahatimi saklamam. Fakat onları ne
ulvi, ne kutsi1837 bir saikle yazdığımı bilseniz beni afta hiç tereddüt
etmezsiniz. Birbirimizi gördük, sevdik. Mesuliyet ne ondadır ne de
bendedir. Bu cevher-i sevdayı1838 kalbimize verendedir. Sevdimse
1832
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b ilacevap: cevap vermeksizin
miskal: bir ağırlık ölçüsü birimi
haysiyet-i aile: aile itibarı
riayetkâr: saygı gösteren
muterif: bir suçu veya gerçeği saklamaktan vazgeçip açıkça söyleyen, itiraf
eden kimse
kutsi: kutsal
cevher-i sevda: sevda cevheri
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ne olduğunu bilmeyerek sevdim. Yazdımsa Cenabıhakk’ın ve velilerimin huzurunda tekrar edemeyeceğim bir şey yazmadım.
Ziba Hanım’ın abusiyeti biraz giderek:
— Kızım her ne saik ve sebeple olursa olsun, bir genç kızın bir
genç erkeğe name yazması hoş görülmez. İkiniz de bir çocukluktur etmişsiniz. Görüyorum, hâlinizde bir aşüftelik yok. Sözlerinizin
saffetine inandım. Edeceğiniz teklifi bekliyorum. Buyurunuz.
Nuruyezdan hicap kızartısıyla bir müddet önüne baktı. Bulmaya uğraştığı sözleri Ziba Hanım’ın tavsiyesi vechile zihninden ölçmeye, tartmaya çalışıyordu. Nihayet ağır ve müteessir bir ifadeyle
başladı:
— İffetime, saffetime itimadınız size edeceğim pek müşkül
teklifimin arzı hususunda bendenize büyük bir cesaret verdi. Belki
dünyada hiçbir kız böyle bir teklife kalkışmamıştır. Ve yine hiçbir
kız benim şiddetim, ulviyetim, fedakârlığımla sevmemiştir. Bu bir
küstahlıksa bunu muhabbetimin büyüklüğüne, fevkaladeliğine bağışlayınız. Hanımefendi hazretleri, size gelin olmak şeref ve bahtiyarlığına nailiyet1839 için icap eden meziyetlerden mahrum bir kız
değilim. Beni oğlunuza alınız. Çünkü hiçbir kız onu benim kadar
mesut edemez. Çünkü emin olunuz, ben Sabih Bey için yaratılmışımdır. Allah’ın bu takdirini bozmayınız. Ve yine çünkü bunu gelip
size söylemeyi bana Cenabıhak ilham etti.
Nuruyezdan halecanlar içinde söylediği bu sözlerden sonra yorularak sustu. Ziba Hanım’ın tekrar kaşları çatıldı. Nazarları dikleşti, çehresini huşunet1840 kapladı. Baygınlık geçirir gibi bir iki defa
gözlerini süzdükten sonra:
— Kızım siz yeni terbiyede bir küçük hanımsanız ben de eski
görgü ve histe bir kadınım. Oğluma alacağım kızı intihap hakkı benimdir. Oğlum hakkında benim de temennilerim vardır. Onu arzu
ettiğim gibi evlendirmek isterim. Siz daha gençsiniz, belki de çocuksunuz. Böyle şeylere akıllarınız ermez. “Kızı keyfine bırakırsanız tamburacıya varır” derler ki atalarımız bunu boş yere söyleme1839
1840

n ailiyet: erişme, ele geçirme
huşunet: kabalık, sertlik
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mişlerdir. Kızım, sizi büyüten velilerinizin sizin üstünüzde hakları
vardır. Sizi verecekleri erkeği onlar da isabetle intihap ederler. Bu
ciheti onlara bırakınız. Aşkla, alakayla koca intihap olunmaz. Bu
hisler talaş gibi parlar, söner. Böyle mühim hususları, yaşlı, görgülü
adamlar tayin ederler. Küçükler de onların sözleri, emirleri önünde
itaatle boyunlarını eğerler. Çünkü onlar sizi bahtiyar edecek erkeği
sizden daha iyi bilirler. Anladınız mı hanım kızım? Siz bana nasıl
saffetle müracaat ettinizse işte ben de size bir ana kalbiyle, ana hissiyle söylüyorum.
Nuruyezdan, nevmidînin verdiği bir galeyanla1841 ateşlenerek:
— Analar, babalar evlatlarına her şeyi emredebilirler. Fakat “Filanı sev, filanı sevme” diyemezler. Çünkü deseler de hükmü olmaz.
Gönül hisse tabidir. Emre muti1842 olamaz. İtaate cebredilse de sonu
felakettir, gözyaşıdır. Bu dünyadaki felaketlerin çoğunun esbabı1843
malumdur. Bilmem neden, insanlar görenek, itiyat1844 saikalarıyla
kendi felaketlerini kendileri hazırlarlar. Ve ekseri bedbahtlıklarımız
bizi en ziyade sevenlerden gelir. Büyük iyilik yapıyoruz zannıyla
pek büyük fenalıklarda bulunurlar. Bu zeminlerde vuku bulan facialardan kimse mütenebbih1845 olamaz, ibret almaz. Bunlar daima
her gün aynı fecaat ve aynı şeametle1846 tekrar eder durur. Hayatın
ciddiyetini roman mevzusu şekline koymakta ne sefa vardır? Sabih
sever, Nuruyezdan kabul eder, oğlunun saadetine validesi şefkati
namına muarız1847 çıkar.
Nuruyezdan’ın bu galeyanı üzerine Ziba Hanım, bu defa nazarı
gibi sedasını da dikleştirerek:
— Kızım görüyorum, Allah övmüş yaratmış. Pek güzelsiniz.
Asil bir aileye mensubiyetinizi de inkâr etmiyorum. Fakat sizi pek
1841
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g aleyan: taşkınlık
muti: uyan, itaat eden
esbap: sebepler
itiyat: alışmaktan dolayı âdet edinme, alışkanlık
mütenebbih: öğüt sayesinde gafletten uyanan, aklını başına toplayan, gerçekleri anlar duruma gelen kimse
şeamet: uğursuzluk
muarız: karşı koyan, karşı çıkan
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şımarık, pek hoppa büyütmüşler. Tahsilinize diyeceğim yok lakin
terbiyenizde noksan görüyorum. Siz yaşta bir kız benim gibi anası yerinde bir kadının yanında bu kadar serbest serbest her hissini
döküp de aşk ve alakadan nasıl bahsedebilir? Benim gençlik zamanımda böyle bir hâl işitileydi herkes bunu kıyamet kopacağına,
deccal çıkacağına bir işaret sayardı.
— Benim terbiye sözünden anladığım meale nazaran büyüklerin huzurunda yalan söylemekten çirkin bir hürmetsizlik olamaz.
Ben buraya vicdanımı dökmeye geldim, riyakârlığa değil.
— Her şey söylenmez efendim… Söylenmesine terbiyenin cevaz1848 verdiği, vermediği şeyler var. Her aklına geleni yumurtlamak sizin gibi yeni yetişmelere mahsus bir zarafet. Ben de neler
biliyorum ama gençliğinize, cehaletinize acıdım da söylemedim.
Fakat artık tahammül edemeyeceğim. Komşunuz Zişan Hanım’ın
Namık Senai Bey’le olan yüzler kızartacak macerası buralara kadar
yayıldı. Dostlar başından ırak1849. Evlere şenlik. Oğlumu da böyle
bir rezalete düşmekten kurtarmak istedim.
Nuruyezdan hararetle:
— Her koyun kendi bacağından asılır. Zişan’ın günahından Nuruyezdan muatep1850 olur mu?
— Beni daha ziyade söyletmeyiniz. Zişan, Vicdan, siz üçünüz
birden aynı zamanda üç delikanlıyla seviştiniz. Üçünüz âdeta bir
sacayaktınız1851. Huyca, terbiyece birbirinize benzemeseniz o kadar
kaynaşabilir miydiniz? Biriniz neyse öteki de odur.
— İnsaf buyurunuz efendim. Necdet Eşref’le Vicdan’ın muaşakaları izdivaca müncer oldu.
Ziba Hanım, hafakanını menetmek için göğsünü tutarak:
— Karşımda bu muaşaka sözünü istimal etmeyiniz. Pek fena
sinirlerime dokunuyor. Öyle izdivaç olmaz olsun. Oğlan gitmiş,
kendi kendine güveyi girmiş. Anası gelininden hiç memnun değil.
1848
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c evaz: izin
ırak: uzak
muatep: azarlanan, paylanan
sacayak: birbirine çok yakın üç kişiden oluşan grup
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Hepsinden haberim var. Böyle evlenmeden hayır gelmez. Bakalım
ne kadar zaman geçinebilecekler?
— Beni onlara kıyasta pek yanılıyorsunuz efendim.
— Kızım, en doğru, en kısa sözüm işte budur: “Ben sizi oğluma
alamam.”
Nuruyezdan gözlerini yerde sabit bir noktaya dikerek:
— Oğlunuzu cidden seviyorsanız bu inadınızın neticesini çekersiniz. Çünkü muhakkak bir faciaya sebep olacaksınız.
— Oğlum için mi söylüyorsunuz, kendiniz için mi?
— Her ikimiz için de.
— Size bir felaket erişirse cezanızı çekmiş olursunuz. Oğlum
benim reyim hilafında evlenecekse yaşı yerlerde sayılsın.
Ziba Hanım, birdenbire bir tarafı tutuşmuş gibi hâlinden, sinninden umulmaz bir çeviklikle yerinden fırlayarak “Küçük hanım,
siz dünyalar kadar meziyetlere malik olsanız ‘Beni oğlunuza alınız.’
teklifiyle buraya, benim önüme kadar gelmeniz bütün bu faziletlerinizi mahveder. Böyle bir kızı gelinliğe kabul edemem. Terbiye ve
itidalden çıkmamak için kendimi son derecede sıktım. Daha ziyade
görüşmeye hafakanım1852 mânidir. Bize yaramazsınız. Allah kendinize münasip başka bir kısmet versin. Bahtınızdan güldürsün…”
sözlerini ateş püskürür gibi kızın yüzüne saçtıktan sonra kısa bir
temennayla yürüyüp çekildi.
XXI
Nuruyezdan, yeisinden bir külçe hâline geldi. Server’in kolundan arabaya nakledildi. Eve gelince kendini kimseye göstermemek
için yine odasına kapandı. Dünya, nazarında simsiyah bir saha kesildi. Her şey sönmüş, her ümidi bitmişti. Bütün emellerini boğan
büyük, kesif zulmet şimdi ruhunu kemirerek ağır ağır onu öldürüyordu. Bu ne müthiş bir hastalık, bu ne elim bir hâldi… Her maraz
nöbetinin bir hiffet1853 zamanı olur. Bu hiç hafiflemiyor, müteza1852
1853

h afakan: yürek oynaması, çarpıntı
hiffet: hafiflik
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yit1854 bir şiddetle devam ediyordu. Gecelerin kasvetine tahammül
edemiyor, gündüzleri bekliyor, aydınlık olunca günlerin devamı
tükenmez bir azap gibi geliyor, gecelere kavuşmak arzusuna düşüyordu. Onun asıl istediği gecenin de gündüzün de hükmünden
kurtularak başka bir âleme ermekti.
Ziba Hanım’ın nezdine gitmekle kendi kendine büyük bir fenalık ettiğini, meseleyi tamir kabul etmez bir hâle getirdiğini anladı.
Günlerle ümitsizlik işkencelerinin karanlıklarının altında ezildikten
ve bir selamet, bir felah1855 kapısı bulmak için ucu gelmez tefekkürlerin içinde bunaldıktan sonra zihninden biraz canlandırabileceği
ümit şulesi yine Sabih oldu. Sabih isterse Nuruyezdan’ı kurtarabilirdi. Fakat o da insafsız validesinin niçin bu kadar hükmü altında
yaşıyordu? Bu ziyaret felaketinin üzerinden on beş gün geçti. Hâlâ
Sabih’ten bir haber, bir ses çıkmadı. Sevgilisi ona başka memleketlere birlikte firar teklif etse kız bilatereddüt kabul edecekti. Hâlin
vahametini daha ağırlaştırmamak için Sabih’e şifahi1856, tahrirî1857
bir haber göndermiyordu. O meşum ziyaretinden sonra Ziba Hanım’ın oğlu üzerine tarassut ve takayyüdü artırmış olmasına şüphe
yoktu. Eğer aralarında her şey katiyen bitmiş ve hiçbir münasebet
imkânı kalmamışsa bu hakikati olsun bildirmesi, bu müthiş sükûta
nazaran bir iyilik sayılırdı. Sabih, bu iyiliği kendinden niçin diriğ1858
ediyordu? Oh… Belki… Acaba maceranın tamire kabiliyeti olduğu için mi bu sükûta lüzum görüyordu? Böyle de olsa yine birkaç
satırla hâlin nezaket ve ehemmiyetini anlatmak icap etmez miydi?
Mevsim kışa döndü. Kasvetli, bulutlu, rutubetli günler geldi.
Ömürce geceler gündüzlere galebe etti. Güneş, Sabih gibi haftalarca görünmüyor, varlığından mütehassirlerini şüpheye düşürüyordu.
Bulutlar Nuruyezdan’ın kalbiyle hemhâl1859 o soluk günlerin hüznü üzerine damla damla ağlıyorlardı. Zavallı artık dayanamadı. Bir
1854
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 ütezayit: artan, çoğalan
m
felah: kurtuluş
şifahi: sözlü
tahrirî: yazılı
diriğ: esirgeme
hemhâl: aynı hâlde, aynı durumda olan

238 | Son Arzu

gece mevsimin öldürücü kasvetiyle ağlaya ağlaya yazıhanesinin
başına geçti. Teellümatını kâğıda saçmaya başladı:
“Sabih!
İşte bir siyah-ı gavr1860 beni çekiyor. Şehirleri bütün damlarıyla, kuleleriyle, bülent1861 ağaçlarıyla tedricen boğan, yutan tuğyanlar1862 gibi bir kasvete gömülüyorum. Siyahlıklar derece derece kalbimi örtecek… Örtsün… Onu zulmetler bel etsin. Ben ona, kalbime
o kadar düşmanım ki… Kendini mühimsemeyen biri için durmuyor,
çırpınıyor, sızlıyor. Hiç izzetinefsi yok.
Dünya yalan, muhabbet yalan, huzuzat1863 yalan, vefa, sadakat
hep yalan. Yalnız bir şey gerçek: ıstırap… Bir şey müebbet: hıyanet… Merhamet, hayal… Zulüm, hakikat…
Bu cehennemin baharlarıyla mahzuz1864 olan, bülbülleriyle cezbelenen ulvi, bedii1865 menazırını terennüm eden şairlerin saffetlerine acıyorum. Aldanmışlar, aldatmışlar. Yalnız cehennem var, cennet
yok. Ne bu dünyada ne ötekinde ne seyyaratta. Hangi ecrimizle1866
cennete nail olacağız? Sıdk ve vefa, merhamet bulunmayan kalplerde iman olur mu? İşte bu insafsızlardan biri de senin validen.
Hayat bir kasırga. İnsan kaderin densizliklerine tabi bir çöp
parçası. Her gün kazadan kazaya uçar, bir girdaba savrulursun.
Elindeyse girdaplara kapılma. Küreleri lastik top gibi mukadderlerine yuvarlayan biaman nasip seni istediğin yere mi sevk edecek?
Erişmek istediğin saadet makamını senden sorsalar ne diyeceksin?
Gafil1867! Zaten gidecek bir yer var: cehennem… Başka nereye
gitmek için beyhude didinip üzülüyorsun?
1860
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s iyah-ı gavr: en dipteki yerin karanlığı
bülent: yüksek, yüce, ulu
tuğyan: su baskını
huzuzat: hazlar, zevkler
mahzuz: hoşnut, memnun
bedii: eşi görülmemiş, çok güzel
ecir: sevap
gafil: gaflet içinde bulunan, dalgın, dikkatsiz kimse
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Cenneti yaratacak kuvvet senin kalbindir. Gönlünün derinliklerine in. Orada azap ve zulmetten başka ne var? Bugün firdevste
olanlar yarın karanlıkta ve seninle birleşeceklerdir. Şimdi mesuduz
diyenler öbür gün bedbahtlıklarını haykıracaklarını bilmedikleri
için seviniyorlar.
Cin tutmuş insanlar gibi ferdiyetim ikileşti. Biri amir, diğeri
esir. Biri zalim, öbürü mazlum. Biri öldürüyor, öteki ölüyor. Eski
Nuruyezdan, yeni mecnun bir Nuruyezdan’ın elinde oyuncak. İşte o
zalim bana emretti. “Sabih’in validesine git, vicdanını dök, hakikati
olduğu gibi hikâye et.” dedi. Bu bir kabahatse mesulü ben değilim.
Başka türlü yapmak elimde değildi. Seni görmeyeli insanlardan
kaça kaça, karanlıklarda teselli araya araya, kendi kendimle düşüne düşüne, nefsimle konuşa konuşa böyle tezauf1868 ettim. Validen
bana pek soğuk bir yüz gösterdi. Riyakâr olmadığım için muvaffak
olamadım. Doğru söylediğim için kabul olunamadım.
Sahih, çektiğim iftirak elemi üzerine uğradığım bu ümitsizlik
yeisi senenin güneşsiz, bu matemî günlerinde beynimi nasıl oyuyor bilsen… Vücudumun azaba, ıstıraba bu mukavemetini hiç tahmin etmezdim. Meğerse kışın ne tahammül olunmaz ne ezici kasvet
manzaraları varmış…
Melalaver1869, esmer bulutlar mahalleyi yutacak havai1870 bir
göl tehdidiyle mescit minaresinin alemine1871 kadar alçalıyor. Öyle
eşkâl alıyor ki gökte koyu, sincabi1872 filler, ejderler, dragonlar1873
geziniyor. Bu maddi dünyanın fevkinde manevi bir âlem açılmış,
korkunç sekenesini bize gösteriyor sanıyorum. Mescidin enli saçaklarından kasvet temeyyu1874 etmiş gibi rutubet damlıyor.
1868
1869
1870
1871

1872
1873
1874

tezauf: çift kişiliğe bürünme
melalaver: usanç veren, bıktıran
havai: gök mavi
alem: kubbe, minare ve bayrak direklerinin en üst kısmında bulunan ay veya
lale biçimindeki süslü tepelik
sincabi: kahverengi ile kurşunî arasında bir renk, sincap rengi
dragon: aslan pençeli, kanatlı, efsanevi yaratık
temeyyu: sıvı durumuna geçme

240 | Son Arzu

Rüzgâr, caminin önündeki ulu çınarın yeşil libasını1875 soydu.
Pare pare yerlere serdi. Bir iskelet gibi havada çıplak kalan kadit1876 kolları üzerinde seyrek, sarı, müteverrim1877 yapraklar titreşerek sukut nöbetlerini bekliyorlar. Vadeleri eren hastaları andırır
çırpınmalarla birer birer toprağa yuvarlanıyorlar. Sabih! Her yer
fenagâh1878, her yer mezar…Hangi köşeye, hangi tarafa baksan dün
yaşayan bir varlığın bugün çürüdüğünü görürsün. Her şey, her şey
bu büyük kanuna tabi. Aşkımız bile… Gönlün dünkü münevver muhabbetimize bugün karanlık bir mezar olmadı mı?
Mescidin haziresinde uzun, mahruti1879 servilerin siyah sayele1880
rine bürünerek uyuyan ölülere bakıyorum. Bunları mermer pehle1881 ve sandukalarının1882 altında hassas, mütefekkir ve müteellim
duruyorlar, her şeyi dinliyorlar fakat söylemiyorlar sanıyorum.
Evimize pek komşu olan bu ölüler, küçüklüğümden beri o kadar
munisimdir ki birer akraba gibi ayrı ayrı hepsinin tarih-i vefat1883
ve tercümeihâllerini1884 bilirim. Çünkü yazı sökmeye başladığım
çocukluk zamanlarımda ilk hecelerimi bu mezar taşlarının cali1885
ve talik1886 hatları üzerinde paralamaya uğraşmıştım. İptidai tahsil
sahifelerime bu uhrevi kitabeler de karışmıştı.
Evlerini mezarlıkların içine bina eden yahut mezarlarını hanelerinin bahçelerine kazan bizden başka memleketler var mıdır?
Niçin ahireti hayata bu kadar yaklaştırıyor ve ölü-diri âdeta hep
karışık oturuyoruz?
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

1883
1884
1885
1886

libas: elbise
kadit: çok zayıf, iskelet gibi kalmış, kurumuş
müteverrim: veremli
fenagâh: ölüm yeri
mahruti: koni biçiminde olan, konik
saye: gölge
pehle: taş sandukalı mezarlarda sandukanın yan taşı
sanduka: mermerden veya tahtadan yapılıp üzerine çuha kaplanan tabut biçiminde mezar üstü
tarih-i vefat: vefat tarihleri
tercümeihâl: yaşama öyküsü, öz geçmiş
cali: sonradan meydana getirilen, yapma, suni
talik: bir yazı çeşidi
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Bu ölü komşularımdan büyük kavuklu Defterdar Osman Efendi
yanları yırtmaçlı ipekli kumaştan boy entarisi, arasına divit sokulu
şal kuşağı ve sarı çedik1887 pabuçlu, rüyama girer. Kumral çember
sakalında gür kaşlarının çatık kavisleri altından bakan iri, çekik
gözlerinde yüreğime korku veren bir heybet vardır. Onun yanı başında yatan Sipahizade Hamza Bey, kerimesi Hayriye Hanım’ı başı
örtülü bir Anadolu kadını kıyafetiyle görürüm. Musandıralı1888 geniş bir odanın uhrevi loşluğuna karışmış bir köşesinde, aynı merkezin etrafında titreşen gölge dairelerinin ortasında yatan kör bir
yağ kandili önünde durmaz çıkrık çevirir. Ta dipte, çitlembik ağacının kuytuluğuna sokulmuş, koca sarıklı, çarpık, iri bir üstüvani
taşın altında yatan Şaban Veli, mahallece meşhurdur. Hacet için
yağ, mum adayanlar olur. Fakat iki taşın arasında sallanan büyük
isli feneri her gece yanmaz. Yalnız kandil gecelerinde yanar. Etraf
pencerelerden kabrine süprüntü atanlardan birkaçının çarpıldığı
mervidir1889. Şaban Veli’yi sırtında kaplan postu, boynunda binlik
tesbihi, elinde teberiyle bir derviş kıyafetinde görürüm. Muhayyilem bu ölülere hep böyle birer şekil vermiştir. İçlerinde bazı geceler
bana uykumu kaçırtan pek korkunçları da vardır.
İlkbaharlarda bu mezarlığın fosforlu toprağından besili, iri
yaprakları yeşil, atlas gibi parıldayan nebatat1890 fışkırır. Her tarafı
kaplar. Temmuzda hep bu otlar sararır. Gelecek sene için tohumlarını saçtıktan sonra kurur. Yalnız taflanlar, şimşirler kalarak daimi
yeşillikleriyle ebediyet remzini muhafaza ederler.
Yazın sıcak günlerinde bu otların arasında irili ufaklı kıvrım
kıvrım yılanlar oynaştığını evin penceresinden görürüm. Kuş yuvası bulmak için bazen servilere çıkarlar. Ağacın gövdesine dolanıp
da karınlarının altındaki halkalar kıpışarak yukarıya süzüldükçe
benim de bütün sinirlerim depreşir, fena olurum.
Sabih, aşkından ümitsizliğe düştüğüm anlarda sanki hazirenin
bütün yılanları başıma dolarak beynimi sokarlar. Şimdi kış, bu yı1887
1888
1889
1890

ç edik: mest üzerine giyilen sarı pabuç
musandıra: evlerde yatak, yorgan konulan yer, yüklük
mervi: ağızdan ağıza söylenip gelen, rivayet edilen
nebatat: bitkiler
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lanlar nereye gizlendi? Acaba mezarlarda ölü kemiklerine dolanıp
da mı yatıyorlar? Kendileri meydanda yok fakat zehirlerini kalbimde, kanımda duyuyorum.
Aşkımız zihnimi neşe ve saadetle doldurduğu zamanlarda beni
bu yılanların, ölülerin hücumlarından koruyordu. Fakat şimdi neşe
gitti, kasvet kaldı. Hayat çekiliyor, gönlüme ölüm yayılıyor.
Sabih ne bitmez tükenmez hicran geceleri geçirdiğimi bilsen
bana acır, bu sükût inadında beş dakika devam edemezsin.
Kalbimin alamını okumak için her lahza tarif olunmaz birer
şefkatle gözlerini yüzüme diken dedemin, büyük ve küçük validelerimin nazarlarından nereye kaçacağımı bilemiyorum. Beni devasız
bir derde düşüren esrarımı anlarlarsa onlar benden evvel mezara
girerler. Çünkü ben şimdi akrabamın ve bütün âlemin enzarında
iffetsiz bir kızım. Validene ettiğim müracaat ve gördüğüm ret duyulursa herkes bana ne gözle bakar? Ne zillet ya Rabbi! Üzerime en
fena şeyleri yoranlar haklı görünürler.
Ailece öyle sessiz ve yeknesak1891 bir hayat geçiriyoruz ki bize
komşu ölülerle onların mezarda, bizim evde bulunmamızdan başka
aramızda büyük bir fark göremiyorum. Yaşayışımızda biraz hareket, değişiklik, eğlence ve daha zihin oyalayacak şeyler olsa belki
biraz avunurum. Fakat bu hazire kurbiyeti1892, servi karaltıları ve
taflanlar altındaki metfenlerin1893 ebedî uyuklamaları kalbimi hüzünle, yeisle, gamla, elemle dolduruyor, aşkımı müthiş, meşum bir
kara sevda hâline getiriyor.
Dedem odadan ziyade türbeye benzeyen makamında bir kitaba uzanmak için iki saatte bir defa yerinden kımıldayan bir diri
ölü. Büyük, küçük validelerim merhum pederim için yaş dökmeyi
hayat meşgalesi edinmiş iki mücessem1894 kasvet. Konuşmak için
hep yârdan, evlattan ayrılmış, gözleri yaşlı, firkatzede kadınlar in1891
1892
1893
1894

y eknesak: değişmeden devam eden, tekdüze
kurbiyet: yakın olma durumu, yakınlık
metfen: mezar, kabir
mücessem: gözle görülür, elle tutulur, cisim hâlinde bulunan
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tihap ederler. Söylerler, ağlarlar. Muharrem1895, sefer1896, şevval1897,
zilhicce1898 onlar için yaş dökmeye vesile tehyie1899 eden matem
aylarıdır. Evimizde daima henüz çıkmış bir cenazenin mağmumiyet1900 ve huşusu vardır. Sözler yavaş ve dertli dertli söylenir. Usul
usul, sessiz sessiz gezinirler. Hanemizi dolduran matem perilerini
ürkütmekten sanki hepimiz muhteriziz. Çocukluğumdan beri sakfımızın1901 altında bir kahkaha çınladığını duymadım. Gözyaşları,
oflar, ahlar, eninler arasında büyüdüm.
Gam getiren bulutlar bir sahan kapağı gibi ufukları örttüğü
vakit kainatın gussası1902 tepemizden damla damla dökülürken bu
soğuk günlerin renksizliği içinde bayılır bayılır, dirilirim. Pencereden bakınca bütün evleri bu gamlı mevsimin tıkayıcı sisleri altında
boğuluyor görürüm.
Islak, loş sokaktan sarsak sursak, tek tük geçenleri yeis ve füturdan1903 bitahammül kalmış, nereye gideceğini bilmez, avare-hayat1904 serseriler zannederim.
Oradan buradan köpekler ulur, yanık yanık satıcı sesleri gelir. Hep bu sedaları ben dünyadan, hayattan şikâyet eninleri gibi
dinlerim, herkesi kendim gibi birer matem-i iftirak1905 içinde can
çekişiyor sanırım.
Etrafımın bu matemi içinde daima intizar ettiğim bir mucize
vardır. Kapımızın önünden senin geçtiğini görmek… Uzaktan se1895
1896
1897

1898

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

 uharrem: hicri senenin veya kamerî yılın birinci ayı, aşure ayı
m
sefer: Arabi ayların muharremle rebiyülevvel arasında kalan ikincisi
şevval: Arabi ayların, ramazanla zilkade arasında kalan ve ilk üç günü Ramazan Bayramı olan onuncusu
zilhicce: Arabi ayların, zilkade ile muharrem arasında kalan ve onuncu günü
Kurban Bayramı olan on ikincisi
tehyie: hazırlama, hazırlanma
mağmumiyet: gamlı ve kederli olma
sakf: dam, çatı
gussa: gam, keder, hüzün
fütur: bezginlik, usanç, bıkkınlık
avare-hayat: başıboş hayat
matem-i iftirak: ayrılık matemi
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çemediğim her insan şeklini sana benzeterek takarrübünü1906 halecanla beklerim. Nihayet şekil yaklaşıp da onun sen olmadığını
anlayınca kara yeislere düşer, bunalır ve günde birkaç defa böyle
aldanırım. Fakat bu vehme mağlubiyetten kendimi alamam. Yine
her meçhul şekil ve gölgeyi sen zannetmek işkencesinden kurtulamam.
Her kapı çalışında senden bir haber gelmiş olması zannı beni
öldürür. Bu ümitle kapı açmaya hizmetçilerden evvel kendim koşmak isterim. Ümidim boşa çıkınca dizlerimin bağı çözülür. Bunun
ne elim bir işkence olduğunu bu vehim azabını çekmiş olanlardan
sormalı. Senden ümidimi kesmek bana ölümden beter geliyor. Hayalen olsun sana merbut kalmayı bir nevi teselli sayıyorum.
Bu üzüntü çırpınmaları içinde gün ölür, heyhat1907! Ben sağ kalırım. Karanlıkların her tarafımı örtmesinden ıstırabatıma bir hiffet
beklerim. Hayır, gece bilakis elemlerimi büyütür. Yanları az, ortası
birkaç tel uzun, seyrek, kır keçi sakallı ihtiyar müezzin dudakları
içeri çökük, dişsiz ağzını açarak gunneli1908, ekseri zaman nezleli ve
gıcıklı sedasını makam yapmak için fazla titreterek tombul minarede akşam ezanını okur. Dünyanın zulmetler hükûmetine gireceğini
ilan eder. Sabah, öğle ve ikindi ezanlarında bütün mahallenin horozları bu köse müezzinle müsabakaya çıkarak onu daima mağlup
ederler. Loşluk derece derece çöker. Eşyanın aldığı müphemiyetler
içinde gözlerim yine hep seni arar. En olmaz bir yerden çıkıvereceksin sanırım. Seni görmek için evimizin pencerelerinden birer birer
sokağı araştırırım. Hava gazı fenerinin ışığı uzayıp zaafa düştüğü noktalarda gölgeler uçuşur. İşte hep onlar benden kaçan birer
Rıdvan Sabih’tir. Dar, dolambaç, rutubetli sokaklarımızı kış, kesif
kasvetiyle sarar. Sarar, sanki kimse için teneffüse imkân bırakmaz.
Şehir sekenesini müthiş bir kâbus içinde bayıltmak ister. Sokak fenerlerinin ziyaları bile bu sıkıntı altında bayılır bayılır, açılır. Yalnız
arada bir işitilen bozacı sesleri memleketin cesim bir mezaristan
1906
1907
1908

takarrüp: yaklaşma, yakın gelme
Heyhat!: Ne yazık!
gunne: Kur’an-ı Kerim’in tecvit kurallarına göre okunması sırasında nun ve
mim harflerinin burun yoluyla bir inleme hâlinde genizden çıkarılması
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olduğu vehminden insanı kurtarır. Bu “Mırmırıktır bozam” feryadı,
etrafına pek müessir, muharrik1909, enindar bir mersiye1910 gibi dağılır. Benim gibi dertli, sinirli insanları ağlatmak için akisler yapar.
Bir nakus-ı gam1911 matemiyle inler, kalpleri inletir.
İhtiyar müezzin minare merdiveninin verdiği yorgunluk soluğundan belli bir dermansızlıkla yatsıyı okur. Bu yetmiş senelik gırtlağın dişsiz ağzından çıkan gamaver1912 seda bile mahallenin ölü
sükûnetini bozduğu için sanki neşe yerine geçer. Yatmak için odama
çekilirim. Ben döşeğe girsem de gönlümdeki dert uyumaz. Sağa sola
bir iki yuvarlanırım. Gönlümde o sıkıntıyla yatmak tahammülfersa
gelir. Oturmaya mecalim kalmaz. Fakat gayretle kalkar, pencerenin
önüne geçer, hava ne kadar soğuk olsa camı açarım. Görüşmek için
odamın önündeki dut ağacına çıktığın bahtiyar gecelerimizi tahattur1913 ederim. Bu hayat, mesut anlarımızı yutan bir ejderdir. Gamlı
gamlı ağaca bakarım. Senden hiç nişan yok. O zamandan bakiye
şimdi beynimi sızlatan yalnız bir hatıra var.
Marika’nın bostanda karanlıklara gömülmüş bahçıvan odasını
görürüm. Ana kucağındaki haşa İbnullah’ın kandili önünde ettiğin yemin. Benim sağlığımda başka bir kadınla evlenmemeye dair
verdiğin kasem1914 aklıma gelir. Ben burada ağlıyorum, orada yine
kandil yanıyor. İki mukaddes şahidin gözleri nura müteveccih. Kulakları hâlâ yeminini dinliyor. Fakat sen neredesin Sabih?
Sonra büyük bir teessüre mağlubiyetle gözlerinden saçılan pırlantaları hatırlarım. Bahçıvan odasında ağladındı fakat ne için?
Kimin için? O gözyaşlarının bana aidiyetinden şimdi şüpheye düşüyorum. Bazen bu şüphe, zihnimde Kafdağı kadar büyür. Bütün ufk-ı
mülahazamı1915 simsiyah kaplar. Cin tutmuş insanlar gibi gözlerime
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915

 uharrik: harekete geçiren, kımıldatan
m
mersiye: bir kimsenin ölümünden sonra onun iyiliklerini, meziyetlerini ve
ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan manzume, ağıt
nakus-ı gam: keder çanı
gamaver: gam veren
tahattur: hatırlama
kasem: yemin
ufk-ı mülahaza: düşünce ufku
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alelacayip1916 şeyler görünür. Nihayet önümde bir yüz yazısı, bir
düğün manzarası açılır. Bir koltuk resmi icra olunur. Düğün evini
dolduran kadınlar “Allah’ını seven maşallah desin…” nidalarıyla
bağrışırlar. Sen telli duvaklı bir gelinle kol kola önümden geçersin.
İşte o zaman çıldırırım. Dünyadan ahiretin cehennemine kaçmak isterim. Ağlarım, ağlarım, ağlarım… Gözyaşlarımın zehriyle
sızmaya uğraşırım. Birtakım hayalat yalnızlığımı doldurur. Dirilerden mehcur1917 kalınca ölüler imdadıma yetişir. Mezarı evimize
komşu, koca kavuklu Defterdar Osman Efendi’nin pabuçlarını sürüyerek sofada gezindiğini duyarım. Sipahi Hamza Bey kerimesi1918
Hayriye Hanım’ın bitişik odada tıkır tıkır çıkrık çevirdiğini işitirim.
Şaban Veli, kefenlere bürünmüş bir alay müridinin önünde odama
kadar girer, ‘Sabih başka bir kız alıyor. Gel seni ölüme tezviç edelim1919, onun karanlık evine ilahilerle gelin götürelim…’ der. Sabih,
ölülerin bu ihbarı doğru mu? Bu gerçekse hemen tasdik et… Çünkü
bunu bana mezardan çıkan bir veli haber veriyor. Ben ya eriyorum
ya çıldırıyorum. Sen ne kadar gizlesen nafile, maneviyatla bana
bazı hakikatler münkeşif oluyor1920. Söyle. Bütün mertliğini, insaniyetini, insafını bu noktada göster.
Bu melalaver mektubumun sonuna ilave edecek bir iki havadisim, var: Zişan bilmem kaçıncı defa olarak kendine ilanıaşk1921
eden bir gencin sevdasını yine zünup defterinin hasılat hanesine
kaydetmiş. Bu yeni âşığının ismi Şadi Bey’miş. Allah neşesini artırsın. Bu kızın aşüfteliğine kızmalı mı, gülmeli mi? Onun gibi hezar1922 sevdalı bir kalbe malikiyet mi bahtiyarlık? Yoksa benim gibi
bir aşk yoluna ölmek mi? Hangimiz daha mesut? Bu hakikat görünüyor. Namık Senai’den iftirakı, asabında geçmiş ‘influenza1923’
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

a lelacayip: pek garip, şaşılacak nitelikte
mehcur: uzaklaşmış, uzakta kalmış
kerime: kız evlat
tezviç etmek: evlendirmek
münkeşif olmak: açığa çıkmak, aşikâr olmak
ilanıaşk: bir kimseye ona karşı aşk duyduğunu, kendisini sevdiğini açıklama
hezar: bin
influenza: nezle
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kadar bir tesir bırakmadı. Vefasızların mesut yaşadıklarına şüphe
yok. Fakat bu hulkıyette doğup doğmamak insanın elinde değil…
Necdet Eşref’le Vicdan’ın arasında ilk imtizaçsızlık1924 bulutları belirmiş. Her baharın bir kışı oluyor. Geçenlerde karı koca hayli
atışmışlar. Zevç, üç gece zevcesinin semtine uğramamış, validesinde kalmış. Bu dünyanın neresinde tam ünsiyet1925 var? İmtizaçsızlık
yüzünden meleklerin bir kısmı şeytan olmuyor mu?
Zişan’ınki, Vicdan’ınki, benimki, işte size üç türlü sevda faturası. Muhtelif yollardan geliyor fakat üçü de aynı caddede birleşiyor.
Hepsinin sonu hicrana çıkıyor.
İnsanlar başlarına gelen her şeye nasip diyorlar. Doğmak bir
nasip, ölmek keza. Bu iptida intiha arasındaki olan bitenler hep
mukadderat. Fakat biraz dikkatle bakılsa bütün fenalıkların aynı
sebepten geldiğini çok adam anlayabilir. Hepimiz bu fenalık menşeleri1926 içinde yuvarlanır ve yine iyilik bekleriz. Sevda da izdivaç da
böyle… İzdivaçları kırk seneyi geçmiş, damat, gelin, torun sahibi
yaşlı kadınlardan bu dünya evindeki uzun ikametlerinin saadetini
sordum. Saklayamadıkları gözyaşları içinde çok aile hicranı anlattılar.
Sevdaya gelince, sonu iki taraftan birinin usancına çıkan bir
faciadan başka bir şey değil. Her şey hakkında istatistik taammüm1927 etse bu dünyada sevişmeyenlerden ziyade sevişenlerin
birbirini öldürdükleri tahakkuk1928 eder. Kıskançlık feveranıyla işlenilen aşk cinayetleri o kadar feci değildir. En müthişi revolversiz,
kamasız1929, zehirsiz, yalnız sevgililerinin bikaydileriyle1930 ölen biçarelerin hâlidir.
1924
1925
1926
1927
1928
1929

1930

imtizaç: uyuşma, anlaşma
ünsiyet: anlaşma
menşe: bir şeyin ortaya çıktığı, meydana geldiği yer, kaynak
taammüm: genel bir durum alma, genelleşme
tahakkuk: gerçekleşme
kama: silah olarak kullanılan iki yüzü keskin, ucu sivri, kın içinde bele takılarak taşınır, uzun ve enli bıçak
bikaydi: aldırışsızlık

248 | Son Arzu

Mazlum, mağdur kalpler olanca dertlerini dökmekte teşeffi1931
ararlar. Hâlbuki uzun istidalar, müstediler1932 için muzır olduğu
gibi saçılan derdin fazlası da muhataba kelal getirir1933. Ne kadar
yazsam gönlümün hicran macerası bitmeyecek. Vicdan mahkemelerindeki davalar itnapla1934 kazanılmaz.
Sevdan kalmadıysa insaniyetinden istimdat1935 ediyorum. Hakikat bir revolver kurşunu gibi bir anda beynimi deşecek dehşette de
olsa yine saklama. Söyle… İmtidat eden iştibah1936 azabına nispetle
katil bir kurşun yarası pek lütufkâr bir tahlis1937 sayılır. Bu mektubu
eline aldığın dakikadan itibaren cevapsız geçireceğin iki saatin benim için işkencede namütenahi iki ebediyet olacağını unutma. Aşkın harap ettiğini merhamet tamir edemez mi? Rahm ve rikkatten
kalbinde şemme1938 kaldıysa onu da benim için sarf et ne olursun!
Hasir-i sevdan1939
Nuruyezdan”
Filhakika1940 Rıdvan Sabih bu defa merhamet etti. Bu feryatnamenin irsali1941 tarihinden yirmi dört saat geçmeden karşılığını gönderdi. Cevap kısa, kuru, zehirnak1942 katiyette, en korkulan, meşum
hakikati haber veriyordu:
“Nuruyezdan,
Şu kara satırlar ömrümün en acıklı bir sergüzeşti, en müşkül
ve en vicdan-suz1943 bir itirafnamesidir. Hayatta çaresi bulunma1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

teşeffi: şifa bulma, iyi olma
müstedi: bir makama dilekçe verip istekte bulunan
kelal getirmek: bezdirmek, bıktırmak
itnap: sözü uzatma, gereksiz ayrıntıya boğma
istimdat: yardım isteme
iştibah: şüphe etme, şüphelenme
tahlis: kurtarma, kurtarılma
şemme: çok az miktar
hasir-i sevda: sevda mağduru
filhakika: gerçekten, doğrusu
irsal: gönderme
zehirnak: zehirli
vicdan-suz: vicdanı yakan, vicdana acı veren
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yan ecel katiyetinde bazı vukuat oluyor. İnsan mukaddere1944 boyun
eğmekten başka bir şey yapamıyor. Nasibin hoşnut olmadığımız o
evamirinden1945 hangisine karşı isyanla hak kazanabiliriz?
Validemi ölümün pençesine atan bir kalp nöbetinden kurtarmak için taallukatımızdan1946 Fazlünnisa Hanım’la izdivacımızı
kendisine tebşire lüzum göründü ve öyle oldu.
Hatıran ilelebet hafızamın ziyneti ve ruhumun en şefik1947 bir
munisi kalacaktır. Emin ol, yazacağım her kelimenin ikimizin de
elem ve ıstırabımızı artıracağını görüyorum. Zaten diyecek ne kaldı? Hangi söz felaketimizi tahfif edebilir ki onu arayayım? Menhus1948 kaderim beni senden ayırıyor. Fakat ‘elveda’ kelimesini karalamaya kalemimde hâlâ cesaret yok. İstikbalin bizim için neler
gizlediği belli olmaz. Nuruyezdancığım, beni affet. Yalnız talihimizi
telin1949, birbirimizi daima takdis edelim.
Ruhen daima senin
Sabih”
XXII
Rıdvan Sabih, Nuruyezdan’ın mektubundaki ricasını isafla1950
hakikati onun beynine bir revolver kurşunu tarrakasıyla1951 sıkmıştı.
Zavallı kız sevgilisinin reha1952 beklediği elinden bu yarayı alınca
kloroformlanmış1953 gibi oldu. Bu büyük ıstırap asabına uyuşukluk
getirdi. Öyle olmasa belki cümle asabiyesi yanar, derhâl ölürdü.
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

 ukadder: alın yazısında bulunan şey
m
evamir: buyruklar, emirler
taallukat: yakınlar, akrabalar
şefik: şefkatli, merhametli ve sevgisi bol kimse
menhus: uğursuz
telin: lanetleme
isaf: birinin isteğini kabul edip, yerine getirme
tarraka: gümbürtü
reha: kurtulma, kurtuluş
kloroform: renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide kullanılan yatıştırıcı ve
uyuşturucu birleşik
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Sabih Bey, bütün özrü validesinin kalp hastalığına yükleterek
vicdan mesuliyetinden kaçamak yolları arıyor fakat hakikat o tesliyetkâr1954 sözler arasında yer yer sırıtıyordu. İsmi birdenbire meydana çıkan Fazlünnisa Hanım şimdiye kadar neredeydi? Sabih’in
Nuruyezdan’a karşı gönlü gevşemesi bu ötekiyle münasebetini
teşdide1955 başlatmış olmasından mı ileri gelmişti? Bu, çok şüphe
götürür bir keyfiyetti. Sabih, şeameti validesinin hastalığı ile kadere isnat ettikten sonra kendileri için istikbalin neler gizleyeceğini
bilemeyeceğinden bahsederek Nuruyezdan’la kendi arasında ati1956
için bir ümit kapısını açık bırakıyor, bu suretle kızın alamını tahfife
uğraşıyordu. Fakat bu Nuruyezdan’ın gönlünü ölümle dolduran bir
lütuftu. Çünkü hükmünün sözden ibaret olduğu ve samimiyetsizliği
apaşikâr görülüyordu.
Feyzullah Efendi ailesinin medar-ı hayatı1957, neşatı1958, bir tanecik göz bebeği, kızı, torunu, bütün varlığı Nuruyezdan Hanım’a
derin bir hüzün, anlaşılmaz bir durgunluk, mütemadi1959 bir sükûtilik1960 geldi. Nereye otursa orada kalıyor, neye baksa ona dalıyordu. Fakat müdekkik1961 bir nazar, hâline dikkat etse zavallı kızın
hissen haricî âlemle hiçbir irtibaâtı kalmamış, yalnız kalbî, deruni,
bâtıni1962, hususi1963 bir cihanda yaşadığını anlardı. Dünyada sevinç
yahut keder getiren hadiselerin cümlesine bigâneydi. Küre-i arz1964
zelzeleden dümdüz olsa, memleket yangınla yekpare1965 bir virane1966 kalsa keder duymayacaktı çünkü kendinde bu felaketi göre1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

tesliyetkâr: teselli veren, avutan, avutucu
teşdit: şiddetini arttırma
ati: gelecek
medar-ı hayat: yaşama sebebi
neşat: sevinç, neşe
mütemadi: sürüp giden, sürekli
sükûti: susmayı seven, gerektiğinden az konuşan
müdekkik: dikkatle inceleyen, araştıran
batıni: içte olan, iç âlemle, sırla ilgili
hususi: umuma ait olmayan, özel
küre-i arz: dünya
yekpare: bir parçadan ibaret
virane: yıkılmış, harap olmuş eski yapı
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cek göz, anlayacak dimağ kalmamıştı. Gözleri haricen oraya buraya dalıyor fakat hakikatte baktığı şeyi görmüyor, zihnini müthiş
bir muammanın ezici, öldürücü, ebedî muğlakıyetinden kurtaramıyordu.
Yatağa uzanmak için değil, gecenin bir kısmını orada geçirmek
âdet olduğu için giriyor, bazen hiç göz yummadan sabahı ediyordu.
Sofraya validelerinin icbarıyla iniyor, ağzında lokmalar çiğnedikçe
büyüyor, taam1967 etmek değil, âdeta bir azap geçiriyordu.
Az vakitte çehresi süzüldü, cildi şeffaflaştı, gözlerinin etrafı
mavi mavi halelendi. Kaşlarının kavisleri büyüdü, kirpikleri daha
uzadı. Gözleri daha şahaneleşti. Saçlarının parlaklığı arttı. İnce,
müessir, solgun, itilakâr1968, semavi bir güzellik aldı. Aşk onu her
gün daha gayrimaddileştiriyor1969, yükseltiyor, lahutileştiriyordu1970.
Genç kıza başka bir letafet ve şairane1971 bir hâlet veren bu
süzgünlük, bu erime ve tagayyür onun hemen her nefesine ve kımıldanışına dikkat eden velilerini telaşa düşürdü. Kızları canlı bir
muamma hâlini aldı. Yemiyor, içmiyor, gülmüyor, söylemiyor, bir
gazal1972 tevahhuşuyla bütün insanlardan kaçıyor, daima yalnız
odalara kapanarak kendi kendine düşünüyordu. Bütün bu garabetleri1973, bu infirat1974 cinnetini sinir rahatsızlığına atfediyorlar, kızlarının üstüne başka şeyler yormak istemiyorlardı. Çünkü birkaç defa
tabip çağırmışlar, ondan hep “sinir hâli” cevabını almışlardı. Bu
cevaba kanaat zaruretinde kalmışlardı. Çünkü bu gibi ahvalde sinir
rahatsızlığına isimleri tasrih1975 edilemeyecek birçok emraz1976 yükletilebilir. Sinir, sevdadan cinnete kadar bunların hepsini kendi na1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

taam: yemek yeme
itilakâr: yüceltici
gayrimaddi: maddi olmayan
lahuti: ilahi
şairane: şaire yakışır biçimde
gazal: geyik yavrusu, ceylan
garabet: gariplik, tuhaflık
infirat: ayrılıp tek ve yalnız kalma
tasrih: açık açık anlatma, apaçık belirtme
emraz: hastalıklar
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mıyla örtmeye mütehammildir1977. Daha doğrusu genç kadınlardaki
“taşkın aşk”ın bir adı da “sinir”dir. Bu marazın birinci ismini telaffuz şüpheler uyandırır. İkinci tesmiyesinde1978 mahzur yoktur. Değil
böyle aileler içinde, en müthiş içtimai1979 dertler, belalar bile tebdil-i namla1980 tahfif edilmiş olur. Felaketin adını saadet koymakla
çoklarını aldatabilirsiniz. Sizden haber bekleyenlerin saffetlerinden
bilistifade1981 böyle kelime oyunuyla birçok muvaffakiyetler temin
edilir. Fakat felaket daima felakettir. Vaftizle kelime değişir, hakikat değişmez. Nihayet iş anlaşılır lakin ekseri geç anlaşılır.
Nuruyezdan’ın odasına kapanması uzadıkça validesi usul usul
merdivenlerden çıkıyor, gözünü anahtar deliğine vererek içerisini
tarassut ediyor, kızını kemiren bu müthiş derdin bazı esrarını sezmeye uğraşıyordu. Bir gün yine böyle kapıdan odayı gözetlerken
şahidi olduğu müellim bir hâl kendinde artık tahammüle mecal bırakmadı. Nuruyezdan gözler bir noktaya dikilmiş, cinnet-i vahide
hâlinde ve hemen mevcudiyetinden bihaber bir dalgınlıkla odanın
ortasında ağır ağır gezinirken kurşunla vurulmuş gibi birdenbire
yere uzandı ve bir daha kımıldamadı. Kız bayılmış mı, ölmüş müydü?
Düriye Hanım, haykıra haykıra kapıyı yumruklamaya başladı.
İçeriden ses gelmedi fakat bütün evdekiler telaşa düştü. Saat tıkırdıları sayılabilecek kadar sessiz bir hayata gömülerek yaşamak mutadında bulunan bu hane halkı için bu bağırma ve güm gümler, daimî
sükûnetlerini ihlal eden fevkalade bir hâlin zuhuruna alametti.
Büyükana Atiye Hanım, romatizmasına galebeyle yerinden
fırlamak istemiş fakat yanını belini alamayarak üç defa yere yuvarlanmıştı. Büyükbaba Feyzullah Efendi tatlı tatlı arkasını kaşımaktayken koca kaşağıyı gömleğiyle bedeninin arasında unutarak
sendeleye mendeleye, duvarla müsademe1982 ede ede merdiven ba1977
1978
1979
1980
1981
1982

 ütehammil: dayanan, dayanaklı
m
tesmiye: ad koyma, adlandırma
içtimai: toplumsal
tebdil-i nam: ad değiştirme
bilistifade: faydalanarak
müsademe: çarpma, çarpışma

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 253

şına kadar koşmuştu. Hoşkadem ihtiyar efendisinin, Server de büyük hanımın imdatlarına yetiştiler. Fakat çocuk gibi kucakladıkları
bu salhurde1983 karı kocaya merdiven basamaklarını pek zorlukla
atlatabiliyorlardı. Çünkü kağşadıkça1984 sanki birer toprak külçesi
kesilerek ağırlaşan bu iki köhne vücudun halecan, dermanlarını bütün bütün kesmişti. Heyamola yısalarla1985 yukarıya, Nuruyezdan’ın
oda kapısı önüne kadar çıktılar. Düriye Hanım, orada hâlâ içeriden
bir cevap alamamak yeisiyle bağırıyordu. Gelinlerinin bu feryatları
karşısında iki ihtiyarın merak ve kederleri arttı.
Feyzullah Efendi, tekerlek iri gözlük camlarının altında gözleri
süzülerek soruyordu:
— Ne var? Ne oldu kıza?
Düriye Hanım, gözlerini silmek için mendilini arayarak:
— Ne olduğunu ben de bilmiyorum.
— Niçin haykıra haykıra ağlıyorsun?
— Nasıl haykırmayayım? Odanın ortasına uzandı, öyle kalıp
gibi yatıyor. Bağırıyorum, çağırıyorum cevap vermiyor.
Atiye Hanım, dövünerek:
— Ah, Yaradan’a sığındım. Ne oldu, bayıldı kaldı mı acaba?
Kaç zamandır kızın pek acayip hâller, sıkıntılar geçirdiği görünüyordu. Nuruyezdancığım değişik gibi oldu. İyi saatte olsunların
üzerine mi uğradı?
Hoşkadem göğsünü yumruklayarak:
— Uğradı hanımcığım uğradı. Hem de iyi saattekilere değil,
fena saattekilere uğradı.
— Hiç haberim yok… Ne vakit uğradı?
— Geçen sene ramazan gecesi, dağlara taşlara. Zişan, Vicdan,
bu bizimki üçü birden uğradı… Onlar kurtuldular, bu kurtulamadı.
Söylesen lakırdı olur, söylemesen içine dert olur.
1983
1984
1985

s alhurde: kocamış, çok yaşlı
kağşamak: vücudu gevşemek, çökmek
yısa: hep birlikte yapılan işlerde gayret verme sözü olarak kullanılır
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— Gece pencereden bahçeye süprüntü mü attı, ne yaptı?
— Kim bilir ne haltlar etti? Delikanlı perilerin gece bostanda
dut ağacına çıktıklarını kaç defa gördüm. Perinin ihtiyarı okumaylan, tütsüylen kaçar. Ama genci pek sırnaşık oluyor. Ben bunun
üstüne gece pencereden kaynar su döktüm de destur tü tü… Yine
kaçıramadım.
Atiye Hanım, büyük telaşla:
— Kadın çarpılırsın. Sıcak değil. Gece bahçeye soğuk su dökmek bile netamelidir1986.
— Ben Arap’ım. Ben de peri gibiyim. Her peri bana dokunamaz.
Ağırca işiten Feyzullah Efendi’nin kulaklarına Hoşkadem’in
bu itirafları vızıltı gibi geliyor, vazıh bir meal alamıyordu. İhtiyar
hiddetle bağırdı:
— Şimdi soğuk, sıcak suyun sırası mı? Dırıltıyı kesiniz! Kıza
ne olmuş anlayalım…
Dışarıda muhtelif perde ve şiveden edilen bu sözler odada Nuruyezdan’a sanki bir ikaz duası yerine geçti. Kız yavaş yavaş kalktı,
oturdu. Dalgın dalgın etrafına bakınıyor, kendinin nerede bulunduğunu anlamaya, sofadan gelen seslere kulak vermeye uğraşıyor
gibiydi.
Anahtar deliğinden içeriye bakan Düriye Hanım, büyük bir sevinçle haykırdı:
— Büyükanası, büyükbabası müjde! Yavrum kalktı, oturdu.
Atiye Hanım, bu müjdeyi takdisen1987 ellerini havaya kaldırarak:
— Allah’ıma bin şükürler olsun.
Feyzullah Efendi:
— Hâzâ min fazlı Rabbî1988…
1986
1987
1988

n etameli: başa iş açacak nitelikte olduğu sanılan, zararı dokunma ihtimali olan
takdisen: kutsamak
“Hâzâ min fazlı rabbî”: “Bu Rabb’imin bir lütfudur.”
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Hoşkadem:
— Oh, hepimizin gözlerimiz aydın olsun. Periler artık yavaş
yavaş vücudundan çıkıyorlar. Yedi emirlere birer nefes ettirelim…
Rüküş Hanım’a bir siyah tavuk adayalım. Yavru Bey’e, derya padişahının oğluna üçer okka şerbet içirelim.
Atiye Hanım, mırıl mırıl okumaya başlar. Hoşkadem sorar:
— Ne okuyorsun hanımcığım?
— Yedi seymenlere (sekban) üç İhlas, bir Fatiha borcum var da
onu okuyorum.
— Oku hanımcığım, oku, Allah kabul etsin.
Atiye Hanım, hüngürtüyle kapıya yaklaşarak:
— Aç kapıyı yavrum. Dünya gözüyle seni görelim…
Hoşkadem:
— Ne ağlıyorsun öyle büyük hanım?
— Hoşkademciğim, içim coştu. Allah babamızı elimizden aldı.
Kızını da mı alacak acaba?
— Ağlama hanımım ağlama. Rabb’imin gücüne gider. Alan da
veren de O… O’nun işine karışmak bizim ne haddimize ayo! İki
gözüm Mevla’m.
Nuruyezdan, saçlar perişan, gözler süzük, sersem sepelek, ağır
ağır gelir kapıyı açar. Dışarıdakilerin ağızlarından hep birden istifsarlar1989 başlar. Fakat Düriye Hanım, en önde kızına aguşunu açarak:
— Ah yavrum, mayısta zemheriye1990 uğramış gül gibi niçin
böyle sararıp soluyorsun? Tamam gülüp oynayacak çağında nedir
bu hâlin? Gönlünü kaplayan bu kara kasvetler sana nereden geliyor? Perilere mi uğradın, büyüye mi tutuldun? Sen bu evin malı,
menali1991, canı, neşesi her şeyisin. Hepimiz senin yoluna güle güle
1989
1990
1991

istifsar: bir şey hakkında ayrıntılı bilgi öğrenmek isteme, sorma, araştırma
zemheri: çok soğuk günler, kara kış
menal: bir kimsenin ele geçirdiği, sahip bulunduğu şey, mal mülk
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ölmeye hazırız. Derdini söyle derman arayalım. Bütün varımız sana
feda olsun.
Nuruyezdan o güne kadar sakit bir ıstırap içinde kavruluyor,
kimseye renk vermemeye uğraşıyordu. Fakat böyle yaralarının kanını içine akıtarak tek başına o can dayanmaz sızılara mukavemet
edebilmekten bitahammül kaldı. Artık fazla-i teessürü1992 hiçbir haile1993 ram1994 olmayarak taşıyor, fışkırıyordu. O coşkunlukla ağlaya
ağlaya “Ah anneciğim… Anneciğim ben ölüyorum, öldüm. Kurtarmak için geç kaldınız.” teellümüyle validesinin kolları arasına
atıldı.
Düriye Hanım, kızına sımsıkı sarılarak büyük bir teessürle:
— Niçin öleceksin? O nasıl söz? Ağzından yel alsın. Rabb’im
göstermesin. Derdin nedir çabuk söyle. Dert veren dermanını da
ihsan eder. Neren ağrıyor?
— Hiçbir yerim ağrımıyor. Benim derdim cismani1995 değil,
manevi.
— Ne olursa olsun söyle kızım. Derdini söylemeyen derman
bulamaz.
— Nesini söyleyeyim anneciğim? Benimki dermansız bir dert…
Cenabıhak çok şeylerin çaresini halk etmiş1996. Fakat bunun etmemiş. Artık benden felah ummayınız. Hepiniz bana haklarınızı helal
ediniz. Rabb’ime dua ediniz. Çok çektirtmesin.
— Ay çılgın, nasıl söz onlar? Aa, üstümüze iyilik sağlık. Hepimizi kızıl divane mi edeceksin?
Nuruyezdan annesinin göğsü üzerinde baygınlık geçirerek:
— Ben bu hayata artık tahammül edemem. Istırap çekecek takatim kalmadı. Beni hakikaten seviyorsanız bir ayak evveli öldürü1992
1993

1994
1995
1996

f azla-i teessür: keder çokluğu
hail: bir şeyin önünü kapayan, ileriyi görmeye veya ileriye geçmeye engel
olan şey
ram: boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
cismani: bedenle, vücutla ilgili olan
halk etmek: yaratmak
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nüz. Zehirleyiniz. Bana şimdi en büyük muhabbet, en büyük şefkat
budur.
Kızın bu müthiş sözleri karşısında hepsi şaşırdı. Bu itirafattan
tam bir meal istihracı1997 kabil değildi. Çünkü sözler yarımdı. Atiye
Hanım, yedi sekbanlara adadığı üç İhlas bir Fatiha’yı okuyor okuyor bir türlü hesabını bulamıyordu. Feyzullah Efendi ağır kulağıyla
bir rub1998 eksik anladığı cümlelerden pek sağlam mana çıkaramıyordu. Torununda cismani bir rahatsızlık yokmuş. Onun ne başı ağrıyormuş ne dişi. Fakat kendini hayattan bu kadar bizar1999 bırakan
bu gayrimaddi2000 alam ne olabilir? Rahmaniden2001 ziyade şeytaniye2002 benzeyen bu garip marazın nüktesini anlayabilmek zihin
açıklığını peyda için mütemadiyen burnunu enfiyeyle dolduruyor
lakin bu gayretle genzi tıkanıyor, zihni açılmıyordu.
Bu ince genç kız derdi esrarının en büyük vâkıfı Hoşkadem’di.
Fakat o da hulki patavatsızlığına rağmen efendilerinin büyük saffetlerine karşı meselenin ateşini, güzel bir delikanlının sarı saçlarından aldığı hakikatini paldır küldür ortaya koyamıyordu.
Nuruyezdan’ın o günkü nöbeti yine bir sinir hâli telakki edildi.
Doktorlar, hocalar, kurşuncular celbolundu. Ananevi2003 müdavatın2004 hepsi yapıldı. Fakat aşk müptelasına tıbbın, nefesin ne tesiri
olabilir?
Kızın damarlarını yakan bu sevda yangınını vuslat suyuyla teskin için Sabih’i celbe muktedir bir huddam2005 sahibi lazımdı. Onu
da ne Nuruosmaniye’deki büyücülerin ne de manyetizmacı2006 şar1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006

istihraç: sonuç çıkarma, anlam çıkarma
rub: dörtte bir çeyrek
bizar: bezmiş, usanmış
gayrimaddi: maddi olmayan
rahmani: Allah’a ait, Allah’la ilgili
şeytani: şeytana ait özellikler taşıyan, şeytana yaraşır
ananevi: geleneğe dayanan, geleneksel
müdavat: hastayı tedavi etme, bakıp ilaç verme
huddam: cin çağıran hocaların belli dualar okuyarak kendilerine bağladıkları
ve istedikleri hizmeti gördürdükleri cin veya cinler
manyetizmacı: telkin ve hipnoz altında bırakma gücüne sahip olan, manyetizma yapan kimse

258 | Son Arzu

latanların içinde bulmak kabil değildi. Bu iktidara malik bir ilim sahibi meydana çıksa dünyadaki her nev mütedavi2007 fen erbabından
ziyade iş görür ve milyoner olurdu.
Bu esnalarda mahalleye Zişan’ın yeni sevda rezaleti şayi olur.
Güya kız, son sevgilisi Sadi Bey’le Beyoğlu’nda yüksek bir ticaret evinin asansörüne sık sık binmeyi eğlence edinmişler. Ve ala
rivayetin2008 hazakatinden2009 ziyade ahlak bozukluğuyla maruf2010
Karşıyakalı bir doktorun gizli apartmanında birkaç saat pansiyoner
kaldıklarını görenler varmış. Bu dedikodular arasında Zişan’ın bir
ebeden meşkûk2011 bir reçete almış olduğunu iddiaya cesaret edenler bile bulunuyordu.
Bu sözlerin arasında iftira da vardı. Fakat hakikatte eloğlu hiçbir sözün sıdka2012, kizbe2013 ihtimalini düşünmüyor, söylenenlerin
sakat, salim2014 hükümlerini pertavsızla2015 büyüterek hepsini doğruya alıyor ve yüze yüz de ilaveden çekinmiyordu. İftiraların en
müthişleri, Zişan’ın yüz vermemiş olduğu mahalle delikanlılarından şayi oluyordu.
Bu şeni2016 dedikodular hemen bütün İstanbul’a yayılacak kadar dal budak salıverdi. Âlem içine artık çıkmaktan hayâ eden kız
pederi biçare Salim Efendi, yeisinden düşüne düşüne nihayet kadınların tabirlerince “selamünkavlen”e2017 uğradı. Ağzı çarpıldı. Bir
koluyla bir bacağı işlemez, sarsak, sakat bir adam oldu. Evlat ve
namus kahrı zavallıyı bitirdi.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 ütedavi: tedavi eden
m
ala rivayetin: söylentiye, söylenenlere göre
hazakat: ustalık, maharet
maruf: herkesçe bilinen, tanınan
meşkûk: şüphe uyandıran, şüpheli
sıdk: doğruluk, gerçeklik
kizb: yalan
salim: sağlam
pertavsız: büyüteç
şeni: kötü, çirkin, alçakça
selamünkavlen: inme, felç
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Yine o sıralarda Eşref Necdet’le Vicdan’ın arasında talak2018
vuku buldu. Bir sene kadar devam eden zevciyetten sonra Vicdan,
kocasının cebinde diğer bir kadına yazılmış bir muhabbetname yakalamış ve buna hoşundu koyarak kendi de başka bir erkekle derhâl
muhabereye başlamıştı. Zevci işe agâh2019 olunca bir kızılca kıyamettir kopmuş ve zevce “Senden gördüğüm numuneye imtisal2020
ettim.” cevabını vermişti. Bu vaka da mahallede diğer bir dedikodu
mevzusu teşkil etti. Sonra Zişan hadisesiyle birleşti. Mahallede kadınlığın ilim irfanına hasım2021 irtica2022 erbabı hemen bu fırsattan
istifadeyi ganimet bilerek mektepli kızlar aleyhinde tasni2023 etmedikleri türrehat2024 bırakmadılar. “Ramazan gecelerinde sokaklarda
fingir fingir al name ver buseyle husul bulan izdivaçların sonu elbette böyle olur…” diyorlar ve bu sözlere bütün muhatapları baş
eğerek tasdik cevabı veriyorlardı.
Bu iki vakadan ateş alan mahallelinin zihniyeti bu merkezdeyken bir üçüncü vakanın alevleri beyinleri sarmaya başladı. Bu da
bedbaht Nuruyezdan’ın pek elim sergüzeştiydi. Bu üçüncü dedikodu yangını da pır pır ta Ziba Hanım’ın mahallesinden tutuşmuştu.
Nuruyezdan’ın o işitilmedik cüretteki müracaatından sonra Sabih’in
validesi, zavallı kızın yüzüne söylediklerine kanaat edemeyerek arkasından açmış ağzını, yummuş gözünü, o biçare aleyhindeki gayzını2025 günlerce etrafa savurmakla meşgul olmuş, olmuş yine bir
türlü hızını alamamıştı.
Dedikoduya vüsat vermek için bu üç vaka birleştirildi. Bir kızın
açık saçık, serbest, serbaz2026 harekâtından derhâl diğer ikisi de mesul tutuluyor, bu okumuş kızlardan âlem yaka silkiyordu. Feyzullah
Efendi’ye imzasız mektuplar geliyor, üşenmez kalemlerin mahsulü
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

talak: boşanma
agâh: haberi olan, haberli
imtisal: örnek olarak alıp ayak uydurma
hasım: düşman
irtica: yeniye karşı direnip eskiye dönmek isteme durumu
tasni: yapma, yakıştırma
türrehat: saçma, manasız, boş sözler
gayz: öfke, kızgınlık, hiddet
serbaz: yürekli, yiğit, korkusuz
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o uzun sayfalarda torunu Nuruyezdan başı açık bir aşüfte gibi tasvir
ediliyordu. Büyükbaba torununu evden kovamaz, dövemez, öldüremez, daha doğrusu onu şiddetlice tekdire2027 bile kıyamazdı. Zavallı
ihtiyar sıkıldı, sıkıldı. Nihayet bir gün yüzü gözü acayipleşti. Yirmi
dört saat dili tutuldu. Lakırdı söyleyemedi. Selamünkavlenin rüzgârı dokunduğuna hükmolundu.
XXIII
Birkaç mahalle bu üç kızın her gün bir ilaveyle rengin ve zenginleştirilen destanlarıyla çalkalanmaktayken Nuruyezdan’ın izdivacına Ragıp Şeyda Bey, isminde genç bir talip zuhur etti. Şeyda
Bey, taşradaki memuriyetinden infisalle2028 İstanbul’a yeni gelmişti.
Hakkında yapılan müteaddit tahkikat hep bu zatın asalet, dirayet,
terbiye ve ahlakça mükemmeliyetine müncer oluyordu. Feyzullah
Efendi ailesinin sıytını2029 halelden2030 vikaye2031 için bu zat tam
zamanında Hızır gibi yetişmişti. Büyükpeder torunundan istimzaca2032 lüzum görmeden talibe muvafakat cevabı verdi. Sonra keyfiyeti tebliğ için Nuruyezdan’ı odasına çağırdı. İşe dedikodu karışmasından havfen2033 bu husus yalnız etraftan değil, hane halkından
bile gayet mektum tutulmuştu. Nuruyezdan bir şeyler sezinlemiş
fakat ne olduğunu iyi anlayamamıştı. Dedesinin huzuruna çıktığı
vakit bedbaht kız bir hissikabllvukuun ikazıyla tir tir titriyordu.
Büyükbabanın siması derin, acı, kederli, ciddi ve pek mütefekkir görünüyordu. Bu defa torununu hemen şefkat aguşuna çekerek
onun sümbüllerini dermeye, nergislerini öpmeye, güllerini koklamaya kalkmadı. Çatkınca bir çehreyle kızı karşısına oturttu. Selamünkavlenin rüzgârından bakiye bir ağırlık ve rekâketle2034 başladı:
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033
2034

tekdir: azarlama, paylama
infisal: memuriyetten ayrılma
sıyt: iyi nam, iyi şöhret
halel: bozukluk, eksiklik
vikaye: koruma, gözetme kayırma
istimzaç: bir kimsenin ne düşündüğünü anlamak için fikrini yoklama, nabız
yoklaması
havfen: korkarak
rekâket: konuşmada tutukluk, kekemelik
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— Kızım, sana isnat edilen bazı kabahatler duydum. Fakat hep
bunları bedhahların iftiraları şeklinden diğer suretle telakki etmedim. Çünkü namuskârlık kutsiyetine hürmet, ailemiz efradı2035 için
irsi2036 bir ananedir. Sen de şeceremizin2037 yeni sürmüş bir şahısın2038. Senin de damarlarında aynı asalet ve nezahet kanının cevelanından nasıl şüphe edebilirim? Eğer bu şüphe yarım saniyecik
zihnime girse derhâl telef olurum. İşte bu emniyetimden dolayıdır
ki bu isnadata dair istifsarda2039 bulunmak için seni celbetmedim.
Yalnız bedhahanın2040 senin gibi bir melek aleyhindeki şenaatlerini
düşündükçe pek müellim saatler geçirdim. Cebanet-i beşeriyye2041
beni kendi nefsim hakkında bile nefretlere düşürdü.
Bu uzun mukaddimeden çıkacak neticeyi hisseden Nuruyezdan’ın titremesi artıyordu. Gözlerinde infial karışmış derin bir şefkat asarıyla ihtiyar devam etti:
— Bu bedhahlık güft ü gularına2042 karşı Cenabıhak bize
muin2043 oldu. Kemal-i kereminden2044, necip2045, asil, melih2046, nezih bir vücud-ı müstesna2047 halkıyla bize damatlığa gönderdi. Benim tensibim2048, senin de tensibin demektir. Tarafımdan ve tarafından söz verdim. Hasutlar duymadan haftaya nikâh ve zifaf, hepsi
olup bitecek. Allah’ıma yüz bin şükür, senin mürüvvetini görmek
saadetiyle de salhurdeyi bekâm2049 buyuruyor. Hâzâ min fazlı Rab2035
2036
2037
2038
2039

2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

e frat: fertler, kişiler
irsi: kalıtımla, soya çekimle ilgili
şecere: soy ağacı
şah: dal, budak
istifsar: bir şey hakkında ayrıntılı bilgi öğrenmek isteme, açıklama isteme,
araştırma
bedhah: başkasının kötülüğünü isteyen
cebanet-i beşeriyye: insanoğlunun ciğersizliği
güft ü gu: dedikodu
muin: yardım eden
kemal-i kerem: noksansız iyilik
necip: soylu
melih: güzel, latif
vücud-ı müstesna: seçilmiş varlık
tensip: uygun bulma
bekâm: isteğine kavuşan, mesut
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bî… Hâzâ min fazlı Rabbî… Büyükpederini mesut eden bir husus
elbette seni bedbaht etmez, değil mi yavrum?
İhtiyarın bu tebşiri üzerine Nuruyezdan’ın sıtması arttı. Önüne
açılan bu cehennem uçurumu kenarında zangır zangır titredi, titredi.
Uzun bir sayhayla2050 büyükbabasının ayakları önüne atıldı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldadı. Kendini kaybetti. Zavallı ihtiyar şaşırdı,
bu hâlden vazıh bir hakikat anlayamadı. Fakat torununun bu şiddetli teessürü büyük bir sevince delalet edemezdi. El kalktı, odaya
geldiler. Kızı ziruh bir ceset gibi döşeğine naklettiler.
O günden itibaren o halim selim2051, rahîm, şefik2052 ihtiyara
bir huysuzluk, titizlik, aksilik geldi. Vara yoğa kızıyor, bağırıyor.
Hiç kimsenin sinnine, ailece olan mevkiine hürmet etmeksizin rast
geldiğini haşlıyordu.
Nuruyezdan, iki üç gün hasta yattı. Büyük ve küçük anaları döşeğin başı ucundan ayrılmadılar. Akıllarının erdiği, dillerinin döndüğü mertebede kızlarına nasihat vermeye uğraşıyorlardı. Düriye
Hanım, kerimesinin alnını okşayarak, saçlarını öperek:
— Ailemizin üzerinde yine büyük bir felaket dolaşıyor. Bu felaketin defolması yahut üzerimize çökmesi senin bir “evet” veya “hayır” demene bağlı duruyor. Kızım, hepimizin selamet ve nikbeti2053
senin dilinin ucunda. İyi düşün taşın. Son pişmanlık fayda vermez.
Büyükbabanın ağzı sol tarafa doğru çarpılıp duruyor. Zişan’ın babası Salim Efendi gibi bir nüzul2054 isabet ederse sonra ne yaparız?
Sen insaniyetli, insaflı, vicdanlı bir kızsın. Dedenin vefatına sebep
olmak cinayetini kendine karşı yine kendi vicdanın hiçbir vakit affetmez, diyordu.
Nuruyezdan, yastığın üzerine kapanarak ağlaya ağlaya:
— Anneciğim, benden öyle bir şey istiyorsunuz ki icrası nakabil. Elimde değil…
2050
2051
2052
2053
2054

s ayha: çığlık
halim selim: yumuşak, sakin ve iyi huylu
şefik: merhamet ve sevgisi bol kimse
nikbet: felaket
nüzul: inme, felç
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— Niçin yavrum?
— Kendime malik2055 değilim de onun için.
— O nasıl söz? Böyle delice lakırdıları sana yakıştıramam.
Herkes kendine maliktir. Cenabıhak bizi yaratırken hepimizin iradesini elimize vermiş. Ragıp Şeyda Bey, seni sokakta görmüş, pek
beğenmiş. Bu genci el âlem methediyor. Şu zamanda bundan iyi
damat bulmak kabil değildir.
Küçük anası susuyor, büyüğü başlıyordu. Atiye Hanım, torununu ikna için o kadar safderunca2056 sözler, hikmetler saçıp döküyordu ki bir çocuk kadar basit ve temiz yürekli bu ihtiyar kadının
ricalarından teesüre düşmemek mümkün olmuyordu.
Onlar çekiliyor, haydariyesi altında beli daha bükülmüş görünen büyükbaba geliyordu. Feyzullah Efendi beş on gün içinde sanki
bir kaç sene daha ihtiyarlamış gibiydi. Merdivenleri koltukla çıkıyor, sofalardan bastonla yürüyordu. Nuruyezdan’ın odasına girince çehresinde huysuzluk çatkınlığı gidiyor, halimleşiyor, hastanın
yüzünü okşuyor, hâl ve hatırını soruyor, teklifini tekrar etmeksizin
fakat pek büyük bir elemin dalgınlıkları içinde istinat ettiği bastonun üzerinde sarsıntılarla titreye titreye dönüp dönüp torununa baka
baka çekilip gidiyordu.
İhtiyarın bu nihayetsiz şefkat ve sakit kederi karşısında Nuruyezdan bazen yeisinden eriyordu. Büyükbabasına ahir ömründe
bu işkenceyi çektiren kendisiydi. Zavallı adam şefkati yüzünden ne
büyük ve mühlik2057 bir kahra uğruyordu. Velileri Nuruyezdan’ın
Sabih’le olan macerasını belki bertafsil2058 biliyorlar fakat bundan
katiyen bahsetmiyorlardı. Onların bu hazım, bu terbiye, bu öldürücü tahammülleri kızı bütün bütün bitiriyordu. Lakin Sabih’in aşkı
gönlünü o şiddetle yakarken diğer bir erkeğe varmak, felaketi def
değil, büsbütün artırmak olmayacak mıydı? İzdivaçta saadet arayan
bir bigünah gencin başını böyle bir derde sokmak cinayet sayılmaz
2055
2056
2057
2058

 alik: sahip
m
safderun: safça
mühlik: öldürücü, helak edici
bertafsil: ayrıntılarıyla
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mıydı? Kendini ve ailesini kurtarmak ümidiyle bir masumun saffet ve gafletinden istifadeye kalkmak, aman ya Rabbi, ne şenaatti!
Böyle aile ve namus menfaatleri ilcasıyla2059 sevmediği ve sevemeyeceği bir adama varmak, bu ne kadar zelil bir tıynet sahibi olmaya
mütevakkıftı.
Sabih’e çektiği sevda işkencesine şimdi bir de bu izdivaç felaketi inzimam2060 etmişti. Allah vukuunu göstermesin, bu izdivaçtan
sonra sevilmeyen bir adama karşı daima sahte bir muhabbet nikabıyla2061 görünmek, ilanihaye bir riya hayatı yaşamak ne müthiş
olacaktı…
Bu ikinci derdine bir çare bulmak için Nuruyezdan deruni türlü
türlü keşmekeşler içinde düşünüyor, her nevi imkân ve ihtimalata
zihin şevkiyle bitap düşüyordu.
Ragıp Şeyda Bey’i kendiyle izdivaç fikrinden vazgeçirmek
için nihayet bulduğu çare ona imzasız bir mektup göndermeyi düşünmek oldu. Kendi ayağıyla felaketine doğru giden bu gafil gencin mahall-i ikametini2062 tahkik etti. Feyzullah Efendi torunu Nuruyezdan aleyhinde eşna2063 müftereyatla2064 dolu, kendi kalemiyle
fakat yazısını tahrifen müthiş bir mektup karaladı. O adrese gönderdi. Meseleyi bu suretle halle muvaffakiyetinden dolayı bir iki geniş
nefes aldı. Birkaç gün bekledi fakat keyfiyet hiç kendi memulü gibi
zuhur etmedi.
Üç dört gün sonra bir sabah büyükbaba torununun odasına
geldi. İhtiyarın evzaında2065 çektiği ağrıyı etrafındakilere belli etmemek gayretiyle yüzünün takallüslerini2066 tebessüme çevirmeye
uğraşan sancılı bir adam hâli vardı.
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066

ilca: zorlama, mecbur etme
inzimam: üstüne ekleme, ilave etme
nikap: örtü, peçe
mahall-i ikamet: adres
eşna: çok çirkin, iğrenç
müftereyat: kasıtlı ve asılsız suçlamalar, iftiralar
evza: durumlar, hâller
takallüs: kasılma, büzüşme
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Edeceği teklifi kabule, o saatki derece-i istidadını2067 anlamak
için kızın göz bebeklerine derin derin baka baka yüzünü sevdi, okşadı, öptü.
Bu mukaddimeden ihtiyarın eski teklifi yine tazeleyeceğini anlayarak Nuruyezdan’ı titreme aldı. Nihayet büyükbaba hafidesinin
yanaklarını en büyük şefkat nevazişiyle sıvaya sıvaya ağır ve hemen tazarrukâr2068 bir sedayla başladı:
— Yavrum, gözüm Nuruyezdan…
Büyükbaba, ak sakalıyla, on sekizindeki torununun huzurunda
titreyerek yalvarıyor. Nuruyezdan, önüne bakarak halecanlı sedasıyla:
— Estağfurullah, emredersiniz. Hayatım sizindir. Onu bir tevellüt silsilesiyle sizden aldım. Arzu buyrulduğu dakikada yine size
iadeye hazırım.
— Böyle serzenişli, feci sözlere lüzum yok. Ben senin hayatını
almayı değil, saadetini istiyorum.
— Tasavvur buyurduğunuz surette benim için saadet mümkün
değildir.
— Senin gibi hanım kızlar “saadet” kelimesini şeklen bilirler.
Fakat hakikati bu yaşta öğrenemezler. Onun tefsirini bizim gibi
ihtiyarların tecrübekâr kafalarına bırakırlar. Ve mucibince hareket
ederlerse kârlı çıkarlar. Çünkü hayatın senin gibi gençlere karşı kurulmuş tehlikeli çok tuzakları vardır. Bu limana kılavuzsuz, rehbersiz saldıranlar daima kayalara çarparak kazazede olurlar.
Zavallı ihtiyar “sevda” kelimesini telaffuz edebilmek için birkaç defa yutkunarak:
— Hayat mersasında2069 sevda pusulasıyla dolaşmak, selamet
temin etmez. Kays ile Leyla’dan beri hep belalar bu pusulanın hatalı olmasından ileri gelmiştir.
Nuruyezdan kızardı, önüne baktı, cevap vermedi.
2067
2068
2069

d erece-i istidad: elverişlilik
tazarrukâr: yalvarır, yakarır
mersa: liman
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İhtiyar, devam etti:
— Beynimde öyle kızgın sözler var ki dudaklarımı yakmamak,
senin pakize2070 vicdanını incitmemek için telaffuza cesaret edemiyorum. Seninle böyle bir münazaraya girmek zaruretinde kaldığıma dilhunum2071. Bu zarureti tahfif ve sözlerimi kısa kesmek senin
elindedir. Yalvarıyorum Yezdan, her ikimiz için de pek elim olan bu
vadide çok dolaşmayalım. Ricamı kabul et, bitsin.
— Estağfurullah, rica değil, emriniz.
— Peki, öyle olsun, emrim.
Nuruyezdan hüngür hüngür boşanarak:
— Peki, efendim, kanım pahasına olsa da emrinizi ifaya hazırım.
İhtiyar büyük bir teessürle:
— Ah Yezdancığım, göz bebeğim, yavrum… Böyle ölümlü
iham2072 istemem. Ölüm sana değil, bana yaraşır. Ak saçlarım hayatın son haddinde olduğumu söylüyor. Bir ayağım mezarda, bir ufak
darbe beni bu çukura bütün bütün düşürebilir. Fakat bu darbenin
bana senin elinden geldiğini istemem. Bunu sen ister misin?
— Allah göstermesin. Bu suale muhatap olmak için ne günahta
bulundum efendim?
— Öyleyse kızım sözlerine dikkat et. Bugün gözlerim başka
türlü görüyor, beynim mutadının hilafında şeyler düşünüyor, kalbim büyük bir teessürle çarpıyor. Bugün bilamülahaza2073 söyleyeceğin bir söz, küçük bir itaatsizlikle beni öldürebilirsin. Ölümümden sana bir fayda tasavvur etsem onu da arzu ederim. Fakat sonra
daha harap olursun.
İhtiyarın bu samimi, ciddi ve pürteessür2074 sözleri; Nuruyezdan’ın kalbinde, vicdanında kendinden ziyade onun için büyük bir
2070
2071
2072
2073
2074

p akize: temiz, pak
dilhun: içi kan ağlayan, çok kederli
iham: ima, kinaye
bilamülahaza: düşünmeden
pürteessür: acı dolu
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merhamet uyandırdı. İntihar, heyet-i içtimaiyye2075 efradından birini imha itibarıyla katl sayılır. Fakat katil ile maktulün aynı şahısta
içtiması fiilen maddi cezaya imkân bırakmaz. Bir ferdin katli, kendi
nefsiyle ahiri2076 üzerinde irtikâbında2077 fark vardır. Her hâlde cinayeten birincisi ehven sayılır. Çünkü cinayetle ceza aynı anda vuku
buluyor. Nuruyezdan bitahammül kaldığı surette intihar edebilirdi.
Fakat göz göre göre dedesinin vefatına sebebiyet vermenin cinayetlerin en büyüğü olacağına şüphe yoktu.
Kız, zihninden bu muhakemeyi yürüterek büyükbabasını kurtarmak için kendini fedaya karar verdi. Kurtulmak için ölecekti.
Fakat şimdi kurtarmak için ıstırap çekerek dedesine karşı olan günahlarını bu suretle ödemiş olacaktı. Zihninden bu feda-yı nefs2078
kararını verinceye kadar torunun yüzünde beliren teellüm asarı
da büyükbabanın nazar-ı merhametini2079 celbetti. Onun hakkında
verdiği izdivaç kararının derece-i isabetini2080 anlatmak için elini
haydarisinin yan cebine soktu. Oradan bir zarf çıkardı. Nuruyezdan
dikkat etti. Bunun Ragıp Şeyda Bey’e gönderdiği imzasız mektubun zarfı olduğunu anlayınca birden vücudu ürperdi. Acaba ne olmuş? İrtikâp ettiği sania2081 meydana mı çıkmıştı? Fakat büyükbaba
tatlı bir şefkat tebessümüyle söze girişti:
— Âlemin bütün bedhahları senin aleyhinde ağız açtıkları bir
sırada Cenabıhak “Ragıp Şeyda” isminde bir melek halk etti. Seni
tahlise2082 gönderdi. (elindeki zarfı göstererek) İşte isbatı. Hâzâ min
fazlı Rabbî…
Büyükbaba zarfı dizinin üstüne koyarak geniş geniş bir enfiye
cümbüşlendikten2083 sonra devam etti:
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083

h eyet-i içtimaiyye: cemiyet, millet
ahir: son
irtikâp: kötü bir işi, bir kötülüğü yapma
feda-yı nefs: kendini feda
nazar-ı merhamet: merhamet bakışı
derece-i isabet: doğruluk derecesi
sania: hile ile yapılan düzme iş
tahlis: kurtarma, kurtarılma
cümbüşlenmek: zevkle yiyip içmek, keyif verici bir şeyden zevk almak
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— Bedtıynetler2084 senin aleyhinde şifahi müftereyata kanamayarak şeni türlü isnadatla dolu bir mektup karalayıp Şeyda Bey’e
göndermişler. O da şu derkenarıyla2085 bu şenaatnameyi bana yolluyor. Derkenarı okur: “Bu caniyane müftereyat hafidenizin melek
hasletini nazarımda birkaç derece daha takviye etti.”
Büyükpederle torun müellim bir samimiyetle göz göze bir
sükût vakfesi geçirdikten sonra efendi yine devam eder:
— Âlemin ithamı, kalbini senin masumiyetine şehadetten ayıramayan böyle bir talibi nasıl reddedersin?
Nuruyezdan, bu defa kabul veya ret cesaretini gösteremeyerek
bu suale derin ve hazin bir sükûtla mukabele etti.
Gözlerinden kaynayan sıcak damlalar gözlüğün camlarını bulandırarak ihtiyar:
— Yavrum, meleğim, hani ya peki? Hani ya beni tebriken sevinçle aguşuma iltica? Hani ya o bir tek sözle bütün dertlerimize
süreceğin merhem, deva?
Kızcağız, ihtiyara açılan mezarı kendi genç vücuduyla doldurarak ona seddetmek2086 için hemen fırladı. Gözyaşlarını örten lüle
lüle saç döküntülerini alnından arkaya iterek dedesinin ayaklarına
kapandı.
Feyzullah Efendi, dermansız kollarıyla kızı göğsüne çekti. Büyükbaba torun, sarmaş dolaş oldular. Ilık yaşlar birbirine karıştı.
XXIV
Beş aylık izdivaç… Ragıp Şeyda Bey, zevcesinin üzerine titriyor. En küçük arzularını yerine getirmek için en büyük fedakârlıklardan çekinmiyor. Bu kadar rahîm2087, şefik2088, semih2089, itinakâr2090,
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090

b edtıynet: yaratılışı kötü olan, bayağı
derkenar: bir yazının kenarına çıkma şeklinde yazılmış not
seddetmek: engellemek, kapamak
rahîm: çok merhametli kimse
şefik: şefkatli, merhamet ve sevgisi bol kimse
semih: cömert, eli açık kimse
itinakâr: özenli
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âşık bir koca dünyada az bulunur. Nuruyezdan, bu muhabbete isbat-ı istihkak2091 ve mukabele için bütün vüsatiyle2092 çalışıyor fakat iki tarafın bu hüsn-i imtizac2093 arzusuna rağmen arada derin bir
durgunluk, ağır bir neşesizlik, soğuk bir resmiyet hüküm-ferma2094.
Kadın, ruhunu izdivaçtan evvelki aşk mabedine müebbeten
nezretmiş2095, oradan alamıyor. Zevcine yalnız cismini veriyor. Erkek, kolları arasındaki bu güzel vücudun camit2096 bir kütle olduğunu, ruhu başka yerlerde dolaştığını anlıyor, bu muammayı halle
uğraşıyor, her fırsattan istifadeye atılıyor. Lakin kadın ufak tefek
suallere pek meyus bir sükûtla mukabele ediyor.
Ragıp Şeyda Bey, suallerini ciddi bir ısrarla tekrarlayınca
gözyaşlarından başka bir cevap alamıyor. Zevce yalana, iğfale, riyakârlığa tenezzül etmiyor. İzdivacının felaketini yalnız bu derin
sükûtun zımnında2097 örtülü tutmak istiyor. Zevcinin bütün meziyetlerini, ahlaki tekemmülünü tasdik ediyor. Ama onun nevaziş2098 ve
buselerine pek güçlükle katlanıyor. Onu bir büyük birader samimiyetinden gayri bir muhabbetle sevmeye gönlünde zerrece kabiliyet
imkânı bulamıyor. Kocası kendine sarıldıkça kalbinin isyanlarını
örtbas ederek bir şey sezdirmemeye son gayretle uğraşıyor fakat
vüs-ı beşer fevkindeki deruni bu müthiş mücadeleden her gün biraz
daha bitap düşe düşe maceranın pek müellim bir neticeye varacağını bazı anlarda artık kendi kendinden saklayamıyor ve kocasının
kollarıyla kendi vücudu arasına hayal-i Sabih’in2099 açtığı uçurumu
beşerî hissiyat ve saadetlerin hiçbirinin dolduramayacağını görüyor.
Mehtaplı bir gecede, yatak odalarının bostana nazır penceresi
önünde karı koca diz dize oturmaktayken aya karşı yaprakları ipek
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099

isbat-ı istihkak: layık olduğunu gösterme
vüsat: güç, kudret
hüsn-i imtizac: iyi geçinme
hüküm-ferma: hüküm süren
nezretmek: adamak
camit: cansız
zımn: açıkça söylenmeyip dolayısıyla anlatılan gizli maksat
nevaziş: okşama
hayal-i Sabih: Sabih’in hayali
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gibi parıldayan ve zeminin tatlı münevveriyeti2100 üzerine dallarının
karaltıları akseden büyük dut ağacında küçük bir gölge dolaşıyordu.
Karı koca biraz dikkat edince bunun sarı bir kedi olduğunu anladılar. Nuruyezdan’ın taşmaya vesile arayan teessürü birden kabardı.
Çünkü muhabbetinin pek ateşli zamanlarında Rıdvan Sabih’in de
sarı saçları aya karşı iltima2101 ederek bu ağacın dallarından tırmandığını tahattur etti. O anda kendisi, gönlüne yabancı bir erkeğin şeri
mahremiyyet-i temellükünde2102 bulunuyor, âşığına sevda penahı
olan o mukaddes ağaçta şimdi kediler geziniyordu. O tatlı mazisinin bu acı yâdı kalbini matemle doldurdu. Boynuna dolanmak için
kocasının uzandığı kolu hafifçe iterek pencerenin önündeki yastığa
kapandı. Küçük hıçkırıklar arasında gözyaşlarını salıverdi. Derin,
esrarlı bir yeisle bilaşikâyet2103 yastığı ıslatıyordu.
Ragıp Şeyda Bey, itilen kolu geri çekerek zevcesinin bu ani
galeyanından şaşırdı. Aralarındaki zevciyet samimiyetini üşüten
bu ufak fırtına, ilk defa vuku bulmuyordu. Fakat şimdi mehtabın
ruhlara serptiği hazin nurların şairiyetiyle2104 iki kalp yan yana istiğraklar2105 geçirirken birdenbire taşan bu elim yaşların manaları
ne olabilirdi? Onu sevmek için uzanan eli niçin üzerinden atıyordu?
Gönlünü ani bir yeis sarmışsa onu şefik bir koca elinden başka hangi şey teselli edebilirdi? Ağaçta bir sarı kedi görmekle neden böyle
müteessir oldu? Teşeüm mü etti? Çünkü meydanda görünür diğer
bir sebep yoktu.
Ragıp Şeyda Bey, karşısındaki bu canlı muammadan bir meal
çıkarabilmek için onu bir müddet teessürüne terk etti. Zevcesi hıçkırıklarının sadmeleriyle2106 sarsılırken bu muzdarip bedenin içinde
çırpınan ruhun nev-i matemini2107 sezmeye uğraştı. Bir çeyrek, yir2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107

 ünevveriyet: aydınlık
m
iltima: parıldama
şeri mahremiyet-i temellük: dinen eş olma durumu
bilaşikâyet: yakınmadan
şairiyet: şair olma durumu
istiğrak: dalma
sadme: hızlı vurma, çarpma
nev-i matem: üzüntünün çeşidi
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mi dakika bekledi. Genç zevcesinin güzel vücudunu sarsan ağlama
sağanağı yavaş yavaş sükûnet buldu. Kadın nemli gözlerini yastıktan kaldırdı. Dut ağacında Sabih’in hayalini görmekten ihtirazen
dışarı bakamadı. Çünkü o hayalin efsunuyla zevcinin huzurunda
bütün hakikati bağıra bağıra ifşadan korkuyordu.
Zevcin zihni kısa bir müddet korkunç şüphelerle güreşti. Nuruyezdan, başını yastıktan kaldırdıktan sonra gözlerini kocasınınkilerden kaçırmaya uğraştı. Fakat Şeyda Bey, karısının ağzından
alamadığı sırrı gözlerine söyletmek için büyük bir ısrarla onunkileri
takipte devam etti. Nihayet göz göze geldiler. Kadının bakışında
ruhunun şiddetli acısını icmal eden öyle müessir bir tazallüm vardı
ki matemin bu derinliği önünde zevç, rahm ü rikkatle2108 titredi. Karısını nevazişle tesliyet için bir daha elini uzatmak cesaretini gösterdi. Bu okşanmadan Nuruyezdan’ın vücudunda bir ürperme gezindi. Fakat muhabbet hummasıyla titreye titreye, korkarak uzanan
bu vefadar2109 eli bir daha reddetmek cüretinde bulunamadı. Hasbe’l-icab2110 bir felakete tahammül eder gibi bu nevazişe katlandı.
Şeyda Bey, zevcesinin sayyad2111 eline düşmüş bir kuş gibi çarpan
yüreğinin halecanlarını kendi kalp darabanlarına karıştırmak için
onu tevhiş etmeden ağır ağır göğsü üzerine çekmek istedi. Fakat
Nuruyezdan sevilmenin bu derecesine tahammül gösteremedi. Kocasının kolları arasından sıyrılmaya uğraşarak:
— Şeyda… Rica ederim bırak.
— Niçin hanımcığım?
— Çünkü ruhum hasta.
— Ne zamandan beri?
— Mine’l-ezel2112…
— Ne vakte kadar böyle mariz kalacak?
— İlelebet.
2108
2109
2110
2111
2112

r ahm ü rikkat: acıma ve şefkat
vefadar: vefalı, dostluğunda ve sevgisinde sebat eden
hasbe’l-icab: durum gereği
sayyad: avcı
mine’l-ezel: ezelden beri
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— Bu bir muamma!
— Evet.
— İtiraf ediyorsunuz.
— İtirafa hacet var mı? Zaten hayat en büyük muamma değil
mi? Yaşayanların her hâlleri o hayattan müteferri2113 birer muammadan başka bir şey midir?
— Beni pek üzüntülü bir meraka düşürdünüz. Çünkü böyle muammalı şeylerden hoşlanmam. Hayatıma bilmece muğlaklığı karışmasından nefret ederim. Ben düşündüğümü serbest söylerim. Bu
meziyeti karşımdakinde de ararım.
— Ben de tıpkı sizin gibiyim.
— Hayır. Değilsiniz.
— Emin olunuz öyleyim.
— Öyle olsanız zevciyetimizin samimiyeti arasına muamma
sokmazsınız.
— Beyefendi… Beni sonra anlayacaksınız.
— Sonra… Ne vakit?
— Pek yakında… Çünkü aramızda böyle bir muamma karaltısı
dikilerek yaşamak bana sizden ziyade tahammül-fersa geliyor.
— Merakımı bütün bütün artırıyorsunuz. Hemen şimdi bu muammanın anahtarını isterim.
— Şu anda emrinizi ifaya imkân göremiyorum. Zevçlik lütfunuzu suistimal olmazsa iki gün müsaadenizi rica ederim.
— İki gün bu azaba pek zorlukla tahammül edebilirim.
Nuruyezdan yastığına kapanıp yaşlar dökerek:
— Masumiyetimi, bahusus mazlumiyetimi anladığınız günü
belki bu isticalin nedametini çekersiniz.
— Peki, iki gün müsaade veriyorum, fazla değil.
— Lütfunuza teşekkür ederim.
2113

müteferri: bir kökten çıkıp dallara, köklere ayrılan
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XXV
Karı koca birbirine dargın mıydılar? Arada bir infial2114 yoktu.
Nuruyezdan muammanın anahtarını teslim için neden iki gün müsaade istedi? Ve Şeyda Bey bu müsaadeyi niçin verdi? Bir hakikati
söylemek için iki gün beklemeye ne lüzum vardı? Hanımın böyle
iki gün kazanmakta maksadı ne olabilirdi?
Her hassas adam az çok vehham2115 olur. Ragıp Şeyda Bey de
öyleydi. Hiç şüphe yok, zevcesi meseleyi kendi lehine hazırlamak
için müsaade talebinde bulunmuştu. Müsaade vermeyerek hakikati
sıcağı sıcağına anlamak hayırlı olacaktı. Fakat artık sözünü de geri
alamıyordu. Bu iki gün zarfında çekeceği işkenceye tahammül lazımdı. Şeyda Bey, zevcesini çok seviyordu. Arada böyle hissî bir
muamma tahaddüsü2116 ateşini bütün bütün yelpazeledi.
Evlendiği günden beri karısının hâlini pürmuamma2117 bulmuştu. Fakat hissiyatı bir tül gibi örten bu esrar, onun güzelliğindeki
şairiyeti artırıyor, bu mücessem hüzne müstesna bir letafet ve cazibe veriyordu.
Zevcesine verdiği müsaadenin ikinci günü Ragıp Şeyda Bey
memuriyeti mahallinde resmî vazifesiyle meşgulken hizmetkârları İdris konaktan, kapalı bir zarf getirdi. Bey yazıya baktı. Nuruyezdan’ın hatt-ı destini2118 tanıdı. Zarfın üstü Şeyda Bey’e hitaben
yazılmıştı. Evet, hanım muammanın anahtarını teslim için aldığı
mühletin tam son gününde taahhüdünü ifa ediyordu.
Ragıp Şeyda Bey, asabi bir isticalle2119 hemen zarfı yırttı. İçinden şu satırlar çıktı:
“Muazzez2120 beyim, efendim,
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

infial: gücenme, dargınlık
vehham: çok kuruntulu
tahaddüs: sonradan ortaya çıkma, meydana gelme
pürmuamma: bilmece dolu
hatt-ı dest: el yazısı
istical: acele etme, sabırsızlanma
muazzez: değerli, kıymetli, şeref sahibi

274 | Son Arzu

Siz benim cismimle izdivaç ettiniz, ruhumla değil. Çünkü onu
Allah bir insafsıza esir yaratmış. O, bu esaret altında inleyerek ölecek, ne size ne bana hayır etmeyecektir.
Bu mukaddere karşı gelmeye çok uğraştım. Muvaffak olamadım. Nihayet takdir yerini buldu. Bu kâğıt parçasının elinize vusulünde ruhum lanesini2121 çürümek için anasırına2122 terk ederek
gelen davet sedasına lebbeyk2123 nidasıyla icabet etmiş bulunacaktır.
Hayat denilen sayılı nefeslerin son adetlerindeyim. Revolver,
kanımı donduran bir soğuklukla hokkanın yanında duruyor. Kalem
vazifesini bitirdikten sonra büyük ve son hizmeti o görecek, beni
emelime kavuşturacaktır.
Allah’a can borcumu ödemezden evvel beş aylık izdivacımızın
boynuma şeri vazife2124 kaydettiği hesabı size vereceğim.
İzdivacımız müddetinde sizi aldatmadım. Siz beni alırken aldandınız. Sizi ikaz için yazımı tahrifen kendi aleyhimde mektup tasni edip gönderdim. Bu hilem sizi niyetinizden döndürmedi. Olacağa
çare bulunmuyor. Bu bedbaht hayata beş ay iştirak felaketi sizin
için mukaddermiş. Bu felaketi size en ehven geçirtmek için kendi ıstırabımı on misli artırmak fedakârlığından çekinmedim. Fakat her
tahammülün bir gayesi var. Sahte vaziyetler daima iflasa mahkûmdur.
Kabahatiniz, sözü büyükbabamla değil, benimle kesişmediğiniz oldu. Bunda hakikatin icabından ziyade belde âdetine ittiba2125
ettiniz. Zararını gördünüz.
Sizi sevemediğim için kendinizi zevçlik meziyetlerinden mahrum zannetmeyiniz. Genç, yakışıklı, haluk2126, fatinsiniz2127. Sizde
2121
2122
2123

2124
2125
2126
2127

lane: yuva, ev
anasır: unsurlar, bir bütünü meydana getiren parçalar
lebbeyk: “Senin emrini yerine getirmeye hazırım. Maksadım daima sensin.
Muhabbetim, ihlasım, kulluğum sanadır.”
şeri vazife: şeriatin yüklediği vazife
ittiba: ardı sıra gitme, uyma
haluk: iyi huylu, herkesle iyi geçinen
fatin: çabuk kavrayan, zeki
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bir kadını mesut edecek her şey var. Yalnız ben mesut olamamak
hükm-i ezelîsiyle2128 meşumum.
Kendimi sıkarak, gözlerimi yumarak cismimi size verdim. Ruhumu da istediniz, benim olmayan bir şeyi size veremezdim. Keskin
zekânızın önünde hakikat daima saklanamazdı. Zaten bütün felaketlerime bir de iğfalkârlık ilave etmek istemiyordum. Aldanmanın
dehşetini tecrübe ettim, aldanmadan nefret geldi. Sorduğunuz günü
hakikati söylemeye karar verdim.
Kalbime müebbet bir tasarrufla bir başkası malik. Lakin ben
onun gönlüne sahip değilim. İşte mesele bu kadar feci ve muğlak.
Bu efsundan beni siz değil, hiçbir kuvvet kurtaramaz. Ebediyen yani
hiçbir dakika sizin olamayacak bir kadınla yaşamak felaket değil
midir?
Bu aşk benim için bir cinayet, sizin için bir zillet, öteki için
büyük bir izaçtır2129. İntiharım beni, sizi, onu üçümüzü birden kurtarıyor.
Hissiniz yüksek, kalbiniz semih… Hakikati yani masumiyetimi
bilseydiniz belki beni affederdiniz. Lakin bu ulüvv-i cenabınızı2130
kendimi size temellükle ödemek icap ederdi ki işte bir daha söylüyorum, buna imkân yoktu.
Pek müellim fakat bu doğru sözümü affedersiniz. Sevemediğiniz bir kimsenin aşkı size neşe ve saadet vermiyor. Sıkıntı getiriyor.
Kıyas-ı nefsle2131 muhakeme edilirse Sabih’e de hak vermek lazım.
Lakin insan o kadar hodbin2132 ki hakikati nefsine tatbik edince kendinin ona değil, onun kendine uymasını istiyor.
Terbiye ve insaniyetinizin hayranıyım. O büyük hazım, sükûn
ve nezaketiniz olmasaydı sizinle beş ay değil, beş gün yaşayamazdım. Sizi sevmememe mukabil gösterdiğiniz lütufkârlık ruhumu
2128
2129
2130
2131
2132

h ükm-i ezelî: yaradılış hükmü
izaç: can sıkma
ulüvv-i cenab: haysiyetli, şerefli ve yüksek ruhlu olma
kıyas-ı nefs: kendine kıyasla
hodbin: sadece kendini gören, kibirli, bencil
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bütün bütün eziyordu. Size minnettarlığımı bir gün böyle feci bir
karardan diğer bir suretle ödeyemeyeceğimi biliyordum.
Siz bana acıyordunuz, ben size… Bu büyük şefkatlerimiz birbirimizi kurtaramıyordu. Çünkü kalplerimiz rahîm, talihlerimiz zalimdi.
Nevazişlerinize karşı gösterdiğim mütemadi tevahhuş raşeleri
her gün şüphelerinizi arttıra arttıra sizi pek elim bir hâle getirdi.
Nihayet her zevcin zevcesinden cevap istemeye hakkı olduğu bir
suali irattan2133 kendinizi alamadınız. Bense menkûhanız2134 olmak
itibarıyla örfen2135 ve şeran2136 bir cinayet sayılan bu sevdamı size
karşı ağzımla değil, kalbime tevcih edilmiş bir revolver tarrakasıyla itiraftan gayrı bir suretle anlatamazdım.
Bu hareketimle umumun tanına2137 hedef olacağımı biliyorum.
Lakin ne yapayım? Onun aşkı her hissime, her fikrime, her endişeme galip… Beni yalnız siz olsun affediniz efendim. Çıkmaya hazırlandığım huzur-ı Bari’de2138 sada-yı vicdanınızın2139 lehime şehadeti dünyada çektiklerime zamimeten2140 ahirette çekeceklerimin
tahfifine belki medar olur.
Ah büyükbabacığım, vah annelerim… Sizi ebedî tahassür ateşine yakarak bu dünya cehenneminden kurtuluyorum. Lakin insan
bir can için bu iki cihanda Halik’tan mahluka kadar ne bitmez tükenmez şükrgüzarlık2141 ve minnettarlıklara mahkûm. Elveda… Af,
merhamet, şefaat…
Sabih’i bulmak için ademe2142 karışan
Nuruyezdan”
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142

irat: söyleme
menkûha: nikâhlı kadın, eş
örfen: âdet olduğu üzere, örfe göre
şeran: şeriate göre
tan: kınama, ayıplama
huzur-ı Bari: Allah’ın huzuru
sada-yı vicdan: vicdan sesi
zamimeten: ek olarak, ilave olarak
şükrgüzar: iyiliği bilen, iyiliğe şükreden
adem: yokluk
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Ragıp Şeyda Bey, bu müellim itirafnameyi2143 imzaya kadar
okudu. Sanki onun da zihni Nuruyezdan’la beraber zulmete karıştı.
O satırların verdiği ilk teessür, zevçlik izzetinefsini yaralamak oldu.
Perestiş ettiği zevcesi sevdiği başka bir erkek için onu ebediyen terk
etmişti. Lakin bu Rıdvan Sabih kimdi? Bu ismi, nefretle, lanetle
birkaç defa tekrar etti. Karısının intiharına, kendinin felaketine sebep olan bu mahluka o anda hasm-ı can2144 kesildi.
Muammanın anahtarını ele geçirdi ama bu meşum bilmeceyi
henüz tamamıyla halledemedi. Karısının bu Sabih’i bu kadar şiddetle sevmesine rağmen o, ondan niçin hoşlanamamıştı? Nuruyezdan’ın sevilmeye mâni ne kusuru vardı?
Şimdi karşısında bir mezar ile mahiyeti meçhul bir isimden
başka kimse yoktu. Bu esrarı nereden tahkik edecekti? Zevcesinin
saffet, iffet ve hakperestliğinden2145 hâlâ şüphesi yoktu. O zavallı,
zevcini aldatarak muğfil2146, riyakâr, iffetsiz bir kadın olmamak için
ölmüştü.
Beş on dakikalık küçük bir an içinde Şeyda Bey çok şeyler düşündü. Şimdi akdem2147 vazifesi hemen zevcesinin yanına koşmaktı.
Henüz intihar vuku bulmamış olabilirdi. Natamam2148 bir surette
vukuu da muhtemeldi. Her şeyden evvel onu kurtarmaya uğraşmak
ve meraklarının hallini sonraya bırakmak lazımdı.
Büyük bir isticalle nezaretten çıktı. Sokakta ilk tesadüf ettiği
arabaya atladı.
XXVI
Nuruyezdan Hanım, o sabah son gününe gelmiş bir mahkûmun
yeis ve tevekkülüyle kalktı. Beyi kalemine gittikten sonra dar-ı bekaya2149 edeceği seyahatin hazırlıklarına başladı. Kapalı bir duva2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149

itirafname: itiraf mektubu
hasm-ı can: can düşmanı
hakperestlik: doğruluktan hiç ayrılmayan
muğfil: aldatan, kandıran
akdem: en önemli, her şeyden önce
natamam: tamamlanmamış, bitmemiş
dar-ı beka: ahiret
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rın tozlu duvarına asılı, büyükbabasının paslı ve dolu bir revolveri
vardı. Onu aldı. Kırmızı çuha2150 kılıfından çıkardı. Yazıhanesinin
üzerine koydu. Bu katil alet karşısında gözyaşı sağanakları geçire
geçire itirafnamesini yazdı.
Müthiş maksadını belli etmeden bütün evdekilerle helalleşmek
istedi. Evvela büyükbabasının yanına girdi. İhtiyarın dizlerine kapanarak:
— Hayatımın baisinin2151 baisi, velinimetim2152 büyükbabacığım…
Büyükpederin gözleri yaşla dolarak:
— Ne var yavrumun yavrusu, canımın canı?
— Bugün içimde büyük bir sıkıntı var, duanızı almaya geldim.
— Ah, ömrümün varı, has gülüm… Benim her nefesim senin
için ruhumdan kopan bir duadır.
— Allah enfasınızı2153 namahdut2154 etsin. Daha çok zaman muammer2155 olunuz.
— Seninle beraber Yezdancığım, sensiz bir saniyecik yaşamak
benim için cehennem azabıdır. Yine neye sıkılıyorsun? Beyinden
memnun değil misin?
— Sizin intihap ettiğiniz zevç fena olamaz, memnunum. Allah
da ondan hoşnut olsun.
— O hâlde sıkılmanın hikmeti?
Nuruyezdan gözyaşı tufanıyla:
— Ben de bilmiyorum.
Feyzullah Efendi büyük bir şefkat telaşıyla:
2150
2151
2152

2153
2154
2155

ç uha: yünden dokunmuş, tüysüz ince ve sık düz kumaş
bais: sebep olan şey, sebep
velinimet: bir kimsenin nimetinden faydalandığı, birçok şeyini ona borçlu olduğu kimse
enfas: nefesler
namahdut: sınırsız, sayısız
muammer: yaşayan, hayatta bulunan kimse
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— Hele… Hele… Söyle… Seni memnun etmek için ihdası2156
mümkün, belki de gayrimümkün2157 hiçbir fedakârlıktan çekinmem.
— Lütfunuzun daima âciz bir şâkiriyim2158. Zevcimden hoşnutum lakin onu memnun edememek endişesiyle meyusum.
— Niçin, aranızda ne var? O senden daima memnuniyet beyan
ediyor.
— Terbiyesi, iktizası2159 belki öyle görünüyor.
— Haydi yavrum, haydi kızım, rahatına bak. Meydanda bir şey
yok. Hep bunları senin vehmin icat ediyor.
— O bildiğiniz sinir hâli yine üzerimde.
— Görüyorum.
— Bilerek, bilmeyerek sizi çok rahatsız ettim. Merhametinize
muhtacım. Beni affediniz.
— Sana karşı kin tutmak elimde değildir ki affetmeyebileyim.
Ne yapsan nazarımda mafüvsün2160.
— Üzerime bazen ihtilaçlar2161 geliyor.
İhtiyar titreye titreye:
— Ne demek istiyorsun kızım?
— Dünya hâli bu. Helallik dilemek isterim.
— O bana yaraşacak söz… Senin gibi bir çocuğun ağzında helallik kelimesinin bir manası olamaz.
— Efendim, büyük bir buhran içindeyim. Bu sözü ağzınızdan
işitmeye şiddetle muhtacım. Merhamet buyurunuz.
Büyükbaba teessür raşeleriyle sarsıla sarsıla gözyaşları içinde
torununa sarılarak:
2156
2157
2158
2159
2160
2161

ihdas: yeni bir şey ortaya çıkarma, koyma
gayrimümkün: mümkün olmayan
şâkir: şükreden, şükredici
iktiza: gerekme, gerektirme
mafüv: affedilmiş, suçu bağışlanmış
ihtilaç: çırpınma
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— Kızcağızım, sen çıldırmışsın. Beni deli edeceksin. Senin
zulmün bile bana lütuf gibi gelir. Senin için sarf ettiğim bir emeği
ne dünya ne ahirette hak olarak davaya kıyam2162 aklıma gelmez ki
ağzımdan böyle bir söz almaya lüzum görüyorsun.
— Vicdanımın üzerindeki sıkletlerin2163 altında eziliyorum.
Merhamet… Merhamet… Merhamet.
— Senin gibi bir meleğin ne ağır günahı olabilir? Peki yavrum,
mademki öyle istiyorsun, öyle diyeyim. Hukuk-ı übüvvet2164 olarak
benden sana geçmiş her ne varsa cümlesinden seni ıtlak2165 ettim.
Her hakkım helal olsun.
Nuruyezdan dedesinin ayaklarını gözyaşlarıyla ıslatarak:
— Ah, büyükbabacığım…
— Hayatımın yegâne tesellisi, gözümün bebeği.
— Dünya fâni, ahiret baki. Öteki âlemde de torununuz olarak
sizin bu şefkat-i binihayenizden2166 mütenaim2167 olacak, orada da
böyle bitesliyet2168 kaldığım zamanlar kederlerimi dökmek için
aguşunuzu açık bulacak mıyım?
— Her mümin kalp, ebediyete imanla feyznaktır2169. Kızım,
sen de bir müminzadesin2170. Ebediyet, işte o benim sana olan lazeval2171 ve biintiha2172 muhabbetimdir. Ne zaman imdadına çağırsan
ruhum sana mülaki2173 olur.
— Muhabbetlerin en halisi sizden bana gelen olduğunu anladım. Yüreğim ferahladı.
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173

k ıyam: kalkışma, teşebbüs etme
sıklet: ağırlık, yük
hukuk-ı übüvvet: babalık hakkı
ıtlak: bırakma, koyuverme
şefkat-i binihaye: sonsuz şefkat
mütenaim: bolluk ve refah içinde yaşayan
bitesliyet: tesellisiz
feyznak: verimli, bereketli
müminzade: müslüman çocuğu
lazeval: yok olmaz
biintiha: sonsuz
mülaki: kavuşur
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— Yavrucuğum, ben seni yine senin için severim. Muhabbetim
cavidanidir2174. Nerede olsan ruhum gelir, seni bulur.
Büyükbaba torun birbirine sarıldılar. Nuruyezdan ihtiyarın kucağında üç yaşında bir kız saffet ve masumiyetiyle ağlıyor, dedesi
de onu bir bebek sever gibi öpüp kokluyordu. Kanı donmaya yüz
tutmuş bu ak sakallı muhterem zata birçok sıcak gözyaşları döktürdükten sonra küçük hanım aynı teessürler içinde büyük ve küçük
valideleriyle de helalleşti. Onları da ağlamadan katılttı. Kızlarının
böyle müellim sözlerle ayrı ayrı hepsinden helallik dileyişini yine
büyük bir sinir buhranına atfediyorlar, o biçarenin dönülmez yola
gitmeye hazırlandığını hiçbiri aklına getirmiyordu.
Nuruyezdan, hizmetçilere varıncaya kadar cümlesiyle vedasını
bitirdikten sonra zevcine hitaben yazmış olduğu mektubu hizmetkârları İdris’le kaleme gönderdi.
Büyükpeder ve validelerinin sinir nöbetini yatıştırmak için tabip ve hoca celbi hususundaki ısrarlarını hep şiddetle reddederek
“Bana en müessir ilaç tenhalık ve sükûnettir. Biraz döşeğime uzanırsam hepsi geçer. Beni yalnız ve rahat bırakmanızı rica ederim.”
sözleriyle yukarıya, odasına çıktı.
İçeriden kapıyı kilitledi. Revolveri aldı, namlunun içine baktı.
O küçük delik, biintiha, siyah, müthiş bir kuyu gibi göründü. Baktıkça sanki dehşeti, siyahlığı, derinliği artıyordu. Oradan çıkacak
kurşun kendini bu dünyadan başka bir âleme nakledecekti. Bu
âlemler için namahdut diyorlardı. Daima birinden diğerine geçilerek hayat teceddüt2175 mü ediyordu? Bu dünyada anlaşılamayan
esrar ötekilerde münkeşif olabiliyor muydu? Böyle âlemden âleme
intikal, zevkli bir şey değildi. Dayanılmaz can acısı çekilecekti. Lakin hiçbir ıstırap, Sabih’in aşk elemi kadar acı olamazdı.
Silahı elinde evirdi çevirdi. Ömründe hiç kullanmamış olduğu
bu katl aletinin suret-i istimalini2176 bilmiyordu. Sapın sağ tarafın2174
2175
2176

c avidani: ebedî, kalıcı
teceddüt: yenilenme
suret-i istimal: kullanma şekli
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daki yaya bastı. Revolver ortasından açıldı, kurşunları muhtevi2177,
küçük üstüvane2178 meydana çıktı. Yuvalarındaki fişekleri saydı.
Tamam altıydı. Bunların altısını da boşalttı. Boş silahı tekrar kapadı. Tecrübe edip tetiği çekmek istedi. Tabanca paslı ve kendinin de
halecandan o kadar dermanı kesilmişti ki tek şehadet parmağı bu
hizmeti ifaya kifayet etmedi. Ona orta parmağı da ilaveye mecbur
oldu. İki nazik parmağı tetiğin kavsi içine bol bol sığdı. Yüzünü ekşiterek epeyce bir kuvvet sarfıyla birkaç defa çekti. Parmaklarının
altında tetik tıkır tıkır işledi.
“Hah… İşte böyle olacak…” dedi.
Talim için boş silahı şakağına, ağzına, kalbine tekrar tekrar
tevcihle2179 tetiği işletti. Eline biraz mümarese2180 geldiğine kanaat
peyda ettikten sonra fişekleri yuvalarına yerleştirdi. Bir müddetçik
sonra o kurşunlardan kim bilir kaç tanesi o beyaz, yumuşak, güzel,
kıymetli bedenine girerek insan vücudu denen Allah binasını barut
ateşiyle yakıp bitirecekti…
Uşak İdris’in itirafnameyi götürüp beye teslim etmesi kadar
bir müddet geçmişti. İhtimal ki Ragıp Şeyda eve yetişmek için büyük bir telaşla şimdi yoldaydı. O gelmeden işi bitirmek, döşekte
biruh2181 uzanmış bulunmak lazımdı.
Korkunç an yaklaştıkça halecanı artıyor, vücudunu soğuk soğuk bir ter kaplıyordu. Odanın ortasında gezinmeye başladı. O şimdiden başka bir âlemde gibiydi. Arada sırada etrafından odanın duvarları siliniyor, dalgın gözlerinin önünde payansız ufuklar açılıyor,
kendini nerede olduğu belirsiz boşluklar, sisler, bulutlar, mütemadiyen değişen vehmaver2182 ve müphem menazır içinde buluyordu.
2177
2178
2179
2180
2181
2182

 uhtevi: içine alan, içinde bulunduran
m
üstüvane: silindir
tevcih: belli bir yöne çevirme, yöneltme
mümarese: alışıklık, ustalık
biruh: cansız
vehmaver: vehim veren
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Gezinirken hayatın son heyecan-ı sekriyle2183 düşecek gibi sallanıyordu. Döşeğine doğru yürüdü. Burası gideceği mezara methal
olacaktı. Yastıkları karyolanın arkalığına dikliğine dayadı. Yatağına
girdi. Oturur gibi bir vazda2184 arkasını yastıklara verdi.
Şimdi oturuşu rahat ve iki kolu serbestti. İnce fistolu gömleğinin yırtmaçsız, düz ve geniş yakasını ortasından yırttı. Göğsü
tamamıyla açıldı. Mermer beyazlığında fakat ılık ve gayet körpe
iki dik meme vücutta başlayan ihtilaç tesiriyle titriyordu. Bu raşe
çenelerine kadar yayıldı.
Revolveri sağ eline aldı. Soluyla göğsünde kalp nahiyesini aramaya başladı. Sadrı ortasında kalbin sağdan sola doğru hafif meylini tayine uğraştı. Hayatın son acı halecanlarını geçiren o masum
yürek parmaklarının altında bu âleme veda telaşıyla pek çırpınıyordu. Noktayı tayin etti. Revolverin ucunu oraya çevirdi. Fakat silah elinde sanki cesim2185 bir demir kitlesi kesildi. Verdiği ağırlıkla
narin, nazik bileği iki de bir de kıvrılarak tabanca yere sarkıyordu.
Birkaç defa namlu soğuk soğuk billur tenine dokundu. Serapa2186
zangır zangır titredi. Son bir gayretle silahı kaldırdı. Namluyla vücudu arasında birkaç parmak mesafe bıraktı. Bu malumatı romanlardan edinmişti.
Tekinin kuvveti kifayet etmediği için iki parmağını tetiğe dayadı. Şimdi hayatla ölüm arasında bu parmakların kımıldanmalarından ibaret bir yakınlık kalmıştı. O küçük an içinde on sekiz senelik hayatını bir daha yaşadı, ömrünün tatlı ve acı sefahati o birkaç
dakika içine sığmaya uğraşarak gözleri önünde saika2187 süratiyle
bir resmigeçit yapıyordu. Bu büyük seyahatinde kendini teşyie2188
gelen kimse yoktu. Bu garibane bir ölümdü. Bütün hulasa-i sergüzeşti2189 kısaldı kısaldı, pek müthiş bir halecan saniyesinden ibaret
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189

h eyecan-ı sekr: sarhoşluk heyecanı
vaz: durum
cesim: büyük
serapa: baştan ayağa kadar
saika: yıldırım
teşyi: giden bir kimseyi ya da kimseleri uğurlama
hulasa-i sergüzeşt: yaşam özeti
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kaldı. Başı döndü, gözleri karardı. Nasibin bu masum ve bedbaht
idama mahkûmu, ruhunu kendi eliyle Azrail’e takdim anının, o en
büyük, en acı, en feci, en ıstıraplı ve püresrar2190 hengâmenin hululüne hükmetti. Parmaklarının bütün kuvvetiyle tetiği çekti. Gözlerinin önünde allı morlu şimşekler çaktı. Yıldırımın bir ucu sadrını
deldi. Ateşten ince bir yılan, sinesi içinde gezindi. Oradaki bideva2191 büyük yarayı dağladı, o yanık bağrı büsbütün kavurdu. Başı
yastığa devrildi, elinden revolver kaydı.
XXVII
Evin içinde silah patlaması, bu uğursuz gümlemenin Nuruyezdan’ın odasından gelmesi bu sakin aile yurdunu bir halecan evine
çevirdi. Kimi sofalarda düşüp bayılıyor kimi merdivenlerden yuvarlanıyordu.
Bu vaveyla2192 üzerine Ragıp Şeyda Bey yetişti. Etrafındaki
insan döküntüsüne bakmayarak hemen zevcesinin odasına koştu.
İçeriye seslendi, kapıyı yumrukladı, yumrukladı. Cevap alamadı.
Kulağını verdi. Odayı dinledi. Hafif bir inilti duydu. Zevcesi henüz ölmemişti. Lakin ihtimal, ihtizar hâlindeydi. O iniltiler mevt2193
harharasından2194 başka şey değildi. Nuruyezdan’ın herhâlde kapıyı
açacak bir hâlde olmadığını anladı. İdris’i çağırdı. İki erkek olanca
kuvvetleriyle kapıyı omuzladılar. Sonradan tamir görmüş kilidin
yuvası fırladı. Kapı, arkasına dayandı. Gözlerinin önüne ne elim bir
manzara çıktı…
Nuruyezdan koyu mor iltimalar saçan mebzul siyah saçlarının
dalgaları içine gömülmüş, başı yastığı üzerinde biraz sola çarpılmış,
renk ölü uçukluğunda, çehrenin meylettiği cihetteki dudak ucundan
yastığa doğru kandan ince bir sicim uzanmış, beyaz gömleğe al bir
münhani2195 çizdikten sonra döşeğe akıyor, aralık gözlerin karaları
2190
2191
2192
2193
2194
2195

p üresrar: sırlarla dolu
bideva: dermansız
vaveyla: çığlık, feryat
mevt: ölüm
harhara: akciğerden gelen hırıltı
münhani: eğri
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hayatın mağribine2196 kaymış… Sararmış o ay sima, siyah bulutlar
içinde bir gurup levhası gösteriyor.
Ragıp Şeyda Bey, döşeğin önünde pek dindarane bir hürmetle durdu. Mecruhun2197 baygın gözleri birkaç defa açıldı, kapandı.
Dudakları hâlsiz hâlsiz kımıldadı. Ağzından yarı anlaşılır şu cılız
sözler döküldü:
— Ölmek istedim… Lakin karşınızda… Henüz sağ bulunuyorum… Ne felaket!
Şeyda Bey gözyaşlarıyla döşeğin kenarına kapanarak:
— Hayır, Nuruyezdan, sen ölmeyeceksin.
— Beni af… ettin mi?..
Meyus zevç, mecruhun kansız, beyaz, soğuk, raşedar elini yavaşça avuçlarının içine aldı. Sıcak gözyaşlarıyla bu ölüm bürudetini2198 kaçırmak için ağlaya ağlaya öperek:
— Şimdi ben senin affına muhtacım. Manasız bir isticalle ne
büyük bir felakete sebep olduğumu görüyorum. İnsanlıkta öyle hisler, âdetler var ki adam bazen bile bile barbar oluyor. Affet Yezdan.
Daha ziyade rikkat ve merhametini celp için zevcinin yüzüne
bir müddet pek hazin ve derin bir nazar dikti. Sonra parmağının
ucuyla revolveri göstererek kesik sedasıyla:
— Şu tabanca beni öldüremedi fakat senin bu affın öldürür. Bu
ulüvv-i cenabının2199 minnetini vicdanımın üzerinde taşıyamam.
Ölüm benim için temizliktir. Dua et, çabuk öleyim.
Mecruh, bu birkaç sözü söylemek için ciğerlerini zorlar. İnce
bir öksürükle ağzından kan gelmeye başlar. Şeyda Bey, kırmızı köpüğü silmek için zevcesinin dudaklarına hemen bir mendil götürür.
Çene ve göğse giden serpintileri temizlerken sol memenin altında
kurşun yarasını görür. Etrafına kan pıhtılanmış, serçe parmak gire2196
2197
2198
2199

 ağrip: güneşin battığı yer, batı
m
mecruh: yaralı
bürudet: soğukluk, soğuk
ulüvv-i cenab: haysiyetli, şerefli ve yüksek ruhlu olma
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cek kadar bir fetha2200. O güzel vücudun nazik hayatına açılan bu
ölüm rahnesi2201 zihnini büsbütün zehirler. O esnada Nuruyezdan
kendini kaybeder.
Ragıp Şeyda Bey, boşuna geçirilen dakikaların her birinin
mecruhun kurtulması ümidini azalttığını anlar. En yakın doktor ve
operatörlerden birkaçının imkân derecesinde süratle celpleri için
hemen civar eczanelerden birkaçına haber gönderir. Kendisi mecruhun baş ucundan ayrılmaz.
Göz bebeği ve kıymetli kızlarının kanlı ve delik göğsünü görüp
de çıldıran aile efradını zapt etmek pek güçleşir. Damat bey, mecruhun düşeceği küçük bir heyecanın hayatı için büyük bir tehlike
olacağı hakikatini anlatmaya uğraşır. Vaveyla ile başlayan matem
şimdi sine sine devam eder.
Büyükbabaya, hanumanını2202 ateşlere sarmışlara mahsus bir
şaşkınlık, fart-ı teessürden2203 bir hissizlik gelir. Gözler büyür, ağız
açılır. Her şeyi dinler fakat zavallı adam bir şey anlayamaz. Bir
abdal, bir meczup2204 kesilir. Büyükvalide Atiye Hanım, müthiş bir
ağrı çeker gibi bir düziye yolunur, dövünür. Pek bedbaht Düriye
Hanım, hiç dinmek bilmeyen gözyaşları arasında her tesadüf ettiğine “Yavrum daha ölmemiş. Allah’tan ümit kesilmez değil mi?”
sualini tekrarlar, dolaşır.
Cerrahi2205 ameliyede2206 şehrimizin en mahir doktorlarından
muavinleriyle beraber ikisi ve birkaç tabip yetişir. Mecruhun göğsünü, arkasını dinlerler. Yarayı inceden inceye muayenene ederler.
Ve tetkiklerinin neticesini Şeyda Bey’e şu suretle anlatırlar:
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206

f etha: delik
rahne: gedik, delik, yarık
hanuman: ev, yuva
fart-ı teessür: aşırı üzüntü
meczup: deli divane
cerrahi: hekimliğin ameliyatla tedavi yapan dalı
ameliye: iş
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— Sadrın2207 sol tarafında, altıncı ile yedinci tahte’s-sedye2208
mesafe-i beyne’l-adlaiyyeye2209 isabet eden kurşun rie-i eyser2210
dâhilinde mailen2211 seyrederek halfte2212 kalmıştır.
Büyükbaba tıbbi lisanın bu muğlakça kelimelerine kanaat edemez. Hafidesinin hayatını büyük bir tehlikede bırakan cerahat2213
derecesini pek vazıh bir ifadeyle anlamak ister.
Feyzullah Efendi’yi avutmak için tarif şöyle telhisen sadeleştirilir:
— Küçük hanım revolveri nahiye-i kalbiyyesine2214 sıkmak istemişse de eli biraz alt tarafa kaydığından kurşun kalbi cerh2215 edemeyerek sol akciğeri delip dâhilde kalmıştır.
Kadınlara anlatılmak için bu ifade birkaç derece daha sadeleştirilir. Lakin Nuruyezdan’ın berhayat kalıp kalmayacağını bu sözlerden kimse kestiremez.
Doktorlar telaşlı görünürler. Tahte’l-cilde2216 “ergo-tinder tandra” şırınga ederler. Nezfi2217 pek durduramazlar. Mecruh öksürdükçe ağzından kan gelir. Zaafı gittikçe artar. Ara sıra kendini kaybeder
gibi olur. Yine aklı başına gelir. Etibbanın, en küçük bir heyecanın mevti intaç2218 edebileceği hakkındaki açık ihtarlarına rağmen
hastanın başında gürültü büyür. Biçare büyükbaba ve kadınlar yavrularını kurtarmaları için doktorların ayaklarına kapanırlar. Lakin
hekimler ettikleri tedaviden gayrı o anda bir şey yapılamayacağını
katiyen anlatırlar.
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218

s adr: göğüs
tahte’s-sedye: meme altı
mesafe-i beyne’l-adlaiyye: kaburga arasındaki mesafe
rie-i eyser: sol akciğer
mailen: yönelerek
half: sırt
cerahat: yara
nahiye-i kalbiyye: kalp çevresi
cerh: yaralama
tahte’l-cild: deri altı
nefz: kanama
intaç: sonuçlandırma
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O aralık Ragıp Şeyda Bey, operatörün birini bir köşeye çekerek
sorar:
— Kurtulmayacak mı?
— Allah’tan ümit kesilmez.
— Saklamayınız. İnsaniyet namına rica ederim. Vahametin derecesi?
— Büyüktür.
— Demek katiyen ümidiniz yok.
— Bir hasta önünde hiçbir doktor tıp lisanından kati ümitsizlik
gösteremez. Vahamet büyük fakat Cenab-ı Kadir-i Mutlak2219 her
şeyden büyüktür.
Ragıp Şeyda Bey, doktoru söyletmek için ufak bir hileye başvurarak:
— Bendeniz bu konakta damadım. Gayet mühim veraset işleri
var. Mecruhun bugünle yarın vefat etmesini bilmek bizim için o
kadar ehemdir ki…
— Emr-i Hak2220 vukuunu kati söyleyemem. İnşallah kurtulur
fakat siz işlerinizi mecruhun iki üç saat sonra vefat edebileceği ihtimali üzerinde tanzim buyurunuz. İhtiyat fena değildir.
— Teşekkür ederim.
O esnada mecruhun hâlsiz ve ince sesi duyulur. Hep yatağın
önüne dizilirler.
Mecruh:
— Zevcimle beni biraz… Yalnız… Bırakmanızı… Cümlenizden… Rica ederim. Ona edecek… Mühim ve gizli… Bir vasiyetim
var.
Tabibin biri:
— Küçük hanımefendi hazretleri, vasiyet sözünü ağzınıza alacak bir vahamette olmadığınızı hepimiz birden size temin ederiz.
Lakin üzüntülü sözlerle kendinizi yormayacağınızı siz de bize va2219
2220

 enab-ı Kadir-i Mutlak: Allah
C
emr-i Hak: ölüm
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detmelisiniz. Çünkü katiyen tehlike yoktur ama heyecan, halecan
götürecek bir hâlde olmadığınızı da hasbe’l-vazife2221 söylemeye
mecburuz.
Mecruh, dalmak ister gibi bitap gözlerini ağır ağır kapayıp tekrar açarak:
— Ricamı… Kabul etmezseniz… Daha ziyade üzülürüm.
— Üzülmeyiniz… İşte çıkıyoruz.
Nuruyezdan’ın arzusu büyükbabaya ve valide hanımlara da anlatılır. Kızlarının bu gizli ve mühim vasiyetinin ne olduğunu merak
etmekle beraber hepsi dışarıya çıkarlar. Bir dakikada oda boşalır.
Karı koca yalnız kalınca mecruh kesik sesle:
— Şeyda.
— Efendim?
— Mümkün olduğu kadar döşeğe yaklaş. Sesim çıkmıyor.
İkisi birbirinin nefeslerini hissedecek kadar Şeyda Bey, zevcesinin döşeğine eğilir. Mecruh pek istirhamkâr bir nazarla beyine
uzun uzun baktıktan sonra:
— Hakikati duydum.
— Hangi hakikati?
— Biraz evvel… Şurada… Köşede… Doktorla hayatım hakkında… Konuştuğunuz… Hakikati.
Şeyda Bey, şaşırarak telaşla:
— Galiba humman var. Sayıklıyorsun. Ben doktorla köşede hayatın hakkında hiçbir şey konuşmadım.
— İnkâr etme. İki üç saatten fazla yaşamayacağımı doktor sana
vazıhan2222 anlattı.
— Vallahi yanlış.
— Yok… Yemin istemem… Hayatımın son, ağır ve hazin demlerini yaşıyorum. Samimi olalım.
2221
2222

h asbe’l-vazife: vazife gereği
vazıhan: açık bir şekilde, açık açık
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İnce bir ıstırap enininden sonra mecruhun ağzından öksürükle
kan gelir. Şeyda Bey, kurşunun bu taze ciğere açtığı delikten boşanan bu sıcak ve al usare-i hayatı mendiliyle silerken gözyaşlarını
zapt edemez.
Mecruh bir müddet süzgün süzgün dinlendikten sonra:
— Şeyda, ağlıyorsun.
— Günahıma ağlıyorum.
— Ağlama… Ben kurtulmak için intihara kalkışmadım. Doktorun sözleri beni meyus değil, müteselli2223 etti. Ölmek hususundaki… Azmim layetegayyerdir2224. Cenabıhak böyle istiyor.
— Uzun cümlelerle ciğerlerini yorma. Göğsünde ince bir hırıltı
var.
— Hakikati inkâr etmeyelim. Ben senin ancak iki üç saatlik bir
misafirinim. Fakat beşerî kanunların bazen… ne acayip hükümleri
var…
— Fikrini anlayamadım.
— Ömrümün şu son üç saatine de sen sahipsin… Hâlâ senin
memlukunum. Son nefesime kadar düşündüğümü doğru söylememeye mahkûmum.
— Zevciyet rabıtamız2225 sana bu kadar ağır mı geliyor Yezdan?
Böyle beyhude sözlerle kendini yorma. Ciğerlerini zorlama. Bu
hummaların, buhranların geçsin. Sen nasıl emredersen öyle hareket
ederim. Ve şu saatte her fikrini tamamıyla açık söylemekte serbestsin. Vicdanının üzerinde sana ağırlık veren ne kadar müthiş esrarın
varsa bana ifşadan çekinme. Karşında her şeyi hazım ve kabule hazır, fedakârlıkta biemsal2226 bir koca göreceksin.
Mecruhun kansız yüzüne birdenbire pembe bir sevinç tebessümü gelir. Gözleri parlar. Kesik ve kanlı nefeslerinde şükran ve
memnuniyet dalgalanan bir sedayla:
2223
2224
2225
2226

 üteselli: avunan
m
layetegayyer: değişmez
rabıta: alaka, bağ
biemsal: eşi bulunmaz
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— Cenabıhak belki muhtazırların2227 dualarını kabul eder. Benim bu dünyada… Göremediğim mesudiyeti… sana nasip etsin.
Zevciyetimiz… müddetinde bana sabur2228, lütufkâr bir koca oldun.
Şimdi de ölüm döşeğimin başında affettirmek için günah itirafatımı
dinleyen dindar bir “konfesör”2229 vazifesini ifaya tahammül gösteriyorsun.
Yine kanlı öksürük mecruhun sözünü ve kuvvetini keser. Bu
defa ziyade devam eder. Şeyda Bey, telaşa düşer. Doktorları çağırmak için dışarı çıkmak ister. Lakin hasta salıvermeyerek gittikçe
zaafı artan dermansız sedasıyla:
— Sözümü bitireyim. Doktorları sonra çağır.
Şeyda Bey, hazin bir ağlamayla:
— Fakat güzelim sözün bitmeden kendin bitiyorsun.
— Korkma, Cenabıhak zalim değildir, sözümü bitirmeden şu
hâl-i ihtizarımdaki2230 maksadıma ermeden beni öldürmez. Müsaade eder. Lakin Şeyda… kesikliğim artıyor. Çabuk.
— Her emrini ifaya hazırım. Söyle meleğim.
— Senden istirham edecek son bir arzum var.
— Emret diyorum.
— Korkuyorum.
— Niçin? Ruhum, Yezdan’ım?
— Çünkü senden isteyeceğim vicdan semahati2231 o kadar büyük ki!
— Emret. Şu anda senin için on parça olmaya hazırım.
— On parça olmak fedakârlıkça teklifimin kabulüne nispeten
belki ehven sayılır.
— Söyle. Arzun her neyse bilatereddüt kabul ederim diyorum.
2227
2228
2229
2230
2231

 uhtazır: ölmek üzere olan, can çekişen
m
sabur: sabrı çok olan, çok sabırlı kimse
konfesör: günah çıkaran papaz
hâl-i ihtizar: can çekişme hâli
semahat: cömertlik
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— Edeceğim teklifi düşündükçe beynimi ateşler sarıyor, halecanım tahammülün fevkine varıyor.
Yine öksürük başlar. Mecruhun ağzı kanla dolar. Zavallı kadın
veda raşeleri içinde:
— Bu kan beni boğmadan arzumu icraya koyacak mısın?
— Beni cehennemde kalmaya göndersen giderim.
— Şeyda…
— Ah, canım… Yezdan’ım…
— İnsanlığın öyle marazları, dertleri, mezara kadar sönmez hisleri, ateşleri var ki…
— Tasdik ederim.
— Beyim!
— Yezdan’ım.
— En son deminde yine mağlup olduğum bu kalp zaafımı Allah’tan sonra sen de affeder misin?
— Bütün vicdani samimiyetimle.
— Oh… Ne ali kalbin var. Berhudar ol2232 Şeyda… Of… Allah… Bitiyorum.
— Azıcık dinlen. Solgunluğun artıyor. Dudakların kızarıyor.
Niçin o kadar titriyorsun?
— Azrail’in pençesi yakamda… Beni sarsıyor… Dinlenmeye
vakit yok.
Mecruh halecandan tıkanır gibi oldu. Susar, dinlenir. Ve son
istirhamının en müessir niyazkârlığıyla gözlerini hazin, sakit bir
müddet zevcine diker. Şeyda Bey, bu dakikadan dakikaya ölüm gölgesi yayılan vedalı çehreye bütün rahm ü rikkatiyle bakar. Nihayet
Nuruyezdan, ağır ağır başlar:
— Ruhum uluhiyetin eşiğine uçmaya hazırlanıyor.
— Ah, çıldırıyorum Yezdan. Bilsen bana da neler oluyor…
2232

berhudar olmak: mesut olmak, muradına ermek
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— İnsaniyetim sana karşı zevcelik vazifesiyle inliyor. Aman
Allah’ım, ötesini nasıl söyleyeyim?
— Gayret meleğim.
— Gönlüm hâlâ o asi aşkın peşinde. Ecel, vazife, aşk birbirine
karıştı. Lakin beni affet Şeyda. Hepsine galip. Hepsine hâkim. Hepsinden müthiş. Hepsinden zalim. O… O… Onun aşkı.
Gözleri büyüyerek Şeyda Bey, bir iki adım geriye çekilir:
— Ne söylüyorsun hanım?
— Son defa onu görmeyi pek şiddetle ruhum özlüyor.
— Bu ne müşkül dava…
— Onu buraya çağırmaz mısın Şeyda?
Zevç, pürdehşet2233 kesilerek:
— Böyle bir anda zevç, âşığı nasıl davet eder?
— Aşkın Halik’ı cümlemize de mağfiret eyler.
— Of… Bu hâl ne elim!
— Rengin soluyor, gözlerin süzülüyor. Her tarafın titriyor. Ne
oluyorsun Şeyda?
— Çıldırıyorum.
— Çabuk çağır göreyim, sonra öleyim.
— Yanlış mı anlıyorum? Kimi çağırayım?
— Sabih’i.
— Oh… O laini2234…
— Beni dünyevi merasim, vezaif2235 mesuliyetlerinden azat ettiğini demin söylemedin mi?
— Söyledim ama bende de bir his, bir aşk, bir izzetinefis olduğunu unutuyorsun.
— Muhtazır bir kadın kimseden kıskanılmaz. Ben artık ne senin olabilirim ne onun. Vücudumu mezar bekliyor. Gönlüm o vefa2233
2234
2235

p ürdehşet: büyük bir dehşetle
lain: lanetlenmiş
vezaif: görevler
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sız için hâlâ inliyor. Dünyadan bir şey anlamadım. Çok gam çektim.
Gençliğimden kâm alamadım2236. Müsaadenle son nefesimi onun
yüzüne bakarak vereyim. Merhamet et, bu ateşli hasretle ölmeyeyim.
— Sus. Dinlen. Fena oluyorsun.
Mecruh bu heyecanlı ifadesinden sonra pek yorgun düşer. Yine
kanlı öksürük o bitap vücudun kuvvetini keser. Zavallı, kendini
kısa müddet kaybeder. Yine bulur. Muhtazır gözlerini açınca bedbaht Şeyda Bey’in hâlâ pürraşe:
— Müsterih ol Yezdancığım. Teklifini duyunca vehleten kalbim,
insaniyetim değil, sana olan pek şiddetli aşkım isyan etti. Onun için
bir tereddüt vakfesi geçirdim. Mevkimi düşün. Zaafımı affet. Bu
son arzunu yerine getireceğim. Sabih’i çağıracağım. Dünyada öyle
bivicdan2237 âşıklara karşı böyle fedakâr zevçler bulunduğunu ispatla iftihar edeceğim. Gönlünü celbedemedim. Belki bu hareketimle
takdirini kazanmaya liyakat göstermiş olurum. Bu semahatta bulunan ilk koca ben olacağım. Vicdanını bana ve Halik’ına açtığın şu
elim ve büyük anda döşeğinin başı ucunda eski âşığınla bugünkü
zevcin şimdi yan yana ellerimizi kaldırıp sana merhamet etmesi
için Allah’a dua edeceğiz.
Nuruyezdan dudaklarını gülrenk eden ciğer kanlarına yaşlarını
karıştırarak:
— Ruhum ona tahmil ettiğin2238 bu minneti beraber ebediyete
götürecek.
— Üzülme güzelim… Sevgilin şimdi buraya gelecek.
Şeyda Bey, büyük bir isticalle saatine bakarak:
— Saat alaturka sekiz. Bu zaman Sabih Bey, acaba nerede bulunur?
Nuruyezdan, baygın baygın:
— *** Nezaretinde, vazifesi başında…
2236
2237
2238

k âm almak: umduğuna ve istediğine erişmek
bivicdan: vicdansız
tahmil etmek: yükleme
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— Belki bir saat sürmez. Âşığına mülaki olacaksın.
Mecruh hafif bir çırpınmayla kendinden geçer. Şeyda Bey,
doktorları içeri çağırarak bir ikisinin kulaklarına:
— Mecruhu bir iki saat daha yaşatmak için fennî ne kadar mucizekârlık kabilse icradan geri durmamanızı rica ederim.
Kendini basamaklardan aşağı atarcasına bir süratle merdivenlerden iner. Sokakta *** Nezaretinin ismini vererek bir arabaya atlar.
XXVIII
Ragıp Şeyda Bey, yüreğine açılan büyük bir izzetinefis yarasının acısıyla, bir muhtazırın o dakikaya kadar sönmez biaman bir
şiddetle ruhunu çırpındıran son arzusunu yerine getirmeye koşmak
fedakârlığının verdiği haz arasında acı, tatlı garip bir his geçiriyordu. Muhitimizde emsali işitilmemiş bu hareketiyle Sabih Bey’in
takdirini, hayretini, kim bilir belki de nefretini celbedecekti. Ve bu
vaka şayi olduğu vakit âlemin bu deryadil2239 koca hakkındaki telakkisi ne olacaktı? Perestiş ettiği o güzel zevcesinden böyle müellim bir neticeyle vuku bulacak iftirakı2240 da zihnini ateşler içinde
bırakıyordu.
Biçare zevç dünyayı seçemez bir dalgınlık içinde *** Nezaretinin kapısı önüne geldiğinden haberi olmadı. Arabacının kapıyı açıp
da “Buyurunuz beyefendi…” dediği zaman ayıldı.
Nezaretin merdivenlerinden çıkarken şimdi zevcesinin âşığıyla karşı karşıya bulunacağını, bu elim anın nezaketini, onunla yüz
yüze nasıl tavırlar, vazlar2241 almak lazım geleceğini düşünüyordu.
“Ben Nuruyezdan’ı bahtiyar edemedim. O senin için ölüyor. Ve hâlâ
benim kendine olan şiddetli muhabbet zaafımdan istifade ederek
beni sana hiçbir kocanın kabul edemeyeceği böyle bir hizmet-i sefaretle2242 gönderebilecek kadar ruhuma hâkim bulunuyor.” hakika2239
2240
2241
2242

d eryadil: gönlü geniş, her şeyi hoş gören, anlayışlı
iftirak: ayrılık, ayrılma
vaz: duruş
hizmet-i sefaret: elçilik görevi
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tini bu galip rakibine nasıl anlatacaktı? Bu ne müşkül ve müthiş bir
itiraftı… Kapılarının üzerlerine muallak levhalarda kalem odalarının isimlerini okuyarak koridorda yürüyordu. Nihayet *** Kaleminin önüne geldi:
— İşte burası… dedi.
Durdu. Karanlık bir methalden girdi. Odacılar bu kapıların
önünde birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Ragıp Şeyda Bey’i görünce
hemen ciddi birer tavır aldılar. Zair2243 sordu:
— Sabih Beyefendi teşrif ettiler mi?
Genç bir odacı ağzını yayarak cevap verdi:
— Hayır, teşrif etmediler. İçeridedirler.
— Biraz kendisini görmek isterim.
— Kartınızı takdim etmez misiniz?
Şeyda Bey, o teessürü arasında bile genç odacının hödüklüğüne tebessümden kendini alamayarak:
— Karta, nama hacet yok. “Biri sizi mutlak ve pek çabuk görmek istiyor.” demek kâfi.
Odacı zairi dikkatle süzdükten sonra içeri girdi. Ve yarım dakika sonra çıkarak “Elinde biraz iş var. Teneffüs odasına buyurunuz.
Şimdi gelecek.” cevabıyla sondaki oda kapısının perdesini kaldırdı. Şeyda Bey, kapı enliliğindeki bir aralığa girdi. Burası hasırları
parçalanmış eski bir kanepe ile iki koltuk konmuş, baş döndürecek
kadar sigara kokan kirli bir yerdi. Zair koltuklardan birinin ucuna
ilişti. Beş on dakika sonra kapının perdesi oynadı. Çok beklemeden
Rıdvan Sabih Bey, gözüktü. Küçük bey koyu barudi2244 kostümü,
tek inci iğneli kravatı, taralı sarı saçlarının üzerine itinayla örtülmüş
hasırlı fes ve ruganlı potinleriyle o kadar şık ve güzeldi ki Şeyda
Bey, ilk nazarda zevcesinin hüsn-i intihabını2245 acı acı takdirden
kendini alamadı.
2243
2244
2245

z air: ziyaretçi
barudi: barut rengi
hüsn-i intihab: güzel seçiş
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Sabih Bey, pek beşuş2246 bir çehre ile odaya girdi. Zair kıyam
etti . Kısa birer temennayla birbirini selamladılar. Fakat bu meçhul zairin çehresindeki ağırlık, ciddiyet ve pek derin bir yeis çatkınlığı Sabih’in beşaşetini biraz dondurdu. Karşı karşıya ayakta bilatekellüm bir müddet birbirini süzdüler. Sabih Bey, zairin serzenişli
ve âdeta takbihkâr2248 dik ve nafiz2249 nazarı altında çabuk sıkılarak:
2247

— Kiminle müşerref oluyorum efendim?
— Ragıp Şeyda bendeniz ile.
Rıdvan Sabih Bey, telaffuz olunan bu isim karşısında soldu.
Fakat hasbe’l-mevki2250 tecahülde2251 devam ederek:
— Affedersiniz, bilemedim.
— Nuruyezdan Hanım’ın zevci!
Sabih dudakları titreyerek:
— Sebeb-i ziyaretiniz2252 efendim?
— Pek acıklı beyefendi.
— Bu müellim muvaceheyi2253 merhameten ihtisar2254 buyurmanızı rica ederim.
— İzacımı biliyorum. Fakat müthiş bir mecburiyet şevkiyle
geldim.
— Bendenize düello teklifi için mi?
— Bu gayriinsani2255 tahmininize teessüf ederim.
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255

b eşuş: güler yüzlü, güleç
kıyam etmek: ayağa kalkmak
takbihkâr: kınayan
nafiz: içe işleyen, tesir eden
hasbe’l-mevki: durum gereği
tecahül: bilmemezlikten gelme
sebeb-i ziyaret: ziyaret sebebi
muvacehe: yüzleşme, yüz yüze gelme
ihtisar: sözü kısa kesme
gayriinsani: insanlık dışı
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— Ne bileyim ay efendim… Bir zevç kable’l-izdivac2256 zevcesiyle aralarında bir sevda macerası geçmiş diğer bir erkeği niçin
görmeye gelir?
Şeyda Bey, saate bakarak:
— Saat dokuza geliyor. Böyle bilüzum2257 sözlerle geçirecek
bir dakika vaktimiz yok. Bedbaht Nuruyezdan ruh teslim etmeden
yetişmeliyiz.
Sabih fena hâlde afallayarak:
— Ne diyorsunuz? Hastalığını hiç işitmedim.
— Onun frengilerden2258, yenircelerden2259 müthiş, nakabil-i tedavi2260 eski bir marazı2261 olduğunu bilmiyor muydunuz?
— Asla.
— Biraz düşünseniz bulursunuz.
— Nur gibi tertemiz bir kızdı.
— Onun bu müthiş hastalığı size olan aşkıdır. Nihayet işte bu
zalim sevdası yüzünden ölüyor.
— Benim bunda ne dahlim olabilir? Ben evlendim. O sizinle
izdivaç etti. Aradan bu kadar vakit geçti. O zamandan beri birbirimizle ne görüştük ne mektuplaştık ne haberleştik.
Ragıp Şeyda, tekrar saati göstererek:
— Beyefendi, beş dakika daha kaybettik. Biçare kadın ölmeden
yetişelim.
Sabih Bey, hararetle:
— Beyefendi tabip değilim, hoca değilim. Ağır bir hastanın yatağı başına koşup da ne yapacağım?
2256
2257
2258

2259
2260
2261

k able’l-izdivac: evlenmeden önce
bilüzum: gereksiz
frengi: tedavi edilmediğinde inme, körlük, delilik vb. sonuçlara kadar varan
döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
yenirce: cüzzam
nakabil-i tedavi: tedavi edilemez
maraz: hastalık

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR | 299

— Affedersiniz beyim, teessürümün şiddetinden size yoluyla
ifade-i hâl2262 edemedim.
— Ne söylerseniz teklifinizin garabeti2263 içinden çıkamazsınız.
— Merhamet buyurunuz, Nuruyezdan Hanım’ın gönlü, inkisarı2264 nakabil bir muhabbetle size merbut olduğu için benimle yıldızı
barışamadı.
— Bunda benim günahım?
— Bu geçmiş maceranın günahı yalnız kadın tarafına yükletilemez ya! Bunda elbette sizin de bir hisseniz olacak.
— Ben onu ciddi bir muhabbetle sevmedim ki!
— Sevdiğinize dair el yazınızla bazı vesaik çıkarılırsa ne dersiniz?
— Olabilir ya. Gençlik bu… Heva ve heves. Kızlara name yazmamış delikanlı bulunur mu?
— Aranızda teessüs eden muhabbet, sırf kız tarafının meyil ve
ısrarı üzerine mi vuku buldu?
— Bunu bir isticvap2265 şeklinde soruyorsanız cevap veremem.
Çünkü bana karşı bu salahiyeti2266 haiz değilsiniz. Psikolojik malumat suretinde izahat istiyorsanız o başka.
— Ben buraya bir müstantik2267 sıfatıyla gelmedim. Sırf insani
bir his şevkiyle geldim. Onun sizi bu kadar şiddetle sevmesine mukabil, sizin ondan hoşlanmamış yahut çabuk bıkmış olmanız pek
merakımı celbetti.
— Bu merakınızı defedebilirim. Dinleyiniz. Bendeniz evvelden beri şimdiki zevcem Fazlünnisa Hanım’ı seviyordum.
— Nuruyezdan Hanım araya ne suretle girdi?
2262
2263
2264
2265
2266
2267

ifade-i hâl: durumu anlatma
garabet: tuhaflık, acayiplik
inkisar: kırılma
isticvap: sorguya çekme
salahiyet: yetki
müstantik: sorgu hakimi
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— Müsaade buyurunuz, anlatacağım. Mademki aramızda gelmiş geçmiş bazı aile esrarı var, binaenaleyh ben de kendi zevceme
ait bir sırrı size tevdide beis2268 görmüyorum.
— Hayhay…
— Kızlık zamanında benim Fazlünnisa’yı dehşetle sevmeme
mukabil o bana karşı gayet ağır davranıyordu. Birçok zaman müstağni2269 bulunduktan sonra nihayet “Ben seni sevemem, çünkü
gönlüm başka birinin meshuru.” cevabını verdi. Yeisimden çıldıracaktım, intihar tasavvurlarına kadar vardım. Ben böyle hayatla
memat arasında muhayyer yaşarken Nuruyezdan Hanım’a tesadüf
ettim. Ondaki melekâne2270 hüsn ü ânın2271 beni bu ilk sevdadan kurtarabileceği zannına düştüm. Muaşakamızın bidayetinde bu zannım
çok kuvvet buldu. Çünkü itiraf ederim, zevceniz zevcemden nispeti
kabul etmez derecede güzeldir. Fakat gönül bu, aşkın mikyası, güzellik nispeti üzerine kurulmuyor. Bu büsbütün ruhi başka bir mesele. Tesadüfe bakınız ki Fazlünnisa’nın sevdiği delikanlı ona, onun
bana gösterdiği muamelenin aynını yapar. Yani o da diğer bir kadın
severek Fazlünnisa’yı terk eder. Hüsran içinde kalan zevcem bana
meyletmeye mecbur olur. Onun bu avdeti üzerine tabii ben de Nuruyezdan’dan çekildim. Mesele bundan ibaret efendim.
— Zevcenizi seven delikanlının vefasızlığı bakınız teselsülen2272 ne müellim vakayiye sebep oluyor.
— Çok şükür ortada tamir kabul etmez bir fenalık yok. Âşığı
onu terk ettikten sonra Fazlünnisa nasıl beni sevmeye mecbur olduysa benim ondan çekilmeme mukabil Nuruyezdan Hanım da sizi
sevmek zaruretinde kalır. İş olur biter…
— Nuruyezdan, ilk aşkında zevcenizle nispet kabul etmez derecede sadık, samimi ve onun hilkati her ikinizden yüksek, saf ve
insani… Sebep olduğunuz faciadan henüz haberiniz yok beyefendi.
2268
2269
2270
2271
2272

b eis: zarar, sakınca
müstağni: ilgi, alaka göstermeye tenezzül etmeyen
melekâne: melekçesine
hüsn ü ân: güzellik
teselsülen: zincirleme
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Sabih Bey, biraz şaşırarak:
— Nasıl facia?
— Nuruyezdan isminizi telaffuz ederek kalbine bir kurşun sıktı.
Sabih’in benzi uçarak:
— Ay?
— Kurşun kalbe gitmedi, ciğerleri delerek harap etti ve dâhilde
kaldı. Biçarenin ancak iki üç saat kadar yaşayabileceği acilen celbolunan etibbanın muayeneneleriyle sabit oldu. Nezf devam ediyor.
Zavallı Nuruyezdancağız gittikçe dermandan, hayattan düşerek soluyor, geçen her dakika içinde azar azar ölüyor. Hâlâ bir aşk tehlili
gibi isminizi ağzından düşürmüyor.
O küçük odayı dolduran zifirli hava birdenbire ağırlaştı. Matemî bir kesafet aldı. Kalpleri sıkmaya, damarları ezmeye, beyinleri zehirlemeye başladı. Tavırlara, sözlere ölüm sıkleti ve ciddiyeti
geldi.
Aralarını saran bu kabir darlığı içinde Ragıp Şeyda Bey devam
etti:
— Son indifaatını2273 savuran bir yanardağ gibi Nuruyezdan ağzından kanlarla beraber sizin aşkınızı saçarak beni döşeğinin yanına
çağırdı. İcrasını benden istirham ettiği bir son arzusu olduğunu söyledi. Bilir misiniz son olarak ne emel izhar etti?
Sabih hafif bir raşeyle:
— Ne bileyim?
— “Sabih Bey’i çağırınız. Ölmeden göreyim.” dedi. Ve bu büyük emelinin icrasına beni memur etti. Eski âşığını davete zevcini
gönderdi. Böyle bir andaki vazife-i insaniyyemi2274 zevçlik vakar ve
izzetinefsime takdimen2275 geldim. Geçirecek bir dakika vaktimiz
yoktur. Çünkü Nuruyezdan sizi görebilmek için döşeği içinde Azrail’in hamlelerini defe uğraşıyor. Buyurunuz beyefendi, bir araba
bizi bir çeyrekte Vefa’ya götürebilir.
2273
2274
2275

indifaat: yanardağ püskürtüleri
vazife-i insaniyye: insanlık vazifesi
takdimen: öncelik tanıma, öne alma
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Rıdvan Sabih Bey’i derin bir düşünce aldı. Gözlerini kırpıştırdı, dudaklarını ısırdı. Kâh tavana kâh potinlerinin uçlarına baktı.
Renkten renge giriyor, bir şeye karar veremiyor yahut verdiği kararı
söyleyemiyordu.
Nihayet Ragıp Şeyda Bey, mecruhun yaşayacağı dakikaların
mahdudiyeti nispetinde, hâli merhamete şayan bulunduğunu, binaenaleyh tereddütle geçirecek zaman kalmadığını bir daha ihtara
mecburiyet gördü.
Rıdvan Sabih Bey, alnından pek ince habbelerle sızan teessür
ve sıkıntı terini mendiliyle silerek:
— Zavallı kadına pek acıdım. Fakat onun bu feci akıbetine
sebep ben değilim, kendi saffetidir. Her genç, aşk kelimesiyle oynamaya başladığı vakit bunun her kalbe göre manasının değişeceğini bilmeli. Zamanımızda Ferhat ile Şirin ve Leyla ile Mecnun
efsanelerinin artık hakiki mümessilleri bulunamayacağı hakikatini
öğrenmelidir.
— Sözlerinizde umuma şamiliyet kuvveti daha doğrusu şaz kabul etmez umumi bir kaide hikmeti yoktur. Bugün bile Leyla ile
Mecnun’a rahmet okutacak ne çılgın ne taşkın sevdakârlar vardır.
Nuruyezdan’ın kabahati -hayır, daha salim bir ifadeyle felaketi- kendi gönlüne tekabül edecek saffet, samimiyet ve ulviyette bir
kalbe tesadüf edememiş olmasındadır. Lakin beyefendi, böyle bir
münakaşanın şimdi hiç sırası değil. Her ne fenalık olmuşsa olmuş,
bunun şu son anda elinizden gelebildiği kadar tamirinde kusur göstermezsiniz zannederim. Bu sizin insaniyetinize müterettip2276 bir
vazifedir. Buyurunuz. Çabuk… Pek çabuk gidelim. Azrail özür dilemez.
Rıdvan Sabih Bey, yüzünün terlerini ufak ufak darbelerle mendile içirmekte devam ederek:
— Beyefendi, küçük bir sual iradıma müsaade eder misiniz?
— Buyurunuz.
— Zevcenizi çok seviyor musunuz?
2276

müterettip: ait olan, ilgili bulunan
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— Sizi bunu anlayacak ferasetten mahrum görmüyorum.
— Evet, böyle bir anda beni davete gelmenizdeki fedakârlığınız muhabbetinizin derecesini gösteriyor. Lakin buraya gelmek için
büyük bir cebrinefis2277 ve büyük bir vicdan mücadelesinde bulunduğunuza şüphe yoktur.
— Bu hakikati de inkâr etmem.
— Bendeniz de bu büyük müsaade, daha doğrusu insaniyetinizi
suistimal etmek istemem.
— Anlayamadım.
— Huzurunuzda zevcenizin eski muaşıkının yüzüne enzar-ı
sevda2278 ve iştiyakını dikerek teslim-i ruh2279 etmesine vicdanım
razı olamıyor.
— O bana ait bir endişe.
— Bu teklifinizi reddetmekle bütün kabahat ve vicdansızlıkları
yüklenerek sizi bu pek ağır fedakârlıktan kurtarmış oluyorum.
Birbirine karşı olan mevkilerinin nezaketi kendince artan bu
iki genç arasında yine vicdanları ezen elim bir sükût başladı. Ragıp Şeyda Bey’in gözleri önüne, ağzından kanlı köpükler taşan ve
gözleri en son ve en biaman bir arzuyla kapıya dikilmiş zevcesinin
ölüm döşeğindeki o hâli geldi. O ağır sükûtu bozarak:
— Karşı karşıya kaldığımız şu elemli dakikalar hayatın pek
müstesna bir anıdır. Meseleyi birtakım âdet ve göreneğin avami2280
endişelerinden tecrit ederek insaniyet fevkinde yüksek bir felsefe
nazarıyla görmek lazımdır. Şu sözlerimle vicdanımı size biraz anlatabildim zannediyorum. Binaenaleyh işte teklifimi tekrara lüzum
görüyorum. Ona sizi getirmeyi vadettim. Ve bu vaadimi samimiyetle ifa etmek isterim. Yürüyünüz gidelim.
2277
2278
2279
2280

c ebrinefis: kendini zorlama
enzar-ı sevda: sevgi bakışları
teslim-i ruh: can vermek
avami: bayağı
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— Masum yaşamış, saf, nezih bir kadının son nefeslerini, zevcinin yanında, eski bir sevdakâr sıfatıyla olacak huzurumla ihlal etmek istemem. Muhtazırlara ölülerden ziyade hürmet lazımdır.
— Fazlünnisa Hanım’ın ye’s-i sevdasından2281 kurtulmak için
Nuruyezdan’a ilanıaşk ettiğiniz zaman sizde böyle bir endişe-i insaniyyet2282 bulunaydı şimdi bu feci hâle şahit olmazdık.
— Ne demek istiyorsunuz?
— Bu davete icabet etmemek için “insaniyet” lafzının siperi arkasına saklanıyorsunuz. Hakikat-i hâl2283 büsbütün başka.
— Zekâvetinizi tebrik ederim. Sizi bu fedakârlığa sevk eden
zevce muhabbeti, aynı şiddetle bende de vardır. Ben de karımı nihayetsiz bir aşkla severim.
— Allah ikinizi birbirinize ebediyen mübarek etsin. Bu ziyarette sizin zevce muhabbetinizi ifsat2284 edecek bir dalalet yok.
— Kadın kalbidir, incinir.
— Nuruyezdan’ı kıskanarak mı?
— Evet, itiraf ederim.
— Bu dünyadan ancak bir iki saatçik pek bedbahtane nasibi
kalmış, ölüm döşeğindeki talihzede2285 bir kadın kıskanılmaz, ona
hürmet ve merhamet edilir.
— Doğrusu kalbiniz kadar ali felsefeniz var.
— Felsefemin ulviyetini ona tebaiyetle tasdik ediniz.
— Edemem. Çünkü Nuruyezdan Hanım’ı zevcem çok kıskanır.
İsmini bile işitmeye tahammül götüremez.
— Mazeretiniz anlaşıldı. Kâfi. Size son söz olarak insanca bir
nasihat vereyim. Bir saat sonra fenayab2286 olacak bir muhtazırın
pak aşkından kimseye bir fenalık gelmez. Zevcenizin bu husustaki
2281
2282
2283
2284
2285
2286

y e’s-i sevda: sevda kederi
endişe-i insaniyyet: insanlık kaygısı
hakikat-i hâl: gerçek durum
ifsat: bozma
talihzede: kadersiz
fenayab: yok olmak
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kıskançlığı pek abestir. Sizinle izdivacından evvel sevişip de terk
olunmak felaketine uğradığı delikanlıdan siz zevcenizi kıskanırsanız bu hakkınızı kimse inkâr etmez. Çünkü her dakika bu tehlikeye maruzsunuz. Fazlünnisa, eski muaşıkından göreceği bir iltifat
tebessümüyle sizi yakasından bir tahtakurusu gibi silkip atabilir.
Onun ismindeki fazilet, sizi bu beladan kurtaramaz. Milyonda bir
kadında Nuruyezdan’ın ulviyet-i hulkiyyesini2287 bulmak kabil değildir. Siz daima bu büyük tehlikeden korkunuz, bir muhtazırdan
değil…
— O bana ait bir mesele, sizden sorulmaz…
— Sana da… Zevcene de… Aşk ve alakaya… Bütün dünyaya
da lanet olsun. Keşke ağzından öyle sözler işitip böyle sefil kalplerin mahlukiyetine şahit olmayaydım…
Ragıp Şeyda Bey, muhatabının yüzüne bu hakaretleri tükürerek hemen odadan dışarı fırlar.
Ragıp Şeyda Bey, hayattan, her şeyden derin bir infial ve hemen bir istikrahla2288 eve döndü. Odadan içeri girdi. Nuruyezdan’ın
ruhu ebediyete uçmak için sanki onun avdetini bekliyordu. Zevcinin bir saatlik gaybubetinden beri kanlı öksürükleriyle zavallı daha
zayıf, daha bitap düşmüş, daha incelmiş, gayrimaddileşmiş, esirî
bir şeffafiyet2289 almış, lahutiler2290 hulkiyetine girmeye başlamıştı.
Zevcini görünce arkasından Sabih gelir zannıyla pareli vücudunu döşeğe dayadığı iki eli üzerine yükleterek, ruh-ı aziminden2291
kopan tavsifi nakabil bir incizap2292 tebessümüyle davrandı. O solgun sima üzerindeki iki durgun gözü, vedalı son bir aşk şimşeğiyle
parladı.
Şeyda Bey, huşuyla döşeğe yaklaştı. Bir elini göğsüne koydu.
Ötekini semaya kaldırdı. En ciddi, heybetli ve müessir sedasıyla:
2287
2288
2289
2290
2291
2292

u lviyet-i hulkiyye: yüce yaradılış
istikrah: iğrenme, tiksinme
şeffafiyet: saydamlık
lahuti: ilahi
ruh-ı azim: çıkmakta olan ruh
incizap: çekici
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— Bu dünyada iman ettiğim ne kadar mukaddesat varsa onların kutsiyetleri üzerine yemin ederim ki Rıdvan Sabih Bey’in kalemine gittim. Uğradığımız faciayı anlattım. Son arzunu tebliğ ettim.
Vahi2293 bin özür serdiyle2294 gelmedi.
Mecruh yeniden bir kurşunla vurulmuş gibi yastığı üzerine
düştü. Tekellüme artık mecali yoktu. Yalnız nazarıyla konuşmak
için gözlerini zevcine dikti.
Şeyda Bey, zavallının bu ilk sözlere kanaat edemeyerek daha
tafsilat istediğini anlayarak:
— Serdettiği en büyük mazereti nedir, bilir misin?
Bu sual üzerine karı koca birbirine bir müddet bakıştılar. Sonra
Şeyda Bey, sözünü tamamladı:
— Fazlünnisa Hanım’ı gücendirmemek için gelmedi.
Revolver kurşununun öldüremediği Nuruyezdan’ı bu söz bitirdi. Hemen yüzünü muğber2295 olduğu bu dünyadan, diriler için
gayr-i meri2296 öteki âlem-i esrara2297 döndü. Bakışının biraz evvelki lemaları2298 söndü. Göğsüne ince bir hırıltı geldi. Göz kapakları
aralandı, karaları kaydı. Dünyadan ahirete o ne süzgün bakıştı ya
Rabbi’m… Bu iki âlem arasındaki o teslim tesellüm2299 an-ı mühimminde2300 birinin varlık sandığımız hiçlikleri, diğerinin ebediyetine karışıyor. Hisler, hazlar, neşeler, ıstıraplar, elemler sönüyor;
ölüm, galebesinin bütün istihzasıyla gülüyordu.
Gide gide gözler ruhun kaybolacağı meçhulat afakının biintiha
boşluklarına, hiçbir ziruha iskandili müyesser olamayan derinlik2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300

v ahi: boş, manasız, abes
serd: ileri sürmek
muğber: gücenmiş, darılmış, kırgın
gayr-i meri: gözle görülmeyen
âlem-i esrar: sırlar evreni
lema: parıltı, parlaklık
teslim tesellüm: teslim alma ve verme
an-ı mühim: önemli an
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lerine esrar-alud2301 bir merkûziyetle2302 dikildi. O sabit enzar, fevka’l-his2303 manevi bir mealle ebediyeti fânilere tercüme ediyordu.
Muhtazır süzüldü. Sanki hep maddiyetinden tecerrütle nur
oldu. Feyzullah Efendi’nin bibaht2304 torunu nihayet güldü. Hayatta
bulamadığı hakiki neşeyi ölüm ona veriyordu.
Önünden masiva2305 perdesi kalktı. Her şey silindi. Ne aşk vardı
ne Sabih. Ne hüsn kaldı ne kabih. Bütün melal-i ömrü2306 zefirle2307
söndü. Mahluk, Halik’ına döndü. Çehre duruldu duruldu… Her şeyin hiçliğine gülen bir saffet aldı. Meali bigeran2308 bir umman oldu.
Ölünün yüzü, her diri için en büyük ibretle okunacak bir akıbet
sahifesidir. Fakat biz hayat denen rüyanın kahramanları, bu uyananı
teşrih2309 neşterinden diğer suretle tetkik edemeyiz.
Ertesi günü Feyzullah Efendi’nin hanesinden büyük bir cemaatin omuzunda müzeyyen bir kadın cenazesi çıkarılıyordu. Yeni
gelinliğini imaen2310 tabutun başına pırıl pırıl telli bir duvak örtmüşlerdi. İçeriden kopan kanlı ah ve figanla viran konağın temelleri
sarsıldı. Şangır şungur camları saçıldı. Ağlamaktan kısılmış bir ses
tabutun arkasından bağırıyordu:
— Yavrumu nereye götürüyorsunuz? On dokuz yaşını kara topraklarda mı dolduracak?
SON
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2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

e srar-alud: esrarlı
merkûziyet: saplanmış, dikilmiş olma
fevka’l-his: duyguüstü
bibaht: talihsiz
masiva: varlık evreni
melal-i ömr: ömür kederi
zefir: nefes verme
bigeran: nihayetsiz, sınırsız, uçsuz bucaksız
teşrih: otopsi
imaen: üstü kapalı olarak anlatma

