Yazar Hakkında
Bu eserin yazarı, Ahmet Mithat Efendi, 1844’te İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta babası vefat edince ailece Vidin’e, ağabeyinin
yanına gittiler. İlk eğitimine burada başlar ve aile kısa bir zaman sonra
İstanbul’a döner. 1861’de tekrar ağabeyinin yanına gidilince, o da Niş
Rüştiyesi’ne (Ortaokul) girer ve üç yıl sonra mezun olur. Kısa zamanda
Tuna vilayeti Mektubi Kalemi’ne (Yazı İşleri Dairesi) girer. Bu görevde
Mithat Paşa’nın takdirini kazanır. Bu başarı ona paşanın kendi ismini
vermesiyle kuvvetlenir. Bu arada İstanbul’da iken öğrenmeye başladığı
Fransızca’yı geliştirir. Tuna gazetesinin yazı işlerinde de çalışmaya başlar.
1866’da evlenir. 1869’da Tuna gazetesine başyazar olur.
Mithat Paşa Bağdat’a atanınca, onu da yanına alır. Bağdat’ta vi
layet matbaasının ve Zevra gazetesinin müdürlüğünü yapar. Burada
Muhammed Can Muattar adında bir İranlı’dan şark (doğu) ilimlerini
öğrenir. 1870’de, Maarif Vekaleti’nin açtığı mektep kitapları yarışma
sında birinci olur. Arkasından “Kıssadan Hisse”yi ve “Letaif’i Rivayatım”
adlı ilk hikâyelerini yazar.
Bu arada ağabeyi ölünce kalabalık olan ailenin geçimini sağlamak
ona düşer.
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1871’de İstanbul’a gelir. Ceride-i Askeriye’ye başyazar olur. Evinde
kurduğu matbaada ilk eserlerini yayımlar. Matbaasını kısa bir süre sonra
Babıâli’ye taşır. Bu arada “Devir” ve “Bedir” adlı iki gazete çıkarır. Namık
Kemal’le tanışır. Bedir’den sonra “Dağarcık”, sürgünde iken akrabası
“Mehmet Cevdet” adı ile “Kırk Ambar”ı çıkarır.
1872’de “Eyvah“ adlı ilk tiyatro eseri sahnelenir.
“Vatan Yahut Silistre”nin halk üzerinde uyandırdığı tepki 1873’te,
Namık Kemal ve arkadaşları ile sürgüne gönderilmesine sebep olur.
Sürgün olduğu Rodos’ta birçok eserini yazar. V. Murat’ın tahta geçmesiyle
affedilir ve İstanbul’a döner. Bu dönüş onun için tam bir yön değiştirme
olur. Artık devlete karşı değil, onun yanında ve onun savunucusudur.
Bu dönüş, onun Takvim-i Vakayi müdürü olmasını temin eder. “Üss-ü
İnkılap” ve “Zübdet-ül-Hakayık“ında Abdülhamid’in ve onun idaresinin
savunmasını yapar.
1878’de “Tercüman-ı Hakikat” adlı bir gazete çıkarır. 1884’te ikinci
defa evlenir. 1889’da, Stockholm Müsteşrikler Kongresi’ne Türk delegesi
olarak katılır. 1895’te, Meclis-i Umur-ı Sıhhiye başkanı olur. 1913’te ölür.
Ahmet Mithat Efendi, halktan yetişmiş, halk dilinde yazan bir ya
zarımızdı. Bu yetişme tarzı belki de, onun mücadelesine devam ede
memesinin en büyük sebebidir. Sürgün dönüşü fikirlerini terk etmesi
ve baskısını kademe kademe imparatorluğun üzerine çökerten Abdül
hamid’in safında yer alması, sadece cesaretsizlikle açıklanamaz. Unut
mamalıdır ki, yine kendisi gibi halktan yetişen Ali Suavi de aynı dönüşü,
aynı zamanlarda yapmıştı.
Ama hiçbir hareketi, onun edebiyatımıza sağladığı faydaları unut
turamaz.
İlk roman ve hikâye yazarımızdır. Hayatı boyunca yazdığı roman ve
hikâyeleri ile bizde okuyucuyu hazırlayan ve yetiştiren odur. Bugünkü
Türk Edebiyatı sadece bu yönü ile, ona çok şey borçludur.
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Tüm bunlar onun, Tanzimat nesli içinde bütün pasifliğine rağmen
yerini korumasını sağlamıştır.
Ahmet Mithat Efendi’nin başlıca eserleri şunlardır:

Roman ve Hikayeleri:
Esaret, Teehhül ve Felsefe-i Zenan (1870)
Mihnetikeşan ve Firkat (1871)
Yeniçeriler (1872) (Mustafa Nihat Özön, Yeni Baskı 1942)
Dünyaya İkinci Geliş (1874)
Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah (1875)
Felatun Bey ile Rakım Efendi (1876)
Süleyman Musli (1878 )
Henüz On yedi Yaşında (1881)
Dürdane Hanım (1882) (Hakkı Tarık Us, Yeni Baskı 1948)
Volter Yirmi Yaşında (1883)
Esrar-ı Cinayet (1885)
Çingene (1886)
Arnavutlar Solyotlar (1887)
Gürcü Kızı veya İntikam (1888)
Gönüllü (1896)
Jön Türkler (1910)

Tiyatroları:
Eyvah (1872)
Açık Baş, Ahz-ı Sar Yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti (1875)
Hükm-i Dil, Çerkeş Özdenleri (1885)
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Diğer Eserleri:
Üss-ü İnkılâp (1878 -1879) Zübdet-ül Hakayık (1879)
Bu eserleri haricinde çeşitli gazetelerde yazdığı makaleleri de vardır.
Ahmet Mithat Efendi’nin hayatı ve eserleri için, Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nden faydalanılmıştır. Bazı
eserlerinin isimleri için de, Behçet Necatigil’in “Edebiyatımızda İsimler”
sözlüğüne başvurulmuştur.
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Birinci Kısım

Felatun Bey’i tanır mısınız? Var ya şu Mustafa Meraki Efendi’nin oğlu
Felatun Bey! Galiba çıkaramadınız; ancak tanınması gereken bir çocuktur.
Mustafa Meraki Efendi, Tophane’nin Beyoğlu’na yakın bir mahallesinde
ikamet eder. Mahallesinin semtini söylemeden olmaz. Semtini anladınız
ya! Bu kadarıyla yetininiz.
Kendisi kırk yaşındadır. Babası; “Bir çocuk genç yaşta evlendirilirse
yüzü gözü açılmadan dünya evine girmiş olur, ahlak ve terbiyesini daha
güzel korur” düşüncesinde olduğundan Mustafa Meraki Efendi’yi on altı
yaşında iken evlendirmişti. Bu yüzdendirki Mustafa Meraki Efendi’nin
henüz kırk beş yaşında olmasına karşın yirmi yedi yaşında bir oğlu vardır,
ismi de Felatun Bey’dir. Mustafa Meraki Efendi’nin tek çocuğu Felatun
Bey değildir. Bir de Mihriban Hanım adında kızı vardır. Mustafa Meraki
Efendi, kırk beş yaşında olduğu zaman kızı da on beş yaşlarındaydı. İn
sanın kırk beş yaşındayken, böyle yirmi yedi yaşında bir erkek evlat ile
on beş yaşında bir kıza sahip olması ne büyük mutluluktur.
Fakat size hemen şunu söyleyeyim: Böyle mutluluk çoğunlukla
babalara ait olup, anneler için bu mutluluk başa bela sayılır. Bu durum
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Mustafa Meraki Efendi’nin karısı için de geçerliydi. Zira Mustafa Merakı
Efendi, on altı yaşındayken babası tarafından on iki yaşında bir kız ile
evlendirilmişti. Öyle ya! Karının, kocasından dört beş yaş küçük olması
gerekmez mi? Durum böyle olunca on iki yaşındaki kızcağız, on beş ya
şındayken çocuk sahibi oldu. Ancak ondan sonra kaç defa gebe kaldıysa
da çocuğunu rahminde barındıramayıp düşürdü. Hekimler, işin aslını
araştırıp anlamadan, hanımın rahminde tedavisi imkânsız bir hastalık
olduğuna karar verdiler ve tedaviden el çektiler. İş ebelere kaldı. Onlar
sargılarla, kocakarı ilaçlarıyla Mihriban Hanım’ın çocuğunun düşmesini
önlediler; fakat çaresiz anne bu kızı doğurduktan sonra lohusa yatağın
dayken şehit olarak öldü.
Allah rahmet eylesin! Böyle şeyler olağandır! Başka ne diyelim?
Mustafa Meraki Efendi, karısı öldüğü zaman elinde on üç yaşında bir
erkek evlat ile küçük bir kız bulunduğu için bir süre zorunlu olarak evle
nemedi. Zaten son yüzyılın medeni gelişmeleri (!) kundakta bir çocukla
İstanbul’da bir adamın bekâr olarak yaşayabilmesine uygundu. Bunun için
de, Mustafa Meraki Efendi daha sonra evlenmeye gerek duymadı. Kızına
dadılık yapması için yaşlıca bir hizmetçi aldı. O, çocuklara bakarken, yaşlı
bir Rum karısı evin işlerini yapar, bir Ermeni karısı da aşçılık ederdi.
Nasıl? Evinin idaresine şaşırdınız mı? Bizim Mustafa Meraki Efendi
alafranga düşkünü bir adamdı. Hem de hangi alafranga düşkünlerinden
biliyor musunuz? Hani bundan on beş yirmi sene evvel İstanbul’da alaf
ranga düşkünü insanlar yok muydu? İşte onlardan. İşleri pek yolunda hem
de epeyce yolundaydı, kendisi zaten Üsküdarlıydı ve orada bağı bahçesi
olan güzel bir konağı vardı. Ama alafranga hayattan uzak kalmamak yani
rahat yaşamak için varını yoğunu ucuza pahalıya bakmayarak satmış,
Tophane’nin Beyoğlu’na yakın bir mahallesinde yepyeni, güzel bir ev
yaptırıp orada oturmaya başlamıştı. Alafrangaya olan merakı o derece
ileriydi ki, ev mutlaka alafranga olmalıydı. Bundan dolayı ev tuğladan
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yaptırılmıştı. Şimdi böyle bir semtte, böyle bir evde bu kadar alafranga
olan bir adam, artık evine arap çorap doldurur mu?, Üstelik evine arada
bir alafranga dostları da geldiğinden bunlara hizmet etmek için Rum ve
Ermeni hizmetçilere ihtiyacı vardı.
Bizim asıl amacımız okuyucuya Felatun Bey’i tanıtmak olduğuna
göre babası Mustafa Meraki Efendi hakkında böyle geniş bilgi vermeğe
lüzum yoktur zannetmeyiniz.
Tabi ki de Felatun Bey’i tanımak için soyunu bilmemiz gerekir. Bir
kişinin soyunu bilirsek davranış ve tavırlarını daha kolay anlayabiliriz.
Felatun Bey’in çocukluk zamanını nasıl geçirdiğini ayrıntılı bir şekilde
anlatmaya gerek yoktur. Mustafa Meraki Efendi, aşırı derecede alaturka
lıktan yine aşırı derecede alafrangalığa birden bire sıçramış bir adamdır.
Bu geçişin onun hayatını ne kadar değiştirdiğini düşününüz. Böyle bir
adamın hem de öksüz kalan çocuğunu nasıl bir terbiye ile büyüteceğini
kim düşünse anlayabilir.
Çocuk büyüyünce okula verilir. Her gün çantası elinde gider gelirdi.
Bunun dışında birde Fransız hocası vardı, o da haftada iki defa gelir gi
derdi. Lakin Mustafa Meraki Efendi, öyle eğitim görmüş bir adam değildi.
Çocuğunun eğitimiyle ilgilenmeye de zamanı olmadığından oğlunun
mektebe gidip gelmesini ve Fransız hocadan ders almasını, çocuğun
terbiyesi için yeterli görürdü.
Oğlunun gördüğü terbiye böyle olduktan sonra kızının terbiyesinin
ne halde kaldığını da artık siz anlayabilirsiniz.
Fakat şunu da belirtelim ki, bu çocukların giyimine kuşamına söy
lenecek söz yoktu. Beyoğlu’nda çocuk elbisesi olarak her ne moda du
yulursa, Merakı Efendi herkesten önce onu alıp çocuklarına giydirmeye
mecbur idi.
Ha! Bakın şunu söylemeyi unuttuk. Bizim Mustafa Meraki Efendi’nin
ismi sadece Mustafa Efendi’dir. “Meraki” lakabı kendisine sonradan ve
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rilmiştir. Zira bu adamın bazı garip davranışlarının olması, evinde lezzetli
ve harika yemekleri varken Beyoğlu’nda bir bakkal dükkanında çiroz ve
zeytin gibi şeylerle akşam yemeği yemesine dostları karşı gelince “Ne
yapalım merakımdır!” demesi, bazı geceler Naum’un tiyatrosu dururken
Elmadağ’ında balıkçı ve kuşbaz takımının gittikleri yerlere gitmesine bir
anlam veremeyenlere, “Merak bu ya!” gibi karşılıklarda bulunması, “Me
rakımdır!”, “Merak bu ya!”, “Merakıma dokundu!”, “Merakıma elvermez!”
sözleri, kendisine “Meraki” lakabının verilmesine neden oldu.
Buraya kadar söylediğimiz sözlerden bizim Felatun Bey’in önceki
davranışları hakkında oluşacak düşünce yeterlidir. Meraki Efendi kırk beş
yaşındayken, yirmi yedi yaşındaki oğlu Felatun Bey ve on dört yaşlarındaki
kızı Mihriban Hanım ne haldeydi, birazda onlardan bahsedelim.
O sıralar Felatun Bey büyük bir kurumun yazı işler dairesinde me
murdu. Ancak bazı dairelerde bazı efendiler vardır, sanki ileride devletin
en büyük makamlarını elde edecekmiş gibi katiplik zamanını gece gündüz
çalışarak geçirir, sadece içinde bulunduğu dairenin değil bütün devlet
dairelerinin işlerini anlamak ve yapmak için iğne iplik olarak çok çalışır.
Böyle çalışkan insanları iyi tanırsınız ! Bizim Felatun Bey Efendi bunlardan
değil idi. Çalışmak nesine lazım? Ayda en az yirmi bin kuruş maaşı olan
bir babanın tek oğluydu. Eflatunlardan daha ileri filozofça düşünceleriyle
şu dünyada yirmi bin kuruş maaşı olan bir adamın başka hiçbir şeye ih
tiyacı olmayacağını düşünmüş ve bu düşüncesini çok beğenmişti. Nasıl
mı çalışırdı? Cuma günleri mutlaka gezintiye çıkar, cumartesi ise önceki
günün yorgunluğunu çıkarır. Pazar günü gezinti yerleri daha alafranga
olduğundan gitmeden duramaz. Pazarın yorgunluğunu da pazartesi
çıkarır. Salı günü daireye gitmeye hazırlanırken havayı uygun görünce
Beyoğlu’nun bazı gezinti yerlerini, baba dostlarını ve diğer yerleri ziya
ret etme isteği o günü de tatil ettirir. Çarşamba günü kaleme gider, saat
altıdan dokuza kadar olan zamanı o hafta yaşadığı olayları anlatmakla
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geçirir, akşam da mutlaka iki dalkavukla gelirdi. Bunlar da kendisi gibi
gençtir. Felatun Bey Efendi, Beyoğlu’nda oturduğu için dostlarının onu
alafranga bir yolda eğlendirmeleri gerekirdi. Bundan dolayı Perşembe
gecesini alafranga eğlence yerlerinde geçirir. O gece sabahlandığı için
Perşembe günü akşama kadar uyunur. Nihayet yine Cuma gelir ve işte
şu bir haftalık çalışma ve diğer haftalar böyle devam edip giderdi. İşte
böyle haftada üç beş saat daireye giden onu da boş boş oturup lakır
dıyla geçiren bir delikanlı ne öğrenebilir?
Nasıl ne öğrenebilir? İşte Felatun Bey öğrenmiş ya! Okuması var,
yazması var, Fransızcası var. Zeki, becerikli, kurnaz… Ayrıca babasının
ayda yirmi bin kuruş da maaşı var! Dünyada bir adamın göreceği, öğ
reneceği daha ne kaldı?
Bakın Allah için söyleyelim: Felatun Bey’in yeni yazılmış eserlere
merakı pek fazladır. “Canım şöyle bir hikaye basılmış” dediler mi, Fela
tun Bey için “Onu görmedim” demek imkansızdı. Hangi kitap çıkar ise
çıksın, satıcılardan kendisine devamlı kitap getiren uşak, önce Felatun
Bey’in kitabını götürüp Beyoğlu’ndaki Ciltçi Gulam’a teslim eder, o da
iyisinden alafranga olarak kitabı ciltler, arkasına altın yaldız ile (A), (P)
harflerini de bastıktan sonra götürüp Felatun Bey’in uşağına verir, Akşam
bey eve geldiği zaman kitabı görünce; alır, çok düzenli olan kütüpha
nesine yerleştirirdi.
Fransızca bu iki harfi bilirsiniz herhalde. Birisi (elif), birisi (Pe) harf
leridir. Önceki Ahmet, Felatun Bey’in isminin ilk harfi ve ikincisi Felatun
kelimesinin Fransızcası olan Platon’un birinci harfidir. Alafrangada bir
adamın isminin yahut isimlerinin böyle ilk harfi veya harflerinin konul
ması adeti vardır, buna o adamın “markası” denilir.
Burada Felatun Bey’i küçük düşürmek merakında değiliz. Amacımız
onun hal ve hareketlerini okuyucuya layıkıyla anlatmaktır. Hatta şunu
da ilave edelim ki:
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Onun bu kadar zengin olması, hakkında insanların güzel düşünceler
beslemesi, toplumda itibar görmesi, kibirli olmasını gerektirirken, Fela
tun Bey’in hali bunun aksine idi. Alafrangalık hali, anlarsınız ya! İnsan
herkese karşı alçak gönüllü olmaya, herkesin yüzüne gülmeye mecbur
dur. Bazı zamanlar Felatun Bey’in uşağı, Bey’ini bir adamla gayet tatlı,
nazikçe ve saygılı bir şekilde konuştuğunu görünce; “Bu efendi bizim
Bey’in çok kıymetli dostu olmalıdır” diye düşünürdü. Lakin o adamdan
ayrıldıktan sonra Beyefendi’nin sinirinden çıldırmak derecesine geldiği
ni, hatta sövüp saydığını görünce de uşak şaşkınlığından ne yapacağını
dahi bilemezdi.
Doğrusu eski insanlar, arkasından sövüp sayacakları bir adamın
yüzüne karşı böyle nezaket göstermeyi, çok önem verdikleri mertliğe
uygun bulmazlar; ama “Alafranga olanlar için, mertlik adeta aptallıktan
ibarettir” diye düşünürler. Burada Felatun Bey’in uşağından bahsettik;
ama halini birazcık olsun anlatmadık. Bu Mehmetçik, “Gastangalı”dan
yeni gelmiş, dünya görmemiş, ayda yüz kuruşun düşkünü, ensesine sevgi
ve aferin anlamında bir tokat vurulmasından hoşlanan bir adam olup,
hizmet ettiği efendinin bir oğlu ile bir kızı olduğunu öğrenmeyi ancak
başarmış, hatta oğlunun isminin “Pantolon Bey” ve kızının isminin de
“Merdivan Hanım” olduğunu bile bellemişti.
Ne zannettiniz ya? Felatun isminden “Pantolon”u ve Mihriban is
minden de “Merdivan” kelimesini çıkartabilmek epey hüner gerektirir.
Mehmetçik aslında büyük efendiye de “Meraklı” Efendi derdi, fakat
efendisinin isminde “lam” olmadığı için bunu doğru söyleyemez ve
utanırdı. Hem bizim Mehmet memleketindeyken heceleye heceleye
okumayı bile sökmüştü! Merakı Efendi’nin alafrangalığına karşın böyle
bir Mehmetçiği konağına kabul etmiş olmasına şaşmayınız. Onu ter
biye edecekti. Hatta terbiye etmeye başladı bile. Bir gün; ”Mehmet!
Bey Efendi ne yapıyor?” deyip de Mehmet’ten “Çorba içiyor” cevabını
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alınca, “Oğlan öyle söyleme, ona alafrangada sopa yiyor derler.” demiş
ve Mehmet “Hayır efendim! Allah göstermesin! Sopa yediği yok, çorba
içiyor.” deyince de Meraki Efendi, meraklanmayıp “Oğlum, alafrangada
çorbanın ismi sopadır, bunları birer birer öğrenmeli.” diye bir nasihat
vermişti. İşte anlayınız ki Mehmet bile yavaş yavaş alafranga olacaktı.
Nasıl olmasın ki? Olmamak mümkün mü? Büyük efendi ne ise,
amma küçük bey Fransızca’dan başka söz söylemiyor ki! Sütlü kahve
isteyeceği zaman “kafe ole” diyor, Mehmet ise bunu “kavala” dan baş
layıp önceden öğrendiği “karyola” kelimesine kadar uygulaya uygulaya
ister istemez belliyor.
Felatun Bey’in kıyafetini sorarsanız, onu tarif etmeye gücümüz
yetmez. Şu kadar diyelim ki, hani Beyoğlu’ndaki elbisecilerde ve terzi
dükkanlarında modaları göstermek için kartonlar üzerinde birçok resimler
vardır ya? İşte bunlardan birkaç yüz tanesi Felatun Bey’de mevcuttur. O,
elinde resim, boy aynasının karşısına geçer ve kendisini resme benzetin
ceye kadar uğraşırdı. Kendisini iki gün aynı kıyafetle gören olmazdı. Bu
yüzden “Felatun Bey’in kıyafeti şudur” demek de mümkün değildi.
Bu arada şeklini, simasını pek kısaca tarif edebiliriz. Ortaca boy,
ince zayıf bir endam, sarıca suratlı bir delikanlı. Kaşları, gözleri siyah;
saçları, ağzı, burnu filan hep bir kadının “Elverişli” diyeceği kadar hoş
ve güzeldi. Mademki Felatun Bey hakkında bu kadar bilgi verdik. Biraz
da Mihriban Hanım hakkında bilgi verelim:
“Bu kızın her şeyinde olduğu gibi şekil ve sima bakımından da
Felatun Bey’in kardeşi olduğu belliydi. Lakin bir kızın yüzünde mutlaka
erkeğe göre güzellik ve hoşluğun daha fazla olması ayrıca anlatılacak
bir şeydir.
Diğer kızlar gibi Mihriban Hanım oya yapmasını bilmez. Zira alaf
rangalarda öyle şeyler yoktur. Kese, çorap vesaire örmesini bile bilmez.
Çünkü onları modelist kızlar örer. Nakışı da onlar işler. Yapma çiçekler
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Beyoğlu’nda çok! Bunları yapmak için niye zahmete girsin? Çamaşır
yıkamak, ütülemek hizmetçilerin; yemek pişirmek ise aşçıların işidir. Hatta
kendi saçını başını bile alafrangada olmayan kuaför kadın gelir, tarardı.
Alafrangada kızlar için okumak yazmak gerekliyse de kızcağız öksüz
büyüdüğünden yeterli eğitimi göremedi. Babası, mızıka çalmayı öğren
mesi için iyisinden bir piyanocu madam getirmişti. Lakin, madam kendisi
çalıp babası da dinlerdi. Mihriban Hanım ise “Taş altında bir yılan, kaşları
durur divan” şarkısından başka bir şey öğrenemedi.
Bununla beraber kızcağız hoppa mı hoppa! Şen mi şen! Zıp zıp
sıçrar! Ter ter tepinir! Artık yetişkin bir kız olduğu için birkaç yerden
görücüye gelmişlerdi. En çok da babasının meşhur serveti insanların
ağzını sulandırıyordu. Mihriban Hanım görücülere, oğullarının ne ol
duğunu sorar. “Katip” cevabını alınca, “Oh, cebi delik!” der, “asker”
cevabını alınca “Yarım kunduralı” der, hoca cevabını alınca “sarımsak
başlı” der, her biri için bir kulp uydurup, Allah korusun eğer görücüler;
“A hanım kızım, niçin böyle söylüyorsunuz ? Oğlumuz şöyledir böyledir”
diyecek olursa bir püsküllü kahkaha atıp, “Oh kalmış kalmışım da, sizin
oğlunuza mı kalmışım hanım, oğlunuza başka yerden kız arayınız” diye
kalkar yürüyüverirdi.
Mihriban Hanım’ın bu kadar serbestliğine şaşırıyormusunuz? Şaşır
mayınız. Çünkü kızcağız bir evin bir hanımı olarak büyümüş olduğundan
gelen görücülere gelin makamında bile kendisi çıkardı. Kaynana maka
mında ise görücü hanımlara verdiği cevabı bir kaynana sıfatıyla verirdi.
İşte şaşıracaksanız bu serbest kaynanaya şaşırınız.
Eğer; Felatun Bey, Mustafa Meraki Efendi ve Mihriban Hanım’ı
anlatmaktan size bıkkınlık geldiyse affınıza sığınıyorum. Onlarla ilgili son
olarak şunu söylememe izin vermenizi rica ederim.
Bu; baba, oğul veya kız üçü bir yerde bulundukları zaman baba oğul
şayet Mihriban Hanım’ın bir çiçeğini veya eldiven giyişini beğenmeye
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cek olsalar kızcağızın üç gün üç gece ağlayacağını bildikleri için, başına
bir çiçek değil saksıyı giymiş olsa bile çok yakıştığını yeminle söylemeye
mecbur idiler.
Felatun Bey ise, babası bir düşüncesini beğenmediği zaman adamca
ğızın cahilliğini ortaya koymaktan çekinmezdi. Bundan dolayı adamcağız,
oğlu Felatun’un yanında cahil damgasını yememek için, Bey Efendi her
ne görüş ve fikir belirtse Mustafa Meraki Efendi güya kırk yıldan beri o
düşüncede ve görüşteymiş gibi süratle oğlunu onaylardı. Hatta bir gün
baba ile oğul arasında günlerin uzayıp kısalmasının hikmetiyle ilgili bir
konu açılmıştı. Mustafa Meraki Efendi, bu esnada kendi görüşünü söy
lemekten çekinmiş, oğlunun bilgece düşüncelerine göz dikip beklemişti.
Hele çocuk, “Kış mevsiminde havalar çok bulutlu olduğu için, bulutlar
güneş ışığının bize hızla ulaşmasını engelleyerek geciktirir” dediği zaman
pederi, “Maşallah, maşallah! Gerçekten Eflatunlar senin eline su döke
mez! Vallahi ben de öyle düşünüyorum; ama birkerede sizin fikrinizi
anlamak istedim” demişti. İnanınız ki adamcağız oğlunun bu düşüncesini
bilgece söylenmiş bir söz olarak kabul etti. Hatta oğlundan rica minnet
ile bu meseleyi bir makale şeklinde hazırlayıp dönemin bilim dergile
rinden birisinde yayınlanmak üzere matbaasına götürdüyse de kabul
ettiremeyince kızgınlıkla eve döndü.
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İkinci Kısım
Geçmiş bölüm, bize hikayemizi kendi isimlerine ayırdığımız iki zat
tan birisinin özel hayatının epeyce öğretti. Burada da yine böyle kısaca
Rakım Efendi’nin özel hayatını da öğrenmemiz gerekiyor.
Rakım Efendi dediğimiz çocuk, eski Tophane bekçilerinden birisinin
oğludur. Bundan yirmi dört sene evvel babası ölünce annesinin elinde
bir yaşında yetim olarak kalmıştı. Bir bekçi çocuğuna ne bırakabilir? Bi
zim Rakım Efendi’nin babası, arkasında Salıpazarı tarafında üç odalı bir
çürük kümes ve bir de Arap hizmetçiden başka mal denebilecek hemen
hiçbir şey bırakmamıştır.
Annesi gayet hanımefendi bir kadın, “Fedayi” isimli Arap hizmetçi
ise annesinden belki de daha hanımdır. Kocasının acı veren ayrılığından
bir süre sonra, anne aklını başına alır. Annesi:
- Fedayi, artık aramızda hanımlık hizmetçilik kalmadı! İkimizin de
çalışıp, kendimizi ve bir de şu yavrucağı beslemekten başka çaresi yok
tur” der.
Evin hanımına son derece bağlı olan Arap, “Ah hanımcığım! Sen
niye çalışacaksın. Ben çalışırım, hem seni hem küçük beyimi çocuğumu
beslerim” deyip evin bütün idaresini kendi üzerine almayı göze alır. Buna
rağmen annesi, evin bütün yükünü Fedayi’nin sırtına yüklemedi. Kendisi
el dikişi diker, oya yapar, çevre uçkur işler ve bunları Salıpazarı’nda Fe
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dayiye sattırır, diğer günler ise Fedayi’yi büyük yerlere çamaşıra, tahtaya
gönderir, arada bir kendisi de gider, kısaca ellerinin emekleriyle kimseye
muhtaç olmadan geçinirlerdi.
Rakım büyüdü. Beş yaşında Salı Pazarı’ndaki Taş mektebe verilip
on bir yaşında İstanbul tarafında Valide Rüştiye Mektebi’ne alındı. On
altısında oradan çıkıp Dışişleri Nezareti’nin* Yazı İşleri Dairesi’ne kendini
kabul ettirir.
Aman bu çocuk ne kadar çok çalışıyordu! Hani gece gündüz çalışıyor
derler ya! İşte gece gündüz gerçekten çalışan bu idi. Tam çocuğunu bu
duruma getirdikten sonra annesi ölmesin mi!
Amma bu bile onun için bir nimetti. “Ah Rakımcığım! Bir kere in
san içine karıştığını görsem hiç gözüm arkada kalmazdı” derdi. İşte arzu
ettiği bu nimete kavuştu.
Rakım’da henüz aylık yıllık yok. Sadık Fedayi hala dikiş diker, mendil
çevre işler, kahve torbası diker, çamaşıra, tahta silmeye gider. Kazandığı
paradan evinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılar, kalanını da “Delikanlıdır, parasız
kalmasın” diye tamamen Rakım’a verirdi. Fakat Rakım’ın cep harçlığına
o kadar da ihtiyacı yoktu. Sabahleyin Süleymaniye’ye medreseye gider,
saat dörtte oradan çıktıktan sonra daireye, sonra orada aldığı Fransızca
dersini pekiştirmek ve bir kat daha ileriye götürmek için Galata’da bir
hekime gider, akşam evine gelir, yemekten sonra Kazancılar mahallesin
den Beyoğlu’na çıkar, yine daireden arkadaşı olan bir Ermeni’ye Türkçe
okutmak ve bu hizmete karşılık birçok Fransızca kitabı karıştırmak ile
vakit geçirirdi. Böyle bir çocuğa para ne gerekir. Hatta tatil günleri bile
Rakım, yaşlı Ermeni dostunun kütüphanesinden çıkmazdı. O kadar ki
ailece Rakım’a tam bir güven duyulduğundan Pazar günleri dairede işi
bitince Rakım yine dostunun evine giderdi. Eğer o gün ailece bir yere
gidilecek ise Rakım’ı kütüphaneye kapatırlar, öyle giderlerdi. Rakım için
böyle bir gün ne mutlu gündü!
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Bizim Rakım Efendi, bu şekilde tam dört sene süreyle eğitimine devam
etti. Sadık Fedayi Dadı, halk mutfaklarında kül kömür olarak hanımının
kendisine emanet bırakmış olduğu göz nurunu boynu bükük bırakmak
şöyle dursun, adeta hali vakti yerinde bir adamın çocuğu gibi bakmaya
başlamıştı. Lakin Rakım Efendi’nin aldığı terbiye ve gördüğü eğitim her
hali vakti yerinde bir adamın çocuğuna nasip olmaz. Kendi isteği ve da
dısının yönlendirmesiyle Arapça gramer derslerini gördü, başkasından
Risale-i Erbaa’yı açıklamasıyla beraber öğrendi. Hele derslerin mantık
yönünü daha iyi kavradı. Hadis ve tefsir ilimlerinde epey ileri gitti. Fıkhı
bile gözden geçirdi. Farsça’dan Gülistan, Baharistan, Bustan ve Pend-i
Attar’ı; Hafız ve Saib’i okudu, hatta en seçkin parçalarını da ezberledi.
Fransızca’ya gelince, onu da iyice öğrendi. Sonra Galata’daki dostundan
kimya ilmini tahsil etti. Beyoğlu’ndaki Ermeni dostunun kütüphanesinde
dahi coğrafya, tarih, hukuk ve devlet ilişkileri ile ilgili gereğinden fazla
bilgi topladı. Hele okuduğu Fransız romanlarının, tiyatro yazılarının ve
şiirlerinin adeta sonu yok gibiydi. İki gece kendisinde kalmak üzere bir
kitabı evine götürmek için izin alsa, onu sadece okumakla yetinmez, en
güzel parçalarının bir nüshasını da yazardı. İşte Rakım Efendi’nin önceki
hali böyleydi. Parasızlık ise yirmi yaşına kadar devam etmişti. O zamana
kadar daireden aldığı maaş yüz elliye kadar varmış idi ama yirmi yaşın
da bir Nezaret katibi için bu paranın, para bile olmadığı yadırganamaz.
Bir gün Rakım Efendi’nin dostlarından bir matbaacı, kendisine
Fransızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçe’ye tercüme ederse yirmi altın
kadar verebileceğini söyledi. Kitap büyükçe yüz elli, iki yüz sayfadan
oluşmasına rağmen Rakım bunu bir haftada çevirmek cesaretini ken
dinde görüp kabul etti. Bir hafta değil; ama on iki günde kitabı bitirip
götürdü. Matbaacı da tek seferde yirmi lirayı verdi.
Hadi bakalım, bu parayı aldığı zaman şu Rakım Efendi’nin ne kadar
sevinmiş olduğunu kim hesap edebilir?
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Boşuna uğraşmayın, kimse hesap edemez. Öksüz Rakım, o zama
na kadar bu miktar parayı Galata’daki kuyumculardan başka bir yerde
görmemişti. Hele bir gün gelecek de, kendisinin hem de el emeğiyle bu
kadar paraya sahip olabileceği ihtimalini doğrusu isterdi; ama hiç aklına
getiremezdi. Şimdi bu serveti, bu hazineyi avucunun içinde görünce ha
la kendisinin olduğuna inanamıyordu. Bir hayli düşündükten sonra bu
hazineye sahip olduğuna inandığı zaman gözlerinden dolu taneleri gibi
sevinç gözyaşları akmasını önleyememişti.
Ne o? Şaşırdınız mı? Hey kardeşim hey! İçinizde Rakım gibi büyümüş
adam varsa düşünsün baksın, el emeği göz nuruyla kazandığı paraya
ne kadar sevinmiştir, hatırlasın. “Bir adamın yirmi lirası olamaz mı?”
diye düşünmek uygun değildir. İşte bu yaşına kadar bu miktar parayı
kazanmak için ne kadar çok çalışmak lazımsa, bundan geri durmamış
olduğu halde ilk defa parayı kazanmıştır.
Çaresiz oğlan paraları alınca hemen evine koşup sadık dadısının
önüne koydu. Ne dersiniz? Dadı bunları görünce fena şekilde bozulup,
“Aman beyim, bunları nereden buldun? Sakın…” diye aklına kötü kötü
düşünceler gelmeye başlamıştı ki, Rakım parayı nereden kazandığını
dadıya anlattı. Dadı kendisinden daha fazla sevindi. “Ah, annen sağ olay
dı da, senin böyle dört kese akçeyi birden kazandığını göreydi! Mevla
rahmet eylesin” dediği zaman kendini tutamayıp ağlamaya başlayınca,
ondan daha fazla Rakım ikinci defa ağlamıştır.
Sonra, şu ilk serveti nasıl harcayacaklarını düşünmeye başladılar.
Zira biz Rakım’ın bu kadar paraya ilk defa sahip olduğunu söylediysek
de kendisine aç gözlü dememiştik. Tam tersine; Rakım, fakirlik içinde tok
gözlü olarak büyümüştür. Eline para geçtiği zaman onu gizlemeyi asla
doğru bulmaz, parayı mutluluk için gerekli görür ve mutluluk yolunda
harcamak için para kazanmayı severdi. Dadısı “Beyim! Bana kalsa bu
para ile birkaç kat elbise alırdık da halk içinde temiz temiz gezerdik.”
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demişse de Rakım, “Hayır, dadıcığım! Benim üstüm başım bana yeter,
birinci iş seni artık insanlara hizmetçilik etmekten kurtarmaktır. Zira sen
artık ihtiyarladın” diyerek bunu kabul etmedi. Paranın yarısını ayda ikişer
yüz elli kuruş harcamak üzere dört aylık ihtiyaçları olarak ayırdı. Kalan
yarısıyla da epeyce eskimiş olan evlerini tamir ettirdiler.
Her başlangıçta, her siftahta bir bereket olduğu halk arasında bilinen
bir şeydir. Bu inancı bizim Rakım Efendi’de doğuracak haller de gecikme
di. Kendisi Bab-ı Âli’de eksik olmayan ecnebi gazetelerini baştan aşağıya
süzerek aldığı bilgi üzerine diplomatlığa bile fırsat bulmuştu. Arada bir
bazı tek sayfalık haber gazetelerine yazılar yazmaya başladı. Bu hizmeti
bir ara ücretsiz görüverir idiyse de matbaacılar, kendisini bu işte çalış
maya mecbur bırakmak için haftada, on beş günde bir Rakım’ın eline
birer ikişer lira kıstırmaya başladılar. Hatta bu paralara, sonraları daha
fazla rağbet etti. O kadar ki Rakım haftada iki lira kadar parayı devamlı
olarak kazandığını görünce yazı işlerinden bile ayrıldı. Biz bu bırakıp git
meye üzüldük. Çünkü koca Rakım orada kalmış olsaydı, kendisinin daha
verimli olacağından şüphe edilemezdi.
Rakım bir aralık Frenk dostlarını çoğalttı. Bunların çoğalması ken
disine bir alafranga dilekçe ve tercümanlık yolu açtı. Yabancılardan
Türkçe bir yazı, dilekçe filan yazdırmak isteyenler işlerini Rakım’a havale
ederlerdi.
Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Rakım birkaç sene bu yola devam
edip ayda yirmi otuz liraya kadar kazanmaya başladı. Fakat çaresiz çocuk
bu parayı kazanabilmek için yirmi dört saatlik gününden yalnız yedi saat
kadarını uykuya, dinlenmeye ve yemeye içmeye ayırıyor, on yedi saatini
devamlı ise çalışarak geçiriyordu.
Salıpazarı’ndaki evceğizini yenilemek suretiyle tamir etti. Pek güzel
ve hoşça dayattı döşetti. Kendisine bir kütüphane kurdu, Türkçe ve Fran
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sızca en seçkin eserleri toplamaya başladı. Bu kadar masrafa rağmen
yine Rakım’ın cebinde para eksik olmazdı.
Dadısı birkaç defa Rakım’ı evlendirmeye kalkıştı. Rakım, kendisinin
evlenmeye ihtiyacı olmadığını söylerdi. Sadık Fedayi, evin içine bir gelin
gelmesini yalnız Rakım için istemeyip ihtiyarlık zamanında kendisinin da
hi bir can yoldaşına ihtiyacı olduğunu söyleyince, Rakım işin bu tarafını
uygun görerek bir cariye* alınmasına karar verdi.
Dadısı, bazı tanıdığı esircilere cariye ısmarladı. Öteden beriden
birkaç Arap cariye geldi ise de Fedayi bunları bir, en fazla iki gün de
neyip beğenmez, geri gönderirdi. Bir gün Rakım Efendi, Tophane’den
Beyoğlu’na çıkmak için Kumbaracı yokuşuna kestirmeden varmak üze
re Karabaş’tan geçiyordu. Bildiğiniz dere üzerinde, ak sakallı ihtiyar bir
Çerkez’in, yanında kızla bir kapıyı çaldığını gördü. Kıza dikkatle baktı.
Baktığı anda yüreği kıza aktı ise de, “Adam neme lazım? Dadım beyaz
istemiyor, Arap istiyor, bu bizim işimize yaramaz.” diye yürüyüvermişti.
Çünkü ak sakallı ihtiyarın yanında bulunan kız beyaz, hem de güzelce
bir Çerkez’di. Rakım yürüyüverdi; ama bir türlü ayakları ileri gitmez ki!
Ne için olduğunu kendisi de bilmez. “Canım bir kere görür sorarsam
almaya borçlu olacak değilim ya!” diye geri döndü. İhtiyar ve kız kapıyı
açtırıp içeri girmişti. Kapı kapanmış olduğundan kapıyı kendisi de çal
maya mecbur kaldı. Kapı açıldı. Rakım ihtiyarı çağırdı, ihtiyar geldi. Kızın
cariye ve satılık olup olmadığım sordu. Cariye, satılık imiş. Görmek istedi.
Gösterdiler. Uzun boylu, kara kaşlı, ufacık ağızlı, güzel burunlu idiyse de
gayet zayıf ve hastalıklı, ayrıca on dört yaşında olduğundan öyle olur
olmaz müşterinin beğeneceği gibi bir şey değildi. Fakat ne idi kızda o
baygın bakışlar? Ne idi hüzünlü tebessümler?
Rakım kızın elini, kim bilir ne için, fakat adeta pek yakınıymış gibi
şaşkınlıkla kendi eline almış, sonra da bırakmak aklına gelmemişti. He
riften fiyatını sordu. Yüz altın demesin mi?
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Herif kızın değerinden bahseder. Ya Rakım ne yapar? Rakım çocuk
gibi ağlar! Ay kıza ne oldu? Zira o da Rakım’a karşı ağlamaya başladı!
İhtiyar ne anlam vereceğini bilemez. Rakımdan, bir kimsesinemi ben
zettiğini sorar, bir cevap alamaz.
Hayır, Rakım kızı kimsesine benzetmemişti. Size biz söyleyelim: Ra
kım adeta Cenab-ı Hakk’ın kendisi gibi bir öksüze böyle beyaz hizmetçi
alması için yardımını esirgemediğine şükredip sevincinden ağlıyordu.
Evet! Rakım bu kadar ince ve duygulu bir çocuktu. İhtiyara, “Bu kızın
değeri var mı yok mu diye sormuyorum. Satılan şey bunun özgürlüğüdür.
Özgürlüğün dünyalara bedel olduğunu gayet iyi bilirim. Lakin benim sek
sen altından başka param yoktur. Bu paraya karşılık kızı verirsen alayım”
demiş. İhtiyar, Rakım’ın ağladığını görünce, yüz elli altın bile istemediğine
pişman oldu. Bir kuruş aşağıya veremeyeceğini söyledi. Rakım, “Öyle
olsun, bana yirmi altın için bir ay izin verirsen alırım” deyince, ihtiyar da
zaten kızda ince hastalık hissetmekte olduğundan bir an evvel elinden
çıkarmak için bu teklifi kabul etti. Hemen teslim ve teslim alma belgeleri
hazırlandı, kız Rakım’a verildi.
Ne dersiniz? Rakım, kızın elini eline almamış mıydı? Ta kız kendisine
mal olduktan sonraya kadar elini elinden bırakmadı! Sonra Beyoğlu’na
gitmekten vazgeçerek ihtiyar ile Salı Pazarı’na geldiler. Kızı kapıdan içe
riye salıverip kendisi dadısından akçesini istedi. Seksen altını esirciye
saydıktan sonra yirmi altın için de bir senet yazdı. Tophane’de kendisini
tanıyanlardan dört beş adamı şahit gösterip esirciyi yerine gönderdi.
Bu işleri görüp evine dönerken, “Acaba dadım bu işe ne diyecek?
Gördün mü bir kere çocukluk ettim! Bir kerede anam makamında da
dıcığıma danışmalı değil mi idim?” diye bir masumca düşünce aklına
takılmıştı. Evine geldiğinde dadısı kendisini karşıladı. “Aman beyim!
Ne kadar isabet ettin, ne de can sevecek bir kız, sen bunu bana can
yoldaşı diye almadın mı? Adı Canan olsun.” diyerek hoşnut kalınca, öksüz
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Rakım her şeyden çok dadısını memnun edebilmiş olduğuna sevinerek
bu ismi dahi kabul etti. Şurası da bilinmelidir ki; Rakım, beyaz bir cariye
aldığı için işinden geri kalacak adamlardan değildi. O gün Beyoğlu’nda iki
mühim işi vardı. Bu işleri hemen görmek üzere kalktı. Bu defa Kazancılar
tarafından Beyoğlu’na çıktı. İki mühim işinden birisi Ermeni milletinden
(G) Bey’i görmekti. Zira daha bir akşam evvel, hizmetçisini gönderip ken
disini hemen yanına çağırtmıştı. Evi Ağa Hamamı’ndaydı, oraya vardı,
kendisini hanesinde buldu. (G) Bey, yeni Silistre eyaleti vergi memurunu
oraya gönderecek adamıyla, Silistre Valisi’ne tezkere gönderecekmiş.
Rakım bu tezkereyi on beş dakika içinde karalayıp temize çekti. Bey’e
mühürletti. Üzerini de mühürleterek Bey’in yanındaki çekmecenin üs
tüne koydu. Başka bir emri olup olmadığını öğrenmek için bekliyordu.
Bey yazıcısını çağırıp, Rakım’ın görülecek hesabı varsa görmesini emretti.
Bu emir üzerine Rakım utanarak, “Ben, başka bir emriniz var mı diye
beklemiştim.” dedi. Bey ise, Osmanlı bir adam olduğundan, “Verdiğim
emir de emir değil midir? Bu emrin yerine getirilmesi de gereklidir” diye
bir latife yaptı. Biraz sonra yazıcı elinde Rakım’ın üç aydan beri yazdığı
yazıların içinde bulunduğu mektupla içeriye girdi.
Bey mektubu açıp okumaya başladı. Bursa eyaletindeki kaçak ver
gilerin tahsil edilmesine dair Bursa Valisi’ne yazı için on, bunun cevabına
cevap on, Varna Sancağı öşür ve vergilerinin bir senelik hesaplarının
incelenmesi gizli olarak da Maliye Nezareti makamına gönderilen bir
defter ki, altı sahife yazılmıştır. Bu defterle ilgili bir de ayrıntılı yazı, ay
rıca parça mektuplar sekiz.
Bey, mektubu bu şekilde okuduktan sonra uygun bir dille, “Bunların
hiçbirisi için bir para vermeyeceğim. Yalnız Bursa eyaletinde toplana
mayıp gelecek seneye kalan vergiler bence ümitsiz paraydı. Sen gayet
açık ve güzelce yazdığın için oranın vergisi, tamamen tahsil edildi. İşte
onun için beş on para gözden çıkarabileceğim” diye Rakıma otuz lira
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verilmesini yazıcısına emretti. Vay Rakım’da ne sevinç! Vay Rakım’da
ne teşekkür! Hem de hassasiyetinin ölçüsü demek olan gözlerine yaş
dolarak bir teşekkür, ama kime? Kendisi gibi bir öksüze bu yolu açmış
olan Cenab-ı Huda-yı Keremkar’a!
Hakkını aldıktan sonra ikinci işine gitti. Bu ikinci iş İngiltere’den
yeni gelerek Asmalı Mescit Sokağı’nda bir eve yerleşmiş olan oldukça
kibar bir İngiliz ailesinin yanında görülecek işti. Lakin işin ne olduğunu
Rakım bilmiyordu. Yalnız bir dostu kendisi için orada görülecek bir iş
olduğunu haber vermiş olduğundan gözü kapalı gitmişti. Oraya vardı,
dostunu da orada buldu. Meğer iş denilen şey İngiliz’in iki genç kızına
haftada birer gün Türkçe ders vermek imiş. Hiç Rakım için iş bulunur da
kabul edilmemek mümkün olur mu? Herif iş makinesi! Bunu da mem
nuniyetle kabul etti. Kendisi aylık haftalık için bir şey söylememesine
rağmen, dostu her ders için birer İngiliz lirası ayak teri takdim edileceğini
söyledi. Kabul etmesi için de için İngiliz kibarlığıyla rica etti. Rakım hem
utancından morararak hem de Cenab-ı Hakk’ın bu iyiliğine de teşekkür
ederek, işi kabul etti. Kapıdan çıkınca dört yol ağzından Kumbaracı yo
kuşuna doğru ayakları sanki yere basmayarak indi. Tophane’ye, oradan
Karabaş’a varıp esirciler kahvesinde Çerkez’e rastlayınca, “Gel baba gel,
ben borçtan hoşlanmam. İşte paranı tedarik ettim. Bin kere şükür olsun
Cenab-ı Hak hiç ummadığım yerden gönderdi” diye yirmi altın borcu
nu vererek senedini kurtardı. Hatta gerek bile olmadığı halde durumu
şahitlere de haber verdi. On altını cebinde, evine can atarak döndü. Bu
haberi de sadık dadısına müjdelediği zaman vay Fedayi’deki sevinç! Kıza
sevgisi bir kat daha arttı. Vermiş olduğu Canan ismine “meymenetli”
lakabını da ekledi. İşte hikayemizi kendi namlarına anlattığımız iki zatın
ikincisi de budur.
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Üçüncü Kısım

Rakım Efendi ile dadısı, Cenab-ı Hakk’ın kendilerine bağışladığı bir kız
olarak düşündükleri Canan’ı, terbiye etmeye ve eğitmeye başladılar. Kız
cağız geldiğinin ikinci günü hastalandı. Zaten kızda bazı hastalıklar varmış.
Rakım, hemen Galata’daki hekim dostuna koşup durumu anlattı. Zavallı
Canan hakkında sanki hekimi değil de kendi merhamet ve şefkatini davet
etti. Arabaya binip hızlıca geldiler. Doktor kızı güzelce muayene ettikten
sonra, “Kızda korkulacak hiçbir şey yok. Bu hastalığın kaynağı Kafkasya
imiş. O soğuk memleketten İstanbul gibi sıcak memlekete geldiği için
hastalanmış. Buranın havasına alıştıkça kendi kendine iyileşir. Şimdi ben
birkaç ilaç yazacağım. Onları kullanmalı. Siz de her sabah kalktığı gibi yüz
elli dirhem kadar saf inek sütünü kaynatıp sıcak sıcak içirmelisiniz. Tozlu
topraklı yerlerde gezmemeli, şarkı çağırmak filan için göğsünü zorlama
malı. Arada bir açık ve geniş yerlere götürün, deniz havası alsın. Sık sık
nefes almaya mecbur olacak kadar yorulmasın. Allah’ın izniyle hiçbir şeyi
kalmaz. Zaten bir şeyi yok ya! Bunları da ne olur ne olmaz diye önlem
olarak alıyoruz. Güzel kızcağızdır Allah’a emanet olun” dedi. Dadı kalfa,
bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu anlayamamış idi ise de, Rakım
işin farkına varmıştı. Hekimi, teşekkür ederek gönderdi. Dadısına, hekimin
dediklerine özenle uyulmasını söyledi. Zavallı Fedayi için böyle gariplere
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yapılacak hizmette uyarıya gerek var mıdır? Arapçık, kızı kendi rahatı için
getirmiş olmadı, sanki kendi rahat ve huzurunu tamamen yok edip kızın
rahatı için getirmiş oldu. Bu Arapların iyileri ne kadar iyi olur.
Canan bir tarafta terbiye ediledursun, biz hikayemizin şu cihetine
bakalım:
Asmalı Mescit’teki İngiliz’in kızlarına verilecek ders için Cuma gün
leri kararlaştırılmış olduğundan Cuma geldiğinde Rakım saat yedide
kalktı, oraya gitti.
Bu İngilizlere kibar demiştik. Hikayemizin başlıca kişilerinden biri de
bu İngiliz olduğundan onun geçmişi hakkında biraz bilgi almalıyız:
Evet, İngiliz oldukça kibardır. Kibardır; ama öyle lord, dük filan gibi
soylu değil. Kağıt alım satımıyla parasını beş yüz bin İngiliz lirasına ta
mamladıktan sonra ticareti bırakmış, ömrünün geri kalan kısmını rahat
geçirmek için İstanbul’a gelmiştir. Adamın erkek çocuğu yoktur. Ailesi,
bir hanımıyla iki de kızından ibarettir. Bu kadar servetle kızlarını, her
kesin alacağını hanımının da bunların arasında mutlulukla yaşayacağını
düşünüyordu. Artık İngiliz’i rahat yaşamaktan hiçbir iş, hiçbir düşünce,
hiçbir kuvvet vazgeçiremezdi.
Atalarından kendisine kalan isim Ziklas’tır. Hanımı ise doğal olarak
“Misters Ziklas” diye isimlendirilirdi. Kızları da bu ismi alabilirlerdi; ama
ev içinde büyük kıza “Can” ve küçüğüne de “Margrit” ismiyle çağrılırdı.
Bu aile Kanterburi şehri halkındandır. Ticaret ilişkileri nedeniyle Fransızlar
ile fazla kaynaşmış olduklarından hepsi çok güzel Fransızca konuşurdu.
Rakım, kendileriyle iyi anlaşacağını ve işinde de başarılı olacağını anladı.
Hani, “Elmanın yarısı o, yarısı da bu” demezler mi? Sanki bu söz, Can
ile Margrit için söylenmiştir. İkisinde de fidan gibi boy, ince bir beden;
fakat kıpkırmızı çehre, masmavi gözler, beyaza yakın, açık ipek saçlar!
İngiliz kızları vesselam. Doğrusu tarifimizden bunların yüzlerine bakıldı
ğında kalbe pek de ferahlık gelmeyeceği zannedilir. Lakin bu zanda acele
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edilmemelidir. Her güzelin kendisine ait bir güzelliği vardır. Ayrıca her
güzel de o kendisine özgü güzelliği, rağbet edenlere beğendirip sevdi
rebileceğini işin erbabı olanlar bilir.
Neyse, Rakım, bir tabaka iyisinden İngiliz kağıdı üzerine kalın kalem
ile “elif, be, pe, te, se, cim, çe, ha, hı, dal, zel, tı, ze, je” sonra da heceleri
yazıp isimlerini belletti ve bir hafta içinde bunların şekillerini öğrenme
lerini tembihleyip kalktı.
Vay yazar efendi! Yalnız bu kadar mı oldu? Aralarında söz filan…
Hiç olmazsa babalarıyla analarıyla dereden tepeden...
Hayır! O gün, iş yalnız bundan ibaret kaldı. Evinde dadısı ile Canan’ı
merak ettiğinden hemen Kumbaracı yokuşundan Tophane’ye inip para
sının yettiği bir arabaya binerek Salı Pazarı’ndaki evine geldi.
Vay! Artık yaya yürümemeyede mi başladı?
Estağfurullah! Kendisine her ders için bir İngiliz lirasını, ayak teri hay
van kirası diye veriyorlardı. Mademki Cenab-ı Hallak-ı Kerim bu gelirleri
de Rakım Efendi’ye verdi. Artık Rakım Efendi’nin bu nimete şükrederek
ders günleri Beyoğlu’na hayvanla gidip gelmesi lazım gelirdi. Hatta sa
bahları bile, niçin bir hayvana binmemiş olduğuna hayıflanmıştı. İşte
bizim Rakım’ın Allah ile pazarlığı böyle bambaşka idi! Evine her gelişinde
kendisini dadısı karşılardı. O akşam kendisini karşılayanın Canan olduğunu
ve kızın halinin günden güne değişip dadı kalfanın kadınlığı sayesinde
üstü başı düzelmiş;hatta yüzüne de renk gelmiş olduğunu gördü. Dadı
kalfanın kendisini karşılamayışına bir anlam veremeyerek açıklama iste
meye mecbur oldu. Rakım – Dadı, ben her akşam geldiğimde en evvel
senin yüzünü görmeye alışmıştım. Bu akşam bu adeti değişmiş gördüm.
Fedayi – Evladım, Beyim! Allah bize bir güzel beyaz hizmetçi vermiş. Artık
akşam gelir gelmez benim siyah yüzümü görmenin ne anlamı kalır? Ben
tembih ettim. Rakım - (Koşup dadısının kucağına atılarak ve boynuna
sarılıp şapır şapır öperek) Yok dadıcığım yok! Senin yüzün annemin yüzü
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kadar tatlıdır. Cennetten huri çıksa da gelse bana senden güzel olamaz.
Ben her akşam senin mübarek yüzünü görmeliyim.
Sonravallahi Canan’ı buradan kovmaya beni mecbur edersin. Hem
ona bu tembihleri verme. Çocuktur, ihtimal ki bazı ümitlere düşer. Ben
de ise o gibi ümitlerin zerre keder eseri yoktur. Fedayi - Beyim, canım,
niçin böyle düşünüyorsun?
Rakım - Sana dedim ya işte! Sen beni çocuğun gibi seviyorsan be
nim arzu ettiğim şekilde hareket edersin.
Koca Rakım dadısına bu nutku okuduktan sonra, “Hazır İngiliz kızlarını
bugün derse başlattık ya! Dur bakalım şu Çerkez’i de başlatalım. Bu mu
onları geçer yoksa onlar mı bunu?” diye Canan’ı yanına çağırdı. Ona da
harfleri, heceleri çizdi. Kızcağızda ne sevinç! Evet, Çerkez kısmı okumaya
pek hırslı olduğundan bir Çerkez’i okutmak insana hiç yük olmaz.
Şu kadar var ki Canan’ın İngiliz kızlarını geçeceği daha ilk haftasında
anlaşıldı. Rakım her gece Canan’ı yanına alır, kız ise güzelce öğrenmiş
olduğu dersi zorunlu olarak tekrar ederdi.
Öte taraftan İngiliz kızlarına da ders vereli bir ay olmuştu. Bu bir
ayda verdiği dört ders ile kızlara, “elif, be” gibi harflerle birlikte bütün
işaretleri de öğretmişti. Hatta ”kuzu, küpe, tuti” gibi kelimelerin yazımını
bile öğretmeye başlamıştı. Lakin Canan bunlarla kıyas bile edilmez. Bir
ay içinde Canan dört beş heceden ibaret kelimeleri yazmakla birlikte
bunları, “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” kelimeleriyle dahi
birleştirebilirdi.
Demek oluyor ki, Rakım ders vermede kendisince bir yol bulmuştu.
Evet, aynen öyle idi.
Bir Cuma günü, Rakım alışıldığı şekilde Mister Ziklas’ın konağına
gittiğinde kime rastgelse beğenirsiniz? Felatun Bey’e! İşte ona rast geldi.
Felatun Bey’i, kızlarla annesi ve babasının yanında buldu. O gün ders günü
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olduğundan Felatun Bey de kızların derslerini imtihan ediyordu. Rakım
Efendi’yi görünce İngilizlere de anlatabilmek için Fransızca olarak:
Felatun - Ha ha hay! Sen mi idin birader hanımların hocası?
Rakım – (Sıkılarak) Evet efendim, bendenizdim Bey’im!
Mister Ziklas - Vay demek oluyor ki tanışıyorsunuz!
Felatun (Gururlanarak) Evet! Kendi haklarında sevgim fazladır. O
da beni sever zannederim.
Rakım - Dünyada benim sevmediğim adam var mıdır? Ben ki herke
sin hakkımda güzel düşünmesine şiddetle ihtiyaç duymaktayım. Bundan
dolayı da herkesi sevmeye mecburum.
Felatun - (Rakım’a) Mister Ziklas ve Misters Ziklas ile tanışalı iki ay
oldu. Sizin de buraya gelip gitmeniz bir ayı geçmiş;ama her nasılsa bir
birimize rastlamamışız.
Rakım - Kısmet bugün içinmiş efendim.
Felatun - Tanışıklığımız babam vasıtasıyla oldu. Kendilerini benden
önce tanımak şerefine nail olmuşlar. Sonra beni de getirip, Mister Ziklas
ile kızlarına takdim ettiler!
Mister - Evet! Bu yardımlarından dolayı peder efendi hazretlerine
nasıl teşekkür edeceğimizi bilememekteyiz.
Felatun - (Gururlu ve alçakgönüllü bir tavırla bir tavırla) O, sizin
nezaketiniz gereğidir efendim. .
Bazı havadan sudan şeyler konuşulduktan sonra:
Rakım – Beyimiz, izin verir misiniz? Biraz da derse bakalım mı?
Felatun - (Hala o tebessümü dudakları üzerinde yenileyerek) Hay
hay! Hatta ben de şimdi hanımları imtihan ediyordum.
Rakım – Nasıl, bari epeyce öğrenmişler mi?
Felatun - (Hala o tebessümle) Hanımların zeka ve hünerleri söz ister
mi? Fakat birader, ben bu derslerin içinde bazı şeyler görüyorum da bir
anlam veremiyorum. Kısaca şu elifbada, ” pe, çe, je” harfleri var mı ya?
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Biz mektepte iken, “elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zal, rı, ze, sin, şun”
diye okuduk. Bunları görmedik. Bunlara ne isim vermeli?
Can - Evet, öğretmen efendi! Felatun Efendi öyle söyledi. Bizim de
aklımız karşıtı.
Rakım - Hayır, efendim! Bunda, aklı karıştıracak bir şey yok. Felatun
Bey Efendi daha iyi bilirler;ama birdenbire akıllarına gelmedi. Doğrusu
Bey’im, biz mektepte buyurduğunuz gibi okuduk. Ama bizim okuduğu
muz elifba yalnız Arapça içindir. Türkçe için ise ondan fazla birkaç harfe
ihtiyacımız vardır. Mesela “paşa, çavuş, müjde” yazacağımız zaman nasıl
yazarız! Elbette bu harflere muhtaç olmaz mıyız?
Meğer Felatun Bey, evvelce bu harfleri görmüş. Eski elifbada mevcut
olmadığını düşünüp -hazır acemi İngilizlere Eflatun’luk taslamak fırsa
tını bulmuşken- öğretmen bulunan zatın asla Türkçe bilmediğini, böyle
adamlara ders verdirilirse kızların hiçbir şey öğrenemeyeceklerini filan
söyleyerek, henüz kim olduğunu bilmediği öğretmenle bir güzel alay
etmiş imiş. Bu sefer işi anlayınca suratına garip bir kırmızılık gelerek:
Felatun - Evet, evet! Hakkınız var. Anladım!
Mister - Ben dahi öyle düşünmekteyim. Biz de Türkçe harfleri öğ
renmek kitapçık vardır, onda bu harfler mevcuttur.
Felatun - Benim de aklıma geldi efendim. Bir şüphem daha var;
ama söylemek için öğretmen hazretlerinin iznini isterim.
Rakım - Estağfurullah efendim! Amaç hanımların istifadesidir. Şayet
yüksek bilgilerinizden faydalanacaksak…
Felatun - Estağfurullah efendim! Hatırıma gelen şu ki; biz, şu “be”
yi görmüş isek de böyle “be”ler görmemişizdir. Hani ya demek isterim
ki; efendim, böyle karışık şeyler ile hanımların aklı karışmasa daha iyi
olurdu.
Margrit – “Öyle ama bu harfleri öğrenmemiş olsak harfleri birbirine
nasıl bitiştirebiliriz ? İşte pederimin demin bahsettiği kitapçık yanımız
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dadır. Biz hoca efendinin verdiği dersleri o kitapçığa uygun değil, ondan
daha iyi bulmaktayız” dedi. Kız kitapçığı açıp zikredilen harfleri gösterdi
ise de, Rakım ona gerek bırakmayıp bir kalem alarak “Efendim! Diyelim
ki ‘Mustafa’ yazacak olsak ‘mim, sad, ti, fe, ye’ diye yazmayız. Bunları
mutlaka birbirine bağlayarak yazarız” deyince Felatun bunun da farkına
varmış ve bu defaki utanması, öncekini geçmiştir.
Amma yaptınız ha! Artık Felatun, harfleri heceleri bilmesin olur
mu?
Bilmiyor değildi. Fakat hani ya bazı adamlar vardır ki, kendi bildikleri
şeyleri nasıl öğrenmiş olduklarını bilmezler. İşte Felatun Bey dahi bildiği
şeyi nasıl öğrenmiş olduğunu bilmeyenlerdendi.
Felatun Bey, içine düştüğü zor durum üzerine daha fazla kendini
savunamayıp kalktı gitti. Rakım ise, Felatun Bey gittikten sonra onun
hakkında ne iyi ne de kötü bir şey söyledi. Sadece kendi işiyle uğraştı.
Fakat akşam üzeri giderken kızlara ve anne babalarına; “Efendim, böy
le haftada bir dersi hanımlar için az, bana ettiğiniz iyiliği ise çalışmama
bakarak fazla buluyorum. Müsaade ederseniz dersleri haftada iki defaya
çıkartalım.” demiş ve bu ricası memnuniyetle kabul olunmuştu.
Bir ay içinde Rakım Efendi’nin Mister Ziklas’ın evinde ne kadar sa
yılıp sevildiğini öğrenmek ister misiniz? O kadar ki, adı geçen aile ara
sında yalnız hoca sıfatıyla kabul görmezdi. Aile dostu, namuslu, edepli
utangaç, bilgili olgun bir insan olarak kabul görüyor, Rakım’a ona göre
davranılıyordu.
O akşam, Rakım evine biraz erkence geldi ve evinde her zamankinden
farklı bir şey gördü. Gördüğü şey ise Canan’ın orada bulunmaması idi.
Rakım - Dadı! Canan nerede?
Fedayi - Buradadır beyim!
Rakım - Buranın neresinde? işte evimiz üç oda bir sofadan ibaret.
Her yere baktım yok.
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Fedayi - (Biraz bozularak) Buradadır beyim. Şimdi gelir.
Rakım - Canım nerede ise söyle. Söylenmeyecek bir yerde ise onu
da söyle. Benden saklı bir işiniz var diye mi düşüneyim?
Fedayi - Vallah beyim, biz bu işi senden saklı görmeye karar ver
miştik; ama hata etmişiz.
Rakım - (Telaşla) Ne oldu canım?
Fedayi - Bir şey olduğu yok. Komşumuz Bey Efendi, cariyelerine
piyano çalmayı öğretmek için bir madam tutmuş. Biz de heves ettik.
Sana söylemiş olsak izin vermezsin diye korktuk da…
Rakım - (Biraz kızarak) Evet dadıcığım! İzin vermezdim. Hala da iznim
yoktur. Canan piyano öğrenmek hevesine düşmüşse her arzumuzun ol
masını sağlayan Cenab-ı Hak bu arzumun olmasını da kolaylaştırır. Sana
düşüncemi doğrudan doğruya söyleyeyim mi? Sen yanında olmadıktan
sonra Canan’ın sokak kapısından dışarı çıkmasına bile razı değilim. Sen
yanında olduktan sonra ise nereye istersen al götür. Dünyanın hali aca
yiptir. Sonra kıza verdiğimiz emeğe yazık etmiş oluruz.
Öksüz Rakım bu sözleri öyle saygılı ve ince tarzda bir söyledi ki
dadısına anlatmak istediği düşünceyi Fedayi fazlasıyla anladı. Aradan
yarım saat kadar zaman geçtikten sonra Canan da geldi. Beyi eve gel
miş bulunca huzuruna çıktı. Ama korkusundan titriyordu. Yani Rakım,
sert bir söz söyleyecek olsa kıza adeta bir fenalık geleceğini halinden
anlamıştı. Bunun üzerine:
Rakım - Gel bakalım Canan. Gel korkma yavrum. Bak, ben dadıma
tembih ettim. Bundan sonra gitmek istediğiniz her yere dadımla bera
ber gitmenize izin veriyorum. Fakat dadım olmayınca kapıdan dışarıya
çıkmana rızam yoktur. Sen piyanoya mı heves ettin kuzum? Ben sana
piyano alırım. Ben de buraya senin için öğretmen getirtirim.
Zavallı kızcağız, efendisinin kendisini azarlamamasından başka pi
yano alacağına da söz verdiğini işitince sevincinden efendinin boynuna
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sarılacağı geldi. Bu anlayışa teşekkür etmek istedi. Lakin Türkçe’yi henüz
yeterince konuşamadığından söyleyeceği söz de ağzında kaldı.
Artık bundan sonra Rakım’da, bir piyano ile bir de piyanocu tutma
arzuları baş gösterdi. Her akşam evine gelip de Canan’ın yüzünü görünce
sanki kızın yüzünü “Hani ya verdiğin söz?” diye soru soruyormuş gibi
zannederek hüzünlenirdi. O sıralar durumu yirmi beş otuz lira verip de
bir piyano almaya uygun değildi. Faka Rakım bu uğurda borca girmeyi
bile göze almıştı. Asıl iş usta meselesiydi, piyanonun bakımı için ayda
dört beş lira usta ücreti vermek Rakım için güçtü.
Bir gün Rakım yine Beyoğlu’nda Matyo Ancel isimli bir Fransız
dostunun evinde bulunuyordu. Salonda bulunan dört beş kadın piyano
çalıyordu. Bunların birkaçı, Matyo’nun eşi ve kardeşleri gibi akrabaların
dandı. Rakım’ı herkes sevdiği gibi, bu aile de çok seviyordu. Bunun için
o gün orada bulunması ev halkına ve misafirlere ayrıca bir memnuniyet
veriyordu. Hatta Rakım’ın başkası adına ricası üzerine esmer ve güzel bir
madam piyano başına geçti. “O dökülen kumral saç” ile “Hüsnünde var
iken” gibi birkaç alaturka havalar çaldı. Oradakiler bu havaların Rakım’ı
memnun edeceğini hesap etmelerine karşın bir de hüzünlendirdiğini
görünce şaşırdılar. O kadar şaşırdılar ki sebebini sormaya bile mecbur
kaldılar. Rakım, “Adam bendeki çocukluğu bilmez misiniz?” diye kendisini
savunmak istedi. Fakat kimisi Rakım’ın bir aşk ateşiyle yandığını, kimisi
başka bir şeyler olduğunu düşününce, Rakım: “Hayır, efendim hayır!
Bilirsiniz gönlüm çok hassastır. Ancak henüz kimseye bağlanmamıştır,
hürdür. İşin içinde başka iş var. Bir cariyem var. Piyano çalmaya çok me
raklı. Komşu eve gelen bir öğretmenden diğer cariyelerle ders almaya
gidermiş. Henüz acemi, henüz dünyadan haberi yok. Dünyadan habersiz
bir kızı öyle her yere göndermeyi uygun görmediğim için ders almasını
engelledim. Kendisine piyano alacağıma söz verdim. Şimdi aklıma yi
ne o geldi de diye durumu açıkladı. Rakım bunları söylerken bildiğiniz
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esmer madam ayağa kalkıp, “Evet efendim! Siz benim en yetenekli
öğrencimi elimden aldınız. Ben öteki şıllıklara bir şey öğretemiyorum.
Beş haftadan beri kızın ders almasını engellediniz. Şimdiye kadar daha
ileriye giderdi” deyince,
Rakım bu rastlantıya şaşarak:
Rakım - Demek öğretmeni siz idiniz madam.
Madam - Evet efendim, o şerefle onur duyuyordum.
Rakım - Estağfurullah! Fakat...
Madam – Yok, eğer kızı ahlakı için engelledinizse mazeretiniz kabul
edilebilir. Çünkü arkadaşları pek şeytan şeylerdi.
Matyo – Güzel, ama şimdi bunun çaresi ne?
Rakım - Vallah efendim çaresi madama bizim kız için rica etmektir,
ama…
Matyo - Evet, işte o aması fena... Ben de bilirim ki fena. Çünkü bizim
baba Rakım, öyle bir liraya filan öğretmen tutamaz ki!
Esmer Madam - Öyle ki ben Rakım Efendi’ye bir liraya da gitmem!
Daha çok bir şey için gitmek isterim.
Hepsi - Nedir bakalım o çok şey?
Esmer Madam – Büyük adamdır efendim büyük. Rakım Efendi’nin
dostluğu! Eğer her hafta beni dostluğu ile ödüllendirirse.... Bey’den çı
kınca onun hizmetçisine de seve seve ders veririm.
Rakım - (Büyük bir teşekkürle) Demek oluyor ki, bizi iki başlı mutlu
edeceksiniz efendim.
Esmer Madam - İşte benim pazarlığım budur! İşinize gelirse ....
Esmer madamın adı Jozefino’dur. Madam Jozefino’nun Rakım’a bu
iyiliği yapacağına söz vermesi üzerine yalnız Rakım değil, bütün misafir
ler memnun kalmıştı.
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Jozefino - Bak yalnız bir şartım var, o olmaz ise olmaz. Güzel bir
piyano isterim. Öyle olur olmaz piyanoya ben parmaklarımı dokundur
mam. Bunun için de en az sekiz yüz frangı gözden çıkarmalı.
Misafirler - Öyle ya!
Rakım - Olur olmaz piyanoya parmak dokundurmanızı ben de
uygun görmem. Lakin piyanoyu seçemem, hangi piyanoyu beğenmiş
iseniz emrediniz, şimdi alayım.
Jozefino - Buradan çıkınca beraber gideriz.
Rakım, Jozefino’nun bu iyiliğine de teşekkür etmişti. Doğrusu Joze
fino şu insanlığı Rakımdan çok Canan’ın hatırı için yaptığını söylemişse
de biz meselenin asıl iç yüzünü biliyoruz. O Bey’in cariyeleri pek hoppa
şeyler olduğundan hiçbir şey öğrenemezlerdi. Canan ise kendisine bir
kere gösterilen dersi hemen anladığından ileride Bey, cariyelerinin hiçbir
şey öğrenemediklerini iddia edecek olursa, Jozefino “İşte filan kızcağıza
da onlara verdiğim dersi verdim, o pek güzel öğrendi, bunlarsa yeterince
gayret etmedikleri için öğrenemediler.” demek için bu işi kabul etmişti.
Nemize lazım? Rakım’ın bir öğretmene ihtiyacı vardı. İstediğinden iyisini
hem de bedava olarak buldu.
Matyo’nun evinden çıktılar. Kulekapısı’nda bir mızıkacı dükkanına
girip Jozefino’nun seçtiği gayet güzel bir piyanoyu yedi yüz franga satın
aldılar.
Rakım dört yüz frangını peşin verdi. Kalanı için de yine Jozefino’nun
tavsiyesi üzerine bir ay süre aldı. Piyanoyu sırık hamalına yüklettiği gibi
evine götürdü.
Vay Canan’daki sevinç! Kız çıldıracak sanki! Öteki odada dadısının
boynuna sarılmış, yüzünü gözünü öpüyordu. Bu halini Rakım da gördü.
Canım ne kadar da duygulu ve ince bir kız! Kızın bu kadar sevinmesi
Rakım’ı da duygulandırdı, gözleri yaşla doldu. Hiçbir zaman yardımını
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esirgemeyen, istediği her şeyi verme gücüne sahip olan Allah’a, bu kız
cağızı bu kadar sevindirmiş olduğu için kalpten teşekkür etti.
Üç odadan ibaret bulunan evini üç kişiye göre, ayrıca bir de misafir
kabul edecek yer olmak üzere salonlarını döşemişlerdi. Madem sözü bu
kadar açtık. Geliniz şu evin içine de bir göz gezdirelim:
Evceğiz bir katlı idi. Zeminde mutfak, kiler, odunluk ve ev altı olup
merdivenden çıkıldığında ufak bir gezinti yapılır, karşınıza çıkan camlı
kapı açılınca salona girilirdi. Eski halindeyken üç odanın üç kapısıyla bir
de hela kapısı salona açılırdı. Fakat sonradan gördüğü tamir esnasında
Rakım birisi merdivenin karşısına ve ikisi de sağ tarafa isabet eden oda
kapılarının önüne bir buçuk arşın* mesafeli bir bağdadi* (Dar tahta parça
larından yapılmış ve üstü sıvanmış bölme) duvar çektirdi. Bundan dolayı
kapılar bir koridorun içinde kalmışlardı. Hela ise karşıya gelen odanın sol
tarafında kalır ve bu durumda gerek odalara ve gerek helaya yol veren
koridorun yalnız sağ tarafı sokağa bakar. Bunun için odalar ışığını sokak
tarafından alırlardı. Salonun ise sol tarafta üç penceresi vardır. Bunların
ortasında bulunanı onun karşısında kalan kapıya uygun olması için “ya
rık pencere” denilen camlı kapı gibi bir şeydi. Yanı başlarında bulunan
diğer ikisi ise normal pencereydi. Bu pencerelerin açıldığı taraf dört yüz
arşın kadar ufacık bir bahçeydi. Zemini sokak zemininden
yük
sekti. Salonun camlı kapısının önündeki üç basamaklı bir merdivenden
bahçeye inilebilirdi.
Evinin şeklini ve kısımlarını anladınız ya! Şimdi bunun içini güzelce
boyayınız, kağıtlayınız, yerlere en güzelinden kilimler döşeyiniz, salonun
içine yarım takım kanepe ve bir ayna ve bir konsol koyunuz. Aynanın
iki tarafına iki güzel resim de asınız. İşte Rakım’ın salonunu meydana
getirmiş olursunuz. Hele merdivenin yanındaki camlı kapıya karşı duvara
piyano da konulduktan sonra o mini mini salon ne kadar güzel olur.
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Rakım’ın odası sağ taraftan en başta bulunan odadır. Kapısından
girerseniz tabii olarak karşınıza pencereler çıkar. Odanın sağ tarafı kütüp
hanedir. Sol tarafında Rakım’ın karyolası görülür. Kapıdan girildiği zaman
iki tarafında kalan boşlukta da birer dolap vardır, içi antika, hırdavat ve
tuhaf şeylerle doludur.
Bu odanın yanındaki oda, Canan’a ayrılmış. Gerçi Rakım, Canan’ın
kendisine kapı komşusu olmasını istememişti; ama dadı bu odada eşya
olmadığından rahat edemeyeceğini söyleyerek orasını Canan’a vermişti.
Odaya girildiği zaman yine sol tarafında bir karyola, sağ tarafında ufak
bir konsol üzerinde bir güzel ayna, yanında iki çiçeklik, kapı yanında bir
tuvalet takımı, pencerelerin yanında da küçük bir masa üzerinde dikiş
için gerekli malzemeleri görülüyordu.
Bu arada şunu da söyleyelim ki, Rakım’ın bir tuvalet takımı vardı.
O da Canan’ın odasında bulunduğundan sabahları tuvaletini orada
yapardı.
Öte yandan, dadının odasına gelince; bu odanın penceresi yoktu.
Koridorun bitimindeki pencerenin bahçeden aldığı ışıkla Fedayi’nin
odası da yarım yamalak aydınlanırdı. Bu oda eski zaman odaları gibi
eşyalı dolaplı bir şeydi. Dadı kalfa, karyolada yatmadığından alaturka
yatak takımı orada dururdu. Canan’ın sandık odası da bu oda idi. Ge
rek Rakım’ın gerek Canan’ın sandıkları da dolabın altında bulunan özel
bölmelerde bulunurdu.
Jozefino, derslerini Perşembe günleri verecekti. İlk seferki Perşem
be günü Rakım Efendi de evindeydi. Saat on sularında madam geldi
çattı. Canan gelen hocanın kendi hocası olduğunu görünce madamı
kucaklayıp yarı Çerkezce, yarı Türkçe bir dille memnuniyetini ifade etti.
Fakat Jozefino bir kelime Türkçe anlamadığından o da kızı kucaklayıp
öptü. Rakım’a, “Mösyö Rakım, şu çocuğun dilini anlamam; ama bunun
gözleri ve hal hareketleri ne demek istediğini pek güzel anlatıyor” dedi.
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Rakım, Jozefino’nun Canan’a gösterdiği bu ilgi ve sevgiye çok memnun
oldu. Teşekkür edip bu zavallı kızcağızı öğrenciliğe değil, kız kardeşliğe
kabul etmesini istedi.
Jozefino, Rakım’ın salonunu pek güzel buldu. Salondan bahçeye
çıktı. Oranın tımar ve bakımının çok itinalı olduğunu görünce daha fazla
memnun oldu.
Jozefino - Mösyö Rakım, evinizi pek beğendim. Ne zevk sahibi bir
insan imişsiniz! Vallahi kutu gibi bir saloncuk. Lakin odalarınızı da gör
mek isterim.
Rakım - Madam, bundan başka yerlerimiz yalnızca yatak odaların
dan ibarettir.
Jozefino – Canınızı sıkmayın! Biz dost olacak değil miyiz? Yatak odaları
da olsa görmek istiyorum. Serbest adamlarda bu düşünceye şaşılır.
Bu söz üzerine Rakım, odaları da Madam Jozefino’ya gösterdi. Ca
nan’ın doğuştan gelen yeteneğini artık uzun uzadıya anlatmaya gerek yok
herhalde!Jozefino, odaları tertemiz bir halde buldu. Her şey yerinde, her
şey düzenli. O kadar memnun oldu ki, böyle bir eve, böyle bir cariyeye
sahip olmanın büyük bir mutluluk olduğunu bin defa tekrar etti. Rakım
dadısı bulunan Fedayi’yi de tanıtırken annesi makamında olduğunu söyledi.
Bugün Canan’ın Rakım Efendi’nin evine gelişinin üçüncü ayı dolmuştu.
Jozefino bir aydan beri Canan’ı görmemişti. Bu müddet içinde Canan’ın
bakım ve süslenmesine özenle devam edilmiş, kıza renk ve dolgunluk
gelmiş, daha güzelleşmişti. Jozefino, yarım saat içinde Canan’a dersini
verip bitirdi. Sonra Rakım ile Canan hakkında biraz konuştu.
Jozefino - Uzatmayınız Mösyö Rakım! Cariyeniz pek güzel, pek zeki,
pek uyanık!
Rakım - Daha yavaş yavaş açılır madam!
Jozefino - Onu demek istemiyorum! Siz de gençsiniz, o da! İki genç
bir yerde, fena durum değildir yani!
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Rakım - Yok işte bu düşünceniz yanlıştır.
Jozefino - Niçin sanki, ayıp bir şey mi?
Rakım - Ne ayıp olacak? O benim cariyemdir.
Jozefino - Öyle ise ne ...
Rakım - Ben kendisini kardeş gibi seversem, daha çok mutlu ola
cağım.
Jozefino - Durunuz bakalım, o sizi kardeş gibi sevecek mi?
Rakım - Benden kardeşlikten başka bir şey görmezse ne yapacak?
Elbette, o da beni kardeş gibi sevecek.
Jozefino - Onlar bu günkü boş sözlerdir kuzum. Durunuz bakalım,
biraz daha zaman geçsin de... Siz de melek misiniz sanki? Bir güzelden
faydalanmayı ret mi ediyorsunuz?
Rakım - Yok, hatta bu faydalanma için her türlü fedakarlığı bile ya
parım; ama Canan’ı o düşüncede yetiştirmek istemem.
Jozefino - Ne ise sizi tebrik ederim dedim ya!
Jozefino bu sözleri bitirdikten sonra saat on bir buçuğa gelmişti.
Rakım’a Canan’a ve Fedayi’ye veda ederek çıktı gitti.
Bu Canan’ın hangi niyetle alındığı hatırınızda duruyor ya. Güya
ihtiyar Fedayi’ye rahat ettirmek için alınmıştı. Öyle değil mi? Halbuki
biçare Fedayi hala mutfaktan çıkamamıştı. Canan’ı sadece odaların
temizliğinden sorumlu tutmuştu. Haftada bir gün de çamaşır yıkardı.
Diğer zamanlarını ise giyinmiş kuşanmış olduğu halde dersiyle, dikişiyle
geçirirdi. Hele piyano geldikten sonra artık bir dakikasını boş geçirme
meye başladı. Dersten usansa piyanoya, piyanodan usansa dikişe otu
rurdu. Sadık Fedayi ise kızcağız ne kadar kendisini eğlendirirse, o kadar
memnun olurdu.
Fedayi’nin bu kızı Rakım’dan kıskanmadığına şaşıracak mısınız?
Ne mümkün! Fedayi’nin elinden gelse kızı hemen kaptığı gibi Rakım’ın
koynuna koyacaktı. Hatta “Benim beyim melek midir nedir? Karşısında
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huri gibi kız gezdiği halde asla bir alıcı göz ile baktığı yok.” diye canı bile
sıkılıyordu. Her ne vakit bir moda kumaş çıksa dadı kalfa, Rakım’a rica
ederek, “Gençtir, giyinsin kuşansın, karşında temiz gezsin.” diye mutlaka
aldırırdı. Sonra da nerede güzel biçki biçen bir hanım varsa götürüp rica
minnet en yeni moda olarak kestirir ve kızın kendisine diktirip giydirirdi.
Sonraları biçmek için de kimseye muhtaç olmadı ya! Hangi elbise ken
disine daha fazla yakışırsa onu söker ve onun üzerinden yenisini biçer,
sonra ikisini de dikerek arzusuna ulaşırdı. Zavallı kızcağız boy pos düş
künü güzellik fakiri değildi ki, giydiği kendisine yakışmasın. Ne giyerse
kaşık gibi yakıştırırdı.
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Dördüncü Kısım (?)
Okuyucu arasında bu kadar mutluluğu Rakım için çok görenler var
sa zulmettikleri konusunda kendilerini uyarırız. Bir adam ki yedi sekiz
sene, gece gündüz demeyerek göz nuru döküp tahsil gördükten sonra
bu mükafatları görmezse, bu kadar emeğin ne anlamı kalır?
Derslerde Canan nasıl süratle giderse, İngiliz kızları da o ölçüde
süratle gitmektedir. Bunlar, her ders günü hocalarından kırk elli kadar
Türkçe kelimeyi sorarak, bir deftere yazarlar ve bu kelimeleri ezber
ederlerdi. Şu durumda çatara patara Türkçe bile konuşmaya başlamış
lardı. Hele okuma yazma konusunda başkalarının başka hocalardan bir
senede öğrenemeyecekleri miktarı öğrenmişlerdi.
Rakım’a ailece büyük saygı ve hürmet gösteriliyordu. Bunun karşılığı
olarak Rakım bazı zamanlar akşam yemeği için de bunların konağında
kalmaya başladı. Hele bir Pazar günü, ailece Kağıthane’ye gidilmiş ve
Rakım’ın dostluğundan hepsi çok memnun kalmıştı. Lakin ilgi ve sevgi
bu derecede kaldı. Mister Ziklas da her İngiliz gibi denize meraklıydı.
Rakım’ın dahi bu merakı Ziklas’tan aşağı kalmadığından Ziklas’ın satın
aldığı iki çifte bir güzel kik sandalı Salıpazarı limanına, Rakım’ın koruma
ve nezareti altına verdiler. Bazı Pazar günleri Rakım sandalı Tophane is
kelesine götürür, İngilizlerle orada birleşip binerler Kadıköy’üne, Adalar’a
45

AHMET MİTHAT EFENDİ

doğru çıkıp yelken açarak volta atarlardı. Lakin bu sandal seyahati ayrıca
tarife layık bir şeydi. Onun için dahi birkaç satırı esirgememeliyiz.
Can ile Margrit sandal ile seyahate çıkıldığı zaman kendilerine özgü
deniz kıyafetini giymeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Bu kıyafet başta
ruganları, gemici şapkaları ki etrafını bir mavi kurdela kuşanmış ve yine
bir mavi kurdela çene altından sağındırık gibi geçmiştir. Saçlar toplanıp
ve kuru kuruya taranıp omuzlar üzerine salıverilmiş. Arkada bir beyaz
Frenk gömleği ki yakaları mavi olup devrik yerinde birer beyaz çapa
resmi vardır. Gömleğin kolları bile mavidir. Bu gömlek üzerinde şinel*
biçiminde kısa bir yağmurluk. Lakin bunu lüzumuna göre üzerlerine
alırlardı.. Ayakta dizden yukarıya kısa ve beyaz bir fistan. Bu dahi mavi
kurdeladan askılar ile omuzlarına bağlanmış. Fistanın üzerinde birer
mavi kuşak. Adeta yün kuşaktır. Ayakta dizden yukarı ta butlara kadar
birer beyaz çorap... Bunun üzerine baldırlara kadar yüksek birer çift mavi
potin, bir de yarım daire mavi canfesten* bir boyunbağı ki bu kıyafeti
biraz çirkinleştirirdi.
Bu iki genç tayfa, kürek oturaklarına oturdukları zaman Ziklas, dümen
kolunu ele alır, Rakım ile Misters Ziklas dahi karşı karşıya otururdu. Yel
ken fora etmek, yelken sarmak iki nefer genç tayfaların göreviydi. Şayet
kürek çekmek gerekirse o zaman dümen kolunu Misters Ziklas eline alır,
kocası, Rakım ve iki nefer güzel tayfalar da küreğe geçerlerdi. Sandalın
içinde çerezlenecek ufak tefek her şey bulunduğu gibi en iyisinden İn
giliz arpa suları (bira) dahi eksik olmazdı. Bu sandal seyahatinde edilen
zevke sefaya Rakım doyamazdı. Hele hava düşüp de kürek çekilmek
lazım geldiği zaman büyük kız pruva tarafından birinci hamlede, Rakım
ikincide, küçük kız üçüncüde babaları dahi dördüncü hamlede bulunur,
İngiliz gemicileri gibi küreklere eğilerek asıldıkları gibi ta arka üzerine
yatıncaya kadar dahi yaslandıklarından her ne kadar biraz yan tarafta
kalır idiyse de her halde Rakım kendisini büyük kızın kucağına yaslanmış
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ve küçüğü dahi kendi kucağına dayanmış görürdü. Rakım’ın her şeyden
ziyade zevk aldığı hal buydu. Lakin annelerine yahut babalarının aklına
kötü bir şey gelir miydi zannedersiniz?
Vay! Rakımda böyle heveslerde vardı ha!
Niçin olmasın? Size Rakım’ı “Yemezler içmezler, erkeklik ve dişilik
onda yoktur” diye mi anlattılar. Burada Rakım’ın aldığı lezzet bütün bütün duygusal ve vicdani bir şeydi. Aldığı bu lezzetin bedensel bir lezzet
olabileceğini Rakım kesinlikle aklına getirmeyeceği için anne ve babası
en küçük bir şüphe bile duymazlardı.
Sandal seyahati dedik de hatırımıza geldi. Bir gün Felatun Bey dahi
Ziklas ailesiyle sandal seyahatine çıkmıştı. O gün hava biraz lodos oldu
ğundan Adalar açıklarında biraz büyükçe dalgalar çıkmıştı. Volta attık
ları esnada denizin sandalı karpuz gibi kaldırıp kaldırıp da yere vurması
İngilizlerin en fazla zevk aldıkları şey olmasına karşın, Felatun Bey’in
canını başına sıçratmış ve hele bir defasında “Anacığım, anacığım” diye
bağırmıştı. Gerçi İngilizler bu sözlerden bir şey anlayamadılar ise de,
bey’in hal ve hareketlerinden ne kadar çok korktuğunu anlamışlardı. O
günden sonra birkaç zaman dahi bu hal ile eğlenmişler ve bunu Rakım’ın
kulağına kadar ulaştırmışlardı.
Söz yine Felatun Bey’e mi geldi.
Öyle ise haber verilecek ufak tefek birkaç şey daha olduğundan şu
sırada onları da söyleyelim:
Kış gelmiş ve günleri kısaltmış olduğu için Rakım Efendi İngiliz kızla
rının derslerini akşam saat iki ile üç buçuk arasına almıştı. Zaten kendisi
geliş gidiş saatlerine adeta bir İngiliz kadar özen gösterirdi. Her zaman
tamam saat ikiye birkaç dakika kalarak gelir ve ikide derse başlardı. Ge
rek kızlar ve gerek anne ve babaları ders akşamları saat yarımda gelerek
yemeği dahi birlikte yemelerini Rakım’dan pek çok rica ettiler. Bunun
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için Rakım bir akşam yemeğini de bunların evinde yemek için erkenden
Beyoğlu’na çıktı ve yola düştü.
O akşam Tophane’den Boğazkesen caddesiyle Firuzağa üzerinden
Taksim’e çıkmayı düşünmüştü. Tam Bozahanebaşı’na gelince Felatun
Bey’e rastladı. Felatun Bey, yarı belinden aşağısı ya boza ve yahut salep
gibi bir şeye bulanmış bir şekilde telaşla bozahaneye girerdi. Bunu o
halde görünce:
Rakım - Vay beyimiz! Bu hal ne? Üzerinize boza dökülmüş desem
bozahaneye henüz giriyorsunuz.
Felatun - Vallahi birader sorma. Şurada bir aşçı dükkanından ge
çiyordum. Herif camın iç tarafına bir koca tabak içinde mayonezli balık
koymuş. Nasılsa ayağım sendeledi. Güya cama dokunmamak istedim.
Beceremedim. İşte mayonez tabağını üzerime giydim.
Rakım - Allah Allah! Çok şükür ki cam bir yerinizi sakatlamamış!
Felatun – İşte ben de ona şükrediyorum ya! Demek ki bu akşam
Beyoğlu’ndasın.
Rakım - Evet efendim. Bizim Mister Ziklas’tayım.
Felatun - Allah versin birader, Allah versin. Artık dostluğu ilerlet
tiniz.
Rakım - Ne yapalım efendim! Çalışmalı!
Felatun - (Alay edercesine) Canım çalışmalı ya! Şu matmazeller
için söylüyorum. Seni ağızlarından düşürmüyorlar da! Onların gönlüne
girmek de sana özgü bir başarı. Canına yandığım! Ben ne yapsam ya
ranamayacağım vesselam.
Rakım - Öyle ise ben size bir akıl öğreteyim.
Felatun - Vallahi lütfetmiş olurdunuz.
Rakım - Ben kadınlara asla yaranmak hevesinde bulunmadığım
için beni seviyorlar. Eğer siz de bu şekilde davranırsanız kendinizi daha
fazla kabul ettirirsiniz.
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Felatun – Böyle söyleyiniz; ama bakayım beni aldatabilecek misiniz?
Ben sizin ne saman altından su yürüttüğünüzü bilmez miyim?
Rakım - Hangi saman altından su yürüttüğümü bendeniz bilemi
yorum. Eğer bunu bendenize gösterirseniz gerçekten siz bana lütfetmiş
olursunuz.
Felatun - Ne ise! Başka vakit görüşür konuşuruz. Müsaadenizle şu
üstümü başımı biraz temizleteyim. Zira buraya kadar bu halde geldim.
Zaten Rakım da saat yarımda İngiliz’in konağında bulunmak için
acele ettiğinden, sözü burada kesip birbirinden ayrıldılar. Fakat Rakım
böyle aşçı dükkanındaki mayonez tabağını üstüne başına giymiş olmaya
hiçbir anlam veremeyerek yoluna gitti. Nihayet İngilizlerin evine vardı.
Ev halkı yemek için kendisini beklediğinden hemen sofraya oturuldu.
Çorbalar içilir içilmez,
Ziklas “Aman bugün bizim uşak bir alabalık almış, bende mayonezli
balığı pek sevdiğim için öyle pişirmesini aşçıya tembih ettim. Seversiniz
ya Rakım Efendi?” diyerek sofra hizmetinde de besleme kıza yardım
eden aşçı karıya mayonezi getirmesin emretti.
Karı durdu. Ziklas emrini tekrar edince karı yalnız oturmakla kalma
yıp çehresinde bir durgunluk dahi görüldü. Ziklas bir daha tekrar edince
durgunluğu daha da arttı. Karı bütün bütün bozularak adeta kekeleye
kekeleye mayonezin dökülmüş olduğunu bildirdi. Ziklas’ta hiddet! Rakım
da şaşkınlık.... Ziklas “Canım birisi döküldüyse yenisini yapmak gerekmez
miydi?” deyince aşçı karı daha çok bozularak mayonezin pek geç vakitte
döküldüğünü ve yenisini yapmak için yumurta ve limon bulmaya vakit
kalmadığını bildirdi.
Ziklas - Bereket versin ki Felatun Bey gelmedi! Gelse idi o Rakım
Efendi’yle de kıyaslanamaz. Her halde misafir sayılır, adeta utanırdık!
Rakım - (Bilmiyormuş gibi) Vay! Felatun Bey Efendi de gelecekler
miydi?
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Ziklas - Evet! Bu gün kendisini gördüm. Gelmesini rica eyledim
“Alaturka on ikiye kadar gelirsem gelirim” diye söz verdi. Karanlık oldu,
gece geldi kendisi hala gelmediği için biz de sofraya oturduk.
Rakım - (Şaşırarak ve gülerek) Madem şimdiye kadar gelmediler.
Efendim demek oluyor ki bundan sonra dahi gelmezler.
Uşak - (Aslında Rum olup yarım yamalak bir Fransızca ile) Ya ben
Felatun Bey’i dört yol ağzında gördüm, buraya doğru geliyordu
Ziklas - Ne vakit?
Uşak - Güneş hemen hemen batmak üzere idi.
Ziklas - Ben de şimdi zannettim. Artık gelmez ya Rakım Efendi!
Rakım - Efendim saat alaturka on ikide söz verdiği ve kendisini hiz
metkarınız güneş batarken buraya doğru geldiğini gördüğü halde henüz
gelmeyişine bakılırsa mutlaka olağanüstü bir şey olmuştur. O yüzden
de gelememiştir.
Rakım Mister Ziklas’a bu cevabı verirken göz ucuyla aşçı karıya bakıp
da karıyı havuç gibi kızarmış görünce, aklından geçenlerin ve şüpheleri
nin hepsinin doğru olduğunu anladı.
Acaba bu şüpheler neydi?
Şimdilik bildiğiniz kadarını haber verirdik. Ancak aradan üç gün
geçmeden, iş tam anlaşılmadan, üç gün sonra doğrusu görülecek bir iş
için bugün şüphe derecesinde kalan durum için yazıp karalamaya vakti
miz yoktur. Her ne hal ise, güle oynaya yemek yenildi. Yemekten sonra
derse başlandı, bir saat içinde ders sona erdi. Türkçe’ye başlanalı altı
ayı geçmiş, bu süre içerisinde kızlar okuyup yazmakla kalmayarak adeta
ufak ufak cümleleri ve sözleri dahi yanlışsızca kurabiliyorlar, gayet açık
anlatımlı bir şey olursa anlamını çıkarıp açıklamasını dahi yapıyorlardı.
Dersten sonra Rakım, artık eve dönüşüne izin verilip verilmeye
ceğini soracağı esnada Mister Ziklas “Mösyö Rakım, işiniz yoksa biraz
kalsanız, eğlenebilirdiniz. Matmazeller bize biraz mızıka çalarlar, birkaç
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şarkı okurlar” deyince Rakım teşekkür edip kaldı. Kızlar dahi ikisi birlikte
piyano başına oturarak dört el ile ahenk tutmaya başladılar.
Rakım bir köşeye dayanmış, can kulağıyla dinliyordu. Birkaç hava
alafranga çalıp birkaç da şarkı söyledikten sonra o zamanların pek mo
da olan “Ey saba esme nigarım uykuda” şarkısı piyano ile çalınmaya
başlanınca Rakım’ın içi bir hoş oldu. Derken Misters Ziklas bu şarkıyı
ağzı ile çağırmasını dahi Rakım’dan rica etmesin mi? Alafrangada bir
delikanlıdan veya kızdan böyle bir şarkı rica edildiğinde teklifi geri çevir
mek ayıp olduğundan ve Rakım’da da bu kadar musıki zevki ve yeteneği
bulunduğundan alçak sesle başlayıp yavaş yavaş tizleşe tizleşe piyano
ahengine kadar çıkarak şarkıyı tamamladı.
Doğrusu güzel çağırmış olduğu için İngilizler dahi beğendiler. Kızlar
da şarkının güftesini yazdırmak ve Türkçe’sini mısra mısra Fransızca’ya
çevirmek için Rakım’ı sıkıştırmaya başladılar. O güzel şarkının her bir
mısrası bir sihirli söz olmaya layıktı. Mısraları Fransızca’ya çevirdikçe hoş
luğuna yalnız kızlar değil, anne babaları bile hayran kalmışlardı. Kızlar,
tercümeyi de bitirdikten sonra yine Rakım’ın da yardımıyla Türkçe sözlerini
heceleyerek nota üzerindeki makamların altına yazdılar. Sonra oturup
şarkıyı Türkçe olarak çalıp söylemeye bile başladılar. Gerçi ilk defasında,
uyduramadılar ise de yavaş yavaş yoluna koyacakları belliydi.
Rakım, saat dörtten sonra İngilizlerin yanından kalkıp bir arabaya
binerek evine giderken o anda kafasını kurcalayan şey Felatun Bey’in
mayonez meselesinden başka hiçbir şey değildi. Kendisinin de o akşam
Ziklas’ın evine davetli olması ve tam Asmalı Mescit sokağına girmiş ol
duğunu uşak gördüğü halde oraya gelememesi, üstü başı mayoneze
bulandığını Rakım’ın bizzat görmesi, sofrada mayonezin geç vakitte
dökülmüş olduğunun söylenmesi… Bunların hepsi bir araya geldiğinde
Felatun Bey’e şeref verecek bir hüküm çıkarılamazdı. Evine ulaşınca da
dısını ihtiyarlık nedeniyle uyuduğunu, Canan’ın ise kendisini beklemekte
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olduğunu görmüştü. Aman ya Rab! Bu Canan kız dahi günden güne ne
kadar güzelleşiyordu. Ne kadar nazik, tatlı dilli, şen bir kız oldu. Yüzünü
gördükçe içinin açılmaması imkansızdı. Zaten Türkçe’yi gereği gibi de
değil, layıkıyla dahi öğrenmişti. Ancak Çerkezlere ait şiveyle söz söyle
dikçe insanın içi tatlı tatlı gıcıklanırdı.
İşte bu düşüncelere daldı. Daldı ama Canan hakkındaki düşünceleri
bütün bütün başka olduğundan yalnızca içini çekerek hislerini yendi.
Vakit geç olmuştu. Canan kendisini soyunduruncaya kadar dersleriyle
ilgili birkaç şey sorduktan sonra kendisi yatağına girdi. Canan dahi kendi
odasına çekildi. Yattılar.
Ertesi ve daha ertesi günler Rakım’ı aklını kurcalayan şey hep mayo
nez fıkrası idi. Akşam üzeri evine geldiğinde Canan kendisine bir mektup
verip, “Hani ya, o her zaman Frenk’ten mektup getiren uşak yok mu?
İşte o getirdi” dedi. Rakım, mektubu açtı, baktı ki Can ile Margrit tara
fından yazılmış. Tercüme edilmiş şekli şudur:
Aziz hocamız!
Bu gün babamız, Felatun Bey’i görmüş. Geçen akşam bize onur
landıramadığı için çok sitem edip yarın akşam mutlaka gelmesini rica
etmiş. O da söz vermiş. Biz ise onun burada bulunmasından sizin burada
bulunduğunuz kadar zevk almıyoruz. Bundan dolayı yemek vaktinden
önce bizi onurlandırmanızı mutlaka rica ederiz. Zannederiz ki sevdiğiniz iki
öğrencinizi iç sıkıntısından kurtarmak için bu ricamızı kabul edersiniz.
Margrit – Can
Rakım, mektuptaki şiirsel söyleyişe epeyce şaşırdı. Kızlar Felatun
Bey’in evlerinde bulunmasından hoşlanmıyorlarmış. Ben onlara kendimi
sevdirecek hiçbir davranışta bulunmadım. Görevimi yapmaktan başka da
hiçbir şey düşünmedim. Acaba Felatun Bey, kendisinden nefret ettirecek
52

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

ne davranışta bulunmuş olmalı? Sakın mayonez fıkrasından bir şüpheye
düşmüş olmasınlar? O hem daha yeni hem de kimsenin anlayamadığı
bir olay. Sevdiğimiz iki öğrencinizi iç sıkıntısından kurtaracağımızı ümit
ediyorlarmış! Benim onları sevdiğimi nereden anlamışlar? İşin içinde
bazı gariplikler var; ama bakalım, sonra anlarız diye birçok düşünceye
dahi varmıştı.
O gün Perşembe olduğundan saat on buçuk sularında piyano öğret
meni Jozefino geldi. Rakım’ı orada bulunca memnun olmakla beraber,
tatlı bir şekilde azarlamaya başladı:
Jozefino - Vay Mösyö Rakım! Sizi buralarda rast gelinebilir mi? Siz
de buralara gelir misiniz?
Rakım - Bir adam evine gelmez mi madam?
Jozefino - Her adam evine gelir;ama sizi öyle göremedim işte. Aylar
geçti, henüz sizi hiç göremedim.
Rakım – Doğrusu işlerimin çokluğu bize bu kusuru ettirdi.
Jozefino - Ben orasını bilmem. Bizim pazarlığımız ne idi? Bir hocanın
hakkını vermezlerse, o hoca da hizmetini terk etmekte haklıdır.
Rakım - Evet! Orası öyle madam. Fakat hoşgörünüz sizi benim bu
kabahatimin affına zorlayacaktır.
Jozefino -Zorlamayacak. Zira işlerinizin hani ya şu sizi benim soh
betimden, konuşmalarımdan ayrı bırakan işlerinizin ne olduğunu çok
iyi biliyorum. Galiba o domates gibi kırmızı İngiliz kızları gözlerinize pek
parlak görünüyor da, bizim gibi sizi gerçekten seven dostları hiç göre
miyorsunuz.
Rakım - Estağfurullah madam! Vallahi dediğiniz şey hatırıma bile
gelmiyor. Siz beni biliyorsunuz ya!
Jozefino - İşte bildiğim için söylüyorum ya!Sizi azarlamakta çok hak
lıyım. Zira haftada iki defa Beyoğlu’na geldiğiniz ve gelmeye de mecbur
53

AHMET MİTHAT EFENDİ

olduğunuz halde Jozefino dostunuzun evine dahi bir selam bırakmak
dostluğumuz gereği iken...
Rakım - İşte şimdi büyük bir kabahatimi daha anladım. Henüz evi
nizin nerede olduğunu bile öğrenmedim. Vallahi madam azarlamaya
hakkınız var.Azarlayınız. Hatta çok isterseniz bir baston vereyim de beni
dövünüz. Lakin ne ceza verecekseniz şimdi verin de kendimi affedilmiş
göreyim.
Jozefino - Ne ceza vereceksem vereyim mi?
Rakım - Evet efendim!
Jozefino - Vereceğim cezayı kararlaştırdım. Zamanını gelince
veririm.
Rakım – Ben dahi yarın akşamdan sonra her Beyoğlu’na çıkışımda
Ayağınızın toprağına yüz sürmek görevini kendime veriyorum.
Şu konuşma bittikten sonra Jozefino, orada hazır bulunan ve kendi
emrini bekleyen Canan’a hitaben:
- Vojons. Ma petite! Astu appris ta leçon ?
Bakalım mini miniciğim! Dersini öğrendin mi?
- Oui madame.
(Evet hanımım)
Rakım - O ne? Bizim Canan Fransızca da mı öğreniyor?
Jozefino - Fransızca öğrenmezse biz kendisiyle nasıl konuşabiliriz ya? O
Fransızca öğrenmesin de ben mi Türkçe öğrenmeye mecbur olayım?
Canan - (Utanarak) Evet efendim! Madam beni zorluyor da...
Rakım - Ne kızarıp yanıyorsun ya? Sanki bir kabahat mi ediyorsun?
İşte ne güzel! Fakat öyle ağızdan Fransızca öğrenilmez.
Canan - Ben de ağızdan öğrenmiyorum efendim. Yazıyorum.
Rakım - Nasıl yazıyorsun bakayım?
Canan gidip bir defter getirdi. O defterde Türkçe yazı ile birçok Fran
sızca kelimeler yazılmış olduğunu gördü. Böylelikle Fransızca öğrenmek
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mümkün olamayacağından, ona bir de Fransızca ders vereceğine söz
verdi. Gariplik şunda ki, Canan Fransız dilini öğreneceğine sevinmedi.
Bu karara Canan’dan ziyade Fedayi memnun oldu.
Evet! Canan Fransızca öğrenmekten memnun değildi. Zaten do
ğuştan yüksek bir zekaya sahipti. O zamana kadar çok kullanılmayan
bu yüksek zekanın, sevmediği bir şeyi, sevip bayılanlardan daha çabuk
öğrenmesi iş midir? Kızın zekası o kadar idi ki, Jozefino bir kere anlat
tığı dersi bir daha anlatmaya gerek duymuyor, kızın dersi tamamıyla
öğrendiğini görünce adeta hayran kalıyor, zavallı kızcağıza muhabbetini
arttırdıkça arttırıyordu. Yani demek isteriz ki, Rakım’ın o akşamdan sonra
vermeye başladığı Fransızca dersi de Türkçe ve çalgı dersleri gibi hızla
ve beceriyle kavranırdı.
Ha! Canan’ın Türkçe’sinden bir hayli zamandan beri bilgi vermedik.
Canan adeta olur olmaz şeyleri kendisi kaleme almaya ve hemen her
yeni kitabı okuyup anlamaya başladı. Hatta Rakım kendisine bir kestirme
yoldan Farsça dahi göstermeye başlamıştı.
Ertesi gün Rakım hem Jozefino’ya, hem de Ziklas’ın konağına gideceği
için erkence, yani saat on birde Beyoğlu’nda bulundu ve Jözefino’nun
Posta sokağında olduğunu öğrendiği evine gitti.
Jozefino evinde Rakım’ı bekliyordu. Bonjur madam ve bonjur mös
yöden ve hal hatır sormadan sonra, dereden tepeden dahi konuşmaya
başladılar. Bahusus Canan hakkında pek çok sözler söylediler. Jozefino
kızın yüksek zekasına hayran olduğunu ve yanı başında bir kız yattığı
hem de kendi malı olduğu halde Rakım’ın bundan etkilenmemesine
şaşardı.
Lakin ne idi o Jozefino’daki iç sıkıntısı? Evet, güzel güzel konuşur ise
de güya zihninde başka bir şey varmış da onu bir türlü söyleyemiyormuş
gibi davranırdı. Derken yeni bir konu daha açıldı:
Jozefino - Mastika içer misiniz Mösyö Rakım?
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Rakım - Vallah madam ne içerim diyebilirim, ne de içmem. Bazı
bazı içtiğim vardır. Fakat düşkünü de değilim.
Jozefino - Vallah efendim sizin memleketinizin en güzel şeylerin
den birisi de mastikadır. Ben pek seviyorum. Hem size bu sırrımı dahi
açayım ki adeta her akşam Türkler gibi ben de mastika içiyorum; ama
az, üç dört kadeh kadar.
Rakım - Fena etmiyorsunuz efendim. Az içilirse güzel şeydir.
Jozefino- Ismarlayayım mı?
Rakım - Siz bilirsiniz efendim.
Jozefino hizmetçisi Mari’yi çağırdı, rakıyı ısmarladı. Zaten hazır
bulunduğu için Mari derhal getirip odanın orta yerindeki masa üzerine
koydu. Madam iki kadehe birer parça buz koyup “Sıhhatinize!” diye Ra
kım ile toka ederek içtiler. Odanın bir tarafında piyano bulunduğundan,
Rakım gözlerini piyanodan ayıramıyordu.
Jozefino - Size biraz gitara çalsam birkaç da romans denilen şarkı
lardan çağırsam memnun olmaz mısınız?
Rakım - Sevincimden çıldırırım bile.
Bu arada birer kadeh daha tokuşturuldu, Jozefino de gitarını eline
aldı. Önce bir giriş yapıldı ise de, ondan sonra birer kadeh daha teklif
etmiş, Rakım kendisi bu kadar hızlı içemeyeceğini söyleyince, Jozefino
tersine mastikanın buharını birdenbire buharlaştırma arzusuna düşmüş,
böyle bir yerde herkes serbest olacağından bahsederek bir daha hem de
doluca bir kadeh içmiş, çalgının ve şarkının sonlarını pek hoş ve hüzünlü
çalmış ve okumuştu.
Tam bu fasıl bittiği zaman Rakım içki içme alışkanlığı olmadığı için
kadehini yarıdan aşağı doldurmuş, Jözefino’nun kadeh kaldırması üze
rine de ötekini tam doldurarak bir daha tokuşturmuşlardı. Artık Jozefi
no’da gözler başkalaşmış ve fakat iç sıkıntısı daha ziyade artıp içi içine
sığmamaya başlamıştı. Bir de bu arada Rakım, “Sağlığınıza, sizi ziyaret
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etmemek ne kadar büyük bir kabahat ve belki de ahmaklık olduğunu
şimdi anlıyorum. Lakin bundan sonrası için devamda kusur etmek şöyle
dursun rahatsız etmeye bile cesaret edeceğim” deyince, Jozefino aya
ğa kalkarak “Gerçekten, bak siz aklıma getirdiniz. Hani ya ben size ceza
verecektim” diyerek Rakım’a yanaştı.
Rakım - Artık cezaya gerek kaldı mı efendim? Bu kadar iltifattan
sonra nasıl ceza vereceksiniz?
Jozefino - Elbette vereceğim. Eski kabahatinizin cezasından müm
kün değil vazgeçmem!
diyerek Rakım’dan can atarcasına bir buse almağa cesaret etti. Bu
ansızın yapılan bu davranışa Rakım hiç şaşırmadı. Zira o zamana kadar,
Rakım madamın sergilediği davranışlardan işin nerelere varacağını anla
mıştı. Bir saat kadar daha sohbet eyledikten sonra, saat yarıma yaklaş
tığında Jozefino’ya veda ederek Ziklas’ın konağına yöneldi. Talihinin ve
nasibinin bukalemun gibi böyle her yerde başka bir renk göstermekte
olduğuna şaşardı. İhtimal ki bazılarınız yaşananlar üzerinden geçen bir
saatlik sürede nasıl sohbet edilmiş olduğunu sorarlar. Lakin hikayede
meselelerin bu tarafları, söylenmez yazılmaz da. O taraflar sezgiyle
anlaşılır . Biz yalnız şu kadarını haber verelim ki, Rakım Jozefino’dan
ayrılırken, Jozefino kendisine; “Sana bu şekilde iltifat ve muhabbet edi
şim sevilecek bir adam olduğun gibi her tarafta güzel ahlak ve edeple
şöhret buluşundan dolayıdır. Benim dahi bu aileler içinde bu yoldaki
şöhretimin korunması gerektiğini bilirsin, artık bu sırrı ne kadar gizlemek
gerektiğini anlamışsındır” demiş. Rakım böyle bir ricayı kendisi edeceği
yerde, onun tarafından edilmiş olmasına başkaca teşekkür ederek çık
mış gitmişti. Vay öyle ise bizim Rakım Efendi, Felatun Bey’in dediği gibi
saman altından su yürüten biri miydi.
Evet efendim! Biz burada bir meleğin halini anlatmıyoruz, dedik.
Namusunu korunmasını bilen, insan gibi yaşayan, gerçekten alafranga
57

AHMET MİTHAT EFENDİ

ve özellikle zamanımızda yaşayan bir genç adamın gerçek hallerini an
latıyoruz. O akşam Rakım’ın bulunduğu durumda bulunup da kendini
koruyabilecek bir delikanlı daha gösterebilir iseniz, bu hikayeye onu da
alırız. Saman altından su yürütmek ve karda gezip de izini belli etmemek
Rakım kadar aklı başında delikanlılardan uzak olup bu hallerin aksi bir
hal ararsanız onun misalini de Felatun Bey’de bulacaksınız.
Canım meseleye ahlak açısından bakıldıysa iyi ya! Zamane gençlerinin
umumi davranışlarından size iki ahlak numunesi. Düşünceniz hangisini
tercih etmekte ise onu onaylamakta hürdür. Hiçbirisini beğenmemekte
yine hürdür ya!
Bizim Rakım Efendi, geç kalmak korkusuyla hızlı hızlı yürüyerek
Asmalı Mescid’e vardı, gerek telaşlıca gelmiş olmasından gerekse kendi
haline yine kendisi fazlasıyla şaştığından Mister Ziklas’ın kapısını ziya
dece kuvvetle vurdu. Saat bayağı geçmiş ve ortalık, akşam havanın da
kapanık bulunmasından dolayı epeyce karanlık olmuştu. Kapı açılıp da
içeriye girdiği zaman Rakım’ın nasıl bir hale rastladığını düşünebilir mi
siniz? Bakınız nasıl bir hal: İçeriye girer girmez iri bir karı Rakım’ın boy
nuna sarılıp, kolları arasında sıkıştırarak Fransız lisanıyla; “Canım ne geç
kaldın? Gözlerim yollarda kaldı, bu akşam da mayonezi üstüne başına
dökecek misin?” demişti.
Bu karının aşçı bir karı olduğunu ve mayonez meselesinin oluş
şeklini anladınız mı? Rakım hiç ses çıkarmadı. Çıkarmadı, ama karı işi
anladı. Derhal Rakım’dan özür dilemeye başladı ise de Rakım mayonez
meselesini karıya dahi itiraf ettirmek için biraz nazlıca davranıp nihayet
söyletti.
Bu karı iri yapılı ve Fransız idi. Meğer Felatun Bey, aşçı hanımdan
hoşlanmış ve o da onun, gerek kendisinden ve gerek parasından hoş
lanıp hemen hemen mercimeği fırına vermek derecesine gelmiş
imişler.. iki akşam evvel Felatun Bey, mutfağı ziyaret etmiş, aşçı
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hanım ile şakalaşırken raf üzerinde bulunan mayonez çanağını devir
miş. Bu vaziyette yukarıya çıkmak ihtimali kalmadığını görünce sıvışıp
gitmiş imiş.
Aşçı bu bilgiyi vermiş; ama Rakım’dan bu olayı evdekilere anlat
mamasını ısrarla rica etmiş, o da kendisine güvenebileceğini söyleyip
yukarıya çıkmış.
Felatun Bey, henüz gelmemiş ve Ziklas’ın ailesinden başka dostlardan
birkaç kadın ile bir iki erkek daha Rakım ile Felatun’u beklemekteydi.
Aradan on dakika kadar ancak vakit geçmişti ki Felatun Bey de geldi.
Bu akşam da dostları bekletmiş olduğuna dair Ziklas birkaç söz söyleye
cek oldu ise de; Felatun Bey, babasının pek ziyadece hasta olmasından
dolayı geç kaldığını söyleyince özrünü kabul ettirebildi. Herkes sofraya
oturdu. Çorba içildi.
Ziklas - (Aşçıya) “İnşallah bu akşam mayonez dökülmemiştir”
dedi.
Bu sözü işittiği anda Felatun Bey telaşla gah Ziklas’ın, gah Rakım’ın,
ve gah aşçının yüzüne baktı ise de aşçıdan başka hiçbirisinin yüzünde
kendi şüphelerini ortaya çıkaracak bir iz bulamayınca içi rahatladı.
Rakım - Artık bir daha dikkat ederler de, efendim mayonezi dök
mezler.
Felatun - (Utandığını belli etmemek için) Ne olmuş efendim? Bir
akşam mayonez mi dökülmüş?
Ziklas - Evet! Geçen akşam geç vakit mayonezi dökülmüş de balı
ğımızı yalnız haşlama olarak yemiştik .
İşte mayonez hakkında söylenen sözler bu kadar oldu ve araya
başka sözler girerek o bahse son verildi. Felatun Bey, aşçıyı gördükçe
mayonez aklına gelerek utanması bir kat daha artıyordu.
Sofrada edilen lakırdılar içinde burada açıklamaya lüzum görülecek
gibi bir şey yoktur. Yalnız Osmanlı lisanının ne kadar özenli ve lezzetli bir
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lisan olduğuna ve fakat kolay öğrenilmesi için bir yol bulunamadığına
dair konu açıldığı sırada Can ile Margrit “Ey saba esme nigarım” şarkısı
nın Rakım tarafından edilen tercümesini misafirlere okuyunca herkesin
beğenisini kazandılar. Bu arada Felatun Bey, topluluk içinde Rakım’ın
cahilliğini bir daha ispat ederek mayonez meselesinden dolayı kendisinin
düştüğü kötü durumdan daha kötü bir duruma dahi Rakım’ı düşürmek
için bu şarkının ilk mısrasının “Ey saba esme nigarım” diye başlamadığını
ve “Ey saba esmer nigarım” diye başladığını söyledi ve hatta esmerin
Fransızca “dlonde” demek olduğunu dahi açıkladı.
Rakım bu itiraza hiç ses çıkarmayıp yalnız garipçe bir tebessümle
yetinmişti. Ancak o toplulukta bir baron “T” var idi ki Osmanlı Lisanı’yla
ilgili derin bilgisi olduğundan Felatun Bey’e o karşılık verdi. Şarkının bi
rinci mısrasına “Ey saba esme nigarım uykuda” diye başlanmak lazım
geleceğini ispat etti.
Margrit - Bir de efendim Fransızca “blonde” demek, esmer demek
midir ya? Bu kelimeyi bize hocamız “kumral” diye tercüme eylemişti.
Sakın bunda da bir hata olmasın?
Baron T. - Hayır, kızım! Pek güzel tercüme eylemiş. “Blonde” de
mek, Türkçe kumral ve sarışın demektir. Esmer dahi “ebrun” sözünün
tercümesi olabilir.
İşte bu söz de ortaya çıkınca Felatun Bey’in utanması iki kat arttı
ise de, Rakım araya başka laflar sokuşturarak kendisini yine korumaya
çalıştı.
Sofradan kalkıldı. Misafirlerin ricası üzerine Margrit ile Can piyano
başına oturup dört elle piyano çalarak ikisi birden “Ey saba”yı çağırmaya
başladılar. Şarkıyı üç günden beri beş on kere çalışmış oldukları halde o
kadar güzel çağırdılar ki, Felatun Bey dahi ister istemez beğendi!
Bir ara dans havaları dahi çalmaya başladıklarından misafirlerden
bazıları kadın erkek çift çift kalkıp dans ederlerdi. Zira böyle özel eğlen
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celerin zevkinin böyle çıkacağını alafranga aleminde yaşayanlar iyi bilir.
Misters Ziklas Rakım’a niçin dans etmediğini sordu. Rakım horon, halay
gibi oyunları yapabilmekte ise de dansta başı döndüğünü söyleyip özür
diledi. Felatun ise beş dakikadan beri Margrit’e bir defacık oynamak için
yalvarıyordu. Nasılsa Margrit, Bey’in hatırını kıramayarak kalktı. Piya
no başında yalnız Can kaldığı halde yine tempoları idare edebiliyordu.
Doğrusu Felatun’un dans edişine söz yoktur. Zaten ayağında bombar*
gibi bir pantolon vardı, asla eğilmeyerek mum gibi dans ederdi. An
cak oyun arasında nasılsa kazara Margrit’in ayağına basmakla beraber
derhal kendisini toplamak için anı bir hareketinin ardından arka tarafında
bir cayırtıdır duyuldu.
Kötü bir şey düşünmeyiniz!Gayet dar ve siyah olmasından dolayı
çürük bulunan pantolonun kıçı boylu boyuna ayrılmış olmaktan başka
bir şey değildi. Arkasındaki gayet kısa ceket, yırtılan yeri örtmek için
yeterli olmadığından pantolonun yırtılan yeri meydanda idi. Bereket
versin ki, o akşam ayağında iç donu vardı. Zira Felatun Bey, pantolonun
düzlüğü bozulmasın diye böyle büyükçe bir yere geldiği zaman pantolonu
donsuz giymeye -zira alafrangalığın gereği budur inancında idi- alışmış
olduğundan eğer yine bu adete uymuş olsaydı, işin içindeki en büyük
sakatlık o zaman meydana çıkardı.
Misafirler bu hali görünce kahkahalarını bir türlü engelleyemediler.
Felatun ise “adiyo” demeğe dahi vakit bulamayarak hemen kemerini
çözdü ve oradan savuştu.
Bu akşama dair haber verecek başka bir şey yoktur. Şu kadar var ki,
bir ara Rakım öğrencileri Can ve Margrit ile bir kenarda yalnız kalınca,
kendileri tarafından almış olduğu mektupta Felatun Bey hakkında gös
termiş oldukları hoşnutsuzluğu, bu akşam Margrit’in onunla oynamaya
naz etmesi daha fazla kuvvetlendirmiş olduğundan bahisle onlara bu
hoşnutsuzluğun nedenini sormuştu.
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Can - Felatun Bey, salon adamı değildir.
Margrit - Kahvehanede bulunacak olsa oraya en uygun olan adam
kendisi olurdu.
Rakım - Niçin böyle hükmediyorsunuz efendim? Gençtir, zekidir,
uyanıktır, bilgilidir.
Margrit - Amma yaptınız ha! Herkesin bildiği bir şarkının başında
yanlışı meydana çıkmış olan adam genç olmuş, güzel olmuş ne fayda!
Can - Asıl mesele o değil efendim. Ben salon adamı değildir dedim.
Onu ispat etmek için şunu da ekleyeyim ki kendisi Margrit’in dediği gibi
kahve adamı olduğundan bir salon içinde gördüğü kızı dahi kahvehanede
gördüğü kızlar gibi zannediyor...
Rakım - Çocuktur.
Margrit - Sizden daha yaşlı bir çocuktur.
Koca Rakım! Felatun Bey, kendisini mutlaka bir taraftan utandır
maya çalıştığı halde, çevirmek istediği fırıldak üzerine yine kendisinin
utandığına memnun olması gerektiği halde, tam tersine üzüle üzüle
evine kadar geldi. Felatun’un düştüğü halleri düşünmekten kendisini
uyandıran şey tam evinin penceresi altında geldiği zaman Canan’ın pi
yanosunun tıngırtısını işitmesi idi. “O biçare kızcağız hala bekliyor. Şimdi
yüzünü gördüm mü yine his damarlarım açılacak. Canım bu kızın bana
olan etkisi nedir? Kendisini nasıl seviyorum bilmem ki! Jozefino’nun de
diği gibi değil. Benim dediğim gibi de değil, yani ne kardeşim gibi, ne de
sevgilim gibi! Bu da bir alemdir. “Bir muhabbet şekli de bu olsun” deyip
arabacıyı savarak kapıyı çaldı. Derhal piyanonun tıngırtısı kesildi, koşa
koşa yürümekte olan Canan’ın ayak patırtısı işitildi. Kapı açıldı.
Rakım - Daha yatmadın ha! Canan.
Canan - Sizi bekledim efendim. Dadı kalfa yattı.
Rakım - Ya kendisini niçin piyano ile rahatsız ettin?
Canan - Kendisi izin verdi efendim, kendisi istedi.
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Rakım - Sana hocandan selam var. Bu akşam kendisini gördüm.
Canan - Oh! ne kadar memnun oldum. Size güceniyordu.
Rakım - Artık gücenmez! Bu sözü söylerken, Rakım’ı bir utanma, bir
pişmanlık bir heyecan, bir muhabbet, bir korku, kısaca birbirine uymaz
nice bin şeyler bürümüştü. Hal böyleyken hepsini yüreği içinde sıkıştırıp
odasına çıktı. Canan kendisini soyundurdu.
Rakım- Ey! hocanı seviyor musun Canan?
Canan - Vallah efendim pek seviyorum. Ne kadar akıllı bilgili ka
rıdır.
Rakım - O da seni pek seviyor. Hatta bu dersi benden fazla senin
hatırın için veriyor.
Canan - Allah’a emanet olsunlar.
O gün vaktini nasıl geçirmiş olduğuna, vesaireye dair Canan’a birkaç
söz daha söyledikten sonra söz şuraya sürüklendi:
Rakım - İçin sıkılıyor mu Canan?
Canan - Hayır, efendim! Niçin sıkılsın?
Rakım - Yok! Hani gezmek istiyormusun diyorum
Canan - Ben ne bilirim efendim? Siz bilirsiniz, dadı kalfa bilir.
Rakım - Eğer senin canın istemiş olsa da dadı kalfaya söylesen
götürmez mi?
Canan - Götürür efendim. Niçin götürmesin? Ama benim canım
da istemiyor. Hatta dadı kalfa götürmek istediği zaman bile ben iste
miyorum. Neme lazım? Eğlenecek bin şeyim var. Kitaplarım var, yazım
var, piyanom var. Ben pek rahatım beyim. Bahçem var. Bana, dadı kalfa
Salıpazarı’ndan küçükçe bir kazma aldı. Küçük bir teneke bahçe kovası
aldı. Bahçeyi de kazıyorum. Eğleniyorum.
Rakım - Aferin Canan.
Diye eliyle kızın arkasını sıvazlamıştı. Ne dersiniz? Kız elektriklenmiş
gibi bir şeyler his etmesin mi? Eseri yalnız yüzünde bir kırmızılık olarak
63

AHMET MİTHAT EFENDİ

görüldü. Görünür idi ki, Rakım kızı odasına göndermek istemezdi. İhti
mal ki, kız dahi gitmek istemezdi. Ancak artık vakit dahi geç olduğundan
mecburen herkes yerli yerine çekilip yattı. İhtimal ki ikisi dahi pek geç
vakte kadar ancak uyuyabildiler.
Bu durum, şimdiye kadar anlatılanlardan anlaşılmış olacağı gibi ta
bu zamanlara kadar Rakım’ın zihnini hiçbir duygu gıcıklamamış olduğu
halde, bu kere bir taraftan Jozefino’nun en şiddetli ve bir taraftan Ca
nan’ın ikinci derecede bir etkiyle ve diğer taraftan dahi İngiliz kızlarının
hemen his olunamayacak bir muhabbet havasını uyandırmaya başlamış
olmaları, kendisini çalışmaktan uzaklaştırmaya başlamış zannedilmeme
lidir. Rakım önceki çalışma ve gayretinden vazgeçmemişti. Yine yazılarını
yazdığı büyükçe yerlere devam ediyordu. Cenab-ı Hakk’ın takdir ettiği
kadar kazancını kazanıyordu. Şu kadar var ki cimrilik dedikleri şeyi Rakım’ın
aklından bile geçirmemiş olduğu için her ne kazanırsa, evine, dadısına
ve Canan’a harcar;fakat geliri pek fazla olduğu zaman, israfı dahi doğru
bulmadığından, artan miktarını dadı kalfa kendi sandığında saklardı.
Rakım’ın hayatının nasıl olduğunu anlamak isterseniz Canan’ın ha
yat tarzına bakınız.
Bundan önce de dediğimiz gibi İstanbul’da moda olarak ne çıkarsa
en önce yapınanların birisi Canan olurdu. Bundan başka Canan’ın dola
bında en güzel yapma çiçekler mevcuttur, çekmecesinde de bir iki elmas
iğnesi, küpesi, yüzüğü eksik değildi. Hafta geçmez idi ki, Rakım Canan’ın
kendisine ait olmak üzere en güzel çil paralardan, altın gümüş için seksen
yüz kuruş vermesin. Ancak Canan parayı ne yapacak? Sokağa çıkmaz,
hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ki para harcasın. Parasının hepsini dadı kalfa
sına veriyor, kalfa dahi bunları ayrıca biriktirir ve biraz biriktikten sonra
yine Rakım Efendi vasıtasıyla kıza bir yüzük, bir saat, bir kordon kısaca
süs eşyalarından birkaç şey aldırırdı. Sözü uzatmak ne lazım? Bir kibar
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karısı diyemeyiz, çünkü Canan’ın kocası yoktur, bir kibar kızından daha
yi yaşamak zavallı Canan’a nasip olmuştu.
Buna karşılık Rakım’ın parayı nasıl kazandığını sormak doğru ol
maz.Çünkü artık Rakım’ın parayı nasıl kazandığını öğrendik. Haftada
iki defa Beyoğlu’na ders vermeğe gittiği zaman Jozefino’yu dahi ziyaret
eder, sonra saygılı bir şekilde gider, derslerini verirdi. Haftada bir defa
Jozefino kendi evine geldiğinde şayet Rakım’ı da orada bulursa dereden
tepeden sözler latifeler, şakalarla vakit geçirilirdi, işte ta ilkbahara zaman
hep böyle geçerdi.
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Beşinci Kısım
Diğer taraftan hikayesi anlatılması gereken bazı şeyler vardır ki,
burada onları hikaye etmek zorundayız.
Kısaca:
Felatun Bey’in pederi Mustafa Meraki Efendi, oğlunun söylemiş
olduğu hastalığı on beş gün çektikten sonra eceliyle öldü. Mevla rah
met eylesin. Oğlu Felatun Bey ne kadar olsa erkek olduğundan başının
çaresini bakabilirse de, kızı Mihriban Hanım kısa ayaklı olduğu için işte
o zavallıya acınır.
Adam sende! Aylık yirmi bin kuruş geliri olan bir ailenin öksüzleri,
öksüz mü sayılır?
Böyle demeyiniz efendim. Ne kadar olsa acınıyor.
Yine söylememiz gerekir ki: Felatun Bey Mister Ziklas’ın konağın
da görünmez oldu. Hatta aşçı Fransız karısı dahi değiştirilmiş. Sebebi?
Sebebini Rakım Efendi kızlardan öğrendi. Şöyle ki:
Bir gece dersten sonra, kızların anne babalarının da hazır bulunduğu
halde konuşuluyordu. Bir şekilde Rakım sözü Felatun Bey’e getirdi. Bir
hayli zamandır kendisini görememekte olduğunu söyledi.
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Misters Ziklas - Rakım Efendi! Burada o zatın artık şerefli (!) ismini
anmayı size ve çocuklarıma yasaklıyorum. Çocuklar zaten ismini anmı
yorlar ya!
Rakım - (Fena halde bozularak) Sebebini sorabilir miyim efendim.
Kocası Ziklas - Hayır, efendim soramazsınız! Hatta kendisini burada
göremediğini söylediğiniz için size dahi teşekkür ederim. Demek oluyor
ki, siz kendisini yalnız burada görürmüşsünüz.
Rakım - Evet efendim!
Mister Ziklas - Tamam! Allah için sizin ırzınızdan, namusunuzdan,
edebinizden, ahlakınızdan çok memnunuz. İlminizden memnun oldu
ğumuz kadar memnunuz.
Rakım – Güzel düşüncelerinin için teşekkürler ederim efendim.
Anne baba ve hoca arasında bu söz konuşulurken kızlar önlerine bakıp
gözlerinin kuyruğunu bile kaldırmazlardı. Söz bitti. Vakit geldi. Rakım
da evine döndü. Meselenin mutlaka bildiğiniz mayonez meselesiyle bir
bağlantısı olduğunu Rakım aşçının da kovulmasından anlamıştı; ama işin
iç yüzünü öğrenmek için sonraki ders gününün bir an önce gelmesini
beklemekten başka çare kalmamıştı.
Nihayet o gün geldi. Rakım vaktinden daha önce Ziklas’ın evine
geldi. Derse başlamadan önce merakını gidermek için hemen işe koyul
du. Kızlara bu meselenin içyüzünü sordu. Bu konuşma Türkçe yapıldı.
Çünkü kızların Türkçe’si artık böyle bir konuyu konuşmaya izin verecek
dereceye gelmişti.
Rakım - Allah aşkına hanımlar merakımdan çatlayacağım. Felatun
Bey’e ne oldu?
Can - Ben size salon adamı değildir dememişmiydim?
Margrit - Ben de size kahvehane adamıdır dememişmiydim?
Rakım - Canım neyse, ben bu seferki durumu öğrenmek isterim.
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Margrit - O kadar ayıp bir şey ki, söylemeye benim dilim varma
yacak.
Can - Benim de.
Rakım - Hayır, efendim mümkün değil, bana mutlaka bu meselenin iç
yüzünü anlatacaksınız. Sizinle bu kadar da sırdaş değilsem üzülürüm.
Margrit - Terbiyeli bir ağızdan çıkacak söz değil, ama Sizi kırama
dığımdan utanarak söyleyeceğim. Geçenlerde bir gece yine burada ye
meğe kalmıştı. Evde başka misafir yoktu. Biz de kendisiyle eğlenmekten
hoşlanmadığımız için dersimiz ile ilgileniyorduk. Nasıl olmuş bilmem,
bir ara dışarıdan içeriye girerken koridor üzerinde anneme rastlamış.
Kendisini tanıyamayarak ve sözün daha doğrusu annemi bizim aşçı karı
zannederek kucaklayıp; “A tatlım, mayonezi bir daha üstüme dökecek
misin? Az kalmıştı ki beni Rakım ve diğerlerinin yanında rezil edecektin.”
demiş. Annem bu hali görünce “Vay!” diye haykırmış ve o da işi anla
yınca salona gelip fesini ve paltosunu dahi almadan utancından kalkmış
kaçmış. Annem derhal salona girdi. Hiddetle onun fesini ve paltosunu
alıp pencereden sokağa attı. Hikayeyi babama da anlattı. Meğer mayo
nezin dökülmüş olduğu akşam...
Rakım - Anladım efendim anladım! Adeta ayıp etmiş. Artık lafı ke
selim, zira anneniz veya babanız hakkımızda bir şüpheye düşer.
Can - Hayır, efendim! Sizin hakkınızda hiçbir şüpheye düşmezler.
Size güvenleri tamdır.
İşte mayonez meselesi de hoş ve güzel bir şekilde sona ermiş
oldu.
Doğrusu Can’ın dediği gibi gerek Mister ve gerek Mis-ters Ziklas’ın
Rakım ‘a güvenleri tamdı. İkisi de Rakım’ı oğullan veyahut kardeşleri gibi
severlerdi. Çünkü Rakım o evde her çeşit kadın, her çeşit erkek görmüş,
hatta gördüğü kadınlar arasında pek serbest Fransız kadınlarına dahi
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rastlamış ;ama olduğu halde hiçbirisi huzurunda zerre kadar ahlak dışı
bir hal ve hareketi görülmemişti.
Delikanlıların hali çoğunlukla tiyatroda ortaya çıkar. Felatun Bey’i
tiyatroda görenler, aileden sayılan kadınlar locasına girip de bir kimseye
merhaba dediğine rastlamamışlar, onu daima sahipsiz veyahut herkesi
kendisine sahip tanıyan şıllıkların localarında kahkahalarla kihkihlerle
gülerken bulmuşlardı. Baba Rakım ise yalnız bir giriş bileti alarak tiyat
rodan içeri girer ve ondan sonra localarda mevcut bulunanları inceler,
mesela “G” Bey ve saygın insanların localarına uğrar, hangisine selam
verecek olsa “Maşallah Rakım Efendi oğlumuz buyurunuz bakalım, sizin
için de yerimiz vardır.” diye kendisine yer gösterilirdi. Koca Rakım, ilk
girdiği locada kendisine gösterilen yere oturur, perde aralarında diğer
localarda bulunan ailelere dahi merhaba demek için izin isteyip çıkar,
gittiği zaman kendi bulunduğu loca halkı arkasından; “Lakin şu çocuk
ne kadar kendi halinde bir şeydir. İçkisi yok, kumarı yok, kötü bir dav
ranışı yok! Allah için kız gibi bir delikanlıdır.” derlerdi. Hatta tiyatrodan,
çıkıldıktan sonra ertesi ve daha ertesi günler, aileler arasında söz geçip de
Rakım’ın o gece kendi localarında bulunduğundan bahsedilince, oralarda
dahi yine hakkında bu gibi sözler söylenirdi. Hani ya demek isteriz ki,
gerek Mister Ziklas ve gerek karısı Misters Ziklas Rakım hakkında böyle
pek çok sözleri işitmiş ve söylemiş olan takımdandır.
Bahar mevsiminin gelişine kadar meydana gelen hallerden birisi de
şu olaydır: Tam artık kışın sonu sayılacak bir zamanda, Rakım yine bir
ders akşamı Jozefino’yu ziyarete gitmişti. Artık aralarında hiçbir yabancılık
kalmamış olduğu için Jozefino Rakım’ı görünce sevincinden zıplamaya
başladı. Keyiflerin nasıl olduğu sorulduktan sonra Jozefino hüzünlü bir
çehre ile şöyle bir söz açtı:
Jozefino - Mösyö Rakım, ben senin dostun olduğuma şüphen var
mıdır?
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Rakım - Nasıl olur ki şüphem olsun?
Jozefino – Yok; amma şaka yapmıyorum. Beni, kendine adeta bir
metres gibi mi tanıyacaksın?
Rakım - Canım bu sözler de nereden çıktı?
Jozefino - Nereden çıktığını anlarsın. Önce şunu belirteyim ki biz
öyle yalnız bir aşıkmış gibi birbirimizi sevmiyoruz, gerçekten dost ola
rak sevişiyoruz. Yani senin menfaatin benim ve benim menfaatim senin
olarak.
Rakım - Anladık ya a canım. Şu meseleyi anlatın bakalım. Ben ken
dimi sana öyle bir dost olarak kabul ediyorum. Sen de bana öyle bir
dost olursan ne mutluluk!
Jozefino – Peki, söyleyeyim, söyleyeyim; ama dur bakayım şöyle
söyleyeyim de senin nasıl davranacağını göreyim. Mesela şimdi Canan’a
bir müşteri çıksa.
Rakım - Çıkabilir ya!
Jozefino - Hem de nasıl müşteri bilsen?
Rakım - Yağlı demek istersin, öyle değil mi?
Jozefino – Tek elden bin beş yüz Osmanlı lirasını vermeyi göze almış.
Bilirsin ki bu para otuz dört bin beş yüz frank eder. Epey çok paradır.
Rakım - Evet! bin beş yüz ile yirmi üçü çarpacak kadar matematik
bilgim vardır. Fakat şu müşteri kim imiş bakalım?
Jozefino - İşte bizim Bey. Nasıl bu paraya heves edecek misin?
Kakım - Bey bizim cariyeyi nereden haber almış?
Jozefino - Benden. Kendi cariyelerini dahi Canan’la beraber yedi
sekiz aydır çalıştırdığım halde hiçbir şey öğrenemediler. Geçen gün bey,
beni adeta azarlamaya başladı. Ben de Canan’dan bahsettim. “Sekiz ay
içinde öğrendiği Türkçeyi, Fransızcayı, çalgıyı, okumayı, yazmayı, sizin
kiler sekiz senede öğrenirlerse memnun olunuz?” dedim. O da ertesi
sabah kendi kalfasını göndermiş. Canan’ı el altından imtihan ettirmiş.
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Dediğimden fazla bile bulmuş. Dün akşam gittiğimde beni doğrulayıp,
Canan’ın mağaza Fransızca’sı ile çalgısına çok heves etmiş, kısacası bin
beş yüz liraya kadar almak için senin ağzını yoklamayı benden istedi.
Rakım - Fena alış veriş değil ha! Yüz altına aldığın bir cariyeyi bir
sene geçmeden bin beş yüze sat.
Jozefino - En çok da güzelliğini beğenmiş. Hatta kalfası demiş ki
“Efendim o cariye değil, o adeta kelli ferli bir hanım.” Neyse. Canan’ı
satmayı göze alıyor musun?
Rakım - Onu ben bilmem.
Jozefino - Ya kim bilir?
Rakım - Canan kendisi bilir.
Jozefino - O nasıl söz?
Rakım – O, şöyle bir sözdür ki, Canan’a hala odalığım veyahut karım
olması için ümüt vermedim. Kadın değil mi? Elbet kendisine bir koca
dahi ister. Eğer ileride kendisini benden başka bir efendiye odalık olarak
kabul ettirebilmek ümidinde, arzusunda ise satarım. Zaten kendisi bir
hayli servete sahiptir. Bir de üzerine bin beş yüz lirayı ekler de, Canan’ı
iki bin liralık bir hanım edebilirsek fena mı olur?
Jozefino - Ay! bin beş yüz lirayı yine Canan’a mı vereceksin?
Rakım - Ya kendi cebime mi koyacağım? Sen beni o kadar aç gözlü,
o kadar acımasız mı zannediyorsun? Ben bir insanın hürriyetinin bedeli
olan parayı nasıl yiyebilirim?
Jozefino - Demek oluyor ki sen kendin satmak fikrinde değilsin.
Rakım - İşte fikrimi söyledim ya!
Jozefino - Yani bin beş yüz lira için Canan’dan ayrılmaya hevesli
olmadığını mı söylemek istersin?
Rakım – Bu para için Canan’dan ayrılmaya hevesli değilim, eğer Ca
nan benden bu para için ayrılmaya hevesliyse, ona diyeceğim yoktur.
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Jozefino - Aferin Rakım! Aferin delikanlı! “Vallah ben bu kadarını
da senden beklemezdim” dedi. Kalkıp Rakım’ın boynuna sarılarak göz
lerinden, alnından, yanaklarından öptü. Ben de inanıyorum ki bu para
için Canan’ı dahi senden ayrılmaya hevesli olamaz.
Çünkü kızda sana karşı büyük bir muhabbet görmekteyim. O ka
dar büyük muhabbet ki, ben böyle muhabbeti hiç kimsede görmedim.
Arada bir ağzını ararım. Bakarım, kızcağızın göğüsçüğü senin muhab
betinle doludur.
Rakım - Sen benden böyle bir şey ummuyormuydun?
Jozefino - Doğrusu ya ummuyordum.
Rakım - Öyle ise doğrusu ya, ben de senden ummuyordum.
Jozefino - Niçin?
Rakım - Çünkü seni Canan’ı kıskandığını düşünürdüm.
Jozefino - (Şaka yollu) Ahmak sen de!
Rakım - Niçin? Sen beni sevmiyorsun diye mi inanayım ?
Jozefino - Bari yine tekrar edeyim: Ahmak!
Rakım - Niçin? Allah’ını seversen vallahi hüzünleniyorum. Ben seni,
beni sever inancıyla…
Jozefino - Seni kim sevmez a deli? Ben sana kendimi sevdirmek ile
kendimi bahtiyar saymalıyım. Fakat ben senin ömrüne ortak olmağa la
yık karı mıyım? Ben kırkıma gidiyorum, sen henüz yirmi beş yaşında bir
delikanlı çocuksun. Sizin memleketinizde olup da on beş yaşında kocaya
varmış olsaydım, şimdi senin kadar oğlum olurdu.
Rakım - Hayır, ben seni kendi layık olduğumdan fazla bile…
Jozefino - Sus! Ben öyle olmayacak laflar dinlemem. Olacaksan be
nim dostum ol, Sana layık karı bu dünyada Canan’dan başkası olamaz.
Zavallı kızcağız, ne kadar da sevimli, o hüzünlü yüz, o hazin tavır. Rakım,
Rakım! Sen, beni gerçekten tiyatro yaltakları mı zannettin? Bende yürek
vardır, yürek. İçerisi de his doludur. Ben Canan’ı senin sevdiğinden fazla
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severim. Sevmesem bile Allah için doğru sözü söylemekten çekinmem. Bu
kızı eğer böyle hüzünlü bırakırsan, seni vallahi adam yerine koymam.
Rakım - (Hayretle) Vallah tuhaf be! Hiç de senin gibi kadın
görmedim.
Jozefino - İşte şimdi gör. Önümüzdeki sefer Bey’e gidince ret ceva
bını götüreceğim. Öyle değil mi?
Rakım - Bencesi öyle.
Jozefino - Canancası dahi öyledir. Ben sevgili Canancığımı mutlu
görürsem, kendi mutluluğum kadar memnun olurum.
Rakım Jozefinoda gördüğü hal ve tavra bir anlam veremeyerek
şaşkın şaşkın Posta sokağından çıktı. Asmalı Mescit’e kadar geldi. Her
ne kadar hiçbir mana veremediyse de Jozefino’nun davranışlarında büyük bir insaniyet, büyük bir olgunluk ve gerek kendisine gerek Canan’a
samimi bir muhabbet görmüştü. Bu düşüncelerle Asmalı Mescit’e ve
Ziklas’ın konağına vardı. Kapıyı çalıp içeriye girdiğinde, kendisini iki kız
kardeş karşıladı. Ortalıkta anne babalarını göremeyince, Rakım onların
nerede olduğunu sordu:
Rakım - Anneniz Misters ile babanız Mister’i göremiyorum.
Margrit - Onlar bu akşam yokturlar.
Rakım - Acayip! Siz yalnızsınız ha. Gittikleri yere sizi niçin götür
mediler?
Margrit ve Can - Siz geleceksiniz diye götürmediler
Rakım - İşte ben buna üzüldüm. Ben yarın akşam gelir, dersinizi
verebilirdim. Niçin kendinizi yoksun bıraktınız?
Can - Biz sizinle de pek güzel eğlenebiliriz.
Rakım - Eğlenebilir ama annenizin yanında bulunsanız daha başka
olurdu.
Margrit - Onlar burada Mösyö .... nin suaresindedirler*. İsterseniz
yemekten sonra gidebiliriz de. Lakin burada kalsak daha iyi olur.
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Rakım - Siz bilirsiniz.
Can - (Manalı bir tavırla) Yok siz bizden hoşlanmazsanız, o halde...
Rakım - Ben mi? Maşallah! Ben sizi kardeşlerim gibi severim.
Margrit - Vallahi biz de sizi kardeşimiz gibi severiz.
Rakım - Teşekkürler ederim hanımlarım. Ben sizinle bir gece bir
yıl değil, bir ömür boyunca birlikte yaşasam doyamam. Siz beni daha
tanıyamadınız mı?
Can - Bizim ikimizde sizin hakkınızda öyle düşünmekteyiz.
Bunlar oturdular, yemeklerini yediler. Yemekten kalktıktan sonra bir
saatten fazla hep dersle uğraştılarsa da o geceki ders yalnız şarkıların
tercümesiyle bazı aşk şiirlerini okumakla sınırlı kaldı.
Bu kızların Osmanlı şiirinden aldıkları lezzete Rakım şaşardı.Öyle ki
bir şiiri güzelce ezberledikten sonra o kadar şairce ve hatta aşıkça bir
tavırla okurlardı ki, dinleyenlere dahi bunun etkisi açıkça görülürdü. O
gece de şiirden söz açıldı.
Can - İngilizce şiir insana hiçbir ateş vermez. Ben Fransız şiirini da
ha çok severdim; ama artık Türkçe öğrendikten sonra Fransız şiirinden
de vazgeçtim.
Margrit - Ben de öyle. Şiir insanı yakmadıktan sonra ne işe yarar?
Rakım - O ne ya? Ben bu akşam sizden hiç işitmediğim sözleri işi
tiyorum.
Margrit - Hangi işitmediğiniz sözler?
Rakım - Şu şiirin insanı yakması filan. Size bu hisleri kim verdi?
Can - Tuhaf konuşuyorsunuz Rakım Efendi! Ya biz odundan mı
yaratıldık?
Rakım - İyi ama her şeyin bir vakti vardır kuzum. Ben sizin öğretme
niniz olduğum için zannederim ki sizler için daha bu gibi düşüncelerin
zamanı değildir. Ayrıca sizleri uyarmaya da hakkım vardır.
Can - Evet, bu düşünceniz doğru.
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Margrit - Hem bunu rica ederiz hem de bu izni asla kötüye kullan
mayacağımıza söz verebiliriz.
Rakım - (Biraz bekledikten sonra küçük bir tebessüm) Kötüye kul
lanmayacağınıza mı?
Can - Niçin güldünüz Allah’ınızı severseniz?
Rakım - Hiç!
Can - Hiç değil! Mutlaka bir fikir ile güldünüz, amal bizden fikrinizi
saklamayınız. Sizinle kardeş gibi görüşmüyor muyduk?
Rakım - Ben de öyle düşünürüm fakat…
Margrit – E, fakat!
Rakım - Madem ki şiire hevesiniz çoktur. Size bazı Farsça şiirleri dahi
öğretirdim, Osmanlı şiirinin daha parlaklarını da tercüme ederdim; ama
bu kadar serbestliği kötüye kullanacağınızdan korkarım.
Kızlar Rakımdan şu müsaadeyi görünce hocalarını kucaklayacak
kadar sevinç tavırları gösterdiler, sonra:
Can - Bizim güzel ahlakımıza güvenmiyor musunuz?
Rakım - Yerden göğe kadar!
Margrit - Size yeniden güven vermek zorunda mıyız?
Rakım - Hayır, ben sizin güzel ahlakınızdan eminim. Lakin şiire
fazlasıyla hevesli olan kızlar şiirin verdiği coşkuya, heyecana pek de
dayanamazlar
Can – Biz, halimizden bir tek kişiye bile renk vermeyeceğimize söz
veririz.
Rakım - Öyle ise dinleyiniz, diye Hafız’ın şu:
Ey ez füruğ-ı rü’yet-i ruşen çerağ dide
Manend-i çeşm-i mestet çeşm-i cihan ne dide
Hem çün tutaz-ı neyni sertabepa letafet
Geçti nişan ne dide ebz-i dünya feride
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Bir kasd-ı hun-ı uşşak ebru u çeşm-i mestet
Gah ibn-i kemin-kan an-ı keman keşide
Ez söz sine-i her dem dudem beser birayed
Çün ud-ı çend-i başım der-i ateş ermide
Ger ber lebim nüha leb yabem-i hayat baki
Ân dem ki can-ı şir bün bahedleleb reside
Hoca Hafız’ın bu gazeli ezberinde olanlar bilirler ki, Rakım gazelin
birkaç beytini eksik okumuştur. Amacının ne olduğunu bilemeyiz. İhti
mal ki o beyitler ezberinde kalmamış veyahut ihtimal ki onları oradaki
hale göre o kadar hoş bulmamış. Ancak gazelin bu beyitlerini tam Şiraz
şivesiyle okudu. Farsça şiiri şeker çiğner gibi çiğneyerek bir okuyuş okudu
ki, kızlar henüz manasını anlamadıkları halde, yalnız okuyuşa ve şeker
lerde bile olmayan tatlılığa hayran oldular. Sonra Rakım şiiri tercümeye
başlayıp da manasını anlattıktan sonra, zaten aşk duyguları yeni uyan
mağa başlamış olan kızlar, tamamen kendilerinden geçtiler.
Bizim Rakım’ın okuduğu gazele nasıl mana vermiş olduğunu daha
sonra genişçe anlatacağız. Burada okuyucuya fikir vermek için gazelin
manasından biraz bahsedelim:
Görmüyor musun ki gözlerim, neşe ve sevinçle parıl parıl parlamak
tadır. Ama bunun sebebini başka bir şeye bağlama. Gözümdeki ışığın
ateşinin bu kadar parlak olması ancak senin parlak yüzünün ışığından
aksetmiş bir parlaklıktır. Hiç aynayı eline alıp da kendi güzelliğini seyret
tin mi ve özellikle gözlerinin güzelliğine ve hoşluğuna dikkat ettin mi?
Senin mestâne gözlerin gibi gözleri, dünyadaki hiçbir göz görmemiştir.
Kendi gözlerin, kendinde olan güzelliği görmekten aciz ise sana ben ha
ber vereyim. Senin gibi baştan ayağa kadar hoş bir nazlı güzeli dünyanın
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hiçbir tarafında göremediler. Zira Allah dahi öyle bir vücudu bir daha
yaratmadı. Bizim seni seyretmekten aldığımız zevki sormuyor musun?
Biz senin kaşların ve gözlerin karşısında tir tir titremekteyiz. Zira aşıkla
rın kanına ve canına kastetmek için, gah senin mestane* gözlerin pusu
kurmuş gah acımasız kaşların dahi yay kurup çekmiştir. Doğrusu sen
bizim böyle mahzun mahzun ah edişlerimizden ve ağlayarak yalvarış
larımızdan zevk alıyorsun; ancak cayır cayır yanan sinemin dumanı her
dem başımızı bürümektedir. Bu dumanının misk gibi kokusu için bir ud
ağacı gibi ateşler üzerinde yanıp kalalım. Senin aşk derdinle hastalanıp
yataklara düştüm, döşeklere döşendim. Artık ömrümün kalanı için de
ümit kalmadı. Eğer tatlı canımın dudaklarıma kadar gelmiş olduğu şu
anda, sen dudaklarını, dudaklarımın üzerine koyarsan yeni bir hayat
bulurum. Yoksa böyle kıvrana kıvrana can verir giderim...
Tam Rakım bu manayı bitirmiş ve kızlar da nakledilen manayı kağıt
üzerine almış idilerki, anne ve babaları da geldi. Mister Ziklas, bunları
yazı masası başında görünce fazlasıyla memnun olarak:
Ziklas - İşte oğlum, kıymeti bilinen terbiyeli adamların davranışı
böyledir. Demek oluyor ki akşamdan beri üç dört saat vaktinizi hep bu
yolda geçirdiniz.
Can ile Margrit - Evet babacığımız.
Misters Ziklas - Doğrusu Rakım Efendi, aramakla bulunur zatlardan
değildir.
Rakım – Güzel düşüncelerinizle beni onurlandırıyorsunuz
efendim.
Ziklas - Ey! birer içki içelim mi?
Rakım - Artık bana müsaade etseniz fena olmaz efendim. Zira gi
deceğim yer biraz uzaktır. Salıpazarı, biliyorsunuz ya efendim!
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Ziklas - Evet, Salıpazarı’ndasız. Gerçekten biraz uzaktadır canım
Rakım Efendi. Siz bizi evinize hiç davet etmediniz. Biz henüz alaturka
bir ev görmedik.
Kızlar - Vallahi babacığım! Rakım Efendi’nin evini biz de görmeyi
pek arzu ederdik. Kim bilir ne kadar çok kitabı vardır.
Misters Ziklas - Bu kızların da merakları kitap.
Ziklas - Öyle ya karıcığım öyle ya! Onlara bu fikir de Rakım Efendi’den
geldi Sahi Rakım Efendi, bir gün bizi evinize götürünüz.
Rakım - Baş üstüne efendim, beni onurlandırmış olursunuz. Ne
zaman isterseniz. Lakin biraz daha sabretseniz de bari bahar gelse. Bir
küçük bahçem var, onun da güzel mevsimini görmüş olursunuz.
Kızlar - Bak bak! Bahçesi de varmış!
Misters Ziklas - Siz ne zaman uygun görürseniz o zaman olsun.
Ziklas - Rakım Efendi’nin düşüncesi uygundur. Orada da, bir sandal
seyahati yaparız.
Hepsi - Uygun!
Bu söze de son verildikten sonra, Rakım kalktı, herkese veda etti. O
akşam mehtap vardı. Mehtabı seyretmek için evine kadar yaya yürüme
ye, karar verdi ve Kumbaracı yokuşunu inmeye başladı.
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Altıncı Kısım
Yukarıdaki beşinci bölümün sonunda bahar mevsimine kadar an
latılan durumlar bitti mi?
Ne gezer. Hatta Rakım için bu garip gecenin olayları bile henüz bit
medi. Jozefino’dan gördüğü tuhaf davranışlar, kızlarda gördüğü aşıkane
bir takım hareketler ile birleşip yolda Rakım’ı o kadar meşgul ederdi ki,
Tophane’den bu tarafa doğru gele gele kendi evini değil, hatta Fındık
lı’yı bile geçip adeta Kabataş’a yaklaşmış olduğu halde aklını zor bela
başına almıştı.
Acayip! Bu kadar dalgınlığın sebebi ne?
Söyledik ya işte! Jozefino’nun haliyle, İngiliz kızlarının tavırları arasına
Canan meselesinin de eklenmesiydi. Neticede Rakım, Jozefino’yu pek
insaniyetli, terbiyeli, nazik bir kadın olarak tanımıştı. Ancak aralarındaki
aşktan dolayı Jozefino’nun Canan hakkında düşündüklerini hesap edi
yordu. Hatta bir ara “adam karının hakkı var ya, bizim davranışımız bir
çeşit ihtiyaçtan ibaretti” demişse de, “yok ama bu karı beni severdi, ben
de onu severdim. İdi, idim değil, beni hala sever, ben de onu severim.
Jozefino kırklık bir karı olmakla beraber atılacak güzellerden değildir. O
tatlı endamıyla, o terbiyesi, o kibar tavrıyla herkes kendisini sevebilir. İyi
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ama . . . yok . .. mutlaka...” diye mutlaka bu karının muamelesine kesin
bir hüküm veremezdi.
İngiliz kızlarına gelince, o baygın mavi gözleri gittikçe başka bir hal
bulmakta olduğu gibi, hele bu akşam Hafız’ın Salifüzzikr gazelini okurken,
kızlarda gözlerin bütün bütün süzülüp gittiğini, göğüsleri şişip, nefeslerinin
göğüslerine sığmayarak birbirini takip etmekte olduklarını görmüştü.
“Şüphe yok ki bu kızlarda aşk duyguları uyanmış, bunlar sevmek sevil
mek ihtiyacını duymaya başlamış ama acaba o göğüs geçirişler kimin
içindi? Ah bunların sırdaşı olmayı pek isterim. Bilsem kimin için göğüs
geçirirler. Ah! o sevdikleri adamlar ile bunları bir yerde görsem. Bir aşık
ve aşık ayı, şakalaşırken görmek ne büyük lezzet, ne saadettir” diyerek
olayların bu derece gizli taraflarını bile keşfetmeye zihnini zorlardı. Hele
aklına Canan geldikçe var ya!..
Kabataş’tan aklını başına alarak döndükten sonra kapısına gelip
“tık” etti. Canan’ın biraz gecikmiş olmasına bakılırsa zavallı kızcağızın
uyumuş olduğu anlaşılır. Buna rağmen kapıyı bir daha çaldırmaya mey
dan bırakmayıp koştu, geldi, açtı. Elindeki şamdanın ışığı gözlerini hala
kamaştırmakta olduğu gibi, uyku mahmurluğu bile gözlerinden okun
duğu halde, o kadar güzel ve etkileyici bir halde idi ki, tarif edilemez.
Rakım adeta kendisini kaybederek açık saçık bulunan göğsüne başını
sokup, bir şeyler koklamak hevesine kapılmıştı. Yine derhal aklını başına
toplayıp, temkinini ele aldı.
Yukarıya çıktılar. Rakım soyunup kanepeye uzandı ve etkili bir sesle
söze başladı.
Rakım - Canan! Senin galiba hiç şansın yok.
Canan - (Heyecanından yüreği oynayarak) Neden efendim?
Rakım - Neden mi? Sana müşteri çıktı, a kuzum.
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Vah zavallı kızcağız! İnsan böyle güzelleri ne kadar, hem de nasıl
sever bilir misiniz? Yüreği acıya acıya sever.
İşte bir adamı tatlı tatlı ağlatan, böyle kızların şefkatle karışık olan
sevgisidir. Zavallı Canan, efendisinden bu sözü işitince elindeki elbise
elinde kalıp, şaşırarak kesik kesik:
Canan - Muş . . . teri . . . mi çıktı efendim?
Rakım - Evet, hem de müşterinin yağlısı. Senin için bin beş yüz
altın veriyorlar.
Bu sözü söylerken Rakım’ın gözleri sulandı ama şiddetle kırparak
yaşlarını kuruttu.
Canan - (Heyecanından dayanamayarak) Çok para değil mi
efendim?
Rakım - Çok para herhalde.
Canan - (Ümitsizce) Satacak mısınız efendim?
Rakım - Sen ne dersin?
Canan - (mosmor kesilerek) Ben sizin malınızım efendim. Siz bi
lirsiniz.
Rakım - (içinden kabarıp gelen güçlü bir çarpıntıyı yutmaya çalışa
rak) Yok sen ne diyeceksin. Ben onu bilmek isterim.
Canan - (Gözleri dolup burnu kızararak ve dudakları tir tir titreyerek)
Ben ne diyebilirim efendim. Size para lazım, bin beş yüz altınınız olursa
benim gibi tastamam on beş tane Canan satın alabilirsiniz.
Kızın bu sözleri üzerine Rakım içinden kabarıp gelen hisleri yutayım
derken, başaramayıp gözlerinden yaş olarak boşalttı. Kız bu hali görünce
o bile dayanamadı gözyaşlarını zaptedemeyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Bu
halin zavallı Canan için acıklı bir hal olduğu apaçık görülürdü. Bu durum
Rakım için de acıklıydı ama bu acının içinde bir de büyük lezzet vardı.
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Bu lezzeti herkes takdir edemez. Halden anlayanlar takdir eder. Ömrünü
odun gibi geçirmeyip de, beş on defa tatlı tatlı ağlamış ve hem de ağla
yışının lezzetine doyamaya doyamaya ağlamış olanlar o halde Rakım’ın
tattığı tadı takdir edebilirler. Rakım yine söze devam etti:
Rakım - Hayır, sen beni yanlış tanımışsın Canan.
Canan - (Yüzünde birdenbire birçok mutluluk belirtileri görünerek)
Beni satmayacak mısınız efendim?
Rakım - Satacağım, satmak istiyorum.
Canan - (öncekinden daha beter bir üzüntüye düşerek) Siz bilirsi
niz efendim.
Rakım - Ama nasıl satacağım? Senin için verecekleri bin beş yüz
altını ve burada ne kadar elbisen elmasın filanın varsa hepsini sana ve
receğim. Sen bunlarla zengin bir hanım olacaksın. Nasıl razı mısın?
Canan bu sözü işitir işitmez, daha konuşmalarının başındayken
elinde bulunup şaşkınlığından dolayı hala elinde bulunan elbiseyi fırla
tıp atarak kendisini efendisinin kollarına atar. “Ben ne bin beş yüz altın
isterim, ne elbise isterim, ne elmas isterim. Ben sizi isterim efendim,
sizi isterim. Sizin esiriniz kulunuz olayım. Bana o saadet yetişir” diye
Rakım’ın ayaklarını öpmeye başladı.
Rakım - (Kendisini muhafaza ederek) Öyle ama Canan’cığım, sen
hep böyle kalacak değilsin ya. Gençsin, güzelsin, zekisin, hünerlisin, gi
deceğin yerde mutlaka seni odalık ederler. Hazır zengin olacaksın, sana
benden ne fayda var... Canan - (Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayıp) iste
mem efendim istemem, ben ne odalık ne de zengin olmak isterim. Ben
sizin kapınızda kul olayım, ocağınızda kul olayım, isterseniz öleyim.
Rakım - Hayır, sen benim bacım ol. Ama...
Canan - Ben şimdiye kadar sizin kapınızda sürdüğüm saadetin şük
rünü ifade etmekten bile acizim. Başka hiçbir şey istemem.
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Rakım - Ama sen benim sözüme dikkat etmedin. Yine tekrar ede
yim, bacım ol diyorum…
Canan - Dikkat ettim efendim. Meramınızı anladım. Ne yalan söy
leyeyim, bacınız olmam!
Rakım - Olmaz mısın?
Canan - Olmam efendim.
Rakım - Kız niçin?
Canan - (Yüzünün rengi ne al, ne mor, ne siyah hiçbir şeye benze
meyerek) Olmam efendim. Bacınız olmam. Bacınız olmak, bana esiriniz
olmak kadar lezzet vermez. Ben şimdiye kadar devam eden halimden
memnunum diyorum. Beni satmayacak iseniz ayaklarınızı öpeyim, kurba
nınız olayım efendim. Beni yine eski halimde bırakınız. Siz yine “Canan”
dedikçe dünyalar benim oluyor. “Bacım” diyecek olsanız ben yüreğimde
hissettiğim lezzeti bulamam. Artık beni daha ziyade söyletmeyiniz efen
dim, işte dedim ya! Eğer satacaksanız sizin bir sene içinde bin beş yüz
altın kazanmanıza engel olmaya yüreğim razı olmaz.
Artık söz buraya geldikten sonra Rakım her taraftan beynine hücum
eden hislerine engel olamayarak kıza sarılıp:
“Satmam seni Canan’ım, satmam. Sen benim için dünyalara bedel
sin. Onların milyonlarca altınları yine onların olsun. Sen bana yetersin.
Ama kardeşliği kabul etmemene canım sıkıldı doğrusu.
Canan - (Efendisinin kolları arasından terbiye sınırlarını aşmadan ya
vaşça kendisini sıyırıp çıkarak) Kardeşliğinizi kabul etmem, dedim. Şimdiye
kadar geçirdiğim ömürden memnunum dedim. Bu teminatı vermeniz
üzerine daha fazla memnun oldum. Ben bir saat evvel sizin için nasıl
bir Canan idiysem, şimdi yine o Canan’ım. Her zaman için emirlerinizi
yerine getirmek benim için en büyük şereftir. Var olunuz efendiciğim,
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sağ olunuz... Ben sizin uyurken olsun yüzünüzü görmekle kanaat ederim.
Hem artık bana müsaade buyurunuz, odama çekilip kapanayım.
Kız bu sözleri söyledi ve efendisi de cevap olarak derin bir sessizlik
gösterince yavaşça odasına çekilip, kendisini yatağa attı.
Sizce! Rakım o geceyi nasıl geçirdi?
İşte burası düşünmeye değer. Kah yarım saat kadar çılgıncasına
sessizlikten sonra fırlayıp “İlginç, bana kim engel olabilir? Malım olması
gerekmez. İşte kız benim kızkardeşim olmasını kabul etmeyip...” diye bir
düşünceye dalıyorsa da bu haldeyken bile, kendisini diğer bir düşünceye
kaptırarak “Hayır, dikkat etmek lazım, acele ne? İşte yanımda yatıyor,
ne vakit olsa benim değil mi? Acele işin pişmanlığı tamir kabul etme
yecek kadar büyüktür” diye bir tuhaf üzüntü ile yatağına girdi. İşte bu
düşünceler içinde adeta sabahı buldu.
Siz bu hale cinnet mi dersiniz aptallık mı?
Hele biz ikisinden de hiçbirisine ihtimal vermeyiz. Aşkın birde böyle
“kavuşmak” içinde “ayrılık” köşesi vardır ki, bunun erbabı biraz az bulu
nur ise de, o az bulunanlar bunun zevkini de çok çok iyi bilir.
Size kendisini teslim eden bir kızı, yanınıza almış olduğunuz halde
nefesinizi bile yasaklayarak, o mahrumiyetin, o ayrılığın lezzetini tattı
ğınız var mıdır? Varsa Rakım’a ne divane dersiniz, ne de ahmak. Yoksa
divane demekte de mazursunuz, ahmak demekte de.
O şehvet denilen şey yok mu? Çok kötü bir şeydir. Ama gerçekten
pistir. “Aşkın ruhu” denilen hayali kişiliğin temiz elbisesi, kötü şehvet
ile kirlenince zevki kaçar; fakat o zaman hırslı insanın gözlerine perde
çektiği için, adam o lekeyi göremez.
Güzel ama dört saat evvel Jozefino ile göğüs göğüse yakın olan Rakım
Beyimiz hakkında da bu ince yorumların hükmü gerçekleşecek mi?
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Onun hakkında gerçekleşmeyecekse ya kimin hakkında gerçek ola
cak? Dört saat evvelini güzel düşünmelisiniz. O zaman Rakım’da aşkın
dört saat sonraki tecellisi var mıydı? Bir de ertesi gününe bakalım.
Aaaa ertesi günü ne olmuş?
Ne olacak? Sabahleyin erkenden koca Rakım kalktı. Soluğu Be
yoğlu’nda alıp Jozefino’yu yatağından yeni kalkmış buldu. Daha selam
vermeden:
Rakım - Madam, siz bu akşam bana ne diyordunuz?
Jozefino - Ne diyordum, ne bileyim ben. Sana bin bir şey
söyledim.
Rakım - “Beni bir metres gibi tanıma, dost gibi tanı” demedin
miydi?
Jozefino - Evet, öyle demiştim. Ne olacak yani?
Rakım - Öyle ise, işte emin olunuz ki bundan sonra sizi dost gibi,
kızkardeşim gibi, anam gibi, ne gibi isterseniz onun gibi tanıyacağım.
Jozefino - (Sevinci kedere katarak) Korkarım dediğim oldu.
Rakım - Bu akşam Canan beni cayır cayır yaktı!
Diye başından geçenleri anlatmaya başlayıp, meseleyi o kadar yanık
bir yolda hikaye eyledi ki, hatta Jozefino’nun bile yüreği kabardı.
Jozefino - Pek memnun oldum ama demek oluyor ki, kendi istifa
demi kendim baltaladım.
Rakım - (Karının dizlerine kapanarak) Seninle sürdüğüm ömrün lez
zetini mezara kadar değil, mezarda bile unutmayacağıma yemin ederim.
Hele dostluğumuz kıyamete dek devam edecektir. Rica ederim, beni bu
gece almaya başladığım lezzetten de mahrum etme.
Jozefino - Delisin, divanesin, zalimsin, hainsin!
Rakım - Bu kadar sinirlenmene sebep ney?
87

AHMET MİTHAT EFENDİ

Jozefino - İki taraflı istifade etmeyi beceremediğin için.
Rakım - Ama Jozefino bana merhamet et. Bu kadarına bile havsa
lam tahammül edemeyecek.
Jozefino - Şimdi üzerine varmam. Ateşini pek keskin, pek şiddetli
görüyorum. Sonra sen yine Jozefino’nun kolları arasında ezilirsin. Bunun
la birlikte sana, zavallı Canan’ı bu gece çok mutlu ettiğini söylemeliyim.
Onun gözlerinden akan yaşların her birinin, özel bir zevk ile akmış oldu
ğuna inan. Zavallı kızcağız! Sen benim elimden Rakım’ı değil, canımı alsan
acımam. Özellikle, Rakım senin hakkındır. Sana benden çok layıktır.
Şu aşağıdaki olayı da anlatırsak, ilkbahara kadar cereyan eden olay
ları bitirmiş oluruz. Şöyle ki:
Canan’ın satılmak istenilişi meselesi üzerinden ancak bir hafta ka
dar zaman geçmişti ki, bir gün Rakım Taksim önlerinde Felatun Bey’e
rastladı. Eski tanışıklık boşa gider mi hiç?
Rakım - (Çok saf bir şekilde) Vay beyim keyifler nasıl?
Felatun - Hiç sorma birader, hele şu “devil” yani yastan kurtulduğuma
bir teşekkür ediyorum ki, malum ya, pederin vefatı üzerine yas tutmak
alafrangada vardır. Her tarafım gece karanlığı gibi simsiyah kesilmişti.
Rakım - Evet, alafrangada vardır, ama biz yani Türkler bu kaideye
uymak zorunda değiliz. Cuma geceleri bir Yasin-i Şerif ile ölülerimizi
anmak....
Felatun - Öyle ama beni kendi halime bırakıyorlar mı ya?
Rakım - Size kim karışır?
Felatun - Kim mi karışır? Hey birader hey, hiç sorma, başım bir
belaya çattı ki!
Rakım - Aman!
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Felatun - Bela ama tatlı bela! Gönlüm mini mini bir aktrisin (tiyatro
oyuncusu) muhabbetiyle meşguldür.
Rakım - Yası da mı bu mini mini aktris zorlattı?
Felatun - Evet, zavallı kızcağız! Pederin vefatına benden çok yandı,
tutuştu.
Rakım - Acayip!
Felatun - Evet, pek acayip kızdır. Ama ne yas. Yemek tabaklarına
varıncaya kadar siyah tabaklar aldırdı. Kendisi tiyatroda bile siyahtan
başka bir şey giymez. Elinden gelse güneşin ve gökteki yıldızların bile
üzerine bir siyah tül çekecekti.
Rakım - Doğrusu çok şaşırtıcı.
Felatun - Kendisini görmek istemez misin?
Rakım - Müsaade ederseniz niçin istemem.” Fakat bu kadar mu
habbetiniz olan bir kızı yabancı bir erkeğe...
Felatun - Hoppala! adam sen de, hala kaba Türklük ediyorsun be!
Alafrangada öyle şeyler var mıdır?
Rakım - Ben nasılsa bir türlü alafrangaya kendimi alıştıramadım.
Bu ikisi şu laflardan sonra aktrisi görmek için aşağıya inen dört yol
ağzına doğru yürürler. Fakat Rakım, sevdiğinin babasının vefatına bu
kadar üzülen ve yemek tabaklarına varıncaya kadar siyah renkleri bir
araya getirme hüneri gösteren kadının pek usta ve maharetli bir aktris
olacağını düşündü.
Felatun - Yine ne daldın be? Sen hep böyle dalgın geziyorsun.
Rakım - Hayır, birader bir şey yok. Birisinin bir işi vardı da...
Felatun - (Zekice bir tavırla) iş, iş, iş, bu kadar iş ne? Ne vakit biti
receksin be adam? Yeter artık bu kadar kazandığın para! Biraz da ka
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zandıklarını yemeye bak. Rakım - Ne yapalım birader. Bizim bağ bahçe
yok, gelirimiz yok, giderimiz yok. Çalışmaz isek ne yeriz?
Felatun - Bu gençlik bir daha ele geçmez yahu. Yarın sakalına kır
düştükten sonra paran olsa bile karılar yüzüne bakmaz. Biraz da gençlik
te yaşamaya bakmalı. Sen de bizim peder gibi olacaksın galiba. Zavallı
adamcağız kazandı, biriktirdi, rahat rahat yemeye ömrü yetmedi. Bun
lardan ibret almalı değil mi?
Rakım - Allah rahmet eylesin. Ancak Felatun Bey’in az önce söylediği
filozofça sözler Rakım’ı etkilemedi bile. Bir müddet sessizce gittiler.
Rakım - Haberiniz var mı birader? Bizim Reyhan Efendi Anadolu’da
bir yere kaymakam olmuş. Bir memnun oldum ki. Geçen gün birisi ba
na söylemişti.
Felatun - Vallahi haberim yok! Pederin vefatından beri kaleme ayak
atmadım ki. Efendim, bu acayip karı bizi fena sardı. Gündüz akşama ka
dar yanından bir yere ayırmaz. Geceleyin bile mutlaka tiyatroya kadar
refakat etmem sonra da bekleyip yine evine kadar getirmem gerekiyor.
Artık evine kadar gelince bırakıp gitmek de olmaz ya. Geceyi orada ge
çiriyorum. Bir dert ki sorma!
Rakım - Dert ama tatlı dert değil mi? Felatun - Sorar mısın ya ? Ses
bülbül, piyano emsalsiz! Hele o “alokans” sözler! Ağzından ballar akar.
Racine, Boilean, Moliere gibi şairlerin eserlerinden birisini eline alır mı;
insanı bir hoş eder. Ben böyle okuyuş da görmedim ki. Hiç Fransızca
bilmemiş olsan, yine anlarsın. Kadın, ağzıyla okuduğunu, vücuduyla da
eda ediyor. Tiyatrocu bu, malum ya. Bana en çok tesir eden şey, karı
nın kendi okuşuyundan, kendisinin de müteessir olarak hüngür hün
gür ağlaması ve o halde boynuma sarılıp ve beni kucaklayıp gözyaşları
içinde boğulmasıdır. Bu kadar da “santimantal” (duygusal) hassas karı
görmedim ki.
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Bu sözleri söyleyerek gidecekleri yere geldiler. Ama Rakım tiyatrocu
kadında ağlamak istediği zaman ağlayabilme yeteneği bile olduğunu bili
yordu. Gittikleri yer beş yıldızlı bir oteldi ki, bu otelde herkes yaşayamaz,
oraya yalnızca kesesine güvenenler gidebilir. Zira orada bir sütlü kahve beş
frank, yani yirmi beş kuruştur. Gerçi burada kuruşun ismi bile bilinmez
ya neyse... Gide gide özel bir daireye girdiler ki, yan yana iki oda, bir de
küçük salondan ibarettir. Felatun’un feleğini şaşırtan matmazel Fransız
işve ile koşarak geldi ve Felatun’un boynuna sarıldı, öptü.
-	 jete presen teman...
[sana takdim ederim benim....]
Diye Felatun Rakım’ı takdim etmek istemişti.
-	 Pas besoin je ne suis pas une inbecile, on conçoit
tout de süite que monsieur est un de tes amis.
[Lüzumu yok, ben eşek değilim ya. Derhal anlaşılabilir ki, bu efendi
senin dostlarından birisidir. ]
Diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rakım :
-	 j’ai 1’ honneur ma....
[İftihar ederim ki benim ....]
Diye alafrangadan olduğu üzere “Sizinle müşerref olduğuma ifti
har ederim” tarzında bir söz söylemek istemiş ise de, bayan ona bile
meydan bırakmayarak:
-	 Assez’ monsieur, assez, ici entre jennes gens on
ne fail pas ces betises la ony tutoit tout bonnement.
[Elverir efendim elverir. Burada gençler arasında hayvanlıklar et
mezler. Burada doğrudan doğruya seni benli konuşurlar.]
Diye Rakım’ın bile layık olmadığı karşılığı vermişti.
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Felatun - (Rakım’a) Görüyorsun ya birader, ne serbesttir. Hiç böyle
bir karı insanı sıkar mı? Efendim, neymiş o seramoniler, fasonlar! (Yani
insanları rahatsız edici tavırlar)Bu kadında bunların hiçbirisi yok.
Rakım - Öyle efendim öyle! Allah için pek latif.
Bu konuşmanın bundan sonrası hep Fransızca olarak cereyan
etmiştir.
Karı - Hey, bana bak Felatun! Bir dostu buraya getirirler de, hiçbir
şey ikram etmezler mi?
Felatun - Gerçek be, doğru söylüyor Polini (Karının adı Polini imiş)
Polini - Bir şampanya filan!
Rakım - Hayır, dostum, ben o kadar işret erbabı değilim. Bir kahve
içerim.
Polini - Oh! ne hayvanlık!
Bu karşılıklı konuşmanın cereyan ediş tarzı konuşmayı bilenlere belki
garip gelirse de, alafranga alemini gezmiş, tozmuş olanlar takdir eder
ler ki bahsettiğimiz karşılıklı konuşmayı betimlerken Kesinlikle abartıya
kaçmıyoruz. Fransız yosmasının en işveli muhabbeti böyle olur. Hele
tiyatro mallarının...
Rakım - (Polini’ye cevaben) Hakkınız var dostum. Lakin ben “bonvi
vor” geliriyle yaşayan değilim. İşimle, gücümle yaşarım. Şimdi buradan
çıkınca yine işime gideceğim.
Polini - Demek oluyor ki “ovrye” amelesin.
Felatun - Evet, kalemle çalışan ameleyim.
Polini - Bravo, gazeteci misin efendi?
Rakım - Her şey... Ufak tefek roman yazar, tiyatro yazar, gazete
yazar bir ameleyim.
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Polini – Çok güzel, demek oluyor ki, adeta bizden, yani güzel sa
natlar erbabı.
Felatun - Şairdir de!
Rakım - Estağfurullah!
Polini - Elbette öyle olacak. Öyle ama efendi, birkaç şampanyacık
senin gibi fikir adamlarının fikrini kızdırır. (Felatun’a) Bizim aşk erbabının
bile aşkını kızdırır. Öyle değil mi? Maymun, şebek, tavşan!
Felatun - (Yılışarak) Vallahi bence de öyle.
Rakım - Herkes fikrini serbestçe söyleyecek mi?
Polini - Şüphesiz!
Rakım - Öyleyse bence öyle değil. Şarapla kızışan şairliği nereme
sokayım. Şarapla kızışan aşk ne işe yarar?
Polini - “Olele!” O, o! bu efendi filozofmuş ya! Felatun adını buna
vermeliymiş. (Felatun’a) Ey suda haşlanmış sümsük hindi, bak efendi
senin gibi değil. Sana dünyada kaç şey lazımdı? Hani diyordun. Şarap,
karı bir de mızıka öyle mi?
Felatun - Bana bu fikri senin aşkın verdi.
Polini - Hele bak şu tahta güvesine. Hala yerinden kımıldanmayı
canı istemiyor, işte misafirin geldi. Şimdi gidip...
Felatun - Ha! Pardon. Bu çıngırağın ipini de henüz yapmadılar ki,
şimdi ta “apartman”nın daire kapısına kadar gidip büyük çıngırağı çek
meli, (diye çıkar)
Polini - Efendi sana memnuniyetlerimi arz ederim. Yalnız bir eksik
var. Yazar kısmı biraz serbest olur. Sen ise benden fazla utangaçsın.
Rakım - Her şeyde “normal” olmak iyi değil mi ?
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Poleni - Bizim bu ıstakoz Eflatun pek yılışık şey. Ne dümeni var, ne
pusulası. Okyanus muhabbette yolunu şaşırmış, çalkalanıp gidiyor. An
lıyorsun ya. Ama severim de bu külhaniyi be!
Felatun - (Emirlerini vermiş, işini bitirmiş, gelir) Mükemmel bir çay
ısmarladım. Rom da beraber, rakı isteyen....
Polini - Gördün mü bir kere? İşte ömründe bir emek sarf ettinse o
da budur. Canı isteyen kapuçino içer. Canı isteyen çay içer.
Cümlece oturup kapuçinolarını içtiler.
Dereden tepeden bin lakırdı söylenip, Felatun Bey örneğin şöyle
bir yaşayış alaturka aleminde mümkün olamayacağını anlatarak, alaf
ranga aleminin nice akıllara gelmedik güzelliklerinden dem vururdu.
Mesela derdi ki:
- Neye yarar o Türk karısı ki, tavrından, azametinden geçilmez. Sanki
gülümsemesiyle insanı ihya edecekmiş gibi, bunu bile çok görerek su
ratından düşen bin parça olur. Hanıma kendini yarandırmak mümkün
olamaz. Nazı çekilmez. Şakası lezzetsiz. Bilirsin ya kardeş, bilirsin ya!
Ama bir cariye al. Artık bizim gibi serbest, hür adamlar bir esirden ne
lezzet alabilir? Kim bilir gönlü kimdedir! Esirin olduğu için sana boyun
eğmeye mecburdur.
Rakım bu sözleri işittikçe, Felatun’un almış olduğu fikre nasıl şaşa
cağını bilemedi. O bile zihninde bir Osmanlı hanımının vekar ve azameti
yerinde olduğu halde insana verdiği lezzet karşılığında şu Fransızın kahrını
çekmekte ne hikmet olduğunu düşünür ve bir adam bu karıdan işittiği
aşağılayıcı sözleri başka birisinden işitse, kafasını kıracağı kesin iken bu
na niçin katlanmaya mecbur olduğunu bulamazdı. Hele Felatun, bahsi
esirden açınca az kalmıştı ki Rakım bir kahkaha koparsın. Ama hazırlan
mış olan kahkahaya engel olarak “Hey şaşkın, esirde yürek yok mudur?
Beş on kuruşa bir kızın hürriyetini satın almak işten bile değildir. Onun
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yüreğini satın al da bak sana ne kadar yar olur. Ah benim Canan’cığım,
zavallı kızcağız!…” diye kendi içinden pazarlığını kurarak, görünüşte Fe
latun’a belli etmemişti.
Elhasıl bir saatten fazla bu alafranga aşığın yanında kalıp, sonra
kalktı. İkisine de veda ederek kapıdan çıktı ise de Felatun onun önünde
eğilerek selamlamayı ihmal etmedi.
Otelin büyük salonuna vardıklarında Felatun Rakım’ın fikrini an
lamak için:
Felatun - Eee nasıl buldun bizimkini bakayım?
Rakım - Ala (tebessümle) Hiç olmazsa insanın üstüne mayonez
dökmüyor ya!
Felatun - Bırak Allah’ını seversen şu eşek İngilizleri 1 Ayda dört lira
için senin de onların kahrını çektiğine şaşarım.
Rakım - Ne yapalım birader, para da lazım.
Felatun - Aman, bu oğlanın paraya olan aşkından” aman! Gel be,
gel sana ayda dört lirayı ben vereyim.
Rakım - Teşekkür ederim birader. Benim yaşayışım pek aladır.
Felatun - Kibrine dokunmasın. Vallahi gerçek söylüyorum. Sanki
sana ayda dört İngiliz lirası vermeye kudretim yok mudur?
Rakım - Estağfurullah birader. Sana öyle diyen var mı? Lakin ben
Ziklas ailesinden memnun olduğum için söylüyorum.
Felatun - Şu havuç gibi İngiliz kızlarından ne lezzet alıyorsun? Oğlan
vallahi sen yaşamanın yolunu bilmezsin be. Kudretin de yok değildir. Bir
ayağın da daima Beyoğlu’nda. Şöyle haline göre bir apartmanın olsa da,
mini mini bir metresçik edinmiş olsan fena mı olur?
Rakım - (Aklına derhal Jozefino gelmiş idiyse de, o bağlamda ağzı
na almak, sır tutmak kaidesine ters düşeceğinden) İyi olur ama birader,
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ben kendim için değil, hala sizin için bile israfın bu derecesini hayırlı
görmüyorum.
Felatun (Alaylı bir şekilde) Ne israf mı? Pir ol be. Sen. Felatun’u o
kadar eşek mi zannediyorsun? Hesap edecek olsam, şu üç ay zarfında
kazandığım, sarf ettiğimden fazla olmazsa bile başa baş gelir.
Rakım - (Memnuniyetle) Bak öyleyse söyleyecek söz bulamam.
Bu yaşayış eğer kazançla ise çok iyi kardeşim. Bir adam kazandığı ka
dar yaşayabilir. Elbette kızkardeşiniz de rahattadır. Zira birinci derecede
düşünülecek şey, malum ya!
Felatun - Bizim filozof Rakım yine hikmetten dem vurmaya başladı.
Emin ol birader, emin ol. Kazancım yolunda ve şansım pek müsaittir.
Rakım - Ne yola yöneldiniz bakalım. Ticaret filan mı?
Felatun - Bizim gibi adamların ticareti nasıl olur, bilmez misin?
Rakım - Ne bileyim ben!
Felatun - Akşam oldu mu cebine kırk elli lira koyarsın, oyun salo
nuna gidersin ...
Rakım - (Abus bir çehre ile) Vay! ...
Felatun - Dur ama acele etme. Başlarsın oynamaya, eğer zar işlerse
kırk elli liracık büyür kalkarsın.
Rakım - Oynamaya başlayalı mutlaka ancak bir ay kadar ol
muştur.
Felatun - Nerden bildin?
Rakım - Çünkü böyle zarar etmeye başlayınca kalkmak ve kırk elli
liracık büyüdükten sonra yine kalkmak, henüz bir aylık kumarbazların
huyudur. Birkaç ay sonra eskidikçe bu alışkanlık kalkar.
Felatun - Sen benim için korkma.
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Rakım - Ben sizin için korkmam. Çünkü kumarda sizi esir almazlar.
Ayda on beş yirmi bin kuruşluk gelir için korkarım. Siz pek ala bilirsiniz ki,
yirmi otuz bin lira birkaç ay içinde kumara verilebilir servetlerdendir.
Felatun – Ne yani, artık bana hikmet dersi mi vereceksin?
Rakım - Hayır. Şimdilik adiyo!
Felatun - Adiyo monşer!
Size şaşıracağınız bir şey söyleyelim mi? Bu iki arkadaş, ikisi birbirin
den ayrıldıktan sonra, ikisi de birbirinin aleyhine bir artniyetle ayrılırlar.
Felatun, Rakım için “Kendisinde bu servet yok, böyle bir metresle Beş
yıldızlı bir otelde ömür sürdüğü yok da, kıskandığından böyle söylüyor.
Eğer onun da elinde on beş bin lira bulunsa, o zaman benim yaşayışımın
tam insanca, kibarca bir yaşayış olduğunu teslim ederdi” demiş ve Ra
kım da Felatun için “Kendisi Ziklasların evinden kovuldu ya, şimdi ayda
dört lirayı kendisi vermek üzere beni de oradan mahrum etmek istiyor.
Kaça alırım ben böyle dört liraları? Kendim kazanamıyor muyum? Bir
mirasyedinin haksız servetine ancak dalkavuklar itibar ederler. Varsın
beyim yaşasın. Biz bunların çoğunu gördük, çoğunu da işittik ki, işittik
lerimizden de, gördüklerimiz kadar ibret aldık” demişti.
Siz bu iki fikrin hangisini onaylarsınız? Biz şahsen Rakım’ı onaylarız.
Zira mirasyedinin ve özellikle Felatun Bey tavrında bulunan mirasyedinin
serveti, haksız kazanç olduğu bin kadar tecrübeyle kesinleşmiş bir haki
kattir. İşte bahara kadar cereyan etmiş olan olaylar bunlardan ibaretti
ki, anlattık bitirdik.
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Yedinci Kısım
Hasılı bahar mevsiminin, bizce anlatmaya değer olan ilk olayı Ra
kım’ın icra eylediği bir Kağıthane alemidir. Şöyle ki:
Yine haftanın ders günlerinden birisinde Rakım -hala ve fakat samimi
olarak ve dostça bir suretle devam etmekte olduğu Jozefino’yu ziyarete
gitmişti. O günkü sohbet Kağıthane mesiresi hakkında idi. Jozefino ge
çen günler... Bey’in harem takımıyla Kağıthane’ye gitmişlerse de Pazar
gününe denk geldiğinden arabalar içinde mahpus kalınıp, kıra çıkıldığına
göre, kır görülmediğini ve araba etrafında hırsız gibi dolaşmakta bulu
nan zamparalarla herkes eğlenmiş ise de kendisi bunların hiçbir zevkini
çıkaramadığını söyledi.
Rakım - Kağıthane dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Lakin
oranın zevki Cuma ve Pazar günleri çıkmaz. Oraya başka türlü gidilir.
Jozefino - Nasıl gidilir?
Rakım - Gider misin ki?
Jozefino - Yalnız mı gideceğim?
Rakım - Yok, benimle beraber.
Jozefino - (Sevinerek) seninle mi? Elbet giderim. Hem pek fazla
eğleneceğimize de inanırım.
Rakım - Vallahi pek ala olur.
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Rakım - Bir salı yahut çarşamba günü gideriz. O güzel sahralar, ça
yırlar tenhadır. Bize her güzelliklerini sunarlar. Başka günlerse oraları at
ve araba panayırına döner.
Jozefino - Aman ne kadar sefa ederiz.
Rakım – Hem de ne kadar... Kağıthane’ye böyle bizim gibi gidenler,
yiyeceklerini, içeceklerini de beraber götürüp öyle eğlenirler.
Jozefino - Gördün mü bir bir kere eğlencenin asil alaturkasını? İşte
insanın kıra, sahraya çıktığına değer.
Rakım - Karar verdinse söyle de ben malzemeleri tedarik edeyim.
Jozefino - Ne gün gidilecekse yalnız akşamdan bana bir haber uçur
ki, ertesi sabah için ben de başka bir işe başlamayayım.
Rakım – Emredersiniz efendim.
Jozefino, yanında şu karar verildikten ve Rakım gidip derslerini de
verdikten sonra gece saat üç gibi evine geldi.
Kendisini artık kim karşılar? Elbette Canan. Hem artık Rakım kendi
ni Canan’ın istikbal eylediğine darılmıyordu. Dadı kalfa ise Rakım’ın bu
darılmayışına ziyadesiyle memnun oluyor. Lakin şurasını layıkıyla biliniz
ki, bundan önce Canan’a müşteri meselesinden dolayı kızcağızın dertle
nişi olsa olsa Rakım’ın huzurundaki şenliğini, cilvesini ve çekiciliğini biraz
daha arttırdı.Yoksa aralarındaki dostça muhabbet sırma gümüşü gibi safi
olarak devam edip dışarıdan bunları birisi görecek olsa kendilerini adeta
kardeş, kız kardeş zannederdi.
Dadı kalfa bile henüz yatmamış olduğu için üçü birden salonda
oturdular. Canan efendisine hem de canı gibi sevdiği efendisine bir kahve
pişirip getirdi. Rakım kahveyi içerken:
Rakım - Dadı, niçin arada bir gezmeye gitmiyorsunuz?
Fedayi - Gidiyoruz ya işte efendim!
Rakım - Nereye gittiğiniz var ya?
Fedayi - Canan nereye isterse gidiyoruz.
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Canan - Dadı kalfa beni her yere götürüyor efendim.
Rakım - Nereye götürüyor bakayım?
Canan - Salı pazarı’na...
Rakım - Salı pazarı işte kapımızın önüdür.
Fedayi - Tophane’ye kadar bile gidiyoruz efendim.
Rakım - Yok a dadıcığım. Şöyle seyir yerine, mesela Ihlamur’a filana.
Fedayi - Oraya geçen yaz götürmüştüm. Ama Canan öyle yerleri
sevmedi.
Rakım - Belki şimdi sever.
Canan - Oraları fena efendim. Kadınlar, erkekler, çok fena. insan
rahatsız oluyor. Evimiz daha iyi.
Fedayi - Bir kere de Küçük Çiftlik’e götürmüştüm. O gün, günün
sonu olduğu için tenha idi de, güzel eğlenmiştik.
Canan - Sahi dadı kalfacığım! O gün ne kadar eğlenmiştik, kırlar ne
güzeldi. Ağaçlar, o havuz. Amjto ne kadar güzeldi!
Rakım - (Kız sevindikçe memnun olarak) İyi ya, yine gitmeli değil mi?
Fedayi - Yaz gelsin de yine gideriz. Ben kızımı, Canan’ımı sıkmak
istemem.
Rakım - Bilmez miyim dadıcığım?
Canan - Dadı kalfacığım beni kızı gibi sever. Ben de onu validem
gibi severim (diye koşup, Fedayi’nin o sadık, o merhametli Fedayi’nin
boynuna sarılıp öpmeye başlar.)
Rakım - (Bu temaşadan tarifi anlatılamayacak kadar mütelezziz
olup) Yok ama benim dadıcığımı böyle karşımda öpmeyeceksin. Ben
adeta kıskanırım.
Diye o da kalkar kendisini dadısının kucağına atıp, öpmeye başlar.
Biçare Fedayı, bir kucağında Canan, Rakım kendisini kucaklamakta ol
duklarını görünce gözlerinden yaş boşanarak:
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Fedayı - Ah hanımcığım iki gözümün nuru hanımcığım! Mezarında
bizim şu halimizi görüyor musun?
Rakım - (Gözleri dolarak) İşte dadıcığım seni anamız yerine koy
duk. Anacığımın yanakları çürümüş ise senin yanakların hamdolsun
sağ sağlam.
Bu duygusal konuşmalardan sonra:
Rakım - Eee dadıcığım bizi önümüzdeki çarşamba günü Kağıtha
ne’ye götürür müsün?
Fedayi - Seni de mi?
Rakım - İsterim ya!
Canan - (Sevincinden çıldırasıya) Siz de mi bizimle beraber gide
ceksiniz efendim?
Rakım - Hay hay!
Canan - Öyle ama Kağıthane’de siz bizimle oturamazsınız ki!
Rakım - Çarşamba günü orada kimse yoktur. Koca çayırlarda biz
yalnız kalacağız.
Canan - (Daha da sevinerek) Ya! öyle mi? Aman canım dadıcığım
bizi götür.
Fedayi - Götürürüm kızım. Rakım hatta ustan Jozefino bile gelecek.
Canan - (Nihayetsiz sevinerek) Öyle mi? Aman ya Rab! Dadı kalfacığım,
Jozefino da gelecekmiş!
Fedayi - Daha iyi ya işte hep biz bizeyiz demek ki.
Rakım - Çarşamba günü sabahleyin erkenden gideceğiz. Ama pek
erken ha!
Fedayi - Jozefino o kadar erken gelebilir mi?
Rakım - Jozefino daha akşamdan buraya gelip gece burada kalacak.
Fedayi - Siz öyle mi karar verdiniz?
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Rakım - Hayır, biz değil ben kendim öyle karar verdim. Jozefino
ile söylediğimiz Söz “yalnız bir gün birlikte Kağıthane’ye gitmek” ten
ibadettir.
Fedayi - İyi ama beyim, biz Jozefino’yu nerede yatırırız ?
Rakım - Ben onun yolunu buldum da, onun için karar verdim. Sen
beni bir gece odana misafir alırsın. Jozefino benim odamda yatar.
Fedayi - Sen bilirsin oğlum.
Rakım - Yok dadıcığım sen bilirsin. İşte yatak için ise ....
Fedayi - Niçin münasip olmasın? İşte yatak için çare bulduk ya!
Artık bu gece Canan’ın sevincini mümkün değil tarif edemeyiz. Biçare
kızcağız dadı kalfa ile efendisinin kendisine evlat gibi, kardeş gibi, her ne
gibi olursa olsun, gösterdikleri muhabbete mi sevinsin? Çarşamba günü
Kağıthane’ye gidilecek, ona mı sevinsin? Jozefino da beraber gidecek,
ona mı memnun olsun? Hele de Jozefino bir gece kendi evlerinde yata
cak, ona mı çıldırsın? Zira Jozefino Canan’ı ne kadar sever idiyse, Canan
da Jozefino’yu o kadar severdi.
Kahveyi içtikten ve verilecek kararı verdikten sonra Rakım yazacak
bir miktar yazısı olduğundan bahisle odasına çekildi. Dadı kalfa da uy
kusu geldiğinden bahisle yatağına girdi. Canan ne yapsın? Uykusu yok
ki yatsın. Zihni yerinde değil ki, sevincinden vakit yok ki, gitsin o da bir
kitap filan okusun. O da kalktı, efendisinin yanına gidip karşısında oturdu.
Rakım yazı yazar, o da önüne tütün tenekesini almış efendisi için hazır
sigara yapardı.
Rakım - Niçin yatmıyorsun Canan?
Canan - Uykum yok efendim. Sizi rahatsız ediyorsam odama gide
yim de orada sigaraları yapayım.
Rakım - (Bir tür tatlı sıtma kırgınlık hissederek) Yok kuzum yok, hiç
sen bana sıkıntı verir misin? Hiç sen beni rahatsız eder misin?
Canan - Ben sizi rahatsız etmez miyim efendim?
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Rakım - Etmezsin ya! Ben seni ne kadar görsem de sana doyamam.
Şayet sen rahatsız olursan diye söyledim.
Canan - (Minnetle gözlerini tavana dikerek) Ne saadet!
Kızın şu hal ve tavırları Rakım’ın hissiyatına bir kat daha güç vererek:
Rakım - Canan!
Canan - Efendim!
Rakım - Şeyy.... Bir şey yok!
Canan - Bir şey söyleyecektiniz ama efendim siz bilirsiniz.
Rakım - (Kalemi elinden bırakıp) Diyecektim ki... Canan!
Canan - Efendim!
Rakım - Benim seni sevdiğimi bilir misin kuzum?
Canan- Nasıl bilmem efendim, bilirim ya! Hem siz kendiniz söyle
mediniz mi? “Seni bacım gibi severim” demediniz mi?
Rakım - (Ayağa kalkarak) Of Canan of! Ben seni bacım gibi sevmi
yorum. Canan gibi seviyorum.
Canan - (Gayet tatlı bir pembelik çehresini ta memeleri üzerine
kadar kaplayarak) Malınız değil miyim efendim?
Rakım - (Hiddetle) Öyle deme be! Sen kimsenin malı değilsin, kendi
kendine sahipsin... Of kuzum Canan Allah aşkına, sen de beni seviyor
musun? Doğru söyle.
Canan (O da ayağa kalkmış bulunduğundan, efendisi ona, o efen
disine yaklaşıp birbiriyle kucaklaşarak) Nasıl söyleyeyim a efendiciğim.
Halimi bilmiyor gibi söylüyorsunuz.
Rakım - Of Canan, sen benim halimi bilmiyor gibi söylüyorsun.
Beni seviyorsan “seni seviyorum” de. Ağzından bu sözlerin çıktığını
kulağım işitsin. Bu lakırdı beni ihya eder. Âlemde bana en lezzetli söz,
bu sözdür.
Canan - Seviyorum efendiciğim. Vallahi seviyorum. Ah, ben sizi sevmez
de ne yaparım. Nasıl sevmemezlik edebilirim. Sevmemek elimde mi?
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Kızın bu sözleri söylemesi değil, söylerken gösterdiği tavırlar Rakım’ın
hislerini genişlettikçe adeta aşkın doruğunda olan cinnet daha aşkının
başlangıcında baş göstermişçesine bir hal ile:
Rakım - Ah… Canan’ım Canan’ım! Beni sevdiğine vallahi gönlüm ina
nıyor, fakat yine de sabaha kadar bu sözü söylesen dinleyeceğim .. .
Rakım’ın bu sözleri Canan’ı eritmek derecesinde etkileyerek kız zaten
kolları arasında bulunan efendisinin gözleri üzerine ateş gibi hararetli
dudakları ile bir öpücük bıraktı. Rakım da karşılığında bir buse almaya
davrandıysa da, yine o anda bir ürkeklik göstererek:
Rakım - Canan, ah Canan! Seni vallahi kendimden kıskanıyorum.
Aman ya Rabbi, çıldıracak mıyım ne olacak?
Rakım çıldıracak mı idi, ne olacaktı? Anlaşılamayacak bir hale geldi.
O kadar ki, Canan da korkarak nasılsa efendisini kanepe üzerine otur
tup kendisi de yanı başına oturdu. Hiçbir şey konuşmadan bir müddet
yalnız ikisi birbirinin yüzüne baktılar. İkisinin de yürekleri taş gibi kaskatı
kesilmiş olduğundan tıkanıp boğulacak gibi oldular.
Bu arada Rakım’ın aklına Felatun’un esirler hakkındaki görüşleri
gelip ancak uzun uzadıya muhakemeye zihninde kuvvet kalmamış ol
duğundan “Haydi, oradan hey çılgın... Sen alemin lezzetinin nerede ol
duğunu ve nasıl istifa edilebileceğini ne bilirsin. Var bir çapkın tiyatrocu
kız yanında kendin esirmişsin gibi ömür sür” şeklinde gelen o hatırayı
derhal defetti.
Koca Rakım, kanape üzerinde Canan’ın yüzüne baka baka bir iki
saatten sonra daldı, gitti. Canan bir aralık kendisini yatağa kaldırmak
istemişti. Ancak tamam henüz dalabildiği halde uyandırmaya bir türlü
kıyamadığından ve kanepenin üstü de oldukça rahat edilebilecek yer
olduğundan bu defa da kendisi bir müddet efendisi, kardeşi, aşığı, sev
diği artık hatıra ne gelirse, osu olan, zaten yüzünü doya doya veyahut
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doyamaya doyamaya seyretti, sonra o da kalktı, yüreğinde bin hissiyat
dolu olduğu halde yatağına gitti.
Ertesi sabah Rakım gözlerini açtığında kendisini kanepe üzerinde ve
Canan’ı karşısında buldu. Kızın tavır ve davranışlarında asla bir değişiklik
yok. Koca Canan hala, o Canan. Hala o duruş, hala o ciddiyet.
Ne zannettiniz ya? Rica ederiz, Canan’ı öyle bir yılışık, aşüfte zan
netmeyiniz. Canan sapına kadar kadın, edepli, terbiyeli, nazik, bir kızdır.
Şu kadar var ki, dadı kalfa Rakım’ın yanına geldiği zaman pek gülünç bir
yüzle gelmiş olduğundan Rakım geceki maceradan dadının haberinin
olduğunu anlamıştı. Evet, dadının haberi olmuştur. Lakin zannetmeyiniz
dadı kalfa bunları gözlemiş yahut dinlemiş. Hayır, efendim hayır! Dadı
kalfa böyle bir alçaklığı kabul edecek değildir. Canan kendisi anlattı. Zi
ra dünyada Canan’ın annesi, sırdaşı, her şeyi dadı kalfa idi. Efendisiyle
olan maceraların hepsini dadı kalfaya haber verip, efendisine karşı ne
tür davranışlarda bulunacağına dair aldığı talimata harfi harfine uyardı.
Zaten Rakım’ı bu kadar deli divane edecek terbiye ve tavrın kaynağı
nedir sanıyorsunuz? Dadı kalfa kendi elinde büyütmüş olduğu çocuğun
her halini, her ahlakını layıkıyla bildiğinden Canan için öyle bir tavır ve
davranış belirlerdi ki, Rakım kızı hiç sevmeyecek olsa bile çaresiz sev
meye mecbur olacaktı.
Neyse... Rakım geceki olaylardan dadı kalfanın haberinin olduğunu
anladı ama dadı kalfa ona dair hiçbir söz söylemedi ki, Rakım da bir şey
söyleyebilsin. Yalnız o gün pazartesi olup eğer Kağıthane’ye gidilecekse
daha o günden tedariklere bakmalarının gerektiğini hatırlattığından,
Rakım da tasdik eylemekle dadı kalfa işine gitti.
O gün Rakım yine işleriyle meşgul olarak, akşam evine geldiği zaman
da, bazı tercüme işleriyle fazlaca uğraşarak bir gece önceki iltihap gibi
bir ateşe kendisini bütün bütün kaptırmadan geceyi geçirebildi.
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Ertesi gün Jozefino’nun geleceği akşamın günü olduğundan Ra
kım kendisince bazı tedarikleri gördükten sonra saat dokuz sularında
Beyoğlu’na gidip Jozefino’yu evinde buldu. Çünkü Jozefino yalnız ders
günleri talebelerine gidip dersin olmadığı diğer günler ise evinden dışarı
çıkmazdı. Rakım - Bonjur dostum.
Jozefino - Bonjur Rakım.
Rakım - Haydi, bakalım.
Jozefino - Nereye?
Rakım - Bize! Kağıthane’ye gitmeyecek miydik ya?
Jozefino – Ne yani Kağıthane’ye sizden mi gidilir?
Rakım - Bu akşamı bizde geçireceğiz. Bizde kalacağız. Yarın sabah
erkenden hatta güneş doğmadan evvel deniz üzerinde bulunacağız. Bir
şey olacaksa bari eksiksiz olsun. Güneşin doğuş ve batışını görmeyince
eksik kalmaz mı? Mevsim tamam her ikisini görmeye müsait.
Jozefino - Vallahi fena değil ama senin beni yatıracak yerin yoktur,
a deli çocuk.
Rakım - Canım senin nene lazım. Ben her şeyi hazırladım.
Jozefino - Pekâla, pekâla sen biraz otur. Ben kalkıp giyineyim.
Jozefino kalktı, bir diğer odaya gidip giyinmeye başladı. Rakım ise
piyanoyu bilir bilmez tıkırdatıp Jozefino giyindikten sonra kalktılar. Posta
sokağından aşağı Postanebaşı’ya inip, sonra Tophane caddesi yolundan
yavaş yavaş Salıpazarı’na vardılar. Kapıdan içeriye girdikleri zaman Canan
Jozefino’yu görünce kollarını açarak üzerine koştu. Öpüştüler. Jozefino
dadı kalfa ile de merhabalaşıp Rakım, Jozefino ve Canan salonda otur
dular. Dadı kalfa ise eşyaları düzenlemekle meşgul oldu.
Saat on bire varınca Canan - O zamana kadar Rakım’ın evinde ilk
defa olmak üzere rakı takımını salondaki konsolun üzerine koydu. Rakım
ilk kadehi Jozefino’ya takdim ettiği zaman, karı yine İstanbul’un rakısının
yeryüzünde en sevilecek işretlerden olduğuna ve kendisinin buna şarap
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tan çok meyli ve rağbeti bulunduğuna dair bir hayli söz söyleyip rakıyı
kana kana içti. Rakım da Jozefino’ya hayran hayran baktı. Bunlar içme
ye başladıkları esnada Canan piyano başına geçip en iy bildiği havaları
maharetle çalmaya başladı. Rakım o zamana kadar Canan’ın eni konu
piyano çaldığına tesadüf etmemiş olduğundan bu sanattaki maharetini
pek harika buldu. Hatta Rakım Canan’ın eni konu Fransızca söylediğini
de, ders verdiği sırada anlayamamışken bu akşam kızın Jozefino ile ko
nuşmasında gösterdiği yeteneğe o kadar çok şaşırdı ki.
Kızın piyanosunu bir müddet dinlendikten sonra Jozefino’nun da
neşesi artmış bulunmakla bu kere çalgı başına kendisi geçti. Bu akşam
karının piyanoda gösterdiği maharet görülmeye değerdi. İnsan hesap
edecek olsa iki ellerinde on parmağı olan bir adamın bir anda seksen,
yüz kadar tuşa dokunabilmesine ihtimal veremediği halde, kadın bu
ihtimali icra ettiğinden güya dört eli olup da, sanki her birinde de onar
parmağı bulunduğu zannolunmak istenilirdi.
Koca Canan, sanki kırk yıldan beri sarhoş meclisinde garsonluk
edermiş gibi, işret meclisinin hizmetinde de kusur etmezdi. Jozefino’nun
birkaç damladan ibaret gıdasını daima piyanosunun yanına götürür ve
bu hizmeti efendisine de eda eder ve efendisi ise Canan’ın elinden aldığı
rakıyı adeta ateş içer gibi içerdi.
Bizim içki alemlerine dikkat ettiğiniz var mıdır? Varsa görmüş
sünüzdür ki, bu meclislerde kafalar iyice hoş olduktan sonra, erbabı
daima birbiriyle tatlı tatlı muhabbete başlarlar. Şu hal bu gece Rakım’ın
meclisinde de olmuş idiyse de Rakım ile Jozefino’nun birbirlerine olan
muhabbetleri zaten vardı.
Elhasıl yemek vakti geldi. Yine bu salonda sofra kuruldu. Sofraya
cümlece oturdular. Dadı kalfa evlerinde böyle bir cemiyetin oluşmasın
dan pek ziyade memnun olur idiyse de, yalnız arada rakı içilmesi biraz
canını sıkardı. Lakin hiç gözü gibi sevdiği oğlu, efendisi, beyi, paşası olan
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Rakım’ı kendisinin bu can sıkıntısından haberdar eder mi? Dadı kalfa
zaten büyücek yerlerde ziyafetler savmış bir kadın olduğundan pişirmiş
olduğu yemekler Jozefino’nun dikkatini çekmişti. Büyük bir iştiha ile ye
nildi, içildi. Yemekten sonra Canan kahveyi bile sofraya getirdi. Nihayet
yemekten sonra da bir saat kadar zaman sofra başında tek tük yemiş
yemek ve dereden tepeden söyleşmek meşguliyetleriyle geçiştirilip,
sonra Jozefino kendisi için hazırlanmış olan Rakım’ın yatağına ve Rakım
da dadısının odasında serilmiş olan yatağa gitti.
Elbette Canan da kendi odasına gitmiştir.
İşte burası çok da bilinmiyor doğrusu.
Vay ne oldu?
İşte şu oldu:
Canan’ın Jozefino’yu soyundurup yatağına yatırıncaya kadar yanın
dan ayrılmayacağı kesin değil midir? Jozefino’nun durumunda olan, yani
Rakım ile önceden macerası olan ve Canan’ı da canı gibi seven bir kadın
böyle bir zamanda ona bir şey sormadan rahat edebilir mi? Dolayısıyla
hem soyunur, hem de kız ile konuşurdu:
Jozefino - Kız Canan.
Canan - Efendim.
Jozefino - Sen efendiyi de böyle soyundurursun değil mi?
Canan - Efendim değil mi? Elbet soyunduracağım.
Jozefino - Bari uslu uslu soyunur mu?
Canan - A! çocuk mu ki uslu uslu soyunmasın?
Jozefino - Onlar çocuktan beterdir. Çocuklar soyunurken ter ter
tepinir. Böyle bıyıklı çocuklar da insanın memelerine sarılır.
Canan - (Hicapla) Aman ustacığım, söylediğin şu laflara bak.
Jozefino - Ne söylüyorum? Ayıp bir şey mi söylüyorum?
Canan - Ayıp ya!
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Jozefino - Vay, demek oluyor ki mutlaka uslu uslu soyunmuyor?
Soyunsa sen bu sözlerde hiçbir ayıp görmezdin.
Canan - Canım ustacığım, bana öyle sözler söyleme.
Jozefino - A deli! Kız ne utanıyorsun? O senin efendin değil mi?
Ayıp mı zannediyorsun? Siz ikiniz de gençsiniz güzelsiniz. Eğer uslu uslu
soyunmuş olsa o zaman ayıp sayılır.
Canan - Hayır, bizim efendi pek usludur, mahcuptur.
Jozefino - De bakayım, beni aldatabilir misin? Sanki benim haberim
yoktur. Vah çocuk vah! Efendi bana, hepsini söyledi. O benden hiçbir
sırrını saklamaz. Geçen gece ne kadar ağlamışsınız?
Canan, Jozefino’nun şu son sözü üzerine bir kere işe ehemmiyet
vererek az kalmıştı ki, o geceki sırrı anlatsın... Lakin efendisiyle Jozefi
no arasındaki maceraları bilmediğinden ve kendisinin efendisiyle olan
ilişkilerinin dadı kalfadan başka herhangi bir kimseye açılmasının pek
büyük ayıp olduğuna inandığından, şayet Jozefino kendi ağzını arıyor
düşüncesiyle sessiz kalmayı tercih etti.. Evet, bizim Canan bu kadar ke
tum bir kızdı. Dedi ki:
Canan - Efendi beni kız kardeşi gibi seviyor. Bana hiç sataştığı yoktur.
Sana ne demişse demiş. Ben sana ne dediğini ne bilirim?
Jozefino - Ah halini kimseye açmayı düşünmeyen aşık Canan’cığım.
Zararı yok kızım, zararı yok. Şakalaşmayı bilmeyen sizin gibi çocukların,
hali hep böyledir. Bununla beraber hem seni, hem Rakım’ı tebrik ede
rim. Allah için ikiniz de birbirinize pek layık çocuklarsınız. Allah ikinizi
birbirinize bağışlasın. Anladın mı kızım beni? Rakım içli bir çocuktur.
Onu sen idare etmelisin. Eğer iyi idare edebilirsen, kendine pek kolay
bağlayabilirsin.
İşte Jozefino bu suretle Canan’ı etkiledikten sonra yatağına girip,
biraz da yatak içinde konuşarak, sonra kızı yerine gönderdi. Gönderdi
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ama biçare Canan’ı yine beş gece evvelki cinsiyeti uyanmış olduğu hal
de göndermiş oldu.
Herkes uykuya dalmış, uykusunu gereği gibi almış olduktan sonra
bir de bir aralık sokak kapısı “çat, çat” diye çalınmasın mı? En evvel dadı
kalfa uyandı. Rakım’ı da uyandırdı. Meyer kayıkçı Osman amca gelmiş.
Saate baktılar, saat on. Rakım “tamam vaktidir, yavaş yavaş hazırlan
malı” diye kalkıp dadısıyla beraber aşağıya inerek kayığa yerleştirilecek
eşyayı Osman amcaya verdikten sonra Canan’ı uyandırmaya gitti. Ah,
bu aşk insanı nasıl dirilten bir histir. Serpilip yatmış olan Canan’ı bir
hayli seyrettikten sonra sağ elini kızın yüreği üzerine koyarak ses verdi
ve kendisinden evvel yüreği uyanmış olduğuna dikkat etti. Hiç dikkat
ettiğiniz var mıdır? Ah bizim dikkat ettiğimiz vardır. Onun için biliriz ki,
pek lezzetli bir iştir. Zira kalp uyku halinde iken pek muntazam ve ha
fif vurmakta olup uyandığı anda, evvelki hal, intizamının aksine olarak
heyecanla uyanmaya başlar. Tecrübe ediniz de bakınız. Hele Canan’ın
kalbi gibi bir aşık kalbi olursa var ya!
Canan uyanıp da gece vakti hafif hafif yanmakta bulunan kandilin
baygın ışıkları arasında efendisini görünce birden bire ürktü. “Nedir efen
dim, ne istersiniz?...” diyebildi. Rakım “Kağıthane’ye gideceğimizi unuttun
mu? Kalk bakalım, ışığı filanı yak. Jozefino’yu da kaldır da bir sabah keyfi
yapalım. Yavaş yavaş da hazırlanırız” demesiyle Canan fırladı, kalktı.
Ne yalan söyleyeyim. Doğrusunu söylemek herhalde o daha önem
lidir. Ayıp değil ya! Biçare kızcağız kalkarken efendisinin boynuna sarılıp
da öyle kalktı. Siz isterseniz bu hareketi küstahlığa veriniz. Efendisi ken
disini hoş görmüştü.
Yarım saat geçmedi, evin içinde herkes kalktı. Mangalın bir tarafına
kahve güğümü, bir tarafına çay güğümü, bir tarafına akşam gelmiş olan
taze inek sütü tenceresi sürüldü. Sigaralar yandı.
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Jozefino her ne kadar giyinmeden bir erkek huzuruna çıkmak alafran
gada olmadığını nazar-ı dikkate almış idiyse de, Rakım giyinmeden yalnız
arkasında bir ince kürk olduğu halde salona çıkmış ve o baçta Jozefino’ya
söylenmesi lazım gelen sözleri de söylemiş olduğundan herkes gecelik
haliyle bulunuyordu. Kahve pişti. Evvela birer şekerli kahve içilmek ve
sonra her kimin canı sütlü ve sütsüz kahve ve çay isterse zevkinde özgür
olmak üzere karar verildi ve ona göre hareket olundu.
Jozefino - (Osmanlıların şu sabah sefasını pek beğenip) Amma
güzel şey.
Rakım - Ne?
Jozefino - Böyle sabahleyin erken kalkıp da şu keyfi yetiştirmek.
Rakım - Hoşunuza mı gitti madam?
Jozefino - Vallahi pekâla! Ben hemen diyebilirim ki, bütün ömrüm
boyunca, sabah erken kalkmamışımdır. Ne hoş, biz biliyoruz ki, şimdi bir
saat sonra sabah açılacak ve biz de onu göreceğiz. Öyle değil mi?
Rakım - Hem de deniz üzerinde göreceğiz.
Jozefino - Üşümez miyiz ya?
Rakım - Kürkler var, ihramlar var, şallar var, paltolar var. Neden
üşüyeceğiz.
Jozefino - Vallahi pek hoşuma gidiyor. Rakım sana doğrusunu söy
leyeyim mi? Türk’lerin her hali, Avrupa’nın her halinden iyi.
Rakım - Yok madam pek de öyle değil ya! Çünkü bizde kış mevsi
minde her sabah böyle bir zevk etmek olur ama Avrupa’nın da zevkleri
fena mıdır ya?
Jozefino - Yalan söylemiyorum Rakım, vallahi ciddi söylüyorum. Vakıa
Avrupa’nın da eğlencesi çoktur ama “monoton” daima tekdüze üzeredir.
Bir kere kış geceleri uzun olduğu zaman alafranga saat on ikiden yani
gece yarısından evvel yatılmaz. Hele saat ikiye kadar da oturulduğu olur
ya! Bu halde uyandığımız zaman yine ortalığı gündüz olmuş buluruz.
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Yani demek isterim ki, biz tabiatın yalnız bir akşamından istifade ederiz.
Sabah, o sabah ki tabiatın uykudan uyanması demektir, o güzel sabahı
temaşadan hemen her zaman mahrum kalırız.
Rakım - Orası öyledir.
Jozefino - Ben hakkımı bilirim de dava ederim. Ben sözümü bilirim
de söylerim. Bir kere Türk’lerdeki şu misafirperverlik Avrupa’da bulunmaz.
Demek istediğim onlar birbirine gitmezler demek değildir. Ama sofraları,
baloları hep resmi şeylerdir. Herkes evine geldi mi, yine kendi ailesiyle
kalır. Arada bir aile içine misafir gelmiş görülmesi veyahut insanın ken
disini başka bir aile içinde görmesi bir büyük yenilik demektir.
Jozefino kendi dünyasından yararlanmayı sever bir kadın olduğu için
yemekle ilgili şeylere pek fazla dikkat ederdi. İş bu mangal başı alemi
yarım saatten fazla sürmüştü.
Sabahtan evvel deniz üzerinde bulunulmaya karar verilmiş oldu
ğundan herkes giyinmeye kalktı ve mevsim Mart başı olup sabah on
ikiden evvelce orada bulunmak lazım geldiğinden alelacele giyinilip,
iskele başına varıldı.
Osman amcanın kayığı iki çifte, yeni, geniş, güzel bir kayıktı. Jozefino
ile dadı kalfayı arkaya oturtarak Rakım da Canan’ı ile beraber ön tarafa
oturdular. Herkes arkasına birer kürk giymiş ve dizleri üzerine de ihram
almış olduklarından, sabahın serinliğine kimse şikayet etmedi.
Salıpazarı iskelesinden yola çıktılar. Ortalık yere açıldıkları zaman
Üsküdar üzerinden şafak yeri de ağarmaya başlamıştı. Bunlar yavaş ya
vaş iki köprüyü de geçip kendilerini Tersane Körfezi’nde buldular. Hele
güneşin ilk ışıkları, bu saadet ve mutluluk ile yüklü bulunan kayığı ta
Sütlüce önlerinde yakalayabilmişti.
Vay o sabahın güzelliği ne güzellikti ama. Vay o güzellik Jozefino’yu
ne memnun eylemişti. Ya Cananı, ya Canan’ı Koca Rakım, Salıpaza
rı’ndan çıktı çıkalı belki Canan kendisine birkaç yüz sual sormuş olduğu
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halde, her sualine cevap vermekten geri durmayarak kızı hoşnut eder
ve bütün cevaplarını da “canım! yavrum! kuzum! gibi muhabbet temin
eden kelimelerle karıştırarak verdikçe yalnız Canan’ı değil, dadı kalfayı
ve Jozefino’yu da ihya etmiş olurdu.
Jozefino - Vallahi Rakım, tabiat sahibi bir çocuksun. İnsansın, bah
tiyarsın, mesutsun.
Rakım - Hamdolsun bahtiyarım, mesudum. Lâkin insaniyetimi böyle
iftihar ile ortaya koyacak kadar bulamıyorum.
Jozefino – Mutluluğundan anlaşılıyor ki, insaniyetin daha büyüktür,
daha çoktur. Bahusus ki, saadet insan içindir. Tabiat sahibi olan içindir.
Rakım - İltifat yine çoğaldı. Lâkin sebebi ney?
Jozefino - Sebebi şu ki, böyle bir seyahat lezzeti, Avrupa’nın hiçbir
tarafında tanınmamış olduğunu iddia edebilirim. İstanbul ahalisinin içinde
de yüzde birisi bu seyahati düşünememiştir, zannederim.
Rakım - Pek doğrudur. Lâkin bunda bizi bu kadar methe değer
göremiyorum. Sabahı Allah teşkil ediyor, bu denizi, bu mevki’i de o ya
ratmış. İnsanların ilerlemesi ve seyahatimiz için şöyle bir de kayık yarat
mış. Bunların hepsi kadri bilinecek nimetlerdir. Bundan sonra kendimizi
düşünelim. Bana senin gibi bir dost, Canan gibi bir arkadaş, dadı kalfa
gibi bir de valide vermiş. Bu nimetleri kazanabilecek kuvvet de verdi.
Artık bu kadar nimetler elde olup zevkini çıkarmazsa beni adam yerine
bile koymamalıdır.
Jozefino - İşte bu muvaffakiyetinden dolayı seni tebrik ederim ya!
Hele bu muhakemen yok mu? Vallahi Rakım kayıkçılardan utanmamış
olsam kalkıp seni ağzından öperdim.
Canan, Jozefino’dan bu sözü işitince birdenbire karının yüzüne baktı
ise de, yine derhal kendisini toplayıp renk vermedi. Lâkin Rakım’ın mu
hakemesi üzerine onun da efendisine muhabbeti birkaç kat daha artmış
ve muhabbetinden ötürü Rakım’a sokula sokula kucağına çıkmak mer
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tebesine gelip, bundan dolayı kayığın dengesi bozulmuş olduğundan,
Osman amca “Küçük hanım, küçük hanım! Sen biraz arkana dayanır
mısın?” diye Canan’ın muvazenesini doğrultmuştu.
Sabahleyin esen rüzgar etrafın misk gibi kokusunu getirdiği esnada
bizim cemaat da Çoban Çeşmesi’ne varmışlardı. Orada Rakım’ın aklına
ne gelse iyi? Bakınız ne geldi. Jozefino’ya:
Rakım - Hey, bana bak! Sabahleyin seyahate çıkmamış hanım, İs
tanbul’un zevkini tatmamış hanım, aklıma ne geldi bilir misin?
Jozefino - Mutlaka yine iyi bir şey gelmiştir.
Rakım - Bence iyi ama sizcesini bilmem.
Jozefino - Ne geldi bakalım?
Rakım - Benim canım henüz sağılmış taze koyun sütü içmek istiyor.
Yapar mısınız?
Jozefino - Mümkün mü ya?
Rakım - Niye mümkün olamayacak? Senin canın da istiyor mu?
Sen onu söyle!
Jozefino - Niye istemez?
Rakım - (Kayıkçıya) Osman amca, benim aklıma ne geldi biliyor
musun?
Osman amca - Ne geldi efendim?
Rakım - Şu civarda hani ya demek istiyorum ki, ötede Ali bey deresi
boyunda mı olur, nerede olur bir mandıra bulsak da taze süt içsek.
Şu teklif kayıkçının canını sıkmış zannedersiniz ya! Artık Çoban Çeş
mesi’ne geldikten sonra geriye dönmek can sıkar bir şeydir. Ancak Osman
amcanın canını sıkmaz, özellikle Rakım’ın komşusu olup, çocuğun her
halini iyi bilir. Bunun için Osman amca tereddüt bile etmeden:
Osman amca - Pekâla olur efendim, niçin olmasın? Kayık altımızda
değil mi? Kolda da kuvvet çok. Dolaşır dolaşır da canımız sıkılırsa, Eyüp
Sultan’a kadar gideriz.
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Rakım - Aferin Osman amca!
Osman amca - Sen Osman amcanın sakalında kır görüp de ihtiyar
olmuşmu zannediyorsun? Buradan başlasam, soluğu Beykoz’da alırım.
Rakım - Koluna kuvvet Osman amca. Herif hem şu sözleri söylemeye,
hem de sol kürekleri durdurarak, sağ küreklerle üstüne almaya başlayıp
kayığı çevirdi. Alibeyköy’ün deresi ağzında bir mandıraya rast geldiler ki,
koyunları henüz sağılmış oldukları cihetle, sürü hala orada idi.
Canan ile Jozefino koyunları ve kuzuları uzaktan seve seve bir kal
dılar. Rakım mandıracıyı çağırıp birkaç çanak taze süt getirtti. Kana kana
içtiler. Kayıkçıların her biri, iki üç adamın içeceği kadar içtiğini gözden
uzak tutmamalıdır.
İşte ondan sonra tekrar yola düzülüp, bu kere Çoban Çeşmesi’ni
de geçerek adeta çağlayanların yanına kadar sokuldular. Eşyayı karaya
çıkarıp bir ağacın altına şilteleri yaydılar.
Şimdi biz Kağıthane aleminin bundan ötesini “akşama kadar pekâla
eğlenip döndüler” diye kısa kesebiliriz. Ama nemize lazım? Her şeyi kısa
kesecek olduktan sonra koca bir ciltten ibaret hikayeyi bir sayfada da
anlatabilirdik. Osman amca biraz tiryakice olduğu için hemen bir ateş
şenlendirmişti. Bu ateş zaten bizim topluluğa da lazımdı ya. Kahveler
sürüldü, pişti, içildi. Sonra Rakım ve Jozefino Canan’ı da yanlarına alarak
sıra ağaçlar altından çayıra doğru gezmeye çıktılar. Zavallı Canan ne kadar
olsa çocuk değil mi? Kendisini bir şairin hayali kadar geniş çayır içinde
görünce mutluluğu da o nisbette genişleyerek sıçramak koşmak heve
sine düşmüştü. Hatta bazı bahanelerle arada bir çocukça davranışlarda
bulunurdu. Jozefino kızda olan bu hevesin farkına vararak:
Jozefino - Canan sen beni tutabilir misin?
Canan - (Sevinerek) Tutarım tabii.
Rakım - (İşin farkına varıp) Hayır, tutamazsın. Haydi, bakalım
koşun.
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Jozefino koşmaya başladı. Canan arkasından koştu. Yılan gibi yanılt
macalar, şaşırtmalarla kızı bir hayli koşturdu. O kadar ki, ikisi de nefes
nefese kalıp yüzleri kıpkırmızı oldu. Sonra Rakım’ın yanına gelip üçü
birleştiği zaman Jozefino yavaşça “Çocuğu eğlendirdim ama kendimi
de yordum” dedi.
Şu çayır seyahati şüphesiz bir saat kadar devam etti. Ondan sonra
yerlerine geldiler. Saat ikiyi bulmuştu. Zaten erken kalktıkları için içleri
bayıldığından birer miktar kahvaltı ettiler. Kağıthane mevkiinin güzelliği
ne ve sabahı denizde ettikleri isabet olduğuna dair sözler kahvaltından
sonraya kadar devam ettiği gibi, ondan sonra da Canan’ın memnun
olduğu yolunda söylediği sözler dinlenmiştir.
O gün Kağıthane’de hemen hiç kimse yoktu. Saat beşe vardığı hal
de yalnız bir ermeni ailesi gelmiş olup, bunlar da ta çayırın üst başında
mesken tutmuştu. Jozefino gitarını getirmediğine pişman oldu. Ağzında
bazı şeyleri okudu sonra bu bizim cemaat eğlence aramaya başladılar, ilk
eğlence, artık oldukları yeri istila eden güneşi kızdırmaya başlamış oldu
ğundan ağacın öbür tarafına geçmek oldu. Dadı kalfanın ihtarı üzerine
her biri bir şeyin ucuna yapışarak eşyayı naklettiler. Gölge altına geldikten
sonra bulunan eğlence ise Canan’a bazı Fransızca şarkıların güftelerini
ezberletmek oldu. Ne zeka! On beş yirmi beyit bir şarkıyı, kız on beş
yirmi dakikada -hem de bir daha unutmamak üzere- ezberledi.
Bu eğlence de bir saat kadar devam edip, saat altı buçukta kuşluk
yemeğine davrandılar. Rakım’ın “ihtarı ve Jozefino’nun kabulü üzerine
yemeğin üstüne ikişer kadeh rakı çekildi. Sonra dadı kalfanın hazırlamış
olduğu söğüş ve yalancı dolma ve helva ve kuru köfte ortaya çıkıp kayık
çıların hissesi de ayrıldı. Güle oynaya yenilen yemek bir saat kadar sürdü.
Bunlar yemekte iken bir kayık halkı daha önlerinden geçip çağlayanlar
yanında kayıktan çıkarak çayırın ta ortalık yerine kadar gittiler. Yemek
ten sonra havanın da ısınması üzerine herkesi bir uyku sardı, nihayet
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dadı kalfadan hariç üçü de oldukları yeri bile basmış olan güneşten
kaçıp ağacın diğer tarafındaki gölgesine geçtikten sonra şilteler üzerine
uzandılar, uyudular” Koca dadı kalfa, onun için alemde Rakım Efendi’nin
eğlenebilmesinden büyük zevk mi olur? Çocukların sabahtan beri sür
müş oldukları ömür, kendi canına can katmıştı.
O uykudan kalktıkları zaman saati on olmuş buldular. Çayır içine
doğru bir seyahat daha tertip ederek, beri tarafta dadı kalfa eşyayı kayığa
yerleştirmişti. On birde döndükleri zaman kayığı hazır buldular.
Bindiler. Gayet ağır kürek çekmek üzere on bir buçukta Azapkapı’sına
yanaşıp Jozefino’yu oraya çıkardılar. Zira Rakım o gece de kendilerinde
kalmasını rica etmiş idiyse de, Jozefino ertesi gün için işi olduğundan
bahisle bu teklifi kabul etmedi. Onlar ise ezana on dakika kalarak tamam
Tophane önlerinde bulunup güneşin son ışıkları Üsküdar’ın ne kadar
camı varsa cümlesini aydınlığa gark etmiş olması güzelliğini de temaşa
ederek tamam ezanı çeyrek geçiyor idi ki, bunlar evlere geldiler.
Rakım’ın icra eylediği Kağıthane alemini beğendiniz mi? Şu sualimizi
abes görmeyiniz. İnsanlığın yapısı gereği, insan kendi mutluluğundan
yalnız kendisi haberdar olmasıyla kana’at etmez. Herkesi de haberdar
etmek ister. Hatta bir adam kendi kendine mesut değilse bile, halka ken
di saadet haline inandırmak için hilekarlığa ve yalancılığa bile başvurur.
İnsanoğlunun bu temel yapısı adeta umumi gibi bir şey olduğundan o
kadar nazar-ı ehemmiyete çarpmaz ise de beş liralık bir saate, yirmi beş
liralık veyahut daha fazla para vermek üzere elmaslı kordon takmak gibi
nümayişler, bu özelliğin ilk mertebesinin gereğindendir. Haydi, bakalım
düşünelim:
Aslında saat insan için lüzumlu bir alettir. Köstek neye lazımdır. Saati
muhafazaya lazım olduğuna göre bu işi bir kaytan bile görebilir aslında.
Hayır, iş öyle değil. İnsan oğlu ister ki, kendisinde yalnız saatini muhafa
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za için kullanacağı kaytanın yirmi beş altın kıymeti olacak kadar servet
bulunduğunu alem görsün. Ya bu gösterişten meram nedir!
İşte dedik ya! Lezzeti o yolda olduğu içindir. Şimdi siz şu en aşağı
dereceden başlayınız da, kendisini Karun gibi göstermek için türlü türlü
yalan ve dolanlara mecburiyet görmek derecelerine kadar hep birer birer
gözünüz diriniz. Biz işin şu tarafına da bir nazar atfedelim. Şu cibilliyetin
bir gereği demek değil midir ki, herkesin içinde seyrangaha gitmekten
maksat kırı, sahrayı, açıklığı, çimenleri çiçekleri görmek olmaktan çok,
halkı görmek yahut daha doğrusu halka kendisini göstermek kasdedil
diğinden dolayı bir seyir mahallinde en az yirmi bin nüfus bulunur. Beş
altı yüz, belki biri arabanın tozu toprağı içinde boğulmaktan ziyade bir
ağaç altında oturulmaktan ise, on adım uzak tarafta bulunanlara ken
disini göstermekten ne zevk hasıl olacağı etraflıca düşünülecek olsa
insanın seyir mahallerine gidesi gelir. Lâkin bu gezinti yerlerinin erbabı
öyle değildir. Onlar seyir mahalline gittikleri zaman mevkiin güzelliğini
filanını düşünmezler ve birbirleriyle o konuda konuştukları zaman bile
bunu söylemezler. Yalnız kalabalık var mı idi, yok mu idi onu düşünüp,
onu söylerler. Seyir mahallini pek ziyade beğendikleri gün “aman geçen
gün Kağıthane’yi görmeliydi. Mahşer Allah! Kavim, kavim, kimler yok”
diye hayret etmiş gibi davranırlar.
İşte genel durum bundan ibaret olduğu cihetle, Rakım’ın Kağıthane
alemi beğenilip, beğenilmediğini sual eyledik. Eğer onu beğenmedinizse
şu suretle icra edilmiş olan bir Kağıthane alemini olsun bakalım beğenir
misiniz?
Bir cuma günü hemde Kağıthane’nin en kalabalık olduğu cuma
günlerinden birisi idi ki, Kağıthane çayırı üzerinde birkaç bin göz, bir
nokta üzerinde toplanmıştı.
O noktada ne vardı?
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Gayet mükellef iki atlı bir kupa. İçinde de gayet güzel bir madam.
Ama güzel dediğimize dikkat lazımdır. Öyle sair madamlar gibi güzel değil.
Sair madamlarda elmas, inci filan gibi ziynetler biraz seyrekçe görülür.
Bu madam elmas ve inci içinde boğulmuştu adeta. Arabanın önünde
birisi ulah mızıkası, diğeri de yerli ince çalgı olmak üzere iki takım çalgı
ki, herbiri ikişer üçer takımın birleşmesinden meydana gelmiş olduğu,
haberinin on beşer yirmişer kişiden birleşmiş olmasıyla anlaşılırdı.
Bu temaşagahın bir tarafında da beş altı kadar efendiler iskemlelere
oturmuş, dondurmalar, kurabiyeler neler neler tepsi tepsi gelir ve önce
arabaya uğrayıp oranın hissesini bıraktıktan sonra, beylere takdim olu
nurdu. Çalgıların çalacakları makamlar alaturka ise, beyler tarafından ve
alafranga ise araba tarafından kumanda edilip emrolunan hava çalınıyor
ise havadan bir lira uçar ve tamam çalgıcıların ortasına düşerdi. Araba
dan etrafa doğru uçuşan gülücüklere karşın, beyler tarafından da güzel
ahlar uçuşur ne işte şu suretle alemde nam ve şan bırakılırdı. Bu hal bir
buçuk iki saat kadar devam ettikten sonra madam arabasını yürütüp
arkası sıra da gayet güzel, genç, süslü bir bey güzel bir ata binerek yola
revan oldu ve herkesin nazarı bunları bir hayli mesafeye kadar takip et
tikten sonra beylerin bakiyesi aşkolsun herif avuç avuç lira saçıyor, ama
tıpkı prens gibi eğleniyor ya” dediler.
İşte bunu yapan dahi bizim Felatun Bey idi. Bu hareketlerin kayna
ğını da size haber verelim mi?
Bir gece nasılsa Felatun Bey’in oyunda zarı müsaade etmez. Zira
beş on gün var idi ki, zarı hep müsait giderdi. Aşığı matmazel Polini ısrar
etmemiş olsaydı, belki birkaç günler için oyuna ara verirdi. Lâkin mat
mazel Polini mutlaka oyun salonunda bulunup –ağzından çıktığı şekliyle
Felatun Bey’in metresi olmak iftiharını herkese göstermek istediğinden
onun ısrarı üzerine devama mecburiyet görürdü. Zarı müsaade etmediğini
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haber verdiğimiz gece ise asla müsaade etmeyip ancak Polini tarafından
edilen teşvik üzerine avuç avuç altın basmaktan yine geri durmazdı.
Özetle o gece yedi yüz lira kadar ziyan gördü. Bu zararın acısı burnu
nu sızlatmış olduğundan daire-i mahsusalarına geldikleri zaman Felatun
maşukasına bayağı surat yaptı ve bu ziyana kendisi sebep olduğunu ifade
eder sözler bile söyledi.
Polini - Bak şu maymuna bir kere, Ulan şebek ! ... Kazandığın geceler
kendi maharetinle kazanıyordun. Kaybettiğin gecelerin ziyanını da yine
kendi talihsizliğine niçin vermiyorsun?
Felatun - İyi ama canım, bir haftadan beri ziyan iki bin liraya vardı.
Polini - Bak şu para canlı, aç gözlü musibete! Vardı ise benim cebime
girmedi ya! Sen Baden Baden’de (Almanya’da çok kumar oynanmakla
meşhur bir yerdir) olsan ne yapacaksın? Zarar, karın öz kardeşidir. Bu
gün kaybettinse, yarın kazanırsın.
Felatun - Ben sana kazanamam demiyorum. Fakat benim tedbi
rimi bozan sensin. Sen beni kendi halime bırak. Ben oyunun zamanını
şeklini bilirim.
Polini - (Gayet hiddetle) Ya, sana ben mi kaybettiriyormuşum?
Pekâla, pekâla! Bundan sonra seni benim gibi kaybeden bir karı boz
masın. Kendine başka bir ev ara efendim. Ben de kendisini bozmayaca
ğım derecede kendime bir eş bulabilirim. Karı bu sözü söyleyip, başını
pencere tarafına çevirmiş ve kendi aşkıyla çıldırmak derecesine gelen
Felatun derhal ettiğine pişmaniyetle amana düşmüş ise de kabahatini,
kusurunu, küstahlığını, edepsizliğini nihayet eşekliğini itiraf ettiği halde
bile matmazel Polini hazretlerinin nazar-ı merhamet ve şefkatlerini celp
edebilmeye muvaffak olamamıştır.
Bu kadar da olur mu demeyiniz!
Evet, eğer alafranga aleminin bu gibi ahvalinden malumatınız yoksa
size o malumatı da verelim:
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Efendim bir alafranga adam bir Frenk kızıyla samimiyeti kızıştırıp
karı herifi layıkıyla bağladığını görünce araya böyle bir dargınlık sokar.
Zira aşkı bir kat daha kızıştırmak ve istifadeyi hak etmek için yol budur.
Matmazel Polini de Felatun’u bu dereceye getirmiş bulunduğundan eğer
oyunda zarar meselesi meydana çıkmamış olsaydı bile Polini başka türlü
sebepler ve vasıtalar araştırıp bulup bu dargınlığı ortaya çıkaracaktı.
Ya hiçbir sebep ve vesile bulamazsa ne yapacaktı?
Amma soruyorsunuz ha! Bir vesile bulunamazsa iftira etmek imkansız
mıdır? Hiç olmazsa “Sen bir karıyı, seviyormuşsun. Bana yakinen haber
verdiler. Var bundan sonra o karı ile yaşa. Beni kendi halime bırak.” diye
bir dargınlık çıkarmak yolu yok mudur? Biz biliriz, biz tanırız bir biçare
alafranga beye ki, işte aynı böyle bir vesile ile yalnız terkedilmek değil,
fazla olarak birde sille yemişti.
Biçare Felatun karıyı razı etmenin mümkün olamayacağını anladık
tan sonra boynunu bükerek dışarı çıkıp başka bir oda arayışıyla o geceyi
geçirmiş ve ertesi günü karının ayaklarına kapanıp yüz sürmek için yine
dairesine gitmişse de karının kendisini odasına kabul etmediğini görünce
bu kere daha fazla bir üzüntüyle dönmüştür. Bir aralık “adam şu kaltağa
ne yalvarıp duruyorum. Bu hınzırı ben ihya ettim, elmaslara boğdum da
onun için yaranamıyorum. Bir tanesi daha var” demişse de derhal aklına
başka bir şey gelerek “ah o gözleri başka nerede bulmalı? O letafet, o
şakalar, o cilveler olmayacak. Ne yapmalı, yapmalı mutlaka barışmalı!
Hem halk duysa ne der? Dosta düşmana karşı rezil mi olmalı?” diyerek
kavganın ikinci günü idi ki, köpek gibi yalvara yalvara ve adeta karının
ayaklarına kapanarak bir hayli elmas daha alıvermek şartıyla! Barışmaya
muvaffak olabildi.
İşte yukarıda zikreylediğimiz şanlı, şerefli Kağıthane alemi bu dar
gınlıktan barışmaklığın şerefine gerçekleşmişti!..
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Mihriban Hanım’ı hiç hatırınıza getirdiğiniz var mı? Ne dersiniz ya
hu! Mihriban Hanım kadın bir karı çıktı be! Pederinin vefatından sonra
Felatun Bey artık eve barka uğramamaya başlayınca, konu komşu kıza
nasihat vermeye başlayarak, otuz yaşında, aklı başında, mektepten çıkmış
alemin her köşe ve bucağını öğrenmiş bir asker yüzbaşısına varıp, kocası
önce kızcağızı pek hoppa bularak sevmemiş ve beğenmemiş idiyse de
terbiye edilmeye müsait olduğunu görünce bu biçare kızı terketmeyi,
erkekliğe aykırı buldu ve kıza nice baba nasihatları, nice kardeş tavsiye
leri ne kadar sadık bir koca irşatları arzederek hoppalığı bütün bütün
bertaraf ettikten başka, kendisini de iyi bir eş olarak kıza sevdirmiştir.
Şimdi, Mihriban Hanım babasından kendi hissesine isabet eden ve ko
casının idaresi altında bulunan servete tamamiyle sahip olarak kadın
kadıncık yaşamaktadır.
Evet, kızların, karıların hali daima başkadır. Hoppa karılar genellik
le akıllı kocalarının verdikleri terbiyeyi kabul ederek akıllarını başlarına
alabilirler. Dert şunda ki, hoppa kocalar akıllı karılarının verdiği aklı kabul
edemeyerek ta hanımlarını berbat edinceye kadar varırlar.
Şimdi kıyas ediniz Felatun Bey’in halini ki, hoppalığıyla beraber Po
lini gibi kendisinin fakir kalmasıyla mutlu ve memnun olacağı bir karının
eline düşmüştür. Ama bir dost çıkıp da Felatun Bey’e nasihat verecek
olsa faydası görülecek mi dersiniz? Ne mümkün! Pederinden kalma ser
veti bu yolda çürütüp bitirmiş ne kadar delikanlı isterseniz bunların her
birine az nasihatlar mı verilmiştir? Hiçbirisinin faydası görülmüş müdür?
Hatta daha fazla sefahatlerine ve rezaletlerine hizmet etmiştir.
Ne hacet, bizim Felatun Bey de nasihatsız kalmadı. Polini ile olan
macera, o Kağıthane alemi koca Rakım’ın malumu olunca “Hah, işte
dediğimiz çıkmaya başladı. Zaten o bizi çok aşağıladı. Pek çok defalar
benim mahcubiyetimle gururlanmaya çalıştı. Ancak biz bu gibi ufak tefek
şeylere ehemmiyet verecek olursak, herhalde merhaba demiş olduğu
123

AHMET MİTHAT EFENDİ

muz bir adamın helakine razı olmuş olacağız. Bu ise namertliktir. Şunu
uyarmalı” diye bir gün özel bir zamanda kendisini bulup görüşüp “Birader,
zevkine, sefana mani olmaya gönlüm razı olmaz. Sana nasihat vermeye
de ihtiyacım yoktur. Bu alafranga denilen alemin batak köşelerini sen
benden iyi bilirsin. Bu kadar Fransız romanları okumuşsundur. Bir tiyatro
aktrisine alaka edip de feyz almış bir kimsenin hayatını okudun mu? Bu
hikayelerin çoğunun gerçekleşmiş olması lazım değildir. Yazarlar daima
ihtimallerden bahsederler. Onları okuyarak hem lezzet almalı, hem de
uyanmalı. Hiç yabanın bir kaltağı, sana yar olur mu?” diye gayet dostane
ve delikanlıca, hatta kibarca bir önsöz ile söze başlamış ve söylemediği
söz kalmamış idiyse de, Felatun bu sözlerin bir dost ağzından çıktığına
bir türlü inanamayarak mutlaka Rakım benim saadet halimi kıskanıyor
düşüncesiyle hiçbirisini kabul etmeye yanaşmamıştır. Yalnız bu kadarla
mı kalmıştır ya? Rakım’ın babayani sözlerini birer birer reddetmek için
deliller, senetler de bulup söylemiştir. Polini onun için tiyatrosunu, tica
retini terk etmiş, kendi rivayetine göre her gece otuz kırk lira kazanırken
bu sanatı Felatun’un muhabbeti uğruna feda etmişmiş! Rakım bu aşkı
alemin köşesini, bucağını tanımazmış. Dünyada küs kütük yaşadıktan
sonra alemin ne zevki olabilirmiş? Gençlik her zaman ele girmezmiş.
Bilmem ne imiş, bilmem ne imiş!
Ah insan kısmı böyledir. Özellikle genç kısmı böyledir, insan, şairlerinin
ettikleri tecrübelere itimat etmeyerek, itimat etmek için ise tecrübeleri
bile bizzat tecrübe etmek ister ve halbuki bu tecrübeden pişmanlıktan
başka bir şey hasıl olmaz.
Ömrümüz o kadar azdır ki, bu alemde her bir şeyi tecrübe ederek
ve yaşayarak öğrenmeye vaktimiz yetmez. Diğer insanların yaşamış
oldukları tecrübeleri öğrenirsek belki rahatça, serbestçe namusluca ya
şayabilmeye muvaffak oluruz.
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Nedir amaç, okuyuculara akıl vermek değil ya! Biz zevkimize baka
lım. Bir hayli vakit oldu ki, Ziklas ailesine dair malumat alamadık.
Rakım haftada iki defa İngiliz kızlarına Türkçe dersi veriyordu. Mis
ters Ziklas ise Rakım’ın kadrini günden güne daha ziyade takdir etmeye
başladı. Zira kızları bir dereceye gelmiş idiler ki, artık balo ve tiyatro gibi
eğlencelerden de bir lezzet alamayarak hemen sokak kapılarından dışarı
çıkmaz oldular. Babaları, anaları bazı cemiyetlere davet edilseler, kızlar
itiraz ederek gitmezlerdi. Cemiyet yerlerinde Can ile Margrit’ten haber
sordukları zaman peder ve valide “Onlar hocalarından başka hiçbir şeyle
meşgul değildirler. Ellerine Türkçe veyahut acemce bir kitap veriniz ye
mek içmek bile istemezler” derler ve şu hali takdir edenler buna hiçbir
mana veremeyenlerden daha fazla olurdu.
Bu hale hiçbir mana veremeyenlerden birisi bir defasında Mister
Ziklas’a dedi ki:
- Canım şu kızları müslüman mı edeceksiniz?
Ziklas - Yok!
- Eee bu kadar Türkçeye zorlamanın ne anlamı var?
-Onları zorlayan yok. Kendileri mecbur oluyorlar.
- Güzel ama bu kızlar hiçbir cemiyette görünmez oldular. Bunları
yarın birer acemle yahut Türkle evlendireceksiniz başka.
- Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Korkuyorum ki, bizim kızlar
katolik rahibeleri gibi kocasız kalmasınlar.
- Gördünüz mü bir kere!
- Ama zararı yok. Kendileri daha gençtirler. Özellikle birkaç tane
amca ve hala oğulları vardır ki, elbette bunların birisine de varacak
lardır. Onların da kimisi Hindistan’da, kimisi Arabistan’da hasılı her biri
Doğu’nun bir memleketindedir. Bizim kızların Türkçe öğrenmelerinden
mutlaka memnun olurlar.
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- Merakımın bir tarafı da, siz böyle cemiyetlerde bulundukça iki
genç kızın bir genç hoca ile bir evde yalnız kalmalarıdır.
- Yok!! İşte bu düşüncenize yol veremem. Allah için Rakım Efendi
bizim kızlardan daha mahcup çocuktur. Kendisine yalnız benim değil,
bütün Beyoğlu’nun yerden göğe kadar şahitlikleri vardır.
İşte buralarını hikaye etmekten amacımız, Rakım hakkında Ziklas
ailesine hala günbegün artmakta bulunan muhabbet ve itimadın dere
cesini göstermektir. Hele kızlar Rakım’dan başka kimseyi düşünmeyip
ellerinden Türkçe kitaplar düşmezdi. Hafız’ın salifüzzikr gazelini kendilerine
verdikten sonra, her ders sonunda rica minnet Divan-ı Hafız’dan birkaç
gazel daha okuturlar ve en beğendikleri beyitleri tercümeleriyle beraber
mecmualarına kaydederlerdi. Nihayet Rakım bunların bir ricaları üzerine
de Divan-ı Hafız’ı kendilerine baştan aşağıya kadar okutmayı vaadetti.
Sonra da Hafız’ın gazelinden beş beyit tercüme etti.
Kızlar o gece kaydedebilmiş oldukları şu beş beyti bir büyük ga
nimet bilerek kaydeylediler ki, ondan sonra birkaç günler hep bunları
tekrar etmekle uğraşmışlardı. Rakım’a en büyük lezzet veren şey kızların
kendilerinde olan İngiliz şivesiyle Farsça okumaları idiyse de, bununla
beraber beyitleri güzel okuyabilmelerine de merakı olmak hasebiyle
her beyti verdikçe beş on gün onun düzeltilmesi için uğraşırdı. Kızların
bir farisi beyti okumaları gerçekten insanın yüreğine heyecan verecek
kadar güzeldi.
Hatırınıza gelir mi ki, geçen kış içinde Mister Ziklas Rakım’dan
alaturka bir ziyafet numunesini görmek istemişti. Eğer bu meseleyi siz
unutmuşsanız bile Mister Ziklas unutmamıştır. Günlerden bir gün eski
vaadi Rakım’a hatırlattı. Rakım - Baş üstüne efendim! Fakat işin içinde
bir küçük problem vardır.
Ziklas - Nedir o problem?
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Rakım - Şu ki, biz müslüman olduğumuzdan, bizim karılar erkek
lerden kaçar.
Ziklas - Bilirim ya! Fakat siz evli değilsiniz zannederim.
Rakım - Değilim ama evimde yine kadın eksik olmaz. Yani demek
isterim ki, alaturka bir ziyafet görmek isterseniz, o ziyafette kadınlar bu
lunamaz. Yok eğer ziyafet yalnız eşiniz Misters ile kızlarınız için olacaksa,
onlar alaturka ziyafetin tamamını görebilirler.
Ziklas - Ben zaten bu ziyafeti ancak onlar için istiyordum. Onlar
görsünler bana naklederler.
Rakım - Fakat işin bir başka tarafı daha var ki, o da alaturkanın
tamamıdır.
Ziklas - O hangisi bakalım?
Rakım - O da Türkler içinde karı erkek ailece ziyafetlerin numune
sini görmek.
Ziklas - Daha iyi ya arkadaş, daha iyi ya!
Rakım - Ama o halde hiçbir kadın göremezsiniz. Yalnız oda kapısı
tarafından bir siyah arabın kolunun içeriye bir sahan uzattığını görür
sünüz.
Ziklas - Benim ailem de benden kaçar mı?
Rakım - Sizden kaçmaz ama benden kaçar ya!
Ziklas - Ha anladım. Alaturkada öyle olacak. İşte biz yalnız burasını
düzeltiriz, iş olur biter.
Rakım - O zaman da tamam alaturka olmaz.
Ziklas - Aman Allah’ını seversen, tamam alaturka olsun da, şu işi
bir göreyim.
Rakım - Pekâla!
Deyip ileriki cuma günü için davete karar verilir. Kendi evine gelip
de durumu dadı kalfaya açınca, biçare Fedayi böyle ziyafete şaşırarak
fakat Rakım Efendi için bu zahmete de katlanırdı. Hele bir iyisi ki, bu
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ziyafette gece görüldüsü olmayıp, misafirler yalnız kuşluk yemeğine
kalacaklardı.
Zati cumaya kaç gün var? Kaç gün varsa, o günler de geçip cuma
gelir. Rakım hanesinde her şeyi hazır, her şeyi yolunda gördüğünden
memnun olarak erkenden kalkıp soluğu Beyoğlu’nda alır. “Eee gidecek
miyiz?” “-Gideceğiz” sözleri söylenip iki tane araba hazırlanarak birisine
Mister Ziklas ile büyük kız ve diğerine validesi Misters Ziklas ile küçük kız
ve birde Rakım binerek Azapkapı, Galata ve Tophane yoluyla Salıpaza
rı’na varırlar. Rakım içeriye girerken “kimse olmasın” nidasını bastırıp, bu
nidanın ne demek olduğunu, niçin edildiğini Ziklas’a anlatır. Önce Ziklas’ı
salona sokup, salon görüldükten ve Ziklas Rakım’ın tabiatını tasdik ettikten
sonra kendisini -karyolasını kaldırmış ve daha genişçe bulunmuş olduğu
cihetle- Canan’ın odasına aşırır. “İşte siz şimdi burada mahpussunuz”
diye onu orada bıraktıktan sonra valide ile kızları salona alır.
Misters - Bizim Mister Ziklas nerede ya?
Rakım - Efendim şimdi siz onunla ayrı kalacaksınız.
Misters - Bu oldu mu ya?
Rakım - Alaturka istemiyor musunuz?
Canan salonda misafirlerin karşısına çıkıp Rakım’ın misafirlere tak
dim etmesi lazım gelirse de “hemşirem” deyip uyduramadığı ve “Canan”
diye kısa kestiği halde de muhataplara da ifade edemediğinden nihayet
“cariyem, esirim” diye takdime mecbur olur. Kendisi derhal yine Mösyö
Ziklas’ın yanına gitmişti... Salonda valide ile kızlar Canan’a şaşmaya baş
larlar. Onlar esir denilen şey Amerika’da olduğu misilli! Tavlaya bağlanır
zannında bulunduklarından bu esirin nasıl bir esir olduğuna şaşmakta
mazur idiler. Bir de Canan oldukça düzgün bir Fransızca ile bunların halini
hatırını sormaya başlayınca şaşkınlıkları daha fazla artarsa da memnun
olurlar.
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İngilizlerin hali malumdur ya! Bir mesele hakkında malumat alma
yı merak ettiler mi, etrafıyla sormaktan, soruşturmaktan çekinmezler.
Bundan dolayı Canan’ın esir olup olmadığını, ne vakitten beri nasıl esir
olduğunu sorduktan başka fiyatı kaç olduğunu bile sual etmişlerdi.
Kızdan efendim beni yüz liraya aldı” cevabım alınca kendilerini bütün
bütün hayret kapladı. Birbirine İngilizce “Canım hiç böyle bir güzel kızı
yüz liraya verirler mi?” diye sordular. Zira Canan’ın üzerinde yalnız üç-beş
yüz liralık elmas bulunması bunları iyice şaşırttı. Nihayet bunu da sor
dular. “Bu elmaslar sizin mi?” dediler. Canan da bu meraklı misafirlerin
sıkılmadan, çekinmeden bu dereceye kadar sual etmelerine şaşarak ve
biraz da utanarak mücevherleri efendisi kendisine ihsan etmiş olduğu
cevabını verdi.
Vakıa Misters Ziklas Canan’ın terbiyesini pek beğenerek kızcağı
zı sevmişti. Evet, kızlar da edep ve terbiyesini takdir eylediler. Niçin?
Kimbilir! Birbirinin kulağına İngilizce olarak “Yüz liraya alınmış olan bir
esire böyle beş altı yüz liralık elmas ihsan olunması ne demektir” diye
hasbıhal ederlerdi!
Salonda bu işler cereyan ettiği müddet, Rakım öte tarafta Ziklas’a
böyle bir alaturka ziyafetin usul ve adetlerini anlatırdı. Ziklas bir iki saat
eşi ve çocuklarıyla ayrılığa razı olamayarak şu alaturkanın içine biraz da
alafranga katmak ve onları kendi yanına koyuvermek suretini Rakım’a
hatırlattı. Rakım bu keyfiyeti zevcesiyle kızlara haber verdiğinde onlar da
münasip görerek bir aralık üçü birden Ziklas’ın yanına geldiler. Rakım’ın
evinde ne görseler bunların dikkatini çekerdi. Hatta Canan’ı dahi herife
haber verdiler. Margrit “Baba benden güzel bir kızı yüz liraya satın alı
yorlarmış” deyip de babası dahi taaccüp edince Rakım “Hayır, efendim
o satın alındığı zaman ancak yüz lira ederdi. Şimdi ise bin beş yüz, iki
bin lira kıymeti vardır” dedi. Bu sözler de Ziklas’ın dikkatini çekmiş olup
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“Vallahi tuhaf, insan için de kıymet var ha, ne ala. Ben kızlar ile bacıyı
satarım. İkişer bin liradan altı bin lira, az para değildir” dedi.
Rakım - Hay hay, satmalı ya! Hazır hanımlar Türkçe de öğrenmişken.
Âla bir Türk ve Osmanlı hanımı olurlar.
Margrit - Fena mı sanki?
Can - Mahpus gibi evin içinde kapalı oturmasam, Türk hanımı ol
maya razı olurdum.
Rakım - Türk hanımı değil ya, işte Canan gibi bir esir bile ev içinde
mahpus olmuyor, her istediği yere gezmeye gidiyor.
Margrit - Hem baba, kızın üzerinde birkaç bin şilinlik elmas var.
Rakım - Gördünüz mü bir kere, ne kadar güzel bir şey. İşte sizin de
öyle birkaç bin liralık elmasınız olur.
Ziklas - Lakin Rakım Efendi! Esareti öyle bir anlatıyorsunuz ki, benim
bile köle olarak satılmaya heves edeceğim geliyor.
Bu sözlerden sonra biraz gülüştüler, mülüştüler. Lakin kızlar Canan’ı
bir daha görmeyi merak ettiklerinden, babalarının yanında duramayıp
yine Canan’ın yanına salona gittiler.
Canan bunlara bahçeyi gezdirdi. Çiçeklerini, güvercinlerini, kuşlarım,
iki güzel tavuğuyla, bir horozunu, bir kuzusunu, her şeyini gösterdi. Bu
hayvanları kızların ziyade sevip kendileri bu kadar zengin oldukları halde
böyle güzel şeylere sahip olmadıklarına üzüldüler. Ondan sonra Rakım’ın
odasına girdiler. Kütüphaneyi görünce karıştırmaya başladılar. Her kitabı
açıp birkaç kelimesini gözden geçtiler. Canan bunların Türkçe okuduklarını
gördüğü zaman o kadar şaşırmadı. Zira bu durumu efendisinden haber
almıştı. Kızlar tuvaleti bile ziyaret ettiler. Sonra Rakım’ın kendi yazdığı bir
roman müsveddesini karıştırmaya başlayıp ancak çala kalem yazıldığın
dan dolayı okunmazca yazılmış olan el yazısını okuyamadılar. Nihayet
her biri bir yere oturup söze başlandı.
Margrit - Bu evin başka odası yok mudur?
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Canan - Şu tarafta bir odası daha vardır ki, onda dadı kalfa yatar.
Can - Dadı kalfa ne demek?
Canan - Dadı kalfa bir araptır ki, efendiyi kucağında büyütmüştür.
Margrit - Arap mı? Şimdi nerededir o?
Canan - Aşağıda iş görüyor.
Margrit - Bu oda Rakım Efendi’ye mahsus oda mıdır?
Canan - Evet!
Can - Ya siz nerede yatarsınız?
Canan - Benim odam içeriki odadır. Hani ya pederinizin oturduğu
oda.
Margrit - Yok yok, orası yatak odası değil. Orada yatak yok!
Canan - Siz geleceksiniz diye kaldırdık.
Can - Hiç öyle değil.
Canan - Niçin öyle olmasın?
Can - Siz Rakım Efendi’nin karısısınız.
Canan - (Pancar gibi kesilerek) Hayır, matmazel ben onun esiriyim.
Margrit - Yok yok, öyle de değil. Siz onun “konküben” hani ya şu
ne derler, odalık ben bilirim Osmanlılarda hep odalık var.
Canan - (Daha fazla bozularak) Hayır, hayır! Bizim efendi öyle şey
bilmez.
Can- Yoksa sizi sevmez mi? Ama sevmemiş olsa size bu kadar elmas
vermezdi. Siz bizden saklıyorsunuz.
Canan - (Bu kızların ta bu dereceye kadar serbestliğine canı sıkıla
rak) Sever ama odalık gibi değil, kardeş gibi sever.
Margrit - Nafile, nafile! Hiç kardeş gibi sevmek mümkün olur mu?
Siz varınız yine bizden saklayınız. Biz sizi tebrik ederiz. Rakım Efendi çok
güzel, çok akıllı, çok olgun!
Söz bu dereceye geldikte İngiliz kızlarının ikisinde de tavır değişti.
Bunların çehrelerini biri görecek olsa adeta Canan’ı fazlasıyla kıskandık
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larına dair yüzlerinde yüzlerce alamet görürdü. Zaten kendileri bu halin
farkında olmazlar idiyse de, Canan işi oldukça alttan alarak ve halbuki
kızların kendisinden alıp veremedikleri ne olduğunu bile anlayamayarak
bununla birlikte o da hal ve tavrıyla kızlara düşmanlık ederdi.
Bir aralık Canan bazı işleri için dışarı çıktı. Bu kere kızlar kendi ara
larında konuşmaya başladılar.
Can - Senin hakkın vardır Margrit. Bu kız Rakım Efendi’nin odalı
ğıdır.
Margrit - Onu bilmeyecek ne var? Dikkat etmedin mi, nasıl kıpkır
mızı oluyordu.
Can - Lakin güzel kız değil mi?
Margrit - Oh, neresi güzel?
Can - Yok yok güzeldir ama...
Margrit - Aması nedir bakalım?
Can - Ben demek isterim ki, Rakım Efendi’ye layık değildir.
Margrit - Güzel dedikten sonra niçin layık değildir diyorsun?
Can - Güzelliği için layıktır. Fakat ne kadar olsa esir! Ama ne zararı var?
Varsın esir olsun. Esir ama bak ne kadar mesut. Rakım Efendi’nin odalığı
olmuş. O güzel, Rakım Efendi güzel. Hem güzel, hem de olgun...
Margrit - Sen de galiba kıskanıyorsun.
Can - Neden kıskanayım?
Margrit - Vallahi hülya bu ya! Böyle bir esir olmayı benim bile ca
nım isterdi. Ben Rakım Efendi’nin odalığı olsam gece gündüz ona farsça
şiirler okutur dinlerdim.
Can - Bakalım bu zavallı esire bize istediği kadar riayet ediyor mu?
Biz kim? O Margrit - Ben sana bir şey söyleyeyim mi Can? Rakım Efendi
bu esiri mutlaka pek seviyor. Bize dediği gibi Türkçe okuttuktan başka
bak Fransızca da okutmuş. Can hem dışarıdaki piyanoyu gördün mü?
Margrit - Gördüm, ama bakalım onu kız mı çalıyor;
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Can - Ya kim çalacak! Rakım Efendi piyano çalmasını bilmez.
Margrit - Gördün mü bir kere demek oluyor ki, hoca bulmuş ona
piyano da öğretmiş. Demincek ne diyordu. Bu kız alındığı zaman yüz
lira ancak ederdi. Şimdi iki bin lira eder diyordu, işte onu böyle talim ve
terbiye ettiği için, bu kadar kıymet buluyor demektir.
Biz hikayemizce asıl Can ile Margrit ve Canan arasında cereyan
eden sözlere muhtaç olduğumuzdan, ona dair biraz tafsilat verdik. Öte
ki odada Rakım ve karı-koca Ziklas’lar arasında cereyan eden sözlerse
hep havayi şeylerdi. Sonra kızlar da salona çıkarak Canan da yanlarında
olduğu halde piyanoya oturdular. Artık Ziklas’ta keyifler katmerleşmeye
başladı. Gah alafranga, gah alaturka havalar çaldılar. Özellikle en sev
dikleri “Ey saba esme nigarım” şarkısını iki defa çaldılar. Nihayet yemek
vakti gelmekle Rakım yuvarlak sofra iskemlesi, pirinç sini, sofra bezi,
uzun havlu elinde olduğu halde Ziklas’ın bulunduğu odaya girip kaşıklık
kesesi, ekmek sepeti, tuzluk, biberlik, minderler hasılı tamam alaturka
bir sofranın gerekli malzemelerini Ziklas’a gösterdi. Deli İngiliz bunları
alıp birer birer bakar ve her biri hakkında geniş bilgi alıp her aldığı ma
lumatada başka başka şaşardı.
Hepsi sofraya oturdular. Çorbayı içtiler. Sonra en başta kendisine
haber vermiş olduğu vechle bir arap eli yahni sahanını kapı arasından
uzattı. Ziklas bunu görünce o kadar şaştı ki, merakından kalkıp araba
bakacağı geldi. Hatta kızlar yerlerinden davranmışlardı bile annelerinin
engellemesiyle oturdular.
Henüz alafranga sofrada yemek yememiş olan bir Türk’ün alafran
ga usulüyle yemek yediğini görmek insanı güldürür. Örneğin önünde
tabak içinde bulunan eti bıçakla keserek çatalla yemeyi beceremeyen
ler elleriyle kopardıktan sonra çatalla saplayıp aldıkları görülür ki, bu
acemilik insanın pek hoşuna gider. Lakin hiç alaturka yemek yememiş
bir İngiliz’in alaturka yemek yemesi insanı katılıncaya kadar güldürecek
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bir şeydir. Hele bu günkü misafirlerin yemek yemeleri kendilerini bile
güldürtmekteydi ya! Mesela yahni sıcak sıcak gelmiş olduğundan Ziklas
acele ile parmaklarını sahanın ta dibine kadar daldırdığı anda can acısıyla
kolunu yıldırım gibi bir sür’atle geriye çekerken yanında bulunan eşine
bir dirsek vurup biçare karıyı devirmesi az buz kahkahalarla gülünecek
seyirlerden değildi.
Her ne ise, yemek de yenildi. İkindi üzeri idi ki, misafirler gittiler.
Ancak Mister ve Misters Ziklas birkaç gün evvel madam Jozefino’nun
Rakım’ın evinde alaturka yaşayıştan aldığı lezzeti alarak gittiler.. Kızlarsa
hatta oraya geldiklerine de pişman olarak gittiler.
Niçin? Kim bilir? Şu kadar var ki, bunlar Canan’da her ne gör
müşlerse hepsine kıskanarak gitmişlerdi. Bunu da ister çocukluklarına
veriniz, ister...
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Dokuzuncu Kısım
Durumlar yine bildiğimiz suretle gitmeye başladı. Yani Rakım her
suretle mütercimlik, yazarlık ve öğretmenlik hizmetlerini yapmaya de
vam ederdi. Bu durumda görülen küçük bir değişiklik varsa o da kızların
Rakım’a karşı olan muamelelerinin biraz değişmesiydi.
Mesela davetten birkaç ve belki beş on gün sonraya kadar Rakım
bunlarla üç dört defa daha buluşmuş ve birleşmiş olduğu halde kızların
ikisi de hele büyüğü yani Can o sevgili öğretmenlerine adeta kin besler
bir takım durumlar ve tavırlar gösterdiler. Hem de bu tavırlar öyle far
kına varılamayacak ve anlaşılamayacak şeyler değildi. Hatta Rakım bu
halleri adeta kendisinin oraca artık gereksiz bir insanmış gibi görülmeye
başlandığı hissine bile kapıldı. Bundan dolayı bir gece dersi terk etmiş
ti. Fakat ertesi defa gittiğinde kızlar dersi niçin terk ettiğini ve ne engel
olduğunu ve gelmediği için canları pek ziyade sıkıldığını anlatmakla Can
“Bilmez misiniz ki, ders bizim için en büyük bir eğlence oluyor. Biz yürek
sıkıntılarımızı hep bu dersle def ediyoruz” dedi. Hazır söz bu kadar açıl
mışken Rakım biraz daha açarak şüphesini halletmek istedi. Ancak “Söz
sözü açar, açılan sözler istenilmeyen sözlere kadar varır” düşüncesiyle
yine sözü kısa kesmeye lüzum gördü.
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Ondan sonra kızların tavrı daha başka bir surete dönüştü. Bu konuş
malarda ise Can küçük kız kardeşine eşlik ederdi. Ancak Can’da tecessüs
bir derecede idi ki, öyle olur olmaz cevaplarla kanaat etmiyor. Canan hak
kında aldığı şu cevaba da hiç olmazsa “acaip bir şey bir adamını hizmetçisi
bu kadar genç, güzel, süslü bir kız olsun! Yukarı hizmetçisinin üzerinde
üç beş yüz liralık elmas bulunsun” diye bir şaşkınlık olsun gösterir ve bu
şaşkınlıkla Rakım’m zihnine hücum eden şüphelere kuvvet verirdi.
Özetle İngilizlere verilen davetten üç ay kadar zaman daha geçti.
Bu müddet içinde Canan’ın efendisi huzurundaki hürriyeti biraz daha
genişledi. Mesela dadı kalfanın gözleri aralıkta bir salon içinde filanda
Rakım’ın kollarının Canan’ın boynunda olduğunu görüyordu. Eğer dadı
kalfa mütecessis bir kadın olsaydı ihtimal ki, daha ilginç sahneleri gör
meye de muvaffak olabilirdi. Lâkin oğlunun, efendisinin daha doğrusu
alemde varı bulunan Rakım’ın saadeti onu mutlu ediyordu. Kaldı ki zaten
olanı biten Canan Dadı Kalfa’ya anlatıyordu. Canan’ın verdiği malumata
göre geceleri efendisi Canan’ı huzuruna çağırıp birkaç saat halleşirler,
dilleşirlermiş. Lakin aralıkta bir Canan’ın yüzünde gerdanında filanında
görülen siyahlıklar Canan gibi bir cariye ve Canan mevkiinde bulunan
bir karı için yüz karası addolunacak alametlerden olamayıp bilakis yüz
aklığına işaret edebilirlerdi.
Aferin Rakım, gerçekten mesut idi ha!
Evet, öyle idi. Lakin Rakım için her saadet biraz gözyaşı ile karışık
olarak akıp gelmek nasibi olduğu cihetle bu kadarcık bir saadet bile bir
hayli gözyaşları karşılığında hasıl olmuştu. Şöyle ki:
Efendisinin her haftada iki gece ders vermek için evlerine giderek
gece yarılarına kadar kaldığı öğrencilerin nasıl şeyler olduklarını Canan
gördükten sonra birçok vesveseler içini yiyip bitirmeye başlamıştı bile.
Geceleri Rakım evine geldikçe kızın gözlerini kıpkırmızı bulur ve hatta
bazı kere de kirpikleri hala yaş ve sesi hala ağlamaklı ve nefesi dar ve
136

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

göğsü dolu olduğu halde rast getirirdi. Zavallı Canan’dan bu ıztırap hali
defetmeye Rakım mecbur değil midir ya? Ey bir aşık, sevdiğinin bu gibi
elemlerini ne ile defeder? Elbet iltifatını, hususiyetini, muhabbetini, sada
katini temin ile. İşte bu düşüncelerdi ki, Canan’ın yüzünde, gerdanında,
göğüslerinin üstünde görülürdü.
Felatun Bey’i hatırda tutuyor musunuz?...
Adam bırak şu hoppa zevzeği demeyin!...
Çünkü bu hikayenin yarısı da ona mahsustur. Şu, üç ay müddet
içinde onun durumu da ne dereceye vardığını bilmeye mecbursunuz.
Beş yıldızlı bir otel ve diğer masrafları artık kendisine ağır gelmeye
ve fahiş görünmeye başlamıştı.
Vay, demek oluyor ki, aklını başına almaya başladı ha!
Evet, zira akçe ile akıl ikisi bir yerde pek de duramazmış. Bu hükmün
en büyük kuvveti Felatun Bey üzerinde görünmekte idi. Ettiği sefahatler
yolunda servetinin üçte biri kadarı elden gittikten sonra onun yerine ister
istemez o miktar akıl gelmiş olduğundan güya az masrafla yaşamak için
mevsimin de icabına uyarak Büyükdere’de bir ev kiralamış ve madamını
da oraya nakletmişti.
Biz şimdilik İngiliz kızlarına bakalım, İngiliz kızlarına. Zira onların hali
zihnimizi gıcıklamaya başladı.
Evet, öyle oldu. Lakin ne fayda ki, zavallı büyük kız yani Can bir has
talığa müptela oldu. Bu hastalık nedir kimse bilmez. Ortada hastalığın
vücudu yok ki! Başlangıcı feci bir iç sıkıntısı oldu. Kızcağız bir yerde otu
ramaz. O kadar sevdiği ve elinden düşürmediği Türkçe kitapları bile artık
kendisini eğlendirmemeye başladı. Peder ve validesi bu hali ziyadesiyle
merak ederek hekimlerin de uygun görmesiyle her gün kızcağızı arabaya
bindirip Taksim’den aşağı kırlara kadar götürür, dolaştırır, eğlendirirdi.
Ancak kız bununla da eğlenemez oldu. Babası “Haydi, kızım işte araba
mız hazır. Biraz gezmeye gidelim” dediği zaman kız adeta zorunlu kabul
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eder pederi “Eee bugün de nereye gidelim?” dedikçe kız “Siz neresini
isterseniz oraya gidelim. Benim için her yer birdir” der ve babası kızı kıra
değil ya, cennete götürse eğlendiremediğini görürdü.
Böyle bir hastalığa düşen kimse ne olur bilirsiniz ya. Günden güne
solar, sararır, zayıflar. İşte Can da öyle oldu. Felatun Bey’in de demiş
olduğu vechile havuç ve hatta pancar gibi olan o gürbüz İngiliz kızı, ay
va gibi de değil, belki patates kadar renksiz oldu kaldı. Dudakları dertli
koyunların akciğerleri gibi olmuştu. O mavi gözler çukurlaşıp köhne
firuzeye dönmüştü.
Kızcağızın bu hale girişine Rakım bile acımaya başladı. Nerede bir
doktora rastgelse bu hastalığın alametlerini anlatıp hekimin fikrini so
rar idiyse de, hekim biraz düşünüp taşındıktan ve bu hasta kimin nesi
olduğunu sorup da Rakım’ın da kendisine yakın pek aziz bir kız olduğu
cevabını aldıktan sonra sözünü çehresi tasdik etmeye etmeye “Zararı
yok geçer!” deyip başka bir şey söylemezdi.
Bir aralık Türkçe dersini bile bıraktılar. Hatta bir aralık kızı Kadıköy’de
bulunan dostlarının evine tebdil-i havaya gönderdiler. Ama zavallının can
sıkıntısı orada bir kat daha arttı. Evinde kızkardeşine Türkçe şiirler mec
muasını göndermesine dair mektup yazıp kenarına “Rakım Efendi’nin
arada bir kendisini yoklamaya gelirse memnun olacağını da” not olarak
yazmıştı. Kız mecmuayı göndermekle beraber notu da babasına göster
di. Hiç dünyada Can’ı memnun edecek bir şey olur da, babası ondan
uzak kalır mı? Derhal Rakım’a adam gönderip o akşam fevkalade olarak
Rakım Ziklas’ın evine çağırdı.
Ziklas - Canım Rakım Efendi, size bir şey rica edeceğim. Bizim Can
diyor ki, siz aralıkta bir kendisini ziyaret ederseniz memnun olacakmış.
Bu hizmet sizi işinizden gücünüzden alıkorsa ben size garanti veririm.
138

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

Rakım - Estağfurullah Mister Ziklas, menfaatin bu kadarını düşün
mek belki Avrupalı’larda varsa bile, Osmanlı’larda yoktur. Başüstüne
yarın giderim.
Ziklas - Bu akşam gitseniz. Vapurlar yoktur ama bir kayık tutarsınız.
Rakım - Gece vakti nasıl olur ya! Sonra ev sahiplerini rahatsız et
miş olurum.
Ziklas - Of, Evet, öyle! Şu kıza bir yüreğim acıyor ki.
Rakım - Kimin yüreği acımıyor?
Ertesi sabah erkenden Rakım kendisini Kadıköy’de buldu. Can hoca
sını görünce biraz güler yüz gösterdi ki, şu hal bile ev halkınca büyük bir
mutluluk kaynağı olarak derhal durumu pederine ve validesine yazdılar.
Ah babalık, ah analık! Öğle üzeri idi ki, bunlar yanlarında Margrit olduğu
halde Kadıköy’e damladılar. Zira Can’ın güler yüz göstermesi kendileri
için pek büyük nimetti.
Margrit kızkardeşini Hafız Divanı elinde olduğu halde buldu!... Can
da validesini ve pederini görünce daha fazla mutlu oldu. Herkes Can’ın
bu mutlu halinden memnun kaldılar. O gün akşama kadar oturur akşam
üzeri Can da birlikte gitmeyi istediyse de buna da fazlasıyle memnun
olarak hep birlikte döndüler.
İyi bari kız ondan sonra.
Evet, ondan sonra daha beter oldu. Evlerine girdiğinin üçüncü günü
idi ki, kızın tavrı bütün bütün bozulup adeta yatağa düştü.
O zamana kadar kendisini tedavi eden doktor (Z) bile kızın hasta
lığı ne olduğunu bir türlü teşhis edemeyip verem olmasında karar kılar
idiyse de, bu hastalığın alametini de tamamiyle göremezdi. Nihayet bir
gece İlkçağ Tarihini okurken bir fıkraya tesadüf edip, ertesi gün o fıkra
gereğince hareket etmeye karar verdi.
O fıkra ne idi merak mı ettiniz?
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Fıkra nenize lazım? Ettiği harekete bakınız da, işi anlarsınız. Ertesi
sabah Ziklas’ın evine gidip kızın kimlerle sürekli görüşmekte bulunduğunu
sordu. Ziklas kendi aile halkı ile Rakım’dan, uşaklardan başka ancak iki
üç adam sayabildi. Tabip (Z) o gün ikindiye doğru bu adamların cümle
sini orada hazır bulunmasını talep edip fakat hiçbirisi hastanın yanma
sokulmayarak başka bir odada alıkonulmasını önerdi.
İkindi vakti tabip bu adamları istediği gibi bir odada hazır buldu.
Misters Ziklas’a bu adamların birisini içeriye sokup o çıktıktan sonra
diğerini göndermesini tembih ederek kendisi Mister Ziklas ile beraber
hastanın yanına girdi. Zavallı kızcağız gayet derecede bir zaaf içinde idi.
Tabip ile babası ellerini kızın yüreği üzerine koyup kalbinin gayet zayıf
olarak vurmakta bulunduğuna dikkat ettiler. En evvel içeriye giren komşu
çocuğu bir İtalyan’dı. Zavallı kız kendisini görünce kendi derdini bırakıp
“Nasılsınız Mösyö Sirano, iyi misiniz?” diye çocuğun hal ve hatırını sordu.
Sirano gelip hastanın elini tuttuğu ve o da hal hatır sorduğu halde Can’ın
yüreğindeki harekete hiçbir arıza gelmeyip kalbin bütünüyle üzüntülü
olduğu görüldü. Tabip tarafından verilen bir işaret üzerine çıkıp ikinci
defasında yine komşulardan evli bir Rum girmişti. Kalpte hala fevkala
de bir hareket yok. Ondan sonra arabacı Fransız girip yine bir değişiklik
görülemeyerek dördüncü nöbette içeriye Rakım girdi ve daha kapıdan
girerken kalp uykudan uyanır gibi silkinip şiddetle vurmaya başladı! ...
Tabip derhal Ziklas’ın kolunu dirseğiyle dürttü. Ziklas da “anladım”
makamında gözlerini kapadı.
Halbuki Rakım’ın odaya girişi üzerine kızda görülen değişiklik yalnız
bu kadar da değildi. Yüzünde bir takım sevinç alametleri de görüldü.
Hocasıyla herkesten çok hal ve hatır sordu. Adeta kalkıp yatağı içinde
oturmak istedi. Oturdu ya! Tabipse artık geri kalanları imtihana gerek
görmediğinden oradakilerin tamamının gelip birlikte oturmasına
müsaade etmişti.
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Oradaki herkes hastanın odasında bulundukları esnada diğer bir
odada tabiple Ziklas arasında şöyle bir konuşma oldu :
Tabip - Hocası girdiği zaman yüreğin harekatında olan değişmeyi
farkettiniz mi?
Ziklas - Onu kim anlamaz? Elimin altındaki kalbin vücudu yarıp fır
layacağından korktum bile. Ah zayıf o zayıf kalp!
Tabip - Efendim söylemesi ayıp zannedilmesin. Bu kızın hastalığı,
sevda hastalığıdır.
Ziklas - Öyleyse bu muhabbet de Rakım Efendi’ye olacak. Öyle
değil mi?
Tabip - Benim söylemekliğime hacet bırakmadınız.
Ziklas - Eee bunun ilacı?
Tabip - Bunun ilacı yoktur efendim.
Ziklas - Sonra bu kız ne olacak?
Tabip - Siz baba olduğunuz için size bu kadarını söylemek icap et
mezse de, artık işin sallanacak yeri kalmadı da söylerim. Bu kız şu haliyle
iki ay daha yaşayamaz.
Ziklas - Aman Mösyö (Z)!
Tabip - Amanı zamanı yok! Buna bir ilaç var. Var amma zannıma
göre yapılamayacak bir ilaç.
Ziklas - Ben yaparım!
Tabip - Kızınızı Mösyö Rakım’a verebilir misiniz?
Ziklas - (Nihayetsiz bir heyecana düşüp bir müddet sustuktan sonra)
Kızı öldürmeyemi razı olayım? Bana kalırsa ben veririm.
Tabip - Olabilir ya, sizin bileceğiniz şey! İsterseniz hoca efendiyi kızın
yanına girmekten alıkoruz.
Ziklas - Bir faidesi olur mu?
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Tabip - Hayır! Belki bir hafta evvel vefat eder de kurtuluruz. Siz
bunu daha evvelden düşünmeliydiniz. Böyle genç bir hocayı kızların
yanma sokmamalıydınız.
Ziklas - Siz Rakım Efendi’yi tanımıyor musunuz?
Tabip – Rakım Efendi’de aşka ve alakaya dair hiçbir değişiklik, hiçbir
iz göremedim. Adeta kıza kardeşçe acımaktaydı.
Ziklas - Ben de böyle tanır ve Rakım hakkındaki iyiniyetim üzerine
yemin edebilirim. Yani bugüne kadar Rakım kıza böyle bir ümit verecek
hiçbir söz söylememiştir, hiçbir tavır göstermemiştir derim.
Tabip - Ben de sizinle beraberim. Lakin bir kızın, bir erkeği sevmesi
için, erkek tarafından ona bir söz söylenmek gerekmez. Size dahasını mı
söyleyeyim? Eğer bunlar Rakım Efendi ile sevişmiş olsaydılar kızınızda
bu hastalık olmazdı.
Ziklas - Vallahi Mösyö (Z), pek doğru söylüyorsunuz. Ben Rakım’da
böyle bir fikir olduğunu mümkün değil teslim edemem. Zavallı kızcağızım
kendi kendisine etmiş, kendi kendisine kıymıştır. Bakalım validesini, kızı
Rakım’a razı edersem ben bu kızı Rakım’a veririm. Öldürmektense...
Tabip - Eğer öyle bir şey olursa, belki ümitler kuvvetleşir.
İşte o günkü muayene bu şekilde olup ancak: bu muayeneden ne
kızların, ne Rakım’ın, ne de hatta Madam Ziklas’ın asla haberleri yoktu.
O akşam Mister Ziklas gündüzkü muayenenin aslını karısına açtı ve kızın
derdine ilaç ancak kendisini Rakım’a vermek olduğunu söyledi. Vay Ma
dam Ziklas’taki telaş, teessüf, görülmeye değerdi! Tereddütsüz reddetti.
Kızın bu kadar amcazadeleri, dayızadeleri filanları varken başkasına ve
özellikle bir Türk’e ve özellikle de kendi hocasına vermek olayını nasıl
hazmedebileceğim.
Zavallı Misters Ziklas! Yüreğinin tasdik etmeyeceği bir hükmü ver
mişti. Hiçbir anne kızının ölümüne razı olabilir mi? Bir iki saat sonra
evvelce vermiş olduğu reyin yanlışlığını anlayıp ağlayarak o da kocasıyla
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hemfikir oldu. O günkü muayene olayından Rakım’ın hiçbir haberi ol
madığını söylemiştik.
Acaba kızın hastalığı kendi aşkından ibaret olduğunu olsun bilir
miydi? Hayır! Can biçare Canan için kendisini istintak eylediği zamanlar
Canan’ı kıskandığını anlamış idiyse de, bu kıskançlığın kalbinin en derin
yerinde Can’a karşı duyduğu derin aşktan olma ihtimalini düşüneme
mişti. Yani hastaya ne kadar çok acırsa bunun hep Can hakkında olan
tertemiz kardeşçe muhabbetinden kaynaklandığını zannediyordu. Hatta
muayene günü akşam üzeri kendi evine geldiğinde yüzü gözü sarkık
bir üzüntü içinde gelmiş ve bunun sebebini gerek dadı kalfa ve gerek
Canan sorduğu zaman Can’ın ölüm halinde hasta olduğunu söylemiş
olmasıyla o gece Canan bir genç kızın ölüm halinde hasta olmasına çok
çok üzüldüğü halde kendisinin Can hakkında bu kadar yakın alakasını
sormaya cesaret etmişti.
Rakım - Allah, Allah de bakayım şimdi şüpheye bir kat daha kuv
vet ver!
Canan - Hayır, efendiciğim şüpheden değil! Sizi pek üzgün görürüm
de onun için.
Rakım - Nasıl teessüf etmem ya? Dağ gibi bir genç kız ölüm yata
ğında bulunsun da acımamak mümkün müdür?
İşte görüyorsunuz ya Rakım’ın Can hakkındaki muhabbeti insaniyet
ve şefkat icabı… Bununla beraber Canan’ın Rakım nezdinde cüretinin ne
kadar artabilmiş olduğunu da bilmem görüyor musunuz?
Ertesi sabah Mister Ziklas’ın adamı yine gelip Rakım’ı davet etti.
Rakım cümleden evvel can’ın halini sormuşsa da gelen adam nasıl bir
bilgi verecek? “Bu gün daha ziyade iyicedir” sözü bu durumda basma
kalıp bir söz değil midir?
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Kalktı. Artık başka bir işe bakmayıp doğruca Beyoğlu’na gitti. Mis
ter Ziklas’ı doktor Mösyö (Z) ile beraber bir odada bulup o dahi doğal
olarak bunların yanına girdi.
Hastanın halini sorduktan ve iyi kötü bir cevap aldıktan ve dereden
tepeden birkaç söz dahi söyledikten sonra:
Tabip - Ey delikanlı! Biz sizi bu gün niçin çağırdık bilir misin?
Rakım - Hayrola Mösyö (Z)!
Tabip - Bizim hastanın rahatsızlığının sebebi sizmişsiniz.
Rakım - (Lakırdının farkına varamadı ise de her halde telaşını giz
leyemeyerek) Neden Mösyö (Z)?
Tabip - Hem rahatsızlığının sebebi sizmişsiniz, hem biz şimdi şifasını
sizden bekliyoruz.
Rakım - (Ayakları suya ererek hayret içinde bozulup) Aman Mösyö
(Z)! Benim hiç düşünmemiş olduğum şeyler mi ihtar edeceksiniz?
Ziklas - (Ağlayarak) Zararı yok Mösyö Rakım, zararı yok. Biz hiç sizin
düşünmemiş olduğunuz şeyi hatırlatacağız. O şeyi ki, siz hiç düşünmemiş
olduğunuz halde, Can pek çoktan beri düşünmektedir.
Rakım - (bet beniz kireç kesilip buz gibi dondu kaldı.)
Tabip - Dostum, bu kızın hastalığı, aşk hastalığıdır, muhabbet hasta
lığıdır ve bu aşk, bu muhabbet dahi sizedir. Dünkü muayene bu gerçeği
ispat eyledi.
Rakım - Mister Ziklas! Mösyö (Z)! Sizi her ne suretle isterseniz
güvendirmek için her nasıl yemin isterseniz edeyim ki, ben bu söyledi
ğiniz lakırdıdan şu saate kadar haberdar olmadığım gibi hala dahi buna
inanamayacağım geliyor.
Ziklas ve Tabip - Biliyoruz.
Rakım - (Sözünü kesmeyerek) Zira yüreğimi yokluyorum, yokluyo
rum da vallahi içinde böyle bir his bulamıyorum. Gerçi Can’ı sevdim.
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gururla söylerim ki, severim. Margrit’i dahi severim. Lakin evladım gibi,
kardeşim gibi, halis dostum gibi severim.
Ziklas - Ben eminim a çocuk.
Rakım - (Sözünü kesmeyerek) Onlar da beni severler ama dinim,
namusum başına yemin ederim ki, şimdiye kadar ben kendilerinden
bu sizin sözlerinizi doğrulayacak tek bir söz işitmedim, tek bir hareket
görmedim.
Tabip - Buraları bizce, yanı ailece güvenilirdir dostum. Sizden şüp
hemiz yoktur. Fakat size dediğim gibi bu kızın derdi aşktır. Bu aşk, sizin
aşkınızdır. Bu kız şu halde kalırsa ölecektir. Eğer sizden istediğimiz şifayı
çok görmezseniz belki biraz ümit yolu açılır.
Rakım - Benim elimden ne gelir?
Tabip - Bizi kınamamanızı en evvel rica ederiz. Zira görüyorsunuz ki,
bir yeniyetme kızı ölümün kara pençesinden kurtarmak için çalışıyoruz.
Şimdi sizi Mister Ziklas kendisine damat etmek istiyor.
Rakım - (Heyecan ve coşkuyla) Kimi? Beni mi?
Ziklas - (Ağlayarak) Evet, oğlum sizi! Ne yapayım? Bu işte ne si
zin, ne bizim kabahatimiz olmadığı gibi sanki kızın da kabahati yoktur.
Sizin gibi bir meleği kim sevmez oğlum? Yakışıklılığınız, olgunluğunuz,
bilginiz, görgünüz, barışsever haliniz, bekar tavrınız hep bir kızı meftun
edecek hallerdir.
Rakım - (Daha ziyade telaşla) Aman Mister Ziklas!
Tabip - İşte böyle olacak. Sizin dininizin müsaadesi de vardır zan
nederim. Mister Ziklas ise serbest bir adamdır.
Ziklas - Ne diyorsunuz Allah’ı severseniz? Ben kızımın Müslüman
olmasına da razı olurum. İslamiyet fena mıdır? Hep bir Allah’a tapmıyor
muyuz? İnançlarımız arasında ne kadar fark var ki! İsa ve Meryem dahi
bir kızı kurtarmak için Müslüman olmakla tebdil-i mezhep değiştirme
sine izin verir.
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Rakım - Efendim oraları hep kolay. Lâkin...
Tabip - Artık lâkin makin lazım değil. Bize bu fedakarlığı etmeli. Fa
kat ben zannederim ki, Mister Ziklas’a damat olmak sizin için fedakarlık
değil, bilakis şereftir. Menfaattir bile!
Rakım - Canım orası tamam. Ben de kendimi bu şerefe layık göre
miyorum. Lakin işin içinde başka şey var. Şu ki, ben evliyim.
Ziklas - Evli mi?
Rakım - Evet, işte haber aldığınız cariye benim eşimdir.
Ziklas - Şu lakırdınıza inanmak için bana müsaade buyurmanızı rica
ederim Mösyö Rakım.
Rakım - Hayır, efendim inanmanızı rica ederim.
Ziklas - Rakım Efendi, Rakım Efendi! Ben bu iş için size servetimin
yarısını sunmaktayım. Çünkü malım mülküm iki kızımındır. Başka kim
senin değildir. Eğer bu defa kızı, şu elini uzatmakta bulunan ölümden
kurtarırsan, size yakınlık gibi bir dostluğum da bir tarafa üç yüz bin İngiliz
lirası derecesinde bir de servet arz ederim.
(Canan’ın kulakları çınlasın…)
Tabip - Ne saadet!
Ziklas - Zaten o kız, o cariye olsa olsa sizin bir odalığınız olabilir.
Tabip - Hatta nikahlısı olsa bile ne engel var? Osmanlılar nikahlıla
rından kolayca ayrılıp, bir diğerine daha nikah olabilirler.
Rakım - (Bu sözleri tam bir hayretle dinledikten sonra) Mister Ziklas,
ben fakir bir çocuğum. Halka arzuhal gibi şeyler yazarak, ders vererek
ekmek paramı kazanmakta, yani demek isterim ki, benim gibi bir
çocuğa ettiğiniz şu teklif ihya demektir. Özellikle dostluğumuzu milyon
lara değiştirmem! Lakin ben gönlümü Canan’a vermişimdir. O kız bu
yuvaya esirken, ben onu mutlu ettim inancını gözlerimin önüne alarak
bu düşünceyle dahi kendimi mutlu etmişimdir. Nasıl mümkün olur ki,
ben para için veya başka bir ümit için Canan’ı ağlatayım. Rica ederim
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efendim, ellerinizi öpeyim, beni bu tekliften af buyurunuz. Emrederseniz
bir daha konağınıza da gelmem...
Rakım’ın şu sözüne gerek Ziklas, gerek hekim ne kadar şaştılar bi
liyor musunuz? Hele hekim adeta Rakım’ın bu kadar tok gözlülüğünü
eşekliğine vermek istedi. “A budala, nezaketen olsun bari şu Ziklas’ın
teklifini kabul et de sonra sen yine Canan’ınla zevk et” gibi manalar
bile zihnine geldi.
Bu işe siz de şaşar mısınız? Öyleyse şaşkınlığınıza şunu dahi katınız
ki, bu fikir Mister Ziklas’a da geldi. O da “Değil şu kızımı al da var kıza
duyurmadan gizlice Canan’a olan aşkını yine koru” dedi. Lâkin isterseniz
daha ziyade şaşırınız. Pek isterseniz siz de Rakım’ın eşekliğine aldırma
yınız. İşte Rakım bunu da kabul edemedi. “Mister Ziklas bana öyle bir
şey teklif ediyorsunuz ki, sizi iyi tanımasam adeta beni aşağılıyorsunuz
diye size güceneceğim gelirdi. Zira ben hilekarlığı, yalancılığı bütün dün
ya mükafatına karşın kabul edemem. Nasıl olur ki, ah, nasıl olur ki, ben
Canan’a -Seni seviyorum- diye yalan söyleyebilirim?” dedi.
Rakım bu sözü söylediği zaman gözlerinden damlayan yaşlar sözünün
pek ciddi olduğunu ispat ederdi. Ziklas ile tabip Mösyö (Z) bir müddet
ümitsizce düşündüler. Her biri her ne düşünmekteyse imkanına kendi
sinin de inanmadığını yüzleri de gösterirdi. Bir aralık hep birlikte ayağa
kalkılıp gezinmeye başlandı. Nihayet Rakım “Mister Ziklas, eğer bir küs
tahlık ettimse affetmenizi rica ederim. Emrederseniz artık gideyim” diye
sessizliğini bozmuştu. Ziklas Rakım’ı kucaklayarak “Nereye gideceksin
oğlum, nereye gideceksin? Küstahlığı sen etmedin. Biz ettik! Sen bize
güzel ahlakından, tok gözlülüğünden, iffet ve bağlılığından, mertlikten,
mürüvvetten, büyüklükten başka hiçbir şey göstermedin. Benim alem
de en büyük dostum da sen olacaksın ve sensin” diye öpmeğe başladı.
İhtiyarın şu halinden tabip dahi hüzünlendi. Nihayet yine tabip hatırına
gelen başka bir şeyi dahi arz ederek ortalığın bu halini değiştirdi.
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Tabip - Şimdi öyleyse bir çare kaldı.
Ziklas - Nedir Mösyö (Z), nedir?
Tabip - Bilmem buna Mösyö Rakım ne diyecek?
Rakım - (Gayet ıstırapla) Buyurunuz mösyö doktor.
Tabip - Gidelim kıza sizin dahi onu sevdiğinizi müjdeleyelim. Hatta
babası ile şöyle bir konuşmanız olduğunu dahi haber vererek eğer biraz
vakte kadar kendisini toplarsa, nikahınızı kıyacağımı bile anlatalım. Zira
gördüğüme bakılırsa bu kızı en ziyade şu hale koyan şey derdini hiçbir
kimseye haber vermemesidir. Eğer işi meydana atarsak cesaretini, ümi
dini dahi arttırmış oluruz.
Ziklas - Buna ne dersiniz Rakım Efendi?
Rakım - Bana sorarsanız ben buna da izin vermem. Lakin bu ön
lemle bir fayda kazanılacaksa, muhalefet dahi etmem.
Tabip - Sizin muhalefet etmemeniz lazımdır. Kazanılacak faydayı
biz biliriz.
Tabibin bu tutumu üzerine Ziklas yanlarında olmadığı halde yalnız
hekimle Rakım kalktılar kızın yanına gittiler. Her zaman olduğu gibi kızda
Rakım’ı görünce yine bir coşkunluk, yine bir sevinç görüldü.
Hal hatır soruldu. Hatta Can Canan’ın dahi halini hatırını sordu. Ra
kım içerdeki odada söylenen sözler üzerine kıza yolunda cevap vermiş
mi zannedersiniz? Eğer Canan’a olan aşkından Can’a bir tutam vermiş
zannederseniz hata etmiş olursunuz. Tam bir gönül tokluluğuyla kızın
sıhhatte, afiyette olduğunu arz eyledi. Derken tabip efendi tavrında bir
büyük olgunluk, bir büyük mertlik göstererek söze başladı.
Tabip - Matmazel Can! Size bir şey arz edeceğim, ama kırılmaya
caksınız.
Can - ( rengi hafiften atarak) Nedir mösyö doktor?
Tabip - Mösyö Rakım bana bir sırrını arz eyledi. Bilirsiniz ki, hekim
lerle papazlar her sırrı bilirler ama sır saklamaktan da uzak durmazlar.
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Can - (Çehresi daha ziyade tagayyür ederek) Bu sözlerini anlaya
mıyorum doktor efendi.
Tabip - Delikanlılık bu, ayıp değil ya! Rakım Efendi’nin size...
Can - (Bütün bütün başkalaşarak) Anladım, fakat utanırım. Rakım
Efendi beni kardeş...
Tabip - Hayır, efendim aşıkane muhabbet, kardeşlik muhabbetinden
daha kuvvetlidir. Öyle değil mi Mösyö Rakım?
Rakım - (Zoraki bir davranışla) Ah! Öyle doktor efendi, öyle! Söy
lemeye dilim varmıyor ki, söz söyleyeyim, halimi kendim arz edeyim.
Bari siz söyleyiniz. Ben kendisini böyle yatak içinde gördükçe ne hallere
girdiğime dikkat etmiyorsa, siz dikkatini çekiniz.
Can - Acayip! Rakım Efendi. Gerçek mi söylüyorsunuz?
Rakım - Pek gerçek efendim!
Can - Şimdiye kadar sizde ben böyle bir hastalık olduğunu zan bile
etmemiştim.
Tabip - Evet efendim? Sizin böyle yatağa girdiğiniz günden beri
derecesi bir kat daha artmaktadır. Fakat bizim asıl arz edeceğimiz şey,
bu da değildir matmazel.
Can - (Bayağı dermanını toplayıp) Dahası mı var?
Tabip - Dahası var efendim. Biz dün bu hali babanıza açtık.
Can - (Evvelkinden ziyade bozularak) Babama mı?
Rakım - Evet efendim!
Tabip - Rakım Efendi’nin zoruyla ben açtım. Müslüman dininde sizi
kendi dininizde olduğunuz halde nikah edebilmeye müsaade vardır. Pe
deriniz bu işe razı oldu. Hatta gelip size kendisi evlilik teklifi edecekti, ama
babalık hali malumunuzdur ya, şayet siz utanırsınız, o hicap eder diye.
Zaten benim bu sırra bilmeme dayanarak bu hizmeti bana havale etti.
Can - (Yürekleri eritecek kadar acı bir tebessümle) Acayip! Fakat siz
bu işlere nasıl güven verdiniz?
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Tabip - Korkarım Rakım Efendi’yi kabul etmemek fikrindesiniz.
Can - Hele siz babamı çağırınız!
Rakım hemen dışarı çıkıp Ziklas’ı çağırdı. Onlar gelinceye kadar
doktor “Gerçek söylüyorum matmazel, bu çocuk sizin aşkınızla çıldıra
caktır. Pederiniz onun haline merhamet ederek evlenmenize katlanıyor.
İş yalnız sizin emrinize kaldı” sözlerini tamamlayabildi. Ziklas ve Rakım
dahi geldiler.
Can - (Acayip bir utangaçlık haliyle) Babacığım, doktor efendi bir
şeyler söylüyor!
Ziklas - Evet kızım. Siz de ne söyleyecekseniz, söyleyiniz. Burada
bir yabancımız yoktur.
Rakım - İsterseniz ben de dışarıya çıkarım.
Can - (Yine acı bir tebessümle) Ne demek canım? Kendi kendisine:
[Nihan ki manedan razı ger saz ned mahfelha]
Rakım bu beyti işitince sebebini anlayamadığı bir titreme duydu.
Can - (Sözünde devamla) Evet babacığım! Doktor efendi söylemek
lazım olan sözleri söyledi. Ben bu işin imkanına hüküm veremedim.
Sonra da bana Rakım Efendi’yi sevip sevmediğimi sordu. Halbuki onun
beni pek sevdiğini, benim için çıldıracağını da Rakım Efendi dışarıya
çıktığı zaman söyledi.
Ziklas - İyi ya kızım! Sen ne cevap vereceksin?
Can - Ah işte benim cevabım da budur: Ben Rakım’ı seviyorum. O
da beni seviyor. Seviyor ama onun beni sevişi, benim onu sevişim gibi
değildir. O beni kardeş gibi seviyor. Onun cariyesi Canan onu nasıl sevi
yorsa, ben de öyle seviyorum. Seviyorum ama ah, ne fayda kızcağız bu
sözü söylerken gözleri dolmakla beraber babası ve doktor ve Rakım’ın
dahi gözleri doldu.
Can - (Rakım, Rakım! (Ger ber lebim nüha leb yabem? i hayat baki
Ân dem ki ean-ı şir bün bahedle leb re-side)
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Bu beyit üzerine Rakım bütün bütün boşanıp, adeta hüngür hüngür
ağlamaya başladı. İhtiyar peder dahi Rakım’ı görerek ağladı. Doktorsa
mermer gibi kaskatı ve buz kesildi.
Can - Babacığım, verdiğiniz kararda bir şey yapabilme imkanı olsa
ben şimdi dirilir, kalkardım. Sana ne diyorum? Rakım beni, benim onu
sevdiğim gibi sevmez. Kız kardeşi gibi sever. Eğer benim onu sevdiğim
gibi sevmiş olsaydı, şimdiye kadar mutlaka bir eserini gösterirdi. Kızlar,
kızlarla bu kadar mahremce konuşsalar, elbette birbirine yüzlerini kızar
tacak gibi sözler söyleyebilirler ise de, Rakım bizim yanımızda bir kızın
ağzına alabileceği sözü dahi almamıştır. Onu bu halde gördükçe ben de
ona tek söz söylemedim. Yalnız kendi kendime derdim ki:
(Badil senkeynet aya hiç der girdeşbi
Âh ateşbar u söz ü sine-i şebgirma)
Ziklas - Güzel ya a kızım. İşte Rakım dahi böyle senin gibi, seni sev
diği halde bir kelimecik söylemezmiş. Öyle değil mi Rakım Efendi?
Rakım’da cevap vermeğe iktidar kalmamış idi ki, cevap versin.
Can - Nafile babacığım! Orta yerde onun cariyesi Canan varken ne
yapsanız nafile. Hatta Rakım bana acıdığından ötürü sizin dediğinize razı
olacak olsa bile, ben. razı olmam. Zira vefat edersem, ben edeyim. Kendi
mutluluğum için çaresiz bir kızcağızın helakine razı olamam.
Ortalığın hali başkalaştı. Zira, doktor, bile artık hıçkıra hıçkıra ağlama
ğa başlamıştı. Bereket versin ki, kızın validesi orada yoktu. Eğer mevcut
olsaydı, daha başka haller dahi ortaya çıkacağına şüphe yoktu. Can ise
artık ağlamayı filanı da kaybederek Rakım’a nazarla:
Velhasıl babacığım, benim için gösterdiğiniz merhamete teşekkür
ler ederim. Sizede ederim mösyö doktor. Sana da teşekkürler ederim
Rakım Efendi. Zira sen bu kadarcık bir hileye rıza göstermek için dahi,
gönlüne büyük bir savaş açmışsındır. Bu fedakarlık senin tarafından
benim için bir büyük fedakarlıktır. Ah şu saatimde senden bir öpücük
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almak için her ayıbı göze aldırırdım. Lakin kararım ahirete kadar senin
bir öpücüğüne dahi hasret olarak gitmektir. Allah’ın merhametini bu
suretle kazanabileceğim ümidindeyim.
Meclisin bundan ziyade perişanlığını kaldıracak kimsede kuvvet
kalmamıştı. En evvel doktor zaaf göstererek dışarıya çıktı. Arkası sıra da
Rakım çıkıp, biçare babası bir müddet hüzünlüce kızın yüzüne baktık
tan sonra, o dahi çıkıp validesiyle, küçük kız kardeşini hastanın yanına
gönderdi.
Pekâla, bunlar dışarıya çıktılar da, başka bir tartışmaya filana mı
başladılar? Ne mümkün, üçü dahi dilsizlerin birbirine bakışıp kaşla, göz
le anlaşmaya çalıştıkları gibi birbirinin yüzüne bakakalmışlar ve her biri
ümitsizliklerini birbirine anlatmak için diğerine kaş ve göz işaretleriyle
kalıp, başka hiçbir söz söylememişlerdi. Kızın yanında validesiyle, küçük
kız kardeşi ne söyleştiler?
İşte onu biz bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz kadarı şu ki, Rakım artık bu
matemli hanede ikamet lazım gelmeyeceğini anlayarak bir aralık sıvıştı,
çıktı. Ve Can’ın ıstıraplı haline ağlarcasına yadırgayarak boynunu büküp
Kumbaracı yokuşundan aşağı inmeğe başladı.

152

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

Onuncu Kısım
Zavallı Can’ın Rakım’a karşı duyduğu aşk gerçekten olağanüstüydü.
O kadarki, o zamana kadar Rakım’da Can için bir aşk yoksa bile, ondan
sonrası için olabilmesi baş göstermiş denilebilir. “O zavallı kızcağız ne
hallere girmiş, ahiret insanı gibi olmuş. Vallahi sevilmeyecek kız da de
ğildir. Farsça okumak da ona özgüydü. Ah, işte onu bu hallere koyan
hoca Hafız’ın Divanı değil midir? Ben bu dereceye kadar etkisi olacağını
hesap edememiştim. En yanık beyitleri nasıl bir ateşle dinler ve alırdı.
Meğer kendisini zehirlemek içinmiş. Vah biçare Can, vah! Eğer kıza bir
hal olursa vallah yanarım” diye Hendekbaşı’na kadar indi.
Orada kime rast gelse iyi? Felatun Bey’e!
Adam bırak şu sefihi be!
Nasıl bırakırız. Hikayemizin yarısına ortak olan bir zatı nasıl terk
ederiz?
O hoppayı bu hikayeye hiç bile katmamalıydı.
Öyle lazımdı ama nasılsa katmış bulunduk. Hem Felatun Bey’e bunlar
niçin gerekti? Yoksa herifin şu alafrangalığını çekemez mi oldunuz? Eğer
Felatun Bey olmamış olsaydı, mayonez meselesi meydana çıkar mıydı?
Ya otel (C) öyle bir zengin alafranga Osmanlıyı görebilir miydi? Kağıtha
ne’de madamın arabası önünde çifte mızıka çalınır mıydı?
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Batasıya gittikten sonra neye yarar?
Zararı yok! İşte sizi temin ederiz ki, bundan sonra batasıya gitme
yecek. Gidemeyecek ki, gitsin.
Korkarız paralar...
Korkacağınıza dinleyiniz:
Felatun - Oo, birader! Allah versin, Allah versin! Kibarlık başka şey!
Eski dostları göremez olurlar.
Rakım - (Istırabından ne söylediğini bile bilemeyerek) Estağfurullah
birader! Bugün zihnim pek perişandır. Şu Ziklas’ın kızı yok mu? Büyüğü,
hani ya şu Can!
Felatun - Evet, insanın kucaklamak isteyeceği Can değil mi? Canına
yandığım, annesi yanlışlıkla karanlıkta kucaklanmamış olsaydı...
Rakım - Bırak Allah’ı seversen! Kızcağız can üzerinde.
Felatun - Ne için?
Rakım - Bilir miyim ben, ne için? Galiba verem olmuş, hekimler
aşk halidir diyorlar.
Felatun - İşte gördün mü? Senin gibi filozofların yapacağı iş bu kadar
olur. İffeti koruyalım, edebi koruyalım diye böyle körpecik kızları verem
ederler, bırakırlar. Bana ilgi duymuş olsaydı da, bak hiç böyle verem olur
muydu? Turp gibi yaşardı, turp!
Rakım - (korkuyla) Adam bırakalım artık şu acıklı meseleyi. Kızcağız
bugün, yarın yolcudur. Sen ne haldesin bakalım sen ? Polini ile rahat
edebiliyor musun ?
Felatun - Madem sen bana Can’ın lakırdısını bıraktırdın, ben de
sana Polini’nin lakırdısını bırakmayı teklif ederim.
Rakım- O ne için ya?
Felatun - Şunun için ki, artık kendisinden ayrıldım.
Rakım - (Telaşla) Sebep?
Felatun - Bırak şu kaltağı, Allah’ı seversen!
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Rakım - Canım, o nazlı Polini şimdi kaltak mı oldu ?
Felatun - Hınzır kahpe, beni yolup kül ettikten sonara yüz çeviri
verdi.
Rakım - Yolduktan sonra mı?
Felatun - Ah, öyle ya!
Rakım - Bari mali birkaç bin liraya oldu mu?
Felatun - Birkaç bin mi ? On altı bin diyemiyor musun?
Rakım - (Daha ziyade telaşla) Ne dedin? Zaten senin servetin ne
kadar idi ki?
Felatun - (Gözleri dolarak) İşte ne kadarsa hepsini yoldu!... Ah
birader, sen bana pek doğrusunu söylemiştin ama ne fayda. O zaman
şimdiki aklım olsaydı, ne yapacağımı ben biliyordum.
Rakım - Ey şimdi?
Felatun - Şimdi taşlarla dövünmekteyim ama fayda yok. Eniştemle
de bozuştuk. Dünyanın halini şimdi anladım diyorum ya! Parasız kaynı
enişteler, parasız biraderi hemşireler de kabul etmiyormuş. (Gözlerinin
yaşı daha ziyade arttı.)
Rakım - Bu iş böyle kalacak değil a! Elbet bir çaresini düşünmüş
sündür.
Felatun - Dünyada bir dostum varmış. Vaktiyle ettiğim bunca iyi
liklerin bir meyvesi.
Rakım - Anlıyorum!
Felatun - İşte şimdi onun merhametine sığındım. Bize bir mutasarrıflık
yakalayabilecek. Bunu içtenlikle istiyorum. Çünkü bana güven veriyor.
Rakım - Allah versin birader! Vallahi memnun oluruz. Bizim de eğer
elimizden bir şey gelse esirgemeyiz ama.
Rakım bu lakırdıyı söyler söylemez Felatun bir kere Rakım’ın
yüzüne bakıp ve acı bir tebessüm edip bade veda dahi etmeden aldı
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yürüyüverdi. Şimdi bu da biçare Rakım için bir dert oldu mu? Artık alt
tarafını sormayınız.
Bu Rakım için niye bir dert olacak? Vaktiyle gözlerini açmalı idi de,
elindeki serveti bir kaltağa kaptırmamalıydı. Evvelleri Rakım’ı beğenmi
yordu ya!
Evet, bu lakırdıda haklısınız. Lakin Rakım gibi bir çocuk kimsenin
ağlayıp sızlamasına dayanamaz. Düşmanının böyle bir acı çekmesin
den incinir.
İşte Rakım dahi böyle biri değil, Can’ın hastalığından çıkan iki çeşit
elem içinde olarak hanesine geldi ki, o akşam çenelerini bıçak açma
yarak, hatta yemek yemeğe bile gücü yoktu. Efendisinin şu acıklı hali
Canan’ı dahi nihayet derecede incitti. Ancak bu geceki hal her zamanki
lerle karşılaştırılamadığından zavallı kızcağız şakalaşmaya bile tahammül
edemediğinden Rakım’ın karşısında boyuncuğunu büktü, kaldı. O gece
Rakım’ın sigara, kahve vesaire hakkında Canan’a verdiği emirler adeta
şimdi bir mazlumun kanını dökerek henüz bıçağını silmekte bulunan
yeniçeri zorbasının ağzından çıkıyormuşçasına bir acıyla çıkardı. Binaena
leyh, Canan bu olağanüstü duruma ağlamak veyahut ağlamamak lazım
geleceğinde dahi şaşırıp da herkes yattıktan sonra, kendi yatağı içinde
rahat rahat ve bol bol ve kana kana ağlamayı başarabildi.
Hani ya o işine, gücüne asla zarar vermeyip kronometre saat gi
bi işlemekte olan Rakım, ertesi günü nereye gideceğini, ne edeceğini
şaşırarak “Şimdi giyinirim, şimdi kalkarım, şimdi giderim. Fakat nereye
gitmeli, ne iş görmeli?” diye ikindiyi evinde edip binaenaleyh akşamı
dahi orada çıkarmağa mecbur oldu. Saat onu geçtikten sonra Jozefi
no’nun ziyafeti akşamından kalma yarım beylik rakıdan biraz rakı çıkar
tıp içmeye başladı. Canan’ı dahi piyanoya oturtmuş idiyse de, kızcağız
efendisinde coşku göremeyince kendisinin de iştahı gider, çaldığından
öyle lezzet almazdı.
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Derken Jozefino gelmesin mi! Meğer o gün, ders günü imiş. Rakım
kendisini karşıladı. Kadın gayet şen ve hatta şuh meşrep olduğundan bin
gülümsemelerle gerek Rakım’a ve gerek Canan’a selam vermişti. İkisi de
Jozefino’nun selamını pek soğuk bir muamele ile aldılar. Jozefino şaştı,
kaldı. Bu soğuk davranışa hiçbir anlam veremedi.
Jozefino - O ne? Ben bu saadetle dolu olan haneyi bu akşam bir
kederle dolu görüyorum. Hayırdır inşallah!
Rakım - Hayır, hamdolsun hiçbir kederimiz yoktur.
Jozefino - Lisanınız, yüreğinizdeki şeyi söylemiyor. Korkarım Canan
senin canını sıktı.
Canan - (Korkusundan titreyerek) Hayır, madam ben hiçbir şey
yapmadım.
Rakım - Hiç Canan benim canımı sıkar mı? Bu lakırdıyı ben söylemiş
olsam, sen inanmamalısın.
Jozefino - Öyle olmak lazım geleceğini bilirim. Fakat bu gün sizde
mutlaka bir hal var!
Rakım - Yok değil, var! Hani ya Mister Ziklas yok mu, işte onun büyük
kızı ölüm halinde hasta da, ona pek acıyorum. Bir genç kızın gürleyip
gitmesi insanı yakmaz mı a madam?
Jozefino T- Vakıa acınacak bir şey. Hastalığı ne imiş?
Rakım - Gençlerin hastalığı ne olur? Malum a ince hastalık!
Jozefino - Vah zavallı kızcağız vah! Vallah acıdım.
Rakım - Hele benim ne kadar acıdığımı mümkün değil tasavvur
edemezsiniz. Adeta kızcağızla kardeş gibi geçinirdik.
Jozefino - Canım daha şimdiden kızı vefat etmiş kabul edip de yan
mak lazım gelmez a! İnşallah bir şey olmaz da, kalkar!
Rakım - Evet, babasına böyle tesellileri biz de verdik. Her neyse
bizim bu günkü sıkıntılarımızdan birisi işte bu. Birisi de bizim Felatun
Bey meselesi.
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Jozefino - O Felatun Bey kimdir ki, meselesi ne olduğunu anlayalım.
Rakım - Vay sen Felatun Bey’in kim olduğunu bilmiyor musun?
Jozefino - Sen ona dair bana hiçbir şey söylemedin.
Rakım - Söylemeye lüzum görmedim de onun için. Zira Felatun
Bey’i Beyoğlu’nda tanımayan kalmamıştır ki.
Jozefino - Ha, anladım, anladım. Şu Platon Bey değil mi?
Rakım - Evet, işte o! Onun Türkçe ismi Felatun, Frenkçe’si Pla
ton’dur.
Jozefino - O bir tiyatrocu aktris ile beş yıldızlı oteldede prenslik
taslamaktaydı. Hatta kendi ailesi gökyüzünden sülalesinden indiğinden
bahisle asilzadelik dava ederdi.
Rakım - Asilzadelik dava ettiğini bilmem. Velev ki etsin. Bizim mem
lekette hamdolsun bu cesaret yoktur.
Jozefino - Ey, o bey efendinin nesine acıyorsun?
Rakım - Paraları tüketmiş de onun için!
Jozefino - Vah benim çocuk Rakım’cığım vah! A oğlum dünyanın her
budalasına acımak senin vazifen mi? Platon Bey çocuk değil idi ya! Hal
buki Beyoğlu’nda onun paraları tüketeceğini çocuklar dahi anlamıştı.
Rakım - Ama ben ona acırım Jozefino, acırım. Zira ne kadar olsa
arkadaşımdı.
Jozefino - Ben inanmam ki, o adam senin arkadaşın olsun. Zira se
nin arkadaşın olsaydı, mutlaka senin akıl ve hikmetinden yararlanırdı.
Biz haber almakta idik ya! Matmazel Polini yalnız kendi hesabına olarak
Fransa’ya elli bin franktan ziyade poliçe göndermiş. Kendi aşkını oyunda
yendirip paralara ortak olan metresle yaşamanın nihayeti budur. Nerede
bir yankesici varsa onu kont veyahut baron diye Platon’a takdim eder,
derhal kumara sevk eyler ve bunlar kendi aşkından ne kazanırsa hanım
efendi de ortak olurdu.
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Rakım - (korkuyla) Sana bir şey söyleyeyim mi Jozefino? Sizin bu
Avrupa’nın fenaları, iyilerinden pek çok ziyade!
Jozefino - Ona şüphe mi ister? Lakin şunu da bil ki, sizin bu İstan
bul’un da budalaları, akıllılarından pek çok ziyade. İşittiğime göre o
Platon Bey’in üç dört yüz bin frank sermayesi varmış. Bu sermayenin
adıyla üç dört yüz bin sene ömrü olsa, yine bir bey olarak yaşayabilir
di. Bu parayı kendisine babası bırakmış. O dahi kendisini harcamaya
zorunlu görmüş. Bakalım bey efendimizin üç dört yüz kuruş kazanmak
kudreti var mıydı?
Rakım - Ne gezer!
Jozefino - Gördün mü bir kere? İnsan para harcar ama para kazan
mağa kudreti olur ve daha alası para kazanmağa başlar da, öyle harcar.
Para kazanmağa başlar da harcar dememin sebebi şudur ki, bazı adamlar
kendilerinin para kazanmaya güçlerinin yettiğini zannederlerse de, bu
zan ellerindeki servetin bitmeyeceği hakkında olan zanları gibidir. Sen
de gençsin. Hem senin hünerin, senin becerin kazandırıyordu. Sen niçin
onun gibi yapmadın?
Rakım - (Garip bir gülümsemeyle yavaşça) Beni de sen baştan çı
karmadın mı?
Jozefino - Bak şu dadı çocuğuna bir kere. Bak şu beşik bebeğine!
Ah isterdim senin de yakanı Matmazel (Bu aralık Canan, efendisinin Jo
zefino’nun kulağına fısıldadığını görünce dışarıya çıkar) Polini gibi birisi
yakalamış olsaydı da, seni de görseydim.
Rakım - Benim neyimi alacak?
Jozefino - Hiç olmazsa seni işten, güçten engelleyip perişan eylerdi
ya. Zalim, ben sana validelik ettim. Pek de validelik demeyim ama hem
şirelik ettim. Daha doğrusu dostluk ettim.
Rakım - Canım, bilmiyor muyum ya, Latife ediyorum.

159

AHMET MİTHAT EFENDİ

Jozefino - Ha şöyle, kendi idaresine gücü olmayan ve halbuki dün
yasında kendisinden başka bir kimseyi beğenmeyen başıboşların haline
acıyıp da mesut haneni acıyla doldurmanın ne anlamı var? Biraz da şaka
yap. Hele şu rakıdan bir yudum da bana ver bakayım. Jozefino rakı içi
yormuş diye büyük madamların kulağına gidecek olsa, dünyada benden
daha fena karı olmazdı. Fakat Jozefino rakı içer ama Rakım’ın yanında
içer. Erkek sevdi sever ama Rakım’ı sevdi ve onu sever! Zira ertesi günü
Beyoğlu’nda ilan olunmayacağını bilir. Ah benim akıllı Rakım’cığım, şu
kafir Canan seni benim kucağımdan aldı ama vallahi kızcağıza darılmam!
Ondan başka birisi almış olsaydı, sen beni dahi yataklara serilmiş görür
dün. Lakin Canan nereye gitti?
Rakım - Çağıralım. Canan! Canan!
Canan - (Dışarıdan) Buyur efendim!
Efendisinin kendisini çağırması üzerine kızcağız sevine sevine gelir.
Gerek Jozefino’ya ve gerek efendisine içki sunar. Jozefino’nun sözleri
Rakım’ın kederini dağıtmış olduğu için canı mızıka ister. Jozefino bizzat
kalkar, gayet keyifli havalarla ortalığın evvelki ağız tadını yeniler. Ondan
sonra Canan dahi piyanoya oturup hem şarkı okur, hem piyanoya do
kunur. Ta saat on bir buçuğa, on ikiye gelir.
Jozefino - Rakım!
Rakım - Ne var?
Jozefino - Bu akşam beni misafir kabul eder misin?
Rakım - (tereddüt etmeden) Hay hay, canıma minnet! Hem kabul
ederim, hem de sen bana bu kadar zahmet çıkarmadığın için sana bir
de teşekkür ederim.
Jozefino - Ama bir şartı var.
Rakım - Nedir bakalım o şart?
Jozefino - Sen yerinden kımıldanmayıp her geceki rahatını bozma
yacaksın. Ben Canan’la beraber yatarım.
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Jozefino’nun o gece dahi orada kalacağı ve kendisiyle beraber ya
tacağı Canan’ın çehresinde yeni bir neşe vardı.
Rakım - Hayır, işte yalnız bu olmaz. Sen benim rahatımı istemiyor
musun? Ben dadımın odasında pekala rahat ederim. Şimdi Canan kal
kar, benim yatağımın çarşaflarını değiştirir. Haydi, Canan bakalım (Canan
sevinerek gider.)
Jozefino - Vay, hani ya teklifsiz, zahmetsiz bulunacaktık ya! İşte sen
rahatsız oldun.
Rakım - Hiç, asla!
Jozefino - Hem çarşaflarım niçin değiştiriyorsun?
Rakım - (Gülümsemeyle) Belki yadırgarsın diye.
Jozefino - Ben şimdi seni döveceğim. Vaktiyle sen bana ben sana
soğuk durduk mu? İşte ben bu gece senin misk gibi kokunu koklayarak
yatağında yatar, rahat ederim.
Rakım - Şimdi bu latifeleri bırakalım da, dadımdan yemeğimizi
soralım.
Jozefino - Vallahi istediğim gibi olmadı. Siz yine bir şeyleri karıştır
dınız.
Rakım - Bre canım teklifsiz olalım diye aç mı kalalım? Hazır daha
vaktimiz var. Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa derhal yerine getiririz dadı
cığım!
Fedayi - (Aşağıdan) Buyur oğlum!
Rakım - Biraz buraya gelsen a!
Jozefino - İşte şimdi dadıyı da darıltacağız.
Rakım - Dadıyı mı? Amma anlamışsın ha!
Fedayi geldiğinde Rakım akşama yiyecek ne olduğunu sorar. Mev
sim patlıcan mevsimi olduğu için dadı bir ala patlıcanlı kebap, bir de ala
oturtma ve bir patlıcan dolması ve bir de pilav olduğunu söyler.
Fedayi - Korkarım bu akşam kokanayı bizde alıkoyacaksın ?
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Rakım - Evet, yemeğimiz de kifayet eder ya.
Fedayi - (Tam bir memnuniyet tavrıyla) Eder efendim, eder. Bizim
sahanlarımız büyüktür. Sor kokanaya da, eğer canı başka bir şey daha
istiyorsa, hemen yapıverelim. Yağımız var, şekerimiz var, pirincimiz var,
ham dolsun her şeyimiz var.
Jozefino dadı kalfanın memnun tavrını görünce onun dahi kendi
sini kabul etmiş olduğunu anlamıştı. Bir de Rakım yemekleri sayıp tarif
edince Jozefino çocuk gibi sevinerek:
- Daha ne isteriz ki, bu kadar yemek çoktur bile. Teşekkür ederim
dadı kalfaya ki, beni seviyor!
Rakım - (Bu sözleri dadı kalfaya tercüme ve onun dahi cevabını
Jozefino’ya açıkladıktan ve dadı kalfa gittikten sonra) Sen ne zanne
diyorsun Allah’ı seversen? Bizim dadı kalfa sevilecek insanları benden
daha alabilir... Sen burada altı ay misafir olsan, dadı kalfanın bu geceki
memnuniyetini altı ay müddet daha uzatmış olursun..
Jozefino - Mutlusun Rakım, vallahi mutlusun. Yüzünü yerlere süre
rek Cenab-ı Hakk’a dua ve teşekkür et.
Rakım - Evet, Cenab-ı Hakk’ın, hakkımda olan bunca lütuf ve ihsa
nını takdir etmeyecek kadar değilim madam... Benim gibi öksüz çocuğu
bu kadar nimette boğmak!Bana senin gibi dostlar vermek... Canan da
işini bitirdiği için geldi. Mızıkalarla, şarkılarla yemek vaktine kadar vakit
geçirildi. Sofra kurmak vakti geldiğinde hepsi işe yardım edip Jozefino
bizzat sofrayı kurmuş, Rakım da dadı kalfaya zahmet olmaması için aşa
ğıdan yemekleri getirivermişti. Hepsi beraber sofraya oturup yemeği
yediler. Bunların o geceki halini birisi görseydi, Jozefino’yu ya Rakım’ın
annesi sanır, yahut ablası. Zira bu dereceye kadar beyinlerinde karmaşa
yokmuşçasına Rakım Jozefino’dan bir sigara yakıvermesini rica ederdi.
Bu muhabbet saat üçe kadar sürdü. Ondan sonra Jozefino Rakım’ın ya

162

FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ

tağına, Rakım dadısının odasına ve Canan dahi kendi yerine çekilmek
üzere salon boşaltıldı.
Geçen defa olduğu gibi mutlaka bu defa da Jozefino Canan’ı sorar.
Aferin, iyi bildiniz.
Hem de mutlaka bu defa Canan dahi kendisinde bazı sırları
keşfeder.
Hay, hay! Çünkü Kağıthane seyahati ve gece misafirliğinin ikinci defa
olmasıyla beraber, üç dört aydan beri dostluğun da biraz daha genişle
mesi kızcağıza bu cesareti verebileceği hesap olunur.
Acaba gerçekten vermiş mi ki?
Vermiş ya! İşte size hikaye edelim de bakınız:
Canan misafir soyundurmak için yanına gidip de, Jozefino soyun
mağa başladığı anda sorgulamaya başladı.
Jozefino - Ey, söyle bakalım Canan Hanım, efendi seni hala sevmi
yor mu?
Canan - (Küçük bir utangaçlıkla) Efendi beni niçin sevmesin? İşte
gördünüz ya, bu günkü dargınlığı da bana değilmiş.
Jozefino - Hayır, amacım o değil. Seni hala kardeş gibi mi seviyor
demek isterim.
Canan - Kardeş gibi de seviyor, kızı gibi de seviyor.
Jozefino - Kızarma da, daha ne gibi seviyor ben hepsini bilirim ya!
Sana da söyletmek istiyorum. Çünkü böyle şeyler bana lezzet verir.
Canan - (Ezilerek) Her türlü seviyor.
Jozefino - Söyle diyorum.
Canan - Söyledim ya işte.
Jozefino - Söylemiyorsun ki. Hiç bu odada, bu yatakta beraber
yattığınız var mı?
Canan - (Kederle) Of ustacığım, ama artık çok soruyorsunuz.
Jozefino - Soracağım! Evet, sormaya hakkım var..
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Ben senin validen gibi değil miyim?
Canan - Öylesiniz ustacığım.
Jozefino - İyi ya işte, benden, validenden sırrını saklamamalı. Doğru
söyle bakayım, efendi seni odalık etti mi?
Ustasının bu derece ısrarı üzerine Canan’ın bildiğimiz utangaçlığı yine
baş göstererek Jozefino’yu bırakıp kaçmak ister ama Jozefino kendisini
yakalayıp baskısını sürdürünce (Çar naçar) Etti ustacığım!
Jozefino - Yalan!
Canan - Vallah etti! İki ay oluyor.
Jozefino - (Derinden bir göğüs geçirmekle beraber beklemediği
bir memnuniyetle) Aferin Canan, aferin! Oh işte şimdi tamamıyla ra
hatladım.
Canan - (Biraz daha cesaret bularak) Niçin ustacığım.
Jozefino - Ben bilirim niçin!
Canan - Yok ama ben sizden sırrımı saklamadım ya. Siz de bildiğinizi
benden saklamayınız.
Biçare Canan’ın Jozefino gibi hem efendisinin halini bilen hem de
kendisi için dadı kalfadan sonra ikinci sırdaş olan bir kadının halledeceği
bir hayli sıkıntısı olmasıyla sırlarını ustasına açtığı gibi, onun dahi kendi
sine açılmasında ısrar ederek:
Canan - Ben hala dadı kalfaya bile söylememiş olduğum bu sırrı
size söyledim de, siz bana...
Jozefino - Vay daha dadı kalfa bilmiyor mu?
Canan - Hayır, ustacığım söylemedim.
Jozefino - Niçin söylemedin? Ondan bir korkun var mı?
Canan - Yok!
Jozefino - Hele hele, korkun yoksa niçin söylemiyorsun?
Canan - Söylesem dadı kalfa memnun bile olur ama işte...
Jozefino - Öyle olduktan sonra, söylememekte ne anlam var?
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Canan - Nasıl söyleyeyim ya? Utanıyorum!..
Kızcağız şu “utanıyorum” sözünü o kadar bir utangaçlık içinde
söylemiş idi ki, başka bir kız olsa göğsünü gere, gere gururla söyleme
si yararına olan bu sözü dadı kalfaya bile söylemekten utanan Canan
hakkında Jozefino’nun içte sevgisi bir kat daha arttı. Dolayısıyla kızın
kendisine göstermiş olduğu güvene karşılık:
Jozefino - Evet, rahatladım. Şunun için ki Rakım her ne kadar gayet
akıllı ve olgun bir çocuk ise de, gönlü henüz bir yere tam bağlanmamış
olduğundan kendisini perişan edecek bir yere gönül bağlarsa gerek ken
disinin, gerek sizin perişan olmanızdan korkarım. İşte yine onun gibi bir
delikanlının yüz binlerce frank servetini elden çıkararak şimdi perişan
olduğunu bu akşam kendisi söyledi. Gerçi seni satın aldığı zamandan
beri seviyordu. Lakin senin de dediğin gibi adeta bir bacısı gibi seviyor
du. Böyle muhabbetlerse insanın gönlünü bağlamaz. Gönül yine kendisi
için bağlanacak bir yer arar. işte şimdi sana bağlanmış. Artık Rakım’ın
hiçbir tarafa göz ucuyla bile bakmayacağından emin olabilirim. Sen de
emin ol.
Canan - Canım ustacığım! Size bir şey soracağım.
Jozefino - Sor kızım.
Canan - Hani ya, şu bizim efendinin okuttuğu kızlar yok mu!
Jozefino - Evet, işte onların büyüğü bugünlerde ölüm halinde ke
yifsizmiş.
Canan - Ben de asıl onu soracağım ya, bizim efendi o kız için pek
çok düşünmektedir.
Jozefino - Sen de buna pek merak ediyorsun öyle mi?
Canan - Bencesi değil! Efendinin bu kadar düşünmesini istemiyo
rum ustacığım.
Jozefino - Çocukluk etme, sana demincek demedim mi? Eğer efen
di seni odalık etmeden olsaydı ne kadar düşünsen yeri vardı. Bundan
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sonra ise Cennet’ten huri çıksa yararı yok. Ben Rakım Efendi’yi senden
çok tanırım!...
Canan ( Jozefino’yu kucaklayıp öperek) Ah benim ustacığım! Vallahi
yüreğime rahatlık verdin.
Jozefino - (O da kızcağızı öperek) Bak kahpeye bir kere! Ne vakit
Rakım’a sahip olmuş, ne vakit de kıskanmaya başlamış. Seni yaramaz
seni!
İşte bu gece Canan’ın Jozefino’ya açtığı sırlar bu konuşmadan biline
bilecek şeyler olup bunları henüz dadı kalfa da bilmediğinden gerçekten
sır olarak kabul edilmelerinde fayda vardır.
Geçen konuşmadan sonra Jozefino yatağına girmiş olduğundan Ca
nan da odasına geldi. Geldi amma, odasını boş ve tenha bulmadı. Yarım
saatten beri kendisini bekleyen koca Rakım, Canan’ın Jozefino ile etmiş
olduğu konuşmaları hemen tamamiyle dinlemişti. Kız efendisini böyle
şaşılacak bir şekilde odasında görünce ve Jozefino ile sır olarak söyleşmiş
olduğu şeyleri işitmiş olacağını da anlayınca bir aralık korkarak benzi at
mıştı. Lakin Rakım’ın çehresinde kendi korkusunun artmasını gerektirecek
sebep göremediğine ve gündüzki hallerin bütün bütün kaybolduğunu
görünce rahatladığı gibi efendisi sessiz olması yolunda işaret parmağını
dudağı üzerine koymuş bulunduğundan ses bile çıkaramadı.
Bundan sonra bir fısıltı da Canan’ın odasında başladı. Zira Jozefino
ile aralarında yalnız ince bir duvar bulunduğundan açıktan konuşula
mazdı. Fakat bu fısıltıya kulak verecek olsa yine Jozefino’nun Canan’a
vermiş olduğu güvenceyi güçlendirecek şeylerden başka bir şey değildi.
Biz burada hep o güvenceyi tekrarla niçin lafı uzatalım? Yalnız Rakım’ın
şu konuşmasını yazmış olsak yeterlidir.
- Dadı uyudu! Beni uyku tutmadı da, onun için geldim Canan!
Bir çeyrek, yirmi dakika sonra bu fısıltı da bitip genel bir sessizliğin
olması ev içinde herkesin uykuya dalmış olduğunu gösteriyordu. Mevsim
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yaz olması ve Canan’ın zaten talimatlı bulunması sebebiyle sabah erken
den ve fakat ne kadar erkenden olsa nihayet saat onda efendisini!... Hayır,
efendiciğini uyandırmıştı. O da güya dadı kalfaya duyurmamak için onun
odasındaki yatağına geçmek için kalkıp karanlık odaya gelmiş idiyse de,
dadı kalfa yatağında olmayıp aşağıda tencereleri, sahanları tıkırdatmakta
olduğunu görünce “Desen a ki, dadı kalfaya da işi anlattık. Zararı yok,
hep arzu ettiği şey bu değil miydi? İşte varsın buna da memnun olsun”
diye masumane bir hülya ile yatağına girip uyumuştu.
Saat on ikide herkes uyandığından Rakım da tekrar uyandı. Sabah
keyfinin en alası kışa özgü olduğundan Jozefino yazın bahçeye karşı edi
len sabah keyfini o kadar lezzetli bulamayarak saat bire kadar değişik
uğraşılardan sonra kalktı, giyindi, Rakım’a veda ederek çıktı, işine gitti.
Hani ya Rakım saat onda karanlık odaya geçtiği zaman “Varsın dadı
kalfa da memnun olsun” filan dememiş miydi? Bu zannının güçlenme
siyle tersini görürse şaşar mısınız? Dadı kalfada bir surat, bir çehre ki,
Allah korusun! Hatta o gün çarşıdan, alınacak büyük bir şey varsa haber
verilmesi hakkında Rakım kendisinden emir isteyince hiçbir şeye gerek
olmadığı cevabının her harfini birer taş gibi fırlatıp, Rakım’ın kafasına
vurmuştu.
Çok şey! Bizim dadı kalfa ha!
Evet, işte Rakım’ı evladı gibi sevip, Canan’ı da kızı gibi severek ikisini
baş göz etmeyi kendisi için en büyük gurur sayan bizim dadı kalfada bu
kadar hiddet ve surat vardı!
Rakım gittikten sonra Canan dadı kalfanın yanına, gelip teşekkürlü
ve memnun bir tavırla eğer Jozefino gelmemiş olsaydı, efendinin dünkü
kederi hala devam edeceğini ve o iyi karıcık gelip de efendinin kederini
savdığı için pek memnun kaldığını dadı kalfaya anlatınca:
Fedayi - (Öfkesinden ağlamaklı) Bundan sonra o karı bir daha bu
eve girerse, efendinin kederini bir daha savsın!
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Canan - Ne oldu ya a dadı kalfacığım?
Fedayi - Ne olduğunu ben bilirim. Zavallı kızcağız, ne olduğunu
ben bilirim.
Canan - (Korkarak) Vallahi dadı kalfacığım, ne olduğunu ben de
bilmek isterim. Ne oldu Allah’ını seversen.
Fedayi - Ne olduğunu sen de bilirsen, sen de benim gibi o karıyı bir
daha bu eve koymadıktan başka, efendiye de onunla bir daha görüşme
yeceği için yemin verdirmekte benimle beraber olursun.
Canan - Ben zaten her şeyde seninle beraber değil miyim dadı
kalfacığım? Fakat ne oldu Allah’ını seversen dadı kalfacığım? Seni bu
kadar öfkelendiren nedir?
Fedayi - Böyle şeyleri sana söylemek iyi değildir ama içim çok yan
dığı için artık dayanamayıp söyleyeceğim.
Canan - Söyle dadı kalfacığım, Allah’ını seversen söyle.
Fedayi - Söyleyeceğim şu ki, bu gece efendi beni uyumuş zannedip
yatağından kaçmışsa beğenir misin?
Canan - (Kıpkırmızı olarak) Ey!
Fedayi - İyisi, daha anlayamadın mı?
Canan - Anlayamadım dadı kalfacığım.
Fedayi - Ahmak sen de! Senin dünyadan haberin yok. Seni efendiye
beğendiremediğimizin sebebi işte buymuş. Bu gece benim odamdan
kalkıp doğruca o Frenk kokanasının odasına gidip ta sabahleyin saat
ondan sonra yavaş yavaş geldiğini ben buradan mutfaktan duydum.
Artık ben buna nasıl razı olabilirim?
Dadı kalfanın bu yoldaki kuşkuları Canan’dan başka bir kız için bel
ki de alaylı bir gülümsemeyi gerektirirse de zavallı Canan için bir süre
tereddüde ve utangaçlığının artmasına sebep oldu. Lakin dadı kalfanın
asılsız bir zan için efendisine bu kadar öfkelenmesine bir türlü razı ola
mayarak zaten efendinin de acısı bulunduğundan şu aralık dadı kalfa
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bile kendisine bir sert laf söylerse durup dururken ortada bir fenalık
çıkabileceğini hesaba katarak:
Canan - Şey, dadı kalfacığım, ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Fedayi - Ne söyleyeceksin bakayım?
Canan - Ben böyle şeyi ne efendiden ümit edebilirim, ne de Joze
fino’dan.
Fedayi - Haydi, hey çocuk sen de? Senin dünyadan haberin yok
dedim.
Canan - Var dadı kalfacığım var.
Fedayi - (Canan’ın suratı mosmor olduğunu görünce derhal şüphesi
değişerek) Kız, korkarım!
Canan - (Boynunu bükerek) Evet, dadı kalfacığım.
Fedayi - Senin yanında mıydı?
Canan - (Artık utanmaya bile gerek kalmadığını görünce koşup dadı
kalfanın boynuna sarılarak ve öperek) Ben senin kızın değil miyim dadı
kalfacığım? Sen benim anam değil misin ya?
Fedayi - (Canan’dan ziyade bir memnuniyetle o da onu öperek) Vay
öyle mi? Oh, evet, sen benim kızımdın şimdi daha büyük kızım oldun.
Oh elhamdülillah! Zavallı kokana, zavallı Rakım, boş yere günahınıza
girdim.) Elbette helallik dilerim ya!...
Sadık Arap’ın bir dakika önceki hışım ve öfkesi, bir dakika sonra yi
ne o oranda bir memnuniyete dönüşerek Canan’a birçok talimat daha
verdi. Hele Canan Jozefino’nun gerek efendi ve gerek kendisi için ne
kadar sadık bir dost, bir kadın olduğunu dadıya gereğince açıkladıktan
sonra Arap’ın Jozefino hakkındaki eski muhabbeti de birkaç kat arttı. O
akşam Rakım evine gelince Fedayi bir türlü emniyetini gizleyemeyerek
durumu efendisine açtı. Rakım da Canan’ı yakında nikahlayacağını söy
ledi. Aman dadı kalfadaki sevinç! Rakım da kucağında, Canan da, onu
da öper, onu da! Ertesi ders günü Jozefino gelince dadı kalfa “Karının
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murdar günahı üzerimde kalmasın” diye Canan’ın tercümanlığı aracılığıyla
meseleyi Jozefino’ya anlattı ve kusurunun affını rica eyledi. Jozefino bir
kahkaha ile gülüp ve bu kahkahasıyla birçok şeyi ifade ederek “Bugün
zannederim ki, Rakım’ın ve Canan’ın benden daha sadık dostları ancak
sen olabilirsin. Ben bilirim ki Canan’ın Rakım’la evliliğini isteyerek çok
şey yaptın. Lakin sen yalnız Canan’ı sevk ederdin, Rakım’ı sevk işini de
ben üzerime almıştım. İnanmazsanız Rakım’a sorunuz. O mert çocuktur,
inkar etmez” dedi. Zaten Rakım akşam geldiğinde Canan’ın muhabbetine
Jozefino’nun kendisini ne kadar sevk etmiş olduğunu inkar etmeyerek
alemde kendisini seven bir dadı kalfa varsa, bir de Jozefino olduğunu
sevinçle açığa vurdu.
Doktor mösyö (Z) ile Rakım’ın ve babasının zavallı Matmazel Can
huzurunda oynamak istedikleri oyunu beceremeyip de kızcağız sırlarını
açığa vurduktan sonra hastalığı hızla artmaya başladığından Ziklas diğer
kızı Margrit için de korkup, onu bazı aldatma ve vaatlerle İskenderiye’ye
aşırmıştı. Sonra da Ziklas Rakım’ı davet etti.
Baba, anne ve kızla beraber Rakım da kurşunlu mahzenden sandala
binerek vapura kadar gitti. Ziklas kızını kaptana emanet ettiğinden birinci
kamarada kaptan bunlara çay ve kahve ikramıyla hatırlarını aldı. Margrit
oturacakları kadar oturup, ayrıldıkları zaman anne ve babasıyla veda
laşarak Türkçe ve yavaşça kulağına “Ey Rakım, seni üç parça edebilmek
mümkün olsaydı, ben de bir parçana sahip olmaktan asla vazgeçmez
dim. Bir de kız kardeşimin sana ilgisini duyduğum için artık benim Araya
girmemem lazım geldi. Eğer haber almamış olsaydım şimdi bir yatakta
beni görürdünüz! Ne ettim ettim, yüreğim üzerine taş bağladım, kendimi
senin aşkının adı verilen ölümün pençesinden kurtarabildim. Canan’a
özel selam söyle. Kız kardeşimin katili kendisi olduğunu bilsin. Fakat bu
katilde tamamiyle mazur olduğuna da emin olsun” dedi.
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Acayip! Evet, işte burası biraz acayiptir. Daha acayibini ister misi
niz? Cezayir’den birisinin mutasarrıflığını kabullenip Dersaadet’ten(İs
tanbul’dan) hareket eden Felatun Bey’i de bu vapur götürmekte idi.
Güverte üzerinde Rakım ona da rastladı.
Rakım - Vay beyim! Rabb’im selametler versin.
Felatun - İstanbul’un zevkini size bıraktık birader. Ben Kaymakam
oldum, gidiyorum. Artık Matmazel Ziklas ile enine boyuna zevk ediniz.
Rakım - (Şiddetle göğüs geçirerek) Birisini bu gün, yarın mezara
götüreceğiz. İşte birisini sizin bindiğiniz şu vapur İskenderiye’ye götürüyor.
İstanbul’un zevkini süren varsa, o da sizsiniz.
Felatun - (Rakım Efendi’den çok şiddetle içini çekerek) Evet, hakkın
var. Babamdan kalanı tamamen yedikten sonra, yüz elli bin kuruş kadar
da açık borç etmişimdir. Fena zevk değildir doğrusu.
Rakım - Zararı yok birader. İnsanın aklı sonradan başına gelir. Bun
dan sonra yapmazsınız.
Felatun - Bundan sonra alacağım maaştan kendimi besledikten son
ra arttıracağım miktarla bin beş yüz lira borcu ödemeğe hepsi yeterse
belki doksan yaşında iken yine hovardalığa vakit bulabilirim.
Rakım - Adam sen de, ödenmeyecek borç mu olur?
Felatun - Yok birader! Sefahat ettim, çocukluk ettim. Her haltı iş
ledim. Ama memur olduğum yerde maaşımla kanaat ederek doğru ve
dürüst bir şekilde çalışacağıma emin olmanı rica ederim.
Rakım - Allah için birader, bu emniyet bende vardır. Rabb’im yardım
etsin. Benim muradım, inşallah bundan böyle nasibin artar da borcunu
ödemekten başka bundan sonra da bileğinin gücüyle zevk etmeye fırsat
bulursun demektir.
Felatun - Sadakatle hizmet ettikten sonra bu söylediğin şey mey
dana gelmez diyemeyiz.
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Rakım - Hah işte memuriyete bu fikir ve inançla girmeni isterim.
Bu fikir ve inanç kimde olursa mutlaka Allah’ın yardımına mazhar olur.
Allah selamet versin birader. Bizi gönülden çıkarmazsın ya. Arada bir
mektuplaşırız.
Felatun - Hay hay, adiyo monşer!
Rakım - Bon vuayaj mon ami!
İngiliz kinine ne dersiniz yahu? Mayonez meselesinden sonra Zik
las ile Felatun arasında hasıl olan nefret hala sürüyor. Zira Felatun’un
Rakım ile vedalaştığını karı koca gördükleri halde çocuğa merhaba bile
demediler. Ama hakları da yok mudur ya?
Bunlar yine geldikleri sandala binerek Kurşunlu mahzene çıktılar.
Rakım bazı ev işlerinin olduğunu söyleyip döndü. Ziklas ile karısı da gidip
hastalığın esiri olan biçare Can ile ilgilenmeye başladılar. Zira artık he
kimler kızcağızla uğraşmayı bıraktıklarından annesi ve babası da bugün,
yarın ölümünü beklediklerinden her istediği şeyi verirdiler. O gün ise
kızın canı biraz et istemiş. Aşçıyı çağırıp gayet kuvvetli olmasını tenbihle
beraber iyi bir et suyu ısmarlamış. Anne babası kendisini et suyu içine
(bisküvi) peksimet doğrayıp yerken buldular. Böyle bir hale çoktan beri
rastlamadıklarından şaşırmışlardı. Kızcağız tamamını yedikten sonra yat
mayıp yatağı içine oturdu ve tabip mösyö (Z) yi çağırmalarını istedi.
Bir saat sonra tabip geldi. Kız göğsünden şimdiye kadar hiç hisset
memiş olduğu hoş bir kaşıntı gibi bir şey hissettiğini haber verdi.
Tabip - Hala kan gelir mi?
Can - İki günden beri yoktur.
Tabip - Ya balgam?
Can - İki gün evveli kanlı balgam ve pıhtılar tükürmekte idim. İki
günden beri hiçbir şey geldiği yoktur.
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Tabip - Pekala, pekala, demek oluyor ki, rahat ediyorsunuz. Artık
bu rahatınız üzerine yeniden bir şey düzenlemeye gerek de yoktur. Bes
leyecek şeyler yemeli. Soğuktan kendinizi korumalısınız.
Doktor efendi şu emirleri vermişse de yüreği “Demek oluyor ki, iki
gün sonra bütün bütün rahat edeceksiniz. Zira bu hastalık insanın son
günlerinde birkaç gün böyle davranır” demekte bulunmuştu. Fakat dok
torun yüreğinde olan manadan anne ve babanın ne haberi olabilir? Onlar
doktorun “Pekâla, pekâla!” demesi üzerine kızlarını gerçekten pek ala
zannetmişlerdi. Yahu, bu zalim hastalık son günlerinde insanın midesini
de mi açıyor, ne oluyor? Can’ın midesine bayağı bir kuvvet geldi. Hem
gayet kuvvetli et suları göğsünü dahi yumuşattığından öksürüğü bütün
bütün kesilmiş ve dolayısıyla kan ve balgamları da unutulmuştu. Garibi
şunda ki, doktorun vazifesinden sonra iki değil, beş gün geçti, kız hala
vefat etmedi! Vefat etmemesinden başka, etmek istemediği de görül
meğe başladı. Dolayısıyla tabip tekrar çağrılarak kızı etrafıyla muayene
eyledikten, hastalığın bu kadar değişmesine bir anlam veremeyip, tedbir
olarak ne yararı olacak ve ne de zarar verecek bir su tertibiyle yine güzel
ce beslenmesini ve soğuktan, nemden, tozdan, topraktan korunmasını
önererek kalktı, gitti.
Doktorun bu kez verdiği ilaç ne etkiliymiş! Kız midesinde gittikçe
kuvvet bulmakta. İkinci gün tabip efendi bir daha çağrılarak yine o ilaçtan
ve fakat biraz daha kuvvetlicisinden istendi. Herif kendi ilacında böyle
bir tesir olmadığını bildiği halde, ilacı hakkında oluşan beklentiye zarar
vermeyip, güya daha kuvvetlisini düzenledi.
Şimdi, ilacın bu seferki etkisi daha ziyade oldu ya! Yatağında dönemeyen hasta oda içinde dolaşmaya bile başladı. Ey şimdi Moliere’in
tabipler hakkında söylediği söz yalan mıdır? Tabipliğin en bilgece yönü
bir hastanın vefat etmiş olduğunu anlamak olup, yoksa bir hastalığın
hangi hastalık olduğunu teşhis etmeyi başarsalar bile her hastalığın birçok
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çeşidi olduğundan hangi çeşitten olduğunu hükmedememektedirler.
Verem hakkında hastalığı teşhis kitaplarına konulmuş olan sayfalarda
yazar ki, bu illete tutulanlar için ilaç olmayıp, verilen ilaçlarsa henüz
tam tecrübe edilmemiş olan şeylerdir. Lakin en altında tedbir olarak iki
satır daha yazılmış... Denilmiş ki “Bu hastalıktan bazen kendi kendisine
iyi olanlar da vardır” şimdi bizim doktor (Z) dahi biçare Can’ın yeniden
can kazandığını görünce “Pataloji kitabının şu son uyarısı doğru imiş
be!” diye kendi kendisine şaşarak kızın iyi olacağını inandıktan sonra
herif bütünüyle lokmadan kesildi, gitti ki...
Şaka değil, kız gereği kadar kendisini toparlamıştı. Hatta yataktan
tamamen çıktı. Gündüz elbisesini de giydi. Ziklas iki günde bir kere
kızın değişen halini Rakım’a yazar idiyse de “işte oğul size gerekli bilgiyi
verdim. Ama evime gelir de, kızı ziyaret ederseniz korkarım ki, hastalığı
tekrar eder” eklemesini hiçbir mektubunda eksik etmezdi.
Derken kızcağıza sağlık geldikçe canı da sıkılmaya başlayarak
hocasını istemesin mi? Doktor (Z) den önce babası itiraz ederek has
talığının nüksedebileceğini açıklamışlarsa da kızı ikna etmek mümkün
olamayıp, bilakis kız artık Rakım için yüreğinde aşka benzer bir şey his
sedememekte olduğunu temin eylediğine ve özellikle babası, İzmir’de
bulunup öteden beri kendisiyle evlenmeye can atan bir kuzeniyle artık
evliliğini önerince kızın buna da razı olmasının üzerine Rakım’a bir uşak
gönderilerek çağrıldı.
Koca Rakım, kızı hayatta görünce sevincinden çıldıracağı geldi. Can
ise Rakım’ı görünce vücudunda daha ziyade bir rahat, bir sohbet bularak
“Bester ger hüma alem-i besrem tigi zenend Ne tüvan bered hevayı
tuberun ez serma” beytini okumuş idiyse de, Rakım kendisini bu hale
koyanlar işte bu beyitler olduğundan bahisle bu gibi şairane hayallere
önem vermemesini önerip ve kız da artık yeniden kazandığı hayatı korumaya gayret edeceğine dair söz verdiğinden herkes rahatladı.
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Rakım o kadar sevindi ki, yutkunup durmasından bir şey söylemek
istediği halde söyleyemediğini gerek Can ve gerekse anne ve babası
anlamışlardı. Dolayısıyla Can’ın isteğini dillendirmesi üzerine Rakım
“Efendim, söyleyeceğim söz yalnız pederinize mahsustur” diye onu bir
tarafa çekip “Gördünüz mü Mösyö Ziklas!”
“Cenabı hak işte hem üç yüz bin lira servetinizi ve hem de nur
gibi kızınızı size tekrar ihsan eyledi” demiştir ki, Ziklas o tok gözlü mert,
sadık Rakım’dan bu sözleri işitince, oğlanı bir kat daha sevip, yüreğine
sokacağı geldi.
Artık bundan sonra sözü uzatmakta lezzet yoktur. İşi hemen tat
lısına bağlayalım:
Ziklas yazacağı kağıtları yazıp, vereceği haberi söyledikten sonra
işin üzerinden iki buçuk, üç ay kadar zaman geçmişti ki, Margrit İsken
deriye’den ve Can’ın yavuklusu İzmir’den ve Margrit ile evlenmesi yine
bu aralık kararlaştırılan bir yeğeni de Halep’ten gelip kasım üzeri bunların
evliliği için verilen baloda, ömründe ilk defa olarak Rakım bile oynadı.
Hele sonraki gün kendi evine gelince dadı kalfa, Canan’ın, can evindeki
biricik yavrucuğunun canlanıp oynamakta bulunduğunu haber verdi ki,
bu haber Rakım’ı her şeyden daha fazla sevindirdi.
Bir daha altı ay sonra Rakım’ın Jozefino kucağına nur topu gibi bir
erkek evlat kundağını koymak şartıyla o sadık dostu da memnun etmiş
olmasını hatırlatmakla sözümüzü bitiririz.
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