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Recaizade Mahmud Ekrem
Osmanlı şair ve yazar.  (d. 1 Mart 1847, İstanbul - ö. 31 Ocak 1914), 

19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önde gelen isimlerindendir.  
Takvimhane Nazırı Recai Efendi’nin oğlu, Ercüment Ekrem Talu’nun 

babasıdır. Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858’de ilköğretimini 
tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti. Hariciye Nezareti Mektubi 
Kalemi’nde memurluğa başladı (1862). Tanzimat ve Nafia dairelerinde 
başmuavinlik (1874), Şura-yı Devlet (danıştay) üyeliği (1877), Mekteb-i 
Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi’nde öğretmenlik (1880-88), birkaç ay 
Evkaf ve Maarif Nazırlığı (1908), Meclis-i Âyân üyeliği (1908-14) yaptı.

Namık Kemal’le tanışmasının ardından Encümen-i Şuara’ya katıldı. İlk 
yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. 
1870’lerden sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından 
çeviriler yaptı. 1870’te ilk oyunu Afife Anjelik, 1871’de ilk şiir kitabı Nağme-i 
Seher yayınlandı. Yaşamını yitirdiğinde Meclis-i Âyan üyesiydi.

Ölümü nedeniyle okullar tatil edilmiş ve büyük bir cenaze töreni 
düzenlenmiştir. Mezarı, oğlu Nejad’ın kabri yanında, Küçüksu’dadır.
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BİRİNCİBÖLÜM

1

BağlarbaşıyoluylaÜsküdar’danÇamlıca’yagiderkenTophanelioğ
lundakidörtyolağzındanyaklaşıkolarakyüzadımileriyebakıldığında
ogenişasfaltınbitişinedoğruetrafıoldukçayüksekbirduvarlaçevrili
korulukgörülür.

Oradakikoruluğavarıldığındaasfalt ikiyeayrılır.Duvarlaçevrilmiş
olankoruluğunbüyükbirkapısıvardırki,ikiyoluntamayrıldığınoktaya
denkgelir.

Sağvesoldakiyollardanhangisinegidilsekarşı tarafıokorulukla
sınırlıdır.Koruluğunyanındakiduvaralçakolduğu içinüzerindenhay
vanların,özellikledeinsanlarıngirmemesiiçintellerleçevrilmiştir.

Fazladikolmayanbiryokuşüzerindekibuyollardannormalhızla
dörtbeşdakikakadargidilinceboyluboyuncaduvarlaçevrilmişolan
koruluktaküçükbirmeydanavarır.Koruluğunburadadaaşağıdaki
kapınınhizasındabirkapısıvardır.Yüksektenkuşbakışıbakıldığında
konikbirşekildegörünecekolankorulukburadabiteramaikiyolyine
debirleşmez.

Küçükmeydanınyaklaşıkotuzadımötesindeepeycegenişveyük
sekbiralanüzerindeeskimimaridekibinalarınbenzeriolanenlisaçaklı
birkattanibaretbirbinavebununetrafındabazıbüyüksayılabilecek
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ağaçlarvardır.Üstyanındaisebirtakımselvivemeşeağaçları,vaktiyle
kırılamayıpkalanvebulunduğuyerinSarıkayaismiyleanılmasınasebep
olanbüyükbüyüksararmışkayalararasında,inişliyokuşluterkedilmiş
birmezarlıkbulunur.Geçtiğimizküçükmeydandanburayakadarkime
safehemenhemenbeşdakikadır.

Mezarlığıdageçince,ikiyolhembirleşirhemdedüzleşir.Buradan
yinebirbeşdakikakadardahaileriyüründüğündeartıkÇamlıcatepe
sinineteğindeKısıklıKöyü’nünçarşısınavarılmışolur.

Burayagelinceyekadareğeryorulmadıysaktekraraşağıdoğruine
limdenoktalarınıvesınırlarınıbelirlediğimizyerleriinceleyelim.Doğal
olarakbuincelemeyeadıgeçenkoruluktanbaşlayacağız.

BurasıÇamlıcaBahçesiismiyle,İstanbul’dailkaçılmışolanbahçe
dir.Kimbilirkaçzamandanberihalkınilgisiniçekmediğiiçingenellikle
kapılarıkapalıdurur.

Yazlarıveyaözelliklebaharaylarındabubahçeyiaçtırıpdaaşağı
dakikapıdaniçeriyegirseniz,beşonadımilerleyipçevrenizeşöylebir
bakıncasonderecegüzelveruhunuzuaydınlatanhoşbirbahçeiçinde
bulunduğunuzuhemenanlarsınız.

ÇamlıcaBahçesi,yalnızdüzenlendiğitarihtegüzelgörünmesiama
cıyladeğil;dahasonraları,yanizamangeçtikçeağaçlarınbüyümesidik
katealınarak,korunabileceklerişekildemeydanagetirilmiştir.Obüyüklü
küçüklütarhlarınıngüzellikvedurumlarınabakarakilkdüzenlemesini
yapantabiatseverustakimise,sanatınahayranolur,hertarafınıdikkat
vebeğeniylegözdengeçirmeyebaşlarsınız.

Oradangeçenlerinmeraklıbakışlarındankorumak içinkenarlara
sıralanmışvedalbudaksalıvermişsalkım,aylantoz,atkestanesigibigölge
verenağaçlarile,ortayerlerdeyeryerdikilmişçınar,kavak,manolya,
salkımsöğütgibitürlütürlüağaçlarınvebazıyerlerdegözünnurunun
değil,güneşışıklarınınbileiçerisinekolaylıklanüfuzedemeyeceğisurette
sıklaşmışormancıklarınetrafındadolaşır,bunlarıdolayısıylagönülalıcı



7

ARABA SEVDASI

bulursunuz.Birazilerleyincebirdüzlüğünortasındaüstükapalı,etrafı
açık,kameriyemsibirşeyvebazıkenaryollarüzerindekulübetarzında
düzgünvegüzel,ufakufakbinalargözünüzeçarpar.Bunlardankame
riyeyebenzeyenşeyinözelgünlerdemüzikyapmak içinçağrılacak
çalgıcıtakımınamahsusbiryerokulübelerindebahçeiçindeyiyecek
veiçeceksatmakiçinyapılmışbüfelerolduğunufarkeder,bunlarıda
beğenirsiniz.

Birazilerigidincebirbüyükgöl,ortasındadahoşbiradacık...Bu
adayıkenarabağlamaküzeredüzgünolmayanbirşekildeçittenyapıl
mıştabii,güzelköprülerveadanınüzerindeyineişlenmemişağaçdal
vekütüklerinden inşaedilmişzarifbirköşkgörür;bunlardandaçok
hoşlanırsınız.Nihayetyukarıdakikapıdançıkar,bahsettiğimizküçük
meydandabulunanalanüzerinde,dahaöncegördüğümüzbinayıda
yakındanseyredersiniz.Buyapınınbahçeyebağlıbir(gazino)olduğu
nuöğrenir,bahçeninherbakımdanmükemmelşekildedüzenlendiğini
kabuledersiniz.

2

ÖzetolaraközelliklerikabacatarifedilmişolanÇamlıcaBahçesi,
dahaöncelerişimdikigibihüzünlü,sessiz,tenhabiryerdeğilgürültülü,
coşkulubirşenlikyeriydi.

Düzenlemesiyletitizlilikleuğraşılanbubahçenin,Rumi1286senesi
baharmevsimindeaçılacağıhaberiüzerine,İstanbulveüçbeldeolarak
adlandırılanyerlerinhalkıarasındatanınacak,sosyetegençler,özellikle
deböyleeğlencelerierkeklerdenbirkaçkatfazlaaramayayaradılışı
gereğiyatkınolanhanımlar,açılışgünününgelmesinibeklerkenyeni
elbiselervesüslerhazırlamayahızvermişlerdi.Bizimmemleketteeşi
henüzgörülmemişbu“moda”gezintiyerindenhervakit,hattameh
taplıgecelerdebilefaydalanmakiçinpekçokailelerÇamlıca,Bulgurlu,
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Kısıklı,Tophanelioğlu,Bağlarbaşıtaraflarındaköşkler,haneleryaparak
bahargelirgelmezhementaşınmaktaaceleetmişlerdi.

Sonundaoseneninmayısayıbaşlarında“Bahçe”açıldı,dinlenme
vegezintiyemahsusolancumavepazargünleriÜsküdar,Kadıköy,Bey
lerbeyigibiÇamlıca’yakomşusayılanyerlerdenbaşkaİstanbul’unuzak
yerlerinden,Boğaziçi’ndenvediğeryerlerdenarabalar,hayvanlarlave
bazılarıyayaolarakgelenkadın,erkekbinlerceseyircininbahçeyetop
lanmasıgerçektengörülmeyedeğerbirmanzaraydı.

Sınırlarıbirçeyreksaatteancakgezilebilenbahçeye,okadargeniş
olmasınarağmen,oinsankalabalığısığmadığıiçinhalkınbirkısmıgirdikçe,
diğerbirkısmıçıkmayamecburkalıyordu.Bunedenlegerekyukarıdaki,
gerekaşağıdakikapıdandurmadangiripçıkanseyircilerinyoğunizdiha
mından,okocabahçebenzetmebirazkabacaolsadabüyükbirarı
kovanınıandırıyordu.Fakatbuöylebirkovandıki,arılarınbalalacakları
çiçeklerdeiçindeydi!İçeridekalanlardanalafrangabirtabirilegüzeller
sınıfınadahilolanlar,baharmanzaralarıylarekabetedergibienparlak,
engüzelrenkleriçindeveüçü,beşibiryerdeçiçeklergibiikiyanasalına
rakgezinirlervebunlardanbalalmakhevesiylekararsızolanarımizaçlı
gençbeylerdeçiçeklerinarasındaikişerikişerdolaşırlardı.

Bahçenindışarısınagelince,odabaşkabirdünyaydı:Süslühanımlar,
şıkbeyleritaşıyanbirkaçyüzkadararaba,hareketlibirzincirgibibirbiri
ardıncabahçeninetrafınıkuşatmışlardı.

Aslındaotarihteağaçlardahaçokgençlik,belkideçocuklukdöne
mindeydi...Ormanlarisepekseyrekolmaklaberaberbitkisınıfıiçinde
görüntüaçısındangüzelvebahçesüslemesineuygunağaç,çiçekve
çimenlerinmakbulolanveitibaredilenhertürünübünyesindebarın
dırıyordu.Tabiatınbaharbahçesiseçmegüzelliklerinintoplandığıbiryer
gibibakılmayadeğerdi.Ayrıca,içerisindegölgibi,köşkgibigörüntüleri
diğeryöndendememnunedecekyönleri,özellikledinlenmevehuzur
arzuedenleriçinyeryersandalyeleri,kanapeleribulunanbahçe,hal
kınbaşkaseyiryerlerineolanrağbetinitamamiylekendisineçekmişti.
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Bununlaberabercumavepazardanbaşkagünlerdevebazenmehtaplı
gecelerdebile“Bahçe”ninziyaretçilerieksikolmazdı.Bunedenleşöyle
söylemiştikki,ÇamlıcaBahçesibundanevvelşimdikigibihüzünlübir
sessiztenhalıkdeğil;gürültülü,coşkulubirşenlikyeriydi.Gerçekten
oyaşlıbaşlıağaçlarvaktiylegençti.Hevesvearzularınakarşıkararsız
gençlergibi,bunlardaenhafifbirrüzgârlahemensallanmayabaşlar,
coşkuveümidedairkonuşmayakoyulurlardı.

3

Oyılınhaziranayıortalarınadoğrusıcaklargündengüneşiddetini
artırdı.Sıcaklararttıkçabahçedekihareketlilikazalmayabaşlamıştı.Bir
perşembegecesiçıkanbir fırtınanınardından,sabahakadardevam
edenyağmurhavayısüzüptemizleyerektozlarıtamamenbastırdığıgibi
dağlara,bağlaradayenibirtazelikgetirmişti.Birgünsonrakicumagünü
saatsekizsularında“Bahçe”,benzerigörülmedikbirkalabalığasahne
olmuştu.Bukalabalıktaerkeklervekadınlarayrıayrıolmaküzere,üçerli
beşerligruplarhalindebahçeniniçindeaşağıyukarıgezinirler;bazılarıda
ağaçlarınarasındakikanapelere,sandalyelereoturarakveçalgıcılarıno
zamanlarİstanbuldaçokmodaolan“BelleHelen”operasındançaldıkları
ezgileridinleyerek,gezinenleriseyrederekeğlenirlerdi.

Buseyircileriniçindeyaklaşıkyirmiüçyirmibeşyaşlarındayuvarlak
yüzlü,yanıktenli,elagözlü,siyahsaçlı,küçükbıyıklı,kısaboylu,güzel
giyinmişbirbeygörülürdü.Aşağıkikapıyayakın,kapıdangireniçıkanı
görmeyeuygunbiryerde,birmasanınyanındakiikisandalyedenbirine
kendisikurulmuş,diğerinedeyakasınıniçtarafındaki“TerziMir”markası
yakındangeçenlerindikkatiniçekecekşekilde,pardesüsünüatmıştı.

Masanınüzerinde,tepsiiçindebirbirabardağıneredeysebirsaatten
berigeldiğigibidoludurmaktaydı.Gençbeyise,oturduğuyerdebacak
bacaküstüneatmış,sağayağınımızıkanıntemposunauygunhareketlerle
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süreklioynatıyordu.Ayağıhiçküçükdeğildi;amaziyadesiylenazik,ziya
desiylebiçimligösterenHeralişiparlakbotununsivriceburnunaelindeki
bağasaplı,sapınınüzerindedeFransızca(M.B.)harflerigörünengümüş
markalıbastonuylaardısıravuruyordu.Buaradaherbeşdakikadabir,
uçlarısırmalısiyahbiripekşeridebağlı,minelisaatinibeyazyeleğinin
cebindençıkarıpbaktıktansonraanidenyerindenfırlıyor,kapıtarafına
doğrubeşonadımgittiktensonrayinesandalyesinedönerekeskihalini
alıyordu.Gençbeyinbuhalinedikkatedenler,kendisininçokönemlibir
bekleyişinhuzursuzluğuiçindebulunduğunakanaatgetirebilirdi.

4

MuhteşemBihruzBey,eskivezirlerdenrahmetli... Paşa’nınoğ
ludur.

İlden ilegeçerek,onbeşsenedir İstanbul’aayakbasmamışolan
babasıylaküçükyaşındamemleketmemleketdolaştığıiçinBihruzBey,
birçocuğunöğrenmesigerekenbilgileriiyibirderecedeonaltıyaşına
kadaröğrenememişti.Sonundababasınıngörevdenalınmasıüzerine
İstanbul’aküçükbeyinbirokulayazdırılmasıiçinuğraşıldı.Aradanaltıay
geçmedenPaşayinebirilinvaliliğinetayinedildiveİstanbul’dantekrar
ayrılmayamecburoldu.AncakbudefaBihruzBey,öğrenimindengeri
kalmamasıiçinannesiyleberaberİstanbul’dabırakıldı.

İkisenesonraPaşayinegörevdenalınıpİstanbul’ageldiğinde,oğ
lunucümlekuruluşundan,dilbilgisinden,okumadan imtihanederek
öğrendikleriniyeterligördü;öğreniminitamamlayıpdabirdiploma
almasınakadarokuladevametmesinegerekgörmedi.Çocuğu,kendi
isteğiyleBabıâlidairelerindenbirisineverdi.Birbeyefendiiçinbilmesi
kesinliklegerekligörülenFransızca ileberaber ikinciderecedeönem
taşıyanArapçaveFarsçayıöğretmeküzereBihruzBey’eayrıayrımaaşlı
eğitmenlertuttu.
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BuilkişheyecanıileBihruzBey,beşaltıaykadar“Kalem”edevam
ederekdahaFransızcabirkelimeokumayıbaşaramadan,ezberlediğibir
haylisözvedeyimlerilekibargençbeylerintavırlarını,kıyafetlerinihal
vehareketlerinitaklitegecikmedi.

Annesinintekçocuğuolduğuiçinhepşımartılarakbüyümüştü.Ba
basınınserveti,oğlununheristediğinikolaycaeldeedebilmesinemüsait
olduğugibi,gençlikheveslerihiçbirşekilde,birgünbileengellenmediği
içinBihruzBey,sonralarıkalemegidipgelmeyioldukçaazaltmıştı.

Kalemegitmediğigünler isesaçlarınıkestirmek,terziyekıyafet
ısmarlamak,kunduracıyaölçüvermekgibibitiptükenmeyenbahane
lerleBeyoğlu’nda,ordaburdavakitgeçirir;cumavepazarsabahları,
eğitmenleriileyarımsaatlikderstensonraevindençıkar,akşamakadar
geziyerlerindedolaşırdı.

İllerdebulunduğuzamanenbüyükzevki–altınişlemeligiysiiçinde,
midilliveyaatüzerinde,arkasındaikişerikişeruşaklarla–sokaksokak
gezipdolaşmaktan ibaretolanküçükbeyin, İstanbul’ageldiktensonra
ilgisiüçnoktadayoğunlaştı:Birincisiarabakullanmak,ikincisikibarbey
lerinhepsindendahasüslügezmek,üçüncüsüdeberberler,kunduracılar,
terzilervegazinolardakigarsonlarlaFransızcakonuşmakoldu.

BihruzBey,kışaylarındaSüleymaniye’dekikonaklarında,yazlarıda
KüçükÇamlıca’dakiköşklerindeikametederdi.BihruzBey,ensonmo
dayauygunbirşekildegiyinmişolmasınarağmenbazenyağız,bazenkır
birçiftbeygirkoşuludörttekerleküzerinde,üstüveyanlarıaçıksüslü
birsıradan ibaretolanveseyisoturmayamahsusyeriarkatarafında
bulunanarabasıyla,kendisigibikibarçocuklarınınilgigöstereceğihiçbir
seyiryeribulunmazdıkioradahazırolsun.

Kışınensertzamanındabilehavanınaçıkolduğubirgüngörünce,
arkasındasadecesüsünezararvermemekiçindarveincekumaştanbir
ceket,dizlerininüzerindeiseyinesüslügörünmekiçinbirkadifeörtü
ileBeyoğlucaddesinde,Kâğıthaneyollarındaarabakullanmakhevesiyle



RECAİZADE MAHMUD EKREM

12

enşiddetlirüzgârınkarşısındatiriltiriltitreyerekgeçerdi.Otuz,otuzbeş
derecesıcakyazgünlerindeÇamlıca’da,Haydarpaşa,Fenerbahçeyol
larındayineohevesleenkızgıngüneşinaltındahaşımhaşımhaşlanır
fakatbueziyetikendisi içinenbüyükeğlencesayardı.BihruzBeyher
nereyegitse,herneredebulunsaamacıçevresinigörmekdeğil,yalnızca
dikkatleriüzerineçekipkendinigöstermekti.

SonundaPaşa’nınölümüüzerineoğlubirandayirmisekizbinlira
lıkbirmirasınsahibioldu.Böyleliklehareketlerindeserbestkalınca,o
büyükservetiazzamaniçindeyokedecekbireğlencehayatınakoyuldu.
Çünküannesinin,eskidenberihiçbirhükmü,hiçbirtehdidietkiliolamaz
dı.Babasınınölümündenannesioğlunakalanservetinidaresiiçinbazı
akrabalarınıişekarıştırmakgibitedbirlerdedüşündü;ancaksonuçsuz
kalacağınıanladığı içinoğlunutamamenkendihalinebıraktı.Üstelik
gençbeyebirsıkıntıçektirmemekiçin,konağınmutfakharcamalarını
vehizmetlerindedevamedenbazıemektarçalışanlarınmaaşlarınıbile
kendikazancındanödemeyerazıolmuştu.

MirasyediBeyefendi’ninkendieğlencesindenbaşkahiçbirmasrafı
olmadığıhâlde,herayelinegeçenyüzellilirakadarbirparayaşadığı
bugösterişlihayattarzınayetmezdi.

Buarada,BihruzBey’inArapçaveFarsçaeğitmenleritekertekerko
vulduklarıiçinkonağagelmemeyebaşladılar.YalnızMösyöPieradındaki
Fransızcaeğitmeni,beyinnabzınagöreşerbetverenkurnazbirihtiyar
olduğu içineskisigibigörevinedevametmesindesakıncagörülmedi
hattadörtliralıkmaaşıaltılirayayükseltildi.

MirasyedilerinçoğunundüşündüğügibiBihruzBeydeservetini,
yemeklebitmeztükenmezzannederdi.Bundandolayıgelişigüzelgiriştiği
israfaparadanbaşladı.Paralarbitinceİstanbultarafındakienazgelirge
tirendükkânlarbirerbirereldençıkarıldı.Dahasonrasıra,Beyoğlu’ndaki
önemlimağazalarageldi.Bunlardahemeneldençıkarıldı.Gelirgetirecek,
Galata’dabirhankalmıştı.Ensonundaodasatıldı.Mülkolarakelde,
Süleymaniye’dekikonak ile,KüçükÇamlıca’dakiköşktenbaşkahiçbir
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şeykalmadı...FakatBihruzBeyiçinedüştüğükeyiflihayata;arabasıyla,
hizmetçileriyle,gösterişiylekendinikaptırmışdevamediyordu.Çünkü
annesininrenkrenkkadifekutulariçindeçekmecelerdekimücevherleri
nevedeğerlitaşlarınahenüzelsürülmemişvehanımınkendiüzerinde
bulunandiğerbeşonparçamalaisehiçdikkatetmemişti.

5

ÇamlıcaBahçesi’ninaçılacağını,komşulukilişkileri iletabiikiher
kestenevvelhaberalanBihruzBey,martgelirgelmezannesinizorlaya
zorlayayazlığageçmeyeiknaetti.Köşketaşındıklarınınertesigünüso
luğuhemen‘JardenPublik’tealdı.Aceleyleiçini,dışınıkontrolederek
buranınpek“alamod”(moda)veözelliklekendiarzusunauygunolarak
gösterişyapmayapek“favorabl”(elverişli)bir“promenad”(gezinti)yeri
olacağınıanlayınca,“ekipaj”ınıbirazdahasüslühalegetirmekiçinBe
yoğlu’ndaaldığıbazıaraçlarlaBenclerfabrikasıürünü,oldukçahafifve
zarifbirarabayla,benzerlerineoranlaikişerparmakdahaboylubirçift
talimliMacarkatanasıısmarlamıştı.

Araba ilehayvanlar,bahçeninaçıldığının ikincihaftasındayetişti.
BihruzBeydehemenohaftadan itibarenhercumavepazargünü
bahçeninseyircileriarasındagörünmeyebaşladı.

Arabagerçektenoseneninmodarengiolansondereceaçık,tatlı
sarıyaboyanmış;yantaraflarıBihruzBeyin isimvesoyadının ilkharf
leriniiçerenyaldızlıbirermarkailesüslenmiş;tekerleklerininçubukları
incecikfakatkendisifazlasıylayüksek,zarifvekibarvetâbiricaizse“kız
gibi”birşeydi.Annesininen iyizevklerindenolankıratlarınagelince,
bunlarındagerekboyları,gerekrenkleriarabaileuyumluolduğugibi
koşumtakımıdatabiieniyisindendi.

Mevsimindurumunagörebazenkoyu,bazenaçıkrenkteoldukça
darelbisesi,balrengindeeldivenleri,ufacıkfesiileyantaraftançehresinin
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birtarafıfrenkgömleğinindimdikduranyüksekyakasıylaörtülmüştü.
Yeleğindenaşağıellerininyarısındançoğuyineogömleğinuzunkolları
içindesaklanmışbirhaldeBihruzBeyarabanınöntarafındabulunarak
hayvanlarınterbiyesinitutardı.Parlakdüğmesi, lacivertsetresi,malta
rengindeaçıkvedarpantolonu,dizkapaklarınakadarçıkanuzunkonçla
rınınüsttarafındantersinekıvrılmışkısmıbeyaz,aşağısısiyahçizmeleri
vebeyinkindendahaaçıkbüyücekfesiileseyisdekendineaityerinde
oturarakbeyefendininhareketlerinedikkatederdi.

BunedenleBihruzBey’inekipajı(araba)yukarıdatarifolunduğu
gibibahçeninetrafınıhiçdurmadandönenhareketlizincirinenövgüye
değerhalkasıkabuledilseyeriydi.

BihruzBey,bahçegezisindearabakullandığızamanlarherhangibir
kimseyiçiğneyipdebirkazayapmamak,arabayıbiryereçarptırıpdabir
sakatlığanedenolmamakiçinkendihayvanlarınınveözellikleöndekive
geridekiarabalarınhareketlerinesüreklidikkatetmekzorundaydı.Bu
nedenlehiçbirşeygöremez,hiçbirkimseyebakamazdı.Zatengörmek,
bakmakda istemezdi.Çünkütekamacı;süslüvealbeniliarabasında,
bugezinengösterişçilik içindebirinciliğikazanmaktıvebuamacının
gerçekleşeceğindensondereceemindi.Öylekiokıyafette,ovaziyette
veözellikleokalabalıkiçindesaatlercearabakullanmakyorgunluğuna
dayanamadığı içinhemdinlenmekhemdeekipajınınseyredenlerde
yarattığıetkiyişahsengörmek içinarasırabahçeninüsttarafındaki
küçükmeydanıngelengeçenarabalarıgörmeye,içindekileriseçmeye
müsaitbirnoktasındaarabasınıdurdururvebazenarabadan inerek
bahçeniniçerisindebirturyapardı.

Yinebirdefaoşekildearabaiçindebuhareketliliğiseyrederekeğ
lenirken,kalemarkadaşlarındankendisigibiepeycesüslü,fakatarabalı
olmayan,yayagençbirBey’erastladı.BihruzBey’inarabasınayaklaşarak
beyefendiye“alamod”yanikısacıkbirselamverdiktenvearabayı,hay
vanlarıövenbirkaçsözdensonraBihruzBey’indavetiüzerinearabasına
binmiş;yanınaoturmuştu.
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Buikiarkadaşhemkonuşuyor,hemdeönlerindengeçmekteolan
arabalarıseyrediyorlardı.Buarabalardanbiri, ikisininbirdendikkatini
çekti.Çünkübuaraba,güzelbirçiftdorubeygirkoşulu,büyücekveyeni
bir landoidi.Çünkülandonunsyeji(koltuk)üzerindeözelbirdikkatle
ileoturmaktaolanarabacıparlakdüğmeliidi.Çünkülandonuniçinde
bulunanikibeyazbaştanbirtanesi,beylerinbulunduklarınoktayage
lincearabadandışarıyadoğrufarklıbiredaylauzandıöncearabayave
hayvanlara,sonradabeyefendilereayrıayrıdikkatlibirerbakışfırlattı.

Lando,ikincidefageçtiğisıradaobayazbaş,yineevvelkihareketi
tekraredince,BihruzBeysözebaşladı. İkigençarasındaşukonuşma
geçti:

Treşik!(çokşık...)

Trez’elegant!(çokzarif...)

Monşer(dostum),kiminbulandon?

Landoyutanıyamadım...

Elablond?(Sarışınmı?)

Blond’utanıyacağımgibi...

Kimbakayım?

Neyazıkkipeksur (emin)değilim.Bilmem,belkidebenze
tiyorum!

Kemport,dit!(Neönemivar.)

Zannederimki,bizimoralardan;belkidebizimsemtten.

Drol!(garip)Dünyadanekadargüzelvarsahepsidesizinoralar
danmıolur?

Hepsideğilamabazıları...Nezannettinya?..Bizimköycennetten
birparça...Bunlardahurileri...

Fenerbahçe’dendolayımı?

Hayır...Kuşdili’ndendolayı...
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Benodildenanlamam.Feneraleminasılgidiyor?Mond(sosye
te)geliyormu?

Negezer...Sizinaleminizyokmu?PapazınBağı’nıdakuruttu.
Fener’inparlaklığınıdasöndürdü...Moda’yıdaeskitti!..Şimdiburadan
başkaheryerdezer!(çöl)

6

Arkadaşıylabukonuşmayıyaptığıkısasüre içindeBihruzBey’in
aklındanbirsürüdüşüncelergeçmişti:

Nesebeple?..Kadıköyügibiburjuvasemttebudereceşıkbirekipaj
(araba)bulunsun!..Nesebeple?..Oradaolanlarhepayanbeyanmeydan
da.“Blondu(sarışın)tanırım”demesidelaf...Tanısaydıöylemidururdu?..
Oh!Kelbotedivin!(Nekadarhoş!)Sürtukelguekselân!(Özelliklene
zevk!)Benimekipajanekadardikkatlibakıyordu!..Nedüşündüğünübu
daispatetmezmi?Acabakimdirbu?..Şüphesizünjönfiyblond(sarışın
gençbirkız);fakatşuKeşfi’ningitmesininasılsağlayayım?Ozamança
bukanlaşılır...Bakalımiltifatbanamıait,yoksaonamı?Kimolduğunu
öğrenmekkolay...Takipeder,gittiğiyeriöğrenirim...

Düşüncelerindendeanlaşılacağıüzere,BihruzBeylandonunKadı
köyütarafındanolduğuna ihtimalveremiyorvearkadaşıKeşfiBey’in:
“Landoyuhernekadartanımazsamdasarışınhanımımutlakaöğre
neceğim”şeklindekisözünü,hanımdanetkilendiği içinaynıdurumda
görünmeendişesiylesöylenmişbirsözdiyedüşünüyor;amayinede
tamamenşüphedenkurtulamıyordu.

LandoyuKadıköyü’neyakıştıramıyordu.Çünküpekalafrangabey
lerlegörüşmesayesindeuydurduğubazıtuhaffikirlerdenolmaküzere
BihruzBeyİstanbulileİstanbul’abağlıyerleriüçsınıfaayırırdı:Birincisi
kendisigibinobles(soylular)soylulardanolansivüise(medeni)kibarla
ra;ikincisiburjuva(üsttabaka)sınıfınayanimedenifikirlerdenokadar
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nasibiolmayankabatabiatlı,ortahallihalka;üçüncüsüesnaftakımına
aitti.Kadıköyü’nüisebirincisınıftansaymakgerekirkenhernasılsaikinci
sınıfasokmuştu.

KeşfiBey’in“sarışınhanımıtanırım”demesini,biryakıngörünme
kaygısınayormasındakisebepiseşuydu:SözdeKeşfiBey,bunazlıhanıma
kuryapacakolursakendiköyündenolduğuvezatentanıdığıiçinBih
ruzBey’innebirşeydemeyehakkı,nederekabetekalkışmayayüzü
olacaktı.HalbukiBihruzBeynerede,KeşfiBeynerede?İkisininarasında
asaleten,zarafetenveşahsenmevcutolanfark,KüçükÇamlıcaileKa
dıköyüarasındakifarkkadarbüyüktü.Landonunsandalyesininsüsüyle
övünennazlıhanımınbufarkıbilmemesiise,BihruzBey’indüşüncesine
göremümkündeğildi.Durumböyleyse,hanımefendininbiraralıkKeşfi
Bey’edebakışındakianlamneydi?

Bubakışınanlamı,KeşfiBey’e:“Bey!Senoarabayahiçdeyakışmı
yorsun!”demekmiydi?Yoksakendisinekarşı:“Niçinöyleadiadamlarla
görüşüyorsunuz?”,yada:“Eğeryanınızdaobulunmasaydı,sizedaha
başkatürlübakacaktım”gibibirşeymiydi?BunuhemenanlamakBihruz
Bey içinsondereceönemliydi,budaKeşfiBey’ingitmesinebağlıydı.
OnuniçinKeşfiBey’iyanındanbiranöncedefetmeyezihnindebirçare
arayıpdururken,KeşfiBey:

Monşer,benbirazdabahçeyegireceğim.Arkadaşlardanbiri
siylerandevumuzvar;bakayımgelmişmi?diyerekizinistedi.Bihruz
Beyde:

Öyleiseorövuar.(görüşürüz)dediveikiarkadaşayrıldılar.

7

KeşfiBeygerçekten,doğrucabahçeyegirdivekalabalığın içinde
kayboldu.BihruzBeydefesini,boyunbağınıdüzelterek,ayakkabılarının
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tozunuarabacısınaaldırdı,sonradayerinerahatçayerleşti, landonun
gelişinibeklemeyebaşladı.

Aradanikidakikageçmedi, landobahçenindiğerköşesinden
göründü.ZavallıBihruzBey’inkalbi,landoönünegelinceyekadaröyle
birçarptıki,âdetabütünkanıkalbinedoğruhücumederekyüzümavi
birrenkaldı.Kendikendine;

Diyab,parazarsörejamurö?(Hayaksi,kazarabiraşkmı?)gibialaf
rangasözlersaçmalamayabaşladı.Oturduğuyerdebazıpozlardansonra
gözlerinilandoyadikti.Lando,bütünçalımıylaBihruzBey’inbulunduğu
noktayayaklaşıyordu,amaiçindekilerdehiçbirhareketgörülmüyordu.
BihruzBey,arabasınıbirazgerialmakbahanesiylehayvanlarınıhareket
ettirdi.Amacı landonuniçindekilere;“Benburadayım!”demekti.Bu
hareketindefaydasıolamadı.Landogeldiğigibigeçti,gitti...

Neadikadın!..Yazıkekipaja(araba).Odabirşeydeğilya!..Zaten
modasıgeçmiş!..Hayvanlardersenkaçparalıkşeyler!..Öyleordiner(sı
radan)insanlarkendilerigibiinsanlarayönelir.Senatürel!(Budoğal!)
fakatDomaj!(yazık!)Vualâünbotemalplase!(İştekötübirgüzellik!)
Sisetünboteparegzampl!(Örneğinbugüzellik!)

BihruzBey’inbutürsözlerisöylemeyekalkışması;azöncearaba
danbeklediğiilgiyigörmediğiiçin,istediğişeydenyoksunkalmış,kendini
avutmaktanbaşkabirşeydeğildi.Yoksagerçekteozamanakadarbir
kerecikolsuntadınıtatmadığıbirkıskançlığınetkisiylebirdenbireacı
duymuş,bukıskançlığındoğalsonuçlarındanolmaküzereansızınbir
bakışatutulmuştu.Gözlerikararmış;zihnikarışmıştı.Bununiçinkendisi
nebirdakikaevvelbirsevinçalemigibigörünenogezintiyerini,gözleri
huzursuzedenbirkargaşalıkgibigörmeyevebahçedendoğrugelen
mızıkasesinikulaklarıtırmalayanbireğlencecehennemigibiduymaya
başladı.Fakatneyapabilirdiki?..Arabanınarkasındangitmekbirzah
met,oradadurmaksadayanılırgibideğil...Tamamenkaçıpgidebilirdi
amaodaüzüntüyedayanamayacağıiçinkendincebirçeşitalçalmaydı...
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ÇaresizBihruzBey,zihnindehiçbirşeyekararveremediği içinolduğu
yerdedüşünüpduruyordu.

Fransızcaeğitmeniileberaberokuduğubazıromanlarda,kendisinin
bulunduğuzordurumabenzerbazıolaylargeçiyordu.Biraralıkaklına
onlargeldi.Onlarıdüşündükçeyavaşyavaşkanındakiöfkesoğumaya
başladı.Çünküböylebirdurumda,kadınlarakarşıilgisizkalmaktanbaşka
etkilivefaydalıbirönlembulunmadığının,denenmişbirkuralolduğunu
düşündü.Bunudaromanlarınkendisinesağladığıfaydalardanbiriolarak
hatırladıvekıpırdamadanoradakalmayakararverdi.Landotekrarge
lipgeçtiğizamankendisideilgisizcebaşkabirtarafabakacaktı.Budefa
landoyugönülrahatlığıylabekledi.

Landodördüncüdefaolmaküzereyineöbürtaraftangöründü.
Fakatbudefadoğrucabahçeninkapısınageldi,durdu.Hanımlarınemir
ve işaretleriüzerinearabacıhemenaşağıyaatladı,arabanınkapısını
açtı.Zihnindetamamıyla ilgisizgörünmeyekararverenBihruzBey’in
gözleribiröncekindendahafazlaaçılmış,bunlarauzaktanbakıyor
du.Arabanınkapısıaçılıraçılmazbirbiriardınca ikihanımda indiler.
Birincisi,obildiğimizsarışınhanım,diğerideberaberindekihanımdı.
Hanımlararabadanindiktensonraarabacı,aldığıemirüzerinelandoyu
öbürtarafadoğrusürdü.Sarışınhanımkendisigibigönülavcılığında
ustalıkkazanmışzarifbayanlarınkendilerinehascilveleriyleyanındaki
hanımabirşeysöylemişdeonagülüyormuşcasınagülümseyerekBihruz
Bey’egözucuylabaktıktansonraağırağıryürüdü.Arkadaşıylabirlikte
bahçeyegirdi.Bunlarlandoyubahçeninhizasındadurdururdurdurmaz
BihruzBeykendikendinesöylendi:

Keşfi’ninrandevusuanlaşıldı!Hayşıllıkhay!Söneküngrizct!
(Sadecebir...)Yaötekininhalineidi?Fakatbukim?Bellikibirkokot!
(yosma)BöylebiradikokotlaKeşfigibibiradikurör’ünyapacaklarınıgör
mekdehoşturya!..Bendebahçeyegirer,birtaraftabunlarıseyrederim.
Neönemivarki...Ahozevzeğeniçinyüzverdimdearabamaçağırdım,
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Yanımaoturttum!Amaşununkimolduğunuöğrenmeliyim.Lâparanse
trompöz(Görüntüaldatıcıdır.)derler;nekadardoğrubirsöz...

BihruzBey,böylesöylenesöylenebahçeyegirmeyezatenkarar
vermişken,sarışınhanımınoimalıbakışındanyinekendisiiçinümitvaad
edenbiranlamçıkardığıiçin,hakkındakisözlerinibirsüreliğinegerialdı,
hemenarabasındanfırladı.Bahçeyegirdi..Hemenönündekonuşarak
gayetyavaşyürümekteolanikihanımıtakipetmeyebaşladı.

8

Sarışınhanımortaboylu,inceyapılı;yürürkenbirdendurur,durur
kenbirdenbirehareketeder;dönüpdönüparkasınabakar;hani

Ahuzituâmuhtbehengâmıdevîden

Râmkerdenüüstüdenüvâpesnigerîden

meşhursözündeanlatıldığıgibigönülçelenedayasahipbirbayandı.
Saçlarışimdikiboyalarınverdiğikızılrenktedeğil,gayetaçık,tabiisarı;
gözleri isetabiatsanatçısınındoğruyabenzergüzelbiryanlışıolarak
matdeğildetahrirlikoyusarı(balrengielagözler);kaşlarıkumral,yüzü
vücudununinceliğineoranladolgunca;burnuiseyüzünündolgunluğuna
oranlaince,çekmeifadeedilenbiçimde;ağzışairlerinyazdığıhayali“nok
ta”derecesindenbeş,onbindefabüyükfakatyineoldukçaküçüktü.

Bütünbuözellikleriylehayligüzelsayılansarışınhanımınenbüyük,
enetkileyicigüzelliği,bakışlarındavedudaklarındatoplanmıştı.Obakışta
bilinmeznehırsvardıki,dikilipdurduğuvakitbaktığıgözlerdenakanbir
şimşekgibietkiederektâcanevineulaşırveolağanüstüyakıcılığıkarşı
sındayürekleritirtirtitretirdi.Odudaklardabilinmeznekuvvetvardı
ki incebirsözveyazarifbirgülümseyişlekıpırdadığızaman,bakışlar
hasretetürlütürlüifadelerianlatırvebuifadelerhuzurvedayanmayı
yakıpkavururdu!
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Gençbayannekadardagüzelgiyinmişti.Ozamanınmodasınapek
deuygunolmayarakbirazdarcakesilmişsütmavisirengindekiatlas
giysisi,biçimlivücudunugizlemektenacizdi.Arabanıniçindesaatlerce
oturmaktan,kumaşınüzerindebirçokkırışıklıklarolduğuiçingüneşvu
runca,ustabirhayalciiçinorenkseçimineuygunolarakgayethoş,gayet
güzelışıkgölgeoyunlarıyladalgalanançekicibirmanzaragösteriyordu.
Enincecinsindenbaşörtüsütozpemberenginde,yanağıüzerindeyeni
açmışbirgülüsüsleyenhoşbirbuğugibiydi.Başörtüsününikiyanında
arsızcadışarıyasarkmışolanveenufakbiresintiylehemenoynamaya
başlayanaltıntellerisebeyazbirbulutparçasınauzanmışgüneşışıklarını
andırıyordu.Başındakitüydegökmavisiydi.Abartmayacakolursak,bunu
daosarısaçlarlaberabergüneşlibirgökyüzünebenzetirdik.Uçukeflatun
eldivenleriçindesaklıellerinvetahminenotuzdörtnumaraayakkabı
içindeipekçoraplaörtülmüşayaklarıngüzellikveinceliklerininderecesi
bilinemezsedemeraklıgözleriçinbunlardapeksevimli,pekkibardı.

Sarışınhanımınşemsiyesinegelince;öyledantelli,saçaklıtürden
parlakrenklideğil,tabiatındakihaniyaşuBihruzBey’iilkbakışta“Kel
gııekselân”(Nesaygıdeğerkişi!)sözüylekendisinehayranedenzarafe
tinenbüyükişaretiolmaküzeresade,güzelveyalnızsapınaelbisesinin
rengindebirkurdelabağlısiyah,ağıratlastandı.İsteyenler,buşemsiyeyi
deogüneşligökyüzününbirtarafındabirkarabulutabenzetebilirler.
Ancakozamanbubenzetmetersbirhayaliortayakoyar.Çünkübulutun
göğüniçindeolmasıgerekirken,gökyüzübulutuniçinegirmişolur.

Sarışınhanımınyaşındanbahsetmedik.Çünkübilmiyoruz.Dişlerini
tarifetmedik.Çünkügörmedik.Fakattahminimizcegençbayan,olsa
olsayirmiyaşınıhenüztamamlamışolmalı.Dişlerdeelbette ikidizi
incidirmutlaka!

Ötekiise,sarışınhanımdandahaboylu,dahakilolu,dahayaşlı,hem
deoldukçayaşlı;mavigözlü,esmeryüzlü,fakatcanlıcanlıyürüyüşüne
bakılırsapekdinçti.Konuşkanlığına,şakacılığına,devamlıgülmesine
bakılırsapekneşeliydi.Yanlarındangelipgeçenlerehemenbirşey
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söyleyecekgibidikkatlidikkatlibaktığınagöre,serbestçealışmış;san
kiKalpakçılaryanındakidükkânlardançokçaalışverişetmişolmasını
düşündürenbirhanımdı.

Siyahadönükkoyuyeşilkumaşelbisesinediyecekyoktu,amaarka
eteğinisağeliyletutup,durmadankaldırmasındapekdeincelikyoktu.
Karamandola’danayakkabılarıeskideğildi,ancakyürürkenelbisenin
eteklerinifazlakaldırdığıniçinoayakkabılarınüsttarafındanbeyazçizgili
çoraplarınıngörünüşühiçdeşıkdurmuyordu.Solelindekibeyazşemsiye
ipekligibiparlıyorsabilebükümyerlerininbirparçacıksararmışolması
hiçdehoşgörünmüyordu.Kalıncabaşörtüsüoyaştabirhanımiçinpek
uygunisedebubaşörtününarasıraçenesindenaşağıyadoğrudüşmesi
hiçdehoşşeydeğildi...Fakatbuikihanımınbirdiğerinearkadaşlığı,aşı
rılığıvetaşkınlığıdengeleyerekhoşbirmanzaraoluşturuyordu.Sarışın
hanımörneğinbirsarıgül,diğeriiseonunlabağlanmışbirmazıdalıidi.
Yadasarışınhanımçiçekaçmışnazikbirfidan,yanındakiiseofidanın
düzensizbirgölgesiidiveyasarışınhanımparlakbirgüneş,öbürüise
ogüneşinyanındanayrılmaz,ogüneşidahaparlakgöstermeklebiraz
kendisidehoşgörünenbirkarabulutidi.

9

İkigençhanımağırağıryürüdüler.Gölünyanındadurdular.Kıyıda
beşaltıkadar‘çiçek’,birkaç‘arı’toplanmış,havuzuseyrediyordu.Bihruz
Beydeonlarınarkalarındangitti.Dört,beşadımkadaruzakta,gölün
kenarındabastonunadayandıdurdu.

Havuz,bugibidurgunsularcagözehoşgelenvebazızamanlar
biraklıktandahaziyadehoşagidenyeşil rengihenüzalmamıştıama
sonderecebulanmış,sararmıştı.Yüzeyikenarvecivarındakiağaçlarve
bitkilerleseyregelenlerinşekilgörünüş,boyposveduruşlarınaayna
lıkedebilirdi.İçerisindekikırmızı,beyaz,siyahrenktebalıklargüneşten
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faydalanmakiçinsuyuntâyüzünekadarçıkmışvesudünyasındasakin
vekendindengeçmişgibiseyredalmıştı.Havuzungüneşışığınınkırıl
masıylaparılparılparlayanyüzeyi,içindekibubalıklarlaberaberkötü
renkteçiçekliipekbirkumaşgibigörünüyordu.

Sarışıngençhanımlayanındakihanımgölünkenarınagidipde
yüzündekendiyansımalarınıgörüncesarışınhanımsözebaşladıve
aralarındaşöylebirkonuşmageçti:

Bak,bakÇengiHanım!Yeraynası!Görüyormusunkendini?..

Yeraynasımı?..Odanedir?Yerelmasıbilirimamayeraynasıhiç
işitmemiştim!

Başörtünübirazsıyırırdabakarsan,yeraynasınıniçindeikitane
yerelmasıdagörürsün...

Nesinebakayım.Bulanıkbirsu,okırmızışeylerdebelliAmasya
elmasıolacak!..

Ay,Amasya’daelmasçıkarmıymış?Bendebunuişitmemiştim.

Elma,ayolelma!..Elmasdeğil.Elmasın,pırlantanın İngiltere’de
çıktığınıbilmeyeceknevar?Sendeeğlencebulamadındaaçıkaçık
benimleeğleniyorsun...

Hanımlarınbukonuşmasınıtambirdikkatleveönemvererekişit
mekiçinolduğuyerdekulakkesilenBihruzBey,“yeraynası”benzetmesi
veözellikle“yeraynasıiçindeyerelmasıgörüneceği”esprisiiçinkendi
kendine;

Kelespri!Kelfines!(Neespri!Neincelik!)diyereksarışınhanımın
zarafetinehayranolupdururken,ensonraİngilterekelimesiniduyunca,
bunusadecekendisinemahsusfırlatılmış,pırlantakadarkıymetlibir
ufaktaşolarakkabuletmekistedi.Bunadaaslındahakkıvardı.Çünkü
osahadakendisindenbaşkaİngiltere’denhenüzgelmişbirmösyögi
bialafrangagiyinmişkimseyoktu.Böyledünyamalınadeğerbiriltifat
almışolmaktandolayıkendisinisonderecetalihlisaymayakalkışanBihruz
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Bey,butaşın;yanibuzerafethediyesininaltındakalmayacakşekildebir
güzelkarşılıkhazırlamayabaşladı.

Busıradaoradakimeraklıinsanlardaçekiliyorlardı.Beyefendibuhoş
tesadüftenyararlanarak,hemenhanımlarayaklaştı.Ceketininbir iliğine
sokulmuşolanbeyazjeranyom’u,kabaTürkçeyle‘sardalyaçiçeği’niyerin
dençıkardıve;

Kıymetiİngiltere’yi,Fransa’yıvebelkibütünAvrupa’yısatınalabi
lecekolanpırlantanızaböylebirtar/a/ji?(solmuş)çiçeklekarşılıkvermek
layıkdeğilsede,kabulüneedersenizkendimibahtiyarsayarım.Öylebir
iltifatınızadmiratörünüzü(hayranınızı)nekadarörö(mutlu)ettiğinizi
tarifedemem,diyerekçiçeğisarışınhanımadoğruuzattı.Sarışınha
nımbusöylenenlerihiçüzerinealmayarakgüyakendiniseyretmekle
meşguldü.Sonundayanındakihanımınuyarıve ısrarıylaBihruzBey’e
doğrudöndü:

Teşekkürederim,dedi.Çiçeğialdı.Birtopluiğneilegöğsününbir
tarafınailiştirdi.Sonrayanındakihanıma;“Acabaköşkegirmeyeizinvar
mıdır?”diyecekoldu.ÖtedenBihruzBeyhemensözekarışarak;

Bahçeninhertarafınıgezmeyeherkesinhakkıvardır.Zatenböyle
‘rüstik’(kırsal)yerleresizingibimelekler,perileryakışır!,dedi.Bunun
üzerinesarışınhanımgülerekarkadaşınadoğrueğildi,gizlicebirşey
söyledi.Söylediği;

Â,bubenimadımıneredenöğrenmiş?oldu.

BihruzBey,adımadımsarışınhanımayaklaşmak,onunlatanışmak,
konuşmakistiyor,oysabirincikarşılaşmadaokadaryakındankendisini
BihruzBey’egöstermekisteyen,artıkbariismiyleanalımPeriveşHa
nım’ınhesabınauymuyordu.Bunedenle ikihanımköşkügezmekten
vazgeçerekaşağıdoğruyürüdüler.Beşonadımsonrakalabalık içine
girdiler.BihruzBeydegölgegibibunlarıtakibebaşladı.
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10

BihruzBeyhemyavaşyavaşyürüyor,hemdePeriveşHanım’ıngüzel
liğinivehoşhallerinibirerbirergözündecanlandırıyordu.Böyleyüzü
melek,huyumelek,esprisiolağanüstü,edükasyon’u(eğitim)mükem
melvebuözellikleriylegayetnobl(soylu)biraileyeüyeliğişüphesiz
olanbirhanımefendininKeşfigibibirbayağı,bir‘malelöve’(eğitimsiz)
adamailtifatatenezzületmesininmümkünolamayacağınıdüşünüyor,
birazevvelbuhanımhakkındakiolumsuzdüşüncelerindenkaynaklanan
üzüntüsünüşöylehafifletmeyeçalışıyordu:

Nasılbirbotel(demet)?Uzaktangüneşgibigörünüyor...Gözleri
kamaştırıyor...Yakındanaygibiparlıyor, insanınbaktıkçabakasıgeli
yor!..Nekadarpoetik(şiirsel)birbotel(demet)?Yaokonversasyonun
(konuşma)güzelliği!Miruarteresti(yeryüzüaynası);oglasparter, ire
belkomparezonpürönpötilâk...Setrejoli!İngilterepırlantası!Buda
güzel,benimiçinönpötrofiatan,mesanöferyençiçeğipekgüçak
septe(kabul)etti.Tabiiöylebiryo//person(kişi)içinsavabyen,sane
ködolapüdör,sedolakandör(iyidir)!Acabaadınedir?..Ah!Aceleyle
soramadım.Emosyon(düşünce)bırakmıyorduki...Bendegüzelkarşılık
verdimya.Örözman,üzerimdeoçiçekbulundu.Gerçektenpekpoetik
(şiirsel)birrankontr(karşılaşma)oldu.Viktuarl(zafer)öylebirlâkın(göl)
kenarında;Lamartine!AhLamartine!Gelipdebuhaligörmeliydin!Beş
dakikaiçindeenparlaklarındanbeşyilzveryazmakiçinneşairanebir
tabloidi!..Çengihanım...KeldroldonomlÇengi,bilinendansözlerama
bukelimeyi isimolarakhiç işitmemiştim.Orijinal,budapekorijinal.
Şukıyafete,şuyürüyüşebak!GerçektenbirKalipso...SankiKalipso’yu
adasındanalmışlar,örtmüşler,gisigiydirmişlerdeşubahçenin içine
bırakıvermişler!..

İşteBihruzBeybuşekildedüşünüyor,düşündükçedemutluoluyor,
gururlanıyordu.
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Çünküönüsıraçoksevimlitavırlarlayürümektevegüzelliğine,zara

fetvekıyafetineyalnızerkeklerideğil,kendiderecesindesüslühanımları

bilehayranbırakanPeriveşHanımtarafındanbeğenilmekbahtiyarlığı

okadarşıkbeyleriçindeyalnızkendisinenasipolmuştu.Aslındagenç

bayanheradımdabeşonkişiyikendisineyolaçtırmakiçinyollarında

durdurduğuhalde,bunlarınhiçbirisinebakmayabiletenezzületme

yerekveyalnızgüzellikte,parlaklıktakendisinerakipsayabileceğitaze

çiçeklerigörerekilerlerdi.

BihruzBeybaşarısındanemindi.Yalnızbirhatıracıkarasırakendisini

huzursuzediyordukiodaKeşfiBeybahçedeiseelbettegörüleceğin

densarışınhanımınonakarşınasıldavranacağıendişesiydi.

ÇalımevkiinekadarKeşfiBeygörülmedi.BihruzBey’indemutluluk

semasınınufuklarındanoendişeninkarabulutuyavaşyavaşdağılmaya

başladı.Birazdahailerlediler.Burasıkalabalıkdeğildi.BihruzBeyadım

larınısıklaştırdı,hanımlarayetişti.Buaceleninsebebi,sarışınhanımıbir

dahaneredevenevakitgörmeninmümkünolacağınısormaktı.Sarışın

hanımbunameydanvermeksizinÇengiHanım’ahitaben;

Burasıpekgüzel,pekhoşumagitti;gelecekcumadagelelim,hem

doğrucaburayagirelim,dedi.BununüzerineBihruzBey;

Akelör?Pardonefendim,saatkaçta?derdemezgeridendoğru

bir;

Haset!Haset!..sesigeldi.Hepsibirdendöndüler,baktılar.Bunu

söyleyenoracıktaağaçlarlaçevrilmişbirbölmeniniçindeyalnızcaotur

maktaolanKeşfiBey’di.Hanımlar,sesinsahibinitanıyarakbirbirlerine
birşeysöylediler,gülüşmeyebaşladılar.Busıradaaşağıkikapıyada

ulaşmışlardı.BihruzBey’in;

Saatkaçta?sorusucevapsızkaldı.

Hanımlarkapıdançıktılar.Landoevvelcealdığıemirüzerineoraya

gelmişti.Arabacıyerindenindi.Arabanınkapısınıaçtı.Hanımlariçeriye
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girergirmezkapıtakdiyekapandı.Arabacıtekraryerineçıktı;ardından
birkırbaçşakırtısıişitildi.Landohızlaaşağıdoğruyolalmayabaşladı.

11

BihruzBeybudakikadapekbedbahtidi.KeşfiBey’inoşekildehay
kırması,hanımlarınoşekildegülüşmesi,sualinincevapsızkalması,araba
cının,oteresindelandonunkapısınıaçmakta,hanımlarıalıpgitmekteki
sürati,nihayetsarışınhanımınarabadanbakıpdabiradiyocuk(hoşçakal)
biledemeksizinçıkıpgitmesi,biçarebeyeçokfazlatesiretmişti.

Bufazlacaetkilenmeninşaşkınlığı içindebirdenaklına landoyu
takipetmekfikrigeldi.Kapınınyanındabağcıkılığındaikikişidurmuş
konuşuyorlardı.Onlarabakaraksoğukbirhavaile;

“Monekipaj?”(arabam)dediveadamlarınhareketegeçmesi
nibekledi.Fakatheriflerbundanbirşeyanlayamadıklarıiçinhayretle
birbirinebakmaktanbaşkahiçbirşeyyapamadılar.BihruzBey’inbuna
dacanısıkıldı.Artıkkendigözleriylearabasınıaramayabaşladı.Halbuki
yukarıdakikapıdanbahçeyegirdiğizamanekipajıaşağıdakikapıyage
tirmesinikoşeye(arabacı)tenbihetmemişmiydi?Amaarabakendisinin
bıraktığıyerdebekliyordu.Sarışınhanımınardısırabirkerebahçeden
dışarıyaçıkmışbulunduğuiçinasfalttanyukarıyadoğruaceleyleyürümek
istediysedebirbiriardıncagelmekteolanarabalarınkabalığından,özel
likledesarıbirbulutgibihavayayükselmekteolantozunyoğunluğundan
ürktü.Tekrarbahçeyegirdi.

Acele ilegirişücretivermeyiunutmuştu.Hatırlatılmasıüzerine
elinicebinesoktu.Parayıalanadamadoğruparayıfırlattı.Paranınüst
tarafınıalmayazamanıyoktu.KoşaradımlarlayürürkenKeşfiBey’iaz
öncelgördüğüyerdegöremeyincehızınıdahadaarttırdı.Buaralık
yolununüzerindekarşıladığısüslübirkadınınelbisesinebastı,yırttı.
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Telaşındanzarargörenşahsıncinsiyetiniveözellikleyabancıolduğunu

düşünemeyerek;

Pardonmonşer!(dostum),dedigeçti.Birazdahaötedebirtep

si içindekahvevebiragötürmekteolangarsonaçarptı, tepsiyiyere

düşürdü.Şişelerkırıldı.Dökülenkahveler,biralarkendisiyleberaber

kadınerkek,birkaçkişinindahaüstünebaşınasıçradı.Oyinekoşup

gidiyordu.Garson;

Beyefendi,beyefendi!Bizimzararlarneolacak?diyebağırmaya

vearkasındankoşmayabaşladı.Çaresizbununiçindedurdu...Ceketinin

cebindenbiraltınçıkardı,garsonadoğruattı.Buaradatanıdığıbiriyle

karşılaştı.Okişibirşeysöylemek,birşeyanlatmakiçinkendisiniyolun

danalıkoymakistediysedeBihruzBey;

Jeafer,jeaferiJesiiipresse!”(İşlerimvar.Acelemvar!)diyerek

bundankurtuldu,güçbelakapıdançıktı.Arabasınıbuldu.Parrnalör

(Maalesef)arabacıhayvanlarınönünebirisinibırakmış,kendisininufak

birişiiçinbirtarafagitmişti.BihruzBeyarabacınındönüşünübeklemedi.

Hemenyerineçıktı.Koşumlarıelinealdı.Hayvanlarıkırbaçladı...Aşağıya

doğrusonhızlagitmeyebaşladı.

Yolunüzeriarabalar,hayvanlar,insanlarlahıncahınçdoluolduğun

danBihruzBeydakikadabirdurmayamecburoldukçasabırsızlığından

pekfazlacanısıkıldı.Sonundaaşağıdakikapıyaulaştı.Oradanötesi

tenhacaydı.ArabayıalabildiğinekoşturarakTophanelioğlumevkiinegel

di.Anidendurdu.Çünküburadakarşısınaçıkandörtyoldanhangisine

sapmakgerektiğiniöncedendüşünüpkararlaştırmamıştı.Buradadaha

fazlasıkılmayabaşladı.İkidakikakadardurduktansonraBeylerbeyi’ne

inenyolututturdu,İstavrozsırtlarınakadarbirkoşugitti.Landodanbir

izbilebulamadı.Oradandöndü.Bağlarbaşı,NuhkuyusuyolundanHay

darpaşa’yaindi.Landodanyineeserbulamayıncaiyicedertlendi.
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Busıradasaatdeonikiyigeçmiş,yarımageliyordu.Çaresiz,Koşuyo
lu’ndanağırağırgiderekbüyükbirüzüntüyleköşkünedöndü.Doğruca
odasınaçıktı.Fesinibirtarafaattı.Eldivenleriniçıkardı.Oaralık;

Mösyöeservi,eMösyöPiyerela...(Beyefendiyemekhazır,Bay
Piyerburada.)diyerek,gelenuşağıMişel’ibirazarlakovduktansonra
sehpanınüzerindebirtabakiçindeduranavrupasigaralarındanbirisini
aldı.Tepesinidişiylekopardı.Sigarayılambadanyaktı.Kanapeyegeçti,
oturduvesigaranıntavanadoğruyükselmekteolanmavidumanını
gözüyletakipederekdertlidertlidüşünmeyebaşladı.

12

PeriveşHanım’laarkadaşıÇengiHanım’agelince;bunlarınterbiye
veahlakçaözellikleri,bahçede ‘lâk’ın(göl)yanındaBihruzBey’ekarşı
gösterdiklerisırnaşıktavırlarındanvebirazaşağıdaanlatılacakbirko
nuşmalarındananlaşılır.

Buradayalnızşunusöylemekgerekirki,PeriveşHanımBihruz
Bey’inyakıştırdığıgibiöyleşereflibiraileye,asilbirhanedanamensup
olmadığıgibi,evininbulunduğumevkideBihruzBey’insınıflandırmasına
göretahminettiğikibarsınıfaaityerlerdendeğildi.

KaşıkçıesnafındanSâkinAğaadında,namuslubiradamınkızıve
dilekçeyazarakgeçiminisağlayanMağmumEfendiadındaşereflibirada
mınhanımıolanPeriveşHanım,onaltıyaşındababasınıkaybettiktenve
yirmiüçyaşındakocasındanayrıldıktansonra,annesiZamiyeHanım’la
birlikteKarabaşMahallesi’ndebulunan,dörtodalıhanelerindefakirbir
şekildevekapalıbirsurettegeçinirgiderlerdi.Gerçektenolağanüstüde
necekgüzellerdenolanPeriveşHanım’ıkötübirtesadüf,ÇengiHanım
denilenhilecibirkadınlatanıştırmışvebuşekildezavallınınazzaman
içindegüzelliğininvezerafetininşöhretigereğigibiduyulmuştu.Fakat
neyazıkkimücevherdeğerindekiahlakıdatamamenkaybolmuştu.
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BukötüarkadaşlığınkurulmasındansonraPeriveşHanımçoğunluk
laÇengiHanım’labuluşur,heponunlagezervegerektiğindedeÇengi
Hanım’ınevindegecelerdi.

BunlarınÇamlıcabahçesindegörüldüklerigününsabahıPeriveşHa
nımadibiryatakbağınabürünmüşolduğuhaldeKarabaşMahallesi’nden
çıkaraksekizyaşındabirkomşuçocuğununeşliğindebirhaylimesafe
katettiktensonragüneşgörmeyen,busebepleçamurukurumayanbir
sokağınizbebirköşesinde,karşısıbostan,arkasıyinebostantarafında
bekârodaları,ahırvesairegibisefilbinalarlaçevrili,tekbaşınaduran
şüphelibirhaneyegelmişti.

BurasıÇengihanımıneviydi.PeriveşHanım’ıngelişindenbirsaatsonra
buikihanımyukarıdatarifedilenzarifkıyafetlerebürünerekyaşlısıönde,
genciarkadaevdençıktılar.AksarayCaddesi’nedoğruyürüdüler.

Hanımlarınevdençıktıklarızamankararları,Samatya’yakadaryaya
inerekoradantrenleMakriköyü’ne(Bakırköy),oradandaSakızağacıgezi
yerinegitmekti.İştebukararlayürürlerken,PeriveşHanım;

Çamlıcabahçesinipekanlataanlatabitiremiyorlar,bugündeora
yagitsekacabanasılolur?diyesordu.ÇengiHanımdauygungörünce
Sakızağacıkararını,“Bahçe”yedeğiştirdiler.Bununüzerinehanımlarha
reketlerinihızlandırarakAksaray’ıntramvaymevkiineyetiştilervehemen
hareketetmeküzerebulunantramvayabindiler,oturdular.Üççeyrek
saatsonraköprübaşındatramvaydanindiler,Köprü’yügeçerekÜsküdar
vapurunagirdiler.VapuragirdiktenyarımsaatsonradaÜsküdarvapur
iskelesineçıktılar.Beylikambarınönünedoğruyürümeyebaşladılar.

Diğergünlervapurdançıkanhalkıkarşılamayakoşarak;“Boşara
ba!Araba lazımmı?Sizişutemizaraba ilegötüreyim.”yollusözlerle
müşterikapmaktabirbiriyleyarışanarabacılardanhiçbirisigörünmedi.
Çünküogünseyiryerlerinedağılmakiçinkiraarabalarınaolanhücum,
diğerzamanlardandahafazlaydı.Birsaattenberiiskeledeboşbirtek
arababilekalmamıştı.
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Çengihanım,oradarastgeldiğibiradama;

Ayol!Kiraarabasıarıyoruz,acabaneredebulunur?diyesordu.
Adam;

Hanımefendi,boşunaaramayınızbulamazsınız,diyecevapverdi.
Bununüzerinehanımlarınikisibirden;

Ah!Vah,vah!Okadaruzakyerdengelişimizhiçbirşeyeyaramadı!,
diyesöylenesöylene,ötedekiçeşmemeydanınayönelerekilerlediler.
Oradadarastgeldikleribirkaçkişiye;aynısualitekrarladılar:

Ayol!Buralardahiçbirarababulunmazmı?

OgünsabahleyinBeyoğlukiraarabalarındanbirlandoKadıköyü’ne
birhastagötürüpÜsküdar’adönmüş,arabavapurunubekleyerekçeşme
ninyanındaduruyordu.Landonunarabacısı,hanımlarınarabaaramakta
olduklarınıgörüncekendikendine;

 İkisaatdahaburadaboşboşunavapurbekleyeceğime,şuha
nımlarıalsamgötürsemdaha iyiolmazmı?diyerekhanımlaradoğru
ilerledi.ÇengiHanım’a;

Nereyegideceksinizhanımefendi? İstersenizsizibu lando ile
götüreyim.deyince,hanımlarikisibirdendönereklandoyukontrolede
rektalihinsırfyoklukiçindemeydanagetirdiğibubeklediklerindeniyi
fırsatıbakışlarıyla,gülüşleriylebelirttiktensonra,Çengihanımgidilecek
yolubelirleyerekhemenpazarlığagirişti.

Busıradaoradabulunankayıkçı,hamal,beygirsürücüsügibibir
takımsefiltipler,PeriveşHanım’ınetrafınatoplanmışlar,kabasözlerle
gençbayanırahatsızetmeyebaşlamışlardı.Hazirangüneşininyeryüzü
sakinlerinintepesinedimdikgelenateşlihuzmeleriisezavallıyıburam
buramterletiyordu.Buzordurumdanbiranevvelkurtulmakihtiyacını
fazlasıylahissedenPeriveşHanım,arabacıyaişaretediparabanınkapısını
açtırdı.Hemenkendiniiçeriyeattı.ArdındanÇengiHanımdagirdi.
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İşteBihruzBey’inPeriveşHanımhakkındakigörünüşealdanan
vetamzorbeğenenlerinzevklerineuygunolanlandonunbunazenini
taşıyarakÇamlıcabahçesindegezintidebulunmasıpekokadarnadir
olmayantesadüflerdenbirisiydi.Fakat,böylebirtesadüfünolabilece
ğinidüşünmekBihruzBey’inhatırındanbilegeçmediğiniçin,beyefendi
landoyabakarakhanımlaravehanımlaranisbetlelandoyagördüğümüz
derecelerdeönemvermişvebutitizliğisonucu,bahçeniniçindePeriveş
Hanım’abildiğimizsuretleyanaşmıştı.

YukarıdaanlatılıdığıgibihanımlarBihruzBeydearkalarındaolduğu
haldebahçedençıkaraklandolarınabindiler,arabahareketederetmez
PeriveşHanımın;

Dahapektoy,zavallı!,demesiyleikihanımarasındaşöylebirko
nuşmabaşladı:

Âdetabudalaayol!

Birazhoppayadabenzer.

Zıpırderlerbunlara,zıpır;Faniçiçeğineyaptın?Bakayım,hâlâ
göğsündeduruyormu?

ÇengiHanım,BihruzBey’inbiraralıksöylemişolduğu,Fransızcafane
(solmuş)kelimesini“fani”diyeişittiğindenvebirhanımailkgörüştetemiz
biraşkıgöstermekiçintakdimedilençiçeğinfaniliğindenbahsetmekte
bir ilgi,bir incelikvecazibebulamadığından,“Faniçiçeğineyaptın?”
diyerek,BihruzBeyosaygısızlığınaatıfyapmakistedi.

Ha,sahi,onedemektiacaba?‘Benimaşkımdabuçiçekgibidir;
böylesolar,gider’midemekistedi?

Hadicanım,sende!Onunnesöylediğinden,neyaptığındanken
disinindehaberiyoktu.

Gelecekcumabekleyecek.
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İşiyoksabeklesin,dursun.

Aman sende!Gülelim,eğleniriz, bahçedehiç fenadeğil
doğrusu!

Hervakitböylesüslüarabayıneredenbulacaksın?

Böylesiolmasındaalelâdeolsun;maksadeğlenmekdeğilmi?

Yaovakitsüslübeyyinedesanabakarmıdersin?

Bakmazsabakmayıversin;odaumurumdaydısanki?

Â!Hatırlamadınmı?GeçengünKadıköyüvapurundançıkarken
benimelbisemineteğinebasıpda,pardondiyenbeydeğilmi?

Obudalamıydıo?Değil,değil;onunsakalıvardı.

Â!Hiçbentanımazmıyım;takendisiidi.

Adam,nemizelazım;acabaiskeledeçokbekleyecekmiyiz?

Sanırımkibeklemeyiz.Olmazsakayığadabinmekolabilir.

Galibasencanınıyabandabulmuşsun.Ey,şimdiparalarısayacak
mıyız?

Sayacağızya,arabacınınbahşişinideunutma!

Nebahşişmi?İkisaatiçinyüzkuruşverdiktensonrabirdebahşiş,
öylemi?Üstümeiyiliksağlık!Bençıldırdım,ayol!

BuaralıkarabaÜsküdariskelesihizasında,gündüzhanımlarıaldığı
noktadabirdenbireduruncaÇengihanım;

Âa!Neçabuk!Geldikmi?Vallahiiyi!diyerek,evvelcehazırladığı
dörtmecidiyeilebirmiktarbakırparayıarabacıyateslimetti.İkihanım
arabadanindiler.Ağırağıriskeleyedoğruyürüdüler.Vapuragirdiler.On
dakikasonravapurdaiskeledenayrılarakİstanbul’ayöneldi.Yirmidakika
içindeHaliçiçindekigemilerinarasınakarışarakgözdenkayboldu.
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İKİNCİBÖLÜM

1

OdasındabirbaşınasigaraiçerekdüşünürbıraktığımızBihruzBey,
düşünedüşünesonundadüşüncelerinibirsonuçlandırarakaklındakileri
birkararabağlamayıbaşardı.Bukararşöyleydi:

DahaşimdidenkendisinicefaçekenaşığısaydığıPeriveşHanım’a
onaolanaşkınıanlatanveonasorduğu‘Saatkaçta?’sorusunacevap
verilmemesinden,hemdelandonunhareketanındabirvedabileedil
memesindendolayısitemlerinivedargınlığınıbildirenbirmektupya
zacaktı.Gelecekcumagünüsaatsekizdevebelkidahaerkenbahçede
bulunacak,PeriveşHanım’ıngelişinibekleyecek,hanımefendigörünür
görünmezhazırladığımektubuyaklaşarakkendisinesunacak,ondan
sonrakihareketvedavranışlarını isevaziyetegöreayarlayacaktı.Kısa
cası,arzularınısüsleyenhoşendamlı,ahugibinazlıkızı,Keşfizevzeğine
rağmentuzağınadüşürmeyeçalışacaktı.

BusıradaüçüncüdefaizinaldıktansonrasalonagirenMişel,
lambalarıgözdengeçirdi,fitillerinibirazindiripçıkardıktansonrabeye
fendiyehissettirmedenbaktı.Sakingörünüşündencesaretalarakyavaş
birsesle;

Yemeksoğuyor,diyebildi.
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Kafasındakikarışıklıklar,BihruzBey’inkararındansonrahernekadar

tamamengeçmediysede,iyideniyiyehafiflemişti.Odada,neredeyseüç

çeyreksaattenfazlabirvakittenberikendisinibekleyenFransızcaeğit

meniMösyöPiyer’idahafazlabekletmenindoğruolmayacağıdüşüncesi

aklınagelmişti.Bununüzerineyerindenkalktı.Üçteikisindenfazlasıyana

yanabitmişolansigarasınınuzamış,beyazkülünümasanınbirtarafındaki

küllüğebıraktıktansonra,sigaradankalanparçayıdudaklarınınarasına

kıstırıpyemekodasınayöneldi.Kapıdan içeriyegirergirmezkendisini

bekleyeneğitmenine,şüpheyokkiartıkpekdüzgünbirFransızcayla;

Affedersiniz,efendim!Çokönemlibirşeydüşünüyordumda;sizi

beklettim.Ümitederimkibanagücenmediniz!dedi.Tokalaşmakiçin,

öğretmeneeliniuzattı.

MösyöPiyeroralıdeğildi.Zatentamamendenecekderecedeye

mektenkesilmiş;olancaiştihı,zevki,eğlencesisiyasigazeteleringünlük

meseleleredairsütunsütunyayınladıklarımakalevehaberyorumlarına

yoğunlaşmışbualtmışbeşlikihtiyar,köşkegeçvakitgelerekikincikata

çıkarçıkmaz,açgözlüMişel’in;

İstersenizburayabuyurun,şimdiyemekçıkacaktır,demesiüzerine

doğrucayemekodasınagirmişti.Çantasınıncebindençıkardığıbiryığın

gazetelerdenayırdığıçarşafkadarbirtanesinikatlayıpküçülterek,bir

iskemleninüzerindebüyükbirdikkatleincelemeyekoyulmuş,yemeğin

gecikipgecikmediğipekdikkatiniçekmemişti.

Busebeple,BihruzBey’inoşekildeözürdilemesineşaşırmakla

beraber;

Hiçzararıyok;zatenbengazetemiokuyordum,diyerekkarşılık

verdi.BihruzBey’inuzattığıelisıkıp,bıraktıktansonra,BihruzBey’le

sofrayageçtiler,karşılıklıoturdular.

MösyöPiyer’in,oçarşafkadargazetedebüyükbirdikkatleokuduğu

şey,odevrinenönemlisiyasiolaylarındanolanSüveyşKanalı’nadair
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uzunbirmakaleydivekonuhakkındaservet,ticaret,siyasetaçısından
birtakımöğütvedüşüncelerihtivaediyordu.

PolitikayafazlasıylamerakıolanMösyöPiyer,gazetedeokuduklarının
hâlâetkisialtındaydı,fikrinionlarlabirazdahameşguletmekihtiyacında
olduğundan,sofrayaotururoturmaz,BihruzBey’e;

‘Patrie’deşimdibirmakaleokudum.SüveyşKanalıhakkındaçok
önemlifikirlervar,diyesözebaşladıokuduklarınıparagrafparagrafözet
leyiptekrarederek,bunlarakendifikirlerinideeklemeyegirişti.

Diğeryandan,birucuPeriveşHanım’ınsaçlarınailişipkalmış,diğer
ucuKeşfiBey’inpüskülünetakılıpdolaşmışolanfikirlerininkarışıklığı
arasında,zihniyenidenperişanolmayabaşlayanBihruzBey,MösyöPi
yer’insözlerinikesinlikleduymuyordu,duysadaanlayamazdı.

Öğrencisinin,böylesiyasiveciddibahislerdetarafolmaktakibece
riksizliğiniherkesteniyitakdiretmişolmasıgerekenMösyöPiyer’in,söz
söylerkenBihruzBey’inyüzünebakmaması;önündebulunansürahiye,
bordoşişesinehitapetmektenisekaşıgözühareketeder,eliayağıoynar
biristatoya(heykele)hitapetmekdahaiyidirdiyedüşündüğüniçindi.

2

MösyöPiyer,biraralıkkonununkendincetamcanalacakbirnok
tasıüzerindehararetlihararetlikonuşupdururken,bugevezelikler,bu
gürültüler,isteristemezkulağınagelerekbeyninitırmalayan,fikrinibütün
bütünkarıştıranBihruzBey’in;

Pardon,Monşer! (Affedersindostum!)...Parlondamurönpö,
si tvuvoıtsplaitl...  (İstersenizbirazaşktanbahsedelim...) demesiy
le,hocasınıaşkbahsinedavetetmesi,MösyöPiyer’ibirdenbüyükbir
hayretinsessizliğinedüşürdü.Zavallı ihtiyar,çatalıbıçağıbırakarak iki
eliylegözlüğünüiyiceyerleştirdi,sofrayaoturduğundanberihenüzilk
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defaolmaküzereBihruzBey’inyüzünedikkatlicebirhaylibaktıktan
sonraFransızca;

Peki,buyurunuz;ondanbahsedelim,dediveçatalıbıçağıtekrar
toplayaraksözünedevametti:

Dokelamurvulevuköjöpar!?Vusavebyenkilyalâmiırdola
patri,lâmurfilyal,lamurmatemel,lâmurdüproşen,lâmurpropr,lâmur
doşua...Sösondezamurdodifcrantnütüt’,Dükelvuhyukâtıuparliyon?
(Hangiaşktanbahsetmemiistiyorsunuz?Çokiyibildiğinizvatanaşkı,anne
sevgisi,kişiyeduyulanaşk...Senhangisindenbahsetmekistiyorsun?)

Dolâmurdofam,byensür!(Elbette,birkadınaduyulanaşktan
bahsetmekistiyorum.)

BihruzBeytarafındangirişilmekistenilenbukonununMösyöPiyer’e
göreyersizliği,zamansızlığıihtiyarınepeycecanınısıkmıştı.Bey’inbirden
biresöylediği,“Dolâmurdofanı...”(Kadınaduyulanaşk)ifadesindeki
terbiyesizliküzerineadamcağızınoyorgunsinirlerişiddetleuyanmaya,
osoğukkanısüratlekızışmayabaşladı.Yüzükızardı,gözleriaçıldı;terbi
yesizöğrencisiniiyiceazarlamakistedi,fakatistediğiniyapamadı.Çünkü
KüçükÇamlıca’nınhavadarköşkünde,haftanınikigecesinigeçirmekiçin
vapurvearabaücretlerindenbaşka,peşinolarakherayelinegeçirdiği
altıadetyirmiikifrank,yetmişbeşsent,MösyöPiyeriçinoldukçahatırlı
birdostidi.BihruzBeyhafifkarakteriyle,tembelliğiyle,garipgariphare
ketvesözleriylenezamanMösyöPiyer’ihiddetlendirse,ohatırlıdost
meydanaçıkar,MösyöPiyer’inkulağına;“Canım,odahapekgençtir.
Gençlerinbutürlühallerinimazurgörmek lazımdır.Şuzavallıçocuğa
hiddetlenmeninnegereğivar?Senhakimbiradamsın,öylekusurlara
bakmamalısın!”şeklindesözsöyler,buhatırlı,buyumuşakyüzlü,bu
sevimlidostununohoşagidenöğüdünüonaylayarakBihruzBey’inher
terbiyesizliğinihoşgörürdü.

Yineodostuniyilikleuyarmasıvezorlamasıüzerinekendinituttu.
YalnızBihruzBey’insellemehü’sselâm(uluorta)ortayasürmekistedi
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ğikadındüşkünüheveslerininkonusunu,Bey’inhoşlanamayacağıbir
görünüşedönüştürerekmanevibir intikamalmakarzusundanvazge
çemediğiiçintekrarsözeşöylebaşladı:

LaBruyermi,yoksaLaRoşfukomu?Bilmemhangisininsözüydü:
‘Bağımlılığınhertürlüsüsahibinetürlürezaletlikleryaptırır.Özellikleaşk
vesevda,insanıhepsindenfazlamaskaraeder...’Nedemekistediğiniiyi
anladınızdeğilmi?

Neyazıkkihayır,fikrinizianlayamadım.

Pardon!Bubenimfikrimdeğil.Kendifikrimisöylesem,ohiçho
şunuzagitmez.Bazıdüşünürleregöreaşkveilgi,sahibinigülünçeder.
Nicesigülünçdeğil,çünküaşkveâdeta,ilgivezevzekliktenbaşkabir
şeydeğildir.

Sizihtiyarsınız;konuyatabiidüşmanolursunuz.

Kadınkonusunaöylemi?

Şüpheyok!

Ha!Ahlakaçısındançoğunluklapekçirkinolanogüzellertarife
sinin,oakılvezarafetleriaklauygunluktanziyadedelilikleridestekleyen
kadınlarınkonusunaöylemi?Korkarım,öğrencimgalibabirkadınailgi
duymuşolmalı!

Yok,pekdeöyledeğil!

Kendinikoruevladım!Kendinikoru!Kadınlarçokzararlıdır.On
larazapmeleklerininyeryüzüne inmişleridir.Bizicennetkapısından
cehennemeatarlar.Birköredemişlerki, ‘Hanımınızbirgüldür’.Oda,
‘Dikenlerindenöyleanlıyordum’cevabınıvermiş.

Pardon,MösyöPiyer!

Lütfendinleyiniz,dinleyiniz!Dahabitmedi.Sokratnediyorbilir
misiniz?Diyorki:“Kadınhertürlükötülüğünkaynağıdır.”Aristofanda:
“Dünyadakadınlarkadaridareedilmesizoryaratıkyoktur.Nedeliler,ne
decanavarlaronlarkadarsakınılmasıgerekenvarlıklardır!”demiş.
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MeMonşerprofesör!(Fakatdostum!)

Kesmeyinsözümüdinleyin,dinleyingençBey!

Monprofesör,(Hocam)buakşamherzamankiMösyöPiyerdeğilsi
niz!Ahlakınızdeğişmiş.Peknervö(sinirli)olmuşsunuz.Acabaneden?

Olabilirbelki.FakatsizherzamankiBihruzBey’siniz!..

3

BihruzBey’insonsözüpekdoğruydu.Dahaüçdörtayöncesinde
PolveVirjin’ibirlikteokuduklarızamanbuikitabiatçocuğununhemen
kendileriylebirliktedoğup,kendileriylebirliktegelişenhissîyakınlıkla
rını,ikisafkalbibirbirinebağlayanomasumsevgininıssızbiradanın
yalnızlığında,akarsularınkenarlarında,karanlıkormanlarınkıyılarında,
kumluksahillerde,muzağaçlarınıntepelerinde,yavrukuşlarınyuvaları
yanında,aydınlıkdenizlere,rengârenkgünbatımlarına,parlakgüneşlere,
güzelmehtaplarakarşıoluşangüzelgörüntüleriniMösyöPiyernasılda
tatlıtatlıanlatmış,nekadartatlıtatlıaçıklamışvetekraretmişti!Daha
üçdörthaftaevvelLaDamoKamelya’yıköşkegetiripde;

Vualâönşedövrdoroman!(İşteşaheserbirroman)diyerekkitabı
hemenogecebaştansonaBihruzBey’eokuyupanlatırken,Margarit’in,
oaslındatemizolmayanbahtsızkadıncağızınsevgilisiArman’akarşısaf
aşkındanvebusevgidenkaynaklananhayatınsaflığına,inceliğine,temiz
liğinevenihayetzavallıkadınınveremdenölmesineMösyöPiyerolanları
âdetayaşıyorgibinekadarüzülmüş,öğrencisinidenekadarüzmüştü!
HelekidahaüçdörtgünevvelAlfonsKar’ın“IhlamurlarınAltında”adlı
romanınıBihruzBeyokuyup,romanınkahramanıolanEstefan’ınaşkın
budereceçılgınlıklarına inanamadığındanbahsetmişti.MösyöPiyer
de,buderecedetutkulubiraşkın,sahibiniâdetamecnungibidövün
düreceğini,böyleaşkçılgınlarınınçoğunluklasevdiklerinekavuşmakla
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datesellibulamadıklarını,niteliğikendilerincedebilinmeyenkırıkbir
hayathissinekapıldıklarınısöylemişti.HattabubağımlılıkhaliniAlman
şairiGoethe’nin,meşhurVerterhikâyesindegayettabiibirşekildetasvir
etmişolduğundanbirkeredeohikâyeninFransızcaçevirisiniokumak
gerektiğininekadarciddibirtavırileöğrencisineanlatmıştı!

Mösyö’yeneoldudadaimasaygıylaandığıaşkvemuhabbeti,bu
akşamböyleaşağılamayakalkıştı?

ZavallıBihruzBey,eğitmenine;

Parlondamursilvuple!(Lütfenaşktanbahsedelim!)dediğizaman
nelerdüşünmüştü.Sabahyaşadığıaşkmacerasınıbütündetaylarıyla
kısaltarakMösyöPiyer’eanlattıktansonraokısacaanlatılanlarıeğit
meninindilininbecerisiylegiydirilmiş,kuşatılmış, süslenmiş,kıvrak
laşmışolaraktekrarduyacaktı!Evet!muhteşemarabasınınsüsüolan
altınkızıincesaçıileilkaşkbakışınıngözlerdekialışverişindenitibaren
bahçeyeinişler,gölkenarındaduruşlar,gülüşler,sevinişler,yeraynası
şakası,pırlantasohbeti,çiçekmuhabbeti,gezinişler,yürüyüşler,ran
devutalebi,büyükrakibi,kederverenayrılık,vedasızgidiş,engellere
karşıkoyma,zamansıztakip,sonuçsuzaramalar,heyecanlarhiddetler
sırasıylaüçerbeşerkelimeilesöylendikçeMösyöPiyerbucümleve
fıkralarıkendisinehaskonuşmasıveneşesiylegenişleterek,süsleyerek
tekraredecekti.BihruzBeydebunlarıdinledikçebugüzel,buşaira
neromanınkahramanınınbizzatkendisiolduğunudüşünerekmutlu
olacak,gururduyacaktı!

BihruzBey’insadecebunlardanyararlanmayacaktı.Henüzbirinci
faslımeydanagelebilenbugüzelromanıarzusunauygunsonuçlandır
makiçintürlüaldatmacalara,tedbirleregirişilmesigerekenbölümünde
MösyöPiyer’inteorikbilgilerindenvetecrübesindenfaydalanılacaktı.
Parmalör(Maalesef)beyefendininbuakşamtersliğituttu.Sonuçhak
kındakendisindenbirfikiralmakşöyledursun,girişbileyapmayaimkân
bulunamadı.
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DiğertaraftanMösyöPiyerdeöğrencisinekarşıgösterdiğisertdav
ranışındaokadarhaksızdeğildi.Adamcağız,SüveyşKanalımeselesigibi
ciddivederinbirmeseleniniçindeyuvarlanıpuğraşır,söylenipdururken
BihruzBey’indamdandüşergibi;

Parlondamursilvuple!(Lütfenaşktanbahsedelim!)demesi,
özelliklede;

Dökelamurvulevuköjöpaıi?(Bahsetmemi istediğinizhangi
aşktır?)sorusunubilmezliktengelmesine;

Dö l’amurdofam!,kabatabiriylekarşılıkvermesiaffedilirgibi
değildi.

OysaBihruzBeykendisuçunuanlayamadığıMösyöPiyer’inkabalı
ğını;ifadesindekisinirliliğinhernedenseheyecandabulunmasınavebu
olumsuzdurumunsorumluluğunukadereyükleyerekkonuşmayısona
erdirmeyekararverdi.Yemekfaslıdasonaermişti.Meyveyibeklemeksizin
masadankalktı.Onunsözebaşlamasıilearalarındaşukonuşmageçti:

Pardon,MösyöPiyer!Rahatsızım,başımpekağrıyor;izninizleiçeri
gideceğim.Sizyarın,belkierkeninmişolursunuz;ohaldeamardi,nes
pa?(Salı,değilmi?)

Nasılisterseniz!

Bonsuar,Mösyö!

BonsuarBeyefendi...Allahrahatlıkversin!

4

BihruzBey,şimdigerçektendahaçoküzgündü.Sabahınsaatdoku
zundanberibilincininbüyükbirfaaliyethalindebulunmasından,kalbi
ninaraaraşiddetliheyecanakapılmasından,zavallıgencinsinirlerinde
büyükbirsarsıntıolmuştu.Odasındayalnızkalıpbirhaylidüşünmekle,
yapacağışeyikararlaştırdıktansonrabirdereceyekadarsakinleştirmeyi
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başardığıbusarsıntıyıMösyöPiyer’denalacağıöğütlersayesindetama
menyatıştırabileceğiniümitediyordu.Buümitlemasayaoturmuşken,
eğitmenininbuanidavranışınınşiddetisinirleriniyenidenaltüstetmiş,
zavallınınaşksırrınıneserineşiddetlibirağrıyapışmışvebuağrıkendi
sinidinlenmeyeyöneltmişti.

BunedenleBihruzBey,masadankalktı,salonabileuğramadan
haremdairesinegeçti.Doğrucayatakodasınagitti.Kendisiniyatmak
içinhazırlamayagelendadıkalfayı;

Bugünbirazbaşımağrıyor.Çokdolaştım,yoruldum.Annembeni
soracakolursa ‘yarınerkengidecekmiş,yattı’deyiver,diyegönderip
odakapısınıdakiltlediktensonrakendinihemenyatağınaattı.Dörtbeş
saatyatağıniçindebirtaraftanbirtarafadönedönenihayetgözlerini
kapayabildi.

BihruzBeyyemekodasındançıkarçıkmazMösyöPiyeryüzotuz
altı frank,ellisent ilebaşbaşakaldı.Buyumuşakyüzlü,butatlıdilli
iyilikseverdost,MösyöPiyer’ebudefakimbilirneacısözlersöylediki
zavallıihtiyarsakinsakinbirazdüşündüktensonrahenüzısırdığıbirakça
armuduezmeyeuğraşandişsizağzından;

Amabazenbendehaddimiaşıyorum!Zavallıçocuğufenasıktım.
ŞunagelecekSalıgünüaşkadairgüzelbiresergetireyim,sözleriken
diliğindendökülüyordu.

Kocaprofesör!GelecekSalıakşamı,öğrencisinecildisüslemeli
birKontdoBıtkashediyeetmeyitasarlamıştı.Buşefkatliniyetüzerine
BihruzBey’edairartıkhiçbirendişesikalmadı.Önündekibordoşişesine
uzandı,kadehinidoldurdu.Kendisağlığınaiçti.Sofradankalktı.Bihruz
Bey’inevvelcebüfeninkenarınabıraktığısigaraparçasınıkendisinin
zannederektuttu,lâmbadanyaktıktansonragazetelerinialdı.Birtarafa
çekildi.Yinerahatçaokumayakoyuldu.

DiğeryandaBihruzBey,uykuyadalardalmazsabaholanolaylar,
okapalıgözlerininönündekarmakarışıkbirşekildeakmaya,masa
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başındakikonuşmalariseokaynarbeyniniçindebağlantısızbirhâlde
çınçınötmeyebaşladı:PeriveşHanım’ınlandosuİstavroz’unüzerinden
Beylerbeyi’nedoğruyokuşaşağıöylehızlıgidiyorki, tekerlekleryere
değmiyor,uçuyorâdeta!Landoyuçekenlerataaslabenzemeyenbirçift
acayipyaratık!Bunlarıkullananoparlakdüğmeliköşedeğil,KeşfiBey’in
kendisi!BihruzBey,yağızbiratabinmiş,landoyutakipediyor,amabir
türlüyetişemiyor!Atıkırbaçlıyor,sürüyor,koşturuyor;tamlandoyaye
tişeceğiandahayvangerigerigitmeyebaşlıyor!BihruzBeybuhâlden
sonderecedeüzüntüduyarakarkasınadönüpbakıyorkiMadamPiyer
olması lazımgelenbir ihtiyarmadam,hayvanınkuyruğunayapışmış
gerigeriçekipduruyor!BusıradaMösyöPiyeretekleriyerleresürünür
derecedeuzunbirropdöşambırgiymiş,başındarenklitüylerlesüslen
mişbirkadınşapkası,ikikoltuğundadabirerbordoşişesiilebirdenbire
meydanaçıkıyor:“Keskösekölâmur?(Aşknedir?)Setontambur!Se
tontambur!..(Birdavuldur!)Memonşer!(Amadostum!)Javuanfenkö
löboseksvomiyokonlâpen!(Sonundakadınmilletininbirtavşandan
daha iyiolduğunu itirafediyorum!)”diyehaykırıpsıçradıkça landoyu
çekentuhafşekilliyaratıklarşahakalkıparabayıdeviriyorlar!Landonun
içindenbirçiftkaplumbağailebirdefinoköpeğiçıkıyor!DerkenBihruz
Bey’inyağızatıBey’inaltındansıyrılıyor,büyükbiratmacagibihavalanıp
uçmaya,kaplumbağalardansetmeye,finoköpeğideBelElenoperasın
danbirparçayısöyleyerekhavlamayabaşlıyor!

Bunlarabenzerdahabirçoktuhafşekiller,haller,hareketler!..

ZavallıBihruzBeybunlarıgörmekten,duymaktançokfazlahuzur
suzoluyorsadagözleriniorahatsızuykudanbirtürlüaçamıyordu.Hele
sabahakarşıdadıkalfanınodakapısınavurarak;

Efendim,nasılsın?Başağrısıgeçtimi?diyehaykırmasıgençbeyi
uyandırdı.BihruzBey,hemenyatağındanfırladı,öncebirpencereaçtı.
Sonrakapıyayöneldi.Dadıkalfailebirazkonuştuktanvelavabodauzun
uzunyüzünügözünüyıkayıp,kurulandıktansonratekrargeldi.Açıkpence
reninönüne,bahçeyekarşıoturdu,yinedüşünmeyebaşladı.Düşündüğü
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şeylerrüyalarındagördüğüşeylerkadarbiçimsiz,garip,rahatsızedici
değilsedehemenonlarkadarkarışık,onlarkadarbağlantısızdı.

ÖzellikleBüyükÇamlıcadağındankopup,kendisinekadargelen
tazevesafhavayıteneffüsedinceyorgunvücudunabirzindelik,ağrılı
başınabirhafiflikgeldi.Sinirleriningerginliğigeçti.Busırada,dadıkal
fanıngetirdiği,ikirafadanyumurta,birparçatazetereyağıilebüyücek
birfincansütlükahve,ikiufakdilimdeekmektenibaretkahvaltıyıbüyük
biriştahlayiyipiçti.Üstünebirdesigaratüttürüpbeşaltınefesçektikten
sonrahemengiyindi,selamlığaçıktı.

MösyöPiyerözellikleçıkıpgitmişti.Bunuhaberalıncasoyunarak
doğrucaodasınagirdi.Kütüphaneninönündedurdu.Raflardakiiriliufaklı,
ciltliciltsiz,yaldızlıyaldızsızkitaplarıcamınarkasındanincelediktensonra,
kütüphaneninkapısınıaçtı.İkiciltkitapaldı.Ortayerdekiyeşilkumaş
örtülümasanınüzerinekoydu.Kendidebirsandalyeçekip,masanın
yanınageçti,oturdu.

5

BihruzBey’in,kütüphanedenaldığı ikicilttenbirisi JeanJacques
Rousseau’nun,içindeaşkmektuplarıbulunanmeşhurNouvelleHeloiz’i,
diğeriiseSecretairedesAmantsadındaufakbirkitaptı.

Parlakkolalı frenkgömleği ileBihruzBey,TerziMirmarkalıhafif
vezarifpardesüsünekadarüzerindebulundurduğuyakalınekadarşey
varsaherbirininyakasınıbirerbirerpençesineteslimetmeyeözendiği
amurdofam(kadınaşkı)hakkındaProfesörMösyöPiyercenaplarından
gerçibiröğütalamamıştı.Fakat,yukarıdadasözedildiğigibigelecek
cumagünüPeriveşHanım’atakdimedilmeküzeremükemmelbirsi
temnâmeyazmakonusundaakşamdankendikendinevermişolduğu
karardanvazgeçmemişti.
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AmaBihruzBey’infikrincePeriveşHanımgibinoble(soylu)bir
aileyeüye,mükemmelterbiyegörmüşbirgençbayanatakdimedile
cekmektuptayeralacak ifadeler,santimanlar (duygular)dagerçekçi
olmakgerekirdivebukonudaFransızcayazılmışifadelerebaşvurmak
mecburiyetindeydi.

BunedenleBeyefendiönceNouvelleHeloiz’iaçtı.Başından,so
nundanokudu,anladı,anlayamadı.Çünkükitabıncümleleripekçetin,o
cümlelerdegizlenenfikirleriseçokfelsefiidi.Kitabıkarıştırdı,yinekarış
tırdı,epeykarıştırdı.Sonundakolaysandığıveufaktefekdüzeltmelerle
kendidurumunauygundüşecekgibigördüğübirincimektubungereken
yerlerinikendinegöredeğiştirerekçeviriyebaşladı,amabudaolmadı.
Yalnızbaştaraflarındaşuradanburadanbirkaçcümlesinialmaklayeti
nerek,diğeryerlerinidekendikafasındanyazarakuğraşauğraşaaşağıki
mektupörneğinimeydanagetirdi:

“Ah!güzelhanımefendi!

Sizdenkaçmalıyım.Evet,efendim!Bunuçok iyihissediyorum.O
kadarcıkbiledurupsizebakmamalıydımyadasizihiçgörmemeliydim.
Fakatbugünneyapmalıyım?Kendiminasıl idareetmeliyim?Bakınız,
halimedezavallıâşığınızabirkararveriniz.

Sizdebilirsinizkibendenizbahçeyekendiarzumlagirdim;sarhoş
edenbakışlarınızındavetiylegirdim.Yeraynalarınıgüzelliğinehayran
edenyüzünüzüyakındangördüm,çıldırdım!Evet!Sizdenayrıldıktan
sonrabahçeninöbürkapısındanâdetamezondeza iye(evden)ne
denkurtulmuşgibiçılgın,çıktım!Bununüzerindeyüceşahsınızıtemin
edebilirim.

Âh!Oanlamdanekadarörö(mutlu),nekadardamalörö(mut
suz) idim!Asaletiminderecesinitarifetmeyeyetecekbirsöz(sıfat)
bulmaktanâcizkaldığımyüceşahsınızasunmayacesaretettiğimofakir
jeronyumu(sardalyaçiçeği)parjantiyes(nezaketen)kabulbuyurdunuz
daogüzelkorsajınızda(kadıngiysisi)onayerbileverdiniz;ah!Ofane
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(solmuş)çiçeğinmutluluğunukıskanmak!Herbiribircihânabedelolan

iltifatınızonunladakalmadı.Lakinkendimeemportans(önem)vermiş

olmaktankorkarım.Bunlarıtekraretmektençekinirim.Hernekadarbazı

talanlar(yetenek),kültive(anlatmak)ettimsedeyücekişiliğinizelâyık

olmadığımıitirafilekendimimutlusayarım!Hemdemalörö(mutsuz)

idimdemiştim.Çünküah!Sizdenşikâyetetmekdahicinayettir.Fakat,

‘Sözdekusurçokolur;affederefendisi!’sözügereğincekulunuzunbu

suçunuaffetmeniziyüceliğinizdendilerim.Gelecekcumagünüyine

burayagelelim,diyesöylediğinizde,saatkaçtadiyesordumisedece

vâbahernedensetenezzülbuyurulmadı.Bununsebebinimümkünü

yokanlayamadım.Birdenbireyücenazarınızdandüşüvermişolmak

içinnekusuretmişolduğumubilemiyorumveözelliklebahçedençıkıp

acelelandonuzaatladınızvegiderkenbincanilebiriltifatbekleyenbu

zavallıâşığınızabir‘adiyö’(hoşçakal)biledemeyetenezzülbuyurmadı

nız!Artıkbuensültllerin(hakaret)yüreğimdeaçtığıkanlıyaralarınacısı

ebediyyensürecektir.

Evet,bunlarbenimkendisuçumuncezasıdır.Sizigördüğümzaman

yüzünüzeOh!keldivinbotekövuzet!(Okutsallığınız!)yüzünüzebak

mayacesaretetmemeli,yüreğimisevdanızınpençesinekaptırmamalıy

dım.Bununlaberabercesaretimincezasınıçekmeyebaşladığımdanyüce

şahsınızahiçbahsetmemeliyim.Bumevzudakiplezir(zevk)dahibaşka

birlezzettir!Bununlaberabersizihergüngörüyorum.Ogüzel,oşık,o

zariflandonuzabirren(ceylan)gibikurulup,hayaliminparkındadolaşıp

yüreğimiüzüyorsunuz!Fakatgörüyorumkisizbunudüşünmeyerekma

sumâneyapıyorsunuzvekulunuzunelemleriniağırlaştırıyorsunuz.Ama

ben,ümitsizmikalacağım?Sizdenkendimiçekmek içinsevdanızdan

gönlümüalmakbenimelimdemidir?Küçükhanımefendi!Kulunuzyal

nızbirçaregörüyorum;buambaradan(sıkıntıdan)çıkmakiçinkisonra

dilerim,şimdilikyüceşahsınızdandileğimbudurkibukulunuzunbu

mektubunaherneşekildeolursaolsunbirikisatırlıkcevapyazmanızı
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ricaederim.CevabıkendimalmakiçinPazargünüsaatsekizdenonbir

buçuğakadarBüyükÇamlıca’dagelişinizibeklerim.

Okadargüzelbirvücuduniçindekiyürektaşolabilirmi?Artıkmer

hametinizesığınırım.Dileğimyüceşahsınızalâyıkdeğilsedebuhusustaki

kusurlarımınaffınıdileyerekkendimimutlusayarım.Herhâldeferman

efendimizindir.”

6

BihruzBey,mektububuşekildemeydanaçıkardıktansonrabiriki

defaokudu.Baştarafındakibirkaçcümleyi,ortalarındakibirikisözüNo

uvelleHeloise’dançaldığıiçinhiçdefenabulmadıvekendikafasından

yazdığısözlerinden,“Sebebiniimkanıyokkeşfedemedim.”cümlesindeki

kinayeyibeğendiysedemektubuniçeriğinifazlagenel,fazlagelişigüzel,

aşırıheyecanlıgördüğündentemizeçekmeyivetakdimetmeyiuygun

görmedi.OzamanmektubunyazılışındakiiticiliğiTürkdilininyetersizli

ğinebağlayarakbirazsöylendiktensonratekrarNouvelleHeloise’ialdı.

Birazkarıştırdı.Bundanamacı,kitabıniçindekendihalineuygun,kısabir

mektupbuluponutamamıylaçevirmeyeçalışmaktı.Aradığışeyibun

dabulamayacağınıanlayıncakitabıbıraktıveoSecretairedesAmants’ı

didikdidiksüzmeyebaşladı.

Bundakimektuplarküçükdeğişikliklerlekendigibiherâşığınişine

gelebilecekşekildehazırlanmışşeylerdi.BihruzBeyçokfazlasayfaçe

viriyegerekkalmadanbulduğuuygunbirmektubuortasındagereksiz

gördüğübirparagrafıtamamençıkararaksonunda,kendigerekligördüğü

bazısözleriilâvesöylemeküzereaceleyle,arasırazoryerlerdeBiyanki

veHançersözlüklerinebakarakaşağıdakigibiçeviriyebaşladı:

“KüçükHanımefendi!
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İtirafediyorum.Ben,herzamanhayalederdimki,sevdakionage
nelliklekarşıkonulmazşekilleraltındavebiroklasilahlanmışröprezante
olunmuştu.Gerçektentehlikelideğildir.Hâlâozayıfveromantikcanlar
içinkidahaönemliişlerlemeşgulolamazlarveşiddetlivesağlıklıjim
nastiklerekendileriniveremezlerdeheryerdeişsizgüçsüz,tatsıztuzsuz
rahatyüküaltındaeğilirakıltaşırlar.Busizigörerekgüzellikleriniziçinde
kaderinensevimliişlerindenbirisinikabulederekkendimikandırdımki
benimfikirlerimküstahçaolduğukadaryanlışmış!Çünkühepkulunuzun
gururlusafsatalarıkarşıkonulmasıimkansızbirgüzellikten,bircazibe
denbenikoruyamadı.Sevdayasabırlakarşıkoymuştum.Sevda,kendi
kuvvetvekudretiniaklımıbirşeyüzerindekamaşmışgözlerimekarşı
göstererekbenicezalandırıyor!Bundanböylecoşkulukahramanlarıüze
rindeyazarlarlaalayetmekhaksızlığındabulunamam;mademkibizzat
kulunuzbileoyazarlaraitaatlibirkonuolacakdurumageldim!Bundan
böyleelektriğebenzeyen‘pasyon’hakkındakikaderdengelirlergibi
görünürlervesizidahadoğrusukulunuzubeklenmedikbirderinyara
ileyaralardiyeendişeetmeyeceğim!Ok,kulunuzuartıkinanılmayacak
derecedederinvurdu!

Evet,küçükhanım!Birgörüşteâşıkolunabiliyor.Bütünhayat için
büyükbirsevgiduyulabiliyor;okadınakiyalnızsüratlibirgölgegibi
görülmüştür.Bununisbatısizsinizeygüzelvarlık!Mâdembenimbahtımı
kararlaştırmayabirkaçdakikacıkyetti!Gerçektenkimkarşıkoyabilirdi
ogüzelliğekibütünhareketlerinizdehükümsürüyorgibiydi?Bunların
hepsibenialdatmayayetmezmiydi?

Aşk!Aşk!Banabukeskinateşlerihissettirmenalevlenmekteolan
şiddetlibirdurumunümitsizliğiiçindeterketmekiçinsebenibitirdin!

Şimdigüzelhanımefendi!Butemizaşkilanıiçinnedüşündüğünüzü
bildirmeyetenezzüledinizveyahutdahaiyisihiçyazmayınız...Kâğıtsizin
kıymetlifikirlerinizisaklamayalâyıkdeğildir.Onlarıgönülaldatıcıbirsakız
gibikendihatırındatoplamak,yumuşakvehürmetkarâşığınızaaittir.
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Şimdi,ayağınızınyücetozunayüzümgözümsürüpperişanhalimi
serbestçearzetmekiçinmerhametinizevekulluğunuzalâyıkbirinsan
olduğumuisbatetmekiçinuygunbiryerderandevuvermenizidilerim
vebudileğimincevabınıalmakiçingelecekpazargünüBüyükÇamlı
ca’dabulunangazinodagelmenizibekleyeceğimibildirereksözeson
veriyorum.Herhaldefermanyüceşahsınızaaittir.

Fi 21 Ha zi ran se ne 86, Per şem be günü

Bi ça re âşı kı nız: M. B.

7

İlkolarakkaraladığımektubabilehayretvegülmehissiuyandıran
bugülünçgaripliği,buyazıyıBihruzBeybüyükbirdikkatleneredeyse
ondefaokudu.Birazfazlaalafrangadüşmüşolmasındanbaşkahiçbir
kusurunubulamadı.Bukusurisetakdimedilecekşahsınalafrangalığına
göremükemmelliğigösterenbirdurumdu.İştekaralamabuşekildeha
zırlandıktansonraiyibirişyapmışolmanınhazzıylasevincininyansıması
olarakbeyefendikâhıslıkçalarak,kâhağzından“lallallalallallalallalla”
diyeanlamsızseslerçıkarıpBelleHelenehavalarınısöyleyerekodanın
içindedolaşmayabaşladı.Sonundayazıhanesiniaçtı.Kenaryaldızlı,bir
ucugoncelipembebirgülresmiolan,misgibikokarbirkâğıt,birdezarf
çıkardı.Müsveddeyibüyükbirdikkatlebukâğıdaaktardı.

Ozamanbumektubabirgüzelbirpoezi(şiir)veyabirkuple(kıta)
dahaeklemeyidüşündü.‘SecretairedesAmants’ı(Âşıklarınsekreteri)
karıştırırkengördüğüşiirlerdenbazılarınıtekrarokudu,içindenbirtanesini
çokbeğendi.Buşiir,ismibilinmeyenbirkadıniçinyazılmışüçkıtadan
ibaretbirşanson(şarkı) idi.BihruzBeyisminihenüzhaberalamadığı
sevdiğinebuşiirisunmanıngüzelolacağınıdüşündü.Amabunuaynen
yazmayıbelkibilinirdiyeistemedi.Anver(şiirde)çeviriyeTürkçe’nin
uygunolmadığınıanproz(düzyazı) tercümede isebirhoşlukolmaya
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cağınıdüşündü.Yinedeşiirinbubölümündekiogüzelfikirler,onazik

duygularTürkçe’yeçevrilincenasılolacağınıanlamak içinşuşekilde

Türkçe’yeçevirdi:

“Gül adı nı ve ri rim.

O ka dın ki be nim ak lı mı bu lan dı rır.

Eğer ke li me şe yi res met me ye borçlu ise

O ka dı nın bu dil ber is mi al ma ya hak kı var dır

Bir gül gi bi.

Bir göl gi bi.

Be ni ken di si ne doğ ru çek ti ğin den be ri 

Yüre ğim hiç dur ma ya rak vu ru yor. 

Onu kok la mak tan ya nı yo rum, 

Bir gül gi bi!

Bir gül gi bi

Düşün mek si zin mest eder,

Se bep ol du ğu san ti man

O san ti man lar dan de ğil dir ki geçti ği görülür

Bir gül gi bi.”

Buçevirihiçtefenadeğildi.AmayinedeBihruzBeybunusunmaya

değerbulamadı.Çünküşiirinaslınıgözününönündenuzaklaştırdığıgibi

çevirisindenhiçbirşeyanlayamıyordu.Hele;“Kelimeşekliresmetmeye

borçluise”cümlesinden,öncebuşiiriyazanFransızşairinin,ikinciolarak

daçeviriyapanınanlatmakistediğinibulupçıkarmakimkânsızdı.Vebir

degüldenilenbirçiçeğininsanlargibidüşünmeyeteneğibulunduğuna

dairLangagedesFleurs’de,HistoireNatıırelle’deböylebirkonuyarastla

madığıgibi,MösyöPiyer’dendeşimdiyekadarböylebirşeygöremediği

içinşairlerinbusözündederezon(neden)bulamıyordu.
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Butürsözlerianlamanınşairolmayabağlıolduğunu istemekle
kendisinindebirşairolamadığınabiraraüzüldüysedebusantimanı
(düşünce)fazladevametmedi:

Tulepoetsonfu!(Senşairsin!)diyerekbueksikliğindetesellisini
buldu.Amaaşkmektubunabirşiireklemekçokyakışacağıniçinbuar
zudankendisinialamıyordu:

Âh!Türklerdeadamgibibirşairgelmemişki,yalnızVâsıfisminde
birisişansonetle, (şarkı)epeycemeşhurolmuş isedebununyazdığı
şeylerindeçoğukomik.SankiTürkler’inMolyer’iolacak.“SokakSüpür
gesi”filangibibasitsözlerideşiiresokmak,hemdebunubirkadına
karşısöylemeknekadarbayağılık!DünakşambizimMösyöPiyerde
kadınlar içinepeycegereksizşeylersöyledi.Fakatyemekodasında
çokbeklettiğimiçincanısıkıldığındansöyledi!Keskösekö lâmur?Se
tontambur,setontambur;Monşerkavaliye,anfenjavııkölöboseks
vomiyökon lâpen!(Sonundakadınmilletinintavşandandaha iyiol
duğunu itirafediyorum.)Ammatuhaftıha!Başındatevekkelişapka,
sırtındaropdöşambır,(sabahlığı)ikikoltuğundabirerbordoşişesi...Ah!
Darılmayacağınıbilsemşurüyayıkendisinehikâyeederdim.BizimKeşfi
dearabacıolmuştu!Yabenimyağızatınhavadauçuşu!Finoköpeğinin
BelleHelene’işante(şarkısöylemek)etmesihepsindendahagarip.Lal
lalalallal,lallalalallal!

8

BihruzBeyTürklerdeadamgibişairyetişmediğiniveçünküTürkçe
deşiirsöylenemeyeceğini,yinekendisigibialafrangabeylerdenişitmiş,
Vâsıf’ınşarkıcılıktakibecerisiniiseçocukluğundanberihanelerinegelen
okumuşhanımlardananlamış,dinlemişti.Hattaşairin;

‘Olmasokaksüpürgesikadın,kadıncıkol.’
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Nakaratınıihtivaedenşiiriniohanımlarınağzındanpekçokdefalar

duyaraköğrenmiş,öncelerihoşbulduğubutekrarıalafrangayolundakifikir

vehissioluştuktansonrayersizgörmeyebaşlamıştı.Görüşmemektubuna

birkıtadahailâveetmekhevesindenilerigelendüşünceleriarasında,

uykusundakituhafşeylerihatırlayıncakıtayıvehattaöncekendiuşağı

MişelvesonrakonağınemektarıİbişAğatarafındandefalarcahatırla

tıldığıhâlde,öğleyemeğizamanınıngeçtiğinibileunutmuştu.Busırada

kalemigeçicibirsüreiçinterketmişolansağeli,yeleğinincebindekitek

kapaklıveKellermineliBregerişisaatiçıktı.Beyindikkatinesundu.Saat

dokuzuçeyrekgeçtiğinigösteriyordu.Bey,zamanınbukadarilerlemiş

olduğunuummadığındansaatikulağınatuttu,dinledi.Saat,“çıt,çıt,çıt,

çıt!”diyordu.OzamanBihruzBey;

İnsanmutluoluncavakitnasıldaçabukgeçiyor!dedi.Gerçekten

BihruzBeyçokmutluydu.YineBelleHelene’isöylemeyebaşladı.Artık

öğünlerin ikisinibirleştirmeye,yanizamanıgeçmişolankahvaltıdan

vazgeçerekakşamyemeğinibirazerkenyemeyekararvererekMişel’i

çağırdı.Kararınıonabildirdi.Haremdairesinegeçti.Birazsonraelinde

cildikaba,yapraklarıperişanbirkitaplageldi.Masanınüzerinekoydu.

Kendidesandalyesinegeçti,oturdu.Kitabıaçtı,yapraklarıhızlıhızlıçe

virereksüzmeyebaşladı.Bukitap,Vâsıf’ınMısır’dabasılmışşiirkitabı

idikiharemdairesindedâimaodadanodayagider,eldenelegezerdi.

Onuniçinzavallıkitabınkarameşindenkabacaveyaldızsızcildiyıp

ranmış,yapraklarıdağılmış,sayfalarınınçoğubükülmüş;birçoğunun

üzerinekurşunkalemiylemürekkeple,okunurokunmaz,bozukdüzen

birçokşarkılar,beyitleryazılmıştı.

KitabıdadıkalfabulupbeyineverdiğizamanBey,yüzünüburuştu

rarak;“Kelvilenlivr!”(Hangikitap!)demişveyinedekıtasevdasından

birtürlüvazgeçmediğiiçin,Divân’ımalgreböngre(İsteristemez)alıp

getirmişti.
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Baştarafındansayfalaraepeygözgezdirdi.Aradığınıbulamadığı,
gördüğüşeylerinçoğunuanlamakşöyledursunhattaokumayıbile
başaramadığıiçinsıkılarak,arasıradabıyıkaltındangülerek,alayla;

Çincemibunlar?Keldroldolângaj!(Negaripbirdil!)demeye
başladı.Gerçekten şairinkasideleri içindegözünetakılanvekendine
tuhafgelensözlerden:

Çûp-i müje ye no la da yan sa ni geh-i yâr 

Bu za‘f-ı savm has ta-i bîtab ü tüvân dır

Kâfûr gi bi ten ile o bâlâ kadd-i nâzik 

San ka met-i şem‘-i aseî-i câmi-i ân dır

beyitlerindekikelimeleritanımasabileanlatmakistediğianlaşılacak
şeylerdenmiydi?BihruzBeyçûbkelimesinisözügeçenSokakSüpürgesiyle
bağlantıkurarak,osüpürgedenbirtelolaraktanımakistedi.Müje’ninde
mezeolacağınakararverdi.Fakatbirçûpilerakımezesinedayanmakta
nezevkolacağınıanlayamadı.Sommermersomyaldızdenildiğigibi
“somhasta”dadenildiğinihiçduymamıştı.Yinedebunudahoşgördü
vekâfurunkanfrolacağınabirkulakâşinâlığıilekararverdi.“Ten,nazik,
cami”kelimelerinidepekiyitanıdı.

“Herhaldearadığımıburadabulamayacağım!”diyerek,divânın
kasidelerkısmınıgeçti.Önemliolaylaratarihdüşülenşiirleregelincetâ
baştagözüneilişmiş“TârihikâhderkurbıÇamlıcaisağîr”cümlesinden
Çamlıcasözüsebebiyleilgilenmekistedi.Fakat“Kâh,der,kurb,sağir,”
kelimelerininasılsatanıyamadığından,cümleninnedemekistediğinian
layamadı.Anlamayaçaredüşünürken,MerhumPaşababasıtarafından
oğluiçinaldırılmışvefakatBey’ineğitimininsonradantamamenalafran
gayadökülmesiyleyaldızlımaldızlı,cicilibicili,tektip,tekboyutta,Avrupa
dillerindençeşitlikitaplarladüzenlenmişvesüslenmişmeşeağacından
yapılmış,oymalı,Avrupatarzıkütüphanesiiçineyakışmadığıiçinbirkısmı
şununbununtarafındanaşırılanbirtakımıiseharemdairesininaltka
tındadolapaltları,yüklükgibiyerlereperişanbirşekildeatılıpbırakılan
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Türkçe,Arapça,FarsçakitaplarınarasınakarışmışolanLügatiOsmaniye
adındakiTürkçediksiyonerhatırınageldi.HalbukiLûgatiOsmaniye’nin
Redhouseismindebirİngiliztarafındanyazılmışolduğunu,ikiayönce
birgünkalemdekulakmisafiriolduğubiredebiyatsohbetindeduyar
duymaz,bukitabıgüzelceciltleterekyinekütüphanesinekabuletmeyi
tasarlamıştı.Şimdiobirkaçsözlüğünincelenmesiihtiyacınabuhâtırada
ekleninceBeyhemenkalktı.Haremdairesinegeçti.Dadıkalfayıçağırdı.
Birliktekitabıaramayabaşladılar.

DolapaltlarındatoztoprakiçindekaldıklarıhaldeBihruzBeytara
fındanunutulmuşolmaktanmemnunimişlergibi,herbirisiBey’inelinin
altınadüştükçekayıpkurtularakyinesaklıbirköşeyeçekilenkitaplarve
çeşitliyayınlararasındaancaktesadüfenelegeçirinceLûgatiOsmani
ye’yiBeyefendi,aldığıgibitekrarçalışmaodasınageldi.Derhalkitabı
açtı.Öncekâhkelimesiniaradı.Parmalör(Maalesef)LûgatiOsmani
ye’debukelimeyoktu.Ozamanbunoksandandolayıkitabınyazarını
kusurlubulmayacesaretedemediğindenkelimeninŞairVâsıftarafından
çıkarıldığınıveyahutkâholacakikenyanlışbasılmışolduğunudüşündü.
“Der”kelimesinin“kapıvebâb,içinde”demekolduğunu,“kurb”ünya
kınolmakanlamınageldiğinianladı.Ensonrada“sağîr”iaradı.Lügatin
yanında“küçük,ufakolan”yorumunugörünce;

Bravo,bravo!“Çamlıcayısağır”KüçükÇamlıca,bizimkartiye...Bravo!
Demekkikartiyemizeskidenberinobl(soylu)birmahalleimişkişairlerin
deskripsiyon(tasvir)larınakadargeçmiş,bravo!”diyereksevindi:

Lallallalallal,lallallalallal,lallallalallalla!..

9

NeçarekikapıiçineuzakolmayanKüçükÇamlıca’nınözelliklerini
kocaşair,Çinceyazdığın için,BihruzBeybunlarıanlayamıyordu!Belli
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olaylarıntarihlerinigöstermekiçinyazılmışşiirleridegeçmeklazımgeldi,
geçildi.Gazelleredebirazgözgezdirildi.

Gazellerinbirincisindeki;

Bûs-ı lâ’lin le çı kar ev ce ne vâ-yı âşı kân 

Ey but hânın da ma’cûn-ı sa da-ef za bu ya

beytininikincimısraınıBihruzBeyokumayauğraşırkenyüzünüpek
fenaburuşturuyordu;

“Eybut!..”Nedemekolacak!Sanki,böyleçirkinsözleriniçinşiire
sokmalı?SafiBey’inhakkıvar:“Türkçedeşiiryoktur.Türklerdeşairola
maz”demiyorlarmıydı?//arezon!(birsebep)deyipdururken,ikinci
gazeldeki;

Ben ke sin kes ve re mem sa na ce vap ol şûhun 

Gel di mi hatt-ı ru hu ber be re sor sor ma ba na

beytinde“berber”idegörüncebütünbütünneşesikaçtı:

“Kelbetiz!KelskandalkötuSal”(Neaptallık!Nerezillik!)diyedi
vânıngazellerkısmınıdaçabukçabukgeçip,şarkılaragelmedenönce
gözüneçarpanbirşiir,yineiçindeki;

Na zar et hâl-i pe ri şânı ma bir ker re be nim 

Ya nı yor nâr-ı fi ra kın la se râpâ be de nim 

beytinidoğrukabuledilebilirbuldu.Ancakbundadadüşünceden
eseryoktu.Yineoşiirinikincibendindesözlerinealışıkolduğuiçinhoş
lanarakokuduğu;

Âh ü fer yâd ü ni yâzım eser et mez mi sa na 

Gûşu na gir me di hiç ey le di ğim âh ü bükâ

beytininikincimısraında“Âh”dansonragelen“bükâ”nınmânâsını
“Redhouse”dansorupöğrendiktensonra,şairinvaktiyleöyleağlayıp
sızlamasının,KüçükÇamlıca’nınhangiköşküiçinolduğunumeraketti.
Çünküyukarıdageçen“Çamlıcayısagîr”dendolayıbuşiirdebahsolu
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nanköşkün,yineKüçükÇamlıca’daolacağınıdüşünmüştü.Yinedeşiiri

esasenbeğenmedi.Bununiçinhakkıvardı.Biradamsevdiğininköşkü

etrafındadolaşırken,elbetteduygusaltavırlartakınsada,tâköşküniçin

dekilereduyuruncayakadarağlamanınneanlamıvar?...

KısacasıTerkibiBend’dençoklukbirşeyanlaşılamadı.Onutakip

eden“SokakSüpürgesi”isezatenmalûm.Busayfalarçevrildi,şarkılara

gelindi.

Vâsıf’ınşarkıcılığındakiustalığınaBihruzBey’ineskisindenberi

kulakdolgunluğuvardı.Bukısımdagüzelgüzelşansonlar(şarkılar)bu

lacağınıdüşünereksayfalarıaraştırmayabaşladı.Dahabaştaraflarında

gördüğü;

Sa na kim der ler so ru ayı bol ma sın nâmın ne dir? 

Sa na sık sık ba kıp zor ile gön lüm müp te lâ et tim 

Si rişk-i çeş mi min bak far kı var mı çağ la yan lar dan 

Mum lar la arar yan ma ya per va ne bu nârı

Be nim sen sin gülüm ey gon ce-fem söy le se nin kim dir

Gül sen sa na gül mek ya ra şır sen gül efen dim

Yaz gel di ba har ol du açıl gül gi bi sen de

nakaratlarını içerenşarkılarınıanlayabildiğikadarınıokuyabilip

mânâlarınadayarıbuçukâşinâçıkınca;

İşteTürkler’inBerange’si,işteşöhretinelâyıktekşair!Tekşarkıcı!

Lösolpoet”(Tekşair)diyerek,şairindertsizruhunaheyecanlarverecek

suretteiltifatlaryağdırmayabaşladı.Aşağılaradoğruindikçekısavezinli,

sadecümlelerleyazılmış,güllümüllübirçokşarkılarokuyupnedemek

istediğinianladıkça;

“Ah!Negüzel!Nehoş!Nekadarespiritüej!(esprili)Nekadarjantil”

(kibar)diye,herbirinibaşkabaşkabeğenirvebunlarıniçindenhangisini

alacağınıbilemezdi.
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Nihayetdivânıniçindeençokbeğendiğisekizşarkınınüzerlerine
avrupakalemiyle“ön,do,truva,katr”(bir,iki,üç,dört)diyenumaralar
attı.Kâğıtlarıparmaklarıarasındayuvarladı.Masanınüzerinekoydu.
Gözlerinikapadı.Kâğıtparçalarıiçindenbirtanesinialdı,açtı.Kura,çıka
çıkaaltınumarayaçıktı.Altınumaralışarkıda;

Bir si yeh çer de ce vân dır 

Hüs ni müm taz-ı ci han dır 

Aş kı gön lüm de ni hân dır 

Bun ca dem bun ca za man dır

şarkısıidi.HalbukibuşarkıyıBihruzBey,beğenmekşöyledursun;
hattagörmemiş,okumamıştıbile.Busebeple,bundabiryanlışlıkolaca
ğınıdüşündü.Yanlışlığınsebebinidebuldu:MeğerBeyefendi,divânıno
sayfasındabulunanikişarkıdanbirincisininumaralayacakiken,aceleyle
ikincisininumaralandırmış.Fakatkur’aikincisineçıktığıiçinbunubirden
biregeriçevirmekistemedi.Ozamanşarkıyıdikkatleokudu,mânasını
anlamayaçalıştı.

Öncelikle“birsiyeh”kelimesini“mersiye”vezninde(bersiye)tek
kelimeşeklindeokumuştu.Buvezindeokuyuşagörekelime,Fransızcaya
benziyorisedeşairVâsıf’ınFransızcabildiğiniduymadığıiçin,yineTürkçe
olmalıdırdiyeLûgatiOsmaniye’dearadıisedebulamayıncaelbetteFran
sızcaolacağınakararvererek“Biyanki”yebaktı.Oradadaöylebirkelime
bulamadı;fakatkelimeninmânâsıfenabirşeyolsaşairinbunuşiirinde
kullanmayacağınahakkındayarımsaattenberikendisindeoluşanolumlu
kanaatedayanarakaklınayatankelimeyiöylecekabuletti.İkinciolarak
daArapalfabesindekicimharfiile“cerde”okuduğu“çerde”kelimesinin
mânâsıhakkındatekrarRedhouseHazretleri’nesordu.Redhouse“cer
de”için:“Sarırenkatkikuladanaçıktır.”dedi.BihruzBey,“sarı”sözünü
işitincealttarafındaki“at,kula”sözlerinedikkatetmeksizin,

Besbellibuşarkıbirgençsarışıniçinyapılmış,diyereksarışınha
nımasunulmayaenuygunşarkınınyinebuolacağınavealtınumara
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nın,diğerbirşarkınınüzerinekonulacakyerdebunakonulmasındave
kur’adaonunçıkmasındaVenüs’ünnazikparmağınınolduğunakesin
kararverdi.Butesadüfü,dileğiningerçekleşmesihakkındabirsonuç
sayarakşarkıdanyalnızikikuplesini(kıta)diğerbirkokulukâğıdayazdı,
mektubaekledi.Mektubunzarfınıkapadı;üzerini (M.B.) işaretlerini
gösterenaltınmührüylemühürledi,gelecekCumayakadarkalmaküzere
çalışmamasasınınçekmecesinebıraktı.Yinebirdahasaatinebaktı.Saat
onbireçeyrekolduğunugösteriyordu.

Mişel!

Araba!

Hazır,efendim!

Evet!Beyefendi’ninarabaylagezintidenhiçbirgüngerikalmadığını
vebirkere“Mavıtatür!”(arabam)deyipde“Elleepret!”(Hazır!)ceva
bınıalmazsacanısıkıldığınıMişeltecrübeylebildiğinden,arabayıhazır
lamasınısaatondanberiarabacıyasöylemişti.Arabacıdekırbeygirleri
koşuparabayıköşkünkapısınınönünegetirerekBeyefendi’ningelişini
bekleyerekesneyipduruyordu.

BihruzBeyhemenfesinigiydi.Biravrupasigarasıyakarak,dudak
larınakıstırdı.Bastonunualdı,aşağıya indi.Arabasınaçıktı,dizginleri
tuttu.Arabacıdayerinegeçti,oturdu.Gıımrr!..

10

BihruzBeyaşkmektubunuistediğigibiyazmayaveyanınaVenüs’ün
müdahalesiylegüzellerdengüzel,istediğindeniyiikikuple(kıta)dekoy
mayıbaşardığıiçinçokmutlu,çokneşeliidi.

Cumayadahabeşgünvardıama“İnsanmesutoluncavakitnasıl
çabukgeçiyor!”değilmiya?Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşambagünleriöyle
çabukçabukgeçiyordu.
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SalıakşamıMösyöPiyer,koltuğununaltındabeyazbirkâğıdadüz

güncesarılmış,kocamanbirkitap ileköşkegelmişveosaatteBihruz

Bey’inçalışmaodasındabulunduğunuöğrenincedoğrucaorayagitmişti.

Orayagirergirmez:

BonsuarBey!Nasılsınız?Amurdofama(Kadınaduyulanaşka)dair

sizegüzelbirkitapgetirdim,diyerekkitabıyazımasasınınüzerinebıraktı.

BihruzBey,kendisinebirazkırgınzannettiğiprofesöründenbuiltifatvelutfa

ulaşıncaçoksevindi.Hocasınınelinielinealıpheyecanlasıkarak;

“Pekemablsımz(hoş),azizeğitmenim!Acizöğrencinizinkusurlarını

affetmektecömertsiniz!”dedi.Hemenkitabıaldı.Paketindençıkardı,açtı.

Ötesine,berisinebakarkenVenüsâlemlerinianlatanbirikiresimgözüne

ilişti.Onlarıseyretmektenduyduğubüyükmemnuniyetianlatmakiçin

MösyöPiyer’eyönelerektekrareliniyakaladı;epeyisıktı.

Ah,Negüzelkitap!Hemderesimli...Resimleridegayetgüzel.

Keskösekösa?(Bunedir?)Bakalımadıneimiş,Lezavantürdüşöval

yedoFoblas.(FoblasŞövalyesininMacerası)Kimdirbuşövalye!Fransa

tarihindeböylebirşövalyeyihiçhatırlamıyorum.

Buşövalyesiyasettarihindendeğildir,setonotrordrdoşövalri...

Okuduğunuzzamanancakneolduğunuanlarsınız.

MösyöPiyer,geçendefasofrabaşındaöğrencisinifazlahaşlayıp,

kalbinikırarakharemekaçırdıktansonrasalıakşamıBey’e,güzelbiraşk

hikayesinianlatankitapgetirmekiçinkendikendinevermişolduğusözü

tuttu.YalnızbukitapKontdoBukasolacakiken,ogelmedideyerine

LezavantürdüşövalyedoFoblasgeldi.BundadakabahatMösyöPi

yer’indeğildi.MösyöPiyer,cumaakşamıöğrencisiylegeçenkonuşmayı,

eğlenceolsundiyebirdostunaanlatıpdakitaphakkındakiniyetininne

olduğunusöylediğindeozâtbuna;

KontdoBukasuygundeğildir.LezavantürdüşövalyedoFoblas’ı

götürsenizdahaiyiolur,diyerekkararınıdeğiştirmeyenedenolmuştu.
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MösyöPiyer,BihruzBey’ekitaba,kâğıdadairnegetirseparasını
Bey’denalırdı.Budefa,getirdiğikitabısözdehediyeolarakgetirmişti
amabunukırkfrankvermeküzereveresiyealmıştı.Buparayıdayine
Bey’dençıkarmakiçinuygunbiristemezeminidüşünüyordu.

BihruzBey’incömertliği,keremiMösyöPiyer’ibuendişedenkur
tardı.Beyefendi;

“Bugüzelkitabıkaçaalabildiniz?”derdemezMösyöPiyer,ağzından
dışarıyafırlamakiçinbeşdakikadanberidilinintaucundabekleyen;

“Kırkfrank!”kelimeleriniBihruzBey’inkulağınınzarınaşiddetle
çarptırdı.HalbukiBey,bulunduğucoşkuvesevinçdakikasıiçindekitabın
bedeliolmaküzere“İkiyüzfrank!”sözünüdeduysaydı,yinememnu
niyetleverecekti.Busebeple;

“Kırkfrank?Bedava!”dedi.Hemenceketininüstcebindenikialtın
çıkardı;MösyöPiyer’euzattı.MösyöPiyer,altınlarıalıp,kontrolederek
Osmanlıaltınıolduğunuanlayınca;

Şimdibununüsttarafınınasılbulmalı?dedi.BihruzBey’den;

Neönemivar?Başkazamanverirsiniz,cevabınıalıncaaltınlarıport
monesine(Küçükparacüzdanı)yerleştirdi.KırkFrangın,kırkbeşbuçuk
frangakadarfarkınıdabuyoldaeskidenberizimmetinegeçirdiğibirçok
frankfarklarınıntoplamınaeklediktensonradersebaşlamadanönceLez
avantürdüşövalyedoFoblas’tanBeyefendi’yebirkaçsayfaokuyupişe
yararkısımlarınıtatlıtatlıaçıklamayabaşladı.

BihruzBey’inzatensonderecedeolanmutluluğuböylelikleikikat
artmıştı.

11

Pazar,Pazartesi,Salıgünleripekgüzelgeçmişti.BugünlerBihruz
BeyhayaldünyasındabazıözellikleriniMösyöPiyer’denduyduğuBua
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doBulony’lardan(Bolonyaormanı)HaydParklardandahamükemmel
birparkkurarak,oparkıniçindePeriveşHanım’ıkendilandosunadeğil
desandığıelmastan,tekerleklerigümüşten,zümrütgözlü,sedefkanatlı,
yakutgözlübirçiftkumrukoşulmuşbirarabaya,kraliçegibideğil,birtan
rıçagibikurulmuşhâldesabahtanakşamakadardolaştırırdı.Kendiside
oPazar’lıkarabanınyanısıradolaşıyor,âşıkvesevdiğinazveniyazlarıyla
meşguloluyordu.KeşfiBey’in,parkınkaranlıkköşelerindengülünçşek
lindevekıyafetindearasıragörünüp,PerişeveşHanım’adoğrukıskançlık
dolubakışlarlabakıphuzursuzetmesiumurundabiledeğildi.

SalıakşamıMösyöPiyer’ingetirdiğikitabın içindekiumutveren
imajlarıhayalederkenhayaliningezdiğiyerlerinötesindeberisinde
Venüsâlemineüye,sommermerdenbirtakımçokgüzelheykeller,bu
heykellerinetrafındaüçerbeşerdolaşankurtlar,sularıyeşilhavuzla
rın içindemercangagalı, lâlgözlü,uzunboyunlu,kardanbeyaznazik
kuğularlabirlikteyüzensırmasaçlı,mavigözlü,güneşyüzlüperilerde
ortayaçıkmıştı.

BihruzBey,çarşambagünüparktaelmasarabanıngümüşteker
leklerineyapışarakarabayısüsleyenhanioperilerdengüzelPeriveş
Hanım’ıngüzelliğindenyayılan,dudaklarındanparlayangülücüklerle
hayranolupduruyordu.Diğertaraftanyinebirkarartıilebirkısmıhey
kellerinetrafındaüzerineelmasserpilmişyeşilkadifedenihramlar,çiğle
ıslanmışçimenlerinüzerinesırmasaçlarınıdağıtarakserilmiş,diğerbir
takımızümrütrenklihavuzlardakuğularlayüzmeyarışınagirmişperiler
birçığlıktırkopardılar.Herbiriparkıntenhabirtarafınadoğruaceley
legitmeye,nazikkuğulardakanatlarınıvuruphaykırarakhavuzlarda
kıyametlerkoparmayabaşladılar.ZavallıBihruzBey,içindebulunduğu
aşkınsarhoşdünyasındandehşetlibirdünyayageçti.“Acabaneolu
yor?”diyesağınasolunabakınıpdururkenkarartıyıgördü.Bukarartı,
PeriveşHanım’aciğeryakanbakışlargönderipBihruzBey’edezehirli
gülüşlergönderiyordu.Beyinbuhâlepekfenacanısıkıldı.Budakikada
iseBeyefendigerçekdünyanınkorkunçbirtehlikesindengücüylekurtul
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du.Çünkühayaliningezdiğiyerlerdeelmasarabanınyanındabulunan
Bey’infikirveendişesiolup,kendisiisegerçekteyineo,sarıarabasıyla
kırlarıdolaşıyordu.Parkınumulmadıkbiryerindenbukarartınınansı
zıngörünmesiyleperileriniçinedüştüğüdakikalardaBihruzBey’insarı
arabasıHaydarpaşa’danUzunçayır’adoğrugidenyolunsağındabulunan
onmetrederinliğindekibiruçurumunhizasınagelmişti.

Bey,hiddetindenelindekidizginlerisağınadoğruçekerekhayvanları
uçurumasürerkengeridebulunanKoşe,hemenBey’inyerinesıçrayıp,
dizginleresarılarakhayvanlarınbaşlarınıdoğrultmayıbaşardı.Beyde
busayedehemuçurumagitmekten,hemdeparktandışarıyaçıkarak
içindebulunduğusıkıntıdankurtuldu.

ÇarşambaakşamıBihruzBeybirazneşesizdi.Çünküsarıarabanın
geçirdiğitehlikesebebiylekendiniparktançıkarmayıbaşarmıştıamazih
nindenkovmayagücüyetmiyordu.

AcabaküçükhanımınKeşfiilegerçektenbirilişkisimivar?Öyle
iseyazıkona!Fakatbananiçinbaktı?Non,non...Estcepossible?(Bu
mümkünmü?)Benibahçeyeçağırsın,gölünkenarındadursun,bana
pırlantalaryuvarlasın,bendençiçekalsın,göğsünetaksın,okadarilti
fatlar,filânlaretsin,sonrada,sonradaKeşfi’nin,‘Hased!Hased!’diye
bağırmasıüzerine;“İşteburasıfena!Nekadarbozuldular,nekadarça
buklandoyagirdiler...Cumagünükaçtagelirsiniz?”dedimdecevapbile
vermedi.Giderkenbir“Adiyö!”demesigerekmezmiydi?Daha...daha...
dahasonrasıdahafena.Çarçabuknereyegittilerbunlar?..Aramadığım
yerkalmadı...OaralıkKeşfidefileetti.Demekki...Nemünasebet!Keşfi
gibibayağıbirgarsona....Imposible!(İmkansız!)Amabakalımyarındeğil
öbürgünsözündeduracakmı?BakalımKeşfidegelecekmi?Evet!..Ne
kadarbaşımağrıyor!Benimsevgilim!..Söyleyinizbanakibenisevmi
yorsanızbarionudasevmiyorsunuzya!..Görüyormusunuznekadar
sufrans(acı) içindeyim!..Banaacıyınız...Banakisizetapıyorum, işte
huzurunuzdadizçöktüm...Gelecek...Hayır!Benisevmiyorsunuz...Ah
nekadarsemavîbirgüzelsiniz...Allonönbeze!(Gidelim!)One?Şimşek!
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Mondiyö!(AmanAllah’ım!)Gökyüzünekadarkaranlık!..Rüzgârdaçı
kıyor...Bora...bora...burrask!..Yağmur!..Vah!Vah!..Sonraneolacak?
Yarınperşembe,öbürgüncuma...Havaböylekalırsa...ayay...Kelplüi
toransyeu...(Neyağmur!)Yağmurdeğil,tufanbu!..Eyvah!..

Cumagünügöremeyecekmiyim?..Mektubumuveremeyecekmi
yim?Ofaman!Başım!..”

BihruzBey’inbuendişelidüşünceleri,buacıklıhayalleri,akşam
yemeğindensonragecesaatikibuçuksularındasalonunFenerbahçe
si’nebakan,açıkbirpenceresiönündegeçiyordu.ZavallıBey’inpark
imajiner’indeki(tasarladığıpark)perilere,kuğularakargaşalıkçıkararak
sonundaBihruzBey’ibirürküntüileoradankederleçıkmayamecbur
edensatir,Bey’inzihninegirmekteyolbularakikisaattenberizavallıyı
huzursuzedipdururkenkararanhava,çakanşimşekler,çıkanfırtına,
yağanşiddetliyağmur,zavallıözlemdoluâşığıtamamenkedereve
hüzneboğmuştu.

BihruzBey,penceresinikapadı.Yağmurunkesilmesinisaatlerce
bekledi.Yağmurgittikçeşiddetiniartırıyor,fırtınakıyametlerkoparıyor,
şimşeklerçakıyor,etrafayıldırımlardüşüyordu.Böyleliklesaataltıya
geldi.Bey,hepsibirbirindensıkıntıverenendişelerindenzihninikurtarıp
daharemegitmeyihatırınagetiremiyordu.MişelAğaiki,üçdefasalo
nagirmişisedezamanıngecikmesindendolayıhizmetetmeyecesaret
edememişti.HalbukiBeyefendinin,saataltılarakadarözellikleböyle,
yürekleriheyecanaboğanbirfırtınagecesiiçeriyegirmemesi,annesi
ne,dadıkalfayabaşkabaşkameraklarvermişti.Bey,önündenbirtürlü
ayrılmadığıpenceredentabiatındehşetuyandıranmanzarasınıacıyla
seyredalmışken,dadıkalfabaşındabirörtüilesalonunkapısıönünde
göründü:

Beyim!Hâlâoturuyormusun?Hanımefendidebendemerak
ettik,buneyağmur,beyciğim?..

Sorma!Buyağmurdeğil,kabus!

Gerçek,pekdeliceyağıyor;ortalığıselbasacak,galibayakınlarda
biryeredeyıldırımdüştü.
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Annemyatmadımı?

Hayır!Misafirlervardı,bitişikler...Şimdigittiler...

Nasılgidebildiler?

Beklediler...beklediler...yağmurundineceğiyok...gittiler...Hanı
mefendiçoküzerlerinedüştü,“Kalınız!”diye,amakalmadılar...

Saatkaçacaba?

Yediyegeliyor..

Sahi,altıbuçuğabeşvar...

İçerigirmeyecekmisiniz?

Sengit,mumlarıyak,bendegeliyorum.

GerçektendadıkalfaçekildiğigibiBihruzBeydeyerindenkalktı,
doğrucayatakodasınagitti,soyundumumlarınısöndürdü,yatağagirdi.
Fırtınanın,yağmurunyürekleriyaransesiniduymamakiçinbirkulağını
yastığayapıştırdı,diğerininüzerineyorganıçekti,amagürültüyüduyma
maknemümkün?HalbukiBihruzBey’inakşamdanberitutturduğuhır
çınlıksebebiylegüçtendüşenaşklaoynanançocukhayaliniuyutmakiçin
tabiatınbuıztırapferyadıkorkunç,amatesirlibirninniyerinegeçiyordu.
İşteBihruzBey,dehşetedüşmüşkulağıylabuninniyidinlerken,gözleri
delambanıncamıgibiüzerindegörünençıplakçiçekyüzünüseyrede
seyredeuyanıklıkalemininruhuyorankargaşasındantamamıylakurtul
du,tatlıuykuâleminegeçti...Koyugölgelivegüzelkokuluormanlardan
geçerekohayaligezintiyerindendahaolağanüstübirparkagirdi.

13

ErtesisabahBihruzBey,saat ikiyedoğrugözlerinitatlıuykudan
açtığızaman,odanın içerisini ışık içindegördü. İçindeolağanüstübir
sevincinheyecanıylayatağındanfırladı.Pencerelerinperdelerinikaldırdı,
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kanadınıaçtı;dışarıyadoğrubaktı.Gördüğügüzelmanzaragecekihalin
tamtersiydi...

BihruzBey,tabiatınbugüzelliğiniyarımsaatkadarseyretti.Güneşe
baktıkçaiçindenöpmekgeliyordu.Çünkükaçgündürhasretduyduğu
ayyüzlügüzelibugüneşsayesindegörebileceğinianlıyordu.

Nekadargüzel!Nekadarparlak!Nekadarnatürel!Bugünoda
aynıbenimsevgilimgibisarı!Demekkiyarınkendisinigöreceğim,evet!
Yarınmutlakgelir;mektubumutakdimederim,eğerbizimzevzekyine
birdüzenyapmazsa...Bakalımtâlihnegösterir!..”

BihruzBeyosevinçileherzamankigibihazırlandı,bakımınıyaptı,
kahvaltısınıyedi...Dadıkalfailegüleryüzleşakalaştıktansonraselamlığa
çıktı,odasınagirdi;çalışmamasasınınçekmecesiniaçtı,ogözüniçinde
saklıbulunanobildikmektubuelinealdı.İçindekiiltifatları,duygularıbir
dahagörmekistediysedemektupkapanmış,mühürlenmişti.Açmaya
kıyamadı.Tekraraldığıyeregeribıraktı.

Lallallalallal...lallallalallal...lallallalallal...lallalla!

“MösyöPiyerneiyiadamdır!..Bugünşugüzelhediyeylebenimem
nunetmekiçindünmahsusdanktıdiyeceğimgeliyor.Bakalımdahaneler
var?BakalımbizimbravşövalyedoFoblasdahanelerdiyor?...”

ProfesörPiyer’inhediyeettiğiresimlikitap,BihruzBey içinçok
değerliolduğundanparktabulunmadığızamanlarbunuokuyarakha
yaliniaydınlatırdı.Yinekitabıalarakönceresimlerinibelkialtıncıdefa
seyrederek,ötesindenberisindenokumayabaşladı.

BihruzBey,bulezzetliokumayagereğigibidalmıştı.Odanınkapısı
usulcavuruldu.

Tıktık!

Antre!(Gir!)

KapıyavuranMişel’di.İçeriyegirdi.Elindegümüşbirtepsi,tepsinin
içinde,üzeriFransızcayazılmışbirmektupvardı.MektubuBey’everdi.
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Bey,mektubualıpaçmayauğraşırken,kucağındakikitapyeredüştü.
Mişel,hemeneğildi.Kitabıyerdenalırkenkitapaçıldı.Enparlaktas
virlerdenbirimeydanaçıkıyordu.Mişeldebunugördü.OzamanBey,
kitabıMişel’inelindenalırken,zavallıyıhaksızolarak;

Hayvanherif!Defoloradan!diyehemazarladı,hemdeyanından
kovdu.

Gelenmektup isesarıarabaylabaklakırıhayvanlarınanlaşılmış
bedeliolandörtyüzonsekiz lira,bunlarıntaşımamasrafıkırkdokuz
lira,kihepsidörtyüzaltmışyediliradangerikalanyüzelliliranındört
ay içindeödemesişartkoşulmuştu. İlktaksidinvadesinedahabiron
beşgünvardıamaBeyoğlu’ndaoturan,fabrikasahibikomisyoncuJan
Kondorakiimzasınıtaşıyanmektupta,parayaihtiyaçolduğuniçinBih
ruzBeyefendibirincitaksitişimdiden lutfederlersememnunolacağı
bildiriliyordu.

BihruzBeybumektuptanpekhoşnutkalmadı.ÇünküönceLez
avantürdoşövalyeFoblas’ıtatlıtatlıokurken,onuelindenbırakmaya
mecburolmuştu.İkinciolarak,kitabıngörülmemesigerekenresimlerin
denbirtanesinioMişelolacakakılsızgördü.Üçüncüolarakdailktaksite
dahabiraydanfazlazamanvardı.Bey,uşağıçağırdı:

Mişel!

Mösyö!..

Böylebirkâğıdıbanagetirmeyenasılcesaretediyorsun?...Sen
bilmiyormusunkibirincitaksitingelmesinedahabirayvar?Gitsöyle,
cevapyoktur...

Başüstüneefendim...

ZavallıMişel,kapalıbirmektubuniçindeneolduğunuveheledeilk
taksitingelipgelmediğinineredenbilecekti?BilsedeBeyefendi’denemir
almaksızınmektupgetirenadamacevapvermeyenasılcesaretedecek
ti?BihruzBey,üstüstecanınısıkanolaylardan,bunlarıdüşünememişve
zavallıMişel’ibirikincidefadahahaksızolarakazarlamıştı.
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Mişel’ikovduktansonraBihruzBeybıraktığıkitabıtekraraldı.Oku
mayadevametmek istediysedeyapamadı.Kitabıbıraktı,üzgünbir
şekildedüşünmeyebaşladı.

Fakattaksitzamanıgelinceparalarınasılvereceğim?..Üçgünevvel
Mir’eyüzdoksanliraverdim...Heral’inhesabınabakmadık...Alber’inki
ikiyüzotuzliraolmuş...

Paris’tengelecekeşyadagelmedi...Bizbuborçlarınasılödeyece
ğiz?..Annempekfenadargın;yeminetmiş,konağısattırmayacakmış...
Elmaslarıdabirerbirersatıptahvileçevirdiğiniişitiyoruz...Elliyaşında
kadın,bilmemdahanekadaryaşayacakkibukadarparacanlısıdavra
nıyor?...Kalekapısı’ndakimağazadanelimeçokazşeygeçti,Galata’daki
hanınparasındankalanaltıyüz liraancaküçdörtaylıkcepharçlığım
demektir...AmanAllahım!...Buborçlarıödemeyebirçarebulamazsam
benneyaparımsonunda...İstanbul’dakievedörtbinliraveriyorlarya!...
Birşeyyaparız...Artıkannembunakarışmasın...Obenimbabamdan
kalanbirşey!...Birdörtbinliradahaelimegeçerse,binlirasıylaborçları
öderim.Üçbinlirailedetahvilalsam,epeycefaizgetirir...Artıkbun
dansonraeğlencehayatınıdabırakmalı...Artıkevleneceğim...Evlilere
yakışandaböyleolmaktır...Üzülecekbirdurumyok...Lallallalallal...
lallallalallal...lallallalla.”

BihruzBey,önceliklekendisiniçoküzenbudüşüncelerdendekur
tulmanınçaresinibuldu.Nakittoplamıolanaltıyüzlirabitinceyekadar
Süleymaniye’dekikonağısatmayakararvermişti.Beyoğlu’ndaki,Gala
ta’dakidükkânları,hanlarısatankomisyoncubundanevvelSüleymani
ye’dekikonağadadörtbinlirakadarverenbirmüşteribulmuşolmasına
rağmenozamanlarBey’inparaya ihtiyacıolmadığıgibi,annesininde
karşıçıkmasıüzerinekonaksatılmamıştı.Fakatkomisyoncunundabir
zamanlargerekkonaktan,gerekköşktenhiççıkmayanayağıtamamen
kesilmişti.Yinedeyeribilindiği içingerektiğindekendisinibuldurmak
mümkündü.
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ÇamlıcaBahçesisayesindeBihruzBey’insevgisiyazlığınayönelip,
kışlıkgözündeniyicedüştüğünden,makulolanşey,köşküsatıp,kona
ğıeldençıkarmamaktı,amaBihruzBeybununaksinidurumauygun
bulmuştu.

SonuçtaBeyefendi,birkaçaysonradüşeceğisıkıntıyakarşıkonağı
satmaktedbirinidüşününce,üzüntüsüpekçabukgeçiverdi.Rahatça
birnefesaldı.Herzamankigibigezintiyerlerinidolaşmakiçinarabasına
bindi,çıktıgitti!

Ogününakşamındaanlatmayadeğerolağanüstübirşeyolmamıştı.
Bey,alışkanlığınauygunolaraksaatbirdeakşamyemeğiniyedi.Biriki
saatsalondavakitgeçirdi.Erkenceharemegittisoyundu,yattı.Dokuz
saatkadardeliksizrahatçauyudu.

Sabaherkendengözleriniaçtığıgibipencereyekoştu;perdeyikal
dırdı.Havaçokgüzeldi.

“Kelbeljürne!”diyerekseviniyordu.Çünkübugüzelgününadı
Cumaidi.Busabahkihazırlıkherzamankindenfazlasürdü.Yirmi,yirmi
beşkadarkolalıavrupagömleğindenhiçbirisiniBihruzBeybeğenmediği
içindadıkalfayadarılıyordu:

BunlarıMarigomuütüledi?Nekadardafena!

Evet,beyim!Marigoütüledi,hemdehiçfenadeğil!..

Seniniçinfenadeğilamabenimiçinpekfena;bupilelernedir?

Neresikirli?Bengöremiyorum!

Kirlidemedimacanım!Pilediyorumsana;buruşuk!..

Pekiyi,söyleyelimdebirdahadikkatetsin...

Hemsöyle,hemdeyinedikkatetmezsekonjediye(kovmak)ola
cağınıanlat...

Göncediyenkim,anlamadım?

Komtuedrol!(Nekadargaripsin!)Konjediyediyorum,konjedi
ye...Kovarımdemek...
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Benbilmemorasını...

Şupantalonlarabaksana!NekötüpileleryapmışlKimtopladı
bunları?

Bentoplamıştım...

Boyunbağlarınınereyekoydunuz?Yenigelenleri...

Hepsiçekmeceningözündeolacak...

Haniyayenimendiller?

Dahayıkanmadı...

Gördünmüya,öyleşeyolurmu?Şimdibenneyaparım?

ABeyim!Çekmeceningözündebelkiyüztanemendilvar!Bir
tanesinibeğen,alıver!..

Vui,mezilnosonpamarket...(Onlarınmarkasıyok!)

Niçinrezilolsun?Onlardayeniyenimendiller...

Markalıdeğil,markalarıyokonların...

Markalısıdavar,dünütülenirkengördüm...

Terzidengelenkostümlerigöremiyorum...

Hepsiburada.

Ayakkabılarımgeldimi?

Bilmem,besbelligelmedi.

Şunlarıverbakalım!

DadıKalfa ilegeçenbukonuşmalardandaanlaşılırkiBihruzBey
bugünküCumahazırlığınaherzamankindenfazlaönemveriyor,bune
denlegömlekten,boyunbağından,mendilden,pantalondan,ayakkabıdan
kendisineençokyakışanınıseçmektegüçlükçekiyordu.

Gömleğin,yeleğin,pantalonun,ceketin,ayakkabınınbirinigiyip
biriniçıkararak,ancakhazırlıkişinesonverebildi.Selamlığaçıktı.Doğru
çalışmaodasınagirdi.Çekmecedenmektubuçıkardı,ceketincebine
güzelceyerleştirdi.Oradansalonageçti.Salondakiçiçekliğin içindeki
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tazeçiçeklerdengüzelbirgülseçti.Ceketininiliğinetaktı.Birazoturdu,

birazgezindi.Herçeyrekdakikadabirkeresaatinebakabaka,ancaköğle

vaktineyetişti.Derhalöğleyemeğiısmarladı.Çünkübusabahkahvaltı

etmediğiiçin,karnıiyiceacıkmıştı.Yemektensonra,salondabirazdaha

oturdu,gezindi.Biraralıkyineçalışmaodasınageçti.Şövalyekitabınıaçtı;

karıştırdı.Nihayetsaatinebaktı.Saatyedibuçuğugeçiyordu.

Mişel!Mösyö!

Mavuatürl(Arabam!)

Tutalörekselans!(Tamzamanı!)

BirçeyrekdakikasonraBihruzBey,arabasınabindi.Arabacıda

yerinegeçti...Gııırrr!..

14

Arabanınbudefagittiğiyerisöylemeyegerekyokturki;hikâyeyi

takipedenlerceoyerinÇamlıca’dakibahçedenbaşkabiryerolamaya

cağımalûmdur.

Evet!BeyefendiarabasınıherzamankindendahahızlısürerekTop

hanelioğlu’ndan,bahçeninaltkısmınavardı,içeridevedışarıdakalaba

lığınyığıldığıdolaşmayerinigörünceburayayetişmektebirazgeçkalmış

olduğunudüşünerekkimbilirkaçıncıdevriniyapmaktaolanarabaların

arasınaepeycezorluklakarışabildi.

Buşekildeağırağırgiderek,yukarıdakiküçükmeydanaulaşınca,

dönüpdurmaktaolanarabazincirindenarabasınıkurtardı.Gazinoyaya

kınbiryereçekti,duruverdi.Derhalarabadanfırladı,doğrucabahçeye

girdi.Sürüsürügezenrengârenkcennetçiçekleriiçindearadığınabenzer

birsimagöremeyincehikâyemizinbaşındatarifedildiğigibiaşağıdaki

kapıyayakınbiryerseçipoturdu.Birbiraısmarladı.Sarışınhanımın
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gelişinisabırsızlıklabeklemeyevebuşiddetlibekleyişiçindesüreklisa
atinebakıpherbeşdakikadabirkapıyadoğrugidipgelmeyebaşladı.

Evet!Bahçeyesüslühanımların,şıkkadınlarınmavigözlüsü,kara
kaşlısı,elagözlüsü,sırmasaçlısı,uzunboylusu,kısası,narinyapılısı,
şişmanıkısacahertürlüsügiripçıkıyor, fakatBihruzBey’inhayallerini
süsleyen“siyahçerdesi”birtürlügörünmüyordu.Hayalinin“siyahçer
desi”görünmediğigibilandosudabelirmiyordu.

Sondereceuzunolduğukadar,şiddetidegittikçeartanbubekleyiş
içindezavallıBihruzBey’inaklıkarışmış,birtakımihtimallerinusandırıcı
çekişmesiiçinedüşmüştü.BuihtimallerinenkötüsüPeriveşHanım’ın
KeşfiBey’ebaşkabiryerderandevuvermişolmasıydı.Çünkübahçeseyir
cileriarasındaKeşfiBeydegörülemiyordu.Budayanılmazızdırapiçinde
saatonbuçuğagelipümidinbütünbütünkesilmesidakikalarıyaklaşınca
BihruzBey,içiniçinçektiği“of”larınıartıkzaptedemezolmuştu.

Derkenyineyerindenfırladı,kapıyadoğrugitti.Dönüpduranara
balarıngeçişineiçeridenkederlikederlibakıyordu.Birdenbirevücudu
baştanayağabirnöbetetutuldu.Çehresiöncekızardı,sonrasarardı,daha
sonrayemyeşiloldu.Bulunduğunoktadansoltarafakoşmakistedi.Orası
geçitvermezderecedesıkbirormancıktı.Ormancığınazıcıkyukarısına
gitti.Orasıbahçeninkenarındasonaerenbirdüzlüktü.Buradabir iki
kadın,birkaçerkek,birkaçdaçocuktanoluşanbirailesandalyeleriyle
birhalkaoluşturarakoradaoturuyorlardı.BihruzBey,gözlerinibahçenin
dışarısındakikargaşalığadikmiş,bunlarınüzerinedoğrusüratleyürüyor
du.Oturançocuklaronugörüncekorktular;analarının,babalarınınku
caklarınasığındılar.BihruzBey,hareketinikesinliklebozmadı.“Pardon!”
diyerekkurulmuşdaireyiçiğnergibiaralarındangeçti;hattageçerken
ikisandalyeyidedevirdi,bahçeduvarınındibinegitti.Birazdurdu;yi
negeldiğitarafadöndü,fakatdüzgünhalkayıbütünbütünbozulmuş,
dağılmışbuldu.Tekrarkapıyadoğruldu,yinedöndü.Sonundayerine
gitti,garsonuçağırmakiçinbastonununucuylabirakadehinehızlıhızlı
vururkenkadehdevrildi,sonrayeredüştü,kırıldı.Nihayetgarsonda
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yetişti.BihruzBey,biravekadehparalarınıbirerbirerödediktensonra,
pardesüsünükolunaaldı,yineaşırıbirsüratleyukarıdakikapıyadoğru
yürümeyebaşladı.Osüratlehemgidiyor,hemde,“Enkonyito!Diyabl!”
diyesöyleniyor,herkesşaşkınlıkiçindeonabakıyordu.Bukadartelâş,
heyecanvehareketinnedeni,Beyefendi’ninöncekapıdanarabaların
geçişiniseyrederken,sevdiğininhayalininâdibirkiraarabası içinde
kendisinegörünmesiydi.

HakikatenPeriveşHanım’laÇengiHanım,GülşekerHanımadında
diğerbirgençbayanarkadaşlarıylaberaberbahçegezisinegelmişlerdi.
GülşekerHanım’ıngiysisiböylebirgezintiyeuygunbulunmadığıiçinara
badanhiççıkmamakistemiş,üçhanımbahçeyeinmektenvazgeçerek
hemenhemenikisaattenberibitiptükenmeyendairelerçizerekdönüp
dolaşıyorlardı.BihruzBeyisesevdiğinibeklerken,açıkkapınınönünden
geçenarabalarıdagözdenkaçırmıyordu.Bunlarıniçindeöncekilandoya
benzerbirşeygöremiyor,sarışınhanımındaâdibirkiraarabasıylaböyle
birgezintiyerinegelmeyetenezzüledebileceğineihtimalveremediğin
denboşyeresıkılıpduruyordu.

İkidakikaiçindeBihruzBeyyukarıdakikapıdançıktı.Sevdiğihayali
taşıyanarabanınrengine,biçimine,arabacınınkılığına,kıyafetine,hayvan
larınkoşumunatekertekerdikkatetmişti.Dönüpduranarabazinciriise
kalabalığınaşırılığındanpekağırhareketediyordu.Beyefendi,beklediği
arabanıngelişinigözleyerekbirkenardabastonunadayandı,durdu.

Beşdakikageçmediki,arabaköşeyidöndü.Tam,Bey’inbulunduğu
noktaylaaynıhizayagelinceBihruzBeyceketinincebindenaşkmektu
bunuçıkardı.ArabanıniçindekırılaraktebessümlerebaşlayanPeriveş
Hanım’asaygıylaeğidiktensonraFransızca;

Matmazel! Izdıraplıveperişangönlümünkonuşanbir fotoğrafı
olanbumektubuyüceşahsınızatakdimetmememüsaadebuyurunuz!
diyerek,arabahareketettiğimüddetçe,odayanısıragiderekmektubu
verdi.
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Bununüzerinegençhanımlarınikisibirdenbirkahkahadırkopardılar.
BunlarınkarşılarındaoturanÇengiHanımda;

“Hadi!Hadi!Çekiloğlum,ayıptır!”diyordu.FakatbudakikadaBihruz
Bey’indumaniçindebulunangözlerihiçbirşeygöremediğigibi,asabîbir
uğultuyatutulankulaklarıdahiçbirşeyduymuyordu.Elindekimektupla
arabayıtakibedevamediyordu.SonundaGülşekerHanım,Bey’inhali
neacıdığındandeğil,obelâyıbaşlarındandefetmekiçinkolunuuzattı,
elindenmektubualdı.Beydeoradançekildi.

BihruzBeybuesnadaâdetasersemlemişti.Arabadanayrıldıktan
sonrabıraktığınoktayageldi,durdu.Markalımendiliniçıkardı.Alnından,
şakaklarındanfışkıranterlerisilmeyebaşladı.Mektubutakdimetmekiçin
arabayasırnaştığınıgörenler,kendisinibirbirlerinegösteripgülüşüyorlardı.
FakatBihruzBey’ingözlerinibürüyendumanhenüzgitmediğiniçinhiçbir
şeygörmüyordu.Birazdinlendiktensonraaklıbaşınagelmeyebaşladı.
Ozamanbaşarısınınsevinçrengiyüzüneyansıdı,gülmeyebaşladı.Bu
nunüzerinetekrarbahçeyegirdi.Aşağıdoğrusevinçlegiderkenyolunun
üzerindekibanklardagözüneçarpanbeylerden,bayanlardanbirazgöz
aşinalığıolanlaraeğilerekselamveripazçoktanıştıklarınadayanarak;

“Komansava?”(Nasılsınız?)deyişi,Beyefendininağırbaşlılığını
unutturanaşırısevinçhallerindendi.

Böylelikle ikiüçkerebahçenin içinidolaştı.Kendisibiryandan
gezinirken,biryandandatakdimettiğimektubuniçindekiparlakcüm
lelerden,etkileyicisözlerdenbazılarınızihnindengeçiriyor,mektuba
eklediğimısralardan;

Birsiyehçerdecivandırhaylidemhaylizamandır

mısrasınıorkestranınahengineuydurupsöylüyordu.

Ogüzelmektubun,oincemısralarınyüreğindeneetkiuyandırdığını
PeriveşHanım’ınyüzündenanlamakiçinbiraraBeyefendi,bahçeninyu
karıdakikapısındançıktı.Doğruarabasınagitti.Yerineoturdu,dizginleri
elinealdı,bekledi.
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Busıradasaatonbirigeçmiş,dönüpduranoarabazinciride
hayliseyrekleşmişti.Zincirüçdefadöndü.Sevdiğininhayalinitaşıyan
arabagörünmedi.OzamanBey,saatinebaktı.Onbirbuçukolduğunu
görünce;

İletar...probablöman...(Muhtemelengeçoldu!)Gitmişler...Alon!..
(Haydi!)Takipedelim...Budefa ./J lâtrapöre jesper(Elegeçireceğimi
umuyorum.)beniyoldabeklemesigerekir,dedi.Aşağıyadoğruarabasını
dörtnalasürdü.Tophanelioğlu’nundörtyolağzınagelinceyineşaşırdı.
“Takiptennekazanacağımki!..Pazargünükendisinigörecekdeğilmi
yim?”diyerekBağlarbaşı’nınyolunututtu.

ARABASEVDASI

Bağlarbaşı’ndanNuhkuyusuveDuvardibiyoluylaHaydarpaşa’ya
indi.OradanKoşuyolu’nutakipederekköşkünegeldi.

KöşkevarıncaMösyöPiyer’ingelipgelmediğinisordu.MösyöPiyer
yarımsaatevvelgelmiş,salondagazeteokuyordu.Bey,doğrusalona
girdi.

BonsuarşerProfesör!

BonsuarmonBeyefendi!İnşallahiyisiniz?

Mersi!Pekiyiyim...Sizefendim?

Geçenakşamevebirazgeçgittim...Havadarutubetliydi...Nezle
olmuşum.

Önemlideğil...Buakşamdersyapmayız;olmazmı?

Hayır!Benimnezlemderseaslamânideğildir.Herzamankigibi
çalışabiliriz.

Pekiöyleyse,lakinşerProfesör,getirdiğinizogüzelkitapâdeta
birtrezor!(hazine)
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Evet!..Okitapamourdofam(Kadınaşkı)hikâyeleri içindebir
tanedir.

Hikâyelergüzel.Yaoresimler?..

Apetisan,(İstekuyandırıcı)değilmi?

Eksitanplüto!(Fazlasıyla!)

Lakinçokbakmamalı...

Evet,doğru...Mişelsizebirşeysöyledimi?Zirakitabınresimle
rindenbirinikazaylagörmüştüde.

Hayır!Hiçbirşeydemedi.

BunlarbukonuşmayıyaparkensalonagirenMişel,yemeğinhazır
olduğunuhaberverdi.BihruzBeysevgilieğitmenininkolunagirdi.Ye
mekodasınagötürdü.Masayaoturdular.

Ordanburadan konuşarak yemeği bitirdiler. Tekrar salona
geçtiler.

BihruzBey’indersyapmayabuakşamhiçisteğiyoktu.HattaMösyö
Piyer,nezleolduğunusöylediğizamanBeyefendi’nin;

Buakşamdersyapmayız,sözünübirdenbiresöylemesideois
teksizliktendolayıydı.SalonagirilipkahveleriçildiktensonraBihruzBey
oyunmasasınıgetirtti...Mumlarıyaktırdı,MösyöPiyer’e;

“Nuzalonferkelköpartidotranteön!”(Şimdipartiyapacağız.)
dedi.Karşılıklıoturdular,oyunabaşladılar.Oynadıkları,yerli“Otuzbir”
idi.Tartışmasızolarakherpartisibirçeyrek lirayaolmaküzereanlaş
mışlardı.MösyöPiyerbuoyunukışgeceleriBihruzBey’inkonağına
toplanangençbeylerdengörmüş,öğrenmişvehattaarasırakendiside
beylerinoyununagirişerekhaylikâretmişti.MösyöPiyerbuakşamda
kazanmayabaşlayınca,BihruzBey’içabukkaçırmamakiçinoyundatürlü
maskaralıklaryaparakvearasıraFransızların“Kumardakazananaşkta
kaybeder;oyundaşansıyavergitmeyeninaşktabahtıgüler.”meşhur
sözüneBihruzBey’indikkatiniçekip,onuyenilmeyeteşviketmekten
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degerikalmazdı.BihruzBeydebusözüduydukçahayâlizatenhiçbir
dakikagözününönündengitmeyensarışınhanımınşansınaoynarken,
örneğinkabaondörtteyatar;otuzda,ondörttekâğıtçeker,partiyizorla
kaybederdi.Aradadondurmalaryenilip,kahveler içilerek,üçsaatde
vamedenoyunasonverildi.MösyöPiyerbeşbuçuklirakârileoyundan
kalktığızamankinezlesinihatırlayabildi.

Oh!nekadaryoruldum!..İzinverirsenizodamagideyim.Dinlen
meye ihtiyacımvar,diyerekBihruzBey’den izin istedi.Zatensaatde
beşegelmişti.Birbirine“bonsuar!”dediler.MösyöPiyeryatakodasına
gitti,BihruzBeydeharemegirdi.Birisibeşbuçuklirakazancınkeyfine,
diğeribirgünsonrayapılacakaşkkonuşmasınınzevklihayalinedalarak
uyudular.
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM

1

BihruzBeyaşkgörüşmesiiçinkendincekararlaştırdığıopazargünü,
birgünöncekindençokdahaözenlehazırlandıktansonrasaatsekize
gelmedenarabasınabindi.TophanelioğluyoluylaÇamlıca’yagiderken
bahçeyedesevgidolubirbakışatarakbeklemeyerinevardı.

Ogünhavakapalı,sıcaklıkortaderecede,yollariseüçgünönceki
yağmurdandolayıtozdankurtulmuşolduğuiçin,Çamlıcagezisiiçinen
uygungünlerdenbiriydi.Ayrıcapazargününerastladığıiçininsanların
birkısmımidelerinibirerküçükhavuzgibiÇamlıcasuyuiledoldurup,
içerisinesardalyabalığısalıvermek;diğerkısmıdatavlaoyunuylavakit
geçirmek;bazılarıisenargilesefasınakoyulmaktaydı.BazılarıdaÇamlıca
gibiİstanbul’un,Boğaziçi’ninheryerinitepedengörenveonikiburcun
onüçüncüsüsayılabilecekyüksekbirnoktadanyukarıaşağı,sağasola,
hayretvebeğeniyletabiatınbinlercerenginiseyrederekgönülleriniferah
latmak,fikirlerinirahatlatmakamacıylasabahtanberiakınakıngeliyor
lardı.Halksandalyeler,kabahasırlarlabanklarıtamamendoldurmuştu.
Bukarmakarışıkkalabalığınkonuşmalarına,gelişgidişgürültülerineve
kahveciçıraklarının‘ikişekerli,birsade,üçlokum!’yollubağırışlarına,
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muhallebici,dondurmacı,leblebici,eğlencelikşamfıstıkçı,şekerci,simitçi
gibihiçbirgezintiyerindeneksikolmayansatıcılarınçeşitlisesveedalarla
bağırıpçağırmalarıekleniyordu.Bununladakalmıyor,fenabirkeman,
âdibirçalgı,soğukbirklarnet,birdedökükdeftenibaretincesazınkaba
takımıtarafındanmevcuthalkınyüzdedoksandokuzuüççeyrekiçin
bedavaolarakçıkarılangürültüdekatılıyordu.Diğeryandaiseküçükler
vebüyüklercebilinentatlıÇamlıcasuyununkaynağınınyakınındaçadır
kurmuşkebapçınınkızgınateşüzerindemâviveyağlıdumanlarıburam
buramyükselipetrafadağılanköftesinden,kebaptan,ciğertavasından,
piyazlıfasulyesalatasındanyayılarakinsanıniştahınıkaçırankoku,temiz
havayıbastırıyor,oazbulunuryeridüzensiz,çirkin,zevksiz,sıradanbir
eğlenceyerinedöndürüyordu.

BihruzBeyomükemmelekipajıyla(Arabasıyla)teşrifedipdeÇamlıca’yı
buhâlvemanzaradagörünceçokkötüoldu,ziyadesiylecanısıkıldı.

ÇünküBeyefendiortasetüzerindebüyükçınarınaltındatenhaca
sandalyesinekurulup,bacakbacaküzerineatacakvesevgili“Siyehçer
de”siniöylebekleyecekti.“Siyehçerde”ninlandosuuzaktangöründüğünde,
onugörmezliktengelecek;“Siyehçerde”,landosundanindiktensonra
Bey’inbuhalinedikkatlebakarak;

“AcabaBeyefendi’yibeklettimdedarılttımmı?”diyemeraklanıp
telaşlıtelaşlıbayırdanyukarıçıkarkenBey’ingözüneilişecekti.Bey,he
menyerindenfırlayıp“Siyehçerde”ninyanınagidecek;tekrartekrar
eğilerekselamladıktansonrabirliktetepeyekadarçıkacaklar,ozaman
“Siyehçerde”göğsündenpemberenkli,zarif,kokulu,ufacıkbirzarf
içindebirmektupçıkaracak,BihruzBey’e;

“Sizinmektubunuzgibibudaacılıbiryüreğinfotoğrafyasıdır.Sizin
mektubunuzartistikbirfotoğrafyaolduğuiçingüzeldir.Buonunyanında
kabadır,gösterişsiz;amapekkesindir.Sonderecedesamimidir.Onun
içintakdimecesaretedemiyorum.”diyerek,mektubuBey’everdikten
sonra;
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“FotoğrafyayıParis’demi,Londra’damı,Viyana’damıöğrendiniz?”
diyecek.BihruzBeydeonacevaben;

“Avrupa’yagitmedim,fakatbir ikihaftasonraParis’egitmek is
tiyorum.”deyince;“Siyehçerde”ninbenzisapsarıkesilerek,vücudu
titremeyebaşlayacak,gözyaşlarıiçinde:

“BenibuhâlegetirdiktensonrakendinizParis’egitmeyidüşünüyor
sunuz.Mademkigidecekmişsiniz,benimgibibirzavallıyıdeliyedön
dürüpdeburalarakadarniçingetirdiniz?”şeklindeşikâyetlere,sitemlere
kalkışacak.BihruzBeyde;

“Birincikarşılaşmamızdangözlerimeuykugirdiğivarmı?..Birdakika
sizidüşünmediğimimisanıyorsunuz?Hayâliminparkındasizdenbaşka
birdolaşanvarmı?”cümlelerinisöylediktensonra;

“Paris’egitmektenamacım,yakındagerekliolacakbazışeylerikendim
beğenipalmak...”kelimelerinisöylerken,“Siyehçerde”ninyinebetibenzi
atacak.OzamanBeyefendi;

“Evetefendim!Sizdenkaçmalıyım;siziokadarcıkbilegörmemeliy
dim.Biliyormusunuzkiaşkınızbeniharapediyor?..Biliyormusunuzki
bensizibirgüngörmezsemçıldırıyorum?...Mümkünüyokbenburada
duramam!”dediğigibi“Siyahçerde”,hıçkırahıçkıraağlamayabaşla
yacak.BununüzerineartıkBeyefendi insafageliphemenbulunduğu
noktada,tapınmayerineâdetabirkölegibidizçökecek,aralarındaşöyle
konuşmageçecekti:

“Ahbir bilsen! Seni nasıl seviyorum! Sendebeni seviyor
musun?”

“Oh!Monadore!”(Tapınağım!)

“Hayır!Yalansöylüyorsun!”

“Benyalan söylemesinibilmem;söylebana,gerçek,yolculuk
varmı?”

“Non!Non!..(Hayır!Hayır!)Binkerenon...”
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“Aklımıbaşımdanaldın...senikurnaz!..”

“Yasenbeninehâlekoydun?”

“Pekizavallıbenneyaptım?”

“Birdahanezamangörüşeceğiz?”

“Benbilirmiyim?”

ArtıkbusenlibenlikonuşmadansonraBihruzBey,evlilikmeselesini
Koşuyolu’ndaarabasürergibibirhızlameydanasürmekleberaber,bu
meselehakkındaenikonu“Siyehçerde”dencesaretalmakiçinondan
randevuisteyecek,“Siyehçerde”birazgüçlükçıkardıktansonrakabul
edecek.Bukararüzerineaşağıyainilecek;bahçeninönceiçindebirtur
attıktansonradabahçedışındadaarabadabirikidefadolaşılıpayrılmak
üzerearabalarabinilecekti.

Bukalabalığıniçindebunlarnasılyapılacak?

İşteBihruzBey’ingelirgelmezgözüneçarpanbüyükkabalığacanı
bununiçinsıkılmıştı.İlköncesinirlenerek,geridönüpgitmeyidüşündü,
sözüneuymayacağınıdüşündü.Çaresizarabasındanindi.Bastonunualdı,
ağırağırikinciseteçıktı.Kenardaayaküzerindedurdu.Zannediyordu
kikahvecikoşarakbirsandalyegetirecek,Beyefendi’yearzedecek.Öy
lebirkoşanolmadı.Birazdahabekledi;yinekimsegelmedi.Ozaman
“Garson!”diyekahvecileredoğrubağırınca,çevredekialaycılarından
bazılarıBihruzBey’ialayaalıpherbiribirikişerdefakahveciyiçağırmak
bahanesiyletıpkıBey’inedasınıtaklitederek“Garson!..Garson!”diye
bağırdılar.

BihruzBeybekledi,bekledi,gelengidenolmayıncatepeyedoğru
yürüyüpçıkmayabaşladı.Fakatyürümeyededevamedemedi.Çünkü
tepeyeçıkıpinenmavidizlikli,kırmızıkuşaklı,darpantolonlu,boldon
lu,sarıhırkalı,gecelikentarili,ceketiomuzunda,üstgiyimlerikolunda
yüzlerceseyircidenheradımdabirtanesiyleyüzyüzegeldikçebuhâl
dendesıkıldı.



83

ARABA SEVDASI

“Keskösekösa?Eskölökarnavaledejaarive?”(Bunedemek?
Karnavalzatengelmedimi?)diyerekgeridönmeyemecburoldu,gitti
tekrararabasınabindi.Arabayıbiraz ileriyeyürüttü;“Siyehçerde”yi
oradabeklemeküzerehayvanlara“Dur!”emriniverdi.

ArabadurduğundaBihruzBey,“Siyehçerde”sigeldiğizamannasıl
davranmak,nasılkonuşmakgerektiğinidüşünerekzihninisürekliçalış
tırmayabaşladı.Zihni,buplânlarıtertipilemeşgulolduğukadargözleri
deyokuşunbaşındanbirer ikişerçıkanarabalaradikkatediyordu.Bu
şekildeikisaatbekledi.

Mondiyö!.. (Allah’ım!)Niçingelmediacaba?..Saaton!Acaba
benimsaatimmiileri?”

Andon!Saatkaç?

Onugeçiyor,efendim!..

Neyegelmedilerbunlar?Ah!Sözündedurmazlarki...Haa!Dur,
geliyorgaliba!Hayırdeğil,durbakalım,belkişuarabadır.Off!Odeğil,
keyfimikaçtı?...İzinmialamadı?...Yoksayanlışmıanladı?...Biraraba
daha!...HayAllahbelâsınıversin!...Boş...Birdahageliyor...Odaboş!...
Nehaltederbunlar?...Şugelenkim?...Banapekbakıyor...Mektubu
mugetiriyor?...Çokşey!...Neyebakıyorbuherif?...Semua!Semua!..
(Benim!)Hayır!...Geçti...Ooff!Nekadardabaşımağrıyor!...Keşfi!...
Ah!...Kanay!...(Aşağılık)Tamongündürdehiçbiryerderastgelmedim...
Elbetteboşdeğil,biroyunvar...Şugelenherifüstübaşıtemizbiruşağa
benziyor...Banadapekbakıyor...Birhaberciolmalı...

Andon!

Buyrunefendim!

Şugelenherifitanıyormusun?

Evet,efendim!

Kimdiro?

Geçengünmektupgetirdi...İştebu!
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Nasılmektup?

Hanişu,ay,unuttum...adı...Neydiadı?..Kondoraki...İşteonun
adamı...

 HayAllahbelâsınıversin!.. İştebir...değilmiş...Arabazan
nettim...

İşteBihruzBey,böyledüşünesöylenebirbuçuksaatdahabekledi.
Saatonbirbuçuğageldi.“Siyehçerde”görünmedi.

Yarımsaatöncesinekadarkâhyokuştançıkanbirarabayıgörün
ce,sarışınhanımınarabasıdırdiyeümitleniyor,kâhaşağıdanyukarıya
doğrugelenüstübaşıtemizcebirisikendisinedikkatlicebakıncayine
PeriveşHanım’ınmektubunutaşıyanadamsanarak,“Aradığınızbenim.”
demeyehazırlanıyordu.Artıkaşağıdanyukarıyabirarabaçıkmaz,öyle
temizgiyinmiş,uşakkıyafetlibirkimsedegelmezoldu.İnsanlarakınakın
dönüyorlardı.Mevcutarabalar,hayvanlaraşağıyadoğruBihruzBey’in
önündengeçipgittikçeyemlemevakitlerigeldiğiniçin,Bey’inhayvanları
dahırçınlığabaşladılar.“Siyehçerde”ninonbirbuçuktansonragelmesi
ihtimaliyoktu.Bey,çaresizdönmeyekararverdi;hayvanlarıkırbaçladı,
trenhızıylaarabasınısürdü.Yarımsaatevarmadı,köşkeulaştı.

2

BihruzBeyköşkegelirgelmezhemensalonaçıktı.Eldivenleriniçıkarıp
birtarafaattıktansonrakanapeyegeçti,oturdu.Ongünevvelkicuma
akşamınınasıldüşündüiseyineöyleceüzgündüşünmeyebaşladı.

“Nesebeple?..Ahsözündedurmazlarki…Türkkadınlarınekadar
iyieğitimliolsalarda,yinenafile!Hiçolmazsabirhabergöndermekge
rekmezmiydi?..‘Şunedenlegelemedim.Pardon!...Bugünçokbeklemiş
olmalısınız!...’Evetçokbekledim...Onbirbuçuğakadaroradadikildim...
Affınızıdilerim...Falancagünfilâncayerdebuluşalım...diyebirhaber
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göndermekpekdoğalbirşey...Ah!Buhanımlardaincelikyok...İncelik…
Benimnesuçumvar?...Benbirkötülükyapmadım...Mektubuverdi
ğimzamansabırsızlıklakabuletti.Hattamemnuniyetindengülüyordu.
Yalnızdansözmüdür,çengimidir?Dargındargınbirşeysöyledi...Ne
söyledi,anlayamadım...Yasonraçabukçabukkaçmalarınanedemeli?..
Mektubuokumuşolacağındaşüpheyok...Omektupokunduktanson
rakihareketbaşkatürlüolmalıidi.Katrpajdokompliman...(Dörtsayfa
iltifat)Safiamur!..(Aşk)Safisantiman...(Düşünce)Yazık!..Çokyazıkki
yerinegitmedi...Okadaryalvardım...Hiçgörmeseydimdahaiyiolurdu!..
OhınzırKeşfideneredenrastgeldidebenimişimibozdu.Sebepodur
bütünbuşeylere...Oolmasaydıkimbilir...birtakımoyunlaryapıyorda
benimhaberimolmuyor...Mutlakonunlabirilişkisiolmalıdır...Boşyere...
‘Hased!Hased!’diyebağırmamıştırelbette...Ondansonradabusoğuk
luklarbaşladı....Bucumabahçeyedeinmediler...Ah!Barimektubumu
almasaydı...Mapovrletr!(Zavallımektubum)Negüzelyazmıştım!..O
kadarözendiğimiçinbirişeyaramadıya!..Adam,sende!Neönemivar
ki?Elnepazanfenlarendobotel...(Okadınkraliçedeğil)Öyleama
nasıldakibar!..Nekadarespritüel!..(Esprili)Hiçdüşünmeyim,diyorum,
olmuyor...Seplükömuva...(Sadecekötü)Of!..Demekkiseviyorum...
Evet!Seviyorum...Seviyorum,vesselam...Yeraynası...yeraynası...Ne
kadarhoşsözler!..Malörököjösüü...(Mutsuzum)Of!..Amur!..Amur!..
Keskösekölâmur?Setontambur...Setontambur!..Tuskilyadoplü
bet!...Anfenjölem,jölem.jölem...(Aşknedir?Birtrampet!Herşey
aptalca!Sonundaonusevdim.)Öyleyseneyapmalı?...Aramalı...Bul
malı...Yalvarmalı...Arkasınıbırakmamalı...”

•••

BihruzBey,bazıdüşüncelerindehaklıydı,amaçoğundadeğildi.
Evvelasarışınbayanınsözünütutmadığındanşikâyetediyordu.Halbu
kiBeyefendi’yekimseninsözverdiğiyoktu.İkinciolaraksözolmayınca
randevuyagelinmediği içinhabergöndermeye;özürefilânadagerek
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olamazdı.Üçüncüolarak,Bey’inaşkmektubugerçektendeğilde,bir
anöncekendisindenkurtulmakiçinkabulolundu.Hattamektubual
makiçinuzananeldesarışınhanımındeğil,arkadaşıGülşekerHanım’ın
eliydi.Dördüncüolarak,mektupokunmadı;yalnızaçıldı,bakıldı,içindeki
çiçeğinzarifliğinden,kâğıdınmisgibikoktuğundanbahsolundu.Beşinci
olarak,mektupokunamadığıiçinhanımlarınondansonrakihareketle
rinekesinlikletesiriolmadığıgibiokunabilseydideyineolmayacaktı.
Altıncıolarak,mektuppekyerinegittiki ikiparçaedilipbüküldükten
sonra,Bağlarbaşı’ndanBülbülderesi’neinerkensoldakalanterkedilmiş
mezarlığafırlatıldı,taşıdığıaşkvesevginingaripsırlarıyoksunluğaema
netedilereksusturuldu.Yedincisi,KeşfiBey’insarışınhanımlabirilişkisi
olmasışöyledursun,hattaöncekicumaakşamındanberisarışınhanım
KeşfiBey’inhatırvehayalinebileuğramamıştı.

Fakataşkmektubunun,güzelyazıldığıhaldeboşagittiği,sarışın
hanımdandahagüzelleribulunsadahalvefikirolarakzarafetininola
ğanüstülüğüilebirbayanıdüşünmemekeldedeğildi.Amabu,sevgiden
ilerigeliyorsaBeyefendi’ninsarışınhanımısevdiği,buhanımın‘yer
aynası,yerelması’benzetmeleri, ‘aşkatrampetçaldırma’gibidensiz
liklerikarşısında,Beyefendi’ninbukonudadüşündüklerininpekdoğru
olmayacağıortadaydı!

Gerçekteomektupbir“şaheser”değilmiydi?Buözellikleriyleonun
yerigüzelkokulu,sımsıkı,sıcacıkbirgöğsündeaşkınheyecanveren
duygularıileçırpınıpduranateşlibirkalbinüzeriolacakken,yarıbelin
denkırılmış,yazısısilinmiş,sakinvesessiz,soğukvedurgunyerlerde
yatanbirmezartaşınıngöğsüoldu!Nekadaryazık!Oaşkmektubunun
içindekiogüzelsözler;ozarifbenzetmeler,oparlakcümleler,onazik
hislerhiçolmazsabirfikrideğiştirebilmeliydi.Hiçolmazsabirruhuhe
yecanlandırıpbirkalbiağlatmalıydıda,mezaragideceksebariondan
sonragitmeliydi!..

Gerçektesarışınhanım,güzelliğiveçekicivücuduylabenzeriazbulu
nurgüzellerdendi,amaondandahagüzelleribulunmasıdamümkündü.
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Hattahayaligezintiyerindekiyeşilrenklihavuzuniçindekuğularlagüzellik
yarışınaçıkannemfden(Mitolojidekadıntanrıça)birinin,sarışınhanıma
nisbetledahagüzel,dahabiçimliolduğuna,BihruzBeyelmasarabanın
gümüştekerleğiyanındayalvarmaklameşgulkengizlicedikkatetmişti.
Lakinsarışınhanımındavranışlarındaki,tavırlarındaki,konuşmasındaki,
tebessümündekizarafetvegüzellikoperikızındabileyoktu!

Gerçekten“Siyehçerde”gelecekdiyeÇamlıca’daonbirbuçuklara
kadarbeklemeyerinedikilmekçokfazlacansıkıcıydı.Budurum;kendi
sindentamamiyleyüzçevirmesine,meçhuladınıbirdahaağzınaalma
masınaveelmasarabasınıbundansonrahayâlinebilegetirmemesine
sebepolacakşeylerdendi.Fakatelmasaraba,Bey’inhayalîparkından
birdakikaolsundışarıçıkmıyor,“Siyehçerde”iseoarabadanbirsaniye
olsunaşağıinmiyordu.

İştebunedenlekendisiniisteristemezBihruzBey’edüşündürtüyor
du.Biradamınsevdiğinidüşünmesiyadüşmanlıktanveyasevgidenileri
gelir.BihruzBey,“Siyehçerde”yedüşmanolmamıştı.Öyleyseneden
süreklionudüşünüyordu?Demekkiseviyordu!

Hakikatenbirgüliçin“yeraynası”benzetmesinekadarparlaktı.Ya
oaynayayansıyanelmacıklı,pürüzsüz,esmerbiryanakiçin“yerelması”
yorumunekadartoparlakdüşmüştü!HelebuyeraynasınınFransızcası
olanglâsparter(ayna)yahutmiruarterestr(yeraynası)tabirleriyle,
bubenzetmedekikıymetvezarafetdahaiyitakdirolunmuyormuydu?
Yalnızyerelmasındanmaksat,şalgamınarkadaşıolansosyeteyemek
leriyapılanoyamruyumruşeyolduğundan,bununTürkçesipatates
olanpomdoter’le(patates)tercümesiuygungörülememiş,benzetme
Fransızca’yaçevrilmeden,öylecekalmıştı.Amabirkerebiraynanıniçine
girmişbulunduğuiçin,hoşagidecekbirözellikkazanmıştı!

OysaaşkıntrampetlehiçbirilgisiolmadığıhaldeMösyöPiyertara
fından:“Setontambur!”denilmişolmasıçalgıdanbaşkaneolabilirdi?
Hiçolmazsalir(saz)diyeydiyinebirşeyebenzerdi.Sevdaya“borudur”



RECAİZADE MAHMUD EKREM

88

diyenlervarsadabunlar,kânunmuhabbetitanımayanlar,aşknağmeleri
dinlemeyenlerdi!

Tamburveudun,çalgıvekemanınhazinahengindevehoşnağme
lerindegizlenensevdanıngönülyakanağlamalarınatanıdıkolanlaraşkı
hiçbirzamanzurnaya,boruya,özellikledavula,trampetebenzetemezler.
AmaMösyöPiyergibiamurdofam(aşk)düşmanıyaşlıadamlar,böyle
saçmalıklarsöylerlersede,BihruzBeyonlarakarşıaptaldiyegıyaplarında
karşılıkverir!İştebunedenlerleBihruzBeydetaylıolarakanlattığımız
düşüncelerlemeşgulveüzgünolduğuiçinakşamyemeğiniunutmuştu.
BirarasalonagirenMişel’in;

“Votrekselanseservi!” (Yemekhazır!)demesiüzerineuykudan
uyanırgibizihninioişlerdensıyırıpkurtarmayaçalışarakyemekodası
nagitti.İsteristemezsofrayaoturdu.Heryemektenbirerikişerlokma
alarakağzınıoynatmayabaşladı.Dalgındalgınkarşıyabakınıpdururken,
MösyöPiyer’inhayalinigörüyordu.BununüzerineMösyö’denamördo
fam(aşk)hakkındaevvelkicumaakşamıişittiğisözleribirerbirerzihnin
dengeçirerekihtiyarabirazhakverirgibioldu.

MösyöPiyer,“Kadınlarazapmeleklerininyeryüzündeyaratılmış
vekilleridirkibizicennetkapısındancehennemeatarlar.”dememiş
miydi?..

İşteBihruzBey’inşimdikihali,tamdabusözeuygundu.ZavallıBey,
içindebulunduğuacıvekederinortasınakendihayalindearzularınzevk
dolugülbahçesindengeçerekdüşmüştüneyazıkki.

Evet!“Siyehçerde”,Bey’iönceokadarümitlerlebeslediktensonra
böylekederveelemeatmamalıydı!

Ah!..Lefam!..Lefam!..(Kadınlar!)

Efendim!..

Sanasöylemiyorum,beherif!..Komtuebet!.. (Nekadar
güzel!)

Pardon,efendim!...Banasöylediğinizizannettim!...
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BihruzBey’insofrabaşındakisevdanıninsanıtüketenkaygılarının

sonucuolaraköncesabırsızlıklayüreğindenağzınagelen,sonradadal

gınlıklaağzındandışarıyafırlayan;

“Ah!..Kadınlar...Kadınlar!”sızlanmasını,MişelAğakendisineait

birazarlamagibianladığından,alayaalmayakalkışıncaBey’i iyice

hiddetlendirdivesessizliğibozarakyemeksalonunuterketmesine

sebepoldu.

3

BihruzBey,yemekodasındançıktı,doğrucaçalışmaodasınagitti.

Mumlarınıyaktı.Dolabınıaçtı,içindenmektupgibibükülmüşbirkâğıt

çıkardı.Ortayerdekimasanınüzerinekoydu,kendisidebirsandalyeye

geçti.Masanınyanınaoturdu,bükülükâğıdıaçtı.Bununarasındanbir

diğerkâğıtdahaçıktı.Bunlarıbüyükbirdikkatleokumayabaşladı.

BukâğıtlarPeriveşHanım’a,GülşekerHanım’ıneliyletakdimolunan

aşkmektubununmüsveddesiveonaeklenmişbulunankıtalarınsure

tiydi.Bunlarıokumaktakimaksadıiseiçinde,sevdiği“Siyehçerde”nin

gücenmesinesebepolacakbirfenasöz...Birçirkincümle...Birmânâsız

kelimeolupolmadığınıanlamayaçalışmaktı.

BihruzBeyönceaşkmektubunusüzerkenoaşkdolusözlerifazlasıyla

beğeniyor,oduygulucümlelerdenkendisidefevkaladeetkileniyorduve

bunlarıokuduğunudüşündüğümerhametsizsevgilininnasılolupdain

safa;yaniÇamlıca’yagelmediğiniaklınagetirdikçehayretedüşüyordu.

“Bu,sizigörerek...Bu,sizingüzelliğiniziçindedoğanınensevimli

işlerindenbirisinihayranolmarakkendimikandırdımki,benimfikirlerim

küstahçaolduğukadaryanlışmış.Zirahepbenimgururlusafsatalarımkarşı

konulmasıimkansızbirgüzellikten,bircazibedenbenikoruyamadı.Aşka
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cesurcakarşıkoymuştu.Aşk,kendikudretvekuvvetinialımlıbirnesne
üzerinde,kamaşmışgözlerimekarşıgöstererekbenicezalandırıyor!”

Böylegönülçelensözler,böylesevdaokşayanifadelerledopdoluolan
biraşkmektubunun,nasılolupdasarışınhanımıngönlünüaldatmaya
yetemediğineBihruzBeyşaşırmaklaberabergücenmektedehaklıydı.

“Evet!Küçükhanımefendi!Birgörüşteâşıkolunabilir.Bütünhayat
içintapınılabiliyor.Okadınaki,yalnızsüratlibirgölgegibigörülmüştür.
Bununispatısizsiniz,eygüzelvarlık!”

BuparagrafıokuduğuzamanzavallıBihruzBeyokadarduygulandı
kihemenağlayacaktı.Bereketversinparagrafıniçindekikadınkelimesinin
anlamınıveoradaneişiolduğunubiranunuttuğuiçinbunuanlamak
içinmektubunFransızcasınavesonradaBiyankiveHançerilügatlerine
bakmazorunluluğuveçabasıkirpiklerinekadargelenkedergözyaşlarını
geçiciolarakdurdurmuştu.

Paragrafta,“Bütünhayat içintapınılabilirokadınaki.”cümlesi,
Fransızcasındaki“lonpötadorepur laviselkö”nüntamtercümesi
olduğunuepeycebirzahmetleanladıktansonraBihruzBeyparagrafı
tekrarokuduveilkokuyuştakitatlımahzunluğubulduysadagözleribu
defadolmadı.

Mahzunluklaokumayadevamediyordu.Mektubunençokyürek
yakıcıparçalarından;

“Aşk!...Aşk!...Banabukeskinateşlerihissettirişinardındanküçüm
senmiş,şiddetlibirtutkununümitsizliği içindeterketmek içinsebeni
bitirdin!”fıkrasınıokuyuncaazöncekaynağınadönmüşolankedergöz
yaşlarındanbirkaçtanesikirpiklerininucundan,elindekikâğıdınüzerine
“tıp... tıp!..”diyedüştü.BudamlalarındüşüşünüBihruzBeyyüreğini
dahaçoktuşeettiğinden,zavallıâşıkkendinibütünbütünüzüntülere
bırakarakenikonuağlamakistedi,amaâşıklığınınenbüyükişaretiolan
ağlamayeteneğindenkaynaklanangizlimemnuniyeti,okederliağlayışı
sevinçgözyaşlarınaçevirdi.Fakatodaçokdevamedemedenkesildi.
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Mektupyukarıdanaşağıyakadarparagrafparagraf,cümlecümle
geçirilerek içindefenabirsözolmadığıvetersinehersözübirbaşka
tesiri,birbaşkaneşeyiiçerdiğianlaşıldıktansonramüsveddebirtarafa
bırakılarakkontrolsırasıparçayageldi.

Kupledekikelimelerdençoğununanlamlarınıunutmuştu.Osmanlıca
sözlüğebakarak,bunlarıtekraröğrendi.Hepsidegüzelanlamlarifade
ediyordu.Geçendefaüçnoktalı,çerdedirdiyebakmışolduğu“çerde”
kelimesininsarıdemekolduğunuhatırdapekiyitutmuşolduğuhâlde,
bunabirkeredahabaktı.Buseferkelimenin lügattebirnokta ileya
zılmışolmasıvetarifinde,“sarırenk”cümlesini,“atki,kuladanaçıktır”
sözlerinintakipetmesidikkatiniçekti.

Öncebunoktahakkındakişüphesiniyoketmek içintekrarVâsıf
Divânı’nabakmakistedi,amadivanyinekaldırıldığıvebuküçüknokta
içingecevaktiodaodadolaşıp,şunubunurahatsızetmekdoğruola
mayacağındanbundanvazgeçti.“Atki,kuladanaçıktır”ıdüşünmeyeve
bunazihnindebiryorumaramayabaşladı.

Halbukibuyorumubulabilmek,“Birsiyehçerdecivandır”mıs
rasındaki“birsiyeh”inmânasınınbilinmesinebağlıydı.Bukelimeise
Osmanlıcasözlükteyoktu.Fakat“birsiyeh”,Bihruzgibilügatkitapları
nadâhilolmayanbirnomözelisimolmakmısraya;“Bersiyeadındakız
gençbirblonddur”mânasıyakıştırılabildiğinegöre ihtimaldahilinde
görünüyordu.Mısrayaböylebiranlamvermek isebayağıgereklibir
durumdu.Çünkübirkısatürkününiçindekulaatınneişiolacak?Şair
Vâsıf,biratuşağıdeğildiya!Yinede“Bersiye”ninnedemekolduğunu
kalemarkadaşlarındansorupöğrenmekdemümkündeğilmi?Kısacası,
BihruzBeygerekmektupla,gerekkulalardasarışınhanımıgücendirecek
kötübirsözolmadığınaiknaolduktansonra“Birsiyehçerdecivandır”
mısrasınıbirkâğıtparçasınayazdı,kâğıdıbüktü,yeleğinincebinekoydu.
Ozamansaatebakmakhatırınageldi.Beşeyaklaşmıştı.DadıKalfayıyi
nebaşındabeyazörtüyleodakapısınıneşiğindedimdikgörmemekiçin
Mişel’içağırdı.Mumlarınsöndürülmesiniemretti,kendisidehareme
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girdi.Soyundu,yatağınayattı.Hayalîgezintiyerininkenarındaruhunu
gezindiregezindiretatlıbiruykuyadaldı.

4

ErtesisabahBihruzBeykalemegittiğigünlergiydiğisiyahceketi,
siyahyeleği,siyahboyunbağıileselamlığaçıktı.Kahvaltıyıerkenyapa
cağını,arabanındahemenhazırlanmasınısöylediktensonraçalışma
odasınagirdi;birazdilbilgisinebaktı,birazdanatureltarihokudu.Beş
onsatırkadardaVolter’inLöSiyekldoLuiKatorz’undankopyeetti.Bu
sabahBihruzBeypekfarklıidi.Fransızcaolarakkendikendine;

“Birkaçhaftadırgörevlerimi ihmalettim...Baribirazçalışayım...”
diyordu.Kahvaltınınhazırlandığınıhaberverdiler.Yemekodasınagitti.
Çabucakyemeğiniyedi.Birsigarayaktı,kahvesiniiçti.Eldivenlerinigiydi.
Bastonunualdı.Aşağıyainiparabasınakuruldu.Kadıköyü’nedoğruola
bildiğincehızlıgiderekyirmidakikadaiskeleyeulaştı.Arabadaninerken
akşamüzerisaatdokuzdaoradabulunmasını,arabacıyatenbihettikten
sonravapurabindi,güvertedeuygunbiryerbulupoturdu.

LaTürkî,KünyeDoryan,CerideiHavadis,Vakit,Manzûmei
Efkâr!..

Gazeteci!..Gazeteci!..DonemuaönKuriyeDoıyan!(Banabir...
veriniz.)

Oristi!

Kaçpara?

Birkuruş...

Birkuruşmu?

MaUsta...

VapurdabulunanbazıgençbeylerBihruzBey’insüsüne,hare
ketlerine,kıyafetinefarklıbirşekildedikkatedipdururlarken,birde
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beyefendininFransızcagazetealmasınabakaraksahtealafrangalardan

olmadığınıanladılar,Bey’ibaştanayağagıptaylasüzmeyebaşladılar.

BihruzBeydeobakışlardanmemnunoldu.

Vapur, iskeledenayrılırayrılmazgazetesiniaçtı.Baştaraftanson

dercedikkatleokumayabaşladı,amamakaledenbirşeyanlayamıyor,

fakatanlargibidavranıyordu.Dahasonraolağanhaberlegeçti,bunları

neyseanlayabildi.BusıradavapurSarayburnu’ndaniçeriyegiriyordu.

Bey,ilânsayfasınaşöylecebirbaktıktansonragazeteyidüzensiz,gelişi

güzelbirşekildekatladı.Büyükbirzarafetleyanınabıraktı.

BihruzBey,vapurdançıkıpköprüyügeçinceozamanlartramvay

şirketiadına işletilenulaşımaraçlarındanbirtanesinegirdi.Doğruca

Babıâli’yegitti.Bastonunuodacıyateslimederek,kalemdeniçeriyegir

di.Sandalyesineoturdu.Vakiterkenolduğuiçin,memurlarınçoğu,şef,

kâtiphenüzgelmemişvekalemdebulunanlarbeşaltıkişidenibaretti.

Resmenişebaşlanmamıştı.BihruzBey’inogünvaktindenevvelkale

megitmektenmaksadıçokmeraketmeyebaşladığı“birsiyeh”lügatini

araştırmaişiydi.OnuniçinKeşfiBey’inogünkalemdebulunmasınıhiç

arzuetmiyordu.ÇünkükuruntularıBihruzBey’ediyorduki:

“Keşfi’ninsarışınhanımlabir ilişkisiolmasıvebuşekildesenin

mektubununonunelinegeçmişbulunmasıpeknormaldir.Ohâldesen

bersiye’yiKeşfiBeyburadaykenortayasürecekolursanKeşfi’nin,okötü

çocuğunihanetiileişmeydanaçıkar,kalemdebiralaydırbaşlar.Onun

içinovarkensakınBersiye’denkimseyebahisaçma!..”

Bereketversinkioradakibeylerin,efendileriniçindeKeşfiBeygörül

medi.BihruzBeyarkadaşlarıylaselamlaştıktansonrayanındabulunan

AtıfBey’e,KeşfiBey’innerelerdebulunduğuvekalemedevamedip

etmediğinigizlicesordu.KeşfiBeyrahatsızolduğuniçinhemenbirhaf

tadırkalemdegörünmüyordu.Buhaberialıncasevindi.Zira“Bersiye”yi

arkadaşlarındansorupöğrenmektekendincehiçbirengelkalmadı.
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BihruzBeyyanındakiarkadaşıylaordanburdanbirazkonuştuktan
sonra;

Monşeramil...Kesköselö‘bersiye’?(Sevgilidostum,‘bersiye’
nedir?)sorusunusordu.

AtıfBey‘Bersiye’yibilemediğindenüsttarafındaoturanSalihBey’e
sordu.Halbuki‘Bersiye’,SalihBey’cedebilinmiyordu.Soruyu,üçüncü
aşamadaİrfanEfendi’yeyöneltti.İrfanEfendibirhaylidüşündü.Dağarcı
ğınıkarıştırdı.İçindeöylebirşeybulamayıncadiğerbeylerin,efendilerin
bilgilerinedanışmakgerekti.Ozamankalemdebulunanyedigörevli
beyin,efendininarasındaşukonuşmabaşladı:

Bunebiçimkelime,Allahaşkınaseversen?

Nompropr(Özelisim)olmalı...Birşahısveyabirhayvanveyahut
birmemleketveyahut...Veyahuthiçbirşeydeğil!

Bendeöylededim,amabilmemkiDiksiyonerBiyografik’de
varmıdır?

DiksiyonerBiyografik’dehayvanınişine?

Oöylebulunmaz,neredekullanıldığıbilinmeliki...

Birşiiriçindeymiş;öyledeğilmiBihruzBey?

ÖyleiseFransızcaolacak...

Türkçeşiirmiş...Birşansonet...Birşarkı!...

Durbakalım,şubizimbilginesoralım;amaodabusabahpek
meşgul...NaimEfendi!...NaimEfendi!...

Yinenevar?

Bersiyeyimerakettikde;acabanedemektirbu?

Bersiye!Daha ilkdefa işitiyorumbusözü...HeleTürkçedeğil...
Bundaneminolabilirsiniz...

BanakalsabuyineFransızcadır...

OdacıkütüphanedekiFransızcasözlüklerigetirsede,baksak!
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Ah!KeşfiBey,famömantör!(Ünlüyalancı)Buradaolaydı,şuke
limeninanlamıiçindegüzelbiryalanuyduruverir!..

Ohastadeğilmi?

Adam,inanıyormusunuz?Hastalığıdayalancıdır!..

Yılancıkçıkarmışdiyeişittim.

Bendemedimmi?Yılancıkyanlışlıklaokununcayalancıkolur!..

BihruzBey‘bersiye’yihocasından;MösyöPiyer’densorma
mışmı?

Hayır!Soracakvakitolmadı.

Canım,bukelimeelbettebiryerdegörülmüşolacak!

Söyledikya.Birşiiriniçindeymiş...

AgâhBey!Senbirşeydemiyorsun?

BanadaFransızcagibigeliyor...Hemgalibapersiyeolacak...
Persî’den...

Persî,maydanozdemekdeğilmi?

Öyleya;persiyedeiçindeyeşillekeleriolanşeyedenir.

Öyleiserokforpeyniri;yahutkirlihanımpeyniri...Onundaleke
leridişindedir!

Off!...Dahaneler!Persiyebirşiiriçindeymişdeniyor...Şiirlerokfor
peynirininmünasebetine?

Sadecebirlokantanınmönüsündegörülmüştür!

Hayırmonşer!.. (dostum)değil...birşansonetin(şarkı) içinde
yazılı,hemdeTürkçeşansonet...

İştesözlüklergeldi.

Önce,‘bersiye’yiarabakalım!

Zannetmemkibulunsun.

Sabretbakalım,nahişteberse!Beşiksallamak!
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Bersodahayakındeğilmi?

Banakalsabersözhepsindenuygun;çoğunluklaalafrangabeste
lerebersözadıverilir.

Sözlükte‘bersiye’yokmu?

Oyok...

Mademkibirşiiriçindeymiş;‘berje’olmalı...Yakışanbu!

‘Berje’demiyor,‘bersiye’diyor;öyledeğilmiBihruzBey?

Evet!Sözlüğebendeçokbaktım,bulamadım.

Şunabirde“s”harfiylebaksanıza!..

Baktım...Onadabaktım;öyleşeyyok,bertvar:Birnevidarpe
lerindiyor!

YineAgâhBey’indediğidir,persiye’dir.

Neolur? ‘Persiye’yedebaksanızdameraktankurtulalım.Belki
şiireyakışırbaşkabiranlamıdahavardır.

Persiye,persiye,persiye...Nah,işte!Persiye:“’Acektif,kiesöme
alenteriyördöpötittaşverdatr,komlöpromajdorokfor”.(....Rokfor
peynirigibi.)

Bravo!AgâhBey,bravo!

Fakatneçıktıbundan?

BihruzBey’esormalı;neçıktığınıobilir...

Rokfordanneçıktığınıkimbilmez?Beyazbeyaz,ufacıkyaratılar
çıkar.

Rokforpeyniriyakışacakşeydeğil;sasetemposibl!

Canım,şuşiirigörsekdekelimeyiöylearasakbulsak,nerede,ne
şekildekullanılmış,bilmiyoruzki!..
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BukonuşmalarsırasındaBihruzBeysıkılıpduruyordu.ÇünküOs
manlıcasözlüğeikincibaktığında“çerde”nintarifindebirde“kulaat”
ortayaçıktığıgibi, ‘bersiye’kelimesideaynenrokforpeyniriçıkıvere
cekolursa,sarışınhanımakarşıbüyükbirsoytarılıketmiş,sevdiğinide
bundandolayıtamamendarıltmışolabileceğinidüşünereküzülüyordu.
Sonundakonuşmayısonucabağlayarak;

Canım,şuşiirigörsekdekelimeyiöylearasak...sözüüzerineBih
ruzBeyyeleğinincebindençıkardığıbükülükâğıtparçasınıAtıfBey’e
vermeyemecburoldu.AtıfBey,kâğıdıalarakiçindeyazılıolan:

“Bersiyeçerdecivandır”

sözleriniokuyupbirşeyanlamayınca,yanındakine,yanındakide
dahaötekinegösterdi.Buşekildekâğıteldenelegeçerekyoğunişleri
arasındaetrafagözgezdirip,kulakvermeyezamanıolmayanbeylerin,
efendilerinhepsinidolaştıvekâğıtbuşekildeeldeneledolaştığısüre
içinde,aralarındaşöylebirkonuşmageçti:

Benbirşeyanlamadım,şunasizdebakınız...

Evet!Bersiye...hiçduymadığımbirkelime...HüsnüBey’egöste
relim;belkiobilir.

Verbakayım!..Bununveznideyok;şiirmiymişbu?

Şiirmişya!..

Ammasaçmalık!..

Saçmalıkdemekiçin,önceanlamınıbilmelideğilmi?

Pekdoğru!Anlamsızsaçmalıkolurmuya?

Şunabirdebizbaksak!

Buyurun!..

Oo!...Gerçekten,garipbirşey!...‘çürde’midir,nediro?
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‘Çerde’,yahut‘cerde’yilügattebenbuldum:Sarırenk,blondan
lamındaymış;kulaatgibi...Asılbilinemeyen‘bersiye’!..

‘Bersiye’dediğinizdesakın‘tenbih’vezninden‘bersih’olmasın?

Öyleolursabiranlamıvarmıdemektir?

Benbuldum...Benbuldum:“Beresiyeçerde”...HepsibirdenMacarca
şahısismi.“Civan”,oismitaşıyankişininsıfatı,“dır”dabildirmeeki...

Bravo!ŞükranBey!..Bravo!..

Bencebulügat‘veresiye’veznindeFransızca‘presiye’olacakki,
matbaaişçileri,dahaTürkçesi‘basmahaneişçisi’demektir.‘Çerde’de,
zerdeveyaperdeveznindeNemseceşahıs ismidir.Hattabenoşahsı
bilirim.RuznâmeciÇörçil’inmatbaasındaçalışır;iriyarıgençbirNem
seliydi.

İşteartıkbunahiçbirdiyecekkalmadı.ÖyledeğilmiBihruzBey?
Bunusizdekabulettinizya?

Hepbirdenalayetmeyebaşladınız;öyleyseşiirdeMösyöÇör
çi’’indemekolur!

ŞiirinMösyöÇörçil’inolmasıgereklimidir?Belkiorayadevam
edenbaşyazarlardanbirisinindir.

Yinenediro?Nedirobahisler?Gürültünüzdenikisaattirbeynimin
içindeçınçınötüyor!..

Hah! işteSevan(Bilgin) işinibitirdi.Meseleyihallederseyineo
halleder...

DefterciNaimEfendi,Arapçayı,Farsçayı iyibilir,edebiyata,müzi
ğemeraklı, farklıbilimlere,Fransızcaya,hattaAlmancaya, İtalyancaya
daâşinâellibeşlikbirkişiydi.Kalemin,gerçektenbilginivebelkiayaklı
kütüphanesisayılırdı.Tatlıdilli,şakacı,yalakacılıktanuzak,hoşgörülü,
kaygısızbiradamolduğuiçin,kalemdehemenbironbeşsenedenberi
yapmaklabulunduğudefterciliktenileriyegidememiş,ilerigitmeyide
doğrusupekarzuetmemişti.Dilkonusunda,edebiyattahergüçlükte
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arkadaşlarıbunadanışırlar;odakendisinedanışılanmeseleyibilgece
çözerveaçıklardı.Bundandolayıkalemce,şahsıpeksaygıdeğerdıama
ilişkileriniresmiyettenbütünbütünkurtardığıniçin,küçükbüyükbeyler,
efendilertarafındankendisine“Sevan”diyehitapederler,şakadaçiz
meyiaşmaktançekinmeyenhoppabeylerisebazen“Sevan”ı“Soğan”a
dönüştürecekkadarküstahlaşırlardı.

NaimEfendiosabahpekçokdefterleriçindeikisaattenberibü
yükbirdikkatlearamaktaolduğubirkaydıbulduvemevcutbeylerin,
efendilerinkonuşmalarınakulakvermeyefırsatbulupdakendisinehas
teklifsiztavrıyla;

“Yinenediro?Yinenedirobahisler?”deyincesözügeçenkâğıt
kendisineyetiştirilerekgörüşünesunuldu.NaimEfendikâğıdaşöylebir
bakıp,hafifbirtondabirşarkıtutturarak,parmaklarınıdayazıçekme
cesininüzerindeyavaşvururgibihareketettirmeyebaşladı.

Oradakibeyler,efendilerveözellikleBihruzBey,buhâlehayretle
bakıpNaimEfendi’ninhafifçesöylediğişarkıiçindedönüpdolaşangizli
sözleriseçmeyeçalışırlardı.NaimEfendişarkısöylemeyikestiktensonra
elindekikâğıdaişaretle;

Ah!Bunegüzelşarkıdır...GüfteVâsıfıEnderunî’nin,beste
merhumDedeEfendi’nindir.Vaktiylepekmeşhurdu,diyerek:

Birsiyehçerdecivândır

Hüsnümümtâzıcihândır

Aşkıgönlümdenihândır

Buncadembuncazamandır

bendiniezberdenvedoğruşekliyleokuyuverdi.

Bununüzerineetraftanbirtakımsorularla,alayetmeyekalkıştılar.

AtıfBey:

Demekki‘bir’ayrı,‘siyehçerde’ayrıbirerkelime!..

NaimEfendi:
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Öyleya...‘Bir’,‘vahit,yek,ön,avıt,una,ena,mek’;‘siyehçerde’de

‘siyah’ındurumu‘siyeh’ile‘çerde’denkurulmuşbirkelimegurubudur.

HüsnüBey:

Nedemek,nedemek?

NaimEfendi:

‘Çerde’renkanalmınagelir...

BihruzBey:

Sarırenk,değilmi?

NaimEfendi:

Eskidenberibizimbildiğimizherzamanki‘renk’tir.Sonradansa

rılığauğradıysa,ondanhaberimyok.

BihruzBey:

Hemgaliba‘cim’ileolacakdeğilmi?

MahvîEfendi:

ÖyleyseArapçaolur.Farsçada‘cim’yoktur.

NaimEfendi:

Yo,niçinolsun?‘Cim’devardıramaneisebahisoradadeğil

ya...

MüzekkâBey:

Canım,durundaşununnedemekolduğunuanlayalım!

NaimEfendi:

Anlamı,esmeryüzlüdemek;Türkçedekarayağızdedikleri...

BihruzBey:

Yağızmı?..Kulamı?

NaimEfendi:
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Hayır!Öylesideğil...Esmeryokmu.HaniyabizimodacıMemiş
gibi...İşte‘siyehçerde’öyleesmeryüzlüinsanlaradenir.Yağızat;kula
beygiryinebaşka...

BihruzBey:

Redhouse’unlügatinebakalım...

NaimEfendi:

Redhouseböyleşeyleripekbilmezsanırım...

BihruzBey:

Hiçbilmezolurmu?Benkendigözümlegördüm...

SalihBey:

Neyigördünüz?

BihruzBey:

‘Çerde’yigördüm,birnoktalı‘cim’ilegördüm.

AtıfBey:

Demek‘cim’karnındabirnokta...

NaimEfendi:

Hayır!Efendim,bubenimiyibildiğimbirkelimedir;‘cim’üçnok
talıolacak.

BihruzBey:

Bensizeispatedersem,nedersiniz?

NaimEfendi:

Redhousehazretleriyanılmışlar,derim...

BihruzBey:

Pardon!..Redhousebilmediğinipekdeyazmazzannederim!..

HüsnüBey:

İşte,Osmanlıcasözlükburada!..

BihruzBey:
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Verinizdegöstereyim...İşte:“Çerde:Sarırenkatkikuladanaçık
tır”,buyurunefendim...

NaimEfendi:

Sözlüğübanaverirmisiniz?

BihruzBey:

Buyurun!

NaimEfendi:

Evet!Gerçekten‘çerde’var;birde‘çerde’yebakalım...

BihruzBey:

‘Cerde’yeneredenbakacaksınız?

NaimEfendi:

Farsçacimharfiilebaşlayankelimeleriayrıbirbölümdetoplamıştır,
sabredindearayalım...Gerçektenyok;fakatbirde‘siyeh’,‘çerde’ke
limelerinebakalım,belki‘siyehçerde’ninkendisinibuluruz...Hıh!İşte:
‘Siyehbaht’,‘siyehpûş’;alefendimsize;‘siyehçerde:esmer,karayağız
olan...”BihruzBeyefendi!Bakarmısınız?

BihruzBey:

Bakayım...Bakayım...Acaba!Ay,şimdi,bunedemekoldu?

NaimEfendi:

Hangisi?

BihruzBey:

‘Birsiyehçerdecivandır’danneanladınız?

NaimEfendi:

Esmeryüzlügençdemekdeğilmi?

BihruzBey:

Kim?

NaimEfendi:
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Nebileyimbenkimolduğunu?OnuVâsıf rahmetlisinden
sormalı...

6

BihruzBeybirkabahatişlemiş,kabahatiyüzünevurulmuşgibikı
zarıpbozararak,alıkalıkarkadaşlarınınyüzlerinebakmaya;arkadaşları
da“Buantikaşarkıyıneredebulupne içinyazdığınıvenedendolayı
anlamınıbukadarmerakettiğini”sorup,Beyefendi’yialayaalmaya
başladılar.Bereketversinbusıradakâtipefendiveonunardındanşefin
daireyegirmeleriyle,herkesresmitavırlarınıtakınıp,konuşmayason
verilmişveböyleceBihruzBey,arkadaşlarınınaçıkaçıkalayetmelerin
denkurtulmuştu.

Şefvekâtiptarafındanefendilerebirtakımişlerverilmeyebaş
landığısırada,BihruzBeyhemensandalyesindenfırladı;dışarıyaçıktı,
pardesüsünü,bastonunualmak içindinlemeodasınagirerkenKeşfi
Bey’lekarşıkarşıyageldiler.KeşfiBey’inbaşlamasıylaaralarındaşusöz
lerkonuşuldu:

O,monşer!Birasıroldukibiryerdegörülmüyorsunuz,nasılsınız
bakalım?

Epeyceiyiyim...Ey,siz?

Çokşükür.Elhamdülillah!..

Hastaymışsınız,diyehaberaldım!

Hayır!Büyükbüyükşeydeğil...Söyleyinizbakalım,sizinamuret
blond(Sarışınâşık)ilenasılgidiyorsunuz?

KeşfiBeybunusöylerkenAtıfBeydeorayageliyormuş;amuret
blonduişitmişolduğundansözekarışarak;

“Oşimdikarayağızoldu;Blondluktançıktı. İkisaattironutartışı
yorduk”,dedi.BununüzerineBihruzBey,aşkınıngizlisırlarınınbütün
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bütünmeydanaçıktığınızannedereköfkesindenkıpkırmızıoldu,ama
renkvermemeyeçalışarak,arkadaşlarınabirer“bonjur!”dedi,hemen
kapıdanfırladı.Rastladığıbirkiraarabasınabindi,köprüyüdearabayla
geçerekBeyoğlu’naçıktı.ŞekerlemeciValöri’nindükkânınınönünde
arabayıbıraktı,dükkânagirdi,alafrangabirkahveısmarladı.Oturduğu
yerdederinderindüşünmeyebaşladı:

“Karayağız...Hemdesadecekara,yahutsadeceyağızdeğildeiki
sibirlikte...Kelmalörkösa!..(Neaksilik!)Şimdinehaltetmeli?Nasıl
özürbulmalı?..Bakşubenimhayvanlığıma!..Şüphesizçokkızmıştır.El
arezon!(Haklı)“Birsiyehçerde”...HayAllahcezasınıversin!Omübarek
şairdebaşkasözbulamamışdabunumubulmuş?..Ah!..Ah...Şimdi
benneyapayım?Komjösüibet?(Nekadaraptalım!)Mutlakabirözür
bulmalı.Kabahatbenimmi?Bennebileyim?‘Cerde’zannettim.Gelme
mesindensebebibuymuş...Şimdianlaşıldı..‘Karayağız’...‘Benatmıyım?
Beyefendibeniatyapmış.Hemyağızat!...Nezaketinalafrangası’demez
mi?Oçapkınlardaammaeğlendiler!Başkatürlübunuanlamakmümkün
değildi.Redhouse’danbukadarsaçmalıkolurmu?Beni‘cerde’diyeal
dattı!Poezi!(Şiir)Vaygidipoezivay!Türkçeşiirlerişteböyleolur.Ogüzel
tercümeyivermedimde.Birgülgibi!..Nekadarkibar!..Hay!..Buldum...
Şimdigüzelbirözürbuldum...Oh!Heleşükür,iyihatırımageldi.Hemen
köşkegideyim...Yenibirmektup,iştebuiyihatırımageldi...

Garson!...Garson!...

Mösyö!...

AnlövesalJönoprandrepadükafe...Kelglâsvuzave?(Kahve
istemiyorum...Neyinizvar?)

Kremalavaniy,sitron,peş...(Vanilyalı,limonlu,şeftalilikrema...)

Aportemıtaünpeş!(Şeftaliligetir!)

Mösyövötilmanjedöfrüi?(Beyefendimeyvemiistiyor?)

Kelfrüvi?(Nemeyvesi!)

Vudömande?(Neistediniz?)
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Jödömanddolaglâsâlâpeş!Dolaglâsalapeş?(Şeftalilidon
durmaistiyorum.)

Vui!(Evet!)

Pekiyi!Şimdi...

Beyefendigarsonunbulafanlamazlığınadabirazkızdı.Garsonise
vaktiyleArnavutköyüburnundakefalbalığıavlamakiçinkışınenşiddetli
zamanısaçmaomuzundasaatlercebeklemektenkaçdefaeliayağıdon
muşvesonradanbugüçişibırakarakBeyoğlu’nungazinolarında,lokan
talarındahizmetçilik,garsonlukyaparakFransızcaaldığıemirlerianlayıp
sorulansorularadacevapverecekkadarodiliöğrenmişbirtatlısufrengi
olduğuhalde,glâsalapekten(dondurma)habersizbulunuyordu.

BihruzBeygüçbelâgarsonaanlatabildiğişeftalidondurmasına
kavuştuysadaöylelafanlamazgarsonuçalıştıranValörişekerlemecisi
nehakaretmaksadıyladondurmayaelsürmeksizinborcunuödedikten
sonrasokağaçıktı.KunduracıHerald,TerziMir’euğradı;birçiftbot,bir
çiftayakkabı,ikitakımkıyafet,beşpantalon,ikiceketısmarladı.Aiber
Gün’ünönündenacelegeçerkendükkâncıbunugördü,arkasındanye
tişerekbirçokyenigiysilergetirdiğindenbahsederekdükkânaaldı.Yeni
mallardanbazışeylergösterdi,amabirazparadaistedi.FakatBey’in
yanındaokadarparaolmadığı içinonbeşgünekadaryetmişseksen
liralıkbirakontvereceğinisöyleyerek,birdüzinegömlek,ikidüzineço
rapvemendil,sekizontanekravat,yarımdüzineeldiven,birbaston,iki
şemsiyebeğendi.Bunlarınköşkegönderilmesiniemrederekdükkândan
çıktı.Sonraberberİzidor’agitti,traşolupsaçlarınıkestirdi.Bütünbunları
yaparkensaatindokuzolduğunuhiçanlayamamıştı.Hemenbiraraba
buldu,köprüyeindi,vapuragirdi.Kadıköyü’nevardı.Ekipajı(araba)zaten
ikisaattenberioradakendisinibekliyordu.Arabasınakurulduğugibiartık
Fenerbahçesi’neveyabaşkabirgezintiyerineyönelmeyerekdoğruca
köşkegitti.Çalışmaodasınaçıktı.Kâğıtçıkardı,avrupakalemiylebirçok
yazdı,çizdi,aşağıkimüsveddeyimeydanagetirdi:
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“Milpardon,(Affedersiniz)efendim!...Yanlışlıkolmuş...Nasılolmuş
dabilmem,kulunuzmektubumdaeklitakdimettiğimkıtalaroldukçatu
hafbirrezaletti.Arkadaşlarımdanbirisindegördüğümşeydir.Kopyesini
aldığımdan,trapezinüstündebulunduğuiçinyüceşahıslarınıziçingayet
güzelvebeğeneceğinizgibibirşansonet(şarkı)yazmıştım.Odatrapezin
üstündeydi.Parmegard(yanlışlıkla)ötekinibununyerinegöndermiş
olduğumdanyüceşahıslarınızdarıldıysanızdatamamenhaklısınız.İşte
şimdiogüzelpoezi’yi(şiir)kikulunuztercümeetmiştim;takdimece
saretederekkendimimutlusaydım.Milpardon!..(Affedersiniz!)Yine
kusurkulunuzdakiöylebirrezilliğitrapezinüstünekoydum.Kuldakusur
çokolur,affederefendisisözügereğinceartıkafdilerim.

Çamlıca’yagelmeniziçokbekledim.Ogündenberinederecelerde
hüzünlüolduğumutarifedemem.Hemdenekadarağladım;bunun
üzerindeyüceşahıslarınızıteminedebilirim.“Birsiyehçerdecivandır”,
VâsıfEfendiadlışairinmiş.Sankibirşanson(şarkı)imiş.Bizimşairlerin
işiböyleolur.Buşansonunmelodisiniduydum,beğenmedim.Beğeni
lecekşeydeğilki!..

Kulunuzubumektubuncevabınıalmamutluluğunaeriştirmenizi
ricaederim.Bumektubugözyaşımlayazdım.Candankulunuzolarak
acımaduygunuzasığınıyorum.Yüceayaktozunuzayüzümgözümsür
mekiçinÇamlıca’ya,Fenerbahçesi’ne,hernereyeemredersenizgelmeye
hazırım.Rahatsızetmektenkorktuğumdan,bukadarınıyazabildim.Ah,
küçükhanımefendi!Halimitarifedemem.Herşeydenönceettiğimbu
aptallıktandolayıaffınızıdileyorum.Okonudaacıyın,yinesizbilirsiniz
efendim...

Tamamensizinkulunuz...”

BihruzBeybumüsveddeyibirgüzelkâğıdatemizolarakgeçirdi.
SecretairedesAmants’dan(Âşıklarınsekreteri)tercümeetmişolduğu;

Güladınıveririm

Okadınakibenimaklımıbulandırır
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Eğerkelime‘şeyi’resmetmeyeborçluise

Okadınınbugüzelismialmayahakkıvardır

Birgülgibi...

mısralarından ibaretbozukanlatımlışiirinidediğerbirkâğıda
güzelceyazdı.Bunudadiğerineeklediktensonramektubukapadı,
mühürledi.Çalışmamasasınınçekmecesinekoydu.Bey’inogünüde
böylecegeçmişoldu.

7

BihruzBeyyazdığıbumektubunuvermekiçintamikiaydolaştı.Bu
süreiçindeBey’inhaftadaikiüçdefauğramadığıgezintiyeribulunmazdı.
Birgündedörtbeşmesiredebirdenbulunabilmekiçinyağızvekırbey
girlericumavepazargünlerimutlakakırlararastgelecekşekildesıraya
koyduğugibigünlerideşöyledüzenlemişti:Cumaveyapazarsaatyedide
köşktençıkılarakFenerbahçe,Haydarpaşa,Duvardibimevkilerininher
birindeyarımşarsaatbulunduktansonrasaatdokuzbuçuktaÇamlıca
Bahçesi’negelinip,akşamakadaroradaeğlenilecekti.Cumartesivesalı
yineosaatteköşktençıkılarakdoğrucaGöksu’yagidilecekyarımsaat
eğlendiktensonraKüçüksu’yagelinip,dokuzakadaroradabeklenilecek.
DönüşteHavuzbaşı’nadauğranılıpakşamüzeriÇamlıcaBahçesi’ne
yetişilecek.Pazartesiveperşembegünleriyinebelirlenmişsaatteköşk
tençıkılıpÇamlıca’yavesonrabahçeyegidipsaatdokuzakadarorada
dinlenilecekveakşamüzeriDuvardibi’neveoradanHaydarpaşa’yave
ezanayakınbirzamandaFenerbahçe’yegidilecek...

BihruzBey,haftanınhergününde,sankimesaiyegidergibi,böy
legezintiyerlerinidolaşırdı.Bugezmelerdenamacı,görmeyişiddetle
arzuettiğisarışınhanımatesadüfetmekvebutesadüftenmaksadıise
hazırladığımazeretmektubunuvermekti.Neyazıkki,“siyehçerde”
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hiçbiryerdegörülemiyorveogörülemedikçeBey’inonugörmekarzusu
gittikçeartırıyordu.

Zavallımektubagelince,haftalarcacebindetaşınmaktanzarfıyıp
randıkçayenilerekhergünsabahtanakşamlarakadarBey’inceketinin
yancebindekapalıduruyordu.

İyiya!...SarışınhanımBihruzBey’egücenmekleâlemedeküsmek
lazımgelmezya!...Bahçegezisindennefretetmeklediğergezintiyerlerine
gitmektenvazgeçmekgerekmezya!...Demek,hiçbiryereçıkmamasına
başkabirsebepvar...Busebepnediracaba?...Hastamıdır,yoksayan
lışlıklaevlendimi?Yadabaşkabiryeremigitti?...

BihruzBeymerakındanbirtürlükurtulamıyordu.Bu ikiayın ilk
haftalarındaBeyefendikırlardahemarabasürer,hemdehayaligezinti
yerineyalnızdalarak,elmasarabanıngümüştekerleğiönündekendi
siniyerlereatıpağlar,sızlar;PeriveşHanım’danaflardilerdi.Birinciay
üzüntüilegeçip,ikinciayınilkhaftasıiçindedahi“Siyehçerde”ylekar
şılaşamayınca,hayalbahçesisonbaharadöndü.Birikigüniçindevah
şetdünyasınınbirbelirtisigibi,bahçeyigüzelleştirensuperileriperişan
haldedağıldılar.Yeşilhavuzlardayüzenkuğuların,perilerindeherbiri
birtarafakaçarakvegözdenkayboldular.Bununlabirlikteağaçlıyolun
ortasındavekenarındanazlınazlıdönenelmasarabanındaorayagelişi
birdenbirekesiliyordu.

BusıradabirsabahBihruzBey,çalışmaodasındagünlükgezitak
viminidüzeltmekleuğraşıyordu.MişelAğa izinaldıktansonraodaya
girerekgümüştepsiiçindeBeyefendi’yebirmektupgetirdi.Mektubun
zarfıyeşilrenkteydi.Bey,zarfıgörünceyüreğihopetti!...Sandıkihayırlı
haberlergeldi!.

Nediro?

Birmektup,efendim!

Kimden?

MösyöKondoraki’den,efendim!...
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HayAllahbelâsınıversin!Bırakşuraya!...

Cevabınıister...İsterkicevabınıgörsün...

ZavallıBey’inkendisıkıntısıkendineyetiyordu.BaşınabirdeMös
yöKondorakiçıktı.Bey,çaresizuğraştığıişibirtarafabıraktı.Mektubu
açtı,okumayabaşladı.

Mektup,hemFransızca,hemdekötübiryazıylayazılmıştı.Bey,
mektububeşaltıdefabaştanayağasüzerekuğraşauğraşaşuanlamı
çıkarabildi:

“Parayaşiddetleihtiyacımızolduğuiçin,borcunuzdanbirincitaksitin
bizebiryardımolaraködenmesinibundanaylaröncericaetmiştik.Rica
mızınezaketinizeyakışmayacakbirşekildegeriçevirdiniz.Oihtiyacımız
hâlâgeçerlidir.Şimdiisetaksitzamanıgeldiğinden,belirlenmişmiktarın
hemenbugünödenmesiricaolunur.Eğerbuparabugünverilemeyecek
olursaüçgünsonrayapmayamecburolacağımızhareketinsorumluluğu
sizeaittir.Çünküadamgönderiparabayıda,hayvanlarıdahacizettir
meyekararvermişbulunuyoruz.”

BusözlerBihruzBey’inbaşınıdöndürmeyebaşladı.Düşündükçe
Bey’iöfkebürüyordu.

Nehaltederbuteres?...Arabayı,hayvanlarıalacakmış...Nehakkı
var?...Bunasıldavranışbiçimi?...Üçgünsonraadamlargelecek...Nasıl
adamlaracaba?...Belâyabakkibendedeparayok...Keşkeilkistediğin
debirazparavermişolaydım!...Benozamanbugünüdüşünemedim...
Ah!...Anne,ah!...Gideyimyalvarayım,amaneyüzle?...Kadıncağızınon
beşgündürsemtinebileuğradığımyok...Yarın,öbürgünAlberGünde
hesapgönderecek...Hayır!...Öyleşeyolmaz!...Benopisarabayı,hay
vanlarıokadaryüksekfiyatlaniçinaldım?...İkiüçhaftadahabeklese
neolur?...Ammainsafsızteresimişha!...

Nehaddine,birşeyyapamaz...Benadamanearabanedehay
vanımıveririm?...Gelsindealsınbakayım,fakatnealçaklık!Hayalçak
herifhay!...Çareyok,gidipgörmeli...Parabulacağımısöylemelide,
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beşongündahaavutmalı...Satıcıyıdabuldurmalı...Ah,şukonağınhiç
lüzumuyok...Boşyereharapolupgidiyor...Aracınındediğigibibirgün
yanıverirseneolacak?...Annembenimmalımanekarışıyor?...Mutlaka
satmalı,kurtulmalı...Ondansonradamasrafımıyolunakoymalıyım...
Anlıyorumkiböylesökmeyecek...Borçlarıvermeli,ilkişo...

Mişel!

Mösyö!

Mektubugetirenherifesöyle,birkaçgünekadargidipMösyö
Kondoraki’yigöreceğim...

Başüstüne,efendim!..

BihruzBeybucevaplaMösyöKondoraki’ninadamınıgönderdikten
sonratekrargezitakviminielinealdı.Biryarımsaatuğraştı,yapılması
gerekendüzenlemeyiyaptıktansonrayemeğeoturdu.Fakatiştahınıye
terlibulmadı.Kahvefincanınaelbilesürmedi.Sigarasınıyaktı.İkinefes
çekmedenonudabıraktı.Yinearabasınabindiğigibiçıktı,gitti.

8

GünlerdenPazar’dı;gezintiçizelgesinegöreilkuğranılacakyerFe
nerbahçeolduğundanBihruzBeydoğrucaorayagiderekMarmara’ya
bakanbüyükağaçlarınaltındaarabasınıdurdurduveKalamıştarafından
birlandonunçıkabileceğinoktayagözlerinidikipbekleyerekdüşünme
yebaşladı.

Sarışınhanım,BihruzBey için ikiaydanberisaplantıolmuştu.
Uyanık ikensaatlerininhiçbirdakikasıyoktukisevgili“Siyehçerde”yi
düşünmeksizingeçsin;hattagecelerigeçvakityatağınagirdiktenson
rabinzahmetlegüçsüzbirşekilderuhunuatabildiğirüyaâlemiiçinde
bilesüreklisarışınhanımlauğraşırdı.Budüşünceler,buyorgunluklar
öncelikleçocukçabirhevesveyamaymuniştahlıbiramaçgibi,önemsiz
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düşüncelerden,kuruntulardanibaretti.Amayinedezavallınınsinirlerini
bozmaktangerikalmıyordu.Zavallıgenç,uğraşauğraşakendisinihaya
linemağlupettiğisarışınhanımıhiçbiryerdegörmedikçe,onusadece
görmeknoktasındasabitleşenfikirvehareketleribaşkabirciddihal
aldı.Günlükarabakullanmaksuretiyleuzakgezilerinyorgunluklarıda
ekleninceBey’insinirleriiyicegeriliphassasiyetiartmıştı.Diğertaraftan
iştahsızlıkuykusuzlukvezamanzamançektiğiparadarlığıgibidurum
lardaruhsağlığınıetkileyerek,zavallıgencisürekliolaraknefisdargın
lıklarıvekalpkırıklıkları içinedüşürmüştü.Böyleceohafifkarakterli,
ovurdumduymaz,orahatınadüşkünBihruzBey, ikiay içindebütün
bütündeğişip,sessizdüşünceli,duyarlıçabukkırılan,hüzünlükederli
biradamolupçıkmıştı.HattaBey’inkarakter,tavırvehareketlerinde,
yiyipiçmesinde,yatıpkalkmasındameydanagelenbubüyükdeğişme,
DadıKalfa’nınbiledikkatiniçekmiş,endişelenmesinenedenoluyordu.
Çünküyirmisenedirhizmetindevegecegündüzbiraradabulunduğu
için,DadıKalfaBihruzBey’ianneşefkatiylesever,hastalandığındacanla
başlakendisinebakıp,üzüntülüzamanlarındayineonuhoştutmaya,
üzüntüleriniunutturmayaçalışırdı.

BihruzBey,Fenerbahçe’yesaatsekizdegeldiğizamanoradadolaşmaya
gelmişkimseleryoktu.Bey,arabasındaninmeyerekveyukarıdaanlatıldığı
gibiKalamıştarafınabakarakhüzünlühüzünlüdüşünüyordu.

Hafifpoyrazınyardımıyladenizdebirbiriardıncayuvarlananufak
ufakdalgalarınsahileyakınveayrıayrıkayalaragelipçarpmasıylaolu
şanhafifvekulağınahoşgelençağıltı;irimeşevedişbudakağaçlarının
dallarıveyapraklarınınsallanmasıylaoluşankorkutucuuğultuvehışıl
tıylabirleşincegaripbirahenkmeydanagetiriyordu.Bugaripahenk
iseuykuluhisleriuyandırmak,gizlidertleriaçığaçıkarmak,sevdiğini
göremezolmuşgözleriağlatmak,aşkayenilmişyürekleriinletmekiçin
istekliyapıyordu.

BihruzBey,buahengibirçeyreksaatkadardinlemeklehüznüderin
leşti,yüreğikabarmaya,gözleriyaşarmayabaşladı.Bey,budakikalarda
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sarışınhanımiçin;“Jötem!Jötem!”(Seniseviyorum!)diyebiritirafta
bulunmakistemediğihâldeonunlagörüşmeye,onungönlünüalmaya
olanşiddetliözlemi,zavallıgencinruhunuzalimbirbaskınınateşlipen
çesialtındaeziyordu.

Gölgedekalanyerlerigayetdonukyeşil,güneştekalanparçaları
gayetparlakyeşilçayırınüzerinde,yerinıssızlığındanyararlanarakserse
ricedolaşıpyemleyeninsanlaraalışkınbazıkuşlarınbiribirinikovalayarak
öteyeberiyedağılıpkoşuşmaları,hürbirbakışımutluedecek,rahatbir
fikrioyalayıpeğlendirecekgörüntülerdi.Asırlarıgörmüşyaşlıuluağaçla
rınrahatlıkverensessizlikleriiçindebirdiğeriyledostçatokalaşmakiçin
eğilmeleriise,zihnivefikrirahatlatacaksoyutmanzaralardandı.Halbuki
BihruzBey’inruhu,aklıvebakışıiçinbugörüntülerin,bumanzaraların
hiçbirfaydasıolamadı.Çünküoelemliruhukendindengeçmeyeeği
limli,obaşıboşfikirvebakışlarıuzakufuklarınötetaraflarınasüzülüp
gitmeyiistiyordu.

BihruzBeysarışınhanımıngeleceğindenumutsuz,arabasınıçevirdi.
Marmaradeniziniseyretmeyeuygunbiryöndedurdurduktansonra,diz
ginleriyanınabıraktı.Sağdirseğinidizine,çenesinielinedayadı,durdu.
Hasretlibakışlarınınönündeuzanıpgidenmavidenizinkeskingüneş
görenparlakbölümü,büyükbirışıkdenizigösteriyordu.Sahiledoğru
yuvarlanıpgelenköpüklü,ufakdalgalarise,oışıkderyası içindedalıp
çıkarak,oynaşaoynaşabirdiğerinikovalayarakyüzenbeyazgüvercinleri
andırıyordu.BihruzBey’inbakışlarıbuçekicimanzarayıumursamazca
çiğneyerekufkadoğrusüzüldü,gitti.Mutsuzruhunu,kederlifikrinide
beraberçekti,götürdü...

Zavallıgenç,kendisinehiçdeyakışmayanbukederlihaliiçindeşaşkın
vekendinikaybetmektennekadarzevkalıyordu.Ömründeilkanlam
sızgörünüyordu.Varlığımutlubiryokluğadönüşmüş,oyoklukiçinde
hayalisevgilisinibiçimdensoyunmuşsafnur,saderuholarakhasretle
kucaklamıştı.BuesnadaBey’inbilinci,ruhuyakanhüzünlüsarhoşluğu
iledolmuş,gözleribilinciyakanateşligözyaşlarısaçıyordu.Hattaosıcak
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damlalardanüçdörttanesiparlakbotlarınınüzerinedüştüğühalde,za
vallınınhaberibileolmadı.Bey,buşekildekendindengeçereksevgiliye
enyakınanındahüzünlerivezevkleriyudumlarken,hayvanlarınönünde
dikilipdurmaktaolanarabacıAndon,bulunduğunoktadansolunadoğru
yarımadımatarakefendisineseslendi:

KeşfiBeygeliyor!

Arabacınınsesi,BihruzBey’idaldığıoiçaçıcıgüzeluykudanuyan
dırdıvezavallıyıbirdensevgiliningerdekodasındanuzaklaraattı.

9

BihruzBey,Keşfi’yigördüğügibiarabadaninerekkarşılamayagitti
ğinden,ikigençtokalaştıktansonrakonuşmayabaşladılar:

Bonjur,BihruzBey!

Bonjur,monami!

Sizburalaradayetişiyorsunuz,maşallah!...Şöyleazıcıkyürüyerek
dolaşsakolmazmı?

Yürüyelim...Zatenbendearabadaoturaoturayoruldum...

Kelnuvel?..(Nehaber?)

Riyen...Eksövuzetsol?(Hiçbirşey...Yalnızmısın?)

Nojatandozami...Akşamaburadayız.(Hayır,arkadaşlarlayım.)

Purkua?(Neden?)

Yemekyiyeceğiz...BugeceklerdoHinpekparlakolacak...Sizde
beraberbulunurmusunuz?

Mersi!Muajönopöpareste.(Fazlakalamam.)

Niçin?

Parsköjönosüipazamonez...(Çünkükendimdedeğilim...)
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Ahevet!Vuzavelerdetrtrist!(Sıkıntılısınız!)

Non!

Si!Si!(Evet!)Hembengörmeyelinekadarbozulmuşsunuz!..

Bilmem...Belki!..

Sizinkinigördüğünüzvarmı?

Benimkikimoluyor?

Labelblond?(Sarışıngüzel)

Hayır!Obenimdeğil, sizin...Sizesormalı,görüyormusunuz
diye...

Evet,geçenlerdeteneffüsodasındaAtıfBeybirşeylersöyledide
sizisinirlendirmişti...Karayağız!...Yokbilmemne...Neidiosözler?

Zevzeklikneolacak?...

Sizblonddanbahsedinceodaöylesöyledi...

Demekblond’ugördüğünüzyok,öylemi?

Hayır!Nedenböylesıkısıkısoruyorsunuz?

Halbukiilişkinizpekilerlemişti...

Nerdenanladınız?

Öyleya!Jarden’deoönde,sizarkadakonuşarakgeziyordunuz...
Münasebetilerlemeyincebunlarolabilirmi?

İşteokadarlakaldı...

Gizlemeyin...Bugünlerdesizipek‘anmuvman’(heyecanlı)görüyo
rum...Köşkenezamangeldimsebulamadım...“Beygezmeyegitti”ce
vabınıaldım...Bukurslar(yürüyüşler)peknormaldeğil...

Nezamangeldiniz?Haberimbileyok!...

Lâmurfetubliyetu!(Aşkseniböyleyapmış!)

Kelamur?..Jönokompranpasökövudit!..(Hangiaşk?Söyle
diğinizianlamıyorum.)
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Vuzavekelkrandevudumur isi!... (Buradaaşkınızlabuluşacak
sınız!)

Maparoldonör,non!...(Hayır...)

Busaatteburadabulunmamınnemanasıolur?

 İştesizdeburadasınızya...Demekkisizindebirrandevunuz
var?

Benimgelişimhatır için...Dokuzdagelecekler...Gelirler,görür
sünüz...

Geleceklerkimler?

Tanımazsınız...İstanbul’danbirkaçkişi.

Olabilir...Sarışınbayanısizdemigöremiyorsunuz?

Sizvarkenartıkobizebakmayatenezzüledermi?

Maalesefsöylüyorumkiikiaydıryüzünübilegördüğümyok...

Fakathiçolmazsaaramaktanvazgeçmiyorsunuz....

Niçinarayacağım...Aramakiçinbirsesebimolmalı...Öylede
ğilmi?

Vunomantepanespa?...Vuditlaverile?Jödölaverile...(Ger
çeğisöyleyiniz...)

Tanmiyöl...(Sizbilirsiniz.)

Purkuatanmiyö?(Neden?)

Neiseartıkkonuyudeğiştirelim...

Değiştirelimammaniçinöyle,dediniz?

Hembirilişkinizolmadığınısöylüyorsunuz,hemdeonunhakkın
dakikonuşmalarımızlanedenbukadarilgileniyorsunuz?...

Allahaşkınasöyleyiniz,çokmerakettimdeonuniçin...

Ogitti,zavallı!..

Telaşla;
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Nereyegitti?

Geridönemeyecekbiryeregitti...

Nediyorsun?...Anlayamadım,nedemekistediğini...

Vuiçmef...

Non!Jödikönon!..

Ebiyen,elemortlapovr!..

Ah!...Gerçekmi?...Hayır!...Yalansöylüyorsun,esposibl?

Parskövulâvevüiyer?

Non! İkiaydırgörmedim,diyorum...Çokyazık, fakatbuola
maz!..

Tamambenyalansöylüyorum...Öyleolsun...

Elamon?...(Öldümü?)Olmayacakşey...Nezamansöyleba
kayım...

Bukadartelaşedeceğinizibileydimsöylemezdim...Lafotuvu...
‘Birilişkimyok’dediniz,bendesöyleyiverdim...

Gerçekoldu,öylemi?Allahaşkınadoğrusöyle!...

Evet,maaleseföyle!...

Povrfıy!Eskelaetemalâd?(Zavallıkız!Nezamanhastaoldu?)

Duyduğumagöretifoyatutulmuş...Birhaftanıniçindegidivermiş
zavallı!...

Neredeydibunlar?

Kızıltoprak’tabirköşktekiraileoturuyorlardı...Hanımgitmiş,gör
müştü...Çokyazıkoldukızcağıza!...

Eletejön,trejönnespa?(Genç,çokgençdeğilmi?)

Dizvitan,uventan!(Onsekizyadayirmi!)

Nonmariye?(Evlideğil!)

Sandut!(Şüphesiz.)
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Me, se temposibl!Non, sanepavre! (İmkansız!Gerçek

olamaz!)

Belkiyanlışhaberverdiler...

Vukoneselûfamiy?Kieslöper?(Ailesinitanıyormuydunuz?Ba

basıkimdir?)

Muajönokonepa...(Bentanımıyorum.)Hanımanlattı,amaben

dikkatetmedim... İşte,bizimarkadaşlardageldi.Pardon,monami...

Sonrayinegörüşürüz...Orövuar!...(Görüşürüz.)

Orövuar!..

BihruzBeybudakikalardadasondereceacınacak,pekkederlibir

haledüştü.Gözlerikararmış,yüreğibirşiddetlibirheyecanatutulmuş

şekildedolaşıyor,bastığıyeribilmiyorgideceğinoktayıbelirleyemiyordu.

Gökyüzübaşınınüstündefırılfırıldönüyor,yerlerayaklarınınaltından

kaçıyordu.Zavallı,birkaçdefadenizedoğruyürürken,kendisinizar

zorgeriyealdı.Birkaçdefafenahaldesendeleyipdüşecekken,nasılsa

düşmedi.Sürekli,‘Espossible?...Espossible?’(Mümkünmü?)diyerek,

başınıkollarınıgaripbirşekildesallıyor,hızlıhızlıgiderkenbirdenbire

durupdüşünüyordu.BuşekildegezinipdururkenbiraraKeşfiBey’in

arkadaşlarıylaberaberkendisinedoğrugeldiklerinigörüncebunlardan

ürktü.Hemengeridöndü.Büyükbiraceleylearabasınaçıktı.Dizginleri

aldı.Hayvanlarıkırbaçladı.Kalamış’adoğrusüratlegitmeyebaşladı.

Andon!..

Efendim!

Kızıltoprak’aneredengidiliyor?

Birazilerigidipsağasapmakgerek!..

Espossibl(Mümkünmü?)

Vui,ekselans!..

Hangiyoldahayakındır?
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 Asılköyegideceksek,bağlar içindendeyolvar...Dahakısabir
yol...

Espossible?

Evet,efendim!Ha,işteburadandoğrucaköygidiyorsun...

Non!...Sanepapossibl!

Hangiköşkgideceksiniz?

Kiraköşklerinitanıyormusun?

Hayır,efendim...Bilmiyorum...

Espossible?

BihruzBeyarabasınıbirtakımdar,inişliyokuşlu,taşlıkçalılıkyollar
dansüratlesürüyor,amanereyegitmekistediğiniarabacıbilmediğigibi,
kendisidebilmiyordu.Birkaçdefageçitvermezçukurlaradüştü,bingüç
lüklearabayıgerialırken,birbağınkapısınaşiddetleçarptı.Yaldızlı(M.B.)
markasınıçizdirdi.Nihayetyinedoğruyolubuldu.ArtıkHaydarpaşa’da,
Duvardibi’ndekalmak istemeyerekdoğrucaköşkegeldi.Salonaçıktı,
kendisinibirkanapeyebitkinatarak,üzüntüyledüşünmeyebaşladı.
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DÖRDÜNCÜBÖLÜM

1

YalancıKeşfiBey,“Siyehçerde”ninöldüğünübildirenkarahaberi
vermekle,azizarkadaşıBihruzBey’ikulağındanzehirleyip,beyninden
vuracağınıbilseydi,okuyrukluyalanıatarmıydı?Osırmasaçlı,elâgözlü,
güneşyüzüışıksaçanalımlıgüzelisarartıpsoldurduktansonra,telleyip
pullayıpdaortayasalıverirmiydi?Neçarekideğerliarkadaşınınsarışın
hanımıgördüğüsaattenberisaçlarınınsırmatellerinegönlünübağlayıp,
gecegündüzhayalinitakipederek,onunlabirlikteolmaümidiyleperişan
birdurumdaneyaptığınıbilmezbirhaldeolduğunubilmiyordu.Hatta
yinetedbirlidavranarakkonuşmasırasındaBihruzBey’insarışınhanımla
birilişkisiolupolmadığınıkendisindensormuş,BihruzBeygerçeğisak
layınca,odafelakethabercisiolmayacesaretetmişti.

AsılkabahatyineBihruzBey’inkendisindeydi.Keşfi’nin,okocaya
lancınınyalansöylemeksizinbirdakikabileduramayacağını,busebeple
hiçbirsözüneinanmasıgerektiğini,yalancılıktaherkesinbildiğişöhretine
dayanarakpek iyibilmesigerekirken,düşünmeksizinaldanmanınne
gereğivardı?Aklınıkaybedip,hareketinişaşıracakderecelerdehemen
üzüntününşiddetinekendinikaptırmakgerekirmiydi?
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Evet!KeşfiBeykidevletmemuriyetindenemekliŞamDefterdarı

SehabîEfendi’ninenküçükoğluyduarkadaşları,dostlarıarasındayalan

cılıklaünlenmişbiriydi.Buşöhretidehaketmedendeğil,hakkıolarak

kazanmıştır.ÇünküKeşfiBey,hemçokyalansöyler,hemdesöylediği,

uydurduğuyalanlaragüzeldalbudakverir,beceriklibirşekildeuydurur

du.Zekâsıyumuşak,karakteriaşırıyagitmektençekindiğiiçindünyada

hiçbiristeğivehareketikabulolmamışolanbubeyin,yalansöylemeye

bukadardüşkünlüğü,çocukluğununkötübirhatırasıydı.

KeşfiBey,üçbeşyaşlarındaheveslibirçocukkenmasumarzuları

yerinegetirilemediği,istediğiverilmediğizamanlar,feryatlarınıdurdur

makiçinailesitarafındanterbiyeedicişekildedavranmakyerineyalan

söylemeyolunuseçmişler,çocukdadahasonrakandırıldığınıanlayıp,

çocukçabazıgariptavırlargöstererekşikâyetlerekalkışınca,yahayret

lebirkahkahaveyadahabüyükhevesuyandıranbiryalanlakarşılık

verilmişti.

Keşfibüyüdükçezekâsıdagelişti,zekâsıarttıkçaheveslerideyavaş

yavaşinatçıbirhalaldı.Babasınıvebunlardanörnekalanbaşkalarıta

rafındançocuğunkandırılarakidareedilmesindenvazgeçilmediği için,

zavallıçocukhergünçeşitçeşit,renkrenk,özenliözensiz,kabaince,yerli

yersizyalanlarıçevresindenduyarak,kendisideaklınınyattiğiölçüde,

şakatarzındaufakyalanlaruydurmaya,çevresindekilerialdatmaktan

zevkalmayabaşlamıştı.Bukötüalışkanlıkgitgideahlakındakökleşerek

zekâsıylaorantılıolarakbüyüyebüyüyediğereğilimlerinüstüneçıktı.

KeşfiBey,yalanıkimseyezararvermekamacıylasöylemezdi,fakat

söylediğiyalanlarınsonucununbirkimseiçinzararlıolupolamayacağını

dadüşünmezdi.Onunmerakı,zevkiyalnızyalansöylemektenibaretti.

Onuniçindirkikalemarkadaşlarıylaşâirdostlarıkendini ‘kırkyalan’,

‘mantar’veyahut‘farsör’(Soytarı)KeşfiBeydiyeanarlar,bunadaKeşfi

Beygücenipdarılmazdı.Bazılarıda;
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“Mademkiyalanuydurmaktabukadarustasın,bunuiyibiryolda
kullanmışolmakiçinromancıveyahiçolmazsaşairol!”diyeheveslen
dirir,teşvikederlerdi.KeşfiBey,bundandamemnunolurdu.

Buhikâyeyekonuolanolaylarıngeçtiğizamanlarda,bundanyirmi
beşotuzseneönceleriAvrupagörmüşbazıgençlerden,öncezarafet
düşkünüsoyluaileçocuklarına,sonralarıhâlvedurumlarıikincidere
cedebulunanmemurçocuklarınabulaşanAvrupalılıkhastalığınaKeşfi
Beydeyakalanmıştı.Babasınınservetvemakamınınizinverdiğiölçüde
Avrupalıtarzındasüslügezmek,Fransızcaokumak,‘Bonjur!’,(Günaydın!)
‘Bonsuar!’, (İyiakşamlar!) ‘Vuzailebiyen?’(İyimisiniz?) demek için
Beyoğlu’ndaadamaramak,TürkçekonuşurkenarayaFransızcasözler
katmak,koltuğununaltındaromantaşımak,savurganlıkveeğlenceiçin
borçlanmakveTürkçe’yiedebiyatsızkababirdilolarakkabuledip,bu
dilibilmemekleövünmek... İştebugibizüppelikler,ozamanolduğu
gibibugündealafrangalıkgereklerindensayılanfikirvehareketlerde,
kısacasımillîâdetlerdenmümkünolduğukadarsıyrılmaktaKeşfiBeyde
yaşıtlarıileaynıayardaydı.

KeşfiBeydoğuştanzekiydi.Fakatçocukluğundanberi tenbelliğe
alıştığıiçinöğrenimyolundauğraşmakonagöreenağırişlerdengelirdi.
Türkçe’yiöğrenemediği,öğrenmekdeistemediğigibialafrangabeyiçin
tambirövünmesebebisayılanFransızcayıdagereğigibiöğrenememiş,
diğerhertürlübilgidentamamenmahrumkalmıştı.

Zekâsındakidurgunlukveyumuşaklık,karakterindeki ılımlılıkne
deniyleaşırıeğilimlerinhemenhepsindenuzakbulunanKeşfiBey,aşk
meselelerinideBihruzBeylerfilanlargibimerakderecesinevardırma
mıştı.Kadınlarabakarsabunumedeniyetingereğisaydığı içinbakar,
arkalarınadüşmezdi.Sokakta,gezintiyerlerindeyanındangeçenveya
karşısınaçıkanbirkadınalafatmakveyadiğerbirhareketyapmaktaileri
giderse,bunudazarafetgereklerindenbildiğiiçinyapar,fakatsırnaşık
olmakistemezdi.
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BihruzBey,KeşfiBey’ingüzellerleilgilenmekkonusundakikayıtsız
lığınıbilmiyordu.Fakatsoytarılığınıçokiyibildiğiiçinonaaldanmaması
gerekirdi.HalbukiparktadolaşırkenPeriveşHanım’ıgördüklerinden
beriKeşfiBey’denduyduğusözlerindoğruluğunatamameneminola
mıyordu,amayalanolacağınadakararveremediğiiçin,rahatsızlıkverici
şüpheleriçindegünlerce,haftalarcahuzursuzolmaktankurtulamamıştı.
KeşfiBey’in iseBihruzBey’induyguvedüşüncelerinitakipettiğimiz
ikiayiçindearkadaşıylakonuşmasındaağzındançıkanhemenhemen
bütünsözleryalandı.

İlkkonuşmadaönce,“PeriveşHanım’ıtanırım...Bizimköyden,belki
demizimmahalledendir.”demesiyalandı.YalnızPeriveşHanımikiay
evvelbirgünKadıköyü’negeçmişti.HanımvapurdançıkarkenKeşfiBey
dearkasındabulunduğundan,bilebileelbisesinineteğinebastı.Kadın,
arkasınadönüpdargındargınbakıncaKeşfiBey;“PardonEfendim!..
Göremedim...”dedi.Zatenoharekettenamacı,hanımıkendisinebak
tırıpneolursaolsunbirşeysöylemektenibaretti.Fakathanımınyüzü
KeşfiBey’inhatırınagelecekkadardikkatineçarpmamıştıki,Çamlıca
Bahçesi’ndehanımıtekrargördüğüzamantanıyamamıştı.

İkinciolarak;yineogünBihruzBey’denayrılıp,bahçeyegirmekiçin
“Arkadaşlardanbirisiylerandevumuzvar.”demesidetamamenlüzumsuz,
hiçbirfaydasıolmayacakbiryalandı...Buda,kendisininogünbahçede
yalnızbulunmasıyladoğrulanmıştı.

Üçüncüolarakda;BihruzBeybahçedePeriveşHanım’ıtakipederken;
“Hased!..Hased!..”diyehaykırmasıdasırfyalan,yanikendikendisine
iftiradanibaretti.BihruzBey’iPeriveşHanım’ladeğil,gerçektenbirperi
yüzlüilebileelelegörse,yineaşağıbirkıskançlıktabulunma,KeşfiBey’in
umursamazkarakterindenbeklenecekbirşeydeğildir.İkincikonuşmada,
“İstanbul’danbirkaçkişigelecek”demesiyalandı.Okadarkibağından
çıkıpyalnızcaFener’egelirken,yolüzerindekiBastiyanölokantasınauğ
ramış,oradabağkomşularındanrastladığıbirkaçgencinFenerbahçe’de
akşamyemekyemeküzerekararverdikleriniduymuştu.Bunlarında
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elbetteakşamadoğruFener’degörüneceklerinitahminederek,sözde
gerçekgörünenoyalanıdaöyleustabirşekildeuyduruvermişti.

İkinciolarak;“Bugecemehtapçokparlakolacak.”demesidegerçeğe
uygundeğildi.Çünküogünayınsongünüydü.Busebeple,gecesinde
dolgunbiraydeğil,zayıfbirhilâlbilegörülemeyecekti.FakatBihruz
Bey,aylarını,günlerinişaşırdığındanarkadaşınınbudesteksizyalanına
dadikkatedememiştineyazıkki.

Üçüncüolarak;PeriveşHanım’ıntifoyatutulupöldüğünü,ailesinin
Kızıltoprak’takirailebirköşktebulunduklarını,kendihanımınınköşke
gidipbayanlagörüştüğünüsöylemesidekoskocabaşlı,elliayaklıbirya
landı.Nefaydaki,BihruzBeytecrübevebilgilerindenfaydalanabilecek
yetenekteolmadığıiçin,arkadaşınıngerçeklealakasıolmayanbusözlerini
vehaberleriniolmasıgerektiğigibiciddiyealmamazlıkedemedi.

2

Osevdakibirinsanınyalnızgönlünedeğil,aklına,fikrine,iradesine
kısacasıbütünheveslerine,manevikuvvetlerinehakimdirdaimaşüphe
vekuruntulariçindebulunmaktanzevkduyduğuniçinkulaklarıvegözleri
herduyduğu,hergördüğüşeyionunkarakterinegöreduyupgörmeye,
akılherhükmünüonunarzusunagörevermeyemecburdur.

İşteBihruzBeyinde,birsüredirdüşünceveduygularınınaldığıcid
dişeklebakılırsabirsevdalısayılırdı.BusebepleyalancıKeşfiBey’den
duyduğukarahaberlerehemeninandığıiçinonuhoşgörmemizgerekir.
ÖzelliklePeriveşHanımikiaydanberihiçbirgezintiyerindegörülmüyor
du.Budurumda,KeşfiBey’inverdiğihabereinanmamakiçinbirsebep
yoktu.HakikatenKeşfi’nin,okocayalancınınverdiğihaberinyalanolma
ihtimali,zavallıBihruzBey’inaklındanhiçgeçmedideğil.Amasevda;o
kuruntudan,heyecandan,ıztıraptanhoşlanan,otenha,hüzünlüyerlere,
okaranlıklara,matemlereyönelenoderinderinkendindengeçmelere,
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gizligizliahlara,içiniçinağlamalaranedenolansevda,derhaloihtimalin
önünegeçerekinsanıacizbırakankışkırtıcıbirdillediyorduki:

“Duyduğunherşeydoğrudur,inan!..İnankidurumciddidir!..Ağla
ki tesellisimümkünolmayanfelaket içindesin!..Yan,yakılkidermanı
bulunmayanbirderdeuğradın!...Ah!...Labelblond!...(Güzelsarışın!)
Elemort!...(Oöldü.)”

GerçiBihruzBey’insevdası,Fransızcadaöğrenmişti.Evet!Osırma
saçlı,elâgözlümelek,ogüneşyüzlü,ahubakışlıgüzel,oşirinsözlünazlı
güzel,cisimleşmişgüzellik,oyürüyenruh,ozavallıgençkız...Ah!...Ne
söyleyeyim!...Yazık.Yazık...Oyeniaçmışsarıgülsoldu!...O,onsekiz
baharınparlaklığıtazefidankurudu.Ogüzellikburcununparlayando
lunayısonsuzadeksöndü!...Odünyayısüsleyengüzel,parlak ışıktan
bedeniylemezaradüştü.Eyvah!Eyvah!

Pekiyaşimdibenneolacağım?...Ah!...Bendeonungibicanverip
gidebilsem,benimiçinnebüyükbirsaadetolurdu!...Halbukibenöleme
yeceğim.Bensüreklibircançekişmeiçindesenelerceyoksunolduktan
sonraböylecanlıcenaze,böyleperişankalacağım!...

Böylecebenimkederveüzüntülügezintiyerlerim,yalnızçöller...
Bundanböylebenimyerimkaranlıkormanlarolacak...Bundanböyle
gecegündüzmatemiçindesakinsakinağlamaktanbaşkabanayapa
cakhiçbirşeykalmadı!...Yasenneolacaksın?Sendebeniotalihsiz
başındanatıp,oüzgünvekederlikalbindençıkarıncayakadarbenimle
beraberazapçekeceksin!...Halbukibenseninbaşındankolaykolay
atılmayacağım!...Halbukibenseninyüreğindenkolaykolayçıkmaya
cağım!...Hergecesabahlarakadarseniuykusuzbırakacağım;hergün
akşamlarakadarsenitenhavesıkıntıverenyerlerdedolaştırıpgüçsüz
bırakacağım.Sanaherdakikayetimlergibiahettirip,senihersaatga
riplergibiağlatacağım!...

Ah!...Uçtuoümidingönülçekenkırlangıcı,uçtu...Ah!...Söndüo
canıaydınlatanarzumumusöndü!... İşte,bakbenağlıyorum...Senin
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gözlerinniçinyaşsızduruyor?...Sendeağla...Ağlabakayım!...Haşöy
le...Oh!...Ağla...Ağla!...

Zavallıkızcağız, tifoyatutuldudeniyor.Yanlış!...Veremdengitti...
Zâlimverem!...Obirkurtturkidaimaöylenazikfidanlaragelir.Onu
dagalibabendavetettim.Niçinitirafetmeyeyim?...Zavallıkızınikiay
içindetopraklaradüşmesindebenimdeyardımımoldu...Kaçzaman
danberiogüzelinüzerinedüşmeyebaşladım.Gündüzünonuyalnız
bulunca,büyüleyerekyanınasokulur,sırmasaçlarınaasılır,birşekilde
zihninegirmeyeyolbularakhayallerinigıcıklardım...Geceleyinolduğu
nugörünce,hileylegeceliğineçıkar,yaklaşarakkoynunagirer,kalbinin
üzerineyataraksaatlerceuykusuzbırakırdım...Kendimibirdereceye
kadarsevdirdimsede,yüreğindeistediğimyereulaşamadım...Amacıma
ulaşmakiçintürlütürlühilelerdüşünüp,fırsatgözetmekteydim.Çün
kükızcağızınkişiliğiçokyüksekti,çokzorbeğenirdi.Gösterdiğimgenç
beylerinkimisinipekağır,kimisinipekhafif,kimisinipekfena,kimisini
gereğindenfazlanazik,kimisiniçokşık,kimisinikaraktersizbuluyor,
kiminintavrınıbeğenmiyor,kimininbakışındanhoşlanmıyor,kiminin
sözündensohbetindenhoşlanmıyor,helehiçbirisinineğitiminitabiata
uygungörmüyordu.BunlarıniçindeKeşfiBey’ibirdereceyekadarbe
ğendi.Onailgigöstermeyebaşladı.FakatKeşfiBeymaymuniştahlıbir
çocukolduğuiçin,kızcağızabugünçokilgigösterse,yarınsoğuksoğuk
bakardı.Bundandolayıgönlüneiyiceyerleşemiyordum.Sonundaseni
gösterdim,seninyüzünü,süsünü,tavırvehareketlerini,özellikleekipa
jın(araba)vehepsindenfazlaeğitiminibeğendi.Sanaderhalyöneldi.O
zamanbendekendisinedahafazlagelerekdahafazlailgisiniçekmeye
başladım.Beşongüniçindeilişkimizokadarilerledikikendisininsırda
şı,sohbetarkadaşı,dertortağıhepbendim.Bugerçekleştiktensonra
tavrımıyavaşyavaşdeğiştirdim.Garipgaripefsanelerimle,hazinhazin
yalanlarımla,hırçınhırçın isteklerimleruhunu istediğimgibisıkmayı,
beyniniistediğimgibiyormayı,gönlünüistediğimgibiüzmeyibaşardım.
Ozalimveremdebir taraftanciğerini yiyipduruyordu.Sonunda
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zavallıyıöldürdük,gitti.İşlediğimbusuçtasendebanaortaksın...Demek
kiikimizdesuçluyuz!...Yaseninosaçmalığınneydi?...“Karayağız!...”
Hiçöylebirnazik,öylebirbayana,güneşkızına“Sensiyehçerdesin”
denirmi?...Vahvah!...YazıksanaBihruzBey!...Yazıksana!...Artıkvicdan
azabısadecesanaaittir.Bukabahatiaffettirmekiçinağlamak,övgüler
yazmak,yazdırmak...ruhunaduaetmek...mezarına...Ah!mezarınıda
öğrenemedikmezarınagidiptoprağınayüzünügözünüsürmek,çiçekler
götürmekseninişindir...Ağlabakayım!...Haşöyle...Oh!...Ağla!...Ağla...
Bakbana...Bendeağlıyorum!...

Evet!...Okusuruaffettirmelisin...Bundanböyledünyagüzeliolsabir
kadınabakmamalı,cennetbahçesiolsabirgezintiyerinegitmemelisin...
Ömrünoldukçaobahtsızınyasınıtutmalısın!...Hele“Siyehçerde”diye
gönlünükırdığınzavallıkızcağızınsonnefesiniverirken, ‘Bihruz!...Ah,
Bihruz!...’dediğini,kıyametekadarunutmamalısın!...”diyordu.

YalancılıktaKeşfiBey’etaşlarçıkaranaşkınalaycıçocuğununbutatlı
sözlerinidinledikçe,zavallıBihruzBeyacıtatlıbirsürüheyecanduygu
larıylaiçiniçinağlıyordu.

BukarahaberiKeşfiBey’denaldığızaman,hiçolmazsailkağızolarak,
“Setemposibl!Setemposibl!”(Bumümkündeğil!)diyebilmişti.Fakat
bunusevdanındilindenişitince;“Tuşkilyaclöpliivre!”(Hepsigerçek!)
demektenbaşkaağzındanbirsözçıkamıyordu.

“Ah!Povrfıy!Muriradizüitan!Konisetrist!Kelpenenkonsolâbl
pürmual...Benağlamayımdakimağlasın!...Ofines(incelik),oespri
(zeka),ogüzellik,ogençlik,hepsiziyanoldu!...Evet,banabüyükbir
sempatisiolmasaydı,nemecburiyetivardıkibenimiçinbahçeye in
sin...Fakatyanımdadursun,benimlekonuşsun,verdiğimçiçeğialsın
göğsünetaksın!...Zavallıçiçek,kimbilirneoldu?Herhalde ikiçiçek
birbirinesarıldılardaöylekurudular,gittiler!..Ağlayım!...Ağlayım!...
Hığ!Hığ!Barihiçolmazsa“Siyehçerde”yiaffettirmişolaydım!...Oda
olamadı...Bananebüyükbirvicdanazabı,benbuvicdanazabınıniçin
dennasılçıkarabilirim?...Mektubualırkennasıldamahzunmahzun
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bakıyordu!...Obakışlar,‘Adiyö!Adiyö!’(Elveda)demekdeğilmiydi?...
Tifo...Nemünasebet!Veremolmalı...Öylenazikvücutlarhepveremden
giderler...Ah!Bundansonradünyabanaharamolsun!...Bundansonra
hiçbirkadınabakmayım...Bundansonrahiçbirgezintiyegitmeyim...
Ölünceyekadaronuniçinağlayım!...Acabazavallıyınereyegömdüler?...
Bunuhaberalmalıyım...Mezarınıziyaretedip,çiçeklergötürmeliyim...
Odabirçiçekdeğilmiydi?...Çiçekçiçektenmemnunolur...Mezarının
başındaağlamalı,ağlamalı,ağlamalıyım...Okadarağlamalıyımkibeni
affettiğineinanmalıyım...Fakatmezarınıkimdenöğreneyim?...Ah!Ha
inKeşfi!...Doğrusöylemezki...Zavallıkızcağız!...Ağlayım,yineağlayım
kiyüreğiminateşiniancakağlamaklasakinleştirebilirim!...Hığ!...Mon
diyö!Mademkibenimsevgilitapınağımıaldın,benideöldür!...Benbu
ayrılığadayanamayacağım!...Hığ!Hığ!Hığ!...”

***

SevdiğinikaybetmişBihruzBey’inbudüşünüşleri,busöylenişleri,
buağlayışlarıaralıksızüçsaatkadarsürdü.Akşamsaatbiribulunca,
Mişelsalonagirdi.Yemeğinhazırolduğunuhaberverdi.Çenesinibıçak
açmayanbiradamınyemeğe iştahıolurmu?HalbukiBihruzBeyher
nezamanbirnedenleyemekyemeyecekolsadurumderhalhareme
akseder,onunüzerineDadıKalfaBey’inibulur;

“Beyim,niçinyemekyemedin,keyifsizmisin?Hanımefendimerak
ediyor,bendemerakettimdegeldim;banasöyle.Birşeyemicanın
sıkıldı?...Yoksabirüzütünmüvar?...Allah’aemanet!Hastaolmada...”
yolundasorularlaBey’ihuzursuzetmeyekalkışırdı.Budefaiseöyleso
rularacevapbulmakgibibirsıkıntıyadüşmekveözellikleüzgünhalin
denDadıKalfa’yarenkvermek,BihruzBey’inişinegelmiyordu.Onun
içinisteristemezyemekodasınagitti.Masayaoturdu.Heryemekten
tabağınabirerparçaaldı isedebazısınıtuzsuz,bazısınıtatsız,bazısını
yağsız,bazısınıdapekyağlıdiyerekbıraktı.Buşekildeancakyemek
işindenkurtuldu.Tekrarsalonagitti,biraşağıbiryukarıgezinegezine
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yinedüşünmeye,gizligizliahedipağlamayabaşladı.Saatüçübulunca
yatakodasınagitti.HerzamankigibiDadıKalfa’nınyardımıylasoyundu.
Hemenyatağınadüştü.

3

BihruzBeyogeceyioldukçarahatsızgeçirdi.Yatağıniçindesaatlerce
birtaraftanbirtarafadöndüktensonra,uğraşauğraşasonundadalabildi.
Amauykusu,uykuyabenzemezbirnöbethaliydi.Bunöbetiiçindeara
sırasayıklar,dişlerinigıcırdatır,uyanır,yinedalar,dalarkenolduğuyerde
sıçrardı.BunlarasebepderüyasındaPeriveşHanım’ıgaripbirşekilde
görmesiydi.Hanımkefeniniyırtmış,sırmasaçlarını ikiyanındankara
toprağınüzerinedağıtmış,kireçgibibembeyazkesilenyüzüyleBihruz
Bey’egörünürveyenisolmuşgülyaprağınabenzeyendudaklarınıoy
nattıkça,arasındanfırlayan,“Siyehçerde”sözleri,gümüşlübirerokgibi
zavallıgencinkulağındangirip,yüreğinidelikdelikederdi.

BihruzBeyosıkıntılıuykudangündoğmadangözlerinibütünbütün
açabildi, fakathalsizliğisebebiyleyatağındançıkamadı.Birsaatsonra
DadıKalfaodakapısınageldi,sessizcekapıyıaraladı,baktı.Beyefendi
sininuyanıkolduğuhâldeçıkmadığınıanladı.Telaşlıtelaşlıiçeriyegirdi.
Bey’iöylehalsiz,yüzüsoluk,gözlerininetrafımorarmışbirhâldegörünce
şaşırarakhemensorularabaşladı:

Hayırdır!Neoldun,Beyim,hastamısın?

Birazkeyfimyok...

Biryerinağrıyormu?

Başımağrıyor,geceuyuyamadımda...Birşeydeğil,geçer...

Evetanlıyorum,beyim...Bugünlerdeseninbirüzüntünvar...Biz
densaklıyorsun,öyledeğilmi?

Hayır,hiçbirkederimyok...
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Öyleysesoğukmualdın?Sıcakmıgeçti?Neoldudakeyfiniboz
dunbakayım?

Bilmem...Belkisoğukalmışımdır...

Kahvaltınıburayagetireyimmi,beyim?

İstemem...

Ateşinvarsabirlimonatayapayım?..

Onudaistemem...

Eypeki,neistersin,söylebakalım?...

Riyen!...Jönovötiyen!...(Hiçbirşeyistemiyorum!)Yalnızbircam
açsan,jöbrül!..(Yanıyorum!)

Bulantınvargaliba...Leğengetireyim,camaçmakolmaz...Belki
terlisin...Soğukalırsın...

Yokcanım,bulantıfilandeğil,yanıyorumda...

DadıKalfaperdelerikaldırdı.Odadançıktı.Hanımefendi’yibuldu.
Bey’inkeyifsizliğinihaberverdi.

BihruzBey,birbakançocuğuolduğuiçindahasütçocuğuiken,ön
cedadılarınellerine,dahasonradauşaklarateslimedilmişti.Onuniçin
anababasınınadirengörürdü.Çocukluktankurtulduktansonraokula
gitmek,çarşıpazardamidillilerlegezmekzamanıgeldiği için,anasını
babasınıçoğunluklayinegöremezdi.Çocukluktangençlikdönemine
geçinceBeyefendiöncearabasevdasınadüştü.Sonra,alafrangalıkhas
talığınatutuldu.Dahasonrabunlarabaşkaheveslerdekarıştı.Babası
öldüktensonra,başınabirdemirasyedilikçıkıncatürlütürlüeğlenceler,
savurganlıklaryolaldı. İşteBey,gecegündüzbunlarakafayormaktan
çatınınaltındabulunduklarıhalde,gündeyarımsaatolsunannesiyle
görüşmeyezamanbulamazolmuştu.Yalnızgeceleyinyatmayagider
kenveyasabahleyinharemdençıkarkenannesininoturduğuodanın
kapısındanbakarakeğerHanımefendioradaisealafrangabiredaile;
“Bonsuar!”,“Bonnüi!”veyahut“Bonjurmeri”deyip,zavallıkadından
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karşılıkalmayadagerekduymadançekilirgiderdi.PeriveşHanımişi

meydanageldiktensonraBihruzBeyannesineokadarcakolsunselam

sabahetmeyideunuttu.OğullarıBey’indiğerbirçokuygunsuzveyakı

şıksızhallerineilaveten,budavranışındandolayıdaannesionaepeyce

alınmış,kırılmıştı.Bukırgınlık,bualınganlıkhalindebilezavallıkadın,

oğlununkeyifsizliğihaberinialıralmazyerindenfırladı,onsaniyeiçinde

BihruzBey’inbaşucunakoştu.BihruzBey’inrenksizliğikadınıbirbakışta

çoketkiledi.Elinioğlununelinegötürüpdeateşleriçindeyandığınıan

layıncaderhaldoktorçağrılmasınıemretti.Doktorubeklerken,bunlar

anaoğul,konuşmayabaşladılar:

Senneyaptın,Bihruzoğlum?...Niçinhastalandın?...Terliterlisu

muiçtin,dondurmamıyedin,söylebakayım?...

Hayır,madam!...

Yoksaşemsiyesizçokgezdindegüneşmiçarptı?

Bilmem!...Herzamangeziyorum...Birşeyolmuyordu...

Birazcanındasıkılıyormuş,nedensıkılıyorsunoğlum?

Sizekimsöyledi,sıkılıyorumdiye?

Annelerçocuklarınıgöremesede,hallerindenhaberalırlar...Bana

kimsebirşeysöylemedi...Benkendimanladım;oturuşundan,kalkışın

dan,yemenden,içmenden,herhalindenöyleanlaşılıyor...

Hayır!Hayır!...Sıkılmıyorum...

Paranvarmı,bakayım?...Nekadarparanvar?...

Birazdahavar...Varamaborcumdavar...Helebirtanesipek

edepsizlikediyor...Neiseonudavereceğim...Konaksatılsa...

Hayır!Konağısatma...Babandankalanmalındır,benkarışmakis

temem...Fakatşimdilikkarışmam...İleridebendenkalacakbirikiparça

şeyleberaberüzerindebulunsun,neolurneolmaz.

Borçlarımıödemeyeyimmi?
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Benseninborçlarınıyavaşyavaşöderim.Şimdilikdesanabiryüz
elliliravereyim,fakatbugündeğil...Birhaftasonra,olmazmıoğlum?

Mersi!Milmersi,şermeri.

Onedemekoğlum?Türkçesinisöyledeanlayım...

Teşekkürederim,anneciğim..

Busıradaanneileoğlunbakışlarıbirbirinerastladı...Bebekleribir
denbüyüyenbudörtgözünetrafısular içindekaldı!Bihruz,dermanı
bulunmayanömürtüketenbirderdinıztırabıyla,gerigelmesimümkün
olmayansonsuzbirayrılığıngüçsüzbırakanateşiyleyanıyor,ağlıyordu...
Ancaksonsuzadekkendindesaklıkalmasınıistediğigizliderdiniaçıkla
mayamecburolmadanşefkatlibirteselliyezayıfkalbişiddetleihtiyaç
duyuyordu.Dünyayüzündehiçkimsedengöremeyeceğiteselliyi,bu
sevgidoluanneninmerhametli,sessiz,şefkatlibakışınınışığındabuldu.
Sevgidoluanneiseisteklerininpeşindekoşanoğlunungençlikheves
leriyleişlediğibütünkusurlarıaffedipunuttuktansonravarınıyoğunu
da iyiliğiuğrundafedaetmek içinoğlundanpişmanlıkhissibildiren
küçükbirhalvehareketbekliyorvebuna ihtiyaçduyuyordu. İştebu
haligözbebeğinin,omemnunbakışındagördü.Onuniçin ikisininde
gözleriyaşladolmuştu.

Doktornihayetgeldi,BihruzBey’ibiriyicemuayeneetti.Vücudun
dabellibaşlıbirhastalıkbelirtisibulamayıncarahatsızlığınınşiddetlibir
sinirbozukluğuolduğunakararverdi.Busebeplehastanınsinirlerini
yatıştırarakateşinidüşürmekiçingerekligördüğüilaçlarıyazdı.Bir iki
gündinlenmesinitavsiyeedipçıktı,gitti.Hasta,ogünyataktançıkmadı.
Gecebirazrahatçauyuyabildi.Ertesigünateşidüştü,keyfidebirdere
ceyekadardüzeliprengiyerinegeldi.Yalnız,arasırabirdenbiregözleri
dalıpüçbeşdakikakadarşaşkınduruyor,sonrayineaklınıbaşınatop
layabiliyordu.Üçüncügeceuykusudahasakin,sabahleyinuyanışıdaha
hafifoldu.Ogün, iştahıda iyiceyerinegeldi,yemeğiniyedi. İkindiye
doğrugiyindi,bastonunualdı,yürüyerekdolaşmaküzereköşktençıktı.
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Bağlararasındanağırağıryürüyerekvetabiatınşekil,renkveseslerle
sunduğugaripahengidinlemekvegüzelliklerigörmekiçinherbeşon
adımdabirdurarak,Bulgurluüzerlerinekadarçıktı,sonrayinedöndü,
köşkegeldi.

BihruzBey,gönlünehoşgelensevdaçocuğununarzuvetavsiyesi
iletenhayerlerdebulunupgezinmektenzevkalmayabaşlamışvearaba
sevdasınıartıkgönlündençıkarmıştı.Buşekildegezişlerbirhaftakadar
devametti.Bedenenhalsizliğiyavaşyavaşgeçiyorduamabaşındaki
ağırlıkazalmıyordu.Zavallıgenç,gezintilerindesürekli tenhayerleri
arıyor,yolundabirinerastlayıncabaşınıöbürtarafaçeviriyordu.Tabiatı
seyretmektenbirtürlüvazgeçmiyordu.Tabiatgüzelliklerindenherneye
baksa,ondasarışınhanımınbirhüzünlühayalinigörüyor,tabiatınulvî
ahenginioluşturanseslerdenhangisiniişitse,ondasarışınhanımınbir
acısözünü,kırıkbirinleyişini,aşkıngönülyaralayanbirnağmesinidu
yuyordu.Bundandolayısürekliiçiniçininliyor,ağlıyordu!...

Fener’deKeşfiBey’denayrılırayrılmazuğradığı ilkkederkalbine
hepbirdenhücumedereksaldıranhisvekuvvetlerindekisarsıntınınilk
sebebiolmuştu.Bukeder,kalbindeyerleşincehisvekuvvetindekihe
yecandayerinisessizliğebıraktı.Kalbindebaştatutuşanayrılıkateşinin
inatçıalevleri,gencinaklınıveduygularınıkavuruyordu.Sevdiğinden
ayrılanzavallıgenç,dehşetvetelaş içindeneyapacağınışaşırmıştı.
Ateşinöfkevecoşkusuyokoluncahisvefikrindekihuzurbırakmayan
yanış,sakinleşmişti.

BihruzBey’insarışınhanımaaitolarakartıkyalnızbiristeğikaldı;o
da“Siyehçerde”saygısızlığındandolayıoluşankusurunuaffettirdiğine
vicdanını inandırıncayakadarmezarınınbaşındaağlamayaveduaya
devametmekti.Fakatocisimleşmişışığındüştüğümezarınneredebu
lunduğunubilmiyorduki,buisteğinigerçekleştirebilsin.Mezarıhaber
verecekvarsa,yineKeşfiBey’di.HalbukiBihruzBey,üzerindekikırıklık
vehalsizlikleKeşfiBey’eüzgünbiryüzgöstermektençekiniyordu.Onun
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içinhalindetambirsükûnhasıloluncayakadarbirkaçgünbeklemek
gerekiyordu.

4

FenerolayınınonüçüncüsalıgünüBihruzBey, işkıyafetiyleha
remdençıktı,arabasınıçağırttı,bir iki lokmayemekyediktensonra
arabayabindi.DoğrucaÜsküdar’aindi.ÇünküKadıköyütaraflarınıgör
mekistemiyordu.

İskeleyevarıncaarabadanindi.Vapurkalkmaküzereydi.Memur,
birazaceleetmesigerektiğinisöyledi.AmaBihruzBeybuuyarıyakulak
asmadı.Tamkapıdangeçipvapuriskelesineayağınıattığısırada,vapur
daiskeledenayrıldı.BihruzBeyozamanhareketinihızlandırdı,iskele
ninkenarınavardı,amavapurlaiskeleninarasıhaylicebulunduğundan,
atlamayaimkânolamadı.Ohaldebulunduğunoktadakalakaldı.

Vapuruniçindekilerdenbazıları,özellikledekadınlar,vapurayetişe
meyenBihruzBey’ibirbirlerinegösteripgülüşüyorlardı.Buhanımların
içindebirtanesidePeriveşHanım’dı.BihruzBey’inümitsizgözleribunu
görüpdehayretleriçindetanıyınca,yüreğiöylebirşiddetleçarpmaya,
başıöylebirdehşetledönmeye,gözleriöylebirhaldekararıp,vücudu
öylebirderecedetitremeyebaşladıki,olağanüstübirgayretlekendisini
ikiadımgeriyealmasaydı,hiçşüpheyokdenizedüşecekti.Bereketversin
buhalçoksürmedi.Zorlayazorlayaaklınıbaşınatoplayabildi.Uğraşa
uğraşagözleriniaçtı,ogördüğüçehreyibirdahagörmekiçin,gözünün
olancakuvvetiyleileriyebaktı,amavapuriyiceuzaklaştığıiçin,okadar
beyazbaşlariçindearadığınıayırdedemedi.Bununüzerinevapurudur
durmakiçinkaptanahaykıracakoldu,sesiçıkmadı,bastonuyla“Dur!”
diye işaretleretti,anlatamadı.Odakikadakendisinivapurdanönce
köprüyeulaştıracakbiraraçicadedilseydi,Beyefendibununiçinvarını
yoğunu,belkihayatınıbileverirdi.
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“Adiyö!Kelvizyonkösa?Esköjörev?Non!..” (Elveda!Rüyamı
görüyorum?)Takendisiydi...Evet!Oydu!...Ah!...Nekadarbozulmuş,ne
kadarzayıflamış!...Ah!YalancıKeşfi!...Kanav!...(Yalancı!)Ahlaksız!...Ne
zevkbuldudaoyalanıuydurdu!...Lâşeköpek!..(Alçak)Fakatnasılede
yimdeşunayetişeyim?...Ah!Birbalonolsa!...Birbalonyokmu?...”

BihruzBey’inböylesöylenerektelaşlaöteyeberiyekoşuştuğunu
görenkayıkçılaretrafınıaldılarve;

Beyefendi,buyurunsizişupiyadeilegötüreyim,onarımdanyeni
çıktı...Yirmidakikadaİstanbul’avarırız!

Gelağabey!İkiçiftegidelim...

Banaikiçeyrekver,vapurköprüyevarmadanseniSirkeci’yeçıka
rayım...şeklindeçağırmayabaşladılar.

BihruzBey,“İstanbul’avapurdanevvelyetişmek”sözünüişittiği
gibi,oşaşkınlıkhalindebunaimkânolupolmadığınıbiledüşünmeden
kayıkçıyaseslendi:

 İkiçeyrekdeğil,sanaiki liravar...Amaşuşartlakibenidediğin
gibivapurdanevvelyetiştireceksin!...

Hemengösterilen ikiçifteyeatladı.Kayığadayandılar,kürekçileri
küreklereyapıştı.Kayıkgerçektenepeycebirsüratlesuyunüzerinde
fışırfışırkayıpgitmeyebaşladı.

BihruzBey’inkendisikayığın içinde isedefikribintarafabirden
dağılmıştı.Önlerisırasürekliuzaklaşarakgitmekteolanvapurugözüyle
takipederken,sabırsızlıktanoturduğuyerdeçırpınıpduruyordu.Kayıkbir
hayligitti.YazıkkiBihruzBey’inkürekçileri,henüzKızKulesihizalarında
iken,vapurKöprüyevarmış,müşterileriniçıkarmayabaşlamıştı.

Kürekçiağa!..VapurKöprüyevardı...BizdahaSarayburnu’nutu
tamadık...

Hey,efendim!Sularbozuk...Sularbozukolmasaydışimdiyedek
Sirkeci’yevardıkgittiydik...Baksanaakıntılı,selgibiakıyor!..

Senbana,vapurdanevvelvarırız,demedinmi?..
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Onekadarolsavapur!..Onuateşyürütüyor,bunuyürüten
kul...

***

Kurnazkayıkçılarısusturmakmümkünmüdür?BihruzBeybufay
dasızkonuşmadanvazgeçerekkürekçilere;

“Amangayret!Amangayret!”diyor,kürekçilerde,sözverilmişolan
iki lirayıdeğilsede,ikimecidiyeyiolsunhaketmekiçinsonderecede
kuvvetharcıyorlardı.Vapuragöreondakikadanibaretbirgecikmeyle
ancakSirkeci’yevardılar.Bey,mecidiyeleribırakarakkayıktanfırladı.
Rastgeldiğibirarabayabindi.Yollardangözünüayırmaksızınköprüye
kadarbüyükbirhızlagitti.Maksadı,PeriveşHanım’arastlamaktı.Hanım,
buyollardagörülmeyinceköprüyügeçmek,Beyoğlu’naçıkmaküzere
arabacıyaemirverdi.Beyoğlu’naçıkıldı,Taksim’ekadargidildi.Periveş
Hanım’danesergörülmüyordu.Bununüzerinetekrarİstanbul’ageçile
rekBabıâli’yevarıldı.

BihruzBey,kalemdebulacağınıümitettiğiazizdostuyalancKeşfi
Bey’inosaçmayalanınıyüzünevurmakhevesinedüşmüştü.Buheves
lekalemodasınadoğruldu.Öncepaltosunu,bastonunubırakmakiçin
dinlenmeodasınagirdi.

KeşfiBey,bastonuelinde,ayaküzerindeodacıyaemirlerveri
yordu:

Gazetelerimivapurabırakırsın,hergündeğila;ikiüçgündebir
bentayfayatenbihettim...Bizimuşağateslimedecektir.

Kaçtanevapurvar...Hangisine?

Beşnumaralıvapura...Daimaona...

Tayfanınadınedir?

Onunadınıbilmekgerekmez,“BunlarKeşfiBey’inadamınaveri
lecek.”dersin,işteokadar...Birdebenisoran,görmekisteyenolursa
İstanbul’daolduğumusöylersin...

Başüstüne...
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BihruzBey,KeşfiBey’inodacıyasöylediğisözlerdenbirşeyanlaya
madı.Ozatenkendiişiylemeşguldüvekararsızdı.KeşfiBeyişinibitirip
deBihruzBey’edönünce ikiarkadaştokalaştıktansonrakonuşmaya
başladılar:

Bonjur,BihruzBey!

Bonjur,monami!

Muajöpar...(Bengidiyorum...)Vusave?Pürü?(Biliyormusunuz?
Nereye?)

Önceİzmir’euğrayacağım,sonraBeyrut’a,oradandaŞam’aka
dargideceğim...

Neden?

Babamınbazıişlerivar...Araziişleri...Satılacak,bölünecekdesa
tılacak...Uzunişler...

Gerçekmisöylüyorsunuz?..Vah!Vah!Nezamangidiyorsunuz?

Yarıngidiyorum...Bugündebirvapurvardı,amayetişemedim...

Acaip!..Ey,voyaj(yolculuk)çoksürecekmi?Vah!Vah!...

İkibuçukayiçinizinaldım,fakatzannederimişlerüç,üçbuçuk
aykadarsürecek...

Çokşey!...Vah!Vah!...

Çokşey!...Vah!Vah!...Nedemekistiyorsunuzsanki?...Niçinçok
şey?Niçinvahvah?...

Hayır!Şey...Yarınmıçıkıyorsunuz?...

Neyazıkki,mecburöyle...Ey,monami,banaizinveriniz;birikiişim
var,baribugünonlarıbitireyimde,yarınbütünbütünboşkalayım...

Acayip!...Şey...Azıcıkdurunuz...Bukadaracele?...

Bekleyecekler,geçkalırım...

Birbeşdakikadurursanız,kıyametkopmazya!...Şey...Canımbi
rader,geçengünniçinbeniöylealdattınız?...Sizeyakıştıramadım...

Negibi?...

Şakaoluramma,oderecesihiçbirzamandoğrudeğildir...
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Anlamadım?...

Canım,haniyalabelblond(güzelsarışın)için...Fener’de...Hatı
rınızagelmiyormu?...

Evet,dedim...

Nedenoyalanıuydurdunuz?...

Hangiyalanı?

İşte,oyalanı...

Sankiölmemişmidemekistiyorsunuz?..

Öyleya...Sapasağlamgezipduruyor!...

Empossible!(İmkansız!)

Nasılempossiblegözlerimlegördüm...

Neredegördünüz?...

Vapurda...Üsküdarvapurundagördüm...

Mümkündeğil;eğerölüleremezarlardankalkıpvapurlarabinmeye,
kefenleriyırtıpelbisegiymeyeizinverildiysebaşka...Yoksaimkansız!...

Kendigözümlegördümdiyorum!...

Arkasındangittiniz,konuştunuzöylemi?

Hayır!...Vapuraçılıyordu,benyetişemedim,fakatkadınlarıniçinde
oturuyordu,benigördü,gülümsedibile...

Olacakşeydeğil...Sakınkardeşiolmasın?...Birbüyükkızkardeşi
vardı,birazbenzerler...

Kızkardeşimi?

Öyleya...Birdulkızkardeşivarmış...Benonudagörmüştüm;
gördüğünüzmutlakaodur,başkatürlüolamaz...

İlginç!

Mutlakaodur!..

Konuşmabunoktayagelince,BihruzBeybirdenbiredurdu.Yüzübo
zuldu.Şaşkınşaşkınarkadaşınınyüzünebakarakdüşünmeyebaşladı.
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Hakikatengördüğühanımkisarışınhanımabenziyordubirazdaha
zayıf,birazdaharenksizdeğilmiydi?Halbukisarışınhanımlavapurda
gördüğühanımarasındayüz,renk,hal,özelliklekıyafetvezarafetaçı
sındangörülenfarklarındahafazlaolduğunuşimdihatırlıyordu...Evet!
Sarışınhanımtaze,pembeyanaklı,açıksarısaçlıolduğuhalde,benzeri
olanhanımyaşlıca,donukbenizli,kumralsaçlıdeğilmiydi?Sarışınha
nımınbaşörtüsündekizarafet,halindeki,edâsındakigüzellik,benzeri
olanhanımdavarmıydı?DemekkibudefaKeşfiBeydoğrusöylüyor
du...Ah!...Ah!...Evetdoğrusöylüyordu...Eyvah!Eyvah!...İkisaatevvel
ümidiniyitirinceşekilvevücudugörünmezolanâşıkyüzü,hakikatintam
açıklığıileyineeskihalinibulmuştu.

KeşfiBey,BihruzBey’indüşünmeyedalmasındanyararlanarak;

Adiyö,monşeramil... (Hoşçakal,dostum)dedi.BihruzBeyde
dalgınlıkhalinde;

Adiyö!Bönvoyaj!..(Hoşçakal!İyiyolculuklar!)diyerekarkadaşı
nınelinisıkmayadavranmışken,zavallıyokolmuşsevgilininmezarına,
ailesininoturduğuyerefilânadair,KeşfiBey’denbirazbilgialabilmek
düşüncesiyle;

“Engelolmazsam,birazsizinlegeleyim...”dedi.KeşfiBey;

“Teşekkürederim...Fakatbenköprüyedeğil,yukarıyagideceğim...
Birkaçyeredeuğrayacağım...Geçkaldım...Pardon!...”diyerekdöndü,
hızlıhızlıyürüdü,BihruzBey’denkurtuldu.ArdındanBihruzBeydeçıktı.
Bastığıyerlerigöremeyecek,kulağınagirensözlerianlayamayacakde
recedebüyükbirkederleköprüyekadargeldi,vapurabindi.Üsküdar’a
çıktı.Arabasınıoralardagöremeyincebirkiraarabasınabindi.Köşküne
vardı,hemensalonaçıktı.Kapıyıiçeridensürmeledi.Kendinibirkana
peyeattı.Hüngürhüngürağlamayabaşladı.
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Oldukçauzunbirsüresonrasalondançıktı.Bastonunualdı,bir
haftadanberikendisineensevgiligezintiyeriolanbağlarınaralarından
geçerekBulgurluüzerinedoğruçıktı.

Akşamkaranlığıortalığaçökmüş,gökyüzündeyıldızlarparlamaya,
yolüzerindebulunanköşklerin,kulübelerin içindeyakılan lambaların
ışıklarıpencerelerdendışarıvurmayabaşlamıştı.BihruzBeyhâlâgez
meyedevamediyordu.Çünküöylebiryazakşamınınsessizlikvehuzuru
içindekigaripliği,sevdadanyaralanmışzavallıkalbindekiderinüzüntüye
vezihninibaştanbaşabürüyenkarakarahülyalaraçokiyigeliyordu.

Dilekveümidininmutlulukevinibirdenaltüst,hayatınıbirdenbire
allakbullakedenkarahaberialalıtamonüçgünolmuştu.Birçokızdırap
lar,heyecanlar,özleyişler,olupbitenlerindehşetlifikriniuyutup,müm
künolduğukadarkendiniavutmayıbaşardı.Sonrada,ölmüşsevgilinin
sonmekânınıöğrenmekiçinsonhaddinegelenisteğinitakipederken
rastladığıbirhayalealdanmakla,oacıhakikati ilkacıderecesindeve
belkiondanşiddetlibiracıylatekrartatmakvekendisinintekisteğiolan
mezarınyeriniöğrenmektedebaşarılıolamamakBihruzBey’inzihnini
yenidenperişanetmişti.

Buacılarıngenişdairesiöncebüyürbüyür,sonrayineküçüleküçüle
görünmezbirnoktahalinialırdı.Bunoktaiseogöçüpgidensevgilinin
herneyebağlıolursaolsunmezarınıöğrenmekamacındanibaretti.

BihruzBey,geceikisularındaköşkegirdi.Bey’ingündüzgittiğiyer
denbirkiraarabasıyladönmesi,ezanvaktiyalnızcaçıkıp,herzamankinin
aksinesaatikilerekadarkalması,kendiarabasınındaneredeolduğu
nunbilinmemesi,köşkhalkınındikkatiniçektiğiiçin,uşaklararalarında
fısıldaşmayabaşlamışlardı.BununüzerineDadıKalfaneolupbittiğini
öğrenmekiçinbaşörtüsüyledışarıyaçıkınca,annesihanımefendideta
haremkapısınakadargelmişti.

Bey’insağsalimköşkegeldiğigörülünce,DadıKalfa içeriyegirdi.
Annesidegönülrahatlığıylaodasınaçekildi.
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OakşamMösyöPiyer’ingeleceğigeceydi.Mösyö,ezandansonra
gelmiş,salondagazeteleriniokumayadalmıştı.BihruzBeysalonagirince
MösyöPiyer,okumaktaolduğugazeteyibirtarafabıraktıveyerinden
kalkarakBihruzBey’edoğrubirikiadımyaklaştı...Eğitmenveöğrenci
birbirlerininelinisıkarakhalhatırsordular:

Bonsuar,BihruzBey!

Bonsuar,şerProfesör!

Uzuncabirgezintidengeliyorsunuz,sanırım...

Hayır!Şuralardageziyordum...

İnşaallah!...Artıkbütünbütünsağlığınızakavuştunuzya?...

Ah!Azizefendim...Daimarahatsızım,yüreğimrahatsız...

Nevarrahatsızolacak?Sizingibigenç,yakışıklı,zeki,zenginbir
kişininkalbenrahatsızlığınıanlayamam...

Sizdenbirşeyricaedeceğim!...

Emrediniz,eldengelenbirşeyseyapmayahazırım...

Banabirşiiryazarmısınız?

Nasılşiir?

Blondbirkız...Yirmiyaşındaydı,hastalandı,birhaftaiçindeöldü,
iştebunadairbirşiiristiyorum.Öylekiokuyayımdaağlayayım...

Nediyorsunuz?Sizdenbirisinimikaybettiniz?Akrabadan?...

Hayır!...Bizdendeğil,akrabadandadeğil?...

Birdostunuzunkızı?

Değil!

Öyleise?

Şey...Ah!...

Birnişanlı?...Birsevgili?

Onungibibirşey...

Hımm.Malörözman(Üzgünüm)benşairdeğilim;fakatistediğiniz
gibişiirlerdenzatenvar.DöLâmartin’inGrazialla’sınıokumadınızmı?
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Hayır!...Kitabısizgetirmiştiniz,amaokuyamadım.Oşiirmidir?
Benhikâyezannediyordum...

Yemektensonragetirinizdehikâyeninsonundakişiiriokuyalım...
Nekadarbeğeneceksiniz...Fakatağlamamakşartıyla...

Ha,evet...Yemeğideunuttuk...

BuakşamyemeğiunutanyalnızBihruzBey’di.MösyöPiyeraraba
ücretininyanınakalması içinKadıköyü’ndenköşkekadaryayageldiği
içinacıkmışolduğuiçin,yemektenöncekitapokumayagirişmekiste
miyordu.

Yemekodasınagidildi.Büfeninbirkenarındadurankaseninetrafın
dankıvrılakıvrılatavanadoğruçıkmaktaolanbirduman,kapıdangirer
girmezgözüneçarptı.MösyöPiyer;

“Oh!...Komsasanbon”(Nekadariyi!)diyerekvegüleryüzleellerini
oğuşturarakhemensofrayayöneldi.Bihruzdaonutakipetti.Karşılıklı
oturdular,yemeğebaşladılar.

MösyöPiyer,nefissebzeçorbasınısekizsaattenberiboşbulunan
midesineyollarken,herikikaşıktabir;

“Komsebön!Setekselan...Setekskü...Sessüperb!..”(Bunlarha
rika!Bunlarnekadargüzel!...Bunlarçokiyi!)diyordu.Çorbadansonra
birkadehdolusubordoşarabınıdaiçincezavallıihtiyarneredeysetıka
nıyordu.Halbukibuakşamyemeklerçokseçkin,peknefisti.Özellikle
Nemseböreği,yerlikalkanbalığıtavası,mayonezlitavuksöğüş,piliçetiyle
güveçtepişmiştazebamya,bezelyelikuzukülbastısı,kremalıçikolata
geriçevrilirşeylerdendeğildi.MösyöPiyer,isteristemezbuyemeklerden
tabağınaalır,hepsindenbirerparçayemeyemecburolurdu.Fakatçor
badansonraMösyö’nündudaklarıçenesindenfazlaoynamayabaşladı.
Ogünkügazetelerdeokuduğu,Fransa’nınaskeridüzenlemelerinedair
MilliSavunmaBakanınınyeniprojesiyleilgiliuzunbirkonuyuaçtı.Ara
vermeksizinkonuşuyordu.

BihruzBeyartıkbuakşamsevgilieğitmenininbugevezeliklerini
hiçdedinleyecekhaldedeğildi.Neçarekiyinebiryenilgiyeuğramak
korkusuylaProfesörhazretlerine;
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“Parlondamursilvuple!..”(Lütfenaşktankonuşalım!)diyemiyordu.
MösyöPiyerkonuşurkenarasıraBey’inyüzünebaktıkça,BihruzBeyde
yerliyersizgelişigüzelbirşekildekâh“Vui”,kâh“Non!”,(Hayır!)bazen
“Sert!”(Tabii!),bazende“Sanduty!..”,(Şüphesiz!)“Sevref”,(Bugerçek)
“Byensür!..”(Elbette!)gibisözlerlekarşılıkveriyordu.

Yemeksonaerdi,meyvelergeldi.BihruzBey,eğitmenininderste
biryarımsaat,üççeyrekdahavakitgeçireceğinianladığındanMös
yö’ye;

Pardonmonşerprofesör!BengideyimdeGreziella’yıarayım.
Lutfedipçalışmaodasınageldiğinizdeokuruz,dedi.Mösyö’den;

Pekâlâolur!...cevabınıalıncasofradankalktı.Çalışmaodasına
girdi.KütüphanesindenGreziella’yıçıkardı.Kitapelinde,dersodasına
gitti.Hemenaçtı.MösyöPiyer’inbahsettiğişiiriaradı,buldu.Gelinceye
kadarkendikendinebirazokuyupanlamakistedi.

6

“BirinciRögre...Acayip!...Rögre...Jörögret...Turögret...İlrögret...
Teessüfederim,teessüfedersin,teessüfeder...Demekkiilkyahutbi
rinciteessüf...Güzel,çokgüzel!...Benimiçinnekadaruygun...Sonor...
Sonor...SesçıkarandenizkenarındakiorayaSorrentodenizimavidal
galarını,portakalağacınınaltındaaçar...Vardır...Nevardır?...İnceyolun
yakınında‘KüçükÇamlıca’nınyakınındagibi,kokuluçitduvarınınaltında
vardır.Nevardır?...Biradetufakvedaryaniensizveyabancınındalgın
ayaklarınaendiferan,yaniilişiksizbirtaşvardır.

Oh!...Nekadargüzel...Benbugüzelşiirinasılolmuşdagörme
mişim!...Çokşey...Ah!...Durbakalım,alttarafınedir?MösyöPiyerde
gecikti.Okuyalım:

“Jiröfle...JiröfleJiröfa’yıbilirim...fakatTürkçesinibilmem...Biyan
ki’deolmalı...Avrupamenefşesi...Akveyakırmızışebboy...İşteoçiçek
oradasaklar.Nesaklar?Tekbirisimsaklar...Demetininaltında...Birtek
isimkihiçbiryankıonuaslatekraretmedi!...”
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Komsebol...MösyöPiyerdeneredekaldı?...Devamedelim:

“Bazenbununlaberabergeçicidururdaotlarıaçarakyaşvetarihi
okur...Vegözlerindebirkaçgözyaşlarınınkurirettiğini,yanikoştuğunu,
dahadoğrusuaktığınıolacakhissederektender.Neder?Bukızonaltı
yaşındaydı.Vefatetmekiçinpekerkendir!...

Ah!...Onaltıyaş...Onsekiz,yirmihepsibir!...Povrfiyi!... (Zavallı
kız!)Acabaodabenimsevgilimgibiblondmuydu?...Bakalımkocaşair
dahanesöylüyor:

“Lakinniçinbenisürüklemek,ogeçmişsenleredoğru?Bırakalım
rüzgârıinlesin...Dalgadaçağlasın...Geliniz,geliniz!Eybenimtrist(üz
gün)efkârım!Benrüyagörmekisterim,değilkiağlamak!...

Rüyagörmekyakışmıyoramareve’yiTürkçedeanlatacakbaşkada
birkelimevarmıya?BakalımBiyanki’ye,onesöylüyor:

‘Düşgörmek’...İştebenimdediğimgibi.Rüyaâlemindegörmek...
Görüntülerâlemindegörmek...Düşümdegördümkidüşümde...düşün
debunubilemedim.Rüyadaşunugördümki...Rüyaâlemindeçiçekler
gördüm...Hah!iştebu!...Sayıklamak...Sayıklamayatutulmak...Buya
kışmaz,aklıperişanolmak...Budayakışmaz...Zihnidalmak...Buolur...
zihninkendindengeçmesinealışmak...Bunuanlayamadım...Kendinden
geçmeknedemek?...Düşünmeyedalmak...Buhepsindeniyigibi...Fik
rinideğiştirmek...Bunudaanlayamadım.”

Bukonudahaylizamanderinfikirleredaldı.Bitti.“Şimdidemek
olurkirüyagörmekdevarsadazihnidalmakhepsinden iyi. Mösyö
Piyerniçingelmiyoracaba?..”

BihruzBeyyazımasasınınüzerindedurançanışiddetleçaldı.Kimse
gelmedi.Birdahaçaldı,MişelAğagöründü.

MösyöPiyerniçingelmiyor?

Yemekodasındauykuyor...

Uykumuuyuyor?

Uykuyor...Uykuyor...

Okuyoröylemi?..Gazetemiokuyor?
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Evet!Gazeteuykuyor...

Yoksauykumuyapıyor?

Uykudayapar...

GerçektenBihruzBey’insofradabıraktığıMösyöPiyer,uzunuzun
meyvesiniyiyip,dördüncükadeholmaküzereşarabınıdaiçtiktensonra
kalkıpdersodasınagidecekyerde,koynundanbirgazeteçıkarmış,bir
desigarayakmış,olduğuyerdeokumayakoyulmuş...Okumayadevam
ederkentatlıtatlıuyuklamayabaşladığıniçinBihruzBey’i,dersi,Lamar
tin’i,Greziella’yı,şiirifalanhepunutmuştu.MişelAğa’nınkarışıkolarak
uydurduğu‘uykuyor’kelimesiise‘okumak’ve‘uyumak’fiillerinibirden
ifadeediyordu.Yaniherkesinbaşınageldiğigibiokurkenuyumakhalini
gösterenuygunvehoşbirsöyleyişti.AmaBihruzBey’cenasılsadikkate
değergörünmedi.

Gitsöyle,ricaederim,kendisinibekliyorum.

Trebyen,ekselans!(Çokiyi!)

ÜçdakikasonraMösyöPiyer,gazetesikoltuğununaltında,gözleri
nioğuşturarakdersodasınageldi.GelirgelmezBihruzBey,kitabıhoca
efendiyetutuşturdu.MösyöPiyerde;

“Vuisetünirebelpoezi...LöprömiyerögredeLâmanin...”(Güzel
birşiir...)diyerekşiiriyükseksesleveSorrentdalgalarınıimrendirecek
kadarhüzünlüvegüzelahenkleokumayabaşladı.

BihruzBeyşiirdenzatenzihinaşinalığıolanparçayıeğitmeninin
okuyuştarzındakietkileyiciliklebudefapekiyianlamayavehissetmeye
başladı.Şiiringerisindegeleceksözleribeklemeden,ÇamlıcaTepesigibi
bulutlaraenyakınyüksekbirnoktadan,tenhabirköşedekırmızıveya
beyazşebboyyerinesarıvepembegülleraçmışfidanlarlaçevrili,baş
veayaktarafındakisütunlarısomyaldıziçindekimermerdentabutunu
görürgibioldu.Fakatyazılarıogülfidanlarınınboyatıpçoğalmışfilizleri
veyapraklarıarasındasaklıydı.Heyecanlı ruhunu,bukabrinüzerinde
okunmaktaolanşiirinâhengineuygunbirhareketleuçmayagönde
riverdi...Kendisideolduğuyerdebakışlarıbirnoktayasaplanmış,his
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veduygularındankurtulmuş,tıpkıbirheykelşeklindesakinvesuskun
öylecekalakaldı...

MösyöPiyerşiiribaşındansonunakadarokudu,bitirdi.Kitabıma
sanınkenarınabıraktı.Çirkinbirsesleuzunuzunesnemeye,yorulmuş
gözleriniellerinintersiyleoğuşturmayabaşladı.BihruzBeyhâlâistifini
bozmuyordu.Fakatokumaahengininkesilmesiyleneyapacağınışaşı
ranbaşıboşruhununyineyuvasınadönmesiüzerine,hislerideyerine
gelmeyegeldi.Gözlerinisaplanmışolduğunoktadanayırarakeğitme
nineçevirdi:

Bittimi?

Bittiya!..Bendebittim...Bugünçokyoruldum,biliyormusu
nuz?..

Vahvah!...Duymadım...Tamdinleyemedim...Neise...

Sizinuykunuzgelmedimi?

Nerde!...Benuyuyamam...Sizgidiniz,rahatediniz...

Öyleysebönsuar,Bey...

Bönnüi,monşerami...

HenüzuykumahrumuolanMösyöPiyer,sarhoşgibi iki tarafına
yalpalayarakçıktı,gitti.BihruzBeyyalnızkalıncaGreziella’yıalarakbaş
tarafındansüzmeyevehayalibakışlarıylaoyüksektepedegülfidanlarıyla
çevrilimezarıgörmeyebaşladı.Ozamankitabıbıraktı,gözleriniyumdu.
Birhaylidüşündüktensonrakendikendine;

“Mutlakaomezarıziyaretetmeliyim...Buşiiriomezarınbaşında
okuyupağlamalıyım!...”dedi.

Bey’in,buniyetioldukçaciddiydi.Okadarkuvvetliydiki,eğerDadı
Kalfa’nınrahatsızedicisorularıolmasaydı,geceninkaranlığınaaldırmadan
hemenköşktendışarıyauğrayacak,omezarıaramayagidecekti.Gide
cektiamaneredebulacaktı?Çünkümezarıgördüğügibitanıyacağında
şüpheyoktu,amayolunubilmiyordu.Buyolukendisinegösterebilecek
kişiiseKeşfiBey’danbaşkasıdeğildi.HalbukioyalancıBeydeyarınİz
mir’egidiyordu.
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BihruzBey,PeriveşHanım’ınbulunduğuyeriöğrenmeninçaresini,
acılarçekerekçokdüşündü.Çoksıkıldı.Nihayetsabaherken,Kadı
köyü’ndekibağındaKeşfiBey’igörmeyekararverdi.Bukararüzerine
Mişel’içağırdı.

Mişel!

Efendim!

Yarınonikidearabaisterim,şimdidenAndon’asöyle...

Efendim?

Anladınmı?

Efendim,Andonyokturburada...

Hangicehennemegitti?

Akşamdangelmedi.

Nasılgelmedi?Bendensonraarabayıgetirmedimi?

Getirmedi...

Niçingetirmedi?

Bilmem,efendim!..

Arabagelmedimi?

Gelmedi...

Acayip!...ŞimdiAndonburadadeğilmi?

Buradadeğil!...

Neredepeki?

Bilmem...Bizdeçokşaştık...

Arabadagelmedi,öylemi?

Evet,arabayıdagetirmedi.

Biradammıçiğnemiş,yoksaarabayıbiruçurumamıdüşür
müş!..

Öyleolmalı...

Hiçbirhaberdeyokmu?

Yoktur...
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Çokşey!...Bakşusaçmalığa...Gördünmübirkere?...Şimdiben
neyaparım?...

Çokkötü!...

Burada...Kısıklı’dayahutTophanelioğlu’ndatemizarababulunur
değilmi?

Şimdiçokgeç...Saatbeşvar...

Şimdideğil...Yarınsabah...Neakılsızadamsınsenbe!...

Yarınsabahbulunur.

Erkendenbirisigitsin...Senkendingitsendahaiyiolur...Banabir
temizarababul,getir...

Trebyen(Çokiyi),efendim!..

Amaonikidearababuradabulunacak...Anladınmı?..

Trebyen,ekselans!...

Mutlakbiriniçiğnemiş,hapsegitmiştir...

Öyleolmalı...

Benharemegidiyorum...Mumlarısöndür!...

Trebiyen,ekselans!..

7

ZavallıBihruzBey’inyorgundüşünceleri;

“Bukızonaltıyaşındaydı...Ölmekiçinpekerkendir...”ve“Mutla
kabiradamçiğnemiş,hapsegitmiştir.”nakaratlarınıboyunatekrarede
edeBeyefendi’yigeceyarısındanikiüçsaatsonralarakadaryatağında
rahatsızettiktensonragözlerinikapamayaizinvermişti.BihruzBey,altı
saataralıksızuyuyupgözleriniaçaraçmaz,nazarıdolabınüzerindeki
saatinkadranına ilişti.Akrep ikirakamınınhizasında,yelkovan isebir
rakamınınüzerindeydi.BihruzBey;

“Eyvah,pekgeçkaldım!...Yabulamazsam?”diyerekyatağından
fırladı.Alelaceleveözensizcehazırlandı,giyindi.Buaralık;
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Beyimuyanmışgaliba,diyerekodakapısındaniçeriyedalanDadı
Kalfa’nın;

Bugecesenibekleyemedim.AfedersinBeyciğim!Nâlişger’eten
bihetmiştim.Beyefendigelincebanahaberver,diye...Odauyumuş,
kalmış...Biryeremigideceksin?Giyinmişsin.Kahvaltıetmeyecekmisin
Beyim?..Andonhâlâgelmemiş...Acabaneoldudagelmedibu?Araba
ısmarlamışsın...İkisaattenberibekliyormuş,şeklindekigevezeliklerinin
hiçbirisinecevapvermeksizinharemdençıktı.Hemenkarşısınaçıkan
MişelAğa’nın;

Arabahazırdır,bekliyor!sözüne;

Biliyorum,kısabircevaplakarşılıkvererekbastonunualdı,aşağıya
indi.Arabayagirerken;

Kadıköyü’ne...Çabukol!emriniverdi.

YirmidakikaiçindeKadıköyü’nevardılar.BihruzBeyarabacıya;

Şusokağagir!Şuradansap!Şuyoldangit!...diyediyebirbağ
kapısınınönündearabayıdurdurdu.Kendisihemenarabadanindi.Bağ
kapısınınkocamandemirhalkasınışiddetlevurdu.Birdahavurdu.Bir
dahavurdu,içeridengelen;

Geliyor!...Geliyor!...seslerininardındankapıaçıldı.Kapıyıaçan;
başıyemenili,sırtıhırkalı,kırmızıkuşaklı,kalınkumaşpantolonlu,çıp
lakayaklarıkırmızıyemeniiçinde,çiçekbozuğu,çakırgözlü,seyreksarı
sakallı,bodurbiradamdı.BihruzBeybuzavallıyıadamdansaymakis
temediğinden,zorlaseslendi:

Kimseyokmube?

Nasılbiriniararsınbe?

KeşfiBey’isoracağım...

Ey,banasor!...Niçinbanasormazsın?Benadamdeğilmiyim?

Başkabirkimseyokmu?

Başkakimseyineyapacaksın?
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Senşuradanbirisiniçağırhele!..

Şimdiherkesinişivar...Nesöyleyeceksenbanasöyle!

BihruzBeybukısaadamlaboşyereağızdalaşıetmektense,içeriye
giripköşkekadargitmeninuygunolacağınıdüşündüisedekısaadam
birkolukapınınbirkanadına,diğeridiğerkanadınayapışmışolduğu
hâldegerilipduruyor,BihruzBey’ekorkunçkorkunçbakıyordu.Bihruz
Bey,“göğsümdenitilirim”korkusuylahareketekalkışamadı;söyleyece
ğini,onunanlayacağıdilleyineonasormayarazıoldu:

KeşfiBey’igöreceğim...

KeşfiBey’ineyapacaksın?

Göreceğim...Lazım...

KeşfiBeyburadayoktur.

Nerededir?Olduğuyerisöyle...

Odüngitti.Bugecedegelmedi...

Niçingelmediacaba?Sebebinibilmiyormusun?

Odışarıyagitti...İzmir’egitti...

Dünmügitti?

Gittidedikya!

Bugüngitmeyecekmiydi?

...!

KısaadamBihruzBey’euzuncabaktıktansonra,üzerinekapıyı
kapayıverdi.

Beyefendibüyükbirhiddetlearabasınadöndü.Arabacıya;

Haydi,dön...doğruköşke!..emriniverdi.Arabadasüratleyürüme
yebaşladı.

“Hayeşekherif!Neterbiyesizherifimiş!..Böyleadamlaruşakdi
ye,hizmetkârdiyekullanılırmı?Telmetrtelvale!(Böyleefendiyeböyle
uşak!)Zatenbeyefendisinedirki!...Hayyalancıhay...Bugüngideceğini
söyledi...Düngitmiş.Belkidahagitmedi,oradaydı...Hizmetkâr,odağ
ayısıbenisavdı...Kimbilir?Belkiöyleemiralmıştır.Amanecesaret!...
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Benimgibibirşahsaöyledavransın...Çokşey!...Bukadardahakaret
yutulmazya!...Andonhınzırısebeptir.Kiraarabasıylagelinceböyleolur...
Vapuradagitsemmiacaba?Yaoradadabulamazsam?Dünnasılgide
bilirdi?Vapuryoktu!..Olacakşeydeğil!..NeyalancızevzektirbuKeşfi?...
Çokşey!...Herifdüpedüzbenikovdu...Öyleya...Kapıyıüzerimekapa
yıverdi...Artıkbunasusulmaz...Birözürolsunalmalıyım...Kimdenözür
istemeli?...Mutlakabirisiniçiğnedi...Buherifihapsetıktılar...Nekadar
saygısızlık!...Onaltıyaşölmekiçinpekerkendir...Ah!...Malörököjösüif...
(Maalesef)Artıkvapuragidemem,yazık!...Hayterbiyesizdağadamı!...
Buensült(Hakaret)doğrusuunutulmaz!...Arabacı,sürbeherif!...Şu
Andon’unyaptığıişidegörüyormusun?...Malörsürmalörl...(Üzüntü
üstüneüzüntü)Arabaneolduacaba?...Hayvanlarneredekaldı?...Vui!
Elavesezan,sebyentopürmurir!...(Oonaltıyaşındaöldü.Ölmek
içinçokgençti!...)Ah!Povrfiy!...(Zavallıkız!)”

***

Kadıköyü’ndenKüçükÇamlıca’yagelinceyekadarBihruzBey’in
aklındanbudüşüncelergeçiyordu.Arababağınkapısıönündedurun
caiçeridenMişelAğakoşarakgeldi,arabanınkapısınıaçtı.BihruzBey
inerkenMişelyavaşça;

“Andongeldi.”dedi.

Beyefendibirşeydemeyerekyürüdü.KöşkegirerkenAndon,elinde
birmektuplaBey’inkarşısınaçıktı.

Nediro?

Birmektup,efendim!

Kimden?

MösyöKondorakigönderdi.

MösyöKondoraki!Nemünasebet?...

BihruzBeymektubuderhalaçtı.Süzerekmerdivendençıktı.Doğru
salonagirdi.

MösyöKondoraki’ninmektubuşöyleydi:
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“Efendim,bundanevvelkimektubumuzasözleverdiğinizcevap
gereğincefabrikamdaüçgünboşyeregelişinizibekledik.Ocevabı
verdiğinizgündenşimdiyekadararadanyirmigüngeçtiğihalde,neis
tediğimizparaödendi,nedeödenmemesebebibildirildi.Busebeple,
bugünfabrikamızatamir içinkendiliğindengelenarabanızı,hayvanla
rıylaberaberalıkoymayaüzülerekmecburolduk...Budurumhakkında
dahaönceyüksekşahsınızabilgivermiştik.İhtiyacımızolanıbuşekilde
sağlamakiçinböylebirhareketebaşvurmamızkonusundagerekçemizin
kabuledileceğiniümitederiz.Şimdi,üçgünekadarborcunuzolanyüz
ellilirayıödemenizricaedilir.Budefadahiricamızınkabuledilmemesi
halindearabanınvehayvanlarınsatılmasıylabedelindenborcunuzolan
paraalıkonularakfazlabirşeykalırsatarafınızagönderileceğininveara
bayıfabrikamızakadargetirmektearabacınızAndon’unhiçbirkötüniyeti
bulunmadığınınbildirilmesini,saygılarımızıtekrarafırsatbiliriz.”

8

BihruzBeybumektubudörtbeşdefaokudu.Herokuyuştahayre
tiartıyordu.ÇünküBey’inbeklediğişey,Andon’unbiradamçiğnemiş
veonuniçinkendisihapseatılıparabaylahayvanlarındabirtarafta
kalmışolmasıydı.ArabanınÜsküdar’da ikenMösyöKondoraki’ninFe
riköyü’ndekifabrikasınagitmesinebirsebepbulmakşöyledursun,bir
yoldahidüşünemediğinden,durumunbuşekildeolmasına inanmak
istemiyordu.BunedenlearabacıAndon’ukarşısınaçağıraraksorgula
mayamecburoldu:

Andon!

Efendim!

Arabayıneyaptın?

Amanpaşam,affedersin...Benimkabahatimdeğil...

Söyle,neyaptın?

Sizikibıraktımdünsabahiskelede...Üsküdar’da...
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Ey,sonra?

Arabayıgerialırdım...Ötedengelirdibiraraba...Çarşıaraba...
Acemiherif...Manevrabilmez...

Ey?...

Çarptıbizimaraba...Dingilnahböyleçarpılmışbirtarafa...

Peki,sonra?

Çokkorktum...SizigeçenseferkiKızıltoprakgitti...Markabozul
du...Nasılkisizbilir...

Ey,çabuksöyle...Kondoraki’yineredebuldun?

Nahorada, iskeledeferibotvar...SöyledilerbanakiKabataşgi
der...Hemsonra ikisaatyineÜsküdargelir...Gittimfabrika,gittimki
yapsınlartamirçabuk...

Ey,sonra?

MösyöKondorakiorada...Arabafabrikagirdi...Onlarahırda
götürdü.Haydizanım!..Haydikuzum!..Çabukbengidecekferibot...
Yapmaz...Yapmaz!...

Neyapmaz?

Tamiryapmaz...Bezanim,bengider...Tamiristemez...Yok,olmaz...
Olmaz...Amanzanım!...Amankuzum!...Bırakmaz...Derbenalacakvar...
Yüzelliliravar,olmaz!...

Dahasonra?...

 Ağladım...Ağladım,ah!...Olmaz...Arabavermez...Atlarbırak
maz...Aksamolur...Bensasırdi...

Eysonra?

Gittikomisyon...Komisyondedibizkarışmaz...Mahkemegit...

Acayip!...Sonra?

Mahkemegitti...Dediarzuhalgetir...Arzuhalyok,bakmaz!...

Pekibumektubuneredenaldın?Kitadonesa?(Kimverdi?)

Kondoraki,benkendi fabrikabirkeredaha...Amanzanim!...
Amankuzum!...Benköşkenasingider?Pasafendi,bennasingörür?...
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Vercanimbanabirmektup...Albumektupgötür...Benbilirdikialacak
var?...Affedersi...Benikabahatdeğil...

Ey,düngeceneyegelmedin?...

Geçkaldı...Aksamoldu...Geceoldu...Hemkorktusizi...

Peki,peki!..Haydi,git!

ArabacıAndon’unifadeleridoğruydu;nefazlasıvardı,neeksiği...
BildiğimizgibibirgünöncesabahleyinBeyefendi’yiÜsküdariskelesine
bıraktıktansonraarabayıgeriyealırkenötedenhızlagelmekteolanbir
çarşıarabasışiddetleçarpmış,arabanındingilinikırdığıgibibiryanının
daboyasınısıyırtmıştı.Bey’denkorktuğuiçinarızayıderhalyaptırmayı
düşündü,fakatAndoniyibilirdikioişiÜsküdar’dayapacakneboyacı
nededemircivardı.Üzüntüyledüşünürkenarabavapurunundüdüğü
kendisiniuyardı.ÇünkügeçensenebirgünyineBey’inarabasınıtamir
ettirmekiçinarabavapuruylaKabataş’ageçip,bir ikisaatteişinibitir
diktensonrayineovapurlaKabataş’tanÜsküdar’ageçmişti.Kendisibu
tecrübedenfaydalanmakistedi.Vapuruöğrendi.VapurKabataş’ageçmek
üzereydi.ÜçsaatsonradaKabataş’’tanÜsküdar’adönecekti.Arabayı
hemenvapurasoktu.Kabataş’açıkarçıkmazbüyükbirhızlaFeriköyü’ne
vardı.MösyöKondoraki’ninfabrikasınagitti,ustabaşınıbuldu.Yapacak
şeylerisöyledi.FakatBeyefendi’denizinalmaksızın,kendiliğindengeldiği
içinişingizlitutulmasınıvetamirparasınıkendikesesindenvereceğini
deanlattı.Herneolursaolsunkendisinedanışmaksızınfabrikadabiriş
yapılmamasıiçinMösyöKondorakiustabaşınasıkıemirvermişolduğun
için,onadanışmayagerekgörüldü,gidildi,söylendi.MösyöKondoraki,
BihruzBey’dendörtyüzküsurlirayakarşılık,evvelceödenenparalarla
hakkınıtamamenaldıktansonra,üstüneotuzliradakâretmişti.Ama
bunakanaatetmeyenKondoraki,elindekisenededayanarak,yüzelli
lirayakarşılıkBey’inarabasını,hayvanlarınıelegeçirmekiçinzihninde
çarearaştırıpdururdu.Bunlarınkendiayağınakadargeldiğinihaber
alıncapeksevindi.Arabanınfabrikaya,hayvanlarınahıraçekilmesini,
arabacıAndon’undakovulmasınıustabaşıyaemretti.Odaaldığıemri
derhaluygulamayakalkıştı.ZavallıAndonçokyalvardıyakardı,amabir
işeyaramadı.BihruzBey’inkendilerineyüzellialtınborcuolduğunu,
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buparagelmedikçearabanınvehayvanınıngidemeyeceğinisöylediler.
Adamcağızoradançıktı,Beyoğlu’nageldi.AltıncıDaire’yegirdi.Çavuş
larahalianlattı.Kondoraki’denşikâyetleretti.Halbukibu işdairenin
sorumluluğudışındaydı.Mahkemeyebaşvurmasınısöylediler.Andon,
hukukmahkemesinidearaştırdı,buldu.Mahkemedairesindeniçeriye
girerkenneistediğini,kimiaradığınısordular.Orayadaderdinianlattı.Bir
dilekçelazımolduğunusöylediler.Akşamolmuştu.Tekrargitti,Kondo
raki’yibuldu.Beyefendi’denkorktuğunusöyledivekabahatinkendinde
olduğunadairbaribirmektupverilmesiniricaetti.Buricasınasılsakabul
olundu.İstediğimektubuverdiler.Mektupyazılıncayakadarakşamsaat
biregelmişti.Andonogeceyibirhemşehrisininyanındageçirdiveertesi
sabahÇamlıca’ya,köşkegeldi.

BihruzBey’egelince;Andon’danaldığıbilgilerüzerinehayretleriçine
düştü.Oşakınlığınınbelirtileriyüzündegörünmeyebaşladı.

Yüzellilirabireskiarabaiçin!...Hayvanlardaiyicebozulmadılarmı
ya?...Şimdisatacakolsankimalır?...Özellikledeşimdidensonraarabanın
nelüzumuvar?...Gezmeyekimgidecek?Arabakullanmayakiminhevesi
kaldı?AsıldüşündürenşeyKondoraki’ninbunlarıbirrezaletleköşkten
kaldırıpgötürmesiydi.Böylesihiçdeaklagelmemişti.Nekadarisabet!
AferinAndon! İşin içindenböyledeçıkılacağınıbileydimbenkendim
gönderirdim,fakatmemnuniyetimikimseyeanlatmamalıyım...Bakalım
arabavehayvanlaryüzelliliraedecekmi?Hiçzannetmem...Fakatartık
ondanbensorumluolamam...Yağızlarıdaannemistemişti.Biryüzlira
dabunlariçinkoparırsamzatenyüzellilirabanakalır.Oh!...”

***

Evet,BihruzBeyarabailehayvanlarınbaşındanbuşekildeatılmış
olmasındansonderecememnundu.FakatmemnuniyetiniMişelve
özelliklearabacıAndon’akarşısaklamak,hattahiddetligörünmege
reğinihissediyordu.Artıkarabayokolduğunagöre,Andon’undabir
işikalmadığın için,yağızhayvanlaraannesininseyisiAbdullahAğada
bakabilirdi.Andon’a izinvermekgerekiyordu.Bunedenle,Beyefendi
birkâğıtparçasıüzerineyabancıbirçokrakamlaryazıpçizdiktensonra
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kütüphanesinegiderekdolabınıaçtı.Birufakçekmeceçıkardı.Onuda
açtı.BuçekmecedeBey’inliralarıduruyordu.Oliralardanyirmitanesini
saydı,aldı.Çekmeceyikapadı,dolabakoydu,sonradolabıdakilitledi.
Tekrarsalonageldi,Mişel’içağırdı:

Mişel!

Efendim!

AlbuonaltılirayıAndon’aver,dörtaydahadolmadıamadört
aylığınıtamamveriyorum...MademkiarabayıKondoraki’yeteslimetmiş,
artıkkendisinindeburadabirişikalmadı...Anlıyormusun?...

Trebyen,ekselans!...

BihruzBeyarabacıAndon’udagönderdiktensonra,üzerindenağır
biryükatmışgibiuzuncabir“oh!...”çekti.Vücudunda,fikrindebirhafif
likhissetmeyebaşladı...Kaybedilmişsevgilininsessizköşesiniaramaişi
arasıraaklınınbirköşesindenuğursuzyüzünügöstermeseydi,bugünkü
durumundanpekhoşnutkalacak,kendinimutlusayacaktı.

Gerçektensarıarabanınrengiatmış,eskiparlaklığıkalmamış,öte
siberisilekelenmiş,üstelikBey’inisminiveismininbaşharfinitaşıyan
markadaçizilmişolduğu için,aşkhikâyeleriningözündendüşmüştü.
Hayvanlaragelince,zavallılarosevdayükünühaftanınüçgününde
Fenerbahçe’yleGöksuarasındadurupdinlenmeksizinbirsüreklido
laştırdıkların içinhaylizayıflamışlardı,artıkbu işten istifayahazırdılar.
BuyüzdenBeyefendi,MösyöKondoraki’yesenetleborçlandığıyüzelli
liranınoarabavehayvanlariçinverileceğinidüşündükçecanısıkılıyordu.
Ekipaj’ınkendigözündeyüzelliliralıkdeğerikalmadığıgibi,lüzumuda
kalmamıştı.Kendisinesığınılacak,gidilecektekyerolanogüzelvarlık
yokolduktansonra,artıkgezintiyerlerindekimiçindolaşıp,kimegös
terişyapacaktı?...Özellikleyazmevsimidegeçipgüzmevsiminegiriliyor
vebumevsimemahsusyağmurlarınhabercisisiyahbulutlarsabahları
ufukkenarındadolaşıyordu.Kışgelmedenİstanbul’a,Süleymaniye’ye
taşınılacak,kötühavalar,yağmurlarbaşladımı,artıkbirtarafaçıkılama
yacakdeğilmi?...Bundandolayıarabanınhiçgereğiyoktu.Neisabet
oldudabunuMösyöKondorakiyüzelliliraalacağınakarşılıkalıkoydu
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ah!...Meleğin,ocansevgilinin,ovakitsizsolupharapolansarıgülün
mezarınıbilsedebaşucunagidipdoyadoyaağlasa...“Siyehçerde”
saçmalığındandolayıözürdilese!...ArtıkBihruzBey’indünyayailişkin
isteğibundanibaret!Budagerçekleşmesiimkânsızbiristekdeğil.An
cak,KeşfiBeyİzmir’egidiyor...Kimbilirnezamandönecek...Ozamana
kadarnasılsabredecek?...Sabahleyinbağagitti.Kendisinibulamadığı
gibi,uşağındanhakaretdegördü.

“Saatkaçacaba?...Beşbuçuk...Vapuragitmeyedahavakitvar...
Elbettevapurdokuzdanevvelhareketetmez.Evet!...Artıkneolursa
olsun,direkolaraksoraröğrenirim.Oyalancı,soytarıdaacabadoğru
haberverirmi?...Povrfiy!...(Zavallıkız!)Onaltıyaş,onsekiz,yirmiyaş...
Ölmekiçinpekerken!...Lamartin,kocaLamartin,sankibenimbaşıma
geleceğibilmişdebuşiiri,buprömyerögre’yi(İlkpişmanlık)yazmış.Bir
‘siyehçerde’yebenziyormuhiç?...Ah!...Nasılaffetireceğimkendimi?
Zamandaralıyor...Şimdibiraraba...YarımsaatteÜsküdar...Oradaniki
çiftebirkayık...Doğruİzmirvapuru...Durmayalım...”

BihruzBeyMişel’içağırmaküzereçanadokunacakkenkapıya“tık
tık!”diyevuruldu:

Antre!(Gir!)

Efendim,Dijöne!...(Kahvaltı)

Geliyorum...Bahçıvana,yahutbağcıyasöyledegitsin,birtemiz
arabagetirsin!..

Trebyen(Çokiyi),ekselans...

9

Beyefendiyemekodasınagitti.SabahleyinköşktenKadıköyü’ne,Ka
dıköyü’ndenköşkekadaryaptığıgezi,ardındansarıarabadanveyüzelli
liralıkborçtankurtulmanınsevinciyleBey’intasasıazalıpiştahıaçılmıştı.
Masayaoturdu.Arasıraiçindengelengizliâhlarımidesininferyadına
mağlupederekuzunuzunyemeğiniyedi.Meyvedendevazgeçmedi.
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Busıradaarabanınhazırolduğunusöylediler.Ozamanartıktatlıyıkısa
geçerekhemenmasadankalktı.Biravrupasigarasıyaktı.Dudaklarına
kıstırdı.Bastonunualdığıgibimerdivendenindi.Üsküdar’ayönelipgit
ti.Yirmidakikasürmedi,Üsküdariskelesinevardı.Arabadaninipkayık
iskelesinedoğruldu.Otuzkadarkayıkçı,Bey’inetrafınıkuşatarakher
zamankisözleriyle,hareketleriylecansıkmayabaşladılar.Beyefendi’yi
birgünevvelvapurlaberaberİstanbul’ayetiştirmekiçinikiçiftekayığı
naalmışolanKayıkçıdadiğerkayıkçılarınarasındaydı,amao,diğerleri
gibiBeyefendi’yikolundantutupçekmek,yanınasokulupkulağınamı
rıldanmakyolludavranışlardanuzaktı.YalnızBeyefendi’ye,“Senyine
benimkayığımageleceksinya...Heledurbakalım.”anlamınagelenbir
tebessümlebakıyordu.GerçektenBihruzBeyotuzkadarkayıkçıarasında
onuseçerekişaretetti.Kayıkçı,gururlahemenkayığınadoğruyürüdü.
Arkadaşıdaarkasındangitti.Kayığabindiler.SonraBeyefendi’yideal
dılar,iskeledenaçıldılar.

İzmirvapurunagideceğim...

Pekgüzel...Götürelim...

Vapurunneredeolduğunubiliyormusun?

Bizovapurlarahersaatmüşterigötürürüz...Hiçbilmezolur
muyum?

Bugünİzmir’egidecekvapurvarya!...

Olmazmıya?...Herhafta İzmir’evapurvar...Dahasabahleyin
Kadıköyü’ndenbirisinigötürdük...

Kadıköyü’ndenmi?...

Evet!...

Nasılbiradamdıgötürdüğünüz?...

Basbayağıadam...Birefendi...Bir...

Bıyıklımı,sakallımı?...Gençmi,ihtiyarmı?

Bıyıklıbirefendi...Sakalıdavarmı,yokmudikkatetmedim...

Adınedir,adınıbilmiyormusun?

Adınıişitmedim...Hoşçabiradamahatırdakalırmıya?...



RECAİZADE MAHMUD EKREM

158

Keşfimi?KeşfiBeymiadı?

Öylebirşey...

Amanbirazgayretedin!...

Korkma,dahavapurkalkmaz.Oakşamadoğru,saatdokuzdagi
der...Şimdisaatdahaaltıyageldimiola?

Altıbuçuğugeçiyor...

Senmeraketme,vaktiyleerişiriz...Yolculukmuvar?...Yoksabi
rinemibakacaksın?

Birinigöreceğim...

Kısmetolursaakşamayinedöneceksin,öylemi?

Evetdöneceğim...

KısmetolursayineÜsküdar’amı?...

Üsküdar’adöneceğim...

Demekkisenibekleyeceğiz...

Evet,bekleyeceksiniz...

İşteİzmirvapuru...Salıpazarı’nınönündeyatıyor...

Hangisi?

Nemsevapuru...Dumanıçıkıyor...Deha!Görüyormusun?

Ha,gördüm...İzmirvapurumuo?

Öyleya...

Neredenbiliyorsun?

Sabahleyinmüşterigötürdük,dedimya...Bizimişimizzateno...
Bizvapurlarıhepbiliriz...

Amanhagayret!..

Salıpazarıönündeyatan,dumanıçıkmaktaolanvapurLloydkum
panyasınınGalataadındakivapuruydu.Gerçektendeogünİstanbul
limanındanhareketedecekvapurlardanolduğuiçinetrafınıdenkdenk
ticareteşyalarıyladolu,pekçokmavnalar,yolcutaşıyanları,uğurlayanları
getiripgötürenbirçoksandallar,kayıklarsarmıştı.
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BihruzBey’inikiçiftesiokadarkalabalıkiçindengüçleyolbularak
vapurundıştarafındakiasmamerdiveneyaklaşabildi.BihruzBeymer
diveninönünüalmışolanbirKaraköysandalınaatlayarakmerdivene
çıktı.Merdivendenbirtakımıinip,diğerbirtakımıçıkmaktaolanonon
beşkişiyiaralayarakgüçlüklevapuragirebildi.

Vapuruniçindekikalabalık,dehşetlibirdurumdaydı.Birtaraftaağzı
açıkduranderin,karanlıkambaravinçleyükindirmekteolangemicilerin
gürültüpatırtısı,birtaraftaambarınyanındakieniyiyerleritutmakiçin
birbirinikakıştırıpeşyasını,kilimini,serilmişhasırını,şiltesiniilerigeriçe
kiştirengüverteyolcularınınçekişmeleri,kavgaları...Biryandanvapura
ulaşanyeniyenikamaravegüverteyolcularınınhücumu,biryandan
dayolcularınyanlarınaalacaklarısandıksepetgibieşyayıtaşıyanların
sıkıntısı...Yinebirtaraftanuğurlamakiçinvapuragelipyolcularınıara
yanlarınaşağıyukarıgezipkoşmaları,biryandanücretlerinialamamış
kayıkçıvesandalcılarınmüşterileriniaramakiçintelaşlaoradanoraya
koşuşmasıvapurdabirkargaşalık,biruğultu,birgürültüçıkarıyorduki,
vapuryolculuğunaalışkınolmayanlarınbuhaligörüpdeşaşırmaması
mümkündeğildi.

BihruzBey,merhumbabasıylapekçokdefadenizyolculuğunda
bulunduğuiçinbuyolun,buâleminyabancısıdeğildi.Vapuruniçinde
karşılaştığıkalabalıktandolayıhiçşaşırmadı.Doğrucabirincisınıfyolcu
larınamahsussalonagirdi.Başkamarotubuldu,yolculardanKeşfiBey
adındakigencinhenüzvapuragelipgelmediğinisordu.Başkamarot,bu
konuyubilmediğinisöyleyinceBeyefendivapurunyazıcısınıgördü.So
rusunuonadatekrarladıamaondandabircevapalamayınca,birinci
kaptanıgörmekistedi.Birincikaptanınkamarasındauyumaktaolduğunu
söylediler.Bununüzerineaşağıkamarayaindi,bakındı...Hizmeteden
garsonlardansordu,KeşfiBey’edairbireservehabereyineulaşamayınca
tayukarıyaçıktı.Hemdenizihemdeasmamerdivendeninipçıkanları
görebilecekşekildebirkenardaayaktadurdu.BusaatlerdeBihruzBey’in
bulunduğuhâl,beklemehalininenşiddetlisiydi.

“Neredekaldıbuzevzek?...Niçingelmiyoracaba?...Dün,‘İşlerimi
bugündenbitireyimdeyarınboşkalırım.’demişti.Halbuki şimdiye
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kadargelmeliydi...Off!...Saatsekizbuçuk...Vapuryarımsaatekadar
kalkacak!...Şukadınlarnereyegidiyorlaracaba?...Şu ihtiyar,Mösyö
Piyer’enekadarbenziyor!...Ondireköselöfrerl...(Nesöylenirsanki
kardeşi...)Of!...Niçingelmiyor?...Şugelenkayıktakifesli,Keşfi’yeben
ziyor...Evet,eveto!...Elavesezan,sebyentopürmurirl...Off!...Sürla
plajsonorillamerdoSoırant...(Oonaltıyaşındaydı.Sorantdenizinin
plajında...)Anlaşılangelmeyecek...Öyleisemuhakkakdüngitmiştir.Ey
vah!...Benkimdenöğreneyim?...Ünpiyerpötit,etruat,endiferant!...
(Küçükbirtaş,yıldız,önemsiz!)Yazık!...Birsandaldahageliyor...Oda
değil...Boşuna...Saatkaç?Onaçeyrekvar...Vapurgidecekgaliba...Sa
kıniçerdekalmayım...”

Pardonmösyö!EskövuzavezaborönpasajcnameKeşfiBey?
(AffedersinizBeyefendi!KeşfiBeyibiliyormusunuz?)

Nayni(Hayır.)

Eskölöbatopardeja?(Vapurgidiyormu?)

Ya,ya!

Demekdüngitmiş...

ZavallıBihruzBey’inaklınabilegelmiyorduki,KeşfiBey’in İzmir
yolculuğuaslındakocamanbiryalandı.Onungelişinisabırsızlıklava
purdabeklediğisaatlerde,KeşfiBeybağınınbirtarafında,birköşkve
birkahveocağıilebirdeçardaktanibaretolmaküzereinşaettireceği
hususievinintemelininkazılmasınanezaretediyorveinşaatkalfasının
gösterdiğiresmindeğişiklikleriyleuğraşıyordu.

ZavallıBihruzBey’inhayalindenbilegeçmiyorduki, içerisindeİz
mir’egidecekbiradamıngelişinisaatlercebeklediğivapur,İzmir’edeğil
Trabzon’agidecekbirvapurdu!

BihruzBey,boşyeresaatonbuçuğakadarbeklediktensonravapu
runtamhareketetmeküzereyken,ileridenemirveişaretinibekleyerek
küreküzerindebulunanikiçifteyeelsalladı.Kendisimerdivendenindi.
Ovakitkalabalıkçekilmişti.Kayığaatladı.KayıkçılardakayığıÜsküdar’a
doğrusüratleyürütmeyebaşladılar.

Yolcuyugördünnü?
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Hayır!Göremedim...Purkuailmötütuasetembesil?(Buaptal
nedenbanasendiyor?)

Düngitmişolmasın?

Dünİzmir’evapurvarmıydı?

Vardıya...DünFransızınpostasıydı.BugünNemse’nin,yarında
Moskof’unvar...

Amangeçkaldım!...Birazgayretetseniz...

 İştegidiyoruz...Bundançabukgidilmezki...Gelirkengibideğil
şimdiakıntıyukarıgidiyoruz.

Kimbilir,nezamangelir?...İkiaysonramı,üçaysonramı...Off...
Havadabirağırki!...Povradorel...Ah!Bennekadarbedbahtmışım!...
SürlaplajsonorulanıerdoSoırantdenilşefleblöopiyedoloranje...
(Sorantdenizininplajıüzerinde...)

Amankayıkçıağa!Arkanızdakimavnayıgörüyormusunuz?

Korkma...Obizigeçer...

Şugelenyolcuvapurunudagözet!

Odahauzakta...Oburayagelinceyekadarbiziskeleyevarırız.

Onereyegidiyoracaba?

OKaradeniz’egidiyor...

Bizimgittiğimizvapurdeğilmio?

Oşimdiyedekdururmu?Ogittibile...OnunyoluMarmara...

Öyleya...

Yirmidakikasonrakayıkiskeleyeyanaştı.BihruzBeyçıkarkenkayı
ğınambarınabirlirafırlattı.Kayıkçıağa;

Bereketversin,hoşgeldin!dedi.Beyefendibirazuzaklaşınca,iki
kayıkçıkonuşmayabaşladılar:

Buparlakefendininparasıçokamatelaşıdaçoğabenziyor...

Kimigörecekti?

İzmir’eyolcusuvarmışda...
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Oaradığımızvapurdamı?

Evet!...

Ovapurİzmir’edeğil,Trabzon’aydıbe!...

Adam,nenegerek...Bizparalarıaldıkya...Senonabak!..Zaten
onundabirişigücüyokki...Eğlenceyegidiyor...Gündeliğidoğrulttuk...
Haydi,artıkkayığılimanaçekelim...

10

BihruzBey,artıkhayatınıyenibirdüzenesokmuştu. Sabahleyin
yatağındançıktığıgibigeceliğiyleaçıkpencereönündebirikisaatkadar
düşüncelidüşüncelidoğayıseyrediyor,özensiz,kayıtsızgiyinipharemden
dışarıyaçıktıktansonraçalışmaodasındabirsüredersçalışıyordu.Öğle
yemeğininardındanbirazuzanıpdinleniyor,saatonadoğrubastonunu
eline,Greziella’yıkoltuğununaltınaalarakyakınkırlardaakşamınsaat
yarımlarına,birlerinekadaryürüyerekdolaşıyordu.Köşkedönüşünde,
akşamyemeğinisakinceyiyor,eğerMösyöPiyergelmişsebirliktebiriki
saatdersçalıştıktanveyaderedentepedenkonuştuktansonrayatakoda
sınaçekilipdalgınbakışlarınıdiktiğiyıldızlıgökyüzünekarşıdüşüncelere
dalıpgidiyordu...Fakatbuuğraşıların,budüşüncelerin,bugezintilerin
hiçbirisindekaybedilensevgilininhüzünlühayaligözününönündenhiç
gitmiyordu.GençBey,yenihayatınseherindenzevkalarak,duygulana
raktürlütürlürenkleriçindekigündoğuşunuvebatışınıseyretmekten
memnunoluyordu.

Issızgezintiyerindekisessizormancıklarınhareketsizliğiveürkün
tüsüruhhalinepekuygungeliyor,rüzgârınağaçyapraklarınısallamasıyla
oluşaniniltiler,acıdoluruhunaağlamaisteğiveriyordu.Yüksektepe
lerdenMarmaraDenizi’neveodenizigöklebirleştirenufkabaktıkça
düşüncesisonsuzlukkadargenişbaşkabirâlemesüzülüpgidiyordu.
Kuşlarıncıvıltısı,sularınçağıltısı,hasretlikulağınabaşkatürlüyansıyor,
bulutlarınsessizkımıltısı,yıldızlarınyanıpsönüşühasretligözlerinebaş
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katürlüçarpıyor,tabiatınherparıltısından,hercilvesindenbiranlam
çıkarmakistiyordu...

BihruzBey’inhatırınaartıknesarıarabauğruyor,nekırbeygirler
geliyordu.O,yenihayatındanmemnundu.Düşündüğüşeyyalnızyokolan
sevgilininmezarınıöğrenmek,öğrendiktensonradasıksıkonuziyaretle
vicdanınırahatlatmak,ayrılığınyükünühafifletmektenibaretti.

BihruzBeybirakşamyalnızcaçalışmaodasındauğraşıyorkenDadı
KalfaherzamankibaşörtüsübaşındaolduğuhâldeBey’inyanınagele
rek,annesininbirazgörüşmekistediğinihaberverdi.Beykalktı,doğru
annesininodasınagirdi.Annesinineliniöptüktensonrabirsandalyeye
oturdu.Anaoğulkonuşmayabaşladılar:

Sevgilioğlum...Bihruz!Neişlemeşguldün?

Hiçbirişimyoktu,kendikendimeçalışıyordum.

Lektürnedir?

Okuyordum...

Sanabirşeysoracağım...

Sorabilirsiniz...

Arabanıneyaptın?

Hiç!Eskidi...Birazdaborcumkalmıştı...Borcakarşılıkverdim...

Hayvanlardaberabermi?

Evet!..Zatenarabayüzelliliraetmezki...Borcumokadardı...

Yağızlarduruyordeğilmi?

Evet,duruyor!..

Onlarıneyapacaksın?

Birmüşteribulursamsatacağım.

Banaversenolmazmı?Benimdorubeygirlerbenimgibipekih
tiyarolmuş...Arabayızorçekiyorlar!

Sizbilirsiniz...Beğenirsenizalınız...

Bedavadeğila!...Parasınıvereceğim...
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Para iledealabilirsiniz,parasızda...Komvuvudre!(İstediğiniz
gibi!)

Acabaneversemmemnunolursun?

Geçenyazonlarayüzyirmiliravermişlerdidebensatmadım.Me
pürvu...(Fakatsiziniçin...)

Yüzyirmiliraçok.Razıolursanseksenlirayaalayım?

Trebyen!Bendeverdim...

Annesibeyazbiripekmendiliçindeağzıkırmızıkurdelâilebağlı
altınkesesiniyastıküzerindenalıpBihruzBey’euzattı.Odakendisine
uzatılanınazlanmadankabuletti.Konuşmayadevamettiler:

Şuparalargeçenlerdevâdettiğimyüzelliliradır.Hayvanlarınpa
rasınıdakonağataşındıktansonravereyim,olmazmı?

Konağamıgideceğiz?

Öyleya!...İşteEylüldegiriyor...Yağmurlarsıklaştı...Havalarse
rinledi.Bunlardabirtarafa,önümüzramazan...Bilirsinya,bencamilere
giderim...Buradanasılolur?...

Ramazanokadaryakınmı?

Öyleya,şurdaongünkaldı...

Hiçhaberimbileyoktu...Fakatburalarıdapekgüzel,nasılbıra
kalımdagidelim?...Otonburadaçokgüzelolur!

Otonnedemek?

Sonbahardeğilmiya?...İlkbahar:Prentan...Sonbahar:Oton...

Frenkçemibu?

Fransızca...Fransızcanınherlâkırdısıgüzeldir...Bizimkigibikaba
değildir.

Babacığınhiçbeğenmezdi...Ne iseootonubudefadabenim
hatırımiçinİstanbul’dageçirelim,olmazmıBihruzcuğum?...

Benşimdiyayagezmektenhoşlanıyorum...Buradagezintiyerleri
var...KonağagidersekyalnızbirBeyoğlu...Orasıdaartıkbanahüzün
lügelmeyebaşladı...
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RamazandaBayezid,Şehzâdebaşı,Direklerarasıpekgüzelolur.
Oralardagezersin...Hemseninİstanbul’damisafirleringelirdi...Burası
uzakta,besbellionuniçingelmiyorlar.

Mutlakagitmelimiİstanbul’a?

Evet.Benimhatırımiçin...

BenReşkidil veDadıKalfa ileKânun’daburayagelebilirim,
değilmi?

Olur...Nezamancanın istersekalkar,burayagelir,bir ikigece
kalırsınız...

Peki...Demekhemendemenajeedeceğiz,öylemi?

Demenajenedemek?...NiçinbanaTürkçesöylemiyorsun?

Demaneje...Sankigöçedeceğiz.

Öyleya...BugünPazar...ÖnümüzdekiPerşembegidelim...Ben
Memiş’esöyledim,ikiarabaısmarlayacak;çokeşyagidecekdeğil.Yalnız
benim,kızlarınsandıklarımız,sepetlerimiz,birazdaöteberigidecek,o
kadar...

Öyle isebendeMişel’eordr(emir)vereyimdebenimgidecek
eşyamıambale(paketyapmak)etsin.

Sendeçokşeygötürmezsinzannederim...

Çokşeygötürmeyeceğim...Birkaçkitap,biblofilan...

Memnunoldumoğlum...Allahsendenrazıolsun!...

Mersişermeri...(Teşekkürlersevgilianneciğim...)

Benimlekonuşurkenyabancıdilkarıştırmasandahaçoksevi
nirim...

Dilimalışmışda...OrövuarAnne!...

Yinemi?Neysezararyok,gidiyormusun?

Evet!..Yatmavaktigeldi...Sabahleyinbirazerkenkalkıpdaders
yapacağım...

Allahrahatlıkversin...Gityat...Sabahleyindeafiyetlekalkarsın
inşallah!...
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Mersi!...

BihruzBey,kaybedilensevgilininhüzünlühayalinihersaat,her
dakikabaşkabiretkileyicişekil,başkabirruhuferahlatanbirhalleken
disinegösterensonbaharmanzaralarınıKüçükÇamlıca’daterkedipde
İstanbul’agötürmekistemiyordu.Neyazıkkiyenimevsimingelmesiyle
TerziMir’in,kunduracıHeral’in,tuhafiyeciAlberGün’ünhesaplarıbir
birininardısıragelecekti.Süleymaniye’dekikonağabiralıcıçıkmadığını
düşündü.Yağızhayvanlarıbilesatmayaçarearadığıbirzamandayüz
elli lirayıveripseksen lirayıdaçokgörmeyereködemeyesözveren
annesininhatırınıkırmakdoğruolamadığı için,kışlığataşınmayaister
istemezboyuneğdi.

BöylelikleBeyefendidersle ilgilikitaplarıyla,BiyankiveHançerli
lügatlerini,Redhouse’ungüvenilirOsmanlıcasözlüğünüveGreziella’yı
kendibizzatgötürmeküzerediğerisimlerinisevdiğiromanlardanayır
mışolduğuellibeşaltmışkadarını,özellikledeMösyöPiyer’inkırkfrank
birbedelleöğrencisinehediyeettiğiresimlikitabı,dolaplarınsehpaların,
yazıhanenin,yazımasasınınüzerlerindeduranbasımkağıdı,kağıtbıçağı
gibialetlerle,küçükeşyalardansayılanufaktefeğintaşınmaesnasında
kırılıpbozulmayacakşekildepaketlenmesiişiniMişelAğa’yaverdi.Çamaşır
veelbiselerinbavullarayerleştirilmesiişinideDadıKalfaileReşkidilve
Nâlişger’inellerinebıraktı.Kendisiperşembegününekadarüçgüniçinde
KüçükÇamlıca’nıngüzelkırlarınıdolaşıpvedaetmeyekararverdi.

11

İstanbul’ataşınmaları,BihruzBey içinruhsalaçıdançok iyioldu.
Konaktakisalonunu,çalışmaodasını,kütüphanesinidüzenleyerekbirkaç
günhiçdurupdinlenmedenmeşgulolması,içsıkıntısınıazıcıkunutturur
gibiolmuştu.

Taşımanınüçüncügünüydü.Konağınyazlarıbekçilikgörevinide
yapanbahçıvanıbahçeyenekadargüzelbaktığınınbirnişanesiolarak,
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hembiraferinalmak,hemdebeşonkuruşbahşişekonmakümidiyle
mevsimemahsusayvagüllerindengayetgüzelvezarifbirdemethazır
ladı;birsabahçalışmaodasındaderslemeşgulken,Beyefendi’yetakdim
etti...Umduklarındanbirincisineulaşamadıysadaikincisiniumduğun
danfazlaolarakelegeçirdi.İkialtınbahşişaldı.BihruzBeyiseogüzel
buketisalonagöndermeyerekkendieliyleeskimetalbirzarifçiçekliğe
yerleştirdi,çiçekliğideyazımasasınınbirkenarınakoydu,karşısınageçip
oturdu,düşünmeyebaşladı.Sonbaharıncanıveremdensararmışiken
yinetazevegüzelvakitsizbirölümüngelişinibeklercesinegüleryüzlü
çobanyıldızınıandıranomasum,otertemizçiçekleri,oalçakgönüllü,
outangaçnazlıgülgoncalarını,osarışıntabiatınhoşkokulukızlarını
birsüreseyredaldı,bütünhasretduygularıuyanarakyüreğihafifhafif
yanmayabaşladı.Yokluğakarışmışsevgilisininhayaligözününönüne
geliyordu.Sevgidolubakışlarınıüzerindenayıramadığızarifbuketioluş
turansarıgüllerdenhelebirtanesivardıki,PeriveşHanım’anekadar
çokbenziyordu!..

BihruzBey,bugüzelgüldemetiniyokolmuşsevgilininmezarına
götürüpbırakmanınçokuygunolacağınıdüşündü,amaneçarekio
mezarınneredebulunduğunuhenüzöğrenememişti.

İçindeyenidenyeşerenbuözlemlerleBihruzBey,yineGreziella’yı
okumak istedi.Konağageldiğiakşam,kitabınereyebıraktığınıunut
muştu.Aradı,aradı,buldufakatGrezieila’dakiPrömyeRögre’denartık
usanmıştı.Burögrenin(üzüntü)ikincisi,üçüncüsü,belkidördüncüsüve
birdesonuncusuolmasıgerektiğinden,onlarıbulupokumakhevesine
düştü.Kahvaltıdansonraeldivenlerinigiydi,bastonunualdı.Konaktan
çıktı;yürüyerekköprüyeindi.OradanGalata’yageçti.Birarababuldu.
DoğrucaBeyoğlu’naçıktı.TerziMir’e,kunduracıHeral’a,tuhafiyeciAlber
Gün’euğrayarakyirmi,otuz,kırkliralıkbirhesabıödediktensonraTekke
civarındakikitapçıVik’indükkânınagitti.

BonjurMösyö!

BonjurMösyö!Nearzuediyorsunuz?

İkinci,üçüncü,dördüncüvesonuncu‘Teessüf’üistiyorum.
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YazarıkimMösyö!

YazarıDöLamartin,meşhurşair.

DöLamartin’inöylebireseriolduğunubilmiyorum.

Evet,olacak...

Hatırımagelmiyor...

Nedemek?Greziella’yıokumadınızmı?

Gençliktebelkiokumuşumdur,amahiçhatırdakalırmı?

Sizbana,Greziella’yıbulunuz...

İşteefendim!..

Bakınız,LöPrömyeRögre...Elbettebununikincisi,üçüncüsüve
birdesonuncusuolmasıgerekir...

Belki...BuradaDöLamartin’inbütüneserlerivar...Belkionların
içindearadığınızşeylerdevardır,fakatayrıcabasılmamıştır.

Hepsimi?

Evetefendim...

Göreyim...

Buyurunefendim...Yedicilttir.

Güzel!...Kaçpara?

Yedicildialtmışdokuzfrank.

Pahalıdeğil...Cildidegüzel...

Hemdeiçindegüzelresimlervardır.

Peki...Şudörtliranınüsttarafınıveriniz...

Hayırefendim!..Dörtliranınbirisifazla...Ciltlerinparasıtamam
üçliraydı.

Ha!..Hakkınızvar...Kitaplarısarınız,bağlayınızdaBeyoğlu’nda
(...)numaralıMösyöAlberGün’ündükkânınagönderiniz,olmazmı?
Oradanbanagönderirler.

Pekâlâ...



169

ARABA SEVDASI

KitapçıMösyöVik,Lamartin’ineserleriiçindeDözyemRögre,Tru
vazyemRögre,DerniyeRögre’ninolmadığınıçokiyibilirdi;fakatBihruz
Bey’icahildurumunadüşürmüşolmaksaygısızlığındabulunmamakiçin
okonuyubilmezgibigörünmeyitercihetti.Busıradaşairinbütüneser
leriniortayasürmesiise,ogünsabahtanberialtmışparalıkbilebirsatış
yapmadığından,önemlibirmiktarlasiftahetmeisteğinedayanıyordu.
Ümidigerçekleşti.Çünküokitapçıolduğuiçinsatışyapmaktanbaşka
birdüşüncesiolamazdı.

BihruzBeyoradançıktıktansonratekrarAlberGün’euğradı,gele
cekkitaplarınbiranöncekonağagönderilmesinitenbihetti.Kendiside
Taksimbahçesinekadargidipbirturyapmaküzereyürümeyebaşladı.
Bahçeyegirişinebiryüzadımkadarkalmıştki,ötedentozudumanaka
tarakbirarabanıngelmekteolduğunugördü.Bulunduğunoktadadurdu,
bekledi.Arabakendiarabası,hayvanlarkendikırbeygirleri,arabacıda
bizzatAndonidi.BihruzBey,bunlarıhementanıdı.Yalnızarabayıkul
lanmaktaolangençbeyitanıyamadı.

BihruzBeyarabasınıveAndon’uohâldegörüptanıyıncabüyük
birşaşkınlık içinedüştü.Önce,olduğuyerdekalakaldı.Sonradöndü,
arabayıTaksimCaddesi’ninköşesinidolaşıpdagözdenkayboluncaya
kadargözüyletakipetti.Arabagözdenkayboluncayineyürümeyede
vamederekbahçeyegirdi,kendikendinesöylenerektarhlarınarasında
dolaşmayabaşladı:

“Keskösekösa?...(Bunedir?)Arabayı,hayvanlarıdiyelimkiobe
yefendiKondoraki’densatınalmış;Andon’uneredenbulmuş?...Oda
berabermisatıldı?...Yoksabenzettimmi?...Benzetmedeğildi;hatta
Andonalçağıbenigördüğüzamanbıyıkaltındangülerekbaşınıöteye
çevirmedimi?...Çokşey!...Markaya,dikkatedemedim...Acababenim
başharflerimduruyormu?Duruyorsabanahakaretdeğilmi?Beceriksiz,
şıkbeyefendidekimoluyor?Nekadardazıpırcasınaarabakullanıyor!...
VayalçakKondoraki...VayHainAndon!...Demekkibunlarbizimekipajı
kaçırıpelkoymakiçinbirlikyapmışlar.Anfenbendebarase(Sonunda
kurtuldum)oldumya!Arabazatenberbadolmuştu.Hayvanlardaöyle...
Acabakaçlirayasatıldıbunlar?Nemelazım!...Üstebendenparaiste
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mesinlerde...Fakatgaripşey!...Andonha!...Şimdianlaşıldıki‘Arabanın
dingilieğrildi,yaptırmakiçinKondoraki’ninfabrikasınagötürdüm...filân,
filân...’demesihepyalanmış...Helebenkurtuldumya...Gelecekyaz
istersemdahaiyilerinigetirtebilirim.Konaksağolsun!...”

BihruzBey,buyoldasöylenesöylenebahçeniniçiniüçbeşkeredev
rettiktensonrakapıdançıktı.Epeyceyorulmuştu.Beyoğlu’nuyürüyerek
geçmeyigözealamadığıgibisarıarabayatekrarrastgelmeyideisteme
diğinden,oradamüşteribekleyenarabalardanbirinegirdi.Arabacıya;

“Dolmabahçe,oradanİstanbul’a,Süleymaniye’ye!”emriniverdi.

GerçektendeBihruzBeysarıarabayı,kırhayvanlarıyanlışgörme
miş,Andon’udabenzetmemiş,hepsinidedoğrugörüptanımıştı.Fabrika
sahibikomisyoncuçelebiKondoraki,BihruzBeyefendi’yeAndon’uneliyle
gönderdiğimektubundaanlattığıgibisarıarabailebaklakırıbeygirleri
üçgünfabrikasındabeklettiktensonradördüncügünü,türedimiras
yedilerdenBalcızâdeNisbetîBey’eyüzkırkbeşliralıkbirsenetle,yüz
doksanattıbuçuklirayasatmıştı.NisbetîBey,arabayızatenBihruzBey’de
görüpbeğenmiş,satınalmayaçokheveslenmişvebukonudaKondo
raki’ninaracılığınabaşvurmuştu.Kondoraki,arabaylaatlarıbuadama
sattığıgibi,arabacıAndon’unBihruzBey’inyanındanayrılarakaçıkta
kalmasınakendisinedenolduğuiçin,onudasıkıntıdabırakmamakiçin
omirasyedibeyetavsiyeederekişealdırmıştı!

12

BihruzBeyefendikonağaulaştığındasaatyarımagelmişti.Bey,
merdivendençıkarkenkarşısınagelenMişelAğa’yakitaplarıngelipgel
mediğinisordu.Mişel;

Geldi,efendim!Salondadır...MösyöPiyerdeorada...cevabını
aldı,hemensalonagirdi.

Bonsuar,monşerProfesör!...

Bonsuar,BihruzBey!Nasılsınız?
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Sondereceiyiyim...Siz?

Bendeiyiceyim...Fakatsizdenşikâyetimvar...

Neki?

Burayagöçedeceğinizibanahabervermeliydiniz...

Geçendefa,salıakşamısöylemiştimzannederim...

Hayır!Öylebirsözgeçmedi...

Unutmuşolmalısınız.

Unutmakmı?Öylebirkonuşmaolmadıkiunutayım.

Neyse,affedersiniz.

Affetmekbirşeydeğil,fakatbaşımagelenleribilseniz...

Neoldu;başınızanegeldi?

Cumaakşamı...Evet,cumaakşamıvegecesiçokrahatsızol
dum!...

Vahvah!...

Evet!...Çokilginç,saatonikideköşkegittim...

Ey?

Kapılarkapalı,kimseleryok...Vurdum,vurdum,vurdum...

Sonra?...

Bağcıgeldi...Onlargöçettiler,buradakimseyok...Heryerkapalı
demesinmi?

Vahvah!...

Vahvah!...Amasamakutetreşer!..(Pahalıyamaloldu.)

Sonraneyaptınız?

Sonra,arabayıgöndermiştim...Bağcıyayalvardım;gittibanabir
arababuldu,getirdi...

Ey?...

BeniKadıköyü’nekadargötürmekiçinarabacı ikimecideyeden
aşağıyarazıolmadı...Mecburenkabulettim...

Ey,Kadıköyü’negittiniz,öylemi?
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Öyleya...Oradabirdostvar...Onunevinegittim...Onlardaan
famiyadalaragitmişler...

Ey?Setünavantürsaf...(Birmacera...)

Viiü...Mesamakuteşer,vusave!..(Evet,bildiğinizgibipahalıya
maloldu...)

Sonraneyaptınız?...

Onlarıdabulamayıncaarabacıbenibirotelegötürmekistedi...
Şehirdenuzak,Fenerakitarafındabirotel...Cesaretedemedim...İstan
bul’ageçmektenbaşkaçaremyoktu...İskeleyeindim...Ozamansizin
dostunuzMösyöKeşfi’yerastgeldim...Selamverdim...Benitanıyamadı
mıneoldu,selamımıalmadangeçti,gitti...

KeşfiBeymi?

Evet!..

Olamaz,olamaz!..Empossible!(İmkansız!)

Purkua?(Neden?)

Çünküoburadadeğil...Oİzmir’egitti...

Demekkibenzetmişim...Gecekaranlığındabesbelli tanıyama
mışım...

İyigördünüzmü?

İyigördümzannediyordum,fakatmademki...

Neredevenasılgördünüz?

Birtütüncüdükkânıönünde.Birşeyalıyordu,gördüm.

Kendisinebirşeydedinizmi?

Bonsuar,MösyöKeşfi!dedim...Hiçcevapvermedi...Oradan
uzaklaştı,gitti...

Kıyafetinasıldı?

Orasınadikkatetmedim...

Yanlışolmalı...
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Mademkiİzmir’deymiş...Benzetmişimdemekolur...Neyseiskeleye
geldim,ikiçiftekayıkaradım...Kayıkyoktu...Birsandalbulabildim...Bere
ketversinodaikiçifteidi...Karaköy’eyarımliradanaşağıgitmediler...

Neyse,osandalıolsunbulmuşsunuzya!...

Evet!Amayarımlira!...OradanbirsaatteKaraköy’evardık...Be
yoğlu’naçıkmakiçinarabayok,hayvanyok,yürüyerekçıkmayamecbur
oldum...Çokzahmetçektim...Karnımaç,lokantayagirdim,‘dine’iste
dim...OradanÜnyonFransezotelinegirdim,yattım...

Çokrahatsızolmuşsunuz,üzüldüm...

Yamasraf?...Tamotuzikifranksarfettim...

Obirşeydeğil...Onuöderim...

Mersi!...

Bugünyenikitaplaraldım...DöLamartin’inbütüneserleri...

Oo!...Güzel,pekiyiettiniz...Görelimbakalım...

Paketiaçıpkitaplarıgöstererek,yedicilt,herbirindeüçerdörder
parçagayetgüzelresimlerdevar...

Çoknefis,çokgüzel!...Kaçaaldınızbuyedicildi?

Altmışdokuzfrangaaldım...

Bedava!...Cildienfes,kâğıdıenfes,gravürlerienfes!...Heleiçi!...
Kocapoet!...SclündegluvardolaFrans!...(Kocaşair!...Fransanınen
iyilerinden...)

BerangerileDöLamartin’denhangisidahabüyükşairdir?

Berangerbaşka,DöLamartinbaşka...Aralarındahiçbirbenzerlik
yok...Ötekibunagöregüneşinyanındaaygibikalır!...Güneşvarkende
aygörünmezya!...Nespa(Değilmi?)Beyefendi?...

Demek,Berangerhiçbirşey...Benöylebilmiyordum...

Dedimya,oay,berikidegüneş!...(ciltlerdenbirisinikarıştırarak)
Lasütdönanj...Bunumutlakaokumalı...Oh,KomsebolKomsesüb
lim!...(Neşans!Neyücelik!)
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Lasütdönanj!...Birmeleğindüşüşü...Negüzel!...Lütfenbiraz
okurmusunuz?...

Tabiiki!Okuruzya...

Dine’densonraokuyalım,fakat ikinci,üçüncürögrelerideoku
makistiyorum...

Onlarnedir?

PrömyeRögre’yibitirdim...Belkiellikereokudum...Türkçeyede
hementamamentercümeettim...Diğerlerinidegöreyim,bakayım
nasılşeyler?...

PrömyeRögre’yibilmiyorum...

Canım,Greziella’nınsonundakişiiri,Çamlıca’dabirgecesizoku
madınızmı?

Ha,evet!...Bildimoşiirigüzeldir.ŞaironaPrömyeRögreadınıver
miş,fakatDözyemRögre,TruvazyemRögre(Dördüncüüzüntü,üçüncü
üzüntü)diyebaşkabirşiiryazmamış...Öyleeseriyoktur...

Ya!..Benvardırsanıyordum...ÖyleysebizdeLaSütDönAnj’ı
okuruz...

BusıradaMişel,yemekhazırolduğunuhaberverdi...Eğitmeniile
öğrencisi,yemekodasınagittiler.Masayaoturdular.Şuradanburadan
konuşarakbirsaatteyemeğibitirdiler.Tekrarsalonagirdiler.Kahveler,
ilksigaralariçildiktensonra,BihruzBey’inteklifvericasıileMösyö,La
ŞiütDönAnj’ıaldı,yükseksesleokumayabaşladı.

MeşhurFransızşairininbueseri,insanruhununbaşlangıcıveso
nundakigörüntüleriyazarınanlayışınagöreanlatan,ağırkonulu,güç
anlaşılıruzunşiirlerdenoluşankocamanbirkitaptı.Amaadı“BirMele
ğinDüşüşü”idi.BundançıkardığıanlamagörebueserideGreziella’daki
şiirgibi,ölmüşgençvegüzelbirkızadairbirağıtzannedenBihruzBey,
MösyöPiyer’inokuyuşunudikkatledinlemişvebazımısraları tekrar
ettirmişti.Amayinedehiçbirşeyanlamayıbaşaramadı.Eğitmenine
karşı,“Artıkbırakınız!”demeyedecesaretedemediğinden,MösyöPiyer
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yorulupdakendikendisinekitabıelindenbırakıncayakadardinlemeye
kararverdi.

MösyöPiyeriseçoktandıröylegüzelşiirlerokumayavakitbulama
dığıniçin,bufırsattanyararlanarakheyecanlaokumayadevamediyordu.
Buşekildeeserdenbironsayfaokuduktansonrabirazdinlenmek,bir
desigarayakmaküzerekitabıbirsüreliğineelindenbıraktığında,Bihruz
Bey’imışılmışıluyurbuldu.MösyöPiyergençBey’itatlıuykusundan
uyandırmayakıyamadığındankitabıkapadı.Yavaşçacıkyerindenkalktı,
ayaklarınınucunabasabasayürüyereksalondançıktı.Hemenyatak
odasınagitti,odaöğrencisigibitatlıbiruykuâleminedalmakniyetiyle
yatağınagirdi,yorganıbaşınaçekti.Üçdakikageçmedenhorulhorul
uyumayabaşladı.Oysasaygıdeğereğitmenidahasalonunkapısını
bulmadan,ayağınınsesindenBihruzBeyuyanmışveodışarıyaçıkar
çıkmazbelkitekrargeliverirdiyearkadakiharemekoşarakyatakoda
sınaçekilmişti!...

13

ÇâkerBey,TalipBey,SohbanBeyveMâlikEfendi,BihruzBey’in
konakkomşularındanvesamimigörüştüğügençlerdendir.Bunlar,kışları
çoğuakşamBihruzBey’inkonağındatoplanırlar,konuşurlar,kâğıtoynar
lar;beşlere,altılarakadarhoşçavakitgeçirirler;fakatyazgelinceBihruz
BeyKüçükÇamlıca’yataşındığızaman,diğerlerindenyalnızMâlikEfendi
kalır;ÇâkerBeyBeykoz’a,TalipBeyMirgün’e,SohbanBeydeSarıyer’e
yazlıklaragiderdi. İştebunedenlebeşaltıaykadarbirbirleriniyahiç
göremezleryadanadirensokakta,vapurdafilangörebilirlerdi.Eylülile
beraberRamazan’ıngelişi,yazlıkçılarınsonbahargeçmedenkışlıklarına
dönmelerinenedenolduğuniçin,BihruzBeyKüçükÇamlıca’yıbırakarak
konağınageldi,diğerbeylerdeyazlıklarındankışlıklarınagelmişlerve
birbirlerininvarlığındançarçabukhaberalmışlardı.Busebeplekonağa
taşınmasınınüçüncüakşamıkomşubeylerdenikisi,ertesiakşamdiğer
ikisiBihruzBey’iziyaretegelmiş,üçgünsonrabirakşambubeylerin
dördübirdenkonaktabuluşmuştu.
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Oakşamsaatdörtbuçuğakadaroturuldu.Komşubeylerinhepsi
debüyükbirneşeylekonuşuyorlar,yalnızBihruzBeyçoğunluklasöze
karışmayaraksöylenenleridinlemekleyetiniyordu.Yazâlemine,kayık,
sandaleğlencelerine,kırsafalarınavesâireyedairolansohbetinsıcaklı
ğıazalıncagençbeyler,otuzbiroynamakistediler.Oyunmasasıortaya
geldi.Beyler,masanınbaşınaüşüştüler.Kâğıtlarhazırlandı,fakatBihruz
Bey,MâlikEfendiile,başağrısıbahanesiyle,hariçtenortakolmak,yani
onunsermayesineeşitmiktardabirparadakendisiekleyerekoyunun
dışındakalmasınıbeylerdenricaetti.Bunlaroyunlailgilendiklerikadar
BihruzBeydekâhbirköşedesigaraiçereksakinceoturuyor,kâhDöLa
martin’in‘LaSuitDönAnj’ınıkarıştırıyordu.BiraraBeyefendisalondan
kaybolunca,oyuncularınkonuşmasışöyledevametti:

BihruzBey’edikkatediyormusunuz?Hiçeskineşesikalmamış...
Sizkâğıtçektinizmiydi?

Evet,evet!...Geçenakşambenimdedikkatimiçekti...Bilmemne
var,çokamaçokdüşünüyor...

 Yalnızdüşünüyordeğil,üzünütlüde.Sizdavmıdediniz?Kaç
kuruş?

Benöyleüzüntüfilananlamam...

Dediya,rahatsızmış...Başıağrıyormuş...Budayattı...

Öyleysebizdebir taraftan rahatsızetmesek...Biranevvel
gitsek...

Şupartibitsindesonradüşünürüz...Sizyandınız...Sizyatıyorsu
nuz,öylemi?

Banakalsa,BihruzBey’inhiçbirşeyiyok,oyundabulunmakiste
medi...Başağrısınıbahaneetti...

Oyunmuoynayacağız,yoksa...Geliyor,geliyor;susunuz!...

 BihruzBey!SizinşansMâlikEfendi’yefenayaradı.Hepimizin
paralarınıçekiyor...

Gerçektenmi,MâlikEfendi?
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 İştebakınız,dörtliralıksermayedenşudörtbuçukmecidiyeile
şuradabirkaçkuruşdabakırparakaldı...

Zararyok,devamediniz...Gerekirseikişerliradahakoyarız?...

Obenimişimdeğil...Ey,Beyefendi!TalipBey,sizesöylüyorum.
Bizhiçotuzbiryapmayacakmıyız?

Sizdeyapın!..Kâğıtlarmeydanda,benimgibionbeşeöncebir
dokuzlu,sonradabiraltılıçekerseniz,paralarıalırsınız...

Ah,ah!Nerdebendeoşans?Elimeondört,filizfilikogeliyorda
yinebirşeyyapamıyorum...Herdefasındakaybediyorum...MösyöPi
yerolmalıki,siziyensin...

Evet!KomşubeylerindikkatlerindenkaçmadığıgibiBihruzBey’in
halindebirdeğişiklikvardı.Eskineşesi,eskikonuşkanlığıkalmamıştı.
Beşaltıayevvelekadarkoşupgezmekten,konuşmaktan,kumardan,
kendideyimiylesosyetedençokhoşlananBihruzBey,şimdisakinsakin
düşünmekten,tenhalıktanmemnunoluyordu.

BihruzBeybirakşamyineyalnızyemekyediktensonraçalışmaoda
sınagitti.Mişel’içağırdı.Birazişiolduğundan,kimgelecekolursaolsun,
kendisiiçin“Rahatsızdır,haremdedir”denilmesinitenbihetti.

Bey,kendikendinekâhdüşünmek,kâhPrömieRögretercümesini
birazdahadüzelterek,kâhLamartinkülliyatında, içindekendihaline
uygunbirşiire,birhikâyeyerastlamakamacıylakarıştırarak,kâh‘La
SütDönAnj’danbirkaçmısraokuyupanlamayaçalışmaklameşgul
olupduruyordu.Kulağınauzaktanuzağadavulseslerigelmeyebaşladı.
GerçektenoakşamayıngörülmesiyleRamazanayıbaşlamış,mahalle
bekçilerimübarekayıngeldiğinişehrinâdetineuygunolarakdavullarla
ilânaçıkmıştı.

BihruzBey,Ramazan’ıngelişiylebuay içinde,özellikleonbeşin
densonraKalpakçılarbaşı’nda,Bayezidmeydanında,Divanyolu’nda,
Şehzâdebaşımevkiindekikalabalığıvegezintiâlemlerinihatırlayarak
mutluolacakyerde,birhüzüniçerisinedüşüyordu;çünkükendisiiçino
âlemleriseyretmektenartıkzevkalınamayacağınıdüşündü.Evet!Sarışın
hanımsağolsaydı,elbetteodaoralardaçoğunluklagörülürdü.Halbuki
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ozavallıkızgençliğinedoyamadanöldügitti.Kimbilirhangitenhakabris
tanınhangibirköşesindeozavallıgenç,garipyatarkenBeyefendi’ninbu
kalabalıkâlemlerindedolaşıpgönüleğlendirmeninnebüyükvefasızlık
olacağınıdüşündü.

İşteBihruzBey,böyledüşündüğüniçinhüzünlenmiştivekederlen
mişti.Bukedergittikçederinleşti.BeyiFener’dekigibitatlıbirrüyaya
daldırdı.Birbuçukikisaatkadaröylecedalıp,sonundaaklıbaşınageldiği
zaman,kendikendinediyorduki;

“İnşallahotuzRamazanoruçtutayım,camileregideyim, ibâdet
edeyim...Kalpakçılarbaşı’nagitmeyeyim,Bayezidmeydanındangeçme
yim,Şehzâdebaşı’naçıkmayayım...Buralaragidersemdekimselere
bakmayayım!...”

BihruzBeyogecesahurvaktinekadarbekledi.Davultekrarçalın
cayemek ısmarladı.Yemektensonra, imsakzamanınakadaroturdu,
sonraharemegitti.

Beyinoöylesahuryemeğiısmarlamasından,oruçtutmakniyetin
debulunduğunuanlayanDadıKalfa,Beyharemegirincehemenkoştu,
geldi.Sevinesevinekonuşmayabaşladı:

İnşallahyarınoruçvar,Beyim,öylemi?..

Nasılbildin?

Ah!...Sahuryemişsin...Benhaberalmazmıyım?Çokhoşuma
gitti...Hanımefendidepeksevindi.

Niyetimi,hiçbozmayacağım...Tamotuzgüntutacağım...

AferinBeyim!Maaşallah...Allahkabuletsin...Gördünmü,ben
demezmiydim;benimBeyimelbettebirgünuslanırdiye?Fakatnamaz
dakılmalı...Namazsızoruçolmaz...Hanımefendiyigörürmüsün?

Annemdahaoturuyormu?...

Namazkılıyor...Şimdibiter;istersenazıcıkgör...Akşamdanberi
sanaçokduaetti...

Neyseartık,yarınsabahgörürüm.Şimdiçokuykumvar,yata
cağım...
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BihruzBeysabırlasözündedurdu.Ramazanınbirinci,ikinci,üçüncü
günüoruçhalikendisinibirazzorladı.Birhaftasonrabunaalışıverdive
halindenmemnunolmayabaşladı.Gecelerigenelliklesahurakadaroturur;
dersleriylemeşgulolur,sahuryemeğiniyer,haremegirer,yatar,gündüz
saatbeşekadaruyur,uyanıncaDadıKalfa’nıncoşturmasıylaabdestalır,
giyinir,saatsekizedoğrukonaktançıkar,bazenBayezidCamii’ne,bazen
Ayasofya’ya,bazıdefadaŞehzadeCamii’negider,güzelseslihafızların
etkiliKuranokuyuşlarını,doğrusözlüvaizlerininsanıuyaranveuyandıran
vaazlarıdinler;ikindinamazınıdacemaatlekıldıktansonracamidençıkar,
sergileridolaşırdı...YinebiraradaBayezid,Şehzâdebaşıkalabalıklarını,
gezintilerinişöyleuzaktanseyrettiktensonrakonağadöner,konudan
komşudandavetlidavetsiz,çoğuakşamevegelenmisafirleriyleiftarını
yaparvemisafirleriçindeuygunbirarkadaşbulduğugecelerdeSüley
mâniyeCamii’neteravihebilegiderdi...

14

Ramazanayınınon ikincicumagünüBihruzBey,saatdokuzbu
çuktanonbuçuğakadarBayezidsergisindegezinipeğlendiktensonra
avludançıktı.Meydanınbutarafısimitçi,çörekçi,hardalcı,pidecigibi
esnafıntablaveküfeleri,fincan,tabak,çanakçömleksatansatıcıların
sergileri,ayakberberlerininsandalyaleri,mangallarıyladoluydu...Bude
korunbaşındadâimamevcutolanyirmiotuzkadarseyircisiyleberaber,
kunduraboyacılarınınkutuları,dolmacı,mumcuzenciyelerintencereleri,
hediyelikeşyasatanHindûların,tespihçilerin,kuskusçularınçadırları...
Bunlarınönündesaatlercedurupbakmaktanzevkalanbirkaçyüzkişilik
ayaktakımı...Herzamanolduğundandahafazlagörünen,camidenve
sergidençıkacaksahiplerinialıpgötürmeküzeregelişlerinibekleyerek
birsırayadizilmişyüzlercekonakarabalarıdabukalabalığaeklenince,
meydaniğneatılsayeredüşmeyecekbirhalegelmişti.

BihruzBey,güçlükleKürkçülerKapısıtarafınageçerekBasmacılar’ın
önündenKâğıtçılar’adoğruyavaşyavaşyürümeyebaşladı.
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Birkaçgündenberisürekliolarakoruçlularırahatsızetmekteolan
rüzgârınağırhavasıosabahpoyrazadönerek,ortalığahoşbirserinlik
yaymıştı. İkindiyedoğru,sokaklarafırlayankadınerkekbinlercekişi,
camileri,meydanları,büyükcaddeleridoldurmuş,konakvekiraaraba
larındanbirçoğudakucaklarınısüsleyensüslühanımlarıtaşıyarak,aşağı
yukarı,birbiriardıncameydanıdolanıyorlardı.

İnsanlarınbirkısmıgidip,birkısmıgeliyordu.Bukabalığınsökülmez
birhâldeolmasındandolayıbirkaçadımdabirdurmayamecburolan
insankalabalığıiçindekimlerdikkatiçekmiyorduki?...Siyahkumaştan
düzyakalı,birönlüyelekleriveyakoyurenkkaşmirdenyakasıkadifeli
ikiönlüpaltolarıyukarıdanaşağıyakadarilikli,büyücek,tablalıfesleriiki
yandankulaklarınınüstkısmınıörtmüş,keçiderisibotlarıylaparlakve
sustalıkunduralarıçamurlekesindenvetozdantamamentemizlenmiş,
ellilik,ellibeşlik,altmışlıkefendiler,solellerindealtınveyaipekkamçılı,
nadirenincivemercan,yüzsürüoyuncakbirertesbih,sağellerindegü
müşkakmalı,kabzasıkancaşeklindeahşapbastonlarınadayanarakölçülü
adımlarvetambiruyumiçindeyürüyorlar...Kolalıavrupagömleklerinin
dimdikyakalarıaşağıdanyukarıyadoğrukulaklarınıyarıyarıyasaklamış
koyurenkvepüskülü,daimayantarafameyillikalıpsızfeslerikaşlarının
üzerinekadarinmiş,siyahceketli,darpantolonlu,parlakayakkabılı,tek
gözlüklü,eldivenlişıkbeylerinellerindebazenaltın,bazengümüşveya
bağasaplıbirerbaston,çoğunluklaikişerikişervekolkolageziyorlar...
Neredebirtemizarabaveyabirsüslühanımgörseler,gözlerinionadikip
hareketleriniotarafayönelterekhafiflikgöstermektençekinmiyorlar...
Çoğu ipekliparlakkumaşlardanrengârenkşemsiyeleri,elbiseleriyle,
parlak, incehoşveşeffafbaşörtüleriyleöbeköbekkenarları tutmuş
olanHavva’nıncilvelikızlarının,uzananellerdenkurtulmakiçinbahar
ağaçlarınınkıyıbucakyerlerindetoplucabulunanhassasçiçekleriandırır
casınaâlemekendilerinihemgöstermek,hemdegöstermemekgibiiki
zıtşeyibirleştirencilveleri...Elleri,kollarısalata,soğan,yağlıvesusamlı
simitsalkımları,Ramazanpidesiçıkınlarıyladoluolduğuhaldebaklava,
börekhayalivekahve,tütünhasretiylesabrınınsonhaddinevarmış,if
tardakikasınayetişmekiçinsaatinsaniyeleriniadımlarıylasayanboğaz
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düşkünleriiletiryakibabalarınosökülmez,geçilmezkalabalığıniçinde
bunalıp,hesaplarınışaşırdıkça“Lâhavle”çekerekbaşsallayışları...

RamazangünleriniçokiyitakipedenBihruzBey,bumübarekayınon
beşigelmedensokaklarıhıncahınçdolduranbukalabalığaşaşkınlıklaba
kıyor,ağırbaşlıbirbeyefendiyeyakışırtavırlayolunadevamediyordu.

MeydanıbingüçlüklegeçerekSabuncuHan’ınköşesinidöneceği
sırada,belkiyirmincidefaolmaküzereyinedurmayamecburkaldı.Çün
küVeznecilertarafındangelmekteolanikisıraarabalar,ilerisitıkanmış
olduğuiçinoradaduruyor,ikitaraftanhücumedenhalkıngeçmesine
engeloluyordu.Süslühanımlara,birdeaçıksaçıklafatmalarlasataşmak
içinböyleuygunzeminvezamanıarayanhafifmeşrepşıklardanikisi,âdi
birkiraarabasınakurulmuş,hafifmakyajlı,boyalıikikadınakuryapmak
içintürlümaymunluklar,türlümaskaralıklarediyorlar,kadınlardaaynı
alaycıtavırlarlaşıkbeylerekarşılıkvermektengerikalmıyorlardı.

BihruzBey,bulunduğunoktadanne ilerinedegerigidebiliyor,
ister istemezbuhallereşahitoluyordu.Ancakarababiraz ileridebu
lunduğundan,içindekibayanlarıkiPeriveşHanım’laGülşekerHanım’ın
kendileriydiseçemiyordu.

ZavallıBihruzBeysonderecedeçirkinliğinişimdigörebildiğibu
hâldenfazlasıylanefretederekkendikendine:

“Comsedegutan!..(Nekadariğrenç!)Birbayanaböyledekurya
pılırmı?AmanAllahım.Nebayağıinsanlar!..Neâdikadınlar!...Bende
çapkınlıkettim,fakatböyleiskandalö(rezil)hareketlerdebulunmadım.
Benimbaktığımkadın...Yok!Hâşâ!..Okadındeğil;birkız!...Kızdadeğil;
âdetabirmelekti...Yazık!..Povrfiy(Zavallıkız)şimdihayattaolsaydı,o
daburalardabulunurduya!...Evet!...Odaçıkardı,gezerdiamanasıl?...
Nobl(soylu)birbayanayakışırşekilde...Evet!...Şimdiobenimfıanse’m
(nişanlım)olacaktı...Belkide...Oh!...BayanBihruzolacaktı!...Yazık!...A
sezatı,sebientopürmurir!...Ah...Oşimdisolukkefeniylekaratoprak
laraltındayatıyor,bensegeziniyorum...Niçinmezarınınbaşındaağla
mıyorum?...Omezarnerede?...Of!...Comsetrtst!...(Buçoküzücü!)
Sevdiğinikaybetdetoprağınıbilebilme!...Malörököjösüü...(Maalesef,
öyle.)Amanşuradangideyimdeşuhaligözümgörmesin!..”
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BihruzBey, içinikavurannefretveözlemduygularınınsevkiyle,
yürümesineengelolanbukadınerkekkalabalığınıitipkakarakkendi
sinioradankurtardıveruhunusıkanbudüşünceleriçindehiçbirtarafa
bakmayarakdoğrucakonağagitti. İftarvaktinedahayarımsaatten
fazlavardı.Bey,salonaçıktı.Oradaannesinindavetiyleiftariçingelmiş
akrabadanbirkaçkişioturuyordu.BihruzBey,konuklarlabirazsohbet
ettiktensonrageridöndü...Kendikendinedüşünmekiçinyalnızkalmak
istiyordu.Ççalışmaodasınagitti.HalbukioradaMösyöPiyerbulunuyor
du.Bey,sevgilieğitmenindenkaçamadı,amaonabilesoğukdavran
maktangerikalmadı:

BonjourMösyöPiyer!

BonjourBeyefendi!Commansava?(Nasılsınız?)

Bekiyideğilim...Siznasılsınız?

Benoldukça iyiyim,sizebirkitapgetirdim...Birazeskiceama...
Benimkitaplarınarasındaelimegeçtide...

Teşekkürederim...Nasılbirkitapo?

ManonLesko...Olağanüstügüzelyazılmışeserlerindendir.Bunu
okumadınızzannederim...

Hayırsanmıyorum,görmedim...

AmourdeFammamabubiramouraşarne(Kadınaduyulanaşk),Pol
eVirjini,LaDamoKamelyafilândeğil...Trezenteresan...(Çokilginç...)

Hemenokusak!...

Sizkendikendinizeokursunuz,bakınıznekadargarip,nekadarazgın,
bununlaberabernekadarfedakâr,nekadarhazinneticelibiraşk!...

Ricaederim sizbaşlayında sonradabenkendi kendime
okurum...

Trebyen!...Fakatzamanımızvarmı?Şimdiakşamyemeğinegit
meyecekmiyiz...

Dahayarımsaatvar...Başlayınsiz...

Pekiöyleysebeşonsayfaokuyabiliriz...
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Konağataşındıklarından,özellikledeRamazanıngelişindenberi
BihruzBey’inhareketlerinegelendurgunlukveaşkkonularınagösterdiği
ilgisizlik,MösyöPiyer’indikkatiniçekiyordu.GerçigençBey,dersleriyle
öncekindendahafazlameşguloluyordu,amabugidişlebuderslerden
debıkması içtenbiledeğildi.Amabudurumda,kendisininyumuşak
yüzlüdostuolanyüzotuzaltı frankellisantdensonsuzayrılıklaay
rılmakgerektiğinidüşünmekMösyöPiyer’ioldukçaüzüpduruyordu.
ÖzellikleBey’inarabasınınnesebeplekaybolduğunuMişelAğa’dan
gizlicesorupöğrendiktensonraMösyöPiyerdahafazlaüzülmeyeve
kendieğitmenliğinidevamettirmek içinBey’ebaşkatürlüyaranmak
çaresinidüşünmeyebaşladı.Buçareise;arasıraşevkvearzuuyandı
ranromanlarbulupgetirmeklegençBey’inhernedensebezginleşmiş
heveslerinicanlandırmakvederskitaplarını‘amourdefamm’hakkın
datatlıbahisleraçarakonukonuşmayamecburetmekti.Fakatdeğerli
öğrencisininmaddîkuvvetişüphegötürürveneolacağıbelliolmazbir
hâldeikendışarıdanparailekitapalıpgetirmekuygundeğildi.Osebeple
MösyöPiyerbazıdostlarındadabulabileceğiotürlükitaplarıödünçalıp
öğrencisinegetirmeyidüşünüyordu.MösyöPiyer’inevindeeskibirsan
dığıvardı.Birçoğupolitikayailgilibirçokkitapçıkilelüzumsuzevrakve
kâğıtlarladoluydu.Mösyö,birakşambirkâğıtaramakiçinsandığıaçtı,
içindekilerikarıştırırkenelinecildidağılmış,kapağıyırtılmışbirkitapgeçti.
KitababakarkenManonLeskohikâyesiolduğunugörüncealdı,birtara
fakoydu.Cumagünükonağagelirkenkitabıdagetirmeyiunutmadı!...
İşte,oparçaparça,sayfalarıbükülmüş,yırtılmış,elealınmazderecede
kirlenmişkitabınkonağagetirilmesindekisebepveniyetbuydu.Böyle
oluncaBeyefendi’ninokitapiçin“aman,okusak”diyerekgösterdiğiar
zuyuMösyöPiyer,büyükbirmemnuniyetduygusuveamacınaerişme
heyecanıylakabuletti...

Evet!MösyöPiyerkitabıalarakbüyükbirkeyifleyükseksesleoku
maya,BihruzBeydecankulağıyladinlemeyebaşladı.Nefaydasıvarki
romanlardanonbeşsayfaokunamadantopatıldı.EmektarMemişAğa
kapıdangörünerekikazederbirtavırla;
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“Misafirleroruçaçacaklar,sofrabaşındabekliyorlar!...”dedi.Çaresiz
yemekodasınagidildi.BihruzBey,Profesör’üngetirdiğibuyeniroma
nımeraketmeyebaşladığıiçin,aklıhepondaydı.Bunedenlesofrada
kimseyeiltifatetmiyor,misafirlerdeBey’inısrarlısessizliğinekarşıağız
larınıaçmayacesaretedemiyorlardı.Odadaarasırakaşıkveçatalların
tabaklarakazaylaçarpmasındançıkanhafifvecüretsizbirtıkırtıileMişel
Ağa’nınorayaburayahareketettikçeayakkabılarındançıkançekingen
gıcırtıdanbaşkasesduyulmuyordu.

Neyse,sonundayemekyenildi,salonageçildi.BihruzBeybirinci
kahvevesigaralariçilinceyekadarsalondabulunmayazordayandı.So
nundamisafirlerekarşı;

“Affedersiniz...Eğitmenimiledersyapacağız...Sizkeyfinizebakı
nız...”diyerekMösyöPiyer’e işaretetti, ikisibirliktesalondançıktılar,
dersodasınagittiler.OdayagirergirmezBihruzBeyManonLesko’yu
MösyöPiyer’inelinetutuşturdu:

Lütfenokumayadevamedermisiniz?

Trevolontye...(Seveseve)Buhikâyebanadayenidenmerakverdi.
Gençliğimdebeşaltıkereokumuştum.Kitabıneskimişolmasındanda
anlaşılıyorya...Nekadarokusambıkmıyorum...Bunlar...

Ricaederim...Okonularısonrakonuşuruz.Romanıbuakşambi
tirseknasıloluracabadiyorum?...

Bilmemki...Bitirebilirmiyiz?

Helesizokuyun,saatyediyekadardahaoturacağız...MösyöPiyer
yalnızaradabirsigarayakıpMişelAğa’nıngetirdiğikahveyideiçerekbir
ikinefesalmayafırsatbuldu.Yaklaşıkbeşsaatkadarhiçaravermeden
devamederekromanınyarısındanfazlasınıokudu,öğrencisidedinledi.
Fakatzavallıihtiyarındagücükuvvetiartıkkalmamıştı.

Birtaraftansahurvaktiningeldiğiniilâniçinsokaktandoğrugelen
davulseslerienilgisizkulaklarabilekendisiniduyuracakşekildegürül
tülerkoparırken,diğertaraftanemektarMemişAğa’nınyinekapıdan
görünereksoğukbirsesle;
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“Misafirleryemeğeinecekler...Yemeklerdesoğuyor!...”diyehaber
verincesohbetikesmekzorundakaldılar.MösyöPiyer’in;

“Nousallonmange,nespa?..Oh!Jeveferönbönsupe!..”(Yemeğe
gidiyoruz,değilmi?Bayağıacıktım...)diyerek,yemektendahaçokiçinde
bulunduğuazaptankurtulmakamacıylagösterdiğiarzuyakarşıBihruz
Beybirşeydiyemedi,yemekodasınagidildi.İftardandahasakin,daha
hüzünlübirşekildeyemekleryenildi,masadankalkıldı.OsıradaMösyö
PiyerhemenBihruzBey’inyanınagiderek;

“EbienmonşerBey!...(Sevgili...)Buakşamdadersyapamadık...
Sizdeyoruldunuz,bende...Yarınsabahsizgeççıkarsınız...Benimbiraz
erkengitmemgerekiyor...”dedi.Bunuyapmaktakiamacıartıkyatak
odasınaçekilmek içinBey’den izin istemekti.BihruzBey iseromanın
tamamınıogecedinlemekistediğinden,MösyöPiyer’itekrarçalışma
odasınagötürmeküzeredavranıyorduki,kurnazihtiyarderhalcebinden
saatiniçıkarıpbakarak;

“Ooo!...Saatsekizolmuş...Benimiçinçokgeç...SabahGalata’da
biriylebuluşacağız...Pardon,amardil...”(Affedersiniz,Salı...)dedi,Bey’in
elindenkurtuldu.

BihruzBey,romanımutlakabugecebitirmekistiyordu.Onuniçin
çalışmaodasınatekbaşınagitti.Kitabıkaptığıgibiharemegirdi.Yatak
odasınaçıktı,soyundu,odakapısınısürmeledi.Kanepeninüzerineuzandı.
MösyöPiyer’inbıraktığıyerdenromanıokumayabaşladı.

15

BihruzBeyromanınalttaraflarınıokudukça,dahabirmeraklanı
yorveokumayadüşkünlüğüdeartıyordu.Hikâyeninkahramanıolan
gençâşığınsevgilisiManonile,Amerika’daNevOrlean’agidişlerinden
sonrakimaceraları,ikisibirdenumulmadıkbirbelâdandahakurtulmak
içinvahşilerinkarargâhınadoğrukaçarkenkumlukbirçölünortasında
yorgunluktanveaçlıktangüçsüzdüşenzavallısevgilininölümü;zavallı
aşığın,sevgilisinigömdüğüçukurunüzerindeyaralıvehalsizolduğu
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hâldebirgünbirgeceyatıpkalktıktansonrayakalanıpNevOrlean’da
hapsedilmesiveManon’uncenazesininşehretanışmasıçoketkileyici
birşekildeyazılmıştı.BihruzBey’inyinebirdenbirecanlananhayalleri,
oolaylarıveonlarınuyandırdığıhislerlekendihaliarasındabirtürvar
olanbenzerliğiuygunlukderecesindegöstermeyebaşladığıiçin,kitabı
bitirmedenelindenbırakamadı.Buyüzdensabahınsaatdördünekadar
olduğuyerdeuyanıkkaldı,okumasırasındakendikendinesönünceye
kadaryananmumlarınisiodayıdoldurdu.Bey,kitabıkapayıpbirhayli
zamandüşünceleredaldıktansonrayerindenfırladı,birpencereaçtı.
Odanın içindekidumanpenceredenbacadumanıgibiçıkıyordu.Bey,
ayaküzerindeduramayacakkadaryorgunolduğundan,odanınhavasını
hızladeğiştirerekhemenyatağınadüşmekiçinkapıyıaçtı;DadıKalfaise
terastaydı.Kapıaçılıncahemengeldi,odayagirdi.Bey’inyatağıbozul
mamış,odayıdumaniçindegörüncedikkatvemeraklaBey’ininyüzüne
baktı.Bey’inbirersiyahhalkaiçinegirmişveküçülüpçukurakaçmışfersiz
gözleri,uykusuzluktanheyecandanrengikaçmışyüzü,yorgunluktantir
tirtitreyendizleri,halindebüyükbirperişanlıkgösteriyordu.DadıKalfa,
sevgiliBey’ininbugüçsüzveperişanhaliniüzüntüyleseyrettiktensonra
söylenmeyebaşladı:

Vahvah!...BukocapapaznezamangelsebenimBeyimdeböylebir
hâlgörülüyor!...Hınzırherif,böyledersokutulurmu?...ZavallıBeyciğim,
sabahlarakadargözlerinikırpmamış!...Opiskitapiçinmiböyleharap
ettinkendini?...BunaHanımefendiderazıdeğil,benderazıdeğilim,
Allahdarazıdeğildir;barigiryatağınadabirazrahatet!...Vahvah!...
Bugünoruçdatutulmaz!...Birazuyudabakayım,sanaçorbagetirte
yim...Hadisenyat...Benpencereyikapatırım...Hayhâinherif!...Ne
oluyorsunayol,bukadarçokdersverecek?...Sankibirgecedehepsini
okuyupöğrenecek...

BihruzBey,DadıKalfa’nınbusözlerinidinlemeyerekkendisiniya
tağazorattı.DadıKalfaisepencereyikapayıp,sigaratablasınışamdanı
filânkaldırmaklameşgulolurken,hâlâsöyleniyordu:
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Vallahibukadarıdagünahtır!...Elâleminevladınıokutacaksan
adamgibiokut!...Bukadarzorlayacaknevar?...Helegelsindebir,söy
lemediğimibırakmayım...Yabancıdilöğretecekdesankineolacak...

DadıKalfa,MösyöPiyer’ingereğindenfazladersverip,biricikBey’ini
sıktığınısandığı içinbukadarcıksöyleniyordu.Budeğerlieğitmenin
öğrencisineöyleheveslerinihareketegeçirecek,arzularınıuyandıracak
hikâyelergetiripokuttuğunu,bunudakendisineçıkarsağlamak için
yaptığınıbilseydi,acabadahaneleryapacaktı?

YatağınagirdiktensonraBihruzBeyuyuyabilmekiçinçokuğraştı,ama
başaramadı.Okuduğukitaptakiacıolaylarıbirtürlüaklındanvebunların
kendisindesebepolduğuözlemduygusunugönlündençıkaramıyordu.
Uykuyadalacakolsa,gözlerininönünederhalikimezargeliyordu.Birisi
ıssızbirçölünortasındakabarmışbirtopraktanibarettiveüzerinegenç
birinsankapanmışağlıyordu.Diğeriikisıraağaçlıkarasındangidilenbir
mezarlığınbirkenarındasütunlu,yaldızlar içindemükemmelbirme
zardı,amabununyanındanbirkuşbilegeçmiyordu.BihruzBeyhayal
ettiğibuyaldızlımezarınkimeaitolduğunudabildiğiiçinkendikendini
azarlamaktangerikalmıyordu.

Bütünbuçekişmelerledörtbeşsaatuğraştı.Sonunda,sıkıntılıve
fakatuzunbiruykuyadaldı.OnbirbuçuğadoğruDadıKalfa’nınodaya
giripseslenmesiüzerinegözleriniaçtı.Obirkaçsaatlikuykusinirlerine
iyigelmişti.Midesiaçlıktankazınıyordu.DadıKalfa’nınhazırlattığıçorba
ilekebabıiştahlıcayedi,kahvesini,sigarasınıdaiçti,tekraryattı.Arada
biruyanıptekrardalarakogecesekizdokuzsaatuyuduktansonra,gün
ağarırkenyatağındançıktı.Pencereyiaçtı,önündegeceliğiyleoturdu,
derinderindüşünmeyebaşladı.

Kaybettiğisevgilininmezarınınyeriniöğrenmek içinbirçarearı
yordu.Düşündü,düşündü,birçarebulamadı.Hiçolmazsasevgilisinin
gezipdolaştığıyerlerdeveözellikleÇamlıcabahçesindekendikendine
gezinipağlayıpbirtesellibulmaküzereDadıKalfailekonaktandahabir
ikihizmetkâraldı;KüçükÇamlıca’dakiköşkebeşongüniçingitmeyika
rarlaştırdı.KararınıDadıKalfa’yasöyleyince,ikigünsonraolur,cevabını
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aldı.BihruzBey,bukararüzerineiçibirazrahatlayarakogünsaatona
kadaryatakodasındakaldı,sonraDadıKalfa’nın;

“AhBey’im,iyisinmaşaallah!...Giyinipdeazıcıkhavaalmayaçıksan
nasılolur?Havagüzel,sokaklarnasıldakalabalık;gezer,eğlenirsin...Hay
diBey’im,hazırlan!”demesiüzerinegiyindi,bastonunualdı,konaktan
çıktı.Direklerarası’nadoğruağırağıryürümeyebaşladı.

TamdaogünşansınaDireklerarası’nınkalabalığıharikulade idi.
Gelenlervegidenlerdenoluşan ikisıralıbuhareketliarabazincirinin
birucuŞehzadeKarakolu’nda,diğerucuBayezidMeydanı’ndasona
eriyordu.Mevkiinçaycılartarafınıerkekler,camitarafını isekadınlar
tutmuştu.Karşıdankarşıyageçmekimkansızgibibulunduğunoktadan
ileriyegitmekdebirhaylizordu.

BihruzBey’inSüleymaniye’denVezneciler’egeldiğiyol,kendisini
kadınlarıntarafınaulaştırdı.Bey,yolunöbürtarafınageçmekistedi;ba
şaramayacağınıanlayınca,kenardanDireklerarası’nagitmeyidüşündü.
Uğraşauğraşabiraz ilerleyebildiysede, fazla ilerleyemedi.Onoktada
duranbirkaçadamınyanınasığınarakkalabalıkdağılıncayakadarkalmaya
mecburenkararverdi.Önündekirengârenkşemsiyealayınınbirkısmı
aşağıya,birkısmıyukarıyadoğrudalgalanadalgalanagidiyordu.

İçinedüştüğübugeçilemezyolüzerindebakışlarıkendineçeken,
akıpgidenbaşörtüsüdeniziniisteristemezseyredalmıştı.Önündengelip
geçenhanımlaradalgındalgınbakıpdururken,yüreğibirdenbireşiddet
leçarpmayabaşladı.Zavallıgencinyüzününrengiuçuyordu.Yanından
aşağıyadoğrugidenikihanımınkırmızışemsiyelisini,kaybettiğisevgiliye
benzetmişti.Bayanınkalıncabaşörtüsüaltındakiyüzünedikkatlibaktığı
zaman,Üsküdarvapurundauzaktangördüğühanım;yanikaybettiğisev
gilininkızkardeşiolduğunutanıdı.Sonunda,ikiaydırmerakettiğimeza
rınyeriniöğrenmekiçinelegeçenbufırsatıkaçırmamasıgerekirdi.Bu
nedenle,kırmızışemsiyeyitakipetmeyekararvererek,hemenharekete
geçti.Kırmızışemsiyedurdukçaodadurdu;oilerledikçebudailerledi;
nihayethanımlarŞehzadeKarakolu’nunköşesindensağasaptılar;Beyde
saptı.Osokakhernekadardiğerlerikadarkalabalıkdeğilsede,tamamen
tenhaolmadığıiçin,BihruzBeyşemsiyeyepekyaklaşmakistemiyordu.
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Kırmızışemsiye,birhayligittiktensonratekrarsağdabirsokağasaptı.
Busokakdagelendengeçendenboşdeğildi.Hanımlarönde,Bihruz
Beyarkadabirazdahagidildi,yinesolasapıldı;burasıbirazdahasessiz
birazdahasakindi.BihruzBey’indeartıkdahafazlabeklemeyesabrı
kalmamıştı.Hızlıhızlıgitti,kırmızışemsiyeninyaklaştı.Kırmızışemsiye
isebaşındanberitakipedildiğininfarkındaydı.Beyinayaksesiniduyunca
döndü,kendisinebaktı.BudakikadaBihruzBeyartıkkırmızışemsiyeli
kadınınyüzünebakmıyordu.Gözleriniyeredikipamacınıanlatmaya
başladı;gençbayanıdacevapvermeyemecburetti:

Ah,pardonefendim!...Milpardon!...

Niçin?...Nevarpardondiyecek?...

Ah!Nasılsöyleyeyim?...Dilimvarmıyor...Fakatmecburum...
Ah!... ikiaydırnasılacılar içindeolduğumubilseniz,banamerhamet
edersiniz...

Neistiyorsunuz?...Adamlargeliyor,çabuksöyleyiniz.

Ah!Nasılanlatsam?...Kızkardeşiniz...Of!...Söylemeyedilimvar
mıyor...Ah!...Mezarınınyerinineredeisebanasöylemeniziricaederim...
Affedersiniz...Amaşundaneminolunuzkikızkardeşiniz...Ah!...Biranj
(melek)gibişast(temiz)olarakgitmiştir...

Nelersöylüyorsunuz,söylediklerinizdenhiçbirşeyanlamıyorum
ki!...

Ah!...Ozavallımeleğigörmüş,çoksevmişidim...Benimşanssız
lığım...Neoluraffediniz!...

Sizeneistediğinizisoruyorum?

Kızkardeşinizinmezarınıöğrenmekisterim...

Benimkızkardeşiminmezarınımı?...

Evet!...Pardon...Kusurumuaffedin...Neyapayım...Yüceşahsınızı
teminederimki...

Sizkızkardeşimineredegördünüz?...

ÇamlıcaBahçesi’ndegördüm...Fakatsiziteminederimki...Ah!..
Kızkardeşinizbirmelekti...
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Konuşupgörüştünüzmü?

Evet!...Amamapetroldonör(Onurla)saygısınırlarınıaşmadan
konuştuk...Ah!...Komsetrist!...(Nekadaracı!)Milpardon,efendim!...
Nesöylediğimi,nesöyleyeceğimidebilmiyorum...Evet!..Sadecebir
defacıkkonuştuk!...

Bahçedekonuştunuz,öylemi?

Evetefendim,bahçede...Ah!...

Havuzbaşındaolacak...

Evet,evet!..Ah!...Sizneredenbiliyorsunuz?

Sizonabirçiçekverdinizdeğilmi?...

Ah,evet!...Birçiçek...Mapovrflor!...(Zavallıçiçek!)

Odasizeteşekkürleretti,çiçeğialdı,göğsünetaktı,öylemi?

Evet,evet!...Aynenöyleoldu...

Azıcıkgeridekalın,şuadamlargeçsin...

Pekiefendim...

Dahasonra?Başkabirdefakendisinebirmektupdahaverdinizmi?

Ah!...Affedinlütfenefendim...Mektupbaşkabirşeydeğildi;ev
lenmemiziçinbirteklifti.

Kardeşimibeğendiniz,sevdinizmi?

Ah!Bilemezsiniz,düşünemezsiniznekadarçoksevmiştim...

Öldüğününeredenduydunuz?

 İkiay...Tastamamikiaygezdim,aradım...Biryerlerdegörmek
mümkünolmadı;ansızınkayboluşunabiranlamveremiyordum,kor
kuyordum,kimseyesoramıyordum,nihayeto‘malör’ü(üzücü)haber
aldım.Ah!Komjesufer!...(Nekadaracıçektim!)

Bellikiçoksevdiğiniziçinhemenöldürdünüz...

Ne!...Benmiöldürdüm?Onuniçinbenherdakikaölmeyeha
zırdım...Onunyerinekeşkebenölseydim...Hayatbanaharamoldu...
Gözümdünyayıgörmüyor...Povranj!...(Zavallımeleğim!)

Şimdigörseniz,kardeşimielbettetanırsınız,değilmi?

Ah!...Nediyorsunuzefendim,nedemek?Hiçtanımazmıyım?
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Heleyüzümebirazbakınız!Sakınkardeşimsandığınızbenolma
yayım?...

Ah!Okadarçokbenziyorsunuz!
Beyefendi,benianambirtanedoğurmuş,nekız,nedeerkek

kardeşimvar...
Ah!Doğrumusöylüyorsunuz?Empossibl!...(İmkânsız!)
Bahçedekardeşimlebirliktegördüğünüzhanımdabuhanım

değilmiydi?
PeriveşHanım’ınönüsıragidenÇengiHanımtambusıradaarka

sınadönüpbaktı,alaycıalaycıgülümseyerek;
“Küçükbey,yaşlanmadanbenimgibibunamışgaliba!”dedi.Bihruz

BeydeÇengiHanım’ınÇamlıcagörüşmesigünündenberikulağında
kalansesinihementanıdı.Bununüzerinehemenhanımlarınyanında
utancınıhafifletecekbirnedenaradıvetekrarsözebaşladı:

Ah!Pardon!...Milpardon!...Benimsuçumdeğil...KeşfiBeysöy
ledi...Evet,işteobenialdattı...

Zararyok!...Baribundansonrasevdikleriniziçabukçabukmezara
göndermeyin...

Ah!...Pardon!...Fakatniçinlandonuzlagezmeyipdeböyleyaya
geziyorsunuz?

Nasıllando!
Hani,sizibahçedeilkgördüğümgünkügüzelekipajınız,süslüara

banızlagezmenizgerekmezmi?...
Ha!Oarababizimdeğildi...Bizonukirailetutmuştuk.
Vahvah!Yazık...
Peki,sizinosarıfaytonneoldu?
Onaalacaklıelkoydu...Şey...MösyöKondoraki’yebıraktım...
Çokyazık!...
BihruzBey,uzunsüredirrenkvenakışlarınıkendindengeçerek

seyrettiği,zevkvehüzünlerinedalıpgittiğihayalinyüksekdünyasın
dan,gerçeğinsertzemininebirdendüştü.Birdakikaöncesinekadar
gözününönündekihüzünlükırlar,renkligünbatışları,yıldızlıgökler,
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çiçeklibahçelerbirandadağılıpmahvoluyordu!Birdakikaöncesine
kadaretrafındagürültükoparankuşlarıngönülçelenşarkılarıderinbir
sessizliğedönüşüyordu!...

Dahabirdakikaöncesinekadarnefesnefesruhunuıtırlıkokularla
süsleyen,baharınsevdayıarttıranesintileribirandayokoluyordu!Kı
sacası,birdakikaöncesinekadarruhunuvefikrinigözyaşlarıylaperişan
edenhüzünlü,tatlıheyecanlarbirandasilinmişti!

Buzamanzarfındayüreğinihayret,nefretvehasretinhepsineben
zeyen,amahiçbiriolmayan;açıklanmasıveanlatılmasıimkânsızgarip
birduygukapladı.Bugaripduyguiçindeyaşadıklarındanacıveyatatlı
hiçbirzevkalamazoldu.Varlığınıhissetmiyordu;neredebulunduğunu,
neyaptığını,neyapmasıgerektiğinidüşünmeyegücüyetemedenvücu
dunuhareketettiriyordu...

Bilinçsizbirgüçletakibedevamediyor,buçirkinhareketineetraftan
bakıldığınıfarkedincederuhundabirbüyüknefretduygusuhissediyor,
fakatkırmızışemsiyedenuzaklaşmayagücüyetmiyordu,hattaönlerinde
gidenÇengiHanım’ın;

“Yeterartıkamayeter...Peşimizitakılma!...Hadioğlum,hadiişine
git...”şeklindekiazarlamalarınıda işitmiyor,onlarınsöylediğinintam
tersinehanımlarıizlemeyedevamediyordu.Birazileridekibirsokağın
köşesindençıkansonderecemükemmelbirlandonunkendilerinedoğ
ruhızlagelişi,zavallıBihruzBey’ikendinegetirdi.İşte,ozamanaklını
başınaalarakkırmızışemsiyelihanıma;

“Aman!Aman!Birlandogeliyor...Pardon!”dedi...
Yenidengeldiğitarafadönerekkoşakoşailerlemeyebaşladı.Periveş

Hanım’laÇengiHanımise;BihruzBey’inolayınbaşındansonunakadar
olantuhafhallerindenbahsederekvekahkahalareşliğindeyavaşyavaş
yürümeyedevamettiler!...

SON




