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Yazar Hakkında

Bu eserin yazarı, Ah met Mit hat Efen di, 1844’te İs tan bul’da dün-

yaya geldi. Küçük yaş ta ba ba sı  vefat edince ai le ce Vi din’e, ağa bey i nin 

ya nı na git ti ler. İlk eğitimine bu ra da baş lar ve ai le kı sa bir zaman son ra 

İs tan bul’a döner. 1861’de tek rar ağa bey i nin ya nı na gi di lin ce, o da Niş 

Rüş ti ye si’ne (Or ta okul) gi rer ve üç yıl son ra me zun olur. Kı sa za man da 

Tu na vi la ye ti Mek tu bi Ka le mi’ne (Ya zı İş le ri Da ire si) gi rer. Bu görev de 

Mit hat Pa şa’nın tak di ri ni ka za nır. Bu ba şa rı ona pa şa nın ken di is mi ni 

ver me siy le kuv vet le nir. Bu ara da İs tan bul’da iken öğ ren me ye baş la dı ğı 

Fran sız ca’yı geliştirir. Tu na ga ze te si nin ya zı iş le rin de de ça lış ma ya baş lar. 

1866’da ev le nir. 1869’da Tu na ga ze te si ne baş ya za r olur.

Mit hat Pa şa Bağ dat’a atanınca, onu da ya nı na alır. Bağ dat’ta vi

la yet mat ba ası nın ve Zev ra ga ze te si nin müdür lüğünü ya par. Bu ra da 

Mu ham med Can Mu at tar adın da bir İran lı’dan şark (do ğu) ilim le ri ni 

öğ re nir. 1870’de, Ma arif Ve ka le ti’nin açtı ğı mek tep ki tap la rı ya rış ma

sın da bi rin ci olur. Ar ka sın dan “Kıs sa dan His se”yi ve “Le ta if’i Ri va ya tım” 

ad lı ilk hikâyelerini ya zar.

Bu ara da ağa beyi ölün ce ka la ba lık olan ai le nin ge çi mi ni sağ la mak 

ona düşer.        
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1871’de İs tan bul’a gelir. Ce ri dei As ke ri ye’ye baş ya zar olur. Evin de 

kur du ğu mat ba ada ilk eser le ri ni ya yım lar. Mat ba ası nı kı sa bir süre son ra 

Babıâli’ye ta şır. Bu ara da “De vir” ve “Be dir” ad lı iki ga ze te çı ka rır. Na mık 

Ke mal’le ta nı şır. Be dir’den son ra “Da ğar cık”, sür gün de iken ak ra ba sı 

“Meh met Cev det” adı ile “Kırk Am bar”ı çı ka rır.

1872’de “Ey vah“ ad lı ilk ti yat ro ese ri sah ne le nir.

“Va tan Ya hut Si list re”nin halk üze rin de uyan dır dı ğı tep ki 1873’te, 

Na mık Ke mal ve ar ka daş la rı ile sür güne gön de ril me si ne se bep olur.             

Sür gün ol du ğu Ro dos’ta bir çok ese ri ni ya zar. V. Mu rat’ın tah ta geçme siy le 

af fe di lir ve İs tan bul’a döner. Bu dönüş onun için tam bir yön de ğiş tir me 

olur. Ar tık dev le te kar şı de ğil, onun ya nın da ve onun sa vu nu cu su dur. 

Bu dönüş, onun Tak vimi Va ka yi müdürü ol ma sı nı te min eder. “Üssü 

İn kı lap” ve “Züb detülHa ka yık“ın da Ab dül ha mid’in ve onun ida re si nin 

sa vun ma sı nı ya par.

1878’de “Ter cümanı Ha ki kat” ad lı bir ga ze te çı ka rır. 1884’te ikin ci 

de fa ev le nir. 1889’da, Stock holm Müs teş rik ler Kong re si’ne Türk de le ge si 

ola rak ka tı lır. 1895’te, Mec lisi Umurı Sıh hi ye baş ka nı olur. 1913’te ölür.

Ah met Mit hat Efen di, halk tan ye tiş miş, halk di lin de ya zan bir ya

za rı mız dı. Bu ye tiş me tar zı bel ki de, onun müca de le si ne de vam ede

me me si nin en büyük se be bi dir. Sür gün dönüşü fi kir le ri ni terk et me si 

ve bas kı sı nı ka de me ka de me im pa ra tor lu ğun üze ri ne çö ker ten Ab dül

ha mid’in sa fın da yer al ma sı, sa de ce ce sa ret siz lik le açık la na maz. Unut

ma ma lı dır ki, yi ne ken di si gi bi halk tan ye ti şen Ali Su avi de ay nı dönüşü, 

ay nı za man lar da yap mış tı.

Ama hiçbir ha re ke ti, onun ede bi ya tı mı za sağladığı fay da la rı unut

tu ra maz.

 İlk ro man ve hikâye ya za rı mızdır. Ha ya tı bo yun ca yaz dı ğı ro man ve 

hikâyeleri ile biz de oku yu cu yu ha zır la yan ve ye tiş ti ren odur. Bugün kü 

Türk Ede bi ya tı sa de ce bu yönü ile, ona çok şey borçlu dur.



7

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

Tüm bun lar onun, Tan zi mat nes li için de bütün pa sif li ği ne rağ men 

ye ri ni ko ru ma sı nı sağ la mış tır.

Ah met Mit hat Efen di’nin başlıca eser le ri şun lar dır:

Ro man ve Hi ka ye le ri:

Esa ret, Te eh hül ve Fel se fe-i Ze nan (1870)

MihnetikeşanveFirkat(1871)

Yeniçeriler(1872)(MustafaNihatÖzön,YeniBaskı1942)

DünyayaİkinciGeliş(1874)

Ha san Mel lah ve Hüse yin Fel lah (1875)

FelatunBeyileRakımEfendi(1876)

SüleymanMusli(1878)

HenüzOnyediYaşında(1881)

DürdaneHanım(1882)(HakkıTarıkUs,YeniBaskı1948)

VolterYirmiYaşında(1883)

Esrar-ıCinayet(1885)

Çingene(1886)

Ar na vut lar Sol yot lar (1887)

GürcüKızıveyaİntikam(1888)

Gönüllü(1896)

JönTürkler(1910)

Tiyatroları:

Ey vah (1872)

AçıkBaş,Ahz-ıSarYahutAvrupa’nınEskiMedeniyeti(1875)

Hükm-iDil,ÇerkeşÖzdenleri(1885)



AHMET MİTHAT EFENDİ

8

DiğerEserleri:

Üss-üİnkılâp(1878-1879)Zübdet-ülHakayık(1879)

Bueserleriharicindeçeşitligazetelerdeyazdığımakaleleridevardır.

AhmetMithatEfendi’ninhayatıveeserleri için,AhmetHamdi

Tanpınar’ınXIX.AsırTürkEdebiyatıTarihi’ndenfaydalanılmıştır.Bazı

eserlerininisimleriiçinde,BehçetNecatigil’in“Edebiyatımızdaİsimler”

sözlüğünebaşvurulmuştur.
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Bi rin ci Kısım

Fe la tun Bey’i tanır mısınız? Var ya şu Mus ta fa Me ra ki Efen di’nin oğ lu 

Fe la tun Bey! Ga li ba çıkaramadınız; an cak ta nın ma sı ge re ken bir ço cuk tur. 

Mus ta fa Me ra ki Efen di, Top ha ne’nin Be yoğ lu’na ya kın bir ma hal le sin de 

ikamet eder. Ma hal le si nin sem ti ni söy le me den ol maz. Sem ti ni an la dı nız 

ya! Bu ka da rıy la ye ti ni niz.

Ken di si kırk ya şın dadır. Ba ba sı; “Bir ço cuk genç yaş ta ev len di ri lir se 

yüzü gözü açıl ma dan dün ya evi ne gir miş olur, ah lak ve ter bi ye si ni da ha 

güzel ko rur” düşün ce sin de ol du ğun dan Mus ta fa Me ra ki Efen di’yi on al tı 

ya şın da iken ev len dir miş ti. Bu yüzdendirki Mus ta fa Me ra ki Efen di’nin 

he nüz kırk beş ya şın da ol ma sı na kar şın yir mi ye di ya şın da bir oğ lu var dır, 

is mi de Fe la tun Bey’dir. Mus ta fa Me ra ki Efen di’nin tek ço cu ğu Fe la tun 

Bey de ğil dir. Bir de Mih ri ban Ha nım adında kı zı var dır. Mus ta fa Me ra ki 

Efen di, kırk beş ya şın da ol du ğu za man kı zı da on beş yaş la rın day dı. İn

sa nın kırk beş ya şın day ken, böy le yir mi ye di ya şın da bir er kek ev lat ile 

on beş ya şın da bir kı za sa hip ol ma sı ne büyük mut lu luk tur. 

Fakat si ze he men şu nu söy le ye yim: Böy le mut lu luk ço ğun luk la 

ba ba la ra ait olup, an ne ler için bu mut lu luk ba şa be la sa yı lır. Bu du rum 
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Mus ta fa Me ra ki Efen di’nin ka rı sı için de ge çer liy di. Zi ra Mus ta fa Me ra kı 

Efendi, on al tı ya şın day ken ba ba sı ta ra fın dan on iki ya şın da bir kız ile 

ev len di ril miş ti. Öy le ya! Ka rı nın, ko ca sın dan dört beş yaş küçük ol ma sı 

ge rek mez mi? Du rum böy le olun ca on iki ya şın da ki kız ca ğız, on beş ya

şın day ken ço cuk sa hi bi ol du. An cak on dan son ra kaç de fa ge be kal dıy sa 

da ço cu ğu nu rah min de ba rın dı ra ma yıp düşür dü. He kim ler, işin as lı nı 

araş tı rıp an la ma dan, ha nı mın rah min de te da vi si imkânsız bir has ta lık 

ol du ğu na ka rar ver di ler ve te da vi den el çek ti ler. İş ebe le re kal dı. On lar 

sar gı lar la, ko ca ka rı ilaçla rıy la Mih ri ban Ha nım’ın ço cu ğu nun düş me si ni 

önlediler; fakat ça re siz an ne bu kı zı do ğur duk tan son ra lo hu sa ya ta ğın

day ken şe hit ola rak öl dü.

Allah rah met ey le sin! Böy le şey ler ola ğan dır! Baş ka ne di ye lim? 

Mus ta fa Me ra ki Efen di, ka rı sı öl düğü za man elin de on üç ya şın da bir 

er kek ev lat ile küçük bir kız bu lun du ğu için bir süre zo run lu ola rak ev le

ne me di. Za ten son yüz yı lın me de ni ge liş me le ri (!) kun dak ta bir ço cuk la 

İs tan bul’da bir ada mın bekâr ola rak ya şa ya bil me si ne uy gun du. Bu nun için 

de, Mus ta fa Me ra ki Efen di da ha son ra ev len me ye ge rek duy ma dı. Kı zı na 

da dı lık yap ma sı için yaş lı ca bir hiz met çi al dı. O, ço cuk la ra ba kar ken, yaş lı 

bir Rum ka rı sı evin iş le ri ni ya par, bir Er me ni ka rı sı da aş çı lık eder di.

Na sıl? Evi nin ida re si ne şa şır dı nız mı? Bi zim Mus ta fa Me ra ki Efen di 

alaf ran ga düş künü bir adam dı. Hem de han gi alaf ran ga düş kün le rin den 

bi li yor mu su nuz? Ha ni bun dan on beş yir mi se ne ev vel İs tan bul’da alaf

ran ga düş künü in san lar yok muy du? İş te on lar dan. İş le ri pek yo lun da hem 

de epey ce yo lun day dı, ken di si za ten Üs küdar lıy dı ve ora da ba ğı bah çe si 

olan güzel bir ko na ğı var dı. Ama alaf ran ga ha yat tan uzak kal ma mak ya ni 

ra hat ya şa mak için va rı nı yo ğu nu ucu za pa ha lı ya bak ma ya rak sat mış, 

Top ha ne’nin Be yoğ lu’na ya kın bir ma hal le sin de yep ye ni, güzel bir ev 

yap tı rıp ora da otur ma ya baş la mış tı. Alaf ran ga ya olan me ra kı o de re ce 

ile riy di ki, ev mut la ka alaf ran ga ol ma lıy dı. Bun dan do la yı ev tuğ la dan 
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yap tı rıl mış tı. Şim di böy le bir semt te, böy le bir ev de bu ka dar alaf ran ga 

olan bir adam, ar tık evi ne arap ço rap dol du rur mu?, Üs te lik evi ne ara da 

bir alaf ran ga dost la rı da gel di ğin den bun la ra hiz met et mek için Rum ve 

Er me ni hiz met çi le re ih ti ya cı var dı.

Bi zim asıl ama cı mız oku yu cu ya Fe la tun Bey’i ta nıt mak ol du ğu na 

göre ba ba sı Mus ta fa Me ra ki Efen di hak kın da böy le ge niş bil gi ver me ğe 

lüzum yok tur zan net me yi niz. 

Tabi ki de Fe la tun Bey’i ta nı mak için so yu nu bil me miz ge re kir. Bir 

ki şi nin so yu nu bi lir sek dav ra nış ve ta vır la rı nı da ha ko lay an la ya bi li riz. 

Fe la tun Bey’in ço cuk luk za ma nı nı na sıl ge çir di ği ni ay rın tı lı bir şe kil de 

an lat ma ya ge rek yok tur. Mus ta fa Me ra ki Efen di, aşı rı de re ce de ala tur ka

lık tan yi ne aşı rı de re ce de alaf ran ga lı ğa bir den bi re sıçra mış bir adam dır. 

Bu ge çi şin onun ha ya tı nı ne ka dar de ğiş tir di ği ni düşününüz. Böy le bir 

ada mın hem de ök süz ka lan ço cu ğu nu na sıl bir ter bi ye ile büyüte ce ği ni 

kim düşün se an la ya bi lir.

Ço cuk büyüyün ce oku la ve ri lir. Her gün çan ta sı elin de gi der ge lir di. 

Bu nun dı şın da birde Fran sız ho ca sı var dı, o da haf ta da iki de fa ge lir gi

der di. La kin Mus ta fa Me ra ki Efen di, öy le eği tim gör müş bir adam de ğil di.

Ço cu ğu nun eği ti miy le il gi len me ye de za ma nı ol ma dı ğın dan oğ lu nun 

mek te be gi dip gel me si ni ve Fran sız ho ca dan ders al ma sı nı, ço cu ğun 

ter bi ye si için ye ter li görür dü.

Oğ lu nun gör düğü ter bi ye böy le ol duk tan son ra kı zı nın ter bi ye si nin 

ne hal de kal dı ğı nı da ar tık siz an la ya bi lir si niz.

Fa kat şu nu da be lir te lim ki, bu ço cuk la rın gi yi mi ne ku şa mı na söy

le ne cek söz yok tu. Be yoğ lu’nda ço cuk el bi se si ola rak her ne mo da du

yu lur sa, Me ra kı Efen di her kes ten ön ce onu alıp ço cuk la rı na giy dir me ye 

mec bur idi.

Ha! Ba kın şu nu söy le me yi unut tuk. Bi zim Mus ta fa Me ra ki Efen di’nin 

is mi sa de ce Mus ta fa Efen di’dir. “Me ra ki” la ka bı ken di si ne son ra dan ve
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ril miş tir. Zi ra bu ada mın ba zı ga rip dav ra nış la rı nın ol ma sı, evin de lez zet li 

ve ha ri ka ye mek le ri var ken Be yoğ lu’nda bir bak kal dük ka nın da çi roz ve 

zey tin gi bi şey ler le ak şam ye me ği ye me si ne dost la rı kar şı ge lin ce “Ne 

ya pa lım me ra kım dır!” de me si, ba zı ge ce ler Na um’un ti yat ro su du rur ken 

El ma dağ’ın da ba lık çı ve kuş baz ta kı mı nın git tik le ri yer le re git me si ne bir 

an lam ve re me yen le re, “Me rak bu ya!” gi bi kar şı lık lar da bu lun ma sı, “Me

ra kım dır!”, “Me rak bu ya!”, “Me ra kı ma do kun du!”, “Me ra kı ma el ver mez!” 

söz le ri, ken di si ne “Me ra ki” la ka bı nın ve ril me si ne ne den ol du.

 Bu ra ya ka dar söy le di ği miz söz ler den bi zim Fe la tun Bey’in ön ce ki 

dav ra nış la rı hak kın da olu şa cak düşün ce ye ter li dir. Me ra ki Efen di kırk beş 

ya şın day ken, yir mi ye di ya şın da ki oğ lu Fe la tun Bey ve on dört yaş la rın da ki 

kı zı Mih ri ban Ha nım ne hal dey di, bi razda on lar dan bah se de lim.

O sı ra lar Fe la tun Bey büyük bir ku ru mun ya zı iş ler da ire sin de me

mur du. An cak ba zı da ire ler de ba zı efen di ler var dır, san ki ile ri de dev le tin 

en büyük ma kam la rı nı el de ede cek miş gi bi ka tip lik za ma nı nı ge ce gün düz 

ça lı şa rak ge çi rir, sa de ce için de bu lun du ğu da ire nin de ğil bütün dev let 

da ire le ri nin iş le ri ni an la mak ve yap mak için iğ ne ip lik ola rak çok ça lı şır. 

Böy le ça lış kan in san la rı iyi ta nır sı nız ! Bi zim Fe la tun Bey Efen di bun lar dan 

de ğil idi. Ça lış mak ne si ne la zım? Ay da en az yir mi bin ku ruş ma aşı olan 

bir ba ba nın tek oğ luy du. Ef la tun lar dan da ha ile ri fi lo zof ça düşün ce le riy le 

şu dün ya da yir mi bin ku ruş ma aşı olan bir ada mın baş ka hiçbir şe ye ih

ti ya cı ol ma ya ca ğı nı düşün müş ve bu düşün ce si ni çok be ğen miş ti. Na sıl 

mı ça lı şır dı? Cu ma gün le ri mut la ka ge zin ti ye çı kar, cu mar te si ise ön ce ki 

günün yor gun lu ğu nu çı ka rır. Pa zar günü ge zin ti yer le ri da ha alaf ran ga 

ol du ğun dan git me den du ra maz. Pa za rın yor gun lu ğu nu da pa zar te si 

çı ka rır. Sa lı günü da ire ye git me ye ha zır la nır ken ha va yı uy gun görün ce 

Be yoğ lu’nun ba zı ge zin ti yer le ri ni, ba ba dost la rı nı ve di ğer yer le ri zi ya

ret et me is te ği o günü de ta til et ti rir. Çar şam ba günü ka le me gi der, sa at 

al tı dan do kuza ka dar olan za ma nı o haf ta ya şa dı ğı olay la rı an lat mak la 
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ge çi rir, ak şam da mut la ka iki dal ka vuk la ge lir di. Bun lar da ken di si gi bi 

gençtir. Fe la tun Bey Efen di, Be yoğ lu’nda otur du ğu için dost la rı nın onu 

alaf ran ga bir yol da eğ len dir me le ri ge re kir di. Bun dan do la yı Per şem be 

ge ce si ni alaf ran ga eğ len ce yer le rin de ge çi rir. O ge ce sa bah lan dı ğı için 

Per şem be günü ak şa ma ka dar uyu nur. Ni ha yet yi ne Cu ma ge lir ve iş te 

şu bir haf ta lık ça lış ma ve di ğer haf ta lar böy le de vam edip gi der di. İş te 

böy le haf ta da üç beş sa at da ire ye gi den onu da boş boş otu rup la kır

dıy la ge çi ren bir de li kan lı ne öğ re ne bi lir?

Na sıl ne öğ re ne bi lir? İş te Fe la tun Bey öğ ren miş ya! Oku ma sı var, 

yaz ma sı var, Fran sız ca sı var. Ze ki, be ce rik li, kur naz… Ay rı ca ba ba sı nın 

ay da yir mi bin ku ruş da ma aşı var! Dün ya da bir ada mın göre ce ği, öğ

re ne ce ği da ha ne kal dı?

Ba kın Al lah için söy le ye lim: Fe la tun Bey’in ye ni ya zıl mış eser le re 

me ra kı pek faz la dır. “Ca nım şöy le bir hi ka ye ba sıl mış” de di ler mi, Fe la

tun Bey için “Onu gör me dim” de mek im kan sız dı. Han gi ki tap çı kar ise 

çık sın, sa tı cı lar dan ken di si ne de vam lı ki tap ge ti ren uşak, ön ce Fe la tun 

Bey’in ki ta bı nı götürüp Be yoğ lu’nda ki Cilt çi Gu lam’a tes lim eder, o da 

iyi sin den alaf ran ga ola rak ki ta bı cilt ler, ar ka sı na al tın yal dız ile (A), (P) 

harf le ri ni de bas tık tan son ra götürüp Fe la tun Bey’in uşa ğı na ve rir, Ak şam 

bey eve gel di ği za man ki ta bı görün ce; alır, çok düzen li olan kütüp ha

ne si ne yer leş ti rir di.

Fran sız ca bu iki har fi bi lir si niz her hal de. Bi ri si (elif), bi ri si (Pe) harf

le ri dir. Ön ce ki Ah met, Fe la tun Bey’in is mi nin ilk har fi ve ikin ci si Fe la tun 

ke li me si nin Fran sız ca sı olan Pla ton’un bi rin ci har fi dir. Alaf ran ga da bir 

ada mın is mi nin ya hut isim le ri nin böy le ilk har fi ve ya harf le ri nin ko nul

ma sı ade ti var dır, bu na o ada mın “mar ka sı” de ni lir.

Bu ra da Fe la tun Bey’i küçük düşür mek me ra kın da de ği liz. Ama cı mız 

onun hal ve ha re ket le ri ni oku yu cu ya la yı kıy la an lat mak tır. Hat ta şu nu 

da ila ve ede lim ki:
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 Onun bu ka dar zen gin ol ma sı, hak kın da in san la rın güzel düşün ce ler 

bes le me si, top lum da iti bar gör me si, ki bir li ol ma sı nı ge rek ti rir ken, Fe la

tun Bey’in ha li bu nun ak si ne idi. Alaf ran ga lık ha li, an lar sı nız ya! İn san 

her ke se kar şı al çak gönül lü ol ma ya, her ke sin yüzüne gül me ye mec bur

dur. Ba zı za man lar Fe la tun Bey’in uşa ğı, Bey’ini bir adam la ga yet tat lı, 

na zik çe ve say gı lı bir şe kil de ko nuş tu ğu nu görün ce; “Bu efen di bi zim 

Bey’in çok kıy met li dos tu ol ma lı dır” di ye düşünür dü. La kin o adam dan 

ay rıl dık tan son ra Be ye fen di’nin si ni rin den çıl dır mak de re ce si ne gel di ği

ni, hat ta sövüp say dı ğı nı görün ce de uşak şaş kın lı ğın dan ne ya pa ca ğı nı 

da hi bi le mez di.

Doğ ru su es ki in san lar, ar ka sın dan sövüp sa ya cak la rı bir ada mın 

yüzüne kar şı böy le ne za ket gös ter me yi, çok önem ver dik le ri mert li ğe 

uy gun bul maz lar; ama “Alaf ran ga olan lar için, mert lik ade ta ap tal lık tan 

iba ret tir” di ye düşünür ler. Bu ra da Fe la tun Bey’in uşa ğın dan bah set tik; 

ama ha li ni bi raz cık ol sun an lat ma dık. Bu Meh met çik, “Gas tan ga lı”dan 

ye ni gel miş, dün ya gör me miş, ay da yüz ku ru şun düş künü, en se si ne sev gi 

ve afe rin an la mın da bir to kat vu rul ma sın dan hoş la nan bir adam olup, 

hiz met et ti ği efen di nin bir oğ lu ile bir kı zı ol du ğu nu öğ ren me yi an cak 

ba şar mış, hat ta oğ lu nun is mi nin “Pan to lon Bey” ve kı zı nın is mi nin de 

“Mer di van Ha nım” ol du ğu nu bi le bel le miş ti.

 Ne zan net ti niz ya? Fe la tun is min den “Pan to lon”u ve Mih ri ban is

min den de “Mer di van” ke li me si ni çı kar ta bil mek epey hüner ge rek ti rir. 

Meh met çik as lın da büyük efen di ye de “Me rak lı” Efen di der di, fa kat 

efen di si nin is min de “lam” ol ma dı ğı için bu nu doğ ru söy le ye mez ve 

uta nır dı. Hem bi zim Meh met mem le ke tin dey ken he ce le ye he ce le ye 

oku ma yı bi le sök müş tü! Me ra kı Efen di’nin alaf ran ga lı ğı na kar şın böy le 

bir Meh met çi ği ko na ğı na ka bul et miş ol ma sı na şaş ma yı nız. Onu ter

bi ye ede cek ti. Hat ta ter bi ye et me ye baş la dı bi le. Bir gün; ”Meh met! 

Bey Efen di ne ya pı yor?” de yip de Meh met’ten “Çor ba içi yor” ce va bı nı 
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alın ca, “Oğ lan öy le söy le me, ona alaf ran ga da so pa yi yor der ler.” de miş 

ve Meh met “Ha yır efen dim! Al lah gös ter me sin! So pa ye di ği yok, çor ba 

içi yor.” de yin ce de Me ra ki Efen di, me rak lan ma yıp “Oğ lum, alaf ran ga da 

çor ba nın is mi so pa dır, bun la rı bi rer bi rer öğ ren me li.” di ye bir na si hat 

ver miş ti. İş te an la yı nız ki Meh met bi le ya vaş ya vaş alaf ran ga ola cak tı.

Na sıl ol ma sın ki? Ol ma mak müm kün mü? Büyük efen di ne ise, 

am ma küçük bey Fran sız ca’dan baş ka söz söy le mi yor ki! Süt lü kah ve 

is te ye ce ği za man “ka fe ole” di yor, Meh met ise bu nu “ka va la” dan baş

la yıp ön ce den öğ ren di ği “kar yo la” ke li me si ne ka dar uy gu la ya uy gu la ya 

is ter is te mez bel li yor.

Fe la tun Bey’in kı ya fe ti ni so rar sa nız, onu ta rif et me ye gücümüz 

yet mez. Şu ka dar di ye lim ki, ha ni Be yoğ lu’nda ki el bi se ci ler de ve ter zi 

dük kan la rın da mo da la rı gös ter mek için kar ton lar üze rin de bir çok re sim ler 

var dır ya? İş te bun lar dan birkaç yüz ta ne si Fe la tun Bey’de mev cut tur. O, 

elin de re sim, boy ay na sı nın kar şı sı na ge çer ve ken di si ni res me ben ze tin

ce ye ka dar uğ ra şır dı. Ken di si ni iki gün ay nı kı ya fet le gören ol maz dı. Bu 

yüz den “Fe la tun Bey’in kı ya fe ti şu dur” de mek de müm kün de ğil di.

Bu ara da şek li ni, si ma sı nı pek kı sa ca ta rif ede bi li riz. Or ta ca boy, 

in ce za yıf bir en dam, sa rı ca su rat lı bir de li kan lı. Kaş la rı, göz le ri si yah; 

saçla rı, ağ zı, bur nu fi lan hep bir ka dı nın “El ve riş li” di ye ce ği ka dar hoş 

ve güzel di. Ma dem ki Fe la tun Bey hak kın da bu ka dar bil gi ver dik. Bi raz 

da Mih ri ban Ha nım hak kın da bil gi ve re lim:

“Bu kı zın her şe yin de ol du ğu gi bi şe kil ve si ma ba kı mın dan da 

Fe la tun Bey’in kar de şi ol du ğu bel liy di. La kin bir kı zın yüzün de mut la ka 

er ke ğe göre güzel lik ve hoş lu ğun da ha faz la ol ma sı ay rı ca an la tı la cak 

bir şey dir.

Di ğer kız lar gi bi Mih ri ban Ha nım oya yap ma sı nı bil mez. Zi ra alaf

ran ga lar da öy le şey ler yok tur. Ke se, ço rap ve sa ire ör me si ni bi le bil mez. 

Çün kü on la rı mo de list kız lar örer. Na kı şı da on lar iş ler. Yap ma çi çek ler 
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Be yoğ lu’nda çok! Bun la rı yap mak için ni ye zah me te gir sin? Ça ma şır             

yı ka mak, ütüle mek hiz met çi le rin; ye mek pi şir mek ise aş çı la rın işi dir. Hat ta 

ken di sa çı nı ba şı nı bi le alaf ran ga da ol ma yan ku aför ka dın ge lir, ta rar dı.

Alaf ran ga da kız lar için oku mak yaz mak ge rek liy se de kız ca ğız ök süz 

büyüdüğün den ye ter li eği ti mi göre me di. Ba ba sı, mı zı ka çal ma yı öğ ren

me si için iyi sin den bir pi ya no cu ma dam ge tir miş ti. La kin, ma dam ken di si 

ça lıp ba ba sı da din ler di. Mih ri ban Ha nım ise “Taş al tın da bir yı lan, kaş la rı 

du rur di van” şar kı sın dan baş ka bir şey öğ re ne me di.

Bu nun la be ra ber kız ca ğız hop pa mı hop pa! Şen mi şen! Zıp zıp 

sıçrar! Ter ter te pi nir! Ar tık ye tiş kin bir kız ol du ğu için birkaç yer den 

görücüye gel miş ler di. En çok da ba ba sı nın meş hur ser ve ti in san la rın 

ağ zı nı su lan dı rı yor du. Mih ri ban Ha nım görücüle re, oğul la rı nın ne ol

du ğu nu so rar. “Ka tip” ce va bı nı alın ca, “Oh, ce bi de lik!” der, “as ker” 

ce va bı nı alın ca “Ya rım kun du ra lı” der, ho ca ce va bı nı alın ca “sa rım sak 

baş lı” der, her bi ri için bir kulp uy du rup, Al lah ko ru sun eğer görücüler; 

“A ha nım kı zım, ni çin böy le söy lüyor su nuz ? Oğ lu muz şöy le dir böy le dir” 

di ye cek olur sa bir püs kül lü kah ka ha atıp, “Oh kal mış kal mı şım da, si zin 

oğ lu nu za mı kal mı şım ha nım, oğ lu nu za baş ka yer den kız ara yı nız” di ye 

kal kar yürüyüve rir di.

 Mih ri ban Ha nım’ın bu ka dar ser best li ği ne şa şı rı yormu su nuz? Şa şır

ma yı nız. Çün kü kız ca ğız bir evin bir ha nı mı ola rak büyümüş ol du ğun dan 

ge len görücüle re ge lin ma ka mın da bi le ken di si çı kar dı. Kay na na ma ka

mın da ise görücü ha nım la ra ver di ği ce va bı bir kay na na sı fa tıy la ve rir di. 

İş te şa şı ra cak sa nız bu ser best kay na na ya şa şı rı nız.

 Eğer; Fe la tun Bey, Mus ta fa Me ra ki Efen di ve Mih ri ban Ha nım’ı 

an lat mak tan si ze bık kın lık gel diy se af fı nı za sı ğı nı yo rum. On lar la il gi li son 

ola rak şu nu söy le me me izin ver me ni zi ri ca ede rim.

Bu; ba ba, oğul ve ya kız üçü bir yer de bu lun duk la rı za man ba ba oğul 

şa yet Mih ri ban Ha nım’ın bir çi çe ği ni ve ya el di ven gi yi şi ni be ğen me ye
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cek ol sa lar kız ca ğı zın üç gün üç ge ce ağ la ya ca ğı nı bil dik le ri için, ba şı na 

bir çi çek de ğil sak sı yı giy miş ol sa bi le çok ya kış tı ğı nı ye min le söy le me ye 

mec bur idi ler.

 Fe la tun Bey ise, ba ba sı bir düşün ce si ni be ğen me di ği za man adam ca

ğı zın ca hil li ği ni or ta ya koy mak tan çe kin mez di. Bun dan do la yı adam ca ğız, 

oğ lu Fe la tun’un ya nın da ca hil dam ga sı nı ye me mek için, Bey Efen di her 

ne görüş ve fi kir be lirt se Mus ta fa Me ra ki Efen di güya kırk yıl dan be ri o 

düşün ce de ve görüş tey miş gi bi sürat le oğ lu nu onay lar dı. Hat ta bir gün 

ba ba ile oğul ara sın da gün le rin uza yıp kı sal ma sı nın hik me tiy le il gi li bir 

ko nu açıl mış tı. Mus ta fa Me ra ki Efen di, bu es na da ken di görüşünü söy

le mek ten çe kin miş, oğ lu nun bil ge ce düşün ce le ri ne göz di kip bek le miş ti. 

He le ço cuk, “Kış mev si min de ha va lar çok bu lut lu ol du ğu için, bu lut lar 

güneş ışı ğı nın bi ze hız la ulaş ma sı nı en gel le ye rek ge cik ti rir” de di ği za man 

pe de ri, “Ma şal lah, ma şal lah! Ger çek ten Ef la tun lar se nin eli ne su döke

mez! Val la hi ben de öy le düşünüyo rum; ama birke rede si zin fik ri ni zi 

an la mak is te dim” de miş ti. İna nı nız ki adam ca ğız oğ lu nun bu düşün ce si ni 

bil ge ce söy len miş bir söz ola rak ka bul et ti. Hat ta oğ lun dan ri ca min net 

ile bu me se le yi bir ma ka le şek lin de ha zır la yıp döne min bi lim der gi le

rin den bi ri sin de ya yın lan mak üze re mat ba ası na götür düy se de ka bul 

et ti re me yin ce kız gın lık la eve dön dü.
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 İkin ci Kısım

 Geçmiş bölüm, bi ze hi ka ye mi zi ken di isim le ri ne ayır dı ğı mız iki zat

tan bi ri si nin özel ha ya tı nın epey ce öğ ret ti. Bu ra da da yi ne böy le kı sa ca 

Ra kım Efen di’nin özel ha ya tı nı da öğ ren me miz ge re ki yor.

Ra kım Efen di de di ği miz ço cuk, es ki Top ha ne bek çi le rin den bi ri si nin 

oğ lu dur. Bun dan yir mi dört se ne ev vel ba ba sı ölün ce an ne si nin elin de 

bir ya şın da ye tim ola rak kal mış tı. Bir bek çi ço cu ğu na ne bı ra ka bi lir? Bi

zim Ra kım Efen di’nin ba ba sı, ar ka sın da Sa lı pa za rı ta ra fın da üç oda lı bir 

çü rük kümes ve bir de Arap hiz met çi den baş ka mal de ne bi le cek he men 

hiçbir şey bı rak ma mış tır.

An ne si ga yet ha nı me fen di bir ka dın, “Fe da yi” isim li Arap hiz met çi 

ise an ne sin den bel ki de da ha ha nım dır. Ko ca sı nın acı ve ren ay rı lı ğın dan 

bir süre son ra, an ne ak lı nı ba şı na alır. An ne si:

 Fe da yi, ar tık ara mız da ha nım lık hiz met çi lik kal ma dı! İki mi zin de 

ça lı şıp, ken di mi zi ve bir de şu yav ru ca ğı bes le mek ten baş ka ça re si yok

tur” der.

Evin ha nı mı na son de re ce bağ lı olan Arap, “Ah ha nım cı ğım! Sen 

ni ye ça lı şa cak sın. Ben ça lı şı rım, hem se ni hem küçük be yi mi ço cu ğu mu 

bes le rim” de yip evin bütün ida re si ni ken di üze ri ne al ma yı göze alır. Bu na 

rağ men an ne si, evin bütün yükünü Fe da yi’nin sır tı na yük le me di. Ken di si 

el di ki şi di ker, oya ya par, çev re uçkur iş ler ve bun la rı Sa lı pa za rı’nda Fe
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da yi ye sat tı rır, di ğer gün ler ise Fe da yi’yi büyük yer le re ça ma şı ra, tah ta ya 

gön de rir, ara da bir ken di si de gi der, kı sa ca el le ri nin emek le riy le kim se ye 

muh taç ol ma dan ge çi nir ler di.

Ra kım büyüdü. Beş ya şın da Sa lı Pa za rı’nda ki Taş mek te be ve ri lip 

on bir ya şın da İs tan bul ta ra fın da Va li de Rüş ti ye Mek te bi’ne alın dı. On 

al tı sın da ora dan çı kıp Dı şiş le ri Ne za re ti’nin* Ya zı İş le ri Da ire si’ne ken di ni 

ka bul et ti rir.

Aman bu ço cuk ne ka dar çok ça lı şı yor du! Ha ni ge ce gün düz ça lı şı yor 

der ler ya! İş te ge ce gün düz ger çek ten ça lı şan bu idi. Tam ço cu ğu nu bu 

du ru ma ge tir dik ten son ra an ne si öl me sin mi!

Am ma bu bi le onun için bir ni met ti. “Ah Ra kım cı ğım! Bir ke re in

san içi ne ka rış tı ğı nı gör sem hiç gözüm ar ka da kal maz dı” der di. İş te ar zu 

et ti ği bu ni me te ka vuş tu.

Ra kım’da he nüz ay lık yıl lık yok. Sa dık Fe da yi ha la di kiş di ker, men dil 

çev re iş ler, kah ve tor ba sı di ker, ça ma şı ra, tah ta sil me ye gi der. Ka zan dı ğı 

pa ra dan evi nin zo run lu ih ti yaçla rı nı kar şı lar, ka la nı nı da “De li kan lı dır, pa ra sız 

kal ma sın” di ye ta ma men Ra kım’a ve rir di. Fa kat Ra kım’ın cep harçlı ğı na 

o ka dar da ih ti ya cı yok tu. Sa bah le yin Süley ma ni ye’ye med re se ye gi der, 

sa at dört te ora dan çık tık tan son ra da ire ye, son ra ora da al dı ğı Fran sız ca 

der si ni pe kiş tir mek ve bir kat da ha ile ri ye götür mek için Ga la ta’da bir 

he ki me gi der, ak şam evi ne ge lir, ye mek ten son ra Ka zan cı lar ma hal le sin

den Be yoğ lu’na çı kar, yi ne da ire den ar ka da şı olan bir Er me ni’ye Türk çe 

okut mak ve bu hiz me te kar şı lık birçok Fran sız ca ki ta bı ka rış tır mak ile 

va kit ge çi rir di. Böy le bir ço cu ğa pa ra ne ge re kir. Hat ta ta til gün le ri bi le 

Ra kım, yaş lı Er me ni dos tu nun kütüp ha ne sin den çık maz dı. O ka dar ki 

ai le ce Ra kım’a tam bir güven du yul du ğun dan Pa zar gün le ri da ire de işi 

bi tin ce Ra kım yi ne dos tu nun evi ne gi der di. Eğer o gün ai le ce bir ye re 

gi di le cek ise Ra kım’ı kütüp ha ne ye ka pa tır lar, öy le gi der ler di. Ra kım için 

böy le bir gün ne mut lu gün dü!
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Bi zim Ra kım Efen di, bu şe kil de tam dört se ne sürey le eği ti mi ne de vam 

et ti. Sa dık Fe da yi Da dı, halk mut fak la rın da kül kömür ola rak ha nı mı nın 

ken di si ne ema net bı rak mış ol du ğu göz nu ru nu boy nu bükük bı rak mak 

şöy le dur sun, ade ta ha li vak ti ye rin de bir ada mın ço cu ğu gi bi bak ma ya 

baş la mış tı. La kin Ra kım Efen di’nin al dı ğı ter bi ye ve gör düğü eği tim her 

ha li vak ti ye rin de bir ada mın ço cu ğu na na sip ol maz. Ken di is te ği ve da

dı sı nın yön len dir me siy le Arap ça gra mer ders le ri ni gör dü, baş ka sın dan 

Ri sa lei Er baa’yı açık la ma sıy la be ra ber öğ ren di. He le ders le rin man tık 

yönünü da ha iyi kav ra dı. Ha dis ve tef sir ilim le rin de epey ile ri git ti. Fık hı 

bi le göz den ge çir di. Fars ça’dan Gülis tan, Ba ha ris tan, Bus tan ve Pendi 

At tar’ı; Ha fız ve Sa ib’i oku du, hat ta en seçkin par ça la rı nı da ez ber le di. 

Fran sız ca’ya ge lin ce, onu da iyi ce öğ ren di. Son ra Ga la ta’da ki dos tun dan 

kim ya il mi ni tah sil et ti. Be yoğ lu’nda ki Er me ni dos tu nun kütüp ha ne sin de 

da hi coğ raf ya, ta rih, hu kuk ve dev let iliş ki le ri ile il gi li ge re ğin den faz la 

bil gi top la dı. He le oku du ğu Fran sız ro man la rı nın, ti yat ro ya zı la rı nın ve 

şi ir le ri nin ade ta so nu yok gi biy di. İki ge ce ken di sin de kal mak üze re bir 

ki ta bı evi ne götür mek için izin al sa, onu sa de ce oku mak la ye tin mez, en 

güzel par ça la rı nın bir nüs ha sı nı da ya zar dı. İş te Ra kım Efen di’nin ön ce ki 

ha li böy ley di. Pa ra sız lık ise yir mi ya şı na ka dar de vam et miş ti. O za ma na 

ka dar da ire den al dı ğı ma aş yüz el li ye ka dar var mış idi ama yir mi ya şın

da bir Ne za ret ka ti bi için bu pa ra nın, pa ra bi le ol ma dı ğı ya dır ga na maz.

 Bir gün Ra kım Efen di’nin dost la rın dan bir mat ba acı, ken di si ne 

Fran sız ca bir ki tap ge tir di. Bu nu Türk çe’ye ter cüme eder se yir mi al tın 

ka dar ve re bi le ce ği ni söy le di. Ki tap büyük çe yüz el li, iki yüz say fa dan 

oluş ma sı na rağ men Ra kım bu nu bir haf ta da çe vir mek ce sa re ti ni ken

din de görüp ka bul et ti. Bir haf ta de ğil; ama on iki gün de ki ta bı bi ti rip 

götür dü. Mat ba acı da tek se fer de yir mi li ra yı ver di.

Ha di ba ka lım, bu pa ra yı al dı ğı za man şu Ra kım Efen di’nin ne ka dar 

se vin miş ol du ğu nu kim he sap ede bi lir?
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 Bo şu na uğ raş ma yın, kim se he sap ede mez. Ök süz Ra kım, o za ma

na ka dar bu mik tar pa ra yı Ga la ta’da ki ku yum cu lar dan baş ka bir yer de 

gör me miş ti. He le bir gün ge le cek de, ken di si nin hem de el eme ğiy le bu 

ka dar pa ra ya sa hip ola bi le ce ği ih ti ma li ni doğ ru su is ter di; ama hiç ak lı na 

ge ti re mez di. Şim di bu ser ve ti, bu ha zi ne yi avu cu nun için de görün ce ha

la ken di si nin ol du ğu na ina na mı yor du. Bir hay li düşün dük ten son ra bu 

ha zi ne ye sa hip ol du ğu na inan dı ğı za man göz le rin den do lu ta ne le ri gi bi 

se vinç göz yaş la rı ak ma sı nı ön le ye me miş ti.

 Ne o? Şa şır dı nız mı? Hey kar de şim hey! İçi niz de Ra kım gi bi büyümüş 

adam var sa düşün sün bak sın, el eme ği göz nu ruy la ka zan dı ğı pa ra ya 

ne ka dar se vin miş tir, ha tır la sın. “Bir ada mın yir mi li ra sı ola maz mı?” 

di ye düşün mek uy gun de ğil dir. İş te bu ya şı na ka dar bu mik tar pa ra yı     

ka zan mak için ne ka dar çok ça lış mak la zım sa, bun dan ge ri dur ma mış 

ol du ğu hal de ilk de fa pa ra yı ka zan mış tır.

Ça re siz oğ lan pa ra la rı alın ca he men evi ne ko şup sa dık da dı sı nın 

önüne koy du. Ne der si niz? Da dı bun la rı görün ce fe na şe kil de bo zu lup, 

“Aman be yim, bun la rı ne re den bul dun? Sa kın…” di ye ak lı na kötü kötü 

düşün ce ler gel me ye baş la mış tı ki, Ra kım pa ra yı ne re den ka zan dı ğı nı 

da dı ya an lat tı. Da dı ken di sin den da ha faz la se vin di. “Ah, an nen sağ olay

dı da, se nin böy le dört ke se ak çe yi bir den ka zan dı ğı nı görey di! Mev la 

rah met ey le sin” de di ği za man ken di ni tu ta ma yıp ağ la ma ya baş la yın ca, 

on dan da ha faz la Ra kım ikin ci de fa ağ la mış tır.

Son ra, şu ilk ser ve ti na sıl har ca ya cak la rı nı düşün me ye baş la dı lar. 

Zi ra biz Ra kım’ın bu ka dar pa ra ya ilk de fa sa hip ol du ğu nu söy le diy sek 

de ken di si ne aç göz lü de me miş tik. Tam ter si ne; Ra kım, fa kir lik için de tok 

göz lü ola rak büyümüş tür. Eli ne pa ra geçti ği za man onu giz le me yi as la 

doğ ru bul maz, pa ra yı mut lu luk için ge rek li görür ve mut lu luk yo lun da 

har ca mak için pa ra ka zan ma yı se ver di. Da dı sı “Be yim! Ba na kal sa bu 

pa ra ile birkaç kat el bi se alır dık da halk için de te miz te miz ge zer dik.” 
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de miş se de Ra kım, “Hayır, da dı cı ğım! Be nim üs tüm ba şım ba na ye ter, 

bi rin ci iş se ni ar tık in san la ra hiz met çi lik et mek ten kur tar mak tır. Zi ra sen 

ar tık ih ti yar la dın” di ye rek bu nu ka bul et me di. Pa ra nın ya rı sı nı ay da iki şer 

yüz el li ku ruş har ca mak üze re dört ay lık ih ti yaçla rı ola rak ayır dı. Ka lan 

ya rı sıy la da epey ce es ki miş olan ev le ri ni ta mir et tir di ler.

Her baş lan gıçta, her sif tah ta bir be re ket ol du ğu halk ara sın da bi li nen 

bir şey dir. Bu inan cı bi zim Ra kım Efen di’de do ğu ra cak hal ler de ge cik me

di. Ken di si Babı Âli’de ek sik ol ma yan ec ne bi ga ze te le ri ni baş tan aşa ğı ya 

süze rek al dı ğı bil gi üze ri ne dip lo mat lı ğa bi le fır sat bul muş tu. Ara da bir 

ba zı tek say fa lık ha ber ga ze te le ri ne ya zı lar yaz ma ya baş la dı. Bu hiz me ti 

bir ara üc ret siz görüve rir idiy se de mat ba acı lar, ken di si ni bu iş te ça lış

ma ya mec bur bı rak mak için haf ta da, on beş gün de bir Ra kım’ın eli ne 

bi rer iki şer li ra kıs tır ma ya baş la dı lar. Hat ta bu pa ra la ra, son ra la rı da ha 

faz la rağ bet et ti. O ka dar ki Ra kım haf ta da iki li ra ka dar pa ra yı de vam lı 

ola rak ka zan dı ğı nı görün ce ya zı iş le rin den bi le ay rıl dı. Biz bu bı ra kıp git

me ye üzül dük. Çün kü ko ca Ra kım ora da kal mış ol say dı, ken di si nin da ha 

ve rim li ola ca ğın dan şüp he edi le mez di.

Ra kım bir ara lık Frenk dost la rı nı ço ğalt tı. Bun la rın ço ğal ma sı ken

di si ne bir alaf ran ga di lek çe ve ter cüman lık yo lu açtı. Ya ban cı lar dan 

Türk çe bir ya zı, di lek çe fi lan yaz dır mak is te yen ler iş le ri ni Ra kım’a ha va le 

eder ler di.

Sözü faz la uzat ma ya ge rek yok. Ra kım birkaç se ne bu yo la de vam 

edip ay da yir mi otuz li ra ya ka dar ka zan ma ya baş la dı. Fa kat ça re siz ço cuk 

bu pa ra yı ka za na bil mek için yir mi dört sa at lik günün den yal nız ye di sa at 

ka da rı nı uy ku ya, din len me ye ve ye me ye içme ye ayı rı yor, on ye di sa ati ni 

de vam lı ise ça lı şa rak ge çi ri yor du.

Sa lı pa za rı’nda ki ev ce ği zi ni ye ni le mek su re tiy le ta mir et ti. Pek güzel 

ve hoş ça da yat tı döşet ti. Ken di si ne bir kütüp ha ne kur du, Türk çe ve Fran
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sız ca en seçkin eser le ri top la ma ya baş la dı. Bu ka dar mas ra fa rağ men 

yi ne Ra kım’ın ce bin de pa ra ek sik ol maz dı.

 Da dı sı birkaç de fa Ra kım’ı ev len dir me ye kal kış tı. Ra kım, ken di si nin 

ev len me ye ih ti ya cı ol ma dı ğı nı söy ler di. Sa dık Fe da yi, evin içi ne bir ge lin 

gel me si ni yal nız Ra kım için is te me yip ih ti yar lık za ma nın da ken di si nin da

hi bir can yol da şı na ih ti ya cı ol du ğu nu söy le yin ce, Ra kım işin bu ta ra fı nı 

uy gun göre rek bir ca ri ye* alın ma sı na ka rar ver di.

Da dı sı, ba zı ta nı dı ğı esir ci le re ca ri ye ıs mar la dı. Öte den be ri den 

birkaç Arap ca ri ye gel di ise de Fe da yi bun la rı bir, en faz la iki gün de

ne yip be ğen mez, ge ri gön de rir di. Bir gün Ra kım Efen di, Top ha ne’den 

Be yoğ lu’na çık mak için Kum ba ra cı yo ku şu na kes tir me den var mak üze

re Ka ra baş’tan ge çi yor du. Bil di ği niz de re üze rin de, ak sa kal lı ih ti yar bir 

Çer kez’in, ya nın da kız la bir ka pı yı çal dı ğı nı gör dü. Kı za dik kat le bak tı. 

Bak tı ğı an da yüre ği kı za ak tı ise de, “Adam ne me la zım? Da dım be yaz 

is te mi yor, Arap is ti yor, bu bi zim işi mi ze ya ra maz.” di ye yürüyüver miş ti. 

Çün kü ak sa kal lı ih ti ya rın ya nın da bu lu nan kız be yaz, hem de güzel ce 

bir Çer kez’di. Ra kım yürüyüver di; ama bir tür lü ayak la rı ile ri git mez ki! 

Ne için ol du ğu nu ken di si de bil mez. “Ca nım bir ke re görür so rar sam 

al maya borçlu ola cak de ği lim ya!” di ye ge ri dön dü. İh ti yar ve kız ka pı yı 

açtı rıp içe ri gir miş ti. Ka pı ka pan mış ol du ğun dan ka pı yı ken di si de çal

ma ya mec bur kal dı. Ka pı açıl dı. Ra kım ih ti ya rı ça ğır dı, ih ti yar gel di. Kı zın 

ca ri ye ve sa tı lık olup ol ma dı ğım sor du. Ca ri ye, sa tı lık imiş. Gör mek is te di. 

Gös ter di ler. Uzun boy lu, ka ra kaş lı, ufa cık ağız lı, güzel bu run lu idiy se de 

ga yet za yıf ve has ta lık lı, ay rı ca on dört ya şın da ol du ğun dan öy le olur 

ol maz müş te ri nin be ğe ne ce ği gi bi bir şey de ğil di. Fa kat ne idi kız da o 

bay gın ba kış lar? Ne idi hüzün lü te bes süm ler?

Ra kım kı zın eli ni, kim bi lir ne için, fa kat ade ta pek ya kı nıy mış gi bi 

şaş kın lık la ken di eli ne al mış, son ra da bı rak mak ak lı na gel me miş ti. He

rif ten fi ya tı nı sor du. Yüz al tın de me sin mi?
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He rif kı zın de ğe rin den bah se der. Ya Ra kım ne ya par? Ra kım ço cuk 

gi bi ağ lar! Ay kı za ne ol du? Zi ra o da Ra kım’a kar şı ağ la ma ya baş la dı! 

İh ti yar ne an lam ve re ce ği ni bi le mez. Ra kım dan, bir kim se si nemi ben

zet ti ği ni so rar, bir ce vap ala maz.

Ha yır, Ra kım kı zı kim se si ne ben zet me miş ti. Si ze biz söy le ye lim: Ra

kım ade ta Ce nabı Hakk’ın ken di si gi bi bir ök süze böy le be yaz hiz met çi 

al ma sı için yar dı mı nı esir ge me di ği ne şük re dip se vin cin den ağ lı yor du. 

Evet! Ra kım bu ka dar in ce ve duy gu lu bir ço cuk tu. İh ti ya ra, “Bu kı zın 

de ğe ri var mı yok mu di ye sor mu yo rum. Sa tı lan şey bu nun öz gür lüğüdür.

Öz gür lüğün dün ya la ra be del ol du ğu nu ga yet iyi bi li rim. La kin be nim sek

sen al tın dan baş ka pa ram yok tur. Bu pa ra ya kar şı lık kı zı ve rir sen ala yım” 

de miş. İh ti yar, Ra kım’ın ağ la dı ğı nı görün ce, yüz el li al tın bi le is te me di ği ne 

piş man ol du. Bir ku ruş aşa ğı ya ve re me ye ce ği ni söy le di. Ra kım, “Öy le 

ol sun, ba na yir mi al tın için bir ay izin ve rir sen alı rım” de yin ce, ih ti yar da 

za ten kız da in ce has ta lık his set mek te ol du ğun dan bir an ev vel elin den 

çı kar mak için bu tek li fi ka bul et ti. He men tes lim ve tes lim al ma bel ge le ri 

ha zır lan dı, kız Ra kım’a ve ril di.

Ne der si niz? Ra kım, kı zın eli ni eli ne al ma mış mıy dı? Ta kız ken di si ne 

mal ol duk tan son ra ya ka dar eli ni elin den bı rak ma dı! Son ra Be yoğ lu’na 

git mek ten vaz ge çe rek ih ti yar ile Sa lı Pa za rı’na gel di ler. Kı zı ka pı dan içe

ri ye sa lı ve rip ken di si da dı sın dan ak çe si ni is te di. Sek sen al tı nı esir ci ye 

say dık tan son ra yir mi al tın için de bir se net yaz dı. Top ha ne’de ken di si ni 

ta nı yan lar dan dört beş ada mı şa hit gös te rip esir ci yi ye ri ne gön der di.

Bu iş le ri görüp evi ne döner ken, “Aca ba da dım bu işe ne di ye cek? 

Gör dün mü bir ke re ço cuk luk et tim! Bir ke rede anam ma ka mın da da

dı cı ğı ma da nış ma lı de ğil mi idim?” di ye bir ma sum ca düşün ce ak lı na 

ta kıl mış tı. Evi ne gel di ğin de da dı sı ken di si ni kar şı la dı. “Aman be yim! 

Ne ka dar isa bet et tin, ne de can se ve cek bir kız, sen bu nu ba na can            

yol da şı di ye al ma dın mı? Adı Ca nan ol sun.” di ye rek hoş nut ka lın ca, ök süz 
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Ra kım her şey den çok da dı sı nı mem nun ede bil miş ol du ğu na se vi ne rek 

bu is mi da hi ka bul et ti. Şu ra sı da bi lin me li dir ki; Ra kım, be yaz bir ca ri ye 

al dı ğı için işin den ge ri ka la cak adam lar dan de ğil di. O gün Be yoğ lu’nda iki 

mühim işi var dı. Bu iş le ri he men gör mek üze re kalk tı. Bu de fa Ka zan cı lar 

ta ra fın dan Be yoğ lu’na çık tı. İki mühim işin den bi ri si Er me ni mil le tin den 

(G) Bey’i gör mek ti. Zi ra da ha bir ak şam ev vel, hiz met çi si ni gön de rip ken

di si ni he men ya nı na ça ğırt mış tı. Evi Ağa Ha ma mı’nday dı, ora ya var dı, 

ken di si ni ha ne sin de bul du. (G) Bey, ye ni Si list re eya le ti ver gi me mu ru nu 

ora ya gön de re cek ada mıy la, Si list re Va li si’ne tez ke re gön de re cek miş. 

Ra kım bu tez ke re yi on beş da ki ka için de ka ra la yıp te mi ze çek ti. Bey’e 

mühür let ti. Üze ri ni de mühür le te rek Bey’in ya nın da ki çek me ce nin üs

tüne koy du. Baş ka bir em ri olup ol ma dı ğı nı öğ ren mek için bek li yor du. 

Bey ya zı cı sı nı ça ğı rıp, Ra kım’ın görüle cek he sa bı var sa gör me si ni em ret ti. 

Bu emir üze ri ne Ra kım uta na rak, “Ben, baş ka bir em ri niz var mı di ye 

bek le miş tim.” de di. Bey ise, Os man lı bir adam ol du ğun dan, “Ver di ğim 

emir de emir de ğil mi dir? Bu em rin ye ri ne ge ti ril me si de ge rek li dir” di ye 

bir la ti fe yap tı. Bi raz son ra ya zı cı elin de Ra kım’ın üç ay dan be ri yaz dı ğı 

ya zı la rın için de bu lun du ğu mek tup la içe ri ye gir di.

 Bey mek tu bu açıp oku ma ya baş la dı. Bur sa eya le tin de ki ka çak ver

gi le rin tah sil edil me si ne da ir Bur sa Va li si’ne ya zı için on, bu nun ce va bı na 

ce vap on, Var na San ca ğı öşür ve ver gi le ri nin bir se ne lik he sap la rı nın 

in ce len me si giz li ola rak da Ma li ye Ne za re ti ma ka mı na gön de ri len bir 

def ter ki, al tı sa hi fe ya zıl mış tır. Bu def ter le il gi li bir de ay rın tı lı ya zı, ay

rı ca par ça mek tup lar se kiz.

Bey, mek tu bu bu şe kil de oku duk tan son ra uy gun bir dil le, “Bun la rın 

hiçbi ri si için bir pa ra ver me ye ce ğim. Yal nız Bur sa eya le tin de top la na

ma yıp ge le cek se ne ye ka lan ver gi ler ben ce ümit siz pa ray dı. Sen ga yet 

açık ve güzel ce yaz dı ğın için ora nın ver gi si, ta ma men tah sil edil di. İş te 

onun için beş on pa ra göz den çı ka ra bi le ce ğim” di ye Ra kı ma otuz li ra 
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ve ril me si ni ya zı cı sı na em ret ti. Vay Ra kım’da ne se vinç! Vay Ra kım’da 

ne te şek kür! Hem de has sa si ye ti nin öl çü sü de mek olan göz le ri ne yaş 

do la rak bir te şek kür, ama ki me? Ken di si gi bi bir ök süze bu yo lu açmış 

olan Ce nabı Hu dayı Ke rem kar’a!

 Hak kı nı al dık tan son ra ikin ci işi ne git ti. Bu ikin ci iş İn gil te re’den 

ye ni ge le rek As ma lı Mes cit So ka ğı’nda bir eve yer leş miş olan ol duk ça 

ki bar bir İn gi liz ai le si nin ya nın da görüle cek iş ti. La kin işin ne ol du ğu nu 

Ra kım bil mi yor du. Yal nız bir dos tu ken di si için ora da görüle cek bir iş 

ol du ğu nu ha ber ver miş ol du ğun dan gözü ka pa lı git miş ti. Ora ya var dı, 

dos tu nu da ora da bul du. Me ğer iş de ni len şey İn gi liz’in iki genç kı zı na 

haf ta da bi rer gün Türk çe ders ver mek imiş. Hiç Ra kım için iş bu lu nur da 

ka bul edil me mek müm kün olur mu? He rif iş ma ki ne si! Bu nu da mem

nu ni yet le ka bul et ti. Ken di si ay lık haf ta lık için bir şey söy le mem esi ne 

rağ men, dos tu her ders için bi rer İn gi liz li ra sı ayak te ri tak dim edi le ce ği ni 

söy le di. Ka bul et me si için de için İn gi liz ki bar lı ğıy la ri ca et ti. Ra kım hem 

utan cın dan mo ra ra rak hem de Ce nabı Hakk’ın bu iyi li ği ne de te şek kür 

ede rek, işi ka bul et ti. Ka pı dan çı kın ca dört yol ağ zın dan Kum ba ra cı yo

ku şu na doğ ru ayak la rı san ki ye re bas ma ya rak in di. Top ha ne’ye, ora dan 

Ka ra baş’a va rıp esir ci ler kah ve sin de Çer kez’e rast la yın ca, “Gel ba ba gel, 

ben borçtan hoş lan mam. İş te pa ra nı te da rik et tim. Bin ke re şükür ol sun 

Ce nabı Hak hiç um ma dı ğım yer den gön der di” di ye yir mi al tın bor cu

nu ve re rek se ne di ni kur tar dı. Hat ta ge rek bi le ol ma dı ğı hal de du ru mu 

şa hit le re de ha ber ver di. On al tı nı ce bin de, evi ne can ata rak dön dü. Bu 

ha be ri de sa dık da dı sı na müj de le di ği za man vay Fe da yi’de ki se vinç! Kı za 

sev gi si bir kat da ha art tı. Ver miş ol du ğu Ca nan is mi ne “mey me net li” 

la ka bı nı da ek le di. İş te hi ka ye mi zi ken di nam la rı na an lat tı ğı mız iki za tın 

ikin ci si de bu dur.
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Üçün cü Kısım

Ra kım Efen di ile da dı sı, Ce nabı Hakk’ın ken di le ri ne ba ğış la dı ğı bir kız 

ola rak düşün dük le ri Ca nan’ı, ter bi ye et me ye ve eğit me ye baş la dı lar. Kız

ca ğız gel di ği nin ikin ci günü has ta lan dı. Za ten kız da ba zı has ta lık lar var mış. 

Ra kım, he men Ga la ta’da ki he kim dos tu na ko şup du ru mu an lat tı. Za val lı 

Ca nan hak kın da san ki he ki mi de ğil de ken di mer ha met ve şef ka ti ni da vet 

et ti. Ara ba ya bi nip hız lı ca gel di ler. Dok tor kı zı güzel ce mu aye ne et tik ten 

son ra, “Kız da kor ku la cak hiçbir şey yok. Bu has ta lı ğın kay na ğı Kaf kas ya 

imiş. O so ğuk mem le ket ten İs tan bul gi bi sı cak mem le ke te gel di ği için 

has ta lan mış. Bu ra nın ha va sı na alış tık ça ken di ken di ne iyi le şir. Şim di ben 

bir kaç ilaç ya za ca ğım. On la rı kul lan ma lı. Siz de her sa bah kalk tı ğı gi bi yüz 

el li dir hem ka dar saf inek sütünü kay na tıp sı cak sı cak içir me li si niz. Toz lu 

top rak lı yer ler de gez me me li, şar kı ça ğır mak fi lan için göğ sünü zor la ma

ma lı. Ara da bir açık ve ge niş yer le re götürün, de niz ha va sı al sın. Sık sık 

ne fes al ma ya mec bur ola cak ka dar yo rul ma sın. Al lah’ın iz niy le hiçbir şe yi 

kal maz. Za ten bir şe yi yok ya! Bun la rı da ne olur ne ol maz di ye ön lem 

ola rak alı yo ruz. Güzel kız ca ğız dır Al lah’a ema net olun” de di. Da dı kal fa, 

bu has ta lı ğın na sıl bir has ta lık ol du ğu nu an la ya ma mış idi ise de, Ra kım 

işin far kı na var mış tı. He ki mi, te şek kür ede rek gön der di. Da dı sı na, he ki min 

de dik le ri ne özen le uyul ma sı nı söy le di. Za val lı Fe da yi için böy le ga rip le re 
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ya pı la cak hiz met te uya rı ya ge rek var mı dır? Arap çık, kı zı ken di ra ha tı için 

ge tir miş ol ma dı, san ki ken di ra hat ve hu zu ru nu ta ma men yok edip kı zın 

ra ha tı için ge tir miş ol du. Bu Arap la rın iyi le ri ne ka dar iyi olur.

Ca nan bir ta raf ta ter bi ye edi le dur sun, biz hi ka ye mi zin şu ci he ti ne 

ba ka lım:

As ma lı Mes cit’te ki İn gi liz’in kız la rı na ve ri le cek ders için Cu ma gün

le ri ka rar laş tı rıl mış ol du ğun dan Cu ma gel di ğin de Ra kım sa at ye di de 

kalk tı, ora ya git ti.

Bu İn gi liz le re ki bar de miş tik. Hi ka ye mi zin baş lı ca ki şi le rin den bi ri de 

bu İn gi liz ol du ğun dan onun geçmi şi hak kın da bi raz bil gi al ma lı yız:

Evet, İn gi liz ol duk ça ki bar dır. Ki bar dır; ama öy le lord, dük fi lan gi bi 

soy lu de ğil. Ka ğıt alım sa tı mıy la pa ra sı nı beş yüz bin İn gi liz li ra sı na ta

mam la dık tan son ra ti ca re ti bı rak mış, öm rünün ge ri ka lan kıs mı nı ra hat 

ge çir mek için İs tan bul’a gel miş tir. Ada mın er kek ço cu ğu yok tur. Ai le si, 

bir ha nı mıy la iki de kı zın dan iba ret tir. Bu ka dar ser vet le kız la rı nı, her

ke sin ala ca ğı nı ha nı mı nın da bun la rın ara sın da mut lu luk la ya şa ya ca ğı nı 

düşünüyor du. Ar tık İn gi liz’i ra hat ya şa mak tan hiçbir iş, hiçbir düşün ce, 

hiçbir kuv vet vaz ge çi re mez di.

Ata la rın dan ken di si ne ka lan isim Zik las’tır. Ha nı mı ise do ğal ola rak 

“Mis ters Zik las” di ye isim len di ri lir di. Kız la rı da bu is mi ala bi lir ler di; ama 

ev için de büyük kı za “Can” ve küçü ğüne de “Marg rit” is miy le çağ rı lır dı. 

Bu ai le Kan ter bu ri şeh ri hal kın dan dır. Ti ca ret iliş ki le ri ne de niy le Fran sız lar 

ile faz la kay naş mış ol duk la rın dan hep si çok güzel Fran sız ca ko nu şur du. 

Ra kım, ken di le riy le iyi an la şa ca ğı nı ve işin de de ba şa rı lı ola ca ğı nı an la dı. 

Ha ni, “El ma nın ya rı sı o, ya rı sı da bu” de mez ler mi? San ki bu söz, Can 

ile Marg rit için söy len miş tir. İki sin de de fi dan gi bi boy, in ce bir be den; 

fa kat kıp kır mı zı çeh re, mas ma vi göz ler, be ya za ya kın, açık ipek saçlar! 

İn gi liz kız la rı ves se lam. Doğ ru su ta ri fi miz den bun la rın yüz le ri ne ba kıl dı

ğın da kal be pek de fe rah lık gel me ye ce ği zan ne di lir. La kin bu zan da ace le 
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edil me me li dir. Her güze lin ken di si ne ait bir güzel li ği var dır. Ay rı ca her 

güzel de o ken di si ne öz gü güzel li ği, rağ bet eden le re be ğen di rip sev di

re bi le ce ği ni işin er ba bı olan lar bi lir.

Ney se, Ra kım, bir ta ba ka iyi sin den İn gi liz ka ğı dı üze ri ne ka lın ka lem 

ile “elif, be, pe, te, se, cim, çe, ha, hı, dal, zel, tı, ze, je” son ra da he ce le ri 

ya zıp isim le ri ni bel let ti ve bir haf ta için de bun la rın şe kil le ri ni öğ ren me

le ri ni tem bih le yip kalk tı.

Vay ya zar efen di! Yal nız bu ka dar mı ol du? Ara la rın da söz fi lan… 

Hiç ol maz sa ba ba la rıy la ana la rıy la de re den te pe den...

Ha yır! O gün, iş yal nız bun dan iba ret kal dı. Evin de da dı sı ile Ca nan’ı 

me rak et ti ğin den he men Kum ba ra cı yo ku şun dan Top ha ne’ye inip pa ra

sı nın yet ti ği bir ara ba ya bi ne rek Sa lı Pa za rı’nda ki evi ne gel di.

Vay! Ar tık ya ya yürüme me yede mi baş la dı?

Es tağ fu rul lah! Ken di si ne her ders için bir İn gi liz li ra sı nı, ayak te ri hay

van ki ra sı di ye ve ri yor lar dı. Ma dem ki Ce nabı Hal lakı Ke rim bu ge lir le ri 

de Ra kım Efen di’ye ver di. Ar tık Ra kım Efen di’nin bu ni me te şük re de rek 

ders gün le ri Be yoğ lu’na hay van la gi dip gel me si la zım ge lir di. Hat ta sa

bah la rı bi le, ni çin bir hay va na bin me miş ol du ğu na ha yıf lan mış tı. İş te 

bi zim Ra kım’ın Al lah ile pa zar lı ğı böy le bam baş ka idi! Evi ne her ge li şin de 

ken di si ni da dı sı kar şı lar dı. O ak şam ken di si ni kar şı la ya nın Ca nan ol du ğu nu 

ve kı zın ha li nin gün den güne de ği şip da dı kal fa nın ka dın lı ğı sa ye sin de 

üs tü ba şı düzel miş;hat ta yüzüne de renk gel miş ol du ğu nu gör dü. Da dı 

kal fa nın ken di si ni kar şı la ma yı şı na bir an lam ve re me ye rek açık la ma is te

me ye mec bur ol du. Ra kım – Da dı, ben her ak şam gel di ğim de en ev vel 

se nin yüzünü gör me ye alış mış tım. Bu ak şam bu ade ti de ğiş miş gör düm. 

Fe da yi – Ev la dım, Be yim! Al lah bi ze bir güzel be yaz hiz met çi ver miş. Ar tık 

ak şam ge lir gel mez be nim si yah yüzümü gör me nin ne an la mı ka lır? Ben 

tem bih et tim. Ra kım  (Ko şup da dı sı nın ku ca ğı na atı la rak ve boy nu na 

sa rı lıp şa pır şa pır öpe rek) Yok da dı cı ğım yok! Se nin yüzün an ne min yüzü 
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ka dar tat lı dır. Cen net ten hu ri çık sa da gel se ba na sen den güzel ola maz. 

Ben her ak şam se nin müba rek yüzünü gör me li yim.

Son ra val la hi Ca nan’ı bu ra dan kov ma ya be ni mec bur eder sin. Hem 

ona bu tem bih le ri ver me. Ço cuk tur, ih ti mal ki ba zı ümit le re düşer. Ben

de ise o gi bi ümit le rin zer re ke der ese ri yok tur. Fe da yi  Be yim, ca nım, 

ni çin böy le düşünüyor sun?

Ra kım  Sa na de dim ya iş te! Sen be ni ço cu ğun gi bi se vi yor san be

nim ar zu et ti ğim şe kil de ha re ket eder sin.

Ko ca Ra kım da dı sı na bu nut ku oku duk tan son ra, “Ha zır İn gi liz kız la rı nı 

bu gün der se baş lat tık ya! Dur ba ka lım şu Çer kez’i de baş la ta lım. Bu mu 

on la rı ge çer yok sa on lar mı bu nu?” di ye Ca nan’ı ya nı na ça ğır dı. Ona da 

harf le ri, he ce le ri çiz di. Kız ca ğız da ne se vinç! Evet, Çer kez kıs mı oku ma ya 

pek hırs lı ol du ğun dan bir Çer kez’i okut mak in sa na hiç yük ol maz.

Şu ka dar var ki Ca nan’ın İn gi liz kız la rı nı ge çe ce ği da ha ilk haf ta sın da 

an la şıl dı. Ra kım her ge ce Ca nan’ı ya nı na alır, kız ise güzel ce öğ ren miş 

ol du ğu der si zo run lu ola rak tek rar eder di.

Öte ta raf tan İn gi liz kız la rı na da ders ve re li bir ay ol muş tu. Bu bir 

ay da ver di ği dört ders ile kız la ra, “elif, be” gi bi harf ler le bir lik te bütün 

işa ret le ri de öğ ret miş ti. Hat ta ”ku zu, küpe, tu ti” gi bi ke li me le rin ya zı mı nı 

bi le öğ ret me ye baş la mış tı. La kin Ca nan bun lar la kı yas bi le edil mez. Bir 

ay için de Ca nan dört beş he ce den iba ret ke li me le ri yaz mak la bir lik te 

bun la rı, “be nim, se nin, onun, bi zim, si zin, on la rın” ke li me le riy le da hi 

bir leş ti re bi lir di.

De mek olu yor ki, Ra kım ders ver me de ken di sin ce bir yol bul muş tu. 

Evet, ay nen öy le idi.

Bir Cu ma günü, Ra kım alı şıl dı ğı şe kil de Mis ter Zik las’ın ko na ğı na 

git ti ğin de ki me rast gel se be ğe nir si niz? Fe la tun Bey’e! İş te ona rast gel di. 

Fe la tun Bey’i, kız lar la an ne si ve ba ba sı nın ya nın da bul du. O gün ders günü 
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ol du ğun dan Fe la tun Bey de kız la rın ders le ri ni im ti han edi yor du. Ra kım 

Efen di’yi görün ce İn gi liz le re de an la ta bil mek için Fran sız ca ola rak:

Fe la tun  Ha ha hay! Sen mi idin bi ra der ha nım la rın ho ca sı?

Ra kım – (Sı kı la rak) Evet efen dim, ben de niz dim Bey’im!

Mis ter Zik las  Vay de mek olu yor ki ta nı şı yor su nuz!

Fe la tun (Gu rur la na rak) Evet! Ken di hak la rın da sev gim faz la dır. O 

da be ni se ver zan ne de rim.

Ra kım  Dün ya da be nim sev me di ğim adam var mı dır? Ben ki her ke

sin hak kım da güzel düşün me si ne şid det le ih ti yaç duy mak ta yım. Bun dan 

do la yı da her ke si sev me ye mec bu rum.

Fe la tun  (Ra kım’a) Mis ter Zik las ve Mis ters Zik las ile ta nı şa lı iki ay 

ol du. Si zin de bu ra ya ge lip git me niz bir ayı geçmiş;ama her na sıl sa bir

bi ri mi ze rast la ma mı şız.

Ra kım  Kıs met bu gün için miş efen dim.

Fe la tun  Ta nı şık lı ğı mız ba bam va sı ta sıy la ol du. Ken di le ri ni ben den 

ön ce ta nı mak şe re fi ne na il ol muş lar. Son ra be ni de ge ti rip, Mis ter Zik las 

ile kız la rı na tak dim et ti ler!

Mis ter  Evet! Bu yar dım la rın dan do la yı pe der efen di haz ret le ri ne 

na sıl te şek kür ede ce ği mi zi bi le me mek te yiz.

Fe la tun  (Gu rur lu ve al çak gönül lü bir ta vır la bir ta vır la) O, si zin 

ne za ke ti niz ge re ği dir efen dim. .

Ba zı ha va dan su dan şey ler ko nu şul duk tan son ra:

Ra kım – Be yi miz, izin ve rir mi si niz? Bi raz da der se ba ka lım mı?

Fe la tun  (Ha la o te bes sümü du dak la rı üze rin de ye ni le ye rek) Hay 

hay! Hat ta ben de şim di ha nım la rı im ti han edi yor dum.

Ra kım – Na sıl, ba ri epey ce öğ ren miş ler mi?

Fe la tun  (Ha la o te bes süm le) Ha nım la rın ze ka ve hüner le ri söz is ter 

mi? Fa kat bi ra der, ben bu ders le rin için de ba zı şey ler görüyo rum da bir 

an lam ve re mi yo rum. Kı sa ca şu elif ba da, ” pe, çe, je” harf le ri var mı ya? 
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Biz mek tep te iken, “elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zal, rı, ze, sin, şun” 

di ye oku duk. Bun la rı gör me dik. Bun la ra ne isim ver me li?

Can  Evet, öğ ret men efen di! Fe la tun Efen di öy le söy le di. Bi zim de 

ak lı mız kar şı tı.

Ra kım  Hayır, efen dim! Bun da, ak lı ka rış tı ra cak bir şey yok. Fe la tun 

Bey Efen di da ha iyi bi lir ler;ama bir den bi re akıl la rı na gel me di. Doğ ru su 

Bey’im, biz mek tep te bu yur du ğu nuz gi bi oku duk. Ama bi zim oku du ğu

muz elif ba yal nız Arap ça için dir. Türk çe için ise on dan faz la birkaç har fe 

ih ti ya cı mız var dır. Me se la “pa şa, ça vuş, müj de” ya za ca ğı mız za man na sıl 

ya za rız! El bet te bu harf le re muh taç ol maz mı yız?

Me ğer Fe la tun Bey, ev vel ce bu harf le ri gör müş. Es ki elif ba da mev cut 

ol ma dı ğı nı düşünüp ha zır ace mi İn gi liz le re Ef la tun’luk tas la mak fır sa

tı nı bul muş ken öğ ret men bu lu nan za tın as la Türk çe bil me di ği ni, böy le 

adam la ra ders ver di ri lir se kız la rın hiçbir şey öğ re ne me ye cek le ri ni fi lan 

söy le ye rek, he nüz kim ol du ğu nu bil me di ği öğ ret men le bir güzel alay 

et miş imiş. Bu se fer işi an la yın ca su ra tı na ga rip bir kır mı zı lık ge le rek:

Fe la tun  Evet, evet! Hak kı nız var. An la dım!

Mis ter  Ben da hi öy le düşün mek te yim. Biz de Türk çe harf le ri öğ

ren mek ki tap çık var dır, on da bu harf ler mev cut tur.

Fe la tun  Be nim de ak lı ma gel di efen dim. Bir şüp hem da ha var; 

ama söy le mek için öğ ret men haz ret le ri nin iz ni ni is te rim.

Ra kım  Es tağ fu rul lah efen dim! Amaç ha nım la rın is ti fa de si dir. Şa yet 

yük sek bil gi le ri niz den fay da la na cak sak…

Fe la tun  Es tağ fu rul lah efen dim! Ha tı rı ma ge len şu ki; biz, şu “be” 

yi gör müş isek de böy le “be”ler gör me mi şiz dir. Ha ni ya de mek is te rim 

ki; efen dim, böy le ka rı şık şey ler ile ha nım la rın ak lı ka rış ma sa da ha iyi 

olur du.

Marg rit – “Öy le ama bu harf le ri öğ ren me miş ol sak harf le ri bir bi ri ne 

na sıl bi tiş ti re bi li riz ? İş te pe de ri min de min bah set ti ği ki tap çık ya nı mız
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da dır. Biz ho ca efen di nin ver di ği ders le ri o ki tap çı ğa uy gun de ğil, on dan 

da ha iyi bul mak ta yız” de di. Kız ki tap çı ğı açıp zik re di len harf le ri gös ter di 

ise de, Ra kım ona ge rek bı rak ma yıp bir ka lem ala rak “Efen dim! Di ye lim 

ki ‘Mus ta fa’ ya za cak ol sak ‘mim, sad, ti, fe, ye’ di ye yaz ma yız. Bun la rı 

mut la ka bir bi ri ne bağ la ya rak ya za rız” de yin ce Fe la tun bu nun da far kı na 

var mış ve bu de fa ki utan ma sı, ön ce ki ni geçmiş tir.

Am ma yap tı nız ha! Ar tık Fe la tun, harf le ri he ce le ri bil me sin olur 

mu?

Bil mi yor de ğil di. Fa kat ha ni ya ba zı adam lar var dır ki, ken di bil dik le ri 

şey le ri na sıl öğ ren miş ol duk la rı nı bil mez ler. İş te Fe la tun Bey da hi bil di ği 

şe yi na sıl öğ ren miş ol du ğu nu bil me yen ler den di.

Fe la tun Bey, içi ne düş tüğü zor du rum üze ri ne da ha faz la ken di ni 

sa vu na ma yıp kalk tı git ti. Ra kım ise, Fe la tun Bey git tik ten son ra onun 

hak kın da ne iyi ne de kötü bir şey söy le di. Sa de ce ken di işiy le uğ raş tı. 

Fa kat ak şam üze ri gi der ken kız la ra ve an ne ba ba la rı na; “Efen dim, böy

le haf ta da bir der si ha nım lar için az, ba na et ti ği niz iyi li ği ise ça lış ma ma 

ba ka rak faz la bu lu yo rum. Müsa ade eder se niz ders le ri haf ta da iki de fa ya 

çı kar ta lım.” de miş ve bu ri ca sı mem nu ni yet le ka bul olun muş tu.

Bir ay için de Ra kım Efen di’nin Mis ter Zik las’ın evin de ne ka dar sa

yı lıp se vil di ği ni öğ ren mek is ter mi si niz? O ka dar ki, adı ge çen ai le ara

sın da yal nız ho ca sı fa tıy la ka bul gör mez di. Ai le dos tu, na mus lu, edep li 

utan gaç, bil gi li ol gun bir in san ola rak ka bul görüyor, Ra kım’a ona göre 

dav ra nı lı yor du.

O ak şam, Ra kım evi ne bi raz er ken ce gel di ve evin de her za man kin den 

fark lı bir şey gör dü. Gör düğü şey ise Ca nan’ın ora da bu lun ma ma sı idi.

Ra kım  Da dı! Ca nan ne re de?

Fe da yi  Bu ra da dır be yim!

Ra kım  Bu ra nın ne re sin de? iş te evi miz üç oda bir so fa dan iba ret. 

Her ye re bak tım yok.
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Fe da yi  (Bi raz bo zu la rak) Bu ra da dır be yim. Şim di ge lir.

Ra kım  Ca nım ne re de ise söy le. Söy len me ye cek bir yer de ise onu 

da söy le. Ben den sak lı bir işi niz var di ye mi düşüne yim?

Fe da yi  Val lah be yim, biz bu işi sen den sak lı gör me ye ka rar ver

miş tik; ama ha ta et mi şiz.

Ra kım  (Te laş la) Ne ol du ca nım?

Fe da yi  Bir şey ol du ğu yok. Kom şu muz Bey Efen di, ca ri ye le ri ne 

pi ya no çal ma yı öğ ret mek için bir ma dam tut muş. Biz de he ves et tik. 

Sa na söy le miş ol sak izin ver mez sin di ye kork tuk da…

Ra kım  (Bi raz kı za rak) Evet da dı cı ğım! İzin ver mez dim. Ha la da iz nim 

yok tur. Ca nan pi ya no öğ ren mek he ve si ne düş müş se her ar zu mu zun ol

ma sı nı sağ la yan Ce nabı Hak bu ar zu mun ol ma sı nı da ko lay laş tı rır. Sa na 

düşün ce mi doğ ru dan doğ ru ya söy le ye yim mi? Sen ya nın da ol ma dık tan 

son ra Ca nan’ın so kak ka pı sın dan dı şa rı çık ma sı na bi le ra zı de ği lim. Sen 

ya nın da ol duk tan son ra ise ne re ye is ter sen al götür. Dün ya nın ha li aca

yip tir. Son ra kı za ver di ği miz eme ğe ya zık et miş olu ruz.

Ök süz Ra kım bu söz le ri öy le say gı lı ve in ce tarz da bir söy le di ki 

da dı sı na an lat mak is te di ği düşün ce yi Fe da yi faz la sıy la an la dı. Ara dan 

ya rım sa at ka dar za man geçtik ten son ra Ca nan da gel di. Be yi eve gel

miş bu lun ca hu zu ru na çık tı. Ama kor ku sun dan tit ri yor du. Ya ni Ra kım, 

sert bir söz söy le ye cek ol sa kı za ade ta bir fe na lık ge le ce ği ni ha lin den 

an la mış tı. Bu nun üze ri ne:

Ra kım  Gel ba ka lım Ca nan. Gel kork ma yav rum. Bak, ben da dı ma 

tem bih et tim. Bun dan son ra git mek is te di ği niz her ye re da dım la be ra

ber git me ni ze izin ve ri yo rum. Fa kat da dım ol ma yın ca ka pı dan dı şa rı ya 

çık ma na rı zam yok tur. Sen pi ya no ya mı he ves et tin ku zum? Ben sa na 

pi ya no alı rım. Ben de bu ra ya se nin için öğ ret men ge tir ti rim.

Za val lı kız ca ğız, efen di si nin ken di si ni azar la ma ma sın dan baş ka pi

ya no ala ca ğı na da söz ver di ği ni işi tin ce se vin cin den efen di nin boy nu na 
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sa rı la ca ğı gel di. Bu an la yı şa te şek kür et mek is te di. La kin Türk çe’yi he nüz 

ye te rin ce ko nu şa ma dı ğın dan söy le ye ce ği söz de ağ zın da kal dı.

Ar tık bun dan son ra Ra kım’da, bir pi ya no ile bir de pi ya no cu tut ma 

ar zu la rı baş gös ter di. Her ak şam evi ne ge lip de Ca nan’ın yüzünü görün ce 

san ki kı zın yüzünü “Ha ni ya ver di ğin söz?” di ye so ru so ru yor muş gi bi 

zan ne de rek hüzün le nir di. O sı ra lar du ru mu yir mi beş otuz li ra ve rip de 

bir pi ya no al ma ya uy gun de ğil di. Fa ka Ra kım bu uğur da bor ca gir me yi 

bi le göze al mış tı. Asıl iş us ta me se le siy di, pi ya no nun ba kı mı için ay da 

dört beş li ra us ta üc re ti ver mek Ra kım için güç tü.

Bir gün Ra kım yi ne Be yoğ lu’nda Mat yo An cel isim li bir Fran sız 

dos tu nun evin de bu lu nu yor du. Sa lon da bu lu nan dört beş ka dın pi ya no 

ça lı yor du. Bun la rın bir ka çı, Mat yo’nun eşi ve kar deş le ri gi bi ak ra ba la rın

dan dı. Ra kım’ı her kes sev di ği gi bi, bu ai le de çok se vi yor du. Bu nun için 

o gün ora da bu lun ma sı ev hal kı na ve mi sa fir le re ay rı ca bir mem nu ni yet 

ve ri yor du. Hat ta Ra kım’ın baş ka sı adı na ri ca sı üze ri ne es mer ve güzel bir 

ma dam pi ya no ba şı na geçti. “O dökülen kum ral saç” ile “Hüs nün de var 

iken” gi bi birkaç ala tur ka ha va lar çal dı. Ora da ki ler bu ha va la rın Ra kım’ı 

mem nun ede ce ği ni he sap et me le ri ne kar şın bir de hüzün len dir di ği ni 

görün ce şa şır dı lar. O ka dar şa şır dı lar ki se be bi ni sor ma ya bi le mec bur 

kal dı lar. Ra kım, “Adam ben de ki ço cuk lu ğu bil mez mi si niz?” di ye ken di si ni 

sa vun mak is te di. Fa kat ki mi si Ra kım’ın bir aşk ate şiy le yan dı ğı nı, ki mi si 

baş ka bir şey ler ol du ğu nu düşünün ce, Ra kım: “Hayır, efen dim ha yır! 

Bi lir si niz gön lüm çok has sas tır. An cak he nüz kim se ye bağ lan ma mış tır, 

hür dür. İşin için de baş ka iş var. Bir ca ri yem var. Pi ya no çal ma ya çok me

rak lı. Kom şu eve ge len bir öğ ret men den di ğer ca ri ye ler le ders al ma ya 

gi der miş. He nüz ace mi, he nüz dün ya dan ha be ri yok. Dün ya dan ha ber siz 

bir kı zı öy le her ye re gön der me yi uy gun gör me di ğim için ders al ma sı nı 

en gel le dim. Ken di si ne pi ya no ala ca ğı ma söz ver dim. Şim di ak lı ma yi

ne o gel di de di ye du ru mu açık la dı. Ra kım bun la rı söy ler ken bil di ği niz 
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es mer ma dam aya ğa kal kıp, “Evet efen dim! Siz be nim en ye te nek li 

öğ ren ci mi elim den al dı nız. Ben öte ki şıl lık la ra bir şey öğ re te mi yo rum. 

Beş haf ta dan be ri kı zın ders al ma sı nı en gel le di niz. Şim di ye ka dar da ha 

ile ri ye gi der di” de yin ce, 

Ra kım bu rast lan tı ya şa şa rak:

Ra kım  De mek öğ ret me ni siz idi niz ma dam.

Ma dam  Evet efen dim, o şe ref le onur du yu yor dum.

Ra kım  Es tağ fu rul lah! Fa kat...

Ma dam – Yok, eğer kı zı ah la kı için en gel le di niz se ma ze re ti niz ka bul 

edi le bi lir. Çün kü ar ka daş la rı pek şey tan şey ler di.

Mat yo – Güzel, ama şim di bu nun ça re si ne?

Ra kım  Val lah efen dim ça re si ma da ma bi zim kız için ri ca et mek tir, 

ama…

Mat yo  Evet, iş te o ama sı fe na... Ben de bi li rim ki fe na. Çün kü bi zim 

ba ba Ra kım, öy le bir li ra ya fi lan öğ ret men tu ta maz ki!

Es mer Ma dam  Öy le ki ben Ra kım Efen di’ye bir li ra ya da git mem! 

Da ha çok bir şey için git mek is te rim.

Hep si  Ne dir ba ka lım o çok şey?

Es mer Ma dam – Büyük adam dır efen dim büyük. Ra kım Efen di’nin 

dost lu ğu! Eğer her haf ta be ni dost lu ğu ile ödül len di rir se.... Bey’den çı

kın ca onun hiz met çi si ne de se ve se ve ders ve ri rim.

Ra kım  (Büyük bir te şek kür le) De mek olu yor ki, bi zi iki baş lı mut lu 

ede cek si niz efen dim.

Es mer Ma dam  İş te be nim pa zar lı ğım bu dur! İşi ni ze ge lir se ....

Es mer ma da mın adı Jo ze fi no’dur. Ma dam Jo ze fi no’nun Ra kım’a bu 

iyi li ği ya pa ca ğı na söz ver me si üze ri ne yal nız Ra kım de ğil, bütün mi sa fir

ler mem nun kal mış tı.
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Jo ze fi no  Bak yal nız bir şar tım var, o ol maz ise ol maz. Güzel bir 

pi ya no is te rim. Öy le olur ol maz pi ya no ya ben par mak la rı mı do kun dur

mam. Bu nun için de en az se kiz yüz fran gı göz den çı kar ma lı.

Mi sa fir ler  Öy le ya!

Ra kım  Olur ol maz pi ya no ya par mak do kun dur ma nı zı ben de 

uy gun gör mem. La kin pi ya no yu se çe mem, han gi pi ya no yu be ğen miş 

ise niz em re di niz, şim di ala yım.

Jo ze fi no  Bu ra dan çı kın ca be ra ber gi de riz.

Ra kım, Jo ze fi no’nun bu iyi li ği ne de te şek kür et miş ti. Doğ ru su Jo ze

fi no şu in san lı ğı Ra kım dan çok Ca nan’ın ha tı rı için yap tı ğı nı söy le miş se 

de biz me se le nin asıl iç yüzünü bi li yo ruz. O Bey’in ca ri ye le ri pek hop pa 

şey ler ol du ğun dan hiçbir şey öğ re ne mez ler di. Ca nan ise ken di si ne bir 

ke re gös te ri len der si he men an la dı ğın dan ile ri de Bey, ca ri ye le ri nin hiçbir 

şey öğ re ne me dik le ri ni id dia ede cek olur sa, Jo ze fi no “İş te fi lan kız ca ğı za 

da on la ra ver di ğim der si ver dim, o pek güzel öğ ren di, bun lar sa ye te rin ce 

gay ret et me dik le ri için öğ re ne me di ler.” de mek için bu işi ka bul et miş ti. 

Ne mi ze la zım? Ra kım’ın bir öğ ret me ne ih ti ya cı var dı. İs te di ğin den iyi si ni 

hem de be da va ola rak bul du.

Mat yo’nun evin den çık tı lar. Ku le ka pı sı’nda bir mı zı ka cı dük ka nı na 

gi rip Jo ze fi no’nun seçti ği ga yet güzel bir pi ya no yu ye di yüz fran ga sa tın 

al dı lar.

Ra kım dört yüz fran gı nı pe şin ver di. Ka la nı için de yi ne Jo ze fi no’nun 

tav si ye si üze ri ne bir ay süre al dı. Pi ya no yu sı rık ha ma lı na yük let ti ği gi bi 

evi ne götür dü.

Vay Ca nan’da ki se vinç! Kız çıl dı ra cak san ki! Öte ki oda da da dı sı nın 

boy nu na sa rıl mış, yüzünü gözünü öpüyor du. Bu ha li ni Ra kım da gör dü. 

Ca nım ne ka dar da duy gu lu ve in ce bir kız! Kı zın bu ka dar se vin me si 

Ra kım’ı da duy gu lan dır dı, göz le ri yaş la dol du. Hiçbir za man yar dı mı nı 
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esir ge me yen, is te di ği her şe yi ver me gücüne sa hip olan Al lah’a, bu kız

ca ğı zı bu ka dar se vin dir miş ol du ğu için kalp ten te şek kür et ti.

Üç oda dan iba ret bu lu nan evi ni üç ki şi ye göre, ay rı ca bir de mi sa fir 

ka bul ede cek yer ol mak üze re sa lon la rı nı döşe miş ler di. Ma dem sözü bu 

ka dar açtık. Ge li niz şu evin içi ne de bir göz gez di re lim:

Ev ce ğiz bir kat lı idi. Ze min de mut fak, ki ler, odun luk ve ev al tı olup 

mer di ven den çı kıl dı ğın da ufak bir ge zin ti ya pı lır, kar şı nı za çı kan cam lı 

ka pı açı lın ca sa lo na gi ri lir di. Es ki ha lin dey ken üç oda nın üç ka pı sıy la bir 

de he la ka pı sı sa lo na açı lır dı. Fa kat son ra dan gör düğü ta mir es na sın da 

Ra kım bi ri si mer di ve nin kar şı sı na ve iki si de sağ ta ra fa isa bet eden oda 

ka pı la rı nın önüne bir bu çuk ar şın* me sa fe li bir bağ da di* (Dar tah ta par ça

la rın dan ya pıl mış ve üs tü sı van mış böl me) du var çek tir di. Bun dan do la yı 

ka pı lar bir ko ri do run için de kal mış lar dı. He la ise kar şı ya ge len oda nın sol 

ta ra fın da ka lır ve bu du rum da ge rek oda la ra ve ge rek he la ya yol ve ren 

ko ri do run yal nız sağ ta ra fı so ka ğa ba kar. Bu nun için oda lar ışı ğı nı so kak 

ta ra fın dan alır lar dı. Sa lo nun ise sol ta raf ta üç pen ce re si var dır. Bun la rın 

or ta sın da bu lu na nı onun kar şı sın da ka lan ka pı ya uy gun ol ma sı için “ya

rık pen ce re” de ni len cam lı ka pı gi bi bir şey di. Ya nı baş la rın da bu lu nan 

di ğer iki si ise nor mal pen ce rey di. Bu pen ce re le rin açıl dı ğı ta raf dört yüz 

ar şın ka dar ufa cık bir bah çey di. Ze mi ni so kak ze mi nin den           yük

sek ti. Sa lo nun cam lı ka pı sı nın önün de ki üç ba sa mak lı bir mer di ven den 

bah çe ye ini le bi lir di.

Evi nin şek li ni ve kı sım la rı nı an la dı nız ya! Şim di bu nun içi ni güzel ce 

bo ya yı nız, ka ğıt la yı nız, yer le re en güze lin den ki lim ler döşe yi niz, sa lo nun 

içi ne ya rım ta kım ka ne pe ve bir ay na ve bir kon sol ko yu nuz. Ay na nın 

iki ta ra fı na iki güzel re sim de ası nız. İş te Ra kım’ın sa lo nu nu mey da na 

ge tir miş olur su nuz. He le mer di ve nin ya nın da ki cam lı ka pı ya kar şı du va ra 

pi ya no da ko nul duk tan son ra o mi ni mi ni sa lon ne ka dar güzel olur.
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Ra kım’ın oda sı sağ ta raf tan en baş ta bu lu nan oda dır. Ka pı sın dan 

gi rer se niz ta bii ola rak kar şı nı za pen ce re ler çı kar. Oda nın sağ ta ra fı kütüp

ha ne dir. Sol ta ra fın da Ra kım’ın kar yo la sı görülür. Ka pı dan gi ril di ği za man 

iki ta ra fın da ka lan boş luk ta da bi rer do lap var dır, içi an ti ka, hır da vat ve 

tu haf şey ler le do lu dur.

Bu oda nın ya nın da ki oda, Ca nan’a ay rıl mış. Ger çi Ra kım, Ca nan’ın 

ken di si ne ka pı kom şu su ol ma sı nı is te me miş ti; ama da dı bu oda da eş ya 

ol ma dı ğın dan ra hat ede me ye ce ği ni söy le ye rek ora sı nı Ca nan’a ver miş ti. 

Oda ya gi ril di ği za man yi ne sol ta ra fın da bir kar yo la, sağ ta ra fın da ufak 

bir kon sol üze rin de bir güzel ay na, ya nın da iki çi çek lik, ka pı ya nın da bir 

tu va let ta kı mı, pen ce re le rin ya nın da da küçük bir ma sa üze rin de di kiş 

için ge rek li mal ze me le ri görülüyor du.

Bu ara da şu nu da söy le ye lim ki, Ra kım’ın bir tu va let ta kı mı var dı. 

O da Ca nan’ın oda sın da bu lun du ğun dan sa bah la rı tu va le ti ni ora da          

ya par dı.

Öte yan dan, da dı nın oda sı na ge lin ce; bu oda nın pen ce re si yok tu. 

Ko ri do run bi ti min de ki pen ce re nin bah çe den al dı ğı ışık la Fe da yi’nin 

oda sı da ya rım ya ma lak ay dın la nır dı. Bu oda es ki za man oda la rı gi bi 

eş ya lı do lap lı bir şey di. Da dı kal fa, kar yo la da yat ma dı ğın dan ala tur ka 

ya tak ta kı mı ora da du rur du. Ca nan’ın san dık oda sı da bu oda idi. Ge

rek Ra kım’ın ge rek Ca nan’ın san dık la rı da do la bın al tın da bu lu nan özel 

böl me ler de bu lu nur du.

Jo ze fi no, ders le ri ni Per şem be gün le ri ve re cek ti. İlk se fer ki Per şem

be günü Ra kım Efen di de evin dey di. Sa at on su la rın da ma dam gel di 

çat tı. Ca nan ge len ho ca nın ken di ho ca sı ol du ğu nu görün ce ma da mı 

ku cak la yıp ya rı Çer kez ce, ya rı Türk çe bir dil le mem nu ni ye ti ni ifa de et ti. 

Fa kat Jo ze fi no bir ke li me Türk çe an la ma dı ğın dan o da kı zı ku cak la yıp 

öp tü. Ra kım’a, “Mös yö Ra kım, şu ço cu ğun di li ni an la mam; ama bu nun 

göz le ri ve hal ha re ket le ri ne de mek is te di ği ni pek güzel an la tı yor” de di. 
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Ra kım, Jo ze fi no’nun Ca nan’a gös ter di ği bu il gi ve sev gi ye çok mem nun 

ol du. Te şek kür edip bu za val lı kız ca ğı zı öğ ren ci li ğe de ğil, kız kar deş li ğe 

ka bul et me si ni is te di.

Jo ze fi no, Ra kım’ın sa lo nu nu pek güzel bul du. Sa lon dan bah çe ye 

çık tı. Ora nın tı mar ve ba kı mı nın çok iti na lı ol du ğu nu görün ce da ha faz la 

mem nun ol du.

Jo ze fi no  Mös yö Ra kım, evi ni zi pek be ğen dim. Ne zevk sa hi bi bir 

in san imiş si niz! Val la hi ku tu gi bi bir sa lon cuk. La kin oda la rı nı zı da gör

mek is te rim.

Ra kım  Ma dam, bun dan baş ka yer le ri miz yal nız ca ya tak oda la rın

dan iba ret tir.

Jo ze fi no – Ca nı nı zı sık ma yın! Biz dost ola cak de ğil mi yiz? Ya tak oda la rı 

da ol sa gör mek is ti yo rum. Ser best adam lar da bu düşün ce ye şa şı lır.

Bu söz üze ri ne Ra kım, oda la rı da Ma dam Jo ze fi no’ya gös ter di. Ca

nan’ın do ğuş tan ge len ye te ne ği ni ar tık uzun uza dı ya an lat ma ya ge rek yok 

her hal de!Jo ze fi no, oda la rı ter te miz bir hal de bul du. Her şey ye rin de, her 

şey düzen li. O ka dar mem nun ol du ki, böy le bir eve, böy le bir ca ri ye ye 

sa hip ol ma nın büyük bir mut lu luk ol du ğu nu bin de fa tek rar et ti. Ra kım 

da dı sı bu lu nan Fe da yi’yi de ta nı tır ken an ne si ma ka mın da ol du ğu nu söy le di. 

Bu gün Ca nan’ın Ra kım Efen di’nin evi ne ge li şi nin üçün cü ayı dol muş tu.

Jo ze fi no bir ay dan be ri Ca nan’ı gör me miş ti. Bu müd det için de Ca nan’ın 

ba kım ve süs len me si ne özen le de vam edil miş, kı za renk ve dol gun luk 

gel miş, da ha güzel leş miş ti. Jo ze fi no, ya rım sa at için de Ca nan’a der si ni 

ve rip bi tir di. Son ra Ra kım ile Ca nan hak kın da bi raz ko nuş tu.

Jo ze fi no  Uzat ma yı nız Mös yö Ra kım! Ca ri ye niz pek güzel, pek ze ki, 

pek uya nık!

Ra kım  Da ha ya vaş ya vaş açı lır ma dam!

Jo ze fi no  Onu de mek is te mi yo rum! Siz de gençsi niz, o da! İki genç 

bir yer de, fe na du rum de ğil dir ya ni!
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Ra kım  Yok iş te bu düşün ce niz yan lış tır.

Jo ze fi no  Ni çin san ki, ayıp bir şey mi?

Ra kım  Ne ayıp ola cak? O be nim ca ri yem dir.

Jo ze fi no  Öy le ise ne ...

Ra kım  Ben ken di si ni kar deş gi bi se ver sem, da ha çok mut lu ola

ca ğım.

Jo ze fi no  Du ru nuz ba ka lım, o si zi kar deş gi bi se ve cek mi?

Ra kım  Ben den kar deş lik ten baş ka bir şey gör mez se ne ya pa cak? 

El bet te, o da be ni kar deş gi bi se ve cek.

Jo ze fi no  On lar bu gün kü boş söz ler dir ku zum. Du ru nuz ba ka lım, 

bi raz da ha za man geçsin de... Siz de me lek mi si niz san ki? Bir güzel den 

fay da lan ma yı ret mi edi yor su nuz?

Ra kım  Yok, hat ta bu fay da lan ma için her tür lü fe da kar lı ğı bi le ya

pa rım; ama Ca nan’ı o düşün ce de ye tiş tir mek is te mem.

Jo ze fi no  Ne ise si zi teb rik ede rim de dim ya!

Jo ze fi no bu söz le ri bi tir dik ten son ra sa at on bir bu çu ğa gel miş ti. 

Ra kım’a Ca nan’a ve Fe da yi’ye ve da ede rek çık tı git ti.

Bu Ca nan’ın han gi ni yet le alın dı ğı ha tı rı nız da du ru yor ya. Güya 

ih ti yar Fe da yi’ye ra hat et tir mek için alın mış tı. Öy le de ğil mi? Hal bu ki 

bi ça re Fe da yi ha la mut fak tan çı ka ma mış tı. Ca nan’ı sa de ce oda la rın 

te miz li ğin den so rum lu tut muş tu. Haf ta da bir gün de ça ma şır yı kar dı. 

Di ğer za man la rı nı ise gi yin miş ku şan mış ol du ğu hal de der siy le, di ki şiy le 

ge çi rir di. He le pi ya no gel dik ten son ra ar tık bir da ki ka sı nı boş ge çir me

me ye baş la dı. Ders ten usan sa pi ya no ya, pi ya no dan usan sa di ki şe otu

rur du. Sa dık Fe da yi ise kız ca ğız ne ka dar ken di si ni eğ len di rir se, o ka dar 

mem nun olur du.

Fe da yi’nin bu kı zı Ra kım’dan kıs kan ma dı ğı na şa şı ra cak mı sı nız? 

Ne müm kün! Fe da yi’nin elin den gel se kı zı he men kap tı ğı gi bi Ra kım’ın 

koy nu na ko ya cak tı. Hat ta “Be nim be yim me lek mi dir ne dir? Kar şı sın da 
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hu ri gi bi kız gez di ği hal de as la bir alı cı göz ile bak tı ğı yok.” di ye ca nı bi le 

sı kı lı yor du. Her ne va kit bir mo da ku maş çık sa da dı kal fa, Ra kım’a ri ca 

ede rek, “Gençtir, gi yin sin ku şan sın, kar şın da te miz gez sin.” di ye mut la ka 

al dı rır dı. Son ra da ne re de güzel biçki bi çen bir ha nım var sa götürüp ri ca 

min net en ye ni mo da ola rak kes ti rir ve kı zın ken di si ne dik ti rip giy di rir di. 

Son ra la rı biçmek için de kim se ye muh taç ol ma dı ya! Han gi el bi se ken

di si ne da ha faz la ya kı şır sa onu söker ve onun üze rin den ye ni si ni bi çer, 

son ra iki si ni de di ke rek ar zu su na ula şır dı. Za val lı kız ca ğız boy pos düş

künü güzel lik fa ki ri de ğil di ki, giy di ği ken di si ne ya kış ma sın. Ne gi yer se 

ka şık gi bi ya kış tı rır dı.
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DördüncüKısım(?)

Oku yu cu ara sın da bu ka dar mut lu lu ğu Ra kım için çok gören ler var

sa zul met tik le ri ko nu sun da ken di le ri ni uya rı rız. Bir adam ki ye di se kiz 

se ne, ge ce gün düz de me ye rek göz nu ru döküp tah sil gör dük ten son ra 

bu müka fat la rı gör mez se, bu ka dar eme ğin ne an la mı ka lır?

Ders ler de Ca nan na sıl sürat le gi der se, İn gi liz kız la rı da o öl çü de 

sürat le git mek te dir. Bun lar, her ders günü ho ca la rın dan kırk el li ka dar 

Türk çe ke li me yi so ra rak, bir def te re ya zar lar ve bu ke li me le ri ez ber 

eder ler di. Şu du rum da ça ta ra pa ta ra Türk çe bi le ko nuş ma ya baş la mış

lar dı. He le oku ma yaz ma ko nu sun da baş ka la rı nın baş ka ho ca lar dan bir 

se ne de öğ re ne me ye cek le ri mik ta rı öğ ren miş ler di.

Ra kım’a ai le ce büyük say gı ve hür met gös te ri li yor du. Bu nun kar şı lı ğı 

ola rak Ra kım ba zı za man lar ak şam ye me ği için de bun la rın ko na ğın da 

kal ma ya baş la dı. He le bir Pa zar günü, ai le ce Ka ğıt ha ne’ye gi dil miş ve 

Ra kım’ın dost lu ğun dan hep si çok mem nun kal mış tı. La kin il gi ve sev gi 

bu de re ce de kal dı. Mis ter Zik las da her İn gi liz gi bi de ni ze me rak lıy dı. 

Ra kım’ın da hi bu me ra kı Zik las’tan aşa ğı kal ma dı ğın dan Zik las’ın sa tın 

al dı ğı iki çif te bir güzel kik san da lı Sa lı pa za rı li ma nı na, Ra kım’ın ko ru ma 

ve ne za re ti al tı na ver di ler. Ba zı Pa zar gün le ri Ra kım san da lı Top ha ne is

ke le si ne götürür, İn gi liz ler le ora da bir le şip bi ner ler Ka dı köy’üne, Ada lar’a 
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doğ ru çı kıp yel ken aça rak vol ta atar lar dı. La kin bu san dal se ya ha ti ay rı ca 

ta ri fe la yık bir şey di. Onun için da hi birkaç sa tı rı esir ge me me li yiz.

Can ile Marg rit san dal ile se ya ha te çı kıl dı ğı za man ken di le ri ne öz gü 

de niz kı ya fe ti ni giy me yi alış kan lık ha li ne ge tir miş ler di. Bu kı ya fet baş ta 

ru gan la rı, ge mi ci şap ka la rı ki et ra fı nı bir ma vi kur de la ku şan mış ve yi ne 

bir ma vi kur de la çe ne al tın dan sa ğın dı rık gi bi geçmiş tir. Saçlar top la nıp 

ve ku ru ku ru ya ta ra nıp omuz lar üze ri ne sa lı ve ril miş. Ar ka da bir be yaz 

Frenk göm le ği ki ya ka la rı ma vi olup dev rik ye rin de bi rer be yaz ça pa 

res mi var dır. Göm le ğin kol la rı bi le ma vi dir. Bu göm lek üze rin de şi nel* 

bi çi min de kı sa bir yağ mur luk. La kin bu nu lüzu mu na göre üzer le ri ne 

alır lar dı.. Ayak ta diz den yu ka rı ya kı sa ve be yaz bir fis tan. Bu da hi ma vi 

kur de la dan as kı lar ile omuz la rı na bağ lan mış. Fis ta nın üze rin de bi rer 

ma vi ku şak. Ade ta yün ku şak tır. Ayak ta diz den yu ka rı ta but la ra ka dar 

bi rer be yaz ço rap... Bu nun üze ri ne bal dır la ra ka dar yük sek bi rer çift ma vi 

po tin, bir de ya rım da ire ma vi can fes ten* bir bo yun ba ğı ki bu kı ya fe ti 

bi raz çir kin leş ti rir di.

Bu iki genç tay fa, kürek otu rak la rı na otur duk la rı za man Zik las, dümen 

ko lu nu ele alır, Ra kım ile Mis ters Zik las da hi kar şı kar şı ya otu rur du. Yel

ken fo ra et mek, yel ken sar mak iki ne fer genç tay fa la rın göre viy di. Şa yet 

kürek çek mek ge re kir se o za man dümen ko lu nu Mis ters Zik las eli ne alır, 

ko ca sı, Ra kım ve iki ne fer güzel tay fa lar da küre ğe ge çer ler di. San da lın 

için de çe rez le ne cek ufak te fek her şey bu lun du ğu gi bi en iyi sin den İn

gi liz ar pa su la rı (bi ra) da hi ek sik ol maz dı. Bu san dal se ya ha tin de edi len 

zev ke se fa ya Ra kım do ya maz dı. He le ha va düşüp de kürek çe kil mek 

la zım gel di ği za man büyük kız pru va ta ra fın dan bi rin ci ham le de, Ra kım 

ikin ci de, küçük kız üçün cüde ba ba la rı da hi dör dün cü ham le de bu lu nur, 

İn gi liz ge mi ci le ri gi bi kürek le re eği le rek asıl dık la rı gi bi ta ar ka üze ri ne 

ya tın ca ya ka dar da hi yas lan dık la rın dan her ne ka dar bi raz yan ta raf ta 

ka lır idiy se de her hal de Ra kım ken di si ni büyük kı zın ku ca ğı na yas lan mış 
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ve küçü ğü da hi ken di ku ca ğı na da yan mış görür dü. Ra kım’ın her şey den 

zi ya de zevk al dı ğı hal buy du. La kin an ne le ri ne ya hut ba ba la rı nın ak lı na 

kötü bir şey ge lir miy di zan ne der si niz?

Vay! Ra kım da böy le he ves ler de var dı ha!

Ni çin ol ma sın? Si ze Ra kım’ı “Ye mez ler içmez ler, er kek lik ve di şi lik 

on da yok tur” di ye mi an lat tı lar. Bu ra da Ra kım’ın al dı ğı lez zet bütün bü-

tün duy gu sal ve vic da ni bir şey di. Al dı ğı bu lez ze tin be den sel bir lez zet 

ola bi le ce ği ni Ra kım ke sin lik le ak lı na ge tir me ye ce ği için an ne ve ba ba sı 

en küçük bir şüp he bi le duy maz lar dı.

San dal se ya ha ti de dik de ha tı rı mı za gel di. Bir gün Fe la tun Bey da hi 

Zik las ai le siy le san dal se ya ha ti ne çık mış tı. O gün ha va bi raz lo dos ol du

ğun dan Ada lar açık la rın da bi raz büyük çe dal ga lar çık mış tı. Vol ta at tık

la rı es na da de ni zin san da lı kar puz gi bi kal dı rıp kal dı rıp da ye re vur ma sı 

İn gi liz le rin en faz la zevk al dık la rı şey ol ma sı na kar şın, Fe la tun Bey’in 

ca nı nı ba şı na sıçrat mış ve he le bir de fa sın da “Ana cı ğım, ana cı ğım” di ye 

ba ğır mış tı. Ger çi İn gi liz ler bu söz ler den bir şey an la ya ma dı lar ise de, 

bey’in hal ve ha re ket le rin den ne ka dar çok kork tu ğu nu an la mış lar dı. O 

gün den son ra birkaç za man da hi bu hal ile eğ len miş ler ve bu nu Ra kım’ın 

ku la ğı na ka dar ulaş tır mış lar dı.

Söz yi ne Fe la tun Bey’e mi gel di.

Öy le ise ha ber ve ri le cek ufak te fek birkaç şey da ha ol du ğun dan şu 

sı ra da on la rı da söy le ye lim:

Kış gel miş ve gün le ri kı salt mış ol du ğu için Ra kım Efen di İn gi liz kız la

rı nın ders le ri ni ak şam sa at iki ile üç bu çuk ara sı na al mış tı. Za ten ken di si 

ge liş gi diş sa at le ri ne ade ta bir İn gi liz ka dar özen gös te rir di. Her za man 

ta mam sa at iki ye birkaç da ki ka ka la rak ge lir ve iki de der se baş lar dı. Ge

rek kız lar ve ge rek an ne ve ba ba la rı ders ak şam la rı sa at ya rım da ge le rek 

ye me ği da hi bir lik te ye me le ri ni Ra kım’dan pek çok ri ca et ti ler. Bu nun 
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için Ra kım bir ak şam ye me ği ni de bun la rın evin de ye mek için er ken den 

Be yoğ lu’na çık tı ve yo la düş tü.

O ak şam Top ha ne’den Bo ğaz ke sen cad de siy le Fi ru za ğa üze rin den 

Tak sim’e çık ma yı düşün müş tü. Tam Bo za ha ne ba şı’na ge lin ce Fe la tun 

Bey’e rast la dı. Fe la tun Bey, ya rı be lin den aşa ğı sı ya bo za ve ya hut sa lep 

gi bi bir şe ye bu lan mış bir şe kil de te laş la bo za ha ne ye gi rer di. Bu nu o 

hal de görün ce:

Ra kım  Vay be yi miz! Bu hal ne? Üze ri ni ze bo za dökül müş de sem 

bo za ha ne ye he nüz gi ri yor su nuz.

Fe la tun  Val la hi bi ra der sor ma. Şu ra da bir aş çı dük ka nın dan ge

çi yor dum. He rif ca mın iç ta ra fı na bir ko ca ta bak için de ma yo nez li ba lık 

koy muş. Na sıl sa aya ğım sen de le di. Güya ca ma do kun ma mak is te dim. 

Be ce re me dim. İş te ma yo nez ta ba ğı nı üze ri me giy dim.

Ra kım  Al lah Al lah! Çok şükür ki cam bir ye ri ni zi sa kat la ma mış!

Fe la tun – İş te ben de ona şük re di yo rum ya! De mek ki bu ak şam 

Be yoğ lu’nda sın.

Ra kım  Evet efen dim. Bi zim Mis ter Zik las’ta yım.

Fe la tun  Al lah ver sin bi ra der, Al lah ver sin. Ar tık dost lu ğu iler let

ti niz.

Ra kım  Ne ya pa lım efen dim! Ça lış ma lı!

Fe la tun  (Alay eder ce si ne) Ca nım ça lış ma lı ya! Şu mat ma zel ler 

için söy lüyo rum. Se ni ağız la rın dan düşür müyor lar da! On la rın gön lüne 

gir mek de sa na öz gü bir ba şa rı. Ca nı na yan dı ğım! Ben ne yap sam ya

ra na ma ya ca ğım ves se lam.

Ra kım  Öy le ise ben si ze bir akıl öğ re te yim.

Fe la tun  Val la hi lüt fet miş olur du nuz.

Ra kım  Ben ka dın la ra as la ya ran mak he ve sin de bu lun ma dı ğım 

için be ni se vi yor lar. Eğer siz de bu şe kil de dav ra nır sa nız ken di ni zi da ha 

faz la ka bul et ti rir si niz.
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Fe la tun – Böy le söy le yi niz; ama ba ka yım be ni al da ta bi le cek mi si niz? 

Ben si zin ne sa man al tın dan su yürüt tüğünüzü bil mez mi yim?

Ra kım  Han gi sa man al tın dan su yürüt tüğümü ben de niz bi le mi

yo rum. Eğer bu nu ben de ni ze gös te rir se niz ger çek ten siz ba na lüt fet miş 

olur su nuz.

Fe la tun  Ne ise! Baş ka va kit görüşür ko nu şu ruz. Müsa ade niz le şu 

üs tümü ba şı mı bi raz te miz le te yim. Zi ra bu ra ya ka dar bu hal de gel dim.

Za ten Ra kım da sa at ya rım da İn gi liz’in ko na ğın da bu lun mak için 

ace le et ti ğin den, sözü bu ra da ke sip bir bi rin den ay rıl dı lar. Fa kat Ra kım 

böy le aş çı dük ka nın da ki ma yo nez ta ba ğı nı üs tüne ba şı na giy miş ol ma ya 

hiçbir an lam ve re me ye rek yo lu na git ti. Ni ha yet İn gi liz le rin evi ne var dı. 

Ev hal kı ye mek için ken di si ni bek le di ğin den he men sof ra ya otu rul du. 

Çor ba lar içi lir içil mez, 

Zik las “Aman bu gün bi zim uşak bir ala ba lık al mış, bende ma yo nez li 

ba lı ğı pek sev di ğim için öy le pi şir me si ni aş çı ya tem bih et tim. Se ver si niz 

ya Ra kım Efen di?” di ye rek sof ra hiz me tin de de bes le me kı za yar dım 

eden aş çı ka rı ya ma yo ne zi ge tir me sin em ret ti.

Ka rı dur du. Zik las em ri ni tek rar edin ce ka rı yal nız otur mak la kal ma

yıp çeh re sin de bir dur gun luk da hi görül dü. Zik las bir da ha tek rar edin ce 

dur gun lu ğu da ha da art tı. Ka rı bütün bütün bo zu la rak ade ta ke ke le ye 

ke ke le ye ma yo ne zin dökül müş ol du ğu nu bil dir di. Zik las’ta hid det! Ra kım

da şaş kın lık.... Zik las “Ca nım bi ri si dökül düy se ye ni si ni yap mak ge rek mez 

miy di?” de yin ce aş çı ka rı da ha çok bo zu la rak ma yo ne zin pek geç va kit te 

dökül düğünü ve ye ni si ni yap mak için yu mur ta ve li mon bul ma ya va kit 

kal ma dı ğı nı bil dir di.

Zik las  Be re ket ver sin ki Fe la tun Bey gel me di! Gel se idi o Ra kım 

Efen di’yle de kı yas la na maz. Her hal de mi sa fir sa yı lır, ade ta uta nır dık!

Ra kım  (Bil mi yor muş gi bi) Vay! Fe la tun Bey Efen di de ge le cek ler 

miy di?
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Zik las  Evet! Bu gün ken di si ni gör düm. Gel me si ni ri ca ey le dim 

“Ala tur ka on iki ye ka dar ge lir sem ge li rim” di ye söz ver di. Ka ran lık ol du, 

ge ce gel di ken di si ha la gel me di ği için biz de sof ra ya otur duk.

Ra kım  (Şa şı ra rak ve güle rek) Ma dem şim di ye ka dar gel me di ler. 

Efen dim de mek olu yor ki bun dan son ra da hi gel mez ler.

Uşak  (As lın da Rum olup ya rım ya ma lak bir Fran sız ca ile) Ya ben 

Fe la tun Bey’i dört yol ağ zın da gör düm, bu ra ya doğ ru ge li yor du

Zik las  Ne va kit?

Uşak  Güneş he men he men bat mak üze re idi.

Zik las  Ben de şim di zan net tim. Ar tık gel mez ya Ra kım Efen di!

Ra kım  Efen dim sa at ala tur ka on iki de söz ver di ği ve ken di si ni hiz

met ka rı nız güneş ba tar ken bu ra ya doğ ru gel di ği ni gör düğü hal de he nüz 

gel me yi şi ne ba kı lır sa mut la ka ola ğa nüs tü bir şey ol muş tur. O yüz den 

de ge le me miş tir.

Ra kım Mis ter Zik las’a bu ce va bı ve rir ken göz ucuy la aş çı ka rı ya ba kıp 

da ka rı yı ha vuç gi bi kı zar mış görün ce, ak lın dan ge çen le rin ve şüp he le ri

nin hep si nin doğ ru ol du ğu nu an la dı.

Aca ba bu şüp he ler ney di?

Şim di lik bil di ği niz ka da rı nı ha ber ve rir dik. An cak ara dan üç gün 

geçme den, iş tam an la şıl ma dan, üç gün son ra doğ ru su görüle cek bir iş 

için bu gün şüp he de re ce sin de ka lan du rum için ya zıp ka ra la ma ya vak ti

miz yok tur. Her ne hal ise, güle oy na ya ye mek ye nil di. Ye mek ten son ra 

der se baş lan dı, bir sa at için de ders so na er di. Türk çe’ye baş la na lı al tı 

ayı geçmiş, bu süre içe ri sin de kız lar oku yup yaz mak la kal ma ya rak ade ta 

ufak ufak cüm le le ri ve söz le ri da hi yan lış sız ca ku ra bi li yor lar, ga yet açık 

an la tım lı bir şey olur sa an la mı nı çı ka rıp açık la ma sı nı da hi ya pı yor lar dı.

Ders ten son ra Ra kım, ar tık eve dönüşüne izin ve ri lip ve ril me ye

ce ği ni so ra ca ğı es na da Mis ter Zik las “Mös yö Ra kım, işi niz yok sa bi raz 

kal sa nız, eğ le ne bi lir di niz. Mat ma zel ler bi ze bi raz mı zı ka ça lar lar, birkaç 
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şar kı okur lar” de yin ce Ra kım te şek kür edip kal dı. Kız lar da hi iki si bir lik te 

pi ya no ba şı na otu ra rak dört el ile ahenk tut ma ya baş la dı lar.

Ra kım bir köşe ye da yan mış, can ku la ğıy la din li yor du. Birkaç ha va 

alaf ran ga ça lıp birkaç da şar kı söy le dik ten son ra o za man la rın pek mo

da olan “Ey sa ba es me ni ga rım uy ku da” şar kı sı pi ya no ile ça lın ma ya 

baş la nın ca Ra kım’ın içi bir hoş ol du. Der ken Mis ters Zik las bu şar kı yı 

ağ zı ile ça ğır ma sı nı da hi Ra kım’dan ri ca et me sin mi? Alaf ran ga da bir 

de li kan lı dan ve ya kız dan böy le bir şar kı ri ca edil di ğin de tek li fi ge ri çe vir

mek ayıp ol du ğun dan ve Ra kım’da da bu ka dar mu sı ki zev ki ve ye te ne ği 

bu lun du ğun dan al çak ses le baş la yıp ya vaş ya vaş tiz le şe tiz le şe pi ya no 

ahen gi ne ka dar çı ka rak şar kı yı ta mam la dı.

Doğ ru su güzel ça ğır mış ol du ğu için İn gi liz ler da hi be ğen di ler. Kız lar 

da şar kı nın güf te si ni yaz dır mak ve Türk çe’si ni mıs ra mıs ra Fran sız ca’ya 

çe vir mek için Ra kım’ı sı kış tır ma ya baş la dı lar. O güzel şar kı nın her bir 

mıs ra sı bir si hir li söz ol ma ya la yık tı. Mıs ra la rı Fran sız ca’ya çe vir dik çe hoş

lu ğu na yal nız kız lar de ğil, an ne ba ba la rı bi le hay ran kal mış lar dı. Kız lar, 

ter cüme yi de bi tir dik ten son ra yi ne Ra kım’ın da yar dı mıy la Türk çe söz le ri ni 

he ce le ye rek no ta üze rin de ki ma kam la rın al tı na yaz dı lar. Son ra otu rup 

şar kı yı Türk çe ola rak ça lıp söy le me ye bi le baş la dı lar. Ger çi ilk de fa sın da, 

uy du ra ma dı lar ise de ya vaş ya vaş yo lu na ko ya cak la rı bel liy di.

Ra kım, sa at dört ten son ra İn gi liz le rin ya nın dan kal kıp bir ara ba ya 

bi ne rek evi ne gi der ken o an da ka fa sı nı kur ca la yan şey Fe la tun Bey’in 

ma yo nez me se le sin den baş ka hiçbir şey de ğil di. Ken di si nin de o ak şam 

Zik las’ın evi ne da vet li ol ma sı ve tam As ma lı Mes cit so ka ğı na gir miş ol

du ğu nu uşak gör düğü hal de ora ya ge le me me si, üs tü ba şı ma yo ne ze 

bu lan dı ğı nı Ra kım’ın biz zat gör me si, sof ra da ma yo ne zin geç va kit te 

dökül müş ol du ğu nun söy len me si… Bun la rın hep si bir ara ya gel di ğin de 

Fe la tun Bey’e şe ref ve re cek bir hüküm çı ka rı la maz dı. Evi ne ula şın ca da

dı sı nı ih ti yar lık ne de niy le uyu du ğu nu, Ca nan’ın ise ken di si ni bek le mek te 
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ol du ğu nu gör müş tü. Aman ya Rab! Bu Ca nan kız da hi gün den güne ne 

ka dar güzel le şi yor du. Ne ka dar na zik, tat lı dil li, şen bir kız ol du. Yüzünü 

gör dük çe içi nin açıl ma ma sı im kan sız dı. Za ten Türk çe’yi ge re ği gi bi de 

de ğil, la yı kıy la da hi öğ ren miş ti. An cak Çer kez le re ait şi vey le söz söy le

dik çe in sa nın içi tat lı tat lı gı cık la nır dı.

İş te bu düşün ce le re dal dı. Dal dı ama Ca nan hak kın da ki düşün ce le ri 

bütün bütün baş ka ol du ğun dan yal nız ca içi ni çe ke rek his le ri ni yen di. 

Va kit geç ol muş tu. Ca nan ken di si ni so yun du run ca ya ka dar ders le riy le 

il gi li bir kaç şey sor duk tan son ra ken di si ya ta ğı na gir di. Ca nan da hi ken di 

oda sı na çe kil di. Yat tı lar.

Er te si ve da ha er te si gün ler Ra kım’ı ak lı nı kur ca la yan şey hep ma yo

nez fık ra sı idi. Ak şam üze ri evi ne gel di ğin de Ca nan ken di si ne bir mek tup 

ve rip, “Ha ni ya, o her za man Frenk’ten mek tup ge ti ren uşak yok mu? 

İş te o ge tir di” de di. Ra kım, mek tu bu açtı, bak tı ki Can ile Marg rit ta ra

fın dan ya zıl mış. Ter cüme edil miş şek li şu dur:

Aziz ho ca mız!

Bu gün ba ba mız, Fe la tun Bey’i gör müş. Ge çen ak şam bi ze onur

lan dı ra ma dı ğı için çok si tem edip ya rın ak şam mut la ka gel me si ni ri ca 

et miş. O da söz ver miş. Biz ise onun bu ra da bu lun ma sın dan si zin bu ra da 

bu lun du ğu nuz ka dar zevk al mı yo ruz. Bun dan do la yı ye mek vak tin den 

ön ce bi zi onur lan dır ma nı zı mut la ka ri ca ede riz. Zan ne de riz ki sev di ği niz iki 

öğ ren ci ni zi iç sı kın tı sın dan kur tar mak için bu ri ca mı zı ka bul eder si niz.

 Marg rit – Can

Ra kım, mek tup ta ki şi ir sel söy le yi şe epey ce şa şır dı. Kız lar Fe la tun 

Bey’in ev le rin de bu lun ma sın dan hoş lan mı yor lar mış. Ben on la ra ken di mi 

sev di re cek hiçbir dav ra nış ta bu lun ma dım. Göre vi mi yap mak tan baş ka da 

hiçbir şey düşün me dim. Aca ba Fe la tun Bey, ken di sin den nef ret et ti re cek 
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ne dav ra nış ta bu lun muş ol ma lı? Sa kın ma yo nez fık ra sın dan bir şüp he ye 

düş müş ol ma sın lar? O hem da ha ye ni hem de kim se nin an la ya ma dı ğı 

bir olay. Sev di ği miz iki öğ ren ci ni zi iç sı kın tı sın dan kur ta ra ca ğı mı zı ümit 

edi yor lar mış! Be nim on la rı sev di ği mi ne re den an la mış lar? İşin için de 

ba zı ga rip lik ler var; ama ba ka lım, son ra an la rız di ye birçok düşün ce ye 

da hi var mış tı.

O gün Per şem be ol du ğun dan sa at on bu çuk su la rın da pi ya no öğ ret

me ni Jo ze fi no gel di. Ra kım’ı ora da bu lun ca mem nun ol mak la be ra ber, 

tat lı bir şe kil de azar la ma ya baş la dı:

Jo ze fi no  Vay Mös yö Ra kım! Si zi bu ra lar da rast ge li ne bi lir mi? Siz 

de bu ra la ra ge lir mi si niz?

Ra kım  Bir adam evi ne gel mez mi ma dam?

Jo ze fi no  Her adam evi ne ge lir;ama si zi öy le göre me dim iş te. Ay lar 

geçti, he nüz si zi hiç göre me dim.

Ra kım – Doğ ru su iş le ri min çok lu ğu bi ze bu ku su ru et tir di.

Jo ze fi no  Ben ora sı nı bil mem. Bi zim pa zar lı ğı mız ne idi? Bir ho ca nın 

hak kı nı ver mez ler se, o ho ca da hiz me ti ni terk et mek te hak lı dır.

Ra kım  Evet! Ora sı öy le ma dam. Fa kat hoş görünüz si zi be nim bu 

ka ba ha ti min af fı na zor la ya cak tır.

Jo ze fi no Zor la ma ya cak. Zi ra iş le ri ni zin ha ni ya şu si zi be nim soh

be tim den, ko nuş ma la rım dan ay rı bı ra kan iş le ri ni zin ne ol du ğu nu çok 

iyi bi li yo rum. Ga li ba o do ma tes gi bi kır mı zı İn gi liz kız la rı göz le ri ni ze pek 

par lak görünüyor da, bi zim gi bi si zi ger çek ten se ven dost la rı hiç göre

mi yor su nuz.

Ra kım  Es tağ fu rul lah ma dam! Val la hi de di ği niz şey ha tı rı ma bi le 

gel mi yor. Siz be ni bi li yor su nuz ya!

Jo ze fi no  İş te bil di ğim için söy lüyo rum ya!Si zi azar la mak ta çok hak

lı yım. Zi ra haf ta da iki de fa Be yoğ lu’na gel di ği niz ve gel me ye de mec bur 
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ol du ğu nuz hal de Jo ze fi no dos tu nu zun evi ne da hi bir se lam bı rak mak 

dost lu ğu muz ge re ği iken...

Ra kım  İş te şim di büyük bir ka ba ha ti mi da ha an la dım. He nüz evi

ni zin ne re de ol du ğu nu bi le öğ ren me dim. Val la hi ma dam azar la ma ya 

hak kı nız var.Azar la yı nız. Hat ta çok is ter se niz bir bas ton ve re yim de be ni 

dövünüz. La kin ne ce za ve re cek se niz şim di ve rin de ken di mi af fe dil miş 

göre yim.

Jo ze fi no  Ne ce za ve re cek sem ve re yim mi?

Ra kım  Evet efen dim!

Jo ze fi no  Ve re ce ğim ce za yı ka rar laş tır dım. Za ma nı nı ge lin ce 

ve ri rim.

Ra kım – Ben da hi ya rın ak şam dan son ra her Be yoğ lu’na çı kı şım da 

Aya ğı nı zın top ra ğı na yüz sür mek göre vi ni ken di me ve ri yo rum.

Şu ko nuş ma bit tik ten son ra Jo ze fi no, ora da ha zır bu lu nan ve ken di 

em ri ni bek le yen Ca nan’a hi ta ben:

 Vo jons. Ma pe ti te! As tu app ris ta le çon ?

Ba ka lım mi ni mi ni ci ğim! Der si ni öğ ren din mi?

 Oui ma da me.

(Evet ha nı mım)

Ra kım  O ne? Bi zim Ca nan Fran sız ca da mı öğ re ni yor?

Jo ze fi no  Fran sız ca öğ ren mez se biz ken di siy le na sıl ko nu şa bi li riz ya? O 

Fran sız ca öğ ren me sin de ben mi Türk çe öğ ren me ye mec bur ola yım?

Ca nan  (Uta na rak) Evet efen dim! Ma dam be ni zor lu yor da...

Ra kım  Ne kı za rıp ya nı yor sun ya? San ki bir ka ba hat mi edi yor sun? 

İş te ne güzel! Fa kat öy le ağız dan Fran sız ca öğ re nil mez.

Ca nan  Ben de ağız dan öğ ren mi yo rum efen dim. Ya zı yo rum.

Ra kım  Na sıl ya zı yor sun ba ka yım?

Ca nan gi dip bir def ter ge tir di. O def ter de Türk çe ya zı ile birçok Fran

sız ca ke li me ler ya zıl mış ol du ğu nu gör dü. Böy le lik le Fran sız ca öğ ren mek 



55

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

müm kün ola ma ya ca ğın dan, ona bir de Fran sız ca ders ve re ce ği ne söz 

ver di. Ga rip lik şun da ki, Ca nan Fran sız di li ni öğ re ne ce ği ne se vin me di. 

Bu ka ra ra Ca nan’dan zi ya de Fe da yi mem nun ol du.

Evet! Ca nan Fran sız ca öğ ren mek ten mem nun de ğil di. Za ten do

ğuş tan yük sek bir ze ka ya sa hip ti. O za ma na ka dar çok kul la nıl ma yan 

bu yük sek ze ka nın, sev me di ği bir şe yi, se vip ba yı lan lar dan da ha ça buk 

öğ ren me si iş mi dir? Kı zın ze ka sı o ka dar idi ki, Jo ze fi no bir ke re an lat

tı ğı der si bir da ha an lat ma ya ge rek duy mu yor, kı zın der si ta ma mıy la 

öğ ren di ği ni görün ce ade ta hay ran ka lı yor, za val lı kız ca ğı za mu hab be ti ni 

art tır dık ça art tı rı yor du. Ya ni de mek is te riz ki, Ra kım’ın o ak şam dan son ra 

ver me ye baş la dı ğı Fran sız ca der si de Türk çe ve çal gı ders le ri gi bi hız la 

ve be ce riy le kav ra nır dı.

Ha! Ca nan’ın Türk çe’sin den bir hay li za man dan be ri bil gi ver me dik. 

Ca nan ade ta olur ol maz şey le ri ken di si ka le me al ma ya ve he men her 

ye ni ki ta bı oku yup an la ma ya baş la dı. Hat ta Ra kım ken di si ne bir kes tir me 

yol dan Fars ça da hi gös ter me ye baş la mış tı.

Er te si gün Ra kım hem Jo ze fi no’ya, hem de Zik las’ın ko na ğı na gi de ce ği 

için er ken ce, ya ni sa at on bir de Be yoğ lu’nda bu lun du ve Jöze fi no’nun 

Pos ta so ka ğın da ol du ğu nu öğ ren di ği evi ne git ti.

Jo ze fi no evin de Ra kım’ı bek li yor du. Bon jur ma dam ve bon jur mös

yöden ve hal ha tır sor ma dan son ra, de re den te pe den da hi ko nuş ma ya 

baş la dı lar. Ba hu sus Ca nan hak kın da pek çok söz ler söy le di ler. Jo ze fi no 

kı zın yük sek ze ka sı na hay ran ol du ğu nu ve ya nı ba şın da bir kız yat tı ğı 

hem de ken di ma lı ol du ğu hal de Ra kım’ın bun dan et ki len me me si ne 

şa şar dı.

La kin ne idi o Jo ze fi no’da ki iç sı kın tı sı? Evet, güzel güzel ko nu şur ise 

de güya zih nin de baş ka bir şey var mış da onu bir tür lü söy le ye mi yor muş 

gi bi dav ra nır dı. Der ken ye ni bir ko nu da ha açıl dı:

Jo ze fi no  Mas ti ka içer mi si niz Mös yö Ra kım?
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Ra kım  Val lah ma dam ne içe rim di ye bi li rim, ne de içmem. Ba zı 

ba zı içti ğim var dır. Fa kat düş künü de de ği lim.

Jo ze fi no  Val lah efen dim si zin mem le ke ti ni zin en güzel şey le rin

den bi ri si de mas ti ka dır. Ben pek se vi yo rum. Hem si ze bu sır rı mı da hi 

aça yım ki ade ta her ak şam Türk ler gi bi ben de mas ti ka içi yo rum; ama 

az, üç dört ka deh ka dar.

Ra kım  Fe na et mi yor su nuz efen dim. Az içi lir se güzel şey dir.

Jo ze fi no Is mar la ya yım mı?

Ra kım  Siz bi lir si niz efen dim.

Jo ze fi no hiz met çi si Ma ri’yi ça ğır dı, ra kı yı ıs mar la dı. Za ten ha zır 

bu lun du ğu için Ma ri der hal ge ti rip oda nın or ta ye rin de ki ma sa üze ri ne 

koy du. Ma dam iki ka de he bi rer par ça buz ko yup “Sıh ha ti ni ze!” di ye Ra

kım ile to ka ede rek içti ler. Oda nın bir ta ra fın da pi ya no bu lun du ğun dan, 

Ra kım göz le ri ni pi ya no dan ayı ra mı yor du.

Jo ze fi no  Si ze bi raz gi ta ra çal sam birkaç da ro mans de ni len şar kı

lar dan ça ğır sam mem nun ol maz mı sı nız?

Ra kım  Se vin cim den çıl dı rı rım bi le.

Bu ara da bi rer ka deh da ha to kuş tu rul du, Jo ze fi no de gi ta rı nı eli ne 

al dı. Ön ce bir gi riş ya pıl dı ise de, on dan son ra bi rer ka deh da ha tek lif 

et miş, Ra kım ken di si bu ka dar hız lı içe me ye ce ği ni söy le yin ce, Jo ze fi no 

ter si ne mas ti ka nın bu ha rı nı bir den bi re bu har laş tır ma ar zu su na düş müş, 

böy le bir yer de her kes ser best ola ca ğın dan bah se de rek bir da ha hem de 

do lu ca bir ka deh içmiş, çal gı nın ve şar kı nın son la rı nı pek hoş ve hüzün lü 

çal mış ve oku muş tu.

Tam bu fa sıl bit ti ği za man Ra kım içki içme alış kan lı ğı ol ma dı ğı için 

ka de hi ni ya rı dan aşa ğı dol dur muş, Jöze fi no’nun ka deh kal dır ma sı üze

ri ne de öte ki ni tam dol du ra rak bir da ha to kuş tur muş lar dı. Ar tık Jo ze fi

no’da göz ler baş ka laş mış ve fa kat iç sı kın tı sı da ha zi ya de ar tıp içi içi ne 

sığ ma ma ya baş la mış tı. Bir de bu ara da Ra kım, “Sağ lı ğı nı za, si zi zi ya ret 
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et me mek ne ka dar büyük bir ka ba hat ve bel ki de ah mak lık ol du ğu nu 

şim di an lı yo rum. La kin bun dan son ra sı için de vam da ku sur et mek şöy le 

dur sun ra hat sız et me ye bi le ce sa ret ede ce ğim” de yin ce, Jo ze fi no aya

ğa kal ka rak “Ger çek ten, bak siz ak lı ma ge tir di niz. Ha ni ya ben si ze ce za 

ve re cek tim” di ye rek Ra kım’a ya naş tı.

Ra kım  Ar tık ce za ya ge rek kal dı mı efen dim? Bu ka dar il ti fat tan 

son ra na sıl ce za ve re cek si niz?

Jo ze fi no  El bet te ve re ce ğim. Es ki ka ba ha ti ni zin ce za sın dan müm

kün de ğil vaz geçmem!

di ye rek Ra kım’dan can atar ca sı na bir bu se al ma ğa ce sa ret et ti. Bu 

an sı zın ya pı lan bu dav ra nı şa Ra kım hiç şa şır ma dı. Zi ra o za ma na ka dar, 

Ra kım ma da mın ser gi le di ği dav ra nış lar dan işin ne re le re va ra ca ğı nı an la

mış tı. Bir sa at ka dar da ha soh bet ey le dik ten son ra, sa at ya rı ma yak laş

tı ğın da Jo ze fi no’ya ve da ede rek Zik las’ın ko na ğı na yönel di. Ta li hi nin ve 

na si bi nin bu ka le mun gi bi böy le her yer de baş ka bir renk gös ter mek te 

ol du ğu na şa şar dı. İh ti mal ki ba zı la rı nız ya şa nan lar üze rin den ge çen bir 

sa at lik süre de na sıl soh bet edil miş ol du ğu nu so rar lar. La kin hi ka ye de 

me se le le rin bu ta raf la rı, söy len mez ya zıl maz da. O ta raf lar sez giy le 

an la şı lır . Biz yal nız şu ka da rı nı ha ber ve re lim ki, Ra kım Jo ze fi no’dan 

ay rı lır ken, Jo ze fi no ken di si ne; “Sa na bu şe kil de il ti fat ve mu hab bet edi

şim se vi le cek bir adam ol du ğun gi bi her ta raf ta güzel ah lak ve edep le 

şöh ret bu lu şun dan do la yı dır. Be nim da hi bu ai le ler için de bu yol da ki 

şöh re ti min ko run ma sı ge rek ti ği ni bi lir sin, ar tık bu sır rı ne ka dar giz le mek 

ge rek ti ği ni an la mış sın dır” de miş. Ra kım böy le bir ri ca yı ken di si ede ce ği 

yer de, onun ta ra fın dan edil miş ol ma sı na baş ka ca te şek kür ede rek çık

mış git miş ti. Vay öy le ise bi zim Ra kım Efen di, Fe la tun Bey’in de di ği gi bi 

sa man al tın dan su yürüten bi ri miy di.

Evet efen dim! Biz bu ra da bir me le ğin ha li ni an lat mı yo ruz, de dik. 

Na mu su nu ko run ma sı nı bi len, in san gi bi ya şa yan, ger çek ten alaf ran ga 
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ve özel lik le za ma nı mız da ya şa yan bir genç ada mın ger çek hal le ri ni an

la tı yo ruz. O ak şam Ra kım’ın bu lun du ğu du rum da bu lu nup da ken di ni 

ko ru ya bi le cek bir de li kan lı da ha gös te re bi lir ise niz, bu hi ka ye ye onu da 

alı rız. Sa man al tın dan su yürüt mek ve kar da ge zip de izi ni bel li et me mek 

Ra kım ka dar ak lı ba şın da de li kan lı lar dan uzak olup bu hal le rin ak si bir 

hal arar sa nız onun mi sa li ni de Fe la tun Bey’de bu la cak sı nız.

Ca nım me se le ye ah lak açı sın dan ba kıl dıy sa iyi ya! Za ma ne gençle ri nin 

umu mi dav ra nış la rın dan si ze iki ah lak nu mu ne si. Düşün ce niz han gi si ni 

ter cih et mek te ise onu onay la mak ta hür dür. Hiçbiri si ni be ğen me mek te 

yi ne hür dür ya!

Bi zim Ra kım Efen di, geç kal mak kor ku suy la hız lı hız lı yürüye rek 

As ma lı Mes cid’e var dı, ge rek te laş lı ca gel miş ol ma sın dan ge rek se ken di 

ha li ne yi ne ken di si faz la sıy la şaş tı ğın dan Mis ter Zik las’ın ka pı sı nı zi ya

de ce kuv vet le vur du. Sa at ba ya ğı geçmiş ve or ta lık, ak şam ha va nın da 

ka pa nık bu lun ma sın dan do la yı epey ce ka ran lık ol muş tu. Ka pı açı lıp da 

içe ri ye gir di ği za man Ra kım’ın na sıl bir ha le rast la dı ğı nı düşüne bi lir mi

si niz? Ba kı nız na sıl bir hal: İçe ri ye gi rer gir mez iri bir ka rı Ra kım’ın boy

nu na sa rı lıp, kol la rı ara sın da sı kış tı ra rak Fran sız li sa nıy la; “Ca nım ne geç 

kal dın? Göz le rim yol lar da kal dı, bu ak şam da ma yo ne zi üs tüne ba şı na 

döke cek mi sin?” de miş ti.

Bu ka rı nın aş çı bir ka rı ol du ğu nu ve ma yo nez me se le si nin oluş 

şek li ni an la dı nız mı? Ra kım hiç ses çı kar ma dı. Çı kar ma dı, ama karı işi 

an la dı. Der hal Ra kım’dan özür di le me ye baş la dı ise de Ra kım ma yo nez 

me se le si ni ka rı ya da hi iti raf et tir mek için bi raz naz lı ca dav ra nıp ni ha yet 

söy let ti.

Bu ka rı iri ya pı lı ve Fran sız idi. Me ğer Fe la tun Bey, aş çı ha nım dan 

hoş lan mış ve o da onun, ge rek ken di sin den ve ge rek pa ra sın dan hoş

la nıp he men he men mer ci me ği fı rı na ver mek de re ce si ne gel miş 

imiş ler.. iki ak şam ev vel Fe la tun Bey, mut fa ğı zi ya ret et miş, aş çı 
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ha nım ile şa ka la şır ken raf üze rin de bu lu nan ma yo nez ça na ğı nı de vir

miş. Bu va zi yet te yu ka rı ya çık mak ih ti ma li kal ma dı ğı nı görün ce sı vı şıp 

git miş imiş.

Aş çı bu bil gi yi ver miş; ama Ra kım’dan bu ola yı ev de ki le re an lat

ma ma sı nı ıs rar la ri ca et miş, o da ken di si ne güve ne bi le ce ği ni söy le yip 

yu ka rı ya çık mış.

Fe la tun Bey, he nüz gel me miş ve Zik las’ın ai le sin den baş ka dost lar dan 

birkaç ka dın ile bir iki er kek da ha Ra kım ile Fe la tun’u bek le mek tey di.

Ara dan on da ki ka ka dar an cak va kit geçmiş ti ki Fe la tun Bey de gel di. 

Bu ak şam da dost la rı bek let miş ol du ğu na da ir Zik las birkaç söz söy le ye

cek ol du ise de; Fe la tun Bey, ba ba sı nın pek zi ya de ce has ta ol ma sın dan 

do la yı geç kal dı ğı nı söy le yin ce öz rünü ka bul et ti re bil di. Her kes sof ra ya 

otur du. Çor ba içil di.

Zik las  (Aş çı ya) “İn şal lah bu ak şam ma yo nez dökül me miş tir”              

de di.

Bu sözü işit ti ği an da Fe la tun Bey te laş la gah Zik las’ın, gah Ra kım’ın, 

ve gah aş çı nın yüzüne bak tı ise de aş çı dan baş ka hiçbiri si nin yüzün de 

ken di şüp he le ri ni or ta ya çı ka ra cak bir iz bu la ma yın ca içi ra hat la dı.

Ra kım  Ar tık bir da ha dik kat eder ler de, efen dim ma yo ne zi dök

mez ler.

Fe la tun  (Utan dı ğı nı bel li et me mek için) Ne ol muş efen dim? Bir 

ak şam ma yo nez mi dökül müş?

Zik las  Evet! Ge çen ak şam geç va kit ma yo ne zi dökül müş de ba lı

ğı mı zı yal nız haş la ma ola rak ye miş tik .

İş te ma yo nez hak kın da söy le nen söz ler bu ka dar ol du ve ara ya 

baş ka söz ler gi re rek o bah se son ve ril di. Fe la tun Bey, aş çı yı gör dük çe 

ma yo nez ak lı na ge le rek utan ma sı bir kat da ha ar tı yor du.

Sof ra da edi len la kır dı lar için de bu ra da açık la ma ya lüzum görüle cek 

gi bi bir şey yok tur. Yal nız Os man lı li sa nı nın ne ka dar özen li ve lez zet li bir 
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li san ol du ğu na ve fa kat ko lay öğ re nil me si için bir yol bu lu na ma dı ğı na 

da ir ko nu açıl dı ğı sı ra da Can ile Marg rit “Ey sa ba es me ni ga rım” şar kı sı

nın Ra kım ta ra fın dan edi len ter cüme si ni mi sa fir le re oku yun ca her ke sin 

be ğe ni si ni ka zan dı lar. Bu ara da Fe la tun Bey, top lu luk için de Ra kım’ın 

ca hil li ği ni bir da ha is pat ede rek ma yo nez me se le sin den do la yı ken di si nin 

düş tüğü kötü du rum dan da ha kötü bir du ru ma da hi Ra kım’ı düşür mek 

için bu şar kı nın ilk mıs ra sı nın “Ey sa ba es me ni ga rım” di ye baş la ma dı ğı nı 

ve “Ey sa ba es mer ni ga rım” di ye baş la dı ğı nı söy le di ve hat ta es me rin 

Fran sız ca “dlon de” de mek ol du ğu nu da hi açık la dı.

Ra kım bu iti ra za hiç ses çı kar ma yıp yal nız ga rip çe bir te bes süm le 

ye tin miş ti. An cak o top lu luk ta bir ba ron “T” var idi ki Os man lı Li sa nı’yla 

il gi li de rin bil gi si ol du ğun dan Fe la tun Bey’e o kar şı lık ver di. Şar kı nın bi

rin ci mıs ra sı na “Ey sa ba es me ni ga rım uy ku da” di ye baş lan mak la zım 

ge le ce ği ni is pat et ti.

Marg rit  Bir de efen dim Fran sız ca “blon de” de mek, es mer de mek 

mi dir ya? Bu ke li me yi bi ze ho ca mız “kum ral” di ye ter cüme ey le miş ti. 

Sa kın bun da da bir ha ta ol ma sın?

Ba ron T.  Hayır, kı zım! Pek güzel ter cüme ey le miş. “Blon de” de

mek, Türk çe kum ral ve sa rı şın de mek tir. Es mer da hi “eb run” sözünün 

ter cüme si ola bi lir.

İş te bu söz de or ta ya çı kın ca Fe la tun Bey’in utan ma sı iki kat art tı 

ise de, Ra kım ara ya baş ka laf lar so kuş tu ra rak ken di si ni yi ne ko ru ma ya 

ça lış tı.

Sof ra dan kal kıl dı. Mi sa fir le rin ri ca sı üze ri ne Marg rit ile Can pi ya no 

ba şı na otu rup dört el le pi ya no ça la rak iki si bir den “Ey sa ba”yı ça ğır ma ya 

baş la dı lar. Şar kı yı üç gün den be ri beş on ke re ça lış mış ol duk la rı hal de o 

ka dar güzel ça ğır dı lar ki, Fe la tun Bey da hi is ter is te mez be ğen di!

Bir ara dans ha va la rı da hi çal ma ya baş la dık la rın dan mi sa fir ler den 

ba zı la rı ka dın er kek çift çift kal kıp dans eder ler di. Zi ra böy le özel eğ len



61

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

ce le rin zev ki nin böy le çı ka ca ğı nı alaf ran ga ale min de ya şa yan lar iyi bi lir. 

Mis ters Zik las Ra kım’a ni çin dans et me di ği ni sor du. Ra kım ho ron, ha lay 

gi bi oyun la rı ya pa bil mek te ise de dans ta ba şı dön düğünü söy le yip özür 

di le di. Fe la tun ise beş da ki ka dan be ri Marg rit’e bir de fa cık oy na mak için 

yal va rı yor du. Na sıl sa Marg rit, Bey’in ha tı rı nı kı ra ma ya rak kalk tı. Pi ya

no ba şın da yal nız Can kal dı ğı hal de yi ne tem po la rı ida re ede bi li yor du. 

Doğ ru su Fe la tun’un dans edi şi ne söz yok tur. Za ten aya ğın da bom bar* 

gi bi bir pan to lon var dı, as la eğil me ye rek mum gi bi dans eder di. An

cak oyun ara sın da na sıl sa ka za ra Marg rit’in aya ğı na bas mak la be ra ber                      

der hal ken di si ni top la mak için anı bir ha re ke ti nin ar dın dan ar ka ta ra fın da 

bir ca yır tı dır du yul du.

Kötü bir şey düşün me yi niz!Ga yet dar ve si yah ol ma sın dan do la yı 

çü rük bu lu nan pan to lo nun kı çı boy lu bo yu na ay rıl mış ol mak tan baş ka 

bir şey de ğil di. Ar ka sın da ki ga yet kı sa ce ket, yır tı lan ye ri ört mek için 

ye ter li ol ma dı ğın dan pan to lo nun yır tı lan ye ri mey dan da idi. Be re ket 

ver sin ki, o ak şam aya ğın da iç do nu var dı. Zi ra Fe la tun Bey, pan to lo nun 

düz lüğü bo zul ma sın di ye böy le büyük çe bir ye re gel di ği za man pan to lo nu 

don suz giy me ye zi ra alaf ran ga lı ğın ge re ği bu dur inan cın da idi alış mış 

ol du ğun dan eğer yi ne bu ade te uy muş ol say dı, işin için de ki en büyük 

sa kat lık o za man mey da na çı kar dı.

Mi sa fir ler bu ha li görün ce kah ka ha la rı nı bir tür lü en gel le ye me di ler. 

Fe la tun ise “adi yo” de me ğe da hi va kit bu la ma ya rak he men ke me ri ni 

çöz dü ve ora dan sa vuş tu.

Bu ak şa ma da ir ha ber ve re cek baş ka bir şey yok tur. Şu ka dar var ki, 

bir ara Ra kım öğ ren ci le ri Can ve Marg rit ile bir ke nar da yal nız ka lın ca, 

ken di le ri ta ra fın dan al mış ol du ğu mek tup ta Fe la tun Bey hak kın da gös

ter miş ol duk la rı hoş nut suz lu ğu, bu ak şam Marg rit’in onun la oy na ma ya 

naz et me si da ha faz la kuv vet len dir miş ol du ğun dan ba his le on la ra bu 

hoş nut suz lu ğun ne de ni ni sor muş tu.
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Can  Fe la tun Bey, sa lon ada mı de ğil dir.

Marg rit  Kah ve ha ne de bu lu na cak ol sa ora ya en uy gun olan adam 

ken di si olur du.

Ra kım  Ni çin böy le hük me di yor su nuz efen dim? Gençtir, ze ki dir, 

uya nık tır, bil gi li dir.

Marg rit  Am ma yap tı nız ha! Her ke sin bil di ği bir şar kı nın ba şın da 

yan lı şı mey da na çık mış olan adam genç ol muş, güzel ol muş ne fay da!

Can  Asıl me se le o de ğil efen dim. Ben sa lon ada mı de ğil dir de dim. 

Onu is pat et mek için şu nu da ek le ye yim ki ken di si Marg rit’in de di ği gi bi 

kah ve ada mı ol du ğun dan bir sa lon için de gör düğü kı zı da hi kah ve ha ne de 

gör düğü kız lar gi bi zan ne di yor...

Ra kım  Ço cuk tur.

Marg rit  Siz den da ha yaş lı bir ço cuk tur.

Ko ca Ra kım! Fe la tun Bey, ken di si ni mut la ka bir ta raf tan utan dır

ma ya ça lış tı ğı hal de, çe vir mek is te di ği fı rıl dak üze ri ne yi ne ken di si nin 

utan dı ğı na mem nun ol ma sı ge rek ti ği hal de, tam ter si ne üzüle üzüle 

evi ne ka dar gel di. Fe la tun’un düş tüğü hal le ri düşün mek ten ken di si ni 

uyan dı ran şey tam evi nin pen ce re si al tın da gel di ği za man Ca nan’ın pi

ya no su nun tın gır tı sı nı işit me si idi. “O bi ça re kız ca ğız ha la bek li yor. Şim di 

yüzünü gör düm mü yi ne his da mar la rım açı la cak. Ca nım bu kı zın ba na 

olan et ki si ne dir? Ken di si ni na sıl se vi yo rum bil mem ki! Jo ze fi no’nun de

di ği gi bi de ğil. Be nim de di ğim gi bi de de ğil, ya ni ne kar de şim gi bi, ne de 

sev gi lim gi bi! Bu da bir alem dir. “Bir mu hab bet şek li de bu ol sun” de yip 

ara ba cı yı sa va rak ka pı yı çal dı. Der hal pi ya no nun tın gır tı sı ke sil di, ko şa 

ko şa yürümek te olan Ca nan’ın ayak pa tır tı sı işi til di. Ka pı açıl dı.

Ra kım  Da ha yat ma dın ha! Ca nan.

Ca nan  Si zi bek le dim efen dim. Da dı kal fa yat tı.

Ra kım  Ya ken di si ni ni çin pi ya no ile ra hat sız et tin?

Ca nan  Ken di si izin ver di efen dim, ken di si is te di.
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Ra kım  Sa na ho can dan se lam var. Bu ak şam ken di si ni gör düm.

Ca nan  Oh! ne ka dar mem nun ol dum. Si ze güce ni yor du.

Ra kım  Ar tık gücen mez! Bu sözü söy ler ken, Ra kım’ı bir utan ma, bir 

piş man lık bir he ye can, bir mu hab bet, bir kor ku, kı sa ca bir bi ri ne uy maz 

ni ce bin şey ler bürümüş tü. Hal böy ley ken hep si ni yüre ği için de sı kış tı rıp 

oda sı na çık tı. Ca nan ken di si ni so yun dur du.

Ra kım Ey! ho ca nı se vi yor mu sun Ca nan?

Ca nan  Val lah efen dim pek se vi yo rum. Ne ka dar akıl lı bil gi li ka

rı dır.

Ra kım  O da se ni pek se vi yor. Hat ta bu der si ben den faz la se nin 

ha tı rın için ve ri yor.

Ca nan  Al lah’a ema net ol sun lar.

O gün vak ti ni na sıl ge çir miş ol du ğu na, ve sa ire ye da ir Ca nan’a birkaç 

söz da ha söy le dik ten son ra söz şu ra ya sürük len di:

Ra kım  İçin sı kı lı yor mu Ca nan?

Ca nan  Hayır, efen dim! Ni çin sı kıl sın?

Ra kım  Yok! Ha ni gez mek is ti yormu sun di yo rum

Ca nan  Ben ne bi li rim efen dim? Siz bi lir si niz, da dı kal fa bi lir.

Ra kım  Eğer se nin ca nın is te miş ol sa da da dı kal fa ya söy le sen 

götür mez mi?

Ca nan  Götürür efen dim. Ni çin götür me sin? Ama be nim ca nım 

da is te mi yor. Hat ta da dı kal fa götür mek is te di ği za man bi le ben is te

mi yo rum. Ne me la zım? Eğ le ne cek bin şe yim var. Ki tap la rım var, ya zım 

var, pi ya nom var. Ben pek ra ha tım be yim. Bah çem var. Ba na, da dı kal fa 

Sa lı pa za rı’ndan küçük çe bir kaz ma al dı. Küçük bir te ne ke bah çe ko va sı 

al dı. Bah çe yi de ka zı yo rum. Eğ le ni yo rum.

Ra kım  Afe rin Ca nan.

Di ye eliy le kı zın ar ka sı nı sı vaz la mış tı. Ne der si niz? Kız elekt rik len miş 

gi bi bir şey ler his et me sin mi? Ese ri yal nız yüzün de bir kır mı zı lık ola rak 
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görül dü. Görünür idi ki, Ra kım kı zı oda sı na gön der mek is te mez di. İh ti

mal ki, kız da hi git mek is te mez di. An cak ar tık va kit da hi geç ol du ğun dan 

mec bu ren her kes yer li ye ri ne çe ki lip yat tı. İh ti mal ki iki si da hi pek geç 

vak te ka dar an cak uyu ya bil di ler.

Bu du rum, şim di ye ka dar an la tı lan lar dan an la şıl mış ola ca ğı gi bi ta 

bu za man la ra ka dar Ra kım’ın zih ni ni hiçbir duy gu gı cık la ma mış ol du ğu 

hal de, bu ke re bir ta raf tan Jo ze fi no’nun en şid det li ve bir ta raf tan Ca

nan’ın ikin ci de re ce de bir et kiy le ve di ğer ta raf tan da hi İn gi liz kız la rı nın 

he men his olu na ma ya cak bir mu hab bet ha va sı nı uyan dır ma ya baş la mış 

ol ma la rı, ken di si ni ça lış mak tan uzak laş tır ma ya baş la mış zan ne dil me me

li dir. Ra kım ön ce ki ça lış ma ve gay re tin den vaz geçme miş ti. Yi ne ya zı la rı nı 

yaz dı ğı büyük çe yer le re de vam edi yor du. Ce nabı Hakk’ın tak dir et ti ği 

ka dar ka zan cı nı ka za nı yor du. Şu ka dar var ki cim ri lik de dik le ri şe yi Ra kım’ın 

ak lın dan bi le ge çir me miş ol du ğu için her ne ka za nır sa, evi ne, da dı sı na 

ve Ca nan’a har car;fa kat ge li ri pek faz la ol du ğu za man, is ra fı da hi doğ ru 

bul ma dı ğın dan, ar tan mik ta rı nı da dı kal fa ken di san dı ğın da sak lar dı.

Ra kım’ın ha ya tı nın na sıl ol du ğu nu an la mak is ter se niz Ca nan’ın ha

yat tar zı na ba kı nız.

Bun dan ön ce de de di ği miz gi bi İs tan bul’da mo da ola rak ne çı kar sa 

en ön ce ya pı nan la rın bi ri si Ca nan olur du. Bun dan baş ka Ca nan’ın do la

bın da en güzel yap ma çi çek ler mev cut tur, çek me ce sin de de bir iki el mas 

iğ ne si, küpe si, yüzüğü ek sik de ğil di. Haf ta geçmez idi ki, Ra kım Ca nan’ın 

ken di si ne ait ol mak üze re en güzel çil pa ra lar dan, al tın gümüş için sek sen 

yüz ku ruş ver me sin. An cak Ca nan pa ra yı ne ya pa cak? So ka ğa çık maz, 

hiçbir şe ye ih ti yaç duy maz ki pa ra har ca sın. Pa ra sı nın hep si ni da dı kal fa

sı na ve ri yor, kal fa da hi bun la rı ay rı ca bi rik ti rir ve bi raz bi rik tik ten son ra 

yi ne Ra kım Efen di va sı ta sıy la kı za bir yüzük, bir sa at, bir kor don kı sa ca 

süs eş ya la rın dan birkaç şey al dı rır dı. Sözü uzat mak ne la zım? Bir ki bar 
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ka rı sı di ye me yiz, çün kü Ca nan’ın ko ca sı yok tur, bir ki bar kı zın dan da ha 

yi ya şa mak za val lı Ca nan’a na sip ol muş tu.

Bu na kar şı lık Ra kım’ın pa ra yı na sıl ka zan dı ğı nı sor mak doğ ru ol

maz.Çün kü ar tık Ra kım’ın pa ra yı na sıl ka zan dı ğı nı öğ ren dik. Haf ta da 

iki de fa Be yoğ lu’na ders ver me ğe git ti ği za man Jo ze fi no’yu da hi zi ya ret 

eder, son ra say gı lı bir şe kil de gi der, ders le ri ni ve rir di. Haf ta da bir de fa 

Jo ze fi no ken di evi ne gel di ğin de şa yet Ra kım’ı da ora da bu lur sa de re den 

te pe den söz ler la ti fe ler, şa ka lar la va kit ge çi ri lir di, iş te ta ilk ba ha ra za man 

hep böy le ge çer di.
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BeşinciKısım

Di ğer ta raf tan hi ka ye si an la tıl ma sı ge re ken ba zı şey ler var dır ki, 

bu ra da on la rı hi ka ye et mek zo run da yız.

Kı sa ca:

Fe la tun Bey’in pe de ri Mus ta fa Me ra ki Efen di, oğ lu nun söy le miş 

ol du ğu has ta lı ğı on beş gün çek tik ten son ra ece liy le öl dü. Mev la rah

met ey le sin. Oğ lu Fe la tun Bey ne ka dar ol sa er kek ol du ğun dan ba şı nın 

ça re si ni ba ka bi lir se de, kı zı Mih ri ban Ha nım kı sa ayak lı ol du ğu için iş te 

o za val lı ya acı nır.

Adam sen de! Ay lık yir mi bin ku ruş ge li ri olan bir ai le nin ök süz le ri, 

ök süz mü sa yı lır?

Böy le de me yi niz efen dim. Ne ka dar ol sa acı nı yor.

Yi ne söy le me miz ge re kir ki: Fe la tun Bey Mis ter Zik las’ın ko na ğın

da görün mez ol du. Hat ta aş çı Fran sız ka rı sı da hi de ğiş ti ril miş. Se be bi? 

Se be bi ni Ra kım Efen di kız lar dan öğ ren di. Şöy le ki:

Bir ge ce ders ten son ra, kız la rın an ne ba ba la rı nın da ha zır bu lun du ğu 

hal de ko nu şu lu yor du. Bir şe kil de Ra kım sözü Fe la tun Bey’e ge tir di. Bir 

hay li za man dır ken di si ni göre me mek te ol du ğu nu söy le di.
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Mis ters Zik las  Ra kım Efen di! Bu ra da o za tın ar tık şe ref li (!) is mi ni 

an ma yı si ze ve ço cuk la rı ma ya sak lı yo rum. Ço cuk lar za ten is mi ni an mı

yor lar ya!

Ra kım  (Fe na hal de bo zu la rak) Se be bi ni so ra bi lir mi yim efen dim.

Ko ca sı Zik las  Hayır, efen dim so ra maz sı nız! Hat ta ken di si ni bu ra da 

göre me di ği ni söy le di ği niz için si ze da hi te şek kür ede rim. De mek olu yor 

ki, siz ken di si ni yal nız bu ra da görür müş sünüz.

Ra kım  Evet efen dim!

Mis ter Zik las  Ta mam! Al lah için si zin ır zı nız dan, na mu su nuz dan, 

ede bi niz den, ah la kı nız dan çok mem nu nuz. İl mi niz den mem nun ol du

ğu muz ka dar mem nu nuz.

Ra kım – Güzel düşün ce le ri nin için te şek kür ler ede rim efen dim.

An ne ba ba ve ho ca ara sın da bu söz ko nu şu lur ken kız lar ön le ri ne ba kıp 

göz le ri nin kuy ru ğu nu bi le kal dır maz lar dı. Söz bit ti. Va kit gel di. Ra kım 

da evi ne dön dü. Me se le nin mut la ka bil di ği niz ma yo nez me se le siy le bir 

bağ lan tı sı ol du ğu nu Ra kım aş çı nın da ko vul ma sın dan an la mış tı; ama işin 

iç yüzünü öğ ren mek için son ra ki ders gününün bir an ön ce gel me si ni 

bek le mek ten baş ka ça re kal ma mış tı.

Ni ha yet o gün gel di. Ra kım vak tin den da ha ön ce Zik las’ın evi ne 

gel di. Der se baş la ma dan ön ce me ra kı nı gi der mek için he men işe ko yul

du. Kız la ra bu me se le nin içyüzünü sor du. Bu ko nuş ma Türk çe ya pıl dı.

Çün kü kız la rın Türk çe’si ar tık böy le bir ko nu yu ko nuş ma ya izin ve re cek 

de re ce ye gel miş ti.

Ra kım  Al lah aş kı na ha nım lar me ra kım dan çat la ya ca ğım. Fe la tun 

Bey’e ne ol du?

Can  Ben si ze sa lon ada mı de ğil dir de me mişmiy dim?

Marg rit  Ben de si ze kah ve ha ne ada mı dır de me mişmiy dim?

Ra kım  Ca nım ney se, ben bu se fer ki du ru mu öğ ren mek is te rim.
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Marg rit  O ka dar ayıp bir şey ki, söy le me ye be nim di lim var ma

ya cak.

Can  Be nim de.

Ra kım  Hayır, efen dim müm kün de ğil, ba na mut la ka bu me se le nin iç 

yüzünü an la ta cak sı nız. Si zin le bu ka dar da sır daş de ğil sem üzülürüm.

Marg rit  Ter bi ye li bir ağız dan çı ka cak söz de ğil, ama Si zi kı ra ma

dı ğım dan uta na rak söy le ye ce ğim. Ge çen ler de bir ge ce yi ne bu ra da ye

me ğe kal mış tı. Ev de baş ka mi sa fir yok tu. Biz de ken di siy le eğ len mek ten 

hoş lan ma dı ğı mız için der si miz ile il gi le ni yor duk. Na sıl ol muş bil mem, 

bir ara dı şa rı dan içe ri ye gi rer ken ko ri dor üze rin de an ne me rast la mış. 

Ken di si ni ta nı ya ma ya rak ve sözün da ha doğ ru su an ne mi bi zim aş çı ka rı 

zan ne de rek ku cak la yıp; “A tat lım, ma yo ne zi bir da ha üs tüme döke cek 

mi sin? Az kal mış tı ki be ni Ra kım ve di ğer le ri nin ya nın da re zil ede cek tin.” 

de miş. An nem bu ha li görün ce “Vay!” di ye hay kır mış ve o da işi an la

yın ca sa lo na ge lip fe si ni ve pal to su nu da hi al ma dan utan cın dan kalk mış 

kaçmış. An nem der hal sa lo na gir di. Hid det le onun fe si ni ve pal to su nu 

alıp pen ce re den so ka ğa at tı. Hi ka ye yi ba ba ma da an lat tı. Me ğer ma yo

ne zin dökül müş ol du ğu ak şam...

Ra kım  An la dım efen dim an la dım! Ade ta ayıp et miş. Ar tık la fı ke

se lim, zi ra an ne niz ve ya ba ba nız hak kı mız da bir şüp he ye düşer.

Can  Ha yır, efen dim! Si zin hak kı nız da hiçbir şüp he ye düş mez ler. 

Si ze güven le ri tam dır.

İş te ma yo nez me se le si de hoş ve güzel bir şe kil de so na er miş 

ol du.

Doğ ru su Can’ın de di ği  gi bi ge rek Mis ter ve ge rek Misters Zik las’ın 

Ra kım ‘a güven le ri tam dı. İki si de Ra kım’ı oğul lan ve ya hut kar deş le ri gi bi 

se ver ler di. Çün kü Ra kım o ev de her çe şit ka dın, her çe şit er kek gör müş, 

hat ta gör düğü ka dın lar ara sın da pek ser best Fran sız ka dın la rı na da hi 
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rast la mış ;ama ol du ğu hal de hiçbiri si hu zu run da zer re ka dar ah lak dı şı 

bir hal ve ha re ke ti görül me miş ti.

De li kan lı la rın ha li ço ğun luk la ti yat ro da or ta ya çı kar. Fe la tun Bey’i 

ti yat ro da gören ler, ai le den sa yı lan ka dın lar lo ca sı na gi rip de bir kim se ye 

mer ha ba de di ği ne rast la ma mış lar, onu da ima sa hip siz ve ya hut her ke si 

ken di si ne sa hip ta nı yan şıl lık la rın lo ca la rın da kah ka ha lar la kih kih ler le 

güler ken bul muş lar dı. Ba ba Ra kım ise yal nız bir gi riş bi le ti ala rak ti yat

ro dan içe ri gi rer ve on dan son ra lo ca lar da mev cut bu lu nan la rı in ce ler, 

me se la “G” Bey ve say gın in san la rın lo ca la rı na uğ rar, han gi si ne se lam 

ve re cek ol sa “Ma şal lah Ra kım Efen di oğ lu muz bu yu ru nuz ba ka lım, si zin 

için de ye ri miz var dır.” di ye ken di si ne yer gös te ri lir di. Ko ca Ra kım, ilk 

gir di ği lo ca da ken di si ne gös te ri len ye re otu rur, per de ara la rın da di ğer 

lo ca lar da bu lu nan ai le le re da hi mer ha ba de mek için izin is te yip çı kar, 

git ti ği za man ken di bu lun du ğu lo ca hal kı ar ka sın dan; “La kin şu ço cuk 

ne ka dar ken di ha lin de bir şey dir. İçki si yok, ku ma rı yok, kötü bir dav

ra nı şı yok! Al lah için kız gi bi bir de li kan lı dır.” der ler di. Hat ta ti yat ro dan,                     

çı kıl dık tan son ra er te si ve da ha er te si gün ler, ai le ler ara sın da söz ge çip de 

Ra kım’ın o ge ce ken di lo ca la rın da bu lun du ğun dan bah se di lin ce, ora lar da 

da hi yi ne hak kın da bu gi bi söz ler söy le nir di. Ha ni ya de mek is te riz ki, 

ge rek Mis ter Zik las ve ge rek ka rı sı Mis ters Zik las Ra kım hak kın da böy le 

pek çok söz le ri işit miş ve söy le miş olan ta kım dan dır.

Ba har mev si mi nin ge li şi ne ka dar mey da na ge len hal ler den bi ri si de 

şu olay dır: Tam ar tık kı şın so nu sa yı la cak bir za man da, Ra kım yi ne bir 

ders ak şa mı Jo ze fi no’yu zi ya re te git miş ti. Ar tık ara la rın da hiçbir ya ban cı lık 

kal ma mış ol du ğu için Jo ze fi no Ra kım’ı görün ce se vin cin den zıp la ma ya 

baş la dı. Ke yif le rin na sıl ol du ğu so rul duk tan son ra Jo ze fi no hüzün lü bir 

çeh re ile şöy le bir söz açtı:

Jo ze fi no  Mös yö Ra kım, ben se nin dos tun ol du ğu ma şüp hen var 

mı dır?
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Ra kım  Na sıl olur ki şüp hem ol sun?

Jo ze fi no – Yok; am ma şa ka yap mı yo rum. Be ni, ken di ne ade ta bir 

met res gi bi mi ta nı ya cak sın?

Ra kım  Ca nım bu söz ler de ne re den çık tı?

Jo ze fi no  Ne re den çık tı ğı nı an lar sın. Ön ce şu nu be lir te yim ki biz 

öy le yal nız bir aşık mış gi bi bir bi ri mi zi sev mi yo ruz, ger çek ten dost ola

rak se vi şi yo ruz. Ya ni se nin men fa atin be nim ve be nim men fa atim se nin 

ola rak.

Ra kım  An la dık ya a ca nım. Şu me se le yi an la tın ba ka lım. Ben ken

di mi sa na öy le bir dost ola rak ka bul edi yo rum. Sen de ba na öy le bir 

dost olur san ne mut lu luk!

Jo ze fi no – Pe ki, söy le ye yim, söy le ye yim; ama dur ba ka yım şöy le 

söy le ye yim de se nin na sıl dav ra na ca ğı nı göre yim. Me se la şim di Ca nan’a 

bir müş te ri çık sa.

Ra kım  Çı ka bi lir ya!

Jo ze fi no  Hem de na sıl müş te ri bil sen?

Ra kım  Yağ lı de mek is ter sin, öy le de ğil mi?

Jo ze fi no – Tek el den bin beş yüz Os man lı li ra sı nı ver me yi göze al mış. 

Bi lir sin ki bu pa ra otuz dört bin beş yüz frank eder. Epey çok pa ra dır.

Ra kım  Evet! bin beş yüz ile yir mi üçü çar pa cak ka dar ma te ma tik 

bil gim var dır. Fakat şu müş te ri kim imiş ba ka lım?

Jo ze fi no  İş te bi zim Bey. Na sıl bu pa ra ya he ves ede cek mi sin?

Ka kım  Bey bi zim ca ri ye yi ne re den ha ber al mış?

Jo ze fi no  Ben den. Ken di ca ri ye le ri ni da hi Ca nan’la be ra ber ye di 

se kiz ay dır ça lış tır dı ğım hal de hiçbir şey öğ re ne me di ler. Ge çen gün bey, 

be ni ade ta azar la ma ya baş la dı. Ben de Ca nan’dan bah set tim. “Se kiz ay 

için de öğ ren di ği Türk çe yi, Fran sız ca yı, çal gı yı, oku ma yı, yaz ma yı, si zin

ki ler se kiz se ne de öğ re nir ler se mem nun olu nuz?” de dim. O da er te si 

sa bah ken di kal fa sı nı gön der miş. Ca nan’ı el al tın dan im ti han et tir miş. 
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De di ğim den faz la bi le bul muş. Dün ak şam git ti ğim de be ni doğ ru la yıp, 

Ca nan’ın ma ğa za Fran sız ca’sı ile çal gı sı na çok he ves et miş, kı sa ca sı bin 

beş yüz li ra ya ka dar al mak için se nin ağ zı nı yok la ma yı ben den is te di.

Ra kım  Fe na alış ve riş de ğil ha! Yüz al tı na al dı ğın bir ca ri ye yi bir 

se ne geçme den bin beş yüze sat.

Jo ze fi no  En çok da güzel li ği ni be ğen miş. Hat ta kal fa sı de miş ki 

“Efen dim o ca ri ye de ğil, o ade ta kel li fer li bir ha nım.” Ney se. Ca nan’ı 

sat ma yı göze alı yor mu sun?

Ra kım  Onu ben bil mem.

Jo ze fi no  Ya kim bi lir?

Ra kım  Ca nan ken di si bi lir.

Jo ze fi no  O na sıl söz?

Ra kım – O, şöy le bir söz dür ki, Ca nan’a ha la oda lı ğım ve ya hut ka rım 

ol ma sı için ümüt ver me dim. Ka dın de ğil mi? El bet ken di si ne bir ko ca 

da hi is ter. Eğer ile ri de ken di si ni ben den baş ka bir efen di ye oda lık ola rak 

ka bul et ti re bil mek ümi din de, ar zu sun da ise sa ta rım. Za ten ken di si bir 

hay li ser ve te sa hip tir. Bir de üze ri ne bin beş yüz li ra yı ek ler de, Ca nan’ı 

iki bin li ra lık bir ha nım ede bi lir sek fe na mı olur?

Jo ze fi no  Ay! bin beş yüz li ra yı yi ne Ca nan’a mı ve re cek sin?

Ra kım  Ya ken di ce bi me mi ko ya ca ğım? Sen be ni o ka dar aç göz lü, 

o ka dar acı ma sız mı zan ne di yor sun? Ben bir in sa nın hür ri ye ti nin be de li 

olan pa ra yı na sıl yi ye bi li rim?

Jo ze fi no  De mek olu yor ki sen ken din sat mak fik rin de de ğil sin.

Ra kım  İş te fik ri mi söy le dim ya!

Jo ze fi no  Ya ni bin beş yüz li ra için Ca nan’dan ay rıl ma ya he ves li 

ol ma dı ğı nı mı söy le mek is ter sin?

Ra kım – Bu pa ra için Ca nan’dan ay rıl ma ya he ves li de ği lim, eğer Ca

nan ben den bu pa ra için ay rıl ma ya he ves liy se, ona di ye ce ğim yok tur.
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Jo ze fi no  Afe rin Ra kım! Afe rin de li kan lı! “Val lah ben bu ka da rı nı 

da sen den bek le mez dim” de di. Kal kıp Ra kım’ın boy nu na sa rı la rak göz

le rin den, al nın dan, ya nak la rın dan öp tü. Ben de ina nı yo rum ki bu pa ra 

için Ca nan’ı da hi sen den ay rıl ma ya he ves li ola maz.

Çün kü kız da sa na kar şı büyük bir mu hab bet gör mek te yim. O ka

dar büyük mu hab bet ki, ben böy le mu hab be ti hiç kim se de gör me dim. 

Ara da bir ağ zı nı ara rım. Ba ka rım, kız ca ğı zın göğüs çü ğü se nin mu hab

be tin le do lu dur.

Ra kım  Sen ben den böy le bir şey um mu yormuy dun?

Jo ze fi no  Doğ ru su ya um mu yor dum.

Ra kım  Öy le ise doğ ru su ya, ben de sen den um mu yor dum.

Jo ze fi no  Ni çin?

Ra kım  Çün kü se ni Ca nan’ı kıs kan dı ğı nı düşünür düm.

Jo ze fi no  (Şa ka yol lu) Ah mak sen de!

Ra kım  Ni çin? Sen be ni sev mi yor sun di ye mi ina na yım ?

Jo ze fi no  Ba ri yi ne tek rar ede yim: Ah mak!

Ra kım  Ni çin? Al lah’ını se ver sen val la hi hüzün le ni yo rum. Ben se ni, 

be ni se ver inan cıy la…

Jo ze fi no  Se ni kim sev mez a de li? Ben sa na ken di mi sev dir mek ile 

ken di mi bah ti yar say ma lı yım. Fa kat ben se nin öm rüne or tak ol ma ğa la

yık ka rı mı yım? Ben kır kı ma gi di yo rum, sen he nüz yir mi beş ya şın da bir 

de li kan lı ço cuk sun. Si zin mem le ke ti niz de olup da on beş ya şın da ko ca ya 

var mış ol say dım, şim di se nin ka dar oğ lum olur du.

Ra kım  Hayır, ben se ni ken di la yık ol du ğum dan faz la bi le…

Jo ze fi no  Sus! Ben öy le ol ma ya cak laf lar din le mem. Ola cak san be

nim dos tum ol, Sa na la yık ka rı bu dün ya da Ca nan’dan baş ka sı ola maz. 

Za val lı kız ca ğız, ne ka dar da se vim li, o hüzün lü yüz, o ha zin ta vır. Ra kım, 

Ra kım! Sen, be ni ger çek ten ti yat ro yal tak la rı mı zan net tin? Ben de yürek 

var dır, yürek. İçe ri si de his do lu dur. Ben Ca nan’ı se nin sev di ğin den faz la 
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se ve rim. Sev me sem bi le Al lah için doğ ru sözü söy le mek ten çe kin mem. Bu 

kı zı eğer böy le hüzün lü bı ra kır san, se ni val la hi adam ye ri ne koy mam.

Ra kım  (Hay ret le) Val lah tu haf be! Hiç de se nin gi bi ka dın 

gör me dim.

Jo ze fi no  İş te şim di gör. Önümüz de ki se fer Bey’e gi din ce ret ce va

bı nı götüre ce ğim. Öy le de ğil mi?

Ra kım  Ben ce si öy le.

Jo ze fi no  Ca nan ca sı da hi öy le dir. Ben sev gi li Ca nan cı ğı mı mut lu 

görür sem, ken di mut lu lu ğum ka dar mem nun olu rum.

Ra kım Jo ze fi no da gör düğü hal ve tav ra bir an lam ve re me ye rek 

şaş kın şaş kın Pos ta so ka ğın dan çık tı. As ma lı Mes cit’e ka dar gel di. Her 

ne ka dar hiçbir ma na ve re me diy se de Jo ze fi no’nun dav ra nış la rın da bü-

yük bir in sa ni yet, büyük bir ol gun luk ve ge rek ken di si ne ge rek Ca nan’a 

sa mi mi bir mu hab bet gör müş tü. Bu düşün ce ler le As ma lı Mes cit’e ve 

Zik las’ın ko na ğı na var dı. Ka pı yı ça lıp içe ri ye gir di ğin de, ken di si ni iki kız 

kar deş kar şı la dı. Or ta lık ta an ne ba ba la rı nı göre me yin ce, Ra kım on la rın 

ne re de ol du ğu nu sor du:

Ra kım  An ne niz Mis ters ile ba ba nız Mis ter’i göre mi yo rum.

Marg rit  On lar bu ak şam yok tur lar.

Ra kım  Aca yip! Siz yal nız sı nız ha. Git tik le ri ye re si zi ni çin götür

me di ler?

Marg rit ve Can  Siz ge le cek si niz di ye götür me di ler

Ra kım  İş te ben bu na üzül düm. Ben ya rın ak şam ge lir, der si ni zi 

ve re bi lir dim. Ni çin ken di ni zi yok sun bı rak tı nız?

Can  Biz si zin le de pek güzel eğ le ne bi li riz.

Ra kım  Eğ le ne bi lir ama an ne ni zin ya nın da bu lun sa nız da ha baş ka 

olur du.

Marg rit  On lar bu ra da Mös yö .... nin su are sin de dir ler*. İs ter se niz 

ye mek ten son ra gi de bi li riz de. La kin bu ra da kal sak da ha iyi olur.
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Ra kım  Siz bi lir si niz.

Can  (Ma na lı bir ta vır la) Yok siz biz den hoş lan maz sa nız, o hal de...

Ra kım  Ben mi? Ma şal lah! Ben si zi kar deş le rim gi bi se ve rim.

Marg rit  Val la hi biz de si zi kar de şi miz gi bi se ve riz.

Ra kım  Te şek kür ler ede rim ha nım la rım. Ben si zin le bir ge ce bir 

yıl de ğil, bir ömür bo yun ca bir lik te ya şa sam do ya mam. Siz be ni da ha 

ta nı ya ma dı nız mı?

Can  Bi zim iki mizde si zin hak kı nız da öy le düşün mek te yiz.

Bun lar otur du lar, ye mek le ri ni ye di ler. Ye mek ten kalk tık tan son ra bir 

sa at ten faz la hep ders le uğ raş tı lar sa da o ge ce ki ders yal nız şar kı la rın 

ter cüme siy le ba zı aşk şi ir le ri ni oku mak la sı nır lı kal dı.

Bu kız la rın Os man lı şi irin den al dık la rı lez ze te Ra kım şa şar dı.Öy le ki 

bir şi iri güzel ce ez ber le dik ten son ra o ka dar şa ir ce ve hat ta aşık ça bir 

ta vır la okur lar dı ki, din le yen le re da hi bu nun et ki si açık ça görülür dü. O 

ge ce de şi ir den söz açıl dı.

Can  İn gi liz ce şi ir in sa na hiçbir ateş ver mez. Ben Fran sız şi iri ni da

ha çok se ver dim; ama ar tık Türk çe öğ ren dik ten son ra Fran sız şi irin den 

de vaz geçtim.

Marg rit  Ben de öy le. Şi ir in sa nı yak ma dık tan son ra ne işe ya rar?

Ra kım  O ne ya? Ben bu ak şam siz den hiç işit me di ğim söz le ri işi

ti yo rum.

Marg rit  Han gi işit me di ği niz söz ler?

Ra kım  Şu şi irin in sa nı yak ma sı fi lan. Si ze bu his le ri kim ver di?

Can  Tu haf ko nu şu yor su nuz Ra kım Efen di! Ya biz odun dan mı 

ya ra tıl dık?

Ra kım  İyi ama her şe yin bir vak ti var dır ku zum. Ben si zin öğ ret me

ni niz ol du ğum için zan ne de rim ki siz ler için da ha bu gi bi düşün ce le rin 

za ma nı de ğil dir. Ay rı ca siz le ri uyar ma ya da hak kım var dır.

Can  Evet, bu düşün ce niz doğ ru.
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Marg rit  Hem bu nu ri ca ede riz hem de bu iz ni as la kötüye kul lan

ma ya ca ğı mı za söz ve re bi li riz.

Ra kım  (Bi raz bek le dik ten son ra küçük bir te bes süm) Kötüye kul

lan ma ya ca ğı nı za mı?

Can  Ni çin gül dünüz Al lah’ını zı se ver se niz?

Ra kım  Hiç!

Can  Hiç de ğil! Mut la ka bir fi kir ile gül dünüz, amal biz den fik ri ni zi 

sak la ma yı nız. Si zin le kar deş gi bi görüş müyor muy duk?

Ra kım  Ben de öy le düşünürüm fa kat…

Marg rit – E, fa kat!

Ra kım  Ma dem ki şi ire he ve si niz çok tur. Si ze ba zı Fars ça şi ir le ri da hi 

öğ re tir dim, Os man lı şi iri nin da ha par lak la rı nı da ter cüme eder dim; ama 

bu ka dar ser best li ği kötüye kul la na ca ğı nız dan kor ka rım.

Kız lar Ra kım dan şu müsa ade yi görün ce ho ca la rı nı ku cak la ya cak 

ka dar se vinç ta vır la rı gös ter di ler, son ra:

Can  Bi zim güzel ah la kı mı za güven mi yor mu su nuz?

Ra kım  Yer den göğe ka dar!

Marg rit  Si ze ye ni den güven ver mek zo run da mı yız?

Ra kım  Hayır, ben si zin güzel ah la kı nız dan emi nim. La kin şi ire 

faz la sıy la he ves li olan kız lar şi irin ver di ği coş ku ya, he ye ca na pek de 

da ya na maz lar

Can – Biz, ha li miz den bir tek ki şi ye bi le renk ver me ye ce ği mi ze söz 

ve ri riz.

Ra kım  Öy le ise din le yi niz, di ye Ha fız’ın şu:

Ey ez füruğı rü’yeti ru şen çe rağ di de

Ma nendi çeşmi mes tet çeşmi ci han ne di de

Hem çün tu tazı ney ni ser ta be pa le ta fet

Geçti ni şan ne di de ebzi dün ya fe ri de
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Bir kasdı hunı uş şak eb ru u çeşmi mes tet

Gah ibni ke minkan anı ke man ke şi de

Ez söz si nei her dem du dem be ser bi ra yed

Çün udı çendi ba şım deri ateş er mi de

Ger ber le bim nüha leb ya bemi ha yat ba ki

Ân dem ki canı şir bün ba hed le leb re si de

Ho ca Ha fız’ın bu ga ze li ez be rin de olan lar bi lir ler ki, Ra kım ga ze lin 

birkaç bey ti ni ek sik oku muş tur. Ama cı nın ne ol du ğu nu bi le me yiz. İh ti

mal ki o be yit ler ez be rin de kal ma mış ve ya hut ih ti mal ki on la rı ora da ki 

ha le göre o ka dar hoş bul ma mış. An cak ga ze lin bu be yit le ri ni tam Şi raz          

şi ve siy le oku du. Fars ça şi iri şe ker çiğ ner gi bi çiğ ne ye rek bir oku yuş oku du 

ki, kız lar he nüz ma na sı nı an la ma dık la rı hal de, yal nız oku yu şa ve şe ker

ler de bi le ol ma yan tat lı lı ğa hay ran ol du lar. Son ra Ra kım şi iri ter cüme ye 

baş la yıp da ma na sı nı an lat tık tan son ra, za ten aşk duy gu la rı ye ni uyan

ma ğa baş la mış olan kız lar, ta ma men ken di le rin den geçti ler.

Bi zim Ra kım’ın oku du ğu ga ze le na sıl ma na ver miş ol du ğu nu da ha 

son ra ge niş çe an la ta ca ğız. Bu ra da oku yu cu ya fi kir ver mek için ga ze lin 

ma na sın dan bi raz bah se de lim:

Gör müyor mu sun ki göz le rim, ne şe ve se vinçle pa rıl pa rıl par la mak

ta dır. Ama bu nun se be bi ni baş ka bir şe ye bağ la ma. Gözüm de ki ışı ğın 

ate şi nin bu ka dar par lak ol ma sı an cak se nin par lak yüzünün ışı ğın dan 

ak set miş bir par lak lık tır. Hiç ay na yı eli ne alıp da ken di güzel li ği ni sey ret

tin mi ve özel lik le göz le ri nin güzel li ği ne ve hoş lu ğu na dik kat et tin mi? 

Se nin mes tâne göz le rin gi bi göz le ri, dün ya da ki hiçbir göz gör me miş tir. 

Ken di göz le rin, ken din de olan güzel li ği gör mek ten aciz ise sa na ben ha

ber ve re yim. Se nin gi bi baş tan aya ğa ka dar hoş bir naz lı güze li dün ya nın 



AHMET MİTHAT EFENDİ

78

hiçbir ta ra fın da göre me di ler. Zi ra Al lah da hi öy le bir vücu du bir da ha 

ya rat ma dı. Bi zim se ni sey ret mek ten al dı ğı mız zev ki sor mu yor mu sun? 

Biz se nin kaş la rın ve göz le rin kar şı sın da tir tir tit re mek te yiz. Zi ra aşık la

rın ka nı na ve ca nı na kas tet mek için, gah se nin mes ta ne* göz le rin pu su 

kur muş gah acı ma sız kaş la rın da hi yay ku rup çek miş tir. Doğ ru su sen 

bi zim böy le mah zun mah zun ah ediş le ri miz den ve ağ la ya rak yal va rış

la rı mız dan zevk alı yor sun; an cak ca yır ca yır ya nan si ne min du ma nı her 

dem ba şı mı zı bürümek te dir. Bu du ma nı nın misk gi bi ko ku su için bir ud 

ağa cı gi bi ateş ler üze rin de ya nıp ka la lım. Se nin aşk der din le has ta la nıp 

ya tak la ra düş tüm, döşek le re döşen dim. Ar tık öm rümün ka la nı için de 

ümit kal ma dı. Eğer tat lı ca nı mın du dak la rı ma ka dar gel miş ol du ğu şu 

an da, sen du dak la rı nı, du dak la rı mın üze ri ne ko yar san ye ni bir ha yat 

bu lu rum. Yok sa böy le kıv ra na kıv ra na can ve rir gi de rim...

Tam Ra kım bu ma na yı bi tir miş ve kız lar da nak le di len ma na yı ka ğıt 

üze ri ne al mış idi lerki, an ne ve ba ba la rı da gel di. Mis ter Zik las, bun la rı 

ya zı ma sa sı ba şın da görün ce faz la sıy la mem nun ola rak:

Zik las  İş te oğ lum, kıy me ti bi li nen ter bi ye li adam la rın dav ra nı şı 

böy le dir. De mek olu yor ki ak şam dan be ri üç dört sa at vak ti ni zi hep bu 

yol da ge çir di niz.

Can ile Marg rit  Evet ba ba cı ğı mız.

Mis ters Zik las  Doğ ru su Ra kım Efen di, ara mak la bu lu nur zat lar dan 

de ğil dir.

Ra kım – Güzel düşün ce le ri niz le be ni onur lan dı rı yor su nuz 

efen dim.

Zik las  Ey! bi rer içki içe lim mi?

Ra kım  Ar tık ba na müsa ade et se niz fe na ol maz efen dim. Zi ra gi

de ce ğim yer bi raz uzak tır. Sa lı pa za rı, bi li yor su nuz ya efen dim!
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Zik las  Evet, Sa lı pa za rı’nda sız. Ger çek ten bi raz uzak ta dır ca nım 

Ra kım Efen di. Siz bi zi evi ni ze hiç da vet et me di niz. Biz he nüz ala tur ka 

bir ev gör me dik.

Kız lar  Val la hi ba ba cı ğım! Ra kım Efen di’nin evi ni biz de gör me yi 

pek ar zu eder dik. Kim bi lir ne ka dar çok ki ta bı var dır.

Mis ters Zik las  Bu kız la rın da me rak la rı ki tap.

Zik las  Öy le ya ka rı cı ğım öy le ya! On la ra bu fi kir de Ra kım Efen di’den 

gel di Sa hi Ra kım Efen di, bir gün bi zi evi ni ze götürünüz.

Ra kım  Baş üs tüne efen dim, be ni onur lan dır mış olur su nuz. Ne 

za man is ter se niz. La kin bi raz da ha sab ret se niz de ba ri ba har gel se. Bir 

küçük bah çem var, onun da güzel mev si mi ni gör müş olur su nuz.

Kız lar  Bak bak! Bah çe si de var mış!

Mis ters Zik las  Siz ne za man uy gun görür se niz o za man ol sun.

Zik las  Ra kım Efen di’nin düşün ce si uy gun dur. Ora da da, bir san dal 

se ya ha ti ya pa rız.

Hep si  Uy gun!

Bu söze de son ve ril dik ten son ra, Ra kım kalk tı, her ke se ve da et ti. O 

ak şam meh tap var dı. Meh ta bı sey ret mek için evi ne ka dar ya ya yürüme

ye, ka rar ver di ve Kum ba ra cı yo ku şu nu in me ye baş la dı.
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AltıncıKısım

Yu ka rı da ki be şin ci bölümün so nun da ba har mev si mi ne ka dar an

la tı lan du rum lar bit ti mi?

Ne ge zer. Hat ta Ra kım için bu ga rip ge ce nin olay la rı bi le he nüz bit

me di. Jo ze fi no’dan gör düğü tu haf dav ra nış lar, kız lar da gör düğü aşı ka ne 

bir ta kım ha re ket ler ile bir le şip yol da Ra kım’ı o ka dar meş gul eder di ki, 

Top ha ne’den bu ta ra fa doğ ru ge le ge le ken di evi ni de ğil, hat ta Fın dık

lı’yı bi le ge çip ade ta Ka ba taş’a yak laş mış ol du ğu hal de ak lı nı zor be la 

ba şı na al mış tı.

Aca yip! Bu ka dar dal gın lı ğın se bebi ne?

Söy le dik ya iş te! Jo ze fi no’nun ha liy le, İn gi liz kız la rı nın ta vır la rı ara sı na 

Ca nan me se le si nin de ek len me siy di. Ne ti ce de Ra kım, Jo ze fi no’yu pek 

in sa ni yet li, ter bi ye li, na zik bir ka dın ola rak ta nı mış tı. An cak ara la rın da ki 

aşk tan do la yı Jo ze fi no’nun Ca nan hak kın da düşün dük le ri ni he sap edi

yor du. Hat ta bir ara “adam ka rı nın hak kı var ya, bi zim dav ra nı şı mız bir 

çe şit ih ti yaçtan iba ret ti” de miş se de, “yok ama bu ka rı be ni se ver di, ben 

de onu se ver dim. İdi, idim de ğil, be ni ha la se ver, ben de onu se ve rim. 

Jo ze fi no kırk lık bir ka rı ol mak la be ra ber atı la cak güzel ler den de ğil dir. O 

tat lı en da mıy la, o ter bi ye si, o ki bar tav rıy la her kes ken di si ni se ve bi lir. İyi 
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ama . . . yok . .. mut la ka...” di ye mut la ka bu ka rı nın mu ame le si ne ke sin 

bir hüküm ve re mez di.

İn gi liz kız la rı na ge lin ce, o bay gın ma vi göz le ri git tik çe baş ka bir hal 

bul mak ta ol du ğu gi bi, he le bu ak şam Ha fız’ın Sa li füz zikr ga ze li ni okur ken, 

kız lar da göz le rin bütün bütün süzülüp git ti ği ni, göğüs le ri şi şip, ne fes le ri nin 

göğüs le ri ne sığ ma ya rak bir bi ri ni ta kip et mek te ol duk la rı nı gör müş tü. 

“Şüp he yok ki bu kız lar da aşk duy gu la rı uyan mış, bun lar sev mek se vil

mek ih ti ya cı nı duy ma ya baş la mış ama aca ba o göğüs ge çi riş ler ki min 

için di? Ah bun la rın sır da şı ol ma yı pek is te rim. Bil sem ki min için göğüs 

ge çi rir ler. Ah! o sev dik le ri adam lar ile bun la rı bir yer de gör sem. Bir aşık 

ve aşık ayı, şa ka la şır ken gör mek ne büyük lez zet, ne sa adet tir” di ye rek 

olay la rın bu de re ce giz li ta raf la rı nı bi le keş fet me ye zih ni ni zor lar dı. He le 

ak lı na Ca nan gel dik çe var ya!..

Ka ba taş’tan ak lı nı ba şı na ala rak dön dük ten son ra ka pı sı na ge lip 

“tık” et ti. Ca nan’ın bi raz ge cik miş ol ma sı na ba kı lır sa za val lı kız ca ğı zın 

uyu muş ol du ğu an la şı lır. Bu na rağ men ka pı yı bir da ha çal dır ma ya mey

dan bı rak ma yıp koş tu, gel di, açtı. Elin de ki şam da nın ışı ğı göz le ri ni ha la 

ka maş tır mak ta ol du ğu gi bi, uy ku mah mur lu ğu bi le göz le rin den okun

du ğu hal de, o ka dar güzel ve et ki le yi ci bir hal de idi ki, ta rif edi le mez. 

Ra kım ade ta ken di si ni kay be de rek açık sa çık bu lu nan göğ süne ba şı nı 

so kup, bir şey ler kok la mak he ve si ne ka pıl mış tı. Yi ne der hal ak lı nı ba şı na 

top la yıp, tem ki ni ni ele al dı.

Yu ka rı ya çık tı lar. Ra kım so yu nup ka ne pe ye uzan dı ve et ki li bir ses le 

söze baş la dı.

Ra kım  Ca nan! Se nin ga li ba hiç şan sın yok.

Ca nan  (He ye ca nın dan yüre ği oy na ya rak) Ne den efen dim?

Ra kım  Ne den mi? Sa na müş te ri çık tı, a ku zum.
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Vah za val lı kız ca ğız! İn san böy le güzel le ri ne ka dar, hem de na sıl 

se ver bi lir mi si niz? Yüre ği acı ya acı ya se ver.

İş te bir ada mı tat lı tat lı ağ la tan, böy le kız la rın şef kat le ka rı şık olan 

sev gi si dir. Za val lı Ca nan, efen di sin den bu sözü işi tin ce elin de ki el bi se 

elin de ka lıp, şa şı ra rak ke sik ke sik:

Ca nan  Muş . . . te ri . . . mi çık tı efen dim?

Ra kım  Evet, hem de müş te ri nin yağ lı sı. Se nin için bin beş yüz 

al tın ve ri yor lar.

Bu sözü söy ler ken Ra kım’ın göz le ri su lan dı ama şid det le kır pa rak 

yaş la rı nı ku rut tu.

Ca nan  (He ye ca nın dan da ya na ma ya rak) Çok pa ra de ğil mi 

efen dim?

Ra kım  Çok pa ra her hal de.

Ca nan  (Ümit siz ce) Sa ta cak mı sı nız efen dim?

Ra kım  Sen ne der sin?

Ca nan  (mos mor ke si le rek) Ben si zin ma lı nı zım efen dim. Siz bi

lir si niz.

Ra kım  (için den ka ba rıp ge len güç lü bir çar pın tı yı yut ma ya ça lı şa

rak) Yok sen ne di ye cek sin. Ben onu bil mek is te rim.

Ca nan  (Göz le ri do lup bur nu kı za ra rak ve du dak la rı tir tir tit re ye rek) 

Ben ne di ye bi li rim efen dim. Si ze pa ra la zım, bin beş yüz al tı nı nız olur sa 

be nim gi bi tas ta mam on beş ta ne Ca nan sa tın ala bi lir si niz.

Kı zın bu söz le ri üze ri ne Ra kım için den ka ba rıp ge len his le ri yu ta yım 

der ken, ba şa ra ma yıp göz le rin den yaş ola rak bo şalt tı. Kız bu ha li görün ce 

o bi le da ya na ma dı göz yaş la rı nı zap te de me ye rek hıçkı ra hıçkı ra ağ la dı. Bu 

ha lin za val lı Ca nan için acık lı bir hal ol du ğu apa çık görülür dü. Bu du rum 

Ra kım için de acık lıy dı ama bu acı nın için de bir de büyük lez zet var dı. 
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Bu lez ze ti her kes tak dir ede mez. Hal den an la yan lar tak dir eder. Öm rünü 

odun gi bi ge çir me yip de, beş on de fa tat lı tat lı ağ la mış ve hem de ağ la

yı şı nın lez ze ti ne do ya ma ya do ya ma ya ağ la mış olan lar o hal de Ra kım’ın 

tat tı ğı ta dı tak dir ede bi lir ler. Ra kım yi ne söze de vam et ti:

Ra kım  Hayır, sen be ni yan lış ta nı mış sın Ca nan.

Ca nan  (Yüzün de bir den bi re birçok mut lu luk be lir ti le ri görüne rek) 

Be ni sat ma ya cak mı sı nız efen dim?

Ra kım  Sa ta ca ğım, sat mak is ti yo rum.

Ca nan  (ön ce kin den da ha be ter bir üzün tüye düşe rek) Siz bi lir si

niz efen dim.

Ra kım  Ama na sıl sa ta ca ğım? Se nin için ve re cek le ri bin beş yüz 

al tı nı ve bu ra da ne ka dar el bi sen el ma sın fi la nın var sa hep si ni sa na ve

re ce ğim. Sen bun lar la zen gin bir ha nım ola cak sın. Na sıl ra zı mı sın? 

Ca nan bu sözü işi tir işit mez, da ha ko nuş ma la rı nın ba şın day ken 

elin de bu lu nup şaş kın lı ğın dan do la yı ha la elin de bu lu nan el bi se yi fır la

tıp ata rak ken di si ni efen di si nin kol la rı na atar. “Ben ne bin beş yüz al tın 

is te rim, ne el bi se is te rim, ne el mas is te rim. Ben si zi is te rim efen dim, 

si zi is te rim. Si zin esi ri niz ku lu nuz ola yım. Ba na o sa adet ye ti şir” di ye 

Ra kım’ın ayak la rı nı öp me ye baş la dı.

Ra kım  (Ken di si ni mu ha fa za ede rek) Öy le ama Ca nan’cı ğım, sen 

hep böy le ka la cak de ğil sin ya. Gençsin, güzel sin, ze ki sin, hüner li sin, gi

de ce ğin yer de mut la ka se ni oda lık eder ler. Ha zır zen gin ola cak sın, sa na 

ben den ne fay da var... Ca nan  (Hıçkı ra hıçkı ra ağ la ma ya baş la yıp) is te

mem efen dim is te mem, ben ne oda lık ne de zen gin ol mak is te rim. Ben 

si zin ka pı nız da kul ola yım, oca ğı nız da kul ola yım, is ter se niz öle yim.

Ra kım  Hayır, sen be nim ba cım ol. Ama...

Ca nan  Ben şim di ye ka dar si zin ka pı nız da sür düğüm sa ade tin şük

rünü ifa de et mek ten bi le aci zim. Baş ka hiçbir şey is te mem.
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Ra kım  Ama sen be nim sözüme dik kat et me din. Yi ne tek rar ede

yim, ba cım ol di yo rum… 

Ca nan  Dik kat et tim efen dim. Me ra mı nı zı an la dım. Ne ya lan söy

le ye yim, ba cı nız ol mam!

Ra kım  Ol maz mı sın?

Ca nan  Ol mam efen dim.

Ra kım  Kız ni çin?

Ca nan  (Yüzünün ren gi ne al, ne mor, ne si yah hiçbir şe ye ben ze

me ye rek) Ol mam efen dim. Ba cı nız ol mam. Ba cı nız ol mak, ba na esi ri niz 

ol mak ka dar lez zet ver mez. Ben şim di ye ka dar de vam eden ha lim den 

mem nu num di yo rum. Be ni sat ma ya cak ise niz ayak la rı nı zı öpe yim, kur ba

nı nız ola yım efen dim. Be ni yi ne es ki ha lim de bı ra kı nız. Siz yi ne “Ca nan” 

de dik çe dün ya lar be nim olu yor. “Ba cım” di ye cek ol sa nız ben yüre ğim de 

his set ti ğim lez ze ti bu la mam. Ar tık be ni da ha zi ya de söy let me yi niz efen

dim, iş te de dim ya! Eğer sa ta cak sa nız si zin bir se ne için de bin beş yüz 

al tın ka zan ma nı za en gel ol ma ya yüre ğim ra zı ol maz.

Ar tık söz bu ra ya gel dik ten son ra Ra kım her ta raf tan bey ni ne hücum 

eden his le ri ne en gel ola ma ya rak kı za sa rı lıp:

“Sat mam se ni Ca nan’ım, sat mam. Sen be nim için dün ya la ra be del

sin. On la rın mil yon lar ca al tın la rı yi ne on la rın ol sun. Sen ba na ye ter sin. 

Ama kar deş li ği ka bul et me me ne ca nım sı kıl dı doğ ru su.

Ca nan  (Efen di si nin kol la rı ara sın dan ter bi ye sı nır la rı nı aş ma dan ya

vaş ça ken di si ni sı yı rıp çı ka rak) Kar deş li ği ni zi ka bul et mem, de dim. Şim di ye 

ka dar ge çir di ğim ömür den mem nu num de dim. Bu te mi na tı ver me niz 

üze ri ne da ha faz la mem nun ol dum. Ben bir sa at ev vel si zin için na sıl 

bir Ca nan idiy sem, şim di yi ne o Ca nan’ım. Her za man için emir le ri ni zi 

ye ri ne ge tir mek be nim için en büyük şe ref tir. Var olu nuz efen di ci ğim, 
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sağ olu nuz... Ben si zin uyur ken ol sun yüzünüzü gör mek le ka na at ede rim. 

Hem ar tık ba na müsa ade bu yu ru nuz, oda ma çe ki lip ka pa na yım.

Kız bu söz le ri söy le di ve efen di si de ce vap ola rak de rin bir ses siz lik 

gös te rin ce ya vaş ça oda sı na çe ki lip, ken di si ni ya ta ğa at tı.

Siz ce! Ra kım o ge ce yi na sıl ge çir di?

İş te bu ra sı düşün me ye de ğer. Kah ya rım sa at ka dar çıl gın ca sı na 

ses siz lik ten son ra fır la yıp “İl ginç, ba na kim en gel ola bi lir? Ma lım ol ma sı 

ge rek mez. İş te kız be nim kız kar de şim ol ma sı nı ka bul et me yip...” di ye bir 

düşün ce ye da lı yor sa da bu hal dey ken bi le, ken di si ni di ğer bir düşün ce ye 

kap tı ra rak “Hayır, dik kat et mek la zım, ace le ne? İş te ya nım da ya tı yor, 

ne va kit ol sa be nim de ğil mi? Ace le işin piş ma nlı ğı ta mir ka bul et me

ye cek ka dar büyük tür” di ye bir tu haf üzün tü ile ya ta ğı na gir di. İş te bu 

düşün ce ler için de ade ta sa ba hı bul du.

Siz bu ha le cin net mi der si niz ap tal lık mı?

He le biz iki sin den de hiçbi ri si ne ih ti mal ver me yiz. Aş kın birde böy le 

“ka vuş mak” için de “ay rı lık” köşe si var dır ki, bu nun er ba bı bi raz az bu lu

nur ise de, o az bu lu nan lar bu nun zev ki ni de çok çok iyi bi lir.

Si ze ken di si ni tes lim eden bir kı zı, ya nı nı za al mış ol du ğu nuz hal de 

ne fe si ni zi bi le ya sak la ya rak, o mah ru mi ye tin, o ay rı lı ğın lez ze ti ni tat tı

ğı nız var mı dır? Var sa Ra kım’a ne di va ne der si niz, ne de ah mak. Yok sa 

di va ne de mek te de ma zur su nuz, ah mak de mek te de.

O şeh vet de ni len şey yok mu? Çok kötü bir şey dir. Ama ger çek ten 

pis tir. “Aş kın ru hu” de ni len ha ya li ki şi li ğin te miz el bi se si, kötü şeh vet 

ile kir le nin ce zev ki ka çar; fa kat o za man hırs lı in sa nın göz le ri ne per de 

çek ti ği için, adam o le ke yi göre mez.

Güzel ama dört sa at ev vel Jo ze fi no ile göğüs göğüse ya kın olan Ra kım 

Be yi miz hak kın da da bu in ce yo rum la rın hük mü ger çek le şe cek mi?
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Onun hak kın da ger çek leş me ye cek se ya ki min hak kın da ger çek ola

cak? Dört sa at ev ve li ni güzel düşün me li si niz. O za man Ra kım’da aş kın 

dört sa at son ra ki te cel li si var mıy dı? Bir de er te si gününe ba ka lım.

Aa aa er te si günü ne ol muş?

Ne ola cak? Sa bah le yin er ken den ko ca Ra kım kalk tı. So lu ğu Be

yoğ lu’nda alıp Jo ze fi no’yu ya ta ğın dan ye ni kalk mış bul du. Da ha se lam 

ver me den:

Ra kım  Ma dam, siz bu ak şam ba na ne di yor du nuz?

Jo ze fi no  Ne di yor dum, ne bi le yim ben. Sa na bin bir şey 

söy le dim.

Ra kım  “Be ni bir met res gi bi ta nı ma, dost gi bi ta nı” de me din 

miy di? 

Jo ze fi no  Evet, öy le de miş tim. Ne ola cak ya ni?

Ra kım  Öy le ise, iş te emin olu nuz ki bun dan son ra si zi dost gi bi, 

kız kar de şim gi bi, anam gi bi, ne gi bi is ter se niz onun gi bi ta nı ya ca ğım.

Jo ze fi no  (Se vin ci ke de re ka ta rak) Kor ka rım de di ğim ol du.

Ra kım  Bu ak şam Ca nan be ni ca yır ca yır yak tı!

Di ye ba şın dan ge çen le ri an lat ma ya baş la yıp, me se le yi o ka dar ya nık 

bir yol da hi ka ye ey le di ki, hat ta Jo ze fi no’nun bi le yüre ği ka bar dı.

Jo ze fi no  Pek mem nun ol dum ama de mek olu yor ki, ken di is ti fa

de mi ken dim bal ta la dım.

Ra kım  (Ka rı nın diz le ri ne ka pa na rak) Se nin le sür düğüm öm rün lez

ze ti ni me za ra ka dar de ğil, me zar da bi le unut ma ya ca ğı ma ye min ede rim. 

He le dost lu ğu muz kı ya me te dek de vam ede cek tir. Ri ca ede rim, be ni bu 

ge ce al ma ya baş la dı ğım lez zet ten de mah rum et me.

Jo ze fi no  De li sin, di va ne sin, za lim sin, ha in sin!

Ra kım  Bu ka dar si nir len me ne se bep ney?
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Jo ze fi no  İki ta raf lı is ti fa de et me yi be ce re me di ğin için.

Ra kım  Ama Jo ze fi no ba na mer ha met et. Bu ka da rı na bi le hav sa

lam ta ham mül ede me ye cek.

Jo ze fi no  Şim di üze ri ne var mam. Ate şi ni pek kes kin, pek şid det li 

görüyo rum. Son ra sen yi ne Jo ze fi no’nun kol la rı ara sın da ezi lir sin. Bu nun

la bir lik te sa na, za val lı Ca nan’ı bu ge ce çok mut lu et ti ği ni söy le me li yim. 

Onun göz le rin den akan yaş la rın her bi ri nin, özel bir zevk ile ak mış ol du

ğu na inan. Za val lı kız ca ğız! Sen be nim elim den Ra kım’ı de ğil, ca nı mı al san 

acı mam. Özel lik le, Ra kım se nin hak kın dır. Sa na ben den çok la yık tır.

Şu aşa ğı da ki ola yı da an la tır sak, ilk ba ha ra ka dar ce re yan eden olay

la rı bi tir miş olu ruz. Şöy le ki:

Ca nan’ın sa tıl mak is te ni li şi me se le si üze rin den an cak bir haf ta ka

dar za man geçmiş ti ki, bir gün Ra kım Tak sim ön le rin de Fe la tun Bey’e 

rast la dı. Es ki ta nı şık lık bo şa gi der mi hiç?

Ra kım  (Çok saf bir şe kil de) Vay be yim ke yif ler na sıl?

Fe la tun  Hiç sor ma bi ra der, he le şu “de vil” ya ni yas tan kur tul du ğu ma 

bir te şek kür edi yo rum ki, ma lum ya, pe de rin ve fa tı üze ri ne yas tut mak 

alaf ran ga da var dır. Her ta ra fım ge ce ka ran lı ğı gi bi sim si yah ke sil miş ti.

Ra kım  Evet, alaf ran ga da var dır, ama biz ya ni Türk ler bu ka ide ye 

uy mak zo run da de ği liz. Cu ma ge ce le ri bir Ya sini Şe rif ile ölüle ri mi zi 

an mak....

Fe la tun  Öy le ama be ni ken di ha li me bı ra kı yor lar mı ya?

Ra kım  Si ze kim ka rı şır?

Fe la tun  Kim mi ka rı şır? Hey bi ra der hey, hiç sor ma, ba şım bir 

be la ya çat tı ki!

Ra kım  Aman!



89

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

Fe la tun  Be la ama tat lı be la! Gön lüm mi ni mi ni bir akt ri sin (ti yat ro 

oyun cu su) mu hab be tiy le meş gul dür.

Ra kım  Ya sı da mı bu mi ni mi ni akt ris zor lat tı?

Fe la tun  Evet, za val lı kız ca ğız! Pe de rin ve fa tı na ben den çok yan dı, 

tu tuş tu.

Ra kım  Aca yip!

Fe la tun  Evet, pek aca yip kız dır. Ama ne yas. Ye mek ta bak la rı na 

va rın ca ya ka dar si yah ta bak lar al dır dı. Ken di si ti yat ro da bi le si yah tan 

baş ka bir şey giy mez. Elin den gel se güne şin ve gök te ki yıl dız la rın bi le 

üze ri ne bir si yah tül çe ke cek ti.

Ra kım  Doğ ru su çok şa şır tı cı.

Fe la tun  Ken di si ni gör mek is te mez mi sin?

Ra kım  Müsa ade eder se niz ni çin is te mem.” Fa kat bu ka dar mu

hab be ti niz olan bir kı zı ya ban cı bir er ke ğe...

Fe la tun  Hop pa la! adam sen de, ha la ka ba Türk lük edi yor sun be! 

Alaf ran ga da öy le şey ler var mı dır?

Ra kım  Ben na sıl sa bir tür lü alaf ran ga ya ken di mi alış tı ra ma dım.

Bu iki si şu laf lar dan son ra akt ri si gör mek için aşa ğı ya inen dört yol 

ağ zı na doğ ru yürür ler. Fa kat Ra kım, sev di ği nin ba ba sı nın ve fa tı na bu 

ka dar üzülen ve ye mek ta bak la rı na va rın ca ya ka dar si yah renk le ri bir 

ara ya ge tir me hüne ri gös te ren ka dı nın pek us ta ve ma ha ret li bir akt ris 

ola ca ğı nı düşün dü.

Fe la tun  Yi ne ne dal dın be? Sen hep böy le dal gın ge zi yor sun.

Ra kım  Hayır, bi ra der bir şey yok. Bi ri si nin bir işi var dı da...

Fe la tun  (Ze ki ce bir ta vır la) iş, iş, iş, bu ka dar iş ne? Ne va kit bi ti

re cek sin be adam? Ye ter ar tık bu ka dar ka zan dı ğın pa ra! Bi raz da ka
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zan dık la rı nı ye me ye bak. Ra kım  Ne ya pa lım bi ra der. Bi zim bağ bah çe 

yok, ge li ri miz yok, gi de ri miz yok. Ça lış maz isek ne ye riz?

Fe la tun  Bu gençlik bir da ha ele geçmez ya hu. Ya rın sa ka lı na kır 

düş tük ten son ra pa ran ol sa bi le ka rı lar yüzüne bak maz. Bi raz da gençlik

te ya şa ma ya bak ma lı. Sen de bi zim pe der gi bi ola cak sın ga li ba. Za val lı 

adam ca ğız ka zan dı, bi rik tir di, ra hat ra hat ye me ye öm rü yet me di. Bun

lar dan ib ret al ma lı de ğil mi? 

Ra kım  Al lah rah met ey le sin. An cak Fe la tun Bey’in az ön ce söy le di ği 

fi lo zof ça söz ler Ra kım’ı et ki le me di bi le. Bir müd det ses siz ce git ti ler.

Ra kım  Ha be ri niz var mı bi ra der? Bi zim Rey han Efen di Ana do lu’da 

bir ye re kay ma kam ol muş. Bir mem nun ol dum ki. Ge çen gün bi ri si ba

na söy le miş ti.

Fe la tun  Val la hi ha be rim yok! Pe de rin ve fa tın dan be ri ka le me ayak 

at ma dım ki. Efen dim, bu aca yip ka rı bi zi fe na sar dı. Gün düz ak şa ma ka

dar ya nın dan bir ye re ayır maz. Ge ce le yin bi le mut la ka ti yat ro ya ka dar 

re fa kat et mem son ra da bek le yip yi ne evi ne ka dar ge tir mem ge re ki yor. 

Ar tık evi ne ka dar ge lin ce bı ra kıp git mek de ol maz ya. Ge ce yi ora da ge

çi ri yo rum. Bir dert ki sor ma!

Ra kım  Dert ama tat lı dert de ğil mi? Fe la tun  So rar mı sın ya ? Ses 

bül bül, pi ya no em sal siz! He le o “alo kans” söz ler! Ağ zın dan bal lar akar. 

Ra ci ne, Bo ile an, Mo li ere gi bi şa ir le rin eser le rin den bi ri si ni eli ne alır mı; 

in sa nı bir hoş eder. Ben böy le oku yuş da gör me dim ki. Hiç Fran sız ca 

bil me miş ol san, yi ne an lar sın. Ka dın, ağ zıy la oku du ğu nu, vücu duy la da 

eda edi yor. Ti yat ro cu bu, ma lum ya. Ba na en çok te sir eden şey, ka rı

nın ken di oku şu yun dan, ken di si nin de müte es sir ola rak hün gür hün

gür ağ la ma sı ve o hal de boy nu ma sa rı lıp ve be ni ku cak la yıp göz yaş la rı 

için de bo ğul ma sı dır. Bu ka dar da “san ti man tal” (duy gu sal) has sas ka rı 

gör me dim ki.
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Bu söz le ri söy le ye rek gi de cek le ri ye re gel di ler. Ama Ra kım ti yat ro cu 

ka dın da ağ la mak is te di ği za man ağ la ya bil me ye te ne ği bi le ol du ğu nu bi li

yor du. Git tik le ri yer beş yıl dız lı bir otel di ki, bu otel de her kes ya şa ya maz, 

ora ya yal nız ca ke se si ne güve nen ler gi de bi lir. Zi ra ora da bir süt lü kah ve beş 

frank, ya ni yir mi beş ku ruş tur. Ger çi bu ra da ku ru şun is mi bi le bi lin mez 

ya ney se... Gi de gi de özel bir da ire ye gir di ler ki, yan ya na iki oda, bir de 

küçük sa lon dan iba ret tir. Fe la tun’un fe le ği ni şa şır tan mat ma zel Fran sız 

iş ve ile ko şa rak gel di ve Fe la tun’un boy nu na sa rıl dı, öp tü.

 je te pre sen te man...

[sa na tak dim ede rim be nim....]

Di ye Fe la tun Ra kım’ı tak dim et mek is te miş ti.

 Pas be so in je ne su is pas une in be ci le, on con ço it

to ut de süite que mon si eur est un de tes amis.

[Lüzu mu yok, ben eşek de ği lim ya. Der hal an la şı la bi lir ki, bu efen di 

se nin dost la rın dan bi ri si dir. ]

Di ye kar şı lık ver di. Bu nun üze ri ne Ra kım :

 j’ai 1’ hon ne ur ma....

[İf ti har ede rim ki be nim ....]

Di ye alaf ran ga dan ol du ğu üze re “Si zin le müşer ref ol du ğu ma if ti

har ede rim” tar zın da bir söz söy le mek is te miş ise de, ba yan ona bi le 

mey dan bı rak ma ya rak:

 As sez’ mon si eur, as sez, ici ent re jen nes gens on

ne fa il pas ces be ti ses la ony tu to it to ut bon ne ment.

[El ve rir efen dim el ve rir. Bu ra da gençler ara sın da hay van lık lar et

mez ler. Bu ra da doğ ru dan doğ ru ya se ni ben li ko nu şur lar.]

Di ye Ra kım’ın bi le la yık ol ma dı ğı kar şı lı ğı ver miş ti.
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Fe la tun  (Ra kım’a) Görüyor sun ya bi ra der, ne ser best tir. Hiç böy le 

bir ka rı in sa nı sı kar mı? Efen dim, ney miş o se ra mo ni ler, fa son lar! (Ya ni 

in san la rı ra hat sız edi ci ta vır lar)Bu ka dın da bun la rın hiçbi ri si yok.

Ra kım  Öy le efen dim öy le! Al lah için pek la tif.

Bu ko nuş ma nın bun dan son ra sı hep Fran sız ca ola rak ce re yan 

et miş tir.

Ka rı  Hey, ba na bak Fe la tun! Bir dos tu bu ra ya ge ti rir ler de, hiçbir 

şey ik ram et mez ler mi?

Fe la tun  Ger çek be, doğ ru söy lüyor Po li ni (Ka rı nın adı Po li ni imiş)

Po li ni  Bir şam pan ya fi lan!

Ra kım  Hayır, dos tum, ben o ka dar iş ret er ba bı de ği lim. Bir kah ve 

içe rim.

Po li ni  Oh! ne hay van lık!

Bu kar şı lık lı ko nuş ma nın ce re yan ediş tar zı ko nuş ma yı bi len le re bel ki 

ga rip ge lir se de, alaf ran ga ale mi ni gez miş, toz muş olan lar tak dir eder

ler ki bah set ti ği miz kar şı lık lı ko nuş ma yı be tim ler ken Ke sin lik le abar tı ya 

kaçmı yo ruz. Fran sız yos ma sı nın en iş ve li mu hab be ti böy le olur. He le 

ti yat ro mal la rı nın...

Ra kım  (Po li ni’ye ce va ben) Hak kı nız var dos tum. La kin ben “bon vi

vor” ge li riy le ya şa yan de ği lim. İşim le, gücüm le ya şa rım. Şim di bu ra dan 

çı kın ca yi ne işi me gi de ce ğim.

Po li ni  De mek olu yor ki “ovr ye” ame le sin.

Fe la tun  Evet, ka lem le ça lı şan ame le yim.

Po li ni  Bra vo, ga ze te ci mi sin efen di?

Ra kım  Her şey... Ufak te fek ro man ya zar, ti yat ro ya zar, ga ze te 

ya zar bir ame le yim.
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Po li ni – Çok güzel, de mek olu yor ki, ade ta biz den, ya ni güzel sa

nat lar er ba bı.

Fe la tun  Şa ir dir de!

Ra kım  Es tağ fu rul lah!

Po li ni  El bet te öy le ola cak. Öy le ama efen di, birkaç şam pan ya cık 

se nin gi bi fi kir adam la rı nın fik ri ni kız dı rır. (Fe la tun’a) Bi zim aşk er ba bı nın 

bi le aş kı nı kız dı rır. Öy le de ğil mi? May mun, şe bek, tav şan!

Fe la tun  (Yı lı şa rak) Val la hi ben ce de öy le.

Ra kım  Her kes fik ri ni ser best çe söy le ye cek mi?

Po li ni  Şüp he siz!

Ra kım  Öy ley se ben ce öy le de ğil. Şa rap la kı zı şan şa ir li ği ne re me 

so ka yım. Şa rap la kı zı şan aşk ne işe ya rar?

Po li ni  “Ole le!” O, o! bu efen di fi lo zof muş ya! Fe la tun adı nı bu na 

ver me liy miş. (Fe la tun’a) Ey su da haş lan mış süm sük hin di, bak efen di 

se nin gi bi de ğil. Sa na dün ya da kaç şey la zım dı? Ha ni di yor dun. Şa rap, 

ka rı bir de mı zı ka öy le mi?

Fe la tun  Ba na bu fik ri se nin aş kın ver di.

Po li ni  He le bak şu tah ta güve si ne. Ha la ye rin den kı mıl dan ma yı 

ca nı is te mi yor, iş te mi sa fi rin gel di. Şim di gi dip... 

Fe la tun  Ha! Par don. Bu çın gı ra ğın ipi ni de he nüz yap ma dı lar ki, 

şim di ta “apart man”nın da ire ka pı sı na ka dar gi dip büyük çın gı ra ğı çek

me li, (di ye çı kar)

Po li ni  Efen di sa na mem nu ni yet le ri mi arz ede rim. Yal nız bir ek sik 

var. Ya zar kıs mı bi raz ser best olur. Sen ise ben den faz la utan gaçsın.

Ra kım  Her şey de “nor mal” ol mak iyi de ğil mi ?
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Po le ni  Bi zim bu ıs ta koz Ef la tun pek yı lı şık şey. Ne düme ni var, ne 

pu su la sı. Ok ya nus mu hab bet te yo lu nu şa şır mış, çal ka la nıp gi di yor. An

lı yor sun ya. Ama se ve rim de bu kül ha ni yi be!

Fe la tun  (Emir le ri ni ver miş, işi ni bi tir miş, ge lir) Mükem mel bir çay 

ıs mar la dım. Rom da be ra ber, ra kı is te yen....

Po li ni  Gör dün mü bir ke re? İş te öm rün de bir emek sarf et tin se o 

da bu dur. Ca nı is te yen ka pu çi no içer. Ca nı is te yen çay içer.

Cüm le ce otu rup ka pu çi no la rı nı içti ler.

De re den te pe den bin la kır dı söy le nip, Fe la tun Bey ör ne ğin şöy le 

bir ya şa yış ala tur ka ale min de müm kün ola ma ya ca ğı nı an la ta rak, alaf

ran ga ale mi nin ni ce akıl la ra gel me dik güzel lik le rin den dem vu rur du. 

Me se la der di ki:

 Ne ye ya rar o Türk ka rı sı ki, tav rın dan, aza me tin den ge çil mez. San ki 

gülüm se me siy le in sa nı ih ya ede cek miş gi bi, bu nu bi le çok göre rek su

ra tın dan düşen bin par ça olur. Ha nı ma ken di ni ya ran dır mak müm kün 

ola maz. Na zı çe kil mez. Şa ka sı lez zet siz. Bi lir sin ya kar deş, bi lir sin ya! 

Ama bir ca ri ye al. Ar tık bi zim gi bi ser best, hür adam lar bir esir den ne 

lez zet ala bi lir? Kim bi lir gön lü kim de dir! Esi rin ol du ğu için sa na bo yun 

eğ me ye mec bur dur.

Ra kım bu söz le ri işit tik çe, Fe la tun’un al mış ol du ğu fik re na sıl şa şa

ca ğı nı bi le me di. O bi le zih nin de bir Os man lı ha nı mı nın ve kar ve aza me ti 

ye rin de ol du ğu hal de in sa na ver di ği lez zet kar şı lı ğın da şu Fran sı zın kah rı nı 

çek mek te ne hik met ol du ğu nu düşünür ve bir adam bu ka rı dan işit ti ği 

aşa ğı la yı cı söz le ri baş ka bi ri sin den işit se, ka fa sı nı kı ra ca ğı ke sin iken bu

na ni çin kat lan ma ya mec bur ol du ğu nu bu la maz dı. He le Fe la tun, bah si 

esir den açın ca az kal mış tı ki Ra kım bir kah ka ha ko par sın. Ama ha zır lan

mış olan kah ka ha ya en gel ola rak “Hey şaş kın, esir de yürek yok mu dur? 

Beş on ku ru şa bir kı zın hür ri ye ti ni sa tın al mak iş ten bi le de ğil dir. Onun 
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yüre ği ni sa tın al da bak sa na ne ka dar yar olur. Ah be nim Ca nan’cı ğım, 

za val lı kız ca ğız!…” di ye ken di için den pa zar lı ğı nı ku ra rak, görünüş te Fe

la tun’a bel li et me miş ti.

El ha sıl bir sa at ten faz la bu alaf ran ga aşı ğın ya nın da ka lıp, son ra 

kalk tı. İki si ne de ve da ede rek ka pı dan çık tı ise de Fe la tun onun önün de 

eği le rek se lam la ma yı ih mal et me di.

Ote lin büyük sa lo nu na var dık la rın da Fe la tun Ra kım’ın fik ri ni an

la mak için:

Fe la tun  Eee na sıl bul dun bi zim ki ni ba ka yım?

Ra kım  Ala (te bes süm le) Hiç ol maz sa in sa nın üs tüne ma yo nez 

dök müyor ya!

Fe la tun  Bı rak Al lah’ını se ver sen şu eşek İn gi liz le ri 1 Ay da dört li ra 

için se nin de on la rın kah rı nı çek ti ği ne şa şa rım.

Ra kım  Ne ya pa lım bi ra der, pa ra da la zım.

Fe la tun  Aman, bu oğ la nın pa ra ya olan aş kın dan” aman! Gel be, 

gel sa na ay da dört li ra yı ben ve re yim.

Ra kım  Te şek kür ede rim bi ra der. Be nim ya şa yı şım pek ala dır.

Fe la tun  Kib ri ne do kun ma sın. Val la hi ger çek söy lüyo rum. San ki 

sa na ay da dört İn gi liz li ra sı ver me ye kud re tim yok mu dur?

Ra kım  Es tağ fu rul lah bi ra der. Sa na öy le di yen var mı? La kin ben 

Zik las ai le sin den mem nun ol du ğum için söy lüyo rum.

Fe la tun  Şu ha vuç gi bi İn gi liz kız la rın dan ne lez zet alı yor sun? Oğ lan 

val la hi sen ya şa ma nın yo lu nu bil mez sin be. Kud re tin de yok de ğil dir. Bir 

aya ğın da da ima Be yoğ lu’nda. Şöy le ha li ne göre bir apart ma nın ol sa da, 

mi ni mi ni bir met res çik edin miş ol san fe na mı olur?

Ra kım  (Ak lı na der hal Jo ze fi no gel miş idiy se de, o bağ lam da ağ zı

na al mak, sır tut mak ka ide si ne ters düşe ce ğin den) İyi olur ama bi ra der, 
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ben ken dim için de ğil, ha la si zin için bi le is ra fın bu de re ce si ni ha yır lı 

gör müyo rum.

Fe la tun (Alay lı bir şe kil de) Ne is raf mı? Pir ol be. Sen. Fe la tun’u o 

ka dar eşek mi zan ne di yor sun? He sap ede cek ol sam, şu üç ay zar fın da 

ka zan dı ğım, sarf et ti ğim den faz la ol maz sa bi le ba şa baş ge lir.

Ra kım  (Mem nu ni yet le) Bak öy ley se söy le ye cek söz bu la mam. 

Bu ya şa yış eğer ka zançla ise çok iyi kar de şim. Bir adam ka zan dı ğı ka

dar ya şa ya bi lir. El bet te kız kar de şi niz de ra hat ta dır. Zi ra bi rin ci de re ce de 

düşünüle cek şey, ma lum ya!

Fe la tun  Bi zim fi lo zof Ra kım yi ne hik met ten dem vur ma ya baş la dı. 

Emin ol bi ra der, emin ol. Ka zan cım yo lun da ve şan sım pek müsa it tir.

Ra kım  Ne yo la yönel di niz ba ka lım. Ti ca ret fi lan mı?

Fe la tun  Bi zim gi bi adam la rın ti ca re ti na sıl olur, bil mez mi sin?

Ra kım  Ne bi le yim ben!

Fe la tun  Ak şam ol du mu ce bi ne kırk el li li ra ko yar sın, oyun sa lo

nu na gi der sin ...

Ra kım  (Abus bir çeh re ile) Vay! ...

Fe la tun  Dur ama ace le et me. Baş lar sın oy na ma ya, eğer zar iş ler se 

kırk el li li ra cık büyür kal kar sın.

Ra kım  Oy na ma ya baş la ya lı mut la ka an cak bir ay ka dar ol

muş tur.

Fe la tun  Ner den bil din?

Ra kım  Çün kü böy le za rar et me ye baş la yın ca kalk mak ve kırk el li 

li ra cık büyüdük ten son ra yi ne kalk mak, he nüz bir ay lık ku mar baz la rın 

hu yu dur. Birkaç ay son ra es ki dik çe bu alış kan lık kal kar.

Fe la tun  Sen be nim için kork ma.
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Ra kım  Ben si zin için kork mam. Çün kü ku mar da si zi esir al maz lar. 

Ay da on beş yir mi bin ku ruş luk ge lir için kor ka rım. Siz pek ala bi lir si niz ki, 

yir mi otuz bin li ra birkaç ay için de ku ma ra ve ri le bi lir ser vet ler den dir.

Fe la tun – Ne ya ni, ar tık ba na hik met der si mi ve re cek sin?

Ra kım  Ha yır. Şim di lik adi yo!

Fe la tun  Adi yo mon şer!

Si ze şa şı ra ca ğı nız bir şey söy le ye lim mi? Bu iki ar ka daş, iki si bir bi rin

den ay rıl dık tan son ra, iki si de bir bi ri nin aley hi ne bir art ni yet le ay rı lır lar. 

Fe la tun, Ra kım için “Ken di sin de bu ser vet yok, böy le bir met res le Beş 

yıl dız lı bir otel de ömür sür düğü yok da, kıs kan dı ğın dan böy le söy lüyor. 

Eğer onun da elin de on beş bin li ra bu lun sa, o za man be nim ya şa yı şı mın 

tam in san ca, ki bar ca bir ya şa yış ol du ğu nu tes lim eder di” de miş ve Ra

kım da Fe la tun için “Ken di si Zik las la rın evin den ko vul du ya, şim di ay da 

dört li ra yı ken di si ver mek üze re be ni de ora dan mah rum et mek is ti yor. 

Ka ça alı rım ben böy le dört li ra la rı? Ken dim ka za na mı yor mu yum? Bir 

mi ras ye di nin hak sız ser ve ti ne an cak dal ka vuk lar iti bar eder ler. Var sın 

be yim ya şa sın. Biz bun la rın ço ğu nu gör dük, ço ğu nu da işit tik ki, işit tik

le ri miz den de, gör dük le ri miz ka dar ib ret al dık” de miş ti.

Siz bu iki fik rin han gi si ni onay lar sı nız? Biz şah sen Ra kım’ı onay la rız. 

Zi ra mi ras ye di nin ve özel lik le Fe la tun Bey tav rın da bu lu nan mi ras ye di nin 

ser ve ti, hak sız ka zanç ol du ğu bin ka dar tec rübey le ke sin leş miş bir ha ki

kat tir. İş te ba ha ra ka dar ce re yan et miş olan olay lar bun lar dan iba ret ti 

ki, an lat tık bi tir dik.
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YedinciKısım

Ha sı lı ba har mev si mi nin, biz ce an lat ma ya de ğer olan ilk ola yı Ra

kım’ın ic ra ey le di ği bir Ka ğıt ha ne ale mi dir. Şöy le ki:

Yi ne haf ta nın ders gün le rin den bi ri sin de Ra kım ha la ve fa kat sa mi mi 

ola rak ve dost ça bir su ret le de vam et mek te ol du ğu Jo ze fi no’yu zi ya re te 

git miş ti. O gün kü soh bet Ka ğıt ha ne me si re si hak kın da idi. Jo ze fi no ge

çen gün ler... Bey’in ha rem ta kı mıy la Ka ğıt ha ne’ye git miş ler se de Pa zar 

gününe denk gel di ğin den ara ba lar için de mah pus ka lı nıp, kı ra çı kıl dı ğı na 

göre, kır görül me di ği ni ve ara ba et ra fın da hır sız gi bi do laş mak ta bu lu

nan zam pa ra lar la her kes eğ len miş ise de ken di si bun la rın hiçbir zev ki ni 

çı ka ra ma dı ğı nı söy le di.

Ra kım  Ka ğıt ha ne dün ya nın en güzel yer le rin den bi ri si dir. La kin 

ora nın zev ki Cu ma ve Pa zar gün le ri çık maz. Ora ya baş ka tür lü gi di lir.

Jo ze fi no  Na sıl gi di lir?

Ra kım  Gi der mi sin ki?

Jo ze fi no  Yal nız mı gi de ce ğim?

Ra kım  Yok, be nim le be ra ber.

Jo ze fi no  (Se vi ne rek) se nin le mi? El bet gi de rim. Hem pek faz la 

eğ le ne ce ği mi ze de ina nı rım.

Ra kım  Val la hi pek ala olur.
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Ra kım  Bir sa lı ya hut çar şam ba günü gi de riz. O güzel sah ra lar, ça

yır lar ten ha dır. Bi ze her güzel lik le ri ni su nar lar. Baş ka gün ler se ora la rı at 

ve ara ba pa na yı rı na döner.

Jo ze fi no  Aman ne ka dar se fa ede riz.

Ra kım – Hem de ne ka dar... Ka ğıt ha ne’ye böy le bi zim gi bi gi den ler, 

yi ye cek le ri ni, içe cek le ri ni de be ra ber götürüp öy le eğ le nir ler.

Jo ze fi no  Gör dün mü bir bir ke re eğ len ce nin asil ala tur ka sı nı? İş te 

in sa nın kı ra, sah ra ya çık tı ğı na de ğer.

Ra kım  Ka rar ver din se söy le de ben mal ze me le ri te da rik ede yim.

Jo ze fi no  Ne gün gi di le cek se yal nız ak şam dan ba na bir ha ber uçur 

ki, er te si sa bah için ben de baş ka bir işe baş la ma ya yım.

Ra kım – Em re der si niz efen dim.

Jo ze fi no, ya nın da şu ka rar ve ril dik ten ve Ra kım gi dip ders le ri ni de 

ver dik ten son ra ge ce sa at üç gi bi evi ne gel di.

Ken di si ni ar tık kim kar şı lar? El bet te Ca nan. Hem ar tık Ra kım ken di

ni Ca nan’ın is tik bal ey le di ği ne da rıl mı yor du. Da dı kal fa ise Ra kım’ın bu 

da rıl ma yı şı na zi ya de siy le mem nun olu yor. La kin şu ra sı nı la yı kıy la bi li niz 

ki, bun dan ön ce Ca nan’a müş te ri me se le sin den do la yı kız ca ğı zın dert le

ni şi ol sa ol sa Ra kım’ın hu zu run da ki şen li ği ni, cil ve si ni ve çe ki ci li ği ni bi raz 

da ha art tır dı.Yok sa ara la rın da ki dost ça mu hab bet sır ma gümüşü gi bi sa fi 

ola rak de vam edip dı şa rı dan bun la rı bi ri si göre cek ol sa ken di le ri ni ade ta 

kar deş, kız kar deş zan ne der di.

Da dı kal fa bi le he nüz yat ma mış ol du ğu için üçü bir den sa lon da 

otur du lar. Ca nan efen di si ne hem de ca nı gi bi sev di ği efen di si ne bir kah ve 

pi şi rip ge tir di. Ra kım kah ve yi içer ken:

Ra kım  Da dı, ni çin ara da bir gez me ye git mi yor su nuz?

Fe da yi  Gi di yo ruz ya iş te efen dim!

Ra kım  Ne re ye git ti ği niz var ya?

Fe da yi  Ca nan ne re ye is ter se gi di yo ruz.
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Ca nan  Da dı kal fa be ni her ye re götürüyor efen dim.

Ra kım  Ne re ye götürüyor ba ka yım?

Ca nan  Sa lı pa za rı’na... 

Ra kım  Sa lı pa za rı iş te ka pı mı zın önüdür.

Fe da yi  Top ha ne’ye ka dar bi le gi di yo ruz efen dim.

Ra kım  Yok a da dı cı ğım. Şöy le se yir ye ri ne, me se la Ih la mur’a fi la na.

Fe da yi  Ora ya ge çen yaz götür müş tüm. Ama Ca nan öy le yer le ri 

sev me di.

Ra kım  Bel ki şim di se ver.

Ca nan  Ora la rı fe na efen dim. Ka dın lar, er kek ler, çok fe na. in san 

ra hat sız olu yor. Evi miz da ha iyi.

Fe da yi  Bir ke re de Küçük Çift lik’e götür müş tüm. O gün, günün 

so nu ol du ğu için ten ha idi de, güzel eğ len miş tik.

Ca nan  Sa hi da dı kal fa cı ğım! O gün ne ka dar eğ len miş tik, kır lar ne 

güzel di. Ağaçlar, o ha vuz. Amj to ne ka dar güzel di!

Ra kım  (Kız se vin dik çe mem nun ola rak) İyi ya, yi ne git me li de ğil mi?

Fe da yi  Yaz gel sin de yi ne gi de riz. Ben kı zı mı, Ca nan’ımı sık mak 

is te mem.

Ra kım  Bil mez mi yim da dı cı ğım?

Ca nan  Da dı kal fa cı ğım be ni kı zı gi bi se ver. Ben de onu va li dem 

gi bi se ve rim (di ye ko şup, Fe da yi’nin o sa dık, o mer ha met li Fe da yi’nin 

boy nu na sa rı lıp öp me ye baş lar.)

Ra kım  (Bu te ma şa dan ta ri fi an la tı la ma ya cak ka dar müte lez ziz 

olup) Yok ama be nim da dı cı ğı mı böy le kar şım da öp me ye cek sin. Ben 

ade ta kıs ka nı rım.

Di ye o da kal kar ken di si ni da dı sı nın ku ca ğı na atıp, öp me ye baş lar. 

Bi ça re Fe da yı, bir ku ca ğın da Ca nan, Ra kım ken di si ni ku cak la mak ta ol

duk la rı nı görün ce göz le rin den yaş bo şa na rak:
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Fe da yı  Ah ha nım cı ğım iki gözümün nu ru ha nım cı ğım! Me za rın da 

bi zim şu ha li mi zi görüyor mu sun?

Ra kım  (Göz le ri do la rak) İş te da dı cı ğım se ni ana mız ye ri ne koy

duk. Ana cı ğı mın ya nak la rı çü rümüş ise se nin ya nak la rın ham dol sun 

sağ sağ lam.

Bu duy gu sal ko nuş ma lar dan son ra:

Ra kım  Eee da dı cı ğım bi zi önümüz de ki çar şam ba günü Ka ğıt ha

ne’ye götürür müsün?

Fe da yi  Se ni de mi?

Ra kım  İs te rim ya!

Ca nan  (Se vin cin den çıl dı ra sı ya) Siz de mi bi zim le be ra ber gi de

cek si niz efen dim?

Ra kım  Hay hay!

Ca nan  Öy le ama Ka ğıt ha ne’de siz bi zim le otu ra maz sı nız ki!

Ra kım  Çar şam ba günü ora da kim se yok tur. Ko ca ça yır lar da biz 

yal nız ka la ca ğız.

Ca nan  (Da ha da se vi ne rek) Ya! öy le mi? Aman ca nım da dı cı ğım 

bi zi götür.

Fe da yi  Götürürüm kı zım. Ra kım hat ta us tan Jo ze fi no bi le ge le cek. 

Ca nan  (Ni ha yet siz se vi ne rek) Öy le mi? Aman ya Rab! Da dı kal fa cı ğım, 

Jo ze fi no da ge le cek miş!

Fe da yi  Da ha iyi ya iş te hep biz bi ze yiz de mek ki. 

Ra kım  Çar şam ba günü sa bah le yin er ken den gi de ce ğiz. Ama pek 

er ken ha!

Fe da yi  Jo ze fi no o ka dar er ken ge le bi lir mi? 

Ra kım  Jo ze fi no da ha ak şam dan bu ra ya ge lip ge ce bu ra da ka la cak.

Fe da yi  Siz öy le mi ka rar ver di niz? 
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Ra kım  Ha yır, biz de ğil ben ken dim öy le ka rar ver dim. Jo ze fi no 

ile söy le di ği miz Söz “yal nız bir gün bir lik te Ka ğıt ha ne’ye git mek” ten 

iba det tir.

Fe da yi  İyi ama be yim, biz Jo ze fi no’yu ne re de ya tı rı rız ?

Ra kım  Ben onun yo lu nu bul dum da, onun için ka rar ver dim. Sen 

be ni bir ge ce oda na mi sa fir alır sın. Jo ze fi no be nim odam da ya tar. 

Fe da yi  Sen bi lir sin oğ lum.

Ra kım  Yok da dı cı ğım sen bi lir sin. İş te ya tak için ise ....

Fe da yi  Ni çin müna sip ol ma sın? İş te ya tak için ça re bul duk ya!

Ar tık bu ge ce Ca nan’ın se vin ci ni müm kün de ğil ta rif ede me yiz. Bi ça re 

kız ca ğız da dı kal fa ile efen di si nin ken di si ne ev lat gi bi, kar deş gi bi, her ne 

gi bi olur sa ol sun, gös ter dik le ri mu hab be te mi se vin sin? Çar şam ba günü 

Ka ğıt ha ne’ye gi di le cek, ona mı se vin sin? Jo ze fi no da be ra ber gi de cek, 

ona mı mem nun ol sun? He le de Jo ze fi no bir ge ce ken di ev le rin de ya ta

cak, ona mı çıl dır sın? Zi ra Jo ze fi no Ca nan’ı ne ka dar se ver idiy se, Ca nan 

da Jo ze fi no’yu o ka dar se ver di.

Kah ve yi içtik ten ve ve ri le cek ka ra rı ver dik ten son ra Ra kım ya za cak 

bir mik tar ya zı sı ol du ğun dan ba his le oda sı na çe kil di. Da dı kal fa da uy

ku su gel di ğin den ba his le ya ta ğı na gir di. Ca nan ne yap sın? Uy ku su yok 

ki yat sın. Zih ni ye rin de de ğil ki, se vin cin den va kit yok ki, git sin o da bir 

ki tap fi lan oku sun. O da kalk tı, efen di si nin ya nı na gi dip kar şı sın da otur du. 

Ra kım ya zı ya zar, o da önüne tütün te ne ke si ni al mış efen di si için ha zır 

si ga ra ya par dı.

Ra kım  Ni çin yat mı yor sun Ca nan?

Ca nan  Uy kum yok efen dim. Si zi ra hat sız edi yor sam oda ma gi de

yim de ora da si ga ra la rı ya pa yım.

Ra kım  (Bir tür tat lı sıt ma kır gın lık his se de rek) Yok ku zum yok, hiç 

sen ba na sı kın tı ve rir mi sin? Hiç sen be ni ra hat sız eder mi sin?

Ca nan  Ben si zi ra hat sız et mez mi yim efen dim?
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Ra kım  Et mez sin ya! Ben se ni ne ka dar gör sem de sa na do ya mam. 

Şa yet sen ra hat sız olur san di ye söy le dim.

Ca nan  (Min net le göz le ri ni ta va na di ke rek) Ne sa adet!

Kı zın şu hal ve ta vır la rı Ra kım’ın his si ya tı na bir kat da ha güç ve re rek:

Ra kım  Ca nan!

Ca nan  Efen dim!

Ra kım  Şeyy.... Bir şey yok!

Ca nan  Bir şey söy le ye cek ti niz ama efen dim siz bi lir si niz.

Ra kım  (Ka le mi elin den bı ra kıp) Di ye cek tim ki... Ca nan!

Ca nan  Efen dim!

Ra kım  Be nim se ni sev di ği mi bi lir mi sin ku zum?

Ca nan Na sıl bil mem efen dim, bi li rim ya! Hem siz ken di niz söy le

me di niz mi? “Se ni ba cım gi bi se ve rim” de me di niz mi?

Ra kım  (Aya ğa kal ka rak) Of Ca nan of! Ben se ni ba cım gi bi sev mi

yo rum. Ca nan gi bi se vi yo rum.

Ca nan  (Ga yet tat lı bir pem be lik çeh re si ni ta me me le ri üze ri ne 

ka dar kap la ya rak) Ma lı nız de ğil mi yim efen dim?

Ra kım  (Hid det le) Öy le de me be! Sen kim se nin ma lı de ğil sin, ken di 

ken di ne sa hip sin... Of ku zum Ca nan Al lah aş kı na, sen de be ni se vi yor 

mu sun? Doğ ru söy le.

Ca nan (O da aya ğa kalk mış bu lun du ğun dan, efen di si ona, o efen

di si ne yak la şıp bir bi riy le ku cak la şa rak) Na sıl söy le ye yim a efen di ci ğim. 

Ha li mi bil mi yor gi bi söy lüyor su nuz.

Ra kım  Of Ca nan, sen be nim ha li mi bil mi yor gi bi söy lüyor sun. 

Be ni se vi yor san “se ni se vi yo rum” de. Ağ zın dan bu söz le rin çık tı ğı nı 

ku la ğım işit sin. Bu la kır dı be ni ih ya eder. Âlem de ba na en lez zet li söz, 

bu söz dür.

Ca nan  Se vi yo rum efen di ci ğim. Val la hi se vi yo rum. Ah, ben si zi sev mez 

de ne ya pa rım. Na sıl sev me mez lik ede bi li rim. Sev me mek elim de mi?
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Kı zın bu söz le ri söy le me si de ğil, söy ler ken gös ter di ği ta vır lar Ra kım’ın 

his le ri ni ge niş let tik çe ade ta aş kın do ru ğun da olan cin net da ha aş kı nın 

baş lan gı cın da baş gös ter miş çe si ne bir hal ile:

Ra kım  Ah… Ca nan’ım Ca nan’ım! Be ni sev di ği ne val la hi gön lüm ina

nı yor, fa kat yi ne de sa ba ha ka dar bu sözü söy le sen din le ye ce ğim .. .

Ra kım’ın bu söz le ri Ca nan’ı erit mek de re ce sin de et ki le ye rek kız za ten 

kol la rı ara sın da bu lu nan efen di si nin göz le ri üze ri ne ateş gi bi ha ra ret li 

du dak la rı ile bir öpücük bı rak tı. Ra kım da kar şı lı ğın da bir bu se al ma ya 

dav ran dıy sa da, yi ne o an da bir ür kek lik gös te re rek:

Ra kım  Ca nan, ah Ca nan! Se ni val la hi ken dim den kıs ka nı yo rum. 

Aman ya Rab bi, çıl dı ra cak mı yım ne ola cak?

Ra kım çıl dı ra cak mı idi, ne ola cak tı? An la şı la ma ya cak bir ha le gel di. 

O ka dar ki, Ca nan da kor ka rak na sıl sa efen di si ni ka ne pe üze ri ne otur

tup ken di si de ya nı ba şı na otur du. Hiçbir şey ko nuş ma dan bir müd det 

yal nız iki si bir bi ri nin yüzüne bak tı lar. İki si nin de yürek le ri taş gi bi kas ka tı 

ke sil miş ol du ğun dan tı ka nıp bo ğu la cak gi bi ol du lar.

Bu ara da Ra kım’ın ak lı na Fe la tun’un esir ler hak kın da ki görüş le ri 

ge lip an cak uzun uza dı ya mu ha ke me ye zih nin de kuv vet kal ma mış ol

du ğun dan “Haydi, ora dan hey çıl gın... Sen ale min lez ze ti nin ne re de ol

du ğu nu ve na sıl is ti fa edi le bi le ce ği ni ne bi lir sin. Var bir çap kın ti yat ro cu 

kız ya nın da ken din esir miş sin gi bi ömür sür” şek lin de ge len o ha tı ra yı 

der hal de fet ti.

Ko ca Ra kım, ka na pe üze rin de Ca nan’ın yüzüne ba ka ba ka bir iki 

sa at ten son ra dal dı, git ti. Ca nan bir ara lık ken di si ni ya ta ğa kal dır mak 

is te miş ti. An cak ta mam he nüz da la bil di ği hal de uyan dır ma ya bir tür lü 

kı ya ma dı ğın dan ve ka ne pe nin üs tü de ol duk ça ra hat edi le bi le cek yer 

ol du ğun dan bu de fa da ken di si bir müd det efen di si, kar de şi, aşı ğı, sev

di ği ar tık ha tı ra ne ge lir se, osu olan, za ten yüzünü do ya do ya ve ya hut 
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do ya ma ya do ya ma ya sey ret ti, son ra o da kalk tı, yüre ğin de bin his si yat 

do lu ol du ğu hal de ya ta ğı na git ti.

Er te si sa bah Ra kım göz le ri ni açtı ğın da ken di si ni ka ne pe üze rin de ve 

Ca nan’ı kar şı sın da bul du. Kı zın ta vır ve dav ra nış la rın da as la bir de ği şik lik 

yok. Ko ca Ca nan ha la, o Ca nan. Ha la o du ruş, ha la o cid di yet.

Ne zan net ti niz ya? Ri ca ede riz, Ca nan’ı öy le bir yı lı şık, aşüf te zan

net me yi niz. Ca nan sa pı na ka dar ka dın, edep li, ter bi ye li, na zik, bir kız dır. 

Şu ka dar var ki, da dı kal fa Ra kım’ın ya nı na gel di ği za man pek gülünç bir 

yüz le gel miş ol du ğun dan Ra kım ge ce ki ma ce ra dan da dı nın ha be ri nin 

ol du ğu nu an la mış tı. Evet, da dı nın ha be ri ol muş tur. La kin zan net me yi niz 

da dı kal fa bun la rı göz le miş ya hut din le miş. Hayır, efen dim ha yır! Da dı 

kal fa böy le bir al çak lı ğı ka bul ede cek de ğil dir. Ca nan ken di si an lat tı. Zi

ra dün ya da Ca nan’ın an ne si, sır da şı, her şe yi da dı kal fa idi. Efen di siy le 

olan ma ce ra la rın hep si ni da dı kal fa ya ha ber ve rip, efen di si ne kar şı ne 

tür dav ra nış lar da bu lu na ca ğı na da ir al dı ğı ta li ma ta har fi har fi ne uyar dı. 

Za ten Ra kım’ı bu ka dar de li di va ne ede cek ter bi ye ve tav rın kay na ğı 

ne dir sa nı yor su nuz? Da dı kal fa ken di elin de büyüt müş ol du ğu ço cu ğun 

her ha li ni, her ah la kı nı la yı kıy la bil di ğin den Ca nan için öy le bir ta vır ve 

dav ra nış be lir ler di ki, Ra kım kı zı hiç sev me ye cek ol sa bi le ça re siz sev

me ye mec bur ola cak tı.

Ney se... Ra kım ge ce ki olay lar dan da dı kal fa nın ha be ri nin ol du ğu nu 

an la dı ama da dı kal fa ona da ir hiçbir söz söy le me di ki, Ra kım da bir şey 

söy le ye bil sin. Yal nız o gün pa zar te si olup eğer Ka ğıt ha ne’ye gi di le cek se 

da ha o gün den te da rik le re bak ma la rı nın ge rek ti ği ni ha tır lat tı ğın dan, 

Ra kım da tas dik ey le mek le da dı kal fa işi ne git ti.

O gün Ra kım yi ne iş le riy le meş gul ola rak, ak şam evi ne gel di ği za man 

da, ba zı ter cüme iş le riy le faz la ca uğ ra şa rak bir ge ce ön ce ki il ti hap gi bi 

bir ate şe ken di si ni bütün bütün kap tır ma dan ge ce yi ge çi re bil di.
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Er te si gün Jo ze fi no’nun ge le ce ği ak şa mın günü ol du ğun dan Ra

kım ken di sin ce ba zı te da rik le ri gör dük ten son ra sa at do kuz su la rın da 

Be yoğ lu’na gi dip Jo ze fi no’yu evin de bul du. Çün kü Jo ze fi no yal nız ders 

gün le ri ta le be le ri ne gi dip der sin ol ma dı ğı di ğer gün ler ise evin den dı şa rı 

çık maz dı. Ra kım  Bon jur dos tum.

Jo ze fi no  Bon jur Ra kım.

Ra kım  Haydi, ba ka lım.

Jo ze fi no  Ne re ye?

Ra kım  Bi ze! Ka ğıt ha ne’ye git me ye cek miy dik ya?

Jo ze fi no – Ne ya ni Ka ğıt ha ne’ye siz den mi gi di lir?

Ra kım  Bu ak şa mı biz de ge çi re ce ğiz. Biz de ka la ca ğız. Ya rın sa bah 

er ken den hat ta güneş doğ ma dan ev vel de niz üze rin de bu lu na ca ğız. Bir 

şey ola cak sa ba ri ek sik siz ol sun. Güne şin do ğuş ve ba tı şı nı gör me yin ce 

ek sik kal maz mı? Mev sim ta mam her iki si ni gör me ye müsa it.

Jo ze fi no  Val la hi fe na de ğil ama se nin be ni ya tı ra cak ye rin yok tur, 

a de li ço cuk.

Ra kım  Ca nım se nin ne ne la zım. Ben her şe yi ha zır la dım.

Jo ze fi no  Pekâla, pekâla sen bi raz otur. Ben kal kıp gi yi ne yim.

Jo ze fi no kalk tı, bir di ğer oda ya gi dip gi yin me ye baş la dı. Ra kım ise 

pi ya no yu bi lir bil mez tı kır da tıp Jo ze fi no gi yin dik ten son ra kalk tı lar. Pos ta 

so ka ğın dan aşa ğı Pos ta ne ba şı’ya inip, son ra Top ha ne cad de si yo lun dan 

ya vaş ya vaş Sa lı pa za rı’na var dı lar. Ka pı dan içe ri ye gir dik le ri za man Ca nan 

Jo ze fi no’yu görün ce kol la rı nı aça rak üze ri ne koş tu. Öpüş tüler. Jo ze fi no 

da dı kal fa ile de mer ha ba la şıp Ra kım, Jo ze fi no ve Ca nan sa lon da otur

du lar. Da dı kal fa ise eş ya la rı düzen le mek le meş gul ol du.

Sa at on bi re va rın ca Ca nan  O za ma na ka dar Ra kım’ın evin de ilk 

de fa ol mak üze re ra kı ta kı mı nı sa lon da ki kon so lun üze ri ne koy du. Ra kım 

ilk ka de hi Jo ze fi no’ya tak dim et ti ği za man, ka rı yi ne İs tan bul’un ra kı sı nın 

yer yüzün de en se vi le cek iş ret ler den ol du ğu na ve ken di si nin bu na şa rap
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tan çok mey li ve rağ be ti bu lun du ğu na da ir bir hay li söz söy le yip ra kı yı 

ka na ka na içti. Ra kım da Jo ze fi no’ya hay ran hay ran bak tı. Bun lar içme

ye baş la dık la rı es na da Ca nan pi ya no ba şı na ge çip en iy bil di ği ha va la rı 

ma ha ret le çal ma ya baş la dı. Ra kım o za ma na ka dar Ca nan’ın eni ko nu 

pi ya no çal dı ğı na te sa düf et me miş ol du ğun dan bu sa nat ta ki ma ha re ti ni 

pek ha ri ka bul du. Hat ta Ra kım Ca nan’ın eni ko nu Fran sız ca söy le di ği ni 

de, ders ver di ği sı ra da an la ya ma mış ken bu ak şam kı zın Jo ze fi no ile ko

nuş ma sın da gös ter di ği ye te ne ğe o ka dar çok şa şır dı ki.

Kı zın pi ya no su nu bir müd det din len dik ten son ra Jo ze fi no’nun da 

ne şe si art mış bu lun mak la bu ke re çal gı ba şı na ken di si geçti. Bu ak şam 

ka rı nın pi ya no da gös ter di ği ma ha ret görül me ye de ğer di. İn san he sap 

ede cek ol sa iki el le rin de on par ma ğı olan bir ada mın bir an da sek sen, 

yüz ka dar tu şa do ku na bil me si ne ih ti mal ve re me di ği hal de, ka dın bu 

ih ti ma li ic ra et ti ğin den güya dört eli olup da, san ki her bi rin de de onar 

par ma ğı bu lun du ğu zan no lun mak is te ni lir di.

Ko ca Ca nan, san ki kırk yıl dan be ri sar hoş mec li sin de gar son luk 

eder miş gi bi, iş ret mec li si nin hiz me tin de de ku sur et mez di. Jo ze fi no’nun 

birkaç dam la dan iba ret gı da sı nı da ima pi ya no su nun ya nı na götürür ve 

bu hiz me ti efen di si ne de eda eder ve efen di si ise Ca nan’ın elin den al dı ğı 

ra kı yı ade ta ateş içer gi bi içer di.

Bi zim içki alem le ri ne dik kat et ti ği niz var mı dır? Var sa gör müş

sünüz dür ki, bu mec lis ler de ka fa lar iyi ce hoş ol duk tan son ra, er ba bı 

da ima bir bi riy le tat lı tat lı mu hab be te baş lar lar. Şu hal bu ge ce Ra kım’ın 

mec li sin de de ol muş idiy se de Ra kım ile Jo ze fi no’nun bir bir le ri ne olan 

mu hab bet le ri za ten var dı.

El ha sıl ye mek vak ti gel di. Yi ne bu sa lon da sof ra ku rul du. Sof ra ya 

cüm le ce otur du lar. Da dı kal fa ev le rin de böy le bir ce mi ye tin oluş ma sın

dan pek zi ya de mem nun olur idiy se de, yal nız ara da ra kı içil me si bi raz 

ca nı nı sı kar dı. La kin hiç gözü gi bi sev di ği oğ lu, efen di si, be yi, pa şa sı olan 
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Ra kım’ı ken di si nin bu can sı kın tı sın dan ha ber dar eder mi? Da dı kal fa 

za ten büyücek yer ler de zi ya fet ler sav mış bir ka dın ol du ğun dan pi şir miş 

ol du ğu ye mek ler Jo ze fi no’nun dik ka ti ni çek miş ti. Büyük bir iş ti ha ile ye

nil di, içil di. Ye mek ten son ra Ca nan kah ve yi bi le sof ra ya ge tir di. Ni ha yet 

ye mek ten son ra da bir sa at ka dar za man sof ra ba şın da tek tük ye miş 

ye mek ve de re den te pe den söy leş mek meş gu li yet le riy le ge çiş ti ri lip, 

son ra Jo ze fi no ken di si için ha zır lan mış olan Ra kım’ın ya ta ğı na ve Ra kım 

da da dı sı nın oda sın da se ril miş olan ya ta ğa git ti.

El bet te Ca nan da ken di oda sı na git miş tir.

İş te bu ra sı çok da bi lin mi yor doğ ru su.

Vay ne ol du?

İş te şu ol du:

Ca nan’ın Jo ze fi no’yu so yun du rup ya ta ğı na ya tı rın ca ya ka dar ya nın

dan ay rıl ma ya ca ğı ke sin de ğil mi dir? Jo ze fi no’nun du ru mun da olan, ya ni 

Ra kım ile ön ce den ma ce ra sı olan ve Ca nan’ı da ca nı gi bi se ven bir ka dın 

böy le bir za man da on a bir şey sor ma dan ra hat ede bi lir mi? Do la yı sıy la 

hem so yu nur, hem de kız ile ko nu şur du:

Jo ze fi no  Kız Ca nan.

Ca nan  Efen dim.

Jo ze fi no  Sen efen di yi de böy le so yun du rur sun de ğil mi?

Ca nan  Efen dim de ğil mi? El bet so yun du ra ca ğım.

Jo ze fi no  Ba ri us lu us lu so yu nur mu?

Ca nan  A! ço cuk mu ki us lu us lu so yun ma sın?

Jo ze fi no  On lar ço cuk tan be ter dir. Ço cuk lar so yu nur ken ter ter 

te pi nir. Böy le bı yık lı ço cuk lar da in sa nın me me le ri ne sa rı lır.

Ca nan  (Hi cap la) Aman us ta cı ğım, söy le di ğin şu laf la ra bak.

Jo ze fi no  Ne söy lüyo rum? Ayıp bir şey mi söy lüyo rum?

Ca nan  Ayıp ya!
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Jo ze fi no  Vay, de mek olu yor ki mut la ka us lu us lu so yun mu yor? 

So yun sa sen bu söz ler de hiçbir ayıp gör mez din.

Ca nan  Ca nım us ta cı ğım, ba na öy le söz ler söy le me.

Jo ze fi no  A de li! Kız ne uta nı yor sun? O se nin efen din de ğil mi? 

Ayıp mı zan ne di yor sun? Siz iki niz de gençsi niz güzel si niz. Eğer us lu us lu 

so yun muş ol sa o za man ayıp sa yı lır.

Ca nan  Ha yır, bi zim efen di pek us lu dur, mah cup tur.

Jo ze fi no  De ba ka yım, be ni al da ta bi lir mi sin? San ki be nim ha be rim 

yok tur. Vah ço cuk vah! Efen di ba na, hep si ni söy le di. O ben den hiçbir 

sır rı nı sak la maz. Ge çen ge ce ne ka dar ağ la mış sı nız?

Ca nan, Jo ze fi no’nun şu son sözü üze ri ne bir ke re işe ehem mi yet 

ve re rek az kal mış tı ki, o ge ce ki sır rı an lat sın... La kin efen di siy le Jo ze fi

no ara sın da ki ma ce ra la rı bil me di ğin den ve ken di si nin efen di siy le olan 

iliş ki le ri nin da dı kal fa dan baş ka her han gi bir kim se ye açıl ma sı nın pek 

büyük ayıp ol du ğu na inan dı ğın dan, şa yet Jo ze fi no ken di ağ zı nı arı yor 

düşün ce siy le ses siz kal ma yı ter cih et ti.. Evet, bi zim Ca nan bu ka dar ke

tum bir kız dı. De di ki:

Ca nan  Efen di be ni kız kar de şi gi bi se vi yor. Ba na hiç sa taş tı ğı yok tur. 

Sa na ne de miş se de miş. Ben sa na ne de di ği ni ne bi li rim?

Jo ze fi no  Ah ha li ni kim se ye açma yı düşün me yen aşık Ca nan’cı ğım. 

Za ra rı yok kı zım, za ra rı yok. Şa ka laş ma yı bil me yen si zin gi bi ço cuk la rın, 

ha li hep böy le dir. Bu nun la be ra ber hem se ni, hem Ra kım’ı teb rik ede

rim. Al lah için iki niz de bir bi ri ni ze pek la yık ço cuk lar sı nız. Al lah iki ni zi 

bir bi ri ni ze ba ğış la sın. An la dın mı kı zım be ni? Ra kım içli bir ço cuk tur. 

Onu sen ida re et me li sin. Eğer iyi ida re ede bi lir sen, ken di ne pek ko lay 

bağ la ya bi lir sin.

İş te Jo ze fi no bu su ret le Ca nan’ı et ki le dik ten son ra ya ta ğı na gi rip, 

bi raz da ya tak için de ko nu şa rak, son ra kı zı ye ri ne gön der di. Gön der di 
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ama bi ça re Ca nan’ı yi ne beş ge ce ev vel ki cin si ye ti uyan mış ol du ğu hal

de gön der miş ol du.

Her kes uy ku ya dal mış, uy ku su nu ge re ği gi bi al mış ol duk tan son ra 

bir de bir ara lık so kak ka pı sı “çat, çat” di ye ça lın ma sın mı? En ev vel da dı 

kal fa uyan dı. Ra kım’ı da uyan dır dı. Me yer ka yık çı Os man am ca gel miş. 

Sa ate bak tı lar, sa at on. Ra kım “ta mam vak ti dir, ya vaş ya vaş ha zır lan

ma lı” di ye kal kıp da dı sıy la be ra ber aşa ğı ya ine rek ka yı ğa yer leş ti ri le cek 

eş ya yı Os man am ca ya ver dik ten son ra Ca nan’ı uyan dır ma ya git ti. Ah, 

bu aşk in sa nı na sıl di ril ten bir his tir. Ser pi lip yat mış olan Ca nan’ı bir 

hay li sey ret tik ten son ra sağ eli ni kı zın yüre ği üze ri ne ko ya rak ses ver di 

ve ken di sin den ev vel yüre ği uyan mış ol du ğu na dik kat et ti. Hiç dik kat 

et ti ği niz var mı dır? Ah bi zim dik kat et ti ği miz var dır. Onun için bi li riz ki, 

pek lez zet li bir iş tir. Zi ra kalp uy ku ha lin de iken pek mun ta zam ve ha

fif vur mak ta olup uyan dı ğı an da, ev vel ki hal, in ti za mı nın ak si ne ola rak 

he ye can la uyan ma ya baş lar. Tec rübe edi niz de ba kı nız. He le Ca nan’ın 

kal bi gi bi bir aşık kal bi olur sa var ya!

Ca nan uya nıp da ge ce vak ti ha fif ha fif yan mak ta bu lu nan kan di lin 

bay gın ışık la rı ara sın da efen di si ni görün ce bir den bi re ürk tü. “Ne dir efen

dim, ne is ter si niz?...” di ye bil di. Ra kım “Ka ğıt ha ne’ye gi de ce ği mi zi unut tun 

mu? Kalk ba ka lım, ışı ğı fi la nı yak. Jo ze fi no’yu da kal dır da bir sa bah key fi 

ya pa lım. Ya vaş ya vaş da ha zır la nı rız” de me siy le Ca nan fır la dı, kalk tı.

Ne ya lan söy le ye yim. Doğ ru su nu söy le mek herhal de o da ha önem

li dir. Ayıp de ğil ya! Bi ça re kız ca ğız kal kar ken efen di si nin boy nu na sa rı lıp 

da öy le kalk tı. Siz is ter se niz bu ha re ke ti küs tah lı ğa ve ri niz. Efen di si ken

di si ni hoş gör müş tü.

Ya rım sa at geçme di, evin için de her kes kalk tı. Man ga lın bir ta ra fı na 

kah ve güğümü, bir ta ra fı na çay güğümü, bir ta ra fı na ak şam gel miş olan 

ta ze inek sütü ten ce re si sürül dü. Si ga ra lar yan dı.
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Jo ze fi no her ne ka dar gi yin me den bir er kek hu zu ru na çık mak alaf ran

ga da ol ma dı ğı nı na zarı dik ka te al mış idiy se de, Ra kım gi yin me den yal nız 

ar ka sın da bir in ce kürk ol du ğu hal de sa lo na çık mış ve o baçta Jo ze fi no’ya 

söy len me si la zım ge len söz le ri de söy le miş ol du ğun dan her kes ge ce lik 

ha liy le bu lu nu yor du. Kah ve piş ti. Ev ve la bi rer şe ker li kah ve içil mek ve 

son ra her ki min ca nı süt lü ve süt süz kah ve ve çay is ter se zev kin de öz gür 

ol mak üze re ka rar ve ril di ve ona göre ha re ket olun du.

Jo ze fi no  (Os man lı la rın şu sa bah se fa sı nı pek be ğe nip) Am ma 

güzel şey.

Ra kım  Ne?

Jo ze fi no  Böy le sa bah le yin er ken kal kıp da şu key fi ye tiş tir mek.

Ra kım  Ho şu nu za mı git ti ma dam?

Jo ze fi no  Val la hi pe kâ la! Ben he men di ye bi li rim ki, bütün öm rüm 

bo yun ca, sa bah er ken kalk ma mı şım dır. Ne hoş, biz bi li yo ruz ki, şim di bir 

sa at son ra sa bah açı la cak ve biz de onu göre ce ğiz. Öy le de ğil mi?

Ra kım  Hem de de niz üze rin de göre ce ğiz.

Jo ze fi no  Üşümez mi yiz ya?

Ra kım  Kürk ler var, ih ram lar var, şal lar var, pal to lar var. Ne den 

üşüye ce ğiz.

Jo ze fi no  Val la hi pek ho şu ma gi di yor. Ra kım sa na doğ ru su nu söy

le ye yim mi? Türk’le rin her ha li, Av ru pa’nın her ha lin den iyi.

Ra kım  Yok ma dam pek de öy le de ğil ya! Çün kü biz de kış mev si

min de her sa bah böy le bir zevk et mek olur ama Av ru pa’nın da zevk le ri 

fe na mı dır ya?

Jo ze fi no  Ya lan söy le mi yo rum Ra kım, val la hi cid di söy lüyo rum. Va kıa 

Av ru pa’nın da eğ len ce si çok tur ama “mo no ton” da ima tek düze üze re dir. 

Bir ke re kış ge ce le ri uzun ol du ğu za man alaf ran ga sa at on iki den ya ni 

ge ce ya rı sın dan ev vel ya tıl maz. He le sa at iki ye ka dar da otu rul du ğu olur 

ya! Bu hal de uyan dı ğı mız za man yi ne or ta lı ğı gün düz ol muş bu lu ruz. 
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Ya ni de mek is te rim ki, biz ta bi atın yal nız bir ak şa mın dan is ti fa de ede riz. 

Sa bah, o sa ba h ki ta bi atın uy ku dan uyan ma sı de mek tir, o güzel sa ba hı 

te ma şa dan he men her za man mah rum ka lı rız.

Ra kım  Ora sı öy le dir.

Jo ze fi no  Ben hak kı mı bi li rim de da va ede rim. Ben sözümü bi li rim 

de söy le rim. Bir ke re Türk’ler de ki şu mi sa fir per ver lik Av ru pa’da bu lun maz. 

De mek is te di ğim on lar bir bi ri ne git mez ler de mek de ğil dir. Ama sof ra la rı, 

ba lo la rı hep res mi şey ler dir. Her kes evi ne gel di mi, yi ne ken di ai le siy le 

ka lır. Ara da bir ai le içi ne mi sa fir gel miş görül me si ve ya hut in sa nın ken

di si ni baş ka bir ai le için de gör me si bir büyük ye ni lik de mek tir.

Jo ze fi no ken di dün ya sın dan ya rar lan ma yı se ver bir ka dın ol du ğu için 

ye mek le il gi li şey le re pek faz la dik kat eder di. İş  bu man gal ba şı ale mi 

ya rım sa at ten faz la sür müş tü.

Sa bah tan ev vel de niz üze rin de bu lu nul ma ya ka rar ve ril miş ol du

ğun dan her kes gi yin me ye kalk tı ve mev sim Mart ba şı olup sa bah on 

iki den ev vel ce ora da bu lun mak la zım gel di ğin den ale la ce le gi yi ni lip, 

is ke le ba şı na va rıl dı.

Os man am ca nın ka yı ğı iki çif te, ye ni, ge niş, güzel bir ka yık tı. Jo ze fi no 

ile da dı kal fa yı ar ka ya otur ta rak Ra kım da Ca nan’ı ile be ra ber ön ta ra fa 

otur du lar. Her kes ar ka sı na bi rer kürk giy miş ve diz le ri üze ri ne de ih ram 

al mış ol duk la rın dan, sa ba hın se rin li ği ne kim se şi ka yet et me di.

Sa lı pa za rı is ke le sin den yo la çık tı lar. Or ta lık ye re açıl dık la rı za man 

Üs küdar üze rin den şa fak ye ri de ağar ma ya baş la mış tı. Bun lar ya vaş ya

vaş iki köp rüyü de ge çip ken di le ri ni Ter sa ne Kör fe zi’nde bul du lar. He le 

güne şin ilk ışık la rı, bu sa adet ve mut lu luk ile yük lü bu lu nan ka yı ğı ta 

Süt lüce ön le rin de ya ka la ya bil miş ti.

Vay o sa ba hın güzel li ği ne güzel lik ti ama. Vay o güzel lik Jo ze fi no’yu 

ne mem nun ey le miş ti. Ya Ca na nı, ya Ca nan’ı Ko ca Ra kım, Sa lı pa za

rı’ndan çık tı çı ka lı bel ki Ca nan ken di si ne birkaç yüz su al sor muş ol du ğu 
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hal de, her su ali ne ce vap ver mek ten ge ri dur ma ya rak kı zı hoş nut eder 

ve bütün ce vap la rı nı da “ca nım! yav rum! ku zum! gi bi mu hab bet te min 

eden ke li me ler le ka rış tı ra rak ver dik çe yal nız Ca nan’ı de ğil, da dı kal fa yı 

ve Jo ze fi no’yu da ih ya et miş olur du.

Jo ze fi no  Val la hi Ra kım, ta bi at sa hi bi bir ço cuk sun. İn san sın, bah

ti yar sın, me sut sun.

Ra kım  Ham dol sun bah ti ya rım, me su dum. Lâ kin in sa ni ye ti mi böy le 

if ti har ile or ta ya ko ya cak ka dar bu la mı yo rum.

Jo ze fi no – Mut lu lu ğun dan an la şı lı yor ki, in sa ni ye tin da ha büyük tür, 

da ha çok tur. Ba hu sus ki, sa adet in san için dir. Ta bi at sa hi bi olan için dir.

Ra kım  İl ti fat yi ne ço ğal dı. Lâ kin se be bi ney?

Jo ze fi no  Se be bi şu ki, böy le bir se ya hat lez ze ti, Av ru pa’nın hiçbir 

ta ra fın da ta nın ma mış ol du ğu nu id dia ede bi li rim. İs tan bul aha li si nin için de 

de yüz de bi ri si bu se ya ha ti düşüne me miş tir, zan ne de rim.

Ra kım  Pek doğ ru dur. Lâkin bun da bi zi bu ka dar met he de ğer 

göre mi yo rum. Sa ba hı Al lah teş kil edi yor, bu de ni zi, bu mev ki’i de o ya

rat mış. İn san la rın iler le me si ve se ya ha ti miz için şöy le bir de ka yık ya rat

mış. Bun la rın hep si kad ri bi li ne cek ni met ler dir. Bun dan son ra ken di mi zi 

düşüne lim. Ba na se nin gi bi bir dost, Ca nan gi bi bir ar ka daş, da dı kal fa 

gi bi bir de va li de ver miş. Bu ni met le ri ka za na bi le cek kuv vet de ver di. 

Ar tık bu ka dar ni met ler el de olup zev ki ni çı kar maz sa be ni adam ye ri ne 

bi le koy ma ma lı dır.

Jo ze fi no  İş te bu mu vaf fa ki ye tin den do la yı se ni teb rik ede rim ya! 

He le bu mu ha ke men yok mu? Val la hi Ra kım ka yık çı lar dan utan ma mış 

ol sam kal kıp se ni ağ zın dan öper dim.

Ca nan, Jo ze fi no’dan bu sözü işi tin ce bir den bi re ka rı nın yüzüne bak tı 

ise de, yi ne der hal ken di si ni top la yıp renk ver me di. Lâkin Ra kım’ın mu

ha ke me si üze ri ne onun da efen di si ne mu hab be ti birkaç kat da ha art mış 

ve mu hab be tin den ötürü Ra kım’a so ku la so ku la ku ca ğı na çık mak mer
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te be si ne ge lip, bun dan do la yı ka yı ğın den ge si bo zul muş ol du ğun dan, 

Os man am ca “Küçük ha nım, küçük ha nım! Sen bi raz ar ka na da ya nır 

mı sın?” di ye Ca nan’ın mu va ze ne si ni doğ rult muş tu.

Sa bah le yin esen rüz gar et ra fın misk gi bi ko ku su nu ge tir di ği es na da 

bi zim ce maat da Ço ban Çeş me si’ne var mış lar dı. Ora da Ra kım’ın ak lı na 

ne gel se iyi? Ba kı nız ne gel di. Jo ze fi no’ya: 

Ra kım  Hey, ba na bak! Sa bah le yin se ya ha te çık ma mış ha nım, İs

tan bul’un zev ki ni tat ma mış ha nım, ak lı ma ne gel di bi lir mi sin?

Jo ze fi no  Mut la ka yi ne iyi bir şey gel miş tir.

Ra kım  Ben ce iyi ama siz ce si ni bil mem.

Jo ze fi no  Ne gel di ba ka lım?

Ra kım  Be nim ca nım he nüz sa ğıl mış ta ze ko yun sütü içmek is ti yor. 

Ya par mı sı nız?

Jo ze fi no  Müm kün mü ya?

Ra kım  Ni ye müm kün ola ma ya cak? Se nin ca nın da is ti yor mu? 

Sen onu söy le!

Jo ze fi no  Ni ye is te mez?

Ra kım  (Ka yık çı ya) Os man am ca, be nim ak lı ma ne gel di bi li yor 

mu sun?

Os man am ca  Ne gel di efen dim?

Ra kım  Şu ci var da ha ni ya de mek is ti yo rum ki, öte de Ali bey de re si 

bo yun da mı olur, ne re de olur bir man dı ra bul sak da ta ze süt içsek.

Şu tek lif ka yık çı nın ca nı nı sık mış zan ne der si niz ya! Ar tık Ço ban Çeş

me si’ne gel dik ten son ra ge ri ye dön mek can sı kar bir şey dir. An cak Os man 

am ca nın ca nı nı sık maz, özel lik le Ra kım’ın kom şu su olup, ço cu ğun her 

ha li ni iyi bi lir. Bu nun için Os man am ca te red düt bi le et me den:

Os man am ca  Pekâla olur efen dim, ni çin ol ma sın? Ka yık al tı mız da 

de ğil mi? Kol da da kuv vet çok. Do la şır do la şır da ca nı mız sı kı lır sa, Eyüp 

Sul tan’a ka dar gi de riz.
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Ra kım  Afe rin Os man am ca!

Os man am ca  Sen Os man am ca nın sa ka lın da kır görüp de ih ti yar 

ol muşmu zan ne di yor sun? Bu ra dan baş la sam, so lu ğu Bey koz’da alı rım.

Ra kım  Ko lu na kuv vet Os man am ca. He rif hem şu söz le ri söy le me ye, 

hem de sol kürek le ri dur du ra rak, sağ kürek ler le üs tüne al ma ya baş la yıp 

ka yı ğı çe vir di. Ali bey köy’ün de re si ağ zın da bir man dı ra ya rast gel di ler ki, 

ko yun la rı he nüz sa ğıl mış ol duk la rı ci het le, sürü ha la ora da idi.

Ca nan ile Jo ze fi no ko yun la rı ve ku zu la rı uzak tan se ve se ve bir kal

dı lar. Ra kım man dı ra cı yı ça ğı rıp birkaç ça nak ta ze süt ge tirt ti. Ka na ka na 

içti ler. Ka yık çı la rın her bi ri, iki üç ada mın içe ce ği ka dar içti ği ni göz den 

uzak tut ma ma lı dır.

İş te on dan son ra tek rar yo la düzülüp, bu ke re Ço ban Çeş me si’ni 

de ge çe rek ade ta çağ la yan la rın ya nı na ka dar so kul du lar. Eş ya yı ka ra ya 

çı ka rıp bir ağa cın al tı na şil te le ri yay dı lar.

Şim di biz Ka ğıt ha ne ale mi nin bun dan öte si ni “ak şa ma ka dar pekâla 

eğ le nip dön düler” di ye kı sa ke se bi li riz. Ama ne mi ze la zım? Her şe yi kı sa 

ke se cek ol duk tan son ra ko ca bir cilt ten iba ret hi ka ye yi bir say fa da da 

an la ta bi lir dik. Os man am ca bi raz tir ya ki ce ol du ğu için he men bir ateş 

şen len dir miş ti. Bu ateş za ten bi zim top lu lu ğa da la zım dı ya. Kah ve ler 

sürül dü, piş ti, içil di. Son ra Ra kım ve Jo ze fi no Ca nan’ı da yan la rı na ala rak 

sı ra ağaçlar al tın dan ça yı ra doğ ru gez me ye çık tı lar. Za val lı Ca nan ne ka dar 

ol sa ço cuk de ğil mi? Ken di si ni bir şa irin ha ya li ka dar ge niş ça yır için de 

görün ce mut lu lu ğu da o nis bet te ge niş le ye rek sıçra mak koş mak he ve

si ne düş müş tü. Hat ta ba zı ba ha ne ler le ara da bir ço cuk ça dav ra nış lar da 

bu lu nur du. Jo ze fi no kız da olan bu he ve sin far kı na va ra rak:

Jo ze fi no  Ca nan sen be ni tu ta bi lir mi sin?

Ca nan  (Se vi ne rek) Tu ta rım ta bii.

Ra kım  (İşin far kı na va rıp) Hayır, tu ta maz sın. Haydi, ba ka lım 

ko şun.
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Jo ze fi no koş ma ya baş la dı. Ca nan ar ka sın dan koş tu. Yı lan gi bi ya nılt

ma ca lar, şa şırt ma lar la kı zı bir hay li koş tur du. O ka dar ki, iki si de ne fes 

ne fe se ka lıp yüz le ri kıp kır mı zı ol du. Son ra Ra kım’ın ya nı na ge lip üçü 

bir leş ti ği za man Jo ze fi no ya vaş ça “Ço cu ğu eğ len dir dim ama ken di mi 

de yor dum” de di.

Şu ça yır se ya ha ti şüp he siz bir sa at ka dar de vam et ti. On dan son ra 

yer le ri ne gel di ler. Sa at iki yi bul muş tu. Za ten er ken kalk tık la rı için içle ri 

ba yıl dı ğın dan bi rer mik tar kah val tı et ti ler. Ka ğıt ha ne mev ki inin güzel li ği

ne ve sa ba hı de niz de et tik le ri isa bet ol du ğu na da ir söz ler kah val tın dan 

son ra ya ka dar de vam et ti ği gi bi, on dan son ra da Ca nan’ın mem nun 

ol du ğu yo lun da söy le di ği söz ler din len miş tir.

O gün Ka ğıt ha ne’de he men hiç kim se yok tu. Sa at be şe var dı ğı hal

de yal nız bir er me ni ai le si gel miş olup, bun lar da ta ça yı rın üst ba şın da 

mes ken tut muş tu. Jo ze fi no gi ta rı nı ge tir me di ği ne piş man ol du. Ağ zın da 

ba zı şey le ri oku du son ra bu bi zim ce maat eğ len ce ara ma ya baş la dı lar, ilk 

eğ len ce, ar tık ol duk la rı ye ri is ti la eden güne şi kız dır ma ya baş la mış ol du

ğun dan ağa cın öbür ta ra fı na geçmek ol du. Da dı kal fa nın ih ta rı üze ri ne 

her bi ri bir şe yin ucu na ya pı şa rak eş ya yı nak let ti ler. Göl ge al tı na gel dik ten 

son ra bu lu nan eğ len ce ise Ca nan’a ba zı Fran sız ca şar kı la rın güf te le ri ni 

ez ber let mek ol du. Ne ze ka! On beş yir mi be yit bir şar kı yı, kız on beş 

yir mi da ki ka da hem de bir da ha unut ma mak üze re ez ber le di.

Bu eğ len ce de bir sa at ka dar de vam edip, sa at al tı bu çuk ta kuş luk 

ye me ği ne dav ran dı lar. Ra kım’ın “ih ta rı ve Jo ze fi no’nun ka bu lü üze ri ne 

ye me ğin üs tüne iki şer ka deh ra kı çe kil di. Son ra da dı kal fa nın ha zır la mış 

ol du ğu söğüş ve ya lan cı dol ma ve hel va ve ku ru köf te or ta ya çı kıp ka yık

çı la rın his se si de ay rıl dı. Güle oy na ya ye ni len ye mek bir sa at ka dar sür dü. 

Bun lar ye mek te iken bir ka yık hal kı da ha ön le rin den ge çip çağ la yan lar 

ya nın da ka yık tan çı ka rak ça yı rın ta or ta lık ye ri ne ka dar git ti ler. Ye mek

ten son ra ha va nın da ısın ma sı üze ri ne her ke si bir uy ku sar dı, ni ha yet 
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da dı kal fa dan ha riç üçü de ol duk la rı ye ri bi le bas mış olan güneş ten 

ka çıp ağa cın di ğer ta ra fın da ki göl ge si ne geçtik ten son ra şil te ler üze ri ne 

uzan dı lar, uyu du lar” Ko ca da dı kal fa, onun için alem de Ra kım Efen di’nin 

eğ le ne bil me sin den büyük zevk mi olur? Ço cuk la rın sa bah tan be ri sür

müş ol duk la rı ömür, ken di ca nı na can kat mış tı.

O uy ku dan kalk tık la rı za man sa ati on ol muş bul du lar. Ça yır içi ne 

doğ ru bir se ya hat da ha ter tip ede rek, be ri ta raf ta da dı kal fa eş ya yı ka yı ğa 

yer leş tir miş ti. On bir de dön dük le ri za man ka yı ğı ha zır bul du lar.

Bin di ler. Ga yet ağır kürek çek mek üze re on bir bu çuk ta Azap ka pı’sı na 

ya na şıp Jo ze fi no’yu ora ya çı kar dı lar. Zi ra Ra kım o ge ce de ken di le rin de 

kal ma sı nı ri ca et miş idiy se de, Jo ze fi no er te si gün için işi ol du ğun dan 

ba his le bu tek li fi ka bul et me di. On lar ise eza na on da ki ka ka la rak ta mam 

Top ha ne ön le rin de bu lu nup güne şin son ışık la rı Üs küdar’ın ne ka dar 

ca mı var sa cüm le si ni ay dın lı ğa gark et miş ol ma sı güzel li ği ni de te ma şa 

ede rek ta mam eza nı çey rek ge çi yor idi ki, bun lar ev le re gel di ler.

Ra kım’ın ic ra ey le di ği Ka ğıt ha ne ale mi ni be ğen di niz mi? Şu su ali mi zi 

abes gör me yi niz. İn san lı ğın ya pı sı ge re ği, in san ken di mut lu lu ğun dan 

yal nız ken di si ha ber dar ol ma sıy la ka na’at et mez. Her ke si de ha ber dar 

et mek is ter. Hat ta bir adam ken di ken di ne me sut de ğil se bi le, hal ka ken

di sa adet ha li ne inan dır mak için hi le kar lı ğa ve ya lan cı lı ğa bi le baş vu rur. 

İn sa noğ lu nun bu te mel ya pı sı ade ta umu mi gi bi bir şey ol du ğun dan o 

ka dar na zarı ehem mi ye te çarp maz ise de beş li ra lık bir sa ate, yir mi beş 

li ra lık ve ya hut da ha faz la pa ra ver mek üze re el mas lı kor don tak mak gi bi 

nüma yiş ler, bu özel li ğin ilk mer te be si nin ge re ğin den dir. Haydi, ba ka lım 

düşüne lim:

As lın da sa at in san için lüzum lu bir alet tir. Kös tek ne ye la zım dır. Sa ati 

mu ha fa za ya la zım ol du ğu na göre bu işi bir kay tan bi le göre bi lir as lın da. 

Hayır, iş öy le de ğil. İn san oğ lu is ter ki, ken di sin de yal nız sa ati ni mu ha fa
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za için kul la na ca ğı kay ta nın yir mi beş al tın kıy me ti ola cak ka dar ser vet 

bu lun du ğu nu alem gör sün. Ya bu gös te riş ten me ram ne dir!

İş te de dik ya! Lez ze ti o yol da ol du ğu için dir. Şim di siz şu en aşa ğı 

de re ce den baş la yı nız da, ken di si ni Ka run gi bi gös ter mek için tür lü tür lü 

ya lan ve do lan la ra mec bu ri yet gör mek de re ce le ri ne ka dar hep bi rer bi rer 

gözünüz di ri niz. Biz işin şu ta ra fı na da bir na zar at fe de lim. Şu ci bil li ye tin 

bir ge re ği de mek de ğil mi dir ki, her ke sin için de sey ran ga ha git mek ten 

mak sat kı rı, sah ra yı, açık lı ğı, çi men le ri çi çek le ri gör mek ol mak tan çok, 

hal kı gör mek ya hut da ha doğ ru su hal ka ken di si ni gös ter mek kas de dil

di ğin den do la yı bir se yir ma hal lin de en az yir mi bin nüfus bu lu nur. Beş 

al tı yüz, bel ki bi ri ara ba nın to zu top ra ğı için de bo ğul mak tan zi ya de bir 

ağaç al tın da otu rul mak tan ise, on adım uzak ta raf ta bu lu nan la ra ken

di si ni gös ter mek ten ne zevk ha sıl ola ca ğı et raf lı ca düşünüle cek ol sa 

in sa nın se yir ma hal le ri ne gi de si ge lir. Lâ kin bu ge zin ti yer le ri nin er ba bı 

öy le de ğil dir. On lar se yir ma hal li ne git tik le ri za man mev ki in güzel li ği ni 

fi la nı nı düşün mez ler ve bir bir le riy le o ko nu da ko nuş tuk la rı za man bi le 

bu nu söy le mez ler. Yal nız ka la ba lık var mı idi, yok mu idi onu düşünüp, 

onu söy ler ler. Se yir ma hal li ni pek zi ya de be ğen dik le ri gün “aman ge çen 

gün Ka ğıt ha ne’yi gör me liy di. Mah şer Al lah! Ka vim, ka vim, kim ler yok” 

di ye hay ret et miş gi bi dav ra nır lar.

İş te ge nel du rum bun dan iba ret ol du ğu ci het le, Ra kım’ın Ka ğıt ha ne 

ale mi be ğe ni lip, be ğe nil me di ği ni su al ey le dik. Eğer onu be ğen me di niz se 

şu su ret le ic ra edil miş olan bir Ka ğıt ha ne ale mi ni ol sun ba ka lım be ğe nir 

mi si niz?

Bir cu ma günü hemde Ka ğıt ha ne’nin en ka la ba lık ol du ğu cu ma 

gün le rin den bi ri si idi ki, Ka ğıt ha ne ça yı rı üze rin de birkaç bin göz, bir 

nok ta üze rin de top lan mış tı.

O nok ta da ne var dı?
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Ga yet mükel lef iki at lı bir ku pa. İçin de de ga yet güzel bir ma dam. 

Ama güzel de di ği mi ze dik kat la zım dır. Öy le sa ir ma dam lar gi bi güzel de ğil. 

Sa ir ma dam lar da el mas, in ci fi lan gi bi ziy net ler bi raz sey rek çe görülür. 

Bu ma dam el mas ve in ci için de bo ğul muş tu ade ta. Ara ba nın önün de 

bi ri si ulah mı zı ka sı, di ğe ri de yer li in ce çal gı ol mak üze re iki ta kım çal gı 

ki, her bi ri iki şer üçer ta kı mın bir leş me sin den mey da na gel miş ol du ğu, 

ha be ri nin on be şer yir mi şer ki şi den bir leş miş ol ma sıy la an la şı lır dı.

Bu te ma şa ga hın bir ta ra fın da da beş al tı ka dar efen di ler is kem le le re 

otur muş, don dur ma lar, ku ra bi ye ler ne ler ne ler tep si tep si ge lir ve ön ce 

ara ba ya uğ ra yıp ora nın his se si ni bı rak tık tan son ra, bey le re tak dim olu

nur du. Çal gı la rın ça la cak la rı ma kam lar ala tur ka ise, bey ler ta ra fın dan ve 

alaf ran ga ise ara ba ta ra fın dan ku man da edi lip em ro lu nan ha va ça lı nı yor 

ise ha va dan bir li ra uçar ve ta mam çal gı cı la rın or ta sı na düşer di. Ara ba

dan et ra fa doğ ru uçu şan gülücük le re kar şın, bey ler ta ra fın dan da güzel 

ah lar uçu şur ne iş te şu su ret le alem de nam ve şan bı ra kı lır dı. Bu hal bir 

bu çuk iki sa at ka dar de vam et tik ten son ra ma dam ara ba sı nı yürütüp 

ar ka sı sı ra da ga yet güzel, genç, süs lü bir bey güzel bir ata bi ne rek yo la 

re van ol du ve her ke sin na za rı bun la rı bir hay li me sa fe ye ka dar ta kip et

tik ten son ra bey le rin ba ki ye si aş kol sun he rif avuç avuç li ra sa çı yor, ama 

tıp kı prens gi bi eğ le ni yor ya” de di ler.

İş te bu nu ya pan da hi bi zim Fe la tun Bey idi. Bu ha re ket le rin kay na

ğı nı da si ze ha ber ve re lim mi?

Bir ge ce na sıl sa Fe la tun Bey’in oyun da za rı müsa ade et mez. Zi ra 

beş on gün var idi ki, za rı hep müsa it gi der di. Aşı ğı mat ma zel Po li ni ıs rar 

et me miş ol say dı, bel ki birkaç gün ler için oyu na ara ve rir di. Lâkin mat

ma zel Po li ni mut la ka oyun sa lo nun da bu lu nup –ağ zın dan çık tı ğı şek liy le 

Fe la tun Bey’in met re si ol mak if ti ha rı nı her ke se gös ter mek is te di ğin den 

onun ıs ra rı üze ri ne de va ma mec bu ri yet görür dü. Za rı müsa ade et me di ği ni 
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ha ber ver di ği miz ge ce ise as la müsa ade et me yip an cak Po li ni ta ra fın dan 

edi len teş vik üze ri ne avuç avuç al tın bas mak tan yi ne ge ri dur maz dı.

Özet le o ge ce ye di yüz li ra ka dar zi yan gör dü. Bu za ra rın acı sı bur nu

nu sız lat mış ol du ğun dan da irei mah su sa la rı na gel dik le ri za man Fe la tun 

ma şu ka sı na ba ya ğı su rat yap tı ve bu zi ya na ken di si se bep ol du ğu nu ifa de 

eder söz ler bi le söy le di.

Po li ni  Bak şu may mu na bir ke re, Ulan şe bek ! ... Ka zan dı ğın ge ce ler 

ken di ma ha re tin le ka za nı yor dun. Kay bet ti ğin ge ce le rin zi ya nı nı da yi ne 

ken di ta lih siz li ği ne ni çin ver mi yor sun?

Fe la tun  İyi ama ca nım, bir haf ta dan be ri zi yan iki bin li ra ya var dı.

Po li ni  Bak şu pa ra can lı, aç göz lü mu si be te! Var dı ise be nim ce bi me 

gir me di ya! Sen Ba den Ba den’de (Al man ya’da çok ku mar oy nan mak la 

meş hur bir yer dir) ol san ne ya pa cak sın? Za rar, ka rın öz kar de şi dir. Bu 

gün kay bet tin se, ya rın ka za nır sın.

Fe la tun  Ben sa na ka za na mam de mi yo rum. Fa kat be nim ted bi

ri mi bo zan sen sin. Sen be ni ken di ha li me bı rak. Ben oyu nun za ma nı nı 

şek li ni bi li rim.

Po li ni  (Ga yet hid det le) Ya, sa na ben mi kay bet ti ri yor mu şum? 

Pekâla, pekâla! Bun dan son ra se ni be nim gi bi kay be den bir ka rı boz

ma sın. Ken di ne baş ka bir ev ara efen dim. Ben de ken di si ni boz ma ya ca

ğım de re ce de ken di me bir eş bu la bi li rim. Ka rı bu sözü söy le yip, ba şı nı 

pen ce re ta ra fı na çe vir miş ve ken di aş kıy la çıl dır mak de re ce si ne ge len 

Fe la tun der hal et ti ği ne piş ma ni yet le ama na düş müş ise de ka ba ha ti ni, 

ku su ru nu, küs tah lı ğı nı, edep siz li ği ni ni ha yet eşek li ği ni iti raf et ti ği hal de 

bi le mat ma zel Po li ni haz ret le ri nin na zarı mer ha met ve şef kat le ri ni celp 

ede bil me ye mu vaf fak ola ma mış tır.

Bu ka dar da olur mu dem eyi niz!

Evet, eğer alaf ran ga ale mi nin bu gi bi ah va lin den ma lu ma tı nız yok sa 

si ze o ma lu ma tı da ve re lim:
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Efen dim bir alaf ran ga adam bir Frenk kı zıy la sa mi mi ye ti kı zış tı rıp 

ka rı he ri fi la yı kıy la bağ la dı ğı nı görün ce ara ya böy le bir dar gın lık so kar. 

Zi ra aş kı bir kat da ha kı zış tır mak ve is ti fa de yi hak et mek için yol bu dur. 

Mat ma zel Po li ni de Fe la tun’u bu de re ce ye ge tir miş bu lun du ğun dan eğer 

oyun da za rar me se le si mey da na çık ma mış ol say dı bi le Po li ni baş ka tür lü 

se bep ler ve va sı ta lar araş tı rıp bu lup bu dar gın lı ğı or ta ya çı ka ra cak tı.

Ya hiçbir se bep ve ve si le bu la maz sa ne ya pa cak tı?

Am ma so ru yor su nuz ha! Bir ve si le bu lu na maz sa if ti ra et mek im kan sız 

mı dır? Hiç ol maz sa “Sen bir ka rı yı, se vi yor muş sun. Ba na ya ki nen ha ber 

ver di ler. Var bun dan son ra o ka rı ile ya şa. Be ni ken di ha li me bı rak.” di ye 

bir dar gın lık çı kar mak yo lu yok mu dur? Biz bi li riz, biz ta nı rız bir bi ça re 

alaf ran ga be ye ki, iş te ay nı böy le bir ve si le ile yal nız ter ke dil mek de ğil, 

faz la ola rak birde sil le ye miş ti.

Bi ça re Fe la tun ka rı yı ra zı et me nin müm kün ola ma ya ca ğı nı an la dık

tan son ra boy nu nu büke rek dı şa rı çı kıp baş ka bir oda ara yı şıy la o ge ce yi 

ge çir miş ve er te si günü ka rı nın ayak la rı na ka pa nıp yüz sür mek için yi ne 

da ire si ne git miş se de ka rı nın ken di si ni oda sı na ka bul et me di ği ni görün ce 

bu ke re da ha faz la bir üzün tüy le dön müş tür. Bir ara lık “adam şu kal ta ğa 

ne yal va rıp du ru yo rum. Bu hın zı rı ben ih ya et tim, el mas la ra boğ dum da 

onun için ya ra na mı yo rum. Bir ta ne si da ha var” de miş se de der hal ak lı na 

baş ka bir şey ge le rek “ah o göz le ri baş ka ne re de bul ma lı? O le ta fet, o 

şa ka lar, o cil ve ler ol ma ya cak. Ne yap ma lı, yap ma lı mut la ka ba rış ma lı! 

Hem halk duy sa ne der? Dos ta düş ma na kar şı re zil mi ol ma lı?” di ye rek 

kav ga nın ikin ci günü idi ki, köpek gi bi yal va ra yal va ra ve ade ta ka rı nın 

ayak la rı na ka pa na rak bir hay li el mas da ha alı ver mek şar tıy la! Ba rış ma ya 

mu vaf fak ola bil di.

İş te yu ka rı da zik rey le di ği miz şan lı, şe ref li Ka ğıt ha ne ale mi bu dar

gın lık tan ba rış mak lı ğın şe re fi ne ger çek leş miş ti!..
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Mih ri ban Ha nım’ı hiç ha tı rı nı za ge tir di ği niz var mı? Ne der si niz ya

hu! Mih ri ban Ha nım ka dın bir ka rı çık tı be! Pe de ri nin ve fa tın dan son ra 

Fe la tun Bey ar tık eve bar ka uğ ra ma ma ya baş la yın ca, ko nu kom şu kı za 

na si hat ver me ye baş la ya rak, otuz ya şın da, ak lı ba şın da, mek tep ten çık mış 

ale min her köşe ve bu ca ğı nı öğ ren miş bir as ker yüz ba şı sı na va rıp, ko ca sı 

ön ce kız ca ğı zı pek hop pa bu la rak sev me miş ve be ğen me miş idiy se de 

ter bi ye edil me ye müsa it ol du ğu nu görün ce bu bi ça re kı zı ter ket me yi, 

er kek li ğe ay kı rı bul du ve kı za ni ce ba ba na si hat la rı, ni ce kar deş tav si ye

le ri ne ka dar sa dık bir ko ca ir şat la rı ar ze de rek hop pa lı ğı bütün bütün 

ber ta raf et tik ten baş ka, ken di si ni de iyi bir eş ola rak kı za sev dir miş tir. 

Şim di, Mih ri ban Ha nım ba ba sın dan ken di his se si ne isa bet eden ve ko

ca sı nın ida re si al tın da bu lu nan ser ve te ta ma miy le sa hip ola rak ka dın 

ka dın cık ya şa mak ta dır.

Evet, kız la rın, ka rı la rın ha li da ima baş ka dır. Hop pa ka rı lar ge nel lik

le akıl lı ko ca la rı nın ver dik le ri ter bi ye yi ka bul ede rek akıl la rı nı baş la rı na 

ala bi lir ler. Dert şun da ki, hop pa ko ca lar akıl lı ka rı la rı nın ver di ği ak lı ka bul 

ede me ye rek ta ha nım la rı nı ber bat edin ce ye ka dar va rır lar.

Şim di kı yas edi niz Fe la tun Bey’in ha li ni ki, hop pa lı ğıy la be ra ber Po

li ni gi bi ken di si nin fa kir kal ma sıy la mut lu ve mem nun ola ca ğı bir ka rı nın 

eli ne düş müş tür. Ama bir dost çı kıp da Fe la tun Bey’e na si hat ve re cek 

ol sa fay da sı görüle cek mi der si niz? Ne müm kün! Pe de rin den kal ma ser

ve ti bu yol da çü rütüp bi tir miş ne ka dar de li kan lı is ter se niz bun la rın her    

bi ri ne az na si hat lar mı ve ril miş tir? Hiçbiri si nin fay da sı görül müş müdür? 

Hat ta da ha faz la se fa hat le ri ne ve re za let le ri ne hiz met et miş tir.

Ne ha cet, bi zim Fe la tun Bey de na si hat sız kal ma dı. Po li ni ile olan 

ma ce ra, o Ka ğıt ha ne ale mi ko ca Ra kım’ın ma lu mu olun ca “Hah, iş te 

de di ği miz çık ma ya baş la dı. Za ten o bi zi çok aşa ğı la dı. Pek çok de fa lar 

be nim mah cu bi ye tim le gu rur lan ma ya ça lış tı. An cak biz bu gi bi ufak te fek 

şey le re ehem mi yet ve re cek olur sak, herhal de mer ha ba de miş ol du ğu
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muz bir ada mın he la ki ne ra zı ol muş ola ca ğız. Bu ise na mert lik tir. Şu nu 

uyar ma lı” di ye bir gün özel bir za man da ken di si ni bu lup görüşüp “Bi ra der, 

zev ki ne, se fa na ma ni ol ma ya gön lüm ra zı ol maz. Sa na na si hat ver me ye 

de ih ti ya cım yok tur. Bu alaf ran ga de ni len ale min ba tak köşe le ri ni sen 

ben den iyi bi lir sin. Bu ka dar Fran sız ro man la rı oku muş sun dur. Bir ti yat ro 

akt ri si ne ala ka edip de feyz al mış bir kim se nin ha ya tı nı oku dun mu? Bu 

hi ka ye le rin ço ğu nun ger çek leş miş ol ma sı la zım de ğil dir. Ya zar lar da ima 

ih ti mal ler den bah se der ler. On la rı oku ya rak hem lez zet al ma lı, hem de 

uyan ma lı. Hiç ya ba nın bir kal ta ğı, sa na yar olur mu?” di ye ga yet dos ta ne 

ve de li kan lı ca, hat ta ki bar ca bir ön söz ile söze baş la mış ve söy le me di ği 

söz kal ma mış idiy se de, Fe la tun bu söz le rin bir dost ağ zın dan çık tı ğı na 

bir tür lü ina na ma ya rak mut la ka Ra kım be nim sa adet ha li mi kıs ka nı yor 

düşün ce siy le hiçbiri si ni ka bul et me ye ya naş ma mış tır. Yal nız bu ka dar la 

mı kal mış tır ya? Ra kım’ın ba ba ya ni söz le ri ni bi rer bi rer red det mek için 

de lil ler, se net ler de bu lup söy le miş tir. Po li ni onun için ti yat ro su nu, ti ca

re ti ni terk et miş, ken di ri va ye ti ne göre her ge ce otuz kırk li ra ka za nır ken 

bu sa na tı Fe la tun’un mu hab be ti uğ ru na fe da et miş miş! Ra kım bu aş kı 

ale min köşe si ni, bu ca ğı nı ta nı maz mış. Dün ya da küs kütük ya şa dık tan 

son ra ale min ne zev ki ola bi lir miş? Gençlik her za man ele gir mez miş. 

Bil mem ne imiş, bil mem ne imiş! 

Ah in san kıs mı böy le dir. Özel lik le genç kıs mı böy le dir, in san, şa ir le ri nin 

et tik le ri tec rübe le re iti mat et me ye rek, iti mat et mek için ise tec rübe le ri 

bi le biz zat tec rübe et mek is ter ve hal bu ki bu tec rübe den piş man lık tan 

baş ka bir şey ha sıl ol maz.

Öm rümüz o ka dar az dır ki, bu alem de her bir şe yi tec rübe ede rek 

ve ya şa ya rak öğ ren me ye vak ti miz yet mez. Di ğer in san la rın ya şa mış 

ol duk la rı tec rübe le ri öğ re nir sek bel ki ra hat ça, ser best çe na mus lu ca ya

şa ya bil me ye mu vaf fak olu ruz.
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Ne dir amaç, oku yu cu la ra akıl ver mek de ğil ya! Biz zev ki mi ze ba ka

lım. Bir hay li va kit ol du ki, Zik las ai le si ne da ir ma lu mat ala ma dık.

Ra kım haf ta da iki de fa İn gi liz kız la rı na Türk çe der si ve ri yor du. Mis

ters Zik las ise Ra kım’ın kad ri ni gün den güne da ha zi ya de tak dir et me ye 

baş la dı. Zi ra kız la rı bir de re ce ye gel miş idi ler ki, ar tık ba lo ve ti yat ro gi bi 

eğ len ce ler den de bir lez zet ala ma ya rak he men so kak ka pı la rın dan dı şa rı 

çık maz ol du lar. Ba ba la rı, ana la rı ba zı ce mi yet le re da vet edil se ler, kız lar 

iti raz ede rek git mez ler di. Ce mi yet yer le rin de Can ile Marg rit’ten ha ber 

sor duk la rı za man pe der ve va li de “On lar ho ca la rın dan baş ka hiçbir şey le 

meş gul de ğil dir ler. El le ri ne Türk çe ve ya hut acem ce bir ki tap ve ri niz ye

mek içmek bi le is te mez ler” der ler ve şu ha li tak dir eden ler bu na hiçbir 

ma na ve re me yen ler den da ha faz la olur du.

Bu ha le hiçbir ma na ve re me yen ler den bi ri si bir de fa sın da Mis ter 

Zik las’a de di ki:

 Ca nım şu kız la rı müs lüman mı ede cek si niz?

Zik las  Yok!

 Eee bu ka dar Türk çe ye zor la ma nın ne an la mı var?

On la rı zor la yan yok. Ken di le ri mec bur olu yor lar.

 Güzel ama bu kız lar hiçbir ce mi yet te görün mez ol du lar. Bun la rı 

ya rın bi rer acem le ya hut Türk le ev len di re cek si niz baş ka.

 Val la hi ben si ze bir şey söy le ye yim mi? Kor ku yo rum ki, bi zim kız lar 

ka to lik ra hi be le ri gi bi ko ca sız kal ma sın lar.

 Gör dünüz mü bir ke re!

 Ama za ra rı yok. Ken di le ri da ha gençtir ler. Özel lik le birkaç ta ne 

am ca ve ha la oğul la rı var dır ki, el bet te bun la rın bi ri si ne de va ra cak

lar dır. On la rın da ki mi si Hin dis tan’da, ki mi si Ara bis tan’da ha sı lı her bi ri 

Do ğu’nun bir mem le ke tin de dir. Bi zim kız la rın Türk çe öğ ren me le rin den 

mut la ka mem nun olur lar.
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 Me ra kı mın bir ta ra fı da, siz böy le ce mi yet ler de bu lun duk ça iki 

genç kı zın bir genç ho ca ile bir ev de yal nız kal ma la rı dır.

 Yok!! İş te bu düşün ce ni ze yol ve re mem. Al lah için Ra kım Efen di 

bi zim kız lar dan da ha mah cup ço cuk tur. Ken di si ne yal nız be nim de ğil, 

bütün Be yoğ lu’nun yer den göğe ka dar şa hit lik le ri var dır.

İş te bu ra la rı nı hi ka ye et mek ten ama cı mız, Ra kım hak kın da Zik las 

ai le si ne ha la gün be gün art mak ta bu lu nan mu hab bet ve iti ma dın de re

ce si ni gös ter mek tir. He le kız lar Ra kım’dan baş ka kim se yi düşün me yip 

el le rin den Türk çe ki tap lar düş mez di. Ha fız’ın sa li füz zikr ga ze li ni ken di le ri ne 

ver dik ten son ra, her ders so nun da ri ca min net Di vanı Ha fız’dan birkaç 

ga zel da ha oku tur lar ve en be ğen dik le ri be yit le ri ter cüme le riy le be ra ber 

mec mu ala rı na kay de der ler di. Ni ha yet Ra kım bun la rın bir ri ca la rı üze ri ne 

de Di vanı Ha fız’ı ken di le ri ne baş tan aşa ğı ya ka dar okut ma yı va adet ti. 

Son ra da Ha fız’ın ga ze lin den beş be yit ter cüme et ti.

Kız lar o ge ce kay de de bil miş ol duk la rı şu beş bey ti bir büyük ga

ni met bi le rek kay dey le di ler ki, on dan son ra birkaç gün ler hep bun la rı 

tek rar et mek le uğ raş mış lar dı. Ra kım’a en büyük lez zet ve ren şey kız la rın 

ken di le rin de olan İn gi liz şi ve siy le Fars ça oku ma la rı idiy se de, bu nun la 

be ra ber be yit le ri güzel oku ya bil me le ri ne de me ra kı ol mak ha se biy le 

her bey ti ver dik çe beş on gün onun düzel til me si için uğ ra şır dı. Kız la rın 

bir fa ri si bey ti oku ma la rı ger çek ten in sa nın yüre ği ne he ye can ve re cek 

ka dar güzel di.

Ha tı rı nı za ge lir mi ki, ge çen kış için de Mis ter Zik las Ra kım’dan 

ala tur ka bir zi ya fet nu mu ne si ni gör mek is te miş ti. Eğer bu me se le yi siz 

unut muş sa nız bi le Mis ter Zik las unut ma mış tır. Gün ler den bir gün es ki 

va adi Ra kım’a ha tır lat tı. Ra kım  Baş üs tüne efen dim! Fa kat işin için de 

bir küçük prob lem var dır.

Zik las  Ne dir o prob lem?
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Ra kım  Şu ki, biz müs lüman ol du ğu muz dan, bi zim ka rı lar er kek

ler den ka çar.

Zik las  Bi li rim ya! Fa kat siz ev li de ğil si niz zan ne de rim.

Ra kım  De ği lim ama evim de yi ne ka dın ek sik ol maz. Ya ni de mek 

is te rim ki, ala tur ka bir zi ya fet gör mek is ter se niz, o zi ya fet te ka dın lar bu

lu na maz. Yok eğer zi ya fet yal nız eşi niz Mis ters ile kız la rı nız için ola cak sa, 

on lar ala tur ka zi ya fe tin ta ma mı nı göre bi lir ler.

Zik las  Ben za ten bu zi ya fe ti an cak on lar için is ti yor dum. On lar 

gör sün ler ba na nak le der ler.

Ra kım  Fa kat işin bir baş ka ta ra fı da ha var ki, o da ala tur ka nın 

ta ma mı dır.

Zik las  O han gi si ba ka lım?

Ra kım  O da Türk ler için de ka rı er kek ai le ce zi ya fet le rin nu mu ne

si ni gör mek.

Zik las  Da ha iyi ya ar ka daş, da ha iyi ya!

Ra kım  Ama o hal de hiçbir ka dın göre mez si niz. Yal nız oda ka pı sı 

ta ra fın dan bir si yah ara bın ko lu nun içe ri ye bir sa han uzat tı ğı nı görür

sünüz.

Zik las  Be nim ai lem de ben den ka çar mı?

Ra kım  Siz den kaçmaz ama ben den ka çar ya!

Zik las  Ha an la dım. Ala tur ka da öy le ola cak. İş te biz yal nız bu ra sı nı 

düzel ti riz, iş olur bi ter.

Ra kım  O za man da ta mam ala tur ka ol maz.

Zik las  Aman Al lah’ını se ver sen, ta mam ala tur ka ol sun da, şu işi 

bir göre yim.

Ra kım  Pe kâ la!

De yip ile ri ki cu ma günü için da ve te ka rar ve ri lir. Ken di evi ne ge lip 

de du ru mu da dı kal fa ya açın ca, bi ça re Fe da yi böy le zi ya fe te şa şı ra rak 

fa kat Ra kım Efen di için bu zah me te de kat la nır dı. He le bir iyi si ki, bu 
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zi ya fet te ge ce görül düsü ol ma yıp, mi sa fir ler yal nız kuş luk ye me ği ne 

ka la cak lar dı.

Za ti cu ma ya kaç gün var? Kaç gün var sa, o gün ler de ge çip cu ma 

ge lir. Ra kım ha ne sin de her şe yi ha zır, her şe yi yo lun da gör düğün den 

mem nun ola rak er ken den kal kıp so lu ğu Be yoğ lu’nda alır. “Eee gi de cek 

mi yiz?” “Gi de ce ğiz” söz le ri söy le nip iki ta ne ara ba ha zır la na rak bi ri si ne 

Mis ter Zik las ile büyük kız ve di ğe ri ne va li de si Mis ters Zik las ile küçük kız 

ve birde Ra kım bi ne rek Azap ka pı, Ga la ta ve Top ha ne yo luy la Sa lı pa za

rı’na va rır lar. Ra kım içe ri ye gi rer ken “kim se ol ma sın” ni da sı nı bas tı rıp, bu 

ni da nın ne de mek ol du ğu nu, ni çin edil di ği ni Zik las’a an la tır. Ön ce Zik las’ı 

sa lo na so kup, sa lon görül dük ten ve Zik las Ra kım’ın ta bi atı nı tas dik et tik ten 

son ra ken di si ni kar yo la sı nı kal dır mış ve da ha ge niş çe bu lun muş ol du ğu 

ci het le Ca nan’ın oda sı na aşı rır. “İş te siz şim di bu ra da mah pus su nuz” 

di ye onu ora da bı rak tık tan son ra va li de ile kız la rı sa lo na alır.

Mis ters  Bi zim Mis ter Zik las ne re de ya?

Ra kım  Efen dim şim di siz onun la ay rı ka la cak sı nız.

Mis ters  Bu ol du mu ya?

Ra kım  Ala tur ka is te mi yor mu su nuz?

Ca nan sa lon da mi sa fir le rin kar şı sı na çı kıp Ra kım’ın mi sa fir le re tak

dim et me si la zım ge lir se de “hem şi rem” de yip uy du ra ma dı ğı ve “Ca nan” 

di ye kı sa kes ti ği hal de de mu ha tap la ra da ifa de ede me di ğin den ni ha yet 

“ca ri yem, esi rim” di ye tak di me mec bur olur. Ken di si der hal yi ne Mös yö 

Zik las’ın ya nı na git miş ti... Sa lon da va li de ile kız lar Ca nan’a şaş ma ya baş

lar lar. On lar esir de ni len şey Ame ri ka’da ol du ğu mi sil li! Tav la ya bağ la nır 

zan nın da bu lun duk la rın dan bu esi rin na sıl bir esir ol du ğu na şaş mak ta 

ma zur idi ler. Bir de Ca nan ol duk ça düz gün bir Fran sız ca ile bun la rın ha li ni 

ha tı rı nı sor ma ya baş la yın ca şaş kın lık la rı da ha faz la ar tar sa da mem nun 

olur lar. 
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İn gi liz le rin ha li ma lum dur ya! Bir me se le hak kın da ma lu mat al ma

yı me rak et ti ler mi, et ra fıy la sor mak tan, so ruş tur mak tan çe kin mez ler. 

Bun dan do la yı Ca nan’ın esir olup ol ma dı ğı nı, ne va kit ten be ri na sıl esir 

ol du ğu nu sor duk tan baş ka fi ya tı kaç ol du ğu nu bi le su al et miş ler di. 

Kız dan efen dim be ni yüz li ra ya al dı” ce va bım alın ca ken di le ri ni bütün 

bütün hay ret kap la dı. Bir bi ri ne İn gi liz ce “Ca nım hiç böy le bir güzel kı zı 

yüz li ra ya ve rir ler mi?” di ye sor du lar. Zi ra Ca nan’ın üze rin de yal nız üçbeş 

yüz li ra lık el mas bu lun ma sı bun la rı iyi ce şa şırt tı. Ni ha yet bu nu da sor

du lar. “Bu el mas lar si zin mi?” de di ler. Ca nan da bu me rak lı mi sa fir le rin 

sı kıl ma dan, çe kin me den bu de re ce ye ka dar su al et me le ri ne şa şa rak ve 

bi raz da uta na rak mücev her le ri efen di si ken di si ne ih san et miş ol du ğu 

ce va bı nı ver di.

Va kıa Mis ters Zik las Ca nan’ın ter bi ye si ni pek be ğe ne rek kız ca ğı

zı sev miş ti. Evet, kız lar da edep ve ter bi ye si ni tak dir ey le di ler. Ni çin? 

Kim bi lir! Bir bi ri nin ku la ğı na İn gi liz ce ola rak “Yüz li ra ya alın mış olan bir 

esi re böy le beş al tı yüz li ra lık el mas ih san olun ma sı ne de mek tir” di ye 

has bı hal eder ler di! 

Sa lon da bu iş ler ce re yan et ti ği müd det, Ra kım öte ta raf ta Zik las’a 

böy le bir ala tur ka zi ya fe tin usul ve adet le ri ni an la tır dı. Zik las bir iki sa at 

eşi ve ço cuk la rıy la ay rı lı ğa ra zı ola ma ya rak şu ala tur ka nın içi ne bi raz da 

alaf ran ga kat mak ve on la rı ken di ya nı na ko yu ver mek su re ti ni Ra kım’a 

ha tır lat tı. Ra kım bu key fi ye ti zev ce siy le kız la ra ha ber ver di ğin de on lar da 

müna sip göre rek bir ara lık üçü bir den Zik las’ın ya nı na gel di ler. Ra kım’ın 

evin de ne gör se ler bun la rın dik ka ti ni çe ker di. Hat ta Ca nan’ı da hi he ri fe 

ha ber ver di ler. Marg rit “Ba ba ben den güzel bir kı zı yüz li ra ya sa tın alı

yor lar mış” de yip de ba ba sı da hi ta ac cüp edin ce Ra kım “Ha yır, efen dim 

o sa tın alın dı ğı za man an cak yüz li ra eder di. Şim di ise bin beş yüz, iki 

bin li ra kıy me ti var dır” de di. Bu söz ler de Zik las’ın dik ka ti ni çek miş olup 



AHMET MİTHAT EFENDİ

130

“Val la hi tu haf, in san için de kıy met var ha, ne ala. Ben kız lar ile ba cı yı 

sa ta rım. İki şer bin li ra dan al tı bin li ra, az pa ra de ğil dir” de di.

Ra kım  Hay hay, sat ma lı ya! Ha zır ha nım lar Türk çe de öğ ren miş ken. 

Âla bir Türk ve Os man lı ha nı mı olur lar.

Marg rit  Fe na mı san ki?

Can  Mah pus gi bi evin için de ka pa lı otur ma sam, Türk ha nı mı ol

ma ya ra zı olur dum.

Ra kım  Türk ha nı mı de ğil ya, iş te Ca nan gi bi bir esir bi le ev için de 

mah pus ol mu yor, her is te di ği ye re gez me ye gi di yor.

Marg rit  Hem ba ba, kı zın üze rin de birkaç bin şi lin lik el mas var.

Ra kım  Gör dünüz mü bir ke re, ne ka dar güzel bir şey. İş te si zin de 

öy le birkaç bin li ra lık el ma sı nız olur.

Zik las  La kin Ra kım Efen di! Esa re ti öy le bir an la tı yor su nuz ki, be nim 

bi le köle ola rak sa tıl ma ya he ves ede ce ğim ge li yor.

Bu söz ler den son ra bi raz gülüş tüler, mülüş tüler. La kin kız lar Ca nan’ı 

bir da ha gör me yi me rak et tik le rin den, ba ba la rı nın ya nın da du ra ma yıp 

yi ne Ca nan’ın ya nı na sa lo na git ti ler.

Ca nan bun la ra bah çe yi gez dir di. Çi çek le ri ni, güver cin le ri ni, kuş la rım, 

iki güzel ta vu ğuy la, bir ho ro zu nu, bir ku zu su nu, her şe yi ni gös ter di. Bu 

hay van la rı kız la rın zi ya de se vip ken di le ri bu ka dar zen gin ol duk la rı hal de 

böy le güzel şey le re sa hip ol ma dık la rı na üzül düler. On dan son ra Ra kım’ın 

oda sı na gir di ler. Kütüp ha ne yi görün ce ka rış tır ma ya baş la dı lar. Her ki ta bı 

açıp birkaç ke li me si ni göz den geçti ler. Ca nan bun la rın Türk çe oku duk la rı nı 

gör düğü za man o ka dar şa şır ma dı. Zi ra bu du ru mu efen di sin den ha ber 

al mış tı. Kız lar tu va le ti bi le zi ya ret et ti ler. Son ra Ra kım’ın ken di yaz dı ğı bir 

ro man müs ved de si ni ka rış tır ma ya baş la yıp an cak ça la ka lem ya zıl dı ğın

dan do la yı okun maz ca ya zıl mış olan el ya zı sı nı oku ya ma dı lar. Ni ha yet 

her bi ri bir ye re otu rup söze baş lan dı.

Marg rit  Bu evin baş ka oda sı yok mu dur?
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Ca nan  Şu ta raf ta bir oda sı da ha var dır ki, on da da dı kal fa ya tar.

Can  Da dı kal fa ne de mek?

Ca nan  Da dı kal fa bir arap tır ki, efen di yi ku ca ğın da büyüt müş tür.

Marg rit  Arap mı? Şim di ne re de dir o?

Ca nan  Aşa ğı da iş görüyor.

Marg rit  Bu oda Ra kım Efen di’ye mah sus oda mı dır?

Ca nan  Evet!

Can  Ya siz ne re de ya tar sı nız?

Ca nan  Be nim odam içe ri ki oda dır. Ha ni ya pe de ri ni zin otur du ğu 

oda.

Marg rit  Yok yok, ora sı ya tak oda sı de ğil. Ora da ya tak yok!

Ca nan  Siz ge le cek si niz di ye kal dır dık.

Can  Hiç öy le de ğil.

Ca nan  Ni çin öy le ol ma sın?

Can  Siz Ra kım Efen di’nin ka rı sı sı nız.

Ca nan  (Pan car gi bi ke si le rek) Ha yır, mat ma zel ben onun esi ri yim.

Marg rit  Yok yok, öy le de de ğil. Siz onun “kon küben” ha ni ya şu 

ne der ler, oda lık ben bi li rim Os man lı lar da hep oda lık var.

Ca nan  (Da ha faz la bo zu la rak) Ha yır, ha yır! Bi zim efen di öy le şey 

bil mez.

Can Yok sa si zi sev mez mi? Ama sev me miş ol sa si ze bu ka dar el mas 

ver mez di. Siz biz den sak lı yor su nuz. 

Ca nan  (Bu kız la rın ta bu de re ce ye ka dar ser best li ği ne ca nı sı kı la

rak) Se ver ama oda lık gi bi de ğil, kar deş gi bi se ver.

Marg rit  Na fi le, na fi le! Hiç kar deş gi bi sev mek müm kün olur mu? 

Siz va rı nız yi ne biz den sak la yı nız. Biz si zi teb rik ede riz. Ra kım Efen di çok 

güzel, çok akıl lı, çok ol gun!

Söz bu de re ce ye gel dik te İn gi liz kız la rı nın iki sin de de ta vır de ğiş ti. 

Bun la rın çeh re le ri ni bi ri göre cek ol sa ade ta Ca nan’ı faz la sıy la kıs kan dık
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la rı na da ir yüz le rin de yüz ler ce ala met görür dü. Za ten ken di le ri bu ha lin 

far kın da ol maz lar idiy se de, Ca nan işi ol duk ça alt tan ala rak ve hal bu ki 

kız la rın ken di sin den alıp ve re me dik le ri ne ol du ğu nu bi le an la ya ma ya rak 

bu nun la bir lik te o da hal ve tav rıy la kız la ra düş man lık eder di.

Bir ara lık Ca nan ba zı iş le ri için dı şa rı çık tı. Bu ke re kız lar ken di ara

la rın da ko nuş ma ya baş la dı lar.

Can  Se nin hak kın var dır Marg rit. Bu kız Ra kım Efen di’nin oda lı

ğı dır.

Marg rit  Onu bil me ye cek ne var? Dik kat et me din mi, na sıl kıp kır

mı zı olu yor du.

Can  La kin güzel kız de ğil mi?

Marg rit  Oh, ne re si güzel?

Can  Yok yok güzel dir ama...

Marg rit  Ama sı ne dir ba ka lım?

Can  Ben de mek is te rim ki, Ra kım Efen di’ye la yık de ğil dir.

Marg rit  Güzel de dik ten son ra ni çin la yık de ğil dir di yor sun?

Can  Güzel li ği için la yık tır. Fa kat ne ka dar ol sa esir! Ama ne za ra rı var? 

Var sın esir ol sun. Esir ama bak ne ka dar me sut. Ra kım Efen di’nin oda lı ğı 

ol muş. O güzel, Ra kım Efen di güzel. Hem güzel, hem de ol gun...

Marg rit  Sen de ga li ba kıs ka nı yor sun.

Can  Ne den kıs ka na yım?

Marg rit  Val la hi hül ya bu ya! Böy le bir esir ol ma yı be nim bi le ca

nım is ter di. Ben Ra kım Efen di’nin oda lı ğı ol sam ge ce gün düz ona fars ça 

şi ir ler oku tur din ler dim.

Can  Ba ka lım bu za val lı esi re bi ze is te di ği ka dar ri ayet edi yor mu? 

Biz kim? O Marg rit  Ben sa na bir şey söy le ye yim mi Can? Ra kım Efen di 

bu esi ri mut la ka pek se vi yor. Bi ze de di ği gi bi Türk çe okut tuk tan baş ka 

bak Fran sız ca da okut muş. Can hem dı şa rı da ki pi ya no yu gör dün mü?

Marg rit  Gör düm, ama ba ka lım onu kız mı ça lı yor;
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Can  Ya kim ça la cak! Ra kım Efen di pi ya no çal ma sı nı bil mez.

Marg rit  Gör dün mü bir ke re de mek olu yor ki, ho ca bul muş ona 

pi ya no da öğ ret miş. De min cek ne di yor du. Bu kız alın dı ğı za man yüz  

li ra an cak eder di. Şim di iki bin li ra eder di yor du, iş te onu böy le ta lim ve 

ter bi ye et ti ği için, bu ka dar kıy met bu lu yor de mek tir.

Biz hi ka ye miz ce asıl Can ile Marg rit ve Ca nan ara sın da ce re yan 

eden söz le re muh taç ol du ğu muz dan, ona da ir bi raz taf si lat ver dik. Öte

ki oda da Ra kım ve ka rıko ca Zik las’lar ara sın da ce re yan eden söz ler se 

hep ha va yi şey ler di. Son ra kız lar da sa lo na çı ka rak Ca nan da yan la rın da 

ol du ğu hal de pi ya no ya otur du lar. Ar tık Zik las’ta ke yif ler kat mer leş me ye 

baş la dı. Gah alaf ran ga, gah ala tur ka ha va lar çal dı lar. Özel lik le en sev

dik le ri “Ey sa ba es me ni ga rım” şar kı sı nı iki de fa çal dı lar. Ni ha yet ye mek 

vak ti gel mek le Ra kım yu var lak sof ra is kem le si, pi rinç si ni, sof ra be zi, 

uzun hav lu elin de ol du ğu hal de Zik las’ın bu lun du ğu oda ya gi rip ka şık lık 

ke se si, ek mek se pe ti, tuz luk, bi ber lik, min der ler ha sı lı ta mam ala tur ka 

bir sof ra nın ge rek li mal ze me le ri ni Zik las’a gös ter di. De li İn gi liz bun la rı 

alıp bi rer bi rer ba kar ve her bi ri hak kın da ge niş bil gi alıp her al dı ğı ma

lu ma tada baş ka baş ka şa şar dı.

Hep si sof ra ya otur du lar. Çor ba yı içti ler. Son ra en baş ta ken di si ne 

ha ber ver miş ol du ğu vech le bir arap eli yah ni sa ha nı nı ka pı ara sın dan 

uzat tı. Zik las bu nu görün ce o ka dar şaş tı ki, me ra kın dan kal kıp ara ba 

ba ka ca ğı gel di. Hat ta kız lar yer le rin den dav ran mış lar dı bi le an ne le ri nin 

en gel le me siy le otur du lar.

He nüz alaf ran ga sof ra da ye mek ye me miş olan bir Türk’ün alaf ran

ga usu lüy le ye mek ye di ği ni gör mek in sa nı gül dürür. Ör ne ğin önün de 

ta bak için de bu lu nan eti bı çak la ke se rek ça tal la ye me yi be ce re me yen

ler el le riy le ko par dık tan son ra ça tal la sap la yıp al dık la rı görülür ki, bu 

ace mi lik in sa nın pek ho şu na gi der. La kin hiç ala tur ka ye mek ye me miş 

bir İn gi liz’in ala tur ka ye mek ye me si in sa nı ka tı lın ca ya ka dar gül düre cek 
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bir şey dir. He le bu gün kü mi sa fir le rin ye mek ye me le ri ken di le ri ni bi le 

gül dürt mek tey di ya! Me se la yah ni sı cak sı cak gel miş ol du ğun dan Zik las 

ace le ile par mak la rı nı sa ha nın ta di bi ne ka dar dal dır dı ğı an da can acı sıy la 

ko lu nu yıl dı rım gi bi bir sür’at le ge ri ye çe ker ken ya nın da bu lu nan eşi ne 

bir dir sek vu rup bi ça re ka rı yı de vir me si az buz kah ka ha lar la gülüne cek 

se yir ler den de ğil di.

Her ne ise, ye mek de ye nil di. İkin di üze ri idi ki, mi sa fir ler git ti ler. 

An cak Mis ter ve Mis ters Zik las birkaç gün ev vel ma dam Jo ze fi no’nun 

Ra kım’ın evin de ala tur ka ya şa yış tan al dı ğı lez ze ti ala rak git ti ler.. Kız lar sa 

hat ta ora ya gel dik le ri ne de piş man ola rak git ti ler.

Ni çin? Kim bi lir? Şu ka dar var ki, bun lar Ca nan’da her ne gör

müş ler se hep si ne kıs ka na rak git miş ler di. Bu nu da is ter ço cuk luk la rı na 

ve ri niz, is ter...
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DokuzuncuKısım

Du rum lar yi ne bil di ği miz su ret le git me ye baş la dı. Ya ni Ra kım her 

su ret le müter cim lik, ya zar lık ve öğ ret men lik hiz met le ri ni yap ma ya de

vam eder di. Bu du rum da görülen küçük bir de ği şik lik var sa o da kız la rın 

Ra kım’a kar şı olan mu ame le le ri nin bi raz de ğiş me siy di.

Me se la da vet ten birkaç ve bel ki beş on gün son ra ya ka dar Ra kım 

bun lar la üç dört de fa da ha bu luş muş ve bir leş miş ol du ğu hal de kız la rın 

iki si de he le büyüğü ya ni Can o sev gi li öğ ret men le ri ne ade ta kin bes ler 

bir ta kım du rum lar ve ta vır lar gös ter di ler. Hem de bu ta vır lar öy le far

kı na va rı la ma ya cak ve an la şı la ma ya cak şey ler de ğil di. Hat ta Ra kım bu 

hal le ri ade ta ken di si nin ora ca ar tık ge rek siz bir in san mış gi bi görül me ye 

baş lan dı ğı his si ne bi le ka pıl dı. Bundan dolayı bir ge ce der si terk et miş

ti. Fa kat er te si de fa git ti ğin de kız lar der si ni çin terk et ti ği ni ve ne en gel 

ol du ğu nu ve gel me di ği için can la rı pek zi ya de sı kıl dı ğı nı an lat mak la Can 

“Bil mez mi si niz ki, ders bi zim için en büyük bir eğ len ce olu yor. Biz yürek 

sı kın tı la rı mı zı hep bu ders le def edi yo ruz” de di. Ha zır söz bu ka dar açıl

mış ken Ra kım bi raz da ha aça rak şüp he si ni hal let mek is te di. An cak “Söz 

sözü açar, açı lan söz ler is te nil me yen söz le re ka dar va rır” düşün ce siy le 

yi ne sözü kı sa kes me ye lüzum gör dü.
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On dan son ra kız la rın tav rı da ha baş ka bir su re te dönüş tü. Bu ko nuş

ma lar da ise Can küçük kız kar de şi ne eş lik eder di. An cak Can’da te ces süs 

bir de re ce de idi ki, öy le olur ol maz ce vap lar la ka na at et mi yor. Ca nan hak

kın da al dı ğı şu ce va ba da hiç ol maz sa “aca ip bir şey bir ada mı nı hiz met çi si 

bu ka dar genç, güzel, süs lü bir kız ol sun! Yu ka rı hiz met çi si nin üze rin de 

üç beş yüz li ra lık el mas bu lun sun” di ye bir şaş kın lık ol sun gös te rir ve bu 

şaş kın lık la Ra kım’m zih ni ne hücum eden şüp he le re kuv vet ve rir di.

Özet le İn gi liz le re ve ri len da vet ten üç ay ka dar za man da ha geçti. 

Bu müd det için de Ca nan’ın efen di si hu zu run da ki hür ri ye ti bi raz da ha 

ge niş le di. Me se la da dı kal fa nın göz le ri ara lık ta bir sa lon için de fi lan da 

Ra kım’ın kol la rı nın Ca nan’ın boy nun da ol du ğu nu görüyor du. Eğer da dı 

kal fa müte ces sis bir ka dın ol say dı ih ti mal ki, da ha il ginç sah ne le ri gör

me ye de mu vaf fak ola bi lir di. Lâkin oğ lu nun, efen di si nin da ha doğ ru su 

alem de va rı bu lu nan Ra kım’ın sa ade ti onu mut lu edi yor du. Kal dı ki za ten 

ola nı bi ten Ca nan Da dı Kal fa’ya an la tı yor du. Ca nan’ın ver di ği ma lu ma ta 

göre ge ce le ri efen di si Ca nan’ı hu zu ru na ça ğı rıp birkaç sa at hal le şir ler, 

dil le şir ler miş. La kin ara lık ta bir Ca nan’ın yüzün de ger da nın da fi la nın da 

görülen si yah lık lar Ca nan gi bi bir ca ri ye ve Ca nan mev ki in de bu lu nan 

bir ka rı için yüz ka ra sı ad do lu na cak ala met ler den ola ma yıp bi la kis yüz 

ak lı ğı na işa ret ede bi lir ler di.

Afe rin Ra kım, ger çek ten me sut idi ha!

Evet, öy le idi. La kin Ra kım için her sa adet bi raz göz ya şı ile ka rı şık 

ola rak akıp gel mek na si bi ol du ğu ci het le bu ka dar cık bir sa adet bi le bir 

hay li göz yaş la rı kar şı lı ğın da ha sıl ol muş tu. Şöy le ki:

Efen di si nin her haf ta da iki ge ce ders ver mek için ev le ri ne gi de rek 

ge ce ya rı la rı na ka dar kal dı ğı öğ ren ci le rin na sıl şey ler ol duk la rı nı Ca nan 

gör dük ten son ra bir çok ves ve se ler içi ni yi yip bi tir me ye baş la mış tı bi le. 

Ge ce le ri Ra kım evi ne gel dik çe kı zın göz le ri ni kıp kır mı zı bu lur ve hat ta 

ba zı ke re de kir pik le ri ha la yaş ve se si ha la ağ la mak lı ve ne fe si dar ve 
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göğ sü do lu ol du ğu hal de rast ge ti rir di. Za val lı Ca nan’dan bu ız tı rap ha li 

de fet me ye Ra kım mec bur de ğil mi dir ya? Ey bir aşık, sev di ği nin bu gi bi 

elem le ri ni ne ile de fe der? El bet il ti fa tı nı, hu su si ye ti ni, mu hab be ti ni, sa da

ka ti ni te min ile. İş te bu düşün ce ler di ki, Ca nan’ın yüzün de, ger da nın da, 

göğüs le ri nin üs tün de görülür dü.

Fe la tun Bey’i ha tır da tu tu yor mu su nuz?... 

Adam bı rak şu hop pa zev ze ği de me yin!...

Çünkü bu hi ka ye nin ya rı sı da ona mah sus tur. Şu, üç ay müd det 

için de onun du ru mu da ne de re ce ye var dı ğı nı bil me ye mec bur su nuz.

Beş yıl dız lı bir otel ve di ğer mas raf la rı ar tık ken di si ne ağır gel me ye 

ve fa hiş görün me ye baş la mış tı.

Vay, de mek olu yor ki, ak lı nı ba şı na al ma ya baş la dı ha!

Evet, zi ra ak çe ile akıl iki si bir yer de pek de du ra maz mış. Bu hük mün 

en büyük kuv ve ti Fe la tun Bey üze rin de görün mek te idi. Et ti ği se fa hat ler 

yo lun da ser ve ti nin üç te bi ri ka da rı el den git tik ten son ra onun ye ri ne is ter 

is te mez o mik tar akıl gel miş ol du ğun dan güya az mas raf la ya şa mak için 

mev si min de ica bı na uya rak Büyük de re’de bir ev ki ra la mış ve ma da mı nı 

da ora ya nak let miş ti.

Biz şim di lik İn gi liz kız la rı na ba ka lım, İn gi liz kız la rı na. Zi ra on la rın ha li 

zih ni mi zi gı cık la ma ya baş la dı.

Evet, öy le ol du. La kin ne fay da ki, za val lı büyük kız ya ni Can bir has

ta lı ğa müp te la ol du. Bu has ta lık ne dir kim se bil mez. Or ta da has ta lı ğın 

vücu du yok ki! Baş lan gı cı fe ci bir iç sı kın tı sı ol du. Kız ca ğız bir yer de otu

ra maz. O ka dar sev di ği ve elin den düşür me di ği Türk çe ki tap la rı bi le ar tık 

ken di si ni eğ len dir me me ye baş la dı. Pe der ve va li de si bu ha li zi ya de siy le 

me rak ede rek he kim le rin de uy gun gör me siy le her gün kız ca ğı zı ara ba ya 

bin di rip Tak sim’den aşa ğı kır la ra ka dar götürür, do laş tı rır, eğ len di rir di. 

An cak kız bu nun la da eğ le ne mez ol du. Ba ba sı “Haydi, kı zım iş te ara ba

mız ha zır. Bi raz gez me ye gi de lim” de di ği za man kız ade ta zo run lu ka bul 
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eder pe de ri “Eee bu gün de ne re ye gi de lim?” de dik çe kız “Siz ne re si ni 

is ter se niz ora ya gi de lim. Be nim için her yer bir dir” der ve ba ba sı kı zı kı ra 

de ğil ya, cen ne te götür se eğ len di re me di ği ni görür dü.

Böy le bir has ta lı ğa düşen kim se ne olur bi lir si niz ya. Gün den güne 

so lar, sa ra rır, za yıf lar. İş te Can da öy le ol du. Fe la tun Bey’in de de miş 

ol du ğu vec hi le ha vuç ve hat ta pan car gi bi olan o gür büz İn gi liz kı zı, ay

va gi bi de de ğil, bel ki pa ta tes ka dar renk siz ol du kal dı. Du dak la rı dert li 

ko yun la rın ak ci ğer le ri gi bi ol muş tu. O ma vi göz ler çu kur la şıp köh ne 

fi ru ze ye dön müş tü.

Kız ca ğı zın bu ha le gi ri şi ne Ra kım bi le acı ma ya baş la dı. Ne re de bir 

dok to ra rast gel se bu has ta lı ğın ala met le ri ni an la tıp he ki min fik ri ni so

rar idiy se de, he kim bi raz düşünüp ta şın dık tan ve bu has ta ki min ne si 

ol du ğu nu so rup da Ra kım’ın da ken di si ne ya kın pek aziz bir kız ol du ğu 

ce va bı nı al dık tan son ra sözünü çeh re si tas dik et me ye et me ye “Za ra rı 

yok ge çer!” de yip baş ka bir şey söy le mez di.

Bir ara lık Türk çe der si ni bi le bı rak tı lar. Hat ta bir ara lık kı zı Ka dı köy’de 

bu lu nan dost la rı nın evi ne teb dili ha va ya gön der di ler. Ama za val lı nın can 

sı kın tı sı ora da bir kat da ha art tı. Evin de kız kar de şi ne Türk çe şi ir ler mec

mu ası nı gön der me si ne da ir mek tup ya zıp ke na rı na “Ra kım Efen di’nin 

ara da bir ken di si ni yok la ma ya ge lir se mem nun ola ca ğı nı da” not ola rak 

yaz mış tı. Kız mec mu ayı gön der mek le be ra ber no tu da ba ba sı na gös ter

di. Hiç dün ya da Can’ı mem nun ede cek bir şey olur da, ba ba sı on dan 

uzak ka lır mı? Der hal Ra kım’a adam gön de rip o ak şam fev ka la de ola rak 

Ra kım Zik las’ın evi ne ça ğır dı.

Zik las  Ca nım Ra kım Efen di, si ze bir şey ri ca ede ce ğim. Bi zim Can 

di yor ki, siz ara lık ta bir ken di si ni zi ya ret eder se niz mem nun ola cak mış. 

Bu hiz met si zi işi niz den gücünüz den alı kor sa ben si ze ga ran ti ve ri rim.
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Ra kım  Es tağ fu rul lah Mis ter Zik las, men fa atin bu ka da rı nı düşün

mek bel ki Av ru pa lı’lar da var sa bi le, Os man lı’lar da yok tur. Ba şüs tüne 

ya rın gi de rim.

Zik las  Bu ak şam git se niz. Va pur lar yok tur ama bir ka yık tu tar sı nız.

Ra kım  Ge ce vak ti na sıl olur ya! Son ra ev sa hip le ri ni ra hat sız et

miş olu rum.

Zik las  Of, Evet, öy le! Şu kı za bir yüre ğim acı yor ki.

Ra kım  Ki min yüre ği acı mı yor?

Er te si sa bah er ken den Ra kım ken di si ni Ka dı köy’de bul du. Can ho ca

sı nı görün ce bi raz güler yüz gös ter di ki, şu hal bi le ev hal kın ca büyük bir 

mut lu luk kay na ğı ola rak der hal du ru mu pe de ri ne ve va li de si ne yaz dı lar. 

Ah ba ba lık, ah ana lık! Öğ le üze ri idi ki, bun lar yan la rın da Marg rit ol du ğu 

hal de Ka dı köy’e dam la dı lar. Zi ra Can’ın güler yüz gös ter me si ken di le ri 

için pek büyük ni met ti.

Marg rit kız kar de şi ni Ha fız Di va nı elin de ol du ğu hal de bul du!... Can 

da va li de si ni ve pe de ri ni görün ce da ha faz la mut lu ol du. Her kes Can’ın 

bu mut lu ha lin den mem nun kal dı lar. O gün ak şa ma ka dar otu rur ak şam 

üze ri Can da bir lik te git me yi is te diy se de bu na da faz la sıy le mem nun 

ola rak hep bir lik te dön düler.

İyi ba ri kız on dan son ra. 

Evet, on dan son ra da ha be ter ol du. Ev le ri ne gir di ği nin üçün cü günü 

idi ki, kı zın tav rı bütün bütün bo zu lup ade ta ya ta ğa düş tü.

O za ma na ka dar ken di si ni te da vi eden dok tor (Z) bi le kı zın has ta

lı ğı ne ol du ğu nu bir tür lü teş his ede me yip ve rem ol ma sın da ka rar kı lar 

idiy se de, bu has ta lı ğın ala me ti ni de ta ma miy le göre mez di. Ni ha yet bir 

ge ce İlk çağ Ta ri hi ni okur ken bir fık ra ya te sa düf edip, er te si gün o fık ra 

ge re ğin ce ha re ket et me ye ka rar ver di.

O fık ra ne idi me rak mı et ti niz?
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Fık ra ne ni ze la zım? Et ti ği ha re ke te ba kı nız da, işi an lar sı nız. Er te si 

sa bah Zik las’ın evi ne gi dip kı zın kim ler le sürek li görüş mek te bu lun du ğu nu 

sor du. Zik las ken di ai le hal kı ile Ra kım’dan, uşak lar dan baş ka an cak iki 

üç adam sa ya bil di. Ta bip (Z) o gün ikin di ye doğ ru bu adam la rın cüm le

si ni ora da ha zır bu lun ma sı nı ta lep edip fa kat hiçbiri si has ta nın yan ma 

so kul ma ya rak baş ka bir oda da alı ko nul ma sı nı öner di.

İkin di vak ti ta bip bu adam la rı is te di ği gi bi bir oda da ha zır bul du. 

Mis ters Zik las’a bu adam la rın bi ri si ni içe ri ye so kup o çık tık tan son ra 

di ğe ri ni gön der me si ni tem bih ede rek ken di si Mis ter Zik las ile be ra ber 

has ta nın ya nı na gir di. Za val lı kız ca ğız ga yet de re ce de bir za af için de idi. 

Ta bip ile ba ba sı el le ri ni kı zın yüre ği üze ri ne ko yup kal bi nin ga yet za yıf 

ola rak vur mak ta bu lun du ğu na dik kat et ti ler. En ev vel içe ri ye gi ren kom şu 

ço cu ğu bir İtal yan’dı. Za val lı kız ken di si ni görün ce ken di der di ni bı ra kıp 

“Na sıl sı nız Mös yö Si ra no, iyi mi si niz?” di ye ço cu ğun hal ve ha tı rı nı sor du. 

Si ra no ge lip has ta nın eli ni tut tu ğu ve o da hal ha tır sor du ğu hal de Can’ın 

yüre ğin de ki ha re ke te hiçbir arı za gel me yip kal bin bütünüy le üzün tülü 

ol du ğu görül dü. Ta bip ta ra fın dan ve ri len bir işa ret üze ri ne çı kıp ikin ci 

de fa sın da yi ne kom şu lar dan ev li bir Rum gir miş ti. Kalp te ha la fev ka la

de bir ha re ket yok. On dan son ra ara ba cı Fran sız gi rip yi ne bir de ği şik lik 

görüle me ye rek dör dün cü nöbet te içe ri ye Ra kım gir di ve da ha ka pı dan 

gi rer ken kalp uy ku dan uya nır gi bi sil ki nip şid det le vur ma ya baş la dı! ...

Ta bip der hal Zik las’ın ko lu nu dir se ğiy le dürt tü. Zik las da “an la dım” 

ma ka mın da göz le ri ni ka pa dı.

Hal bu ki Ra kım’ın oda ya gi ri şi üze ri ne kız da görülen de ği şik lik yal nız 

bu ka dar da de ğil di. Yüzün de bir ta kım se vinç ala met le ri de görül dü. 

Ho ca sıy la her kes ten çok hal ve ha tır sor du. Ade ta kal kıp ya ta ğı için de 

otur mak is te di. Otur du ya! Ta bip se ar tık ge ri ka lan la rı im ti ha na ge rek 

gör me di ğin den ora da ki le rin ta ma mı nın ge lip bir lik te otur ma sı na 

müsa ade et miş ti.
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Ora da ki her kes has ta nın oda sın da bu lun duk la rı es na da di ğer bir 

oda da ta bip le Zik las ara sın da şöy le bir ko nuş ma ol du :

Ta bip  Ho ca sı gir di ği za man yüre ğin ha re ka tın da olan de ğiş me yi 

far ket ti niz mi?

Zik las  Onu kim an la maz? Eli min al tın da ki kal bin vücu du ya rıp fır

la ya ca ğın dan kork tum bi le. Ah za yıf o za yıf kalp!

Ta bip  Efen dim söy le me si ayıp zan ne dil me sin. Bu kı zın has ta lı ğı, 

sev da has ta lı ğı dır.

Zik las  Öy ley se bu mu hab bet de Ra kım Efen di’ye ola cak. Öy le 

de ğil mi?

Ta bip  Be nim söy le mek li ği me ha cet bı rak ma dı nız.

Zik las  Eee bu nun ila cı?

Ta bip  Bu nun ila cı yok tur efen dim.

Zik las  Son ra bu kız ne ola cak?

Ta bip  Siz ba ba ol du ğu nuz için si ze bu ka da rı nı söy le mek icap et

mez se de, ar tık işin sal la na cak ye ri kal ma dı da söy le rim. Bu kız şu ha liy le 

iki ay da ha ya şa ya maz.

Zik las  Aman Mös yö (Z)!

Ta bip  Ama nı za ma nı yok! Bu na bir ilaç var. Var am ma zan nı ma 

göre ya pı la ma ya cak bir ilaç. 

Zik las  Ben ya pa rım!

Ta bip  Kı zı nı zı Mös yö Ra kım’a ve re bi lir mi si niz? 

Zik las  (Ni ha yet siz bir he ye ca na düşüp bir müd det sus tuk tan son ra) 

Kı zı öl dür me yemi ra zı ola yım? Ba na ka lır sa ben ve ri rim.

Ta bip  Ola bi lir ya, si zin bi le ce ği niz şey! İs ter se niz ho ca efen di yi kı zın 

ya nı na gir mek ten alı ko ruz. 

Zik las  Bir fa ide si olur mu?
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Ta bip  Ha yır! Bel ki bir haf ta ev vel ve fat eder de kur tu lu ruz. Siz 

bu nu da ha ev vel den düşün me liy di niz. Böy le genç bir ho ca yı kız la rın 

yan ma sok ma ma lıy dı nız.

 Zik las  Siz Ra kım Efen di’yi ta nı mı yor mu su nuz? 

Ta bip – Ra kım Efen di’de aş ka ve ala ka ya da ir hiçbir de ği şik lik, hiçbir 

iz göre me dim. Ade ta kı za kar deş çe acı mak tay dı.

Zik las  Ben de böy le ta nır ve Ra kım hak kın da ki iyi ni ye tim üze ri ne 

ye min ede bi li rim. Ya ni bu güne ka dar Ra kım kı za böy le bir ümit ve re cek 

hiçbir söz söy le me miş tir, hiçbir ta vır gös ter me miş tir de rim.

Ta bip  Ben de si zin le be ra be rim. La kin bir kı zın, bir er ke ği sev me si 

için, er kek ta ra fın dan ona bir söz söy len mek ge rek mez. Si ze da ha sı nı mı 

söy le ye yim? Eğer bun lar Ra kım Efen di ile se viş miş ol say dı lar kı zı nız da 

bu has ta lık ol maz dı. 

Zik las  Val la hi Mös yö (Z), pek doğ ru söy lüyor su nuz. Ben Ra kım’da 

böy le bir fi kir ol du ğu nu müm kün de ğil tes lim ede mem. Za val lı kız ca ğı zım 

ken di ken di si ne et miş, ken di ken di si ne kıy mış tır. Ba ka lım va li de si ni, kı zı 

Ra kım’a ra zı eder sem ben bu kı zı Ra kım’a ve ri rim. Öl dür mek ten se...

Ta bip  Eğer öy le bir şey olur sa, bel ki ümit ler kuv vet le şir.

İş te o gün kü mu aye ne bu şe kil de olup an cak: bu mu aye ne den ne 

kız la rın, ne Ra kım’ın, ne de hat ta Ma dam Zik las’ın as la ha ber le ri yok tu. 

O ak şam Mis ter Zik las gün düz kü mu aye ne nin as lı nı ka rı sı na açtı ve kı zın 

der di ne ilaç an cak ken di si ni Ra kım’a ver mek ol du ğu nu söy le di. Vay Ma

dam Zik las’ta ki te laş, te es süf, görül me ye de ğer di! Te red düt süz red det ti. 

Kı zın bu ka dar am ca za de le ri, da yı za de le ri fi lan la rı var ken baş ka sı na ve 

özel lik le bir Türk’e ve özel lik le de ken di ho ca sı na ver mek ola yı nı na sıl 

haz me de bi le ce ğim.

Za val lı Mis ters Zik las! Yüre ği nin tas dik et me ye ce ği bir hük mü ver

miş ti. Hiçbir an ne kı zı nın ölümüne ra zı ola bi lir mi? Bir iki sa at son ra 

ev vel ce ver miş ol du ğu re yin yan lış lı ğı nı an la yıp ağ la ya rak o da ko ca sıy la 
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hem fi kir ol du. O gün kü mu aye ne ola yın dan Ra kım’ın hiçbir ha be ri ol

ma dı ğı nı söy le miş tik.

Aca ba kı zın has ta lı ğı ken di aş kın dan iba ret ol du ğu nu ol sun bi lir 

miy di? Ha yır! Can bi ça re Ca nan için ken di si ni is tin tak ey le di ği za man lar 

Ca nan’ı kıs kan dı ğı nı an la mış idiy se de, bu kıs kançlı ğın kal bi nin en de rin 

ye rin de Can’a kar şı duy du ğu de rin aşk tan ol ma ih ti ma li ni düşüne me

miş ti. Ya ni has ta ya ne ka dar çok acır sa bu nun hep Can hak kın da olan 

ter te miz kar deş çe mu hab be tin den kay nak lan dı ğı nı zan ne di yor du. Hat ta 

mu aye ne günü ak şam üze ri ken di evi ne gel di ğin de yüzü gözü sar kık 

bir üzün tü için de gel miş ve bu nun se be bi ni ge rek da dı kal fa ve ge rek 

Ca nan sor du ğu za man Can’ın ölüm ha lin de has ta ol du ğu nu söy le miş 

ol ma sıy la o ge ce Ca nan bir genç kı zın ölüm ha lin de has ta ol ma sı na çok 

çok üzül düğü hal de ken di si nin Can hak kın da bu ka dar ya kın ala ka sı nı 

sor ma ya ce sa ret et miş ti.

Ra kım  Al lah, Al lah de ba ka yım şim di şüp he ye bir kat da ha kuv

vet ver!

Ca nan  Hayır, efen di ci ğim şüp he den de ğil! Si zi pek üz gün görürüm 

de onun için.

Ra kım  Na sıl te es süf et mem ya? Dağ gi bi bir genç kız ölüm ya ta

ğın da bu lun sun da acı ma mak müm kün müdür?

İş te görüyor su nuz ya Ra kım’ın Can hak kın da ki mu hab be ti in sa ni yet 

ve şef kat ica bı… Bu nun la be ra ber Ca nan’ın Ra kım nez din de cüre ti nin ne 

ka dar ar ta bil miş ol du ğu nu da bil mem görüyor mu su nuz?

Er te si sa bah Mis ter Zik las’ın ada mı yi ne ge lip Ra kım’ı da vet et ti. 

Ra kım cüm le den ev vel can’ın ha li ni sor muş sa da ge len adam na sıl bir 

bil gi ve re cek? “Bu gün da ha zi ya de iyi ce dir” sözü bu du rum da bas ma 

ka lıp bir söz de ğil mi dir?
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Kalk tı. Ar tık baş ka bir işe bak ma yıp doğ ru ca Be yoğ lu’na git ti. Mis

ter Zik las’ı dok tor Mös yö (Z) ile be ra ber bir oda da bu lup o da hi do ğal 

ola rak bun la rın ya nı na gir di.

Has ta nın ha li ni sor duk tan ve iyi kötü bir ce vap al dık tan ve de re den 

te pe den birkaç söz da hi söy le dik ten son ra:

Ta bip  Ey de li kan lı! Biz si zi bu gün ni çin ça ğır dık bi lir mi sin?

Ra kım  Hay ro la Mös yö (Z)!

Ta bip  Bi zim has ta nın ra hat sız lı ğı nın se be bi siz miş si niz.

Ra kım  (La kır dı nın far kı na va ra ma dı ise de her hal de te la şı nı giz

le ye me ye rek) Ne den Mös yö (Z)?

Ta bip  Hem ra hat sız lı ğı nın se be bi siz miş si niz, hem biz şim di şi fa sı nı 

siz den bek li yo ruz.

Ra kım  (Ayak la rı su ya ere rek hay ret için de bo zu lup) Aman Mös yö 

(Z)! Be nim hiç düşün me miş ol du ğum şey ler mi ih tar ede cek si niz?

Zik las  (Ağ la ya rak) Za ra rı yok Mös yö Ra kım, za ra rı yok. Biz hiç si zin 

düşün me miş ol du ğu nuz şe yi ha tır la ta ca ğız. O şe yi ki, siz hiç düşün me miş 

ol du ğu nuz hal de, Can pek çok tan be ri düşün mek te dir.

Ra kım  (bet be niz ki reç ke si lip buz gi bi don du kal dı.)

Ta bip  Dos tum, bu kı zın has ta lı ğı, aşk has ta lı ğı dır, mu hab bet has ta

lı ğı dır ve bu aşk, bu mu hab bet da hi si ze dir. Dün kü mu aye ne bu ger çe ği 

is pat ey le di.

Ra kım  Mis ter Zik las! Mös yö (Z)! Si zi her ne su ret le is ter se niz 

güven dir mek için her na sıl ye min is ter se niz ede yim ki, ben bu söy le di

ği niz la kır dı dan şu sa ate ka dar ha ber dar ol ma dı ğım gi bi ha la da hi bu na 

ina na ma ya ca ğım ge li yor.

Zik las ve Ta bip  Bi li yo ruz.

Ra kım  (Sözünü kes me ye rek) Zi ra yüre ği mi yok lu yo rum, yok lu yo

rum da val la hi için de böy le bir his bu la mı yo rum. Ger çi Can’ı sev dim. 
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gu rur la söy le rim ki, se ve rim. Marg rit’i da hi se ve rim. La kin ev la dım gi bi, 

kar de şim gi bi, ha lis dos tum gi bi se ve rim.

Zik las  Ben emi nim a ço cuk.

Ra kım  (Sözünü kes me ye rek) On lar da be ni se ver ler ama di nim, 

na mu sum ba şı na ye min ede rim ki, şim di ye ka dar ben ken di le rin den 

bu si zin söz le ri ni zi doğ ru la ya cak tek bir söz işit me dim, tek bir ha re ket 

gör me dim.

Ta bip  Bu ra la rı biz ce, ya nı ai le ce güve ni lir dir dos tum. Siz den şüp

he miz yok tur. Fa kat si ze de di ğim gi bi bu kı zın der di aşk tır. Bu aşk, si zin 

aş kı nız dır. Bu kız şu hal de ka lır sa öle cek tir. Eğer siz den is te di ği miz şi fa yı 

çok gör mez se niz bel ki bi raz ümit yo lu açı lır.

Ra kım  Be nim elim den ne ge lir?

Ta bip  Bi zi kı na ma ma nı zı en ev vel ri ca ede riz. Zi ra görüyor su nuz ki, 

bir ye ni yet me kı zı ölümün ka ra pen çe sin den kur tar mak için ça lı şı yo ruz. 

Şim di si zi Mis ter Zik las ken di si ne da mat et mek is ti yor. 

Ra kım  (He ye can ve coş kuy la) Ki mi? Be ni mi?

Zik las  (Ağ la ya rak) Evet, oğ lum si zi! Ne ya pa yım? Bu iş te ne si

zin, ne bi zim ka ba ha ti miz ol ma dı ğı gi bi san ki kı zın da ka ba ha ti yok tur. 

Si zin gi bi bir me le ği kim sev mez oğ lum? Ya kı şık lı lı ğı nız, ol gun lu ğu nuz, 

bil gi niz, gör günüz, ba rış se ver ha li niz, be kar tav rı nız hep bir kı zı mef tun 

ede cek hal ler dir.

Ra kım  (Da ha zi ya de te laş la) Aman Mis ter Zik las! 

Ta bip  İş te böy le ola cak. Si zin di ni ni zin müsa ade si de var dır zan

ne de rim. Mis ter Zik las ise ser best bir adam dır.

Zik las  Ne di yor su nuz Al lah’ı se ver se niz? Ben kı zı mın Müs lüman 

ol ma sı na da ra zı olu rum. İs la mi yet fe na mı dır? Hep bir Al lah’a tap mı yor 

mu yuz? İnançla rı mız ara sın da ne ka dar fark var ki! İsa ve Mer yem da hi 

bir kı zı kur tar mak için Müs lüman ol mak la teb dili mez hep de ğiş tir me

si ne izin ve rir.
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Ra kım  Efen dim ora la rı hep ko lay. Lâ kin...

Ta bip  Ar tık lâkin ma kin la zım de ğil. Bi ze bu fe da kar lı ğı et me li. Fa

kat ben zan ne de rim ki, Mis ter Zik las’a da mat ol mak si zin için fe da kar lık 

de ğil, bi la kis şe ref tir. Men fa at tir bi le!

Ra kım  Ca nım ora sı ta mam. Ben de ken di mi bu şe re fe la yık göre

mi yo rum. La kin işin için de baş ka şey var. Şu ki, ben ev li yim.

Zik las  Ev li mi?

Ra kım  Evet, iş te ha ber al dı ğı nız ca ri ye be nim eşim dir.

Zik las  Şu la kır dı nı za inan mak için ba na müsa ade bu yur ma nı zı ri ca 

ede rim Mös yö Ra kım.

Ra kım  Ha yır, efen dim inan ma nı zı ri ca ede rim.

Zik las  Ra kım Efen di, Ra kım Efen di! Ben bu iş için si ze ser ve ti min 

ya rı sı nı sun mak ta yım. Çün kü ma lım mül küm iki kı zı mın dır. Baş ka kim

se nin de ğil dir. Eğer bu de fa kı zı, şu eli ni uzat mak ta bu lu nan ölüm den 

kur ta rır san, si ze ya kın lık gi bi bir dost lu ğum da bir ta ra fa üç yüz bin İn gi liz 

li ra sı de re ce sin de bir de ser vet arz ede rim.

(Ca nan’ın ku lak la rı çın la sın…)

Ta bip  Ne sa adet!

Zik las  Za ten o kız, o ca ri ye ol sa ol sa si zin bir oda lı ğı nız ola bi lir.

Ta bip  Hat ta ni kah lı sı ol sa bi le ne en gel var? Os man lı lar ni kah lı la

rın dan ko lay ca ay rı lıp, bir di ğe ri ne da ha ni kah ola bi lir ler.

Ra kım  (Bu söz le ri tam bir hay ret le din le dik ten son ra) Mis ter Zik las, 

ben fa kir bir ço cu ğum. Hal ka ar zu hal gi bi şey ler ya za rak, ders ve re rek 

ek mek pa ra mı ka zan mak ta, ya ni de mek is te rim ki, be nim gi bi bir 

ço cu ğa et ti ği niz şu tek lif ih ya de mek tir. Özel lik le dost lu ğu mu zu mil yon

la ra de ğiş tir mem! La kin ben gön lümü Ca nan’a ver mi şim dir. O kız bu 

yu va ya esir ken, ben onu mut lu et tim inan cı nı göz le ri min önüne ala rak 

bu düşün cey le da hi ken di mi mut lu et mi şim dir. Na sıl müm kün olur ki, 

ben pa ra için ve ya baş ka bir ümit için Ca nan’ı ağ la ta yım. Ri ca ede rim 
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efen dim, el le ri ni zi öpe yim, be ni bu tek lif ten af bu yu ru nuz. Em re der se niz 

bir da ha ko na ğı nı za da gel mem...

Ra kım’ın şu sözüne ge rek Zik las, ge rek he kim ne ka dar şaş tı lar bi

li yor mu su nuz? He le he kim ade ta Ra kım’ın bu ka dar tok göz lülüğünü 

eşek li ği ne ver mek is te di. “A bu da la, ne za ke ten ol sun ba ri şu Zik las’ın 

tek li fi ni ka bul et de son ra sen yi ne Ca nan’ın la zevk et” gi bi ma na lar 

bi le zih ni ne gel di.

Bu işe siz de şa şar mı sı nız? Öy ley se şaş kın lı ğı nı za şu nu da hi ka tı nız 

ki, bu fi kir Mis ter Zik las’a da gel di. O da “De ğil şu kı zı mı al da var kı za 

du yur ma dan giz li ce Ca nan’a olan aş kı nı yi ne ko ru” de di. Lâ kin is ter se niz 

da ha zi ya de şa şı rı nız. Pek is ter se niz siz de Ra kım’ın eşek li ği ne al dır ma

yı nız. İş te Ra kım bu nu da ka bul ede me di. “Mis ter Zik las ba na öy le bir 

şey tek lif edi yor su nuz ki, si zi iyi ta nı ma sam ade ta be ni aşa ğı lı yor su nuz 

di ye si ze güce ne ce ğim ge lir di. Zi ra ben hi le kar lı ğı, ya lan cı lı ğı bütün dün

ya müka fa tı na kar şın ka bul ede mem. Na sıl olur ki, ah, na sıl olur ki, ben 

Ca nan’a Se ni se vi yo rum di ye ya lan söy le ye bi li rim?” de di.

Ra kım bu sözü söy le di ği za man göz le rin den dam la yan yaş lar sözünün 

pek cid di ol du ğu nu is pat eder di. Zik las ile ta bip Mös yö (Z) bir müd det 

ümit siz ce düşün düler. Her bi ri her ne düşün mek tey se im ka nı na ken di

si nin de inan ma dı ğı nı yüz le ri de gös te rir di. Bir ara lık hep bir lik te aya ğa 

kal kı lıp ge zin me ye baş lan dı. Ni ha yet Ra kım “Mis ter Zik las, eğer bir küs

tah lık et tim se af fet me ni zi ri ca ede rim. Em re der se niz ar tık gi de yim” di ye 

ses siz li ği ni boz muş tu. Zik las Ra kım’ı ku cak la ya rak “Ne re ye gi de cek sin 

oğ lum, ne re ye gi de cek sin? Küs tah lı ğı sen et me din. Biz et tik! Sen bi ze 

güzel ah la kın dan, tok göz lülüğün den, if fet ve bağ lı lı ğın dan, mert lik ten, 

mürüv vet ten, büyük lük ten baş ka hiçbir şey gös ter me din. Be nim alem

de en büyük dos tum da sen ola cak sın ve sen sin” di ye öp me ğe baş la dı. 

İh ti ya rın şu ha lin den ta bip da hi hüzün len di. Ni ha yet yi ne ta bip ha tı rı na 

ge len baş ka bir şe yi da hi arz ede rek or ta lı ğın bu ha li ni de ğiş tir di.
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Ta bip  Şim di öy ley se bir ça re kal dı.

Zik las  Ne dir Mös yö (Z), ne dir?

Ta bip  Bil mem bu na Mös yö Ra kım ne di ye cek?

Ra kım  (Ga yet ıs tı rap la) Bu yu ru nuz mös yö dok tor.

Ta bip  Gi de lim kı za si zin da hi onu sev di ği ni zi müj de le ye lim. Hat ta 

ba ba sı ile şöy le bir ko nuş ma nız ol du ğu nu da hi ha ber ve re rek eğer bi raz 

vak te ka dar ken di si ni top lar sa, ni ka hı nı zı kı ya ca ğı mı bi le an la ta lım. Zi ra 

gör düğüme ba kı lır sa bu kı zı en zi ya de şu ha le ko yan şey der di ni hiçbir 

kim se ye ha ber ver me me si dir. Eğer işi mey da na atar sak ce sa re ti ni, ümi

di ni da hi art tır mış olu ruz.

Zik las  Bu na ne der si niz Ra kım Efen di?

Ra kım  Ba na so rar sa nız ben bu na da izin ver mem. La kin bu ön

lem le bir fay da ka za nı la cak sa, mu ha le fet da hi et mem.

Ta bip  Si zin mu ha le fet et me me niz la zım dır. Ka za nı la cak fay da yı 

biz bi li riz.

Ta bi bin bu tu tu mu üze ri ne Zik las yan la rın da ol ma dı ğı hal de yal nız 

he kim le Ra kım kalk tı lar kı zın ya nı na git ti ler. Her za man ol du ğu gi bi kız da 

Ra kım’ı görün ce yi ne bir coş kun luk, yi ne bir se vinç görül dü.

Hal ha tır so rul du. Hat ta Can Ca nan’ın da hi ha li ni ha tı rı nı sor du. Ra

kım içer de ki oda da söy le nen söz ler üze ri ne kı za yo lun da ce vap ver miş 

mi zan ne der si niz? Eğer Ca nan’a olan aş kın dan Can’a bir tu tam ver miş 

zan ne der se niz ha ta et miş olur su nuz. Tam bir gönül tok lu lu ğuy la kı zın 

sıh hat te, afi yet te ol du ğu nu arz ey le di. Der ken ta bip efen di tav rın da bir 

büyük ol gun luk, bir büyük mert lik gös te re rek söze baş la dı.

Ta bip  Mat ma zel Can! Si ze bir şey arz ede ce ğim, ama kı rıl ma ya

cak sı nız.

Can  ( ren gi ha fif ten ata rak) Ne dir mös yö dok tor?

Ta bip  Mös yö Ra kım ba na bir sır rı nı arz ey le di. Bi lir si niz ki, he kim

ler le pa paz lar her sır rı bi lir ler ama sır sak la mak tan da uzak dur maz lar.
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Can  (Çeh re si da ha zi ya de ta gay yür ede rek) Bu söz le ri ni an la ya

mı yo rum dok tor efen di.

Ta bip  De li kan lı lık bu, ayıp de ğil ya! Ra kım Efen di’nin si ze...

Can  (Bütün bütün baş ka la şa rak) An la dım, fakat uta nı rım. Ra kım 

Efen di be ni kar deş... 

Ta bip  Ha yır, efen dim aşı ka ne mu hab bet, kar deş lik mu hab be tin den 

da ha kuv vet li dir. Öy le de ğil mi Mös yö Ra kım?

Ra kım  (Zo ra ki bir dav ra nış la) Ah! Öy le dok tor efen di, öy le! Söy

le me ye di lim var mı yor ki, söz söy le ye yim, ha li mi ken dim arz ede yim. 

Ba ri siz söy le yi niz. Ben ken di si ni böy le ya tak için de gör dük çe ne hal le re 

gir di ği me dik kat et mi yor sa, siz dik ka ti ni çe ki niz.

Can  Aca yip! Ra kım Efen di. Ger çek mi söy lüyor su nuz?

Ra kım  Pek ger çek efen dim!

Can  Şim di ye ka dar siz de ben böy le bir has ta lık ol du ğu nu zan bi le 

et me miş tim.

Ta bip  Evet efen dim? Si zin böy le ya ta ğa gir di ği niz gün den be ri 

de re ce si bir kat da ha art mak ta dır. Fa kat bi zim asıl arz ede ce ği miz şey, 

bu da de ğil dir mat ma zel.

Can  (Ba ya ğı der ma nı nı top la yıp) Da ha sı mı var?

Ta bip  Da ha sı var efen dim. Biz dün bu ha li ba ba nı za açtık.

Can  (Ev vel kin den zi ya de bo zu la rak) Ba ba ma mı?

Ra kım  Evet efen dim!

Ta bip  Ra kım Efen di’nin zo ruy la ben açtım. Müs lüman di nin de si zi 

ken di di ni niz de ol du ğu nuz hal de ni kah ede bil me ye müsa ade var dır. Pe

de ri niz bu işe ra zı ol du. Hat ta ge lip si ze ken di si ev li lik tek li fi ede cek ti, ama 

ba ba lık ha li ma lu mu nuz dur ya, şa yet siz uta nır sı nız, o hi cap eder di ye. 

Za ten be nim bu sır ra bil me me da ya na rak bu hiz me ti ba na ha va le et ti.

Can  (Yürek le ri eri te cek ka dar acı bir te bes süm le) Aca yip! Fa kat siz 

bu iş le re na sıl güven ver di niz?
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Ta bip  Kor ka rım Ra kım Efen di’yi ka bul et me mek fik rin de si niz.

Can  He le siz ba ba mı ça ğı rı nız!

Ra kım he men dı şa rı çı kıp Zik las’ı ça ğır dı. On lar ge lin ce ye ka dar 

dok tor “Ger çek söy lüyo rum mat ma zel, bu ço cuk si zin aş kı nız la çıl dı ra

cak tır. Pe de ri niz onun ha li ne mer ha met ede rek ev len me ni ze kat la nı yor. 

İş yal nız si zin em ri ni ze kal dı” söz le ri ni ta mam la ya bil di. Zik las ve Ra kım 

da hi gel di ler.

Can  (Aca yip bir utan gaçlık ha liy le) Ba ba cı ğım, dok tor efen di bir 

şey ler söy lüyor!

Zik las  Evet kı zım. Siz de ne söy le ye cek se niz, söy le yi niz. Bu ra da 

bir ya ban cı mız yok tur.

Ra kım  İs ter se niz ben de dı şa rı ya çı ka rım.

Can  (Yi ne acı bir te bes süm le) Ne de mek ca nım? Ken di ken di si ne: 

[Ni han ki ma ne dan ra zı ger saz ned mah fel ha]

Ra kım bu bey ti işi tin ce se be bi ni an la ya ma dı ğı bir tit re me duy du.

Can  (Sözün de de vam la) Evet ba ba cı ğım! Dok tor efen di söy le mek 

la zım olan söz le ri söy le di. Ben bu işin im ka nı na hüküm ve re me dim. 

Son ra da ba na Ra kım Efen di’yi se vip sev me di ği mi sor du. Hal bu ki onun 

be ni pek sev di ği ni, be nim için çıl dı ra ca ğı nı da Ra kım Efen di dı şa rı ya 

çık tı ğı za man söy le di.

Zik las  İyi ya kı zım! Sen ne ce vap ve re cek sin?

Can  Ah iş te be nim ce va bım da bu dur: Ben Ra kım’ı se vi yo rum. O 

da be ni se vi yor. Se vi yor ama onun be ni se vi şi, be nim onu se vi şim gi bi 

de ğil dir. O be ni kar deş gi bi se vi yor. Onun ca ri ye si Ca nan onu na sıl se vi

yor sa, ben de öy le se vi yo rum. Se vi yo rum ama ah, ne fay da kız ca ğız bu 

sözü söy ler ken göz le ri dol mak la be ra ber ba ba sı ve dok tor ve Ra kım’ın 

da hi göz le ri dol du.

Can  (Ra kım, Ra kım! (Ger ber le bim nüha leb ya bem? i ha yat ba ki 

Ân dem ki eanı şir bün ba hed le leb resi de)
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Bu be yit üze ri ne Ra kım bütün bütün bo şa nıp, ade ta hün gür hün gür 

ağ la ma ya baş la dı. İh ti yar pe der da hi Ra kım’ı göre rek ağ la dı. Dok tor sa 

mer mer gi bi kas ka tı ve buz ke sil di.

Can  Ba ba cı ğım, ver di ği niz ka rar da bir şey ya pa bil me im ka nı ol sa 

ben şim di di ri lir, kal kar dım. Sa na ne di yo rum? Ra kım be ni, be nim onu 

sev di ğim gi bi sev mez. Kız kar de şi gi bi se ver. Eğer be nim onu sev di ğim 

gi bi sev miş ol say dı, şim di ye ka dar mut la ka bir ese ri ni gös te rir di. Kız lar, 

kız lar la bu ka dar mah rem ce ko nuş sa lar, el bet te bir bi ri ne yüz le ri ni kı zar

ta cak gi bi söz ler söy le ye bi lir ler ise de, Ra kım bi zim ya nı mız da bir kı zın 

ağ zı na ala bi le ce ği sözü da hi al ma mış tır. Onu bu hal de gör dük çe ben de 

ona tek söz söy le me dim. Yal nız ken di ken di me der dim ki:

(Ba dil sen key net aya hiç der gir deş bi

Âh ateş bar u söz ü si nei şeb gir ma)

Zik las  Güzel ya a kı zım. İş te Ra kım da hi böy le se nin gi bi, se ni sev

di ği hal de bir ke li me cik söy le mez miş. Öy le de ğil mi Ra kım Efen di?

Ra kım’da ce vap ver me ğe ik ti dar kal ma mış idi ki, ce vap ver sin.

Can  Na fi le ba ba cı ğım! Or ta yer de onun ca ri ye si Ca nan var ken ne 

yap sa nız na fi le. Hat ta Ra kım ba na acı dı ğın dan ötürü si zin de di ği ni ze ra zı 

ola cak ol sa bi le, ben. ra zı ol mam. Zi ra ve fat eder sem, ben ede yim. Ken di 

mut lu lu ğum için ça re siz bir kız ca ğı zın he la ki ne ra zı ola mam.

Or ta lı ğın ha li baş ka laş tı. Zi ra, dok tor, bi le ar tık hıçkı ra hıçkı ra ağ la ma

ğa baş la mış tı. Be re ket ver sin ki, kı zın va li de si ora da yok tu. Eğer mev cut 

ol say dı, da ha baş ka hal ler da hi or ta ya çı ka ca ğı na şüp he yok tu. Can ise 

ar tık ağ la ma yı fi la nı da kay be de rek Ra kım’a na zar la:

Vel ha sıl ba ba cı ğım, be nim için gös ter di ği niz mer ha me te te şek kür

ler ede rim. Si zede ede rim mös yö dok tor. Sa na da te şek kür ler ede rim 

Ra kım Efen di. Zi ra sen bu ka dar cık bir hi le ye rı za gös ter mek için da hi, 

gön lüne büyük bir sa vaş açmış sın dır. Bu fe da kar lık se nin ta ra fın dan 

be nim için bir büyük fe da kar lık tır. Ah şu sa atim de sen den bir öpücük 
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al mak için her ayı bı göze al dı rır dım. La kin ka ra rım ahi re te ka dar se nin 

bir öpücüğüne da hi has ret ola rak git mek tir. Al lah’ın mer ha me ti ni bu 

su ret le ka za na bi le ce ğim ümi din de yim.

Mec li sin bun dan zi ya de pe ri şan lı ğı nı kal dı ra cak kim se de kuv vet 

kal ma mış tı. En ev vel dok tor za af gös te re rek dı şa rı ya çık tı. Ar ka sı sı ra da 

Ra kım çı kıp, bi ça re ba ba sı bir müd det hüzün lüce kı zın yüzüne bak tık

tan son ra, o da hi çı kıp va li de siy le, küçük kız kar de şi ni has ta nın ya nı na 

gön der di.

Pe kâla, bun lar dı şa rı ya çık tı lar da, baş ka bir tar tış ma ya fi la na mı 

baş la dı lar? Ne müm kün, üçü da hi dil siz le rin bir bi ri ne ba kı şıp kaş la, göz

le an laş ma ya ça lış tık la rı gi bi bir bi ri nin yüzüne ba kakal mış lar ve her bi ri 

ümit siz lik le ri ni bir bi ri ne an lat mak için di ğe ri ne kaş ve göz işa ret le riy le 

ka lıp, baş ka hiçbir söz söy le me miş ler di. Kı zın ya nın da va li de siy le, küçük 

kız kar de şi ne söy leş ti ler?

İş te onu biz bil mi yo ruz. Bi zim bil di ği miz ka da rı şu ki, Ra kım ar tık bu 

ma tem li ha ne de ika met la zım gel me ye ce ği ni an la ya rak bir ara lık sı vış tı, 

çık tı. Ve Can’ın ıs tı rap lı ha li ne ağ lar ca sı na ya dır ga ya rak boy nu nu büküp 

Kum ba ra cı yo ku şun dan aşa ğı in me ğe baş la dı.
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OnuncuKısım

Za val lı Can’ın Ra kım’a kar şı duy du ğu aşk ger çek ten ola ğa nüs tüy dü. 

O ka darki, o za ma na ka dar Ra kım’da Can için bir aşk yok sa bi le, on dan 

son ra sı için ola bil me si baş gös ter miş de ni le bi lir. “O za val lı kız ca ğız ne 

hal le re gir miş, ahi ret in sa nı gi bi ol muş. Val la hi se vil me ye cek kız da de

ğil dir. Fars ça oku mak da ona öz güy dü. Ah, iş te onu bu hal le re ko yan 

ho ca Ha fız’ın Di va nı de ğil mi dir? Ben bu de re ce ye ka dar et ki si ola ca ğı nı 

he sap ede me miş tim. En ya nık be yit le ri na sıl bir ateş le din ler ve alır dı. 

Me ğer ken di si ni ze hir le mek için miş. Vah bi ça re Can, vah! Eğer kı za bir 

hal olur sa val lah ya na rım” di ye Hen dek ba şı’na ka dar in di.

Ora da ki me rast gel se iyi? Fe la tun Bey’e!

Adam bı rak şu se fi hi be!

Na sıl bı ra kı rız. Hi ka ye mi zin ya rı sı na or tak olan bir za tı na sıl terk 

ede riz?

O hop pa yı bu hi ka ye ye hiç bi le kat ma ma lıy dı.

Öy le la zım dı ama na sıl sa kat mış bu lun duk. Hem Fe la tun Bey’e bun lar 

ni çin ge rek ti? Yok sa he ri fin şu alaf ran ga lı ğı nı çe ke mez mi ol du nuz? Eğer 

Fe la tun Bey ol ma mış ol say dı, ma yo nez me se le si mey da na çı kar mıy dı? 

Ya otel (C) öy le bir zen gin alaf ran ga Os man lı yı göre bi lir miy di? Ka ğıt ha

ne’de ma da mın ara ba sı önün de çif te mı zı ka ça lı nır mıy dı?
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Ba ta sı ya git tik ten son ra ne ye ya rar?

Za ra rı yok! İş te si zi te min ede riz ki, bun dan son ra ba ta sı ya git me

ye cek. Gi de me ye cek ki, git sin.

Kor ka rız pa ra lar...

Kor ka ca ğı nı za din le yi niz:

Fe la tun  Oo, bi ra der! Al lah ver sin, Al lah ver sin! Ki bar lık baş ka şey! 

Es ki dost la rı göre mez olur lar.

Ra kım  (Is tı ra bın dan ne söy le di ği ni bi le bi le me ye rek) Es tağ fu rul lah 

bi ra der! Bu gün zih nim pek pe ri şan dır. Şu Zik las’ın kı zı yok mu? Büyüğü, 

ha ni ya şu Can!

Fe la tun  Evet, in sa nın ku cak la mak is te ye ce ği Can de ğil mi? Ca nı na 

yan dı ğım, an ne si yan lış lık la ka ran lık ta ku cak lan ma mış ol say dı...

Ra kım  Bı rak Al lah’ı se ver sen! Kız ca ğız can üze rin de.

Fe la tun  Ne için?

Ra kım  Bi lir mi yim ben, ne için? Ga li ba ve rem ol muş, he kim ler 

aşk ha li dir di yor lar.

Fe la tun  İş te gör dün mü? Se nin gi bi fi lo zof la rın ya pa ca ğı iş bu ka dar 

olur. İf fe ti ko ru ya lım, ede bi ko ru ya lım di ye böy le kör pe cik kız la rı ve rem 

eder ler, bı ra kır lar. Ba na il gi duy muş ol say dı da, bak hiç böy le ve rem olur 

muy du? Turp gi bi ya şar dı, turp!

Ra kım  (kor kuy la) Adam bı ra ka lım ar tık şu acık lı me se le yi. Kız ca ğız 

bu gün, ya rın yol cu dur. Sen ne hal de sin ba ka lım sen ? Po li ni ile ra hat 

ede bi li yor mu sun ?

Fe la tun  Ma dem sen ba na Can’ın la kır dı sı nı bı rak tır dın, ben de 

sa na Po li ni’nin la kır dı sı nı bı rak ma yı tek lif ede rim.

Ra kım O ne için ya?

Fe la tun  Şu nun için ki, ar tık ken di sin den ay rıl dım.

Ra kım  (Te laş la) Se bep?

Fe la tun  Bı rak şu kal ta ğı, Al lah’ı se ver sen!
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Ra kım  Ca nım, o naz lı Po li ni şim di kal tak mı ol du ?

Fe la tun  Hın zır kah pe, be ni yo lup kül et tik ten so na ra yüz çe vi ri

ver di.

Ra kım  Yol duk tan son ra mı?

Fe la tun  Ah, öy le ya!

Ra kım  Ba ri ma li birkaç bin li ra ya ol du mu?

Fe la tun  Birkaç bin mi ? On al tı bin di ye mi yor mu sun?

Ra kım  (Da ha zi ya de te laş la) Ne de din? Za ten se nin ser ve tin ne 

ka dar idi ki?

Fe la tun  (Göz le ri do la rak) İş te ne ka dar sa hep si ni yol du!... Ah 

bi ra der, sen ba na pek doğ ru su nu söy le miş tin ama ne fay da. O za man 

şim di ki ak lım ol say dı, ne ya pa ca ğı mı ben bi li yor dum.

Ra kım  Ey şim di?

Fe la tun  Şim di taş lar la dövün mek te yim ama fay da yok. Eniş tem le 

de bo zuş tuk. Dün ya nın ha li ni şim di an la dım di yo rum ya! Pa ra sız kay nı 

eniş te ler, pa ra sız bi ra de ri hem şi re ler de ka bul et mi yor muş. (Göz le ri nin 

ya şı da ha zi ya de art tı.)

Ra kım  Bu iş böy le ka la cak de ğil a! El bet bir ça re si ni düşün müş

sün dür.

Fe la tun  Dün ya da bir dos tum var mış. Vak tiy le et ti ğim bun ca iyi

lik le rin bir mey ve si. 

Ra kım  An lı yo rum!

Fe la tun  İş te şim di onun mer ha me ti ne sı ğın dım. Bi ze bir mu ta sar rıf lık 

ya ka la ya bi le cek. Bu nu içten lik le is ti yo rum. Çün kü ba na güven ve ri yor.

Ra kım  Al lah ver sin bi ra der! Val la hi mem nun olu ruz. Bi zim de eğer 

eli miz den bir şey gel se esir ge me yiz ama. 

Ra kım bu la kır dı yı söy ler söy le mez Fe la tun bir ke re Ra kım’ın 

yüzüne ba kıp ve acı bir te bes süm edip ba de ve da da hi et me den al dı 
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yürüyüver di. Şim di bu da bi ça re Ra kım için bir dert ol du mu? Ar tık alt 

ta ra fı nı sor ma yı nız.

Bu Ra kım için ni ye bir dert ola cak? Vak tiy le göz le ri ni açma lı idi de, 

elin de ki ser ve ti bir kal ta ğa kap tır ma ma lıy dı. Ev vel le ri Ra kım’ı be ğen mi

yor du ya!

Evet, bu la kır dı da hak lı sı nız. La kin Ra kım gi bi bir ço cuk kim se nin 

ağ la yıp sız la ma sı na da ya na maz. Düş ma nı nın böy le bir acı çek me sin

den in ci nir.

İş te Ra kım da hi böy le biri de ğil, Can’ın has ta lı ğın dan çı kan iki çe şit 

elem için de ola rak ha ne si ne gel di ki, o ak şam çe ne le ri ni bı çak açma

ya rak, hat ta ye mek ye me ğe bi le gücü yok tu. Efen di si nin şu acık lı ha li 

Ca nan’ı da hi ni ha yet de re ce de in cit ti. An cak bu ge ce ki hal her za man ki

ler le kar şı laş tı rı la ma dı ğın dan za val lı kız ca ğız şa ka laş ma ya bi le ta ham mül 

ede me di ğin den Ra kım’ın kar şı sın da bo yun cu ğu nu bük tü, kal dı. O ge ce 

Ra kım’ın si ga ra, kah ve ve sa ire hak kın da Ca nan’a ver di ği emir ler ade ta 

şim di bir maz lu mun ka nı nı döke rek he nüz bı ça ğı nı sil mek te bu lu nan 

ye ni çe ri zor ba sı nın ağ zın dan çı kı yor muş ça sı na bir acıy la çı kar dı. Bi na ena

leyh, Ca nan bu ola ğa nüs tü du ru ma ağ la mak ve ya hut ağ la ma mak la zım 

ge le ce ğin de da hi şa şı rıp da her kes yat tık tan son ra, ken di ya ta ğı için de 

ra hat ra hat ve bol bol ve ka na ka na ağ la ma yı ba şa ra bil di.

Ha ni ya o işi ne, gücüne as la za rar ver me yip kro no met re sa at gi

bi iş le mek te olan Ra kım, er te si günü ne re ye gi de ce ği ni, ne ede ce ği ni 

şa şı ra rak “Şim di gi yi ni rim, şim di kal ka rım, şim di gi de rim. Fa kat ne re ye 

git me li, ne iş gör me li?” di ye ikin di yi evin de edip bi na ena leyh ak şa mı 

da hi ora da çı kar ma ğa mec bur ol du. Sa at onu geçtik ten son ra Jo ze fi

no’nun zi ya fe ti ak şa mın dan kal ma ya rım bey lik ra kı dan bi raz ra kı çı kar

tıp içme ye baş la dı. Ca nan’ı da hi pi ya no ya oturt muş idiy se de, kız ca ğız 

efen di sin de coş ku göre me yin ce ken di si nin de iş ta hı gi der, çal dı ğın dan 

öy le lez zet al maz dı.



157

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

Der ken Jo ze fi no gel me sin mi! Me ğer o gün, ders günü imiş. Ra kım 

ken di si ni kar şı la dı. Ka dın ga yet şen ve hat ta şuh meş rep ol du ğun dan bin 

gülüm se me ler le ge rek Ra kım’a ve ge rek Ca nan’a se lam ver miş ti. İki si de 

Jo ze fi no’nun se la mı nı pek so ğuk bir mu ame le ile al dı lar. Jo ze fi no şaş tı, 

kal dı. Bu so ğuk dav ra nı şa hiçbir an lam ve re me di.

Jo ze fi no  O ne? Ben bu sa adet le do lu olan ha ne yi bu ak şam bir 

ke der le do lu görüyo rum. Ha yır dır in şal lah!

Ra kım  Hayır, ham dol sun hiçbir ke de ri miz yok tur. 

Jo ze fi no  Li sa nı nız, yüre ği niz de ki şe yi söy le mi yor. Kor ka rım Ca nan 

se nin ca nı nı sık tı.

Ca nan  (Kor ku sun dan tit re ye rek) Hayır, ma dam ben hiçbir şey 

yap ma dım.

Ra kım  Hiç Ca nan be nim ca nı mı sı kar mı? Bu la kır dı yı ben söy le miş 

ol sam, sen inan ma ma lı sın.

Jo ze fi no  Öy le ol mak la zım ge le ce ği ni bi li rim. Fa kat bu gün siz de 

mut la ka bir hal var!

Ra kım  Yok de ğil, var! Ha ni ya Mis ter Zik las yok mu, iş te onun büyük 

kı zı ölüm ha lin de has ta da, ona pek acı yo rum. Bir genç kı zın gür le yip 

git me si in sa nı yak maz mı a ma dam?

Jo ze fi no T Va kıa acı na cak bir şey. Has ta lı ğı ne imiş?

Ra kım  Gençle rin has ta lı ğı ne olur? Ma lum a in ce has ta lık!

Jo ze fi no  Vah za val lı kız ca ğız vah! Val lah acı dım.

Ra kım  He le be nim ne ka dar acı dı ğı mı müm kün de ğil ta sav vur 

ede mez si niz. Ade ta kız ca ğız la kar deş gi bi ge çi nir dik.

Jo ze fi no  Ca nım da ha şim di den kı zı ve fat et miş ka bul edip de yan

mak la zım gel mez a! İn şal lah bir şey ol maz da, kal kar!

Ra kım  Evet, ba ba sı na böy le te sel li le ri biz de ver dik. Her ney se 

bi zim bu gün kü sı kın tı la rı mız dan bi ri si iş te bu. Bi ri si de bi zim Fe la tun 

Bey me se le si.
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Jo ze fi no  O Fe la tun Bey kim dir ki, me se le si ne ol du ğu nu an la ya lım.

Ra kım  Vay sen Fe la tun Bey’in kim ol du ğu nu bil mi yor mu sun?

Jo ze fi no  Sen ona da ir ba na hiçbir şey söy le me din.

Ra kım  Söy le me ye lüzum gör me dim de onun için. Zi ra Fe la tun 

Bey’i Be yoğ lu’nda ta nı ma yan kal ma mış tır ki.

Jo ze fi no  Ha, an la dım, an la dım. Şu Pla ton Bey de ğil mi?

Ra kım  Evet, iş te o! Onun Türk çe is mi Fe la tun, Frenk çe’si Pla

ton’dur.

Jo ze fi no  O bir ti yat ro cu akt ris ile beş yıl dız lı otel de de prens lik 

tas la mak tay dı. Hat ta ken di ai le si gök yüzün den süla le sin den in di ğin den 

ba his le asil za de lik da va eder di.

Ra kım  Asil za de lik da va et ti ği ni bil mem. Ve lev ki et sin. Bi zim mem

le ket te ham dol sun bu ce sa ret yok tur.

Jo ze fi no  Ey, o bey efen di nin ne si ne acı yor sun?

Ra kım  Pa ra la rı tüket miş de onun için!

Jo ze fi no  Vah be nim ço cuk Ra kım’cı ğım vah! A oğ lum dün ya nın her 

bu da la sı na acı mak se nin va zi fen mi? Pla ton Bey ço cuk de ğil idi ya! Hal

bu ki Be yoğ lu’nda onun pa ra la rı tüke te ce ği ni ço cuk lar da hi an la mış tı.

Ra kım  Ama ben ona acı rım Jo ze fi no, acı rım. Zi ra ne ka dar ol sa 

ar ka da şım dı.

Jo ze fi no  Ben inan mam ki, o adam se nin ar ka da şın ol sun. Zi ra se

nin ar ka da şın ol say dı, mut la ka se nin akıl ve hik me tin den ya rar la nır dı. 

Biz ha ber al mak ta idik ya! Mat ma zel Po li ni yal nız ken di he sa bı na ola rak 

Fran sa’ya el li bin frank tan zi ya de po li çe gön der miş. Ken di aş kı nı oyun da 

yen di rip pa ra la ra or tak olan met res le ya şa ma nın ni ha ye ti bu dur. Ne re de 

bir yan ke si ci var sa onu kont ve ya hut ba ron di ye Pla ton’a tak dim eder, 

der hal ku ma ra sevk ey ler ve bun lar ken di aş kın dan ne ka za nır sa ha nım 

efen di de or tak olur du.
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Ra kım  (kor kuy la) Sa na bir şey söy le ye yim mi Jo ze fi no? Si zin bu 

Av ru pa’nın fe na la rı, iyi le rin den pek çok zi ya de!

Jo ze fi no  Ona şüp he mi is ter? La kin şu nu da bil ki, si zin bu İs tan

bul’un da bu da la la rı, akıl lı la rın dan pek çok zi ya de. İşit ti ği me göre o 

Pla ton Bey’in üç dört yüz bin frank ser ma ye si var mış. Bu ser ma ye nin 

adıy la üç dört yüz bin se ne öm rü ol sa, yi ne bir bey ola rak ya şa ya bi lir

di. Bu pa ra yı ken di si ne ba ba sı bı rak mış. O da hi ken di si ni har ca ma ya 

zo run lu gör müş. Ba ka lım bey efen di mi zin üç dört yüz ku ruş ka zan mak 

kud re ti var mıy dı?

Ra kım  Ne ge zer!

Jo ze fi no  Gör dün mü bir ke re? İn san pa ra har car ama pa ra ka zan

ma ğa kud re ti olur ve da ha ala sı pa ra ka zan ma ğa baş lar da, öy le har car. 

Pa ra ka zan ma ğa baş lar da har car de me min se be bi şu dur ki, ba zı adam lar 

ken di le ri nin pa ra ka zan ma ya güç le ri nin yet ti ği ni zan ne der ler se de, bu 

zan el le rin de ki ser ve tin bit me ye ce ği hak kın da olan zan la rı gi bi dir. Sen 

de gençsin. Hem se nin hüne rin, se nin be ce rin ka zan dı rı yor du. Sen ni çin 

onun gi bi yap ma dın?

Ra kım  (Ga rip bir gülüm se mey le ya vaş ça) Be ni de sen baş tan çı

kar ma dın mı?

Jo ze fi no  Bak şu da dı ço cu ğu na bir ke re. Bak şu be şik be be ği ne! 

Ah is ter dim se nin de ya ka nı Mat ma zel (Bu ara lık Ca nan, efen di si nin Jo

ze fi no’nun ku la ğı na fı sıl da dı ğı nı görün ce dı şa rı ya çı kar) Po li ni gi bi bi ri si 

ya ka la mış ol say dı da, se ni de gör sey dim.

Ra kım  Be nim ne yi mi ala cak?

Jo ze fi no  Hiç ol maz sa se ni iş ten, güç ten en gel le yip pe ri şan ey ler di 

ya. Za lim, ben sa na va li de lik et tim. Pek de va li de lik de me yim ama hem

şi re lik et tim. Da ha doğ ru su dost luk et tim.

Ra kım  Ca nım, bil mi yor mu yum ya, La ti fe edi yo rum.
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Jo ze fi no  Ha şöy le, ken di ida re si ne gücü ol ma yan ve hal bu ki dün

ya sın da ken di sin den baş ka bir kim se yi be ğen me yen ba şı boş la rın ha li ne 

acı yıp da me sut ha ne ni acıy la dol dur ma nın ne an la mı var? Bi raz da şa ka 

yap. He le şu ra kı dan bir yu dum da ba na ver ba ka yım. Jo ze fi no ra kı içi

yor muş di ye büyük ma dam la rın ku la ğı na gi de cek ol sa, dün ya da ben den 

da ha fe na ka rı ol maz dı. Fa kat Jo ze fi no ra kı içer ama Ra kım’ın ya nın da 

içer. Er kek sev di se ver ama Ra kım’ı sev di ve onu se ver! Zi ra er te si günü 

Be yoğ lu’nda ilan olun ma ya ca ğı nı bi lir. Ah be nim akıl lı Ra kım’cı ğım, şu 

ka fir Ca nan se ni be nim ku ca ğım dan al dı ama val la hi kız ca ğı za da rıl mam! 

On dan baş ka bi ri si al mış ol say dı, sen be ni da hi ya tak la ra se ril miş görür

dün. La kin Ca nan ne re ye git ti?

Ra kım  Ça ğı ra lım. Ca nan! Ca nan!

Ca nan  (Dı şa rı dan) Bu yur efen dim!

Efen di si nin ken di si ni ça ğır ma sı üze ri ne kız ca ğız se vi ne se vi ne ge lir. 

Ge rek Jo ze fi no’ya ve ge rek efen di si ne içki su nar. Jo ze fi no’nun söz le ri 

Ra kım’ın ke de ri ni da ğıt mış ol du ğu için ca nı mı zı ka is ter. Jo ze fi no biz zat 

kal kar, ga yet ke yif li ha va lar la or ta lı ğın ev vel ki ağız ta dı nı ye ni ler. On dan 

son ra Ca nan da hi pi ya no ya otu rup hem şar kı okur, hem pi ya no ya do

ku nur. Ta sa at on bir bu çu ğa, on iki ye ge lir.

Jo ze fi no  Ra kım!

Ra kım  Ne var?

Jo ze fi no  Bu ak şam be ni mi sa fir ka bul eder mi sin?

Ra kım  (te red düt et me den) Hay hay, ca nı ma min net! Hem ka bul 

ede rim, hem de sen ba na bu ka dar zah met çı kar ma dı ğın için sa na bir 

de te şek kür ede rim.

Jo ze fi no  Ama bir şar tı var.

Ra kım  Ne dir ba ka lım o şart?

Jo ze fi no  Sen ye rin den kı mıl dan ma yıp her ge ce ki ra ha tı nı boz ma

ya cak sın. Ben Ca nan’la be ra ber ya ta rım.
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Jo ze fi no’nun o ge ce da hi ora da ka la ca ğı ve ken di siy le be ra ber ya

ta ca ğı Ca nan’ın çeh re sin de ye ni bir ne şe var dı.

Ra kım  Ha yır, iş te yal nız bu ol maz. Sen be nim ra ha tı mı is te mi yor 

mu sun? Ben da dı mın oda sın da pe ka la ra hat ede rim. Şim di Ca nan kal

kar, be nim ya ta ğı mın çar şaf la rı nı de ğiş ti rir. Haydi, Ca nan ba ka lım (Ca nan 

se vi ne rek gi der.)

Jo ze fi no  Vay, ha ni ya tek lif siz, zah met siz bu lu na cak tık ya! İş te sen 

ra hat sız ol dun.

Ra kım  Hiç, as la!

Jo ze fi no  Hem çar şaf la rım ni çin de ğiş ti ri yor sun?

Ra kım  (Gülüm se mey le) Bel ki ya dır gar sın di ye.

Jo ze fi no  Ben şim di se ni döve ce ğim. Vak tiy le sen ba na ben sa na 

so ğuk dur duk mu? İş te ben bu ge ce se nin misk gi bi ko ku nu kok la ya rak 

ya ta ğın da ya tar, ra hat ede rim.

Ra kım  Şim di bu la ti fe le ri bı ra ka lım da, da dım dan ye me ği mi zi 

so ra lım.

Jo ze fi no  Val la hi is te di ğim gi bi ol ma dı. Siz yi ne bir şey le ri ka rış tır

dı nız.

Ra kım  Bre ca nım tek lif siz ola lım di ye aç mı ka la lım? Ha zır da ha 

vak ti miz var. Eğer bir şe ye ih ti ya cı nız var sa der hal ye ri ne ge ti ri riz da dı

cı ğım!

Fe da yi  (Aşa ğı dan) Bu yur oğ lum!

Ra kım  Bi raz bu ra ya gel sen a!

Jo ze fi no  İş te şim di da dı yı da da rıl ta ca ğız.

Ra kım  Da dı yı mı? Am ma an la mış sın ha!

Fe da yi gel di ğin de Ra kım ak şa ma yi ye cek ne ol du ğu nu so rar. Mev

sim pat lı can mev si mi ol du ğu için da dı bir ala pat lı can lı ke bap, bir de ala 

oturt ma ve bir pat lı can dol ma sı ve bir de pi lav ol du ğu nu söy ler.

Fe da yi  Kor ka rım bu ak şam ko ka na yı biz de alı ko ya cak sın ?
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Ra kım  Evet, ye me ği miz de ki fa yet eder ya.

Fe da yi  (Tam bir mem nu ni yet tav rıy la) Eder efen dim, eder. Bi zim 

sa han la rı mız büyük tür. Sor ko ka na ya da, eğer ca nı baş ka bir şey da ha 

is ti yor sa, he men ya pı ve re lim. Ya ğı mız var, şe ke ri miz var, pi rin ci miz var, 

ham dol sun her şe yi miz var.

Jo ze fi no da dı kal fa nın mem nun tav rı nı görün ce onun da hi ken di

si ni ka bul et miş ol du ğu nu an la mış tı. Bir de Ra kım ye mek le ri sa yıp ta rif 

edin ce Jo ze fi no ço cuk gi bi se vi ne rek:

 Da ha ne is te riz ki, bu ka dar ye mek çok tur bi le. Te şek kür ede rim 

da dı kal fa ya ki, be ni se vi yor!

Ra kım  (Bu söz le ri da dı kal fa ya ter cüme ve onun da hi ce va bı nı 

Jo ze fi no’ya açık la dık tan ve da dı kal fa git tik ten son ra) Sen ne zan ne

di yor sun Al lah’ı se ver sen? Bi zim da dı kal fa se vi le cek in san la rı ben den 

da ha alabi lir... Sen bu ra da al tı ay mi sa fir ol san, da dı kal fa nın bu ge ce ki 

mem nu ni ye ti ni al tı ay müd det da ha uzat mış olur sun..

Jo ze fi no  Mut lu sun Ra kım, val la hi mut lu sun. Yüzünü yer le re süre

rek Ce nabı Hakk’a dua ve te şek kür et. 

Ra kım  Evet, Ce nabı Hakk’ın, hak kım da olan bun ca lütuf ve ih sa

nı nı tak dir et me ye cek ka dar de ği lim ma dam... Be nim gi bi ök süz ço cu ğu 

bu ka dar ni met te boğ mak!Ba na se nin gi bi dost lar ver mek... Ca nan da 

işi ni bi tir di ği için gel di. Mı zı ka lar la, şar kı lar la ye mek vak ti ne ka dar va kit 

ge çi ril di. Sof ra kur mak vak ti gel di ğin de hep si işe yar dım edip Jo ze fi no 

biz zat sof ra yı kur muş, Ra kım da da dı kal fa ya zah met ol ma ma sı için aşa

ğı dan ye mek le ri ge ti ri ver miş ti. Hep si be ra ber sof ra ya otu rup ye me ği 

ye di ler. Bun la rın o ge ce ki ha li ni bi ri si gör sey di, Jo ze fi no’yu ya Ra kım’ın 

an ne si sa nır, ya hut ab la sı. Zi ra bu de re ce ye ka dar be yin le rin de kar ma şa 

yok muş ça sı na Ra kım Jo ze fi no’dan bir si ga ra ya kı ver me si ni ri ca eder di. 

Bu mu hab bet sa at üçe ka dar sür dü. On dan son ra Jo ze fi no Ra kım’ın ya
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ta ğı na, Ra kım da dı sı nın oda sı na ve Ca nan da hi ken di ye ri ne çe kil mek 

üze re sa lon bo şal tıl dı.

Ge çen de fa ol du ğu gi bi mut la ka bu de fa da Jo ze fi no Ca nan’ı so rar.

Afe rin, iyi bil di niz.

Hem de mut la ka bu de fa Ca nan da hi ken di sin de ba zı sır la rı 

keş fe der.

Hay, hay! Çün kü Ka ğıt ha ne se ya ha ti ve ge ce mi sa fir li ği nin ikin ci de fa 

ol ma sıy la be ra ber, üç dört ay dan be ri dost lu ğun da bi raz da ha ge niş le

me si kız ca ğı za bu ce sa re ti ve re bi le ce ği he sap olu nur.

Aca ba ger çek ten ver miş mi ki?

Ver miş ya! İş te si ze hi ka ye ede lim de ba kı nız:

Ca nan mi sa fir so yun dur mak için ya nı na gi dip de, Jo ze fi no so yun

ma ğa baş la dı ğı an da sor gu la ma ya baş la dı.

Jo ze fi no  Ey, söy le ba ka lım Ca nan Ha nım, efen di se ni ha la sev mi

yor mu?

Ca nan  (Küçük bir utan gaçlık la) Efen di be ni ni çin sev me sin? İş te 

gör dünüz ya, bu gün kü dar gın lı ğı da ba na de ğil miş.

Jo ze fi no  Ha yır, ama cım o de ğil. Se ni ha la kar deş gi bi mi se vi yor 

de mek is te rim.

Ca nan  Kar deş gi bi de se vi yor, kı zı gi bi de se vi yor.

Jo ze fi no  Kı zar ma da, da ha ne gi bi se vi yor ben hep si ni bi li rim ya! 

Sa na da söy let mek is ti yo rum. Çün kü böy le şey ler ba na lez zet ve rir.

Ca nan  (Ezi le rek) Her tür lü se vi yor.

Jo ze fi no  Söy le di yo rum.

Ca nan  Söy le dim ya iş te.

Jo ze fi no  Söy le mi yor sun ki. Hiç bu oda da, bu ya tak ta be ra ber 

yat tı ğı nız var mı?

Ca nan  (Ke der le) Of us ta cı ğım, ama ar tık çok so ru yor su nuz.

Jo ze fi no  So ra ca ğım! Evet, sor ma ya hak kım var..
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Ben se nin va li den gi bi de ğil mi yim?

Ca nan  Öy le si niz us ta cı ğım.

Jo ze fi no  İyi ya iş te, ben den, va li den den sır rı nı sak la ma ma lı. Doğ ru 

söy le ba ka yım, efen di se ni oda lık et ti mi?

Us ta sı nın bu de re ce ıs ra rı üze ri ne Ca nan’ın bil di ği miz utan gaçlı ğı yi ne 

baş gös te re rek Jo ze fi no’yu bı ra kıp kaçmak is ter ama Jo ze fi no ken di si ni 

ya ka la yıp bas kı sı nı sür dürün ce (Çar na çar) Et ti us ta cı ğım!

Jo ze fi no  Ya lan!

Ca nan  Val lah et ti! İki ay olu yor.

Jo ze fi no  (De rin den bir göğüs ge çir mek le be ra ber bek le me di ği 

bir mem nu ni yet le) Afe rin Ca nan, afe rin! Oh iş te şim di ta ma mıy la ra

hat la dım.

Ca nan  (Bi raz da ha ce sa ret bu la rak) Ni çin us ta cı ğım.

Jo ze fi no  Ben bi li rim ni çin!

Ca nan  Yok ama ben siz den sır rı mı sak la ma dım ya. Siz de bil di ği ni zi 

ben den sak la ma yı nız.

Bi ça re Ca nan’ın Jo ze fi no gi bi hem efen di si nin ha li ni bi len hem de 

ken di si için da dı kal fa dan son ra ikin ci sır daş olan bir ka dı nın hal le de ce ği 

bir hay li sı kın tı sı ol ma sıy la sır la rı nı us ta sı na açtı ğı gi bi, onun da hi ken di

si ne açıl ma sın da ıs rar ede rek:

Ca nan  Ben ha la da dı kal fa ya bi le söy le me miş ol du ğum bu sır rı 

si ze söy le dim de, siz ba na... 

Jo ze fi no  Vay da ha da dı kal fa bil mi yor mu?

Ca nan  Ha yır, us ta cı ğım söy le me dim.

Jo ze fi no  Ni çin söy le me din? On dan bir kor kun var mı?

Ca nan  Yok!

Jo ze fi no  He le he le, kor kun yok sa ni çin söy le mi yor sun?

Ca nan  Söy le sem da dı kal fa mem nun bi le olur ama iş te... 

Jo ze fi no  Öy le ol duk tan son ra, söy le me mek te ne an lam var?
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Ca nan  Na sıl söy le ye yim ya? Uta nı yo rum!..

Kız ca ğız şu “uta nı yo rum” sözünü o ka dar bir utan gaçlık için de 

söy le miş idi ki, baş ka bir kız ol sa göğ sünü ge re, ge re gu rur la söy le me

si ya ra rı na olan bu sözü da dı kal fa ya bi le söy le mek ten uta nan Ca nan 

hak kın da Jo ze fi no’nun içte sev gi si bir kat da ha art tı. Do la yı sıy la kı zın 

ken di si ne gös ter miş ol du ğu güve ne kar şı lık:

Jo ze fi no  Evet, ra hat la dım. Şu nun için ki Ra kım her ne ka dar ga yet 

akıl lı ve ol gun bir ço cuk ise de, gön lü he nüz bir ye re tam bağ lan ma mış 

ol du ğun dan ken di si ni pe ri şan ede cek bir ye re gönül bağ lar sa ge rek ken

di si nin, ge rek si zin pe ri şan ol ma nız dan kor ka rım. İş te yi ne onun gi bi bir 

de li kan lı nın yüz bin ler ce frank ser ve ti ni el den çı ka ra rak şim di pe ri şan 

ol du ğu nu bu ak şam ken di si söy le di. Ger çi se ni sa tın al dı ğı za man dan 

be ri se vi yor du. La kin se nin de de di ğin gi bi ade ta bir ba cı sı gi bi se vi yor

du. Böy le mu hab bet ler se in sa nın gön lünü bağ la maz. Gönül yi ne ken di si 

için bağ la na cak bir yer arar. iş te şim di sa na bağ lan mış. Ar tık Ra kım’ın 

hiçbir ta ra fa göz ucuy la bi le bak ma ya ca ğın dan emin ola bi li rim. Sen de 

emin ol.

Ca nan  Ca nım us ta cı ğım! Si ze bir şey so ra ca ğım.

Jo ze fi no  Sor kı zım.

Ca nan  Ha ni ya, şu bi zim efen di nin okut tu ğu kız lar yok mu! 

Jo ze fi no  Evet, iş te on la rın büyüğü bu gün ler de ölüm ha lin de ke

yif siz miş.

Ca nan  Ben de asıl onu so ra ca ğım ya, bi zim efen di o kız için pek 

çok düşün mek te dir.

Jo ze fi no  Sen de bu na pek me rak edi yor sun öy le mi?

Ca nan  Ben ce si de ğil! Efen di nin bu ka dar düşün me si ni is te mi yo

rum us ta cı ğım.

Jo ze fi no  Ço cuk luk et me, sa na de min cek de me dim mi? Eğer efen

di se ni oda lık et me den ol say dı ne ka dar düşün sen ye ri var dı. Bun dan 
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son ra ise Cen net’ten hu ri çık sa ya ra rı yok. Ben Ra kım Efen di’yi sen den 

çok ta nı rım!...

Ca nan ( Jo ze fi no’yu ku cak la yıp öpe rek) Ah be nim us ta cı ğım! Val la hi 

yüre ği me ra hat lık ver din.

Jo ze fi no  (O da kız ca ğı zı öpe rek) Bak kah pe ye bir ke re! Ne va kit 

Ra kım’a sa hip ol muş, ne va kit de kıs kan maya baş la mış. Se ni ya ra maz 

se ni!

İş te bu ge ce Ca nan’ın Jo ze fi no’ya açtı ğı sır lar bu ko nuş ma dan bi li ne

bi le cek şey ler olup bun la rı he nüz da dı kal fa da bil me di ğin den ger çek ten 

sır ola rak ka bul edil me le rin de fay da var dır.

Ge çen ko nuş ma dan son ra Jo ze fi no ya ta ğı na gir miş ol du ğun dan Ca

nan da oda sı na gel di. Gel di am ma, oda sı nı boş ve ten ha bul ma dı. Ya rım 

sa at ten be ri ken di si ni bek le yen ko ca Ra kım, Ca nan’ın Jo ze fi no ile et miş 

ol du ğu ko nuş ma la rı he men ta ma miy le din le miş ti. Kız efen di si ni böy le 

şa şı la cak bir şe kil de oda sın da görün ce ve Jo ze fi no ile sır ola rak söy leş miş 

ol du ğu şey le ri işit miş ola ca ğı nı da an la yın ca bir ara lık kor ka rak ben zi at

mış tı. La kin Ra kım’ın çeh re sin de ken di kor ku su nun art ma sı nı ge rek ti re cek 

se bep göre me di ği ne ve gün düz ki hal le rin bütün bütün kay bol du ğu nu 

görün ce ra hat la dı ğı gi bi efen di si ses siz ol ma sı yo lun da işa ret par ma ğı nı 

du da ğı üze ri ne koy muş bu lun du ğun dan ses bi le çı ka ra ma dı.

Bun dan son ra bir fı sıl tı da Ca nan’ın oda sın da baş la dı. Zi ra Jo ze fi no 

ile ara la rın da yal nız in ce bir du var bu lun du ğun dan açık tan ko nu şu la

maz dı. Fa kat bu fı sıl tı ya ku lak ve re cek ol sa yi ne Jo ze fi no’nun Ca nan’a 

ver miş ol du ğu güven ce yi güç len di re cek şey ler den baş ka bir şey de ğil di. 

Biz bu ra da hep o güven ce yi tek rar la ni çin la fı uza ta lım? Yal nız Ra kım’ın 

şu ko nuş ma sı nı yaz mış ol sak ye ter li dir.

 Da dı uyu du! Be ni uy ku tut ma dı da, onun için gel dim Ca nan!

Bir çey rek, yir mi da ki ka son ra bu fı sıl tı da bi tip ge nel bir ses siz li ğin 

ol ma sı ev için de her ke sin uy ku ya dal mış ol du ğu nu gös te ri yor du. Mev sim 
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yaz ol ma sı ve Ca nan’ın za ten ta li mat lı bu lun ma sı se be biy le sa bah er ken

den ve fa kat ne ka dar er ken den ol sa ni ha yet sa at on da efen di si ni!... Hayır, 

efen di ci ği ni uyan dır mış tı. O da güya da dı kal fa ya du yur ma mak için onun 

oda sın da ki ya ta ğı na geçmek için kal kıp ka ran lık oda ya gel miş idiy se de, 

da dı kal fa ya ta ğın da ol ma yıp aşa ğı da ten ce re le ri, sa han la rı tı kır dat mak ta 

ol du ğu nu görün ce “De sen a ki, da dı kal fa ya da işi an lat tık. Za ra rı yok, 

hep ar zu et ti ği şey bu de ğil miy di? İş te var sın bu na da mem nun ol sun” 

di ye ma su ma ne bir hül ya ile ya ta ğı na gi rip uyu muş tu.

Sa at on iki de her kes uyan dı ğın dan Ra kım da tek rar uyan dı. Sa bah 

key fi nin en ala sı kı şa öz gü ol du ğun dan Jo ze fi no ya zın bah çe ye kar şı edi

len sa bah key fi ni o ka dar lez zet li bu la ma ya rak sa at bi re ka dar de ği şik 

uğ ra şı lar dan son ra kalk tı, gi yin di, Ra kım’a ve da ede rek çık tı, işi ne git ti.

Ha ni ya Ra kım sa at on da ka ran lık oda ya geçti ği za man “Var sın da dı 

kal fa da mem nun ol sun” fi lan de me miş miy di? Bu zan nı nın güç len me

siy le ter si ni görür se şa şar mı sı nız? Da dı kal fa da bir su rat, bir çeh re ki, 

Al lah ko ru sun! Hat ta o gün çar şı dan, alı na cak büyük bir şey var sa ha ber 

ve ril me si hak kın da Ra kım ken di sin den emir is te yin ce hiçbir şe ye ge rek 

ol ma dı ğı ce va bı nın her har fi ni bi rer taş gi bi fır la tıp, Ra kım’ın ka fa sı na 

vur muş tu.

Çok şey! Bi zim da dı kal fa ha!

Evet, iş te Ra kım’ı ev la dı gi bi se vip, Ca nan’ı da kı zı gi bi se ve rek iki si ni 

baş göz et me yi ken di si için en büyük gu rur sa yan bi zim da dı kal fa da bu 

ka dar hid det ve su rat var dı!

Ra kım git tik ten son ra Ca nan da dı kal fa nın ya nı na, ge lip te şek kür lü 

ve mem nun bir ta vır la eğer Jo ze fi no gel me miş ol say dı, efen di nin dün kü 

ke de ri ha la de vam ede ce ği ni ve o iyi ka rı cık ge lip de efen di nin ke de ri ni 

sav dı ğı için pek mem nun kal dı ğı nı da dı kal fa ya an la tın ca:

Fe da yi  (Öf ke sin den ağ la mak lı) Bun dan son ra o ka rı bir da ha bu 

eve gi rer se, efen di nin ke de ri ni bir da ha sav sın!
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Ca nan  Ne ol du ya a da dı kal fa cı ğım?

Fe da yi  Ne ol du ğu nu ben bi li rim. Za val lı kız ca ğız, ne ol du ğu nu 

ben bi li rim.

Ca nan  (Kor ka rak) Val la hi da dı kal fa cı ğım, ne ol du ğu nu ben de 

bil mek is te rim. Ne ol du Al lah’ını se ver sen.

Fe da yi  Ne ol du ğu nu sen de bi lir sen, sen de be nim gi bi o ka rı yı bir 

da ha bu eve koy ma dık tan baş ka, efen di ye de onun la bir da ha görüş me

ye ce ği için ye min ver dir mek te be nim le be ra ber olur sun.

Ca nan  Ben za ten her şey de se nin le be ra ber de ğil mi yim da dı 

kal fa cı ğım? Fa kat ne ol du Al lah’ını se ver sen da dı kal fa cı ğım? Se ni bu 

ka dar öf ke len di ren ne dir?

Fe da yi  Böy le şey le ri sa na söy le mek iyi de ğil dir ama içim çok yan

dı ğı için ar tık da ya na ma yıp söy le ye ce ğim.

Ca nan  Söy le da dı kal fa cı ğım, Al lah’ını se ver sen söy le.

Fe da yi  Söy le ye ce ğim şu ki, bu ge ce efen di be ni uyu muş zan ne dip 

ya ta ğın dan kaçmış sa be ğe nir mi sin?

Ca nan  (Kıp kır mı zı ola rak) Ey!

Fe da yi  İyi si, da ha an la ya ma dın mı?

Ca nan  An la ya ma dım da dı kal fa cı ğım.

Fe da yi  Ah mak sen de! Se nin dün ya dan ha be rin yok. Se ni efen di ye 

be ğen di re me di ği mi zin se be bi iş te buy muş. Bu ge ce be nim odam dan 

kal kıp doğ ru ca o Frenk ko ka na sı nın oda sı na gi dip ta sa bah le yin sa at 

on dan son ra ya vaş ya vaş gel di ği ni ben bu ra dan mut fak tan duy dum. 

Ar tık ben bu na na sıl ra zı ola bi li rim?

Da dı kal fa nın bu yol da ki kuş ku la rı Ca nan’dan baş ka bir kız için bel

ki de alay lı bir gülüm se me yi ge rek ti rir se de za val lı Ca nan için bir süre 

te red düde ve utan gaçlı ğı nın art ma sı na se bep ol du. La kin da dı kal fa nın 

asıl sız bir zan için efen di si ne bu ka dar öf ke len me si ne bir tür lü ra zı ola

ma ya rak za ten efen di nin de acı sı bu lun du ğun dan şu ara lık da dı kal fa 
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bi le ken di si ne bir sert laf söy ler se du rup du rur ken or ta da bir fe na lık 

çı ka bi le ce ği ni he sa ba ka ta rak:

Ca nan  Şey, da dı kal fa cı ğım, ben sa na bir şey söy le ye yim mi?

Fe da yi  Ne söy le ye cek sin ba ka yım?

Ca nan  Ben böy le şe yi ne efen di den ümit ede bi li rim, ne de Jo ze

fi no’dan.

Fe da yi  Haydi, hey ço cuk sen de? Se nin dün ya dan ha be rin yok 

de dim.

Ca nan  Var da dı kal fa cı ğım var.

Fe da yi  (Ca nan’ın su ra tı mos mor ol du ğu nu görün ce der hal şüp he si 

de ği şe rek) Kız, kor ka rım!

Ca nan  (Boy nu nu büke rek) Evet, da dı kal fa cı ğım.

Fe da yi  Se nin ya nın da mıy dı?

Ca nan  (Ar tık utan ma ya bi le ge rek kal ma dı ğı nı görün ce ko şup da dı 

kal fa nın boy nu na sa rı la rak ve öpe rek) Ben se nin kı zın de ğil mi yim da dı 

kal fa cı ğım? Sen be nim anam de ğil mi sin ya?

Fe da yi  (Ca nan’dan zi ya de bir mem nu ni yet le o da onu öpe rek) Vay 

öy le mi? Oh, evet, sen be nim kı zım dın şim di da ha büyük kı zım ol dun. 

Oh el ham dülil lah! Za val lı ko ka na, za val lı Ra kım, boş ye re güna hı nı za 

gir dim.) El bet te he lal lik di le rim ya!...

Sa dık Arap’ın bir da ki ka ön ce ki hı şım ve öf ke si, bir da ki ka son ra yi

ne o oran da bir mem nu ni ye te dönüşe rek Ca nan’a birçok ta li mat da ha 

ver di. He le Ca nan Jo ze fi no’nun ge rek efen di ve ge rek ken di si için ne 

ka dar sa dık bir dost, bir ka dın ol du ğu nu da dı ya ge re ğin ce açık la dık tan 

son ra Arap’ın Jo ze fi no hak kın da ki es ki mu hab be ti de birkaç kat art tı. O 

ak şam Ra kım evi ne ge lin ce Fe da yi bir tür lü em ni ye ti ni giz le ye me ye rek 

du ru mu efen di si ne açtı. Ra kım da Ca nan’ı ya kın da ni kah la ya ca ğı nı söy

le di. Aman da dı kal fa da ki se vinç! Ra kım da ku ca ğın da, Ca nan da, onu 

da öper, onu da! Er te si ders günü Jo ze fi no ge lin ce da dı kal fa “Ka rı nın 
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mur dar güna hı üze rim de kal ma sın” di ye Ca nan’ın ter cüman lı ğı ara cı lı ğıy la 

me se le yi Jo ze fi no’ya an lat tı ve ku su ru nun af fı nı ri ca ey le di. Jo ze fi no bir 

kah ka ha ile gülüp ve bu kah ka ha sıy la birçok şe yi ifa de ede rek “Bugün 

zan ne de rim ki, Ra kım’ın ve Ca nan’ın ben den da ha sa dık dost la rı an cak 

sen ola bi lir sin. Ben bi li rim ki Ca nan’ın Ra kım’la ev li li ği ni is te ye rek çok 

şey yap tın. La kin sen yal nız Ca nan’ı sevk eder din, Ra kım’ı sevk işi ni de 

ben üze ri me al mış tım. İnan maz sa nız Ra kım’a so ru nuz. O mert ço cuk tur, 

in kar et mez” de di. Za ten Ra kım ak şam gel di ğin de Ca nan’ın mu hab be ti ne 

Jo ze fi no’nun ken di si ni ne ka dar sevk et miş ol du ğu nu in kar et me ye rek 

alem de ken di si ni se ven bir da dı kal fa var sa, bir de Jo ze fi no ol du ğu nu 

se vinçle açı ğa vur du.

Dok tor mös yö (Z) ile Ra kım’ın ve ba ba sı nın za val lı Mat ma zel Can 

hu zu run da oy na mak is te dik le ri oyu nu be ce re me yip de kız ca ğız sır la rı nı 

açı ğa vur duk tan son ra has ta lı ğı hız la art ma ya baş la dı ğın dan Zik las di ğer 

kı zı Marg rit için de kor kup, onu ba zı al dat ma ve va at ler le İs ken de ri ye’ye 

aşır mış tı. Son ra da Zik las Ra kım’ı da vet et ti.

Ba ba, an ne ve kız la be ra ber Ra kım da kur şun lu mah zen den san da la 

bi ne rek va pu ra ka dar git ti. Zik las kı zı nı kap ta na ema net et ti ğin den bi rin ci 

ka ma ra da kap tan bun la ra çay ve kah ve ik ra mıy la ha tır la rı nı al dı. Marg rit 

otu ra cak la rı ka dar otu rup, ay rıl dık la rı za man an ne ve ba ba sıy la ve da

la şa rak Türk çe ve ya vaş ça ku la ğı na “Ey Ra kım, se ni üç par ça ede bil mek 

müm kün ol say dı, ben de bir par ça na sa hip ol mak tan as la vaz geçmez

dim. Bir de kız kar de şi min sa na il gi si ni duy du ğum için ar tık be nim Ara ya 

gir me mem la zım gel di. Eğer ha ber al ma mış ol say dım şim di bir ya tak ta 

be ni görür dünüz! Ne et tim et tim, yüre ğim üze ri ne taş bağ la dım, ken di mi 

se nin aş kı nın adı ve ri len ölümün pen çe sin den kur ta ra bil dim. Ca nan’a 

özel se lam söy le. Kız kar de şi min ka ti li ken di si ol du ğu nu bil sin. Fa kat bu 

ka til de ta ma miy le ma zur ol du ğu na da emin ol sun” de di.
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Aca yip! Evet, iş te bu ra sı bi raz aca yip tir. Da ha aca yi bi ni is ter mi si

niz? Ce za yir’den bi ri si nin mu ta sar rıf lı ğı nı ka bul le nip Der sa adet’ten(İs

tan bul’dan) ha re ket eden Fe la tun Bey’i de bu va pur götür mek te idi. 

Güver te üze rin de Ra kım ona da rast la dı.

Ra kım  Vay be yim! Rabb’im se la met ler ver sin.

Fe la tun  İs tan bul’un zev ki ni si ze bı rak tık bi ra der. Ben Kay ma kam 

ol dum, gi di yo rum. Ar tık Mat ma zel Zik las ile eni ne bo yu na zevk edi niz.

Ra kım  (Şid det le göğüs ge çi re rek) Bi ri si ni bu gün, ya rın me za ra 

götüre ce ğiz. İş te bi ri si ni si zin bin di ği niz şu va pur İs ken de ri ye’ye götürüyor. 

İs tan bul’un zev ki ni süren var sa, o da siz si niz.

Fe la tun  (Ra kım Efen di’den çok şid det le içi ni çe ke rek) Evet, hak kın 

var. Ba bam dan ka la nı ta ma men ye dik ten son ra, yüz el li bin ku ruş ka dar 

da açık borç et mi şim dir. Fe na zevk de ğil dir doğ ru su.

Ra kım  Za ra rı yok bi ra der. İn sa nın ak lı son ra dan ba şı na ge lir. Bun

dan son ra yap maz sı nız.

Fe la tun  Bun dan son ra ala ca ğım ma aş tan ken di mi bes le dik ten son

ra art tı ra ca ğım mik tar la bin beş yüz li ra bor cu öde me ğe hep si ye ter se 

bel ki dok san ya şın da iken yi ne ho var da lı ğa va kit bu la bi li rim.

Ra kım  Adam sen de, öden me ye cek borç mu olur?

Fe la tun  Yok bi ra der! Se fa hat et tim, ço cuk luk et tim. Her hal tı iş

le dim. Ama me mur ol du ğum yer de ma aşım la ka na at ede rek doğ ru ve 

dürüst bir şe kil de ça lı şa ca ğı ma emin ol ma nı ri ca ede rim.

Ra kım  Al lah için bi ra der, bu em ni yet ben de var dır. Rabb’im yar dım 

et sin. Be nim mu ra dım, in şal lah bun dan böy le na si bin ar tar da bor cu nu 

öde mek ten baş ka bun dan son ra da bi le ği nin gücüy le zevk et me ye fır sat 

bu lur sun de mek tir.

Fe la tun  Sa da kat le hiz met et tik ten son ra bu söy le di ğin şey mey

da na gel mez di ye me yiz.
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Ra kım  Hah iş te me mu ri ye te bu fi kir ve inançla gir me ni is te rim. 

Bu fi kir ve inanç kim de olur sa mut la ka Al lah’ın yar dı mı na maz har olur. 

Al lah se la met ver sin bi ra der. Bi zi gönül den çı kar maz sın ya. Ara da bir 

mek tup la şı rız.

Fe la tun  Hay hay, adi yo mon şer!

Ra kım  Bon vu ayaj mon ami!

İn gi liz ki ni ne ne der si niz ya hu? Ma yo nez me se le sin den son ra Zik

las ile Fe la tun ara sın da ha sıl olan nef ret ha la sürüyor. Zi ra Fe la tun’un 

Ra kım ile ve da laş tı ğı nı ka rı ko ca gör dük le ri hal de ço cu ğa mer ha ba bi le 

de me di ler. Ama hak la rı da yok mu dur ya?

Bun lar yi ne gel dik le ri san da la bi ne rek Kur şun lu mah ze ne çık tı lar. 

Ra kım ba zı ev iş le ri nin ol du ğu nu söy le yip dön dü. Zik las ile ka rı sı da gi dip 

has ta lı ğın esi ri olan bi ça re Can ile il gi len me ye baş la dı lar. Zi ra ar tık he

kim ler kız ca ğız la uğ raş ma yı bı rak tık la rın dan an ne si ve ba ba sı da bu gün, 

ya rın ölümünü bek le dik le rin den her is te di ği şe yi ve rir di ler. O gün ise 

kı zın ca nı bi raz et is te miş. Aş çı yı ça ğı rıp ga yet kuv vet li ol ma sı nı ten bih le 

be ra ber iyi bir et su yu ıs mar la mış. An ne ba ba sı ken di si ni et su yu içi ne 

(bis küvi) pek si met doğ ra yıp yer ken bul du lar. Böy le bir ha le çok tan be ri 

rast la ma dık la rın dan şa şır mış lar dı. Kız ca ğız ta ma mı nı ye dik ten son ra yat

ma yıp ya ta ğı içi ne otur du ve ta bip mös yö (Z) yi ça ğır ma la rı nı is te di.

Bir sa at son ra ta bip gel di. Kız göğ sün den şim di ye ka dar hiç his set

me miş ol du ğu hoş bir ka şın tı gi bi bir şey his set ti ği ni ha ber ver di.

Ta bip  Ha la kan ge lir mi?

Can  İki gün den be ri yok tur.

Ta bip  Ya bal gam?

Can  İki gün ev ve li kan lı bal gam ve pıh tı lar tükür mek te idim. İki 

gün den be ri hiçbir şey gel di ği yok tur.



173

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

Ta bip  Pe ka la, pe ka la, de mek olu yor ki, ra hat edi yor su nuz. Ar tık 

bu ra ha tı nız üze ri ne ye ni den bir şey düzen le me ye ge rek de yok tur. Bes

le ye cek şey ler ye me li. So ğuk tan ken di ni zi ko ru ma lı sı nız.

Dok tor efen di şu emir le ri ver miş se de yüre ği “De mek olu yor ki, iki 

gün son ra bütün bütün ra hat ede cek si niz. Zi ra bu has ta lık in sa nın son 

gün le rin de birkaç gün böy le dav ra nır” de mek te bu lun muş tu. Fa kat dok

to run yüre ğin de olan ma na dan an ne ve ba ba nın ne ha be ri ola bi lir? On lar 

dok to run “Pekâla, pekâla!” de me si üze ri ne kız la rı nı ger çek ten pek ala 

zan net miş ler di. Ya hu, bu za lim has ta lık son gün le rin de in sa nın mi de si ni 

de mi açı yor, ne olu yor? Can’ın mi de si ne ba ya ğı bir kuv vet gel di. Hem 

ga yet kuv vet li et su la rı göğ sünü da hi yu mu şat tı ğın dan ök sürüğü bütün 

bütün ke sil miş ve dolayısıy la kan ve bal gam ları da unutul muş tu. Garibi 

şun da ki, dok torun vazifesin den son ra iki değil, beş gün geçti, kız hala 

vefat et medi! Vefat et memesin den baş ka, et mek is temediği de görül

meğe baş ladı. Dolayısıy la tabip tek rar çağ rılarak kızı et rafıy la muayene 

ey ledik ten, has talığın bu kadar değiş mesine bir an lam veremeyip, ted bir 

olarak ne yararı olacak ve ne de zarar verecek bir su ter tibiy le yine güzel

ce bes len mesini ve soğuk tan, nem den, toz dan, top rak tan korun masını 

önererek kalk tı, git ti.

Doktorun bu kez ver diği ilaç ne etkiliymiş! Kız midesin de git tik çe 

kuv vet bul mak ta. İkin ci gün tabip efen di bir daha çağ rılarak yine o ilaçtan 

ve fakat biraz daha kuvvetlicisinden is ten di. Herif ken di ilacın da böy le 

bir tesir ol madığını bil diği hal de, ilacı hak kın da oluşan bek len tiye zarar 

ver meyip, güya daha kuv vet lisini düzen ledi.

Şimdi, ilacın bu sefer ki et kisi daha ziyade ol du ya! Yatağın da dö-

nemeyen has ta oda için de dolaşmaya bile baş ladı. Ey şim di Moliere’in 

tabip ler hak kın da söy lediği söz yalan mıdır? Tabip liğin en bil gece yönü 

bir has tanın vefat et miş ol duğunu an lamak olup, yok sa bir has talığın 

han gi has talık ol duğunu teş his et meyi başar salar bile her has talığın birçok 
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çeşidi ol duğun dan han gi çeşit ten ol duğunu hük medememek tedir ler. 

Verem hak kın da has talığı teş his kitap larına konul muş olan say falar da 

yazar ki, bu il lete tutulan lar için ilaç ol mayıp, verilen ilaçlar sa henüz 

tam tec rübe edil memiş olan şey ler dir. Lakin en al tın da ted bir olarak iki 

satır daha yazıl mış... Denil miş ki “Bu has talık tan bazen ken di ken disine 

iyi olan lar da var dır” şim di bizim dok tor (Z) dahi biçare Can’ın yeniden 

can kazan dığını görün ce “Pataloji kitabının şu son uyarısı doğ ru imiş 

be!” diye ken di ken disine şaşarak kızın iyi olacağını inan dık tan son ra 

herif bütünüy le lok madan kesil di, git ti ki...

Şaka değil, kız gereği kadar ken disini topar lamış tı. Hat ta yatak tan 

tamamen çık tı. Gün düz el bisesini de giy di. Zik las iki gün de bir kere 

kızın değişen halini Rakım’a yazar idiy se de “iş te oğul size gerek li bil giyi 

ver dim. Ama evime gelir de, kızı ziyaret eder seniz kor karım ki, has talığı 

tek rar eder” ek lemesini hiçbir mek tubun da ek sik et mez di.

Der ken kız cağıza sağ lık gel dik çe canı da sıkıl maya baş layarak 

hocasını is temesin mi? Dok tor (Z) den ön ce babası itiraz ederek has

talığının nük sedebileceğini açık lamış lar sa da kızı ik na et mek müm kün 

olamayıp, bilakis kız ar tık Rakım için yüreğin de aş ka ben zer bir şey his

sedememek te ol duğunu temin ey lediğine ve özel lik le babası, İz mir’de 

bulunup öteden beri ken disiy le ev len meye can atan bir kuzeniy le ar tık 

ev liliğini önerin ce kızın buna da razı ol masının üzerine Rakım’a bir uşak 

gön derilerek çağ rıl dı.

Koca Rakım, kızı hayat ta görün ce sevin cin den çıl dıracağı gel di. Can 

ise Rakım’ı görün ce vücudun da daha ziyade bir rahat, bir soh bet bularak 

“Bes ter ger hüma alemi bes rem tigi zenend Ne tüvan bered hevayı 

tuberun ez ser ma” bey tini okumuş idiy se de, Rakım ken disini bu hale 

koyan lar iş te bu beyit ler ol duğun dan bahis le bu gibi şairane hayal lere 

önem ver memesini önerip ve kız da ar tık yeniden kazan dığı hayatı ko-

rumaya gay ret edeceğine dair söz ver diğin den her kes rahat ladı.
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Rakım o kadar sevindi ki, yut kunup dur masın dan bir şey söy lemek 

is tediği hal de söy leyemediğini gerek Can ve gerek se an ne ve babası 

an lamış lar dı. Dolayısıy la Can’ın is teğini dil len dir mesi üzerine Rakım 

“Efen dim, söy leyeceğim söz yal nız pederinize mah sus tur” diye onu bir 

tarafa çekip “Gör dünüz mü Mös yö Zik las!” 

“Cenabı hak iş te hem üç yüz bin lira ser vetinizi ve hem de nur 

gibi kızınızı size tek rar ih san ey ledi” demiş tir ki, Zik las o tok göz lü mert, 

sadık Rakım’dan bu söz leri işitin ce, oğ lanı bir kat daha sevip, yüreğine 

sokacağı gel di.

Ar tık bun dan son ra sözü uzat mak ta lez zet yok tur. İşi hemen tat

lısına bağlayalım:

Zik las yazacağı kağıt ları yazıp, vereceği haberi söyledikten son ra 

işin üzerin den iki buçuk, üç ay kadar zaman geçmiş ti ki, Marg rit İs ken

deriye’den ve Can’ın yavuk lusu İz mir’den ve Marg rit ile ev len mesi yine 

bu aralık karar laş tırılan bir yeğeni de Halep’ten gelip kasım üzeri bun ların 

ev liliği için verilen baloda, öm rün de ilk defa olarak Rakım bile oy nadı. 

Hele sonraki gün ken di evine gelin ce dadı kal fa, Canan’ın, can evin deki 

biricik yav rucuğunun can lanıp oy namak ta bulun duğunu haber ver di ki, 

bu haber Rakım’ı her şey den daha fazla sevindirdi.

Bir daha al tı ay son ra Rakım’ın Jozefino kucağına nur topu gibi bir 

er kek ev lat kun dağını koy mak şar tıy la o sadık dos tu da mem nun et miş 

ol masını hatır lat mak la sözümüzü bitiririz.
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