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1001 Temel Eserl 
iftiharla sunuyoruz 

Tarihimize mana, milli benliğ-imize güç ka: 
tan kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eser
Iere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyo
loji, felsefe, folklor gibi millt ruhu geliştiren,ona 
yön veren konularda "Gerçek eserler" ,elimizin 
albndadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu 
eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü 
devirler de.ğişmelere yol açmış~ dil değişmiş, 
yazı değişmiştir. · 



Gözden ve gönülden. uzak kalmış unutul
maya yüz tutmuş ·Ama değerinden hiçbir şey 
kaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazan
mış- binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, 
tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir.· 
Çilnkü onları ~erleyip - topadayacak ve 
günümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacak 

değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır. 

Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen 
ve bizi biz yapan, kültürüiiiüzde "Köşetaşı" 
vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurta-
rıp, nesillere ulaştırmayı planladık. , 

Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımiz 
"1000 Temel Eser" serisi, Milli Eğitim Bakanlı· 
ğınca· durdurulunca, bugüne kadar yayinianan 
66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve 
"Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınla
maya karar verdik. "1000 Temel Eser" serisini 
hazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeni 
üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımız
dan yardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayın 

hayatındaki geniş imkanlarını 1001 Temel Eser 
için daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gu
rurla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere 
ve gönüllere ser~ememiz zamanı gelmiş bulu
nuyor. Milli değer ve manada her 'kitap ve her 
yazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir art 
düşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerli 
gibi ortaya konmayacaktır; Çünkü esas gaye bin: 
yıllık tarihimizin . temelini, mayasını gözler 



önüne semıek, onları layık oldukları yere oturt
maktır. 

Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddi 
hiç bir kar beklemiyotuz. Karımız sadece gu
tur, iftihar,hizmet zevki olacaktır. 

KEMAL ILICAK 

. Tercüman . Gazetesi Sahibi 





- YAZAR ye ESERLERİ HAKKINDA -

1 -HAYATI: Tanzimat dönemi Türk edebiyatının 
de~erli simalanndan ve Türk mizah edebiyatının ön. 
cülerinden olan Mehmet Ali Bey, kuvvetli tahminlere 
göre, 1844 yılında İstanbul'da do~du (1) Babası, Yusuf 
Ceınil Bey adında bir devlet memuruydu. Yusuf Cemil 
Bey'in. memurluk görevinin adı «Halep ve Şam. Vila· 
yetleri Kapıkethüdalı~ı» id.i (1). Cemil Bey o~una öıel 
hocalar tutmuş, çeşitli bilgilerle birlikte ona küçük yaş.. 
tan itibaren o zamanın en revaçtı batı dili bulunan 
Fransızca'yı ö~retmişti. Ali Bey, on dört on beş yaşla
rımlayken Babıali Tercüme Odası'na memur adayı ola. 
rak girdi. Bundan sonra, ömrünün sonlanna kadar, 
memurluk hayatını sürdürüp çeşitli görevlerle devlet 
hizmetinde kaldı. Babtali Tercüme Odası, Osmanlı Dev
letinin batılı devletlerle ilgili her türrlü yazışma işleri· 
ni yürüten bir daireydi (3) . 

• 
(1) 1899'da Mal1lmojt Gazetesi'nin ~tcardf4ı yılfkkta, AU 

Bey'in ölümünden söz eclilirken: «Tahminen elli beş 
114Ş(arındaydı» · şeklttideki bir cümle vardır. Bu cüm. 
'teye dayanarak hemen bütün kaynaklar Ali Bey'in 
doi/Um tarihini 1844. olarak l:Jelirtmişlerdir. 

nJ Osmanlı Imparatorluğu zcrmanıncla vilayetlerin istan
l'lul'da olan iinemli işlerini, bu vildyet adına, düzen. 
leılfD yilTilten kimselere kapıketh?Jdası denirdi. 

f3J Tanzimat diJnemi Türk edebiyatının birçok temsilci
leri bu dairede giJrev vermişlerdir. Namık Kemal de 
bunlar arasındadır. 
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Ali Bey on yıl kadar Babıali Tercüme Odası'nda 
kalıp bu dairt;de müdürlüklere kadar yükseldi. Yazar
lığa da bu sıralarda yöneldi. Sevdiği ve en çok üzerine 
eğildiği konular tiyatro ve mizahtı. Bizde ilk Türkçe 
mizah gazetesini kuran Teodor Kasap Efendi (4)· 1870 
yılında Diyojen'i çıkarmaya başlamıştı. Adını antik 
çağların ünlü halk filozofu Sinoplu Diyojen'den alan 
bu mizalı gazetesinin başlığında İskenderle Diyojen'in 
bir karikatürü vardı. Bilindiği gibi -s9ylentiye göre:
İskender Diyojen'in derbeder ve perişa,n halini görüp 
birgün onun bulunduğu yere gider. Filozofun bir fıçı 

içinde banndığı~ı görünce: «Niçin böyle sefil halde ya. 
şıyorsun? Ben bütün dünyaya hakim, kudretli bir hü
kümdanm. Benden ne gibi bir lutuf ve yardım diliyor
s~m söyle, hemen yerine getireyim» der. Bu anda hava 
güneşli, fakat soğuktur. Ayakta duran İskender fıçının 
içinde oturan Diyojen'in önüne geçmiş, güneş ışıolan
nın onun üstüne gelmesine, dolayısıyla ısınmasına en· 
gel olmuştur. Dünyayı umursamayan halk filozofunu 
ilgilendiren şimdilik sadece budur. Bundan dolayı İs
kender'e eliyle işaret ederek: «Sen hele güneşten çekil, 
gölgeni üstüme düşürme; başka bir lutuf ve yardımı-

f 4 J Türk basını11a.. muah edebivatına ve tiyatrosuna hiz. 
metlerf geçen, azınlıklardan bir zat. 1835'te Kayseri'
de doadu. 1905'de Istanbul'da öldü. Diyojen'den son~ 
ra Cıngıraklı Tatar ve Hayal' mi:ı:ah dergilerini de o 
cıkardı. Ayrıca /stiklô.l adlı günlük bir gazete yayın
ladı. · Oldüğünde saray kütüphane memuruydu. Mol• 
yer'in komedilerini Türkçe'ye adapte edenlerden bl
ri de odur. Pinti Hamid, Işkilli Memo bunlar arasın
dadır. 
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na ihtiyacım yok» cevabını verir. Teod~r Kasap mizalı 
gazetesine başlık olarak, yukarıda adı geçen, karikatür 
resmi koyarken bu anekdotu sembOlize etmiş; Diyo
jen'in İskender'e cevabını derli toplu özetierne görevi
ni de AU Bey'e vermiştir. Ali Bey, Diyojen'in cevabını 
aruzun failatün failatün f~ilün vezninde «Gölge etme 
başka lhsan istemem» biçimli bir mısra haline getir· 
miştir. Bu mısra o günden bu güne dilimizde atalar
sözü niteliğine bürünmüş ve yerleşmiştir. 

Diyojen dergisi. genellikle mizahi karakteri olan, 
bununla birlikte çeşitli sosyal aksaklıklara da eğilen 
bir gazeteydi. Ali Bey ilk mizalı örneklerini bu gaiete~ 
de verdi. Ancak 9 zamanın şartlan devlet hizmet~nde 
bulunan kimselerin; özellikle bir mizalı organında ya
zı yazmasını hoş karşılamadığı için, bu yazılar imza
sızdı (1). Diyojen'deki bu zeki ve iğneli y.azılann Ali 
Bey'e ait bulundug-u, bu yüzden, çok daha sonralan 
ög-renildi. Ali Bey'in Lehçetü'l Hakaayık'ındaki madde
lerin bir ·kısmı -daha basit ve değişik yapılarda ol
mak üzere- ilk olarak yine bu Diyojen'de yayınlan
mıştır. 

Bu ·yıllarda, Beyoğlu'ndan sonra, İstanbul tarafın
da da tiyatro çalışmaları başlamış, Güllü Agob Efendi 
Gedikpaşa Tiyatrosunu kurmuştu. Güllü Agob Efendi, 
tiyatrosunda oynanmak üzere, Türkçeye çevrilmiş ve-

(1) Namık. Kemal'in mizahi yazılan da bu mizah gazete
lerinde imzasız or.ırak çıkm(ştır. Ancak onun belirgin 
üslubu yüzünden halk bu yazılarm kime ait bulundu
jjunu anla?;labilmekteydi. 
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ya Türkçe telif edilmiş eser kıtlığı çekiyordu. Bu yüz
den sık sık zamanın eli kalem tutan aydınlarına başvu,. 
ruyor, onlardan yardım istiyordu. Bu konuda Güllü 
Agob'un yardımına ilk koşanlardan biri de Ali Bey ot
du. Ali Bey sadece eser çevirmek ve yazmakla da kal
madı; resmi işlerinden ayırabildi~ zamanlarda, o za. 
manlar hemen hepsi Ermeni olan,· tiyatro oyuntanna 
fonetik ve diksiyon dersleri verme işini de· üzerine aldı .. 

:Sir süre sonra Diyojen hükumet tarafından kapa,. 
tıldı. Bunun ardından çıkan Çıngiraklı Tatar ve Hayal 
·adlı miıah gazetelerinde de yazılar yazan Ali Bey, bu 
arada arka arkaya tiyatro ürünleri meydana getiriyor; 
bunlar Gedikpaş~ Tiyatrosunda büyük rağbet görerek 
oyiıanıyordu. Anca}ç_ yazar, gazetede olduğu gibi, bu ti· 
yatro eserlerinde de başlangıçta imzasını kullanınıyor
du. Bundan· dolayı onun kitap halinde basılmış ilk ti
yatrolannda imza olarak sadece «bir zat» sözü göze 
çarpmaktadır. 

Ali Bey'in ilk tiyatrosu olarak Memiş Ağa adlı bir 
eserden söz edilmekte, hatta bunun Gedikpaşa'da oy. 
nanmış. olduğu ileri sürülmekteyse de onun böyle bir 
eserinin mevcut bulunup bulunmadığı kesinlikle tespit 
edilememiştir. Öte yandan «Memiş Ağa» nın, sonradan 
«Misafiri lstiskal» adiyle yayınlanan komedi olması ve 
biraz değiştirildikten sonra bu . ad altında basılmış bu
lunması da akla gelmektedir. 1870-1871 yıllan arasın
da Aıt Bey'in «Misafiri lstiskal» ve «Kokona Yatıyor» 
adlı telifleriyle «Ayyar Hamza» adaptesİ tiyatroda bir 
çok defa oynanınış ve basılmıştır. · 

Genç yazar. Ali Bey, Diyojen ve Çıngıraklı Tatar'
dan sonra çıkarılan Hayal'in de kapatılmasından sonra 
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bir süre yazarlık hayatına ara verdi. 1873 yılında, o za· 
manın önemli bir görevi olan Sıhhıye Meclisi azalığına, 
bir zaman sonra da Karantina başkatipliğine tayin edil
di. İmparatorluk devrinde sivil memurların da rütbe ve 
ünvaniarı vardı. Karantina başkatipliği sırasında ken
disine «Saadetlu» ünvanı ıverildi. Bu ünvan vezirliğe, ya
ni paşalığa kalan son basamaktı. Bununla birlikte Ali 
Bey hiçbir zaman «Saadetlfı,. rütbesini aşıp paşa ola
madı. Bu hususu, onun biraz alafrangahğa dönük bir 
yaşayış sürdürüşüne ve bazı yazıları yüzünden padişah 
tarafından minılenmiş bulunmasına yoranlar olmuştur. 

Bazı tarihlerimizde ve halk arasında «Doksan Üç 
Savaşı» diye de anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava. 
şının patlamasından kısa bir süre önce Ali Bey, o za. 
man bir Osmanlı eyaleti olan, Bulgaristan'ın Varna 
şehrine mutasarrıf olarak gönderildi. Ancak savaşın 

aleyhimize dönmesi, Rus ordularının da Bulgaristan'a 
girmesi üzerine bu görevinde çok kalamayarak İstan
bul'a döndü. 

1880'1erde, vaktiyle batılı bazı devletlerden alınmış 
olan borçların ödenmesi zorluğu çıktığında, Türkiye'· 

·de Düyfın-ı Umumiye (genel borçlar) adlı, yabancıla. 
. rm çoğunlukta bulunduğu bir müessese kurulmuştu. 
Bu müessese, ilgili devletlerin bizden olan alacaklarını 
-bazı önemli gelir kaynaklanınıza el koymak sure· 
tiyle- doğrudan doğruya kendilerinin almalarını ön
gören bir kuruluştu. İdaredler yabancı devletlerinki· 
lerle Türk temsilcilerinden meydana gelmekle birlikte, 
aslında Düyun-ı Umumiye devlet iÇinde devlet niteli
ğindeydi. Ali Bey tecrübesine, yurtseverliğine, .yabancı 
dil bilişine güvenilerek Düyfın-ı Umumiye'nin Türk me· 
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murlan arasında görevlendirildi. Bu müessesenin baş
müfettişliğine kadar yükseldi. 1885 yılında başmüfettiş 
sıfatiyle DüyU.Iırı Umuniiye'nin yurt içindeki şubelerini, 
yöneticilerini ve özellikle tuzlan teftiş etmek üzere uzun 
bir geziye çıktı. Bağdat'ta son bulan teftişleri sırasında 
görevinden atınınca bir iki yıl orada kalıp bölgenin be
lediye ve eğitim işleriyle meşgul oldu. 1888 yılında İs
tanbul;a çağrıldı. O zamanın yolculuk zorluklan yü
zünden dönüşünü, gitti~ yollardan değil, Hindistan 
üzerinden yaptı. 

Ali ·Bey 1890 yılında vali olarak gönderildiği Trab
zon'da iki buçuk yıl görev verdikten sonra 1893'te ls
tanbul'a döndü. Yeniden DüyU.n-ı Umutniye'ye -bu se
fer müşavirlikle- tayin edildi. 1894 yılında bu idare
nin genel müdürlüğüne getirildi. O zamaı:i. bu görevin 
adı «direktörlük»tU. Ali Bey de, direktör olduğu için; 
bundan sonra kendisi «Direktör Ali Bey» diye anıldı. 

Ömrünün sonuna kadar DUyun-ı Umumiye Direk
törlüğü'nü yürüten Ali Bey, 1899 yılı başlannda öldü. 
Anadoluhisan'ndaki Göksu mezarlı~nda gömUIUdUr. 

2- EDEBI ŞAHSİYETl ve ESERLERI: Tanzimat 
dönemi Türk edebiyatının iddiasız mütevazı, fakat ger
çekten önemli bir elemanı bulunan Ali Bey'in, edebi
yaıçı olarak üç yönü bulunmaktadır: Tiyatro, mizalı ve 
seyahat edebiyatı. 

Tiyatro Ali Bey'in çalışmalarının başında gelir. 
Tanzimat'ın öteki şair ve yazarları gibi Ali Bey de .en 
çok tıoiyatro ile meşgul olmuştur. Bu yıllarda tiyatro ede
biyatı ile uğraşan iki grup vardır. Bu gruplardan biri 
edebi tiyatroya ve genellikle trajediye ikincisi komedi-
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ye yönelmiştir. Birinçi grqbun en. belirli temsilcileri 
Namık Kemal ve Abdülhak Hamid, ikinci grubun en be
lirli temsilCisi Ahmet Vefik Paşa'dır. Ali Bey bu ikinci 
gruba bağlıdir ve tiyatroda komediyi tercih etmiştir. 
Birinci grupla ikinci grup arasında dil ve anlatım ba
kımından da büyük bir fark göze çarpmaktadır. İlkle
rinin dil ve anlatımlan külfetli, ağır ve sanathdır; ikin,. 
cilerin temsildsi Ahmet Vefik Paşa'nın dil ve anlatımı 
külfetsiz, tabii ve sanatsızdır. Ali Bey, janr olarak ko
medide olduğu gibi dil anlayışı yönünden de Ahmet Ve
fik Paşa'nın yolunda ve izindedir. Ancak Ali Bey'in bu 
konuda Ahmet Vefik Paşa'yı da aşan bir üstünlüğü bu
lu~nmaktadır. Ahmet Vefik · Paşa'nın dili açık ve sade 
Türkçe olmakla beraber, yer yer ve zaman zaman bu 
dilde yay:gın ve kulağa hoş gelen konuşma havamızdan 
sapmalar, hatta eski Çağatayca'yı hatırlatan birtakım 
söyleyişler karşımıza çıkar. Bu hal gerek seyirciyi, ge
rekse eserin okuyucusunu az çok yadırgatır. Ali Bey'in 
dili ise onunkine göre çok daha halk söyleyişine yatkfiı
dır; aynca bu söyleyişin içinde günlük konuşmalardin 
ve dilimizi renktendirmiş sayısız klişeler ve deyimler~ 
den pek çoğu yer almıştır. 

All Bey'in biİin~n tiyatro eserlerinin sayısı ·beştir. 
Bunlardan biri operet (bir bakıma opera-komik)~ biri 
adapte, üçü de telif komedidir. Letifet adını taşıyan 
operetin ilk baskısı 1897'de, adapte Ayyar Hamza'nın 
ilk baskısı 1871'de; öteki üç telif komediden Misafiri. 
İstiskal, Kokona Yatıyor ile-Geveze Berber'in ilk bas
kılan sırasıyla i870, 1870 ve 1873 yıllannda yapılmıştır. 

Mizah, Ali Bey'in ·çalışmalarında ikinci sırayı alır. 
Zaten kendisine asıl şöhretini sağlayan yönü .de budur. 
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Bilindiği gibi Türk edebiyatında seviyeli mizalı Tanzi,. 
mat dönemi ile başlamıştır .. İlk mizah dergileri de yine 
bu dönemde yayınlanmıştır. Tanzimat döneini Türk 
edebiyatının .iki dev çebresi. olan Ziya Paşa· ve Namık 
Kemal, siyasi mizalı ve bicvin en güçlü örneklerini 1860 
- 1880 yılları arasında vermişlerdir. Onların mizahı ba· 
sit ve beylik günlük şakalarin ç!>k üstündedir; yönleri 
de siyaset ve toplum hayatımızdaki kusurlara ve ak~ 

saklıklara dönüktür. Bu mizahta, herşeye rağmen, bi· 
raz da akademik bir hava göze çarpmaktadır. Bu iki 
büyük edebiyatçının çağdaşı, arkadaşı ve fikir yoldaşı 
olan Ali Bey'in mizahı anlayışİ, yorumlayışı ve uygula~ 
yışı da onlarınkine yakınlık gösterir. Diyojen, Çmgırak· 
h Ttıtar ve Hayal gazetelerindeki mizahi yazılann bü· 
yük çoğunluğu -imzasız olmakla. birlikte- AU Bey' e 
aittir. Ancak bu yazar, sonraları zamanın ve o günlerin 
şartlannın mecbur kılmasıyla siyasi mizalıtan uzakta~ 
mış -tabir caizse- beşeri mizaha, insanl~ğın ve top
lum düzeninin genel kusur ve zaaflannın hicvi yoluna 
yönelmiştir. İlk baskısı 1896 yılında yapılan Lehçetü'l 
Hakaayık, bugün onun bu yönünün bir anıtı halinde 
ortada durmaktadır. 

Fransa'nın popüler yazarlanndan Paul de Kock'un 
«Un Homme a Marier» adlı romanını, zamanına göre 
çok sade ve duru bir dille «Evlenmek İster Bir Adam» 
adı altında Türkçe'ye çeviren Ali Bey'in edebiyatta meş. 
gul olduğu üçjincü alan seyahat notlandır. Ali Bey, Ser. 
vetifünun kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz ve ünlü yazar 
Ahmet Mithat Efendi ile birlikte, Tiirkçe'de seyahat 
edebiyatı· dalında ilk örnekleri verenlerden biridir. 
Onun «Seyahat Jumah» adlı gezi notları kitap halinde 
1896 da basılmıştır. 
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F : 2

Miıah gazetelerinde çıkmış olan çeşitli yazıları ise 
henüz derlenip toplanıp kitap haline getirilmemiş bu· 
lunmaktadır. 

Aıt Bey, bütün bu sayılan eserlerinde dile 'lıikim 
Türkçe'yi külfetsiz ve sanetsız bir şekilde y~maya yö.. 
netmiş bir edebiyatçıdır. İnsano~lunun günlük ve sü
rekli yaşayışında pek çok kimsenin farkında bile olma
dı~ı müspet veya. menfi tutum ve özellikleri kuıvvetle, 
rahatlıkla sezinleyen b.u yazar, gerçek bir gözlem ve 
tasvir gücüne sahip bir kalem olarak karşımıza çık
maktadır. 

3- BU KiTAPTA YER ALAN ESERLERI: Ali 
Bey'in yukanda sözü edilen sekiz eserinden beşi bu ki· 
tapta bir araya getirilmiştir. Öteki üçünden «Evlenmek 
İster Bir Adam» onun edebi şahsiyetine heııhangi bir 
şey katmış olmadığı, cGeveze Berber» bu külliyatta yer 
alan crMisafiri lstiskal» ve cKokona Yatıyor» komedile
rinden belirli· bir fark göstermedi~i, crLetifeb iSe bir 
opera-komik karakteri taşıdı~ı ve okunınaktan çok 
temsil edilmek üzere hazırlanmış bulundu~u için, bun· 
lanri belli hacimdeki bu kitaba alınmasına lüzum gö
rülmemiştir. · 

Beş eserde meydana gelen kitaba genel ad olarak 
seçilen Lehçetü'l Hakaayık; yazarın en önemli, en unu· 
tulmaz, hatta bir bakıma cöhiıez» eseridir. Türkçe'de 
kelimelere teı:-s ve mizahi manalar vermek sistemi ede
biyatımıza ilk defa Lehçetü'l Bakaayık ile ve Aıt Bey'in 
kalemiyle girmiştir. Sonralan -o günden bugüne- biz
de pek çok defalar, pek çok kimseler tarafından bu 
mizalı tarzının benzerleri denenmiştir; ancak her ilkte 
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ve orijinalde olduğu gibi, konunun seçkinli~i ve güzel
Iiii daima ilk yapanmda kalmıştır. 

AU Bey, eski ·Türk harflerinin alfabetik sırasıyla 
düzenlediii LehÇetü'l Hakaayık'ta, zeki ve ince bir mi
zah havası içinde, kendisinin ve bütün biz insanların 
minevi anatamisini yapmaktadır. Bu mizahta yer yer 
çarpıcılık ve keskinlik bulunmakla birlikte hemen hiç 
bir zaman galiz ve çirkin söyleyişler, hatta imalar yok
tur. Buna rağmen eserin ilk basımın.dan sonra ikinci
sinin yapılmasına o vaktin idaresince izin verilmemiş, 
bu yüzden ikinci baskı Mısır'da, üçüncü baskısı da an
cak İkinci Meşrutiyet'ten sonra 1908 de İstanbul'da ya
pılabilmiştir. Zaten ilk baskı özel ol~ak, bazı kayıtlar 
ve şartlar altında yapılmıŞ olduğundan bugün o nüsha
lara rastlamak imkansız gibidir. 

Türkiye'de basın sansürünün yoğunlaştığı dönem
lerde tekrar basılriıaı;ına izin verilmeyen Lehçetü'l Ha
kaayık'm o zamana göre en büyük suçu mizalı anlayı
şmda oldukça toleranslı bulunmasıdır. Ali Bey bu ese
rinde kadın konusunda genellikle fazla durmuş, zarif 
esp11ilerle onlara takılmıştır. Bu hususta kadını biraz 
yasak, bimz da tabu sayan o günlerin resmi . zihniyeti 
belki de bunu hoş karşılamamış olabilir. Öte yandan 
bazı mesleklerle -mesela doktorluk. ve avukatlık gi~ 

bi- yine aynı şekilde şakalaşılmıştır. Ama, yukarıda 
belirtildi~i üzere, bunlarda çirkinlik ve kıncılık yok-
tur; · 

LehçetU'l Hakaayık'taki bütün maddelerin -birkaç 
istisna dışında-- bu kitaba aktanlmasına ç~ışılmıştır. 
Eser, mümkün olduğu kadar aslına sadık kalınarak, gü-
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nümüz diline aktarılmış; bazı yerlerde açıklamalar ke
limelere göre değil, aniatılmak istenilen asıl manaya 
göre yapılmıştır. Değişen zamanla gelenek ve görenek. 
lerimizde de b~ı değişmeler ve eskimeler bulunduğu 
bir gerçek olduğundan, genç kuşaklann da rahatlıkla 
eserin tadına varabilmelerini sağlamak için gerekli gö
rülen yerlerde notlar eklenmiştir. 

«Kokona Yatıyor», «Misafiri lstiskal» ve, «Ayyar 
Hamza» da dil ve anlatım o kadar sade, günümüzdeki
ne o kadar yakındır ki bu üç eserin bu hususları üzerin· 
de fazla bir değişiklik yoluna gidilmemiştir. Bu kom~
dilerden birincisinde o zamanki Türkiye azınlıkların

dan bir bölümün yaşayış düzeni ele alınırken, ikinci· 
sinde kendi halkımızın bazı özellikleri üzerinde durul
muştur. «Ayyar Hamza» Moliere'in ünlü «Les Four
beries de Scapin» komedisinin adaptesidir. Ahmet Ve
fik Paşa da, düzenlediği Moliere külliyatı arasında bu 
eseri «<)akbazlık» adıyla aqapte etmiştir. Ancak, kabul 
etmek gerekir ki, Ali Bey bu adapte işinde her bakım
dan üstadından çok daha başarıhdır. 

«Seyahat Jurnalı>> yazarın İstanbul'dan Hindistan'a 
kadar uzanan üç yıllık bir gezinin canlı ve hareketli 
notlarıdır. Ali Bey' in, herhangi bir sanat kaygısından · 
uzak ve rahat bir dille kaleme aldığı bu eser gözlem ve 
tasvir yönünden, çok iddiasız, fakat gerçekten güçlü
dür. Yazar pek basit görünen, ama biraz dikkatle bakı
lınca altında sayısız incelikler bulunan çeşitli çevre ve 
insan problemlerine bu eserinde vakit vakit kuvvetle 
parmak basmıştır. Öte yandan yüz yıl önceki Osmanlı 
ülkesinin belli bir 'kesiminin şehir, köy ve· kasabalarını, 
buralardaki sosyal ve ekonomik düzeni, ahlak ve adet-
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leri önümüze seren «Seyahat Jurnalı» belgesel bir nite
lik de taşımaktadır ve eğl~ndirici olduAtı kadar e~itici
dir de. Ali Bey'in mizalı kabiliyeti ve olayların gülünç 
yönlerini yakalamaktaki ustalığı bu kitabında da göze 
çarpar. 

«Seyahat Jurnalı»nın bütünü· bu külliyaia alınma
mış, önemsiz bazı ayrıntılar metin dışı bırakılmıştır. 
Bununla birlikte bu kısımlar asıl eserin yirmide bir 
oranını bile bulmamaktadır. 

SemsetUn KUTLU 



LEHÇETtl''L ..;_ HAKAAYIK 

(Haklkatl.erln Dili) 

«Bilindi~i .gibi eskiden kullandığımız «elifba» ile 
şimdi kullandığımiZ «alfabe» arasında seslerin okunu
su, harflerin sıralanışı bakımından fark ve deşiklikler 
bulunmaktadır. Bundan dolayı Alt Bey'in «elifba• me-. 
du ile düzenledi~i eserindeki kelime sıralaması, tabia· 
tiyle, günümüzün «alfabe» sıralamasına uymamaktadır. 
Eser, gerçek bir sözlük olmayıp ince ve zarif bir- mizah 
çalışması olduğundan; yazannın cceljfba» ya göre yaptı
ğı sıralamayı muhafaza etmek uygun görülmüştür.» 





LEHÇETÜ'L HAKAA YlK (1) 

«Elif Harfi:» 

Übüvvet (babalık) 
Eczacı 
Ecza dükkanı 

ihtiyat 

'Ahbir...ı mugayyebat 
(bilinmeyen, gizli şeyler 
ve bunlan bilip haber 
verme; bir çeşit 
t:alcılık) 

Ahlat (yaban armudu) 

Ahlak 
Uhuvvet (kardeşlik) 
Edi 

Görmüş gibi inanmalı. 
Dahili işler müdürü. 
İçindeki ii.Bçların faydasını 
alandan çok satan görür 
imiş (2). 
Gençlikte 18.zım ama, insan 
ihtiyarlıkta sahip olabiliyor. 

Olayların arkasından giden 
keramet. 
Bir mecliste hazır bulunan 
sayın kişiler daima müstes
na. Yani sözüm yabana. 
Akıi. polisi. 
Evet ama, kesesi ayn. 
Güzel de~il, likin bir tavır 
ve edası varki ... Düzcesi çir
kinlerin tesellisi. 

(1) Büinmeyen, eskimiş kelimelerin manalan aynca pa
rantez içinde verilmiştir. 

(2) Bu karşılık, A'bdülhak Hamid'in büyükbabası AbdüZ
hak Molla'nın ecza ı;lolabının üstüne yazdığı: 

«Ne ararsan bulunur derde devtldan gayrı» 
mısraını hatırlatmaktadır. 



Edeb 
Ecüb 

İrtibAt-ı zenAn (kadınlarla 
batıantı kurnJa> 

İstirabat · 
İstikbal (gelecek zaıilan) 

İstihZa (alaya alma, 
küçümseme) 
tsrat 
Esef 

iskelet 
İ~e 

Islihat 
Asil 

Atlas 
İtmi'nan (emin olma, 
güven içinde olma> 
İade-i Afiyet (hastalıktan 
kurtulma> 

Yaldızlı hap. 
Birkaç ahbap arasında bir
birine karşı geçerli olan bir 
ün van. 

Tenezzüh <gezme, etlenme> 
hapishanesi. 
Biime, anlama hali. 
işlerin, olan bitenin sonucu. 

· BiZde yalnız misafir karşıla
mak minismda kullanılır 
(3) 
SilAh oyunu, 
Delik kese. 
Gamlarm, gamlanmanın ak
sisadası. «Geçmiş zaman 
olur ki ... » 
insan kanaviçesi. 
idam cezasmı .tasvir etmek. 
SaÇma dinlenıeye mecbur 
olmak. 
Eskimiş . elbise tamiri 
Ben bilir miyim ya; kendi· 
si söylüyor ( 4). 
Güzel kadın derisi '(teni). 

Gülden yatak. 

Zavallı doktorlann bunda 
ne kababati var? 

(3) Yazar, geleceği düşünmeyenıere takılıyor. Eskiden 
«istikbal» karşılamak, karşı çıkmak ~n4sına da ge
lirdi. Birçok kimsenin, · bu kelime sijylendifn vakit 
birinciyi değil, ikinci manayı düşündüğü -mizah yo
luyla-: belirtiliyor. 

(4) Pek çok kimsenin kendi kendisinde soyluluk vehmet~ 
mestyle alay ediliyor. 
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ttikad-ı batıı (bitıl inanç> : 
Asab (sinir, sinir telleri) 

i'lll <Arapça fiilerde bir 
şekil) : 

iftira 

İfrat <aşınlık) 

Efitir <fikirler, düşünceler 
ve mecaz mAııisına 
efkArlanma) 

Aktris 

Akça (para) 
ikramiye 
Alt m 
Aldanmak 

İmtizaçsızlık · <aniaşmazlık, 
geçimsizlik) 
imli 

'Ümid 

Fikrin şirperrçe hastalıtı. 
Doktorlann ellerine geçmiş 
ip uçlan. 

Orta dereceli okullardaki iş-
kence (5). · 
Ne kadar koparılsa ve te
mizlense yine de meydana 
geldi~i yerde iz ve· eser bı
rakan zararlı bir ot. 
Kadınlann gerçeli · <gerçek 
yönü). 

Eski, yaşlı beyiniere musal· 
lat olan bir çeşit kurt; 
Komedi oynadıtım gizleyen 
kadın. 
Milyon tohumu. 
Zü~rt tesellisi. 

·Anahtar 
'Ümidin ricati (bozguna ut
rayıp geri dönüŞ(!). 

itneli fıçı. 
Nesrin güzel huyu (yazmm 
güzel ahlikı, yaratüışı>. 
Keşkülü fukara, teselli, 
avunma (6). 

(5) Eskielen ortaokul ve liselerde Arapça clersi de vardı. 
B.u elersin en zor biJlümlerinden · birt de fiil çekimle
rtydi. Yazar, bunların en çetinlerinden birt bulunan 
«i'l4l»i iŞkence olartık niteliyor. 

(6) Kelime oyunu yapılıyor. Bilindi~i gibi Keşkülüfukara 
bir tatlı adıdır. Ümidin tcitlılıDı belirtiliyor. öte yan
dan · «keşkül»ün asıl mandsı Hindistan cevmnden ya
pılma bir dilenci çanaDıdır, Keşkülü fukara cıa fakir
dilenci çanafjı demek oluyor. 
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İnsan 
Avanak 
'Ütii 
Okşamak 
Ültimatom 
Avu.Jmt 

İş beceren 
İşsizlik 
Aferin 
Uyku 
Ayna 
«Be Harfi» 
Baba 

Badana 

Ahl&.kı bozulniüş vahşi (7). 
Yakayı ele veren hırsız. · 
Geveze sözüne bakınız (8). 

• · Aşkın, sevişmenin çerezi 
Sonun başlangıcı. 
Su.çluların çamaşır yıkayı
cısı. 

Yaya gezmeyeıüer. 
Zararh nasihatçı, ev yıkımı. 
Ucuz ihsan. 
Fakirierin hovardalıtı. 
Aksini gösteren (9). 

Çok defa bu ünvan gasbedil
miş imiş. 
8ayka1-ı der ü divar ve .cU
la-yı ı1ly-i dildAr (10). 

(7) Medeni olarak tanınan ve geçinen insanlann, oohşi 
olarak bilinen insanlardan · çok daha fazla kiitülilk 
yaptıklanna kinaye. On · c!okuaııncu yii21Jılda -Ali 
Bey'in hayatta bulundunu dönem- Avriıpalılar me. 
deniyetleriyle iivilnür, fakat mazlum milletZere biiyük 
kiitülük yaparlardı. Yazar bu duruma tariz ediyor. 
Mehmet Akif'in: · 

«Medeniyet dediDin tek dişi kalmış canavar» 
mısraı da biiyle bir anlam taşımaktadır. 

(8) Çok ve yersi2 konuşanlar hakkında söylenilen likala 
üt1ilüyor» deyimi hatırıatılmak isteniyor. 

(9) Kelime oyunu yapılıyor. «Akis» kelimesinde hem asıl 
m4n4, hem de «tersi» gibi bir m4n4 bulundurulmuş
tur. Birçok çirkin kimselerin aynaya bakarak kendi
lerini g1i,2el giirmelerine taş atılıyor. 

(10) «kapıya, duvara ve sevgilinin çekresine panltı veren 
araç, cil4»». Daha çok· fazla allık, dügün kullanan 
kadınlara taş atılıyor. 
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Barbar 
Banşı:nalt 
Başağnsı 
Bfikir 
B alet 
Balkon 
Bal o 

Balo fistanı (eibisesi) 
Balon 
Bahtiyaı·lık 

Bahşiş 

Bedbahtlık 
Peder 

Berzah (kısrak, uçurum, 
aralık, kanal) 
Berk (ka ile) (şimşek) 

Burun 
Perbiz 
Beş ik 

Beğenmek 

Bilfi ihtiyar (elde 
· olmaksızın) 

Barutu icat etmeyenler (11). 
Sıvayı yenilernek 
Bahane 
Beyaz sahife. 
Sağıriar operası. 

Aşık tüneği. 
Salonlara mahsus çiçek pa
zarı. 

İncir yaprağı. 
U çiıcu, geçici şöhret. 
Artık kimse inanmıyor ama 
yine de halkın dilinde do
laşan bir yalan dolan. 
Zorla -ister istemez- ve
rilen ihsan. 

: Bahtiyar .olmuş bui.unmak. 
Kitabın üstüne yazılan ya
zar adı. 

Bakir toprak, yer, dünya. 
Ebediyette bir· zaman süre
si. 
~ilin (konuşmanın) çanı 
Iştah açıcı. 
Annelerin en kıymetli nı" 
cevherlerine mahsus mah
faza (12). 
Aynaya bakarken hissolu
nan hal. 

Nedense daima da öyle olur. 

(11) Genel olarak, Türklerle barbar deyip de asıl barbar
lığa yapan bazı batılı devlet ve mi.lletler kastediliyor. 

(12) Çocuk sevgisini pek ince ve zarif şekilde ifade eden 
bir açıklama. 



Büi'llt (ergenlik çalma 
varma> 
Buse. 

Politika 

Bahar 
Bahane 
Piç 

Pire 
Baytar <veteriner> 

Bilmece 

Bil ek 
«Te Harfi» 
Tarih 

Taze 

Uğraşma, meşgul olma, il
gilenme hakkı. 
Uçurum kenarlannda topla. 
nılan bir çiçek. 
Yerinde makbul bir kusur. 
dur; mesele (onu) iyi kulla
nabilmede. ceNtfak etmişler 
ama ... » 
Çioğu zaman yalan söyleme
ii, daima vadetmeli; iŞ be
cemieli ve8seli.m!. 
Yılın sabah (zamanı>. 
Sevmek 
Tabiatiyle dünyaya gelen 
çocuk. 
Şakacı. 
İnsana diyecek yok; çi1nki1 
hekimlere· başvurup vurma
mak ellerind.edir. LAkin şu 
biçare hayvanlardan rie is
terler? 
Zihni araştırma, inceleme 
metodu. 
Biie~n <kolun> yüzülfl. 

Kurt masalı. Zülürf;ledikçe 
eski defter karıştırmak. 
iştah heyecanı, iştah arttırı
cı (13). 1 

(13) Bilindili gibi eskiden yeni yeni genç kızlığa giren
lere ve. genellikle genç kızZara «taze» denirdi. Bura
radaki mand bu şekilde değerlendirilmiştir. 
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Teehhill (evlenme) 
Tebessüm 
Tecrübe 
Tür be 
Terakki 

Testere (sedye) 

Teselli 
Tazallüm (zulüm 
gördü~den yakınma) 
Taaddüd-i zevcllt (birden 
fazla kadınla evlenme) 
Tariı (sitem, kınama) 
TefekkUr (düşünme, 
düşünce, fikir) 
Tefeyyüz (gelişme, 
ilerleme, yükselme> 

Timsah 
Tenasüh <ol ümden sonra 
başka bir canlı şeklinde 
yeniden dünyaya gelme; 
böyle devam ede ede 
yeniden insanlığa ve daha . 
yüceliğe kadar ulaşma) 

Tenezzuı (her şeye razı 
oima, menfaat için küçülme 
inme) 

Darısı başınıza!. 
Ağız ateşi. 
Sonbahar çiçeği. 
Aile dolabı. 
Taş, balta, ok, yay, mızrak, 
fitilli tüfek, çakmaklı tüfek, 
kapsüllll tüfek, iğneli tüfek, 
şeşhaneiti top, Krup topu, 
mitralyöz, torpido, dinamit, 
dumansız barut ... İşte!. 
Kendisinden geçmişierin a
rabası. 
Söz yakısı. 

Zalimin yaptığı iş. 

Fazla mal göz... çıkarır! 
Saygısızlık. 

.Beyni zehirleme. 

ilerlemek için bazan gerile
rnek iazımmış. 
Tohuma kaçmış kertenkele. 

Hintlilerin inancına gör~ in· 
sanlar ölümden sonra hay
van olurmuş.~ Bizde tam 
tersine. 

Yükselme, ilerleme vesilesi. 
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Tavsiye 
Tokat 
Timarhane 

«Se (peltek) Harfi» 
Sebat 
Sebatsızlık 

«Cim Harfi», 
CahU 

Can sıkıntısı· 

Cerçeve. 

Cephane arabası 
Cezr-i müşterek <ortak 
kök) 

Geldi-gitti tahtası (14). 
Tesirli delil, belge, 
GüQsüz delilerin bannatı. 
İçinde bulunmayan akıllı 
demektir (15). 

İnatçılık. 
ötekinin (bizden başkaSı
nın>_ ka~ahati. 

Bir şey bilmedii!ni bilme
yen. 
Şeytanın davavekili (avuka
tı). 

Resimiere, fototriıflara nü
fuz ve önem ·. kazandıran 

alet. 
Top kileri. 

Bitişikteki kadın. Hani ya 
rtırkçe bir şarkı· vardır: «0 
bizim komşunun kızı ... » 

(14) Eskiden okullarda, bazı dairelerde, hattti iş yerlerin
de kapıya, odanın yahut dülekanın münasip bir ye. 
rine bir tarafında «geldi», öteki tarafında «gitti» ya
zılı tahta bir plljkti bulundurulurdu. ilgili veya ilgiii
lerden biri geldiği vakit tahtanın «geldi» tarafı, git
tiği 'I)(Zkit de «gitti» taratı çevrilirdi. Bu hem hazır 
bulunup bulunulmadığını g{)stermeye, hem de ·bir 
çeşit yoklamaya yarardı. Yazar, ·tavsiyenin ve tavsi
yecinin geçiciliğin, dönekliğini belirtmek istiyor. · 

(15) Bir fıkrad,a akıl hastahanesinin önünden geçen biri, 
parmaklığın litesindeki deliye: «içerde kaç _ kişisi
niz?, diye sorar ve: «Biz içeride şu kadarı:ıı,· peki siz 
dışarıda ne kadarsınız?» cevabını alır, Açıklama bu 
espri ÜZerine kuruludur. 
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Cür'et (Genel olarak 
üstesinden gelemiyeceli 
bir konuda. cesaret 
gösterme, ataklık) Pasaport (16): 
Çirlöniik Kitabı açıp okumayı arzu 

ettirmeyen bir cilıt. 
Cesaret : . Korktt$mu belli etmemek. 
Cilt Kitaplar. da kadmlar gibi-

dir; çogtı zaman en c:ıeıer-
sizinin elbisesi kıymetli 
olur. 

CU ve iştah açmak için meze. 
Çocuk Ailenin gerçek reisi (hAki-

mi). 
Cüce Büyük adaıniarın yakından 

görünüşü. 
Çorap batı Bacak bileziği. 
Çok Yine (de) az. 
Cihaz (çeyiz) Harici· deva, dıştan süi'ülen 

ilAç. 
«Ha Har/i» 
Hafıza (bellek) Fikir ve düşüneelerin yar-

dımlaşma sandıtı. 
Hubb-i zAt (bencillik, 
kendini beğenme> Gerçek (katıksız) aşk. 
Hicib (utanma, utanıp 
gizlenme) Heyecan verici. 
Hırs-ı şan, (ihtiras> Pek yükselrnek için pek al-

çalmayı bilmek. 
lliss-i iiısani <insanlık 
:duygusu) • 'Meçhul (hiç bilinmeyen bir . 

şey). 

Hiss-i hayvanı (hayvanca 
duygu) Malftm. 

(16) Burada pasaport, her kapıyı açan şey, manasına kul-
lanılmıştır. · 
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Hissedar 
Hak 
Haydut 
Hayye (yılan> 
'Hayvaıl 

•Hı Harfi» 
Hizmet 

HizmetkAr (hizmetçi 
kadın, uşak) 

Hardak yakısı 

Koca (17). 
Galip gelmek (18) 
DaA' bankeri. 
Kocanın dostu. 
Lt.tzumsuz, zamansız vakit
te gelen dost. 

Cok ve çabuk unutuıan 
, adamlara yapılan iş (19). 

İç hastalığı (bir çeşit dahi. 
li hastaiık). 
Doğru söz gibidir; insanın 
canını yakar ama, sathğına 
ve iYiliğine hizmet eder. 

: Yirmi yaşında: Sevilen. ka· 
dınlar, . 
Otuz yaşında: .Rütbe ve ni· 
şıı.n, 

Kırk yaşında: BollUk, zen-
ginlik, . 
Elü yaŞmda. Büyük bit·mev• 
ki ve ünvan, 
Altmış yaşında: Tatlı dilli 
bir torun, 

( 17) ·an dokuzuncu 1/ÜZYıl Fransız hafif roman ve ti71at.. 
rolarının dedişmez konularından biri de kocasını al
datan kadınlardı. Yazar, bu çeşit eserlerin teSirtncıe 
kalmış glirlln'il11or. 

(18) 1B7B'de «Berlin Kongresi»nde .Osmanlı delegesi «Ha~ 
. kımız çi/Jneni11or» di71e şikt171et ettiiii zaman, o g'ilnle" 
rin Alman başvekili Bismark: «Efendi, hak dedifjin 
kut100ttir» Yollu kaba bir cevap vermişti. Yazar belki 
bunu da hatırıamıştır. 

(19) Nanklirl'ilğe, iyiliğe kemli~le karşılık verenlere t4riz. 



Hasta 

Hatt (yazı) 
Hata 

Hatar-i azım (büyük 
tehlike) 
Helecan 
Hornurdanıcı 

Hayli. 

Hayır-dua 

«Dal Harfi» 
nama.t 
Duhan (tütün, sigara) 
Dert 

Yetmiş yaşmda: Panldayan 
güneşin sıcaklı~ (20). 
Sıhhatin d~erini anlamaya 
başlayan adam (21), 
Gözle görülebilen fikir. 
Fırsatı elden kaçırmak, fır
sattan yararlanamamak. 

Güzel kadın. 
Hasta vicdan <ın> sancısı. 
Sadece kendis.i <kendine) 
konuşan kişi. 
Çocuklarda Karagöz, büyük
lerde uyanık iken görülen 
rüya. 
Ucuz hizmet. 

Kaynana sahibi. 
Kadıniann düşmanı (22). 
Merhamet öğreticisi (23). 

(20) Asıl metinde bu açıklama şu şekilde kafiyelidir: «Yir
mi yaşında: Sevilen zenftn, Otuz· yaşında: Rütbe ve ni· 
şan, Kırk yaşında: Servet ü saman, Elli yaŞında: Bü
yücek bir mansıb ve ünvan, Altmış yaşında: Bir ha
fid-i hoşzebdn, yetmiş yaşında: Hararet·i şems-i ta
Mn.» 

(21) Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü: 
<<Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi» 

'mısraından ilham alındığı. anlaşılıyor. 
(22) iki manaya. 1. Kadınıarın o zamanlar genellikle tütün 

ve sigaradan nefret etmeleri. 2. O zamanın kadınları· 
nın çoğunun ateş yakarken gözlerine duman, tütme 
kaçması, 

(23) Acımayı, ancak acı çekmiş olanların öğrenebileceği 
kastediliyor. 

F:3 
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Testere 
Desise (hile, oyun, 
aldatınal 
Davet 
Delil getirmek <belgesel 
örnek vermek> 

Dudak 

Dost 

Dostluk 

Dürbün 
Dün 

Dehan c dudak> 

Diplornatlık 

Diken 
«Zel Harfi» 
Zeka 
«Bıi Harfi» 
Ricat (bozuiup geri 
çekilmek) 
Red 

Rezalet 

Hitabet aleti. 

«Kadın» maddesine bakınız. 
Pusu. 

Şüpheyi daha da kuvvetıen. 
dirmek. 
Pek çok defa üzerinde tırtıı 
denilen kUrt bulunan bir çe. 
şit gül. 
~ize hizmete (yardıma) ha. 
zır zannettiğimiz kişi, 
Fırtınalı havada içi dışına 
dönen bir şemsiye . 
. Müshil almış dipi.omat. 
Günün (bugünün) arka ta
rafı. 
Kadınlarda: Şeker kutusu, 
yaltakçı ve ikiyüzlüde: Bu
hurdan, Aşıkte.: Fırın, Geç
kin kızda: Nefes alacak yer, 
Yaşlı bekarda: Sineklik, 
Şarkı okuyanda: Demir ka· 
sa, Alacaklıda: Buzhane, 
Geviş getiren hayvani.arda: 
Kiler, Kuşlarda: Gaga. 
Razı oldt$ınu kabul ettiği. 
ni zannettirerek (kendi> is
teğini yaptırmak. 
Gülün bekçisi. 

SükO.t etmeyi bilmek. 

Kendine gelmek. 
Kadınlar için: Edeb dahi
linde evet demek. 
E~lence... (eğleniyorduk) 
ne oldu? 
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Rüşvet 

Rakib (karşı taraf, 
düşman) · 

ROz (gün) 

Roma.tizma. 

Rüya 
«Zit Harfi» 
Zenginlik 

Zümrüdüanka (Anka 
kuşu) 

Zina (evli bulunmayan 
kadın ve erkeğin 
gaynmeşru birleşmesi) 
Zıpkın 
«Bin Harfi» 
Saçma 

Hizmet karşıhiı hediye. Ka
nunen memnOdur. 

Sahan takırtısı iştah ~r
mış. 

Asır'dan (yüzyıldan) peşin 

olarak alınmış para. 
Artık evlenme zamanının 
geldi~ini haber yeren şey, 
haberci. 
Buluttan (yapılmış) beşik. 

Hiç dikkat buyurdunuz mu, 
çok zaman musikiden hiç 
an:ıamayanların salonların
da. en gÜzel ve en kiymetll 
piya.nolar bui.unur? Bununla. 
beraber ben ne zaman bir 
zengüıin !salonundal piyano 
görsem -daima iyimserliğe 
kapıla~- ev sahibinin pi
yano çaldı~nı zannederim. 

Minnettariık (24). 

Taklit. 
Balıkçılann çatalı. 

Bizim görüşümüzde olma
yan kimsenin düşünceleri. 

(24) Bilindiği gibi Zümrüd-i Anka, adı olup da kendi ol
mayan hayitlf bir kuştur. Yazar, minnettarlığı bu ku
şu benzeterek, insanların (;oğu zaman iyilik gördilk
leri kimselere karşı minnet duygusu beslemeyişleri· 
ni, nankör oluşlarını yermek istiyor. 



36

Sahir (sihirci, büyücü) 
Sadegi (sadelik, 
süssüzlük) 

· Saak < dizle topuk 
arasındaki kısım) 

Saaki-name (eski 
edebiyatta Saki denilen 
şaraP-içki dağıtıcılan 
üzerine yazılan manzum 
eserler) 

Setliç (iç sürdürücü sıvı) 
Sır 

Sersem 

Sirkat (çalmak, hırsızlık) 

Saadet 

sefahet (aşırı hovardalık, 
har vurup harman 
savurmak) 

StiltUt 

(25) Ziya Paşa'nın: 

Ş'iir ve aşk. 

Kaybolmuş cevher. 

Güzel kadında: En kıymetli 
gerdanlık. 

Lakırdı kıtlığında asmalar 
buda yayım, 
Akan (akıtıcı) su. 
Kolay buhar haline gelen 
bir esans; ne kadar sağlam 
kapansa (yine de) birazı 
uçar. 
Siz... pardon bendeniz... biz 
vesselam. 
Ekmek mi? ,vay utanmaz 
herif! Milyon mu? Aşk ol
sun!. (25). 
Başkalarının bahtiyar olma
sına çaiışmak (26). 

Kadınların nazannda kıy
metli bir kusur. 
Belagat, dehşetli söz. 

Milyonla çalan mesned-i izzeHe seretrdz; 
Birkaç kuruşu mürtekibin cd-yı kürektir. 

beyti il~ büyük benzerlik gösteriyor. 

(26) Victor Hugo'nun: ııEn büyük saadet bir başkasını 
mesut etmektir., Sözü ile büyük mana yakınlığı var. 



Silah 
Sancak (bayrak) 

Sevda 
Sevilmek 
Sevmek 
ııŞın Harfi>> 
Şair 
Şampanya 

Şebnem 

Şüphe 

Şiir 

Şlamata 
Şemsi ye 

Şimendifer · büfesi 

Şahadetname 

Şöhret 

(27) Namık Kemal'in: 

Karagün dostu (27) 
Vatana giydirilen en güzel 
kaftan. 
Sis. 
Geçmişsiz fiil. 
Etken, geçişli fiil. 

Söz kantarcısı (28). 
Hiçten bir şey için çok gü
rültü. 
Şair (onun için) «seherin 
gözyaşuı diyor. Besbelli ge
cenin pişmanlığı sabaha 
kaldığı için olmalı. 
Hiç hata yapmayan uyarıcı. 
Darası alınmış söz. 
Olgunluğa ulaşmış musiki. 
Dostluk gibidir, yağmur za· 
mam bulunmaz. 
Geçen yoiculara geçmeyen 
(kötü, bayat) yiyecek satı

lan yer. 
Kovulan hizmetkarların baş 
ka kapıya kolaylıkla girebil
meleri için ellerine verilen 
maymuncuk (29). 
Kendi kendini donuklaştırıp 
bulandıran bir güneş. (Ken
di gözünü kamaştırma). 

ııHazır ol cenge, eğer ister isen sulh ü salah>> 
mısraını hatırlatıyor. 

(28) Eski şairlerin vezin ve kafiyeye çok önem vererek öl
çülü, lJiçili, tartılı yazdıklarını hatırlatmak gerekiyor. 

(29) Burada ıcşehadetnameıı kelimesi bıtgün kullandığımız 
diplama mônasına değil, ııbonservisll manasınadır. 
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Şeyhllhet <yaşıuık çajı> 

Şeytan 
«St;Ul Harfi» 
satır 
Sabah 
Saban 
Sabır 

Sıhhat 

Sıdk < doaruı'!lk, iyiniyet) 
Suftbet <zorluk, zahmet) 

Sıfır 

Saffet (temiz kalplilik, 
riyasızlık). 
8andıkka.r ( vezne,dar) 

Somnambol (uyur.gezer> .. 

Son da 
«Dad H arJi» 
Darbımasel <atalar sözü) 

Delilik yapmayı arzu ettiren 
yaş. 

Kadınların vefakir dostu. 

Kula~ kör. 
Günün ilkbaharı, 
Topra~n ebesi. 
Gözden mevkinden düşmüş
lerio fazileti, acı köklerden 
yapılmış (bir) ü.iç. 
İffet1i yaşandım,n.ı bildiren 
bonservis. 
Ruhun gıdası. 
Mahmuz, gayrete getirme 
kamçısı. 
Gerek rakamlarda, , gerekse 
insanlarda bulundUlu yere 
göre deteri artip eksüir. 

Şeffaf (saydam) kalb. 
Para dolabı. işleriyle görevli 
olan adam (30). 
Uykuda bile $ durmayan 
kadın. 
Müstantık (31), 

Kira arabası (32). 

(30) 

(31) 

Yazar «dolab» kelimesini hem kasa, hem de dolap 
çevirmek mandsında kullanmaktadır, 

(32) 

Sorgu hdkiminin bir kimseyi sorguya çekerken (is
tintak ederken) konuyu durmadan sonra yapar gibi 
derinleştirmesine işaret ediliyor. 
Kira arabasını herkesin kiralayıp kullanması giı t. 
darbımeselleri de herkesin sık sık kullanışı birbiri- · 
ne benzetiliyor. 
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11Tı Harjiıı 
Taş 
Talibii 
Tavus (kuşu) 
Tabib (doktor) 

Talak (boşama) 

Tavıişi (hadım edilmiş 
kimse) 
Top 
To rp il 
. Dul 
Don (külot) 
11Ayın Harfi, 
Adet 

Aşık 
Asi 
.Akuuı (üstün zekil.lı) 

Alim 
Ateh (bu.nama, bunaklık) 

Adalet 

So~muş gönül. 
Elbisesiyle birlikte doıtan. 
Sonradan görme. 
Gel sözümü dinle, sadece su 
iç. 
Nikahın tabii meyvesi <so
nucu). 

Dişieri törpülenmiş canavar. 
Medeniyetin son sözü. 
Uzaktan merhaba (33). 
Kiralık boş e•r . 
Sır yolctaşı. 

Ahmakların kendisine 'tli.bl 
oldukları (şey) (34). 
İsim ., fiil. 
Kuvvetsiz düşman. 
Kalbe vuran kadın kalbi. 
Kalbe vuranı kalbzen (kal. 
pazan) okumayınız. 
Bir şey bilmediğini bilen. 
Vanlacak merhalelerin en 
sonu. 
Ayarı bozuk terazi (35). 

(33) 

(34) 

((Torpil» kelimesi burada da iki manaya kullanılmış. 
tır. Bir geminin uzaktan attığı mermiyle. başka ge. 
miye zarar vermesi, bir kimsenin bir başkasını 
uzaktan ve doZaylı olarak desteklemesi, koruması. 
Bir iideti tiryakilik haline getirjp ondan bir türlü 
kurtulamayanları yermek için yapılmış bir açıkla-

(35) 
ma. 
Adaletin çoğu zaman yanıldığını belirtmek için ya. 
zar onu, ııayarı bozuk teraz.i" olarak niteliyor. B·ilin
diği gibi adaletin sembolü çok eskiden beri ve pe_k 
çok milletlerde bir el terazisidir. 
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Üry (üı'Yanlık, çıplaklık 
çıplak) 

Aşk 

Atş (susama, susuzluk) 

İffet (namus, ırz 
dürüstlük) 
Af (affetmek) 
Akıl 

iıa.ç 
ilim 
örnr-i insan (insan ömrü) 

ccGayın Harfi» 
Garabet (garip kaçan, 
şaşırtan) 

Gurur 

Gaflet 

Gamze (göz kırpma, göz 
ucuyla bakma, nazlı 
nazlı işaret etme) 

Etierin en fasih ve beliü 
<konuşanı>. 
Masdar. İki kişi · arasındaki 
karşılıklı işdeşlik. 
insan bazan bu sebeple üe 
içer. 

Elleri temiz vicdan. 
intikamlarm en güzeli. 
Sonbahar mevsiminin çiçeği 
(36). 
Kaşıkta çıkan kısmet. 
Açlıktan ne haber (37). 
Dönüş bileti satılmayan bir 
seyahat. 

Akranların ve emsallerinin 
övgüsünü yapmak (38). 
Bir tavus kişi ki tüyleri dö
küldüğü zaman bile kuyru. 
ğunu yelpaze gibi açar. 
Birisine kefil olmak, bir 
yükümlülük altına girmek. 

Mitralyöz, te~graf. 

(36) İnsanın, genellikle yaşlandıktan sonra tecrübe sahi
bi olduğuna işaret ediliyor: . Gençler bilse, ihtiyarlar 
yapabilse ... 

(37) ilim adamlarının şan, şöhret, servet peşinde koşma
dıklarından başka çoğu zaman geçim sıkıntısı çek
tiklerine, bunun onların bir· kaderi bulunduğuna de
ğiniyor. 

(38) İnsanların kıskançlığı ve bencillikleri üzerinde dııo 
ruluyor. 



41

aFe Harfi» 
Falcı 

Firaş (yatak, d.öşek) 
Fırsat 

Fasulye 
Flavta (bir çeşit flüt) 

Fakrüddem (kanSızlık, kan 
yetersizli~) 

Fo tatraf 

Filozof 

- «Kat Harfi» 
Kaabile (ebe) 

Kabiliyet 
Kan • koca kavgası 

Kazık 

İstediğimizi söyleyen (kim
se). 
Savaş, kavga meydanı. 
Her işi beceren bu imiş; Al
lah yardımcısı olSun . 
............ .-................. (39). 
Bu da bir musiki aleti (40),. 

Kan almak usulü kalktık· 
tan sonra doktorlann keş
fettikleri yeni bir hastai.ık. 
Resimli hafıza <bellek) kuv
veti~ 
Daha fazla bedl:ıf:ıllıt olma. 
dıgından dolayı kendisini 
bahtiyar hisseden kimse. 

Hayatın <dünyaya gelişin) 

kapıcısı. 
Affolunmaz hata (41 ). 
Anlaşıp iyi geçinmenin tuzu 
(biberi). 
Bir çeşit şeker kamışı. Eski 
zaman adamlan, ters tara
fından yerlermiş, 

( 39) «Artık nasıl te/sir ederseniz ediniz.» manıisına 

(40) Hem yukarıdaki maddeyle ilişki kuruluyor, hem de 
bu musiki 4letinin 6nemsizliiJi belirtitmek isteniyor. 

(41) Pek çok kimsenin kabiliyetli insanları çekemeyişi, 

onu kıskanıp _ kiJsteklemeye çabalamaları üzerinde 
duruluyor. 
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Kan 

Kabuk 
KıskanÇlık 

KısAs (İslAm hukukunda 
birine verilen zararın, 
aynen, verene de 
uygulanması: Öldürenin 
öldürülmesi, yaralayanın 
yaralandınlaralt cezaya 
çarptınlrnası ... gibi) 

Kal b 

Kalem 
Kambur 

Korse Orurada sütyen) 
Kurşun tanesi 
Koca (kadının eşi) , 
Kokot <hafif kadın> 

Pek çok arz ve teklif edilir, 
pek az sarfolunur (42). 
A~lann elbisesi. 
Korktuğuna u~ kes
tirme yolu. 

. Mesel~ bir güzel kadını, 
. kendi nzasına aykın ola
·rak, dudaklarından öperim. 
Kadın ~v~ edecek olursa 
o da beni tutarak aynen du
duklarımdan öpebilir. · 
Anatomi terimlerinden biri 
(43). 
Boru (44). 
Aklını sırtında taşıyan ( a
dam). 
Turunç mengenesl. 
Muharebe şekerlernesi. 
Devamlı kiracı. 
Kaziari boğan bir kuş. 

(42) Cesaretten, iyilik yapmaktan, civanmert olmaktan 
çok kimse durmadan söz eder ama iş gerçeUe daya-
nınca kimse buna yanaşmaz. · 

(~3) /yilik, vefakarlık merhamet gibi duygulann kaynaQı 
olan kalbin ortada görülmecli!jine, ince ve esprili bir 
şekilde, işaret ediliyor. 

(44) Kalemin -gerektigi zaman- borazan gibi yüksek 
bir ses çıkarabileceUi, ama birçoklarının elinde de 
adi ·bir borudan farklı olmadıUı belirtiliyor. 
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Kum saati 
Kuyruk 

((Ket Harfiıı 
Kibir (lenme) 
Kitap 
Kibz (yalan, yalan 

. söyleme) 

Kefen 

Kelepçe 

Kelime 
Görünür kaza 

Göz 

Güzellik 

Gözyaşı 
Geveze 

Gece 

Kese 

cıLem Harfi" 
Lale 

Zaman süzgeei. 
Maymunlara faydalı, insan

,lara zararlı (bir uzuv). 

Ahmakların ağırbaşlıiığı. 
Fikirler, düşünceler kutusu 

Artık sevrnemeye başJayan 
tarafın sadakası. 
Moda dergilerine müracaat 
edilmeden biçilen elbise. 
Jandarma (ların) el sıkış· 
ması. 

Eşyanın elbisesi. 
Evlenme... Yok, hata ettim, 
kira beygiri. 
Şlehir ve kale kapısı, kapı 
kanadı. «Çok zaman pence
rede bulunmaz.ıı 
Güzel bir gelir kaynağı ama, 
çok tamire muhtaç ( 45). 
Yüreğin nemi (ıslaklığı). 
Namzet (aday), ııdil pelesen. 
gi de denilir.ıı 
Uyku için ayrılması yerinde, 
mümkün ve faydalı olan 
bir zaman. 
İnsanların itibahnı (değer-i 
ni) ölçen ve gösteren terazi. 

Terbiye görmemiş güzel kız. 

(45) .Kadınların, hele yaşlanmaya başlayan kadınların, 
güzelliklerini korumak veya arttırmak için çeşitli 
süs, süslenme yollarına başvuruşları ile şakalaşıyor. 
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IAyuhtilik (yanılmazlık 
hatA işlemezlik) 
Libas (elbise, giyecek> 

Lisan (dil) 

Lehçe (dil, söz, sözlük) 

Leylak 

Leyle-tüz.zifaf < gerdek 
gecesi) 
«Mim Harfi» 
Mazi <geçmiş zaman> 
Mani ((engel) 

Mü bala~ 

Sakal boyası (46). 
Çoğu zaman kitabmdan da
ha ~tüzel ve üstün bir cilt. 
Çok uzağı (bile) vuran bir 
silah. 
Gönül aydınlatıcısı, gönüle 
<ve ruha> yol gösterici. 
Kış mevs!minin yazdığı veda 
mektubu. 

En güzel gün (47). 

Hayıflanma çekmecesi <48). 
(Azmi daha da arttınc:ı> 
kamçı darbesi. 
İranlılarin mikroskopu 
(49). 

(46) Sakal ne kadar boyansa birkaç gün sonra altından 
eski şekli sırıtır. İnsanlar da ne kadar yanılmazlık, 
hata işlemezlik icldiasında bulunsalar yine de hata 
iŞlernekten bütün1Lyle kurtulamazlar. 

(47) Yazar «gece» ile «gün» kelimeleri arasında g-üzel bir 
teıw.d yapıyor. 

( 48) Çoğu insanın el~ne gençlik yıllarında çeşitli fırsatlar 
geçer,· fakat o ıw.man bu tırsattan yararlanmasını 
bilemealer. Yaşlandıktan sonra durumu hatırıayınca 
biLyük 1Laünt1L ve hayıflanma duyarlar. Yaıw.r «san
dukça.i esef = eseflenme, hayıflanma çekmecesi» 
söaleriyle insanoğlunun bu de(Jişmez kaderine par-

mak basıyor. 
(49) Eskiden Türkiye'de pek çok İranlı yaşarcıı. Daha çok 

İstanbul'da yerleşmiş olan bu İranlıların, genellikle 
faala mübalağalı konuştukları, kendilerini ve ülkele
rini faala övd1Lkleri görüş1L halk arasında yaygındı. 
Hatta «lranlı m1Lbalağası» söaü bir deyim haline 
gelmişti. Ali Bey, açıklamasını bu· ana konuya dayan
dırıyor. ·· 
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Mütereddit (kararsız, 
tereddüt eden) 

Müttefik (uyuşmuş, 
anlaşmış, anıaımaya 
bağil kimse) 
Misal 

Mücellit (kitap ciltıeyen 
kimse) 
Mecnun (deli, kaçık) 

Malıbes (hapishane, 
cezaevi) 

Mahkeme 

Mahviyyet (aşırı tevazu> 
Merak 
Merhamet 
Mermer 
Mezar 
Meze 

Müsaade 

(daima) zarar ve ziyana uğ
rayan kimse. 

Bize ihtiyacı olan (50). 
Giydirilip kuşandınlmış ha. 
kikat. 

Kitap terzisi. 
Bizim gibi düşünmeyen 
(kimse). 

Vicdan hastaianna mahsus 
hastahane. 
Allah oraya düşenleri ko• 
rusun: Adalet pişirilen yer. 
Ehliyet kaftanı. · 
Bulut. 

· · Baştan çıkarmak. 
Heykellerin eti. 
Son yatak. 
Tebessüm, yemin, öpücük 
benzeri iştah ıwıcı şeyler. 
Ahmak olanlar ister; ver
mezler, reddederler. 

(50) İnsanlar arasında -fakat daha çok devletler arasın. 
da- ittifaklar yapılır. Kendisiyle ·ittifak yapılan ta
rafın, yani müttefikin asıl amacı çoğunlukla bizden 
yararlanmaktır. O bize yardım etmek için değil, bfz. 
den yardim görmek için bizimle anlaşır. Bugün de, 
her zaman da geçerli olan bu zihniyeti yazar üç ~ eli· 
meyle hicvediyor, 



46

Müstakim (dürüst, 
do~ru. do~çizgi) 

Meslek 

Maslub (asılmış adam) 

Matbaa 
Muacciz <tACiz ecıen, 
sıkınt~ veren> 

Mizuliyet (görevden 
atılma, görevden uzak 
düşme> 

Mide fesadı 

Mişuk 
Melek 

Masumiyet <masumluk, 
suçsuzluk) 

Muamma (bilinmeyen, 
meçhul, bilmece) 
Müfsit (fesatçı> 
Mukavemet (karşı koyma, 
direnme) 

Geometrik çizgilerden biri 
(51). 
Lastikli arka, lastikli otur-
ma yeri,, · 
Ahret kapısının ipini çeken 
(adam). 
Fikir ve düşünceler mutfa~ı. 

Beklenilmeyen zamanda ge
len dost. 

Memurlann korkulu rüya
sı. 

~ermometrenin aksi, · yük· 
seldikçe fırtınanın artacatı· 
nı gösterir. 
Edilgen fiil. 
Yeryüzünde gördütur.nüz 
bütün cennetten kovulanlar
dır (52). 

Yok oluşuna işte bu lazım 
(yeter) ya! 

Avukatların çantası. 
Dili yaldızlı yılan. 

cekadınlar bakımından» teş
vik etme. 

(51) Daha iince «kalb» için siiylendiği gibi, asıl ııe mecdzi 
manasını. bir tarafa bırakarak geometrideki anlamı
nı veriyor. «Artık kalmadı» gibilerden. 

(52) Bilindi{ii gibi şeytan cennetten koııulmuştu. Sonra 
da «Adem»le birlikte «Havva» da koııulmuştu. Yazar 
şeytanı ve Hatıva'yı işaretleyerek kadınlan kastedt. 
yor. 
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Mukaddeme {önsöz, işe · 
başlama> 
MWft.haza (fikir yürütme 
bfr konu üzerine görüş 
belirtme> 

MUWıazasızlık 

Mlli.itafe (JAtife yapmak, 
karşılıklı sözlerle 
birbirine takılmak) 
Milyon 

Meme 

Münasebetsizlik 
Manastır (hıristiyan. 
lıktaki) 
MOda 

El öpmek (53), 

Düşünce rahatlı~ı içinde bir 
münasebetsizlik yapmak 
(54). 
Bazan çok ~erli bir vasıf 
yerine geçen bir kusur. 

El şakası (55). . 
Bir sadık dost ile bir sağ·. 
lam mideden başka insam 
her şeye salıip ve mu~tedir 
kılar. 
Haydi oradan, yalancı sen 
de! 
Aşk, işık olma belirtisi. 

Tembelier barına~. 
Maymunların · taptı~ı· (şey). 
Maymunlar Tanrısı. 

(53) Başanya ulaşmak için ez etek öpenler hicveclilzyor. 
(54) Birçok kimse vardır ki birbirlerine tatlı slJz şakaları 

yaparlar; ancak bunlar kırıcı ve yıkıcı olmaz. Pek 
çokları da varaır ki ·tatlı tatlı agtz şakası yaparken, 
sonradan işi azıtıp, işi siZle tokata kadar vardırırlar. 
Yazar, bizde çoğu zaman durumu seviyesiz bir hal.e 
indirenleri yermek için «el şakası» açıklamasını ya. 
pıyor. · 

(55) iyi niyetle görüşleTimizi belirttiğimiz halde, bu kar· 
şımızdakinin işine gelmediği zaman onlar için müna
sebetsizlik yapmış sayılır ve klJtü kişi oluruz. 



48 

Müverrih (tarihçi, tarih 
araştırmacısı ve yazarı) 

Musiki 

Muvakkat (geçici) 
Mumya 
Meharet 

«Nun Harfi» 
Nadir (az rastlanır) 
N~tıka-perdaz <güzel 
konuşma heveslisi) 

N~m-ı müstear (takma 
ad) 
Nankörlük 

NedAmet (pişmanlık) 
Nezle 

Nid (kadınlar> 

Nisyan (~utma,· unutuş, 
unutkanlık> 

1 
Haberleşme yo)Uyla kaybol-
muşlann, J:ilinmeyenleriiı 
resmini yapan ressam. 
Sevilenlerin sesi, seviime
yenlerin (düşmanlann) su
suşu. 

Devamlı, sürekli (56). 
İnsan çirozu. 
Karda gezip izini belli ·et
memek, çamur içinden para 
toplayıp ellerini · kirletme
mak. 

Akla yatkın konuşan· kadın. 

Fikirleri süsieyip püsleyen 
kimse. 
Ediblerin maskesi. 

En aşağılık ve alçak şekilde 
iflas etme. Başka bir deyim
le borcunu ödemeden hesa
bını kapamanın yolunu bil
me. 
Vicdan ha..zımsızlığı. 
Burunlann iç tarafındaki 
koylara mahsus fırtına. 
Erkeklerin yaptıklannın ter
sini yapan(lar). 

Zamanın rehinine bırakılmış 
(Şey). 

(56) Çoğu zaman «muvakkaten, şimdilik,, diye bir işin 
geriye bırakılması, bir kimsenin zor bir işe koşması 
veya arzu etmediği bir yere gönderilmesi, aslında 
hiç de muvakkat değildir. Bu söz bir oyalama ve at
latma sebebidir. Y02ar, kelimeye tam tersi bir manii 
vererek bu zi,';niyeti yeriyor. 



Nişan (madalya ı 
Neşe 

Nasihat 
Nazar (bakış) 

Nakre (halkın ((gamzeıı 
dediği yanak çukurul 
Ni kah 

Nekbet (talihsizlik, 
gözden düşme) 

ıcVav Harfi>> 
Varis (mirasçı) 

Vasıta. (aracı) 

Vaız <vaız ve nasiha,t 
eden kimse> 

Vahşi 

Vesvese (kuruntu) 
Vasiyetname 

Vaad 

49 
Medeni insanların tokası 
En doğru filozofluk. 
Kürkçüoğlu macunu (57). 
Ruhların (gönüllerin) el sı
kışması. 

Öpücük yuvası. 
Boşanmanın önsözü, başian
gıcı. 

Güçlü ve kuvvetli kimsele
rin (yeni yeni şeyler öğren
diği) okul. 

Avunan adam (58). 
İş bozucu (kimse). 

Sermayesini yemeyen tacir 
(59). 
Sadece kendi düşmanını yi. 
yen adam (60). 
Vicdan eldiveni. 
Mektubun sonuna ekienen 
not. 
Ümidin 'gıdası. 

( 57) Bir işe yaramadığına işaret. 
(58) ıcÖlenin ardından üzüntü duyar ama, elde ettiği veya 

edeceği miras kendisi için en büyük teselli olur» 
ma na sına. 

( 59) Birçok vaızların, yaptıkları vaız ve nasihatZara ken
dilerinin de uymadıklarını belirtmek ve onları yer
rnek için yapılmış bir hiciv. Dilimizde ecHocanın 
gittiği yola değil, dediği yola git>> sözünden ilham 
alınmış gibi gözüküyor. 

(60) Medeni geçinen o zamanın Avrupa devlet ve millet
lerine tariz. 

F: 4 
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Vefa 
Vefasızlık 

Vakit 
Batıl inanç (boş inan> 
11He Harfi» 
Hazını ' (sindirim> 
Hiç 

Heykaltraş 

ııYa Harfi» 
Yara 

Yazı 

Yaş (insanın yaşı) 

Yalnızlık 
Yelpaze 

Köpeklerin fazileti (61). 
Habersizce ev taşıma (de
ğiştirme>. 

Yok ki ... Pek nadir (62). 
Zihin kanseri 

iç siyaset 
Gerçekte her şeyin aslı, . te
meli ve mayası. 
Mitolojinin hamur yo~ru
cusu 

Muharebe fabrikasının mar
kası. 
Gözle görülen fikir ve dü· 
şünce. · 
Kadınların saklamaya muk
tedir olabildikleri (tek) sır. 
Siyah canılı gözlük. 
Fitne siperi (63). 

(61) Yazar, vefa gibi üstün bir faziletin insanlarda pek 
o.?: bUlunduğuna doZaylı olarak parmak basarak, on
lara sitem ediyor. 

(62) Çok kimsenin ııVaktim yok ... » siSzünü bir maaeret 
olarak kullanışı ile alay ediliyor. 

(63) Burada fitne olarak nitelenen kadınlar ve kadın gü
zelliğidir. Eskiden kadınlar yelpazeyi aynı zamanda 
bir süs olarak kullanıp onunla yalancıktan yü2lerini 
kapatır ve karşı taratı tahrik ederlerdi. Yazar, bu
gün artık tarili olmuş bulunan, bu geleneğe temas 
ediyor; yelpazenin 2aman zaman insanda ,fitneler ko
paran çehrelere siper vazifesi giSrdüğünü belirtiyor. 



-Perde-
K O K O N A Y A T I Y O ,R 

Şahıslar: 

Çelebi Kos ta ki..~ ... 
Yanko .................... . 
Eleniko ................... .. 
Darninolu (*) bir kadın ........ . 

Ev sahibi 
Komşunun uşağı 

Kendi beslernesi 

Olay, Çelebi Kostaki'nin evindeki bir salonda geçer. 

(*) Domino, maske takılıp gidilen balalarda giyilir, 
oir çeşit elbisenin adıdır. (yazarın notu) 





Birinci Meclis (1)
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İkinci Meclis 

Yanko - (mutfak kapısından başını uzatarak) Gi
rilebilir mi? 

Eleniko - (kendi kendine) Na, ta kendisi!.. (kibarca 
tavıda bakmaksızın) Kimdir o? .. 

Yanko- (güya başkasını haber veriyor gibi) Çelebi 
Yan ko. 

Eleniko - Peki, söyle gelsin. 
Yanko- (dışan çıkıp tekrar girer ve saygıyla selam 

verir) Kokoniçe ... kulunuz köleniz ... şey... zatıaliniz ... 
uyduramadık ... hasılı keyifler? .. 

Eleniko - Hah hah hah!. Ama tuhaf... 
Yanko - Zannederim ki kibarca davranışı epeyce 

yapabiliyorum, ha? Elbette, öyle alışılmış ... Zorla olmaz 
ya .. Kib;1rlığa alışılmış ... (masanın yanında duran yuvar· 
lak iskemieye oturup, arkası var zannıyla dayanmak is
terken yuvarlanır.) 

Eleniko-Aman gözet! .. Hah hah hah ... 
Yanko-Bu ne murdar şey, arkasız sandalyede de 

ne mana var bilmem... Bu tavşanlar da icadedecek şey 
bilemiyorlar. 

Eleniko - H ah hah... Bakalım, biraz da şimdi ne 
yapacağımızı konuşalım . 

. Yanko - Pek ala, konuşalım. 
Eleniko- Bu akşam işin yok ya? .. 
Yanko-Hiç birişim yok. Bizim çelebi misafirliğe 

gitti. Bekar olduğu için sabaha kadar eve gelmez. 

sun. 

Eleniko-Bekar adama hizmet ne iyidir. 
Yanko- Elbette. Ey seninkiler. Nasıl memnun m!.!·· 
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'Eleniko - Hay hay. Şikayet edecek bir şeyim yok. 
Hele kokona ne emsalsiz bir kadın. 

Yanko-Öyle gösteriyor ... Ben onu her gün şu oda· 
nın penceresi önünde görürüm. · 

Eleniko - Kendi odası. 
Yako-Kocasını hiç tanımam. Burnunun ucunu bi

le görmedim. 
Eleniko - Çünkü çelebinin odası bu taraftadır, si

zin evden görünmez. 
Yanko- Vay, bunlar ayrı ayrı mı yatarlar? 
Eleniko - Kirası beş bin kuruştan yukarı olan ev

lerin adeti bu. 
Yanko- Ben hi·ç bir vakit o pahalara ev tutmak 

niyetinde değilim. 'Birbirimizi aldığımız vakit zannede· 
rim ki... (belinden sarılmak ister). · 

Eleniko - Ey, ne yapıyorsun? 
Yanko-Mademki karım olacaksın ... 
Eleniko - İşte iyi ya, sabret. 

Yariko- (içini çekerek) Peki, öyle ederiz. Ey, şimdiki 
halde ... 

Eleniko - Şimdiki halde bu akşam burada eğlen· 
meyi dilşündlim. 

Yanko - Ey, ne yolda bakalım? 
Eleniko-Önce bir güzel yemek yiyeceğiz .. Burada, 

şu ateşin karşısında. 

Yanko ...,.. (sevinerek) Etme!.. Yalnızca, karşı karşı
ya ha? .. 

Eleniko -· Yok, pek yalnızca değil. Çünkü ikimiz 
yalnız yakışık almaz; onun için birini daha davet ettim. 

Yanko-Amma yaptın, Kimdir o? .. 
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Eleniko - Benim babahğım .. Hem senin onunla gö
rüşmen lazımdır. 

Yanko - İyi ama .. Bu akşam kendisini rahatsız et
memeliydin, acelemiz yok ya!. . 

. Eleniko - Görsen, pek iyi adamdır. Hem benim çe· 
yizimi verecek. 

Yanko- Çeyizini mi verecek? Öyleyse davet ettiği
ne isabet ettin. Kendisine ikram ederiz. Bizim çelebi ge
çen gün Fransa'dan şarap getirtti; hazır bir iki şişesini 
getirir tecrübe ederiz. 

Eleniko - Kalan yemekler de benden. 
Yanko ~Tamam, şu senin babahğının .gözüne gire

lim. 
Eleniko -Yemekten sonra da şu köşebaşındaki ga

zinoya gider, eğleniriz olmaz mı? 
Yanko - Aklını s.eveyim, pek ala olur. 
Eleniko - Aman iyi batınma geldi.. Hani ya sizin 

ç.elet:inin yeni yaptırdığı elbiselerle bir akşam beni balo 
ya gütürmeyecek misin? 

Yanko-Uşak elbiseleriyle? .. Allah esirgesin .. Balo 
için \;elebinin setreterinden birini giyerim. 

Eleniko - Çelebinin setresi sana iyi geliyor mu ba
"> rı ... 

Yanko- Maşallah!. Ben daima ben boyda, ben k~
hpta olan efen d ikre hizmet ederim ki böyle sırası gel
dikçe elbiselerini giyeyim. 

Eleniko -Öyleyse haydi git, ·giy de gel. 
Yanko ·-Peki, gidiyorum. 
Elenilm - Gelirken küçük merdivenden gel; .kapı

nın anahtarını mahsus üstünde bıraktım. 
YankO.-'-·· Peki. (sev~nerek) Aman yarabbi ne mutlu!. 

Eğlcneceğiz. 
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Eleniko - Beraber hora tepeceğiz. 

Yanko- Bütün gece mi? Aman gideyim hele şu şa

r::ıpları. .. (koşarak gider). 

Eleniko - Ben de kilere gideyim. (gider, çelebi 

Kostaki, elinde bir çanta ile kapıdan girer). 

Üçüncü Meclis 

Çelebi Kostaki - (yalnız) Kimseler yok!.. Şimdi bi
zim kokona şaşacaktır; çünkü bu akşam beni Ada'ya 
gitti biliyor. Lakin size bir şey söyleyeyim mi? Şu tesa
düf gibi tuhaf bir şey olamaz. İki gün var bizim şu öte .. 
ki mahallede Kokaniçe Maryanka ile birleşrnek için söz
leşmiştik. Bugün eve geldim, bizimkine «Ortağım çelebi 

Hiristaki ile bir hesap işi görmemiz lazım geliyor; onun 
için bu akşam Ada'ya gideceğiz.» diyerek çantayı elime 
aldım. Gerçi içi boş ama gösteriş lazım ya!. Veda edip 
kapıdan dışarı çıktım. Köprüye doğru girleeeğime doğ
ruca lokantaya gittim. Bir parça istakoz. bir iki şişe şa .. 
rap filan gibi bazı nevale ile çantaını daldurarak doğru 

Maryanka'nun evine kapağı attım. Nazlım beni bekliyor
muş. Kapıdan karşıladı; doğru odasına götürdü. O havli 
vakitten beri gözümde tüten misk kokulu odada sofra 
hr,zırlanıncaya kadar sohbet etmek üzere iken kapı ça-

lındı. Acaba kimdir demeye kalmadı; besleme koşarak 

.gelip: <<Aman kokona, Rusyalı geldi!» deyince Maryan

ko'nun beti benzi attı. .. ~<Burada yoktur desin ler» dediy

se de kapıcı evde olduğunu söylemiş. ·Çaresiz, bize yol 

göründüğünü anlattılar. Gördün mü belayı?. Gece vakti. 
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Çare ne? .. Evdeki pazar çarşıya uymadı. Yiyinti (1) çan, 
tasını koltuğuma alır almaz art kapıdan zamkinoz! İşte 
buraya kadar geldim Şimdi bizimkine: «Vapura yetişe
medim, kaldım» yahut «Hesap defterleri hazır de~ilmiş» 
falan gibi bir yalan söylemeli. Artık orası kolay ama şu 
Moskofi u canımı· s ıktı. O mahut odada ... Maryanko ile 
karşı karşıya ... Adam s'en de! Maryanka ile yemek yiye
ceğime bizimkiyle yerim daha ala. Elbette Maryanka'dan 
güzeldir. Onun kadar renkli değil ama daha güzel. .. La· 
kin çare yok; kocalar bazı böyle haksızlıklar ederler, ya· 
nındakileri bırakırlar da uzakta arar dururlar ... Hele şu 
nevaleyi meydana çıkaralım. (çantanın içindekileri ma
sanın üstüne kor) Benim mini mini karıcığı.m!. Şimdi eı. 
bette beni görür görmez sevinecektir. Pek ala beraber 
yemek yeriz. Ama Maryanka'nun güzel kokulu odası de- · 
ğilmiş; olmayıversin!.. Burada hiç olmazsa- korku yok ... 

Dördüncü Meclis 

Eleniko- (elinde bir tabak içinde pi~nıi~ bir tavuk 
ile içeri girerek, kendi kendine) Sofrayı hazırla:vım. (çe· 
lebiyi görür) Aaa! ... 

Kostaki - Ha, sen misin Eleniko?.. 
Eleniko - (kendi kendine) Bizim çelebi!.. Nereden 

çıktı? .. (yüzden) Efendim, siz Ada'ya gitmediniz mi? 
Kostaki - Hayır, vapuru kaçırdık. 
Eleniko - (kendi kendine) Oohh!.. Gördün mü şim

di başımıza geleni? 

(1) Yiyecek şeyler anlamına. Şemsettin Sami'nin Kaa. 
mus-ı Türki'sinde de aynı kelime vardır. 
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Kostaki-Oradan kahveye gittim, biraz gazete oku
dum. Bir parça da şey aldım ... 

• · Eleniko - Yiyecek almışsınız. Şimdi yiyecek misi
niz? 

Kostaki - Evet. 
Eleniko- (kendi kendine) Şimdi nasıl etmeli? Ma-

damanın burada olmadığını. .. 

Kostaki - O ne, elinde ne var? 
Eleniko - (ezilerek büzülerek) Elimde ... şev ... 

Kostaki - O ne? Tavuk mu o? .. 
Eleniko- Evet ... Tavuk söğüşü ... Yarınki kahvaltı

nız için yemek dolabına götürüyordum. 
Kostaki ..-. Peki peki. Onu götür de iki kişilik bir 

sofra hazırla. 
Eleniko - İki kişilik mi? Efendim, birini mi bek-

liyorsunuz? . 
Kos ta ki - Hiç kimseyi... Biri bizim ko k ona için. 
ElF:niko - Ko k ona için mi? 
Kostaki - Öyle ya!. Sorulacak şey mi bu? 
Eleniko - Öyle ya ... Şey ... , (kendi kendine) Şimdi 

ne yapmalı? (sofrayı hazırlar). 
Kostaki - Kokona odasında mı? 
Eleniko - (sıkılarak, büzülerek) Odasında?. Evet 

efendim. 
Kostaki - Peki: Varayım, çağırayım. 
Eleniko - (kendisini oda kapısının önüne atarak) 

efendim ... girmeseniz! .. 
Kostaki- Nasıl? .. Niçin girmeyim? 
Eleniko - Kokoria yatıyor. 
Kos ta ki - Peki, sonra? 
Eleniko - Uyuyor. 
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l(ostaki - Uyuyorsa uyandırırım. Tuhaf şey; birin. 
ci defa değil ya bu!. (kendi kendine) Biz onu daha ne de
rin uykulardan uyandırdık. 

Eleniko - Aman efendim, yalvarırım girmeyiniz. 
· Kostaki - Tuhaf şey; niçin, ne var? 

Eleniko - Çünkü biliyorsunuz ki kokona... Biraz 
vücutça zayıftır. Şimdi sizi, bu akşam gelmeyecek, diye 
erkenden yatmış uyuyor ... Uyandırırsanız uyku sersemi 
birdenbire korkar da belki. .. 

Kostaki - Korkma kuzum, ben usulcana uyandırı
rım. Hiç beş senelik .evli herif karısını korkutmadan 
uyandırmasını bilmez mi? 

Eleniko - Ne olursa olsun, elbette birdenbire ür .. 
ker ... Hem o başka bir şey yemez zannederim; çünkü 
akşamdan pek fena başı ağrıyordu, bir parça birşey ye· 
di yattı. 

Kostaki ~ Başı mı ağrıyor? İşte bu fena!. 
Eleniko - Doğrusu kokonayı uyandırmayip yalnız 

yemek yeseniz iyi olur. 
Kostaki - Al sana bir terslik daha! Bu akşam bir 

kadınla yemek yemek kısmette yokmuş. 
Eleniko - Ne buyurdunuz? 
Kostaki - Hayır başka... Eh ne yapalım mademki 

ma dama rahatsızm'ış... · 
Eleniko - Evet efendim, pek rahatsız ... 
Kostaki - Ben de yalnız yemek yerim. 
Eleniko - İyisi bu. 
Kostaki - (İçini çekerek) Evet yalnız yemek ye· 

rim ... Yapayalnız!. 
Eleniko - Pekala edersiniz efendim. (kendi kendi· 

ne) Oh, biraz nefes alayım. 



61

Kostaki - Haydi benim geceliğimi getir. 
Eleniko - (kendi kendine) Şimdi bunu burada yal

nız bıraksam belki odaya girmeye kalkışır .. Nasıl etme
li? .. 

Kostaki - Eee ne yapıyorsun, işitmedin mi? 
Eleniko - Efendim, burada mı oturacaksınız? 

Kostaki - Evet burada, ateşe karşı. 
Eleniko - Odanıza girseniz iyi olmaz mı? 
Kostaki - Soğukta donmak için mi? Peki. 

Eleniko- Burada yemek yemek ... Kokonanın oda-
sı yanında ... 

Kostaki - Ee ne olurmuş? 
Eleniko - Belki uyamr. 
Kostaki - Tuhaf be!.. Ben yemek yerken kıyamet 

koparınam ya ... Denizaygın değilim ya ... Haydi çabuk 
sen benim dediğimi yap. 

Eleniko - (kendi kendine) Başka çare yok. (yüz
den) Gidiyorum efendim; siz orada oturunuz, yerinizdeı> 
kımıldanmayınız .. Ben şimdi gelirim. (gider). 

lJeşinci Meclis 

Kostaki - (yalnız) T.erslik terslik üstüne .. Bizimki 
de işte başı ağrıyor, yatmış. Bense bununla hiç olmazsa 
yetinmek niyetinde idi m. Mahut odanın kokusu ... 

-Yanko- (siyah setre ve beyaz eldivenle, koltuk· 
rında birer şişe oldu~ halde mutfak kapısından glre ; 
rek, kendi kendine) Nah işte giyindim. Hem şarapları 
da ... 

Kostak i - H aa!. O kim? 
Yanko --Bu adam kiın? 
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mi? 

Kostaki - Bu herif ne ister? .. 
Yanko - Haa anladım, bizimkinin babalığı .. 
Kostaki- Siz kimsiniz, burada işini~ ne? 
Yanko - Ay bilemediniz mi! size haber vermediler 

Kostaki - Nasıl haber? 
Yanko - Canım bu akşam keriz edecek değii mi-

yiz ya? 
Kostaki -;- Nasıl keriz? 
Yanko -: Keriz yaa ... Öküz yokmuş!.. 
Kostaki - Öküz mü? 
Yanko - Kocası. .. Tuhaf be!.. Çelebi Kostaki. 
Kostaki - Vay, öküz möküz dediği... . · 
Yanko - Onun iÇin kızcağız bu akşam böyle bir eğ· · 

lence tertip etti. · 

Kostaki - Vay!.. Bizim kokona ... 
Yanko-Önce yemek yiyeceğiz. 
Kostaki - (kendi kendine) Bizim evde olmaz .dü

şüncesinde bulunduğum şeyler ... 
Yanko - Sonra da kalkıp şu yanımızdaki gazinoya 

gideceğiz. Bu akşam orada balo v;:trmış (1). 

Kostaki - (kendi kendine) Haa, Eleniko'nun tela
şıyla mahut tavuk söğüşünün hikmeti şimdi anlaşıldı. .. 
·Eleniko bunların sır _yoldaşıymış demek ... 

Yanko - SiZ de bizdensiniz, değil mi ya? 
Kostaki - Ben!. (kendi kendirye) Ne halt ediyor? .. 

(1) On dokuzuncu yüzyıl sonlarında balo (baloz) şim
diki anlamında kullanılmıyordu. Çalgılı kahvelerdeki, ucuz 
gazinolardak~ az çok seviyesiz eğlenceye· balo ve böyle yer
lere de baloz deniyordu. 
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Yanko -- Doğrusu gürüştüğümüzc memnun oldum. 
Bir iyi adama benziyorsunuz. (eliyle Kostaki'nin karnı· 
na vurur). 

Kostaki - Ne halt edi~ror bu herif? .. 
Yanko - Gülüp oynayacağız, hora tepeceğiz. 
Kostaki -- (hiddetle Yanko'nun yakasından tuta-

rakl Seni gidi edepsiz herif!.. 

Yanko - Ne? .. Ne oldun? Çıldırdın mı? .. 
Kostaki - Seni gidi ırz düşmanı çapkın!.. 

Yanko - Ay, ay, ay!.. Boğuyorsun ... 

Altıncı Meclis 

Eleniko - (elinde Kostaki'nin geceliğiyle koşup ge-
lerek) Bu gürültü ne? .. Vaay bizim Yanko!.. 

Kostaki -.Bizim Yanko! .. 
Eleniko - Geleceğini unutmuştum ... 

Yanko - Aman y.ı~tişin! .. Can kurtaran yok mu? Bu 
herif deli midir?. 

Eleniko - Aman efendim bir şey yapmayınız; bu-
nun buraya gelişi bir hayırlı iş içindir. 

Kostaki - Nasıl hayırlı iş? .. 

Eleniko - Çünkü benim nişanlımdır. 

Kos ta ki - (Yako'nun yakasım ·bırakarak) Nasıl?. 

Bu senin nişan .. . 

Yan ko - ... lı sı! 

Eleniko - Evet efendim, benim nişanlım. Şu karşı
k i evin uşağı. 

Kostaki - Uşak mı? Bense bizimkine ... Hay Allah 
cezasını v~rsin. 
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Eleni ko - Sizi Ada'da zannederek bu akşam ... 
Kostaki - Evet, evet anlaşıldı. 
Yanko -:... Nastl Ada'da!.. Bu senin babatığın değil 

mi ya? .. 
. Eleniko - (yavaşça) Hayır, bizim çelebi. 

Yanko - Sizin Çelebi? .. Ama eşeklik ettim!.. (Kos
taki'ye) Efendim, af buyrun. Eğer bilmiş olaydım ki. .. 

Kostaki - Evet!. Eğer bilmiş olaydın ki dediğin 

öküz benim ... Peki peki. Haydi git işine. 
Sleniko- Efendim bana gücenınediniz ya'f .. 
Yanko --. Efendim, deminki Hitife diye söylediğimi 

af buyurursunuz ya? .. 
Kostaki - Evet, evet affettik. Fakat git işine. 

Yanko - Gidiyorum efendim, gidiyorum. (kendi 

kendine) Evet gitmeJi ama getirdiğim şişeler içine oyrıa
masın. (şişeleri alır). 

- Eleniko- (yavaşça Yanko'ya) Aman kapıcıya 

söyle, bizim babalık gelirse sahvermesin. 
Yanko - (yavaşça) Peki, peki!. 
Kostaki - Hani ya daha burada mısın? 
Yanko- İşte efendim gidiyorum. (kendi kendine) 

Ev· sahibi imiş! Bense herife öküz möküz diye ... (hem 

'iöylenir, hem gider). 

Yedinci Meclis 

Kostaki '--.(kendi kendine) Ne alçak heı'ifim!. Me
lek gibi namuslu karıcığım hakkında kötü şeyler düşün
düm. Zavallı kadıncağız, hiç bir şeyden haberi yok. Mı-
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ş ı ı" mışıl odasında uyuyor ... Belki de rüyasında beni gö
rüyor. Evet, gönlüm öyle diyor ki şu dakikada rüyasın· 
da beni görüyor! .. 

Eleniko - Geceliğinizi giyecek. misiniz? 
Kostaki - Azıcık dur ... (kendi kendine) Bense gü

nahına gifdim. Halbuki bizimkinin hakkında şüphe et
tiğim hiyaneti bu akşam az kalsın ben yapacaktım. Be
reket versin ki üste adam geldi. Şu mahut Moskoflu ... 
İnşallah uyansın da kendisine tarziye vereyim. 

Eleniko - Efendim ... 

Kostaki - (dinlemeyerek) Evet, tarziye vereyim!.. 
Böyle iftiraya Allah razı değildir. (odaya doğru gider). 

Eleniko - Efendim nereye gidiyors~ınuz? 
Kostaki - Kokananın odasına. 

Eleniko -. Girmeyiniz efendim, başı ağrıyor. 
Kostaki - Ha, gerçek öyle!. İnşallah yarın olsun. 

V er şu gece li ği. 
Eleniko- Buyrun efendim. (geceliği giydirir). 
Kostaki - Şimdi şu masayı tut da ocağın yanma 

götürelim. 
Eleniko - Evet efendim ... (masayı beraber tutup 

götürürler). 
Kostaki - Sen de artık git yat. 

Eleniko - Hayır efendim, uykum yok. (kendi ken. 
dine) Hiç bunu burada yalnız bırakır da gider miyim? 

Kostaki - İ yi ama artık bana lazım değilsin. 1 Var 
rahat et. Ben kendi kendime hizmet ederim. (oturup ye· 
rneğe hazırlanır). 

Eleniko - (kendi kendine) Ne bahane bulsam!. (yüz
den) Vay, siz şimdi istakoz mu yiyeceksiniz? 

Kostak i - Evet, niye sordun? 
F 5 
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mi? 

Eleni ko - Çünkü ... 
Kostak i - Taze değil mi diyeceksin? 
Eleniko - Hayır efendim, pek taze .. 
Kostaki .- Satan adam yabancı değildir. 
Eleni ko .- Pek taze, lakin ... 
Kostaki - Ne, lakin? .. 
Eleni ko - Çelebi Manola ki aklıma geldi de ... 

Kostaki - Bizim komşu Manolaki mi? 
Eleniko - Hastalığını işitmişsinizdir ya? .. 

Kostaki - Evet, damla hastalığı vardı. 
Eleniko - Nasıl damla?Adeta inme ınrr•iş. 

Kostaki - Ama yapıyorsun!. Bizim Manola·.<i'ye 

Elf:niko - Hazımsızhktan olmuş. 

Kostaki - Hazımsızhktan mı? 

Eleniko - Geçen hafta yatacağı vakit sizin gibi is
tC'koz yemişmiş. Bir saat geçer geçm.:>z fena hald~ has
talanmış. 

Kostaki - (tereddüt ederek) Ama yaptın, sahi mi? 

Eleniko - Zavallı adam, az kalsın ölecekti. 
Kostaki - Vay, bu kadar fena oa~m-:; ha? 

Eleniko - Galiba o da siz yaşta. 
Kostaki - Manolaki mi? Yok, onun yaşı .. Halbu

ki ben ... Evet pek farkım ız yok gihi. 
Eleniko - Belki de daha sağlamca. 
Kostaki - Daha sağiamca mı? .. Sanki .. evet, lliraz 

sağlamcadır. 

Eleniko - Kanlı bir yapıdadır. 
Kostaki - Evet hararetlidir, acaba' 
Elcniko - Yemescniz iyi olur. 
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Kostaki - Öyle öyle. (tabağı iterek) Ben de ista· 
koz yemeyiveririm. Şunu kaldır da .. Bir parça şu kızar· 
tılmış etten yiyeyim bari. 

Eleniko - Mantarh galiba!. 
Kostaki - Evet. 

Eleniko - Aman efendim, daha fena. Mantar gibi 
hazını ağır şey yoktur. 

Kostaki - Gerçi biraz ağırdır. 
Eleniko - Hele ki gece yarısı, yatacağınıL vakit. 

Kostak i - Ee ne yiyeyim? Karnım aç beninı 
Eleniko-- Uyku yemek yerini tutar derler. Hem 

açhk zahmeti hazıınsızh-k zahmetinden daha- ehvendir. 

Kostaki - Gerçi öyle, akılhcası bir: şey yememek
tir. (içini çekerek) evet, bir şey yemem. 

Eteniko - Ha şöyle efendim; vakit de geçti. Arlı k 
gidip yatmahsını:z. 

Kostaki - Evet. 
Eteniko'---. (k.end~ kendine). Hele uydurduk .. 

Kostaki - (ayağa kalkarak) Lakin yatmadan evvel 
bir kere kokonayı görsem!.. 

Eleniko- Nasıl?. 

Kostaki - Korkma, uyandırmam. Yalnız usul-ccı;1a 
alıurldan öperim o kadar. 

Eteoiko - (kendi kendine) Şimdi ne yapmalı? .. 

Kostaki - Dudaldanmı bile dokundurmam (oda
ya doğru gider). 

Eleniko - (önüne geçerek) Aman efendim, bu ak· 
şam ne kadar renginiz kızarmış!. 

_ Kostaki - Kızarmış İnı? Belki bir parça rengim 
Yerine gelmişse .. 
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Eleniko ....,.... Hayır efendim., bu sizin her vakitki ren
giniz değil. 

Kostaki - Gerçek mi? Aman bakayım. (lambayı 
eline alarak aynada kendine bakar) Gerçi biraz fazlaca 
gibi. 

Eleniko - Adeta mosmor. 
Kostaki - Mosnior? .. Evet, biraz koyuca. 
Eleniko - Gözleriniz de kızarmış. 
Kostaki-Gözlerim de mi?. Evet, evet. 
Eleniko - Başınıza kan çıkmış gibi. 
Kostaki - Akşamki tersiikierin hiddetinc!en .. 
Eleniko - Sizin yerinizde olsam şimdi bir şey ya-

pardım. 
Kostaki - Ne yapardın?. 
Eleniko - Ayaklarımı sıcak suya korJımı. 
Kostaki - İyi dedin. 
Eleniko - İşte hazır ocakta kahve güğüuıüyle sı .. 

cak su da var. Biraz hardal katarsanız .. 
Kostaki - Evet, hardaHa pek ala olur ... Bizim ma-

hut istakoz gibi. 
Eleniko - (Güğürnü getirir) İşte efendim, sıcak su. 
Kostaki - Dur, ay .. Elimi yakıyor'. 
Eleniko - Gidin efendim, rahat edersiniz. 
Kostaki - Gidiyorum. (kendi kendi.neı Acaba bu 

akşam böyle ayaklarımı sıcak suya koyacağım· kimin ak· 
lına gelirdi? Bizim sabahki niyetle şimdiki hareketimi
zin aras~nda dağlar var!. 

Eleniko - Gidin .efendim, vücudunuz. rabata muh-
taç. . 

Kostaki - (hem gider, hem söylenir) Dağlar vaı·, 
dağlar!. Çare ne kader böyle imiş .. (gider). 



Sekizinci Meclis

Eleniko - (yalnız) Of, adam avutmak ama zormuş. 
Ah kokona!. İyi yakayı kurtardın. 

Yanko - (uşak elbisesiyle mutfak kapısından başı
nı uzatarak) Eleniko!. 

Eleniko- Vay, yine mi geldin? 
Yanko - Şey .. Hani ya babalığın için kapıcıya t~m-

bih ettim de.. Onu haber vermeye geldim. 
Eleniko - Pek ala, artık git işine. 
Yanko- Vay, beni kovuyor musun? 
Eleniko - Elbette. Ya şimdi çelebi gelir de seni bu· 

rada görürse? 
Yanko - Sizinki mi? Adam sende.. O şim~i oyu

muştur. 

Eleniko - Daha uyumadı, ayaklarını sıcak suya ko-
yuyor. 

Yanko - İyi ya, gelemez işte. 
Eleniko - Olsun; sesini işitir. 

Yanko - Öyleyse' gel, bir parça mutfakta konuşa
lım. 

Eleniko - Mümkün değil. Ben burada nöbetçilik 
yapıyorum. 

Yanko - Nöbetçilik mi, ne için? 
Eleniko - Orası senin üstline lazım değil. Haydi 

bakalım ·çek arabanı!. 
Yan ko - (kendi kendine) Bunda bir şey var ama ... 

(bir gürültü işitilir). 

Kostaki - (odasında) Hay Allah cezanı versin. 
Eleniko - Vay bizim çelebi .. İşte, }!it çabuk. 
Yanko- Peki gidiyorum ... (kendi kendine) Yok, 

l·mnda bir iş var. 



70

Eleniko - (arkasından iterek) Defol şuradan diyo
rum; başımı belaya uğratacaksın. 

Yanko - (hem gider, hem söylenir) Bir iş var ama ... 
Elbette bunu anlarım. 

Dokuzuncu . Meclis 

Kostaki - (elinde güğümle odasından çıkarak) Ye
rin dibine geçesi giijüm. 

Eleniko - (kendi kendine) Yil)e .J)e oldu?. (yüzden) 
Efendim ayakl.arını'zı ~nc~k syya k".f>ymachnız mı?. 

Kostaki - Evet, benden mb.\, sa~1yelerct lazt~-
mıŞ. Benim yerime onla~· tE:oydular. · . · . · 

Eleniko- - Nas:ı-l? . 
ICo.staki - Nasıl ~cak; sı)yu boşaıtayım derk~n. 

güğü:rı:a· ktzguımış, emni . yak h. Be» de< bıraktım. bü-tün 
~-u~ar k~nm.. ü.'l:\iine- ~ötda. ~h .. ll~· daınfa. bul~bi-

. ' - ' ' '. ' 

lirse9. .. 

Eltmiko - (kendi kendfne) AJ sana bir terslik da· 
ha. (yüzden) öyleyse başkasını ıs.ıtayım. 

Kostaki - Hayır hayır, laznn değil. Açlıktan da 
. ' 

var ya:,- Karmm-ın içi karitıa kanşık. Gözlerim de kara· 

rıyor. Do~rusu bir iki lokma bir· şey yiyece~im. (masa· 
nın önüne oturur). 

Elenkio - (kendi kendine) Nasıl etmeH; yakayı ele 

\'creceğiz. 

Kostak i -_(eti keserek kendi kendine) ·Yalnız ye· 

me k!.. Bense başka tiirlü .. , (biraz düŞündükten sonra. 

yüzden) Elenikat 
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·Eleni ko - Efendim.· 
Kostak i - Acaba kokona hala uyuyor mu dersin? 
Eleniko- Uyuyor efendim, uyuyor. Demincik bak

tım. 

Kostaki - Demincik ala ama belki şimdi uyanmış-
tır. 

Eleniko - Hayır efendim, pek derin uykudaydı. 
Kostaki - Hayır hayır, bilmiyorsun; ben bir baka

yım. (kalkar). 
Eleniko - (kendi kendine) Aman yarabbi, nasıl ön

lesem acaba? .. 
Kostaki - Parmaklarının ucuna basarak, yavaş ya

vaş ... (odaya doğru yürür). 
Eleniko - (oda kapısının önüne koşarak) Efendim 

girmeyiniz. 
Kostaki - Yine m·i, bu kadar telaş edecek ne var:· 
Eleniko - (kendi kendine) Nasıl etmeli? 
Kostaki - Hayır hayır, bunda bir şey var; söyle 

bakriıhm? 

Eleniko - Hayır efendim. 

cı m. 

Kostaki - Söyle diyorum, ne var? 
Eleniko- Şey ... 
Kostaki - De bakalım!. 
Eleniko - (ezilip büzülerek) Efendim ben kıskan-

Kostaki - (hayretle) Ne, kıskanç mı? 
Eleniko - Evet; kokona ile birlikte yemek yiyece

. ğinizi düşündükçe ... Nasılsa kıskanıyorum. 

Kostaki - Hele şuna! .. (kendi kendine) Kızcağız 

benim için .. hele hele hele ... Lakin güzelce de .. Hiç dik
kat etmemiştim. Ah erkekler, yaramaz erkekler .. Yahu 
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çok fena adamlarız. Şeytan nasıl fitil veriyor biliyor mu
sunuz? Gidip de dalgın uykuda olan karını uyandıraca
ğına hazır şununla ... (nefretle) Oh, karısına bu derece 
hiyariet!. (yüzden) Haydi kızım, bırak beni geçeyim. 

Eleniko - (Yalvarır gibi) Efendim!.. 
Kostaki - (Eleniko'nun yüzüne bakarak kendi ken

dine) Yüre~ini parça parça ediyorum. Allah bilir güzel 
kız .. Gözleri, endamı Haa?. (elinden tutarak) Yok yok, 
beni dinle kuzum. Sen çocuk de~lsin. Böyle şeyler, ger
çi elde değildir •. bilirim ama ne sana yakışır, ne bana ... 
(kendi kendine) elleri de pek yumuşak a canımi.. 

Elcniko - (kendi kendine) Hele zayıf tarafını bul
dum. 

Kostaki - Zavallı kızcağız sen benim i-çin yanıyar
muşsun ha? Şimdiye kadar renk vermedin. Ah kıskanç
lık, ah kı.,kançlık .. Yaman şeydir, kurt gibi insanın içi
ni yer. 

Eleniko ....., Aman efendim affediniz, ağzımdan kaç-
tı. 

Kostaki - Buna gönül sadası derler a kuzum, ni
ye kızarıyorsun? Buralarını biliyorum. acemisi değiliz 
hamdolsun. Nafile sıkma kendini.. Bunda ne varmış? 
Kendine gel bakayım. 

Eleniko - Evet efendim. 
Kostaki - Ben seni üzmeyi asla istemem, öyle ken-

dini bilmezlerden de~lim. · 

Eleniko - Bilirim efendim. 
Kostaki - (kendi kendine) Lakin ateşli kız, gereği 

gibi sevmeli. (yjizden) Ey, şimdi mademki kokona ile 
yemek yediğimi istemiyorsun, biz de başka türlü yapa
rız. 
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Eleniko - Nasıl başka türlü? 
Kostaki -Acaba şu (kendi kendine) Ah erkekler, 

yaramaz. erkekler. (yüzden) Hani ya bazı kendi hizmetçi
leriyle yemek yiyen çelebiler vardır.. (kendi kendine) 
Gerçi vardır ama, benim gibi evli değil .. Neyse söz ara· 
mızda .. (yüzden) Biz de sankL birlikte ... · 

Eleniko- Hiç öyle şey olur mu? E~er kokona ... 
Kostaki - Adam sende; kokona yatıyor; uyuyor öy· 

le demiyor m uydun sen? .. 
Eleniko - Evet efendim. 
Kostaki - Onun daha iyisi şimdi kapıyı üstüne ki

Iitler, anahtarını ahrsın vesselam. (hem söyler; hem gi
d,ip kapıyı kilitleye~ek anahtarı cebine kor). 

Eleniko - (kendi kendine) Oh hele becerebildim. 
Kostaki - İşte artık çekinecek bir şey kahnadı. Ey, 

gel bakalım şöyle yanıma. 
Eleniko - Aman efendim, hiç ... 
Kostaki - Gelindi, zevzek sen de!.. Artık neden 

korkuyorsun? Anahtar cebimde. 
Eleniko - (tereddüt ederek ve ikide birde kapıya 

bakarak) Evet efendim ama ... (beraber kanapenin yanı· 
na kadar gelirler. Kostaki oıı:ırur, Eleniko ayakta durur). 

Kostaki - (kendi kendine) Allah bilir ya Maryan
ko'dan da iyi ... Sürtük, bin bir düzeneinin biri o ... Bu ise 
daha körpe, el değmemiş .. (yüzden) Gel kuzum, gel ba· · 
kayı111 şöyle yanıma. 

Eleniko - (kendi· kendine) Ne çare, kokanayı ele 
yerınernek için .. (oturur). 

Kostaki - (Bir şampanya açarak) Kadehi uzat ba· 
kavım. (kendi kendine) Bir parça neşelendirsem .. 

Eleniko - (kendi kendine) Ah biraz fazlaca içse de 
kokona gelinceye kadar sızsa!.. 
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Kostaki — Sıhhatına Eleniko!..
Eleniko — Sizin sıhhatınıza efendim.
Kostaki — Aşkımıza içmeliyiz. İkimizin de.. Çünkü 

ben de seni seviyorum, (öpmek ister).
Eleniko — (çekilerek) Lâkin efendim.,.
Kostaki — Ne?.. Anahtar cebimde... (o sırada pen

cere açılır, Yanko içeri düşer).

Onuncu Meclis

Eleniko — (ayağa kalkarak) Aaa!..
Kostaki — (o da) O ne?..
Eleniko — Yanko!
Kostaki — Mahut uşak!..
Yanko — (yerden kalkıp hiddetle) Yakaladım, ma

şallah doğrusu size yakışır şeyler yapıyorsunuz.
Kostaki — (kendi kendine) Buna nasıl merak an- 

latmalı?
Eleniko — (o da) Al belânın birini daha
Yanko — Utanmadan efendinle şampanya için Faz

la olarak bir de şöyle bir herife yüzünü öptür...
Kostaki — Nasıl?.. Ne halt ediyor?
Yanko — Ben biliyordum böyle bir şey olduğunu 

ya.. Onun için deminden beri merdivenle pencereden 
seyrediyordum.

Kostaki — Vây, benim mahrem olan daireme böyle 
merdivenle girmek.

Eleniko — Beni dinle Yanko...
Yanko — Uzak dur, yanıma yaklaşma şıllık.
Eleniko — Ben mi?
Yanko — Utanmaz, yelloz!..
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Kostaki :- Bu herif canımı sıkıyor benim. 
Yanko - (hiddetle) Galiba efendin olacak bu herif 

s·eni tamaha düşürdü .. Seni bu daireye sahip edeeceğini 
vaadetti. · 

Kostaki - (küçümseyip alayla gülerek kendi ken
dine) Hey koca şaşkın .. İşin aslını bilmez, biçare kızın 
benim için yanıp tutuştuğunu bilmez .. 

Yanko - Ah utanmai çele-biler, havadan para kaza: 
nan zenginler!.. 

Kostaki - (hiddetle) Yoo ... Bana bak; susacak mı
sın, yoksa? .. 

Yanko- Hayır susmayacağım, hepsini kokonaya 
söyleyeceğim. 

Kostaki - (oda kapısının önüne gidip) Sus, koko-
na yatıyor, uyuyor!.. 

Yanko - Bana ne? 
Kostaki- Başı ağrıyor, pek fena rahatsız. 
Yanko - ]~,{e olursa olsun, elbette söylerim. 
Kostaki - (kendi kendine) Bak hele şu başımıza 

gelenlere!.. 
Eleniko - (o da) Artık bakıp durmamah, işi anlat

malı. (Kostaki~ye yavaşça) Efyndim ben şimdi işi yatış

tırırım. 

Kostaki - Aman, aman .. (bir cüzdan vererek) Al 
şunu da, icabederse ver. İçinde beş altın var. 

Eleniko - (tereddüt ederek) Yok efendim ... 
Kostaki - Al diyorum .. Al da şu heriften yakamızt 

kurtaralım. 

Yanko - Vay, utanmadan gözümün önünde para 
da veriyor. 

Eleniko - (kendi kendine)· Pek ala, kokonayı kur
tarmak hizmetinin ücreti olsun. (cebine kor). 
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Kostaki - (kendi kendine) Durup dururken beş li
ra ver .. Akıl akçası ... 

Eleniko - (Yanko'yı:ı) Beni dinle! .. 
Yanko - Hayır dinlemem. Sen bana bu hiyaneti et, 

·doğacak çocukların babasının namusuna şimdiden böy
le leke sür ... 

Kostaki - Hayvan herif, yaıvaş bağır. Şimdi bizim· 
ki işitecek. 

. Eleniko - Beni dinle · diyorum.. (yavaşça) Bu bir 
hile idi. 

, Yanko - Hile miydi? Nasıl hile? .• 
Eleniko ·-:- Evet, bayağı hile .. Çelebinin ko konanın 

odasına girmemesi için. Çünkü madama habersizce ba
loya gitti. 

Yanko- (hiddeti geçerek ve gülerek) Ama yaptın .. 
Vay, bunun için miydi? 

Eleniko - Sus!.. 
Kostaki - (kendi kencl;ine) Kim bilir ne yalan söy

ledi .. (Eleniko'ya) Ee, ne yaptın? .. 
Eleniko - Eysi .. Kendisine. meram anlattım, gide

cek. 
Kostaki - (kendi kendine) Htırifi kandırdı. Ah ka· 

dınlar, yaman kadıtılar! .. 
Eleniko - (Yanko'ya doğru bakarak) Artık susa· 

cak efendim, şimdi gidecek. · 
Kostaki - Pek ala. 
Yanko- Evet efendim. Mademki ... Mademki böy· 

le imiş. Artık diyeceğim yok ... Af buyrun, rahatsız ettim. 
Kostaki - Peki peki.. Git işine, 
Yanko- (yavaşça) Karısı balodal .. Ha hay .. Aman 

. ne ömür şey .. (gider). 
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On birinci Meclis 

Kostaki - Hele belılyı defettik. Şu pencereyi kapa. 
(kendi kendine) Allah vere de bizimki gürültüyü işitme
miş olaydı.. (yüzden) Perdeleri çek. 

Eleniko - (perdeleri kapayarak) Evet efendim. 

Kostaki --'- (aksırır) Ooh nezle olmuşum .. Yerin di· 
bine geçesi herif pencereyi açtı. (cebinden mendilini çı· 
karıp burnunu siler. O sırada orta kapı açılır; bir do
minolu kadın görünür. Kadın Kostaki'yi görür görmez 
«Aa!..» der ve geri çekilip kapıyı kapar). 

Eleniko - (kadını görerek) Aman!.. 
Kostaki - Nedir o? .. 

Eleniko - Hayır efendim bir şey yok. Pencere .. 
(kendi kendine) bizim kokona .. Şimdi ne yapayım? .. 
Odasının anahtarı çelebinin cebinde, nasıl almalı? 

Kostaki - (kendi kendine) Şu murdar herif canı· 
mı sıktı. İşin en tatlı yerinde gelip de pişmiş aşa su kat
makta ne mana vardı? yeniden başlayalım bari. .. 

Eleniko - (biraz düşündükten sonra birden bire 
bağırarak. Aman.. Ayy! .. 

Kostaki - Ne oldu? 
Eleniko - Aman sinirlerim.. Merakıma dokundu. 

(oda kapısının önünde, sandalyenin üstüne oturarak çır
pınınaya başlar) Aman, aman sinirlerim!.. 

Kostaki - Sinir illeti !uttu. Al belanın birini daha. 
Eleniko - Aman bir demir parçası .. Bir anahtar!.. 
Kostaki- (şaşkın) Anahtar m~? 
Eleniko - Aman bir anahtar, çelebi.. Bir anahtar! .. 
Kostaki - Canım ne yapacaksın? 
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Eleniko - Aman çabuk .. (mütemadiyen çırpınarak) 
Aman ölüyorum! .. 

Kostaki - (aranarak) Anahtar, anahtar. Canım ben
de anahtar yok. Haa, şu odanın kapısının anahtarı var
dı. (cebinden çıkarıp Eleniko'ya verir) Nah işte!.. 

Eleniko - Arkama koyun, arkama .. 
Kostaki - Arkana mı? Nah, işte oldu. (kendi ken

dine) Tuhaf, bu kız hasta olduğu vakit hekim arayaca
ğımıza bir çilingir getirtmeli. (yüzden) Eee, nasıl oldun? 

Eleniko - Aman daha geçmedi, daha geçmedi. Tek
rar tutuyor. (bağırarak) Aman bir parça sirke, lokman 
ruhu, bir şey!.. 

Kostaki - Lokman rul;ıu mu? .. Nereden bulayııı.? 
Eleniko - Ocağın üstünde ... Sizin odanızda ... Bit 

küçük şişe! .. 
Kostaki - Ha, evet evet. Getireyim lakin bağırma, 

bizimkini uyandırırsın. (hem odasına doğru koşar, hem 
kedi kendine söylenir) Ne belaya uğradık bu akşam!.. 
(gider). 

On ikinci Meclis 

Eleniko - (anaht<'rı arkadan alıp) Hele anahtar eli
me geçti. (gidip süratle orta kapıyı açar, dominolu ka
dın görünür) Çabuk kokona çabuk.. Çelebinin hiç bir 
şeyden haberi yok. Odanıza girin. Sovunup vattıktan 
sonra çıngırağı çalın ki bileyim... (hem söyler, hem 
süratle kadını odasına kadar götürüp kapıvı açar ve içe· 
ri iterek yine kapar) Oh kurtuldu. (şarkı söyley~rek oy
nar) tralal la .. la la la! .. (Kostaki'nin geldiğini görünce 
·<vay! .. >> diyerek koşup yine sandalyenin üstünde çırpın
nıaYa başlar). 
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On üçüncü Meclis 

Kostaki - (elinde şişeyle gelirken Eleniko'yu gö
rünce olduğu yerde hayretle dura kalır) Vay oynuyor!. 
(yanına gelerek) Oynuyor muydun? .. 

Eleniko - Aman efendim, sinirlerimin acısından. 

ne yaptığımı biliyor muyum? 

Kostaki - (Eleniko'nun bumuna büyük bir anah· 
tnr tutarak) Nah kokla .. Ha bu değilmiş.. Belki lazım 
olur diye ihtiyaten bu anahtarı da yanıma aldım. (şişe· 
yi tutarak) Na, işte lokman ruhu ... 

Eleniko - (biraz kokladıktan sonra) Ah geçti, oh 
rahnt ettim .. 

Kostaki - Sahi geçti mi? .. 
Eleniko - (kokonanın odasını göstererek) Elham· 

düllah geçti, hem çoktan geçti. 
Kostaki - Oh!.. Ha şöyle, mini mini Eleniko'cu· 

ğuı_n. (öpmek ister). 

Eleniko - (göğsünden itip) Bırakınız efendim!.. 
Kostaki - Nasıl, istemiyor musun? .. 
Eleniko- Benim kokonama saygım vardır, öyle 

şey kabul etmem. 

Kostaki - (şaşkın) Sahi mi söylüyorsun, ya demin-
ki muhabbet? .. 

Eleniko- Nasıl muhabbet? 

Kostaki - Canım, deminden, kıskancım diye!.. 
Eleniko - Haa, evet efendim. Kokona ile yemek 

yemek istediğiniz için ... 
Kostaki ........ Ne demek? .. 
Eleniko - Çünkü biraz aç gözlüyüm. Sizin yiyecek 

veeliğinizi görmeyi gönlüm istemedi. 



—  S O N  —



MİSAFİRİ İSTİSKAL 

(Misafire Kovar Gibi Davranma) 

Şahıs lar: 

Mümtaz Bey .... :. ... Ev Sahibi 
1\bdi Bey . . . . . . . . . . . . Mümtaz Bey'in kapı bitişik kom 

şusu. Ahmet ve bezdirici. 
Nadir Efendi .. . .. . Mümtaz Bey'in misafiri. Ağırca 

sağır, yaşlı. 

Muhsin Efendi ....... Nadir Efendi'nin oğlu. Musikişi· 

Veli Ağa ....... .. 

Memiş ....... .. 

nas. 
Mümtaz Bey'in daire kahyası. 

Ağı,r hareketli ve bir gözü kör. 
Mümtaz Bey'in seyisi. 

Anadolu'lu bir iki biz· · 
metkar .. 

Olay Mümtaz Bey'in evinde geçer. Sahne, bir salon 
ile bir odaİlın içerilerini gösterir. 

Ali Bey, <<Misafiri İstiskal» tiyatrosunun sonunda 
şöyle mütevazı bir açıklamada bulunmaktadır: 

«Bu vaka tiyatro için gayet ehemmiyetsiz bir şey 
ise de (vaktiyle) bir yerde aynen geçmiş olduğundan v~ 
bir de memleketimizin adet ve ahla).(ça tarize değer pek 
çok hallerini ihtiva ettiğindtim, şu suretle oyun olarak 
tertip edildi. .. )) 

p:: 6' 





Birinci Meclis (1) 

Veli Ağa - (salonda kendi kendine) Acaba misafir
ler kalktı mı? Bu va k te kadar da ... 

Nadir Efendi - (odada) Muhsin Efendi ayol, şu bi
zim çubuğa bir kav himmet eder misin? (2). 

Muhsin Efendi - Peki efendim ama, bilmem kah
veyi söyleyecek meydan da kimse var mı? 

Veli Ağa- Haa kalkmışlar. Bari Bey çıkıncaya ka
dar yanlarına gidip biraz oturayım. (odaya girer) Sabah 
Şerifler hayrolsun efendim. 

Nadir Efendi - Maşallah, buyursunlar!.. (ayağa kal
karken gözlüğünü yere düşürür). 

Veli Ağa - Aman efendim gözlüğü düşürdünüz. 

(gözlüğü almak için ikisi birden uzandığından çarpışıp 
yere düşerler). 

Veli Ağa - (kendi kendine) Off, hay Allah canını 
alsın. Sabah keyfi ... (Muhsin Efendi elinden tutup kal
dırır). 

( 1) Ali Bey'in tiyatrolarında <<meclis" yerine <ı fıkra" 
kelimesi kullanılmıştır. 

(2) Eskiden tütün ifrmek için, güzel kokulu ağaçlar-· 
dan yapılmış, içi oyuk ve ucunda lülesi bulunan uzun ağız
lıkZara çubuk denirdi. Bunlar, kav denilen mantar gibi bir 
maddeyle tutuşturulurdu. 
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Veli Ağa- (kendi kendine) Vaaşş!.. Gözlüğünün de, 
senin de .. (yüzden) Efendim kaza oldu, af buyurun. 

Na.dir E-fendi- Zararı yak. (oğluna) Aman bir kah· 
ve bul, başım yerine gelsin. (kendi kendine) Kaza !.. Gö
rüı:ıür kazan sen mişsin ama, nasılsa gözlüğü düşürdü-
ğüm için göremedim. · 

Muhsin Efendi - (saloiıa çıkar) Kimse yok mu? 
Baksana yahu! (hizmetk!ra) Kahve pişiriniz. 

Veli Ağa- Efendim bu akşam inşallah rahatsız ol· 
madınız; zira tahtakurusu, sivrisinek gibi şeyler yoktur. 

Nadir Efendi - Pek rahat ettim doğrusu, Allah afi
yet ~ersin!.. (kendi kendine) Kahya varken artık adamı 
rahatsız etmek için başka şeye ihtiyaç var mı? 

Veli Ağa ....:.. (kendi kendine) Lakin hepfin sabah 
keyfini bozduk. (kahve gelir). 

İkinci Meclis 

Memiş - (elinde eskimiş bir başlıkla salona gire· 
rek Muhsin Efendi'ye) Bizim kahyayı .gördün mü?. 

Muhsin Efendi - Evet, içeriki odada babamla be
raber oturuyor. 

Memiş - (oda kapısından) Bana baksana ağa, bu-
rada mısın? (içeri girer). 

Veli Ağa- Ne var bakalım? 
Memiş - Bizim Abdi Bey eşşek istemiş. 
Veli Ağa -.Ne istemiş? 

Memiş - Eşşek dedik ya sana!.. 
Nadir Efendi- (kendİ kendine) İyi dedin! .. Valiahi 

öyle. · 
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Veli Ağa- İyi ama daha Bey çıkmadı; (1) çıksın da 
. söyleyim. Bir yere mi gidecekmiş? 

Memiş- Hayır, galiba buraya gelecek. 
Veli Ağa_;. Buraya mı? Tuhaf şey, iki adım yer için 

merkep istenir mi? Hem Bey bu heriften hiç hoşlanmaz; 
gelip de ne yapacak? 

Nadir Efendi - Ne o, bir şey mi var? 
Veli Ağa,...- Hayır, komşu Abdi Bey gelecek de .. 
Nadir !!fendi - Nasıl adam, sözii sohbeti tatlı mı 

bari? .. 
Ve1i Ağa - (kendi kendine) Tamam .. İhtiyara bir 

arkadaş .... Biçare adamın bahtı bugün azapla açılmış. 
(yüzden) Ooo!. Artık hiç sormayınız, şeker gibi. 

Nadir Efendi- Oh, bari gelse de teşerrüf etsck. (o 
sırada Muhsin Efendi odaya girer). 

Veli Ağa - (Memiş'e) Hele sen dışarıda bekle de 
Bey çıktığı vai<:it söyleyelim. 

Memiş- (elindeki başlı~ kahyaya vererek) Başlığı 
da göndermiş, hani ya geçende almıştı. 

Veli Ağa- Peki verdesaraç odasına koyayım. (baş· 
lığı alır, Memiş gider, Mümtaz Bey salona gelir). 

Oçüncü M~clls 

Veli Ağa - Bey çıkmış!.. (salona .çıkar) Efendim, 
ko!Dşu Abdi Bey buraya gelmek için merkep istemiş. Ne· 

(1) Ev ~ahibi Mümtaz Bey'in gelmesi için l(t)tkmak» 
siizil kullanılıyor. Bilindiği gibi eskiden büyük ko1lllklar 
harem ve seltimlık olarak iki bölümden ibaretti. Çıkmak 
siizilyle, Milmtaz Bey'in haremden seldmlığa, misalirlerin 
bulunduğu erkekler kısmına gelmesi kastedilmektedir. 
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emriniz olur, gönderelim mi? Hem de geçendealdığı baş· 
hğı göndermiş, işte!.. 

Mümtaz Bey - (hiddetle) Abdi Bey mi? Onun da 
boynu altında kalsın, mcrkebin de. Bilmez misin, hiç o 
ht~rifle ahbaphk edilir ~i? Eşekliğinl bundan anla ki şu 
iki· adım yer için, ~inmeye merkep istemiş. Hayir gön· 
dermesinler. O ne? .. O başlığa ne olmuş? .. İşte gördün 
mü, böyle terbiyesiz heriftir o! Herkesin malını ödünç 
olarak alır, vaktiyle göndermez, böyle bir kenara attp 
küflendirir. Ben şimdi bu başlığı ne yapayım? Sen ha v
di götür bunu yine o Abdi olacak hayvana da ... Yağla· 
sın, yağlasın da ... (o sırada Abdi Bey kapıdan içeri gi
rer. Mümtaz Bey, Abdi Bey'i göı;iince sesini değiştire· 
rek mülayemetle) bir çiviye asıversin!.. 

Veli Ağa--. (Abdi Bey'i görmeyerek) Abdi Bey mi?. 
Mümtaz Bey - Hayır canım, seyise ver diyorum. 

Yağlasın ki küfleri temizlensin. (Abdi Bey'e) Maşallah, 
buyursunlar efendim .. (Veli Ağa gider). 

Muhsin Efendi - (odada) Galiba misafir geldi. 

Dördüncü Meclis 

Abdi Bey - Merkep İstetmiştim ama, geç kalırım 
diye beklemedim. Artık yürüyerek geldim. 

Mümtaz Bey - (kendi kendine) Eşref-i saat var 
gibi .. (yüzden) İsabet buyurdunuz, odaya buyrun efen
dim. (odaya girerler) Sabah şerifler hayrolsun; Nadir 
Efendi, Muhsin Efendi merhaba; bizim komşu Abdi Be
yefendi'yi ta~ır mısınız? 

Nadir Efendi - Hayır efendim, hakkında güzel söz
ler işittik ama daha kendileriyle tanışıp konuşmak şere
fine nail olamamıştık. 
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Mümtaz Bey- (Abdi Bey'e) Beyefendi şöyle buyrurı. 
(minder üstünde Nadir ve Muhsin efendilerin arasına 
oturtur) Muhsin, Beyefendi'nin dostluğunu size de tav
siye ederim. (Abdi Bey'e) Beyefendi, bizim Muhsin Efen
di musikişinastır, güzel sesleri vardır. Siz de rnusikiyi 
pek seversiniz. (hizmetkara) Gel!.. Bize kahve pişirin. 

Abdi Bey - (Muhsin Efendi'ye) Efendim, ne şar· 
kısı bilirsiniz bakalım? .. 

Muhsin Efen<;li - Buyur efendim? 
Mümtaz Bey - (Muhsin Efendi'nin hiddetlendiğini 

aniayıp sözlerini keserek) Muhsin Efendi, bugün ne ya
pacağız bakalım? Geçen seneki cülus-ı Hümayun donan
ması (1) günü evde hapsolup kalmıştım; lakin bugün in
şallah eğleniriz. 

Muhsin - (yan gözle Aıbdi Bey'e doğru bakarak) 
Ben de öyle ümid ediyorum. 

Abdi Bey - Baba efendi, siz akşam burada mıydı· 
nız? 

Nadir Efendi - Elhamdülillah efendim, ihtiyarlık
tan başka şikayet edecek bir şeyim yok. 

Muhsin Efendi - (kendi kendine) Bir de sağırlık 
var, unutma!.. 

Abdi Bey - Efendim, birkaç senedir başımda bir 
sersemlik var; o kadar hocalara okuttum,. o kadar he
kimlere baktırdım. Nedense bir faydasını gÖrmedim; 
aman efendim, buna bir ilaç biliyor musunuz? 

(1) Padişahların tahta çıkış yıldönümlerinde papılrm 
şenliklere, özellikle gece aydınlatmalarına «cüliıs-i Hüma
Jiltn donanması, denirdi. 
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Nadir Efendi - Allah ziyade etsin .. Doğrusu bura
da bulunduğumuz ınüddetçe pek çok yedik. İki gündür 
buradayız, hemen hemen bir haftalık kiraz yedik diye
bilirim. Doğrusu beyefendiı:ıin meyve bahçesine merakı 
var. 

Mü~taz Bey - (yavaşça Muhsin Efcndi'ye) Aman, 
siz eğlenemiyeceğiz gibi söylüyordunuz ama, bunların 

haline baksanaL Valiahi iyi, aman ses çıkarma da sey~ 
redeli m. 

Abdi Bey - (kendi kendine) Ne saçmalıyor? .. Ben 
ona başımdan bahsediyorum, o bana pisboğazından söy
lüyor. (yüzden) Afiyet olsun, o başka ya; lakin bir aya
ğım tutmuyor, hele değneksiz yürüyemi yorum. 

Nadir Efendi - (kendi kendine) Ne söyler bu 
herif? .. Sağır mıdır nedir. (yüzden) P.ek memnun olduı. 
efendim, inşallah daha çok vakitler teşerrüf ederiz. 

Mümtaz Bey - Efendim, Nadir Efendi hazr~tleriy~ 
le muhabbete giriştiniz. Doğrusu sözü sohbeti tatlı zat
tır. 

Abdi Bey - Evet ef~ndim, lakin galiba kulağı bi
raz ağırca işitiyor. Onun için tatldığıdan bir şey anlaya
madım. Bari mahdumları bir şarkı okusalar da dinlesek: 

Muhsin Efendi - (kendi kendine) Ne halt ediyor, 
beni dalkavuk mu san dı? .. 

Mümtaz Bey --: (yavaşça) Adam sen de, hiddetlen
me. Halini görüyorsun ya, bu da bir eğlencedir. 

Muhsin Efendi- Öyle ama ... Bari bizim Veli Ağa'
yı çağırsak da ona musallat eylesek!.. 

Mümtaz Bey - Sahi iyi dedin. Haydi şuradan çağı
rıver. (Muhsin Efendi gider). 



Beşinci Mec:Us 

Abdi Bey - Baba efendi!.. 
. Nadir Efendi- Yangın mı var, nerede? .. 
Abdi Bey- Nee, nasıl? .. (kendi kendine) Hay senin 

kulağının sağırhğına... Ben de gerçek sandım. (yüzden) 
Hayır efendim, yangın mangın yok, bir şey söyleyecek
tim .. (kendi kendine) Ne söyleyecektim, unuttum gitti. 

Alt'lncı Meclis 

Veli Ağa- (salonda) Canım ne yapacak? İşim var 
görüyorsun! .. 

Muhsin Efendi - Aıbdi Beyefendi istiyor dedik ya. 
(odaya girerler). 

Abdi Bey - Aman gel ağa, şu sağır beni pek üzdü. 
Nadir Efendi - Aman gel evlat; beni şu delinin 

elinden kurtar. 
Veli Ağa- Vay, beni bunun için mi çağırdın? 
Muhsin Efendi """'" (Abdi Bey'e) Efendim ağa köle-

niz pek güzel fıkralar anlatırlar... · 
Veli Ağa - Estağfurullah efendim; fıkra denilen 

şey münasebet geldikçe söylenir. Halbuki Muhsin Efen
di pek güzel şarkı okur. 

Muhsin Efendi - Efendim, ağa köleniz dün akşam 
bir Kıbrıs muhassıh (1) fıkrası söylemişti; pek hoş, em· 
rederseniz söylesin. 

(1) Eskiden vergi topla:ytın bir çeşit görevli, tahsildar 
anlamına kullanılan bir sijz, 
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Abdi Bey- Aman şu muhassılı ... 
Veli Ağa - Efendim yeni bir şarkı çıkmış, lakin 

pek güzel bir şey. Emrediniz, söylesin ... 
Abdi Bey- Aman şu şarkıyı ... 

. · Muhsin Efendi - Efendim yalnız söylenmez ki.. 
(Mümtaz Bey'i göstererek) Bari beyefendi piyanoda him· 
met gösterseler .. 

Abdi Bey - Hah, halı!.. Aman piyanoyu, aman piya~ 
noyu ... 

Muhsin Efendi- (yavaşça Mümtaz Bey'e) Nasıl be-
yefendi, eğleniyoruz değil mi? 

Mümtaz Bey- Sabah keyfine pek ham olmaz İnı? 
Veli Ağa- Öyle öyle .. Bari yemekten sonra!.. 
Na~Hr Efendi- (kendi kendine) Ne oluyor?. Kudur-

muş gibi dört tarafına salıyor! .• 
Veli Ağa -Efendim, yemeği emreder misiniz? 
Mümtaz Bey - Aman aman hazırlat. Biraz erken 

ama şu budalayı defedelim. 
Abdi Bey - (pek şiddetle bağrarak) Efendi baba siz 

ne dersiniz? 
Nadir Efendi - (yerinden sıçrar) U havle!.. Allah 

derim, ne diyeyim? (Veli Ağa'ya) Doğrusu beyefendinin 
sözü sohbeti pek tatlı, hiç diyecek yok. 

Veli Ağa - Bari yemeği hazırlatayım. 
Abdi Bey - Yahu nereye, hani muhassıl fıkrası? .. 

(salona çıkarlar). 
Veli A~a- Azıcık işim var, şimdi gelirim efendim .. 
Abdi Bey- Adam gelindi!.. Şurada oturup konuşa· 

lım .. 
Veli Ağa- Aman efendim benim isim var; Muhsin 

Efendi'yi çağınnız da, işte piyano ile biraz şarkı söyle· 
sin. (gider). · 
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Abdi Bey — (piyanoya gidip parmaklarıyla dokun
maya başlar ve bir yandan avazı çıktığı kadar bağırır) 
Mümtaz Bey, Muhsin Efendi!.. Yahu beyler geliniz bir 
âlem edelim. Her vakit böyle neşeli meclis tesadüf et
mez..

Nadir Efendi — Yine ne oluyor? Galiba sizi çağırı
yor; aman gidin Allah'ı severseniz, şu deliyi bağırtma- 
yın. Aklım fikrim dağılıyordu. Sabah keyfi ne belâya 
çattık be!...

Mümtaz Bey — Siz de gelin, biraz piyano çalalım 
da bari ağzını kapayalım.

Nadir Efendi — Peki geliyorum, (salona çıkarlar).
Abdi Bey — Geliniz ay efendim, neşemiz yerinde 

iken biraz eğlenelim.
Mümtaz Bey — Öyle ya.. Lâkin siz şöyle bir kena

ra çekilseniz? de...
Abdi Bey — Ben baba efendinin yanına giderim. 

Lâkin «Necibem»i çalacaksınız değil mî?
Muhsin Efendi — Evet evet, siz bir kenarda otu

runuz da dinleyiniz.
Abdi Bey — Ben baba efendi ile karşıdan dinlerim. 

«Aman «Necibem» i, aman «Necibem» i!.. Ondan sonra 
da «Adalarda kalan yavrum» u söylerseniz, var ya, artık 
kekâdır.

Mümtaz Bey — Aman beyefendi, akşam olacak biz 
daha bir şey çalacağız!..

Nadir Efendi — Kuzum bu nasıl piyano çalmak? 
Bu. hokkabazın zurna çalmasından daha berbat bir şev 
oldu, (kendi kendine) Amma belâya çattık. Hayırlısıyla 
defolup gidemedi.

Yedinci Meclis
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Mümtaz Bey - Eee beyefendi, haydi oturun baka
lım da bir şey çalalım:. 

Abdi Bey- Ben de beraber okusam olmaz mı? Vak
tiyle benim sesim gibi gür ses a.z bulunurdu; ama şimdi 
o kadar çıktığı yok. Hele bakalım bir tecrübe ederiz. 
(gayet şiddetli bir nara atar). 

Muhsin Efendi (kendi kendine) O, oo!.. poğrusu be
yefendi musikiden iyi anlıyor, Allah var ya! .. 

Nadir Efendi - (yerinden kalkıp odaya doğru gide
rek) Anlaşıldı; bari gidip bir uyku kestireyim. 

Abdi Bey -·(koşup arkasından çekerek) Nereye, ne
reve! .. Bu olur mu ya beyefendi? .. 

Nadir Efendi - (kıç üstü düşerek) Ya bu olur mıi? 
Abdi Bey - Aman affedin, kaza oldu. Rica ede

rim gitmeyiniz, rica ederim.. (boynuna Sarılır). 
Nedir Efendi - {kendini kurtarmak için Abdi 

Bey'i göğsünden iterek) Peki peki gitmem, yakarnı bı
rak .. (kendi kendine) Ne Allah'ın belası imiş bu herif 
be! Bugün kısmette bu da varmış. 

Sekizinci Meclis 

Veli Ağa - (bir iki hizmetkarta kapıdan içeri gi. 
rer) Efendim biraz odaya teşrif buyursanız, sofra ha.. 
zırlayacaklar. 

Mümtaz Bey - Artık piyanoyu sonra çalarız. Ba· 
ba efendi odaya buyrun da burada muhabbet edersiniz. 

Nadir Efendi - Güzel muhabbet ediyoruz doğru
su ya.. Haydi bakalım odada itişelim... Şey diyecek
tim ... ·Sanki. ... Konuşalım. (salonda Veli Ağa ile hiz
metkarlar sofrayı hazırlarlar). 
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Nadir Efendi - Beyefendi azıcık şuraya buyrun, 
oturunda bir şey söyleyeyim: Si.z şarkı sever misiniz? 

Abdi Bey - Severim ama ... 
Nadir Efendi - (sözünü keserek) Yok yok, güzel 

ses severseniz benim gibi bir ihtiyarın sözlerinden tez
zet alınmaz. Şuraya oturun, bizim Muhsin Efendi size 
güzel bir taksim yapsın; hep dinler eğleniriz olmaz mı? 

Abdi Bey - Ben taksim sevmem. 
Nadir Efendi - (kendi kendine) Hay sevilmez ola

sın .. (yüzden) Pek ala, öyleyse bir sevqiğiniz şarkı var
sa söyleyiniz de.:. · 

Abdi Bey - Baş üstüne, dinleyiniz: «Ah ada adao
larda kalan yavrum.» 

Nadir Efendi - (kendi kendine) Hay adalarda par· 
çalanıp kalasın ... (yüzden) Hayır canım şarkı söyle· 
yin demedim, sevdiğiniz şarkı ne ise söyleyiniz de Muh
sin Efendi okusun ... 

Abdi Bey - Ne zahmet!. Ha o ekumuş, ha ben. 
Kendilerine zahmet olmasın diye okuyacaktım. 

Nadir Efendi - Anlaşıldı; başka şeye bakalım. Siz 
ne seversiniz, yani neden hoşlanırsınız. 

Abdi Bey - Ben efendim, alL .... 
Nadir Efendi - (kendi kendine) Süpüııge sopasın-

dan, malum.. • 
Abdi. Bey - Ala fasulye piyazından hoŞlanırım. 
Nadir Efendi - (kendi kendine) Doğrusu beyefen· 

c1i !!tlzel söz anhyor. (yüzden) Hayır eğlenceyle, oyunla 
ilgili ne seversiniz diyorum. 

Abdi Bey - (kendi· kendine) Ay, sağır adamla da 
konuşmak ne fena.. (Nadir Efendi'ye) Esir almacaL 

Nadir Efendi - Anlaşıldı, biraz daha konuşursak 
kendi gibi beni de çıldırtacak. Varayım bari salonda 
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oturayım; siz artık deliyi avuta durunuz. (salondan çı
kıp kütüphanenin önündeki sandalyeye oturur). 

Abdi Bey - Lakin bu sa~ır ne istiyor, benim key. 
fimin kahyası mı? 

Mümtaz Bey - Efendim, onun sordu~ şu ki eğer 
tavla, satranç ve yahut ka~ıt oyunu gibi bir şeye me· 
rakınız varsa yemek hazırlanıncaya kadar oynar eğle
nirsiniz demek istiyor. 

Abdi Bey - Onun üstüne lazun mı? Etlencesini 
elinden alıp da kendisini. rahatsız etmiyoruz. 

Mümtaz Bey- (kendi kendine) Hayır.'yalnn ~a
ıı.na sanlıyersun. (o sırada Abdi Bey saloı;ıa çıkar. kU. 
tüpbane~i aÇıp bir kital) abrten, t:nmun Witünc.te ı,u
}unan kitaplamı birkaçı Nadir Efebdi'nm bat~a ve 
birkaçı da yanında bulunan yazı · tepsl$inin üstüne ~
şerek yere ~ürekkep dökülür). 

Nadir Efendi _;_ <kendi k~~). Hay Allair. ·l)e~ 
wrsJq!. Buraya da mı. gelip yetiştirıt &şmn yanyontu. 
~bir taı:afa çekilir). · 

. Abdi Bey - Vay mürekkebi tlöktük. (cebinden 
mendili çıkanp siler). · 

Mümtaz Bey- (Muhsin Efendi ile beraber salona 
çikarak) Aman efeRdim zaran yok, sonra t~mizlerler. 

Veli Ağa - Efendim, yemek hazır; buyriın!. 
Mümtaz Bey - Siz bırakınız, sonra temizlerler. 

Yemeğe . buyrun. Baba efendi buyrun.. {sofraya geçip 
otururlar) .. 

Mümtaz Bey - Efendim akşam işkembe çorbasının 
sözü ediliyordu; ısmalamıştım, işte yapmışlar buyrun 

Abdi Bey - İşkembe çorbası mı? Öyleyse ekşi is· 
ter. (önünde bulunan Jimonu ahp sıkar) .. 
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Mümt<lz Bey - Aman efendim, onun ekşi! i terbiye
si vardır, limon istemez. (Abi Bey dinlemeyip limonu 
sıkarken limon elinden kayarak çorbanın içine düşer; 
herkesin üstüne çorba sıçrar). 

Mümtaz Bey - Zararı yok efendim. 
Nadir Efendi - (kendi kendine) Suphana!Uih!. Al

lah encamını hayreyleye ... 
Mümtaz Bey - Baba efendi, iştahanız yok gibi.. 

Niçin yemiyorsunuz? 
Nadir Efendi - Allah ziyade etsin, yiyorum efen

dim. 
Mümtr,z Bey - İşte, Jimonu bamyaya sıkmah .. 

Nadir Efendi -Aman Veli Ağa şunu sen sık .. Yok 
yok sen de olmazsın .. Muhsin Eft.ladi sen sıkıver. (ken· 
di kendine) Kahya da kördür, belki bir ters halt eder. 

Mümtaz Bey - Buvrun efendim, lakin biraz sıcak. 
kaşıkla vemeli. 

Abdi - Vaşş .. Sıcakmış, gözümden yaş ·geldi. (ce
binden mendili çıkarıp yüzünü siler, mendil mürek
kepli olduğundan yüzü gözü simsiyah olur). 

Muhsin Efendi - (yavaşça Mümtaz Bey'e) Aman 
delinin yüzüne bak; demincek mürekkep sildiği men
dille yüzünü sildi. 

Mümtaz Bey - O ne! .. Aman ne tuhaf olmuş .. (gül· 
mcye başlarlar, o sofradan kalkıp bir kenara çekilir). 

Nadir Efendi - Beyefendi nereye? (Muhsin Efen
di'.vc) neye gülüyor o, canım ne oldu? 

Abdi Bey - Neye gülüyorsunuz Allah'ı severseniz? 
Nadir Efend_i - (Abdi Bey'in yüzünü görerek) An

h:şıldı. .. (Veli Ağa 'ya) O neden öyle olmuş?. 
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Veli Ağa- (kendi kendine) Şimdi bu sağıra anlata
yım derken öteki duyacak.. (Nadir Ef~ndi'ye) Sonra 
söylerim sonra! .. 

Abdi Bey -··Nedir Allahı seversen, ne oluyor, ne· 
dir .spyleyeceğiniz? 

Veli Ağa- Hayır efendim, başka ... 
Abdi Bey - Tuhaf be!.. öteki kaçtı, berikiler hala 

gülüp bir şey söylemiyorlar .. Geliniz bari siz söyleyiniz. 
(Mümtaz Bey'in yanına gitmek üzere yerinden kalkur 
ca sofranın örtüsünü setresiyle iliklemiş olduğundan, 
örtü takımtyla ardı.sıra sürünüp dökülür. Muhsin Efen
di, Veli Ağa yerlerinden sıçrayıp kalkarlar). 

Nadir Efendi - (örtüyü tutmak isterse de bazı ta
haklar üstüne devrilip, örtü de göğsüne dolanarak :.;an
dalyesiyle beraber arka üstü düşer). Hay· A.Ilah canını 
·r,lsın, .bunda da mı kabak bizim başımıza patladı? Ne 
uğursuz herifrtıiş be!.. 

Abdi Bey - Haa!.. Demincek sofrayı setrenin ili
ğinden geçirip' iliklemiştim, unutmuşum .. 

Mümtaz Bey - Yine ne oldu? 
Nadir Efendi - Ne olacak, yediklerimiz burnumll7· 

dan geldi. Yemediklerimizi de üstüroüze yedik, Allah 
ziyade eylesin! .. 

Veli Ağa - Zararı yok efendim, hayırdır inşalbh. 
Gelecek kaza varsa bununla defolur, kefarettir. 

Nadir Efendi- Hangi gelecek kaza? .. Sizin eve ka
za. kefaretinden evvel gelmiş. Hemen Allah defeyleve .. 
Hele oesin olarak su sofra gürültüsünü ortadan kaldır
suılar ... Şuradan bir kahve ıs·marla, ben de varayını şu 
üstümü basımı temiz.levevim. 

Abdi Bey - Lakin bizim ihtiyara epeyce azap çek
tirdik. nereye gitti o? .. 
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Mümtaz Bey - Lavaboda elini yıkıyor. (Abdj Bey 

tavaboya gir.er). 
Nadir Efendi - (lavaboda) Beyefendi azıcık. duru· 

nuz elimi yıkayayım da sonra siz de elinizi yüzünüzü 
yıkarsınız. 

Muhsin Efendi - Ay onlar lavabo aralığındalar 

mı? 

Mümtaz Bey - Evet, Abdi Bey sizin pederden na
sılsa hoşlanmış, ayrılamıyor. 

Abdi Bey - Baba abdest mi ahyorsun, yoksa elini 
mi yıkıyorsun? Bu ne kadar uzun el yıkayış!.. 

Nadir Efendi - İşte ben bitirdim; Hikin beyefen
di siz yüzünüzü de iyice yıkayınız, zira nasılsa mürek" 
k ep sürülmüş. 

Abdi Bey - Nasıl mürekkep? 
Nadir Efendi- Vay, bu deli daha yüzünün karası· 

nı bilmiyormuş. Aman nasıl edip de anlatırsınız? Zira 
söz anlar herif değil. «Sen yaptın» diye şimdi boğazıma 
sarılır .. (odaya döner). 

Abdi Bey - Nasıl mürekkep, canım ne demek isti· 
yorsunuz? 

Mümtuz Bey - Efedim, galiba demincek mürekkep 
sildiğiniz mendille yüzünüzü silmişsiniz. 

Abdi Bey - Gerçek öyle!.. Aman bir ayna yok mu, 
şu yüzümü göreyim? 

Mümtaz Bey - Efendim görecek şey değil ya bu; 
haydi yüzünüzü yıkayınız da biz de ellerimizi yıkayaca
ğız, sizi bekliyoruz. 

Abdi Bey - Hiç olmazsa bari ihtiyarın yüzünü ka
ralayayırn da nasıl oluyormuş göreyim! .. 

F: 7 
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Mümtaz. Bey - Efendim ihtiyar zat bizim akranı• 
mız değil ki böyle latife edelim. 

Abdi Bey - Nasıl latife? .. Alimallah ciddi söylüyo
rum. 

Muhsin Efendi- Aman bu deli, ihtimal ki yapar, 
bari ben pederi bir tarafa kaçırayım. 

Mümtaz Bey Hele siz elinizi. yıkayınız da soura 
bakalım. (Abdi Bey Javaboya girer, Veli Ağa'ya\ Aman 
bu hudalayla bugün başımız belaya uğradı. Nasıl ede
lim de şunu savalım? 

Veli Ağa- Valiahi bilmem, akşama kadar höyle 
vakit geçmez ya!.. Hele ki bugün donanma günü bir 
tarafa gidip eğlenmeyecek misiniz? 

Mümtaz Bey - Niyetim yok, çünkü .öteki misafir
ler de var. Böyle kalabalıkla nereye gidilip ~lenilebilir? 

·Veli A~a- Öyleyse budalayı savup da burada eğ
lenmelisiniz. Kameriyeden deniz pek ata Jiöriinür. Tam 
da en şenlikli yerlerle karşı karşıya .. (Abdi Bey ellerini 
silerek çıkar). 

Mümtaz Bev - Efendim odaya buvrun, ben de şim
di elimi ytkar getirim. (lavabova girer). 

Abdi Bey·- Veli Ağa. senin JIÖZÜn ·neden kör oldu? 
Veli Ağa - Uzun bj.r zaman göz ajnsı çektim, ne· 

dense iyi olamadı. Nihayet bövle kör oldu. 
Abdi Bev- Eee. bir basa bir l!ÖZ veter derler. Fa?~ 

·Jasını ne vapacaksın? Şu ihtiyar gibi sa~r olma da, 
körlüjün zaran vok . 

.Muhsin Efendi - (odadan) Veli Aita kahve geliyor 
mu? Bilivorsunuz va peder tit'Vakidir. 

Veli Alla- Sirndi gelir, sövledim. 
Abdi Bey - (odav::ı. l!irer) Baba efendi, bugün na

sıl eğleneceğiz bakalım? 
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Nadir Efendi - (kendi kendine) Vay, deli yine gel
di. (yüzden) Güzel e~leneceğiz gibi anlıyorum ... Şerefi· 
nize... , 

Mümtaz Bey - (salonda) Aman birader nasıl ede
lim, böyle akşama kadar çekilir mi? 

Muhsin Efendi - Bunu savmak için aklıma bir şev 
geliyor. 

Mümtaz Bey - Aman söyle nedir? 
Muhsin Efendi - Anladı~ma göre bu herif eşek 

budalası; çünkü şu iki adım yer için eşe~i istemiş. Bun
dan anlaşılan, maksadı buraya gelmek değil, eşe~e bin
rnek demek oluyor. Şu halde: «Kıra doğru çıkar mısı
nız, size merkep hazırlatahm, biz de ardınız sıra geliyo.. 
ruz?» der savarız, olmaz mi? 

Mümtaz Bey- Yok bu olmaz çünkü gider· biraz 
dolaşır, bizim ııelİnediğimizi görünce geri dönüp gelir, 
yine başımıza bela olur. 

Muhsin Efendi - Eee ne yapalım övleyse? .. 
1\bdi Bey - Ne yapıyorsunuz salonda, odaya gelse

nize? .. 
Miimtaz Bev - Gelivoruz efendim. şimdi geliriz. 

fMuhsin Efendi'ye) Hele bakalım sonra konuşuruz, hay
di odava girip ~ahvelerimizi içelim de .. fodava Jtirerler). 

Veli Ağa - Varayım ben de kahveyi göndereyim. 
(gider). 

Doku~mcu Meclis 

Mümtaz Bey - Nadir Efendi hazretleri, hani ya 
çubuğunuz yannuyor? Sirndi kahve gelecek .. 

Nadir Efendi - Efendim kav var, şimdi yakanm. 
rcebimlen kav çıkarıp yakar). 



100

Mümtaz Bey- Abdi Bey, sizin sigaranız nerede? 
Abdi Bey - Burada .. (cebinden bir sigara çıkarıp, 

ihtiyann çubuğuna koymak üzere olduğu kavdan yak~ 
mak üzere, birdenbire üzerine atılınca kav ihtiyarın par
mağını yakıp birdenbire yerinden sıçrar. Abdi Bey hiç 
telaş etmeden yere düşen kavı alarak sigarasını yakar). 

Abdi Bey - Ay, kahve şekerli değilmiş .. 
Mümtaz Bey - Efendim şekerlisini getirsinler. (hiz

metkara) Çab.uk başka bir şekerli kahve pişir. (hizmet· 
kar gider). 

Abdi Bey- Baıba efendi, bu kahve ziyan olmasın. 
bari siz. içiniz. (Nadir Efendi'nin elinde bulunan kahve 
fincanının içindeki kahve henUz tükenınemiş olduğu 

halde, elindeki kahveyi ihtiyarın fincanına boşaltır. Do
lu fincan taşar· ve üstüne dökülür, Nadir Efendi yerin· 
den sıçrar). 

Nadir Efendi - (kendi kendine) Hay ikramın yerin 
dibine geçsin! .. 

Abdi Bey - Vay kahve döküldU. (cebinden mürekkeP
li mendili çıkarıp) Zararı yok durun durun. temizleyim, 

Muhsin Efendi ...:..:.. Varayım bir bez getireyim. (çı

kar gider). 
Nadir Efendi - (mahut mendili görerek) Aman 

aman, o olmaz o olmaz; o mendil mürekkeplidir. Canım 
siz artık zahmet etmeyin, işte Muhsin Efendi gitti. Bir 
bez getirecek .. (kendi kendine) Zahar bu adamcağız hiç 
birşey görmemiş, hayyan· gibi büyümüş!.. 

Mümtaz Bey - (Abdi Bey'e) İhtiyarın neşesini ka· 
çırdık: Bari gönlünü alınİz. da güzel güzel muhabbet 
edelim. Hem siz tav la bilirsiniz değil mi? Nadir Efendi 
tav la oyununu pek sever, birlikte oynayınız olmaz· mı? 
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(o sın.ıdr: hizmetkar ve Muhsin Efendi gelip dökülen 
kahveyi temizlerler). 

Abdi Bey - Pekala olur; efendi· baba gücenmeyiniz 
rica ederim. 

Nadir Efendi - Estağfurullah, gücenecek birşey 
yok, kaza!.. · 

Mümtaz Bey - Nadir Efendi hazretleri, Abdi Bey 
oğlunuz sizinle tavla oynamak istiyor .. (hizmetkara) şu 
tavlayı getir. 

Abdi Bey - Efendim nesine .oynayacağız? 
Nadir Efendi .-:..... Kim . yenilirse buradan ·kalkıp evi- · 

ne gitmecesine. 
. Abdi Bey - Öyle şey olur mu ya?.; 

Nı;ıdir Efendi :-- ·PeUla . olur; ·çünkü deminki kaza
ların bir daha olmaması için ikimizden birimizin şura
dan gitmesi lazım geliyor. (tavla gelir). 

Mümtaz Bey- Efendim biter. dondurmasına oyna
vmız da biz de istifade edelim. 

Nadir Efendi - Benim teklifim de hepimizin İsti
fadesi icin deliii mi va? .. Havdi övlevse buvrun. (tavla 
ovnaml'.va baslarlar, Muhsin Efendi ile Mümtaz Bey sa
lona çıkarlar). 

Muhsin Efendi - Eee, bu herifi defetmek için be
nim bulduğum yolu be~enmediniz, ne yapacağız baka
lım? 

Mümtaz Bey - Hele dur, şuradan bizim kör kah' 
yayı çağıralım da ... Veli Ağa, Veli Ağa!.1. 

Veli Ağa - Efendim! .. 
Mümtaz Bey- Yukarı gel. .. 
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Onuncu MecHs 

Veli Ağa - Buyrun efendim .. 
M.Umtaz Bey - Gel bakalım, şu deliyi defedecek 

bir· yol bulalım. ' · 
Muhsin Efendi - Benim dediğim iyi olur zannede· 

rim . 
. Mümtaz Bey - Hayır hayır olmaz, sebebini dedim 

ya! .. 
Veli Ağa ~ Düzce, kalk git, desek olmaz mı? .. 
Mümtaz Bey - Öyle şey olur mu? Sonra herif be· 

ni rastgeldiği yerde rezil etsin!:. 
Abdi Bey- (odada) Hayıra canım, çihar ü se at~ 

tım, benim pulum burada değil niiydi? 
Nadir Efendi -.Güzel aıiıa · çıhar ü se oradan kapı 

yapmaz. 
Abdi Bey- Yaptıktan sonra olurya? .. 
Nadir Efendi - Ona diyecek yok; lakin doğru oy

nasanız güzel olmaz mı? Zira pek yalıda oynar gibi olu
yor. 

Abdi Bey -- Peki peki, danlma işte geri aldım. 
Mümtaz Bey - Adam bırak onları, işte tavla oynu

yorlar. Biz kendi işimize bakalım. 
Muhsin Efendi - İyi ya, siz söylevin ne yapalım? 
Mümtaz Bey ~ Aklıma bir şey geliyor. Şimdi içe

ri girelim, ben bir aralık .saate bakarım: «Aman akşam 
olmuş, biz ne yapıyoruz? İhsan Bey saat sekizde bek~ 
leveeek değil miydi?» derim; siz de «Evet! .. » dersiniz. 
Artık alt tarafını ben uvdururum. Maksadımı anladınız 
va! .. · Güva biz davetiiyiz de gideceğiz demek olur, he
rif de ~lbette kalkıp gider. 
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Muhsin Efendi - Elbette kalkıp gitmez. 
Mümtaz Bey - Niçin? 
Muhsin Efendi - Ben onda öyle şeyden aniayacak 

kafa göremiyorum. 
Mümtaz Bey - Eğer anlamazsa biz yalandan giyinip 
kendisine veda ederek bahçeye çıkar, bir ·çeyrek yarım 
saat kadar dolaşırız .. Yalnız ne yapacak, canı sıkılır ~:i

der. 
Muhşin Efendi - Pek ala, Allah verse de evdeki pa· 

zarimız çarşıya uysa .. Haydi öyleyse odaya girelim. (içe-
ri giı:erler). · 

Muhsin Efendi - Eee kaç kaçasınız bakalım? .. 
Mümtaz Bey -Kim kimi yeniyor? . 
Abdi Bey- Baba efendi mızıkçılık ediyor. 
Nadir Efendi - Görenler Allah için. söylesin! ... 
Abdi Bey - (bir pul vurarak Nadir Efendi'nin yü-

züne doğru atar) İşte, al pulunu .. Bunu da mı, eğri vur-
~kr · 

Nadir Efendi - Hayır doğru vurdun ama, geriye 
atmasan! .. Az kalsın gözümü çıkarıyordu .. 

Abdi Bey- Ne zararı var, bak bizim Veli ~ğa'nın 
görmek hususunda sizden farkı ne? .. 

Nadir Efendi - Oh!.. Çünkü göz dediğimiz şey çıra 
hudağıdır değil mi ya? Şeş ü dü. Hele kaldır şu pulu 
oradan.· 

Mümtaz Bey - (saate bakarak) Vay geç kalmışız, 
şimdi herif bizi bekler durur. 

Muhsin Efendi - Gerçek, saat sekizde İhsan Bey 

kayıkla bizi bekleyecekti; tamamen aklımdan çıkmış .. 
Abdi Bey - Ne o, bir yere mi gideceksiniz? 
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. Mümtaz Bey - Evet efendim, müsaade buyurursa· 
nız .. Çünkü bugün lütfedip teşrif buyuracajp.nızı bilme
diğim izde~ dün söz vermiş bulunduk ... Bari gezmek için 
bir. tarafa teşrif buyurursanız merkep hazırdır, efendi·· 
riıizi gezdirsin. 

Abdi Bey - Yok merkep istemem ... (Nadir Efen-. 
di'ye} Eee baba efendi zarlar sizde mi kaldıydı? Atın 
bakalım •. 

Muhsin Efendi - Uydurduk gibi ama herif hala 
tavla oynuyor; acaba başka türlü mü anladı? 

Mümtaz Bey - Yok, doğru anladı ama galib~ pe· 
deri kalacak sanıyor. Dur dur .. Şimdi orasını da anla· 
tınz. (işaret ederek) Baba efendi biz sizi bekliyoruz, bu 
oyunu bitirin _de.: .. 

Nadir Efendi - Oyunumuz işte bitti. (tavlayı ka
par). Haydi, siz hazır mısınız? 

Mümtai Bey - Ben şimdi gider giyinir gelirim. 
(Abdi Bey'e) Beyefendimiz için de merkep hazır. 

Abdi Bey .:_ Yok yok, merkep lazım değil. 
Muhsin Efendi - (Mümtaz Bey'e) Zahar yayan gi

decek demek oluyor! .. 
Mümtaz Bey - Hele ben gidip giyineyim de gele· 

yim. (Veli Ağa ile birlikte çıkar gider). 
Muhsin Efendi (Nadir Efendi'ye) Sakonuzu giyin 

bakalım. 

Nadir Efendi - (yavaşça) Lakin nereye gidiyoruz, 
anlayalım? 

Muhsiri Efendi - (kulağına) Bahçede dolaşacağız, 
herif girlineeye kadar .. 

Abdi Bey - Akşama ne yapacaksınız? · 
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Muhsin Efendi - Akşama da orada kalıp gece ·dö-
neceğiz. · 

Abdi ·Bey· - Donanma seyretmek için denize çıka
caksınız demek oluyor. 

Muhsin Efendi - Evet! .. 
Abdi Bey - Vakıa aladır, ben de çıkmak isterim 

ama.. acaba! .. 
Muhsin Efendi ....:. (kendi kendine) Aman, şimdi bir 

şey çıkarmasın. 

Abdi Bey - (biraz düşündükten sonra). Yok yok, 
uzaktan seyir daha iyidir. 

Muhsin Efendi - Şüphe yok, biz de zaten istemiyo
. ruz ya .. bakalım. 

Mümtaz Bey - (Veli Ağa ile beraber ·gelir) İşte 
ben hazınm. 

Muhsin Efendi - Biz de hazınz, buyrun gidelim. 
Mümtaz Bey- (Abdi Bey'e) Beyefendi biz müsaa.· · 

denizle gi4iyoruz. Seyise tembih ettim. Sizin için de 
bir hayvan çekecektir. Allahaısmarladık efendim. 

Muhsin Efendi, Nadir Efendi, Veli Ağa - Beyefen
di, Allahaısmarladık. 

Abdi Bey - Saadetle efendim ama bendenize hay
van şimdi lazım değil. Boş yere eğerli durmasın; çünkü 
Allah eksik etmesin, teklif yok ya.. Niyetim burada ak
şam yemeğini yedikten sonra donanınayı seyretmek ve 
s~.at üçte dörtte (1) gitmektir. 

(1) Alaturka saat. Abdi Bey'in siJylediği zaman -ortal('.,. 
ma- gece yarısına yakın bir müddete işrırettir. 
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Mümt~ Bey - (kendi kendine, hiddet ve hayretle) 
Ne halt ettik?.. · 

Muhsin Efendi- (o da öyle) Işte bunda herzenin bii
yü~nü yedi!.. 

Mümtaz Bey - Hay hay efendim, hele Allahaısinar
ladık. (salona çıkarlar, Abdi Bey odada eline bir gazete 
alıp minderin üzerine uzanarak okumaya başlar). 

Muhsin Efendi - Eee, şimdi buna .ne yapaca~1 
Mümtaz Bey - Gördün mü halt etmenin Arapçası-· 

nı? .. Şimdi biz ne yapanz? 
Nadir Efendi..,.- Canım bir şey oldu ama anlayama

dım nedir, budala yine bir ters .halt mı etti? 
Mümtaz Bey - Artık sorma, bir halt. etti ki başın

dan büyük .. 
Nadir Efendi·- İyi ya, nedir? 
Mümtaz Bey - Artık Muhsin Efendi, sen pedere 

anlat. (bir kenara çekilir). -Muhsin Efendi -:- (Nadir Efendi'nin kulağına) Ne 
olacak, herifin niyeti burada kalıp donanmayı seyret
tikten sonra geceyansı gitmek. 

Nadir Efendi - Sahi mi? 
Muhsin Efendi - Sahi ya!.. 
Nadir Efendi - Ey, ben size bir şey söyleyeyi-m 

mi? 
Muhsin Efendi - Söyle!.. 
Nadir Efendi - Bu herifi bayağı kolundan tutup 

kapı dışan atmaktan başka kolay defedecek bir çare 
bulamıyorunı. 

Muhsin Efendi - Onu biz de biliyoruz ama, Bey 
istemiyor. 
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Nadir Efendi - Eee, istemezsd keyfine. Bence har 
va hoş, çünkü sabahtan beri kazaya belAya aiıştık. Ben 
geceyansına kadar nasıl olsa herifte uyuşurum; olmadı 
mı bir tarafa çekilir yatanm. Ev sahibi de~ilim ya, onu 
varsın Bey düşünsün ki gidinceye kadar herifin yanın-· 
da bulunmaya mecburdur. (iki yanına bakarak) Nerede 
o? 

Muhsin Efendi- İşte karşıda oturmuş düşünüyor. 
Nadir Efendi - Beyefendi hiç düşünme, bu öyle 

olur olmaz duatarla defalacak bela delil. 
Mümtaz Bey - Pek ala; ya şimdi ne yapalım? Herif 

gitmeyeceğini biz veda ettikten sonra söyledi. Önce söy· 
lemiş olsaydı neyse bir çaresi bulunurdu. Halbuki biz 
davetli oldu~muzu ve mutlaka gitmem:iz lazım geldi~i
ni söyledik çıktık. 

Nadir Efendi - İyi ya, mademki herifin .gönlünü 
kırmak istemiyorsunuz; biz de e'I(Velki niyetl bozmayız, 
çıkar bahçede herif gidinceye kadar dolaşır eve girme
yiz. Artık gece saat dörtte mi gider, beşte mi gider ora
sı bahtımıza ... 

Mümtaz Bey "'- Hesapça bundan başka çare yok 
gibi. 

· Veli Ağa - Eee, burada böyle durup konuşmakta 
mana yok ya!.. Buna bir şey bulmalı. Ya herifi kovma
lı, yahut bayağı geri dönüp gitmekten Va2'@eçtik deme· 
li.. Şimdi salona çıkar da bizi daha burada müşavere 
ediyor görürse ayıp olur. 

Mümtaz Bey- Hey budala ısen de! .. Ne söylüyor-
sun; ne ayıbı olacak? · 

.Veli A~a - Ne bileyim ben!.. Herift,en fazla çeki· 
niyorsunuz da sizin için söylüyorum, yoksa bana göre, 
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babanın dediği gibi, bayağı kolundan tutup kapıdan dı
şarı atmak· bile ayıp değildir; belki heriki misafirle
re ikramdır. 

Muhsin Efendi - Yok yok, Veli Ağa'nın deminki 
dediği gibi, bayağı gitmekten vazgeçtik, diyerek geri 
dönmeliyiz. Artık . çaresi yok. Defedilemiyeceği anlaşıl
dı. Geceyarısına kadar rahatsızlığı göze almalıyız. · 
. Mümtaz Bey- Canım ala ya, lakin öyle sebep gös· 
·termeden geri dönmek çirkin olur; çünkü kendisine 
«Mutlaka gideceğiz, mazuruz» deyip dururken nasıl 

olur ya? .. 
· VeH Ağa - (oda kapısına doğru giderek) Anlaşıldı. 

bu herife bayağı «hlk git». deyip kovmaktan başka ... 
Mümtaz Bey ....... (ardı sıra koşarak) Aman dur, deli 

misin be? 
Veli A~a- Ne var, bu kadar insanı rahatsız eden 

herif kovulmaz .İnı? 
Mümtaz Bey - Öyle ama, yoluyla defetmeli!.. 
Muhsin Efendi - Canım şimdi şurada bir kavga çı

karr,hm, gitmekten vazgeçer. kalırız, olmaz mı? 
Mümtaz Bey- GerÇi iyi olur ama. aramızda kavga 

ctk?rmanın manasi yok ... Bari seyise datılayım. (mer~ 
diven kapısından. çıkar). 

Muhsin Efendi- Uzağa gitmeyiniz ki herif sesimi-
zi işitsin. . 

. Mümtaz Bev '- Yok yok, burada kapının önünde 
gürültü ederiz. Siz de gelin. 

Veli Ağa -:-- Peki ama seyis burada değil, ta ahırda .. 
Miimtaz Bey- Canım biz de sahiden seyise danla· 

cak değiliz va, kendi kendimize bağırıp çağırırız. 
·Veli Ağa - Öyleyse kapinın önünde siz başlayınız. 
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Mümtaz Bey - (kapının önünde yüksek sesle) Ulan 
bu nasıl başlık? Hani ya dün alınan yeni başlık? Ne 
sersem herifmişsin be!:. Haydi çabuk ötekini al da gel. 

Nadir Efendi- Kime bağınyor o? .. 
Muhsin Efendi - Güya seyise; kavga çıkanp gitme-

yeceğiz. , 
, Nadir Efendi - Sakın kavganın ucu yine bize do

kunmasın, ben bir kenara kaçayım barJ .. 
Muhsin Efendi - Yok yok, siz seyrediniz. 
Mümtaz Bey :_ Ulan o değil, o değil .. Hay Allah· be

lanı versin, ne söz anlamaz heritmişsin be!; Vay, o hay· 
.vanın ayağına ne olmuş? Tuu, kör olasıca eşek ... (o 
arada Abdi Bey odada başını kaldınp . biraz dinledikten 
sonra bir kenarda duran tefi eline alıp kendi kendine 
hem çalar hem oynar). 

Mümtaz Bey - O ne, o deli oda da ne yapıyor? , 
Muhsin Efendi - (kapıya kulak tuttuktan sonra) 

Ne vapacak, tef çalıp oynuyor. 
Mümtaz Bey - Öyleyse biz neye bağınp çağınyo. 

ruz? · 
Muhsin Efendi - Biraz bekleyelim bari, ta ki k~n· 

di gürültüşünü kes sin. · · . 
Nadir Efendi ..:.... Bey neye sustu? Odada bir gürültü 

var, o ne? 
Veli Ata- Ne olacak. biz deli işitsin dive baibrıvp 

ruz: o kendi kendine odada tef çalıp curcuna tepivor. 
Nadir Efendi - Aferin deli!.. Mevdanı genis buldu 

desene .. Lakin size bir şev söyleyeyim mi: Siz kendini-· 
zi bevhude voruvorsunuz, Bu. deli oralardan anlar ı:;ev 
deAil. Bayağı «gitmekten vazgeçtik» diverek döntip :kal
mahyız. 

Muhsin Efendi :._ Artık nene lazım? Bey öyle isti· 
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yor, varsın yapsın. 
Nadir Efendi - O başka.. Hani ya kavga beyefen· 

di? .. 
Mfuntaz Bey - Deli sussun diye bekliyorum. 
Nadir Efendi- Bu gidişle o susacağa benzemiyor; 

zira almış fitili. Biçare çoktan beri coreuna tepmeye 
hasretmiş.. Meğer ki dikkatini çeke.cek surette fazlaca 
gütültü etmeli .. 

Mü"'taz Bey - Artık ne çare, öyle yapanz. 
Muhsin Efendi- Lakin o kadar gürültü de dayak

la son bulur; halbuki meydanda seyis yok, kiın~ döv~
ceksiniz? 

Mümtaz Bey- Canım yalandan Veli Ağa'ya il<i to· 
kat vururuz vesselam .. 

Veli Ağa - Buyur?! .. 
Mümtaz Bey -·Hayır, şey diyorum . sanki ... Şu 

sana yalandan bir iki tokat... 
Veli Ağa - (sözünü keserek) Vurmak için izin ve· 

rirııeniz şimdi size defederim. 
Mümtaz Bey - Kimi?. 
Veli A~a - Deliyi!.. 

Mfuntaz Bey __;_ Hayır canım· anlamadın; dur 
şimdi sen görürsün. Hele sen şuraya gel bakalım. (Müm· 
taz Bey Veli Aıt<ı'yı merdiven kapısının yanına götüre· 
rek yüksek sesle) Ulan sen ne .söz anlamaz herifmişsin 
be.. Beni günaha sokmaktan başka elinden is ırelmez 
mi? Şu hayvanın hali nedir bir kere baksanal Tuu Al· 
lah belanı versin. Hele· şu otanınaza bak daha söylüvor .. 
Tutun su herifi bana ... (Veli Ağa'ya tokat vurmava baı;
lar) Seni gidi Allah'ın belası .. Bir süpürge ~pı yok niu? 
Su herifin kemiklerini kırayım!.. 
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Veli Ağa- (elleriyle kendini koruyarak) O ne, ben 
seyis miyim? Vay, budalayı defedecek başka çare kal· 
madı mı artık? .. 

Mümtaz Bey- Sus canım, şaka şaka!.. 
Veli Ağa- Nasıl şaka? Gözümden ateş çıkardın. 
M~hsin Efendi - Deii sustu, sizi dinliyor. 

Mümtaz Bey- (yine kavgaya başlayıp Veli Ağa'ya 
birkaç tokat daha vurarak) Seni gidi yüzsüz, utanmaz, 
atçak seni!.. · 

Veli Ağa - Aman efendim bana bağışlayınız, bir 
daha yapmaz. 

Mümtaz Bey - Asla .. Şimdi yatağını alsın gitsin!.. 
VeJi Ağa - Hangimiz? (o sırada Abdi Bey yavaş 

yavaş odadan dışarı çıkar). 
Mümtaz Bey - Şiındi, şimdi gitsin. Bir dakika dur

duğuna razı değilim. Artık btinun üzerine nereye gidilir 
de eğlenilir? Böyle sinirli bi halde gitmektense evde 
oturmak çok aladır. 

Muhsin Efendi - Bari kalalım .. İşte hazır Abdi Bey 
de burada. 

Mümtaz Bey- (sık sık nefes alarak) İster istemez 
kalacağız; bu hiddetin üzerine nereye gidilir de eğleni
lir? (Abdi Bev'e) Efendim, bu heriflerin eline esir ol
muşuz, esir. İşte böyle hergün insanı bir türlü sinirlen
dirirler . 

. Abdi Bey - (ş~şkın şaşkın bakarak) Gerçi öyle 
efendim ama ... Hele odaya teşrif buyrun da bir şey ri· 
ca edeceğim. (odaya girerler). 

Mümtaz Be:v - Biraz müsaade buyrunuz da soyu· 
~up geleyim. (çıkar gider). 
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On Birinci Meclis 

Abdi Bey - (Muhsin Efendi'ye) Beye rica etsek de 
şu seyisi kovmasa! .. 

Muhsin Efendi·- Gerçekten pek isabet buyurursu
nuz. Beyin ~ize özel bir sevgi ve ı;aygısı olduğundan 

hatınnızdan çıkamaz. 

Abdi Bey...:_ Ona şüphe etmem; belki beni bırakar 
karak gitmemek için kavgayı mahsus çikardı diyebili· 
rim .. Allah eksik etmesin, buralar beni pek sayarlar. 

Muhsin Efendi - Şüphe yok. (kendi kendine) Ke· 
raqıetin mi var mübarek? .. (Mümtaz Bey gelir). • 

On İkinci Meclis 

Abdi Bey - Efendim, müsaade buyürursanız bir 
şey rica edeceğim. · 

Mümtaz Bey .- Buyrun efendim, emredersiniz. 
Abdi Bey - Şu seyis biçaresini bana bağışlasanız!.. 
Mümtaz Bey - Aman efendim, emriniz ·başüstüne 

ama bu herifin elinden dad bir feryad iki... (1) · 
Abdi Bey - Hakkınız var efendim ama bu seferlik 

bana bağışlayın; siz ne dersiniz Muhsin Efendi? . 
Muhsin Efendi - Öyle öyle! .. Artık bu seferlik af 

buyurunuz, hep rica ederiz . 
. Mümtaz Bey - ~eki, sizin hatırınız için gitmesin 

kalsın. 

(i) Eski bir deyim. «İll4ll4h, yeter artık, .. » gibi manô.. 
lara. 
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Muhsin Efendi - Bari gideyim haber vereyim; hem 

gelsin de Abdi Bey'in eteğini öpsün. (dışarı çıkar, Müm
taz Bey de ardı sıra salona çıkar). 

Mümtaz Bey - Sen ne yaptın, kim gelip eteğini 
öpecek Abdi Bey'in? 

Muhsin Efendi - Seyisi çağırır uydururuz.: 
Mümtaz Bey - Ala ya, ne diye öpecek? 
Muhsin Efendi - Canım bir bahane buluruz elbet

te, hele ben şunu çağırayım .. (merdiven başından) Veli 
Ağa, Veli Ağa!.. 

Veli Ağa - Ne istiyorsunuz? 
Muhsin Efendi - Şu seyisi al da gel. 
Veli Ağa - Ne yapacaksınız? 
Muhsin Efendi - Canım nene lazım? Sen al gel de 

görürsün!.. 
Abdi Bev- (odada, Nadir Efendi'ye) Baba efendi 

siz ne dersiniz? 
Nadir Efendi - Allah .derim, başka ne diyeyim? 

Şev ... Sanki... Kimin için ne derim? 
Abdi Bey- Canım su seyis için .. Çünkü «Bu sefer

lik affetsin» dive beve rica ettim. 
Nadir Efendi - Pek isabet etmişsiniz. (Veli Ağa ile 

Memiş salona gelirler). 

On. Üçüncü Meclis 

Muhsin Efend(- (seyise) Memiş Ağa, haydi içeri-' 
de oturan Abdi Bey'in eteğini öp; zira seni pek seviyor, 
galiba bahşiş verecek. 

Memiş- Bahşiş mi? .. Gozel emme, o bey hiç böyle 
şey vapmazdı; n'oldu ki ona?.. · 

Muhsin Efendi - Keyfi değilsin ya; bugün canı öy· 
F:S 
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le istemiş. Haydi sel} içeri gel bakalım. (odaya girerler) 
İşte, beyefendinin eteğini öp. 

Abdi Bey- A kuzum, niçin böyle ediyorsun? Sakın 
bir daha yapma. İşte beyefendiye rica ettim de seni af· 
fetti. Haydi kuzum git, işine iyice dikkat et. 

Memiş -'- Ben ne yaptım ki? .. 
Muhsin Efendi - (Memiş'in arkasını sığayarak) _ 

Haydi haydi, işine git kuzum, işte aniadın ya! .. 
Memiş - ·Gozel emme .. n'oldu ki? .. 
Muhsin Efendi- Haydi diyorum a canım!.. (kula

ğına) Canı öyle demek istedi. Sonra bahşiş gönderir; 
sen haydi ahıra git. · 

Memiş -'(kendi kendine) İlahi Yarebbi! .. Ni şekil 
bahşiş vermek? .. (gider). 

On Dördüncü Meclis 
Nadir Efendi -(Mümtaz Bev'e) Eee. inşallah yapa

cak başka şev kalmadı;. artik kaldık ya? .. 
Mümtaz Bey- Hamdolsun! .. 
Muhsin Efendi~ Acaip! .. Sirndi Abdi Beyefendi ile 

birlikte olduğumuza hamdediyoruz. 
Veli Ağa - Her nevse!.. Kavga bize imiş. Bir iki to. 

kat kısmetimizde varmış aldık; bari oturup eğlenelim, 
i~te aksam da oldu. 

Muhsin Efendi - Övle öyle .. Havdi bevefendi siz 
biraz oiyano calınız; ben de bir şev okuyayım. 

Mümtaz Bev - Pek alt\ olur. (salona cıka-rak Veli 
A~a'ya) Abdi Bevefendi ile Nadir Efendi'yi al da gel. 

Veli Ağa - lmisafirlere) Salona buvrunm: da biraz 
piyano c;atıp şarkı söylevecekler. eğlenirsiniz. 

Abdi Bev - Pek ala: buyrun baba efendi bakalım. 
(Şarkı söyleyip eğlenirlerken perde kapanır). 

-SON-



AYYAR HA-MZA 

(Hileür Hamza) 

Şahısıar·: 

Muhterem Efendi ... 

Zuhfıri Efendi .. . .. . 

Sena Bey ........... . 

Nimet Bey ........ . 

Eda Hanım ........ . 

Ziba Hanım ........ . 

Hamza., ............ . 
Yaver .............. . 
Halime ........... . 
Ziver .............. . 

Sena Bey'in ve Eda Hanım'ın ba· 
bası. 

Nimet Bey'in ve Ziba Hanım'ın 
babası. 

Muhterem Efendin'in oğlu ve Zi
ba Hanım'ın aşığı. 
Zuhfıri Efendi'nin oğlu ve Eda 
Hanım'ın aşığı. 

· Çerkes esirlerinden sanılan Muh
terem Efendi'nin kızı ve Nimet 
Bey'in sevgilisi. 

Zuhfıri Efendi'nin kızı ve Sena 
Bey'in sevgilisi. 
Nimet Bey'in uşağı. 
Sena Bey'in uşajtı. 
Ziba Hanım'ın sütninesi. 
Esirci kolcusu. 

- Olay İstanbul'da geçer 





BtRINCi PERDE 

- Btrlncl Meclis -

Seni Bey - Yaver 

Seni Sev- İşte bu fena havadis, ey demek babam 
geliyor ha? 

Yaver- Evet efendim. 
Seni Bey - Bu sabah mı? 
Yaver- Bu sabah. 
Seni Bey- Beni de evlendirecek öyle mi? 
Yaver- Evet efendim. 
Seni Bey - Zuhtiri Efendi'nin kızını mı almak isti- · 

yor? 

Yaver - Evet, Zuhtiri Efendi'nin kızını. 
Seni Bey- Kızı da Mısır'dan mı geliyor dedin? 
Yaver- Evet efendim, mahsus bu iş lçin. 
Seni Bey - Bunlan sana arncam söyledi öyle ıni? 
Yaver- Evet efendim, amcanız söyledi. 
Seni Bey - Babam kendisine yazmış demek? 
Yaver- Evet efendim. _ 
Seni Bey - Arncam bizim işleri duymuş ha? 
Yavet - Evet efendim, olanı biteni biliyor. 
Sena Bev- (hiddetle) Sen de söz söylemeye naz

Janıyorsun: tamamını anlatsana!., 
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Yaver - Başka anlatacak bir Şey kaldı mı? Siz 
hepsini saydınız; işte benden iyi biliyorsunuz. 

· Sena Bey - (mahzun) Aman Yaver, ben şimdi ne 
yapayım? Bana bir öğüt ver. 

Yaver- Valiahi efendim ben de sizin gibi ne yapa
cağımı şaşırdım kaldım. Bir öğüt veıjci olsa da ikimi
ze ai~ akıl öğretse!.. 

Sena Bey - Babamın dönüşÜ havadisi fena tesir 
etti. 

Yaver- Bir kere de bana sorun! 
Sena Bey - Şimdi· babani yaptıkbirımı duyar duy

maz kimbilir beni nasıl azarlayacaktır. 

Yaver - Yalnız azariasa canıma minnet! Allah ve. 
re de o kadarla yakayı kurtarsak. Lakin sizin çocukluk
larımza ettiğim hizmetin .mükafatı biraz acıca olacak gi. 
bime geİiyor; sırtım yiyeceği sopalann acısını şimdi· 
den hissediyor. 

Sena Bey -Aman Yarabbi! Şu beladan nasıl yaka.. 
yı kuı:taracağım? 

Yaver - Bunu daha başından düşünüp de yakayı 
ele vermeye idiniz. 

Sena Bey - Canımı sıkıp durma sen de Altahı 
.;eversenL Ar~ba kırıldıktan sonra yol gösteren çok 
olur. · 

Yaver - Sizin çocukluklarınız benim canımı daha 
fazla sıkıyor. 

Sena Bey - Şimdi ne yapayım, ne yol , tutayı m, ne 
halt edevim? 
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- ildnel MeclJs -

Se~ Bey - Yaver - Hamza 

Hamza - Hayrola Sena Beyefendi. Ne var~ ne ol
dumız? Sizi kederli görüyorum. 

Seni Bey- Ah Hamza'cığım sorma, aklım başım· 
da değil! Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Acaba şu dün
yada benim kadar bahtsız biri daha var mı? · 

Hamza - Ne oldu? 
Sena Bey - Başıma gelenlerden haberiniz yok mu? 
Hamza - Hayır! .. 
Sena Bey- Zuhuri Efendi ile beraber babam ge~ 

Uyormuş, beni de evlendireceklermiş. 
Hamza - İyi ya! Bunda o kadar üZÜlecek ne var? 
Sena Bey - Ah, sen benim neden kederlendiğimin 

asıl sebebini bilmiyorsun. 
Hamza - Hayır; lakin söyleyiniz bakalım nedir? 

Belki bir çaresi bulunur. Bilirsiniz ki ben her vakit si
zin 'gibi genç beyterin işlerinin düzetmesine çalışırım. 

Sena Bey - Ah Hamza, eğer bu derdime bir çare 
bulacak olursan beni yeni baştan hayata döndürmüş 
o.lursun. 

Hamza - Efendim, gerçi benim elimden her şey 
güç kurtulur; Cenabı Hak bana böyle zor işlere çare 
bulmak malınretini vermiştir: lakin halk bu mahare
tin kıymetini bilmez, yalan dolan, hile derler. Bu yol
daki malıaretim sayesinde şimdiye kadar pek çok biça· 
relerin işlerini yoluna koydum. Yani övünmek (gibi) ol
masın, benim .gördüğüm işleri yapacak (baska bir kim· 
se) yok gibidir. Ne fayda,· 7.amanımızda hünere itibar 
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. eden kalmadı. Hatta geçende böyle bir işten dolayı ca
nımı sıktılar. İşte o vakitten berj. hiç kimsenin işine 
kulak verdiğim. yoktur. 

Sena Bey - Ne vakit, nasıl iş? 
.Hamza- Birişim hükümete düşmüştü de .. : 
Sena Bey- Hükümete mi? 
Hamza - Evet, nasılsa bir kargaşalığa geldikti... 
Sena Bey- Sen mi? · 
Hamza - Evet. Hakkabazlık edelim derken az kal

sın hokkanın altına (l) gidiyorduk. Onun için o vakit
ten beri artık dünyaya küsti.im. Her ne ise.. Sözünüzü 
kestim, affedin. Buyrun bakalım, de:tdiniz ne imiş an· 
layahm. 

Sena Bey - Bilirsin ki baba.mla Zuhuri Efendi, ma. 
hut ticaret işi için Birlikte Mısır'a gittiler (2). · 

Hamza - Evet bilirim. 
Sena Bey- Zuhuri Efendi, oğlu Nimet Bey'i sana. 

benimle göz - kulak olmayı da Yaver'e havale etti. 
Hamza - Evet, hele ben lalalık borcumu hakkiyle 

yerine getirdim. · 
Sena Bey - Gittiklerinden bir müddetçik sonra 

Nimet B~y nasılsa Emine Molla'nın (3) evinde bir 
Çerkes cariye görüp abayı· yakar. · 

(1) «Okkanın altına gitmek» sö2ünün aslı «Hokkanın al
tına gitmek»tir. 

(2) Mısır, eserin ya2ıldığı tarihlerde Osmanlı İmparator· 
luğwmun eyaZetlerinden biriydi. 

(3) Eskiden şuradan buradan kaçınlmış, derlenmiş genç 
kı2 ve kadınlar· «esirci» denilen kimselerin e-Illerinde 
isteyenlere satılırdı. · 
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Hamza - (öksürerek) Evet, öyle old~. 
Sena Bey - Kendisiyle ne kadar teklifsiz görüşüp 

seviştiğimizi bilirsin. Birgün derdini bana açtı. Emine 
Molla'nın evine götürüp cariyeyi gösterdi. Gerçi güzel, 
güzel ama ben onun dediği kadar güzel bulmadım. Her 
ne ise, bunun üzerine artık başka lakırdı yok. Hergün 
bu cariyenin U'lkırdısını ederiz: «İşte bana bunu dediy
di, yok şöyle söylediydi, falandı, filandı .. » Hasılı gece 
gündüz bana kavuk sallatır. Bazı vakit de: «Can kula
ğıyla dinlemiyorsun, angaryaya sayıyorsun, galiba sen 
aşk ve muhabbet nedir bilmiyorsun» diye sitemler eder
di. 

Hamza - Daha bunda kederlenecek bir şey göre:: 
miyorum; bakalım neticesini anlayalım. 

Sena Bey - Bir gün yine adet üzere kendisiyle be
raber kalkıp esirci Emine Molla'nın evine giderken 
yolda, Şehzadebaşı'nda Acemoğlu hamarnı sokağının 

içindeki evlerin birinde acı acı bir ağlama, sızlama 

işittik. Yanındaki evin penceresinden bakan bir ihtiyar 
hatoneağızdan sorduk. Hatuncağız içini çekerek: «Ah 
evlat, bu biçarelerin halini Allah kimseye vermesin! 
İsterseniz gidin görün; pek acınacak haldedirler.» de
yince ben bütün bütün merak ettim. 

Hamza - Bakalım sonu nereye varacak? Eee! 
Sena Bey - Nimet Bey'i zorladım, eve girdik. Bir 

de baktım ki bir i}?!iyar kadın can Çı.'!kişiyor. Yanında 
bir yaşlı halayıkla bir kız ağlayıp duruyorlar. Bizi gö· 
rünce başlarını örttülerse de öyle bir yeis halinde kaç 
göç ne kadar olabilecek? Her yerleri meydandaydı. 

Kıza dikkat ettim; bir de ne göreyim? Bu bir «afitabı 



122

cihan, mabbubei zaman, bir afeti devran» ki, yeis ve 
kederle güzelliği ve cazibesi bozulacağı yerde, bir baş
ka parlaklık ve güzellik kazanmış!. Buhu görür gör
mez. bir kere aklım fikrim birbirine karıştı; ne olduğu
mu kaybettim. 

Hamza- Eeyy? ... 
Seni Bey - Lakin o kadar yoksulluk içinde ki ta

rif kabul etmez. Öyle soluk bitkin bir halde melek bile 
olsa (göze) mutlaka çarşamba karısı gibi görünür. 
Arkasında bin yerinden yamalı, rengi belirsiz kısa bir 
entari, ayağında yırtık bir yün çorap, başında paçavra 
gibi bir yemeni. .. Öyleyken (bile) sanki çamur içinde 
pırlanta gibi, yüzüne b~kanın gözleri kamaşıyor. 

Hamza - Dert ve bela başgöstermeye başladı. 
Sena Bey - Ah Hamza'cığım, görsen, tarifimden 

fazla bulurdun. 
Hamza - Hacet yok, görmüş gibi inandım. 
Sena Bey - Gözünün yaşıi:ıın yüzünün güzelliğini 

örtmesi lazım gelirken, aksine, ağladıkça o inci gibi 
dökülen gözyaşlan adeta kendisine süs ve güzellik ve-
riyordu. · 

Hamza - Evet, zihnimde buluyorum. 
Sena Bey - «Ah anacığım! » diye, can çekişen ih

tiyar kadının üstüne kapandıkça yüreğim parça parça 
oluyordu. Öyle bir hali kim görse müteessir olmaz? 

Hamza - Gerçekten yüreğe dokunucu bir hal. Bes
. belli sizin merhametinizi o derece harekete · getirmiş 
ki adeta kendisini sevmişsiniz. 

Sena. Bey - Ah Hamza, bir yaban adamı bile gör-
se sevmemek elinden gelmez. · 

Hamza - Elbette!. 
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Sena Bey .._ Her neyse,. bir iki söz söyleyerek kız
cağıza biraz teselli verdikten sonra kapıdan. dışan ·çık
tık. Yolda bizim Nimet Bey'e «Kızı nasıl buldun?» de· 
dilll. Ne cevap alsarn iyi? Yarım ağızia «Eh, yüzüne ba· 
kılmaz değil; oldukça güzel.» demesin mi. Bir gücüme 
gitti ki tarif edemem. Ben de bir daha kendine alZımı 
açıp bir şey söylemedim. 

Yaver - Lakin beyefendi, siz böyle uzun uzadıya 
anlatacaksanız bu sabaha kadar bitmez. Müsaade eder
seniz ben alt tarafını iki kelimeyle anlatayım. (Ham
za'ya) işte o vakitten beri beyefendi fitili alır; kederli 
kızcağıza her gün gidip teselli vermedikçe rahat edıe· 

mez. Adeta kendi -teselliye muhtaç olurdu. Lakin ana
sının ölümünden sonra anasının yerini tutan dadısı bu 
beyin ardı arası yok ziyaretlerinden iliallah çağırmaya 
başl~r. Adeta gelip gitmesini horlamaya başlar. Biraz 
dadıva yaranayım falan derse de fayda etmez. Birgün 
kendisine: «Kız her ne kadar yoksulluk içindeyse de 
namuslu bir aileden olduğu için böylP- sıkça evine ge· 
lip gitmek olmaz, el!er seviyorsa nikahla alsın.» der· 
ler. Bizimki işin zorluğunu görünce bütün bütün fitili 
alır: bir hayli müddet düşünür, evirir cevirir bir kaba 
kotaramaz. Nihavet Allali'ın emrivle nikahına almaya 
karar verir. İşte üç giindcn beri de giivey girip mura
da eder. Aniadın mı şimdi? 

Hamza- Anlaşıldı! 

Yaver - Şimdi bunun üzerine, iki ay sonra gele· 
cek zannettiğimiz babası, bugün Çıkageldi. Fazla olarak 
Zuhtiri Efendi'nin Mısır'da aldığı ikinci kansından olan 
kızına nikah kıymak istiyor ki bu beyim kendi kendi-
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ne gelin güvey olalı daha üç gün oluyor. Babasından 
saklı; halbuki amcası işi duymuş, olanı biteni biliyor. 

Serta Bey - Bu belalarla beraber bir de kızın yok· 
sulluğunu, benim de güçsüzlüğümü düşün. 

·Hamza- (bir müddet susar) Bu kadar mı? Vay, o 
kadar telaş ettiğiniz böyle küçük ehemmiyetsiz şeyler 
içinmiş ha? Çok şey!. Bense meselenin çatal yerini 
bekliyordum. Ah vah yaver; ben seni bir şey zanneder
dim. Meğerse pek dirayetsiz ve tabansızmışsm. ijir kere 
kahbına kıyafetine bak da utan! Hiç senin gibi bir adam 
böyle çocuk oyuncağı şeylerin ötesini beri edecek birçok 
ustalık bulamaz mı? Yazık, yazık! Bilmez misin ben ni· 
ce şeytan gibi akıllı geçinen herifleri parmağımın ucuı:ı 
da oynattim. 

Yaver- Ne yapalım, Allah bana o diraveti verme· 
miş, zorla olmaz ya? Olaydı benim de senin gibi Zap· 
tiye Kapısı'nda (1) birçok kaydım bulunurdu. ·. 

Sena Bey - Na!. (2) Benim Ziba'cığım da geliyor. 

- Öçüncü Meclis-

Senıi Bey- Ziba·Hanım- Hamza-Yaver 

Ziba Hanım - Ah Sena Bev. Yaver APa'nın sövlı>· 
dikleri · sahi mi ~caba? Babanız geliyormuş, hem de 
c;izi evlendirrnek istivormus? 

Sena Bev - Evet Ziba'cığım. Bu havadisi işitir 
i~itmez ne hale girdiğimi tarife hacet voktur. pek ala 

n J «Poliste .sabıka kaydım ... » gibi bir mdnaya. 
r2) «Işte! ... » yerine. 
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bilirsiniz ... O ne ya? Ağlıyorsunuz Niçin? Sizi sevdiği· 
me güveniniz mi yok, söyleyiniz? Yoksa doğruluğum
dan ve sözümden dörtmeyeceğimden şüpheniz mi var? 

Ziba Hanım - Hayır beyim, beni sevdiğinizi pek 
ala bulurum! lakin bu sevginin devam edeceğini bile
rnem de ... 

Sena Bey - Sizi seven, bu dünyada sevginizle yap 
şamak için sever: Aşkınızda sebatsızlık . elde midir ki 
böyle söylüyorsunuz? 

Ziba Hanım- Lakin küçüklükten beri işitirim; er
kek kısmında kadınlar kadar muhabbette sehat yoktur, 
derler. Sizin ateşiniz, parlayışı gibi, pek kolaylıkla sö
nermiş. 

Sena Bey - Hayır Ziba hayır; eğer erkeklerde 
böyle bir hal varsa (bile) bu bana göre değildir. Zira 
gönlümü kaplayan aşk ateşinde o derece şiddet görü
yorum ki benimle beraber toprağa gömülmedikçe sön
meyecek. 

Ziba Hanım- Ah ne bileyim, ne söyleyeyim!. Sö
zünüze, sevginize inanmak isterim; lakin ... İradeniz eli· 
nizde değil. Üstünüze hükmü geçen bir babanız' var ki 
bugünkü günde sizi başka bir kızla evlendirrnek isti· 
yor. İşte burası aklıma geldikçe ... 

Sena Bey:- Yok Ziba'cığım korkma; babamın ba
na olan hükmü hiç bir vakit size verdiğim sözü boza
cak kuvvette değildir. Sizden ayrılmamak için icabeder
se meİnleketimi, ailemi terkederim. Bana alı:dak-Jste
dikleri kızcağızın ismini bile bilmem. Öyle iken b~'ba
mın bu niyeti biçareye (beni) o derece can .düsmanı gö
züyle baktırıyor ki, Allah bilir, adeta Mısır'dan gelir
.ken gemisi batsın diye insanlığa . uymayacak şekilde 
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beddua ediyorum. Allah aşkına olsun artık ağlamayı.

nız!. Rica ederim, gözyaşınız bana pek tesir ediyor; 
her tanesi döküldükçe yüreğime damla iniyor zanne
diyorum. 

Zit>a - Mademki üzüldüğümü istemiyorsunuz, ben 
de kendimi tutar ağlamam. Bakabm Allah ne gösterir! 

Seni Bey - Cenabı Hak elbette yardımcı olur. 

· Ziba - tutumunuz da sözünüz gibi doğru olduk· 
ça ona şüphe yoktur~ 

Sena Bey - İnşallah öyle olduğunu ispat ederim. 

_ Hamza - (kendi kendine) Lakin bayağı şey değil~ 
miş; oldukça da güzel! 

Sena Bey - (Hamza'yı göstererek) İşte bu adam, 
eğer isterse bizi bu beladan kurtarır. 

Hamza - Ben bir daha şunun bunun işine karış
mayayım diye yemin etmiştim; lakin ikiniz de biraz 
yalvarınız bakalım, merhametimi uyandırırsınız belki. 

Sena Bey - Öyleyse şu halimize merhamet et de 
bizi bu beladan kurtaracak bir çare bul!. 

Hamza - (Ziba Hanıma) Siz bir şey demiyorsunuz? 
Ziba Hanım - Ne diyeyim? Sevdiğinizin başı için 

olsun bizi ınurada erdirin. 

Hamza - Çare yok, yine inşanlığı ele almalı. Öy· 
leyse ben de size yardımcı olacağıma söz veririm. 

Sena Bey - Şunu bil ki. .. 

Hamza -ı. Sus! (Zi·ba Hanıma) Haydi artık siz gi
din, gönlünüz rahat olsun. 
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- Dördüncü Meclis -

Seni Bey - Hamza - Yaver 

Hamza - Şimdi siz babanızı tam bir cesaret ve 
güvenle karşılamalısınız. 

Sena Bey - Doğrusunu ister misin? Babamı kar
şılamak aklıma geldikçe ben şimdiden titriyorum; bu 
korkumu yenern~m zaniıederim. 

Hamza - Ama olmaz; başmdan itibaren cesaret 
ve güven göstermelisiniz. Sonra dalınııa biner de ço
cuk gibi kullanmaya kalkışır. Mutlaka biraz cesaretli 
bulunmalısınız ki (o) size ne derse yoluyla, kekeleme
den cevabını vermeye muktedir olasınız. 

Sena 'Pey- Bakalım; elimden geldiği kadar ça
balarım. 

f{amza - İsterseniz bir tecrübe edelim; bakalım 
yapabilecek misiniz? Çehreniz cesur, başınız yu}carıda, 
bakıslarınız kuvvetli... 

Sena Bey - Böyle mi? 
Hamza - Biraz daha. 
Sena Bey - Böyle? 
Hamza - Hah!. Pek ala. Sirndi beni babanız far

zediniz de metanetle cevap veriniz b~kahm: «Seni 1!'idi 
utanma.z, uğursuz ve densiz. akak; benirn ajb; h::ı.b::mm 
hayırsız evladı! Benim bulunmayışım fırsattır diye 
birtakım edepsizlikler ettikten sonra utanmadan nasıl 
karşıma çıkıvorsun bakayım? Verdiğim erneklerio neti
cesi bu mudur havlaz?. Senin bana itaatin bu kadar 
mıvmıs alcak? .. » deyinizdi bakalım ... «Bal-anın rizasım 
almadan kendi basma kl:llk da sen. adı sanı belli olma
van bir kız al, nikah kıydır! Cevap versene yüzsiiz, ce-
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vap versene!. Görelim bakalım ne özür göstereceksin, 
ne saçmalar sıralayacaksın?. Amma yapıyorsunuz; di

. liniz mi -tutuldu, böyle olur mu ya? 
Sena ·Bey - Tıpkı. babam söylüyor gibi! Şaşırdım 

·kaldım. 

Hamza - İşte iyi ya! Cevap vermeye alışın, haydi 
bakalım?.· 

Sem1 Bey - Yok yok .. Hele ben kendi kendime iyi· 
ce bir ekzersiz yapayım; mutlaka cesur ve metin bulu· 
nururo korkma. 

Hamza - Mutlaka mı? 
Sena Bey --:- Mutlaka! 
Hamza ~ Na, işte babanız da geliyor! 
Sena Bey - Gerçek mi? Aman ben kaçayııni (gi· 

der). 

- Beşlncf· Meclis-

Hamza- Yaver. 

Hamza- Durun, bana bakın!.. !<açtı, gördün mü? 
Böyle erkeklik ·olur mu? · 

Yaver '- Şimdi ben ne cevap vereyim? 
Hamza --. Sen dur, ben konuŞayım. Sen de benim 

sözlerime göre dil kullan. 

- Alttncı Meclis -

Muhterem Efendi - Hamza·...._ Yaver 

Muhterem Efendi - (kendini valnız zannederek) 
Hiç dUnvada bu işitilmiş şey midir? 
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Hamza - (Yaver'e) İşi duymuş; hem de fena tesir 

etmiş ki kendi kendine söyleniyor. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Bu ne cesa-

ret!. 
Hamza - (Yaver'e) Biraz dinieyetim bakalım. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Bakahm şim

di bana ne cevap verecekler? 
Hamza - (yine öyle) Korkma, biz orasını düşün· 

d ük. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Benden sak

layıp da inkar mı edecekler? 
Hamza - (yine öyle) Hayır, bilakis!. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Yoksa itiraf 

edip özür mü dileyecekler? 

Hamz,a - (yine öyle) Bunun ihtimali vardır. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Yahut masal 

okuyarak beni .avutmak mı isteyecekler? 
Hamza - (yine öyle) O da olabilir, sanki... 

Muhterem Efendi - (kendi kendine) Ne deseler 
peş paralık faydası olmaz. 

Hamza - (yine öyle) Görürüz bakalım. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Ben öyle 

çapkınlıkları (haylazlıkları, edepsizlikleri) yutmam .. 
Hamza - (yine öyle) İhtiyaten yeminsiz söyle. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Bu azgın oğ

lanın yolsuzluklarını sağlam kazı.ğa bağlamanın yolu
nu bilirim. 

Hamza - (yine öyle) Biz de onu düşünüyoruz. 
Muhterem Efendi - (kendi kendine) Hele Yaver 

köpeğinin kemiklerini kırayım inşallah!. 
Yaver - Beni ımuttu diye taaccüp ediyordum. 

F:9 
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Muhterem Efendi :-- (Hamza ile Yaver'i görerek) 
Maşallah, aklı başında olgun lalalar! •. 

Hamza - Efendim, teşriflerinizden ne kad;ir 
memnun olduğumuzu tarif edemem. 

Muhterem Efendi - Merhaba Hamza Ağa .. (Ya
ver'e) Doğrusu benim tembihlerimi güzel tutmuşsu· 
nuz; hele oğlum tamamiyl.e nasihatlarıma göre hareket 
etmiş; Allah var ya!. 

Hamza - Efendim, inşallah sıhhat ve Miyetiniz 
yerindedir. 

Muhterem Efendi - Hamdolsun. (Yaver'c) Sesin 
çıkmıyor alçak, sesin çıkmıyor?. 

Hamza - Seyahatinizde sıkıntı çekmediniz ya 
efendim?, 

Muhterem Efendi ...;_ Hayır, pek rahat ettim ... U
kin sen de beı:l"i bırakmıyorsun ki şu edepsizi biraz 
tekdir edeyim. · 

Hamza - Tekdir mi edeceksiniz? 
Muhterem . Efendi Evet tekdir edeceğim, belki 

de döveceğim. 
Bamza- Kimi? 
Muhterem Efendi - İş.te şu alçak haini. 

·Hamza- Niçin efendim? 
Muhterem Efendi - Niçin olacak; ben burada 

yokken olan biten işleri işitmedin mi? 
Ham?:a - Evet, ge:Pçi bazı önemsiz şeyler işittim. 
Muhterem Efendi - Nasıl önemsiz? Oaha bundan 

önemlisi ne olabilir? 
Hamza - Belki sizce daha başka sebepleri varsa .. 
Muhtereın Efendj - Ne büyük cür'ettir efendim! 
Hamza- Orası öyle ... 
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· Muhterem Efendi -,- Bir oğul babasının izni olma
dan evlensin, karı alsın!. 

Hamza - Gerçi bu işte bir küçük yolsuzluk var; 
ama bu kadar gürültü edecek şey değil. 

Muhterem Efendi - Bence kıyamet koparacak 
şeydir. Ne demek, vay! Sen bu işte hiddetlenecek bir 
şey göremiyor musun? 

Hamza - Hakkınız var efendim; benim bile ilk 
işittiğim vakit fena halde canım sıkılmıştı. Hatta sizin 
adınıza mahdum beye bazı acı sözler bile söyledim. 
Kendine sorun da bakın. Sizin gibi gece gündüz ayağı
na yüz sürülecek bir babanın rızası hilfıfına hareket 
ettiğinden dolayı neler söylemedim. Yani benim söyle. 
diklerim kadar siz bile söyleyemezsiniz. Lakin sonradan 
hak verdim; çünkü zannolunduğu kad2 haksız değil

miş!. 
Muhterem Efendi - Ne söylüyorsun sen de? Kenc 

di başına, adı sanı belli olmayan bir kızla evlenir de 
haklı mı olur? 

Hamza - Ne yapılır? Kısmeti bu imiş. Kadeı. ·_ 
Muhterem Efendi - Kader k ısmet mi? Doğrusu 

güzel özür! Öyleyse dünyanın cinayetini işle, hırsızlık 
et, adam öldür, dolandır; sonra da «kader böyle imiş, 
talihim yaptırdı» diye özür dile. Oh nerede bu bolluk!. 

Hamza - Siz de efendim, sözüme hikmet manası 
veriyorsunuz. Maksadım o değil. Kendisi nasılsa bu 
işte ciddi bir mecburiyet gördü demek isterim. 

Muhterem Efendi- Eyy, niçin mecbur oldu? 
Hamza - Tuhaf söylüyorsunuz. Sizin gibi kamil 

{bin insan) mı olsun dersiniz? Onlar genç adamlardır. 
.Öyle her şeyi akıl ve hikmete uygun yürütecek kadar 
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önünü ardını hesaplamaya muktedir değildirler. İşte 
size bir örnek daha, bizim Nimet Bey. O kadar nasihat, 
o kadar tekdir etmişken o da bir şey yaptı ki sizin malı
duro beyin yaptığı onun yanında hiç kalır. Hem Allahı 
severseniz bir kere size sorayım:. Siz hiç genç olmadı
niZ mı? Gençliğinizde şimdikiler gibi havailik etmedi
niz mi? Benim işittiğime göre siz gençliğiniz de az ho
vardalık etmemişsiniz. Bütün gün kadınların yanından 
ayrılmaz, nerde güzel görseniz ele getirinceye kadar· 
ardını bırakmazmışsınız. 

· Muhterem Efendi - Doğru, orası öyle. Lakin benim 
ettiklerim hep hovardalık yolu idi; yoksn bu yüzsüz 
oğlan gibi ters halt etmedim. 

Hamza - Ne yapsın; bir genç kızdır karşısına çı: 
kar, kendisine güzel güzel muameleler gösterir -çünkü 
kadınlar kendisini beğenmek hususunda size çekmiş
Bu da kızı kendi zevkine uygun bulur. Sıkça sıkça gi
dip gelmeye başlar. İçini çeker, gözünii süzer; hasılı 
ne yapılmak lazımsa yapar; -bunu görünce ayakları
nın bağı (1) çözülecek derecede- kızın gönlünü kapar. 
Yazar, çizer bozar .. Sonra işi ailesi duyar, kıyametler 
kopar. 

Yaver - (kendi kendine) Vay hilekar şeytan vay! 
Hamza - Şimdi buna karşı koysun da kendisini 

öldürsünler miydi? Bütün bütün ölmekten ise evlen
mek daha iyidir. 

Muhterem Efendi - Yaa! Bana işi böyle aniatma 
dılar. 

(1 J Bu deyim asıl metinde biraz açık saçıktır. 
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Hamza - (Yaver'i göstererek) İşte buna da soıu-
nuz, beni tasdik eder. 

Muhterem Efendi- (Yaver'e) Sahi böyle mi oldu? 
Yaver- Evet. efendim.· 
Hamza - Size yalan mı söyleyeceğim?. 
Muhterem Efendi -.Güzel ama kendisini öldürme-

ye kalkıştıklannı gidip bükilmete bildirebilirdi. 
Hamza - İşte onu yapmak istemedi. 
Muhtereni Efendi: O zaman öyle bir şey yapmış 

olaydı, şimdi boşanmak için bana daha kolaylık verir
di, 

Hamza - Boşatmak için mi? 
Muhterem Efendi - Evet. 
Hamza ~ Boşatartıazsımz! 
Muhterem Efendi - Boşatamaz mıyım? 

Hamza - Hayır. 

Muhterem Efendi - Ne demek; oğlumu öldürme
ye kalkışsınlar da ben babalık hakkını yerine getirme· 
yeyim? 

Ha111za ---: İyi ama, o istemez. 
Muhterem Efendi - O mu istemez? 

Hamza.- .Evet. 
Muhterem ·Efendi - Oğlum mu? 
Hamza - Evet oğlunuz. Öyle bir şey yapsın da o 

zaman korkusundan kadını zorla aldığını mı itiraf et· 
sin? Bu hem kendini küçük dü,şürüştür, hem de sizin· 
gibi babanın evlatlığına layık olmadığını göstermektir. 

Muhterem Efepdi - O da benim umurumdaydı!. 
Hamza - Hayır efendim, ikinizin de namusu için 

halkın yanında kadını kendi isteğiyle aldığİnı gösterme
lidir. 
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Muhterem Efendi - İşte ben de ikimizin de na
musu için bunun tersini söylemesini isterim. 

Hamza - Hayır, diyemez. 
Muhterem Efendi - Der; yoksa mirastan mahrum 

ederim. 

Hamza - Siz mi? 
Muhterem Efendi - Ben! 
Hamza - Oh!. 
Muhterem Efendi - Nasıl oh? 

Hamza - Hiç bir vakit mirastan mahrum edemez
siniz. 

Muhterem Efendi - Mirastan mahrum edemez 
miyim? 

Hamza - Evet edemezsiniz? 
Muhterem Efendi - Evet mi? 
Hamza - Evet! 
Muhterem Efendi - Allah akıllar versin sana: ben 

oğltımu mirastan mahrum edemezmişim? 

Hamza - Edemezsiniz diyorum. 
Muhterem Efendi - Kim mfmi olacak be herif? 
Hamza - Siz, kendiniz! 
Muhterem Efendi - Ben mi? 

Hamza - Evet,. bu gaddarlığa gönlünüz izin ver-
mez. 

Muhterem Efendi - Korkma verir. 
Hamza - Alay ediyorsunuz! 
Muhterem Efendi - Ben alay etmem. 
Hamza - Babalık şefkatiniz elbette hükmünü ye· 

rine getirir. 
Muhterem Efendi - Hayır, yerine getirmez. 
Hamza - Evet, evet!. 
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Muhterem Efendi - Sana,. yapacağım, diyorum. 
Hamza - Boş lakırdı. 

Muhterem Efendi - Sen artık işin yoksa, boş la
kırdı, de. 

· Hamza - Efendim, ben sizi bilirim; siz kendinize 
iftira ediyorsunuz. Tabiatınııda zulmetmek, haksızlık 
etmek yoktur. 

Muhterem Efendi - Görürsün. icabında gaddarlı
ğı nasıl ele alıyormuşuro anlarsın,.. Artık bu bahsi ka
payalım; zira canımı fena sıkıyor, kan başıma sıçradı. 
(Yaver'e) Haydi edepsiz alçak, git şu uğursuz işe ya· 
ramazı buraya Çağır. Ben de varayım, Zuhuri Efendi'
ye işi anlatayım. 

Hamza - Efendim, bir hizmetiniz varsa (beJ?) 
kulunuıa da emir buyrun. 

Muhterem Efendi - Hayır, teşekkür ederim. (ken
di kendine) Ah ne olurdu, Cenabı Hakk'ın elimden al
dığı kızcağızım şu dakikada sağ bulıma. idi de şu alçak 
oğlanı vanslikten çıkaraydım! (gider). 

- Yedinci Meclis -

Hamza-Yaver 

Yaver - St~nin gibi de bir daha var derlerse inan
ma. Doğrusu aşkolsun! Şöyle böyle herifin hamı alın· 
dı. Lakin bir yandan da parasızlık derdi var; buna ~e 
çare bulacaksın? 

Hamza - Sabret. Peşin, herifin zayıf tarafını. bul
mak lazımdı; buldum. Şimdi bana bir ada1n daha la
zım, onu düşünüyorum. Dur bakalım, sen olur musun! 
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Biraz şöyle diklen bakayım? Fesini tosunca bir yana 
eğ, bir ayağının üstünde dur. Elini beline koy, gözlerini 
çok öfkelenmiş gibi göster. Tiyatro<;la hükümdar olmuş 
gibi yürü. Ha şöyle!. Gel ardım sıra; şimdi senin çeh
renle sesini değiştirmenin çare!!ini de bulurum. 

Yaver- Lakin bana bak! sakın kendin gibi benim 
de yakarnı büklımetin eline verme!. 

Hamza - Korkma korkma; muhatara varsa kar
deş payı bölüşürüz. Üç sene kürek cezası fazla olmuş, 
eksik olmuş .. Insanlığı elden bırakmaya değmez. 



1 Ki N·C İ PER D E 

- Birinci MecUs -

Zuhiirl Efendi - Muhterem Efendi 

Zuhuri Efendi - Evet, geçen ·hafta Mısır'dan gel
miş birini gördüm; bu vapurla gelmeleri muhtemeldir, 
diyordu, Havariın müsaadesine bakılırsa Mısır vapuru 
bugün gelir. Lakin onlar bizim ardımız sıra (yola) çı· 
kacaklardı. Halbuki biz Mısır'dan çıkalı üç ay oluyor. 
işte şimdi İs~nbul'a gelebildik. Yolda mahut iş için 
Rodos'ta, İzmir'de hayli süründük, kaldık. Şayet gel
roişlerse beni nasıl bulacaklar? Çünkü bilirsiniz ki bazı 
sebepten dolayı Mısır'da ismimi Nihali Efendi diye 
belletmiştim. Hatta' bizimkiler de bilirler ... Yanlarına 
buradan götürdüğüm heriflerden birini bırakmadı~ı
mak çok hata ettim. Allah vere de, o herifin dedi~i gi-
bi, şimdiye kadar orada gecikmiş olsunlar. Hem ondan 
başka, sizin mahdum bey hakkında verdiğiniz havadis 
bizim kararı altüst etti. 

Muhterem Efendi - Bunun için hiç merak etmeyi
niz. İşi yine eski haline getireceğime söz veririm. Ben 
şimdi gider burunlarından getiririm!. 

Zuhuri Efendi - Valiahi birader, size bir şey söy
leyeyim mi; şu evlat terbiyesi gibi güç şey yoktur. Çok 
dikkate muhtaç imiş, ben onu bilirim. 
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Muhterem Efendi - Elbette, .. öyledir ya! 
Zuhuri Efendi - BUtUn kabahat babalanndadır; 

iyi terbiye etseler böyle yolsuzluklar ellerinden gelmez. 
Muıiterem Efendi -Çare ne? Ara sıra böylesi de 

olur,· olmaz şey de~ldir. Lakin bundan muradınız ne
dir? 

Zuhuri Efendi- Bundan muradım n:ıı? 
Muhterem Efendi - Evet. 
Zuhuri Efendi - Ne olacak, e~er ınahdum beyin 

terbiyesine dikkat etmiş olaydınız; size bu oyunu oyna
mazdı! 

Muhterem Efendi - Pek güzel! .. Öyleyse siz malı,. 
dum beyi daha iyi terbiye ettiniz demek? 

Zuhuri Efendi -:- Ona şüphe ne? Bak böyle bir 
ters halt ediyor mu? 

Muhterem Efendi - Ya, bu kadar terbiyesine gli
vendi~iniz mahdum bey bizimkinin yaptı~ı şeyin iki 
katını yapmışsa?. Buna ne buyurusiınuz, ha?. 

Zuhuri Efendi - Ne demek? 
Miıhterem Efendi - Ne demek mi? 
Zuhuri Efendi - Muradınız ne sanki? 
Miıhterem · Efendi - Muradım şu oluyor ki, kim· 

senin iyiliğine kötülliğline. öyle çarçabuk karar verme
meli dir. Meşhur sözdür; buna «Elin gözlindeki çöpü 
görtip de kendi gözündeki direği görmemek» derler. 

Zuhuri Efendi - Ben bu bilmeceden bir. şey anla· 
yamıyorum. 

Muhterem Efendi - Sonra duyar, anlarsınız. 
Zuhuri Efendi - Oğlum için bir şey mi işittiniz, 

sanki?. 
Muhterem Efendi - İhtimaldir. 
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Zuhılri Efendi - Eee nedir, ne olmuş? 
Muhterem Efendi - Sizin Hamza Ağa, hiddetim 

arasında öyle bir şey çıtlatti, ama tatsilatını di.nleyeme.. 
dim. Fakat "ister kendisine, ister işi bilen (bir) başka· 
sına sorup öğrenebilirsiniz. Hele ben (şu bizim) beriki 
işin fetvasını çıkartmak için Bab-ı Fetva'ya gideyim. 
Şimdilik Allaha ısmarladık (1). (gider). 

- İkinci Meclis -

Zuhiiri Efendi (yalnız) 

Zuhılri Efendi - (kendi kendine) Bu ne demek? 
Kendi oğlunun yaptığından (daha) fena ne olabilir? 
Doğrusu ben bundan çirkin bir şey göremem. Bir 
adam, babasının izni olmaksızın evlensin!. Bundan 
(daha) fena başka ne var? 

-"Üçüncü Meclis -

Zuhiiri Efendi - Nimet Bey 

Zuhuri Efendi (alay edercesine) Maşalla:h, siz misi· 
niz? 

. Nimet Bey - (babasının elini öpmek isteyerek) 
Efendim. apasızın teşrif buvurdunuz da ... 

Zuhuri Efendi - {elini vermevip hafifce gö~sün
den iterek) Hele biraz telaş etmeyin; bir parça iş üze
rine konuşalım. 

(1 J «Seı,hislamlık makamına qidi1J fetva almak»tan söz 
eden Muhterem Efendi. nikahı bozdurmayı kuruyor. 
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Nimet Bey - (yine elini öpmek isteyerek) Elinizi 
öpmek borcunu .. 

Zuhuri Efendi- (menederek)'Yavaş diyorum size! 
Nimet Bey - (şaşkın) Ne demek, elinizi öptüğÜ·· 

mü istemiyor musunuz efendim? . 
Zuhuri Efendi - Evet, peşin· sizinle görecek bir 

hesabım var. · 
Nimet Bey - Nedir efendim? 
Zuhuri Efendi - Hele şöyle dur, yüzünü göreyim. 
Nimet Bey- Ne var efendim? 
7.·.ıhuri Efendi - Gözlerimin içine bak bakayım! 
Nimet Bey....:. Peki, baktım. 
Zuhuri Efendi - Bu olan işler nedir? 
Nimet Bey - Nasıl olan işler? 
Zuhuri Efendi - Evet, ben yokken olup biten işleri 

soruyorum. 
Nimet Bey - Ne olsun istersiniz? 
Zuhuri Efendi - Ben olsun istemiyor, olan biten 

işleri soruyorum. 
Nimet Bey - Bendeniz mi? Rızamza aykırı hiç 

bir şey yapmadım. 
Zuhuri Efendi - Hiç bir· şey? 
Nimet Bey- Hiç, zerre kadar. 
Zuhuri Efendi - Pek kuvvetli söylüyorsunuz! 
Nimet Bey - Çünkü öyle yolsuz bir harekette bu· 

Iunmadım. 

Zuhuri Efendi ··- Ya Hamza bana söyledivse? 
Nimet Bey- Hamza mı? 
Zuhuri Efendi - Hamza lakırdısını işitir işitmez 

kızardınız? 

Nimet Bey - Hamza ·benim için size bir şeyler mi 
söyledi? 
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Zuhıiri Efendi - Şimdi burada pirincin taşı ayık
lanmaz; hele eve gidelim de konuşuruz. Seni gidi utan
maz seni! Ettiklerin namusa dokunacak derecede ise 
benden ne muamele göreceğini bilirsin. Düşün de bak!. 
(hatta) kaçıp gitmek hakkında hayırlı ise öyle yap. (gi
der). 

- Dördüncü Meclis -

Nimet Bey {yalnız) 

Nimet Bey- (kendi .kendine) Yaa! Sen beni böyle 
ele ver. Bu husustaki sırlarımı, birçok sebeplerden do
layı, .benden ·(daha) sıkı tutar derken herkesten evvel 
babama söyle!. Dur öyleyse, seni gidi alçak!. Ben de se· 
nin hakkından gelmezsem Allah canımı almasın!. 

- Beşinci Meclis -

Nimet Bey - Sena Bey - Hamza 

Sena Bey - Ah Hamza'cığım, seni bana Allah ras· 
getirdi. Sen olmayaydın benim halim neye varırdı? Be· 
ni yeni baştan hayata kavuşturdun!. 

Nimet Bey - (Hamza'ya) Maşallah! Edepsiz efen
di hazretleri,_ buyurun bakalım. 

Hamza- Estağfurullah!. Efendim iltifatınızia tek 
dir buyuruyorsunuz. Ben kendi kulunuzum 

Nimet Bey - (cebinden bir hançer çıkarıp hücum 
eder) Seni gidUkiyüzlü hain! Ben sana hıyanet etmeyi 
göstereyim .de! 
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Hamza - (diiüstü çöker) Aman!. 
Sena Bey- (aralarına girip menederek) Ne yapı· 

yorsun? 
Nimet Bey - Hayır, bırak beni .. 
Hamza - Günahım ne? 
Sena Bey - (menederek) Bana bağışla!. 
Nimet Bey - Bırak diyorum, şu alçaktan ~cümü 

alayım. · · 
Sena Bey - Sevdiğinin başı için ... 
Hamza - Efendim ben size ne yaptım? 
Nimet Bey - (yine vurmak isteyerek üzerine hü · 

currıla) Daha ne yapacaksın? 
Sena Bey - (menederek) Yavaş. 
Nimet Bey - Hayır, ettiği hiyaneti peşin ağzıyla 

itiraf edecek!. Söyle bakayım nankör köpek, söyle! 
Se!l beni duyqıaz mı zannettin alçak? 1 tiraf et baka
vım ağzınla; yoksa şimdi senin barsaklannı dışan dö
kerim. 

Hamza- Bu kadar merhametsiz misiniz? 
. Nimet Bey - Söyle diyorum! 

Hamza - Ben size bir şey mi yaptım efendim? 
Nimet Bey- Yaptığın zırvalamayı bilmiyor musun 

yüzsüz? 
Hamza - Eğer biliyorsam Allah canımı alsın. 
Nim~t Bev - (yine üstüne hücum ederek) İnkar 

mı edivorsun? 
Sena Bey - (menederek) Nimet Bev! 
Hamza - Mademki itiraf etmemi istiyorsunuz, 

durun sövleyeyim: Geçen gün gelen Ağustos şarabını 
birkac ahbapla beraber ben ictim bitirdim. Sonra size 
«fıcı delinmis» dive valan söyledim. Gerçi hata ettim; 
lakin doğrusu böyle oldu. 
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Nimet Bey - Vay! Demek o şambı içip de sonra 
kilereiyi bir çok azar yemeye sebep olan sendin haa? 

Hamza - Evet efendim, affınızı isterim. 
Nimet. Bey - Pek ala, bunu da. ö~rendi(time mem

nun oldum. Lakin benim sorduğum bu değil. 
Hamza - Vay!. Bu değil mi? 
Nimet Bey - Değil; bundan büyük ettiğin hiyane· 

ti soruyorum alçak!. 
Hamza - Efendim, başka şey yaptığımı bilmiyo· 

rum. 
Nimet Bey - (üzerine hücum ederek) Söylemeye-

cek misin? 
Hamza - Aman!. 
Sena Bey - (menederek) Aklını mı bozdun? 
Hamza - Ha; bir de hani esirci Emine Molla'nın 

evine götür diye geçen gece bir saat vermiştiniz. Ben 
üstüm başım çamur içinde geri geldim de size, yolda 
giderken viranenin birinde beni hırsızlar soydu, de
dimdi. İşte bunun da aslı yok. Saati ben kendim kullan
mak için alıkoydum. 

Nimet Bey - Vay! Saati çaldırdığının asli yok 
muydu? · 

Hamza - Vaktimi bilmek için bir saate muhtaç· 
tım da ... 

Nimet Bey- Yaa! Birtakım bilmediğim sevleri öğ· 
rendiğime memnun oldum. Doğrusu sadık bir uşağa 
malikmişim. Lakin benim sorduğum bu da değil. 

Hamza - (telaşla) Vay, bu da mı değil? 
Nimet Bey - Yolc, namuzsuz köpek, bu da değil. 

Asıl vaptığın saçmalamaların büvüğünü soruyorum. 
Hamza - (kendi kendine) Hay Allah .cezanı ver

sin!. 
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Nimet Bey - Çabuk söyle bakayım edepsiz!. 
Hamza - Efendim, bunlardan başka bir şey yap· 

madım. 

Nimet Bey - (hücum ederek) Daha inkAr ediyor! 
Sena Bey - (menederek) Eee! 
Hamza - Durun efendim, işte söyleyeyim: Hani 

ya aklınıza geliyor mu? Geçende karakoncolos (1) diye 
birisi çıkmıştı da sizi dövmüş tü; siz de · kaçayım der
ken mahıene ·düştünüz. Az kalsın başınız yarılıyordu .. 

Nimet Bey .__ Eyy? 
Hamza - İşte o karakoncolos kılığına giren ben· 

d im. 
Nimet Bey .;_ Vay, karakoncolos diye sen miydin 

beni döven ha b is? 
Hamza - Evet efendim, korksun da bır daha bi· 

zi gece yanlan esirci evlerine koşturmasm diye. 
Nimet Bey- Seni gidi.utanmaz seni! İnşallah hep 

bunfann birer birer acısını burnundan çıkannm. Ben 
sana babama ettiğin boşboğazlığı soruyorum. 

H~mza - Babanıza mı? Ben daha onun yüzünü 
görmedim. 

s ın? 

Nimet Bey - Daha görmedim diyor. 
Hamza - Hayır efendim. 
Nimet Bey - Ne halt ediyor; beni mi aldatacak-

(1) Umaci, cadı, guZyabani gibi, aslı olmayan, birtakım 
hayali ve korkunç yaratıklardan biri, Eski Türk ha
yatında, daha çok çocukları korkutup yammazlık 
yapmalarını iinlemek için, tehdit araCı olarak kullrı-
nılırdı. · 
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Hamza - Kör olayım görmedim. İsterseniz kendi 
yanında söyleyeyim, kendine söyleteyim. 

Nimet Bey - Ettiğin boşboğazhg1 bana kendisi 
söyledi. 

Hamza - Af buyurun ama, babanız adeta başın
dan· büyük ... yaian söylemiş. 

- Altıncı Meclis -

Nimet Bey - Sena Bey - Hamza - Zlver 

Ziver - Efendim, size bir fena havadis getirdim. 
Nimet Bey - Hayrola, nedir? 
Ziver - Sizin sevdiğiniz eadyeye müşteri çıktı; 

Mısır'a götürmek için alacaklar, bugün de vapura bin. 
direcekler. Onun için esirci ·Emine Molla beni size gön· 
derdi. Mahsus selam ediyor; eğer iki saate kadar beş 

yüz altın gönderip cariyeyi aldırmazsanız yedi . yüz elli 
altına alıp götürecekler. Bilmiş olunuz. 

Nimet Bey- İki saate kadar mı dedin? 
Ziver - Evet efendim, iki saate kadar (gider). 

- Yedtnci Meclis -

Nimet Bey - Sena Bey - Hamza 

Nimet B~y - Aman Hamza'cı~ım, işittin ya! Şim· 
di ben ne yapacağım, bana bir çare? 

Hamza - (yerden kalkıp göğsünü gererek ve ök
sürerek Nimet Bey'in önünden doğru aşağı yukarı do
laşmaya başlar) Aman Hamza'cığım ha? Şimdi lüzumu.-
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mi? 

Nimet Bey ....... İşte bana ettiklerinizi affettim; aman! 
Hamza- Hayır, hayır efendim, affetmeyiniz; bana 

lazım değil. Öldürünüz, bağırsaklarını dışan dökünüz, 
ihsan edersiniz. 

Nimet Bey - Hayır, şu işimi becer de sen beni ha· 
yata döndürmUş olursun. 

Hamza - Yok efendim, hiddetiniz boşa gitmesin, 
öldürünüz. 

Nimet Bey - Şimdi benim hayatım senin elinde, 
ben seni nasıl öldürebilirim. 

Hamza- Hayır, öldürünüz diyorum. 
Nimet Bey - Allah aşkına olsun, artık deminkini 

unut da şu derdime bir çare bul. 
Sena Bey - Hamza Ağa, artık bu işin çaresini bul

malı. 

Hamza - Bu kadar h"karetten sonra mı? 
Nimet 'Bey - Aman Hamzacı'ğım ocağına düş

tüm, yalvanyorum. 
Hamza - Şu gördüjtüm muameleyi hiç bir vakit 

unutamam; ok gibi ciğerime .işledi. 
Sena Bey- Artık unutmalı; görüyorsun ya «aman» 

diyor, yalvarıyor. 
Nimet Bey - Beni bu ateşin içinde terketmek mi 

istersin; insafın, merhametin yok mu? 
Hamza - Hiç aslı faslı yok yere bana bu kadar kö

tü muamele ettiniz. 
Nimet Bey - Hata ettim; kabahat ettim. İtiraf 

ediyorum. 
· Hamza - Ne edepsizliğim kaldı, ne alçaklığım kal~ 

dı, ne lçöpekli~im, ne hainliğim kaldı! 
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Nimet Bey - İşte köpek gibi pişman oldum. 
Hamza - Yok öldürürdüm, yok keserdim, yok ba· 

~ırsaklannı dışan dökerim. 
Nimet Bey - Aman diyorum, d&ha ötesi var mı 

bunun? Na getir, eteğini öpeyim işte. Affe~. eşşeklik et· 
tiin. 

Hamza - (yanm ağızla) Estağfuurllah. 
Seni Bey - Eee Hamza Ağa •. , Artık bunun ötesi 

yoktur. 
Hamia - Bir daha böyle liyıkıyla anlamadı~ız 

şey için birtakım günahsızın günahına · girmeyiniz. 
Nimet Bey - Eee, şu işimi becereceğine söz veri

yorsun ya? 
Hamza - (ciddiyetle) Bakalım, bir çaresi bulunur 

elbette. · 
Nimet Bey - Ama işittin ya, vakit yok. 
Hamza - Merak etmeyiniz; şimdi size p.e kadar 

lAzım. 

Nimet Bey - Beş yüz altın. 
Hamza - (Seni Bey'e) Size? 
Seni Bey - İki yüz!. 
Hamza - ·şimdi ben bu paralan babalarınızdan 

alacağım. (Seni Bey'e) Hele sizinkinin t~nı kur
dum (1). (Nimet Bey'e) Sizinkine gelince, gerçi son de
rece cimriyse , de öteki kadar zahmeti yoktur. Çünkü 
bilirsiniz ya. Allah'a şükür, akıldan yana biraz sermaye
si kıttır. Anlayış ve kavrayış dedikleri şey hiç yanına 
uğramamış(tır). Onun için benim nazanmda Eyüp 

(1) «Planı hazırladım» gjbi bir m4nc2ıfa. 
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oyuncağı (2) gibidir. Lakin bu sözden aklınıza kötü bir 
şey gelmesin; her ne kadar babanızsa da o~unla sizin 
aranızda dağlar var; burasını herkes bilir. Sanki sizin 
babanız o değilmiş de adet yerini bulsun diye size ba~ 
balık ediyormuş (3). 

Nimet Bey - Sen çok zaman eksik olma Hamza~
cığım .. 

Hamza - Alay mı ediyorsunuz? Şimdi bunlar la· 
zım değil. Na, Sena Bey'in babası geliyor. Önce ondan 
başlayalım. Hele siz ikiniz de gidiniz. (Sena Bey'e) 
Hem sizin Yaver'e söyleyin, çabuk tarif etti~ kıya· 
fete girsin de gelsin; dediğim şeyi yapsın. (giderler). 

- Sekizinci Meclis -

H•za - Muhterem Efendi 

Hamza - (kendi kendine) Kendi kendine homur
danıyor! 

Muhterem Efendi - (kendini yalnız zannederek) 
Bu kadar da düşüncesizlik görülüp işitilmiş şey midir; 
git sen kendi başına başını belaya uğrat!. Bu ne buda· 
lalıktır; ah gençlik, ah gençlik! 

Hamza- Efendim! 
Muhterem Efendi - Merhaba ·Hamza Ağa. 
Hamza - Mahdum beyefendinin işini düşünüyor-

sunuz galiba! 

(2) «Pek basit, işten bile deUil» gibi bir mdndya. 
(3) Hamza bu siJzle, biraz önce kendisini hırpalayan efen· 

dilsinden iic almak isteyerek, ona üstü kapalı bazı 
ağır imalarda bulunuyor. 
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Muhterem Efendi - I)oğrusu zihnimi fena kurca· 
lıyor. 

Hamza - Efendim dün:vanın hali bu; böyle şeyler 
olağandır. Allah rahmet eylesin, bizim büyük pederin 
bir iyi sözü vardır, hiç unutmam. 

Muhterem Efendi - Nasıl? 

Hamza - «Bir adam bir yere gitti mi, dönüşünde 
dünyada ne kadar kötü şeyler varsa çoluğunu çocuğu
nu o şeylere uğramış bulacağını farzetmelidir.» derdi. 
«Mesela evi yanmış, parasını hırsız çalınış, karısı öl
mü~, oğlunun bir yeri kırılmış~ kızı baştan çıkarılmış ... 
Şayet bunların (hiç) biri olmamışsa yeni baştan kazan· 
mış tutmalıdır.>> derdi. İşte ben daima bu nasihata gö· 
re kendimi düzeltirim. Eve gireceğim vakit efendile·· 
rimden sövüp sayma, sille, tokat, yumruk, tekme sü
pürge sopası. .. Hasılı her şeyi beklerim. Eğer bunlardan 
biri eksik olursa talihim varmış diye sükreder oturu· 
rum. 

Muhterem Efendi- Pek ala şey; diyecek yok ama 
şu yolsuz evleome meselesi Zuhuri Efendi ile verdiği· 
miz kararı bozuyor da onun için gücüme gidiyor. İşte 
şimdi fetvahaneden geliyorum, fetva sordum. 

Hamza - Valiahi efendim, beni dinlerseniz işi öy
le mahkemeye falan düşürmeden yoluna kaysanız daha 
ivi edersiniz. Böyle davaların zorluklarını pek ala bi
lirsiniz. 

Muhterem ·Efendi - Hakkın var, orası öyle ama 
ne yapayım? 

Hamza - Ben bir yol buldum gibi. Deminki tela· 
şınız buna bir •çare bulmak için beni biraz düşünmeye 
mecbm etti. Çünkü ben öyle sizin gibi muhterem zat-
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lan kederli görmek istemem. Allah bilir, sizden fazla 
şu iş benim ağırıma gitti. 

Muhterem Efendi- Eksik olma Hamza A~a. 
Hamza - İşte demincek mahsus gittim, kızın er

kek kardeşini buldum. Bu herif eski Yeniçeriler gibi 
uçkuru piştovlu (1) serserinin biri. Aydın'da zeybekler
le birlikte epey zaman başıbozuk askerliği etmiş ki, 
adam öldürmek (onun) yanında su içmek gibi .. Şundan 
bundan konuşarak heriki işi açtım. «Tatlılıkla işi bitir· 
rnek tarafına gitmezseniz sizin için davaya kalkışacak· 
tır. Eğer iş oraya düşerse sonra· haksız çıkarsınız; çiin
kü babalık hakkının yanında, kızımızı baştan çıkardı, 
sozu bir para etmez. Bundan başka onlar zengin 
adamlardır, para kuvvetiyle her işi görürler ... » f~lan 
diyerek biraz gözdağı verdim. Nihayet kendine biraz 
para verilirse davay~ kalkışmaksızın kızı boşatmaya 
razı olacak. 

Muhterem Efendi - Eee, ne istiyor?. 
Hamza- Ona kalırsa Mısır'dan alınan vergi kadar 

para istiyor. 
Muhterem Efendi - İyi ya, ne diyor? 
Hamza - Olmayacak şeyler. 

· Muhterein Efendi- Ee, nihayet? 
Hamza- Beş altı yüz altında geziyor. 
Muhterem Efepdi- Ne dedin, aklını mı bozmuş? 
Hamza - İşte ben de onu dedim ya; nerede bu 

bolluk? Sizin öyle olur olmaz ayak patırdılanna pabuç 
bırakır adamlardan olmadığınızı kendisine anlattım. 

(1) Daha çok Arnavutların kullandığı bir çeşit eski ta
bancı. 
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Daha herffi kandıracak birçok sözler söyledim. Niha· 
yet, bugünlerde Edirne'ye gidecekmiş, yol masrafına 
razı olacağını söyledi. Bunun için bir at almak isti
yor, o da altmış liraya kadar mümkün olur. 

Muhterem Efendi - Altmış lirayı veririm. 
Hamza- Altmış lira ama ata eyer lazım; bundan 

başka herif dışarı gidiyor. Kruuthane'ye gider gibi ol
maz ya! Bir çift de tabanca ister; bunlar da en aşağı 
yirmi liraya olur. 

Muhterem Efendi - Pek ala yirmi daha seksen 
lira. 

Hamza - Evet, seksen lira! 
Muhterem Efendi - Çok ama neyse veririz, çare 

ne~ 

Hamza - Bir de, yeğenini götürüyormuş; onun 
için de otuz liralık olsun bir hayvan ister. 

Muhterem Efendi - Ne halt ediyor, ağanın beygi· 
ri? Cehenneme kadar yolu var, bir para vermerol 

Hamza - Aman efendim! 

Muhterem Efendi - Hayır, ne derdi varsa görsün. 
Hamza - Efendim, yeğeni yaya mı gitsin? 

Muhterem Efendi - Nasıl giderse ,gitsin, bir para 
bile vermem. 

Hamza - Ay efendim, böyle küçük bir şey için ·gü· 
rültü çıkarmak size yakışmaz. İşi mahkemeye düşür
mek mi iyi, yoksa böyle az bir şeyle tathya bağlamak 
mı iyi? 

Muhterem Efendi - Peki, haydi öyle olsun. Otuz 
lira daha veririz. (kendi kendine) Ne Allah'ın belası 
imiş!· 
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Hamza - Bir de büyük heybelerini yüklemek için 
bir katır ... 

Muhterem Efendi - (hiddetle) Artık halt ediyor; 
bir para verecek de~ilim. İşi mahkemeye düşürmek 
daha ala.. Nedir bu?. 

H amu ·- Aman efendim şu işi bozmayınız. 
Muhterem Efendi- Hayır hayır, ne halt edecekse 

etsin; bir para vermem. 
Hamza - Bir küçük dolap katın efendim .. 
Muhterem Efendi - Bir eşek bile alamam. 
Hamza - Ampıa ... 
Muhterem Efendi - Hayır dedik ya!. Bu işi mah· 

keme temizler. 

Hamza - İyi ama bir kere düşünsen_ize. Böyle bir 
dava kapısı açtığınız vakit ne zahmetlere gireceksiniz. 
Davası olanların halini g'örmUyor musunuz? Bir küçük 
işi nasıl büyü.tüyorlar. Bre mahkeme polisiyP,i, bre ve· 
kildi; bilmem· zabıt katibiydi, yok hüküm ve kayıt iş

lerine bakan katip_ti, mübaşirdi, mümeyyizdi.. Bu kadar 
gürültünün içinde haklı olduğunuzu kime anlatacaksı
nız? Dünyada olmadık yoktur; vekil bir ters halt eder-

• se kabak sizin başınıza patlar. Yahut vekiliniz (avuka· 
tınız) sizin davacınızla uyuşur, sizi haksız çıkarırlar. 

Zabıt katibi kararı yanlış zapteder; o do~rusunu zaptet
mişse bile kararı yazan yanlış yazar. Hasılı bin türlü 
ihtimaller vardır. Adam bunları düşündükçe, değil da
va kapısı açmak, bir davaya mecbur olsa bile bırakıp 
Hindistan'a kadar kaçınayı gözüne ahr. İşte bakın, bir 
kere düşünün de ... 

Muhterem Efendi - Peki peki, katir için ne ver
mek lazım? 
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Hamza - Valiahi efendim; katır, kendisiyle yeğe· 
ninin hayvanları, eyerle piştov, filan, ondan başka bu
rada bazı ufak tefek borçları için hepsi iki yüz altın 

istiyor. · 
Muhterem Efendi - İki yüz altın rriı? 
Hamza- Evet. 

Muhter:em Efendi - (hiddetle gezinerek) Bu işi 

mahkemeden başkası temizleyemeyecek anlaşıldı. Boş 
yere yorulmayalım. 

Hamza - Aman efendim bir kere düşününüz! 
Muhterem Efendi - Anlaşıldı dedik ya!. 

Hamza - Boş yere birtakım ... 
Muhterem Efendi - Dava edeceğim, diyorum. An

latamadık mı? 

Hamza - Pek ala, dava ettiğiniz vakit para sarfet- · 
meyecek misiniz? Mahkeme polisine, mübaşire, vekile 
para vermeyecek misiniz? Hani ya bunun hüküm ve 
kararın yazdırılına harcı, katibin bahşişi, mahkeme za
bıt hulasası, vergisi, odaemın harcı derkenar harcı, mü· 
hürletme parası, damgah kağıt parası? Fazla olarak 
bazı el altından kalburüstüne gelenlere hediye filan 
gibi vereceğiniz şeyleri de düşünün. Görüyorsunuz ya, 
iki yüz altını verip de kurtulmaktan baŞka ucuza çı

karı yoktur. 

Muhterem Efendi - Nasıl iki yüz altın, neler söy· 
Jüyorsun sen de? 

Hamza - Evet, hem Allah bilir (ya) siz karlı çı

karsınız. Ben hesabını yaptım: Böylelikle yüz elli altın 
kadar kazanmış olacaksınız. Birtakım huzursuzluk te· 
dirg-inliklerlc beraber öteye beriye koşma yorgunlukları 
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da caba. Adam buralarını düşündükçe, deiil böyle iki 
yüz lira, üç yüz lira verece~i geliyor. 

Muhterem Efendi- Dava edenlerin canı yok mu? 
Madem ki hak bendedir, ben de ederim. 

Hamza - Siz bilirsiniz, ben s1ze dostça hatırlatıyo
rum. İster yapın, ister yapmayın; orası sizin bileceiiniz 
şeydir. Fakat yine söylerim: Ben sizin yerinizde olsay
dım böyle iki yüz lira için dava kapısı açmazdım. 

Muterem Efendi - Hayır efendim, ben iki yüz al
tın veremem. 

Hamza :- Siz bilirsiniz; na, kendisi de buraya geli
yor, 

- Dokuzuncu Meclis-

Muterem Efendi - Hamza - Yaver 

Yaver - (kılık değiştirmiş olarak) Hamza Ağa, Se
na Bey'in babası şu Muterem Efendi'yi bana göstersene. 

Hamza - Niçin, ne yapacaksınız? 
Yaver- Kardeşimi boşatmak için .dava edecekmiş 

diye işittim de kendisiyle bir görüşmek isterim. 
Hamza - Öyle bir niyette bulunduğunu bilmem; 

fakat istediğiniz iki yüz altına çok ·diyor. 
Yaver -.Ne halt ediyor, bizi kim zannediyor. Ben 

ona gösteririm. Nerededir, söyle bakayım? (Muhterem 
Efendi, kendisini görmesin diye, titreyerek Hamza'nın 
arkasına gizlenir). 

Hamza- Sena Bey'in babası öyle bildiliniz adam· 
lardan değildir. Bu ayak patırtılannı yutmaz; orasını 
bilmiş olun da ... 
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Yaver - Kim?. O herif mi? Hele bir kere elime 
geçsin, ayak patırtısı mı yoksa gerçek mi anlar. Galiba 
sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben öyle ayak 
patırc;hsı falan bilmem; bayağı öldürürüm. (Muhterem 
Efendi'yi görerek) Şu adam kim? 

Hamza - O değil efendim, o değil. 
Yaver- Yoksa akrabasından biri mi? 
Hamza - Hayır, bilakis di,\şmanıdır. 
Yaver - Düşmanı mı? 

Hamza - Evet. , 
Yaver- Yaa!.. (Muhterem Efendi'ye) Bana baksa· 

na da yı, sen şu alçak herifin düşmanı mısın? 
Hamza- Evet evet, bulsa bir avuç kanını içer. 
Yaver - (Muhterem Efendi'nin omuzuna şiddetle 

vurarak) Memnun oldum be! Öyleyse gözümün içine 
bak. Eğer ben de bugün şu herifin kanını sana içirmez· 
sem erlik bana haram olsun. Korkma, akşama kalmaz 
canını cehenneme gönderirim. 

Hamza - Yahu neredeyiz, Aydın ovasında mı? Bu
nun burasına İstanbul derler. Öyle, kaz boğar gibi ko· 
laycacık adamı öldürtmezler. 

Yaver- Ben öcümü alayım da, sen artık işin yok· 
sa, «İstanbul'dur» de dur. 

Hamza - Vay, size onu kolaylıkla öldürtürler mi 
zannediyorsunuz? Bu kadar akrabalan var, dostları 

var, uşakları var ... Sizi tırnağının ucuna bile dokun
durtmazlar. 

Yaver- İyi ya, iyi ya; işte benim de istediğim bu. 
(bıçağını çekerek) Gelsin bakalım, isterse yanı sıra bir 
ordu asker çeksin; o zaman belli olur. Ben öyle ne ka
labalık dinlerim, ne ordu. (bıçağını iki yana sallayarak) 
Bakalım hısım, akrabası, uşakları elimden kurtarabilir· 
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ler mi?.öyle. bir köPeği öldürmek benim için mümkün: 
olmasın? .. (dişlerini sıkarak) Alimallah deme yemin~ir; 
topunu ayağımın altına 8ııp ezmezsem (bıyıAını tuta· 
rak) şunları traş edip avrat diye ·gezerim! Görürsün, 
bugünden tezi yok ben ona, benim gibi adamla eğleıl
meyi gösteririm. (gider). 

- Onuncu Mtella -

Hamza - Muhterem Efeacil 

Hamza - İşte efendim gördünüz ya; iki yüz altın 
için ne kadar kişinin kanının döküleceöini anladınız 
ya? .. Hemen Allah .yardımcınız olsun! .. 

Muhterem Efendi - Hamza ~ğa! 
Hamza - Buyur efendim. 
M\,lhterem Efendi- İki yüz altını vermeye razı ol

dum, 
Hamza - Ha şöyle, gördünüz mü, işte işi tathya, 

bağlayıp bitirmekten iyisi yoktur dedim ya. 
Muhterem Efendi- Yanımda o kadar para var, 

haydi gidelim de şu herifi bulalım. 
Hamza - llacet yok, bendenize veriniz. Hem sizi 

gördü, başkasıdır dedik. Şimdi bunun üzerine gidip pa· 
rayı kendiniz verineniz çirkin bir şey olur. Bundan baş. 

·ka, sizi görürse, daha t'azla para koparmaya kalkışır. 
Sonra başınızı belAya uğratırsınız. 

Muhtere.m Efendi- Evet ama böyle bir para ceza
sını kendi elimle nasıl verlrmişim, onu görmek· isterim. 

Hamza - Yoksa bendenize emniyetiniz yok mu? 
Muhterem Efendi -'- Yoookk. .. LAkin ... 
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Hamza - Durun efendim. 'Bendenize ya namuslu 
adam gözüyle bakmalısınız, yahut dolandırıcı. Ben:, be
nim efendirole akraba olacaksınız diye de böyle bir hiz· 
metinizde bulunmak istedimdi. Mademki bana emniye
tiniz yokmuş, artık ne yaparsanız y;apın. Varın gidin he
rifi bulun, parayı verin vermeyin, bir daha ben de bir 
işinize karışmam. 

M~terem Efendi - Hayır canım, onun için değil .. 
Na, al sen götür. 

Hamza - Hayır efendim, emniyet edip de nafile 
bana vermeyiniz. Başkasının vasıtasıyla gönderiniz; 
memnun olurum. 

Muhterem Efendi - Hayır, al diyorum; sen götü· 
receksini . ' 

Hamza- Hayır hayır, bana emniyet etmeyiniz di· 
yorum. Kimbilir, belki paranızı alır kaçanm. 

Muhterem Efendi - Beni günaha sokma, al diyo
rum sana! Fakat dikkatli ol, herif başka terslik etme· 
sin. (parayı verir). 

Hamza - Merak etmeyiniz, ben bilirim· yapacağımı. 
Muhterem Efen'di - Ben seni evde beklerim. (gi· 

der).· 
Hamza - Peki efendim; ben de oradan doğruca ge

lir, haberini getiririm. (kendi kendine) Hele birini be· 
cerdik, iş ötekine kaldı .. , Na, o da .gel.iyor. Bunları bu· 
raya birer birer (sanki) şeytan gönderiyor. 

- On ·Birinci Meclts -

Hamza - Zuhürl Efencil 

Hamza - (Zuhuri Efendi'yi görmemezliğe gelerek 
telaşla, aklını şaşırmış gibi dört tarafa koşmaya başlar) 
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Aman Yarabbi, şimdi bunu ne yapmalı? Zavallı adam
cağızın mutlaka yüreğine iner. 

Zuhuri Efendi - Buna ne oluyor? 
Hamza- (görmemezlikle kendi kendine) Acaba ne

rededir, şimdi kendisini nerede bulacağım? 
Zuhuri Efendi - Ne var, ne oluyor Hamza? 
Hamza - (İşitmemezlikle öteye beriye koşarak) Bu 

belayı nasıl anlatmalı? 

Zuhuri Efendi- (Hamza'yı tutarak) Canım nedir, 
nasıl bela? 

Hamza - (yine kendi kendine koşmak isteyerek) 
Neredesin, yerin dibine mi geçtin? Gel de başına gelen 
belayı öğren!.. 

Zuhuri Efendi - Ulan işte buradayım; söylesene 
ne var? 

Hamza - (yine hep öyle) Ara ki bulasın. Zavallı 
ihtiyar! Nedir bu başına gelenler? 

Zuhuri Efendi- (Hamza'yı tutarak) Hı!. Ulan gör· 
müyor musun, kör mü oldun? 

Hamza- (telaşla sık sık nefes Alarak) Aman efen
dim, sizi araya araya! .. 

Zuhuri Efendi - Yarım saattir seni çağırıp duruyo" 
rum. Ne var, ne oluyordu? 

Hamza - (yine hep öyle) Sizin ... 
Zuhuri Efendi - Eyy?. 
Hamza- Mahdum Bey .. . 
Zuhuri Efendi - Peki? .. . 
Hamza - Bir büyük ... kazaya uğradı!.. 
Zuhuri Efendi - Nedir, nasıl kaza? 
Hamza - Demincek bilmem neden dolayı kendisi

ni tekdir buyurmuşsunuz; pek üzüntülü bir haldeydi. 
Galiba işin içine beni de karıştırmışsınız. Belki biraz 
eğlenir diye teşvik ettim; kalktık birlikte Gülhane Par-
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kı'ndan doğru dolaşarak Sirkeci'deki Yalıköşkü denilen 
yere gittik. Orada yatan Akdeniz kayıklarını seyredip 
dururken kaptanın biri, Kefalonyah mıdır, Maltah mı
dır bilmem; lakin kılığından anlaşıldığına göre adalı ol
malı, bizi gemisinin içine davet etti. Biz de gittik. Karna
rada birtakım meyveler, kahveler, şerhetler ikram ede
rek bizi on beş yirmi dakika kadar alıkoydu. 

Zuhiıri Efendi - İyi ya, bunda telaş edecek ne var? 
Hamza - Lakin yukarıda biraz gezinme çoğaldı. 

Merak etmeye başladım. Bir de bir aralık kamaradan 
dışarı çıkayım bakayım ki ne göreyim? Kumkapı açık
larında durup duruyoruz. Aman.. Derhal kaptanm ya
nına gittim. «Bizi nereye götürüyorsunuz?» der demez, 
beni tuttukları gibi bir sandaim içine koyup. «Haydi 
git, bu beyin babasına söyle, seninle iki saate kadar beş 
yüz altın göndermezse oğlunu alıp gideceğiz.» diyerek 
kaniya çıkardılar. 

Zıİhiıri Efendi- Ne, beş yüz altın mı? 
H~za- Evet efendim, hem iki saate kadar! 
Zuhiıri Efendi- Aman Yarabbi, bu ne bela? Yerin 

dibine geçesi adalı (1)!. Yüreğime mi indirecek? 
Hamza- Aman efendim; işte ne yaparsanız yapın, 

bir tanecik oğlunuzu kurtarmaya bakın. 
Zuhuri Efendi - Siz de ne halt etmeye geminin içi

ne girdiniz? 

(1) On dokuzuncu yüzyda kadar bu çeşit ufak tefek kor. 
sanlıkları yapan bazı gemiciler vardı. Bunların çoğu 
Ege adalarından oldukları için kendilerine genellikle 
«ada.lııı denirdi ve ((aclalııı 1>ırsız, kor;,;an manasına ge
Zirai. 
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Hamza — Kim bilirdi böyle olacağını?
Zuhûri Efendi — Haydi çabuk Hamza koş, o kap- 

tan olacak adalı hayduda söyle. Şimdi oğlumu bıraksın 
yoksa hükümete haber veririm.

Hamza — Hükümete mi? Tuhaf söylüyorsunuz! 
Denizin ortasında hükümetin işi ne?

Zuhûri Efendi — O da ne halt etmeye geminin içi
ne girdi?

Hamza — Ne bilsin, başına gelecek varmış!..
Zuhûri Efendi — Beni dinle Hamza, işte efendine 

sadakatini gösterecek zaman geldi.
Hamza — Nasıl efendim?
Zuhûri Efendi — Sen şimdi gider kaptana söyler

sin, istediği parayı tedarik edip gönderinceye kadar 
oğlumu bana göndersin de onun yerine rehin olarak se
ni alıkoysun. Korkma, ben inşallah parayı tedarik eder 
seni kurtarırım.

Hamza — Düşünmeyerek söylüyorsunuz!.. Herif 
deli mi, hiç bal alacak çiçeği bırakırda benim gibi he-
rifi rehin alır mı?

Zuhûri Efendi — Of!.. O da ne halt etmeye gemi
nin içine girdi?

Hamza — İşte kaza dedik ya!.. Fakat vakit geçire
cek sıra değil; iki saate kadar müsaadesi var, anlattık.

Zuhûri Efendi — Ne istiyor dedin?
Hamza — Beş yüz altın.
Zuhûri Efendi — Beş yüz altın!.. Bu herifte hiç in

saf yok mu?
Hamza — Tamam; adalıda insaf!.. ’Ne kadar uzak

şey.
Zuhûri Efendi — îyi ya, kolaycacık istediği beş yüz 

altın ne kadar paradır biliyor mu?
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Hamza- Evet efendim, sağlam para elli bin kuruş 
ettiğini pek ala biliyor. 

Zuhuri Efendi - Bu kadar para ha dediğin anda 
bulunur mu zannediyor? 

Hamza - Hiç böyle haydutlar orasını düşünürler 
mi ya? .. 

Zuhuri Efendi - Şu ne halt etmeye geminin içine 
girdi? 

Hamza - Hakkınız var ama, oldu. Buna görünmez 
kaza derler, çare ne ? Lakin çabuk olunuz, vakit geçi-
yor. . 

Zuhuri Efendi- (cebinden bir anahtar çıkarıp)' Na, 
dolabın a~ahtarı. 

Hamza - Peki!. 
Zuhiir-i Efendi- Gider açarsın ... 
Hamı.a -:- Pek ala!.. 
Zuhftri Efendi - Sol tarafta bir büyücek anahtar 

duruyor; sandık odasının anahtarı. 
Hamza - Evet!.. 
Zuhuri Efendi - Onu alır, sandık odasını açarsın. 

İçinde benim birçok eskilerim vardır; onları alır, ya 
bir eskici Yahudiye, yahut Bitpazarı'nda mezatta S!ltıp 
parasıyla gider oğlumu kurtarırsın, aniadın mı? 

Hamza - (anahtarı geri vererek) Efendim rüya mı 
görüyorsunuz? Sizin eskileriniz elli kuruş etmez. Kaldı 
ki böyle şey satacak vaktimiz yok. 

Zuhuri Efendi - Off!.. Ne halt etmeye geminin ·içi· 
ne girdi? 

Hamza - Ne halt etmeye, ne halt etmeye!.. Şimdi 
onun sırası mı? Oğlunuzu kaybedeceksiniz. Zavallı bey
ce~izim; bti gidişle galiba bir daha ben senin vüzünü 
göremiyeceğim. Kimbilir belki şu dakikada seni götü~ 
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rüyorlardır. Lakin bende kabahat yok, ne yapayım? Al-. 
lah da biliyor ya ben hizmetimde kusur etmedim. Şayet 
götürürlerse kabalıatı babanda bul. 

Zuhuri Efendi - Dur Allahını seversen; gideyim pa-
rayı tedarik edeyim. 

Hamza - Aman çabuk olun; zira vakit geçiyor. 
Zuhuri Efendi - Dört yüz altın değil mi hele? 
Hamza- Hayır, beş yüz altın! 
Zuhuri Efendi - Beş yüz altın? 
Hamza - Evet. 
Zuhuri Efendi - Şu, ne halt etmeye geminin içine 

girdi? 
Hamza - Hakkınız var, lakin çabuk olun. 
Zuhılri Efendi- Başka gezecek yer yok muydu? 
Hamza - Pek doğru, lakin çabuk olun. . 

mı ş. 

Zuhuri Efendi - Ah, yerin dibine geçesi gemi!.. 
Hamza- (kendi kendine) Gemi yüreğine demir at· 

Zuhuri Efendi - Na, Hamza; şimdi bana beş yüz 
altın getirmişlerdi. Hala cebimde duruyor. (cebinden 
kese çıkartıp Hamza'ya uzatarak) Al da çabuk git, oğlu
mu kurtar. 

Hamza - (almak üzere elini uzatarak) Peki efen
dim. 

Zuhuri Efendi - (keseyi vermeyip elinde tutarak) 
Lakin o adalı olacak hain herife söyle; edepsiz haydu
dun biri imiş!.. 

Hamza - Evet efendim. 
Zuhuri Efeneli - Gadciarıo biri imiş! 
Hamza - Peki efendim. 
Zuhüri Efeneli - Bayağı imansızın biri imiş! 



163

Hamza - Peki efendim, bırakın ben orasını yapa
rım. 

Zuhuri Efendi - Benden haksız yere beş yüz Jira 
almak? .. Bu ne büyük haksızlıktırl · 

Hamza - Evet efendim. 

Zuhuri Efendi - İnşallah hayrını görmez; haram 
olsun! «Yarın ahrette on parma~ım yakasında kalsın» 
dedi de emi? 

Hamza - Peki efendim. 

Zuhuri · Efendi - Ah bir kere yakası elime geçecek 
olsa, ben bilirdim öcümü almanın yolupul .. Böyle söyle 
kendisine, aniadın mı? 

Hamza - Evet efend~m. 

Zuhuri Efendi - (keseyi cebine koyduktan sonra 
arkasım dönüp giderek Haydi kuzum çabuk koş, o~lu
mu al da gel. 

Hamza - (Zuhuri Efendi'nin ardı sıra koşarak) 

Efendi, yahu, baksanıza! .. 
Zuhuri Efendi- Ne var? 
Hamza - Hani ya para? 
Zuhuri Efendi - Verınedim mi sana? 
Hamza - Ne gezer; tekrar cebinize koydunuz! 
Zuhuri Efendi·- Ya ben yüreğimin acısıyla ne yap· 

tığımı biliyor muyum? 
Hamza- Evet, görünüyor. 

Zuhuri Efendi - (parayı verir) Ah, ne halt etmeye 
geminin içine girdi? Yerin dibine geçesi gemi! İnşallah 
giderken yolda batar da paranın haynnı görmez. (gi. 
der). 



164

- On İklıwl Meclis -:

Hamza (yalnıZ) 

Hamza - (kendi kendine) Beş yüz lirayı kolaylık ... 
la hazmedemiyor; lakin ne fayda, ben kendi öcümü ala
madım. O~lunun yanında bana bu kadar hakaret ettir
meye sebep olsun? Korkma, :tanına bırakmam. 

- On Uçüiıcü Meclis -

Hamza - Seni Bey - Nimet Bey 

Sena Bey -c Eee, nasıl yaptın HamzaA{ta? 
Nimet Bey - Nasıl? Beni şu belAdan kurtaracak 

bir şey yaptın mı? · 
Hamza: - (Sena Bey'e) Alın efendim siz, şu baba

nızdan aldığım iki yüz altını! 
Sena Bey - Be.n şimdi sana nasıl teşekkür edeyim 

Hamza'cı~ım? 
Hamza - (Nimet Bey'e) Sizin için bir şey yapama-

dım. · · 
Nimet Bey - Desene ki ben kendimi şuradan kal

dırıp den.ize atayım. (giderek) Artık bundan sonra ba
na yaşamak niye lazım? 

Hamza - Yahu, beyefendil Nereye gidiyorsunuz? 
Azıcık telaş . etmeyin bakayım. 

Nimet Bey -:- Gitmeyeyim de ne yapayım? 
Hamza - Korkma korkma, senintini de kopardım; 

boş yere üzülme. · · 
Nimet Bey - (Hamza'nın boynuna sanlarak) Ah 

lfamza, bana yeniden can verdin! 
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UÇUNCU PERDE 

- Birinet Meclis ....;. 

Eda Hanım- Ziba Hanım- Hamza-yaver 

Yaver - Evet, kocalannız beyler her ZQ;man bii 
arada olmanızı münasip gördüler. Onun için biz de sizi 
bir araya getirdik. . 

Ziba Hanım- (Eda'ya) Doğrusu buna ne kadar 
memnun olduğumu tarif edemem. Beyterin birbirleriy
le nasıl seviştiklerini bilirsiniz. İnşallah biZ de onlar gi· 
bi iyi geçiniriz. 

' Eda Hanım - İltifatınıza teşekkür ederim; benim 
gibi esirci evinden kurtulmuşa bundan büyük nimet ol· 
maz. İnşallah bu dostluğunuza karşılık benden de dost
luk göreceğİnize şüpheniz oİmasın; zira bana ne yapar· 
larsa karşılığını yapmak . Adetimdir. 

Hamza - Ya seni seven olursa karşılı~nı yapar 
m~ın? · 

Eda Hanım- O başka; aşk bahsi biraz incedir. O 
hususta ağırca davranmak lazım gelir. · 

Hamza - Peki ama, benim beyim hakkinda ağırca 
davranmadınız zannederim. Doğrusu da böyle olmak 
lazım gelir ya!.. Hele ki size ettiği şu hizmete karşılık 
kendisini son derece sevmeye mecbursunuz. · 

Eda Hanım - Doğrusunu ister misiıiiz? Ben tali· 
hime güvenemem. Onun için bu ettiği büyük yardım 
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ve iyilik bana tamamiyle güven vermez. Görünüşte mem
nunum; çünkü tabiatım şendir. Lakin pek çok kere gü· 
lerken ağlarım. Eğer Nimet Bey beni satın aldığı gibl 
gönlümü de aldım zannederse yanılır. Bunun için daha 
başka fedakarlık lazımdır. İstediği gibi bana sahip ola
bilmesi için Allah'ın emriyle hareket etmesi icabeder. 

Hamza - Korkmayınız, onun da niyeti bu. Eğer 

böyle olmasaydı hiç ben bu işe karışır mıydım? 
Eda Hanım - Mademki böyle olduğuna söz veri

yorsunuz, ben de inanmak isterim. Lakin babası tara· 
fından zorluklar çıkarılacağını pek ala biliyorum. 

Hamza- Korkmayımz, ona da bir çare bulunur. 
Ziba Hanım - Bu hal benim de başımda; talihsiz

likten yana hiç farkımız yok. 
Eda Hanım - Hakkınız var ama, siz hiç olmazsa 

ananızı babanızı .biliyorsunuz~ Onlar meydana çıkınca 
korkacak bir şeyiniz kalmaz. Lakin beri ne yaparım? 
Benim hiç. kimsem yok. Nimet Bey'in babası oğluna 
zengince şehir kızı almak niyetinde imiş. Artık hiç ca
riyeye nikah kıydırır mı? 

Ziba Hanım- Öyle ama hiç olmazsa Nimet Bey'e 
daha kimi almak istedikleri belli değil; halbuki bizim 
beyinki nişanlanrnış, sözü kesilmiş. 

Eda Hanım - Bir adam sevdiğinin muhabbetinden 
korkmamalıdır; çünkü o muhabbeti kaybetmernek elin
de gibidir. Lakin babalık salahiyeti araya girerse ona 
karşı gelecek bir şey yoktur. 

Ziba Hanım - İlahi Yarabbi! Birbirini sadakaıle 
sevenler niçin bölye her zaman sıkıntı çekerfer? Sevmek 
tatlı şey ama, birbirine bağlanmak isteyen iki gönlün 
arasıha birtakım engeller girmese ... 
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Hamza - Amma yanlış inanış! Dertsiz mihnetsiz 
muhabbette ne lezzet vardır? Adamın içini sıkar. Bir
çok hallere girmeyen adam ömrünün lezzetini duymaz. 
Ara sıra evdeki pazar çarşıya uymamahdır ki efkarda 
yahut muhabbette hırs ve hararet artsın. Böyle güçlük· 
le elde edilen şeyde lezzet elbette daha fazla olur. 

Eda Hanım - Aman Hamza Ağa, benim için şu 
cimri heriften beş yüz altını nasıl aldın, aniats ana! .. Bi
lirsin ki bana böyle tuhaf şey (ler) anlatanların zahme· 
ti ıboşa gitmez; daima kahkaba ile memnunluk göste
rerek karşılık veririm. 

Hamza - İşte Yaver size anlatsın; ben şimdi bi
rinden intikam almayı düşünüyorum. Zihnim meşgul.. 

Yaver - Böyle, intikam alacağım diye herkesin ca· 
mm yakma yı düşünmek~e mana ·yoktur. 

Hamza - Bu bir illettir kuzum. Böyle şeyler için 
her türlü belayı göztime ahrım. Elimde değil, ne yapa- · 
yım!.. 

. Yaver- Sana demincek de söyledim ya; beni din-
lersen şu niyetinden vazgeç iyi edersin. · 

Hamza- Evet ama, ben yalnız kendimi dinlerim. 
Yaver- İyi ya, bu eğlenecek bir şey değil. 
Hamza - İyi ya, senin ne üzerine vazife? 
Yaver - Benim söyleyişim senin için; zorla kendi· 

ne süpürge sopası davet ediyorsun. 
Hamza. - Bu işte süpürge sopası varsa ben yiyece~ 

ğim, şu sana ne oluyor? 
Yaver - Gerçi öyle. Mademki canın istiyor, afiyet 

olswi; ·Allah sırtına kuvvet versin. · 
Hamza - Böyle şe'yler benim gözümil korkutmaz. 

Öyle senin gibi her şeyin önünü ardını fazlaca düşün-
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rnek isteyip de hiç. bir şey başa çıkaramayanları, elim
den gelse, dünyadan kaldırırım. 

Bda Hanım - Artık biz gidelim, Jakin bu işlerimi· 
zi bUyle yüzüstü bıra~ak olmaz; Yardımmıza muhta
cız. 

Hamza - Peki efendim, ben de şimdi gelir sizi yi· 
ne görürüm. İşte ihtiyar da geliyor. (kadınlar ve Yaver 
giderler, o kendi kendine)· Gel bakalım şaşkın ihtiyar! 
Sana, birtakım sırlarımı kendi a~Zınıla itiraf etmeye 
sebep olmayı göstereyim. 

- İklnc:l Meclis -

Hamza - Zubarl' Efendi 
Zuhuri Efendi - Nasıl oldu ollwnun işi, ne yap. 

tm? 
Hamza - Oğlunuz yakayı kurtardı ama, şimdi si· 

zin başınııda bir ·bela va:rt Bir ayak. evvel eve kapağı 
atmanın kolayına baksanız! .. Zira iş fena. 

Zuhuri Efendi - Ne oluyor. ne var? 
Hamza - Sizi öldürmek için şu saatte her taraftan 

fınl fırıl arıyorlar. 

Zuhuri Efendi- Beni mi? 
Hamza - Evet. 
Zuhuri Efendi - Kim arıyor? 
Hamza - Sena Bey'in . aldığı, kızın erkek kardeşi. 

Çünkü hemşiresinin yerine (sizin) kızınızı alacaklarını 

işitmiş; kendisine de her nasılsa kızkardeşini boşatma
ya siz herkesten fazla çabalıyormuşsunuz demişler. 

Onun için, açıktan açığa, sizi öldüreceğini söyleyip ge
ziyor, Bütün kendi gibi ipten kazıktan kurtulmuŞ ne 
kadar dostu varsa hepsi bir olmuşlar, sizi arıyorlar. 
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HattA demincek birkaçına rasgeldim. Sizinle iJ.aili ola·. 
rak tanıdıklan adamlan sorguya çekip dunıyorlardı. 

Şuradan bir sait sllim eve kapaJı atabilseniz, artık hiç 
bir· tarafa adımmızı atmak lAzım delil; zira dört taraf. 
tan fena sarmışlar. 

Zuhuri Efendi - Aman. Hamzat öyleyse ben ne ya· 
payım şimdi? · 

Hamza- Valiahi bilmem efendim, iş fenal. .. Şaşır 
dım kaldım, her bir tarafım zangır zangır titriyor. Hem 
de... Aman durun! (ileri doiru gidip gözüne birisi iliş. 
miş gibi etrafına bakmır). 
· Zuhuri Efendi- (telişla, yavaşça) Kimdir o?!.. 

Hamza - (geri gelerek) Hayır hayır, bir şey delil· 
miş. 

ZuhQri - Eee, şimdi bu belAdan yakayı kurtanna
nın kolayı? .. 

Hamza- Valiahi efendim, bir çare düşünüyorum 
ama, sonra hissederlerse ikimizin de içine oynadıtunız 
~ndm. · · 

Zuhuri Efendi - Kuzum Hamza, bana olan sadaka
tini jşte şimdi göst~r; beni bu belinın içinde bırakma! 

Hamza - Hiç elimden gelen hizmeti esirger miYim? 
Ama ne bileyim; bilirsiniz ki ben $~ uinınUzda canı. 
mı feda ederim. Ukin beli zorlu. · 

Zuhuri Efendi - Aman, seni umduAundan çok faz. 
la mükifatlandınrım. Allah eanımı alsın yalan söylü" 
yorsam. İşte şu arkamdakini biraz daha .eskiteyim, 
alimallah sana veririm. 

Hamza - Durun efendim, aklıma bir çare Beliyor. 
Şimdi siz şu çuvalın içine girersiniz; ben... (birisini 
görmüş gibi etrafına bakınır). 

Zuhuri Efendi - (bakmarak) Ha? Birisi mi? 
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Hamza .,__ Hayır hayır, kimse yok. Şu çuvalın içine 
girersiniz; hi·ç bir tarafa kımıldamaz, ölü gibi içinde 
oturursunuz. Ben çuvalı sırtıma alır, sanki iç:inde ·be
nim ufak tefeğim varınış gibi sizi öldürmek isteyenle
rin önünden geçirerek eve. götürürüm. Bir kere eve ka· 
pağı atsak artık korkmam. Ondın sonra bükuroete ha
ber verir, heriflerin hakkından geliriz. 

Zuhuri Efendi - Halı! İşte bu yol pek ala!. 
Hamza - Elbette; bundan başka çıkar yol yok .gi

bidir .. <kendi kendine} .Dur, şimdi senin hakkwdan ge
lirihı. 

Zuhuri -'- Ne dedin? 
Hanl.za - Heriflerin hakkından geliriz, diyorum. 

Şimdi siz giriniz bakayım. Lakin dikkat edin, aman hiç 
kımıldamamalısınız. Sakın başınızı dışarıya çıkarmayı· 
nız. Sonra yakayı ele verirsek ikimizin de hokkanın al-
tına gittiğimiz gündür haa!. · · 

Zuhuri Efendi - Korkma, nefes bile almam. (çu
vala girer). 

· Hamza - Aman, aman! Saklanınız. Na, heriflerin 
biri ... (tosun ağzı taklit ederek) Ne demek, Zuhuri Efen. 
di gibi herifi bir bıçakta çı}<.armamak? .. Hele nerede 
olduğunu bir göstersinler ... (kendi s~'siyle) .Aman kımıı. 
damayıni (taklitle) Alimallah deme, yemindir; 'ben bi
Iirdirrt ne yapacağımı! Elbette ben seni ele geçiririm, 
yerin dibine geçsen yine bulur çıkarırım. (kendi sesiy
le) Amanın, ke.ndinizi gözetini (taklitle) Ee, bana bak 
çuvallı! -Ne istersi.niz efendim?- Sana bir b,eyaz me· 
ddiye veririm (1); şuZuhuri dedikleri köpek nerede bu-

(1} Eskiden, oldukça önemli değeri olan bir gümüş sikke. 
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Junur, bana söyle. -:- Siz Zuhuri Efendi'yi mi arıyorsu
nuz? - İşte onu dedik ya . ...:... Ne yapacaksınız? - Ne 
mi yapacağım?- Evet. - Şu sopa ile kemiklerini kı
rıp . caı'lını cehenneme göndereceğim. ·- Efendim yan
lışınız olmalı; zira o öyle dayak yiyecek adam değildir, 
onun gibi adamlara bu muamele yapılmaz. - Kim şu 
alçak, yüzsüz, namussuz herif mi? - Affedersiniz, Zu· 
huri. Efendi ne alçaktır, ne yüzsüzdür ı'ıe namussuzdur; 
sözünüzü bilerek söyleyin. - Ne dedin, sen kim oluyor
sun bakalım? - Ben kim olursam olayım; öyle haysi
yetli' adamlara hakaret eden, işte benden böyle cevap 
alır.- Vay; o senin tanıdığın mı?- Evet, ne demek is
tiyorsun? - Ya; öyleyse (çuvala sopa ile birkaç defa 
vurarak) al bakalım onun yerine! .. - (bağırarak) Ay, 
ay, ay, ay! .. Yavaş; aklını mı bozdun? - Haydi git de 
aldığını benim tarafıından ona hediye et! Allahaısmar
ladık. - Hay yerin dibine geçesi, eli kırılası köpek! .. 

Zuhuri- (başını çuvaldan dışarı çıkararak) Aman! 
Aman!.. Ölüyorum; nefesiıiı kesildi!. . 

Hamza - Kör olasıca herif, az daha belimi kırıyor
du; omuzlarım bütün bere içinde! .. 

Zuhuri Efendi ....:. Sen ne söylüyorsun? Herif beni 
dövdü, kemiklerimi kırıyordu. 

Hamza - Nasıl sizin kemikleriniz? Herif beni döv
dü . 

. Zuhuri Efendi _:_ Yahu hala acısını duyuyorum. 
Hamza - Ne gezer; dayaği ben yedim. Ama besbel· 

.i bana vurduğu sopanın ucu size (de) dokunmuş. 
Zuhuri Efendi- Sen de biraz öteye çekileydin; bı;ı

nim yanıma sokulacak ne vardı? 
Hamza - (Zuhuri'nin başını çuvalm içine iteı::ek) 

Aman, bir tanesi daha geliyor. (öteki gibi taklit yapa· 
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rak) Bu kadar arayım da şu Zuhuri dedikleri köpeği 
ele geçiremeyim!.. (Hamza Zuhuri'ye) Aman sezmesin .. 
(yine taklit yaparak) Bana bak kafadar; Zuhuri Efendi 
nerededir bilir misin? - Hayır efendim, nerede oldu· 
ğunu bilmiyonım. - Poğru söyle,. eğer biliyorsan sak· 
lama. Kendisine çok bir şey yapacak ·• değilim; yalnız 
beş on süpüııge sopası vurduktan sonra şu kamayı kar· 
nma sokacağım o kadar.- İnan olsun ki bilmiyorum 
efendim; bilsem söylerdim. -:- Şu çuvalm içind~ ne var? 
Bir şey kımıldanıyor gibi geliyor bana! .. ....- Bir·.şey yok, 
- Yok, yok; mutlaka bir şey olmalı? ...;;... Hayir efendim, 
öyle kımıldanacak bir şey yok. - Şeytan bana ne diyor 
biliyor musun? Git de şu çuvala birkaç kama sapla di
yor. - Öyle şey mi olur, ÇU\'alımı mı deleceksiniz? -
Öyleyse göster bakalım içinde ne var merak ettim. -
Eh olur ya! - Nasıl olur ya? - Öyle ya, ne ha~la çuva.. 
Jımı yoklamak istiyorsun? - Ne hakla mi? İşte istiyo
rum vesselam! - Istiyorum mu? Işte ben de göster
ınem vesselim!..- Ne halt ediyor (bu adam)?- Evet, 
içinde bana ait birtakım hırdavat var, sana ne? Ana
ının örekesi var, babamın eski ayakkabılan var. Görüp 
ne yapacaksın?;_ Göreceğim diyorum sanal - Hayır, 
·gönneyeceksin. - Görmeyecek <miyhn? - Hayır. -
Ama şu sopayı sırtında parçalanm. - Sanki korkaca.. 
ğım öyle mi? - Yaa; al öyleyse. (çuvalı döver, kendisi 
dayak yiyor gibi bağırır). Ay, ay! Aman, ay çıldırdın mı? 
Ay, ay, aman!..- Aldın mı şimdi 'J>ayını, Allaha ısmarla• 
dıkL - Allah belanı versin, elin kırılsın yerin dibine 
geç!.. 

Zuhuri Efendi - (başını çıkararak) Aman ... Öldüm!.. 

Ham~ - Aman .. Kemiklerlm!. 
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Zuhuri Efendi - Canım bu herifler niçin çuvala 
vuruyor, orasım anlayamıyorum. 

Hamza - (yine Zuhuri'nin başını çuvalın içine ite· 
rek) Sus, aman; işte bu sefer birkaç tanesi birden ge
liyor. {birkaç kişinin sesi!li taklit ederek) Haydin baka
lım; elbette elimize geçirmeliyiz. Hay hay! .. İstanbul 
kazan biz kepçe. Her yeri elek gibi arariz. Şuradan git
seki.. Hayır hayır sağa sapahm. Soldan daha kestirme· 
dir. Evet sağa. Hayır sola sap. Yok, yok .. Evet. (Zuhu
riye yavaşça) Aman kımıldanmal.. (taklit ederek) Na, 
arkadaşlar, işte uşağı. Vay, uşağı bu mu? Beri gel ba
kalım, çabuk bize söyle: Efe:ndin olacak herif nerede? 
Ha bakalım, söylemezse dövmelidir. Hay hay, belini 
kırarız. Elbette. - Ben ne. bileyim a efendim? (Zuhuri 
Efendi başını çtivaldan çıkarıp şaşkın şaşkın seyreder). 
- Eğer şimdi bize efendin olacak herifin nerede oldu· 
ğunu haber vermezsen kemiklerini kırarız, bilmiş ol. 
-Ne yaparsanız yapınız, ben efendimi ele veremem.
Ama sonra seni öldürürüz.- Ya öyle mi? Al öyleyse ... 
(vurmak isterken Zuhuri'nin kendisini seyrettiğini gö·· 
rünce) Vayy! .. (deyip durakalır). 

Zuhuri Efendi - (çuvaldan çıkar. Hamza kaçar). 
Seni gidi alçak, seni gidi hain, seni gidi utanmaz kö
pek! .. Sen beni böylelikle öldürmek istiyorsun ha?. 

- Vçüncü Meclis -

Eda Hanım - Zuhôri Efendi 

Eda Hanım - (Zuhuri Efendi'yi görmeksizin ken
ji kendine gülerek) Hah halı hay!.. Aman biraz hava 
alayım. 
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Zuhuri Efendi - (Edı3.'yı görmeksizin kendi kendi
ne) Dur bak, senin hakkından nasıl gelirim. Seni gidi 
alça\<, edepsiz seni!.. 

Eda - (yine görmeksizin gülerek) Hah hah hay! .. 
Aklıma geldikçe güleceğim geliyor. Vah zavallı ihtiyar; 
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur, derler; sahiy· 
miş! 

Zuhuri Efendi - Affedersiniz hanımefendi; böyle 
adamın bıyığına gülmezler, ayıp diye bir şey vardır. 

Eda Hanım ~ Ne buyurdunuz, bana mı söylüyor
sunuz? 

Zuhuri Efendi - Evet size söylüyorum; öyle her-
kesin yüzüne karşı eğlenmek, ayıptır. 

Eda Hanım - Kimin yüzüne karşı, anlıyamıyorum? 
Zuhuri Efendi - İşte benim! 
Eda Hanım - Sizin mi? 
Zuhuri Efendi - Evet. 
Edft Hanım - Tuhaf şey, ben sizinle mi eğleniyo

rum ayol? 
Zuhuri Efendi- Ya burada benden başka kim var? 
Eda Hanım - Birisine bir oyun etmişler de, şimdi 

anlattılar, ben ona gülüyorum. İşin içinde ben bulun
duğum için.mi bilmem? Nasılsa pek hoşuma gitti. Bi~ 
risi babasından para koparmak için tuhaf bir hile yap
mış da ... 
. Zuhuri Efendi - Babasından para koparmak icin 
mi? 

Eda Hanım - Evet, isterseniz size anlatayım. Ben 
böyle şeyleri hikaye etmeyi pek severim. 

Zuhuri Efendi - Zahmet olmazsa buyrun bakalım. 
Eda Hanım -Neden zahmet olsun? Hem ondan 

başka bu öyle bir şey ki yarın öbürgün mutlaka fstan-
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bul'da duymadık kimse kalmaz; bari siz de işitmiş olu
nuz. 'Ben· her nasılsa küçüklüğümde Çerkesterin eline 
düşmüşüm. Beni esir diye sattılar. Döne dolaşa esirci 
Emine Molla'nın eline geçtim. Birgün bir genç bey esil'"' 
cinin evine gelip beni gördü, nasılsa sevdi. Lakin sözle 
ele geçen kızlar gibi idarem elimde değil ki yalnız gön· 
tümü yapmakla murı:ıdına nail olsun. Basbaya~ı parayı 
verip beni satın almaktan başka çare olmadı~ını gördü. 
Gördü ama kendinde (de) bir para yok. Çünkü İstan
bul'da ne kadar genç bey varsa, başlı başına bir maaş 
sahibi oluncaya kadar, paradan yana babalan kendile· 
rine sıkıntı çektirirler. ~te bu da o çeşitten, ayıp de
ğil ya!.. ·Lakin (işin) fenası, babası pe.k fazla cimri bir 
adammış; oğluna Öyle para_ ile esir cins-inden biri·İıi al
mak şöyle dursun, zengin olmazsa ucuza, şehir kızı bile 
almak i~temezmiş. Dur bakayım ismi ha tırıma gelir mi? 
Hay Allah cezasını versjn; dilimin ucunda ama söyleye· 
miyorum. .. Canım, İstanbul'da hiç ondan 'daha cimri 
başka adam yokmuş. Hatınnıza gelmedi mi? 

Zuhf:tri Efendi - Hayir. 

Eda Hanup-Bir tuhaf isim. Sudur ... Kudur ... Zu
hf:tr ... Zuhf:tri! .. Evet Zuhf:tri Efendi, ta kendisi. Kendi 
gibi ters bir isim. Her neyse, biz yine sözümüze gele
lim. Ne diyordum, ha evet! .. İşte bu sabah bana bir 
müşteri çıkmış, Mısır'a götürmek için satın almak iste· 
miş. Laki·n Emine Molla, beni· seven beye: «Başkasına 
satmam» diye söz vermişmiş. Onun için çarçabuk ken· 
disine haber göndermiş. Bey bu haberi işitince etekle
ri tutuşmuş. Bereket versin ki Hamza isminde son de. 
rece istidatlı, şeytan gibi bir uşa~ı var. Yoksa beni al• 
mak de~il, bütün bütün kaybedecekti. 
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Zuhuri Elendi - (kendi kendine) Yerin dibine ge· 
çesi alçak!.. 

Eda Hanım - Aman bakın ne tuhaf hile bulmuş. 
Hah hah hay! .. Aklıma ge1dikçe gülrnekten çatlıyorum. 
Halı halı hay! .. Bu uşak gidip şaşkm ihtiyara ... Halı halı 
hay!.. «Oğlunuzla beraber bu sabah Yalı Köşkü'ne doğ
ru gidip deniz kıyısında gezerken ... Hah halı. hay!.;. Ak
deniz kayıklarından birinin kaptanı bizi kayığına davet 
etti. Biz de girdik. Karnarada meyve falan ikram edeo 
rek şuradan buradan konuşmaktayken, meğerse kayığa 
yol vermişler~iş. Bir de bakalım ki Kumkapı açıkların"' 
da durup duruyoruz. Aman demeye kalmadan kaptan 
beni bir kayığa koyup: «Haydi git, bu beyin babasına 
söyle, eğer iki saate kadar beş yüz altın göndermezse 
oğlunu götüreceğiz» diyerek karaya çıkardı demiş. Halı 
halı halı!. Biçare ihtiyar bu havadisi işitince ne yapa
cağını şaşırıp kalmış. Çünkü oğlunu ne kadar seviyor
sa parayı da o kadar seviyor. Serden mi geçsin, yard~n 
mı? Halı hah hah!.. Kendisinden beş yüz altın istemek, 
kafasına beş yüz kurşun sıkmak gibi... Bu kadar pa
rayı sandığından çıkarıp vermeye eli varmış; oğlunu 

kurtarmak için artık bin türlü saçma düşünmeye ko
yulmuş ... Halı halı halı!.. Mesela denizin orta yerine 
zaptiye göndermeye kalkışmış. Bakmıs ki olacak şey 
değil; uşağına: «Ben bu parayı tedarik edinceye kadar 
oğluinuri yerine sen rehin kal, sonra ben sel'\İ kurtarı
rım» diye teklif etmiş ... Halı halı hah!.. Uşak onun sa
kalma gülmüş. Bakmış ki bu da olmadı, tutmuş uşağa, 
hepsi otuz kuruş etmez dört beş tane eski pantolon, ye· 
lek giıbi şeyler vererek: «Haydi bunları sat da parasıyla 
oğlumu kurtar» demiş. Halı halı halı!.. Hasılı böyle bir 
takım olmaz şeyler teklif etmişse de para etmediğini 
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anlamış; artık ağzını açıp kaptana sövüp saymaya baş.. 
lariıış. Tuhafı o değil; bu buldu~ çareterin hiç birinin 
para etmeyeceğini uşak kendisine aniatııkça hiddetin
den nakarat gibi her sözün arasında: cNe halt etmeye 
geminin içine girdi?» dermiş ... Halı halı hah!.. Biçare 
adam birçok yutkunup yüzünü ekşittikten ve birçok 
içini çekerek kaptana bir hayli sövüp saydıktan sonra 
nihayet beş yüz altını ... Ukin siz gülmüyorsunuz; na
sıl buldunuz, tuhaf değil mi? 

Zuhuri Efendi - Benim bulduğum, o bey her kim 
ise edepsiz çapkımQ biriymiş. Elbette babasına oynadı· 
ğı oyunun cezasını görür. O cariyede terbiyesiz şıllığın 
biriymiş ki Zuhuri Efendi gibi haysiyetli bir adamı dili
ne dolamış, dedikodusunu yapıp ortalıkta dolaşıyor. El
bette Zuhuri Efendi kendisine böyle halkın çolu~nu 

çocuğunu baştan çıkarmayı öğretir. Hele uşak, bugün
den tezi yok, prangaya vurulur. Allaha ısmarladık. (gi· 
der). 

- DördUncU Medls -

EdA Hanım - Yaver 
Yaver - Siz niçin dışan çıktınız, şimdi konuştu

ğunuz adam kirndi biliyor musunuz? Sizin beyin baba
sıydı!.. 

Eda Hanım - Sahi mi? Aklıma da geldiydi; bilme· 
yerek kendi macerasını kendisine anlathm. 

Yaver - Nasıl kendi macerasını? 
Eda Hanım - Evet, aklıma geldikçe kendimi tuta· 

mavıp gülüyordum. Kendine gülüyorum zannetti. Ger
çi kendisineydi ama, o olduğunu ben ne bileyirn! Ben 
de dayanamadım söyledim. Ne yapalım, kıyamet kop-
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madı ya. Zaten bizim daha başından bozuk; bu boşbo-
ğazhkla ne daha iyi olur, ne daha fena. · 

Yaver- Tamam; adam ağzındaki dili zaptedemez 
mi? 

Eda Hanım- Ne zatarı var? Zaten başkasından 
işitip öğrenecek değil miydi? 

- Beşinci Meclis -

EdA Hanım - Yaver - Muhterem Efencil 

(sahnenln arkasmda) 

Muhterem Efendi- (İçeriden sesi gelir) Yaver, Yı: 
ver! .. 

Yaver - (Eda'ya) Aman bizimki geliyor; çabuk eve 
giriniz. (Eda gider). 

· - Altmeı -MecUs ..... 

Yaver - Muhterem Efencil 

Muhterem Efendi - Ulan, siz Hamza ile ·oğlum bir 
Jikte beni soymak için aranızda anlaştınız mı? 

Yaver - Haşa efendim; eğer Hamza öyle bir şey 
yapmışsa ben ne karışırım, bana. dokunur yeri ne? 

Muhterem Efendi ~ Görürüz köpek, göriirüz •. Ben 
size dolandırıcılığı gösteririm. 

- Yedinci MecHs ...:... 

Muhterem Efendi ~ Yaver - Zulı(irl Efendi 

Zuhuri Efendi - Ah birader, başıma gelenleri sor. 
ma! 
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Muhterem Efendi- Ya benim başima gelenleri dt" 
siz sormayın! 

Zuhfıri Efendi - Hamza olacak köpek, beni beş yüz 
altın dolandırdı. 

Muhterem Efendi;__ İşte o Hamza olacak köpek be
ni de iki yüz altın dolandırdi. 

Zuhfıri Efendi - Yalnız beş yüz altın dolandırsa, 
yüreğim ... yanar tutuşur ya ... neyse. "Lakin fazla olarak 
bir şey yaptı ki söylemeye utanıyorum. 

Muhterem Efendi - Bana oynadığı oyunu hiç bir 
vakit yanına bıralçacak değilim. 

Zuhuri Efendi - Ben de istediğim gibi öcümü al· 
mazsam bana da adam demesinler. 

Yaver - (kendi J<:endine) Allah vere de işin içine 
ben girmeye idim! 

Zuhiiri Efendi - Daha fenası var; bir adama bela 
geldiği vakit yalnız gelmiyor. Ben bugün, kızım gelecek 
diye, sevinip bekliyordum. Halbuki onlar Mısır'dan çı

kah tam üç ay olrp.uş. Şimdi bizim ortağın· bir mektu. 
bunu aldım; yazdığına bakılırsa bunlar, ıiani ya geçen· 
de İskenderiye vapuru kazaya uğramadı ·mı; işte o vapu· 
ra binmiş olacaklar. 

Muhterem Efendi - Siz de a iki gözüm, ni'çin bir
likte alıp getirmediniz, bırakmakta mina neydi? 

Zuhfıri Efendi ...,... O vakit öyle lazım geldi: Çünkü 
bazı sebeplerden dolayı Mısır'da 'evlendiğimi saklı tut
tum. 

- Sekizinci Meclis -

Zuhiirl Efendi - Mubterem Efendi - Yaver - Halime 

Zuhuri Efendi - Aman, bizim sütnine mi o? Hay· 
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hay, ta kendisi! Neredesiniz? Akhm başımda yok, ça· 
buk söyle! 

Halime - (Zuhiiri'nin eteğini öper) An Nibali Efen
di, bizi böyle ... 

Zuhuri - Benim adım Zuhuri'dir; artık bir daha 
Nibali Efendi deme. Mısır'da ismimi öyle değiştirmek 
lazım gelmişti. 

Halime - İlahi yerin dibine geçsin o isim değiştir. 
rnek! Biz, Nihali Efendi'yi bulacağız diye neler çekme
dik! .. 

Zuhiıri Efendi- Kızımla ninesi nerede? 
Halime - Uzak değil şuracıkta ama.. peşin üç ay

dır çektiğimiz sıkıntı içinde ,kendisini kocaya verdiğim 
için affınızı dilerim. · 

Zuhuri Efendi - Nee, kızım kocaya mı vardı? 
Halime -- Evet efendim. 
Zuhuri Efendi-Eekime verdiniz? 
Halime - Muhterem Efendi isminde, tüccardan bir 

~damın oğlu Sena Bey'e. 
Zuhuri Efendi- Aman! .. 
Muhterein Efendi - Bu ne tuhaf tesadüf? .. 
Zuhiıri Efendi - Haydi çabuk, bizi yanına götür. 
Halime- İşte efendim, bu evde oturuyoruz; buy· 

nın. 

Zuhuri Efendi - Düş önüme; Muhterem Efendi, 
geliniz ardım sıra balCahm. (giderler). 

Ya:ver- (kedi kendine) Bu ne tuhaf şey; rüya gibi!" 
' . 

- Dokuzuncu Meclis -

Yaver - Hamza 

Hamza - Bizimkilerden ne haber Yaver? 
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Yaver- Sana verecek .iki havadisim var: Birincisi, 
bizim Sena Bey'in işi yoluna girdi. Ziba Hanım Zuhüri 
Efendi'nin kızı çıktı. Babalannın tedbiri takdire uygun. 
muş (1). İkincisi, bizim ihtiyarların ikisi de sana fena 
palde diş biliyorlar. Hele seninki küplere binmiş. 

Hamza - Öyleyse zararı yok; korkma hiç biri diş 
geçiremez. Umurunda bile olmasın. 

Yaver - Aklını başına al. Güvediğin beyler yarın 
babalarıyla uzlaşırlar, sonra (sen) açıkta kalırsın; ka
bak başında patlar~ 

Hamza - Sen telaş etme, ona da bir çare bulurıı.m. 
Görürsiin, hem de ... 

Yaver -:-· Na, geliyorlar, kaç. gözlerine görünme. 
(Hamza gider). 

- Onunc:u Mec:lls -

Yaver- Zuhfui Efendi- Mubterem Efendi - Ziba 

Zuhüri Efedi - Haydi kızım eve gidelim; ah anne
ni de dünya 'gözüyle bir kerecik görmüş olsaydım, o ka. 
dar üzülmezdim. 

Muhterem Efendi - İşte, oğlum da geliyor. 

- On Blrinc:l Meclis -

Zuhürt Efendi - Muhterem Efendi - Ziba - Yaver -
Sena - Eda - Halime 

Muhterem Efendi - Gel oğlum gel, kısmeti.n aya
ğına dolaşmış da haberimiz yok. Mısır'dan ... 

(1) «Hazırlanan planlar ve verilen kararlar, Allah'ın alın. 
larına yazdığı yazıya kadere uygun» mdnc2sına. 
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Sena Bey - Hayır efendim. Zaten benim e~lendiği. 
mi öğrendiniz; artıkne yapsanız nafile. Ben kısmetimi 
buldum; yersiz kararınız gerçekleşmeyecek. 

Mubterem Efendi - İşte a gözüm, ben de ... 
Sena Bey - Evet efendim, babamsınız; itaat boy

nurnun borcudur. lakin bu hususta haksızlık ediyorsu· 
n uz. 

Muhterem Efendi - Canım bilmiyorsun ... 
Sena Bey - Hayır efendim, ben hepsini biliyorum. 
Muhterem Efendi- A kuzum, işte Zuhi'ıri Efendi'. 

nin kızı ... 
Sena Bey - Zuhfıri Efendi'nin kızı değil, hatta sul· 

tan olsa nafile! .. 
Zuhfıri Efendi.- Canım, benim kızım ... 
Sena Bey- Hayır efendim; belki kabalıktır, lakin 

af buyurursunuz, ben size damat olamıyacağım. 
Yaver - Beyefend.i, dinleyiniz bir kere ... 
Sena Bey -Hayır ı;Unlemeyeceğim. sen karışma! 
Muhterem Efendi - Canım, işte senin karın ... 
Sena Bey :_ Hayır efendim, ne yapsanız nafile. Ölü· 

rüm (de) ben Ziba'indan ayrılmam. (Ziba'nın yanına 

gider). Evet; işte benim aklım, fikrim, hayatım bunun 
elindedir. Boş yere bana başka karı alacağım diye ken
dinizi · üzmeyin. · 

Muhterem Efendi - İşte iyi ya a sersem, biz de 
sana bunu veriyoruz. Ne söz anlamaz olmuş be!.. 

Ziba Hanım - Evet, işte kayıpta olan babamı bul
dum; artık kedertenecek bir güçlüğümUz kalmadı. 

Zuhfıri Efendi -- Haydin, bizim eve gidelim de ora· 
da rahat rahat konuşuruz. 

Ziba Hanım -· (Eda'yı göstererek) Lakin efendi 
baba, ben bu_ hanımdan ayrilmak istemem. Kendisini 
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benim gibi tanımış olsanız siz de evlat gibi seversiniz. 
Zuhuri Efendi - Maşallahl .. Yüzüme karşı beni 

tahkir eden, kardeşinin dostunu evime mi almak isti
yorsun? 

Eda Hanım - Efenrlim, aff~mzı rica edt.r.im; eğer 
sizin olduğunuzu bilmiş olaydım öyle kabalık eder miy4 

dim? · 

Ziba 'Hanım - Efendi baba, kardeşimin (bu) hanı
ma olan sevgisi - Allah bilir ki - namusuna leke SÜ

ren sevgilerden değildir. Irzına sağlam olduğuna ben 
kefalet ederim. 

Zuhuri Efenrli - Tamam, zahir şimdi oğluma kal
kıp da bu hanımefendi gibi adı sanı, namusu belli ·ol
mayan bir karı alacağım 'öyle mi? Yağ·ma yok!.. 

- On ikinci Meclis -

· Mubterem, Zuhôri Efendiler - Ziba - Eda - Seni -

Yaver- Halime- Nimet Bey 

Nimet Bey - Efendim, arzunuz ve isteğiniz, bana 
alacağınız kadının şehirli olması ise işte Eda bu şehirli 
ve anası babası belli imiş. Haberini aldım. Lakin kim 
olduğunu ·kimse bilmiyor. Kendisini dört yaşında iken 
çalriıışlar; onun için kendi de hatırl~mıyor. Fakat o va
kit kolunda bir bilezik varmış; işte elime geçti. Belki 
bununla bulabilirsek ... 

Muhterem Efendi - Aman bakayım!.. İşte ben, 
dört yaşında bir kızımı kaybetmiştim; bu bilezik de ko-
luridayrlı. · 

Zuhuri Efendi - Amanı.. Bu da sizin kızınız mı? 
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Muhterem Efendi - Aman bakayım; ta kendisi!.. 
Ah eviadımi (Eda'ya sarılır). 

Ziba- Aman Yaraıbbi, bu ne tesadüf! .. 

- Ori tlçüncü Meclis -

Mu.'ıterem, Zubfui Efedller - Seni, Nimet Beyler -
Ziba - Halime - Ziver 

Ziver - Aman efendim,· sizin adamlardan birinin 
başına büyük bir kaza geldi!.. 

Zuhuri Efendi - Kimdir, nasıl kaza? 
Ziver - Hamza Ağa'ya .. 
Ztihuri Efendi- Hamza mı? Yerin dibine geçsin 

alçak. Zaten ben onu prangaya . vurduracağım. 
Ziver - Artık ·öyle zabmete girmenize lüzum kal· 

madı. Şu köşe başında yapılan kagir (taştan) evin altın
dan geçerken nasılsa en üst. katta çalışan taşçının çeki
ci Hamza'nın başına düşünce kafasını dağıtıp bütün 
beyni dışarı fırlamış. Biçare adam şimdi can çekişiyor. 
Beni .bilhassa gönderdi; ölmeden evvel sizi görmek isti· 
yor. 

Muhterem Efendi - Kendisi nerede?' 
Ziver - Ha, işte getiriyorlar. 

- On Dördüncü Mec:Us-

Mu~terem Efendi - Zuburl Efendi - Seni Bey -
Nimet· Bey - Ziba Hanım _. Edi Jlamm - Yaver -

Ziver - Halime·- HUnza · 

Hamza- (bir teskere içinde iki harnal ile gelir, ba
şı bezlerle sarılı) - Ay, aman, ay!.. Halime bakın .. 
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Ah!.. Ölüyorum. Aman hakkınızı helil edin... İçinizde 
gönlünü kıfdığım adamlar var... Kusuromu affedin ... 
Aman; ah!~. Bilhassa Zuhuri Efendi ile Muhterem Efen
di. .. Hakkınızı helfll edin. Ettiklerimi affedin ... Ay! .. 

Muhterem Efendi - Ben kendi payıma affettim; 
helaı olsun. 

Hamza - (Zuhuri Efendi'ye) Lakin efendim, sizin 
hakkınız bende çoktur; zira süpürge sopa ... 

Zuhuri Efendi - Geçmiş şeyden. bahse lüzum yok; 
ben de affettim. 

Hamza - Allah bilir ya, yüreğimde bir büyük dert· 
tir; size el kal ... 

Zuhuri Efendi - Bırak artık, geçmiş şey! .. 
Hamza - Can çekişirken aklıma geldikçe ne cür'et-

le sizi dövme ... 

tuk. 

Zuhuri Efendi - Canım sus artık! 
Hamza - Ah, o süpürge sopası ne olaydı ben ... 
Zuhuri Efendi - Sus dedik ya; işte hepsini unut-

Hamza - Allah örnrünüze bereket versin. Lakin 
can ve gönülden mi affediyorsunuz? Zira o süpürge so· 
paları ... 

Zuhuri Efendi - Ha dedik ya; artık sesini kes. Ne 
kadar hakkım varsa helal olsun, affettim. 

Hamza - Allah eviadınızı bağışlasın, her ne ınura
dınız varsa versin. Bu sözü söylediniz; sanki üstümde 
bir ağırlık varmış da gitti. Adeta vücudumda sıhhat, ba
şımdaki yarlarda bir iyileşme hissediyorum. 

Zuhuri Efendi - Evet, affediyorum ama, ölmek 
şartiyle! .. 

·Hamza - Nasıl efendim? 
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Zuhuri Efendi - Eğer. iyi olacak olursari sözümü 
geti ahnm. 

Hamza - Ay, ay, ay!.. Na, yine can boğazıma geldi. 
Muhterem Efendi - Efendim, artık bugünkü se

vinçli ve mutlu haHmize hürmeten (onu) şartsızca affe· 
di niz. 

Zuhuri Efendi - Peki öyle olsun! 
Muhterem Efendi - Haydin efendim; gidelim de 

gönül boşluğu ile hep birlikte bir yemek yiyelim. 
Hamza - Bad. şu canım çıkıncaya kadar beni de 

sofranın bir kenarına· oturtsanız! .. 

-SON'-



SEYAHAT JURNALI 

(İstanbul'dan Baidad'a ve Hlndlstan'a) 

«Bu jurnalın içindekiler sadece görülenierin anla
tılmasından ve bir tl}eziyeti varsa o da Irak gibi uzak 
memleketleriiı _ve bilhassa Hindistan şehirlerinden bazı
lannın bu taraflarca bilinmey~n ahval ve adetlerine 
dair derli toplu bir fikir vermesinden ibarettir. 

Yolculuk sırasında panorama gibi ~örülüp geçilen 
veyahut herkesçe bilindiği tanındığı zannolunan mem. 
leketlerin, tabiatiyle, sadece adlarının anılması ile y,eti· 
nilmiştir.» 

-Ali Bey-





İstanbul'dan 188! Ocak ayında yola çl· 
kan Ali Bey, Midilli'ye Ayvalık'a utra· 
dıktan sonra İzmir, Mersin üzerinden 
- o zamanlar küçük bir kıyı kasabası 
olan - İskenderun'a vanyor. İskende· 
run'u ve buradan Halep'e gidişini şöy
le anlatıyor: 

-İskenderun-

« ••• Vapur arkadaşlarımızdan Mösyö Hençl Haleb'e 
gidiyordu. Birlikte karaya çıktık. Fakat İskenderun'da 
hayvan tedariki (1) derdi günün yarısını kaybettirdi. 
Mecburen o gece orada kalıp ertesi gün seher. vakti yo
la çıkmayı uygun gördük. Vapur burada yirmi dört saat 
kaldığı için Mısır'a gidecek olan ve dolayısıyla vapurda 
kalan diğer yol arkadaşımız Mösyö Rot bizimle beraber 
karaya çıkmıŞtı. Mösyö Hençl'in ortaklanndan ve Alman 
Konsolosluğuna vekalet eden Mösyö Lüzinger adlı zat 
hepimizi öğle yemeğine davet etti. fskenderun gibi 
-otel şöyle dursun- muntaıamca bir bakkal dükka
nı bile bulunmayan yerde çekinip nazlanmaya lüzum 
görmeyerek Mösyö Lüzinger'iri misafirsever davetini te
şekkürle kabul ettik. 

(1) O zamanlar memlekett~ yol ve taşıt aracı muntazam 
değildi. Birçok yolculuklar kira beygirleri, katır sır
tında yapılırdı. 
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İskenderun mühim, büyük ve tabii bir limandır. 
Memleket her ne kadar kaymakamlık merkezi ise de 
çevresi bataklık ve dolayısıyla havası ağır olduğundan. 
genişleyememiş küçük bir kasaba halindedir. Bununla 
beraber birkaç viH'lyetin deniz yolu olduğundan ticari 
ehemmiyeti vardır. 

Mösyö Lüzinger'in ikram ettiği öğle yemeğinden 

sonra Mösyö Rot ile beraber memleketi görmek üzere 
dolaşmaya çıktık. Deniz kenarında düzlük bir yerde 

·yüklerini indirip is tirahat etmekte bulunan bir katar 
deve görerek Mösyö Rot'a: «Hiç deveye bindiniz mi?» 
diye sordum. «Hayır binmedim, pek ·arzu ederim; 
deveci müsade etse de şunların birine binsem» dedi. 
Kendisi Türkçe bilmediği için ben tercümanlık ettim. 
Türkmen deveci. kabul etti ve Mösyö Rot'u yerde ya· 
tan semerli develerio birine bindirdi. Mösyö Rot ga
yet kısa boylu bir adamdı. Karaya çıkaren başına 
uzun silindir şapka giymişti. Şu kıyafette bir Avrupa
Imm deve üzerinde görünüşü tuhaf bir manzara teş. 
kil ediyordu. Ben gülerek ona bakmakta iken, deve· 
nin ayağa kalktığı sırada, Mösyö Rot'un şapkasının 
bir tarafa kendisinin b.ir tarafa yuvarlandığmı gör
düm. Meğer semerin önündeki topaca tutunmamış 
imiş. Bulunduğumuz yer kumluk olduğu için hiç bir 
yeri ineinmeden kalktı. Bu kazadan gözü yıhp, düş

mernek i·çin nasıl tutunması lazım geleceğini deveci
den öğrendikten sonra, tekrar, yatan develerden biri· 
ne bindi ve deveci onu, devenin yularmdan tutarak 
biraz gezdirdi. 

Ondan sonra, memlekette görecek şey ve gezecek 
yer olmadığından, Mösyö Rot'un daveti üzerine akşam 
vapura dönerek akşam yemeğini birlikte yedik. Gece 
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kendisine ve kaptana vedadan sonra lskenderun'a ge· 
lerek Düyun.ı Umumiye dairesinde geceledim. 

Şubatın yedinci . Perşembe günü seher vakti bey
girlere binerek Mösyö Hençl ile beraber İskenderun'· 
dan hareket ve öyle vakti Belen'e val'dık.· Orada kah· 
valtı ettikten sonra yolumuza devamla akşam üstü 
Kırtıkhan dedikleri yere geldik. Gece yol mühendisi 
Markoviç adında bir zatın barakaSında misafir olduk. 
İskenderun ile Halep arasındaki şosa yol henüz yapı
lıyordu. İskenderun'dan buraya kadarı tamamlanmış 
oldu~undan gayet rahat geldik. 

Şubatın sekizinci Cuma sabahı Kırıkhan'dan ha
reketle Amik Ovası'nı geçtik. Buradan ileri şosa ol· 
madığı için mekkareci bizi kestirme yollardan götü· 
ı:üyordu. Büyük kısmı bataklık olan Amic Ovasımı 
büyük zorluklarla geçtik. Sonra taşlık bir yere düş
tük. Buralardan bin bir zahmetle yol alıp gece saat 

·iki (alaturka) Termanin köyünde bir eve misafir olduk • 
.SQbatın dokuzuncu Cumartesi sabahı Tennanin'ıden 
kalkarak altı saatte Haleb'e geldik. 

- Halep-

Yol arkadaşım Mösyö. Hençl'den ayrılarak benim 
için hazırlanmış olan boş bir eve indim ve yol yor
gunlu~unu çıkartmak üzere bir hamama gittim. Ha· 
marnın kubbeleri toprakla aynı bizada ve kendisi 
mahzen gibi yer altındaydı. Sebebini sordum: '«Halep 
çevresinde or~an yoktur, odun çok kıymetlidir. 

Memleketin süprüntülerini · tpplayıp külhanlarda ya
karak hamamları onunla ımtırlar. Tabiatıyla böyle 
çerçöple istenilen derecede sıcaklık hasıl olamadı~ı 
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ıçın hamamları yer altında yapmaya mecburiyet gö· 
rünmÜŞ» cevabını verdiler. 

Ertesi gün vali Cemil Paşa ile buluştum (1). Ken
disi ziyaretimi iade ve birkaç kere ·evinde yemeğe da· 
vetle pek çok nezaket ve ikramda b u I u n d u. 
Bilindiği gibi Halep şehri vilayet merkezi ve yüz yirmi 
bin nüfuslu büyük bir memlekettir. Çöldeki Arap aşi· 

retleri, ihtiyaçlarını tedarik etmek üzere, sık sık Ha
lep'e gelip gittiklerinden dolayı memleket büyük 'bir 
Arap panayırı halindedir. Şehrin içinden nehir geçer; 
evleri taştan ve muntazamdır. Sokakları dar olduğu 
gib1 son zamana kadar kaldırımları da yokken, vali 
Cemil Paşa'nın himmetiyle pek çok. sokaklara kaldı

rım yapılmıştır. Çarşısı taş kemerli oldukça büyük ve · 
mamurdur. Şehri çeviren sur mahv ü harap olmuş 

ise de memleket~n ortasında gayet yüksek ve uzunla· 
masına bir tepe üzerinde bir iç kale mevcutur. Halep'e 
gelirken uzaktan en ev.vel bu kale ile, içindeki Erne
viler zamanında bir caminin dört köşeli yüksek mi
naresi görünür. Halep'te bir hayli meşhur camiler ile 
büyük Peyga,mber, evliya ve eski hükümdarlardan ba
zılarının mezarları vardır. Halep ahalisi, ana dilleri o· 
lan Arapça ile beraber, türkçe de konuşurlar. Zengin
leri, itibarlı tüccarları çok olduğu gibi zarif dokunmuş 
kumaşları ve kuyumculuk işleri de meşhurdur ... » 

(1) Bilindiği gibi Halep o zaman Osmanlı' ülkesi sınırla
. rı içindeydi. 
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Yazar, Halep'ten ayrılıp Kilis, Ayıntap 
(Gaziantep), Birecik,· Siverek üzerinden 
Diyarbekir (Diyarbakır) e geliyor. Buralar
dan kısaca söz ediyor; ancak Birecik ve Si
verek çevrelerinde dikkatini çeken bazı gö· 
rünüşler vardır: 

« ... Birecik'ten beri şu üç dört günlük mesafede 
hiç bir orman ve ağaçlık bulunmaması dikkat çekici 
idi. Yol üzerinde tesadüf edilen tek tük ağaçlarm dal
larında birçok sıtma bağlan görerek sebe9ini yanım
daki zaptiye onbaşısından sordum.» Ağaç bulunan 
yerlerde mezar var derler. Bura halkmm mezar ziya
retine ra~betleri fazladır. Belki orada bir şehit gömü· 
lüdür, diye ziyaret yeri gibi dua ve niyaz ederler.» de
_di. GerÇekten de bu çevrelerde ağacın azlığına göre, 
altında kimse gömülü olmasa bile, halkırı sadece ağaç
lara mukaddes gözüyle bakmaya haklan varsa da; 
zannıma· göre bu sıtma bağları, hayvanları gölgelendi
ren şu bir iki ağacı olsun kaza baltasından kurtarmak 

~iÇin, ziyaret yeri zannettirmek suretiyle çobaniann 
başvurduklan bir hile ve tedbir olsa gerektir. Gündüz 
kahvaltı için indiğim Curnuş adlı bir köyün kahvesin· 
de köy imamı «Hayber Kalesi» hikayesini okumakta 
ve başına toplanmış olan köyün ağalan dinlemektey
di. Ağatarla biraz sohbet ettim. Doksan y;:ışındaki bir 
ağanın, üç karısı varken, o hafta içinde on sekiz ya
şında bir kız daha aldığını söz arasında aniatmalan 
beni epey şaŞırttı. 

Siverek, Diyarbekir'e bağlı bir kaymakamlık mer
kezi ve orta haUi bir kasabadır.. Halkı medenidir; 
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Türkçe konuşurlarken kendilerine mahsus tuhaf ta· 
birleri işitilir, Mesela benimle konuşurken içlerinden 
birinin: «Viranşehir'de bir biraderim var, İbrahim Ağa 
tabir olunur» demesi gibi. Çıkanya gitti: (taşraya git
ti), bir kıtık: (biraz), Adamın yazığı gelir: (adamın 

acıyacağı geliyor), nakil gelem: (anlatayım) yollu ta
birleri çoktur. 

Siverekiiierin varlıklı kimseleri hükfımet işlerin· 
de çalışırlar. Tahsil v~ terbiyeleri memleketin haliyle 
rriütenasiptir. · Buralarda güzel Arap atları bulunduğu 
gibi, mesela Siverekliler arasında da güzel biniciler 
vardır. 

Ertesi güriü Siverek'ten hareketle akşam meşhur 
Karacadağ'ın eteğinde Karabahçe adlı köyde, Karaca 
isimli bir zatın evine indik. Karacadağ'da kış mevsi· 
mi pek soğuk ve karı çok olan bir yerdir. Ağanın evi 
buna göre yapılmış, penceresiz, karanlık yer odaların· 
dan ibaretti. Bize bir kuzu kestirip ağırladı; ikramda 
bulundu. Ertesi gün hizmeçilerine vermek istediğim 

bahşişi büyüterek: «Ben acizane buranın ağası ve ha
nedanıyım. Misafire ettiğim hizmetin ücretini bahşuş 
diye adamlarıma kabul ettiremem. Ben de birgün İs
tanbul'a gelirsem siz karşılık olarak beni misafir edip 
izzet ikram gösterirsiniz» diyerek geri çevirdi. 

Oradan veda edip ayrılarak ikindi vakti Diyarbe· 
kir'e vardım. Du:vfın·ı Umumiye dairesine yerleştim. 

- Dlyarbeklr -

Öteki adı «Amid» olan Diyarbekir, Dicle'nin sağ 
yakasında gayet yüsek duvarlı bir kalenin i~o·inde; yir-



197

mi binden fazla nüfusu olan büyük bir şehirdir. Tarihi 
olayları, coğrafi durumu ve daha başka hususları her
kesçe bilindiği için burada bunlardan söz etmiyoruz. 
Dicle Nehri memleketin önünden akar. Şehrin bulun· 
duğu yer yüksek olduğundan kaleden Dicle'ye kadar 
yokuş aşağı «bahçeler» dedikleri ormanlar vardır. 

Ahalisinin büyük çoğunluğu müslüman, birazı Erme· 
ni ve Geldani'd\r. Hepsi Türkçe, Kürtçe ve bazan 
Arapça konıişurlar. Şehrin evleri, kara taştan yapıl

mış muntazam binalardır. Yazları sıcak fazla olduğu 
için halk damlarda yatar. Evlerin damları düz toprak 
vey2: tuğla döşelidir. Hanedan ve ahalisinden pek çok 
cdib, zarif, terbiye, tahsili mükemmel zatlar vardır. 
Mesela bunlardan Sait Paşa'nın kuvvetli kalemi, cde
biyata ve tarihe dair eserleri malumdur (1). Bununla 
beraber Diyarbekir halkının müzevirlikle tanınmış ol· 
ması üzücü bir haldir. Gariptir ki yine kendi arala
rındc:,: <<Diyarbekir'in evleriyle köpeklerinin ve ahalisi
nin kalpleri karadır» diye meşhur bir söz vardır. 

Gerçekten de sokak köpeklerinin hemen hepsi si
yahtır. Diyarbekir'in garip hallerinden birisi de okka· 
nın beş yüz dirhem olmasıdır (2). Dört yüz dirhemlik 
okka da kullanılırsa da ahalinin çoğu kullandığı tar-

(1) Burada adı geçen Sait Paşa'nın oğlu Süleyman Na
zif, daha sonra Ziya Gökalp ve Cahit S'ıtkı Tarancı 
gibi büyük edebiyatçılar yine Diyarbaktr'dan •Jctiş
miş ve yazarın görüşünü kuvvetlendirmişlerdir . 

(2) Okka. bugün terkedilmiş bir tartı birimidir; dört yüz 
dirhemaen meydana gelirdi. ((Okka her yerde dört 
yüz dirhemdir» sözü hô.li kullanılmaktadır. Sadece 
eski Diyarbakır bu sözü değerden düşürmüş oluyor. 
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tı «karataş» denilen bu beş yüz dirhemlik tartıdır. 

Memleketin akrebi ile çıbanı ve tanesi kırk elli okka 
ağırlığındEl çok büyük ve lezzetli olan karpuzu meş
hurdur. Allah'ın hikmeti bu çıban Halep'ten başlaya. 
rak Urfa, Diyarbekir ve oradan Dicle boyu aşağı ine~ 
rek Musul, Bağdat ve Basra'ya kadar bir hat üzerin· 
deki memleketlere mahsus gibidir (1). Siirt ve Bitlis'
te bulunmaz~ Daha garibi Dicle boyu ve iki sahilde 
bulunan köyterin bazısında olur, bazısında · olmaz. 
Yerli ve yabancılar bu hususta her türlü tecrübe ve 
tetkikler yapmışlarsa da neden meydana geldiği he
nüz aplaşılamamıştır. (Bağdat seyahatimiZ'(n anlatil· 
ması sırasında bu çıbana dair tekrar tafsilat veril'!· 
cek tir.) 

Diyarbekir'in vilayet lialine getirilişinde (2) ilk 
vali olan İsmail Hakkı Paşa, memleketin baştan başa 
kale içinde bulunmasını genişlemesine engel görerek, 
kale dışında mahalleler kurmak şehrin genişlemesi

ni sağlar, düşüncesiyle Rum Kapısı'nın dışında <m da. 
kikalık mesafede bir hükumet konağıyla bir kışla yap· 
tırmışsa da, halk kale dışına rağbet etmedikten başka 
«İş sahiplerinin şehrin dışındaki hükumet konağına 
gidip gelmeleri zor oluyor» diye sızıldandıklarından, 

hükumet bir müddet sonra yine şehrin içindeki eski 

(1) «Şark Çıbanı» diye anılan bu yara, cumhuriyetten 
sonra bulunan bir aşı ve tedavi yoluyla, tamamen or
tadan kaldırılmıştır. 

(2) Diyarbakır, Osmanlı İmparatorlu'ğunun parlak rta
manlarıncıa başlıca eyalet merkezlerinden biriydi. Za
manla linemini yitirmiş, Tanzimattan sonra yeni ku· 
rulan vilayetlerden biri olmuştu. 
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yerine taşınmış. Dolayısıyla dışarıdaki yeni hükumet 
konağıyla kışla, o zamandan beri boş kalıp harap ol
maya yüz tutmuştur (1). 

Yine Rum Kapısı dışında, Dicle'ye bakan yüksek
çe bir yerde o zaman yapılmış olan memleket bahçe
si de harap bir haldeydi. Bununla beraber yeri ve he· 
le karşısında, nehrin öbür tarafındaki köyüyle etra
fının görünüşü pek güzel ve ferahhk olduğu için hala 
ara sıra halk oraya ve Mardin Kapısı dışındaki köşk
lere çıkıp eğlenir dinlenirler. 

Diyarbekir'in eşrafı ve hanedam (zengin, soylu ve 
ileri gelenleri) ile hükômette çalışanlar lstanbullular 
gibi giyinirler. Tüccar ve esnafı ile öteki bütün halk 
iç donu (şalvar), entari ve cübbe giyip İslami birer 
yazma, yahut abani ve hıristiyani birer siyah mendil 
sararlar. Alafrangalaşmış hıristiyan gençleri iç donu 
ve entarinin üzerine cübbeye karşılık birer ceket giy. 
rnek modasını çıkarmışlardır ki, tuhaf ve ·göze çirkin 
görünüyor, 

Diyarbekir'e varışıının ertesi günü vali Sernih Pa· 
şa ile görüştürn. Kendisi ziyaretimi iade ve bir iki kere 
yemeğe davet ederek iltifat buyurdu. Orada kaldığım 
on gün içinde görüştüğüm zatlardan belediye reisi 
Fettah Efendi, hanedandan Feyzullah Efendi, Süley· 
man Efendi, Hayali Efendi ve Hacı Bekir Efendi ile 
telgraf müfettişi Galiyar Efendi tarafından yakın 

misafirseverlik gördüm ... 

(1) Yazar, dipn.otunda, bu binaların sonraatın onanlıp 
depô ve kışla olarak kullanıldığını belirtiyor. 
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...... Siirt-

Siirt orta halli bir mutasarrıfhk merkezidir (1). 
Halkının çoğu Türkçe bilmez. Kıyafetleri Van ahası 
cinsinden, çeşitli renkte dokunmuş ince bir kumaştan 
yapılmış şalvar ile, uzun tüylü siyah abadan yapılmış 
bir ceket ve. Kürt sarığından ibarettiı;-. Bellerinde bi
rer hançer taşırlar. Evleri alçıdan yapılmış binalar· 
dır. Yazın Siirt, Diyarbe.kir'den daha sıcak olur. Dam
larda yattıkları için evlerin üzeri topraktır. Oda ka
pılarıyla pencereleri gayet küçük olduğundan, insan 
kapıdan girerken iki kat eğilmeye mecbuvdur. Yeni 
yapılan binaların tarzı ve şekli biraz daha iyi ise de 
yine pek çoğu eski tarzda kale gibi inşa olunmakta
dır. Şehirde dört beş cami vardır; lakin alçıdan yapıl
mış basit bi.nalardır. Minareleri de -gariptir- hepsi 
kıbleye doğru meyilli ve eğiktir. 

Memleketin içi ne kadar kasvetliyse çevresi de o 
kadar güzeldir. Bir yanında. etrafı dağtarla çevrili ge
niş bir ova, öte yanında bir çok bağlardan sonra göz 
alabildiği kadar Botan topraklarının engebeli ova ve 
yayiaları görünür... . 

Siirt'in tuhafİma giden hallerinden biri olarak bir 
minare dilenciliği gördüm. Şöyle ki: Elbise, topluca 
bir para veya bir baş inek gibi bellibaşlı bir şey dilen
rnek isteyen fakir, bir minareye çıkarak sabahtan ak-

(1) Cumhuriyetten önce kaza ile vil4yet arasında bir de 
«sancak» vardı. Buna mutasamfık da denirdi. Kaza. 
nın amiri kaymakam, sancağınki mutasarnt, viUiye
tinki vali idi. 
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şama kadar: «Yarabbi, bana falan şeyi ver!» diye gün· 
lerce baitırıp dua ediyor ve bunlardan bazısının istek
leri hayır sahipleri tarafından yerine getiriliyor. 

Bir rde Siirt'e bir ev yapılırken işçilerin alçı döit
mesi pek tuhaftır. Ellerinde saplan iki arşın kadar 
ıizun tokmaklar olduğu halde beş altı kişi sırayla dizi
Hp alçıyı önlerine bırakarak evvela birincisiyle üçün
cüsü ve beşincisi tokmaklarını havaya kaldırıyor; on
lar indirirken ikincisi, dördüncusü ve altıncısı tokmak
larını kaldırıyorlar. Şöyle ki altı tokmaktan birer aşı
rı atlama olarak üçü kalpmhp üçü indirildiğinde tok· 
maklar devamlı bir hareket. ve dönüş meydana getire
rek göze hoş görünüyor. Tokmakçılar bu işi görür. 
ken şarkı da söylüyqrlar ama ahenkleri ve sesleri diq
Jenilir şey değildir ... 

«Marifet·name» adlı eserin sahibi İbrahim Hakkı 
hazretleriyle kendisinin mürşidi İsmail Fakirullah ve 
Şeyh Meİnduh Fakirullah ve Şeyh Mücahit gibi evliya· 
lık derecesine yükselmiş kimselerin türbeleri Siirt'in 
doğusundaki Tillo köyündedir. Bir aralık gittim, zi
yaret ettim ve İbrahim Hakkı hazretlerinin türbedarı, 
Kaadiri şeyhlerinden Şeyh Hamza Efendi'nin bir çok 
izzet ve ikramını gördüm. Hozyar köyünde de Veysel
Karani hazretlerinin makarnı diye bir ziyaret yeri 
vardır. 

Siirtliler türbe ziyeretine çok düşkündürler. Hat· 
ta her tüflbenin senede üç gün, yahut bir hafta ziyaret 
mevsimi vardır. Böyle günlerde sahabiarı erkekler ve 
ikindi vakti kadınlar ziyaret eçler; türbe .yakınında 
toplanıp tekke dervişleri gibi zikredip Allah'ın birliğini 
andıktan sonra -garip bir adet olarak- yumurta ·to-
kuştururlar... · 
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Ali Bey; Siirt'ten sonra yine kısaca 
Bitlis'i, Muş'u, Van gölünü, Mardin'i anla
tıyor. Mardin dönüşünde misafir kaldığı 

Şemer adlı bir aşiret hakkında geniş bilgi 
veriyor: 

Şemer Aşiretl -

Şemer, iki nehir arasında (Dicle ve Fırat) ki ara
zide dolanıp duran ve yaşayışını sürdüren ·göçebe bir 
aşirettir. El Ceber, El Yezdan ve El Ömer isimli üç 
kısma bölünmüş olup Bağdat ve Musul vilayetleriyle 
Zor sancağına bağlıdırlar. Her kısmın şeyhleri birbi
rinin kardeşi veya kardeş çocuklarıdır. Bundan dola
yı aralarında düşmanlık yoktur. Devamlı düşmanları 
olan ve Fırat'ın öte tarafında Halep ve Şam dolayla
rında Anze Aşireti'nin saldırısına karşı daima birbir 
lerinin yanındadırlar. Anze · Aşireti, Şemer'in iki üç 
misli nüfusa sahip büyük bir aşirettir. Şemer'liler kış 
mevsiminde Bağdad dolaylarında ve daha aşağılarda 

bulunurlar; fakat Fırat'ın öbür yakasın~ geçemezler. 
Yazları da Musul, Urfa ve Mardin taraflarına çıkarlar. 
Arap atlarının en güzelleri bu aşiretin hayvanlarıdır. 
Koyun ve develeri de çok olduğundan çevre şehirlere 

yapağı, tereyağı, at ve koyun götürüp satarlar. Muhtaç 
oldukları giyecek ve zahireyi tedarik edip yine çöle 
çekilirler. Ayrıca kendilerinin bulunduğu yerlere, tica
ret için, bir çok kimse gidip gelir. · 

Görmeye gittiğimiz Faris, on bin nüfus kadar Şe
merlilerin reisidir. Birkaç atlı ile oğlu Muhammed'i 
bizi karşılamaya göndermişti. Yanına vardığımızda 
bizi çadırına aldı. Orta yerde süslü bir deve eyerinden 
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yapılmış sedire oturttu. Arapların çadırları siyah kıl 

çuvak çeşidindendir. Faris'in kendisine mahsus olan 
çadır, mübalağasız, elli altmış arşın boyunda ve yirmi 
beş, otuz arşın eninde (1) bir çok dfrekli, pek büyük, 
tente gibi eteksiz bir çadırdı. Güneş ne taraftan gelir
se iplerini çek~rek çadırı· o tarafa yatırıyorlar. Ailesi· 
ne mahsus ha.rem dairesi olmak üzere bir kenarı per
deyle aynlmıştı. Çadırın içinde bir .yanda aşiretin ile
ri gelen yönetici ve kumandanları sayılan elli altmış 
kadar Arap, mevki ve derecelerine göre oturmakta ve 
bir yanda bir çok zenci Arap kölelerden kimisi demir
den yapılmış büyük kepçe şeklinde bir kahve tavasıy· 
la, yanmakta olan ateşin üzerinde kahve kavunnakta 
ve kimisi kepçenin her defa kavurduğu kahveyi he~ 
men dibekte dövmekte, yine kimisi de taze dövülmüş 

kahveyi derhal uzun burunlu ibrik şeklindeki cezve
lerde pişirip zarfsız büyük Kütahya fincanlarının dibi
ne bir yudum kadar koyarak haZır bulunanlara ikram 
etmekteydi. Bize de bu kahveden verdiler. Usulünü 
bilmediğim için · kahvenin azlığına şaşarak bir yu· 
durnda bitirip fincanı Arap köleye verdimse de tek
rar bir yudum kahve koydu verdi. Onu da içtim; yine 
o kadar· kahve koydu. Baktım ki böylelikle ibrikteki 
kahveyi bütünüyle ba.na içirecek, üçüncü defasında 
fincanı geri verınedim ·ve elimde tuttum. Lakin Arap 
.köle gitmeyip karşımda duruyor ve· hali tavriyle sanki 
bana: «Su ibriği bitinnedikçe buradan gitmem» diyor 
gibi geliyordu. Nihayet kölenin şerrinden. yanımda 

(1 J Yaklaşık olarak 38 metre uıunluk ve 17 metre ge. 
nişlik. 
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bulunan Şeyh Faris'e sığınarak o korkunç kahve ibri
ğini başımdan defedebildim. 

Faris'in çadırında bulundumuz sırada adamları

mız biZim çadın bir kenara kurmuşlardı. Biraz isti· 
rahat etmek için yerimize geldik. Hava o kadar sıcak 
ve güneş o kadar yakıcıydı ki adi bezden yapılmış 
olan çadınmız, Arapların kıl çadırları gibi, güneşin sı· 
cağına karşı durarnıyar ve nefes almamız mümkün 
olmuyordu. Termometreye baktım; elli dereceyi gö
rünce adeta ürktüm. Bir kova su getirtie mendilimi 
ısiatarak başıma koyı;nakta idiysem de mendil beş on 
saniyede kupkuru kesiliyordu. Yanın saat sonra Şeyh 
Faris bizi yemeğe davet etti. Büyük bir· memnuniyet
le koşup kıl çadınn gölgesine sığındım. 

· Araplarda ayağa kalkmak, oturmak ululamak ve 
saygı sayılmadığı için, evvelce gördüğüı:ı:ı altmış kadar 
Arap ileri geleni yerler.inde oturup nargilelerini içmek· 
te ve hepsi birden, kavga eder gibi, yüksek sesle soh
bet etmekte idiler. Yalnız Şeyh Faris bizi karşılayarak 
evvelki oturduğumuz yere oturttu. Sonra dört Arap 
köle önümüze gayet büyük bir lenger getirdi. Bu !en
ger tepeleme pilavla doluydu ve üzerinde kebap edil. 
miş bir karaca bulunuyordu. Lenger gelince Şeyh Fa
ris yerinden kalkıp yalnız benimle, yol arkadaşım Milı
ran Efendi'ye <<Bismillah!» diye tengeri göstererek ken· 
disi karşımızda ayakta durdu. Lengerin büyüklü~ne, 
y e m e ğ i n çokluğuna ve sonra Milıran Efen
di ile birbirimizin yüzüne baktık. Şaşkınlıktan 

elimiz tengere varmadı. Hele şeybin karşımızda 

divan durması büsbütün bize şaşkınlık verdi. Her ne 
kadar Paris'in bizimle birlikte yemesini rica ettimse 
de kabul etmeyip: «Bizde adet böyledir» dedi. 
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Nihayet yalnız başımıza bojazımızdan geçmeyece
ğini söyleyip ısrar etmemiz üzerine, oturmakta olan 
Araplara. dönerek: «İbni filan, ibni filan» diye yedi 
sekiz kimseyi çağırdı. Onlar bizimle birlikte Ien·gerin 
etrafına diziidiler ve «Hamse mübarek!» diye pilava 
giriştiler. Şeyh FAris, yemek yediğimiz sürece ayakta 
durdu. Bu yedi sekiz Arap la beraber pilavdan . ve ke
baptan bir hayli yiyerek geri çekildiğimiz halde hala 
Iengere el sürülmemiş gibiydi. 

Biz kalktıktan sonra Şeyh Paris yine :ileri gelen
Ierden sekiz on kişiyi daha isimleriyle çaitrıp sofraya 
oturttu. Hasılı sırayla, sekizer onar, Arapların hepsi 
o lengerdeki yemeği yediler. Karacanın kınntısıyla bi
raz pilav döküntüsü kalmıştı. Bir kenarda durmakta 
olan sekizer onar yaşlarında beş ·altı tane çıplak köle 
çocuktan, Paris'in işareti üzeri·ne, maymun gibi ten
gerin ·içine atılarak pilav kınntılarıyla kemikleri yağ
ma edip bitirdiler. 

Yemekten sonra Paris yanımıza geldi oturdu ve 
bize· ikram etmek üzere bir ·deve kesrnek istiyor idiy
se de, belki deve yemeğe alışmamışıdır diye karaca 
ikram ettiğinden dolayı kusurunun affını rica etti. 
İkrama ve misafirseverliğine teşekkür ve tuzla işini 
müzakere ettikten (1) sonra akşam üzeri kendisiyle ve· 
dalaşip <;>radan ayrıldık. 

Bir saat kadar yol almıştık ki arkamızdan 
Şeyh PAris'in oğlu Muhammed geldi ve hediye olarak 

(1) Bilindini gibi Dily1J:n-ı Umumiye idaresi, birçok gelir 
kaynaklanmızla birlikte, Osmanlı devletinin tuzla
Zanna da el koymuş durumdaydı. Aıt ı;Jey bu seuaJıa,. · 
tfnde en çok tuzla bölgelerini teftiş etmekteydi. 
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bize bir tay getirdi. Arap şeyhlerine hediye götürmek 
adettir. Mardin'den hareket etmeden on üç lira kıy

metinde bir tüfek satın alarak Faris'e hediye etmiş. 

tim. Bu tay ona karşılık olduğu için memnuniyetle 
kabul. ve yedeği m izde alarak yolumuza devam eyledik. 

Ağustos'un onuncu Cumartesi günü Mardin'den 
hareketle ertesi Pazar günü Diyarbekir'e geldik. Hava 
gayet sıcaktı. Şehirde oturmak mümkün olmadığın

dan, Diyarbekir'in karşısında yani Dicle'nin sol yaka· 
sında (Kavs) denilen yerde Hayali Efendi'nin köşkü
nün önünde kurduğum çad~ra yerleş.tim. 

Harput ve Diyarbekir adiiye tayin edildiği için 
Bitlis'~ kendisinden ayrıldığımız Salih Efendi, ayin 
yirmisinde Diyarbekir'e geldi. Ailesini Harbut'ta bıra
kıp yalnız gelmiş olduğu için yanımıza çadır kurarak 
bize arkadaş oldu. 

Çadırımız Dicie kıyısına yakın ll>o~ bir tarlada idi. 
Yatak çadırımı_bu tarlada bulunan büyük bir çınar 
ağacının altına kurmuştum ki ağacın gölgesi gündüz.. 
leri güneşin sıcaklığından çadırı bir dereceye kadar 
koruyordu. Bir gün adet üzere öğle yemeğinden son
ra biraz kestirrnek için yatağıının üstüne uzandığım 
sırada baş yastığıının hareket etmekte olduğunu his
sederek yerimden kalktım ve yastığıını kaldırdım. 
Bir de ne göreyim? Kocaman bir yılan çöreklenmiş 
yatıyor. Elimdeki yastığı yılanın üstüne fırlatarak ça
dırdan dışarı kaçtım. Yılan da süzülüp kaçtı ve çınar 
ağacının köküııdeki bir deliğe girdi. Bunu görünce 
artık orada kim durur! Hemen çadırlarımızı toplayıp 
Hayali Efendi'nin köşküne göçüp bir müddet orada 
barındı k. 
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Bu dolayiarda görevÜ bulunduğum işlere son ve" 
rip İstanbul'a dönmek üzere iken, Düylın-ı Umumiye 
idaresince Bağdad'a kadar gitmeme lüzum gösterildi. 
Yolculuk hazırlığı tedariklerine .gir.işip Dicle üzerin
den nehir yoluyla gitmek için lazım gelen keleğin ya
pılmasını ısmarladım. Şemer Şeyhi Faris'in hediyesi 
olan tayı İstanbul'a götürmek isterdim. Bağdad seya
hati buna engel olduğundan, onu Diyarbekir valisi 
Samih Paşa'ya takdim ettim. Paşa da, karşılık olarak 
bize üç odalı direksiz bir çadır hediye etti. 

Dlyarbeklr'den Bağdad'a 

- Dicle Nehri -

Dicle nehrinin bir kısmı, Diyaı:ıbekir'e yirmi dört 
saat mesafede ve doğu tarafında bulunan Biçar da-
ğından gelen ve bir kısmı da Ergani dahilinde Gidan 

köyünden kaynayan sulardan meydana gelir. Diyar: 
bekir'den sonra Bitlis ve Siirt dağlarından geçip Dic
le'ye katılan Batman, Botan ve Rıdvan nehirleriyle 
Hakkari dağlarından akan birtakım küçük ırmaklara, 
Zab ve Diyale nehirleri de katıldığından, aşağı doğru 
gittikçe genişlik kazanır. Basra dahilinde Korne adlı 

yerde Fırat nehri ile birleşip artık ondan aşağı, Bas
ra körfezine kadar hasıl olan büyük nehire «Şattiil

arab» denilir. 
Dicle'nin suyu gayet hafif ve lezzetlidir. Fakat 

,Basra'da meydana gelmekte dlan gel~git sebebiyle 
Şattülarab'a deniz suyu karıştığından Korne'den aşağı 
tabiatiyle tadı değişir. Dicle'nin kaynaklarından Bas
ra körfezine kadar uzunluğu 1240 kilometre hesab 
olunur. 
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-Kelek-

Ba~dad'a git~ek üzere ısmarladığım kelek Eylü
lün ikinci Pazartesi günü hazır olmuştu. 

Diyarbekir'den aşa~ı, Ba~dad'a do~ Dicle· neh. 
ri üzerinde seyahat edenlerin bildi~i gibi, kelek deni: 
len şey keçi tulumlarından yapılmış bir çeşit saldır. 
Tulumları nefesle şişirip yan yana Qa~ladıktan sonra 
üzerine bahçıvan sırı~ı dedikleri ağaçlardan birer ar
şın arahkla sağlı sollu kirişler koyarak onun üsüne de 
ince çubuklar dizip kare biçiminde bir sal meydana 
getirirler ki ismi kelektir. Bu ketekierin büyüklüğü 
nehir suyunun azhğına çokluğuna göre olur. Mesela 
ilkbaharda sular kabarık oldu~ndan iki üç yüz tu· 
lumluğa kadar kelek yaparlar. Diyarbekir'den Musul'a 
kadar Dicle nehri bundan büyük keleğe taha.mmüllü 
değildir. Fakat Musul'dan aŞajtı nehir büyüyüp geniş· 
lediğinden, sekiz yüz ve bin tulumluğa kadar kelek ya· 
pılır. Bu ketekler suların bol zamanlarında bit hayli 
yük .kaldırırlar. Bununla beraber tulumlar ancak bir 
karış kadar suya batar; adi sallar gibi· fazla s~ çekmez. 
Sulann ·az olduğu mevsimlerde bile yüz elli tutumluk 
bir kelek bin beş yüz, iki bin okka (1) kadar yük taşı
{vabilir. 

Keleğin yukanda tarif ettiğimiz yapılış tarzına 

göre. üzerinde insan oturup durabilir halde değilse de, 
co~nlukla tijccar malı taşıdıkları için yolcular eşya 
denklerinin ve zahire çuvallannın üstünde yatıp kal· 
karlar. Fakat özel surette kelek yaptıran seyyahlar, 
kclek ücretinin dışında birkaç yüz ~uruş sarfiyle (2) 

rı J Iki buçu[c, üç ton kadar. 
(2) DejJer(er, bundan 90-100 seni! iJncesinin ölçüleridiı·. 



20!·' 

keleğin üzerine gündüzün sıcaklığından, gecenin ru· 
tubet ve soğukluğundan korunabilecek ve içinde barı. 
nılacak .kadar bir tente yaptırırlar. Bu tente altı düz 
tahta döşeli bir çeşit çardaktan ibarettir ki üzeri ve 
etrafı kaba Kürt kilimleriyle örtülerek mahfuzca bir 
oda şeklinde olur. 

Bir de kelek, her zaman su üzerinde görülen ve 
hazır bulunan araçlardan değildir. Yolcu ve eşya çık
tığında bilhassa ısmarlanarak yapılır. Bunun da iki 
sebebi vardır: Biri, tulumlar su üzerinde uzun müd· 
det duramaz; çünkü su kesiminden. yukarı kalan kıs

mı güneşe ve havaya dayanmaz. çatlar. Dolayısıyla · 
sık sık sulayıp bakmak ister. İkincisi de kelek yalnız 
suyun akınıısıyla gider oldu~u için gittiği yerden ge
ri dönemez; vardığı yerde · bozularak ağaçlan satılır 
ve tulumları karadan geri götürülür. İşte bu iki sebep.. 
ten dolayı yolcu ve eşya çıkıp da özel olarak ısmar
.lanmadıkça kelekçiler ihazır kelek bulundurmazlar. 
Hatta Diyarbekir gibi · bellibaşlı bir şehrin önünden . 
Dicle'nin bir yakasından öteki yakasına geçebilmek 
için bile kelek bulunmaz. Gelip geçenler, su müsaitse 
yaya ve hayvanlı olarak, geçit yerlerinden, değilse Di
yarbekir'den yarım 5aat uzak bir yerdeki taş köprü. 
den ges:meye mecburdurlar. 

Keleğin iki küreği vardır; fakat bu kürekler kele· 
ği yürütmek için değildir, düm~n yerine kullanılır. 

Bağdad'a kadar seyahat, mevsim gereği, yirmi gün
den fazla süreceği için böyle uzun bir zaman tente 
içinde barınmak zordu. Bundan dolayı, keleğin üzeri. 
ne. konulmak üzere, camlı ve çerceveli üç pencere ve 
bir kapıyı ve içinde heJA, kiler gibi yerleri bulunan ve 
ara sıra hava alma~ için merdivenle üzerine çıkılmak 

p: 14 
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üzere üstü düz ve etrafı parmakhkh, tahtadan güzel 
bir oda yaptırdım. 

Yaptırdığım kelek yüz elli tulumluktu. Odanın 

kapladığı yerin dışında anca~ iki kelekçinin manevra
lanyla bir iki uşağın barınabilmesine yetecek kadar 
yer kaldı. İki sandık ve üç çadırdan ibaret olan eşya· 
mızı koymaya ve hele mutfak yerine imkan olmadığı
nı görünce açıkta kalan eşya ve adamlarımızı karadan 
Hasankeyf kasabasına kadar gönderip orada bir baş
ka kelek daha yaptırmayı düşündüm. Çünkü karadan 
iki günlük mesafesi olan Hasankeyf'e, suların azlığı 

sebebiyle, kelek ancak altı günde varabilecekti. Dola
yısıyla bizim varışımıza kadar onlar orada bir kelek 
hazırl~tabilirdi. 

Buna karar vererek mutfak eşyası ile aşçıyı kele
ğin bir köşesine sıkıştırıp eşyayı terk ile, eşe dosta 
veda ettikten sonra, Kavs'dan keleğe yol verdik. Beş 
dakika ileride Kırklartepesi denilen burnu döner dön
mez şiddetle esen kıble rüzgarı keleğin ilerlemesine 
engel oldu. Burnun karşısında Acem Gölü denilen yer
de durmaya mecbur olduk. Kendileriyle vedalaştığı

mız kimseler keleğin durduğunu görünce yanımıza 

geldiler ve bozmuş olan havanın düzetmesini bekleyip 
iki gün kalarak eşya ve aşhane için burada bir kelek 
daha yapt'ır:ıp birlikte götürmemizi tavsiye ettiler. 
Gerçi bu yol akla yatkın göründüğünden, öteki keleğin 
yapılmasına kadar artık karaya çıkınayıp keleğin 

içinde kalmayı uygun gördüm. 
Ismarladığımız yüz tutumluk kelek ancak Eylü

lün altıncı Cuma günü hazır olabildi. CumHtesi ise 
Kurban Bayramı idi. Artık bir gece daha kalarak bay
ram günü dini görevimizi yerine getirdikten sonra, 
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akşam üzeri Acem Gölü'nden han:·ket ettik. Yolumu
zun üzerinde, Diyarbekir'e bir buçuk saat uzaklık· 

ta bulunari Çakuri köyüne çıkıp oradan hayvanla Di· 
yarbekir'e dönmek üzere müfettiş Milıran Efendi bize 
kelek arkadaşlığı etti. Rüzgarın ters esrnesiyle Çaku
ri'ye ancak üç saatte gelebildik. Milıran Efendi veda
laşıp gece Diyarbekir'e döndü. Biz de orada kaldık. 
Yot için tedarik ettiğimiz ispermaçit mumları, Acern 
Gölü'nde kaldığımız günlerde kullanılıp azalmıştı. 

Sekiz on deste kadar mumun karadan yetiştirilmesi
m Milıran Efendi den rica ettim. Çakuri köyünden 
şafakla beraber hareketle .ikindi vakti. bir hayli yol 
aldık, zannında iken ısmarladığım mumları alıp geti· 
ren adam yolda keleğe yetişip üç saatte Diyarbekir'
den buraya geldiğini söyleyince «AZ gittik, uz . gittik, 
dere tepe düz gittik; bir de arkamıza baktık ki bir 
arpa boyu yol gitmişiz» tekerlernesi aklıma geldi. Ak
şam üzeri Arzuoğlu köyüyle Hocti köyü arasında bir 
kumsalda kalıp geceyi geçirdik. 

Ertesi gün saat bir sulannda . H olan köyü önüne 
geldik ki bu köy Diyarbekir'e dört saat mesafededir. 
Hatta Siirt'ten kara yoluyla dönerken bir gece orada 
kalmıştırn. Saat onda Diyarbekir'e sekiz saat uzaklığı 
olan Bismil köyüne (1) varabildik. Bu köyün ahalisi 
Türkmendir ve devecilikle meşhurdurlar. Bismil ve 
Tezekli köylerini biraz daha ileri geçerek tenha bir 
yerde konaklayıp geceyi geçirdik. 

Kelek geçerken suyun azlığından dolayı nehir ba
lıktan .kaçacak yer bulamayıp kendilerini keleğin üs· 

(1) Bugün ilçe merkezidir. 
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tünc atıyorlardı. Oltasız ve zahmetsiz ayağımıza ka
dar gelen kefal bahklarıyla ara sıra kalıvaltı ~iyor

duk. 

Ertesi Salı günü Eylülün onuncu v.e Diyarbekir'
den hareketimizin dördüncü günüydü. Saat iki buçuk· 
ta Bucalı köyü önüne geldik. Balıarda Siirt'in iskelesi 
sayılan Uta köyüne nehir yoluyla giderken, Diyarbe
kir'den bindiğimiz keleğe saat beşte yol verdiğimiz 

halde akşam, yani yedi saat sonra, bu köye ulaşmıştık. 
İşte bu yedi saatlik mesafeyi bu defa -ila maşallah
dört günde alabildik. O gece saat iki sularında Bat
man çayına yakın Zivi adında ve sağ yakada bir köy 
önünde kaldık. Ayın on dördü ve hava da sakin ve dur
gun olduğundan mehtap gayet güzeldi. Odanın üstüne 
çıkıp mehtaba karşı akşam yemeğini yedim. 

Diyarbekir'den aşağı Dicle'ye dö.külen küçük ne· 
hirler çoksa da bu mevsimde pek çoğu kurumaktadır. 
Bunlardan devamlı akan ve mühimcelerinden biri 
olan Batman suyudur. Bu su, Bitlis vilayeti içindeki 
Kulp dağlarından gelip Diyarbekir'le Siirt arasında 
Beşiri bölgesinden geçerek Dicle'ye katılır. 

Eylülün on dördüncü Çarşamba sabahı Zivi köyün
den hareketimizde kelekçi Mehmet, Batman suyunun 
ağzına yaklaştığımızı ve bu noktada mühimce bir ka
pıdan geçeceğimizi haber verdi. Kapı sözü, manasın
dan da anlaşılacağı üzere, geçit demek oluyor. Nehir· 
lerde geçit ise suyun az zamanında nehrin yatağında 
ja taşlık ve tepe olan yerler meydana çıkıp da en çu
kur kalan ve suya akıntı veren yerlere deniliyordu. 
Bu geçitler gayet dar olduktan başka yeri yokuş veya 
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uçurumlu olanlarının suyu şiddetli bir akıntı ile çağ. 
layanlar gibi yüksekten düşerek bir şelale meydana 
getirir. Bazı zaman suyun yatağında büyük kayalar 
ada gibi meydana çıkar ki bunların arasından eğri 

büğrü dolaşarak geçmek lazım gelir. Hasılı bu mev· 
sim kelekle Dicle üzerinde seyahatın başlıca tehlikele
rinden biri de bu kapılardır. 

Gerçekten de bir kaç dakika sonra bir . çağlayan 
sesi gelmeye başladı. Kelekçiler etrafta beliren kaya
ların arasından ustalıkla geçebilmek için manevralar 
yaptılar. Tam kapıya geldiğimizde kelek müthiş bir 
hızla suyun akıntısına kapıldı; dehşet verici bir şekil· 
de şelalelerden geçtiyse de o şiddetle suyun yatağını 
takibedemedi; bir kayaya çarparak durdu. BUyük zor
luklarla keleği yüzdürebildik. Bu sırada bir ço.k tu
lumlar zedelendi. Bir kenara çekilip hasarlanmızı ta· 
mire başladık. Bu tamir beş saat kadar sürdü. 

Durduğumuz yer Midyat dağlan zi~ciriniiı Dicle'
de son bulduğu noktaydı. Bu dağların hehir boyunu 
takibeden kısmı duvar gibi düz ve gayet yüksek, te
beşir gibi beyaz bir çeşit .kesme kayadan ibarettir. 
Burada çok dikkate değer bir şey .' gözüme çarptı: 
Yerden otuz kırk metre yüksek te, kayaların içine oyul~ 
muş, bayağı odaları ve pencereleri ve bir kattan öte
kine çıkmak için merdivenleri bulunan bir çok insan 
barınakları vardı. Bunlar bugün için sadece kartal 
yuvası olabilir; yoksa insan o yüksekliğe çıkıp da ora
da yaşayamaz. Zira gerek aşağıdan .gerek yukarıdan 
hiç bir yol izi yoktur. Adeta düz duvarın içinde oyul· 
muş kuş yuvaları halindedir. Şu halden anlaşıl<iığına 

göre vaktiyle nehrin mecrası başka tarafta imiş; bir 
aralık jeolo_jik değişmelerle bu dağların bu tarafını 
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sular alıp götürmüş. Dolayısıyla kaya içlerindeki bu 
evlerin yarı kısımlan, kapı ve bacaları yıkılıp mahvo
larak izleri eserleri kalmıştır. 

1 

Dicle suyu azaldığı vakit iki kıyısındaki kumluk 
yerlere ve nehrin orta yerlerinde meydana çıkan ada
ların . üzerine yakın köyler halkı tarafından bostan 
ekilir. Bu kumluklar tabiatiyle verimlidir. Keleii ta
mir için durdutumuz yerdeki bostanlann sahipleri 
yahut bekçi•leri olan kimseler, bir hayli müddet orada 
kaldığımızı görünce, geeelemeye mecbur oluruz da 
kavun karpuz çalarız korkusuyla yanımıza gelip: 
«Bur~sı taşlık yerdir, gece kalacak olursanız belki ha· 
va bozar, keleğiniz yine hasara uğrar. Daha ileride ge
ce barınmaya elverişli yer vardır, oraya kadar gitse· 
niz ~yi edersiniz» diyerek dostça görünmeye çalışarak 
bizi horladılar. Zaten tamir işimiz akşamdan önce 
sona ermişti. Oradan hareket ettik. Bir saat kadar 
gider gitmez çok şiddetli bir rüzgar çıktı. Havada bu· 
lutlar belirip fırtına başladı. Bulunduğumuz yerde 
keleği kıyıya bağlayıp kalmaya ve geceyi orada geçir· 
meye mecbur olduk. Fırtına bütün gece devam etti. 
durduğumuz yer ıssız bir ağaçlıktı. Rüzgann şiddetin· 
den ~aç dallannda meydana gelen gürültü ile baykuş. 
lann korkunç sesleri ve üzerimizden süratle akıp ge· 
çen kara bulutlann görünüşü pek müthişti. Uyanık 

bulunduğum halde korkulu bir rüya görüyorum zan· 
nediyordum. 

Ertesi gün hava duruldu. Seher vakti, bulunduğu. 
muz yerden hareketle yolumuza devam ettik. İki ta
rafımız yüksek duvar. gibi dşğlıktı. Bir aralık bir kaya 
dibinde on beş, yirmi kadar göçebeye rastladık. Bir 
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hayli müddet ıssız yerl~rden geçtikten son insan yü
zü görmek ve sesi işitmek boşa gidiyor; hayduda bile 
rastlansa sevinçle karşılanacak. 

Biraz daha gittikten sonra öğle vakti ?ir kenara 
y~şıp yemek yemekte iken ıssır ve insansız zannet· 
tiğimiz bir kayalığın arkasından birkaç Kürtle bir 
koyun sürusü meydana çıktı. Meğer o kayalık altı evli, 
tapu ve kadostroya · da bağlı bir köymüş. Kayaların 
içinde gayet yüksek ve insan gezemez yerlerdeki kar
tal yuvası gibi görünen delikler köyün evleriymiş. 

Erzakımızdan et tükenmişti. Bu köylülerden bir ko
yun satın almak istedik; kabul ettiler. Fakat mecidiye· 
yi on kuruş hesabıyla alacaklarını bildirdiler. Bunun
la da yetinmeyip koyunu yüz yirmi kuruştan (altı ·me
cidiye) aşağı vermediler. Issız dağlarda ve kaya içle
rinde yaşayan şu adamların bu konuda medenilere mah
sus ince alış veriş dolandıncılı~nı da becerdiklerine 
baktım da şaştım ve gerçekten zeki, kabiliyetli kimse
ler olduklarına ben de inandım. 

Yemekten sonra keleğe yol verdik. Yarım saat ile· 
ride tepenin birinde bir harabe göründü. Kelekçi 
Mehmed'e sordum. «Buna Alo Kalesi derler, Alo Dino 
(Alaettin demek olacak) (1) meşhur bir haydut imiş. 
Bunun bir köşkü de Cizre yakınında Dicle kenarında
dır. Bu haydut vaktiyle köşkünden Dicle'nin öbür ya
kasına bir zincir gerip gelen geçen kelekleri durdura· 
rak yüküne göre birer baç almadıkça salıvermezmiş. 
Hayli vakit .uğraşılmışsa da hakkından geline~ 

(1) Parantez içindeki açıklama eserin yazarına aitti_r. 
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Nihayet Cizre kaymakamı bir keleğe kadın kıyafetin
de kırk kadar silahlı asker koyup Alo Dino'nun köşkü
nün önünden geçirmiş. Haydut, ötekiler gibi, bu kele· 
ği de durdurarak baç almak istediğinde kelekte esir 
cariyeden başka mal olmadığı ve eğer isterse içlerin
den birini seçip alması cevabı verilir. Birisini seçmek 
için Alo Dino keleğin içine girince askerler tutup l>ağ
lamışlar ve Diyarbekir'de kazığa vurularak bu suretle 
o çevreler şerrinden kurtulmuş» dedi. Artık günahı 
sevabı söyleyenin boynuna. Fakat Cizre kaymakamı
nın haydudu yakalamak için. kadın kıyafetinde asker
ler gönd(;!rmesi tedbirine kelekçi Mehmed'in hayran 
olarak ağzının suları aktığı, olayı anlatışından anlaşı

lıyordu. 

Saat sekiz sularındaydı ki sağ yakada Merdes 
adında bir köyün önünden geçtik. Bu köyde bağdan 
bahçeden eser yoktu. Belki de dağın öbür tarafında 
ekili toprağı vardır. Kelekçi Mehmed köyün içinde iki 
katlı ve pencereleri camlı mutazamca bir ev göstere
rek: «Köyün ağası Abdi Ağa'nın evidir» dedi. Bu Abdi 
Ağa oralarca nüfuzlu ve zengin bir adammış. Ne fay
da ki zevk sahibi değil; çünkü gerek evinin avlusunda 
ve gerekse bütün köyün içinde gölge yapııcak birtek 
ağaç bile yoktu. Abdi Ağa zengin adam ve köyün sa
hibi ama · «Dünyada dikili bir ağacnn bile. yok» diye 
yemin etse, yalan yere yemin etmiş sayılmaz. 

Bir saat ileride ve sol tarafta Şikeftan isminde 
büyükçe bir· köy daha göründü. Bu kövler Hasankeyf'
in öncüleri idi. Yukarıda adı geçen Midyat dağlarının 
uzantıları burada son bul~u. Üç saat kadar daha, et· 
rafta birkaç köy görerek yol gidip akşam ezanından 
sonra Hasanke~·f'l' vardık. 
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Memleket görünmeden önce nehrin iki yakasında 
ekili tarlalar ve bazı ağaçlıklar göıe çarpıyordu. Hava 
gayet durgun ve güzel olup güneşin batışından sonra 
bir ağaçlığın arasından ay do~akta, otlaktan döqen 
bir sürü koyun ineeli kalınlı çıngırak seslerine uyarak 
melemekte, uzaktan yine bir kapı çağlayanının mınl· 
tısı tabiatın bu ahengine katılmaktaydı. 

Akşam vakitlerine mahsus olan duygusallıkla şu 
latif mazaraya daldım. Birden bire keleğin alt üst ol
ması ve o sırada zaptiye Ömer . on başının bed sesiyle 
feryadı bu şairane duyguları darma dağın etti. Meğer~ 
se ınınltısını işittiğim çağlayana gelmişiz. Kapıdan 

geçerken şeHilenin yüksekliği keleği şiddetle sarstık· 
tan başka Ömer onbaşıyı da tepeden tırnağa kadar 
ıslatıp smlsıklam etmiş. 

- Hasankeyf -

Asıl adı «Hısn·ı Keyfa» olan Hasankeyf, Mardin 
sancağına bağlı Midyat kazasının altı köylü bir buca
ğıdır. Vaktiyle buranın büyük ve bayındır oldu~. 
hala göze çarpan eserlerinden anlaşılıyor (1). Nehrin 
iki kıyısı birtakım bina kalıntılanyla doludur. İki 
cami harabesiyle .minarelerinin ve büyük bir köprü 
yıkıntısıyla birkaç türbe yapısının ihtiva ettiği mimar
lık sanatı gerçekten dikkat çekicidir. Hele dört aya· 

(1) Hasankeyf, Abbasiler zamanında ve daha sonra Mar. 
din Artukoğulları döneminde Anadolu İsldm ·dünya. 
sının giJ2de ve belirli yerleşme merkulerinden biri 
olarak bilinir. 
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ğının içi birtakım oda ve kaşaneleri içinde bulundur
mak suretiyle yapılmıŞ olan köprü görülmeye değer. 
Hasankeyf bugün, birer yer odasından ibaret altmış 
yetmiş evlik bir köydür. Akrebinin bir sokuşta insa
nı öldürmesi meşhur olduğu gibi okkası da altı yüz 
kırk dirhemdir. · 

Keteğimizi bir kenara çekip gece yattık. Ertesi 
Cuma sabah yola çıkmadan önce biraz erzak tedariki 
için çarşı ve pazar sorduksa da· öyle şey olınadığındari 
bir baş soğan almay~ bile muvaffak olamadık. Nihayet 
muhtarla nahiye katibi imdadımıza. yetişip bize bir 
okka sade yağ bulabildiler ki, okkanın altı yüz kırk 
dirhem olduğunu bundan aniayıp öğrendik. Saat iki 
sulannda Hasankeyf'ten hareket ettik. 

Ara sıra şiddetli rüzgarlar çıkarak yolumuzu en
gellemekte idiyse de. yine devamla bir çok taşlık ve 
tehlikeli kapılardan geçip saat dokuz buçukta Şebi 
köyüne ve onbirde Hendük köyüne ve aksam bir bu· 

. cukta Bileka köyüne gelerek orada geceleyip ertesi 
ırlinü saat iki sularında Ute köyüne vardık. Bu köy, yu
karıda anlatıldığı üzere, Siirt'in iskelesidir. Siirt Dü
vun..iı Umumiye Müdürü Ahmet Nedim Efendi ile 
müfettiş Dimitriyadis Efendi, görüşmek için beni bu· 
rada beklemekte imişİer. O gün yolumuza devam et
meyip gecesi de orada kaldık. Ute kövnün yeri gavet 
güzeldir. Arka tarafında Botan dağlarıvla nehir boyu 
birtakım ağ~clıklar zümrüt gibi pek latif ~örünür. 

Eylülün on besinci Pazar sabahı müdür ve mü. 
fe~tis efendilere veda ile Ute'den kalkıp biraz ileride 
bulunan, Botan nehrinin Dicle'ye katıldığı yerden 
gectik. suvu bu cevrelerin mÜhimce ırmaklanndan 
olduğundan, Dicle'ye katılarak suları ve akmtıyı da 
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çoğalttığından bundan sonra kelek nisbeten hızlı git· 
meye başladı. Botan suyunun ağzında yarımada şeklin· 
de ~ir burun üzerinde Til adında bir hıristiyan köyü 
vardır. Bu köyün önünde nehir boyunca gürül en bü· 
yük duvar harabelerinden anlaşıldığına göre orası es
kiden kale gibi bir yermiş. 

Biraz daha ileride Mohine isminde bir köy yakı
nında Kürt'ün birinin: <<Falanın .keleği bu mudur?» 
diye adımı ederek selsenmesi üzerine, «Niçin sor 
d un?>> sualimize: <<Çelik köyü ağası Ali Ağa teşrifinizi 
bekliyor, ileriye koşup haber vereceğim>> cevabını ver
mesi bizi şaşırttı; çünkü oralarda Ali Ağa adında tanı
dığım hiç kimse yoktu. 

Daha ileride Dic,le'nin sol yakasında bir cadde ile 
bir han göründü. Bu cadde Botan toprağıyla Siirt 
arasında yolmuş ve o yere Şebele denilirmiş. Bundan 
sonra saat dört sılarında nehrin sağ yakasında bulu
nan Çelik köyüne vardık ve kalıvaltı etmek üzen~ bir 
kenara yanaştık. 

Bizi beklediği bildirilen Ali Ağa keleğe geldi ve 
bizi evine davet etti. Kendisi uzun boylu, yirmi beş 
yaşlarında kadar, genç bir adamdı. Arkasında kırmızı 
ipekli pamuktan bir entari ve üzerinde kılaptanlı bir 
maşlah başında üzerine kefiye sarılı bir fes vardı. 
Birkaç sene evvel bu tarafiara gönderilen ıslahat he· 
yeti memurları Kürt ileri gelenlerinden bir kısmını 
İstanbul'a gönderirietken onu da yollamışlar; \fakat 
bu Ali Ağa orada bir tek kelime bile Türkçe öğren
meksizin tekrar vatanına · dönmüş imiş. İstanbul'da 
kaldığı sıralarda bu şehir halkından yakın ilgi gördü
ğü için, şi,mdi yurdundan gelip geçen İstanbulluları 
karşılayıp 'ikram göstermekteymiş. Ali Ağa'nın hem-
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şehrilerim hakkındaki duygularına teşekkür ederek 
beni evine kadar gitmekten affetmesini ve kelekte 
birlikte kalıvaltı etmemizi rica ettim; kendisini bizim· 
le yemeğe alıkoydum. 

Çelik köyü Midyat tarafından Botan toprağına 

giden yolun geçid yeridir. Yolcuları nehrin bir yaka
sından ötekine geçirmek için köyün önünde on beş 
yirmi tulumluk küçük bir kelek duruyordu. O sırada 
ortaya çıkan birkaç yolcu bu kelekle karşıya götürül
dü. Beygirler de suda yüzdürülerek geçirildi ise de bun
larla beraber bulunan dört eşek diğer hayvanlarla 
birlikte suya vurolmayıp bu yakada bırakıldı. Eşeğin 
suda yüzemediği malfımdur. 

«Gel de eşeği sudan geçin> atalar sözü aklıma ge· 
!erek bunların nasıl geçirileceğini merak ediyordum. 
Y okuları karşıya bıraktıktan sonra geri dönen kelek
çiler, bu eşekleri döve döve bin bir zorlukla suya sok
tular ve ayakları sudan kesilmeden önce yularlarını 

kasarak başlarını keleğin kenarına sıkıca bağladılar. 

Öyleki eşeklerio çeneleri keleğin üzerinde ve gövde
leri suyun içindeydi. Bu suretle keleğe yol verip çe· 
ke çeke karşı yakaya geçirdiler. Şu hale baktım da 
<<eşeği sudan geçirmenin müşkül olduğu»nu bildiı n 
atalar sözünü· gerçeğe uygun buldum. 

Botan nehrinin ağzındaki Til köyünde gördii!!i ıı 

harabe izlerine dair bilgisi olup olmadığını Ali Ag. ' 
dan sordum. <<Hazreti Süleyman zamanında cinler ta 
rafından yapılmış bir kale imiş» cevabını verdi. İs
tanbul'da görülen eski binalara, hangi çal!dan kalma 
olurlarsa olsunlar halk arasında <<Cenevizliler zama· 
nından kalma» denildiği gibi, besbelH buralarda da 
eski eseriere cinlerin ve perilerin eserleri deniyor 
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Çelik'in yanında yöresinde, kubbeli birkaç türbe 
vardı. Bunlar Ali Ağa'nın dedelerinden bazılarının me
zarlarıymış. Yukarıda da söylediğim gibi bu çevre 
halkı türbe ziyaretine pek düşkündürler. 'Nerede kub
beli bir türbe veya heybetli bir mezar görseler hemen 
durup dua ederler ve etrafına bir çok sıım~ bağları 
bağlarlar. Burada gömülü olanın kim olduğunu sor
mak akıllarına bile gelmez. 

Saat beşte Ali Ağa'ya veda ederek Çelik köyünden 
kalktık. Hareketimiz sırasında Ali Ağa'nın hediye et· 
tiği büyük bir balığı teşekkürle kabul ettik. Bu köy· 
den aşağı Dicle boyu iki geçeli zümrüt gibi yeşil ve ba
kımlı dağlarla çevriliydi. Bu dağlar bazan iki taraftan 
kıyıya kadar yaklaşıyor, duvar şeklini alıyor, bazan 
birer dirsekle birbirinden ayrılarak sahilden uzayıp 
nehre doğru birer hafif etek salıveriyordu. Etek dedi
ğimiz bu düzlüklerde üçer beşer evli bir çok köyler 
vardı. 

Saat on bir sularında, sol tarafta kıyıda küçük 
bir bina göründü; sonra kükürt kokusu duyuidu. Me· 
ğer kaplıcaymış. Vakit akşama yaklaştığından gecele
rnek üzere oraya yanaştık. Karaya çıkıp hamarnı göz. 
den geçirdim. Bağcı kulübı::si gibi adi taş duvardan 
yapılmış kare biçiminde bir bina olup örtasında sı
cak maden suyu dolu bir havuzu vardı. Kapısı açık 

olduğu için hamamdan fazla yolculara han ve hayvan· 
lara ahır olarıak kullanıldığı, pisliğinden anlaŞılıyor
du. Kelekçi Mehmed, önünde durmamızdan istifade 
derek· hamama girdi. Kokudan -kelekçinin değil, kü· 
kürt kokusundan- orada duramayaca~ımızı anlayıp, 

Mehmed çıkar çıkmaz keteğimizi on dakikalık bir yer 
kadar ileriye sürerek münasip bir noktada kaldık. 
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Burada nehrin yakası duvar gibi yüksek kayalık 

ise de.· her tarafında yüzlerce kaynaktan sular aktığı 

için, kayalar bütün yeşil otlar ve sarmaşıkiarta örtü
Jüydü. Bu kayalığın bir köşesinde görünen bir bina 
harabesinin ne olu~nu kelekçi Mehmed'den sordum. 

«- Şu kayaların yüksekliğini, kaynakların duvar 
gibi dik ve sarp yerlerde olduğunu ve suların Dicle'den 
başka bir yere akmadığını görüyorsunuz. Eğer Cenabı 
Hak bu kaynaklardan kullarının istifade etmesini ar
zu buyurmuş olsaydı, onları basit yerlerde yaratırdı. 

Herifin biri, Allah'ın iradesine karşı gelerek, şu gör
düğünüz yere bundan bir iki sene önce bir değirmen 
yaptı. Altı ay geçmeden masrafını çikarmadan bir yıl
dırım düştü; değirmeni harap w kendisini de telef 
etti.» 

Cevabını verdi. Mehmed'in ciddi bir tavir ve eda 
ile bu şekilde felsefe ileri sürüşü görülecek şeydi. 

Eylülün on altıncı Pazartesi günü sabahleyin ora· 
dan hareket ettik. Nehrin sağ tarafı üç çeyreklik me
safeye kadar, yukanda tarif olunduğu üzere, çeşitli 

yüksekliklerde binlerce su kaynaklarından meydana 
gelmiş sebil gibi sularta doluydu. Dicle'nin taşıp yük
seldiği zamanlar bunların büyük bir kısmı su içinde 
kalacağı için, Mehmed'in dediği gibi, gerçekten de in
sanların bunlardan istifade edebilmesi zordu. Daha 
ileri doğru iki salıilin dağları birbirine yaklaşıp ne
bir dartaşmaya başladı: Bir saat sonra Girdab denilen 
yere vasıl olduk. Burada Dkle'ni~ ortasında suyun 
yüzüyle beraber ada gibi. büyük bir kaya göründü. Bu 
kaya nehrin bl,iyük bir kısmını tutarak iki yanından 

dar birer geçit bırakmış, dolayısıyla ı;;uyun akıntısı 
şiddetlenmiş olduğundan san ki üzerimize doltru ko-
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şup gelen dehşetli bir canm'ar gibi görünüyordu. Kc
lekçiler her ne kadar kayaya dokunmadan geçmek 
üzere manevra yaptııarsa da akmtının şiddetinden 

karşı koymak mümkün olamadı. Kayanın bir köşesine 
çarpan keleğin beş o.n tulumu söndü; bir tanesi de 
kayanın üstünde kaldı. 

Bundan yirmi otuz sene önce Bağdad'a rıehir yo 
luyla bazı cephane malzemesi gönderildiği sırada ke
leklerin biri bu taşa çarparak nehre bir top düşmüş. 
O vakitten beri bu kayaya «Top Taşı» derlermiş. 

Gerçekten de tehlikeli bir geçitti. Biz de az kalsın 
top yoluna gidecektik, bir tulum fedasıyle ucuz kur
tulduk. Bu yöreye «Kirh-i Divan» diyorlar. Bu dağ

lar araları o kadar .dolambaç yerierdi ki sık sık dola
şan burunlar nehirde küçük .küçük havuzlar meyda· 
na getiriyordu. Her sekiz on dakikada bir dirsek dÖ
nüp yeni bir havuz içine giriyorduk. 

Saat dört buçuk sulannda kelekçi Mehmed, yu
karıda hikayesi edilen, Alaettin köyünün önüne geldi
ğimizi bildirdi. Nehrin sağ tarafında, sahilden birkaç 
arşın kadar yüksek bir kayanın üstünde kare şe.klinde 
taştan bir bina göründü. Çatısı çökmüş, fakat dört 
duvarı ayaktaydı. Ortasındaki büyük ve iki yanındaki· 
leri küçük, üzerieri kemerli, nehre bakan üç penceresi 
vardı. Vaziyetine ve Dicle'nin o rioktada fazla darlaş

masına bakılırsa gerçekten bu köşkün, haydutluğu 

kendisine meslek edinmiş birinin barınağı olduğu ve 
kelekçinin hikayesinin pek de yabana atılacak uydur
malardan olmadığı anlaşılıyordu. 

Buradan sonra aşağı doğru, yüksek dağlar nchir
den uzaklaşmaya başladı. İki kıyıda basit ve ferah 
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topraklar belirdi. Saat on sulannda Botan'ın meşhur 
Fındık köyünUn önünden geçtik. Yeri çok güzel, 
ağaçlıklı bir köydü. Evleri taştan yapılı iken bir ara· 
lık harab olmuş ve .ondan sonra da halk bu eski evleri 
tamir etmeyip adi evler: yaparak bunlarda yaşamaya 
başlamışlar. Yıkık bir· kalenin izleri de vardı. Bir. ya. 
kadan öteki yakaya gidip gelmek için, Firat nehrinde 
olduğu .gibi, altı d~z, mavnaya benzer bir de kayıklan 
vardı. · 

Buradan sonra Dicle'nin yüzü büyücek bir nehir 
şeklini almaya ve tehlikeli kapılar hacalar azalmaya 
başladı. Biraz ileride Dicle geçit yeri olarak kabul edi· 
len Mansuriye köyünün önünden geçerek güneşin ba. 
tışından sonra saat birde, nehrin sağ ta~fındaki Ciz· 
re'y~ vastl olduk. 

- Clzre.,... 

Cizre'nin asıl adı «Cezire-i ibn·i ömer»dir. Mar
din'e bağlı kaza merkezidir. Cezire (ada) denmesinin 
sebebi de, Dicle'nin taşkııjn zamanlarmda kalesinin 
hendeklerine su girip kasaba bir ada halinde kaldığı 
içindir. 

Cizre kalesi Cengizlilerin eseri imiş. Kasaba bütU· 
nüyle kale içindedir. Halkı, Mardinliler gibi, çoğun· 

lukla Arapça ve Kürtçe konuşurlar. ~sahadan karşı 
yakaya gidip gelmek için duba ·üzerine yapılmış tah· 
ta bir köprü vardır.· Eylülün on yedinci Salı günü 
orada kalıp keleğimizi tamir ve erzakımızın noksan 
lannı tamamladık. 

Ertesi Çarşamba günü· sabahı gök gürleyip şim· 

şek çakmakta ve yağmur yağmakta idiyse de keleğin 
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yolculuğuna engel olacak rüzgar olmadığı için hava
nın bozmasına bakınayıp Cizre'den yola çıktık. Yarıın 
.saat ileride nehrin sol yakasında, ağaçlık içinde görü
nüşü gayet latif Hasırdelen harabeleri önünden geçe· 
rek dört saat kadar yağmur altında yol alabildik. An· 
cak korktuğumuz şiddetli rüzgar, yağmur bulutlarını 
dağıtıp keleğin yolunu köstekledi. Bir çakıllık kenarın
da durduk. Çakıllık keleğin. tutumlan için zararlı bir 
yer olduğundan, bulunduğumuz yerde kalmaya mec
bur olduk. Hava ise gittikçe azarak Kasım fırtınalan 
halini aldı. Aşağı tarafa doğru, uzaktan görünmektt.• 
olan meşhur Cudi dağına bakarak akşamladık. Rüzgar 
gece yarısına kadar devam etti. 

Şu medeniyet dünya~ında ·(artık) yelken gemisiyle 
bile seyahat etmeyi aklımıza getirmeyi~; halbuki. yel· 
ken gemisi keleğe göre vapur gibidir. Rüzgar hareke
tine engel oimaz. Kelek ise tam ~ersine rüzgarla yerin· 
den kımıldamıyor .. Buna «yel üfürdü» fayda etmiyor; 
·«su götürdü» lazım (1). 

Ertesi Perşembe günü havanın durulmasından istifa
de ederek biraz yol alabilmek üzere şafaktan önce hare· 
ket ettik. Cizre'de kendisiyle görüştüğüm kasabanın 
ileri gelenlerinden Mahmut Efendi, yolumuzun üzerinde 
Dicle_ kenarmda Reyhani adlı köyde meşhur ve mun· 
tazam bir bahçe olduğundan söz edip geçerken biraz 
uğrayıp dinlenmemizi rica ve kendisinin de . kara yo. 
lundan gelerek Salı günü orada bulunacağını ifade et· 

(1) Yazar dilimi~deki «Yel üfürdü su götürdü» deyimin
den faydalanıp gü~eı bir kelime oyunu yapıyor. 

F: 15 
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mişti. Halbuki rüzgarın tersliği bizi iki gün Cizre ile 
Reyhani arasında süründürdü. Artık havanın müsaa
desini kaçırmamak için bahçe safasından va~geçmeyi 
hayırlı gördüm. Bahçe, hareket ettiğimiz noktadan 
yarim saat ilerideydi. Ama sabaha daha bir ·buçuk 
saat vardı. Öyle vakitsiz misafirlik olmayacağı için, 
durmayıp yolumuza devam ettik. Kelekçi Mehmed'in 
söylediğine göre dünyada bu bahçe'nin bir benzeri da·· 
ha yokmuş ve. meyveleri İstanbul'da bile bulunmaz
mış. Hatta kabuksuz ve çekirdeksiz şeftalileri olurmuş .. 
Allah sahi·bine bağışlasın, ne yapalım o nadir meyve
lerden kısmetimiz yokmuş. 

Üç saat ileride nehrin geçit sayılan bir yerinde 
Miran adlı AŞiretin yayladan çöle dönüşüne rasladık. 
Kadın erkek, çoluk çocuk sekiz on bin nüfusun, bir çok 
çeşitli hayvanlarla Dicle'nin bir yakasından öteki ya
kasına geçişleri gerçekten görülmeye değerdi. Bir kıs· 
mı öbür yakaya geçmiş. toplu olarak bekleınekte ve 

' bir takırl11 ara yerde, nehri n geçit Vt>~diği bir _iki nok
tadan insan ve hayvan katadarıyla -bir kıyıdan öte
ki kıyıya zincir çekilmiş gibi- kol kol akıp geçmek
teydi. Keleğimiz ·bunların arasından geçerek yoluna 
devam etti. 

Birkaç saat daha gittikten sonra Dicle'nin sol ta· 
rafında, Cizre'ye bağlı Peşhabur adında büyük bir kö· 
yün önüne geldik. Burası bucak merkezi imiş. Mardin'· 
den Musul'a giden cadde (1) buradan geçiyor. Posta 
tatarlarını ve yolcuları heriki kıyıdan ötekine geçir
mek üzere Fındık köyü önünde gördüğümüze benzer 

rı) Ya.~ar. ana yol veya şosaya «cadde» diyor. 
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bir de kayık vardı. Köyün evleri oldukça büyük ve taş 
yapısı olup halkının zengin ve refahlı bulunduğunu 

gösteriyordu. Havanın müaadesinden faydalanarak 
gece saat bire kadar gittik. Çöle sınır olan dağlardan 
Karaçak ve Botma dağlArının arasına rasiayan bir 
yerde durup geceledik. 

Ertesi sabah saat onda hareketle dört buçuk sı

ralarında sağ tarafta bir Arap köyü önünden geçer
ken o bölgede çadır kurmuş olan bir bölük nizarniye 
neferlerinden biri yüzerek keleğimize kadar geldi ve 

' Musul'da bir subaya verilmek üzere b.ir mektup ema-
net etti. 

Buradan aşağısı artık sağlı sollu iki yakada ufak 
tefek Arap ve Yezidi köyleri vardır. Arapların barmak
ları siyah kıl çadırla Sureyfe dedikleri, hasırdan ya·· 
pılmış kulübelerdir. O gece Botma dağı yakınında bir 
Arap köyü önünde kaldık. Köyün bostanlarmdan bi
raz karpuz .kavun satın almak istedik ise de «daha ol· 
gunlaşmadı» diye sahipleri satmadı. Karş.iı yakadaki 
bostanlardan bir Arap çocuğu nehre iki kavun bıra

kıp, kendisi de yüzerek ve kavunları göğsüyle iterek 
keleğe getirdi. Gerçekten de hammış. Çocuğa beş on 
kuruş bahşiş verip kavunlardan vazgeçtik. 

Eylülün yirmi birinci Cuma günü şafakla beraber 
bulunduğumuz 'yerden kalktık. Saat ikiye doğru Bot· 
ma dağının nehire bakan yüksek bir yerinde türbeye 
benzer kubbeli bir binanın, Bilal-i Habeşi1nin makamı 
olduğu, kelekçi Mehmed tarafından haber verildi (2). 

(2) Haıreti Muhammed'in kölesi ve İslamlıkta ilk ezanı 
okuyan kişi. Bir büyüğün mezarı olduğu kesinlikle 
bilinmeyip de mezarı olduğu sanılan yerlere ııma
kam» denir. 



228

Uzaklıgı ve yüksekliği ziyaret etmemize müsaade et· 
miyordu. Bir saat sonra rüzgar şiddetinden yine bir 
köy önünde durmaya mecbur olduk. Burası, taştan 
evleriyle büyücek bir Türkmen köyü idi. Ahalisinden 
Haydar oğlu Zeynel adında seksenini geçmiş bir ihtiyar 
sohbet için yanımıza geldi. Buraların durumu hakkında 
bize şu bilgileri verdi: 

«Buradan Musul'a kadar karadan yol kırk sekiz 
saattir. Çevrede bundan başka Türkmen köyü yoktur. 
Cizre'den buraya kadar, birkaç Arap köyü dışında, 
yetmiş kadar Yezidi köyü vardır. Bilai·i Habeşi haz
retlerinin makamı denilen yerden her sene güz mev
siminde. bir top sadası geJir. Topun sesinin şiddetin
den köyün bütün evleri sarsılır. Topun sesinden baş
ka dumanı da görülür. Tecrübemize göre bu duman 
hangi · tarafa yönelikse o sene o tarafta bereketsizlik, 
yahut bir salgın meydana gelir. Topun sadası ve du
manı çıkan yerde ve kaya içinde bir delik vardır ve göz. 
le görülür. Topun patlamasından sonra gidip muayene 
edildiğinde, deliğin ağzı siyahlanmış görünür ve barut 
kokusu duyulur.» 

Zeynel Ağa'nın bu garip hikayesini dinledikten 
sonra kendisiyle vedalaşıp saat sekizde oradan ayrıl· 
dık. Şundan sonrası nehrin yatağı pek taşlık ve kapı
lar geçilmesi zordu. Bir yandan da rüzgar şiddetlendi. 
Dura kalka nihayet bir saat kadar ilerleyebildik. Ak
şam da olduğundan geceledik. Halbuki bütün gün 
yol aldıktan sonra gece Eski Musul denilen yerde 
konaklayıp ertesi gün ,asıl Musul'a girebileceğimizi 

hesap ve tahmin ediyorduk. Durduğumuz yerden Es· 
ki Musul'a daha beş saat istermiş. Artık Yeni Musul'a 
Hak criştire! .. 
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Ertesi sabah saat on bir sularında hareket ettiği
mizi, yattığını · yerden hissetimse de, tenbellik . edip 
kalkmadım. Beş dakida geçer geçmez yatağınıdan oda
nın tavanına fırlayıp yine yatağa düştüm. Meğer · bir 
kapıdan geçiyormuşuz ama, bu kapıdan. geçmek değil, 
uçurumdan uçmaktı. Yine suyun yüzüne birkaç tulum 
saçtık; Kelekçinin biri yüzerek gidip topladr; Saat be
Şe doğru Eski Musul ·denilen köyün önüne geldik. Bu 
Eski Musul, Hazret'i Ömer'in halifeliği zamanında 
imar edilmiş olan Hadise şehridir. Sağlam, müstah· 
kem; · fakat terkedilmiş bir kalesi vardır. N ehir boyun
ca eski şehrin harabeleri görün~irse de, bu harebeler 
(artık) eski duvar yıkıntılarından ibarettir. 

Saat dokuza doğru sol yakada iki süvari gördük. 
Bunlar keleğe seslendiler. Musul'dan (bizi) karşılama
ya gönderildiklerini bildirdiler. Yer karaya çıkmaya 
müsait olmadığından, kendilerine dönmelerini söyle
yerek biz de kelekle yolumuza devam ettik. Bir saat 
_ilerideki sol yakada, temeli tamamiyle suyun içinde, 
üçgen biçiminde . bir bina kalınıısı göründü. Yan bı· 
rakılmış bir yapıya benziyordu. Taşlar ikişer arşın 

eninde ve boyunda, büyük ve beyaz mermer olup ko
lay taşınabilir şeyler değildi. Bu eserin ne olduğunu 
ve ne zamandan kaldığını öğrenemedim. Biraz daha 
ilerleyince ortalığı kötü bir koku kapladı. Yine kü
kürtlü bir maden suyuna yaklaştığımız anlaşildı. Son
ra bir kenarda durup geceledik. Bütün gece kükürt 
kokusundan rahatsız olduk. Eski Musul'dan beri ne· 
hir boyu sık sık Arap köyleri ile marnur haldeydi. 

Eylülün yirmi üçüncü Pazartesi günü sabahı şa

faktan evvel keleğe yol verip sağ yakada kükürtlü su 
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kaymiğının bulunduğu Humeydat köyünün ve saat 
birde sol yakada Karakoyun isminde ve adeta kasaba 
ıtanlında büyükçe bir köyün önünden geçıtik. Biraz 
daha ileride yiıı:e sol kolda Reşidiye · dedikleri yerde .. . 
bir iki çadır göründü. Musul Düyun-ı Umumiye Müdü-
rünün bizi karşılamak için oraya gelmiş olduğu ha
ber verildiğinden, yanaşıp karaya çıktık. Çadırlar Mu
sul redif binbaşısı (1) Süleymaniyeli İsmail Bey'e ait
miş. Bizi karşılayıp çadırında kahve; şerbet ikram ei
ti. Oradan keleği Musul'a gönderip biz de müdür 
efendiyle birlikte hayvaniara binerek karadan yola 
çıktık ve iki saatte Musul'a vasıl olduk. 

-Musul-

Elli bine yakın nüfuslu bir vilayet merkezi olan 
Musul şehri Dicle nehrinin sağ yakasında ve memle
ketin büyük kısmı kale içindedir. Kalenin nehir üze
rine açılan kapısının önünde, bir yakadan öteki ya
kaya duba üzeı:inde bir tahta köprü vardır. Musul'a 
gelen kelekler köprüye yanaşır; dolayısıyla nehir yol· 
cularıyla kara yolcuları bu köprüden geçerek şehre 
girerler. Şehre girilince gayet kalabalık bir meydan
cık göze çarpar ki memleketin çarşı ve pazarıdır. En 
büyük dükkanlar kahvelerdir ve her zaman tıklım tık· 
lım doludur. Şehir tarafındaki kale duvarlarının üze
ri bile boydan boya kahvehanelerdir. Çarşıdaki dük
kanlar sadece dükkan sahibini içine alacak kadar, be-

( 1) Redif askeri, imparatorluk devrinde bir çeşit ihtiyat 
sınıfı idi. 
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desten dolabı gibi, küçü,k ve içlerindçki ticari eşya 
da o nisbette azdır. O küçük dükkaniarda satılan eş
yadan fazla, dükkancılann başlarına sardıkları gayet 
bü}iik abani (2) sarıklar insanın gözüne çarpar. Hele 
bazı dükkanhırdaki eşyanın de~erine göre, dükkan sa. 
hibinin sarığı elbette daha kıymetlidir. 

Şehrin kapısından bu pazar yerine girer girmez 
halkın gürültü ve şamaltası, sesleri göklere çıkarca· 

sıına bağrışarak elleriyle kollanyla ettikleri hareket
ler ve işaretleri görünce (önce) birbirleriyle kavga 
ediyorlar sandım. Bunların arasındaı:ı yürüyüp geçmek
ten çekinerek, yanımda bulunan Düyun-ı Umumiye 
Müdürüne: ".Şu kavganın içine girmesek!.» dedim. 
Müdür efendi gülerek bu gürültünün kavga olmadığı
nı, bayağı birbirleriyle sohbet ve alış veriş ettiklerin~ 

bildirdi. 
Musul köprüsünün karşı kıyıda son bulduğu nok

tadan ileride büyük ve yüksek bir taş köprü daha 
vardı. Ka:rada böyle sağlam ve muntazam bir köprü 
bulunmasının . sebebini sordum. Sular yükseldiği za
man karşı yakada görünen düzlük sular altında kala
rak gelip geçişi zorlaştırdığı ıçın, Namık Paşa'nın 

Bağdad valiliği (3) zamanında, . onun tarafından yaptı· 
rılmış olduğunu Öğrendim. 

Hükfunet konağı şehrin dışında ve alt başta, Dic
le Üzerinde büyük ve ahşap bir binadır. Burası bütün 

(2) İpekten sarımırak renklerle dokunmuş bir çeşit de
(ierli kumaş, iJ~elikle sank için kullanılırdı. 

(3) İkinci Mahmut ve Abdiilmecit 2amanlannın çok de
Derli bir devlet adamı ve kumandanı. 
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daireleri ve memurları bütünüyle aldıktan başka, 

fazla kalan kısmı valilerin harem dairesidir. Kon~k 
ince Bayraktaroğlu Mehmet Paşa zamanında, suç iş
leyenlerden alınan ceremelerden toplanan para ile ya
pılmış imiş Yanında da Osrpanlı ordusunun kışlası 

vardir. 

Musul'a vardığimda doğruca hükumet konağına 

giderek vali Tahsin Paşa ile görüştüm. İleri gelen me. 
murlarla ve eski dostlarımdan Bidayet Mahkemesi 
Reisi olan Naci Efendi ile de karşılaşıp tanışmaktan 
memnun oldum. Vali Paşa beni yemeğe ~lıkoydu. Hü
kümet konağından çıkıp kumandan paşa ile de gö
rüştükten sonra şehirle hükumet konağının arasında
ki açıklıkta ve nehir kenarında çadırımı kurup yerleş
tim. 

Keleklerimiz Diyarbekir'den Musul'a kadar tutul
muş, dolayısıyla artık işleri bitmişti. Bizi Bağd_ad'a 

götürmek üzere on liraya başka iki kelek ısmarladım. 
Diyarbekir'de yaptırmış olduğum oda kendi malım 
olduğundan onu, yeni keleklerden birine konulmak 
üzere karaya çıkarttım. 

· Musul'a varışıının ertesi. günü hamama gittim. 
Adi kara taştan ve kara sakızdan yapılmış bir hamam
dı. Aydınlık alacak tepe camları pek az olduğu için 
içerisi zindan gibi karanlık, teliakları kır saçlı Arap
lardı. Hamamın içindeki iki küçük kurnayı benden 
önce gelenler zaptetmiş olduklarından tellak bir kova 
içinde su getirerek başımı yıkamaya ve vücudumu da 
başım gibi sabunladıktan sorira bazan açık elleriyle 
«Şaap!» ve bazan da yumruklarıyla «güüm!» diye vu
nırak Arap havası ıısulündc sırtıında darbuka çalmaya 
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başladı. Gönlüınce bir yıkanmanın mümkün olmadığını 
aniayıp hemen birkaç tas su dökündüm ve çıktım. 

Soğuklukta kurunduğum sırada bir nargile ile kah
ve istedim. Hamamcılar ·· hayretle birbirlerinin yüzüne 
baktılar ve nargileyle kahveye karşılık yanıma bir 
ocak yelpazesi getirip koydular. Meğer Musullular ha
mamdan çık~r çıkmaz Dicle üzerindeki yüksek kahve
hanelere giderek nargile ve kahvelerini orada içerler
miş. Harnarnda müşterilere ocak yelpazesinden başka 
bir şey vermiyorlar. 

Hamamdan çıktıktan sonra şehri gezdim. Şehrin 

evleri tuğladandır. İçlerinde kapı ve pencere söge
leri mermerden yapılmış muntazam ve sağlam bina· 
lar var. Musul halkının zengin kısmı başlarına fes 
üzerine ince abanİ sarık sarar; boy kürkü veya cübbe 
ve şalvar giyer. Daha mütevazi halk pamuk ipliğinden 
mavi ile beyaz veya kırmızı ile beyaz renkte satrançlı 
dokuma meı;ıdil ve agel kullanır. Arapların ce harfi
ni ke-ge gibi kullandıkları bilinmekteyse de bu çevre 
halkının hemen bütünü ke ve ka harflerini ce gibi 
söylüyorlar. Mesela Karye (köy) ye cerye ve kebir ye
rine çebir ve bakir kelimesine baçir diyorlar (1). 

Çadırıma dönüşümde vali paşa ziyaretime geldi. 
Beni birlikte alıp akşam yemeğine konağına götürdü. 
Ertesi Çarşamba günü merkez mutasarrıfı Harndi 
Bey'le beraber, hayvaniara binerek, Musul'un karşı 

(1) Bilindiği gibi Musul, Kerkük, Süleymaniye dola?Jları 
halkı Arap olmayıp Azeri Türklerindendirler. Bu özel
likleri de bundan doğmaktadır. Yazar bu noktayı ha-. 
tırlamamış görünüyor. 
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yakasındaki meşhur Ninova harabeleriyle yine o ci
varda gömülü olan Yunus peygamberin mezarını zi
yarete gittik. Ninova harabelerinin araştırma kazıları 
yapanlar tarafından açılmış bir tarafında, mermer 
den· bir bina avlusunun duvarlarındaki kabartmalar
la bir kapı önünde yine mermerden iki arslan vardi. 
Bundan başka görecek bir ·şey yoktu. Harabe pek ge· 
niş olup (daha) büyük bir kısmında araştırma kazıları 
yapılmamıştı. Yunus peygamberin türbesi Ninova ha· 
rabelerinin karşısındaki Baure adlı bir köydeydi. 
Bu ziyaretten sonra şehre dönüşte Şit, Danyal ve Cer
cis peygamberlerin de mezarlarını ziyaret ettik. Erte
si gün Musul'dan ayrılacağım için bu ziyaretlerden son
ra vilayete gidip vali paşa ile vedalaştım. 

Eylülün yirmi altıncı günü saat üç sulannda Mu
sul'dan, bizi uğurlamaya gelen ahbaplarla vedalaştık

tan sonra, hareket ettik. Yeni kelekler de yüz ellişer 

tulumluktu; ancak bu tulumlar tam şişirilmiş oldu~ 

ğundan evvelkilerin iki misli kadar büyüktü. Bağ
dad'_da kereste bulunmadığı için buradan gön<Jerili
yor. Bu yüzden kelekçilerimiz, oraya gidişten faydala
narak, biraz kereste götürüp satmak üzere, ketekierin 
üstüne çalı çırpı yerine düzgün tahtalar yerleştirmiş
lerdi. 

Musul'dan açıldıktan sonra hükumet konağının alt 
tarafında bir tane hurma ağacı göründü. Arabistan'a 
mahsus_ olan bu latif meyveli zarif ağaç bu çevrelerde 
bol değildi. Musul'dan aşağı iki kıyı bir çok Arap ku
lübe ve çadırlarıyla dolu ve şenliklidir. Arap köylerin· 
den başka ~ra sıra evleri taştan büyükçe köyler de 
vardır. Buralarda nehir boyu görülen bostanlarda ka-
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vun karpuzdan fazla balkabağı ·renginde çok büyük 
helvacı kabakları yetişiyor. Sonra bol miktarqa acur 
yetiştiriyorlar. Acurlar, mübalağasız, asma kabağı iri
liğinde oluyor ... 

Yazar, Musul- Bağdad nehir yolculuğun
da daha bir çok çeşitli yerlerden geçiyor. 
Burada gördükleri daha öncekilerde.n pek 
farklı değildir. Yolun önemli bir kısmını 
almış ve artık Bağdad'a yaklaşmıştır. 

- SA'du Mağarası -

cıTekrit'e bir saat kala sağ kolda mağara gibi bir 
yer görfuıdü. Hemen ardından zaptiye eri tüfeğine ve 
kelekçiler çakmaklı eski tabancalarına sanlıp silah 
atacak gibi oldu. «Ne var?» dedim .. Zaptiye eri: «Bu
raya Sa'du Mağarası derler; lanetierne bir yerdir. Sa'
du zararlı bir cindir ve bu mağarada barınır. Yolcular 
geçerlerken silih atmayacak olurlarsa mutlaka başla· 
nna bir felaket gelir» cevabını verdi. «Barutun icadın
dan önce yolcular ne yapariardı? Böyle münasebetsiz 
fikirden vazgeçin; boş yere barut ve kurşun harcama
yın. Hele ki kurşunun çöldeki birine tesadüf etmesi 
ihtimali de vardır» diyerek bunları silah atmaktan 
menetti m. 

) 

Yarım saat geçer geçmez çöl tarafında hava bir-
den bire karardı;· rüzgar kasırga gibi çölderi öyle toz 
kaldırmıştı ki insana dehşet veriyordu. Kenara· dar 
varabildik. Bora başladı. Hiç böyle şiddetli bora gör 
memiştim. Kelekçiler keleği kıyıya bağlar bağlamaz 
maşlak1arını başlarına çekip yüzüstü yere yatılar ve 
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bora geçineeye kadar da başlarını kaldjrrnadılar. Bu 
hal yirmi dakika kadar devam ettikten sonra hava 
açıldı. Fakat ·rüzgarın şiddetinden nehirde meydana 
gelen dalgalar keleği sudan bir metre kadar karaya 
çıkarıp çakılların üstüne oturtmuş, çölden gelen kum
lar yerde yatan kelekçileri adeta kurnlara gömülmüş gi
bi örtmüş ve odamın içini de doldurmuştu. Büyük 

·zorluklarla keleği suya indirdik, bir saat kadar, dol
muş olan kumları temizlemekle uğraştık. Yüzümü yı

. karken sakalımdan bıyığımdan adeta çamur akıyordu. 
Y anmıız sıra gelmekte olan bir zahire keleği parçala
nıp yirmi çuvaldan fazla buğday nehire gitti. 

Kendimize çeki düzen verdikten sonra yolumuza 
deva~ edece~miz sırada kelekçiler aralarında çekiş
meye başladılar ve kavganın bir ucunu bize de bulaş
tırdılar.- Meğerse bu dehşetli bora Sa'du'nun başı al
tından çıkma imiş; çünkü ben silah atılmasına müsa-
ade etmemişi m!. · 

Gerçek şu ki boranın tam Sa'du Mağarasını geçer 
geçmez kopması kelekçilerle zaptiyenin inançlarını 
pekiştirecek garip bir tesadüftü. Artık heriflere ne 
söylesem "!e nasıl delil getirsem1 fayda vermeyec~k 
ve bundan böyle zan ve inançları asl·a değişİneyecek. 
İşin dikkate değer yeri de şurası ki bu olayı (artık) 
her vardığımız yerde tektar tekrar anlatarak, kendile
ri gibi Sa'du'ya inananların görüşlerini kuvvetlendire
cekler ve daha da garibi beni de şahit gösterecekler!. 

· Bunlara: «Yanımız sıra gelmekte olan buğday ke~ 
lej!indekiler mağaraya silah atmışlardı; nıçın par
çalanıp bizden fazla hasar gördü?» yollu sözler söyle
dimse 'de, kelekçilerin biri: «0 kelek de bizim şerri
roize' uğradı» diye öfkeyle cevap vererek, ke1eğin ha-. 
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sara uğramasından dolayı neredeyse benim sorumlu 
olç.luğumu ileri sürdü. Biraz daha konuşacak olsam 
zahire keleğinin zararını tazmin etmeye mecbur oldu
ğumu iddiaya kalkışacağını anlayınca, suçlu gibi boy· 
numu büküp sustum. 

- Takrlt-

Saat on bire doğru Takrit'e vasıl olduk. Takrit 
Irak'ın en eski ve tarihçe meşhur şehirlerindendir. 

Halen Bağdad vilayetine bağlı Samara kazası sınır· 

ları içinde bir küçük bucak merkezidir. Kasaba bir 
sırt üzerinde ve evleri kerpiçtendir. Yanında bir ha
rap kale ile birkaç hurma ağacı görünüyordu. Halkı
nın çoğu Kerkük ve Erbil tarafından gelmiş oldukla
rı için Türkçe konuşurlar. Reji memuru keteğimize 

geldi, ondan başka memur yüzü görmedik. Galiba bu· 
nun gelişi de (kaçak) tütün aramak içindi ama cesa-

" ret edemeyip gelişine normal bjr ziyaret havası ver-
di. Orda mola verdiğimiz sırada hizmetkarlarınızdan 
Diyarbekir'li Ohennes bir aralık çay pişirirken İspirto 
lamhas'ını devirdi; az kaldı keleği tutuşturacaktı. Ke
lekçilerle zaptiye eri bu kazayı da Sa'du'ya yüklerler 
diye korkumdan Ohennes'i şiddetle azarlayarak, ağız 

patırtısıyla heriflerin konuyu yeniden deşmelerine mey. 
dan vermedim . 

. Gece saat beş sularında Takrit'ten hareket ettik. 
Ertesi Çarşamba sabahı on iki sularında sol tarafta 
bir köyün önünden geçtik. Köyde bir iki kubbeli bina 
ile minareli bir cami görünüyordu. Bu kubbeli bina
lardan birinin Muhammed el Devr ibni Seyyid Kazım 
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hazretlerinin türbesi olduğunu, köyün de bu sebeple 
Devir· diye anıldığını öğrendik. Köy kenarında sekiz 
on hurma ağacından meydana gelme bir ormancık 
vardı. Bir hurma ağacı Musul'da ve bir iki tanesini 
dün Takrit'te görmüştüm. Bugün de burada toplu· 
ca bir orman halinde görerek pel5 gönül çekici bul
dum. 

- Samiri-

Yarım saat ileride ve sol yakada Eski Bağdad de· 
nilen ve Abbasi halifeleri zamanında marnur olım Sa
mara'nın harabeleri görünmeye başladı. Buradan Sil
mara'ya kadar sekiz on saatlik mesafe, nehir boyu ve 
içenlere doğru çöl baştan başa harabelerle doludur. 
Bu harabelerden -eski Bağdad'ın büyüklüğü ve nüfu· 
sunun dört milyonu bulduğu hakkında tarihierin ver
diği bilginin doğruluğu anlaşıllıyor. ıBiraı ileride di
kine ayakta duran büyük duvarlar gözüktü. Harabe
lerio hepsi sarı toprak tuğladan ibaretti. Mermer ve 
başka taşlardan ve özellikle mimarlık sanatı~n eser 
bulunmaması., Abbasi ha.lifelerinin zihnilıtıdeki aza· 
rnetlerini bira.ı. küçülttü. Birkaç saat evvel Samara'
ya yaklaŞtığımız kelekçiler tarafından bildiri1diği va
kit zihnimde hazırladığım şairane hayaller, bu hara
beterin görünmesiyle birlikte sabun köpükleri gibi sö· 
nüp yok oldu. 

Samara'ya yakın bir yerde ve sağ tarafta «Kal'a-i 
Aşık» isminde bir kale kahntısı ve sol yakada «Kasr-ı 
Maşuka» isminde altı köşeli bir köşk harabesi vardı. 
Bunlar zaman içerisinde yolcuların dilinde birtakım 
efsanelerin doğmasına sebep olmuştur,. Şöyle ki: Es-
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ki beylerden birinin kızına eşkiyalık yapan bir genç 
aşık olup, fakat evlenme ümidi de bulunmadığı için, 
beyin köşkünün karşısında, karşı yakada bir kale in· 
şa ederek oradan beye düşmanlık etmeye koyulmuş 
imiş. Bir başka söylentiye göre de ileri gelenlerden 
biı:jinin gözde cariyeleı"in.den birine fakiır bir genç 
aşık olmuş; genci' bu cesaretinden dolayı cezalandır
mak isteyen karşıya kaleyi yapıp onu da burada hap
setmişler. 

Saat onda Samara'ya vardık. Burası her ne kadar 
kaymakamlık merkezi ise de bir iki yüz evlik köyden 
ibarettir. Ticaret, sanat, hatta ziraat gibi şeylerden 
mahrumdur. Orada gömülü olan İmam Ali el Hadi ve 
oğlu Hasan el Askeri hazretleriyle İmam Hadi'rıln kız 
kardeşi ile Hasan Askeri'nin zevcesinin mezarları Şiiler
ce büyük ziyaret yeri olduğundan her sene pek çok kim
se buraya ziyarete gelir. Dolayısıyla Samara halkı, 

hancı tavuğu gibi, yolcuların artıklarıyla geçinirler. 
Biz de kelekten çıkar çıkmaz birtakım esnaf, dükkan 
ve terazilerini bırakarak üzerimize koşup el açtılar. 

İmamlar hazretlerinin gömülü bulundukları tür
beler son derece süslü ve bakımlı idiler ve bu halleriyle 
öyle bir köy içinde tezat teşkil ediyorlardı. Türbenin 
yapısı büyücek bir cami kadardır. Kubbesinin üzeri 
kurşun yerine baştan başa altınla kaplanmış tuğla

dır. Birkaç saatlik mesafeden (bile) güneş gibi parlar. 
İçi Hind ve İran sanatı zarif süslemelerle öyle süs· 
lenmiştir ki, insan bunları seyrederken hayran kalır. 

Türbenin yanında, yine onun büyüklüğünde. bir ca
mi bulunmaktadır. Bunun da kubbesiyle birlikte dış 
duvarları çok çeşitli renklerde çini1erle kaphdır. Ca-
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miiıi içinde İmam Mehdi'nin gizlenip kayıplara karış. 
tığı kuyu vardır (1). 

Ziyaretten sonra kasabanın dışına çıkarak Abbasi 
haHfelednden Mu~tasım•:Sillah'ın ,yaptıirlığı «Cami'ül 
Cum'~t»nın harabelerini gezdim. Bu cami, mübalağa· 

sız yirmi bin kişi alacak büyüklüktedir. Üzeri açık 
olarak yapılmış dört duvardan ve duvarları da -yu
karıda belirttiğimiz gibi- tuğladan ibarettir ve_ hala. 
ayaktadır .. Camiin yanında on beş yirmi metre kadar 
yükseklikte kelle. şekeri biÇiminde (2) ve şerefesi-ı bir 
de minaresi vardır. Minareye çıkmak için, merdiven 
yerine, minarenin dışında helezoni bir yol yapılmış-
tır (3). . · 

Samara'da bulunduğum müddetçe kaza kaymaka
mı ile tahrirat katibi bana eşlik edip yakınlık göster· 
diler. Akşami\stü ezan vakti, yemekten sonra· Samara'
dan ayrıldık. Buradan aşağı nehrin. yüzü. bostan ve 
erzak taşıyan keleklerle doluydu. Bütün gece, hiç dur
mayıp, yolumuza devam ettik. 

İki kıyıdaki A,rap köyleri ve su dolapları sıklaş· 
maya başladı. Bu köylerden bazı kadınlarla çocuklar, 

(1) Bilindiği gibi Mehdi on ikinci imamdır. İsldm inan. 
cında. Hazreti Muhammed'in geleceğini ima ettiği 
Mehdi ile karıştırılarrık etsaneleştirilmiştir. 

(2) Eskiden - Cumhuriyetin ilk 'Jf1,llarına kadar - Seker 
tturdumuza dışarıdan getirilirdi. 1 Bunlardan birkaç 
kilo kadar oelen, tek parca ve koni bicimirıde olrınırı. 
rına halk «kelle şekeriıı derdi. Kelle şekerleri çekiç. 
hatıaneli ııibi şevlerle kırılıp kullanılırdı. 

(3) Abbasilerin bu tarz mimarlık eserlerinde. Trak'ın en 
eski uluslarından olan Asur ve Kaldelilerdeki mim:ır
lığın etkisi akla gelmektedir. 
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satmak üzere, başlarının üstüne bir süt veya yoğurt 
alıp yüzerek ve bazısı da· bir keçi tulumu şişirip at 
gibi üzerine bindikten sonra ayaklarını kürek gibi 
kullanarak keteğimize geliyorlardı. Arap çocukları ço· 
ğunlukla bostan (sebze) keteklerine mu!iallat oluyor
lar; bunları defetmek için bazan taş, bazan da silah 
atıyorlardı. 

Daha yukarılarda bazı bostan keteklerinde çakıl 
taşları yığıntıları görerek, safra almışlar, diye düşün
müştüm. Meğer bu taşlar keleklere musaHat olan 
Arap çocukları tehdit için bir savunma silahı . imiş; 
Bununla birlikte çocuklar . pek öyle silaha taşa aldırış 
etmiyorlar, kelekten bir kabak olsun aşırmadıkça ar-
kasını bırakmıyorlardı. · 

Rüzgar çıktığından o gün pek fazla yol alama
mıştık. Ezan vakti bir kenarda durduk. Barometreler
den ve güneşin batarken gösterdiği belirtilerden rüz
garın devam edeceğini aniayarak durumu kelekçilere 
bildirdim ise de bu kehanetime önem vermediler v~ 
gece keleğe yol verdiler. Fakat rüııgarın devamı benim 
keşif kuvvetimi kelekçilere kabul ettirdi. Artık fal bak
makta ve kayıptan haber vermekte usta olduğuma 
kesin kanaat getirerek içlerinden biri bana falına bak
tırmak (bile) istedi. Bulunduğumuz yer Bağdad'ın Ha
lis bölgesiydi. Gece mehtap son derece · güzeldiyse de 
rüzgar başımızı odadan dışarı çıkarmaya engel olunca 
biz de kelekçiye biraz fal açıp eğlendik. · 

Ertesi Perşembe sabahı .ben daha uykuda iken ke
·lek hareket etmişti, Saat bir sularında, akşamdan be
ri devam eden rüzgarın şiddetine karşı koymaya Ça
lışan şamatalarıyla gözümü açar açmaz yorganımın 

F : 16 
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üstünde bir fındık faresinin sıçrayıp gezdiğip.i göre
rek şaşırdım. Uğursuzun girmediği delik yok ... 

Saat ikide Samara ile Bağdad'ın arasındaki yolun 
yarısı sayılan ve nehrin sol kıyısında bulunan Sündi· 
ye köyünün önüne kadar gelebildikse de rüzgar yü· 
zünden daha fazla devam edemeyeceğimizi aniayıp 

orada durmaya mecbur olduk. İşte bu noktada Bağ
dad'ın meşhur hurma ormanları başladı. Bu orman
ları seyrederek rüzgarın dinmesini beklerken, kelek· 
çilerden biri: «Rüzgar akşama doğru dursa bile ancak 
Pazar gecesi yahut salı sabahı Bağdad'a varabili· 
riz. Halbuki Sündiye'den Bağdad'a karadan yol on 
bir saattir; eğer isterseniz karadan gidebilirsiniz» de
di.' Gerçekten de bu köyden beygir kiralayıp karadan 
gitmeyi, o geceyi yol üzerindeki köylerden birinde 
geçirerek ertesi Cuma sabahı Bağdad'a girmeyi ha
yırlı gördüm. Zaptiye ile uşağın birini ve ayrıca geçe 
yolda ve Bağdad'a varışımızda hemen lazım olacak eş
yayı alarak Sündiye köyüne çıktım. 

Köyde, ücret!lerini peşin .almadıkça, hayvanlan 
göstermediler. İster iste:ınez paralarını verdim; bir de 
ne göreyim?. Eyersiz, palangasız lağar iki dolap beygi· 
riyle iki de eşekmiş! Bereket versin keleklerimiz daha 
hareket etmemişti. Eşyam içinde bulunan hayvan ta
kımlarını çıkart~irak hayvanların lağaıllığına bakına
yıp · saat altıda Sündiye'den yola çıktım. 

Köyden açıldıktan sonra, nehrin sağ yakasında 

ve kıyıdan hayli uzak bir yerde kubbeli bir bina gö
ründü. Şeyh Cüneyd'in (Cüneyd·i Bağdadi) türbesi 
imiş. Ziyeretine giden delileri iyi etmek özelliğine sa
hip olduğunu söylediler. Böyle üstün özelliği olan 
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bir türbenin böyle çöl ortasında ve medeni yerlerden 
uzak bir bölgede bulunması gerçekten yazık (1)! 

Akşam ezanı Cedide köyüne geldik •Ve bir han av
lusunda çadır kurup geceyi' geçirdik. Bütün gece, 
rüzgarın şiddetinden dolayı, o kadar soğukılı ki, tarif 
edemem. Ba~dad .gibi sıcak bir ikljmde hele ki daha 
ekim ayının başlarında böyle soğuk şaşılacak şeydi. 

Ertesi gün şafaktan önce, zaptiye ile ulaöıri, nezle 
başlangıcı olarak, sık .sık aksırınalaı:ıyıla uyandım. 

Hemen bir ateş yakıp biraz ısındıktan sonra saat on 
ikide yola çıktık. Üç saat kadar, Adeta birbirine biti· 
şik · denilecek kadar sık hurma ormanlanyla· çevrili 
köylerden geçerek yol aldık. Saat 'üç buçuğa dpğru 
Bağdad şehrine bir saatlik yerde olan \e nehrin sa· 
ğında bulunan İmam Musa Kazım hazretlerinin türbe 
ve· cAmisinin dört minaresiyle, biraz ileride sol taraf
ta Bağdad şehrinin kubbe ve minareleri hurma ağaç. 
larının arasından görünmeye ·başladı. 

Bu seyahat nothırımızın Diyarbekir kısmında bir 
parça anlatıldığı üzere. Bağdad'a gidenler mutlaka bir 
çıban çıkanrlar. Bu çıbana, çıktığı 'yerin adıyla, Ha
lep çıbanı DiyaTbekir çıbanı, Bağdad çıbanı denildiği 
gibi Bağdad'da bir adı da Hurma Çıbanı'dır. Altı ay· 
dan bir yıla kadar devam eder. Hurma çıbanı erkek 
ve dişi Qlmak üıere, iki çeşittir. Erkek çeşidi bir ve
ya iki ve fakat büyücek olur. DiŞisi, adi kan çıbanla
n gibi küçjik fakat çok sayıda olur. Küçük çocukla
nn -besbelli derileri nazik olduğu için- yüzlerinde 
görülür. Dolayısıyla Bağdadlılann, yahut çucuklukta 

(ı) Ali Bey, burada çok gtlzel bir nilkte yapıyor. 
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Bağdad'da bulunmuş olanların Çoğunlukla yüzlerinde 
çıbanın bırakıtığı izler görUnür. Bu çıban büyükterin 
-besbelli yüzlerinin derileri kuvvetli olduğu için
(1) pek de yüzlerine musaHat olmayıp ellerinde ve 
ayaklarında çıkarsa da bazan burnun ucu, ağzın ke
narı. ve alnın ortası gibi münasebetsiz yerlerde baş

gösterdiği de olmaktadır. Öteki çıbanlar gibi bu Hur
ma çıbanı'nın ağrısı sızısı yoktur. Belirdiği yerde ön
ce bir kaşuima hissolunur ve kaşınan yerii:ı derisi be
yaz, ince, soğan zarı gibi kat kat açılmaya başlayıp 
nihayet bir yara haline girer. Bu yarayı hergün bir iki 
defa temiz tutmaktan başka iyileştirecek hiç bir ilaç 
yoktur. Bilinen v'e beklenen müddetini tamamlayın
caya kadar sürer. Çirkin ve. iğrenç bir şeydir. Yüzde, 
gözde, göriiı)ür bir yerde çıkmasını tabiatıyla insan 
arzu etmez. 

Bağdad'a giden bir yolcu, Bağdad şehrini uzak-. 
. tan iİk defa gördüğü anda vücut organlarından han
gisini ilk defa harekete getirirse çıbanın orada çıktı· 
ğı güya tecrübe ile sabitmiş!... Cedide'den hareketi
mizden sonra hemen bu söyleriii aklıma geldi. Bazan 
eğlenmek, bazan inanır gibi olmak gibi şüpheler için
de, vücudumda en zararsız farzettiğim sol kolumu çı· 
han korkusuyla oynatmaya başladım. Üç buçuk saat 
farkında olmadan ·oynatmışııri ki, Bağdad'ı gördükteri 
sonra vazgeçmek istediğim halde artık adet halini 
almış olmalı ki, o . gün akşama kadar ara sıra kolum 
oynadı durdu ve iki ay sonra çıkardığını çıban ise 
sağ baldırımdaydı .. .. .. .. 
(1) Yazar yine, şaka, yollu, kelime oyunıt yapıyor. 



245

- A'zamiye ve Bağdad -

Saat dört buçukta nehrin sol yakasında kurulu 
A'zamiye kasabasına vasıl olduk. İmam"ı A'zam Ebu 
Hanife hazretleri burada gömülü olduğu için adını 

ondari almıştır. 
A'zamiıye'ye ıDicle kenanndan geldiğimiz ıçın, 

nehrin üzerindeki köprünün ve hurma ağaçları ara
sından İmam-ı A'zam hazretlerinin türbe ve camileri 
ile sol yakada İmam Musa Kazım hazretlerinin yuka· 
rıda adını ettiğimiz türbe ve camileri, kubbe ve mina· 
reterinin görünüşü son derece göz ahcıydı. A'zamiye'
ye girip cami-i şerif önündeki meydana vasıl olduğu
muıda hayvandan inerek tozumu toprağıını temizleye· 
cek, türbeyi ~iyaret edip Cuma nazamını kılmak üze
re abdest alacak bir yer aradım .. Meydana bakan ka
pısı açık bir bina görünce, içindeki ve pencerelerinin 
önündeki kalabalıktan orasını han yahut kahvehane 
sanarak içeriye daldım. Meğer burası. İmam·ı A'zam 
ha'lretlednin türbedarı ve miitevellisi (1) Nurnan 
Efendi'nin evi imiş. Kendisi çok eli açık, hanedan 
ve kapısı daima herkese açık olduğundan oradaki ka· 
· Iabalık Cuma münasebetiyle türbeyi ziyarete gelen 
dostlarından ibaretmiş. Ağaları beni de karŞılayıp 

yukarı çıkardılar. 

Bulunduğum yerin neresi olduğunu daha anlaya
mamış olduğum için abdest alacak bir yer sordum. 

(1) Bir vak/ın idaresine memur olan kimseye mütevelli 
denilirdi. Mütevelli çok ıaman o vakfı kuranın soyun. 
dan gelme olurdu. 
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Kara sakallı ve başı sarıklı, güleç yüzlü nazik bir za,t 
yanırtı.a gelerek: «Namaza daha vakit var, galiba yol
dan geliyorsunuz; biraz isıirahat buyurunuz sonra ab
dest ahrsınız; Camiye de hep birlikte gideriz» deyince 
burasının hiın veya kahvehane olmadı{tını anladım. 
Mahçup olup özür diledikten sonra kendisine kim ol
du{tunu ve nerede bulundu{tuınu sordum. Kendisinin 
türbedar Nurnan Efendi olduğunu ve benim de evin
de bulunduğumu söyledi. Kahve nargile ikramından 
sonra başımı temizlemek ve abdest almak üzere beni 
başka bir odaya götürdü. Daha sonra hizmetçileri 
önüme bir . tepsi ile mükemmel bir yemek getirdiler. 
Doğrusu bu zatın şu gurbetçiyi ağırlayışına ve hane
danlı{tına hayran ve minnettar kaldım. Benim kim ol
duğumı,ı bilmediği, nereden gelip nereye gittiW.mi he
nüz sorup anlamadığı halde sırf bir misafirdir diye 
ikramda bulunmuştu. 

Öyle ezanı okundu. Camiye gidip Cuma · namazını 
kıldıktan sonra Nurnan Efendi · türbenin kapısını aç
tı. Öteki ziyaretçilerle birlikte İmam-ı A'zaın hazret
lerinın mübarek mezannı ziyarete muvaffak oldum. 

Eski dostlanından ve eski Bağdad valilerinden 
rahmetli Necip Paşa'nın torunlarından olup da bir 
müddettir oradaki işleri için . Ba~ad'da bulunan Ne· 
cip o arada karşıma çıktı; bugün buraya geleceğimi 
tahminle karşılamaya geldiğini bildirdi. Bundan da 
çok duygulan dım. Nurnan Efendi'ye ·tekrar tekrar te
şekkür edip Necip ve kendisiyle gelmiş olan Bağdad 
İ>üy(ln-ı Umumiye Nazırı Behçet Beylerler bir araba-

. ya binip yanın saatte Bağdad'a vasıl oldum; o gece 
Behçet Bey'in evinde misafir kaldım. 
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Zevra ve Darülisliim adları ile de anılan Bağdad 
şehrinin büyük kısmı nehrin sol yakasında ve küçük 
bir kısmı da sağ yakasındadır. Ara yerde rlubaların 

üzerinde yapılmış bir ahşap köprü iki .kıyıyı birbirine 
bağlar. Şehrin sol yakadaki büyük kısmının adına 
Rasafe ve sağdaki kısmına Kirh derler ... Rasfıfe'de 

iki belediye dairesi vardır. Kirh üçüncü belediye dai
resi olarak kabul edilir. Bağdad kalesi, şehrin geniş
lemesine mani oluyor diye, bundan yirmi beş otuz se
ne evvel yıktırılmış, şimdi sadece temelleriyle burç 
şeklinde bir iki kapısı· kalmıştır. 

Diyarbekir kalesi şehrin genişlemesine engel olu
yor diye vaktiyle kale dışına hükumet konağı yapıl

mışken memleket yine eski halinde kalmış ve sonra 
hükumet dairesi eski yerine taşınmış olduğu yukarı
da anlatılmıştı. Bağdad kalesinin de vıktırılması üze
rinden otuz beş sene geçtiği halde bu tedbirin şehrin 

, genişlemesine hizmet etmedikten başka, halk arasın

da aşiretlerin eski zamanlarda olduğu gibi kolaylıkla 

şehre hücum edebilecekleri korkusunu da yaymıştır. 
Gerçi artık bugün böyle bir korkuya ver yoksa da, 
nehrin taştığı sıralarda şehrin arka tarafını kaplayan 
suların içeriye girmesine önceleri bu kale mani olur
ken, bunun yıktmlışından sonra bu tehlikeye bir ka
pı açılmıştır. Bir şehrin genişlemesi: halkının çoğal

masına, tioaretinin ve sanatının artmas•na bağlıd.ır. 

Böyle imkanlara sahip bir şehir mutlaka genişler ve 
kale içinde olması buna engel olamaz ... 

Bağdad'a nehir yoluyla gelinirken, Rasafe denilen 
büyük kısmında Sanayi Mektebi (erkek sanat ensti
tüsü), hiikumet konağı, müşirlik dairesi (Bağdad ku-
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mandanlığı), büyük kışla, Askeri lise iki salıili birbiri· 
ne bağlayan köprü, köprünün aitında gümrük daire
si, Bağdad ve Basra arasında gidip gelen Osmanlı Ne· 
hir İdaresi ile Lenç adlı İngiliz kumpanyasının va
purlt;trı, daha aşağı doğru birtakım yalıtarla kahveha
neler görülür. Karşı tarafta, hükumet konağının tam 
karşısına gelen kısımda Gureba Hastahanesinin büyük 
binası, tersane dairesi ve köprüden aşağı hurmalıklar 
içinde mahalleler göze çarpar. 

Nehir boyu yedi sekiz kilometre kadardır. Mem
leketin alt ve üst tarafları kilometrelerce uzayan hur
ına bahçeleridir. Bu hurmalıklardan başka şehrin için· 
de ve dışında bir çok portakal bahçeleri vardır. Li
mon ve portakal ağaçlan çiçek· açtıklan zaman bahçe· 
ler arasından geçerken gayet latif çiçek kokuları in
sanı ferahlatır. 

Bağdad'a .-ben~m geldigim gibi- A ~amiiYe'den 
kara yoluyla gelinirken hurmalıklar arasından geçen 
yoldan gidilip şehre İmam:ı A'zam kapısın~n girilir 
ki •. bu kapı yıktırılmış kalenin artıklanndandır. Ka-

. pıdan girilince iki taraflı sırayla bir çok kahvehane
lerden sonra Meydan-ı Şarki denilen yere gelinir. Bu
rada ilk göze çarpan, kubbesi ve minaresi renk renk 
çinilerden yapılmış büyük . ve zarif Ahmet Paşa Cami
iyle sağ tarafta Tophane dairesinin kapısıdır. Ondan 
sonra şehr·in çarşı ve mahallelerine girilir. Yukarıda 
sayılan binalardan yalnız hükumet konağıyla mü
şirlik diresi eski ahşap yapı olup ötekiler tuğladan 
·yapılmış, kagirdfr. 

Bağdad'ın nüfusu yüz bin kadardır. Büyük kısmı 
İslani, altı bin ev kadarı Yahudi, az bir kısmı da Gel
diini ve katoliktir. Bundan başka Bağdad'da yerleş-
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miş veya ticaret i·çin gelip giden bir hayli ,de İranlı 
vardır. Halkın kıhk kıyafetleri sınıf, din ve mezheple
rine göre farklılık gösterir. Mesela eşraf ve hanedan 
kimseler, gelirleriyle geçinen zenginler entari, cübbe 
ve maşlah giyinirler. Bazısının başında sarık, bazısı

nın fes vardır. Hükumet işlerinde çalışanlar, İstan· 
bullular gibi, setre pantol~>n giyerler. İkinci sınıf (or
ta dereceli) halk entari ve maşlah giymekle beraber 
başlarına sarı ipek ketiye sararlar. İşçi takımı ise yal
nız basit kumaştan entari lle beyaz ve mavi, yahut 
kırmızı satranç dokunmuş iplikten. kefiye kullanırlar. 

Bağdad'da entarinin ismi zıbmdır. Yahudiler de 
zıbın ve maşlah giyerlerse de başlarına Kandilli yaz
ması gibi. beyaz bez üzerine yazmadan · sank sararlar. 
Hıristiyanlar zıbın ve maşlahla birlikte başlarına fes 
giyerler. 

islam kadimları sokakta .kenarları wlaptan veya 
ipekten su işlenmiş yeri düz çarşaf ve siyah kıldan ya· 
pılmış (tülden olacak) peçe, konçu yüksek sarı çedik 
papuç kullanırlar. Yahudi kadınlan lacivert ve beyaz 
ince satranç dokunmuş ve kenan sarı telden bir su 
ile işlenmiş çarşaf ve siyah kıldan peçe ile yalnız sarı 
papuç giyerler. Hıristiyan kadınlan da İslam kadın
ları gibi çarşaf kullanılırsa da yüzleri bazan açık ve 
bazan peçe yerine siyah tülden ince bir mendille ör
tülüdür. Ayaklarına çoğunlukla potin kaloş giyerler. 

Geniş halk yığ~nlarının kullandığı dil Arapça'dır. 
İçlerinde Türkçe konuşanlar da çoktur. Fakat Arap
çalarına hayli yabancı kelime ve deyim karışmıştır. 

Mesela, yavaş, dert, hoş, çeyrek gibi Türkçe ve Farsça 
kelimelerden başka, İngilizce kadeh •manasına gelen 



250

glas kelimesi bile kullanılmaktadır. Türkçe kelimeler
den fiiller yaparak müçemmer -çamurlu, müçerrek 
- çürük, viçaliş - çalışır gibi kelimeler söylerler. 

Bağdad'ta evler sarı renkli tuğl,alardan yapılmış

tır. Memh:ıkette kireç olmadığından duvarları kara 
sakız ve külden meydana gelrrı~ bir harçla yaparlar 
ki bu harç, horasan ve kireç harç kadar sağlam olur. 
Yalnız oda içierinin duvarlarını · sıvamak için lüzum
lu kireç, Fırat nehri üzerinCieki H"'yt denilen yerden 
gelir. · · 

Bununla beraber .bu tarz harçla yapılan binalar 
hemen hep zenginlerin evleridir. Ötekiler adi çamur 
harçla, yapıldığından kışın şiddetli yağmurlarında 

her ·sene bir çok duvarlar yıkılır. Evlerin biçimleri 
de İs.tanbulca bildiğimiz tarzda de~ildir. Binalar ka
re biçiminde bir avlunun iki veya üç tarafinda ve ba
zan dördüncü tarafında da kurulur ve hepsi bu avluya 
bakar. Yer katında sıcaklarda oturmaya mahsus ser
dlib denilen odalar olduğundan binanın odaları 

ikinci kat sayılır. Bu odaların önünde çepeçevre bir 
gezinti yeri vardır ki, adına tarama derler. Evlerin 
üçüncü ktıtı yoktur. Sandık odası yerine küçük asma 
odalar bulunur. Yaz geceleri damlarda yatıldığındiı.n, 

damlann üzeri toprak veya tuğla döşelidir. Akar sula
rı yoktur. Her evin kuyusu bulunur; ayrıca içmek 
için sakalar nehirden su getirirler. 

Birinci belediye dairesinin su makinası vardır; 

bazı mahallelere borularla nehir suyu verilir . 

. Bağdad'ın sokakları baştan başa kaldırımsızdır. 
Kuru havada tozdan w yağışta çamurdan geçilmez. 
Kaldırım yapılmaması memlekette taş bulunmamasın-
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dan dolayıdır Hatta hamamların kurnalarıyla döşe

mesi, taşsızlıktan dolayı, kara sakızdan yapılmıştır. 

Mezarlarda bile tuğladan sanduka biçiminde kümbet 
yaparlar. Musul'da ve Heyt'te taş varsa da, oralardan 
· Bağdad'a taş getirerek kaldırım yapmak akla gelme
mektedir. Sokakların yağlı ve siyah toprağı yağmur 
yağınca gayet cıvık bir çamur olur; insan ve hayvan 
mutlaka kayıp düşer. 

Memlekette lağım da olmadığı için gerek evlerde 
gerek sokaklarda, lağıma karşılık bulU:a dedikleri ku
yular bulunur. Eğer yağmur fazla yağarsa bulılalar 
dolar, sokaklar göl halini alır. Bir de bulüalı:ı.rın ağız
larımı. delikli birer tuğla. koyarlar ki, tabiatıyla taş 

kadar dayanarnayıp az zamanda kırılır, yahut ağızları 
genişlçr1 Ha'sılı yaya veya atlı, gidip gelenler için çok 
tehlike gösterir. 

Bağdad'a su taşıyan sakalar da sokakların başh
ca dertleriridendirler. Bu sakaların keçi tutumundan 
birer büyük kırbalanyla birer eşekleri vardır. Şehrin 
nehir kenarında son bulan şeria adını verdikleri so
kakların ağızlarında bu kırbaları nehirden doldurup 
eşeğin üzerine koyarlar. Bu eşekterin bildiğimiz şekil

de sernerieri ve ipleri yoktur; sakalar eşekterin yanı 
sıra, . kırbalam tutarak yürürler. Bağdad'ın, bir iki 
caddesi dışında sokaklarının hepsi . bir atlının bile ge· 
çemeyeceği kadar dardır. Dolayısıyla b~ dar sokaklar
da çamuilu ve ıslak kırbalar halkın üstüne sürtünüp 
kirlet~rler. Ayrıca kırbaların çoğu delik deşik oldu
ğundan bunlar insana sürtünmese bile, deliklerinden 
fıskiye gibi fışkıran sular yanı yöreyi ıslatmaya kafi
dir. 
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Sokakların darlığı yüzünden Bağdad'da araba .kul
lanılmaz; herkesin . gücüne göre evinde birkaç hayva. 
:nı bulunur. Şehirde kirayla tutmak için at ve beygir 
yoktur; kira hayvanları tamamiyle beyaz eşeklerdir. 

Bunları yürütmek için eşekçiler değnek kamçı gibi 
şeyler kullanrtıazlar; sadece merkeplerin ardı sıra ko
şarak (hıı!.) diye hırlarlar. Hayvanlar bu bırlamayı 
işitince kamçılaiımıştan daha hızlı yürürler. Sokakla
rın kaldırımsızlığı yüzünden hayvanların ayak sesleri 
duyulmadığından, halkı haberdar etmek üzere eşek
Ierin boğazlarında çıngıraklar asılıdır. Ayrıca eşekçi

ler de (balek! .. ) diye bağırır lar .• 
Dicle üzerinde bir yakadan öbUr yakaya ve sahil 

boyu köylere gidip gelmek üzere Kofa yahut köfe de
nilen tekne gibi değirmi bir çeşit kayık vardır. Bu 
kofalar tıpkı çamaşır sepeti biçiminde, hurma dalla
rından yapılarak üzerieri ziftlenir. Değiimi olduğu 
için başı kıçı yoktur. Bir veya iki kofacı ellerinde kü· 
rek gibi birer tahta parçasıyla suyu iki tarafa iterek 
kofayı yürütürler. Vapurlarla tersanenin kayıklan dı
şında nehir üstünde ahalinin sandal ve kayık yerine 
kullandığı araçlar yalnız bunlardır. 

Bağdad'ın Kirh kısmından Kazimiye kasabası 'a 
kadar altı kilometrelik bir tramvay hattı vardır. J u 
hat bundan yirmi beş sene evvel bir şirket tarafınc .n 
yapılmıştır. Halen çalışmaktadır. İranlı ziyaretçi,, 
rin geldikleri mevsimlerde büyük karlar sağlamakta
dır. · 

Eski tarzda yapılmış olan· dükkanlar sokaktan 
hayli yüksek olduğundan her dükkanın önünde 
tavana bağlı bir zhıcirle bunun ucunda bir 
halka bulunur. Dükkan sahipleri bu halkayı tutarak 
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dükkaniarına inip çıkarlar. Bakkal ve manav gibi eS
naf, sattıkları malın medbini yapan gazel tarzıiıda 

şeyler okuyarak müşteriyi ça~ınrlar. 
Diyarbekir'de okka beş yüz dirhem, Hasankeyf'te 

altt yüz kırk dirhemdi. Nehir boyu aşağı indikçe okka 
büyümekteydi. Bağdad'da bir okkayı bin dirhem bul
duk. Tam okkaya .kıyye, çeyrek o.kkaya vukıyye diyor
lar. Dört yüz dirhemlik kıyyenin adı «İstanbul kıyye· 
si»dir. 

Bağdad'ın mahallerinde, İstanbul'daki gibi, müS
takil bekçiler yoktur. Belediye tarafından geceleri so· 
kaklarda yakılan fenerleri temizleyip yakınakla görev
li olan kimseler, bekçilik hizmetini de yerine getirir· 
ler. Bunlar her sokağın başında ve birbirlerinin sesi
ni İşitecek mesafede oturup uyku uyumadıklannı an
latmak için ara sıra «Ya Allah!..» diye bağırırlar. 

Eskiler alıcılık burada da Yahudilere mahsustur. 
Şu farkla ki Bağdad Yahudileri «Eskiler alayım!.» ye· 
rine «bey'a!..» diye seslenirler. 

Her yerde olduğu gibi (1) bu memlekette de sokak 
köpekleri pe,k çoktur. Bu .köpekler · sıcaklarda ölü 
gibi sokağın ortasına seritip yatarlar. Sokaklardan ge· 
çerken .saka eşeklerine çarpmamak ve köpeklere bas
mamak için insan ne yapacağını şaşırır. Bu biçare 
hayvanların Bağdad'da halleri pek perişan ve acınacak 

(1) On dokuzuncu yüzyılda İstanbul'un köpekleri pek 
meşhurdu. O zamanlar İstanbul'a gelen bir çok batılı 
seyyahlar, uzun uzadıya, İstanbul köpeklerinden ııöz 
etmişlerdir. İstanbul köpeklerinin imJıası, yirminci 
yüzyıl başlarında ve toplanıp Sivriada'ya sürülmek 
suretiyle olmuştur. 
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durumdadır. İstanbul'da hiç olmazsa eski mahalleler
de, köşe başlannda birer yalak su bulunur. Bağdad'
da öyle şey yoktur. Hayvanlar hararet ve susuzluktan 
telef olurlar; kahvelerden sokağa dökülen nargile su· 
!arına kemik yağması gibi hücum ederler. Bazı so
kaklar belediye tarafindan sulandırılır; o sokoklarm 
köpekleri bundan istifade etmektelerse de, Bağdad'm 
köpekleri arasında da sınır ve bölge kavgası olduğun
dan, sulanmayan sokakların köpekleri bundan mah· 
rumdurlar. 

Yazları Bağdad'da pek çok leylek bulunur. Bu 
kuş, her yerde olduğu gibi, yazları gelip kışın daha sı· 
cak yerlere giderler. Bunların ilk gelişlerinde on be
şi yirmisi birden geçerken çocuklar « Vukı,» diye bir 
ağızdan bağırmaya .başlarlar. ccVukı»ın yere düşmek 
manasma ·geldiği malumdur. Bu bağırınayı işitince 

leylekler muvazenelerini kaybedeıler 've içiedinden 
birkaçı mutlaka yere düşer ki gerçekten şaşılacak bir 
olaydır. 

· Bağdad'ın akrebi ile zenbur denilen eşekanlarının 
birbirinden farkı yoktur. İkisinin .. de. s<;ıktıığu yer yir
mi dört saat çok şiddetli bir acı verir; lakin öldürecek 
kadar tehlikeli değildir. 

Normal tütün bu sıcak memelekette kuruyup ba· 
rut gibi sertleştiğİnden içilrriez, zaten ekilip biçilmez 
de. Buralarda Süleymaniye ve Kerkük dolaylarında 
yetişen ve şağor denilen bir tütün çeş.idi kullanılır. 

Halk. tütünden fazla nargile içer, Hatta kadınlar 

umumiyede nargile kullamrlar. Birbirlerine ziyarete, 
hamama, gezintiye giderlerken nargilelerini de bera
her taşırlar. Nargile lülelerini bile sokaklarda Arap 
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kartınlan satar. Nargile, Hindistan cevizi kabulundan 
yapılma· Kalyan dedikleri çeşitten ibarettir. 

•*• 

Bağdad'da .ilk geceyi~ yuka~da söylediğim gibi, 
Behçet Bey'in ·evinde geçirdikten sonra, ertesi Eki
min beşinCi günü şehrin alt başında Bubül-şarki tara
fında hurma portakal bahçeleri içind~ bir köşk kira· 
layıp oraya · taşındım. Sonra vali Takiyüddin Paşa ve 
Merkez Mutasarrıfı Nazım Bey, Ordu Müşaviri Hida
ye-t Paşa ve daha başka memurtarla tanıştım. -

Vali Paşa, memleketin üst başında, yukarıda adı 
geçen Necibiye köşkünde oturuyordu. Oraya gitmek 
için tophaneden geçerken, tophanenin kapısi önünde, 
özel olarak yapılmış ve etrafı top biçiminde ayaklara 
bağlı zincirlerle parmaklık çevrilmiş, yanın arşın 

yüksekliğinde bir set ve setin üstünde tunç toplardan 
birini gördüm. Bu top, mekanı Cennet olası, Dördün
cü Murad'ın Bağdad'ı (ikinci defa olarak) fethi sıra

sında kullandığı muhasara toplarındanmış .. Ancak et· 
rafındaki parmaklık tarzındaki zincirin üzerinde bir
çok sıtma bağlarının bulunması dikkatimi çekti. Ya
nımda bulunan zattan sebebini sordum; halkın bu ta
pu kutsal bildiğini, ziyaretine gelip dua ettiğini, hat· 
ta bazı kadınların yeni doğan çocuklarını buraya geti
rip topun ağzından içeri sokarak· etrafından döndük
lerini, ondan çocuklarının uzun ömürlü olmasını dile
diklerini söyledi. 

* " .. 
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Bağdad'da bir müddet kalacak olanlar ~utlaka 
binecek bir hayvana muhtaçtırlar. Bundan dolayı ben 
de bir at teda:dk etmek istedim; fakat güzel denecek 
bir Arap atı bulmak mümkün olmadı. Güz~l at sahibi 
olmakla tanınmış kimselerin ahırlannda asil fakat çir
kin birtakım kısraktarla birkaç tay bulunuyorsa da 
Bağdad'ın büyüklüğüne ve şöhretine göre hiç nisbe
tindedir. Bu hayvan kıtlığının sebebini sordum: 

«Güzel ve iyi at bulunmamasına Hindistan'a hay
van satışının yasaklanması sebep olmuştur; çünkü 
vaktiyle bu ticaretle uğraşan birtakım zengin at -cam· 
bazları vardı. Bunlar büyük ahırlarında her sene Şe. 
mer aşiretinin getirdiği yüzlerce hayyanlan terbiye 
eder, yetiştirirlerdi. Memlekette at satın almak iste· 
yenler o ahırlara paşvurup .beğendiklerini seçerler, 
hayvan satmak isteyenler de yine bu ahır sahiplerine 
satarlardı. Hasılı şehrin Kirh tarafı büyük bir at pa
zarı idi. Hindis.wJt'a hayVan gönderilmesinin yasak· 
lanması bu zengin canbazların işlerini çok kisıtladı. 
Bu hal ·ise geçimlerine yetmediğinden ellerindeki hay. 
vanlan sattıktan sonra artık Şemerlilerden yenısını 

almaz oldular. Şemerliler de yetiştirdikleri at ve tay 
lan satacak pazar bulamayınca bir daha Bağdad'a 
hayvan getirmez oldular. Hele bir söylentiye göre aşi· 
ret içinde doğan hayvanların yalnız dişilerini bırakıp 
erkeklerini öldürüyorlarmış. Bedeviler asil · olan kıs

raklardan iki ~ayda beklerler: Biri bunların günlerce 
ılgar gitmeye tahammüllü olması, öteki bunların do· 
ğurdukları tayları satın alıp istifade eylemesidir. At
ları satamayınca, ·beslemek külfetinden kurtulmak 
için onların erkeklerini öldürdükleri söylentisi doğru 
olsa gerektir. O halde şimdi, bu hayvan satışının ya· 
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saklanması istenilen maksada hizmet etmiş midir? 
Hayır. Yine bazı adamlar ·Çöllere gidip bedevilerden 
bulabildikleri at ve tayları yok pahasına satın alarak 
İran sınırından içeri sürdükten sonra oradan vapur
lara koyup ijindistan'a götürmektedirler. Neticede 
hayvan yetiştirmeye itina göstermiyorlar, .ikincisi 
Kirh'in büyük ve meşhur at pazarları kapandığından 
bir sınıf. halk geçiminden yoksun kalıyor, uçuncusu 
de hükümet bu yüzden, vaktiyle elde etti~i verıgiyi 

kaybetmiş bulunuyor.» 
cevabını aldım. 

Güzel at tedarik edebilmekten ümidimi keserek 
bir yağız Anze atı bulup aldım. Anze hayvanları da 
gayet güzeldirler; fakat daha küçük yapıdadırlar .. ~» 

Bağdad'ın içi ve çevresi hakkında da· 
ha epey çeşitli bilgiler veren Ali Bey, Ker
bela'ya da gidiyor ve orasım, sonra başka 
çevreleri anlatıyor. 

-KerbelA-

«Kerbela halkının hemen hepsi Şii mezhebinde 
ve İran asılhdırlar. Bunlardan başka her sene İran'
dan çok sayıda ziyaretçi gelip gider. On beş yirmi se
ne kadar önce memleketin genişletilmesine girişibniş, 
eski malıailelerin dışında, sokakları geniş ve munta· 
zam bir mahalle kurulmuş ve hükümet konağı da bu 
yeni mahallenin sonuna inşa edilmiştir. Eski malıal
telerin sokakhirı pek dar olduğu gibi evlerin sokağa 
bakan pencereleri de yoktur. Şehrin çarşısı taştan 

kemerli (bedesten biçiminde) ve esnafın çoğu İranh-
p : 17 
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dır. Adi kahvehanelerden başka, şehrin bir meydanm
. da bazı kimseler birer kahve ocağı kurarak açıkta çay 
ve kahve satarlar. Eski mahalleler sokaklarının dar
lıklarmdan başka, temizlikten mahrum oluşu da üzün
tüyk göze çarpar ve kokudan geçilmez. 

Kerbela'ya Hüseyniye adlı büyük bir kanal ile 
Fırat'tan su getirilir. Mevsimine göre bu kanalda bü
yük kayıklar işler. Kerbela'nın bu tarafmda toprak 
verimli ve ekilidir. Kanal boyu hurmalıkları bir buçuk 
saat kadar azmır gider. 

Varışırom ertesi sabahı şeliitlerin reisi ve büyük 
peygamberimizin torunu t!mam Hüseyin hazretleriy· 
le İmam Abbas hazretlerinin türbelerini ziyaret et
tim. İmam Hüseyin hazretlerinin türbesi, İmam Musa 
ht>.zretlerinin türbesine benziyorsa da bu ondan daha 
süsülü ve gösterişlidir. Mesela kapıları baştan başa 

altın ve gümüş kaplamadır; üzerlerinde kabartma 
Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılı kitabeler ve gümüş çi· 
viierin başlarında pek değerli taşlar vardır. Türbe 
içinde son derete büyük avizeler ve kubbenin etrafın
da altın ve gümüş levhalara yazılmış mersiyeler asılı
dır. Duvarların bir kısmı yeşim denilen kıymetli taş

tan ve yerleri de renkli mermerdendir. Kabrin üzerin
de altıri ve gümüşten yapılı bir çerçeve olup, içindeki 
sanduka yeşil örtülüdür. Çerçevenin bir kapısı var
dır Kilidi Seyyid Cafer adlı hatırı sayılır bir zattadır. 
Seyyid Cafer kapıyı açtığında ziyaretçiler sandukanın 
yanına yaklaşıp dua ederler. Seyyid Cafer Efendi ba
na özel bir ilgi göstererek kapıyı açıp ziyaretime yar
dım etti ve . matem günlerinde sandukanın üzerine ko
nulması adet olan siyah örtüden, hatıra olarak, bir 
parçasını bana hediye etti. Türbenin kubbesiyle mi-
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narelerinin alemlerinde devam lı olarak siyah bir san
cak asılıdır. Türbe içinde bir çok alıundlar (1) .vaaz
lar ederler; ziyaretçilerin kimisi yüksek sesle mersi
ye okur, kimisi feryad edip ağlar. Gerçekten de bu zi· 
yaret esnasında o çok acıklı Kerbela faciasının akla 
gelmemesi ve bundan derin bir elem duymamak 
mümkün değildir. 

Türbenin avlusunda birtakım kehribar, akik ve 
necef taşlarından yapılmış tesbihler vardır; sergiciler 
bunları ziyaretçilere satarlar. Bir çok Arap kadınları 
da hurma yaprağından yapılmış hasır yelpazeler sa
tarlar. 

Şiilerin Kerbela'ya çok sayıda cenaze getirip 
gömdükleri malumdur. Bundan dolavı avlunun dört 
tarafındaki odaların pek çoğunda Hind ve İran prens
lerinin mezarları vardır. 

Halktan kimselerin cenazeleri kıl ve çuval sarılı 

tabutlar i·çinde gelir. Meydanın altında mağaralar bu
lunduğundan bu cenazeler önce tiirbe içine getirile
rek mezarın çevresinde dolaştırıldıktan sonra götürü
lüp o mağaralara ·konulur. Mağaralar her ne kadar 
çok büyük ve genişse de her sene getirilen cenazeterin 
çokluğundan dolayı üç be.ş yılda bir kere bunların bo
şaltılması zorunluğu vardır. Söylendiğine göre o za
man boşaltılan kemikler, odun yerine, külhanlarda 
yakılmak üzere hamamcılar tarafından satın alınır

mış. 

İmam Abbas hazretlerinin türbesi de ötekilerin 
benzeri ise de burası altın ve gümüş işlemeli olmayıp 

(1) İran'da din adamlarına, imam ve hocaZara genı:;~likle 
ahund adı tıerilir. 
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çeşitli çiçek ve resimlerle süslü İran çinilerinden ve 
tuğladan dır. 

Ekimin yirminci Çarşamba günü sokakta bir gü
rültü· işiterek uyandım. Misafir bulunduğum evin so
kağa penceresi 'olmayıp balkon gibi bir yere açılan 
kapısı vardı. Bu kapıyı açarak sokağa baktım. Kırk 
·elli kadar Bedevi Arap ellerinde tüfek, kılıç ve kalkan 
ile (aruzun) Mefatlün feülün ölçüsünde bir cümleyi 
devamlı tekrarlayarak· ve cimnastik adımlarıyla dur
dukları yerde sıçrar gibi yürüyerek gitmekteydiler. 
Önlerinde hayvan üzerinde, eli mızraklı bir de şeyh· 
leri vardı. Bu şehy bazan atının başını çekip durduk
ça Araplar da durmakta iseler de durdukları müddet
çe kah ileri kah geriye dönerek ve hareket ederek 
sıçramanın ve söyledikleri cümle:ıin ahengini ve usu
lünü bozmamaktaydılar. Bunlar geçip gittikten sonra 
başka benzer yığınlar aynı şekilde sı·çrayıp bağırarak 
takım takım geçtiler. Bu gösterinin ne olduğunu ve bu 
Arapların böyle takım takım nereden gelip nereye 
gittiklerini ev sahibinden sordum. 

«Bugün ünlü Arap kahramanlarından Hürr adlı 
zatın şehir yakınındaki türbesinin ziyaret günüdür. 
Etraftaki Arap kabileleri böyle takım .takım ziyaretine 
giderler. Arapların söyledikleri cümle şeyhlerinin şöh· 
retini veya medbini anlatan mısradır. Böylece şeyhle· 
tinin övgüsünü yaparak sıçrarnalarına Araplar arasın
da havse denir. Şenlik, ziyaret, düğün gibi şeylerde 

böylece· hareket etmek onların kendilerine mahsus 
gelenekleri dir» dedi. .. 

İmam Hüseyin hazretlerinin türhelerinde Hint ve 
İran'dan gönderilmiş çok çeşitli ve çok değerli eşya 
ve mücevherat vardır. ·Bunlar türbeniı:ı içindeki ha-



m

zine odasında muhafaza edilir. Bağdad'a dönmek üze· 
re Kerbela'dan ayrılmadan önce bu hazinenin müm· 
künse bana gösterilmesini türbedar Seyyid Cevat 
Efendi'den rica ettim. Önüme düşerek evvela meydan
:laki odalardan birinin kapısını açıp: «İşte burada 
'-ıalılar bulunmaktadır» dedi. İçeri girdimse de oda ka
ranlık olduğu için, halıların top top raflarda durdu· 
ğunu tahminle anladım; ama bir şey göremedim. Ora· 
dan çıkıp türbenin içine ·girdik. Burada da büyük 
anahtarlada ve büyük bir zorlukla bir kapı açarak 
karanlık bir odanın içine girdik. Bir kenarda iki bü
yük tahta sandık duruyordu. «İşte bunlar tepeleme 
altın gümüş ve mücevherat ile doludur; üzerieri de 
Bağdad Evkaf Muhasebecisiyle benim tarafıından 
müştereken mühürlüdür» dedi. Ayrıca açık bir san· 
dık göstererek «Bunda da bazı sırma işlemeli, ay
ları altından bayraklar ve başka süs eşyaları ile tür
benin çevresindeki demir şebekenin perdeleri var» 
diye ehemmiyetsiz birkaç şey gösterince elimde ol
mayarak gütmeye başladım. Ben de göreceğim güzel 
şeylerin önemlilerini kaydetmek için bir not defteri 
ve kurşun kalem hazırlamıştım. Adamcağız sanki 
sandıkların yerinde olup olmadığını araştırmaya gel· 
mişim gibi, lütfen zahmet edip, birkaç kapalı sandık 
gösteriyordu. 

- Taak-ı K.lsra -

Selman-ı Pak hazretlerinin türbesiyle, meşhur 

Taak-ı Kisra yani eski Sasani hükümdarlarının devlet 
merkezi olan Medayin (şehri) harabesi Bağdad'dan 
altı saat aşağıda, Di.cle üzerindedir. Görüp ziyaret et· 
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rnek üzere iki arkadaşla birlikte Aralık ı;tyının yedinci 
Cumartesi . akşamı Lenc Kumpanyası'nın Basra'ya gi
den bir · vapuruna binerek, gece saat dörtte, Bağdad'
dan hareket ettik. Mevsim sebebiyle Dicle'nin suları 

azdı. Bir buçuk saat kadar yol gittikten sonra Garire 
denilen yerin önlerinde vapur kuma oturdu. 

Bir arızaya uğramaksızın gidilseydi ki, Taak~ı 

Kisra'ya gece saat onda varılacaktı. Saat on ikide sa· 
bab olduğu için iki saat kadar ıssız çölde karanlıkta 
ve ayazda beklemek lazım geldiğinden yolda ne kadar 
gecikirsek o kadar işimize gelecek, hatta vapurda bi
raz ·uyku kestirrnek mümkün olacaktı. Bundan dola. 
yı vapurun kuma oturmasına memnun oldum. Lakin 
vapuru kurtarmak için etrafa attıkları demirlerle, 
zinciNerin ve tayfalann gürültüsünden gözümü kapa
mak mümkün olmadı. Bir saat sonra kumdan kurtul
duk ve saat on birde Taak·ı Kisra önlerine vasıl ol
duk. Buraya vapur uğramadığı halde, kaptan özel 
olarak durup, bizi karaya çıkaracağını vaadetmiş ve 
biz de bunun üzerine binmiştik. Kaptan çok nazik, 
ikramcı bir adamdı. "'olda bize bir hayli izzet ikram
da bulundu ve Taak-ı Kisra'nın önünde durarak kayı
ğıyla bizi karaya çıkardı. 

Dicle'nin sol yakasında bulunan bu yer ne kadar 
ıssız bir çölden ibaretse de yine de bucak merkezi 
olarak kabul edilmekte ve bir de bucak müdürü bu
lunmaktadır. Sabaha daha iki saat' vardı ve rüzgar 
.sertçe esmekteydi. Biraz ileride görünen müdür kona
ğına kadar gidip kapıyı açtırarak orada banndık. Gü
neşin doğuşundan sonra Selman-ı Pak türbesiyle Kis
ra'nın taakinı ziyaret ettik. 
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Türhe adi ve harap bir kulübeden ibaretti. Kis
ra'nm taakı tuğladan yapılmış gayet büyük bir bina
dır. Ortasında yetmiş beş ayak yüksekliğinde ve kırk 
ayak eninde bir taak vardır ki, dört saatlik mesafe
den görünür. Duvarlannın, sandal denilen kokulu. 
ağaÇtan yapılmış hatılları bugün artık abanoz halini 
almıştır. Hazreti Muhammed'in doğduğu gece çatla· 
mış olan yeri (1) hala durmakta ve gözle görünmekte
dir. Sarayın çevresinde Medayin şehrinin kalıntıları 

vardı. Harabeler arasınqa mozaik işledikleri küçük ve 
renkli taş parçalan buldum .. 

Taak-ı Kisra'dan kara yoluyla dönmek üzere, 
Bağdad'dan yola çıkarken, hayvanlarımızla kahvaltı· 
mızı ısmarlamıştık. Saat dörtte geldiler. Yemekten 
sonra yedi buçukta hareket ettik. İki buçuk saat ile· 
ride, Dicle'ye dökülen büyük nehirlerden Diyale'yi ka
yıklarla geçip gün batışıyla birJikte Bağdad'a var
dık. 

- Hille-

Martın birinci Cumartesi günü Hille'ye doğru 

Bağdad'dan yola çıktım. O günün akşamı yoldaki İs
kenderiye adlı· handa kaldım. Yattığım oda yarasalar· 

(1) Bilindiği gibi Medayin şehri tran Saşani deuıetfnm 
merkeziydi. Müslümanlık doijup hızla gelişirken. Arap 
orduları Mezopotamya'yı da ele geçirip bu şehri yık
tılar. Şehrin Taak-ı Kisra adını taşıyan ünlü sarayı 
da bu arada haraboldu. İslam tarihlerinde. sarayın 
ünlü takının Hazreti Muhammed'in doğduğu gece yı
kıldığı yolunda bir siJylenti bulunmaktadır. 
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la doluydu. Sekiz on tanesi birden odanın içinde do. 
laşıp yüzüme gözüme çarprnaya başladılar. Bunları 

odadan dışarı defedip girip çıktıkları delikleri gazete 
ve bez parçalarıyla tıkayıncaya kadar başıma hal gel
di. Yarasa belasına son verdikten sonra yattımsa da 
bu çevre Mart başında Mayıs gibi sıcak olduğu için 
çeşitli sinekler ve böcekler ayaklanmıştı. İçeriye kur
bağa ve yılan sesleri gelmeye, duvarlarda pek çeşitli 

siyah böcekler dolaşmaya başladı. Hasılı Nuh'un Ge· 
misi gibi çeşitli hayvanlarla dolu bulunan bu odada 
uyumak mümkün olmadı. 

Ertesi gün oradan hareketle, üç saat gittikten son
ra yol üzerinde, çadır altında kalıvaltı edip iki saat 
daha ileride Mahavel hanına inip biraz İstirahat et 
tim. İskenderiye'den Mahavel hanına kadar beş ve 
Malıavet'den Hille'ye kadar üç saatlik yol vardır. 

Bir bucak merkezi olan Mahavel, yoldan bir saat 
içeride, sol tarafta kalır. Mahavel hamndan Hille'ye 
giderken Babil harabeleri de yolun sağ tarafındadır. 

Hille'ye girmeden önce bu harabeleri görmek üzere o 
tarafa yöneldimse de ekili araziyi sulayan arklardan 
geçmek mümkün olmadı. Yine yola dönüp ikindiden 
sonra Hille'ye vardım. 

Hille, Fırat nehri üzerinde önemli bir mutasarrıf· 
lık merkezidir. Şehir nehrin her iki tarafındadır, öte· 
kiler gibi burada da iki yakayı bir ahşap köprü birbi
rine bağlar. Birkaç seneden beri Fırat'ın suyu daha 
üstlerdeki kanallara yöneltildiğinden Hille'nin önün
den geçen asıl yatakta pek az su kalmış, hurmalıklar 
kurumaya yüz tutmuştur. Bunu gören halkın başkt• 
taraflnra göçe. başlaması üzerine, suyu eski yatağın 
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getirmek için hükumetimiz bir baraj yapma hazırli
ğına girişmiştir. 

-Babil-

Hille'ye varışıının ertesi günü, muhasebeci Süley
man Efendi ile birlikte Babil harabelerini gezmeye 
gittik. Bu büyük harabenin büyük tuğlalardan yapıl"' 
mış bir iki duvarı hala ayakta durmaktadır. Yakınlar
daki köyler ve kasabalarda yapılan binalarda bu ha. 
rabelerden çıkanlan tuğlalar kullanılmaktadır. Hara· 
beter içinde birkaç çeşit kum ve taş kınntılarından 
harç suretiyle dondurulmuş kare biçimli yapı taşla. 
rıyla kırmızı somakiden· (yapılmış) bir arslan heykeli 
vardı. O~talıkta ondan başka bir şey görmedik. 

- Kefl ve Köfe -

Martın dördüncü· Salı günü, Necef'i ziyarete gi- · 
derken, Zülkefl peygamberin türbesi orada bulundu
ğu için Kefl diye anılan köye uğradım. Kefl küçük 
bir köyse de Zülkefl peygamberin türbesi Yahudile
rin büyük bir ziyaret yeridir. Bağdad musevilerinden 
olup sahibi bulunduğu geniş topraklan ekip biçrnek 
için burada yerleşmiş bulunan Salih Danyal Efendi'· 
nin evinde bir saat kadar istirahat, Zülkefl türbesini 
ve Hızır Aleyhisselam'ın makamı olduğu söylenilen 
yeri ve camiyi ziyaretten sonra mavna büyüklüğünde 

bir kayıkla Kufe'ye doğru yola çıktım. Akıntının şid
deti yüzünden Kufe'ye bir buçuk saatte vardı:k. Su
yun yüzü Necef'i ziyarete giden kadın, erkek birçok 
Arap ziyaretçilerinin binmiş olduklan kayıklarla do· 
Juydu. 
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Kufe bugün birkaç dükkfınla kamıştan beş on evi 
bulunan bir hurmahktır. Necef'in iskelesi olduğu için 
burada ziyaretçilerin emrine hazır daima birkaç hay
van bulunur. 

İskeleden bir çeyrek saatlik mesafede Hazreti 
Muhammed'in bazı arkadaşlarının mezarları, Hazreti 
Ali'nin evi, Hazreti Fatma'nın ekmek pişirdiği tandır, 
Hasan ve Hüseyin hazretlerinin eğitim gördükleri 
mektep gibi yerleri içine alan çevreyi ziyaret ettim; 
bir buçuk saat sonra da Necef'e ulaştım. 

-.. Necef-

Şehir büyükçe bir surla çevrili 
rıdan ve uzaklardan Hazreti Ali'nin 
kubbesi görünür. Necef, Kerbela'ya 
merkezidir. 

olup, daha 
türbesinin 
bağlı bir 

dışa

altın 

kaza 

Kufe ile Necef arasındaki çölün mesafesi az ol
duğu halde, vaktiyle Arap aşiretlerinin ziyaretçilere 
saidırmalan yüzünden, her on. dakikalık mesafeye 
bir kule yaptırılıp içine asker konurmuş .. Bugün artık 
hu yol üZerinde asayiş ve güven sağlanmıştır. Bundan 
dolayı askerler kaldırılmış, kuleler de harap olmaya 
yüz tutmuştur. Şehrin dışı boş çöldür; bulunduğu 

yerin Fırat'tan yüksek olması sebebiyle ziraat da ya
pılamamaktadır. Kalenin içi sadece evlerle doludur, 
bağ ve bahçeleri yoktur. · 

O gece Düyun-ı Umumiye memuru Abbas Efen
di'nin evinde kaldim ye ertesi sabah erkenden Haz
reti Ali'nin türbesini ziyaret ettim. Türbe ve avlusu 
Hazret'i Hüseyin'in türbesine bepzemekle beraber 
bunun dış duvarlarının üzerinde mineli levhalar var· 
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dır. Türbedeki pencerelerden birinin içinde İran şah
larından Muhammed Kaçar'la eşi gömülüdür. Bu me
zarların üzerinde tek parça halinde balgami denilen 
taşlar vardır. Bu taşların üzeri kabartma resim ve ya· 
zılarla sanatlı bir şekilde işlenmiştir. Kerbela'da ol· 
duğu gibi Necef'e de İran'dan cenaze getirilip gömü-
lüyor. · 

Türbenin ve avlunun . içi ziyaretçilerle doluydu. 
Ça~şı ve pazarı biraz dolaştım. Avludaki sergilerden 
bir iki «Necef taşı» tesbih satın aldım. ve alırken 
bu taşın m~deninin .burada olmayıp Hindistan'da ol
duğunu, oradan getirilip burada işlendilini öğren· 
dim.• 

Necef'ten Ba~ad'a dönen yazar, şeh· 

riıi ve dolaylarınm tarım, ticaret ve ·en
ıdüs.trisinden söz edip geniş bilgi verdik~ 

. ten sonra aşağıdaki konuya geçiyor: 

- Bafdad'da Ya .. yış ve Adetler-

Bağdad'da kışları yaAmur ya~ar, kar yalmaz. 
Fakat, büyük bir olay kabul edilerek, on beş yirmi se· 
nede bir kere kar yağdığı da olurmuş. Benim bulun· 
duğum 1886 yılı ocak ayında bir Çarşamba güriü sa
bahı iki saat kadar kuşbaşı kar yaldı ve Dicle nehri 
Diyarbekir'den Cizre'ye kadar dondu. 

Bağdad'ın ilkbaban Marttır. Nisan'da birdenbire 
sıcaklar basar. N~san ortalanna doönı ısı otuz sekiz 
dereceye ... kadar yükselir. Yaz geceleri çati' altında 
yatmak imkansız olduğu gibi gündüzleri de evlerin 
içinde oturulamaz. Sabahlan öğleden öncelere kadar 
odaların önündeki tarama denilen gezinti yeriyle evin 
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ikindiye kadar yer katındaki serdahiarda oturulur. 
İkindiden sonra yine açıklıktaki gölge olan yerlerde 
barınılır. Akşam üstü damlara Çıkılır ve geceleri ora~ 
da yatılır. Gündüzleri serdahiarın içini, avluyıı ve ta· 
ramaları devamlı kovalarla sularlar. Serdahiarın pen· 
cereleriyle tarama direklerinin arasına aAul koY,arlar. 
Aiul; hurma dallarından yapılmış iki parça çel-çeve
nin arasına konulan devedikeni çeşidinden bir otun. 
adıdır. Bu çerçeveler paravana veya tahtaperde gibi 
rüzgArın estiği tarafa konulduAundan, sulandıkça bun
dan geçen rüzgirın sıcaklığı azalır. Aiullardan başka 
serdahiarda havanın akımını · s~lamak için badgir d~ 
niJen ocaklar ve tavana asılı panka denilen büyük 
yelpazeler vardır. Serdabın dışında bir hizmetçi, bu 
yelpazeye bağlı olan ipin ucunu çekerek onu sallar. 
Bir de hurma yapraklanndan yapılmış hasır yelpaze· 
ler boldur. Gelen bir misafire kahve ve sigaradan ön
ce, Qirer yelpaze verilir. 

Bağdad'da· suyu çok serin tutan topraktan test\~ 

ler ve bardaklar yaparlar. Bunlar gündUzleri serdab~ 
lardaki çukurlarda ve akşamdan sonra damlarda du
varların üstüne konulur. Çukurda rutubetten, damda 
da · akşamdan sonra esen serin rüzglrın tesiriyle su. 
buz gibi soAur. Dicle'nin suyu, süzgeç taşlardan geçi· 
rildikten sonra, pek lezzetli ve hafif bir sudur. Bir de 
belediyenin idaresinde vapur Iliakinesiyle işletilen bir 
buz fabrikası vardır. Burasının yaptığı buz, sıcaklığın 
kırk sekiz, elli dereceye vardığı zamanlarda, hele yaz ra· 
mazanlannda Bağdad'da bulunanlara doğrusu yeniden 
can verir. 
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Geceleri damlarda karyolalarda ve açıkta yatılır. 

İlkbaharda Dicle'ye yakın olan ve bahçeler içinde bu
lunan evlerde sinek böcek gibi başaratın bin bir çe
şidi, damlarda fenerierin ışığına milyonlarca hücum 
ederek insanı çok rahatsız ederler. Bundan dolayı, on
ların · şerrioden korunmak için, güneş batınadan ye
mek yemek fenerierin axdınlığından uzak oturmak 
ve karyolalara cibinlik koymak mecburiyeti vardır. 

Yazın sıcaklığı bu hayvanları yaşatmadığından, sıcak

lar artınca onlar da yok olurlar. Bundan sonra artik 
damlarda yatmak çok tatlı olur. Zira ·geceleri daima 
serin rüzgar eser: bunun yanında göklerdeki yıldızla
rın, hele mehtabın ve damlarda yanan. öteki fenerierin 
görünüşü gayet boştur. O zaman gündüzleri çekilen 
sıkıntı unutulur. 

Vaktiyle .iki· sene kadar memurlukta Bağdad'da 
bulunmuş olan Müze Müdürü Harndi Beyefendi (1) 
Bağdad'ın sıcaklığını anlatabilmek için: «Bu memle
kette yazlan rafadan yumurta yenilemez; çünkü. yu· 
murta tavuktan çıkar çıkmak hazırlop olur» der. 
Gerçekten de Bağdad'da yazları devamlı· surette kırk 
dörtten kırk sekiz dereceye kadar sıcak olur. Tem
muz içinde elli derecey~ çıktığı görülmüştür. Bunun
la beraber, yazın asla rutubet olmadığından, insan 
öyle pek rahatsız olmaz .. Hamam sıcağı otuz altı dere· 
ce iken insanı bunaltır ki sebebi rutubettir. 

Bağdad'ın akrebi Ha.ziranda ortaya çıkıp Ekime 
kadar görülür. Bu hayvan gündüzleri dolaşmaz. Yalnız 
gece meydana çıkar. Evlerin serdablarıyla avlulannda, 

(1) Tilrkiye'de miü!eciliği kuran ressam ve arkeolog 
Hamdi Bey (1842-1910). 
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sokaklarda gezer; bazan odalara girer. Damlarda görül
mesi pek nadirdir. Üzeri toprak döşeli damlarda bazan 
göze çarparsa da tuğla döşeli olanlarda yoktur. Ga
riptir ki. bu hayvan adi beyaz tahtadan yapılmış ke
.ı;evetlere asla tLrmanmaz. Geceleri sokakta toprak 
üzerinde yatan bekçilerin akreplerden korkmayışları 

insanı şaşırtır. Besbelli bu adamların derileri ve ayak· 
larının nasırları tahta gibi sertleşmiş olduğu için ya 
akrep onları sokamıyor, yahut kendileri akrebin sok
tuğunu hissetmiyorlar. 

Bağdad'da evlenme törenleri de çok ilgi çekicidir. 
Halk tabakaSının düğünlerinde gelinin ·çeyizi bir gün 
evvelinden güveyinin evine götürülür. En önce kalay· 
lı bakırdan büyük bir su göğümü gider. Arap kadın
ları muhtaç oldukları suyu nehirden bakır güğümler· 
le kendileri taşıdıkları için bu gugum çeyızın en 
önemli parçalarından biri sayıhr. Ertesi Perşemb~ 
günü yirmi otuz kadar kadın, gelini ortalarına alıp 

yaya yürüyerek güveyinin evine giderler. Yolda iki 
kadın gelinin koltuklarına girer ve bir kız çocuğu, 
gelinin önünde, bir aynayı ters tutarak yürür. Gelin . 
hem yürür hem de devamlı bu ayanaya bakar. En ön
de iki kişi başlarında, · ince bir tült> sarılı, küçü'k bir 
çekmece götürür. Bu çekmeeelerin çeyiz ile gönderil- · 
meyip de gelini~ birlikte gitmesi. para ve ziynet çek
meeeleri olduğu içinmiş. 

Zenginler.in gelinleri bu tarzda ~okaklarda gez
dirilmez. Buna karşılık güveyiler alay halinde gece 
sokaklarda gezdirilir. Bu alayda bazan bir iki takım 
çalgı, davul ve zurna ile köçekler, bir çok fener ve 
meşaleler ve eski usulde rnurnlarla donatılmış tabla· 
·lar bulunur. 
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Hıristiyan düğünleri de tuhaftır. Gelin alınacağı 

gece güveyi tarafı gelinin evinde toplamr. İki taraf 
şarkı ve bestelerle, opera tarzında karşılıklı konuş· 

malarta pazarlık yapar ve gelini alıp gece götürüler. 

Bağdad'da birkas: türlü. saz ve çalgı bulunur. Bi· 
rincisi geniş halk yığınlannın rağbet ettiği davul ve 
zurnadır. Baytamlarda yahut evleome törenlerinde 
sokaklarda dolaşırken bu davul ve zurnacılar; me
murların ve memleketin ileri gelenlerinin evleri önün
de durup: «Çevre yanım bağ olsun, filan ağa sağ ol
sun» diye Türkçe bir beyti tekrar tekrar söyleyerek 
bahşiş isterler. İkincisi santur ve İübab . ile darbuka· 
dan meydana gelen incesazdır. Lakin söyleyenierin 
sesleri pek fena olduktan başka, haykırır gibi de ba
ğırır çağırırlar. Üçüncüsü ise Yahudilerin fakir fuka
ra . çocuklarından teşkil etmiş oldukları bir çeşit han
do mızıkadır .. 

Bağdad'da sıc!lk mevsimlerde cenazeleri gece gö· 
merter. Daha evlenmemiş gençlerle bakire kızların 

cenazelerinin önünde tef ve .dtimbelek çalarlar ve 
kadınlar da mezarlığa kadar giderler. Cenaze olan ev
lerde kadınlar aralarında bir hafta resmi matem tÖ
reni yapılır. Bu tören, ücretle tutulan birtakım ağla-
1·ıcı kadınların, ölen kimsenin medih ve senasım ila· 
hi tarzında okuyup feryad etmelerinden ve orada bi
riken komşu kadınların göğüslerine vurarak, hele he
le dedikleri «lü, lü, lü, lü! » diye bağırmalarından iba· 
rettir. ·Ağlayıcı kadınlar ilahileri vakit vakit okuduk
ları için ara yerde kahve şerbet ve nal'gileler içilir, 
gülüp eğlenerek sohbetler yapılır. Her sene ramazanın 
birinci gecesi, o sene içinde evlerinde cenaze meyda-
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na gelmiş olanların 'evlerinde bu resmi matem töreni 
mutlaka yapılır. 

Arap. takviminin aylarından biri 9lan Safer'in son 
Çarşambası bütün Bağdad halkının tatil ve şenlik gü· 
nüdür. İsmine «Çember-i sftri» derl~r. O gün resmi 
dairelerde bile yerli halktan olanlardan kimse bulun
maz. Müslüman ve Hıristiyan herkes şehir dışına ve · 

. balıçelere çıkıp yer içer, eğlenirler. Buna «Çember-i 
sftri» diye manasız bir ad takılmış ohnasının sebebini 
anlayamadım; kime sorduysam tatmin edici bir cevap 
da alamadım. 

Bağdad'da · İstanbul'un palikaryaları tarzında (1) 
ki baldırıçıplaklara ıcEbii Casim» d~rler. Araplarda 
ka harfini ce gibi söylediklerinden bunun «Ebu Ka· 
sım»dan bozulma olduğU anlaşılıyor da bu adın pa· 
likarya geçinen tosunlara verilmesinin sebep ve ma
nası «Çember-i siiri» gibi belli değildir. 

. Bağdad'a İran'dan gelen kimseler arasında birta· 
kım hekim geçinenieric fal bakıcıları da vardır. Fal·· 
cılar: «Kavval!. fettah-ı fal!.» diye bağırıp gezerler. 
Bunların ...:_faydalan yoksa rla- bir zararları da ol- . 
madığı için, sariatıarını yürütmelerine bir diyecek yok· 

· sa da hekim geçinen bazı cahillerin; ilaçlan da yanla· 
nnda bulundurduklan bir çekmece ile: «El hakim!.» 
diye bağırarak sokaklarda dolaşmalarına müsaade 
edilmesine bir hayli şaştım.» 

(1) Eski İstanbul'da Türk kiilhanbeylerine karşılık Rum 
lardan da kiilhanbeylik taslayanlar çıkardı. Halk bun
lara [.alikarya adını takmıştı. 
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Ali Bey'in İstanbul'dan dyrılıp altı ay. 
dan fazla Anadolu'da dolaştıktan sonra 
Bağdad'a gidişinirı, oradaki çalışmalarının 

üzerinden üç yıl ge.çmiştir. Yazar böylece 
üç buçuk yıl kadar bir süre İstanbul dı
şında kalır. Bağdad'da Düyôn-ı Umumiye'· 
den ayrılmış, çeşitli başka işlerde çalış

mıştır. Nihayet 1888 yılında, padişahın em
.riyle İstanbul'a çaıırılır. ,Dönüş yolculuğu 
ile ilgili notlarından bazıları aşağıdadır: 

Hindistan Yoluyla İstanbul'a Dönüş .,..-

«Düyiın-ı Umumiyece olan memuriyetimin lağve· 

dilmesinden sonra bir müddet Bağdad'da katara!c 
Mustafa Asım Paşa'nın valiliği sırasında belediye da
ireleri mlifettişliğinde, tramvay idaresiyle Emniyet 
Sandığı'nın yüzüstü kalmış hesaplarını dilzeltmek gÖ
revinde ve çalışmalarını adeta durdurmuş bulunan 
Sanayi Mektebi (Erkek Sanat Enstitüsü) nin yeniden 
faaliyete geçirilmesi gibi konularda vilayet tarafından 
bana verilen geçici işlerle vakit geçirirken, padişah 
hazretlerinin emriyle ve yolluğum gönderiterek 1s
tanbul'a çağnldım. 

Mevsim icabı deniz yoluyla dönmek bana kara 
yoluyla gitmekten daha iyi ve kolay göründü. Çünkü 
Eylülden ~_onra bu çevrelerde şiddetli yağmurlar ya
ğar. Halep'e kadar Fırat boyu yirmi beş günllik mesa
fede geceleri çadır altında yatarak kara yolculuğu et
mek kolay değildir. Deniz yolu ise bu mevsimde pek 
rahattır. Çünkü Hint denizinde yazları Haziran başın-. 
dan Eylüle kadar brasat dedikleri şiddetli rüzgarlar 

F : 18 
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eserek büyük fırtınalar koparırsa da, Eylülden sonra 
brasat sona erer ve bütün kış boyu deniz gayet dur
gun ve güzel olur. 

Eşyaını mezada verip sattırdım; adamlarıma izin 
verdim. 1888 yılı Ekiminin yedinci Cuma sabahı Lenc 
Kumpanyasiı'nın biı:l vapuruna binerek Bağdad'dan 
Basra'ya hareket ettim. Geçici bir görevle Bağdad'a 
gelip İstanbul'a dönmek üzere olan Kurmay Yarb~y 
Arif Bey de bu yolu tercih ettiğinden bir hemşeri yol 
arkadaşına rastladığımdan memnun oldum. 

Bağdad'da üç yılı dolduran kalışım süresince bir 
çok dost edindiğimden onların ve şehrin. bir çok ileri 
gelenlerinin vapura kadar gelerek beni uğurlamaların
dan gurur ve sevinç duydum. 

Dicle suyu bu mevsimde azalmış olduğundan va
pur pek çok yerde otura kalka akşama kadar ancak 
Taak-ı Kisra. önlerine kadar gelebildi. Orada geceledik. 
Ertesi günü Aziziye'nin önüne kadar gidebildik. Daha 
ertesi günü vapur · bir kumluğa oturdu. Akşama kadar 
kurtarma işleriyle uğraşıldı; dolayısıyla Bgayle deni
ler yerden öteye gidemedik. Dördüncü günü altı sa
at kadar sığ bir yeri geçmeye savaştıktan sonra artık 
hiç bir· yerde durmaksızın saat on bir buçuk suların· 
du Kutülamare'ye geldik. Burası Bağdad'a bağlı bir 
kaza merkezidir. Ezandan sonra Kutülamare'den ha
reket ettik. Ertesi günün akşamı Basra'ya bağlı muta
sarrıflık merkezi Arnara'ya uğradık. Daha ertesi Eki
min ikinci ve Bağdad'dan ayrılışımızın altıncı gunu 
öğle vakti, Fırat ile Dicle'nin birleştiği Kurna denilen 
yere gelerek, ezandan sonra Basra'ya vasıl olduk. 
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-Basra-

Daha yukarılarda bir münasebetle anlatıldığı üzere, 
Fırat ile Dicle'nin birleştiği Kuma'dan itibaren Bahr-i 
Faris denilen (İran Körfezi) Basra körfezine kadar 
nehir çok büyür ve adı Şattülarab olur. Şattülarab'da 
gel-git olayı görülür. Gel-git hergün iki defa mey
dana gelirse de aybaşları ile dolunayda, yani her on 
beş günde bir fazlaca olarak büyük deniz gemilerinin 
Basra'ya kadar gelip gitmelerine elverişli hal alır. 

Onun için büyük vapurlar Basra'dan sadece on beş 
günde bir hareket ederler. Biz Basra'ya gelirken gel 
olayı vardı; Şatt'ın üzerinde birtakım adalarla balık 
aviarnaya mahsus kamıştan yapılmış ağıHar meydan
da iken, yanın saat içinde su yükselip hepsi kaybol
du nehir adeta deniz halini aldı. 

Basra tam Şattülarab'ın kıyısında değildir. Bir 
çeyrek saatlik mesafede sağda içtedir. Şattülarab üze· 
rinde gümrük ve liman daireleriyle tıüccar mağaza

ları, vapur acentaları, konsolosluklar vardır. Buraya 
Aşar derler. Gümrük dairesinin önünden içeriye doğ. 
ru, Basra şehrine kadar bir kanal gider. İki tarafı 
çeşitli evler ve bahçelerle doludur. Bu kanaldan bah· 
çelere bir çok arıklar açılmıştır. Gel-git olayının te· 
siri kanalda da belli olursa da Fırat nehrinde gördü
ğüm birtahm kayıkların gelip gitmesine engel ol
maz. Yalnız bu kayıklar Fırat'takilerden daha munta· 
zamdır. içlerinde döşeme ve üzerlerinde tente bulu· 
nur. Basralılar zevklerini bilen ve seven kimseler ol
duğundan, güzel havalarda kadın erkek bu kayıklara 
dolarak bütün gece sabaha kadar çalgı çağana ile ne
birde gezip eğlenirler. 
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Hurma ürünü zamanında Basra'dan direkt olarak 
Süveyş'e gJden şilepler bulunursa da muntazam işle
leyen vapurlar yoktur. Muntazam posta «Britiş İndi· 
ya» adlı İngiliz kumpanyasımn her on beş günde · bir 
Basra.'dan Hindistan'a işleyen vapurlanna mahsustur~' 
İşte bunun için beri de Hindistan'a ve oradan . ı\kde
niz'e giden vapurlardan biriyle Süveyş'e gitmek ınec-
buriyetindeydim. -

Basra'ya van_şımızın ertesi günji, Bağdad'dan gel· 
diğimiz vapur:un kapt~~ Mösyö Klemens'in yardımıy· 
la Britiş İndiya Kumpanyaın'nın acentasına giderek, 
üç gün sonra Porolya ·adlı bir vapurun Basra'dan ha.. 
reket edeceı.tini . öğren4im. Basra'dan . Bombay'a, ye
mek.li olarak, iki yüz rupye yani onbeş lira karşılığı 
birinci kamara biletini yine Mösyö Kleınens'in himme
tiyle altmış yedi rupye noksanına, yani yüz otuz üç 
rupyeye aldım. 

Basra Valisi Şaban Paşa, Aşar'da bir yalıda otur-, 
maktaydı. Basra'dan hareketimiz gününe . kadar üç 
gün bizi evinde misafir etti. Havasının ağırlığı lle 
meşhur olan Basra'ya göre Aşar'ın havası iyiyse de 
nedense halk tarafından henüz rağbet olunmadığın
dan, yukanda adını verdiğim yerlerin dışında, ev ve 
mesken pek azdır. 

Basra'da bulunduğum üç gün içinde şehri gezdim. 
Her ne kadar vilayet merkezi ise de on bin kadar nü
fuslu, sıcağı ve rutubeti fazla, sokaklan ve evleri mun
tazam olmayan küçük bir şehirdir. Fakat humiası 
çoktur; başlıca ticareti de bu yüzdendir. Ağır havası 
ve rutubetinden ·dolayı geceleri, Bağdad gibi, evlerin 
damlarında açıkta yatılamaz. Sıtması da meşhurdur. 
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Arnman sahillerinden Basra'ya pek çok yelkenli 
gemi gelir. Bu yelkeniilerio şekli, eski resimlerde gö
rülen kalyonlar gibidir. Bunların sekizer onar çifte 
büyük ~ımdalları vardır ve küreklerinin ucu berber 
aynası gibi yuvarlaktır. Kürek çekerken tayfalanndan 
biri mütemadiyen Arapça gayet güzel ve insanı saran 
gazeller okur. · 

- Basra KörgeZt -

Ekimin on beşinci Cumartesi günü erkenden Po· 
rolya vapuru ile Basra'dan hareket ettik. İki saat aşa
itıda, tran'ın Karun nehrinin Şattülarab'a karıştı~ı 
yerete Malımara'ya yaklaştı~ımızda sahilde11 iki top 
atıldı. Posta vapurlan gelirken ahaliyi haberdar et
mek için böylece top atmak oranın adetlerindenmiş. 

· Malımara'da üç saat kadar yiik aldıktan sonra hareket 
ederek beş saatte Şattülarab'ın bitimindeki Fav'ın 

önünden geçerek denize çıktık. · 

Fav, Şattülarab'ın a~zında, sağ tarafta, boş bir 
kumluktan ibaret bir yerdir. Nehrin girişine hakim 
oldu~ için .birtakım istihkamlar ve bir de telgraf 
me~kezi. yapılmıştır. Fa\·'dan sonra sa~ tarafta Ku
veyt limanı vardır ki gemiler için önemli bir sı~ınak
tır. Daha iterisi bir çok adalhrla dolu olan Bahreyn 
Körfez' dir. 

Saat on'a do~ru nehrin sarı renkli sularından 

kurtularak güzel bir hava içinde denizde yolumuza 
devam ettik. Ortalık son derece sıcaktı. Gece karnara
da yatılamıyotdu. Bundan dolayı yataklarımızı gü· 
vertede kuportaların üzerine serdiler. Açıkta yatt:ık. 
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Ekimin on altıncı Pazar sabahı sol tarafta İran 
da~ları göründiL Saat bir buçukta Bender-i Ebuşir'e 
geldik. Memleket yüksek dağların eteğinde, denize 
doğru uzanan yarımada gibi bir yerdedir. Vapurumuz 
sahilden haylice açıkta demir atmıştı. 

Şehri gezmek üzere Arif Bey'le beraber karaya 
çıktık. Bender-i Ebuşir, sokakları dar ve eğri büğrü 

küçük bir şehirse de, İran'ın başlıca iskelelerinden 
biridir. Çarşı ve pazarında nefis üzüm, ayva, nar gibi 
Şiraz'dan gelen meyvelerden başka bir şey yoktu~ 

Vapura dönmek için sandata binrnek üzere 'iken 
karşımıza bir adam çıkarak bizden sekizer tümen 
(İran parası) pasaport akçası istedi. · Pasaportlarımızı 
gösterdiks.e de aldırmadı. İran pasaportu almamız 
gerektiğini söyleyip pasaport almamız için bu parayi 
verınemizde direndi. Nihayet şehrin bu işleriyle ilgi
li memurunu bulup meram anlatmaya mecbur olduk. 
İlgili memur Hacı Muhammed İbrahim Han isimli 
aklı başında bir adamdı. İskele memurunun şu müna
sebetsizliğinden dolayı özür dileyip bize çay ve nargi
le ikram etti. Eğer vapurun uğrayacağı başka İran ·şe
hirlerine çıkacak olursak yine böyle bir durumla kar
şılaşmamamız için elimize açık bir mektup da verdi. 
Kendisine minnet ve teşekkür ederek vapura döndük. 

Vapurumuz ertesi günü de akşama kadar lhnart" 
da yük aldıktan sonra ezan vakti hareket etti. Bir 
saat ileride İngilizlerin İran sularında görevli donan
masının bulunduğu yerde duruı:.' yüksek rütbeli bir 
deniz subayını alarak yine yoluna devam etti. Bu zat, 
Maskat limanında bulunan Turkuvaz adlı bir İngiliz 
savaş gemisinin kumandanıymış. Birkaç dil bilen, ki
bar ve nazik tavırlı bir adamdı. Kendisiyle Maskat'a 
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kadar vapur arkadaşlığı ettik. O çevreler hakkında 
bana faydalı bilgiler verdi. 

Ertesi gün hiç bir yere uğramaksızın yolumuza 
devam ettik. Sol tarafımızda hep İran dağları görün
mekteydi. Şeyh Şemel adında bir adanın önünden geç
tik. Daha ertesi Çarşamba sabahı saat yarımda Lince 
şehrine geldik. Uzaktan büyük ve güzel bir memleket 
gibi görünüyordu. Karaya çıktım, burasının da Ben
der-i Ebuşir gibi adi, küçük bir şehir olduğunu gör
Q.üm. 

Lince'nin kadınları siyah çarşaf giyiniyorlar, ama 
garip bir şey olarak, yüzlerine kaqmlann maskeli 
balolarda taktıklarİ maskenin aynı olan bir yüzlük ta· 
kıyorlar. Acaba bu türlü maskeyi bunlar Avrupalılar
dan mı almış, yoksa bu yüzlük Avrupa'ya buradan mı 
gitmiş .. 

- Bender-I Abbas -

Saat beş buçukta Lince'den ayrılıp ertesi Per
şembe sabahı Bender-i Abbas şehrinin önünde demir
ledik. Bu memleket de ötekilerinin aynı idi. Yalnız 

burada Hindistan'ın Banyan dedikleri putperesterin
den pek çok tacir vardı. Burada kendileriile mahsus bir 
çarşıda alış veriş yapıyorlar. 

Şehri dolaştıktan sonra vapura dönerken iskele 
başında yine pasaport sualiyle sekiz tümen isteği mü
nasebetsizliği meydana geldi; fakat Ebu Şir'deki m.e
mururi verdiği mektubu gösterdik. Zahmetsizce el
lerinden kurtulduk. Pasaport denilen şeyin bir yolcu 
karaya çıkarken aranılınası lazım geldiği halde, bura
larda ·memlekete girenlerde sorutınayıp da vapura 
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dönüsleri sırasında istenUrnesi akıl alacak şeylerden 

değildir. 

Saat altı buçukta Bender-i Abbas'tan hareket et
tik. Biraz ileride üç yüz sene evvelki güç ve kuvvetle· 
riyle bu dolayiarı tehdit ve zapteden Portekizlilerin 
ticaret merkezi olan meşhur Hürmüz adasının önün
den geçtik. Bu ada Basra körfezinin boğazını teşkil 

ediyor; ondan sonra Umman denizine ç~kılıyor. Bu
gün artık ısız ve boştur. Hürmüz boğazında Re's·i 
Musandam adındaki boğazdan Herisi Umman toprak· 
!arına ait büyücek bir koydur. Koyda bir çok ufak 
adalar vardır. Buralarda inci avı yapılır. Boğazdan 

Umman denizine çıkınca artık sol taraftaki sahiller 
görünmez olup sağ taraftaki Arabistan kıyıları gö
rünmeye başladı. Ekimin yirmi birinci Cuma günü 
öğle vakti Maskat'a vasıl olduk. 

- Maskat-

Maskat şehri kale içinde ve deniz kenarındadır. 
İki tarafı, sahlil boyunca sarp kayatarla çevrilidir. 
Bu kayaların üzerinde Portekizliler zamanından kal
ma istihkamlar görünür. Mask~'ta ticaret bütünüyle, 
yukarıda da adını ettiğimiz, Banyan denilen Hint put· 
perestlerinin elindedir. Maskat çöl bedevilerinin de 
alış veriş yeridir. İçerilerden pek çok Arap gelip alış 
veriş ederler. Bu Araplar daima silahlı gezerler. Silah· 
lan da birer düz kılıç ile birer tüfek ve birer de eğri 
hançerden ibarettir .. Şehrin sokakları gayet dar, eğri 
büğrü, evleri ve dükkaniarı düzensizdir. Arka taraf
larda bira~ düzlükten sonra ağaçlık dağlar vardır. 
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Maskat emirinin sarayı, sahilde üç katlı büyücek 
bir evdir. Damının üzerinde düz kırmızı bir sancak 
asılıdır. Yine sahil boyu yabancı tacirlerin ve Ameri
kan konsolasunun muntazam yapıları göze çarpar. 

Maskat'm başlıca ürünü ve ihracatı hurmadır. 

Helvası da meşhur olduğundan, teneke kutular için
de. bol miktarda helva ihraç olunur. «Böyle şöhretli 
bir helva elbette iyi bir şeydir>> diyerek alıp yedim. 
B;ildiğ~miz, İstanbul'un «Gaziler Helvası» çeşidinden 
adi; tezzetsiz bir şey olduğunu görerek hayrette kal
dım. Maskat hurması siyah renkte ve çok lezzetlidir. 
Bozulmaksızın Amerika'ya kadar gönderiyorlar. Li
manda Maskat Emirinin biri Sultan!, öteki Selam adlı 
iki vapuru duruyordu. 

Bender-i Ebfışir'den beri birlikte seyahat ettiği· 

miz deniz subayının daveti üzerine, Arif Bey'le bera· 
ber Turkuvaz korvetini gidip gezdik. Maskat'ta ticaret 
yapan Hintlilerin çokluğu ve Arapların bunlara saldır
ması sebebi ile, Hindistan dananınasından ara sıra 

bir savaş gemisi gelerek timanda bir müddet durur· 
muş. Korveti gezip vapurumuza döndükten sonra ge
ce kumandan tekrar bir kayık gönderip bizi gemisine 
aldırdı. Kalkıp gittik. Geminin içi bayraklar, dışı fe
nerlerle donanmış ve güverte üzerinde bir tiyatro 
sahnesi hazırlanmıştı. Aspiran dedikleri birtakım genç 
subay adayları kadın kılığına girerek ve erkek rol 
lerini de öteki subaylar yaparak mükemmel iki kome
di ovnadılar. Bando bir de konser verdi. Bundan son
ra kumandanın salanıında hazırlanmış yirmi kişilik 

bir sofrada nefis yiyecek ve içecek supe, yani gece ye· 
mei!i yedik. Komedi oynayan subaylar sofraya tiyatro 
kıhklarıyla oturdular. Salonun aydınlatıi~L v.e .dü-
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zeni, yemekierin lezzeti, müziğin tatlılığı Umman de
nizinde, Maskat kayalarının önünde btilunduiumuzu 
bize unutturdu. Böyle yerlerde bu türlü medeniyet 
eserlerine rastlamak doğrusu boşa gidiyor. 

Ertesi gün tekrar şehre çıkarak biraz dolaştı

ğım sırada emirin evinin açık duran kapısından içeri 
bakmakta iken, bir Arap: «Avluda duran vahşi hay· 
vanlar vardır, görmek isterseniz buyrun• diye davet 
etti. Ben .kapıd.Jln içeri girince de kapıyı kapadı. Et
rafıma bakınca bir de ne göreyim: Avlunun bir kö
şesinde bağsız, zincirsiz dişi bir arslan yatıyor ve göz
lerini üzerime dikerek korkunç korkunç bakıyor. Hay
vanı görür görmez kapıya doğru fırladımsa da Arap 
bir eliyle kapıyı tutup: «Bahşişıt diye öteki elin-i _uzat
tı. Arabın yüzüne birkaç para atarak kapıyı açtıqp 
kendimi sokağa attım. Kapının karşısındaki dükkan 
sahiplerinin bana bakarak tebessüm etmelerinden, bu 
çeşit zoraki bahşiş verenlerinin ilkinin ben olmadıtımı 
anladım. 

Vapura dönüşümde Turkuvaz subayları ziyareti· 
me geldiler. B·irlikte öğle yemeği yedik. Kumandan 
da beraberlerindeydi. Sonra hepsiyle vedataşıp saat 
on buçukta, Hindistan'ın en önemli şehri olan Kara
çi'ye (1) doğru Maskat'tan hareket ettik. 

(1) Bilindi~i gibi Karaçi o iamanlar Hindistan ,ehirlerin
den biri sayılıyordu. Paldstan -ayn bir ülke ola
rak- henüz Hindistan'dan kopmamıştı. Pakistan 1948 
yılında bağımsız bir ülke olduktan sonra Kareıçi uzun 
süre başkent olarak kaldı. 



2&3

- Kançi-

· Karaçi limanı son derece büyüktür. Vapurun dur
duğu yerden, bir yelken kayığıyla, on beş dakikada 
büyük iskeleye çıktık. Şehir iskeleden uzaktadır. Rıh· 
tırnın büyüklüğü ve çeşitli yerlerinden bir çok vapur· 
ların yük alıp vermeleri, demiryolu katarının gidip 
gelişi görümeye değerdi. · 

Karaçi günden güne daha da büyüyüp genişledi
ğinden, iskele ile şehir arasında yeni yapılmış büyük 
ve yüksek binaların, çok geniş ve muntazam caddele· 
rin meydana getirdiği yeni mahalleden .geçerek araba 
ile yarım saatte şehre vasıl olduk. Şehir yeni kurulan 
mahalleden daha da muntazamdı. Çoğu $!Vler yazlık 
biçiminde, bahçeler içinde ve birbirinden aralıklı ol
duğundan, iki yüz binlik Karaçi. bundan çok daha 
fazla nüfuslu bir şehir gibi görünmekteydi. 

Osmanlı · Devleti'nin fahri konsolosluğunu yap
makta olan, Karaçi ileri gelenlerinden Hasan Ali Da
hadır adındaki zatın evine gittik. Ali Babadır bize pe}c. 
çok izzet ikramdaiı sonra akşam yemeğine davet etti. 
Yol arkadaşım Arif· Bey'le şehrin görülmeye değer 
yerlerini, öz e ll i k 1 e Banyanlann büyük mabetierini 
gezdikten sonra akşam üzeri tekrar Hasan Ali Baba· 
dır'la buluştuk, Bizi arabasına alarak şehir _bahçesini 
ve kendi gayretiyle meydana getirilmiş olan büyük 
Isıarn Medresesi'ni gezdirdi. Evinde hazırladığı çok 
güzel bir yemekten sonra gece yine kendi arabasıyla 
ve oğullarından biriyle birlikte bizi iskeleye gönderdi. 
Hasan Ali Babadır'ın evinden iskeleye kadar uzanan 
yarım saatlik o geniş caddenin havagazlarıyla iskele
de yük yükleyen va:purlarırı elektrik ışıkları şehri bir 
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donanma gibi aydınlatmıştı. Bir kayıkla vapurumuza 
dönüp yattık. 

Ertesi gün; Ekimin yirmi altıncı Çarşamba günü 
bizi tekrar görmek için vapura gelen Hasan Ali Ba· 
hadır'la vedalaştıktan sonra, öğle vakti limandan ay~ 

rıldık. Buradan Bombay'a vapurla kırk sekiz saatlik 
yolumuz vardı. Başlamış olan . fırtına biz limandan çı
kar çıkmaz şiddetlendi. Gece o dereceye geldi ki, va~ 
purda yemek yemek şöyle dursun, dağlar gibi kalkıp 
da sonra vapurun üzerine dökülen dalgalardan güver
tede durabilmek ve yarım metre kadar suyla dolmuş 
güvertelerden karnaraya gidip yatabilmek imkan dı~ 
sındaydı. Bir maşlaha sanlıp karnaramın merdiven 
ayaklarının üzerinde parmaklığa tutunarak oturdum 
kaldım. · 

1 Merdiven başı köşk gibi mahfuz bir yer idiyse de, 
dalgalar bu köşkün kapısından içeri hücum ettikçe 
duş. gibi üzerimden ve başımdan geçerek aşağıya ak· 
maktaydı. Karnarama girmiş olan suyun içinde yol 
sandığıının yüzdüğünü olduğum yerden görüyordum. 
Vapurda, Basra ve Malımara'dan yüklenmiş, yüz ka
dar at vardı. Şiddetli dalgalar ara sıra bu biçare hayvan. 
lardan bir ikisini alıp denize götürüyordu ve ben merdi· 
venia penceresinden baktıkça dalgaların, merdiven köş
küyle birlikte beni de alıp götürebileceğini düşünüyor, 
tarifsiz bir korkuya kapılıyordum. 

Kamaradaki yatakların başuçlarında birer can· 
kurtaran yeleği asılıydı. «Denize düşen· yılana sarılır» 
gibilerden bu gömleklerden bir tanesini giyrnek iste
diğim halde, kamaradaki suların içinde yuvarlanıp 

boğulmak tehlikesi onu alınama engel oluyordu. Artık 
havatımdan ümidimi kesmiştim. Zaten vapur battık· 
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tan sonra~ bir carikurtaran yHeğiyle denizin. üstünde 
kalanları, Hint Okyanusu gibi büyük bir denizde kim 
görüp de kurtarabiiirdi? 

O gece ve ertesi Perşembe günüyle gecesi bu hal. 
de ge.çti. Daha ertesi Cuma günü şiddetli bir ya~mur 
gelip ha':ayı ve deizin dalgalarını biraz durulttu ama 
yine de vapurun içinde yürümek dolaşmak mümkün 
alamıyordu. Bu fırtına arasında, gece yarısından ev· 
vel Bombay limanının fenerleri göründü. Bir saat 
sonra limanın ağzında bekleyen bir başka vapurun 
rebberliği ile içeri girebildik. Aslında gündüz öğle 

üzeri Bombay'a gelecekken, kırk sekiz saatlik yolu 
altmış saatte alarak gece· yarısı gelmiştik. Bu mevsim· 
de Hint Okyanusu'nda bu kadar şiddetli bir fırtına

nın görülmesi nadirdi. Sonradan, Bombay'da, içinde 
sekiz yüz yolcu olduğu halde Karaçi'den yola çıkan bir 
geminin fırtınada batıp sularda kaynamış olduğu ha
berini aldık. 

......: Bombay-

Bombay limanı, ağzı dar olduğu halde, içerisi ga· 
yet geniştir ve bir göl gibidir. Bu gölün ortasında iki 
büyücek ada vardır. Limanın ağzındaki fener, saniye· 
de bir, göz gibi açılıp kapanır. Beyaz renktedir; fakat 
vapurlar içeri girerken rengini değiştirip kırmızı olur. 
Bombay şehri, limana girilince sol tarafta denize doğru 
ru çıkmış bir yarımada gibi bir burundan itibaren 
liman boyunca bir sırt üzerindedir. Limanın sağ tara. 
fında köyler vardır. · 

Gece vapurdan bir kayığa binip Apolo·bender adlı 
iskeleye çıkıp on dakika ilerideki yine o isimdeki bir 
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otele indim. Fırtınanın verdiği üç günlük helecan ve uy
kusuıluktan dolayı, karnıının açlığına bakınayıp yat
tım ve günün öğle vaktine kadar uyudum. Yol arkada· 
şım Arif Bey, Yapurda tanışıp ahbap olduğu bir Hint-
linin evine misafir olmuştu. · 

Öğleden sonra devletimizin Bombay obaşkonsolo
su İsmail Bey'in Malabarbir denilen ve Bombay'ın 
yazlıklarından olan semtteki evine giderek kendisiyle 
görüştü m. 

Bombay'dan Akdeniz'e giden vapur çoktuysa da, 
çektiğim fırtınanın dehşetiyle, artık olur olmaz bir ge
miye binerek Hint Okyanusu'nu bir baştan bir başa 
geçmeye cesaret edemedim. Kaldı ki buraya kadar 
gelip de Hindistan'ın görülmeye değer yerlerini gör· 
meden, ahlak ve yaşayışları hakkında bilgi edinmeden 
dönmek akla yatkın olmazdı. Bir hafta sonra hareket 
edeceği bildirilen büyük bir vapuru beklemek üzere 
Bombay'da kalmayı uygun gördüm. 

Karnarada su içinde kalmış olan sandığıını aça
rak nemtenmiş bazı eşyalarımı kurutmak için otelde· 
ki odama serdiğim sırada, başkonsolos İsmail Bey'in 
rehber ve tercüman olarak tavsiye ettiği adam, eşyam 
arasındaki ipekli bir İran seecadesini görüp: «Burada 
İngilizler bu seecadeye çok para verirler; eğer satmak 
isterseniz bazılarına göstereyim» dedi. Seccadeyi dört 
liraya almıştım. Tercümanıiı kırk elli liraya kadar 
satılacağını söylemesine tamalı ederek onu kendisine 
teslim ettim. Seccade şurada burada dolaşarak Bom
bay'dan ayrılacağım güne kadar geri getirilmedi. Ay
rılacağım gün ise «Kayboldu» cevabını aldım. Çekiş

meye, davaya vakit yoktu. İsmail Bey de bu işten pek 
fazla mahçup olduğu için susmaya mecbur oldum. 
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Ama doğrusu şu dolandırıcılığın acısını hala unuta
mam ... 

Bombay, sekiz yüz bin nüfuslu büyük bir belde
dir. Halkı kısım kısım müslüman, Parisi, Banyan ve 
Hindu'dur. Bunlardan başka bir sınıf da Portekiziller 
vardır. 

Müslümanlar: 
Müslümanlar değişik İslam mezhebindedirler. Kı

yafetleri birer beyaz don ve gömlekle üzerinde sıkma 
biçiminde birer yelekten, başlarında birer takke ya
hut sarıktan ibarettir. Zenginlerin giydikleri yelekierin 
önleriyle takketeri sırma dokumalı kumaştandır. Ev
leri dar sokaklarda dörder beşer kat ve birbirlerine 
bitişik olarak yapılmış binalardır. lUr evde bazan bir
kaç aile bir arada otururlar. Bu evlerin alt katının so
kak tarafı direk üstünde ve kısmen içeri doğru çe
kilmiş olduğundan, kapılarının önünde birer set gibi 
açıklık ve her katta boydan boya balkonlar vardır. İs· 
lam halk büyük küçük her çeşit ticaretle uğraşır ve 
esnaflık da yaparlar. Birkaç cami ;Ve mescitleri olup 
bunlardan bazıları büyücek ve sanatlıdır. 

Parsil er: 
Parsiler, bundan iiç- dört yüzyıl evvel İran'dan 

göç ederek bu dolayiara gelmiş olan ·ateŞ-perestlerdir. 
Mabetierindeki ateşten başka güneşe de taparlar. 
Her akşam gün batarken deniz kıyısına inip güneşe 
karşı secde ederler; deniz- suyu ile yüzlerini yıkarlar. 

Mabetierindeki ateş -kendilerinin söylediğine göre
göç ettikleri sırada tran'da terkettikleri mabetten alıp 
hi-ç söndürülmeden, birlikte getirdikleri ateşmiş. Ölü
lerini gömmezler. Yukarıda adı edilen Malabarbil de
nilen yerdeki mabetierinin bahçesinde yuvarlak bi· 
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çimli çatısız kulelerin içine cenazelerini bırakıp kartal
lara yedirirler. Bilhassa gidip seyrettim. Kuleterin 
üzerinde b\r çok karta! durmaktadır. Mezarcılar cesedi 
içeri bırakıp çekilir çekilmez kartaBar kulenin içine hü· 
cum ederek birkaç dakikada işlerini bitirip yine yerle
rine çıkarlar. Bundan sonra mezarcılar kemikleri top· 
layıp yakarak eğer isterlerse .külünü yakınlarına ve
rirler; istemezse ya denize atarlar ya da havaya savurur-
~~ . 

Bombay'ın en zengin· bankerieri Parsilerdir. Ban
kalar ve para işleri bunların elindedir. Mahalleleri ve 
evleri tamamiyle Avrupa tarzında ve bahçeler içinde
dir. Kıyafetleri ·de Avrupalılar gibi ise de başlarına 
siyah, cilalı sahtiyandan uzunca kalpak giyerler. Bu 
kalpak, kenarları olmayan silindir şapkaya bem:er. 
Tenleri beyaidır, yüz bakımından İranlılara benzer
ler. Son derece zeki ve çalışkandırlar. Çocuklarını 

Londra'ya kadar gönderip okuttuklarından dolayı hü· 
kurnet dairelerinin çoğunda bunlar görevlidirler, 

Banyanlar: 

Banyanlar, çeşitli biçimlerdeki putlara tapan put 
-perestlerdir. Büyük ·mabetlerinden başka, mahalle 
aralarında, dükkan gibi sokağa açık küçük küçük bir 
çok mabetieri (daha) vardır. Geceleri bu mabetieri 
aydınlatarak, kadınlar bir tarafta, erkekler bir taraf: 
ta oturup, içlerinden bazısı da ayakta olarak armoni
flüt denilen el piyanosuyla çalgı çalıp şarkı söyler. 
Putlar gayet çirkin yapılarda ve çoğu hayvan biçimin· 
dedir. Banyanlar:n hepsi boya ile alınlannın ortasına 
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bazan fındık büyüklüğünde kırmızı, bazan iki üç elif (1) 
şeklinde sarı ve beyaz renklerde birer işaret koyarlar. 
Bunlar mensup bulundukları değişik mezhepleri be
lirtici işaretlermiş. Tenlerinin rengi esmerdir. İnce 
çarşaf bezine benzer kumaştan, ayaklarına kadar 
uzun ve geniş bir gömlek giyerler. Gömleğin ön ete
ğini bacaklarının arasından arka tarafa alarak kulak
lanna iHştirmek suretiyle örtünmüş olurlar; ayrıca 

iç donu giymezler. Ar·kalarında birer sık.ına yelek var
dır. Bazan yeleğin üstüne kırmızı renkte, kolsuz, pe
lerin gibi bir kumaş sarınırlar. Başlarında frenk ka
dınlarının kullandıkları şapka biçiminde, gayet küçük 
üçgen veya yuvarlak, kırmızı renkte birer takke var· 

dır. Bazısı d~ sarık sarar. 

Banyanlar sabahları evlerinden çıktığı zaman, yol 
üzerinde bir ineğin sidiğiyle yüzlerini yıkaroadıkça 

dükkan ve mağazalarını açıp sanatlarina, tiCaretlerine 
başlaıiıazlar. Bundan dolayı her sabah Bar.yan ma
hallelerinin sokaklarında boynu~ları kır:mızı. renge 
boyalı inekler gezdiril'ler. Bu ineklerin idrarJarını 

yapması için bir çok kimse onların etrafında dolaşıp 
bekleşirler. 

(İ) Eli/, bi2im yeni harflerden 6nce kullandığımız Arap 
elifbasının ilk harfidir. Genel olarak OJ rakamına 
benzer. Yalnız başına veya başka bir harfin yardımıy
la bugünkü alfabemizdeki sesli. harflerin hepsinin 
sesini verir. 

F: 19 
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Banyanlar tenasühe inanırlar. ÖlenleJ:1in (bir za. 
man. sonra) mutlaka ·bir hayvan kalılıında tekrar dün
yaya gelecekleri şeklinde bir inançtır bu. İyi kimseler, 
büyük sevap işleyenler, onların inancına göre, inek 
olarak yen,den dÜnyaya dönerler. İnek ve öküzlere 
saygı duymalannın sebebi de bu imiş. Bir hayvan yaş· 
lanıp da bütünüyle kuvvetten düşünce Bombay~ın 

Pincrapot denilen yerdeki hayvanlar yurduna götürü· 
lüp bırakılır. Sahipleri bunları, kendiliklerinden ölUn
ceye kadar, orada beslerler. 

Banyanlar her çeşit ticaretle meşgul olurlar. Ya
bancı memleketlere gidip ticaret payanlar da bunlar· 
dır. Ticaret için yabancı ülkelere, uzak yerlere giden 
Banyanlar, memleketlerinden ayrılırken Brahman de
dikleri papasl~rının yanına giderek ne kadar para ka
zanmak nivetiyle yola çıktıklarını onun özel defterine 
yazdırırlarmış. Yazdırdıkları para kadarını kaıanma

dıkça da vatanıanna dönmezlermiş. Coluk çocukları· 

nı yanlarında götürmezler; uzun zaman dışarıda kal· 
dıkları halde dönüşlerinde karılarının birkaç çocuk 
daha do~urmuş oldu~unu J!Örürlerse bunları kabtillen
meye ve kendi evlatlan olarak tanımaya mecburlar
mış. 

Banyanlar ölülerini tabuta koymayıp düz bir tah· 
ta üzerine yatırırlar; üstüne tütden bir örtü örterek 
dört kişi omuzlarına alıp g:ötürürler. Bunların mezar
lıkları yoktur. Bir günde kaç kişi ölmüşse gelen ce
nazeleri özel bir yerde toplayıp o günün gecesi yakar-
lar. ' 

Brahmanlardan aldı~ım bir izin .ka~ıdıyla bir gece 
Hanyanların cenaze yakışiarını gÖrmeye gittim. Dört 
tarafı duvarla çevrili bir avlu içinde birkaç odun yığı· 
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nı. yapıp naaşları bunların arasına ya tırdıktan sonra 
ve üzerlerine biraz petrol döktükten sonra ateşliyor

lar. Sonra mezarcılar ellerinde darbukaya benzer tef 
ile, gemi demirlerinin zincirleri gibi ses çıkaran, zil
ler alarak ateş sona erinceye kadar çalıyorlar. Cena
zelerin yakılışında akraba ve yakınlarından kimse bu
lunmuyor; sadece birkaç mezarcı bu hizmeti yerine 
getiriyor. Avlu içinde yanan cesetlerin mavi renkli 
alevlerinden başka ortalığı aydınlatacak fener ve kan· 
dil gibi şeyler yoktur. Tenleri kahverengi ve elbiseleri 
kırmızı renkte olan mezarcıların, çok iğrenç kokulu 
bu mavi alevler içinde zebfmi gibi görünüşleri; çaldık
lan tef ve zillerin dehşet verici sesleri tüylerimi ür
pertıt:i. Odun kümeleriyle naaşlaıi tamamiyle yanıp 

kül olduktan sonra insan. kafataslarının tüfek atılır 
gibi patlamaya başlaması büsbütün korku ve ürperti· 
mi· arttırdı. O gece sinirlerini tuttu, sabaha kadar 
uyuyamadım. 

Bundan elli yıl öncelerine kadar Eanyaniardan 
ölen erkeklerin sağ kalan eşierini de ölenle ' birlikte 
yakmak gibi vahşi bir adetleri varmış. İngilizlerin 
şiddetli yasaklamaları üzerine bu vahşilikten vazgeç
mi$lerse de mutaassıp ve özellikle Brahmanlar bu ya
saktan hiç memnun değillermiş. Halen (bile) İngiliz 
görevlileri bulunmayan yerlerde, uzak köylerde koca
ları ölen kadınları gizlice yaktıkları söylenmektedir. 

Eanyanların Tanrı gibi kutsal tanıdıkları bir. sınıf 
Brahmanları daha vardır ki, bunların mabetierde bir 
hizmeti yoktur. Yalnız kendi alemlerinde istedikleri 
gibi güze~ce yaşayan adamlardır. Zenginlerin kesele
rinden istedikleri gibi para alıp harcamak ve diledik
leri evlere girerek, arzu ettikleri kadınlarla düşüp 
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kalkmak çeşidinden şaşırtıcı imtiyazları bulunmakta
dır. Böyle bir muameleye maruz kalmış kadınların 

kocaları, bundan tedirgin olmak şöyle dursun, böyle 
bir şerefe nail olduklarından dolayı kendilerine gıbta 
eden konu komşuya karşı iftihar duyarlar. Bir Brah. 
man'ın böyle bir yaklaşmasından .doğan çocuk da, bir 
Brahman olarak, aynı hak ve imtiyazları elde eder
miş. 

Hinduler: 

Hindu denilen cins kahverenginde . ve saçları Zen~ 
ci saçı gibi kıvırcık olup Banyanlar gibi puta tapar
lar ve ölülerini yakarlar. Bunların elbiseleri, sadece 
edep yerleripi örtrnek için, bacaklarının arasından 

geçirilip bellerine bağladıkları bir bez parçasından 
ibarettir. Kadınların elbisesi de aynı işe yarayacak ka
dar, gayet kısa kırmızı bir külotla ancak göğüslerini 
kapatacak kadar küçük, kolsuz bir yelektir. Kolları 

ve hacakları ile belleri olduğu gibi açıktadır. Hindu· 
lar çiftçi ve işçi takımından olduklarından, ağır ve 
aşağılık hizmetleri görürler, bunun karşılığı ile geçi
r.:irler; Duvarcıhk ve harnallık Hindu kadmlarına 

mahsus gibidir. 

Portekizliler: 

Vaktiyle Portekizliledn buraları istila ettikleri za
mandan kalma birtakım Portekizliler vardır ki, bun
lar bildiğimiz soydaşlarının rengindedirler. Avrupalı 

kıyafettedirler. Hizmetçilik, berberlik. otellerde gar
sonh.ik ve vapurlarda kamarotluk ederler. 
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- Hayat ve Cemiyet -

Gerek Parisi gerek Banyan kadınlarının elbiseleri 
aynı tarzdadır. Bunlardan bir kısmı iyi Hint kurna
şından yapılmış şalvar ve üzerine, dizlerine kadar in
me bir gömlek, görnleğin üzerine bazan kısa bir hırka 
giyerler. Çoğu zaman sol omuzları çıplak kalarak, sağ 
omuzlarından atılıp bellerini örten iyi cins bir kurna
şa bürünürler. 

Bir kısmı da şalvarla ince gömlekten sonra gö· 
ğüslerinin altına kadar kısa ve göğüsleri açık kolsuz 
bir yelek giyer. Ayak:ları çıplaktır. İnce gömlekleri 
bellerinin görünrnesine rnani değildir. Ayaklarının baş
parrnaklarına birer yüzük ve oynak yerlerine halhal, 
kollarının omuzlarına yakın yerlerine bilezik takarlar. 
Bazan da içi rahath!da görünen ince tüllere bürünür
ler. 

Bombay'da fayton çoksa da yerliler ve özellikle 
zenginler tahtırevanlarla gezer. Bu tahtırevanların ön 
ve arka taraflarına bağlı birer sırık vardır; iki kişi 

omuzlarına alıp götürürler. Bunlar uzunluğu çok, fa
kat yüksekliği az camlı bir kutuya benzer. İçipde bu· 
lunan adam, uzanıp yatar gibi oturmaya :ınecburdur. 
Halk tabakası iki öküz koşulu ve iki tekerlekli adi 
arabalar kuHanırlar. 

Şehrin eski kısmı sahilden uzakça ve denizden 
yüksektedir. Oradan sahile doğru İngilizler tarafın
dan yapılan yeni malıallerlerde çok geniş caddeler, 
meydanlar ve büyük rnuntazarn binalar vardır. Cad
delerdeki ağaçlar o iklime mahsus çok zarif ve nadir 
ağaÇlardır. Hükfırne~ dairelerinin büyüklüğü insanı 

şaşırtacak ölçüdedir. Mesela büyük garın binasıyla 
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mimarlık tarzı ve sanatı Avrupa'da gördüğüm benzerle
rinden üstündü. Resmi binalardan başka yeni kurulan 
mahallelerdeki konaklar ve oteller de o nisbette yük· 
sek ve düzenlidir. Avrupa eşyası, yiyecek ve giyecek· 
leri satan. pek çok mağazalar bulunduğu gibi birtakım 
da Çin mamulleri satanlan vardır ki· buralarda satılan 
şeylerin. fiyatlarının İstanbul'daki fiyatlara göre ta
savvur edilemeyecek derecede ucuz · oluşu hayret ve
riciydi. 

İngilizlerin yapurdıkları bü)'liik meyve ve sebze 
mağazalannda sebze ve meyvelerin her türlüsüne rast· 
lanır. Mesela muzun pembe, san ve beyaz renkte çe
şitleri .bulunduğunu orada gördüm. Amba adında ve 
elma iriliğinde çok büyük çekirdekli, Hindistan'a 
mahsus bir meyve daha vardır ki, tazesi pek güzel ve 
lezzetli olduğu gibi turşusu da pek nefis olur.· 

Bu sebze ve meyve pazarın~n yanında kuş, papa
ğan, maymun gibi hayvanların satıldı~ bir pazar yeri 
daha bulunmaktadır. Burada renk ve biçimi başka 
yerlerde görülmemiş son derece güzel kuşlar .ve papa. 
ğan çeşitleri satılır. Bu iki pazar .da yen1 mahalleterin 
bittiği yerde kurulmuştur. Buradan sonra eski mahal· 
leler başlar. Burada Hindistan'da yapılan her şey ve 
her çeşit kumaş göze çarpar. Gümüş ve altın eşya son 
derece sanatlı olarak yapılır. Satışı da şöyledir: Tera
zinin bir gözüne bu gümüş ve altın eşyadan istenilen
ler konur; öbür gözüne de madeni paralar konur, tar
tnlarak denk gel:ince müşteriye verilir. Tabii gümüş 
eşya gümüş parayla, altın eşy~ da altın parayla tartı· 
br. Eşya ile altıp paranın madenieri arasında pek az 
ayar farkı .bulunduğuna göre işin· işçiliğiyle ticaretinin. 
nereden -çıkarıldığına bir türlü akıl erdiremedim. 
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Bombay'da. Vitorya Garden adında bir de· lıayva
nat bahçesi vardır. Gidip gezdim; bu iklime mahsus 
vahşi hayvan çeşitleriyle pek çok çeşitte yılanlar gör. 
düm, 

Bizde. şerbetli ve Fransızca'da. şarmör dedikleri 
adamlar bu memlekette pek çoktur. Bunlar bir sepet 
içerisinde, çeşitli cins ve büyüklükte yılanlar bulun
durup halka seyrettirerek birtakım sanat ve oyunlar 
gösterirler ki, gerçekten şaşırtıcı ve dehşet vericidir. 

Vaktiyle Bağdad'dan Bombay'a göç 'etmiş David 
Sason adında bir Yahudinin Bombay'~a birçok iplik 
ve nefis kumaşlar doleuyan fabrikaları vardır. David 
Sason böyle pek çok bayındırlık eserleri meydana ge· 
tirmiş olduğu için, İngilizler, onun hizmetlerini unut
turmamak için bir heykelini · yaptınp müzeye koy·. 
muşlar, ayrıca kendisine sör ünvanını da vermişler

dir. Çocukları ve torunları bugün de Bombay'ın en 
itibarh zenginlerindendir. 

Bombay'da büyük ve niuntazam bir tiyatro göre· 
medim. Mevcut bir iki tiyatronun adi barakalardan 
ibaret olmasına şaştım. Ancak iklimin çok sıcak oluşu 
yüzünden bunun böyle olduğuna kanaat getirdim. Ba· 
raka tiyatrolarda ise genel olarak Parisi dilinde kendi 
mtlli oyunlarıını oyriuyorlar. Sahne ve perdeleriyle 
oyun tarzları -belli ki Ingilizlerden .örnek almışlar
tıpkı Avrupa tiyatrç>ları tarzındadır. 

Bombay'da askeri · muzıkadan başka muzıka yok
tur. Hintiiierin · milli çalgıları, bizim incesaz aletleri 
olan tanbur ve keman ile, tef yerine kullanılan bir 
çeşit darbukadan ibarettir. Bunlardan başka Avrupa'· 
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dan gelme armoniflüt de kullanırlar. Musikilerinin 
perde, ahenk, makamı ve şarkı söyleyiş' tarzları ta· 
maıniyle Türkistan ve İran usulündedir. 

Danyaniardan 'oyuncu kadınlar da vardır. Bunla
rın çalgıcılan çaldıkları şarkıyı okuyarak oynarlar. 
Çel}.gilerin ellerindeki zillere karşılık bunlar ayakları
na ufak çıngıraklardan meydana gelme birer halhal 
takarlar; okudukları şarkıların anlamını tamamla· 
mak üzere elleriyle işaret ve ayaklarını yere vurduk
ça çıngıraklardan çıkan seslerle sazın temposuna iş
tirak ederler. 

Hindistan halkının yemekleri son derece babarlı 
ve biberli §eylerdir. Ancak beq j.(aldı~m oteldeAvrupa 
yemekleri yemekteydim. Arif Bey'in misafir olduflu 
Hintli alıbabının evinde ve Bombay'ın zengin müslü· 
manlarından bir zatın daveti üzerine yine onun sofra
sıda yediğim Y.emeklerin çok lezzetli olduğu bir ger
çekse de, b~nların bana iki gün kadar çektirdiği mide 
rahatsızlığını da unutamam. 

Hintlilerin misafirlerine, kahve çayla birlikte, bir 
ikramları daha vardır. Şöyle ki: Bir asma yaprağının 
içine birkaç çeşit baharatla biraz kireç koyup muska 
şeklinde kadadıktan sonra, açılmaması için yapra~n 
kenarını bir karanfil tanesiyle çivilerler. Bunu ağız. 
larında sakız gibi çiğnedikten sonra çıkarıp atarlar. 
Ev sahibi bunun malzemesini ihtiva eden tepsiyi önü· 
me sürdüysede beceremediğimi görünce kendi eliyle 
hazırlayarak bana verdi. Fakat gerek içinde kireç bu
lunmasından ve gerekse ev sahib\nin elleriyle vıcık 
vıcık uğraşarak hazırlayış tarzından i~enerek ağzıma 
alamadım. Bundan dolayı bunun lezzeti hakkında bir 
şey söyleyemeyeceğim; 
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Bombay'da halka mahsus fuhuş evleri vardır. Bu 
evler şehrin bir mahallesinde, büyük bir caddenin bo· 
yunca sırayla birer kat, dükkana benzeyen biİıalardır. 
Bunların önlerinde peykeler vardır. Geceleri fuhuş 
kadınları bu peyketerde sandalye üstüne oturup ken
.dilerini teşhir eder, gı;!len geçene söz atarak kendileri· 
ne çağırırlar. İçlerinde her Cins milletten olanları var~ 
dır; hatta Arabistan'dan gelme Yahudi kadınları da 
bulunur. 

Bombay'da şehrin dıŞında develer görülür. Kara
çi'de de görmüştüm. Bunlar tren .almayan yerlere 
yük taşırlar. Bombay'a beş saat mesafedeki Puna, İn
giliz askerleriyle Bombay zenginlerinin yazlığıdır. Bu· 
rada filler top arabası çekme işinde kullanılırlar. 

- Bombay'dan Süveyş•e -

Kasımın dördüncü Cuma akşamı Arkadi adlı bü· 
yük bir vapura binerek alafranga saat beş buçukta 
Bombay'dan hareket ettik. Süveyş'e kadar, yemekli 
olarak, dört yüz rupye bilet parası verdim. Arkadi on 
üç bin tonluk, dört yüz tayfalı ve dört direkli büyük 
bir vapurdu. 

Gemi baştan başa elektrikle aydınlatılıyordu (1). 
Birinci mevki karnaralar vapurun ortasında, ikinci 
mevkiler kıç tarafındaydı~ Salonlarında çeşitli çiçek· 

(1) On dokuzuncu yiizyılın sonlarında, yalnız Türkiye'de 
de(Jtı dünyanın birçok ülkelerinde henüz elektrikle ay. 
dınlatma pek azdı. Bundan dolayı yazar geminin bu 
haltni· hayranlıkla karşılıyor. 
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ler ve a~aç büyüklüğünde bitkil~r. bahçeler, şadırvan
lar vardı. Hastahanesi, postahanesi dükkaniarı ha· 
maroları buzhanesi ve bir de kilisesi bulunmaktaydı. 

Bombay'dan Aden'e kadar bin altı yüz altmış iki 
mildir. Bu mesafeyi, denizden ve gökyj.izünden başka 
bir şey görıneksizin, hamdolsun gayet sakin ve güzel 
bir hava içerisinde dört buçuk günde alarak Ekimin 
dokuzuncu Çarşamba sabahı erkenden Aden'e vasıl 
olduk. İngiliz yolculardan biri, Bombay'dan hareketi· 
mizin ikinci günü vefat etti. Vap~run kilisesinde dini 
tören yapıldıktan sonra cesedi denize bırakıldı. Bun
daİı başka üzücü bir olay geçmedi. 

Vapurda dört yüzü aşkın yolcudan sadece benim
le Arif Bey Türktü. Bir de Portekiıli vardı ve artanı 
tamamiyle İngilizldL Garip ki bunca insanın içinde 
bir İngilizden başka Fransızca bilen yoktu. Ara sıra 
onunla sohbet ederek, kalan zamanımızı, kadın erkek 
yolcuların güverte üzerinde jimnastik yapışlarını ve 
top oynayışlarını, piyano çalmalarını seyredek geçir
mekteydik. 

-Aden-

Adt:n kıyıları ağaçtan, bitkiden yoksun, dağlık ve 
taşlık bir yerdir. Denizi sı~ olduğundan 1vapurlar sa
hilden açıkta dururlar. Şehir denizdt:n görülmez; bir 
saat içeridedir. Bir kayı~ binerek karaya çıktım. Kı
yıdaki binalar vapur acentalarıyla, aktarına yapacak 
yolcular için bir iki otel, birkaç ~aza ve kömür de-
polarından il>arettir. . 

Aden ve dolaylarında -Allah'ın hikmeti- yedi 
senede bir ya~mur yağdığından su kıth~ vardır. Bun· 
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dan dolayı Aden'in içinde büyük ve sağlam su samıç
ları ve yağmur sularını toplayıp da bunları doldurmak 
için dağ aralarında birtakım kanal ve su yolları inşa. 
edilmiştir ki, bunlar büyüklük, sağlamlık ve güzellik
çe görülmeye değer şeylerdir. 

Burada kayıkçılık yapan Araplar Somali halkın
d~ndır. Denizciıikte ve gelip geçen yolcuları dol~dır· 
ınakta gerçekten maharet sahibidirler. Vapurdan ka· 
raya gidip gelmek için pazarlık ettiğim kayıkçılar, 

Aden iskelesinden gemiye dönerken denizin ortasnı-. 
da durup, kararlaştırdığımız önceki ücretin iki misli
ni almadıkça vapura yanaşmadılar. 

Bunlardan sekizer onar yaşında çı~ıl çıplak ço- · 
cuklar, mekik biçiminde tek parça ağaçtan oyma kü
reksiz küçük sandallada vapurun yanına gelip dilen
cilik ederler. Yukarıdan yolcuların attıkları paraları, 
balık gibi suya dalarak, denizin elibinden çıkarıp alır~ 
lar. 

Aden'den ayrılıp Kızıldeniz'e doğru yolumuza de· 
vam ettik. Öğleden sonra ~den'le Yemen arasındaki 
Obuh denilen yerde karşıdaki Babülmendeb'e bakan 
Perim adasının önünden geçerek Kızıldeniz'e girdik. 
Sağ tarafta Yemen'in yüksek dağları ve solda Afrika 
kıyılari görünüyordu. Aden'den aynhşımız sırasında 
esmeye başlayan lodos gittikçe şiddettenerek o gece 
ve ertesi gün vapurumuzu salladıysa da,. daha ertesi 
Cuma günü poyraza dönüşüp ince yağmurlu sakin bir 
.hava ile Kasımınon üçüncü Pazar sabahı, yani Aden'· 
den hareketimizden dört buçuk gün sonra Süveyş'e 
ulaştık. Bombay ile Süveyş'in arası üç bin küsur deniz 
milidir. Öteki gemilerle on üç günde alınan bu· mera
feyi bizim bindiğimiz Arkadi. dokuz günde almıştı. 
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- Süveyt-

Süveyş vaktiyle mühimce bir şehirken, kanalın 

açılışınıdan bu yana önemini kaybetmiştir. Vapurun 
durduğu yerden iskeleye kayıkla bir saatte geldik. 
Tren biletimizi aldıktan ve bir lokantada kalıvaltı et
tikten sonra şehri dolaştık. Pisliğiyle, hariıallannın ve 
yolculara musaHat olan delil ve tercüman gibi herifle· 
rin «bahşiş» diye ettikleri rezaletten, tren memurlannın 
yolcuları tahkir edercesine miskin ve terbiyesiz adam· 
lar olmasından başka dikkate de~er bir şey görmedik. 

Ö~le vakti katar hareket etti. Sırtımdaki yazlık 
eJbiseyıi de~iştirmeye vakit bulamadı~mdan, MıSır'a 
varıncaya kadar (1) soğu~un şiddetinden çok rahat
sız oldum. Sıcak iklim sayılan _Mısır'ın bu mevsiinde 
bu kadar so~uk oluşuna da şaştım. Soğuğun tesiriyle 
vagonun bir köşesine çekilmiş yatmaktayken, beş al
tı duraktan sonra vardı~ımız bir istasyonda birtakım 
Arap kadınlarının «Yusuf Efendi!.» diye ba~ırmaları 

dikkatimi çekti. Böyle . birçok Arap· kadınlannın va· 
gonlarda aradı~ Yusuf Efendi kim ola, diye başımı· 
kaldırıp pencereden baktım: Me~er mandalina satı

yorlarmış. Mısır'da mandalinanın adının Yusuf Efen
di olduğunu anladım. 

Akşam üstü· yani saat sekizde Kahire'ye ulaşıp 
Özbekiye bahçesi yakınında bir otele indik. Sabaha 
kadar gök gürleyip ya~mur ya~dığından o ·gece bir 
yere çıkamadım. 

( 1) Eskiden Kahire'ye; aynı zamanda,. Mısır da ,denilirdi. 
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- Kahtre - İskenderiye Ye Dönü' -

Ertesi gün çarşıya çıkarak muhtaç olduğum bazı 
giyecekleri tedarik ettikten sonra, Mısır Fevkalade 
Komiseri Gazi Ahmet Muhtar Paşa hazretlerini ziya.. 
rete gittim (2). Beni öğle yemeğine alıkoydular. Sonra 
eski dostlardan Hacı Mırza, Necef Ali Han'la görüş
tüm. Necef Ali Han, otelden eşyamızı aldınp beni ve 
Arif Bey'i evinde misafir etti. O gün birlikte Cezire 
mesiresini ve Mısır'ın meşhur Bulak matbaasını geZ..: 
dik. Ertesi günler öteki gezilip görülecek yerleri zi
yaret ettim. 

Mısır'ın yeni mahallelerinde tamamİyle Avrupa. 
şehirleri tarzında· muntazam caddeler, Yüksek binalar, 
güzel konaklar yapılmakla birlikte, eski halinde kalan 
mahallelerinde dar ve çamurlu sokaklar göze çarpar. 

Mehmet Ami camisi iki minareli, gayet munta
zam ve mermerden yapılmış bir mabettir. Bulunduğu 
yer yüksek olduğundan avlusundan bütün şehir, çöl, 
ehramlar ve Nil görünür. Başka birkaç cami ile şehir 
dışında bulunan birkaç türbe Arapların en güzel mi
marlık örnekleridir. Kütüphanesi ile müzesi . çok de

. ğerli kitapları ve eski · eserleri ihtiva eder. Ezher ca
misi bina olarak mimarlık ~akımından önemli değil-

(2) On dokuzuncu yil2yıı sonlannda gerek İngilizlerin, 
gerek Mısır hidivlerinin elbif'liğiyle çalışmalan sa. 
nunda Mısır artık bizden hemen tamamiyle kopmuş 
durumdaydı. Ancak devlet, itibarını korumak için, 
orada sembolik olarak bir temsilci bulundurmakta 
devam ediyordu. Bu temsilciinin · görevinin adı «Mısır 
Fevkalade I!omiserliği» idi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 
1885'ten 1908'e kadar yirmi üç yıl bu görevde kalmıştı. 
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se de Mısır alimlerinin ders okuttukları büyük bir 
medresedir. Bu camide birçok müderris 've muallim 
efendiyle birkaç yüz talebe vardır. Burada müderris 
efendilerin verdileri derslerde not tutmak için talebe 
kağıt veya arduvaz taşından yazı tahtasına karşılık 

adi teneke parçaları kullanıyorlar ki, bu garibime 
gitti. 

- İskenderiye -

Kastının on yedinci Perşembe sabahı~ alafranga 
saat dokuzda, Kahire'den hareket eden trenle öğleden 
bir saat sonra İskenderiye'ye geldik. Mehmed Ali Pa· 
şa'nın büyük heykeli dikili meydanla, etrafındaki bi· 
İlalar ve mahalleler hep Avrupa tarzındadır. 

Ertesi Cuma günü· Rusya kumpayasının «Rusya» 
adlı vapuruna binerek akşam üzeri İskenderiye'den 
harket ettik. O gece ve ertesi gün gitzel bir havayla 
yolumuza devam ederek Kasımın yirminci Pazar gü
nü öğle vakti Sakız adasına uğrayıp akşam üzeri ezan
dan sonra İzniir'e vasıl olduk. Vakit müsait olmadığı 
içi ri o gece gemide yattık. · 

Ertesi sabah şiddeti bir yağmur altında vapurdan 
çıkıp vali Hüseyin Rıza Paşa hazretlerinin ziyaretine 
gittim. Kendileri eşyaını vapurdan aldırtıp birkaç 
gün beni ·konaklarında misafir. ettiler. Yol arkada
şım Arif Bey geldiğimiz vapurla İstanbul'a yoluna 
devam ettiğinden, İzmir'de kendisinden ayrıldım. 

Rıza Paşa hazretleri İzmir'de 
bana gösterdiği büyük iltifat ve 

kaldığım müddetçe 
misafirseverlikten 
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başka, Kasın:ıın yirmi altıncı Cumartesi günü Hidiviy· 
ye kumpanyasının Şarkıyye adlı vapunına binerek 
İzmir'den ayrıldı~ım sırada beni iskeleye kadar uğur. 
lamak suretiyle de talt~f ve minnettar buyurdular. 

Bin üç yüz dört senesi (1888) Kasımının yinni se
kizinci Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde ts· 
tanbul'a vasıl oldum ve dört senedir kendisine has·. 
ret çektiğim annerne kavuştum.a 

-SON-
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