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ÖNSÖZ
Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatını bir bütün olarak bilmek ve tam bir Kıbrıs Türk
edebiyatı tarihi yazabilmek için bu edebiyata ait eski yazılı eserlerin bulunarak yeni Türk
alfabesiyle yayınlanmasına ihtiyaç vardır. Osmanlı Türkçesi bilinmeden, Kıbrıs'ta bugün pek
azı elde bulunan 1928 'e kadar yazılmış olan eserler yeni harflerle yayınlanmadan ve onlar
üzerinde araştırmalar yapılmadan Kıbrıs Türklüğünün kendine has bir kültür ve edebiyatı
olduğundan bahsedilemez. Sadece günümüzde yazılanları bilmek, kültür bakımından hiç bir
şey bilmemektir. Kültürün bir manası da kaynaklara gitmek, o kaynakların dilini bilmek ve
onlardan bugüne gelmektir.
Biz bu düşünceyle Kıbrıs Türk edebiyatının roman türünde yayınlanmış ilk eseri kabul
edilen* "Yadigar-ı Muhabbet"i yeni Türk alfabesine aktararak Kıbrıs Türk edebiyatı
araştırmalarına bir katkıda bulunmak istedik. Yüksek lisans konusu olarak bu eseri
seçmemizin sebebi budur.
"Yadigar-ı Muhabbet" önce "Kıbrıs" gazetesinde 39 bölüm olarak tefrika edilmiş,
1893 'te aynı gazetenin matbaasında kitap halinde basılmıştır. ** Kıbrıs Türk edebiyatının
yayınlanmış ilk romanı olma vasfını taşıyan "Yadigar-ı Muhabbet" üzerinde bugüne kadar
kendi içinde ve mukayeseli olarak yapılmış bir araştırma yahut yazarı Kaytazzade Mehmet
Nazım hakkında geniş monografık ve biyografik çalışmalar mevcut değildir. Romana ve
romancısına dair yazılanların çoğu çok kısa ansiklopedik bilgilerden ibarettir. Sadece Kıbrıs
Türk edebiyatını en eski eserlerine kadar bulup neşreden yazar ve araştırmacı Harid Fedai
"Yadigar-ı Muhabbet" hakkında daha tanıtıcı bilgiler vermiştir. Hatta Kaytazzade'rıin ikinci
romanı olan "Leyle-i Visal" hakkındaki bilgileri de geniş olarak ondan öğreniyoruz. ("Kıbrıs
Türk Yazınında İlklerden Bir Öykü;', İş Bankası Dergisi, sayı 2, Lefkoşa 1986, s.1 O)

*Hasan Şefik Altay "Kıbrıs Türk Basın Kaynakları" (Lefkoşa 1969) adlı araştırmasmda Kıbrıs
Türk edebiyatının ilk romanı olarak "Zaman" gazetesinde tefrika edilen -8 Ocak I 892- "Bir Bakış"tan
bahseder. Aynı kaynağa göre bu romanın yazan, gazetecilik yapmak üzere bir yıllığına İstanbul' dan
getirtilen Muzaffereddin Bey'dir. Ancak romanın tamamının tefrika edildiğine ve sonradan kitap halinde
basıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanıııaııuştır.

**Kıbrıs gazetesinin tam koleksiyonu hiç bir yerde bulunamadığından tefrikanın hangi tarihlerde
başlayıp bittiği tesbit edilememiştir.

Tezimiz esas itibariyle "Yadigar-ı Muhabbet" romanının, yeni Türk harflerine
çevrilerek yayına hazırlanmasından ibarettir. Bununla beraber çalışmalarımızı sadece metin
neşri halinde bırakmamak için başına romancı hakkında kısa bir biyografi koyduk. Buradaki
bilgiler Kaytazzadeye dair daha önce yazılanlardan çıkarılmıştır. Kendi çalışmamızı sadece
metin neşri mahiyetinde bırakmamak için de ayrı bir bölüm olarak roman üzerinde bir tahlil
denemesini gerekli gördük. Buna ihtiyaç vardı, çünkü "Yadigar-ı Muhabbet" hakkında daha
önce verilen bilgiler hiç bir şekilde eseri tam olarak tanıtıcı nitelikte değildir. Edebiyat
araştırması bir bakıma eser tahlili demektir. Biz bu tahlilde metod olarak hayattan edebiyata
geçmiş "varlık kategorileri"ni kullandık. Böylece "olay", "insan" (şahıslar), "sosyal çevre",
"zaman", "mekan" açılarından romanı inceledik.
Tekrar edelim ki tezimizin esası metin neşridir. Bu itibarla ne Kaytazzade Mehmet
Nazım, ne de romanı üzerinde geniş bir araştırmaya gidilmemiştir. Böyle bir çalışma ancak
yazar ve eserleri üzerinde tam bir monografi olabilirdi ki tez konumuz bu değildir.
Değerli Hocam ve tez danışmanım Prof Dr. Birol Emil' e çalışmama katkılarından
dolayı saygılarımla teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Lefkoşa 2002

Özden Aykaç
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KAYTAZZADE MEHMED NAZIM
1857 yılında Lefkoşa'da doğan Mehmed Nazım bir Mevlevi ailesine mensuptur.
Kaynaklar, Lefkoşa'run Venediklilerden kalma burçlarından birine, bu ailenin adına hürmeten
"Kaytazzade Burcu" adının verildiğini yazar.
İyi bir eğitim gördüğü anlaşılan Kaytazzade, 1884 'ten itibaren Osmanlı devletinin üst
düzey görevlilerinden biri olarak sırasıyla Sakız adası, Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa' da
çalışmıştır. Son memuriyeti Kıbrıs Şer'iyye Mahkemesi katipliğidir.
Onun yetişmesi, zevki, kültürü ve eserlerinde, bilhassa şiirlerinde görülen konu ve
üslup değişikliği üzerinde aile muhitinden, devrin siyasi olaylarından, bir süre İstanbul' da
yaşamış olmasından ve özellikle Namık Kemal ile Recaizade Mahmud Ekrem'in bizzat
çevrelerinde bulunmasından gelen etkiler vardır. Mevlana ilhamıyla ve Divan şiirinin estetik
unsurlarıyla yazdığı eski tarz şiirleri gibi Namık Kemal ile Recaizade'yi tanıdıktan sonra
yayınladığı şiirler de bu tesirleri açıkça gösterir.
Namık Kemal'in Magosa yıllarında ( 1873-1876) Kaytazzade 16-19 yaşlarındadır.
Eserlerine yansıyan etkilerden anlıyoruz ki Mehmed Nazım yeni bir edebiyatın zevkini,
feyzini ilk olarak Namık Kemal'den almıştır. Nitekim ölümünden sonra T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı'na verilen "Kaytazzade Dosyası"nda mevcut Namık Kemal' e ait mektupları,
ömrünün adeta kutsal bir emaneti gibi saklamış olması bunun kanıtıdır.
Mehmed Nazım'ın İstanbul'da bulunduğu yıllarda, zamanın edebiyat ve musiki
çevrelerine girdiğini, hatta
" Oldu gönlüm bir perinin aşık-ı ava.resi
Yok mu bu alemde bilmem derd-i aşkın çaresi"
şiirinin bestelendiğini, Recaizade'rıin ôlümü üzerine "İzhar-ı Te'essür" adlı bir şiir yazacak
kadar üstad Ekrem' e hayranlık duyduğunu biliyoruz.
Mehmed Nazım, son çağ Türk tarihinin en buhranlı dönemlerini idrak etmiştir:
II.Abdülhamid, II.Meşrutiyet, Trablusgarb Savaşı, I. ve II.Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu ... Eserleri üzerinde yapılacak tematik ve stilistik
bir araştırma, onun bu tarihi ve siyasi olaylara bağlı olarak duygu ve düşüncelerinde nasıl ve
hangi değişimlerin vukua geldiğini vuzuhu ile gösterecektir. Mesela 1893 'de yayınladığı
"Yadigar-ı Muhabbet"in "İfüde-i Mahsusa" bölümünde, II.Abdülhamid'e övgüler yağdırırken
1908' den sonraki şiirlerinde onu zalim bir despot ve saltanat dönemini karanlık ve esaretin
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hüküm sürdüğü bir devir olarak lanetler. Esasen Mehmed Nazım Jön Türkler hareketinin
Kıbrıs' daki faal mensuplarından biridir.
Keza o, Sultan Reşad'm tahta çıkışını büyük bir coşkunlukla karşılamış, I.Dünya
savaşma girişimizi heyecanla ve mutlaka muzaffer olacağımız ümidiyle alkışlamış, Çanakkale
Zaferi'ni Sultan Reşad ve Enver Paşa'nın başarısı saymıştır. İmparatorluğun yenilgisi, aile
ızdıraplarıyla -karısınm ve oğlunun ölümleri- birleşince M.Nazım tam bir suskunluğa
gömülmüş, şiir pmarı kurumuştur. Fakat ne zaman ki Anadolu'dan Milli Mücadele'rıin
haberleri gelmeye başlamış ve Türk İstiklal Savaşı zaferle sona ermiştir, o vakit Kaytazzade
yeniden kaleme sarılmıştır. 25 Nisan 1921 'de "Doğru Yol" gazetesinde çıkan "Neva-yı Zafer"
adlı şiirinde, Namık Kemal'in ruh~ndan "istimdad" edercesine ve dua tonunda mısralarla
Mustafa Kemal Paşa tebcil olunmuştur:
Kernal'in sa'yı meşkur ola Ya Rab iki alemde
O'dur bu milleti tahlis eden kayd-ı esaretten
Kaytazzade 1924 yılmda Lefkoşa' da ölmüştür. Üzerine bir okul dahi inşa edilmiş olsa
kabrinin bulunduğu mezarlık çoktan Lefkoşa topraklarından silinmiştir.

Eserleri:

1. Yadigar-I Muhabbet (roman), Lefkoşa 1893. 207s.
2. Leyle-i Visal (Kıbrıs Gazetesi), 1895, yarım kalmış tefrika-roman.
3. Safa Yahud Netice-i İbtila, İstanbul 1909 (Mir'at-ı Zaman matbaasında
basılmıştır) 93 s.
4. Ruh-i Mecruh (şiirler), Lefkoşa 1913. 147 s.
(Eser, Harid Fedai ve Bekir Azgın tarafından yeni Türk alfabesiyle
yayınlanmıştır: K.K. T•.• C. Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa 1991
253s.)
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ÖZET

Romandaki olaylar 1888'de İstanbul'da geçer. Mucib, 18-19 yaşlarında, iyi tahsil
görmüş, edebiyata meraklı, hatta şair bir gençtir. Babasının yardımıyla Babıali' de katiplik
görevine başlamıştır. Bütün hayatı, evi daha doğrusu kitapları ile işi arasında geçer.
Bir konuya ilgi duyunca, onu sonuna kadar araştırmaya meraklı olan, durmadan şiirle
ve kitaplarıyla meşgul bulunan Mücib'i annesi, babası ve kızkardeşi kendini harab edercesine
odasına kapanıp kalmaması hususunda sık sık uyarırlar.
Mücib iş hayatındaki çalışkanlığı ile kısa sürede amirlerinin dikkatini çeker, takdir ve

taltif edilir. Bu başarı, çalışma arkadaşlarının ona kıskançlık hatta kin duymalarına neden olur.
O kadar ki arkadaşları aralarında anlaşarak, Mücib'in başarılarını engellemek için onu akşam
gezmelerine, işret ve eğlence meclislerine alıştırmaya karar verirler. Hatta Lütfü Bey, diğer
arkadaşlarıyla, Mücih'i ilk fırsatta baştan çıkaracağına dair iddiaya girer. Mesai arkadaşları
Mücib'i evinde ziyaret ederler. Söz aşktan açılır. Her biri bu konuda başlarından geçen
maceraları anlatırlar. Mucib onların muhabbete böylesine düşkünlüğünü abesle iştigal gibi
görür.
Bir gün komşusu ve arkadaşı olan Necmi Bey'e pusula yazmak için kağıt ararken,
kızkardeşi Mediha'nın çekmecesinde, üzerinde adının Nevber olduğu yazılı bir fotoğraf görür.
O günden sonra kitaplarına olan ifrat derecedeki düşkünlüğünün yerini Nevber'in fotoğrafı
alır. Böyle bir tesadüfle birdenbire başlayan aşk her geçen gün onu biraz daha etkiler.
Kızkardeşinden, Nevber'in aynı mahallede oturan iyi bir ailenin kızı ve onun yakın arkadaşı
olduğunu öğrenir. Kızkardeşi Mediha, Mücib'in yazdığı şiiri Nevber'e götürür. Nihayet bir
gün Nevber ve annesi Mücib'in annesini ziyarete gelirler. O gün Mücib ve Nevber ilk defa
birbirlerini görürler. Sadece bu tesadüf onları birbirine aşık etmeye yeter.
Nevber ve Mücib karşılıklı mektuplar ve şiirlerle aşklarını derinleştirirler. Bir gün
Mücib, Nevber ve kızkardeşi bahçedeyken odasından onları seyreder. Bu "temaşa"
duygularının bütün benliğini şiddetle sarmasına, sonra da heyecanına yenik düşerek
bayılmasına neden olur. Baygınlık sonrası Mücib'in aşkını itiraf etmesi iki genci birbirine
daha çok yakınlaştırır. Kızkardeşi evlenmesine yardım edeceği konusunda Mücibe söz verir.
Anne ve babasıyla görüşme işi böylece Mediha'ya kalır. Zaten aşklarının en büyük sırdaşı ve
yardımcısı da odur. Ancak babasının iş seyahatinde oluşu işi geciktirir. Nihayet babası döner.
Fakat bu sefer de Nevber'in babası hastalanır ve aile hava değişimi için Kadıköyü'rıe taşınır.,
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İki aşık mektuplarında, geçici bir süre bile olsa duygularının ayrılığa tahammülü olmadığını
ve hissettikleri yakıcı hasreti anlatırlar.
Mucib her geçen gün bu aşkın girdabına biraz daha kapılır. Artık ne kitapları, ne işi,
ne de arkadaşları onu avutur. Hayatının bile yanında değersiz kaldığı bu aşk, onu şiddetle
sarsar. Çünkü şair tabiatlı Mücib'in marazı bir ruh yapısı vardır.
Nevber ve annesinin kendilerini ziyarete geldikleri bir gün, iki aşık bir fırsat bulup
yalnız kalırlar. Bu ortamda duygularını daha da derin şekilde birbirlerine itiraf ederler. Hatta
Nevber, Mediha'yı beklemektense, bizzat Mücib'in kendi anne ve babasıyla konuşmasını
ister. Mücib hayatında ilk defa yaşadığı bu aşka bir de böylesine bir yakınlık girince,
dayanamaz, Nevber'i öper.
Mucib, Nevber'in Kadıköy'den döneceği günü sabırsız bir hasretle beklerken
sevgilisinin, ailesiyle birlikte Bursa'ya gideceğini öğrenir. Bu onun için tam bir yıkımdır.
Önceleri birbirlerini mektuplarla avuturken, sona doğru Nevber'in Mücib'i habersiz ve
mektupsuz bırakması genç aşığa adeta bir ölüm darbesi indirir. Nitekim bir zaman sonra
hasret, hicran, ızdırap ve ümitsiz bekleyiş içinde yatağa düşer. Babası doktorlar getirir,
kızkardeşi görevini yapamadığı için kendini suçlu hisseder, oğlunun hayatında Nevber'in
varlığını öğrenen annesi ise meseleyi kocasına açıp ondan bu evliliğe izin vermesini ister.
Baba Hüsrev Efendi, oğlunun ikinci derecede verem hastalığına tutulduğunu öğrenince buna
razı olur, fakat artık çok geçtir. Doktorların çabası sonuçsuz kalır. Zaten Mücib de Nevber'siz
yaşamaktansa, ölümü bir kurtuluş gibi görür.
Hastalığını duyan arkadaşları kendisini ziyarete gelir, teselli ederler. Ancak hastalık
Mücib 'i ölüme götürür. Yine arkadaşları ölümünün ardından aralarında konuşurlarken

"muhabbetin en çok aleyhinde olanlar, ondan en büyük zararı görürler" hükmüne varırlar.
Romanın ana fikri de budur.
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"Yadigar-a Muhabbet" romanının özetine eser iizerinde şu düşünceleri de
ekleyelim:

Romana adını veren "Yadigar-ı Muhabbet", Nevber'in resmi üzerine, Mücib'in
kızkardeşine hitaben yazılmış bir yazıdan alınmıştır. Yadigar: Bir kimse veya nesneyi hatıra
getiren şeydir. Yani onu anmayı sağlayacak nesne ya da duygudur. Muhabbet: Sevme, aşk,
sevgidir. Yadigar-ı Muhabbet: Sevgiyi, aşkı, sevmeyi, hatırlatmaya vasıta olan nesne
demektir. Romanda Nevber'in resmi, "yadigar-ı muhabbet"tir.
Bir diğer cephesiyle aşk duygusu, 'umut, yaşama sevinci, gençlik' gibi duygularla
bağlantılıdır. Mucib, genç bir insandır ve Nevber'in resmi, Mücib'in aşkının ilham kaynağı
olmuştur. Genç aşığın sevgisi arttıkça, sevgilisine ulaşma isteği de giderek yoğunlaşan ve ·
sonunda kendisini boğan bir duygu seline dönüşmüştür.
Yadigar, geçmişte kalan bir kişiyi veya duyguyu anmaya vesile olan şeydir.
Beraberinde buruk bir özlem duygusunu da yaşatır. Bu yönüyle düşünüldüğünde muhabbet ne
kadar hayata tazelik, umut katarsa, yadigar da o kadar özlem katar. Muhabbet yaşanan, şimdi
ve geleceğe dair olan, yadigar ise sadece geçmişte kalandır. Bu bakımdan "Yadigar-ı
Muhabbet" terkibi romanda yaşananların da özünü ifade eder niteliktedir.
Nevber'in resmine duyduğu ilgi ile başlayan Mücib'in aşkı, umut ve hayallerle
beslenerek gelişmiş, araya giren ayrılık yüzünden fotoğraf, mektuplar ve Nevber'in mendili
Mücibe yadigar kalmıştır. Daha sonra umutlarını büsbütün yitiren, hayal kırıklığı içinde,
kaderci dünya görüşü ve marazı ruh halinin etkisiyle sonunu kendi hazırlar gibi görünen ve
hayata küsen Mücib, ölmeyi yaşamaya tercih eder hale gelmiştir. Ölümünün ardından geriye
mektup ve şiirlerle anlattığı aşkı yadigar kalmıştır.
Bu bakımdan romanda muhabbetin umut ve hayal, yadigarın hayal kırıklığı ve özlem
duygularını ifade eder nitelikte olduğu görülür.
Bu roman Mücib'in ilk aşkında yaşadığı duyguları ile çevresi ve kendi içindeki
çatışmaları içermektedir. O itibarla olaylardan çok Mücib'in olaylar karşısında değişen duygu
ve ruh halleri önemlidir. Olaylar düz bir çizgide devam eder. Şaşırtıcı vak'alar, sürprizler,
entrikalar yoktur. Bu açıdan "Yadigar-ı Muhabbet'tbir vak'a veya örf romanı değil, biraz
zorlamayla, psikolojik roman türüne sokabileceğimiz bir eserdir.
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YADiGAR-I MUHABBET ROMANININ
VARLIK l(A TEGORİLERİNE GÖRE TAHLİLİ
A) ŞAHISLAR:
MÜCIBBEY
Romanın başında, Mucib Bey şu sözlerle tanıtılır: "

koltuğunda zarif bir şemsiye

ile siyah güderiden ma'mul eldivenleri; güya ki o latif ellerini nazar-ı agyara göstermemek
istermiş gibi setr etmekle uğraşır, gayet şık ve güzel bir genç delikanlı çıkarak, arabacıya
nazikane ve alicenabane bir tarz ile "Babıali'ye" emrini verdikten ve kemal-i vakar ile
arabaya girip oturduktan sonra derhal kapıyı kapattı, araba da yoluna devama başladı." (S.3)
Bu ifadelerde, Mücib'in dış görünüşüne ait olan hususlar şunlardır: Zarif şemsiye,
siyah güderiden eldivenler, latif eller, gayet şık ve güzel, genç bir delikanlı: Karakteri ile ilgili
vasıflar ise şunlardır: Nazik, alicenab, kemal-i vakar sahibi.
Bu vasıflar onun, devrinin şık giyimli, zarif, seçkin insanlarından, keza Babıali 'ye
gidişi yine devrin aydın kalem efendilerinden biri olduğunu gösterir.
18- 19 yaşlarındaki bu delikanlı, kendisi de devlet memuru , servet sahibi Hüsrev
Efendi'nin tek oğludur. Babası tarafından eğitimine, iyi bir insan olmasına özen gösterilerek
yetiştirilmiştir. Yaradılışı gereği olağanüstü yetenekli olduğu için "Mekatib-i Aliye"yi daha
onaltı yaşına gelmeden başarıyla bitirmiş, edebiyatta, bilhassa "şiir ve inşa=da akranlarından
üstün olduğunu kanıtlamıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra babasının yol göstermesiyle
"Babıali Kalemi"ne memur olmuştur.

Mücib Bey'in eğitimini, yeteneğini, çalışkanlığını ve zekasını parlak bir ışık gibi
etrafına yaymaya başlaması, çevresindeki iş arkadaşlarının ona gıbta, hatta based etmesine
sebep olmuştur. Mücib'in gayretini farkeden amirleri hem onu ödüllendirmek, hem de diğer
çalışanları teşvik için üçyüz kuruş maaş tahsis etmişler ve bu durum iş arkadaşlarının
kıskançlık hatta düşmanlık hislerinin bir kat daha artmasına yol açmıştır.
Romanda Mücib'in "mükemmeliyeti" şu ifadelerle daha da belirginleştirilmiştir:
"

zaten hüsn-i simaca bibedel olduğu gibi measir-i ahlak u siretce dahi bir vücud-ı

mükemmel idi." (S.4)
Anlaşılıyor ki Mucib çalışkanlık, eğitim, terbiye, ahlak gibi manevi vasıflarıyla olduğu
kadar dış görünüşü itibariyle de mükemmeldir.

7

İşi ve evi arasında geçen hayatında "yar-ı can ittihaz eylediği" (S.4) kitapları ve
yazılarıyla uğraşmayı seven Mucib, merak ettiği bir konuyu halledinceye kadar uğraşır,
engelle karşılaştığında ise bütün neşesini kaybedeL
Mücib Bey hassas, duygulu, çevresine saygılı bir gençtir. Annesinin ve kızkardeşinin
gözbebeğidir:
"Bu sırada rnümaileyhin validesi, kernal-i mesrı1riyyetle oda kapısından göründü ve
içeriye girer girmez misafirlerden dolayı hasıl olan memnı1niyyetine, meslekdaşları hakkında
daima izhar-ı muhabbet

ü

mu'avenetle istihsal-i hoşnı1diyyetlerine dair ufacık bir mukaddime

irad ve binaenaleyh vaktin gecikmesinden dolayı yatıp rahat etmesini beyan eyledi.
Çocuk, bu mu'amele-i müşfıkaneye <<Evet valideciğim! Şimdi yatıyorum.
Arkadaşlarım hakkında ise elden geldiği kadar hürmette kusur etmem!>> cevab-ı edibanesiyle
mukabelede bulundu." (S.19)
Sıkı bir aile örfü içinde yetişmiş göıiinen Mucib, ahlaki törelere, yetiştiriliş tarzına sıkı
sıkıya bağlıdır. Bu yanıyla isminin anlamı olan 'istenileni yapan' ile mizacı arasında bir uyum
olduğu görülmektedir'.
"Mucib Bey ise arkadaşları tarafından serdedilen ikna'iyata cevaben: <<Güzel ama

bendeniz alem-i vahdette bulduğum lezzeti, hiçbir vakitde kesretde bulamam! Vakitli vakitsiz
dışarı çıkıp da birtakım malaya'rıi şeylerle meşgul olmaktan, şurada tenhaca oturup mütalaat
ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?>> dedi." (S.11)
"Mucib Bey: <<Allah bilir, bu güne kadar ne işret kullandım, ne de bir kimseye alaka
ettim.>>" (S.21)

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki Mücib dışarıdaki hayatı tanımaz. İş arkadaşları onu
kıskandıkları için 'dışarıdaki hayata' çekmeye, ona tuzak kurmaya çalışırlar ancak başarılı
olamazlar.

ll

"Şu cihetle Mucib Beyefendi'nin sı1ret-i zahirde evidda-yı asdıkası ve fakat hakikatte,
düşman-ı ikbal ü namus-ı hayatı olan ıiifekadan bazıları bil-ittihad, bu gayretli delikanlının
nazar-I i'tibardan düşürülmesi için iktiza eden esbabın istihzarına hayliden hayli sarf-I efkar
ettiler! Melekler gibi ma' sum olan biçare Mucib Bey hakkında, hatır ve hayale gelmeyecek
surette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!
Fakat dokudukları kumaş, tezvir ile güneşin ulviyet ve intişar-ı ziyasına perdekeş-i
haylı1let olmaya hiçbir vakitte muktedir olamayacaklarını yakinen bildikleriyçün, bununla da
teskin-i gayz u hiddet edemediler!" (S.7)
"Mucib Bey, muttasıf olduğu ahlak-ı aliye iktizasınca böyle nadire-i rüzgardan
ma'dud olacak derecelerde güzel olan bir kıza, mu'amele-i dürüştanede bulunmak her halde
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mugayir-adab olacağını ve ma'haza, kızın arzusuna muvafakat gösterse i 'tikadınca kendi
eliyle, namusunu paymal etmiş kadar muhakkar bulunacağını zihnen tasavvur ederek düçar-ı
ızdırab oldu. Çaresiz yine isti'fa-yı kusura, ma'zeret-hahlığa başladı." (S.21)
"<<Doğrusu terbiyesine, hüsn-i cemaline, hal ve kaline diyecek yoksa da biraz
muta'assıb görünür, değil mi?>>
Neş'et Bey, -işmi'zaz ile- <<Ne söylüyorsunuz? Mübarekde asar-ı ta'assub biraz
değil, pek çoktur! Korkarım bu yolda öyle kolay kolay muvaffakiyet mümkün
olamıyacak.>>" (S.17)
Mücib'in kapalı, katı, kurallara bağlı bir ortamda, mutlak baba otoritesiyle yetiştirilmiş
olması, bir gencin en doğal, en saf duygularını yaşarken suçluluk hissiyle çevreden uzaklaşıp
içine kapanmasına, nasıl davranması gerektiği konusunda kuşkular, çelişkiler içine düşmesine
neden olur. İlk aşk tecrübesi hayatına acı ve sıkıntıları da getirir. Pasif ve içe dönük mizacı
onda bu aşk hallerini aşma iradesini felce uğratmıştır:
"Mucib Bey gibi, terbiye ve zarafeti hüsnüyle mütenasib ve henüz körpe denilecek
kadar yirmi yaşına mütekarib genç, hassas bir delikanlıda ilk defa olarak tecelli eden
muhabbet, sair alama kıyas kabul etmeyecek surette kavi ve mü'essir olur!
Mir-i mumaileyh sabahleyin uykudan bir tarz-ı sükünet-nüma ile uyandı. Fakat daha
sigara ve kahvesini içmeye ibtidar eder etmez ma'şükasının hayal-i hatır-firibi manzara-i
tefekküründe cilve-saz olageldiği cihetle, ekdar-ı me'yüsanesi teceddüt etmeye, kalb-i
ma'sürnanesi bir kaç tane ziyade toplamak tama'ına binaen dam-ı sayyada düşen kuş gibi
çırpınmaya başladı! Haline, istikbaline ta'lik-i efkar ettikçe te'essüratı bir kat daha tezayüd
eyledi. Daire-i vicdanını tazyik etmekte olan gam u kasvetle pek bihuzur olarak odada
oturamadığından sellemehü's-selam aşağıya inip, bahçeye girdi." (S.63)
Daima şairane duygular içinde
bulunması, duygularını ifade etmekte şiiri en güzel bir
lo
vasıta olarak kullanması ve kendi şiirlerinin muhtevası gözönüne

alınırsa, Mücib'in aşırı

duygulu, 'santimantal' bir kişiliğe sahip olduğu görülür. Roman boyunca, duygularını dile
getirdiği şiirler kadar mensur şiir gibi mektupları da Mücib'in hassas ruhuyla bütünleşmekte,
iç dünyasının derin buhran ve çalkantılarının, iniltilerinin, hayal ve tasavvurlarındaki
yoğunluğun daha iyi ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Mücib'in duygu ve düşünce dünyasında dış şartlardan, görülen ve yaşanan olaylardan
çok, onların kendi ruhu ve muhayyelesi üzerindeki etkileri önem taşımaktadır:
"Mucib Bey (hararetle) : <<Hakkımda mütevaliyü'z-zuhür olan hüsn-i teveccühünüze
ne türlü arz-ı şükran edeceğimi bilemem! Mamafih uğradığım ihtilacatı gönlüm pek büyük bir
saadet nisbetinde telakki ediyor. İ'timad buyurulsun ki ni'met-i gayr-i müterrakkibe
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kabilinden olarak sizi böyle yanımda görebilmek şerefine mazhar olduğum için kendimi
mafevka't-tabiiyattan

ma'düd bir mefharet-i azime ve mes'udiyet-i mükemmele dahilinde

buluyorum. Yemin edebilirim ki bu alemde teveccüh

ü

muhabbet-i ismetanelerirıe nailiyetten

büyük bir mes'udiyet daha tasavvur edemem. Acaba şu meftuniyet

ü

halisiyet-i acizaneme

mahkeme-i vicdanınız ne suretle hükmediyor?>> diyerek, arz-ı muhabbete bir girizgah
bulmak istedi.
Garibdir ki Mücib Bey , hemşiresinin orada mevcüdiyyetinden kalben bir dereceye
kadar adem-i hoşnüdiyyet hisseylemişti !" (S.45)
Mücib'in hastalık derecesine varan santimantalizmi, aşırı duygulu davranışları, marazi
ruh halleri aşkının acı bir hayal kırıklığına dönüşmesinin zeminini hazırlamış gibidir.
"Maahaza galeyan-ı sevda ile bir hal-i buhran içinde bulunduğu sırada yine paltosunun
cebinden ma'şuka-i vicdanı olan "Nevber"in resmini çıkarıp piş-i nazar-ı iştiyaka vaz' eyledi
ve hayaline tevcih-i hitab ederek: <<Ah! .. Şayan-I perestiş melek! Acaba dilhahım vechile
sana malik olacak mıyım? Acaba duçar olduğum neva'ib ve mesa'ibi bihakkın takdir ediyor
musun? Yoksa gördüğüm asar-: muhabbet yalnızca bir nümayişden ibaret midir? Beni cidden
sevmiş olaydın böyle terk edip gitmeye kıyamazdın değil mi? Evet! Sen, şimdi bulunduğun
makam-ı letafette enva' -ı meserrete müstağrak, ben ise gamhane-i tenhayı vü felakette
me'yüs-ı mutlak! .. Aman Yarabl Nedir bu dehşetli inkılab? Nedir şu gönlümdeki iltihab? ..
Ah! .. Nevber! Doğrusunu ister misin? Bu kadar şiddetli bir me'yCısiyyete, bu derecelerde

aramsüz bir küdürete halim hiç tahammül götürmeyecek! İşte güneş de doğdu; hala gözlerime
uyku girmedi!>>" (S.57)
Bu aşırı duyarlılıkta, Mücib'in herşeyi öğrenmek, bilmek isteyen, her merak sardığı
konuyu sonuna kadar halletmeye çalışan isteğinde olan mizacının da etkisi vardır. Fakat bu
mizaç oklarını kendine çevirmiştir Vf o aldığı yaralardan adeta mesut gibidir. Duygularını
c

öylesine yoğun, derin ve şiddetli yaşar ki bedeni zayıf düşer:
"Böyle bir bezm-i letafet-bahşayı dışarıda kemal-i beht

ü

hayretle temaşaya dalmış

olan Mücib, bütün bütün rnuvazene-i akliyyesini kaybederek bulunduğu noktadan bir hatve
ileriye gidemedi. A' süb ve adalAtına bir inhilal-i külli tarı oldu! Zavallı delikanlı, bir taraftan
musikinin te' sırat-I şedidesine, diğer cihetten ma' şukasının hüsn-i sadasıyla afıtab-ı cemaline
takat-yab olamadığından, kaffe-i havassı uyuşarak inledi ve müşabih bir ah-ı cangah
keşidesiyle derhal bayıldı, yere yıkıldı." (S.44)
Yetiştiriliş tarzına ve aşırı duygulu, marazi kişiliğine uygun olarak, Mucib 'in aşkı
sansüel (şehevi) değil, adeta "eflatuni" bir aşktır:
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"Sevdazede delikanlı gece odasında yine tenha kaldığı vakit Nevber Hanım'ın evvelce
kendi hanelerinde bilerek veya bilmeyerek bırakıp gittiği ve o günden beri bir yadigar-ı
kıymetdar olmak üzere kemal-i hürmet

ü

i'tina ile sakladığı el mendilini koynundan çıkardı,

gözlerine bastı. Bir çeyrek müddet hazin hazin ağladı! Ba'dehu münhezim, perişan bir surette
yatağına düştü, uyudu!" (S.62)
Mücib'in aşkını doğrudan ailesine açamaması, bir tesadüfle sadece kızkardeşinin
öğrenmesi, kendi pasifliği yüzünden bir türlü Nevber'e kavuşamaması, buna karşılık bu aşk
üzerinde kurduğu mesut hülyalar, yani kendi realitesi ile aşk hayali arasındaki bu çatışma,
sonunda o noktaya varır ki, onun için ölümden başka bir kurtuluş çaresi yoktur:
"Kapısını sürmeledikten sonra bir çok vakit odasının içinde me'yusane, ızdırab-ı
vicdan ile gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtarak temenni-yi mevt etmeye
başladı!"(s. 5 5)
"<<A. .. İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı kalbden
çatlıyorum! Hem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?>>"(S.33)
Mücib duygularını aktif olarak yaşayabileceği bir ortam bulamadığı, dahası bu ortamı
bizzat oluşturmaya mizacı ve geleneksel aile baskısı engel olduğu için ölmek ister. Bir çok
kez tekrarlanan bu temenni, bu 'ölme isteği' sonunda gerçeğe dönüşür. Mucib, sevgilisine
kavuşmak için çaba göstermez. Kızkardeşinin annesiyle görüşmesini bekler. Nevber,
Kadıköyü'ne gidince, mektuplaşmaları bir süre devam eder. Fakat sevgilisinin Bursa seyahati
bu işi de bitirir. Mücib, Bursa'ya gitmeyi düşünürse de geleneksel aile kuralları buna engeldir.
Nihayet bu pasif bekleyiş içinde verem olur.
Mücib'in şahsiyetinde, romanın özünden gelen bir çatışma vardır: Mucib eğitimine
çok önem veren, dışarıdaki hayattan değil, edebi eserleri okumaktan zevk alan, iş yerinde
çalışkanlığıyla amirlerinin takdirini k~zanan, 'yükselen, parlayan bir yıldız' dır. Bu
özellikleriyle, romandaki çatışmanın bir yanını oluşturur.
İlk aşk deneyimiyle iç dünyasının alt üst olması, hayatının tek amacı ve anlamı haline
gelen bu aşk nedeniyle çevresinden giderek uzaklaşması, neticede hayal kırıklığı içinde verem
olup ölmesi ise bu çatışmanın diğer yanını teşkil eder.
Dolayısıyla Mücib, bir yanda meslek grafiği yükselen, gıpta edilen, kıskanılan örnek
bir gençken, daha ilk aşk deneyiminde hayal kırıklığıyla yaşama iradesini yitirerek hayattan
kopan, hayat grafiği hızla düşen bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimi, kitaplarına
olan düşkünlüğü, çalışkanlığı nasıl had derecede ise, Nevber'e duyduğu aşk ela aynı şekilde
aşırıya varan bir duygu yoğunluğuna dönüşür. Pasif, içe dönük, hiçbir realite duygusu
olmayan, hayallerini bile bir azap haline getiren, "Hareketten ziyade hareketin hülyasından
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hoşlanan" (AH.Tanpınar) bu kara sevdalı Kalem Efendisi'nin akıbeti esasen başka türlü
olamazdı. Fuzuli'nin Mecnun'un ölümü için söylediği beyit, yüzyıllar öncesinden sanki
Mucib için söylenmiş gibidir:
Leyli dedi verdi can-ı şirin
Ol aşık-I bikarar u miskin
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NEVBER
Romanın asli şahsı olan Mücib'in sevdiği kızdır. Nevber romanın bir yerinde şu
ifadelerle tanıtılır:
"Nevber Hanım, daha onaltı yaşına yeni yetişmiş, halavet-i mücesseme ıtlakına şayan,
asile ve afife, melek gibi bir kızcağız olarak bedi'a-i cemali herkesin nazar-ı teveccühü
muhabbetini calib ve dirayet ve zarafeti dahi hüsnüyle mütenasib idi. Biçarenin Mücib Bey'e
müte' allik olan muhabbet-i ismetkaranesi günden güne tezayüd ediyor ve ara sıra hasbıhal
edip de gönlünün zehrini dökmek için yanında bir hemraz bulamadığından nihayet
derecelerde sıkılıyordu. Hele müddet-i ömründe böyle bir badireye uğramadığıyçün maksad-ı
meşrü'unu istihsal emrinde nasıl bir hatt-ı hareket ittihaz etmesi lazım geleceğini de zihnen
tasavvurdan aciz idi." (s.42)
Yukarıdaki ifadeler ile Nevber isminin anlamı (yeni yetişen genç kız) arasında tam bir
uygunluk vardır. Romanın adı da Nevber'in Mediha'ya verdiği resmin altına yazdığı
"Yadigar-ı Muhabbet" ifadesinden gelir:
"Esna-yı taharriyyatta, evrak-ı mevcuda arasında sıkışıp kalmış, gayet güzel bir kız
tasviri nazar-ı dikkatini celb eyledi! Kernal-i hayretle dest-i tevkire aldı, baştan başa hadde-i
tedkik

ü

mu'ayeneden geçirdi. İlk defa olarak gönlünde hafif bir halecan hisseyliyordu. Bu

tasvir-i dilpezirin alt tarafına "Mediha Hanım'a yadigar-ı muhabbet!" ibaresi yazılmış ve imza
yerine "Nevbet" vaz' olunmuş idi. Mucib Bey, pertev-i hüsnün timsal-i müncemidi denilmeğe
şayan olan böyle bir badire-i nadireye def aten tesadüf edince, dışarı çıkmak şöyle dursun,
arkadaşına yazacağı kağıdı bile derhatır edemedi! Peri gibi gönlüne nüfüz etmiş olan sahibe-i
resmi, daima nazargah-ı tedkikde tutar ve hall-i müşkil için dört gözle hemşiresinin vüruduna
intizar ederdi." (S.23)

ll

Nevber de Mücib'i sever. Mücib ve Nevber hayatlarında ilk defa yaşadıkları aşk
duygusunu, roman boyunca değişik duygularla ifade etmişlerdir. Nevber, bu duygunun ilk
izlenimlerini şöyle dile getirir:
"Huda bilir, o dakikadan beri hissiyyatım bütün bütün tahavvül etmiş ve binaenaleyh
muhabbetimin şiddeti, tevazu' perdesi altında dahi setr olunmayacak bir hale gelmiştir!
Ahass-ı amalim daima sizi görmek, daima sizinle beraber bulunmaktan ibarettir." (S.40)
Nevber, genç yaşına rağmen edebiyat konusunda bilgili bir kızdır. Mücib'le
mektuplaşmaları sırasında şu ifadelerle edebiyata olan ilgisini dile getirir:
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"Te 'essürdı-ı kalbiyyemiıı artıp eksilmemesine badi ise birinci derecede, nıekteb-i
edeb it/akına seza olan meclis-i mekdrim-enis-i drifdnelerinden haddimce iktisdb-ı füyüzdt
eylemek arzü-yı tabiisinde iken o şeref-i cihdıı-kıymete baht-z siydhtmın perde-keş-i haylület
olması, ikinci derecede velinimet pederim, pederinizin henüz tamdmiyle i 'dde-i sıhhat
edememesidir."

(S.60)

Nevber'in yazdığı mektuplar edebi bir dil ve uslüpla kaleme alınmıştır. Onaltı
yaşındaki bir genç kızın bu mektupları yazması pek inandırıcı değildir. Ancak romancı bu
durumu Mediha'nın ağzından Nevber'in edebiyat sevgisine bağlayarak şöyle anlatır:
"

Hususiyle Nevber gibi dirayetperver bir meftüne-i edebin hissiyat-ı

aşıkanesini fevka'l-gaye tehyic etse gerektir.>>" (S.58)
Nevber piyano çalıp şarkı da söyler; güzel bir sesi vardır:
"Bereket versin ki Mucib orada değildi. Yoksa şu ternaşa-yı aram-rubaya karşı
tecennün etmesi agleb-i ihtimal idi! Maamafih aradan çok geçmedi, mumaileyh bulunduğu
mahalden -fevkalade bir hiss-i deruna mağlub olarak- kalktı, doğnıca eve geldi. Fakat daha
kapıdan içeri girer girmez, güzel bir nağmenin piyano ile hem-ahenk olduğunu işitti. Bu
sada-yı hayat-efzanın hangi dehandan hurüc ettiğini -sür' at-i intikali hasebiyle- def aten idrak
edince gönlündeki ceriha-i muhabbet tazelendi, vücudu baştan ayağa kadar lerzenak oldu !"
(S.43)
Geleneksel aile yapısı içerisinde de olsa duygularını ifade edebilen Nevber, Mücib 'i
sevdiğini, ailesinden kendisini istemeleri halinde elinden geldiği kadar olumlu bir sonucun
alınmasına gayret göstereceğini söyler:

"Mümaileyha ise daldığı sükut ve sükunet aleminden çıkıp, tekrar deherı-güşa-yı
kelam olarak, Nevber'e i'tiraf-ı muhabbet ettirmekte hayli müşkilata tesadüf eylediğini ve
fakat ciddi bir teşebbüs vuku'unda -iınkan müsaid olduğu kadar- gayrette kusur etmeyeceğini
ve kendilerine sık sık gidildiği surette, hem validesinin isticlab-ı teveccühatına
şaibe-i riya vü tagayyürden masun olan cevher-i ülfet

ü

medar hem de

meveddet-i kadimeleri şu vesile ile

bir kat daha terakkidar olacağını lisan-ı münasible irade ve itham etti.Bunun üzerine Mücib
Bey, fart-ı meserretinden gaşy olmak derecelerine geldiği sırada, muvaffakiyet-i vakı'ayı bit
tebrik şükran-ı minnetdarisini arz eyledi. Ba'dehu gözlerini kapayarak, hal-i istiğrakta kaldı.
Mediha Hanım, biraderinin istirahate ihtiyacı olduğunu teferrüs etmekle, bir kaç tesliyet-amiz
söz söyleyip yanından ayrıldı." (S.39)
Ancak, Nevber'in Bursa'ya gittikten sonra neden uzun süre Mücib'i mektupsuz
bıraktığı, hatta onun ölüm haberini alıp almadığı, aldıysa neler hissettiği romanda
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belirtilmemiştir. Bu eksiklik romanın kurgusunda ve olay örgüsünde ciddi bir boşluk
yaratmaktadır.

MEDİHA
Mücib'in kızkardeşi olan genç bir kızdır. Nevber'in çok yakın arkadaşıdır. Romanda,
Mücib'in bir çeşit "mahrem-i esrar": olarak yer alır:
"Mediha Hanım:<<Hele bir kere i'Ian-ı muhabbet yolunda yazmış olduğunuz
manzumeyi okusun, bir kere de vech-i pakinizi.fikr-i tab-nakinizi görsün, o zaman, bu kuvve-i
mücazebeye takat-yab olabilirse, ben meydandayım! Hasılı şunu demek isterim ki ikiniz de
güzel ve yekdiğerinize Iayıksmız.Hemen Cenab-ı Hak, süret-i meşrı1'ada

>> sözünü ikmal

edemedi. Oda kapısından içeriye bir cariye girdi. Mediha Hanım:<<Ne istiyorsun
Dilpesend? >> sualini ırad edince, cariye:<<Efendim, Büyük Hanımefendi, size bazı şeyler
söyleyecekmiş. Şimdi bekliyor.>> cevabını verdi. Mediha Hanım <<Geliyoruml>>diyerek,
hoplaya hoplaya odadan çıktı, doğruca validesinin yanına gitti." (S.31)
Mediha, ağabeyine karşı son derecede ilgili ve sevgi doludur:
"Mediha Hanım : ( mütelaşiyane bir. sürctle j c-: A. .. Kardeşim ! Siz hala
yatmadınız

öyle mi? Yüzünüz mütegayyir olmuş! Hele şu aralık fevkalade rneşguliyet-i

zihniyyeniz olduğu bedahaten görünüyor ! Acaba sebebini sorabilir miyim?>>" (S.25)
Romanda, Mediha'nın Mücib'e duyduğu sevgi, saygı ve bağlılık bazen de şu ifadelerle
dile gelir:
"Zavallı Mediha, canından ziyade aziz ve muhterem addeylediği biraderinin fart-ı
me'yfısiyyetini ve bela-yı takat-fersa-yı muhabbete süret-i mağlubiyetini gördükçe nihayet
derecelerde dil-hun olmakta idi." (S.59)
Mediha Mücib'in gerçek anlamda sırdaşı, en yakını ve sevdiği ile kurduğu bağda en
sadık ve ketum yardımcısıdır:
"Mediha Hanım:<<Siz de a gözüm! Kendinizi birden bire o kadar me'yüsiyyete
salıvermeyiniz. Biraz ta' dil

ü

tahfıf-i alam ederek, oldukça şen ve şatır görünmeye çalışınız.

İnşallah mes'ud Vy bahtiyar olursunuz. Peder zaten burada değil, annemin tabiatını ise
pekala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeyleri bile merak eder, muzdarib olur. Bir de işi
bizden başka bilen var mı ki etrafa aks edebilmesinden korkuyorsun? Yoksa bendenize
emniyetiniz mi yok? Sarihen söyleyiniz de bileyim.>>" (S.27)
Ağabeyinin Nevber'le evlenebilmesi konusunda elinden geleni yapmak istese de,
Mediha da pasif bir bekleyiş içerisinde kalır. Onun neden annesiyle konuşmakta geciktiği,
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neden ağabeyinin hastalığını zamanında fark edemediği roman kurgusunun eksiklikleri
cümlesindendir.

NURİYE HANIM
Mücib'in annesidir. Mediha (kızı), annesini şöyle tanıtır:
" ..... annemin tabiatını ise pekala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeyleri bile
merak eder, muzdarib olur." (S.27)
Nuriye Hanım, oğluna roman boyunca şefkatli bir annenin sıcak ilgisiyle yaklaşır:
"

saatlerce derya-yı tahayyül

ü

mütalaata dalıp gitmesini bir vechile zihnine .

sığdıramadığından, bir gece kızını alarak beraberce, oğlunun odasına gitti ve <<Canım
Mucib! Bu ne kadar meşgüliyyet] Yarın imtihan verecek değilsin ya? Hem öyle gelmiş
geçmiş yalan yanlış bir takım şeylere sarf-ı efkar etmekten ne fa'ide hasıl olur? Biraz da
bizimle lakırdı et!>>" (S.5)
Oğlunun bu derece çalışmasın dayanamadığı için onu tatlı dille, şefkatle uyarır:
"Nüriye Hanım: << Güzel ama evladım, bu alemde her bir şeyin hal-i evsatı
makbuldür! Mesela dünyada husül-i meram için en müessir vasıta olan nukud bile, ifrat
derecesinde bulunursa, insana bazı kere, ba'is-i meşakkat ve müris-i ukubet
olabilir.Herşeyde ifrat ve tefrit noktalan ne kadar makdCıh ise hal-i iktisad da o kadar
memdühdur." (S.5)
Mucib, Nevber'e duyduğu aşk yüzünden giderek annesinden uzaklaşıp sırlarım ona
açmaz, duygularını onunla paylaşmaz. Devrin aile içi saygı ve gelenekleri nedeniyle oğlunun
durumundan habersiz olan Nuriye Hanım onun hastalığını önce geçici bir rahatsızlığa yorar:
" .... , ..... oğlunun ifadatına layıkıyla ehemmiyet verip ciddi bir tarz ile vücuduna iyice
dikkat etmesini, gece yatarken biraz.ıhlamur veya çay içmesini, sıkıca örtünüp terlemesini,
sabahleyin dışarıya açık saçık bir halde çıkmamasını uzun uzadıya tavsiye eyledi." (S.47)
Oğlu gerçekten hastalanıp yatağa düştükten sonra Nuriye Hanım'ın gözü açılır.
Nevber'le oğlunu evlendirmek ister. Fakat kararı kocasına bırakır, üsteleyemez. Nuriye
Hanım'ın geleneksel aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, muhafazakar bir anne tipi olduğu;
Mediha'nın, Mücib'in Nevber'i sevdiğini söylemesi üzerine bunu sanki ayıp bir davranışmış
gibi telakki etmesinden anlaşılmaktadır. Gerçi durumu anladıktan sonra oğluyla birlikte o da
derin acılar çeker. Ancak şefkatli, oğlunu gözbebeği gibi seven bir annenin ikinci derecede
verem oluncaya kadar ciğerparesinin hastalığını anlamaması pek inandırıcı değildir.
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HÜSREV EFENDİ
"

ashab-ı servet

ü

dirayetten Hüsrev Efendi" devlet memurudur. Karısı, kızı,

oğlu, iki cariye ve bir uşaktan oluşan ailenin reisidir. Çocuklarını çok sever. Onların
terbiyelerine önem vermiştir. İmkanları ölçüsünde, onların iyi birer insan olabilmesi için bir
babanın göstermesi gereken himmet ve gayreti esirgememiştir.
Mucib Bey, babasının Amasya' daki görevinden dönüşünü heyecanla bekler. Çünkü
sevdiğine kavuşabilmesi için babasının gelmesi ve izni lazımdır:
"Hüsrev Efendi ki Mucib Bey'in pederidir. Mumaileyh Manisa' da olan mesalih-i
zatiyyesini tesviye ve itmam ederek o gün sabahleyin İstanbul'a vasıl ve bir melek-i mübeşşir
gibi hanesine nazil olmuş idi.
Mucib Bey henüz uykudan kalktığı, odasında kahve ve sigarasını içmekte bulunduğu
sırada idi ki velinimet pederinin vürudu üzerine sür'atle yerinden fırladı, istikbaline şitab
eyledi, kemal-i ihtiram ile ellerini öptü.Mümaileyhin

şu suretle muvasalatı bütün ev halkının

badi-yi mesrüriyyeti olmuştur denilse yalan olmaz." (S.49)
Ancak Hüsrev Efendi'nin dönüşü, Mücib'in beklentisini gerçekleştiremez. Mutlak bir
otoriteye sahip olan babaya durumu açıklamaya kızı bir türlü karar veremez. Hep uygun bir
zaman beklenir. Hürev Efendi'nin aile içindeki otoritesi, isminin anlamıyla uygun düşer:
"Mediha Hanım kendi fikrince, pederine hakikat-i halin arzını na-be-mevsim
görüyordu! Mucib Bey ise sa'ika-yı aşk u garam ile mes'udiyyetinin istikmali için bir an
evvel işe teşebbüs olunması ricasında ısrar eder ve fakat hemşiresi henüz vakt-i münasibi
hulul etmemiş olduğunu dermeyan ederek bu babda biraz daha sabır ve metanet göstermesini
istirham eyler idi. Heyhat!" (S.50)
Mücib'in yatağa düşmesinden sonra, Hüsrev Efendi'ye eşi durumu anlatır. Hüsrev
Efendi oğlunun hastalığının sebebi olarak gördüğü Nevber'e kızar. Öfkelenerek: "Allah
cezasını versin, nerede görmüş, nasıl alaka etmiş?" sözleriyle tepkisini gösterir. Nuriye
Hanım'ın ısrarıyla "bir soruşturalım" derse de iş öylece kalır. Oğlu için üzülür, doktor getirir
ama oğlunu anlamaya çalışmaz, duygularını paylaşmaz. Bu halleriyle, ailenin tam ve mutlak
otoritesi olduğunu, oğluna beslediği sevgiyi yerinde ve zamanında gösteremediğini, katı bir
tutum içinde bulunduğunu ortaya koyar. Aynca oğlu gözlerinin önünde sararıp solmaktayken
doktor getirmekte neden bu kadar geciktiği de anlaşılmaz. Nevber'in hasta babası hava
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değişikliğine gittiği halde -tabii Nevber ve ailesiyle beraber- Hüsrev Efendi, oğlu günden
güne erirken neden böyle bir tedbir almanuştır? Bu sorunun cevabı ötekiler gibi yine bir
kurgu eksikliğidir..

DİLPESEND
Romanda adı geçen Dilpesend, "cariye'ldir. Sadık bir hizmetkardır. Günümüzde yeri
olmayan bir sosyal sınıfın temsilcisidir. Mediha, Mücib'in mektubunu onunla gönderirken,
ona tam olarak güven duyduğunu da ifade eder. Romanda bir çok defa adı geçen Dilpesend,
her konuda aile fertlerinin yardımcısıdır:
"Mümaileyha biraz ta'rnik-i efkar eyledi. Nihayet öteden beri kendi hanelerinde
bulunan ve binaenaleyh safvet ve sadakatine kemaliyle i'timadı olan "Dilpesend" namında bir
cariyeye salifü'l-beyan arızayı mahremane tevdi' ile bu babda iktiza eden ta'limatı dahi
bil-ita hemen mahalline sevk ve irsal eyledi. Fakat mezbüre avdet edinceye kadar gönlü bin
türlü endişe ve halecana şikar olmuş idi! Çünkü vakıa Dilpesend'in dirayet ve kar-aşinalığına
emniyeti mertebe-i kemalde idi. Ancak kağıdın eyadı-yi agyare geçmesini ve daha mübrem
bir hadise zuhur edebilmesini de -tali'in müsa'idesızliğine nazaran- melhüzat-ı kaviyyeden
addeyliyordu! Her ne hal ise mezbüre, hüsn-i suretle vazifesini ıfa etti." (S.59)
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MÜCIB'İN İŞ ARKADAŞLARI

Romanda, hayat görüşü ve yaşayış tarzı bakımından birbirinden farklı iki telakki yer
almaktadır. Mücib'in hayat karşısında aldığı tavır ile iş arkadaşlarının hayat görüşü ve
tavırları arasında tarn bir tezat vardır. Onların bir nevi yaşama sevincine mukabil Mücibde
adeta bir hayat küskünlüğü mevcuttur.
onlar dedikodudan, çekememezlikten, eleştirilerden, kısacası çevre baskısından
şikayetçidirler. Ancak keyifli dost meclislerinde bulunmayı, gezip eğlenmeyi severler. Aşkı
bildiklerini, hatta bunun hayatın bir zarureti olduğunu ifade ederler. Aynı meslek ortamında
yaşamalarına rağmen Mücib'den farklı düşünür, farklı yaşarlar. Mücibin hastalığını
duyduklarında bütün düşmanlıklarını unutur, dostça halini hatırını sormaya koşarlar.
"Yadigar-ı Muhabbet"in temel duygusu "aşk"tır. Romanın yazıldığı dönemde, aşkın
hangi gözle görüldüğü, cemiyet içinde aşkla ilgili geleneksel değer yargılarının neler olduğu
Mücib'i evinde ziyarete gelen arkadaşlarının sohbet esnasındaki konuşmalarından anlaşılır:
"Neş'et Bey: << Aşkın adeta bir hastalık olduğu fennen müsbettir. Onun için bu yolda
uzun uzadı tafsilat i'tasına da hacet göremem. Hulasa şunu demek isterim ki insanın
muhabbet uğruna cüz'i bir sebebten dolayı -Allah esirgesin- an-ı vahidde malıv olub gittiği
kesirü'l-vuku'dur.>>"

(s.13)

"Lütfü Bey: << ... maamafih riyasızca olarak söylerim ki dam-ı aşkına giriftar
olduğum bir nazeninin, başkalarıyla azıcık ülfet ettiğini değil, hatta selam vermiş olduğunu
görsem, o saat kopar kıyamet! Çünkü kıskançlıktan korkarım. 'Bir tarik ile kabul etmez
muhabbet şirketi' beyti, ma'lumdur; değilse, üst mısra'ını da sorunuz, söyleyeyim.>>"
"Sa'di Bey:<<

Kıskançlık belasıyla, az kaldı ya çıldıracak, veyahud verem

olacaktım! .. >>" (s. 13)
Onlara göre aşk mesut ettiği kadar , korkulacak, insanın kendisini koruması gereken
bir duygudur ve daima kıskançlık duygusuyla birlikte yaşanır. Ayrıca verem hastalığı da o
dönemin hassas insanlarının genellikle aşk yüzünden uğradıkları bir illettir, tıpkı Mucib
gibi... mamafih:
"Lütfü Bey: << Öyle ama dünyada muhabbetsiz yaşamak, ziruh sıfatından çıkıp da
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emadat haline tahavvül etmek demek olmaz mı? Şu dar-ı fenada daima göregeldiğimiz
meşakk-ı hayat, hep muhabbet sayesinde çekilmiyor mu? Hasılı kim ne derse desin, benim en
büyük serrnaye-i saadetim, muhabbettir.>>" (S.14)
Yukarıdaki paragrafta, Mücib'in arkadaşlarından Lütfü Bey tarafından ortaya konulan
hayat görüşüne göre, hayat sıkıntılarla doludur. Hayatı yaşanılır kılan muhabbettir.
Mücib Bey'in iş arkadaşları olan Lütfü ve Neş'et Beyler bir de aralarında edebiyat
sohbeti yaparken söz konusu edilmişlerdir. Aşağıda aynen aldığımız cümleler onların eski ve
yeni edebiyat hakkındaki görüşlerini kısaca da olsa ortaya koymaktadır:
"Lütfü Bey:<< Afv-ı alilerine mağrürerı söylerim ki lakırdı arasında ıstılah paralamak,
şairane, hakimane ifade-i meram etmek, zat-I vala-yı kitabet-penahilerine mahsus olan
hallerdendir. Hele: ' Mazhar olamadım, yar-ı vefa-perver bulamadım!' yollu seci'ler, filanlar,
'hareket-i vapur, bereket-i basur' kabilinden olur.>>
Neş'et Bey:<<

A...

Bendenizi tahti'eye ne hakkınız var? İnsan her halinde, her

fı'linde muhtar değil midir? Yoksa huzur-ı devletinizde, edibarıe irad-ı maka! etmek
memnü'atdan mıdır?>>
Lütfü Bey : << Rica ederim,o kadar hiddet buyurmayınız!Bendeniz, ziynet-i elfaza
olan merakınızı bildiğim için söyledim.Maahaza
kudemayı biraz daha nazar-ı tedkik

ü

Nergis gibi,Seyir gibi, Şefikname gibi asar-I

mütalaaadan geçirmiş olsaydınız, bu yolda olan

ma'Iümatmızı hayli tevsi' etmiş olurdunuz.>>
Neş' et Bey:<<Cidden söylüyorum! Siz hakikaten tarz-ı cedid edebiyattan hiçbir şey
istifade olunamaz zannında mısınız?>> (s.14)
Lütfü Bey: << Velev ki o fikirde bulunayım, tarz-ı cedid.tarz-ı atika nisbet
kabul etmeyecek surette güzel ve dil-nişindir. Hiç on sekiz yaşında bir mahbCıbe-i dilaraya,
acüze-i rüzgar olan yetmişlik bir kadıp tercih olunabilir mi?>>" (s. 15)
Romanda Mücib'in komşusu ve arkadaşı olarak sözü edilen Necmi adlı bir kişi daha
vardır. Ancak onunla ilgili hiçbir tanıtıcı bilgi yoktur. Sadece 'sadık ve candan bir dost'
olarak adı geçer.

_o

B) SOSYAL HAYAT VE İNANÇLAR
Romanın başlangıcında İstanbul'dan, baharda gidilen mesire yerleri olan Çamlıca ve
Kağıthane'deki eğlencelerden, buradaki cemiyet hayatından da söz edilmiştir:
"Onun için mevsim-i baharda İstanbul ahalisi alel-ekser, Çamlıca gibi, Kağıthane gibi
mevaki' -i latifede geşt ü güzar ve bu cihetle kadınlar dahi fevaid-i tabi'attan hisse-yab olarak
rendilerine mahsus bir tarz-ı halavet-nüma ile bir şüküfeden diğer şüküfeye uçuşup giden
arılar veya kuşlar gibi her tarafa barika-i aşkı nisar ederler." (S.2)
Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi mesire yerlerinde eğlenenler arasında bulunan ve
çiçekten çiçeğe uçuşan kuşlar, arılar gibi her tarafa aşk duygusunu taşıdıkları belirtilen
kadınların da cemiyet hayatına katıldıkları anlaşılmaktadır.
"
uşak fırladı.

konağın kapısı şiddetle küşad edilerek dışarıya oldukça kıyafeti düzgünce bir
kira arabalarından bir tanesini alıp hemen konak kapısına götürdü." (S.2)

Bu cümlede geçen uşak ve kira arabaları dönemin hayatına ve sosyal statüsüne ait izler
taşımaktadır. Uşak ve atlı kira arabaları romanın konusunun geçtiği dönemin bir hususiyetidir.
"Ertesi sabah, mumaileyh uykudan kalktığı vakit, evvel emirde elini, yüzünü yıkayıp
kendine mahsus ihzar edilen sütlü çay ve kahveyi, safa-yı hatırla içtikten ve Kalem vaktine
kadar vukuat-ı rüzmerreyi müş'ir tab' ve neşredilmekte olan gazetelerden birkaçını dahi
nazar-ı mütalaadan geçirdikten sonra, yemek yedi, kahve ve sigara içti. Kernal-i dikkatle
saçlarını taradı, üstünü giyindi, ba'dehu vazife-i me'mı1riyyetinin ifasına şitab eyledi." (S.6)
Bu paragrafta romanın yazıldığı dönemde, aydın, orta sınıftan bir kişinin günlük hayatı
anlatılmaktadır. Sütlü çay, İngiliz geleneğinden alınmadır. Mücib'in bir kaç "gazete" okuması
onun dönemin aydınlarından olduğunu gösterir.
"İçlerinden diğer bir delikanlı, bıyıklarını burup, fesini düzelterek endişeli bir tavır
ile ... " (S.8)
Yukarıdaki cümle, Osmanlı döneminin tipik erkek özelliklerini vurgulamaktadır;
Bıyık ve fes ...
Mücib'in hayatındaki çatışmanın temelinde aileyi kendi içinde bir bütün ve merkez
kabul etmesi, anne ve babasının otoritesine mutlak bağlılığı vardır. Roman boyunca, Mucib
ilk aşk nedeniyle ailesiyle karmaşık bir çatışma içine düşer. Giderek içine kapanışı,
uykusuzluğu, keyifsizliği, amaçsızca dışarıda dolaşması ve ardından hastalanması annesi ve
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kızkardeşini büyük bir telaşa sürükler. Kızkardeşi verdiği söze rağmen onu Nevber'le
luşturmak için yeterli çabayı göstermez. Anne babanın harekete geçmesini bekler. Çünkü
ba "Bir soruşturalım" der. Kızkardeşi, Nevber'in dönüşünü bekler. Baba, sebepsiz yere
Nevber'e kızar, "Bu bela nereden çıktı" diye hayıflanır. Bu durağan bekleyiş Mücib'in zaten

lgan ve umutsuzluğa meyilli ruhunu öyle yaralar ki bedeni hastalığa yenik düşer.
Romanda aile ve gelenekler insan hayatının merkezi gibi görülmekte, gençlerin hayatı
akkında alınacak kararları aileler vermektedir. Nevber de çok sevdiği Mücibin kendisini
ailesinden istemesi halinde, elinden geldiği kadar ailesinin olumlu bir karar vermesine
çalışacağını, annesi ile Mücib'in annesi ve kızkardeşinin sık sık görüşmelerinin yararlı
olacağını belirtmektedir. Bu ifadeler o dönemde 'aile' kavramının önemini ortaya
coymaktadır:
"Mediha Hanım:<<Yok! Ben seni böyle endişe ve efkar içinde göremem. Pek arzu
ediyorsan hakikat-i hali, bil-etraf valideye söyleyim. Ne zararı var! Gitsin süret-i meşrü'ada
dest-i izdivacını taleb etsin.>>
Mücib Bey:<<İyi ama peder burada değil! Husül-ü maksad ise onun vücuduna ihtiyaç
gösterir.> >"(S. 36)
Mücib kapalı bir aile ortamında yaşadığı, okumayı ve eğitimini hayatının amacı olarak
gördüğü için arkadaş meclisinde, hiç kimseye alaka duymadığını, aşkı kitaplardan tanıdığını
söyler:
"Mucib Bey:<< Fil-hakika muhabbet mes'elesine dair, şimdiye kadar pek çok şeyler
gördüm, okudum. Fakat henüz bir kimseye alaka etmediğimi ma'al-yemin te'min
edebilirim.>>" (S. 12)
Aşk ne kadar saf, temiz ve genç insanların yaşayabileceği tabii bir duygu olsa da
"mühim ve nazik bir konu"dur;annenin "ihtiyatlı olmalı" ifadesi aşkın çevrede hoş
il

karşılanmadığını ortaya koyar:
Mediha Hanım "<<Teessüf etmeyiniz! Bakalım Allah ne gösterecek. .. Elbette bir
çaresi bulunur. Ma'rnafih böyle mühim ve nazik bir noktada daima ihtiyatlı davranmak lazım
geleceğini de ta'rife hacet yoktur. Çünkü işin şilyu'u vuku'undan fenadrr!>>" (S.28)
Bir yargıya çok benzeyen bu ifadeler toplumda söylentilerin, olup bitenlerden daha
beter tepki gördüğünü anlatır. Böylece toplumun fert üzerindeki baskısı daha iyi anlaşılır.
Ve şu cümleler:
"

muhavereyi küşad eden genç delikanlı, içini çekerek mütebessimane:

<<Bendenizce de öyle olmak lazım gelir ama diğer rüfekaya acıyorum! Çünkü bundan dolayı
biçareleri pek me'yüs bir halde görüyorum da adeta sinirlerime dokunuyor! Demincek Mucib

hakkında zihnini çelmek, arzu ettiğiniz mahallere çekip götürmek yolunda bir mütalaacık
beyan buyurmuştunuz

değil mi? Zann-ı acizaneme kalırsa, bu matlabın husulü muhal-i

mutlak hükmündedir!

Zira tarik-i şeytanette azazil kadar kesb-i maharet etmiş olsanız da yine

şu habisi iğfal edebilmeye muktedir olamazsınız sanırım!>>" (S.8)
Toplumda,

dedikodu, çekememezlik,

ezen sosyal kötülüklerdir.

Mücibin

fesatlık ve kıskançlık ferdi baskı altına alan ve

çalışkanlığı, takdir görmesi iş arkadaşlarının

skanmasına ve yoldan çıkarmak için hileler düşünmelerine

onu

yol açan iki yüzlü ve baskıcı

tumu açıkça ortaya koyar.
Yadigar-ı Muhabbet'te

cemiyet fikrinin bir parçası olarak dost ve aile meclislerinde

oplanıp sohbet etmenin önemli ve bu davetlerin toplum hayatını güçlendiren
olduğu anlaşılmaktadır.

Mücib'in evine gelen arkadaşları,

"Yine bu kabilden
'alem arkadaşları
cendilerince
.arar verdiler
da'vet

olmak üzere

başka bir gün, onu davet ederler:

Mucib Bey'in , balada isimleri ta' dad olunan

bil-ittifak, bir gece Neş'et

bir alem-i ab teşkil ederek
ve bu kararlarını

bir vasıta

Bey'in

mumaileyhi

hanesinde

toplanmaya

ve

dahi orada hazır bulundurmaya

bir iki gün sonra mevki' -i icraya koyarak

Mücib'i

ve her nasılsa mecbür-ı icabet ettiler." (S.20)
Misafir kabul etme, "muhabbet",

dost meclisi o günkü cemiyet hayatının önemli bir

parçasıdır:
"Sa' di Bey:<<Zaten

şuraya toplanmaktan,

Mücib Beyefendi biraderimizi işgal ve

ta'ciz etmekten maksad, güzelce bir vakit geçirmek değil mi idi?>>
Mucib Bey:<< Aman efendim! Tasdi' ne demekl Şeref-i sohbetinizle
oldum. Keşke her vakit teşrif buyursanız da hep birlikte muhabbet etsek.>>"
Misafirlere

saygı gösterme,

müşerref
(S.15)

saygıda kusur etmeme de geleneksel bir muaşeret tarzıdır:

"Misafirler hakkında yine hürmet ve riayette kusur olunmadı."(s.37)
lo

"<<

Bu akşam devlethanelerince bir mani' olmadığı ve zat-ı alilerini ziyarete

müsaade buyurulduğu halde biraz tasdi' etmeğe gelebilir miyiz?>> dedi.
Mücib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabül göstermiş olduğundan , berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün Perşembe olmak, yani ferdası Cuma, yevm-i ta'til
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mucib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler." (S .. 10)
Dönemin aydm orta smıfı yazmak, okumak, tenkit etmek üzerine fikirlerini belirtirken
birbirlerini eleştirmekten, hatta dedikodudan uzak duramadıklarını şu ifadelerle ortaya
koyarlar:
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"Sa' di Bey: << Bakınız, ecille-i üdebamızdan Muallim Naci Efendi bile

'Kim

ehemmiyyet verir Naci meldmet sengine' demiş! Eğer böyle münasebetli münasebetsiz irad
edilen bir takım ta'rizlere ehemmiyet verilecek olursa, dünyada hiç kimse bir şey söylemeye
veyahud iyi kötü yazdığı şeyi meydana atmaya cesaret edemez. Vakıa i'tiraz haklı ise kabul
olur; değilse reddedilir.>>" (S .16)
Toplumda hiç kimsenin dedikodudan kurtulamadığını, onun için bu tarz sözlere
ehemmiyet verilmemesini beyan eden Mucib, aslında kendisi de aşkını gizli gizli yaşayarak,
kimseye söylemiyerek bu baskılardan korkmakta olduğunu gösterir:
"Mucib Bey:<< Birader ! O kadar me'yüs olmayınız. Bu alemde halkın güft
güsundan kim kurtulabilmiştir? İnsan ne kadar reza'ilden ictinab, fezaile intisab etmiş olsa,
yine ebna-yı zamanın ta'n-ı teşni'inderı halas mümkün olamaz ! O cihetle böyle bi-gayr-i
hakkın edilecek i'tirazata asla ehemmiyyet verilmemek lazım gelir.>>
Sa' di Bey:<< Ne garib şeydir ki bundan akdem, tecrübe-i kalem kabilinden olarak bir
hikayecik yazmış ve her türlü kusuruyla beraber ashab-ı mütalaanın enzar-ı hata-püşanelerine
arzeylemiştim. Bizim Rıfat yadigarı ma'lum ya, geçende tutmuş da yazmış olduğum
fıkracığa bir i'tirazname tertib ederek, lütfen (

) gazetesine gönderip tab'

ettirmiş!>>" (S. 16-17)
Romanın son cümlesinden yola çıkarsak; "Aşka kötü gözle bakanlar yahut kayıtsız
kalanlar sonunda aşktan en büyük zararı görürler" yargısına ulaşırız. Ancak Mücib'in aşka.
eğilimi, muhabbeti arkadaş sohbetinde kötü bir eğilimmiş gibi görmesinin nedeni yine ailedir.
Nevber'in resmini gördükten sonra başlayan ve gittikçe şiddetlenen bu muhabbeti, ailesi,
özellikle babası tabii karşılasa ve yardımcı olsaydı Mücib'in bu "muhabbet"i belki de ölümle
sonuçlanmazdı. Ancak burada kader fikri de önemli bir yer tutar. Derin bir bekleyiş içinde
pasif kalarak sevgilisinden gelecek birı. haberi ya da onun dönüşünü bekleyen Mucib, acılar
içinde kahrolur. Bu hali 'kadere, talihe' bağlar:
"<<Of! .. Ne de garib tali' im varmış! Evvelleri -alaka mes' elesinden vareste
bulunduğum zamanlar- şunun bunun ibtilasını işitir de müteaccibane gülerdim! İşte sa'ika-yi
muhabbetle kendi kendimizi bir odanın içine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş
çıkaramıyoruz. Ah!>>" (S.33)
Mücib, yaşadıklarından olduğu kadar gelecekte yaşayacaklarından da kaderi sorumlu
tutar. Kader neyi belirlemişse, Mücib onları göreceği inancındadır:
"<<

Of! Maziye irca' -I nazar ettikçe halden müteneffir oluyorum ! İstikbalde ise

kim bilir ayine-i kader ne suret gösterir! Dün memnun ve müteşekkir idim, bugün kemaliyle
mahzun ve müte'essirim Yarabl Bu ne kadar seri' takat-rüba bir tahavvüldür!>>" (S.28)
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Mücib gibi kızkardeşi Mediha da her şeyin ancak 'kaderin izniyle' olabileceği
cındadır:
"Bir aralık Mediha Hanım, biraderine dedi ki: <<A canım niçin o kadar acele
iyorsun? Ben zaten işi ta'ahhüd etmedim mi? Kader müsaade ederse ikinizi de ber-murad
eceğim! İşte geçende yine pederden melctub aldık, bir iki güne kadar bu tarafa geleceğini
t'iyyerı yazıyor. Hele selametle buraya gelsin de o vakit ummadığın şeyler görürsün!>>"
.48)
Mediha, Mücibe, annesiyle konuşacağına ve Mücib'in Nevber'le evlenebilmesi için
den geleni yapacağına söz verir. Ancak bu sözünü yerine getirmek için hiçbir girişimde
lunmaz. Mucib de acı çekerek kızkardeşinin annesiyle görüşmesini beklemekten bıktığı için
..Iediha'ya sitem eder. Mediha ise bu anlamsız bekleyişin nedenini yine kadere yükler:
"<<Allah esirgesin, o nasıl lakırdı? Sen bana hiç acımıyor musun? Yemin ederim ki
e'essürden tamamiyle hissedarım. Bir sırasını düşürüp de maksadın tesri'i husülüne
çalışmak tasavvurunda iken malum olan hadise zuhur etti! Ne yapalım? Bu da bir cilve-i
raderdir. Bedihidir ki bu makule ahval-i mesaib-iştimali müte'akib eltaf-ı gaybiyye-i
İ1ahiyye insanın imdadına yetişir. Her işi daima kadere havale eyle. Sabretmek muvafik-ı akl
hikmeddir. Müddet-i rnüfarakat ise topu iki rnahdan ibarettir.>'> yollu bir hayli söylendi,
durdu." (S.54)
Yukarıdaki paragrafta Mediha, ağabeyini teselli etmek ve kendisinin suçsuz olduğunu
anlatmak için Nevber'in ailesiyle birlikte geçici bir süre Kadıköy'e gitmesini, 'kaderin
cilvesi' olarak görür. Oysa iki sevgilinin görüşme ve mektuplaşmaları devam eder. Açıkçası
bu bir engel değildir. Ama o, sabretmenin ve her şeyi kadere havale etmenin gereğine
öylesine inanır ki bu tevekkül Mücib'i olduğu gibi onu da "pasifızm"e iter.
Mucib, terbiyesi ve ahlakı nedeniyle örnek bir insandır. Arkadaşlarının kıskançlığını
1'

ve kötü niyetini anlayamaz ve onlara saygıda kusur etmez. İyi huyu nedeniyle meleğe
benzetilir:
"Melekler gibi ma'sum olan biçare Mücib Bey hakkında, hatır ve hayale gelmeyecek
surette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!" (s.7)
Melek gibi şeytan, habis ve azazil de Kuran-ı Kerim'de adı geçen varlıklardır.
Mücibi kandırıp şeytana benzeten arkadaşları, azazil (şeytanın cennetten kovulmadan önceki
adı) olsalar da Mücib"i kandıramayacaklarını düşünürler.
Nevber'in Mücibe yazdığı mektuplardan birinde Kur'an, Kalem suresi, (61.) Ayet 1.
yer almaktadır. "Nun ve'l-kalemi vernfi yesturı1n" (Nun. Kaleme ve (kalem tutanların)
yazdıklarına and olsun.) (s.58)

Romanda,
Mücib: <<

Allah' a dua etmek de sık sık yer alır:

.Yarabl Her halde inayet ve merhametine iltica eyledim!>>(s.32)

Mücib'in annesi, oğlu için Allah'tan hayır dualar diler:
"

Onun üzerine validesi <<Evladımı Her halde Cenab-ı Hak irfanını müzdad

lesin.>> ed'iye-i hayriyyesiyle natıka-pira-yı zeban olarakdan halvetgahma çekildi."(s.19)
Nevber'in, babasının sağlığı nedeniyle Kadıköyü'rıe gitmesinden sonra, ayrılık ve
yal kırıklığı yaşayan Mucib, duygularının yoğunluğuyla acı çeker, Nevbere ulaşmak için
kızkardeşinin annesiyle konuşmasını bekler. Oysa Nevberde onu sevmektedir, arada bir
ngel yoktur. Ancak bu sessiz, derin ve acılar içindeki bekleyiş kaderci bir dini itikadın hakim
olduğu bir ruh haline gelir ve zaman zaman ona ölümü hayata tercih bile ettirir .. Fakat dini
inancı intiharı düşünmesini engeller:
"Ancak haiz olduğu rusüh-ı i'tikad cihetiyle nefsine su-i kasd etmek gibi -hilaf-ı rıza
yı İlahi-

bir şena'ati irtikab edecek sade-dillerden de değildi."(s.57)
Romanın başlangıç kısmında, romana bir girizgah amacıyla konulan bölümdeki bir

paragrafta:"Her zerrenin, kulluk farzını yerine getirmek ve hayatlarını devam ettirdikleri için
şükran duygularını ifade etmek için Cenab-ı Kadir-i Mutlak'a secde etmelerinden" söz
edilmektedir. Bu , tasavvufta da yer alan ve İslam dininden kaynaklanan tam bir imanın
ifadesidir:
"Bu halde eşya ve mevcudata yeniden hayat-ı taze bahş ve ifaze olunmuş ve bununla
beraber her zerre gı1ya lisan-ı hal ile Cenab-ı Kadir-i Mutlak u Lemyezel Hazretleri'rıin
bar-gah-ı ahadiyyetlerine karşı ifa-yı fariza-i ubudiyyet için secde-ber-i hayret bulunmuş gibi
görünür!"(s.2)
Romanın içinde yer alan bir başka ifade de tasavvufu hatırlatır niteliktedir: Kainatta
görülen herşeyde ulı1hiyyet tecelli etmektedir.(s.2)

"

Bütün bu ifadeler ve bazı roman şahıslarının davranış tarzları, 19. yüzyıl sonu gibi
akılcı ve ilimci bir zihniyetin (Rationalis ve Scientisme) hakim olduğu bir çağda, Türk aile ve
sosyal hayatında hala kaderci, pasif ve teslimiyetçi bir dünya görüşünün devam ettiğini
açıkça gösterir.
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qZAMAN
"Bin üçyüz altı sene-i maliyesi teşrin-i sanisinin yirmi altıncı Pazartesi günü idi ki ... "
1888 'in 26 Kasım Pazartesi günü, romanda maceranın cereyana başladığı tarihtir. Bu
nedenle de önemlidir.
Romanın başlangıç tarihi kadar asli şahsın yaşı da önemlidir. Roman, 1888'de
ondokuz yaşında ve hayatının baharında olan Mücib'in tanıtılmasıyla başlar:
"Sinni ondokuza yaklaştığı ve alem-i şebabetin mevsim-i bahar ıtlakına şayan olan en
aleyanlı bir zamanında bulunduğu halde, o güne kadar, gerıcine-i me'ali denmeye layık olan
önlü, alaik-ı muhabbetten tamamiyle vareste ve fakat bütün amal Ü efkar-ı mahsüsası
münhasıran istihsal-i ma'arif

ü

kemal maksad-ı hayr-ı missadına vabeste idi." (S.7)

Osmanlı döneminde, tatil günü Cuma' dır. Perşembe akşamı, ertesi gün tatil olduğu
için Mücib'in evinde toplanmaya karar verilir:
"Mucib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabul göstermiş olduğundan, berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün perşembe olmak, yani ferdası cuma, yevm-i tatil
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mucib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler." (S.10)
Romanda, tatil günü olarak "Cuma" gösterilmişse de iki yerde "pazar" tatil günüdür ..
Bu da yazarın Kıbrıslı olması ve yaşadığı dönemde Kıbrıs'ın İngiliz yönetiminde
bulunmasıyla izah edilebilir:
"Bir pazar gecesi idi ki sa'at iki sularında
gelmişler ise de

Mücib Bey vakt-i mev'üdu

med'üvin, Neş'et Bey'in hanesine

bir çeyrek geçtiği halde cem'iyyet-i

mezkı1rede henüz isbat-ı vücüd etmemiş idi." (S.20)
"Mucib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı'ya gitmedi. Maamafih evde
kapanıp kalmaya da muktedir olamadı!" (S.61)
Romanda saat, gündüz, akşam, gece gibi zaman dilimleri zikredilerek olaylar
anlatılmıştır. Gerçi "Gün" kozmik takvimde 24 saatlik bir süreyi kapsar. Ancak insanın
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ikolojik saati ile kozmik saati algılayışı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kozmik takvime
ait olan herhangi bir gün ya da saat insanların psikolojik halleri ile ilgili olarak çok farklı
şekilde cereyan edebilir:
"Vaktaki günler birbirini tevali ve te'aküb ettikçe, Mucib Bey'in kalb-i hasret-perveri ,
kemal-i ızdırab u halecan ile malı olduğu halde fikrince bir ıyd-ı ekber addederek şiddetle
intizarında bulunduğu salıya bitişti. Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına
çağırdı, ma'şükasırım gelip gelmediğini sordu. Binaenaleyh şu vechile te'ati-i mükalemata
başlanıldı.
Mediha Hanım:<<Daha iki saat kadar vakte muhtac! Lakin onlar buraya gelinceye
değin, siz de tabi'i Kalem'de bulunacaksınız değil mi?>>" (S.29)
Yukarıdaki ifadelerde, Mucib için Nevber'in geleceği gün en büyük bayram yani
Kurban Bayramı kadar kutsal görünmektedir.
Mücib'in içinde bulunduğu ruh hali çevresini algılamasında etkili olduğu kadar
zamanı (kozmik süreyi) algılayışı üzerinde de tesirlidir. Üç gün ya da kırksekiz saat, Mücib'in
duygu dünyasındaki çarpıntılar ve sevgilisini bekleyişi nedeniyle Mücibe çok uzun gelmiş
görünmektedir:
"

maksadın hayyiz-i fı'le çıkması, aradan üç gün kadar bir müddetin mürüruna

mütevakkıf ve bu da Mücib Bey gibi muhabbetle daha yeni i'tilafa başlamış, sabırsız bir
delikanlının haline nazaran, pek güç ve ağır olmakla, yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyor
idi." (S.29)
"Mucib Bey, tam kırk sekiz saat ateş-i intizar içinde kaldı. Bu devre-i terakkub
esnasında sevgilisinden şu vechile bir iltifatname aldı;" (S.60)
Romanın konusuna göre Nevber'in ailesinin Kadıköy'e taşınma tarihi olan Haziran'ın
onyedinci günü, kozmik zaman olarak önemli bir gündür. Bu günün Nevber'in ruh hali ve
maceranın akıbeti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Geceyi uykusuz geçirmesi de bundandır:
"Mah-ı haziranın onyedinci günü idi ki şiddet-i sayf layıkıyla hüküm-ferma idi.
Nevber Hanım'ın pederi keyifsizce olduğundan tebdil-i havaya lüzum görmekle bir kaç gün
evvel Kadıköyü'rıde isticar etmiş olduğu bir haneye çarşamba günü ma'familya nakledilmesi
kararlaşmış idi.
Zavallı Nevber! Bu faci' haberi işittiği vakit derununda iltiyam kabul etmez derecede
derin ve müthiş bir yara açılmış olduğunu hissetti. Gece, istirahat için yalnızca kendi odasına
çekildiği sırada uyumaya muktedir olmaksızın endişe-i hicran ile bir azab-ı elim geçirdi. Bir
halde ki, zaman-ı fecre kadar mahmur, hüzn-engiz gözlerinden verd-i ahmere şebih olan
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ruhsar-ı halavet-nisan üzerine şebnem taneleri gibi layenkat' eşk-i te'essür dökülür dururdu!"
S.50)

Mücib, Nevber'in gidiş tarihini öğrendiği anı "o dakika" olarak nitelemekte, o anın
(psikolojik zaman) üzerindeki etkisini şöyle belirtmektedir:
"

Ne derecelerde mute 'essir olduğumu ta 'rif edemem! Hald nasıl yaşadığıma

ıa 'acciıb ediyorum. Huda bilir o dakikadan beri daima ağlamaktayım.
Dün sabah hamil olduğum zulmet-i kederle mecniindne dışarıya atılmış idim. Akşama

'adar hüznü dldm ile sokakları dolaştım, durduml" (S.55)
İçinde yaşanılan 'an', 'dakika' romanda, yaşayanın ruh haline göre anlam
.azanmaktadır. Mutlu insanlar için farklı algılanabilecek olan 'geçen zaman'ın, Mucib ve

evber' ce, her dakikası bir işkence olarak algılanır:
"Vakıa şu kadar bir zamanın inıdıesi -bahtiydrdn-ı ümmet- nazarında eshel-i

umürdan ma 'düd ise de bizler için her dakikası dehşetli bir işkenceden ibaret değil midir?"
(S.54)

Dakika son derece kısa bir süredir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan bu süre
.fücib'in ruh hali nedeniyle ona çok uzun gelmektedir:
"Olanca kuvve-i müfekkiresi "Nevber"in zevk-i temaşa-yı cemali noktasına
münhasır ve çeşman-ı hasret-i nişanı ise dakika-be dakika sevgilisinin vüruduna muntazır idi.
Mucib Bey, bu hal ile beraber bir yarım saat kadar daha vakit geçirmişti. Lakin zaman-ı
intizar uzadıkça pek muzdarib oluyordu. Binaenaleyh her ne cihete tevcih-i efkar ettiyse,
teskin-i ızdıraba medar olacak bir şey bulamadı." (S.31)
Dakikalar birleşip yarım saat olduğu halde bekleyiş bitmediği için Mücibin ızdırabı
uzar. Kozmik süre (dakika-yarım saat), psikolojik zaman üzerinde 'bekleyiş' ve 'sabırsızlık'
duygularına bağlı olarak algılanır. Üç dört gün ya da bir iki ay o kadar uzun bir zaman
••

değildir. Ancak bekleyişin Mücib'in üzerinde uyandırdığı etki, onun bu zamanı uzun ve
karanlık görmesine neden olur:
"Husüsen burada bulunduk/arz müddetçe, üç dört günlük tahassür/ere bile pek
kolaylıkla ıdkdt-ydb olamadığım halde böyle istikbal kadar medid ve muzlim olan iki ay
mufdrakata nasıl tahammül olunabilir'? Orasını vicddn-ı sdmiyyeleriııe havale ederim."
(S.56)

Zaman aleti olan saatler, günlük hayatı tanzim eder ve yemek, uyumak gibi hayatı ve
tabii ihtiyaçların habercisidir. Romanda bir çok kere buna ilişkin örnekler vardır. Saatin kaç
olduğunun zikredilmesi -hayli örnekte görüldüğü gibi- roman şahıslarını hayatın ve zamanın
içine yerleştirerek onları daha canlı kılmıştır. Bir örnek şudur:
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"Maarnafih biraz daha afaki rnusahabetten sonra, masa üzerindeki oturtma saat,
ebna-yı beşerin, istirahat-i zihniyye ü bedeniyyece olan şiddet-i ihtiyacını tekrar ihtar
ediyormuşcasına bir tarz-ı hail ile sekizi vurmaya başladığından, uyumak için, herkes birer
birer, kendi odasına çekilmeye mecbur oldu. Mücib Bey dahi yatağına uzandı. Rahat rahat,
derin ve tatlı bir uykuya daldı." (S.6)
Mevsimler de romanda sık sık zikredilir:
"İşte bu hal ile beraber kış geçip artık ilkbahar takarrüb etmişti ki bunlar
henüz teşeffi-yi sadr edebilecek surette bir muvaffakiyete mazhar olamamışlar idi." (S.20)
İçinde yaşanılan an ve gelecek, kişinin psikolojik zamanı ile ilgilidir:
"Mucib Bey duçar olduğu azab-ı ruhani içinde halini, atisini piş-i nazar-I mütalaaya
alarak kernal-i ye's ile düşünmekte iken hasbe'l-iktiza hemşiresi yanına gelib kendisini dalmış
olduğu alern-i hayalatından bidar ve şu yolda bir muhavere küşadına ibtidar eyledi ... " (S.25)
Aşağıdaki örnek de Mücib'in 'psikolojik zaman'ı ile ilgilidir. 'Biraz evvel' ve 'şimdi'
tamamen onun yaşadıklarının ve duygularının belirlediği zaman parçalarıdır:
"Ahl.. Gerçekten ne yaptığımı, ne yapacağımı bendeniz de bilemiyorum!.. Biraz evvel
ikbalin her türlü ıeveccühdıına mazhariyyetle zir-i şehper-i saddetinizde mes 'üddne
dem-sdz-ı

şükran iken şimdifeleğin bir sille-i tagallübune uğrayarak küşe-i ye 's ü mihnette

yetinıdne meşgul-i ah ii figan oluyorum! Ne yalan soyleyim, halimi düşündükçe çıldıracağım
geliyor!" (S.56)
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D) MEl(AN
Yôdigar-ı Muhabbet romanının çerçevesi, yani en geniş mekanı İstanbul'dur. Romanın
langıcında t stan hıı 1 övü I mekte, ondan "payita ht-ı sa ltanat., , "mevki' -i hayat-bahşa.,"

lam ehlinin merkezi,, olarak söz edilmektedir. "Elhasıl insan dünyada bahtiyarane bir halde
şamak arzu eder ise behişt-asa olan payitaht-ı saltanat-ı seniyyeye iltica ve dehalet etsin."
.2) ifadesi romanın girişidir. Ancak konunun İsranbulda

geçmesi, hele roman

hramlarmm İstanbulda yaşaması, yukarıdaki ifadeye ııygıın mesut bir hayat
ürebilmelerine yetmemiştir. Dolayısıyla romanın başında bu şekilde anlatılan İstanbul'un
onu, olay ve duygu gelişimine bir nisbeti yoktur.
Miic\'b ve 3ilesinin yaşadığı ev, Şehzadehaşı'nda,
rı boyalı, muntazam bir konak"tır. Romanda

ahşabdan i'mal ve tezyin olunmuş,

'"'Vcıkt-i muayyende Nevber Hanıru'rn

onağına gidildi." ifadesinden, onun da konakta yaşadığı anlaşılmaktadır.

Nevber ve ailesi,

ava değişikliği için Kadıköy'e gittikleri zaman da h\r köşkte otururlar:
"Mektub yanında kalsın! Lakin kendilerine ne tarik ile isal edeceksin! Mahall-i
rametini bilirsin ya?>>
Mediha Hanım (\'şv,~bazane): <<Ne vazifeniz? Bendeniz elbette bir yolunu bulur,
gönderirim ( ... ) Bey'in köşkünde oturuyorlar.>>"
Roman kahramanlaruun

(S,58;

bulundukları ortama dair bir fikir veren 'konak.', 'köşk', o

önemde varlıklı ailelerin yaşadıkları

dar ınekZıtı.la.ı-dır,

Romanda sözü edilen semtler (geniş mekanlar); Şehzadebaşı,
leydanı, Bozdoğan Kemeri, Beyoğlu ve Kadıköydür.
dı, romanın başlangıcında,

Babıali, Sultan Bayazıt

Çamlıca ve Kağıthane gibi semtlerin

mesire yerleri olarak anılmaktadır, ancak oraları olaylarla,

ahıslarla ilgisi olmayan tesadüfi mekanlardır.
Mücib ve Nevber, Şehzadebaşı'nda
il

oturmaktadırlar.

nedeniyle, hava değişimi için ailece önce Kadıköye,
Şehzadebaşı

Nevbcr'in babasının rahatsızlığı

ardından Bursa'ya gidilir.

ve Kadıköy bile iki aşık için yeterince uzak addedilip onlan kahrederken

evber ve ailesinin Bursa'ya taşınmaları uzaklığın daha da dayanılmaz yaptığı bir hicrana
chep olnıııştıır. Mücib için Bursa hım ıııtintisıyln bir hicran mckfimdır.
Romanda Bursa'dan başka bir de Mnnisa'nın adı geçer. Mücib'In babası görevi gereği

.

.

hir süre hıı sehirde kalnııstır.
Babıali, Mücib'in çalıştığı devlet dairesinin bulunduğu semttir. (Sultan) Bayazit
Meydanı ve orada bulunan kır)'./athiıneler de bilhassa Mücih'in ara sıra uğradığı yerlerdir:

,,

;:.,

beh:~ 1.~ ~b~1 c fa fl •
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'Mir-i mumaileyh hanesinden dışarı çıktığı zaman, teneffüs için ağır ağır yürüyerek
Bayazıt meydanına kadar inmiş ve orada ahibbasından birine tesadüf edip onunla biraz
meşgul olduktan sonra yine avdet eylemiş idi.Yolda giderken bir kahve içmek arzu
den, oralarda kesretle rnevcud olan kıra'athauelerden

birine dahil olarak, beş on dakika

evakkuf ve bu sırada bir azm-i kat''i ile yerinden kalkıp doğruca sakin oldukları haneye --Lc.vec.-
etti. Eve vasıl olmaksızm hane kapısı açılıp artık misafirleri dahi avdet ediyorlardı."

"Mücib Bey, hiddetle haneden dışan çıktığı sırada nereye gideceğini ta'yin
iyordu! Sabahtan akşama kadar galı sokakalarda dönüp dolaşarak, g§h kırü'aıhanelerden
girip oturarak kemal-i nıahzün\f;e!lc. vakit geçirdi. Hatta o gün ne yemek yedi, ne de
m'e gitti! Gurüb-ı şems ile beraber yine çaresiz eve avdet eyledi." (S.54)
Romanda asıl dar mekan "ev"clir. Mücih'in duyguları, düşünceleri, hayalleri, aşkı,
ti, buhranları hemen her zaman bir sığınak gibi içine çekildiği evinde bilhassa kendi
sında, kendi yalnızlığında psikolojik bir zemin bulur. Bu oda onun "inzivagah'tıdır.

Her

urada cereyan eder. Mucib bu odada adeta bir inziva mahr)ıı:-ıluğu içinde yaşar.
Bununla heır,1ber hu darlık ve yalnızlık, onıın azaplarını hafifleteceği yerde daha ela
.inleştirir. Çünkü mekan darlığı insanda çok defa iç darlığının da muharrik unsurudur.
Mücih'in evde olmadığı bir gün, Nevber, Mediha ile beraber onun odasına girerek
aplannı karıştırır. Mücib odasındaki karışıklığı görür ve öfkelenir. Mediha'yı azarlar.
nkii odasına kimse giremez. Burası onun mahrem mekanıdır:
"<< Allah aşkına, bu ne hal? Odanın içinde büyük bir tahavvül görüyorum. Ben ise
ya kimse girmesin diye, kaç kere tenbih ettim. Bir türlü anlatamıyoruz!>>

hitab-ı itab

iziyle mukabelede bu tundu." (S3 9)
Ancak girenin Nevber olduğunu öğrenince, hiddetinin yerini heyecan alır. Nevber'in
It

ücih'in odasında yarattığı karışıklık sonradan onun iç dünyasında meydana getirdiği
nşıklık gibidir. Genç kızın varlığı, hayatındaki düzeni nasıl bozmuşsa, muhabbetinin sebep
Jıığıı heyecanlar, umutlar ya ela umutsuzca bekleyişler iç dünyasını nasıl alt üst etmişse,
evber'in Mücib 'in kitaplarını dağıtması da öyledir. Mücib'in odasındaki karmaşa somut bir
_ rçek; iç dünyasındaki karmaşa ise soyut bir gerçektir. Böylece "dış" ile "iç" arasında bir
ünasebet kurulmuştur.
Mücibin, aşkını ailesine ve arkadaşlarına ifade edememesi, üstelik anne ve babasının
ğrenme

ihtimali karşısında bile utanç ve korku hissetmesi giderek daha çok içine

apanmasına sebep olur. Sığınağı ise odasıdır. Genç bir insanın derinden yaşadığı en tabi] bir
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üzünden suçluluk hissetmesi, aşkını saklaması, üzerindeki toplum ve aile baskısı dar

yani odasına kapanmasıyla daha belirgin bir hale gelir:
.......... odanın enini boyunu dolaşarak, nefsine hitaben:<<Of! .. Ne de garib tüli'im
Evvelleri -alaka mesel.esinden vareste bulunduğum zamanlar- şunun bunun
ı

işitir de müteaccibône

gülerdim! İşte sa'ika-i muhabbetle kendi kendimizi bir

içine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş çıkaramıyoruz. Ah!
<< Olmasın bu hale kimse aşina
Benzemez bir derde, derd-i ibtilti >>
di belaya bak ki annem keyifsiz olduğumu işitecek, bin telaş ile kalkıp odama gelecek
.i bütün gün yanımdan ayrılmayacak! Acaba ne yapayını, ne vesile bulayım? Aman

. Her halele inayet ve merhametine iltica eyledim!>> dedi." (S.3ı)
Yukarıdaki cümlelerde, aşkın ihsanı tutsak eden yönü de ortaya çıkmaktadır. Mekana
olarak belirgin hale gelen duyguların ifadesinde, dar mekanın "oda"nın "fonksiyonel"
da kullanıldığı görülmektedir.

.nez.ara..

d..ö,1e11.

r,1 e..ka rı.,, ·fail..:
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odası, onun ruh halini ifade etmek için kullanılırken, iç

a ile dış dünyayı algılayış arasındaki sıkı bağ da ortaya çıkmaktadır:
"Mücib Bey: <<A ... İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı

n çatlıyorum! I-:Tem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?"

Mücib'in burada kullandığı "mezar" kelimesi

onun ruh haline tam uyan bir benzetme

adedir ki yukarıda bahsettiğimiz "inziva mahpusluğu'tnun

onu içten içe nasıl yok ettiğinin

Odasının içinde kapanıp kalan Mücib'in o anki hali ile iç dünyasından taşan şiddetli
. gulan arasında da sıkı bir ilişki vardır:
"Kemal-i telaş ile yerinden kalkıp~ odanın içinde gezinerek, bazen ma'şiıkasmm
ma atılmak için pencereye koşar, bazı kere ele dışarı fırlamak kasdiyle, kapıya kadar
ip yine ric'at ederdi ! Şu hal-i müdhiş, biraz daha devam etseydi, biçare Mücib'in

orada

_ ılır kalnıası mukarrer idi.
Bahçede, kanepe üzerinde, karşı karşıya oturmakta bulunan ve sigaralarını içerek
ik nazik hande-paş olan iki levha-r letafet, yine yukarıya çıkmak için yerlerinden kıyam
ip, ağır ağır geldikleri semte doğruldular." (S.3i)
Bu ifadelerle dar mekanın

b-0jtıcu atmosferi

ve Mücib'in dışarı fırlama isteği onun ruh

ilini daha da belirgin kılmaktadır. O, artık saklayamadığı muhabbetinin şiddetli baskısıyla
ygulanm açığa vurmak ister. Az ileride, bahçede oturan sevdiğine, duygularını anlatabilme
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le yanıp tutuşur. İçerisi ve dışarısı: İçeride yakan duygular, dar, boğucu mekan; dışarıda
, umut edilen, iç ferahlatan sevgili, bahçe vardır. Böylece "dış" ve "iç" mekan hem
hem somut anlamda tarn bir tezat içerisinde kullanılmıştır.
Mücib'In iç sıkıntıları, onu baskı altına alan, ezen duyguların yoğunluğu, kendini

zaman evden dışarı atmasına, amaçsızca sokaklarda dolaşmasına neden olur:
'Mücib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı'ya gitmedi. Maamafih evde
ıp kalmaya da muktedir olamadı! Bir iki saat sonra giyindi, fakat nereye gideceğini
yerele endişat-ı me'yüsanesi

dahilinde sokağa çıktı." (S.59ı)

"Dün sabah, hamil olduğum zulmet-i kederle mecnünane dışarıya atılmış idim.
ma kadar hüznü alam ile sokakları dolaştım, durdum!" (S.55)
Nihayet en geniş tabii mekan olan tabiat vardır. Fakat şu ifadelerde de görüldüğü
, tabiat biraz da "zaınan"a bağlı '/dr.; t~ v;;!me.

b aQL
o lara,k
(\

ve Sııht ü"tl~tıi:ii"cı k
./

J12..:ıln'ı;ş-Lr,

"Vakta ki fıfıtfıb-ı cihantab, ufk-ı şarkdan ref:it1\kab ederek bir şa'şa-~,J-'ı kemalat ile
ir-i ab Ü türab etmeye başladı.
Bu halde bir çok rnihnetzedeganm

sa'ika-i ye's ile külbe-i ahzanlanrıda

erinden seyelan eden girye tanelerine felek nazire yaparcasına, geceleri zemine dökülen
mler, güneşin cazibe-i mukavemet-güdüzıyla

alern-i balaya doğru sii'id olmakda idi.

Kışın soğuklan, rüzgarları oldukça zevale yüz tutmuş, havalar kesb-i i'tidal
mevsim-i bahar takarrüb eylemişti." (S. 19)

*

*

YADİGAR-I

MUHABBET
ESER

MEHMED

NAZIM

F iy 'atı 12 kuruş lıır.
Lefkoşa'da, Kıbrıs

Matba'ası'nda
1312

tab' olunmuş[ur.

İFADE-İ ~IAHSÜSA
Cenab-ı Rabbü'l-ibad, padişah-ı m:ca.rif-perver ve şehen-şsj., ma' delet-güster,
imet-i bi-minnetimiz şevketmeab Efendimiz Hazretleri'ni ila yevmü't-tenadd
e-pira-yı muvaffakiyet ve zat-ı kutsiyjeFsimat-ı mülükanelerini rahat-seray-ı sıhhat ü
, ette mazhar-I enva' -1 S;aadet olmakla dil-şad buyursun.
Asr-ı celil-i füyüzat-delll-i Hazret-i tac-darilerinde her gün birer suretle afa.k-ı Şark' dan

'şa's-rıisar-ı tulu' olan envar-ı maarifin hayre-bahş-ı yar ü agyar olabilecek derecelerde
cümle memalik ve büldarıe neşr-i ziya etmesinden dolayı abd-i ahkarları da acizane o nür-ı
;.fİnizdan hisse-dar-ı iftihar olmak emeline düşerek ve böyle bir maksad-ı şevk-efzanırı
diği cesaret saikasıyla bedahatte olan iktidarsızlığıma dahi bakmayarak, mücerred ihtar-ı
•

-

-1

muhadenete medar olur ümidiyle urefa-yı muasırın Ü ahlafa 'Yadigar-I Muhabbet'

anıyla nacizane bir eser takdim ve ihda etmek istedim.
Binaenaleyh kemal-i acz

ü

noksanımı mu'terif olduğum halde enzar-ı ammeye arz

. ediğim şu eser-i kemteranemde görülecek hataiyyat ve rıevakısın hüsn-i niyetime
- şlanmasını ashab-ı mütalaanın mürüvvet-i hata-püşanelerinden süret-i rnahsüsada istida

I erim.

Kaytazzade M. Nazıın

••

"

CENAB-I HAK DEVLET

.\1İLLETE BAGIŞLASIN

Payitaht-ı saltanat ki bir şehr-i şehir olub tarih nokta-i nazarınca mükemmeliyyet
ehemmiyyet -i mevki'iyyesi şöyle dursun; letafet
bulunabilmesi adirnül-imkan
ictima'
maarif

Ü

ciyadet-i heva cihetiyle dünyada bir misli dı

olan bir mevki' -i hayat-bahşadırl Hatta umum ehl-i İslamın merkez

ittihadı ve belki kıble-i hacat

ü

ü

ü

ü

istinadı bu nokta-i mukaddes olduğu için ashab-ı

danişden bir' hayli zevat-ı kiram' medh

Ü

sitayişi hususunda hame-ran-ı maka! olma,
j

kendilerince medar-ı iftihar addetmişlerdi.
Hakikat-i halde dahi şayan-ı vasf u serıaber-i şehr-i letafet-nümadır. İnsan en kasvetli, en
mağmum bulunduğu bir zamanda hangi tarafa nazar-endaz olsa _meserret
derun olabilecek-

ü

tesliysr=bahş-ı

binlerce vakayi' -i acibe vü garibe temaşasıyle imrar-ı hayat etmesi

agleb-i ihtimal ve fakat bazı cihetlerince an-be-an cereyan edegelen ahval-i garabet- iştimale
çeşm-i ibretle bakılsa en laubali bir adamın safha-yı vicdanını dağdar-ı teessür
edebilecek bir takım raci' hallere tesadüf eylemesi vareste-i güvah u işgaldir! İşte bu zarif
ve zarafeti nisbetinde latif olan memlekette

mevsim-i mahsusuna göre her nevi' eğlenceler

bulunarak mesela kış geceleri müte'addid tiyatrolar,

orta oyunlar, hayaller, çalgılı kıra'athaneler

veyahud beyne'l-ahibba tertib ve teşkil edilmiş cemiyetler falanlar ile insan gereği gibi tenşit-i
vicdan veya daha doğrusu

imate

-i zaman

edegeldiği misillü yazın dahi esbab-ı zevk ü tarab

ma'a-ziyadetin mevcuttur.
Vaktaki

mevsim-i şıtamn ~ azametli, o dehşetli rüzgar ve berf Ü baranları yaveri-i tali'

ve müsaade-i zaman ile haklı haksız icra-yı meram eden bazı müstebidan gibi keyfe
mayeşa

I

infaz

-1

ahkam ettikten ve 9.i {gide afıtab· eyyamının zevale yüz tutması

olarak mecbül olduğu kemal-i hiddet

"

ü

şiddet tamamiyle kesb-i sükunet

kabilinden

eyledikden sonra

bir müddet-i muvakkate ıçın hab u huzura dalmış olan dil-rüba-yı nevbahar, henüz; fekk-i

m'ujgaı

başlamış nevreside gibi etrafa neşr-i envar-ı rnelahat ile arz-ı didar etmeğe ve tabiat kaffe-i
mehasin

Ü

bedayi' -i i'cazkaranesiyle tenvir-i uyun ve tathir-i derun eylemeğe ibıidar eder.

2

Bu halde eşya ve mevcudata

yeniden hayat-ı taze bahş ve ifaze olunmuş ve bununla

er her zerre güya lisan-ı hal ile Cenab-ı Kadir-i Mutlak ve Lemyezel Hazretlerinin
-gah-ı

ahadiyyetlerıne karşı ifa]\ -!arız.<S-:ıı ubudiyyet ve idame-i mahmidet

Ü

şühani}yet

,c.';;1.

-ber-i hayret bulunmuş gibi görunÜri
Böyle bir zaman-: letafet-nişanda ise ziruh olan bütün mahlukat için kapalı mahaller
ev ne kadar müzeyyen ve mutantan olsa da- tabii can sıkar.
Binaenaleyh nev' -i ben-i beşer ilca-yı tabiatla bir takım sahra ve nüzhetgahlarda açık
bir suretle eğlenmek, ömür geçirmek arzu eder.
Onun için mevsim-i baharda İstanbul ahalisi ale'İ-ekser Çamlıca gibi, Kağıhane gibi
a.ki' -i latifede geşt

ü

güzar ve bu cihetle kadınlar dahi fevaid-i tabialtan hisse-yab olarak

dilerine mahsus bir tarz-ı halavet-rıüma ile bir şüküfederı diğer şüküfeye uçuşup giden
veya kuşlar gibi her tarafa bar·Jauı 'aşkı nisar ederler.

..

EL .. hasıl insan dünyada bahtiyarane bir halde yaşamak arzu eder ise behişt-asa olan

.yıtaht-ı saltanat-ı seniyyeye iltica ve dehalet etsin.

_J~
Bin üçyüz altu~ne-İ maliyYesi teşrin-i sanisinin yirni altıncı r:~zartesi günu (1)

ldı ki

- "andan nişan verebilecek surette İstanbul 'un her tarafını ihata eden hübüb-ı avasıf, azim-i

savb-ı maksüd olanlara

irae-'ı rüy.. ı

mupa!if etmekte ve bununla beraber beş on günden beri

ütevaliyen ale'[-umüm hane ve sokakları enzar-ı ibtisara karşı baştan başa beyaz libaslara

gark olmuş bir heykel-i garabet-nüma arz eylemekte idi!
Şu sırada Şehzadebaşı'rıda ahşabdan i'rnal ve tezyin olunmuş, sarı boyalı muntazam
ir konağın sabahleyin saat dört sularında dahilinden şiddetle kapısı küşad edilerek dışarıya
ldukça kıyafeti düzgünce bir uşak fırladı. Oralarda sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar
ir devr-i daimi icra edegelmekte olan kira arabalarından bir tanesini alıp hemen konak
apısına götürdü.

-

,..,
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-

Binaenaleyh bir iki dakika geçer geçmez, içeriden koltuğunda zarif bir şemsiye ile
. ah güderiden ma'm~l eldivenleri, güya ki o latif ellerini nazar-ı agyare göstermemek
ermiş gibi setr etmekle uğraşır, gayet şık ve güzel bir genç delikanlı çıkarak arabacıya
nazikane ve ah-cenaba.ne bir tarz ile "Babıali'ye" emrini verdikten ve kemal-i vakar ile
baya girip oturduktan sonra derhal kapıyı kapattı, araba da yoluna devama başladı.

-2Yukarıda kari'in-i kirama arz ettiğimiz delikanlı ashab-ı servet

ü

dirayetten Hüsrev

Efendi'nin mahdum-I yeganesi Mucib Bey olup letafet-i vücüd ve taravet-i şebabına
nazaran on sekiz, nihayet ondokuz yaşlarında bulunduğu, pek kolay tahmin olunabilirdi.
Hüsrev Efendi, me'rnürin-i devletten bir zat olarak efrad-ı ailesi, topu beş altı kişiye
ünhasır bulunduğu halde, evde vücuduna hayat-ı saniye addeylediği sevgili haremi ve
erimesi ve bir de oğlu ile beraber iki cariye ve bir uşaktan ibarettir.
Mahaza kendisi haddizatında olan mekarim-i ahlak ve meyl-i maali cihetleriyle
cuklarını hüsn-i terbiyede asla kusur etmemiştir. Mahsı11-i hayatı olan ciğerparelerinin
ebadı~i neş'etlerinden

beri, her ikisini de mutesaviyen fevkalade sever ve ikrnal-i vezaif-i

aniyyeleri hususunda imkan dahilinde olan himmet Ü gayret-i pederane gibi,
fezail-i celilenin ibzalinde tecviz-i fütur etmez idi. Mücib Bey gerek ba'is-i hayatı olan
pederinin hakkında sarf eylediği ikdamğt-ı mütevaliyanesi, gerek kendinin fıtraten haiz
olduğu isti' dad u kabiliyet-i har4wla desi cihetleriyle, girdiği rnekatib-i aliyede -daha yaşı
onaltıya vasıl olmadığı halde- hil'at-i ma'rifeti iktisa etmiş ve hutüt-ı mütenevvi'a
inşada beyne'l-akran

ve şıır ve

isbat-ı rüchan eylemiş idi.

Bu yolda bir müddet mektebe devam ile ikrnal-i tahsil edip şehadetname istihsal
eyledikten sonra, yine velinimet peder-i fazilet- güsterinin delaletiyle <<Babıali>> kalemi
hule:fası silkine dahil oldu. Beş altı ay kadar da.

muzİdY,l

gıre envarını neşr için hiçbir mevki'in

hiHab·ı

mülazemette bulundu. Ecsam-ı

farkı olmadığı cihetle, çocuğun nasiye-i

alinde, dem-be-dem lerne'an eden pertev-i zeka ile kar-güzarlığı

kendi emsal ve etrabının

_ bta ve belki hasedlerini da'vet edebilecek surette görünür dururdu.
Binaenaleyh sa'y ve gayretinin sernere-i mükafatı olarak az bir zaman içinde
Kalem'irıin re'isi bulunan zatın nasb-ı ayrı-ı iftiharı oldu.
Bu babda hem çocuğun vesail-i rnesrüriyyetini istikmal etmek, hem de diğer
arkadaşlarına bir taziyane-i teşvik ve niimüne-i ibret olmak üzere Mucib Beyefendi'ye üçyüz
kuruşluk bir maaş da tahsis edildi.
Mumaileyh unfuvan-ı şebabından beri, rehber-i hidayet ıtlakına seza olan pederinin
zır-i cenah-ı re'fet ve hücre-i terbiyetinde perveriş bulmuş olmak cihetiyle zaten hüsn-i
aca bi-bedel olduğu gibi, measir-i ahlak u siretce dahi bir vücud-ı mükemmel idi. Her
sabah rüfeka-yı kiramından evvel Kalem'ine giderek uhdesine terettüp eden vazife-i
mahsı1sasım ber-ikdam-ı mevani' -ber-endazane ile ba' de'l-ifa saat onbirde hanesine avdet
eder ve geceleri, hem-sinnlerinden te'yid-i rabıta-yı muhalesete medar olmak için, kendini
ziyarete gelen bazı ahibba-yı asdıkasıyla birkaç saatler hasbıhal edip, ref-i meclis eyledikten
sonra yine yar-ı can ittihaz eylediği kitaplarıyla, yazılarıyla iştigal etmeye başlardı.
Tahsil-i kemalat hususunda olan şiddet-i meftı1niyyet ve kesret-i meşguliyyeti bir
surette idi ki bazı kere nevm galebe-i mutlakasını icra eder de elinde kitap bulunduğu halde
endinden geçer giderdi!
Sinni iktizasınca her neye merak ve teşebbüs etmiş olsa maksadının hayyiz-i husule
isali için, olanca iktidarım sarf eder ve bu yolda vuku'u tabii olan, ta'b-ı rühaniyye vü
. maniyye gibi halat-ı na-marziyye ihtiyanndan kat'iyyen çekinmez idi.
Mesela dünyada en ehemmiyetsiz bir maddeye bile imale-i efkar etti mi, artık hall-i

~aJ

etmedikçe, kendisiyçün rahat kabil olmaz ve bir kere de tefekkürat ve tahayyülatına

sedd-i hail olan sahaib-i zulemat ve şübehatı ref edib de neyyir-i efkarı pertev-bahş olmaya
aşlayınca, vicdanen husule gelen meserrat-ı mahsüsasına hadd-i intiha tasavvur olunmaz idi!

- 5 Hatta çocuğun ekseriya böyle leyal-i tenhayide kendini kaybedercesine iktisab-ı ilm-i
hususunda olan şevk ve inhimakinden dolayı pederi her ne kadar memnun idiyse de
şiddet

ü

kesret-i meşgüliyyetin kuva-yr zihniyye ııÜ bedeniyyece iras edebilmesi tabii

vehametine nazaran, oğluna hadd-i i'tidal dairesinde bulunmasını tavsiye etmekten hiçbir

it geri durmaz idi. Mücib Bey'in validesi olan Nuriye Hanımefendi ise zaten pek meraklı
yolduğu cihetle, çocuğun öyle her akşam halvet-gahına çekilerek ve bir kimse ile ülfet
eyerek, saatlerce derya-yı tahayyül

ü

mütalaata dalıp gitmesini. bir vechile zihnine

ğdıramadığından, bir gece kızını alarak beraberce, oğlunun odasına gitti ve "Canım Mucib !
ne kadar meşgı1liyyet! Yarın imtihan verecek değilsin ya? Hem öyle gelmiş geçmiş yalan
ş bir takım şeylere sarf-ı efkar etmekten ne fa'ide hasıl olur? Biraz da bizimle lakırdı
demekle, çocuk ister istemez elindeki kitabı kapadı, yazıhanesinin üzerine koydu ve

· aenaleyh validesi tarafından mazhar olduğu hitab-ı 'ıtab-ami'ze cevaben: << Ne yapajırn
;filideciğim! Bendeniz de saye-i devletinizde adam olmaya ve emsalim arasında bir dereceye
dar şaibe-i cehalet

ü

mahcı1biyyetten kurtulmaya çalışıyorum. Dünyada en büyük sermaye-i

zevkim veya daha doğrusu, ma'şüka-i vicdanım, kitaplarımdır. Okumak yazmak hususunda
fan hissiyyat ve temayülat-ı vicdaniyyeme bir türlü galebe edemem! Okudukça mütelezziz
oluyorum. Lezzet aldıkça da okumak istiyorum.>> dedi.
Nuriye Hanım:<< Güzel ama evladım, bu alemde her bir şeyin hal-i evsatı makbuldür! Hadd-i

••
ma'rı1funu tecavüz ettiği surette mazmüm ve medhüldür. Mesela dünyada husül-i meram için
en mü'essir vasıta olan nukud bile, ifrat derecesinde bulunursa, insana bazı kere, bais--i
meşakkat ve müris-i ukubet olabilir.Herşeyde ifrat ve tefrit noktaları ne kadar makdüh ise
hal-i iktisad da o kadar memdı1hdur.
Beri taraftan Mücib Beyefendi'nin hemşiresi olan Mediha Hanım, bir sada-yı
melekane izharıyle rnümaileyhe mütebessimane tevcih-i hitab ederek: << Evet, ağabeyciğim!
Validemizin sözlerini bendeniz de tasdik etmeye mecburum, çünkü inkarı kabil olmayan
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ikatlerderıdir.
Uzaklara gitmeye ne haceti Bir kere şu bizim küp kıyafetli Mihriban Kalfa'ya
sanıza! Vücudunun ifrat derecelerinde olan mülahhamlığı cihetiyle emval-i gayr-i
enkule gibi yerinden kalkmaya muktedir olamıyor! Bu ise bir nev'i azab-ı hayat sayılmaz
? Lüzumundan fazla sair şeyler de buna kıyas olabilir.>> deyince, bu latife üzerine cümlesi
· den gülüşmeye başladılar.
Maarnafih biraz daha afaki rnusahabetten sonra, masa üzerindeki oturtma saat
na-yı beşerin istirahat-i zihniyye vii bedeniyyece olan şiddet-i ihtiyacını tekrar ihtar
ediyormuşcasına bir tarz-ı hail ile sekizi vurmaya başladığından, uyumak için, herkes birer
· er kendi odasına çekilmeye mecbur oldu. Mucib Bey dahi yatağına uzandı. Rahat rahat,
erin ve tatlı bir uykuya daldı.
-3Ertesi sabah, mumaileyh uykudan kalktığı vakit, evvel emirde elini, yüzünü yıkayıp
endine mahsus ihzar edilen sütlü çay ve kahveyi safa-yı hatırla içtikten ve Kalem vaktine
dar vukuat-ı rüzmerreyi müş'ir tab' ve neşredilmekte olan gazetelerden birkaçını dahi
nazar-ı mütalaadan geçirdikten sonra, yemek yedi, kahve ve sigara içti. Kemal-i dikkatle
saçlarını taradı, üstünü giyindi, ha.dehu vazife-i me'rnüriyyetinin ifasına şitab eyledi.
Bu güzel delikanlının elbise hususunda, yani temiz giyinip kuşanmak ve giydiğini
••

erkese beğendirmek yolunda olan hevesatı dahi sair arzularından pek de ehven değildi.
Fakat mümaileyhin öyle elbise-i fahire iktisa etmiş olmasından dolayı kendini
-zehabınca hdiz-i nisdb-ı i 'tibdr addeden ve md-dünunda bulunanları bir nazar-z nefret ü
hakaretle telakki etmek isteyen - bazı hoppa-mizac heyefendilerden olduğu teslim edilemez.
Gayeti, letafete derece-i nihayede i'tinası var idi denilebilir.
İşte Mucib Bey biraz zamandan beri, uhde-i istihalesine ihale olunan memüriyyetin
üsn-i temşiyet

Ü

ifasında mukaddimane ve can-siparane bir surette ne kadar hıdemat-ı

düha ve makbule ibrazına muvaffak oluyor ise kendi husüsat-ı
· o nisbe+ic, isbat-ı asar-ı liyakat

ü

zatiyyesine

aid umurda

iktidar ediyordu.

Sinni ondokuza yaklaştığı ve alem-i şebabetin mevsim-i bahar ıtlakına şayan olan en
yarılı bir zamanında bulunduğu halde, o güne kadar, gerıcine-i me' ali denmeye layık olan
ü, alaik-i muhabbetten tamamiyle vareste ve fakat bütün amal
- hasıran istihsal-i ma'arif

ü

ü

efkar-ı mahsüsası

kemal maksad-ı hayr-rrıirsadına vabeste idi.

-4Mir-i mümaileyhin mensub olduğu Kalem'ce izhar edegeldiği muvaffakiyyat
-pesendanesi, beyne'l-eali mazhar-ı takdir
unduğu tevfıkat

ü

ü

ü

iktidar-ı

tahsin olmuş ve daima nail olmakta

muvaffakiyyet-i alü'l-al ise, bu barika-i fetanetin hiç bir vakitte ulüvv-i

hına vasıl olamayacaklarını acı bir tecrübe ile idrak etmiş olan meslekdaşlarından
arının hiss-i hasüdanelerini ikaz eylemiştir. Şu cihetle Mücib Bey efendi' nin süret-i
· de evidda-yı asdıkası ve fakat hakikatte, düşman-ı ikbal

ü

namus-ı hayatı olan rüfekadan

arı bil-ittihad, bu gayretli delikanlının nazar-ı i'tibardan düşürülmesi için iktiza eden
abırı istihzarına hayliden hayli sarf-ı efkar ettiler!
Melekler gibi ma' sum olan b'ıçare Mucib Bey hakkında hatır ve hayale gelmeyecek
ette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!
Fakat dokudukları kuınJ?-ı tezvir ile güneşin ulviyyet ve intişar-ı ziyasına perdekeş-i
••

.ylület olmaya hiçbir vakitte muktedir olamayacaklarını yakinen bildikleriyçün

bununla

teskin-i gayz u hiddet edemediler!
Hulasa-yı müzakereleri, çocuğun tahsil-i maarif ü kemalat hususunda der-kar olan
zevk-i şevkini, tarik-i ıyş ı'..i işret

ü

sefahata tahvil ettirmek ve bu suretle rnenvi-yi

zamirlerinin icrasına suhuletle bir girizgah bulmak noktasına inhisar eyledi!
Binaenaleyh Mücib Bey'in en şiddetli husemasından mütenasibü'l-a'za genç bir
elikanlı, arkadaşlarına hitaben dedi ki:<<İşte ,görüyorsunuz

ya durup dururken başımıza bir

..Iücib Bey çıktı! Beş altı ay rnülazemet eder etmez maaşa nail oldu!
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Bendeniz,bu Kalem' e devam edeli altı seneyi tecavüz ediyor, bu müddet zarfında ise
ört liralık bir maaş istihzaline güç hal ile muvaffak olabildim'
Ondan da kat'-ı nazar şu aralık herkesin elsine-i sitayişinde yalnızca Mücib namı
laşıp durması,hepimiz için bir züll bir hakaret addolunmaz mı?>>
İçlerinden diğer bir delikanlı, bıyıklarını burup, fesini düzelterek endişeli bir tavır ile:
<<Evet kardeşim, her suretle hakk-ı alinizi teslim ederim. Ya bendeniz ne söyleyeyim? İki
eden beri burada mülazernet sıfatıyla bulunuyor, elden geldiği kadar da hüsrı-i hizmette
r göstermiyorum. Hal böyle iken henüz mazhar-ı mükafat olmak şöyle dursun, ibraz
iğim sadakat ve hizmet bile layıkile takdir olunamıyor, 'Bende mi ,bahtımda mı bilmem
sur!' Allah cezasını versin. İnsanda baht olmayınca dünyada hiçbir şeyden istifade edemez!
_fo yapalım! Mücib'in tali'i gittikçe parlıyor, yakında cümlemize tefevvuk edecek gibi
örünüyor!>> dedi.
Rüfekadan Lütfü Bey, kemal-i azametle:<<Be canım, niçin o kadar telaş ediyorsunuz?
Böyle bir çocuğun ne ehemmiyyeti var? Öğünrnek gibi olmasın, ben buradan palamarları
aparıp da birkaç gün, bunun peşine düşecek olsam hem zihnini çeler hem de istediğim
yerlere çeker götürürüm. Fakat neme lazım, bence o kadar hükmü yok.>> deyince, ibtida
muhavereyi küşad eden genç delikanlı, içini çekerek mütebessimane: <<Bendenizce de öyle
olmak lazım gelir ama diğer rüfekaya acıyorum! Çünkü bundan dolayı

bı çareleri pek me'yüs

ir halde görüyorum da adeta sinirlerime" dokunuyor! Demincek Mücib hakkında zihnini
çelmek, arzu ettiğiniz mahallere çekip götürmek yolunda bir mütalaacık beyan
uyurmuştunuz değil mi? Zann-ı acizaneme kalırsa bu matlabın husüli muhal-i mutlak
ükrnündedir! Zira tarik-i şeytanette azazil kadar kesb-i maharet etmiş olsanız da yine şu
habisi iğfal edebilmeye muktedir olamazsınız sanırım!>>
<<Ya iğfal eder de yola getirirsem, o zaman ne diyeceksiniz?>>
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Hepsi birden : <<Ne diyeceğiz, maharetinize, hüsn-i hizmetinize mükafaten size,
gılı filanlı mükemmel bir ziyafet veririz !>>
<<Pekala işte yarından itibaren, yirmi gün kadar sizlerden müsaade taleb edeceğim.
ruz ben onun kalbine, damarlarına rutubet gibi nasıl hulul ederim.>> yollu, Lütfü Bey'in
diği te'minat-ı kaviyye üzerine hemen arkadaşları kendini alkışlamaya başladılar.
Mücib Bey, rüfekası miyanında aleyhine olarak verilen karardan asla haberdar

ayıp henüz hanesinden mahall-i me'rnüriyyetine gidiyordu.
Kalem arkadaşlarını dışarda böyle kemal-i beşaşetle konuşup gülüşmekte olduklarını
örünce, gayet ihtiramkarane bir suretle selam verip, doğrudan doğruya odasına müteveccih
ldu.
Fakat bir iki adım atar atmaz, diğer taraftan Lütfü Bey'in vuku' bulan da'vet ve
icasına mebni tahvil-i pay-ı azimet eyledi; gülerek yanlarına geldi. Aralarında şu vechile
havere cereyan etmeğe başladı :
Lütfü Bey: << A beyim, hamd olsun saye-i şahanede, hepimiz şu lfalem-i feyzrakamda kardeş gibi mes'üdane yaşıyoruz .
Her ne kadar gündüzleri kesret-i meşgı1liyyetten biraz bizar olur isek de bereket
rersin ki geceleri bunun kat kat acısını çıkarmaya kafidir!
Zat-ı aliniz ise bu lezzetten, külliyen mahrumsunuz, diyebilirim! Çünkü meşhüdat u
il

esrmi \it..ı acizaneme nazaran, gündüzleri burada ne kadar ikdam ve gayret buyurulursa
eceleri dahi devletharıenizde o nisbette çalışmakta imişsiniz!
Mücib Bey: << Evet efendim! Tahsil hususunda olan şiddet-i iştiyakıma bir vechile
mukavemet edemiyorum. Bilirsiniz ki tebayi'

muhtelif, herkesin efkar ve etvarı

yekdiğerine asla tevafuk etmez . Mesela benim sevdiğim, beğendiğim şeyi siz hiçbir vakitte

sevemezsınız.

- 10 Neş'et Bey : << Vakıa çalışmak da lazım ama insan arada sırada biraz gülüp
elidir. Bu dar-ı mihnet içinde ne olmak ihtimali vardır?>>
Lütfü Bey: << Adam sen de ı Onlar hep bahanedir ! Siz anlamıyorsunuz ! Bendeniz
hakikat-i hali hulasaten arz edeyim. Mucib Beyefendi bizimle beraber düşüp kalkmaya

Biçare Mucib, arkadaşları tarafından, saika-yı hasedle, evvelce aleyhinde tertib
rek icrasına karar verilen iğfalat ve tesvilattan zerre kadar vukufu olmadığı ve
erıaleyh hilaf-ı me'rnül gördüğü, işittiği bir takım sitemli, kinayeli sözlerin neden
ellüd eylediğini dahi def aten idrak edememiş olduğu cihetle, kemal-i terbiye vü
cübiyyetinden serapa vücudu ra' şe-dar ve cemal-i letafet-istimali, güneşin hin-i
''undan etrafa neşrettiği seyyale-i ateşfn gibi bir reng-i humrete müstağrak olarak gittikçe
., adar olmaya başladı! Maamafih mümkün mertebe kendini toplayıp hazm-ı nefs ederek:
<<Allah aşkına, ayaklarınızı öpeyim, bendenizi o kadar tekdir buyurmayınız. Bilerek,
eyerek bir kabahatte bulunmuş isem afvımı temenni ederim.>> deyince, Lütfü Bey, bu
muzafferiyyet-i vakıa üzerine bütün bütün tahvil-i lisan ile: << Estağfurullah beyim! O ne
mek!· Muradımız mahza bir latifeden ibaretdir.
Bu akşam devlethanelerince bir mani' olmadığı ve zat-ı alilerini ziyarete müsaade
uyurulduğu halde biraz tasdi' etmeğe gelebilir miyiz?>> dedi .

••

Mucib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnetssr etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabul göstermiş olduğundan, berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün perşembe olmak, yani ferdası cuma, yevm-i ta'til
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mücib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler.
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ÖNSÖZ
Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatını bir bütün olarak bilmek ve tam bir Kıbrıs Türk
edebiyatı tarihi yazabilmek için bu edebiyata ait eski yazılı eserlerin bulunarak yeni Türk
alfabesiyle yayınlanmasına ihtiyaç vardır. Osmanlı Türkçesi bilinmeden, Kıbrıs'ta bugün pek
azı elde bulunan 1928 'e kadar yazılmış olan eserler yeni harflerle yayınlanmadan ve onlar
üzerinde araştırmalar yapılmadan Kıbrıs Türklüğünün kendine has bir kültür ve edebiyatı
olduğundan bahsedilemez. Sadece günümüzde yazılanları bilmek, kültür bakımından hiç bir
şey bilmemektir. Kültürün bir manası da kaynaklara gitmek, o kaynakların dilini bilmek ve
onlardan bugüne gelmektir.
Biz bu düşünceyle Kıbrıs Türk edebiyatının roman türünde yayınlanmış ilk eseri kabul
edilen* "Yadigar-ı Muhabbet"i yeni Türk alfabesine aktararak Kıbrıs Türk edebiyatı
araştırmalarına bir katkıda bulunmak istedik. Yüksek lisans konusu olarak bu eseri
seçmemizin sebebi budur.
"Yadigar-ı Muhabbet" önce "Kıbrıs" gazetesinde 39 bölüm olarak tefrika edilmiş,
1893 'te aynı gazetenin matbaasında kitap halinde basılmıştır. ** Kıbrıs Türk edebiyatının
yayınlanmış ilk romanı olma vasfını taşıyan "Yadigar-ı Muhabbet" üzerinde bugüne kadar
kendi içinde ve mukayeseli olarak yapılmış bir araştırma yahut yazarı Kaytazzade Mehmet
Nazım hakkında geniş monografık ve biyografik çalışmalar mevcut değildir. Romana ve
romancısına dair yazılanların çoğu çok kısa ansiklopedik bilgilerden ibarettir. Sadece Kıbrıs
Türk edebiyatını en eski eserlerine kadar bulup neşreden yazar ve araştırmacı Harid Fedai
"Yadigar-ı Muhabbet" hakkında daha tanıtıcı bilgiler vermiştir. Hatta Kaytazzade'rıin ikinci
romanı olan "Leyle-i Visal" hakkındaki bilgileri de geniş olarak ondan öğreniyoruz. ("Kıbrıs
Türk Yazınında İlklerden Bir Öykü;', İş Bankası Dergisi, sayı 2, Lefkoşa 1986, s.1 O)

*Hasan Şefik Altay "Kıbrıs Türk Basın Kaynakları" (Lefkoşa 1969) adlı araştırmasmda Kıbrıs
Türk edebiyatının ilk romanı olarak "Zaman" gazetesinde tefrika edilen -8 Ocak I 892- "Bir Bakış"tan
bahseder. Aynı kaynağa göre bu romanın yazan, gazetecilik yapmak üzere bir yıllığına İstanbul' dan
getirtilen Muzaffereddin Bey'dir. Ancak romanın tamamının tefrika edildiğine ve sonradan kitap halinde
basıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanıııaııuştır.

**Kıbrıs gazetesinin tam koleksiyonu hiç bir yerde bulunamadığından tefrikanın hangi tarihlerde
başlayıp bittiği tesbit edilememiştir.

Tezimiz esas itibariyle "Yadigar-ı Muhabbet" romanının, yeni Türk harflerine
çevrilerek yayına hazırlanmasından ibarettir. Bununla beraber çalışmalarımızı sadece metin
neşri halinde bırakmamak için başına romancı hakkında kısa bir biyografi koyduk. Buradaki
bilgiler Kaytazzadeye dair daha önce yazılanlardan çıkarılmıştır. Kendi çalışmamızı sadece
metin neşri mahiyetinde bırakmamak için de ayrı bir bölüm olarak roman üzerinde bir tahlil
denemesini gerekli gördük. Buna ihtiyaç vardı, çünkü "Yadigar-ı Muhabbet" hakkında daha
önce verilen bilgiler hiç bir şekilde eseri tam olarak tanıtıcı nitelikte değildir. Edebiyat
araştırması bir bakıma eser tahlili demektir. Biz bu tahlilde metod olarak hayattan edebiyata
geçmiş "varlık kategorileri"ni kullandık. Böylece "olay", "insan" (şahıslar), "sosyal çevre",
"zaman", "mekan" açılarından romanı inceledik.
Tekrar edelim ki tezimizin esası metin neşridir. Bu itibarla ne Kaytazzade Mehmet
Nazım, ne de romanı üzerinde geniş bir araştırmaya gidilmemiştir. Böyle bir çalışma ancak
yazar ve eserleri üzerinde tam bir monografi olabilirdi ki tez konumuz bu değildir.
Değerli Hocam ve tez danışmanım Prof Dr. Birol Emil' e çalışmama katkılarından
dolayı saygılarımla teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Lefkoşa 2002
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KAYTAZZADE MEHMED NAZIM
1857 yılında Lefkoşa'da doğan Mehmed Nazım bir Mevlevi ailesine mensuptur.
Kaynaklar, Lefkoşa'run Venediklilerden kalma burçlarından birine, bu ailenin adına hürmeten
"Kaytazzade Burcu" adının verildiğini yazar.
İyi bir eğitim gördüğü anlaşılan Kaytazzade, 1884 'ten itibaren Osmanlı devletinin üst
düzey görevlilerinden biri olarak sırasıyla Sakız adası, Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa' da
çalışmıştır. Son memuriyeti Kıbrıs Şer'iyye Mahkemesi katipliğidir.
Onun yetişmesi, zevki, kültürü ve eserlerinde, bilhassa şiirlerinde görülen konu ve
üslup değişikliği üzerinde aile muhitinden, devrin siyasi olaylarından, bir süre İstanbul' da
yaşamış olmasından ve özellikle Namık Kemal ile Recaizade Mahmud Ekrem'in bizzat
çevrelerinde bulunmasından gelen etkiler vardır. Mevlana ilhamıyla ve Divan şiirinin estetik
unsurlarıyla yazdığı eski tarz şiirleri gibi Namık Kemal ile Recaizade'yi tanıdıktan sonra
yayınladığı şiirler de bu tesirleri açıkça gösterir.
Namık Kemal'in Magosa yıllarında ( 1873-1876) Kaytazzade 16-19 yaşlarındadır.
Eserlerine yansıyan etkilerden anlıyoruz ki Mehmed Nazım yeni bir edebiyatın zevkini,
feyzini ilk olarak Namık Kemal'den almıştır. Nitekim ölümünden sonra T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı'na verilen "Kaytazzade Dosyası"nda mevcut Namık Kemal' e ait mektupları,
ömrünün adeta kutsal bir emaneti gibi saklamış olması bunun kanıtıdır.
Mehmed Nazım'ın İstanbul'da bulunduğu yıllarda, zamanın edebiyat ve musiki
çevrelerine girdiğini, hatta
" Oldu gönlüm bir perinin aşık-ı ava.resi
Yok mu bu alemde bilmem derd-i aşkın çaresi"
şiirinin bestelendiğini, Recaizade'rıin ôlümü üzerine "İzhar-ı Te'essür" adlı bir şiir yazacak
kadar üstad Ekrem' e hayranlık duyduğunu biliyoruz.
Mehmed Nazım, son çağ Türk tarihinin en buhranlı dönemlerini idrak etmiştir:
II.Abdülhamid, II.Meşrutiyet, Trablusgarb Savaşı, I. ve II.Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu ... Eserleri üzerinde yapılacak tematik ve stilistik
bir araştırma, onun bu tarihi ve siyasi olaylara bağlı olarak duygu ve düşüncelerinde nasıl ve
hangi değişimlerin vukua geldiğini vuzuhu ile gösterecektir. Mesela 1893 'de yayınladığı
"Yadigar-ı Muhabbet"in "İfüde-i Mahsusa" bölümünde, II.Abdülhamid'e övgüler yağdırırken
1908' den sonraki şiirlerinde onu zalim bir despot ve saltanat dönemini karanlık ve esaretin
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hüküm sürdüğü bir devir olarak lanetler. Esasen Mehmed Nazım Jön Türkler hareketinin
Kıbrıs' daki faal mensuplarından biridir.
Keza o, Sultan Reşad'm tahta çıkışını büyük bir coşkunlukla karşılamış, I.Dünya
savaşma girişimizi heyecanla ve mutlaka muzaffer olacağımız ümidiyle alkışlamış, Çanakkale
Zaferi'ni Sultan Reşad ve Enver Paşa'nın başarısı saymıştır. İmparatorluğun yenilgisi, aile
ızdıraplarıyla -karısınm ve oğlunun ölümleri- birleşince M.Nazım tam bir suskunluğa
gömülmüş, şiir pmarı kurumuştur. Fakat ne zaman ki Anadolu'dan Milli Mücadele'rıin
haberleri gelmeye başlamış ve Türk İstiklal Savaşı zaferle sona ermiştir, o vakit Kaytazzade
yeniden kaleme sarılmıştır. 25 Nisan 1921 'de "Doğru Yol" gazetesinde çıkan "Neva-yı Zafer"
adlı şiirinde, Namık Kemal'in ruh~ndan "istimdad" edercesine ve dua tonunda mısralarla
Mustafa Kemal Paşa tebcil olunmuştur:
Kernal'in sa'yı meşkur ola Ya Rab iki alemde
O'dur bu milleti tahlis eden kayd-ı esaretten
Kaytazzade 1924 yılmda Lefkoşa' da ölmüştür. Üzerine bir okul dahi inşa edilmiş olsa
kabrinin bulunduğu mezarlık çoktan Lefkoşa topraklarından silinmiştir.

Eserleri:

1. Yadigar-I Muhabbet (roman), Lefkoşa 1893. 207s.
2. Leyle-i Visal (Kıbrıs Gazetesi), 1895, yarım kalmış tefrika-roman.
3. Safa Yahud Netice-i İbtila, İstanbul 1909 (Mir'at-ı Zaman matbaasında
basılmıştır) 93 s.
4. Ruh-i Mecruh (şiirler), Lefkoşa 1913. 147 s.
(Eser, Harid Fedai ve Bekir Azgın tarafından yeni Türk alfabesiyle
yayınlanmıştır: K.K. T•.• C. Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa 1991
253s.)
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ÖZET

Romandaki olaylar 1888'de İstanbul'da geçer. Mucib, 18-19 yaşlarında, iyi tahsil
görmüş, edebiyata meraklı, hatta şair bir gençtir. Babasının yardımıyla Babıali' de katiplik
görevine başlamıştır. Bütün hayatı, evi daha doğrusu kitapları ile işi arasında geçer.
Bir konuya ilgi duyunca, onu sonuna kadar araştırmaya meraklı olan, durmadan şiirle
ve kitaplarıyla meşgul bulunan Mücib'i annesi, babası ve kızkardeşi kendini harab edercesine
odasına kapanıp kalmaması hususunda sık sık uyarırlar.
Mücib iş hayatındaki çalışkanlığı ile kısa sürede amirlerinin dikkatini çeker, takdir ve

taltif edilir. Bu başarı, çalışma arkadaşlarının ona kıskançlık hatta kin duymalarına neden olur.
O kadar ki arkadaşları aralarında anlaşarak, Mücib'in başarılarını engellemek için onu akşam
gezmelerine, işret ve eğlence meclislerine alıştırmaya karar verirler. Hatta Lütfü Bey, diğer
arkadaşlarıyla, Mücih'i ilk fırsatta baştan çıkaracağına dair iddiaya girer. Mesai arkadaşları
Mücib'i evinde ziyaret ederler. Söz aşktan açılır. Her biri bu konuda başlarından geçen
maceraları anlatırlar. Mucib onların muhabbete böylesine düşkünlüğünü abesle iştigal gibi
görür.
Bir gün komşusu ve arkadaşı olan Necmi Bey'e pusula yazmak için kağıt ararken,
kızkardeşi Mediha'nın çekmecesinde, üzerinde adının Nevber olduğu yazılı bir fotoğraf görür.
O günden sonra kitaplarına olan ifrat derecedeki düşkünlüğünün yerini Nevber'in fotoğrafı
alır. Böyle bir tesadüfle birdenbire başlayan aşk her geçen gün onu biraz daha etkiler.
Kızkardeşinden, Nevber'in aynı mahallede oturan iyi bir ailenin kızı ve onun yakın arkadaşı
olduğunu öğrenir. Kızkardeşi Mediha, Mücib'in yazdığı şiiri Nevber'e götürür. Nihayet bir
gün Nevber ve annesi Mücib'in annesini ziyarete gelirler. O gün Mücib ve Nevber ilk defa
birbirlerini görürler. Sadece bu tesadüf onları birbirine aşık etmeye yeter.
Nevber ve Mücib karşılıklı mektuplar ve şiirlerle aşklarını derinleştirirler. Bir gün
Mücib, Nevber ve kızkardeşi bahçedeyken odasından onları seyreder. Bu "temaşa"
duygularının bütün benliğini şiddetle sarmasına, sonra da heyecanına yenik düşerek
bayılmasına neden olur. Baygınlık sonrası Mücib'in aşkını itiraf etmesi iki genci birbirine
daha çok yakınlaştırır. Kızkardeşi evlenmesine yardım edeceği konusunda Mücibe söz verir.
Anne ve babasıyla görüşme işi böylece Mediha'ya kalır. Zaten aşklarının en büyük sırdaşı ve
yardımcısı da odur. Ancak babasının iş seyahatinde oluşu işi geciktirir. Nihayet babası döner.
Fakat bu sefer de Nevber'in babası hastalanır ve aile hava değişimi için Kadıköyü'rıe taşınır.,
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İki aşık mektuplarında, geçici bir süre bile olsa duygularının ayrılığa tahammülü olmadığını
ve hissettikleri yakıcı hasreti anlatırlar.
Mucib her geçen gün bu aşkın girdabına biraz daha kapılır. Artık ne kitapları, ne işi,
ne de arkadaşları onu avutur. Hayatının bile yanında değersiz kaldığı bu aşk, onu şiddetle
sarsar. Çünkü şair tabiatlı Mücib'in marazı bir ruh yapısı vardır.
Nevber ve annesinin kendilerini ziyarete geldikleri bir gün, iki aşık bir fırsat bulup
yalnız kalırlar. Bu ortamda duygularını daha da derin şekilde birbirlerine itiraf ederler. Hatta
Nevber, Mediha'yı beklemektense, bizzat Mücib'in kendi anne ve babasıyla konuşmasını
ister. Mücib hayatında ilk defa yaşadığı bu aşka bir de böylesine bir yakınlık girince,
dayanamaz, Nevber'i öper.
Mucib, Nevber'in Kadıköy'den döneceği günü sabırsız bir hasretle beklerken
sevgilisinin, ailesiyle birlikte Bursa'ya gideceğini öğrenir. Bu onun için tam bir yıkımdır.
Önceleri birbirlerini mektuplarla avuturken, sona doğru Nevber'in Mücib'i habersiz ve
mektupsuz bırakması genç aşığa adeta bir ölüm darbesi indirir. Nitekim bir zaman sonra
hasret, hicran, ızdırap ve ümitsiz bekleyiş içinde yatağa düşer. Babası doktorlar getirir,
kızkardeşi görevini yapamadığı için kendini suçlu hisseder, oğlunun hayatında Nevber'in
varlığını öğrenen annesi ise meseleyi kocasına açıp ondan bu evliliğe izin vermesini ister.
Baba Hüsrev Efendi, oğlunun ikinci derecede verem hastalığına tutulduğunu öğrenince buna
razı olur, fakat artık çok geçtir. Doktorların çabası sonuçsuz kalır. Zaten Mücib de Nevber'siz
yaşamaktansa, ölümü bir kurtuluş gibi görür.
Hastalığını duyan arkadaşları kendisini ziyarete gelir, teselli ederler. Ancak hastalık
Mücib 'i ölüme götürür. Yine arkadaşları ölümünün ardından aralarında konuşurlarken

"muhabbetin en çok aleyhinde olanlar, ondan en büyük zararı görürler" hükmüne varırlar.
Romanın ana fikri de budur.
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"Yadigar-a Muhabbet" romanının özetine eser iizerinde şu düşünceleri de
ekleyelim:

Romana adını veren "Yadigar-ı Muhabbet", Nevber'in resmi üzerine, Mücib'in
kızkardeşine hitaben yazılmış bir yazıdan alınmıştır. Yadigar: Bir kimse veya nesneyi hatıra
getiren şeydir. Yani onu anmayı sağlayacak nesne ya da duygudur. Muhabbet: Sevme, aşk,
sevgidir. Yadigar-ı Muhabbet: Sevgiyi, aşkı, sevmeyi, hatırlatmaya vasıta olan nesne
demektir. Romanda Nevber'in resmi, "yadigar-ı muhabbet"tir.
Bir diğer cephesiyle aşk duygusu, 'umut, yaşama sevinci, gençlik' gibi duygularla
bağlantılıdır. Mucib, genç bir insandır ve Nevber'in resmi, Mücib'in aşkının ilham kaynağı
olmuştur. Genç aşığın sevgisi arttıkça, sevgilisine ulaşma isteği de giderek yoğunlaşan ve ·
sonunda kendisini boğan bir duygu seline dönüşmüştür.
Yadigar, geçmişte kalan bir kişiyi veya duyguyu anmaya vesile olan şeydir.
Beraberinde buruk bir özlem duygusunu da yaşatır. Bu yönüyle düşünüldüğünde muhabbet ne
kadar hayata tazelik, umut katarsa, yadigar da o kadar özlem katar. Muhabbet yaşanan, şimdi
ve geleceğe dair olan, yadigar ise sadece geçmişte kalandır. Bu bakımdan "Yadigar-ı
Muhabbet" terkibi romanda yaşananların da özünü ifade eder niteliktedir.
Nevber'in resmine duyduğu ilgi ile başlayan Mücib'in aşkı, umut ve hayallerle
beslenerek gelişmiş, araya giren ayrılık yüzünden fotoğraf, mektuplar ve Nevber'in mendili
Mücibe yadigar kalmıştır. Daha sonra umutlarını büsbütün yitiren, hayal kırıklığı içinde,
kaderci dünya görüşü ve marazı ruh halinin etkisiyle sonunu kendi hazırlar gibi görünen ve
hayata küsen Mücib, ölmeyi yaşamaya tercih eder hale gelmiştir. Ölümünün ardından geriye
mektup ve şiirlerle anlattığı aşkı yadigar kalmıştır.
Bu bakımdan romanda muhabbetin umut ve hayal, yadigarın hayal kırıklığı ve özlem
duygularını ifade eder nitelikte olduğu görülür.
Bu roman Mücib'in ilk aşkında yaşadığı duyguları ile çevresi ve kendi içindeki
çatışmaları içermektedir. O itibarla olaylardan çok Mücib'in olaylar karşısında değişen duygu
ve ruh halleri önemlidir. Olaylar düz bir çizgide devam eder. Şaşırtıcı vak'alar, sürprizler,
entrikalar yoktur. Bu açıdan "Yadigar-ı Muhabbet'tbir vak'a veya örf romanı değil, biraz
zorlamayla, psikolojik roman türüne sokabileceğimiz bir eserdir.
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YADiGAR-I MUHABBET ROMANININ
VARLIK l(A TEGORİLERİNE GÖRE TAHLİLİ
A) ŞAHISLAR:
MÜCIBBEY
Romanın başında, Mucib Bey şu sözlerle tanıtılır: "

koltuğunda zarif bir şemsiye

ile siyah güderiden ma'mul eldivenleri; güya ki o latif ellerini nazar-ı agyara göstermemek
istermiş gibi setr etmekle uğraşır, gayet şık ve güzel bir genç delikanlı çıkarak, arabacıya
nazikane ve alicenabane bir tarz ile "Babıali'ye" emrini verdikten ve kemal-i vakar ile
arabaya girip oturduktan sonra derhal kapıyı kapattı, araba da yoluna devama başladı." (S.3)
Bu ifadelerde, Mücib'in dış görünüşüne ait olan hususlar şunlardır: Zarif şemsiye,
siyah güderiden eldivenler, latif eller, gayet şık ve güzel, genç bir delikanlı: Karakteri ile ilgili
vasıflar ise şunlardır: Nazik, alicenab, kemal-i vakar sahibi.
Bu vasıflar onun, devrinin şık giyimli, zarif, seçkin insanlarından, keza Babıali 'ye
gidişi yine devrin aydın kalem efendilerinden biri olduğunu gösterir.
18- 19 yaşlarındaki bu delikanlı, kendisi de devlet memuru , servet sahibi Hüsrev
Efendi'nin tek oğludur. Babası tarafından eğitimine, iyi bir insan olmasına özen gösterilerek
yetiştirilmiştir. Yaradılışı gereği olağanüstü yetenekli olduğu için "Mekatib-i Aliye"yi daha
onaltı yaşına gelmeden başarıyla bitirmiş, edebiyatta, bilhassa "şiir ve inşa=da akranlarından
üstün olduğunu kanıtlamıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra babasının yol göstermesiyle
"Babıali Kalemi"ne memur olmuştur.

Mücib Bey'in eğitimini, yeteneğini, çalışkanlığını ve zekasını parlak bir ışık gibi
etrafına yaymaya başlaması, çevresindeki iş arkadaşlarının ona gıbta, hatta based etmesine
sebep olmuştur. Mücib'in gayretini farkeden amirleri hem onu ödüllendirmek, hem de diğer
çalışanları teşvik için üçyüz kuruş maaş tahsis etmişler ve bu durum iş arkadaşlarının
kıskançlık hatta düşmanlık hislerinin bir kat daha artmasına yol açmıştır.
Romanda Mücib'in "mükemmeliyeti" şu ifadelerle daha da belirginleştirilmiştir:
"

zaten hüsn-i simaca bibedel olduğu gibi measir-i ahlak u siretce dahi bir vücud-ı

mükemmel idi." (S.4)
Anlaşılıyor ki Mucib çalışkanlık, eğitim, terbiye, ahlak gibi manevi vasıflarıyla olduğu
kadar dış görünüşü itibariyle de mükemmeldir.
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İşi ve evi arasında geçen hayatında "yar-ı can ittihaz eylediği" (S.4) kitapları ve
yazılarıyla uğraşmayı seven Mucib, merak ettiği bir konuyu halledinceye kadar uğraşır,
engelle karşılaştığında ise bütün neşesini kaybedeL
Mücib Bey hassas, duygulu, çevresine saygılı bir gençtir. Annesinin ve kızkardeşinin
gözbebeğidir:
"Bu sırada rnümaileyhin validesi, kernal-i mesrı1riyyetle oda kapısından göründü ve
içeriye girer girmez misafirlerden dolayı hasıl olan memnı1niyyetine, meslekdaşları hakkında
daima izhar-ı muhabbet

ü

mu'avenetle istihsal-i hoşnı1diyyetlerine dair ufacık bir mukaddime

irad ve binaenaleyh vaktin gecikmesinden dolayı yatıp rahat etmesini beyan eyledi.
Çocuk, bu mu'amele-i müşfıkaneye <<Evet valideciğim! Şimdi yatıyorum.
Arkadaşlarım hakkında ise elden geldiği kadar hürmette kusur etmem!>> cevab-ı edibanesiyle
mukabelede bulundu." (S.19)
Sıkı bir aile örfü içinde yetişmiş göıiinen Mucib, ahlaki törelere, yetiştiriliş tarzına sıkı
sıkıya bağlıdır. Bu yanıyla isminin anlamı olan 'istenileni yapan' ile mizacı arasında bir uyum
olduğu görülmektedir'.
"Mucib Bey ise arkadaşları tarafından serdedilen ikna'iyata cevaben: <<Güzel ama

bendeniz alem-i vahdette bulduğum lezzeti, hiçbir vakitde kesretde bulamam! Vakitli vakitsiz
dışarı çıkıp da birtakım malaya'rıi şeylerle meşgul olmaktan, şurada tenhaca oturup mütalaat
ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?>> dedi." (S.11)
"Mucib Bey: <<Allah bilir, bu güne kadar ne işret kullandım, ne de bir kimseye alaka
ettim.>>" (S.21)

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki Mücib dışarıdaki hayatı tanımaz. İş arkadaşları onu
kıskandıkları için 'dışarıdaki hayata' çekmeye, ona tuzak kurmaya çalışırlar ancak başarılı
olamazlar.

ll

"Şu cihetle Mucib Beyefendi'nin sı1ret-i zahirde evidda-yı asdıkası ve fakat hakikatte,
düşman-ı ikbal ü namus-ı hayatı olan ıiifekadan bazıları bil-ittihad, bu gayretli delikanlının
nazar-I i'tibardan düşürülmesi için iktiza eden esbabın istihzarına hayliden hayli sarf-I efkar
ettiler! Melekler gibi ma' sum olan biçare Mucib Bey hakkında, hatır ve hayale gelmeyecek
surette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!
Fakat dokudukları kumaş, tezvir ile güneşin ulviyet ve intişar-ı ziyasına perdekeş-i
haylı1let olmaya hiçbir vakitte muktedir olamayacaklarını yakinen bildikleriyçün, bununla da
teskin-i gayz u hiddet edemediler!" (S.7)
"Mucib Bey, muttasıf olduğu ahlak-ı aliye iktizasınca böyle nadire-i rüzgardan
ma'dud olacak derecelerde güzel olan bir kıza, mu'amele-i dürüştanede bulunmak her halde
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mugayir-adab olacağını ve ma'haza, kızın arzusuna muvafakat gösterse i 'tikadınca kendi
eliyle, namusunu paymal etmiş kadar muhakkar bulunacağını zihnen tasavvur ederek düçar-ı
ızdırab oldu. Çaresiz yine isti'fa-yı kusura, ma'zeret-hahlığa başladı." (S.21)
"<<Doğrusu terbiyesine, hüsn-i cemaline, hal ve kaline diyecek yoksa da biraz
muta'assıb görünür, değil mi?>>
Neş'et Bey, -işmi'zaz ile- <<Ne söylüyorsunuz? Mübarekde asar-ı ta'assub biraz
değil, pek çoktur! Korkarım bu yolda öyle kolay kolay muvaffakiyet mümkün
olamıyacak.>>" (S.17)
Mücib'in kapalı, katı, kurallara bağlı bir ortamda, mutlak baba otoritesiyle yetiştirilmiş
olması, bir gencin en doğal, en saf duygularını yaşarken suçluluk hissiyle çevreden uzaklaşıp
içine kapanmasına, nasıl davranması gerektiği konusunda kuşkular, çelişkiler içine düşmesine
neden olur. İlk aşk tecrübesi hayatına acı ve sıkıntıları da getirir. Pasif ve içe dönük mizacı
onda bu aşk hallerini aşma iradesini felce uğratmıştır:
"Mucib Bey gibi, terbiye ve zarafeti hüsnüyle mütenasib ve henüz körpe denilecek
kadar yirmi yaşına mütekarib genç, hassas bir delikanlıda ilk defa olarak tecelli eden
muhabbet, sair alama kıyas kabul etmeyecek surette kavi ve mü'essir olur!
Mir-i mumaileyh sabahleyin uykudan bir tarz-ı sükünet-nüma ile uyandı. Fakat daha
sigara ve kahvesini içmeye ibtidar eder etmez ma'şükasının hayal-i hatır-firibi manzara-i
tefekküründe cilve-saz olageldiği cihetle, ekdar-ı me'yüsanesi teceddüt etmeye, kalb-i
ma'sürnanesi bir kaç tane ziyade toplamak tama'ına binaen dam-ı sayyada düşen kuş gibi
çırpınmaya başladı! Haline, istikbaline ta'lik-i efkar ettikçe te'essüratı bir kat daha tezayüd
eyledi. Daire-i vicdanını tazyik etmekte olan gam u kasvetle pek bihuzur olarak odada
oturamadığından sellemehü's-selam aşağıya inip, bahçeye girdi." (S.63)
Daima şairane duygular içinde
bulunması, duygularını ifade etmekte şiiri en güzel bir
lo
vasıta olarak kullanması ve kendi şiirlerinin muhtevası gözönüne

alınırsa, Mücib'in aşırı

duygulu, 'santimantal' bir kişiliğe sahip olduğu görülür. Roman boyunca, duygularını dile
getirdiği şiirler kadar mensur şiir gibi mektupları da Mücib'in hassas ruhuyla bütünleşmekte,
iç dünyasının derin buhran ve çalkantılarının, iniltilerinin, hayal ve tasavvurlarındaki
yoğunluğun daha iyi ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Mücib'in duygu ve düşünce dünyasında dış şartlardan, görülen ve yaşanan olaylardan
çok, onların kendi ruhu ve muhayyelesi üzerindeki etkileri önem taşımaktadır:
"Mucib Bey (hararetle) : <<Hakkımda mütevaliyü'z-zuhür olan hüsn-i teveccühünüze
ne türlü arz-ı şükran edeceğimi bilemem! Mamafih uğradığım ihtilacatı gönlüm pek büyük bir
saadet nisbetinde telakki ediyor. İ'timad buyurulsun ki ni'met-i gayr-i müterrakkibe
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kabilinden olarak sizi böyle yanımda görebilmek şerefine mazhar olduğum için kendimi
mafevka't-tabiiyattan

ma'düd bir mefharet-i azime ve mes'udiyet-i mükemmele dahilinde

buluyorum. Yemin edebilirim ki bu alemde teveccüh

ü

muhabbet-i ismetanelerirıe nailiyetten

büyük bir mes'udiyet daha tasavvur edemem. Acaba şu meftuniyet

ü

halisiyet-i acizaneme

mahkeme-i vicdanınız ne suretle hükmediyor?>> diyerek, arz-ı muhabbete bir girizgah
bulmak istedi.
Garibdir ki Mücib Bey , hemşiresinin orada mevcüdiyyetinden kalben bir dereceye
kadar adem-i hoşnüdiyyet hisseylemişti !" (S.45)
Mücib'in hastalık derecesine varan santimantalizmi, aşırı duygulu davranışları, marazi
ruh halleri aşkının acı bir hayal kırıklığına dönüşmesinin zeminini hazırlamış gibidir.
"Maahaza galeyan-ı sevda ile bir hal-i buhran içinde bulunduğu sırada yine paltosunun
cebinden ma'şuka-i vicdanı olan "Nevber"in resmini çıkarıp piş-i nazar-ı iştiyaka vaz' eyledi
ve hayaline tevcih-i hitab ederek: <<Ah! .. Şayan-I perestiş melek! Acaba dilhahım vechile
sana malik olacak mıyım? Acaba duçar olduğum neva'ib ve mesa'ibi bihakkın takdir ediyor
musun? Yoksa gördüğüm asar-: muhabbet yalnızca bir nümayişden ibaret midir? Beni cidden
sevmiş olaydın böyle terk edip gitmeye kıyamazdın değil mi? Evet! Sen, şimdi bulunduğun
makam-ı letafette enva' -ı meserrete müstağrak, ben ise gamhane-i tenhayı vü felakette
me'yüs-ı mutlak! .. Aman Yarabl Nedir bu dehşetli inkılab? Nedir şu gönlümdeki iltihab? ..
Ah! .. Nevber! Doğrusunu ister misin? Bu kadar şiddetli bir me'yCısiyyete, bu derecelerde

aramsüz bir küdürete halim hiç tahammül götürmeyecek! İşte güneş de doğdu; hala gözlerime
uyku girmedi!>>" (S.57)
Bu aşırı duyarlılıkta, Mücib'in herşeyi öğrenmek, bilmek isteyen, her merak sardığı
konuyu sonuna kadar halletmeye çalışan isteğinde olan mizacının da etkisi vardır. Fakat bu
mizaç oklarını kendine çevirmiştir Vf o aldığı yaralardan adeta mesut gibidir. Duygularını
c

öylesine yoğun, derin ve şiddetli yaşar ki bedeni zayıf düşer:
"Böyle bir bezm-i letafet-bahşayı dışarıda kemal-i beht

ü

hayretle temaşaya dalmış

olan Mücib, bütün bütün rnuvazene-i akliyyesini kaybederek bulunduğu noktadan bir hatve
ileriye gidemedi. A' süb ve adalAtına bir inhilal-i külli tarı oldu! Zavallı delikanlı, bir taraftan
musikinin te' sırat-I şedidesine, diğer cihetten ma' şukasının hüsn-i sadasıyla afıtab-ı cemaline
takat-yab olamadığından, kaffe-i havassı uyuşarak inledi ve müşabih bir ah-ı cangah
keşidesiyle derhal bayıldı, yere yıkıldı." (S.44)
Yetiştiriliş tarzına ve aşırı duygulu, marazi kişiliğine uygun olarak, Mucib 'in aşkı
sansüel (şehevi) değil, adeta "eflatuni" bir aşktır:
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"Sevdazede delikanlı gece odasında yine tenha kaldığı vakit Nevber Hanım'ın evvelce
kendi hanelerinde bilerek veya bilmeyerek bırakıp gittiği ve o günden beri bir yadigar-ı
kıymetdar olmak üzere kemal-i hürmet

ü

i'tina ile sakladığı el mendilini koynundan çıkardı,

gözlerine bastı. Bir çeyrek müddet hazin hazin ağladı! Ba'dehu münhezim, perişan bir surette
yatağına düştü, uyudu!" (S.62)
Mücib'in aşkını doğrudan ailesine açamaması, bir tesadüfle sadece kızkardeşinin
öğrenmesi, kendi pasifliği yüzünden bir türlü Nevber'e kavuşamaması, buna karşılık bu aşk
üzerinde kurduğu mesut hülyalar, yani kendi realitesi ile aşk hayali arasındaki bu çatışma,
sonunda o noktaya varır ki, onun için ölümden başka bir kurtuluş çaresi yoktur:
"Kapısını sürmeledikten sonra bir çok vakit odasının içinde me'yusane, ızdırab-ı
vicdan ile gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtarak temenni-yi mevt etmeye
başladı!"(s. 5 5)
"<<A. .. İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı kalbden
çatlıyorum! Hem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?>>"(S.33)
Mücib duygularını aktif olarak yaşayabileceği bir ortam bulamadığı, dahası bu ortamı
bizzat oluşturmaya mizacı ve geleneksel aile baskısı engel olduğu için ölmek ister. Bir çok
kez tekrarlanan bu temenni, bu 'ölme isteği' sonunda gerçeğe dönüşür. Mucib, sevgilisine
kavuşmak için çaba göstermez. Kızkardeşinin annesiyle görüşmesini bekler. Nevber,
Kadıköyü'ne gidince, mektuplaşmaları bir süre devam eder. Fakat sevgilisinin Bursa seyahati
bu işi de bitirir. Mücib, Bursa'ya gitmeyi düşünürse de geleneksel aile kuralları buna engeldir.
Nihayet bu pasif bekleyiş içinde verem olur.
Mücib'in şahsiyetinde, romanın özünden gelen bir çatışma vardır: Mucib eğitimine
çok önem veren, dışarıdaki hayattan değil, edebi eserleri okumaktan zevk alan, iş yerinde
çalışkanlığıyla amirlerinin takdirini k~zanan, 'yükselen, parlayan bir yıldız' dır. Bu
özellikleriyle, romandaki çatışmanın bir yanını oluşturur.
İlk aşk deneyimiyle iç dünyasının alt üst olması, hayatının tek amacı ve anlamı haline
gelen bu aşk nedeniyle çevresinden giderek uzaklaşması, neticede hayal kırıklığı içinde verem
olup ölmesi ise bu çatışmanın diğer yanını teşkil eder.
Dolayısıyla Mücib, bir yanda meslek grafiği yükselen, gıpta edilen, kıskanılan örnek
bir gençken, daha ilk aşk deneyiminde hayal kırıklığıyla yaşama iradesini yitirerek hayattan
kopan, hayat grafiği hızla düşen bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimi, kitaplarına
olan düşkünlüğü, çalışkanlığı nasıl had derecede ise, Nevber'e duyduğu aşk ela aynı şekilde
aşırıya varan bir duygu yoğunluğuna dönüşür. Pasif, içe dönük, hiçbir realite duygusu
olmayan, hayallerini bile bir azap haline getiren, "Hareketten ziyade hareketin hülyasından
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hoşlanan" (AH.Tanpınar) bu kara sevdalı Kalem Efendisi'nin akıbeti esasen başka türlü
olamazdı. Fuzuli'nin Mecnun'un ölümü için söylediği beyit, yüzyıllar öncesinden sanki
Mucib için söylenmiş gibidir:
Leyli dedi verdi can-ı şirin
Ol aşık-I bikarar u miskin
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NEVBER
Romanın asli şahsı olan Mücib'in sevdiği kızdır. Nevber romanın bir yerinde şu
ifadelerle tanıtılır:
"Nevber Hanım, daha onaltı yaşına yeni yetişmiş, halavet-i mücesseme ıtlakına şayan,
asile ve afife, melek gibi bir kızcağız olarak bedi'a-i cemali herkesin nazar-ı teveccühü
muhabbetini calib ve dirayet ve zarafeti dahi hüsnüyle mütenasib idi. Biçarenin Mücib Bey'e
müte' allik olan muhabbet-i ismetkaranesi günden güne tezayüd ediyor ve ara sıra hasbıhal
edip de gönlünün zehrini dökmek için yanında bir hemraz bulamadığından nihayet
derecelerde sıkılıyordu. Hele müddet-i ömründe böyle bir badireye uğramadığıyçün maksad-ı
meşrü'unu istihsal emrinde nasıl bir hatt-ı hareket ittihaz etmesi lazım geleceğini de zihnen
tasavvurdan aciz idi." (s.42)
Yukarıdaki ifadeler ile Nevber isminin anlamı (yeni yetişen genç kız) arasında tam bir
uygunluk vardır. Romanın adı da Nevber'in Mediha'ya verdiği resmin altına yazdığı
"Yadigar-ı Muhabbet" ifadesinden gelir:
"Esna-yı taharriyyatta, evrak-ı mevcuda arasında sıkışıp kalmış, gayet güzel bir kız
tasviri nazar-ı dikkatini celb eyledi! Kernal-i hayretle dest-i tevkire aldı, baştan başa hadde-i
tedkik

ü

mu'ayeneden geçirdi. İlk defa olarak gönlünde hafif bir halecan hisseyliyordu. Bu

tasvir-i dilpezirin alt tarafına "Mediha Hanım'a yadigar-ı muhabbet!" ibaresi yazılmış ve imza
yerine "Nevbet" vaz' olunmuş idi. Mucib Bey, pertev-i hüsnün timsal-i müncemidi denilmeğe
şayan olan böyle bir badire-i nadireye def aten tesadüf edince, dışarı çıkmak şöyle dursun,
arkadaşına yazacağı kağıdı bile derhatır edemedi! Peri gibi gönlüne nüfüz etmiş olan sahibe-i
resmi, daima nazargah-ı tedkikde tutar ve hall-i müşkil için dört gözle hemşiresinin vüruduna
intizar ederdi." (S.23)

ll

Nevber de Mücib'i sever. Mücib ve Nevber hayatlarında ilk defa yaşadıkları aşk
duygusunu, roman boyunca değişik duygularla ifade etmişlerdir. Nevber, bu duygunun ilk
izlenimlerini şöyle dile getirir:
"Huda bilir, o dakikadan beri hissiyyatım bütün bütün tahavvül etmiş ve binaenaleyh
muhabbetimin şiddeti, tevazu' perdesi altında dahi setr olunmayacak bir hale gelmiştir!
Ahass-ı amalim daima sizi görmek, daima sizinle beraber bulunmaktan ibarettir." (S.40)
Nevber, genç yaşına rağmen edebiyat konusunda bilgili bir kızdır. Mücib'le
mektuplaşmaları sırasında şu ifadelerle edebiyata olan ilgisini dile getirir:
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"Te 'essürdı-ı kalbiyyemiıı artıp eksilmemesine badi ise birinci derecede, nıekteb-i
edeb it/akına seza olan meclis-i mekdrim-enis-i drifdnelerinden haddimce iktisdb-ı füyüzdt
eylemek arzü-yı tabiisinde iken o şeref-i cihdıı-kıymete baht-z siydhtmın perde-keş-i haylület
olması, ikinci derecede velinimet pederim, pederinizin henüz tamdmiyle i 'dde-i sıhhat
edememesidir."

(S.60)

Nevber'in yazdığı mektuplar edebi bir dil ve uslüpla kaleme alınmıştır. Onaltı
yaşındaki bir genç kızın bu mektupları yazması pek inandırıcı değildir. Ancak romancı bu
durumu Mediha'nın ağzından Nevber'in edebiyat sevgisine bağlayarak şöyle anlatır:
"

Hususiyle Nevber gibi dirayetperver bir meftüne-i edebin hissiyat-ı

aşıkanesini fevka'l-gaye tehyic etse gerektir.>>" (S.58)
Nevber piyano çalıp şarkı da söyler; güzel bir sesi vardır:
"Bereket versin ki Mucib orada değildi. Yoksa şu ternaşa-yı aram-rubaya karşı
tecennün etmesi agleb-i ihtimal idi! Maamafih aradan çok geçmedi, mumaileyh bulunduğu
mahalden -fevkalade bir hiss-i deruna mağlub olarak- kalktı, doğnıca eve geldi. Fakat daha
kapıdan içeri girer girmez, güzel bir nağmenin piyano ile hem-ahenk olduğunu işitti. Bu
sada-yı hayat-efzanın hangi dehandan hurüc ettiğini -sür' at-i intikali hasebiyle- def aten idrak
edince gönlündeki ceriha-i muhabbet tazelendi, vücudu baştan ayağa kadar lerzenak oldu !"
(S.43)
Geleneksel aile yapısı içerisinde de olsa duygularını ifade edebilen Nevber, Mücib 'i
sevdiğini, ailesinden kendisini istemeleri halinde elinden geldiği kadar olumlu bir sonucun
alınmasına gayret göstereceğini söyler:

"Mümaileyha ise daldığı sükut ve sükunet aleminden çıkıp, tekrar deherı-güşa-yı
kelam olarak, Nevber'e i'tiraf-ı muhabbet ettirmekte hayli müşkilata tesadüf eylediğini ve
fakat ciddi bir teşebbüs vuku'unda -iınkan müsaid olduğu kadar- gayrette kusur etmeyeceğini
ve kendilerine sık sık gidildiği surette, hem validesinin isticlab-ı teveccühatına
şaibe-i riya vü tagayyürden masun olan cevher-i ülfet

ü

medar hem de

meveddet-i kadimeleri şu vesile ile

bir kat daha terakkidar olacağını lisan-ı münasible irade ve itham etti.Bunun üzerine Mücib
Bey, fart-ı meserretinden gaşy olmak derecelerine geldiği sırada, muvaffakiyet-i vakı'ayı bit
tebrik şükran-ı minnetdarisini arz eyledi. Ba'dehu gözlerini kapayarak, hal-i istiğrakta kaldı.
Mediha Hanım, biraderinin istirahate ihtiyacı olduğunu teferrüs etmekle, bir kaç tesliyet-amiz
söz söyleyip yanından ayrıldı." (S.39)
Ancak, Nevber'in Bursa'ya gittikten sonra neden uzun süre Mücib'i mektupsuz
bıraktığı, hatta onun ölüm haberini alıp almadığı, aldıysa neler hissettiği romanda
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belirtilmemiştir. Bu eksiklik romanın kurgusunda ve olay örgüsünde ciddi bir boşluk
yaratmaktadır.

MEDİHA
Mücib'in kızkardeşi olan genç bir kızdır. Nevber'in çok yakın arkadaşıdır. Romanda,
Mücib'in bir çeşit "mahrem-i esrar": olarak yer alır:
"Mediha Hanım:<<Hele bir kere i'Ian-ı muhabbet yolunda yazmış olduğunuz
manzumeyi okusun, bir kere de vech-i pakinizi.fikr-i tab-nakinizi görsün, o zaman, bu kuvve-i
mücazebeye takat-yab olabilirse, ben meydandayım! Hasılı şunu demek isterim ki ikiniz de
güzel ve yekdiğerinize Iayıksmız.Hemen Cenab-ı Hak, süret-i meşrı1'ada

>> sözünü ikmal

edemedi. Oda kapısından içeriye bir cariye girdi. Mediha Hanım:<<Ne istiyorsun
Dilpesend? >> sualini ırad edince, cariye:<<Efendim, Büyük Hanımefendi, size bazı şeyler
söyleyecekmiş. Şimdi bekliyor.>> cevabını verdi. Mediha Hanım <<Geliyoruml>>diyerek,
hoplaya hoplaya odadan çıktı, doğruca validesinin yanına gitti." (S.31)
Mediha, ağabeyine karşı son derecede ilgili ve sevgi doludur:
"Mediha Hanım : ( mütelaşiyane bir. sürctle j c-: A. .. Kardeşim ! Siz hala
yatmadınız

öyle mi? Yüzünüz mütegayyir olmuş! Hele şu aralık fevkalade rneşguliyet-i

zihniyyeniz olduğu bedahaten görünüyor ! Acaba sebebini sorabilir miyim?>>" (S.25)
Romanda, Mediha'nın Mücib'e duyduğu sevgi, saygı ve bağlılık bazen de şu ifadelerle
dile gelir:
"Zavallı Mediha, canından ziyade aziz ve muhterem addeylediği biraderinin fart-ı
me'yfısiyyetini ve bela-yı takat-fersa-yı muhabbete süret-i mağlubiyetini gördükçe nihayet
derecelerde dil-hun olmakta idi." (S.59)
Mediha Mücib'in gerçek anlamda sırdaşı, en yakını ve sevdiği ile kurduğu bağda en
sadık ve ketum yardımcısıdır:
"Mediha Hanım:<<Siz de a gözüm! Kendinizi birden bire o kadar me'yüsiyyete
salıvermeyiniz. Biraz ta' dil

ü

tahfıf-i alam ederek, oldukça şen ve şatır görünmeye çalışınız.

İnşallah mes'ud Vy bahtiyar olursunuz. Peder zaten burada değil, annemin tabiatını ise
pekala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeyleri bile merak eder, muzdarib olur. Bir de işi
bizden başka bilen var mı ki etrafa aks edebilmesinden korkuyorsun? Yoksa bendenize
emniyetiniz mi yok? Sarihen söyleyiniz de bileyim.>>" (S.27)
Ağabeyinin Nevber'le evlenebilmesi konusunda elinden geleni yapmak istese de,
Mediha da pasif bir bekleyiş içerisinde kalır. Onun neden annesiyle konuşmakta geciktiği,
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neden ağabeyinin hastalığını zamanında fark edemediği roman kurgusunun eksiklikleri
cümlesindendir.

NURİYE HANIM
Mücib'in annesidir. Mediha (kızı), annesini şöyle tanıtır:
" ..... annemin tabiatını ise pekala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeyleri bile
merak eder, muzdarib olur." (S.27)
Nuriye Hanım, oğluna roman boyunca şefkatli bir annenin sıcak ilgisiyle yaklaşır:
"

saatlerce derya-yı tahayyül

ü

mütalaata dalıp gitmesini bir vechile zihnine .

sığdıramadığından, bir gece kızını alarak beraberce, oğlunun odasına gitti ve <<Canım
Mucib! Bu ne kadar meşgüliyyet] Yarın imtihan verecek değilsin ya? Hem öyle gelmiş
geçmiş yalan yanlış bir takım şeylere sarf-ı efkar etmekten ne fa'ide hasıl olur? Biraz da
bizimle lakırdı et!>>" (S.5)
Oğlunun bu derece çalışmasın dayanamadığı için onu tatlı dille, şefkatle uyarır:
"Nüriye Hanım: << Güzel ama evladım, bu alemde her bir şeyin hal-i evsatı
makbuldür! Mesela dünyada husül-i meram için en müessir vasıta olan nukud bile, ifrat
derecesinde bulunursa, insana bazı kere, ba'is-i meşakkat ve müris-i ukubet
olabilir.Herşeyde ifrat ve tefrit noktalan ne kadar makdCıh ise hal-i iktisad da o kadar
memdühdur." (S.5)
Mucib, Nevber'e duyduğu aşk yüzünden giderek annesinden uzaklaşıp sırlarım ona
açmaz, duygularını onunla paylaşmaz. Devrin aile içi saygı ve gelenekleri nedeniyle oğlunun
durumundan habersiz olan Nuriye Hanım onun hastalığını önce geçici bir rahatsızlığa yorar:
" .... , ..... oğlunun ifadatına layıkıyla ehemmiyet verip ciddi bir tarz ile vücuduna iyice
dikkat etmesini, gece yatarken biraz.ıhlamur veya çay içmesini, sıkıca örtünüp terlemesini,
sabahleyin dışarıya açık saçık bir halde çıkmamasını uzun uzadıya tavsiye eyledi." (S.47)
Oğlu gerçekten hastalanıp yatağa düştükten sonra Nuriye Hanım'ın gözü açılır.
Nevber'le oğlunu evlendirmek ister. Fakat kararı kocasına bırakır, üsteleyemez. Nuriye
Hanım'ın geleneksel aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, muhafazakar bir anne tipi olduğu;
Mediha'nın, Mücib'in Nevber'i sevdiğini söylemesi üzerine bunu sanki ayıp bir davranışmış
gibi telakki etmesinden anlaşılmaktadır. Gerçi durumu anladıktan sonra oğluyla birlikte o da
derin acılar çeker. Ancak şefkatli, oğlunu gözbebeği gibi seven bir annenin ikinci derecede
verem oluncaya kadar ciğerparesinin hastalığını anlamaması pek inandırıcı değildir.
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HÜSREV EFENDİ
"

ashab-ı servet

ü

dirayetten Hüsrev Efendi" devlet memurudur. Karısı, kızı,

oğlu, iki cariye ve bir uşaktan oluşan ailenin reisidir. Çocuklarını çok sever. Onların
terbiyelerine önem vermiştir. İmkanları ölçüsünde, onların iyi birer insan olabilmesi için bir
babanın göstermesi gereken himmet ve gayreti esirgememiştir.
Mucib Bey, babasının Amasya' daki görevinden dönüşünü heyecanla bekler. Çünkü
sevdiğine kavuşabilmesi için babasının gelmesi ve izni lazımdır:
"Hüsrev Efendi ki Mucib Bey'in pederidir. Mumaileyh Manisa' da olan mesalih-i
zatiyyesini tesviye ve itmam ederek o gün sabahleyin İstanbul'a vasıl ve bir melek-i mübeşşir
gibi hanesine nazil olmuş idi.
Mucib Bey henüz uykudan kalktığı, odasında kahve ve sigarasını içmekte bulunduğu
sırada idi ki velinimet pederinin vürudu üzerine sür'atle yerinden fırladı, istikbaline şitab
eyledi, kemal-i ihtiram ile ellerini öptü.Mümaileyhin

şu suretle muvasalatı bütün ev halkının

badi-yi mesrüriyyeti olmuştur denilse yalan olmaz." (S.49)
Ancak Hüsrev Efendi'nin dönüşü, Mücib'in beklentisini gerçekleştiremez. Mutlak bir
otoriteye sahip olan babaya durumu açıklamaya kızı bir türlü karar veremez. Hep uygun bir
zaman beklenir. Hürev Efendi'nin aile içindeki otoritesi, isminin anlamıyla uygun düşer:
"Mediha Hanım kendi fikrince, pederine hakikat-i halin arzını na-be-mevsim
görüyordu! Mucib Bey ise sa'ika-yı aşk u garam ile mes'udiyyetinin istikmali için bir an
evvel işe teşebbüs olunması ricasında ısrar eder ve fakat hemşiresi henüz vakt-i münasibi
hulul etmemiş olduğunu dermeyan ederek bu babda biraz daha sabır ve metanet göstermesini
istirham eyler idi. Heyhat!" (S.50)
Mücib'in yatağa düşmesinden sonra, Hüsrev Efendi'ye eşi durumu anlatır. Hüsrev
Efendi oğlunun hastalığının sebebi olarak gördüğü Nevber'e kızar. Öfkelenerek: "Allah
cezasını versin, nerede görmüş, nasıl alaka etmiş?" sözleriyle tepkisini gösterir. Nuriye
Hanım'ın ısrarıyla "bir soruşturalım" derse de iş öylece kalır. Oğlu için üzülür, doktor getirir
ama oğlunu anlamaya çalışmaz, duygularını paylaşmaz. Bu halleriyle, ailenin tam ve mutlak
otoritesi olduğunu, oğluna beslediği sevgiyi yerinde ve zamanında gösteremediğini, katı bir
tutum içinde bulunduğunu ortaya koyar. Aynca oğlu gözlerinin önünde sararıp solmaktayken
doktor getirmekte neden bu kadar geciktiği de anlaşılmaz. Nevber'in hasta babası hava
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değişikliğine gittiği halde -tabii Nevber ve ailesiyle beraber- Hüsrev Efendi, oğlu günden
güne erirken neden böyle bir tedbir almanuştır? Bu sorunun cevabı ötekiler gibi yine bir
kurgu eksikliğidir..

DİLPESEND
Romanda adı geçen Dilpesend, "cariye'ldir. Sadık bir hizmetkardır. Günümüzde yeri
olmayan bir sosyal sınıfın temsilcisidir. Mediha, Mücib'in mektubunu onunla gönderirken,
ona tam olarak güven duyduğunu da ifade eder. Romanda bir çok defa adı geçen Dilpesend,
her konuda aile fertlerinin yardımcısıdır:
"Mümaileyha biraz ta'rnik-i efkar eyledi. Nihayet öteden beri kendi hanelerinde
bulunan ve binaenaleyh safvet ve sadakatine kemaliyle i'timadı olan "Dilpesend" namında bir
cariyeye salifü'l-beyan arızayı mahremane tevdi' ile bu babda iktiza eden ta'limatı dahi
bil-ita hemen mahalline sevk ve irsal eyledi. Fakat mezbüre avdet edinceye kadar gönlü bin
türlü endişe ve halecana şikar olmuş idi! Çünkü vakıa Dilpesend'in dirayet ve kar-aşinalığına
emniyeti mertebe-i kemalde idi. Ancak kağıdın eyadı-yi agyare geçmesini ve daha mübrem
bir hadise zuhur edebilmesini de -tali'in müsa'idesızliğine nazaran- melhüzat-ı kaviyyeden
addeyliyordu! Her ne hal ise mezbüre, hüsn-i suretle vazifesini ıfa etti." (S.59)
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MÜCIB'İN İŞ ARKADAŞLARI

Romanda, hayat görüşü ve yaşayış tarzı bakımından birbirinden farklı iki telakki yer
almaktadır. Mücib'in hayat karşısında aldığı tavır ile iş arkadaşlarının hayat görüşü ve
tavırları arasında tarn bir tezat vardır. Onların bir nevi yaşama sevincine mukabil Mücibde
adeta bir hayat küskünlüğü mevcuttur.
onlar dedikodudan, çekememezlikten, eleştirilerden, kısacası çevre baskısından
şikayetçidirler. Ancak keyifli dost meclislerinde bulunmayı, gezip eğlenmeyi severler. Aşkı
bildiklerini, hatta bunun hayatın bir zarureti olduğunu ifade ederler. Aynı meslek ortamında
yaşamalarına rağmen Mücib'den farklı düşünür, farklı yaşarlar. Mücibin hastalığını
duyduklarında bütün düşmanlıklarını unutur, dostça halini hatırını sormaya koşarlar.
"Yadigar-ı Muhabbet"in temel duygusu "aşk"tır. Romanın yazıldığı dönemde, aşkın
hangi gözle görüldüğü, cemiyet içinde aşkla ilgili geleneksel değer yargılarının neler olduğu
Mücib'i evinde ziyarete gelen arkadaşlarının sohbet esnasındaki konuşmalarından anlaşılır:
"Neş'et Bey: << Aşkın adeta bir hastalık olduğu fennen müsbettir. Onun için bu yolda
uzun uzadı tafsilat i'tasına da hacet göremem. Hulasa şunu demek isterim ki insanın
muhabbet uğruna cüz'i bir sebebten dolayı -Allah esirgesin- an-ı vahidde malıv olub gittiği
kesirü'l-vuku'dur.>>"

(s.13)

"Lütfü Bey: << ... maamafih riyasızca olarak söylerim ki dam-ı aşkına giriftar
olduğum bir nazeninin, başkalarıyla azıcık ülfet ettiğini değil, hatta selam vermiş olduğunu
görsem, o saat kopar kıyamet! Çünkü kıskançlıktan korkarım. 'Bir tarik ile kabul etmez
muhabbet şirketi' beyti, ma'lumdur; değilse, üst mısra'ını da sorunuz, söyleyeyim.>>"
"Sa'di Bey:<<

Kıskançlık belasıyla, az kaldı ya çıldıracak, veyahud verem

olacaktım! .. >>" (s. 13)
Onlara göre aşk mesut ettiği kadar , korkulacak, insanın kendisini koruması gereken
bir duygudur ve daima kıskançlık duygusuyla birlikte yaşanır. Ayrıca verem hastalığı da o
dönemin hassas insanlarının genellikle aşk yüzünden uğradıkları bir illettir, tıpkı Mucib
gibi... mamafih:
"Lütfü Bey: << Öyle ama dünyada muhabbetsiz yaşamak, ziruh sıfatından çıkıp da
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emadat haline tahavvül etmek demek olmaz mı? Şu dar-ı fenada daima göregeldiğimiz
meşakk-ı hayat, hep muhabbet sayesinde çekilmiyor mu? Hasılı kim ne derse desin, benim en
büyük serrnaye-i saadetim, muhabbettir.>>" (S.14)
Yukarıdaki paragrafta, Mücib'in arkadaşlarından Lütfü Bey tarafından ortaya konulan
hayat görüşüne göre, hayat sıkıntılarla doludur. Hayatı yaşanılır kılan muhabbettir.
Mücib Bey'in iş arkadaşları olan Lütfü ve Neş'et Beyler bir de aralarında edebiyat
sohbeti yaparken söz konusu edilmişlerdir. Aşağıda aynen aldığımız cümleler onların eski ve
yeni edebiyat hakkındaki görüşlerini kısaca da olsa ortaya koymaktadır:
"Lütfü Bey:<< Afv-ı alilerine mağrürerı söylerim ki lakırdı arasında ıstılah paralamak,
şairane, hakimane ifade-i meram etmek, zat-I vala-yı kitabet-penahilerine mahsus olan
hallerdendir. Hele: ' Mazhar olamadım, yar-ı vefa-perver bulamadım!' yollu seci'ler, filanlar,
'hareket-i vapur, bereket-i basur' kabilinden olur.>>
Neş'et Bey:<<

A...

Bendenizi tahti'eye ne hakkınız var? İnsan her halinde, her

fı'linde muhtar değil midir? Yoksa huzur-ı devletinizde, edibarıe irad-ı maka! etmek
memnü'atdan mıdır?>>
Lütfü Bey : << Rica ederim,o kadar hiddet buyurmayınız!Bendeniz, ziynet-i elfaza
olan merakınızı bildiğim için söyledim.Maahaza
kudemayı biraz daha nazar-ı tedkik

ü

Nergis gibi,Seyir gibi, Şefikname gibi asar-I

mütalaaadan geçirmiş olsaydınız, bu yolda olan

ma'Iümatmızı hayli tevsi' etmiş olurdunuz.>>
Neş' et Bey:<<Cidden söylüyorum! Siz hakikaten tarz-ı cedid edebiyattan hiçbir şey
istifade olunamaz zannında mısınız?>> (s.14)
Lütfü Bey: << Velev ki o fikirde bulunayım, tarz-ı cedid.tarz-ı atika nisbet
kabul etmeyecek surette güzel ve dil-nişindir. Hiç on sekiz yaşında bir mahbCıbe-i dilaraya,
acüze-i rüzgar olan yetmişlik bir kadıp tercih olunabilir mi?>>" (s. 15)
Romanda Mücib'in komşusu ve arkadaşı olarak sözü edilen Necmi adlı bir kişi daha
vardır. Ancak onunla ilgili hiçbir tanıtıcı bilgi yoktur. Sadece 'sadık ve candan bir dost'
olarak adı geçer.

_o

B) SOSYAL HAYAT VE İNANÇLAR
Romanın başlangıcında İstanbul'dan, baharda gidilen mesire yerleri olan Çamlıca ve
Kağıthane'deki eğlencelerden, buradaki cemiyet hayatından da söz edilmiştir:
"Onun için mevsim-i baharda İstanbul ahalisi alel-ekser, Çamlıca gibi, Kağıthane gibi
mevaki' -i latifede geşt ü güzar ve bu cihetle kadınlar dahi fevaid-i tabi'attan hisse-yab olarak
rendilerine mahsus bir tarz-ı halavet-nüma ile bir şüküfeden diğer şüküfeye uçuşup giden
arılar veya kuşlar gibi her tarafa barika-i aşkı nisar ederler." (S.2)
Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi mesire yerlerinde eğlenenler arasında bulunan ve
çiçekten çiçeğe uçuşan kuşlar, arılar gibi her tarafa aşk duygusunu taşıdıkları belirtilen
kadınların da cemiyet hayatına katıldıkları anlaşılmaktadır.
"
uşak fırladı.

konağın kapısı şiddetle küşad edilerek dışarıya oldukça kıyafeti düzgünce bir
kira arabalarından bir tanesini alıp hemen konak kapısına götürdü." (S.2)

Bu cümlede geçen uşak ve kira arabaları dönemin hayatına ve sosyal statüsüne ait izler
taşımaktadır. Uşak ve atlı kira arabaları romanın konusunun geçtiği dönemin bir hususiyetidir.
"Ertesi sabah, mumaileyh uykudan kalktığı vakit, evvel emirde elini, yüzünü yıkayıp
kendine mahsus ihzar edilen sütlü çay ve kahveyi, safa-yı hatırla içtikten ve Kalem vaktine
kadar vukuat-ı rüzmerreyi müş'ir tab' ve neşredilmekte olan gazetelerden birkaçını dahi
nazar-ı mütalaadan geçirdikten sonra, yemek yedi, kahve ve sigara içti. Kernal-i dikkatle
saçlarını taradı, üstünü giyindi, ba'dehu vazife-i me'mı1riyyetinin ifasına şitab eyledi." (S.6)
Bu paragrafta romanın yazıldığı dönemde, aydın, orta sınıftan bir kişinin günlük hayatı
anlatılmaktadır. Sütlü çay, İngiliz geleneğinden alınmadır. Mücib'in bir kaç "gazete" okuması
onun dönemin aydınlarından olduğunu gösterir.
"İçlerinden diğer bir delikanlı, bıyıklarını burup, fesini düzelterek endişeli bir tavır
ile ... " (S.8)
Yukarıdaki cümle, Osmanlı döneminin tipik erkek özelliklerini vurgulamaktadır;
Bıyık ve fes ...
Mücib'in hayatındaki çatışmanın temelinde aileyi kendi içinde bir bütün ve merkez
kabul etmesi, anne ve babasının otoritesine mutlak bağlılığı vardır. Roman boyunca, Mucib
ilk aşk nedeniyle ailesiyle karmaşık bir çatışma içine düşer. Giderek içine kapanışı,
uykusuzluğu, keyifsizliği, amaçsızca dışarıda dolaşması ve ardından hastalanması annesi ve
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kızkardeşini büyük bir telaşa sürükler. Kızkardeşi verdiği söze rağmen onu Nevber'le
luşturmak için yeterli çabayı göstermez. Anne babanın harekete geçmesini bekler. Çünkü
ba "Bir soruşturalım" der. Kızkardeşi, Nevber'in dönüşünü bekler. Baba, sebepsiz yere
Nevber'e kızar, "Bu bela nereden çıktı" diye hayıflanır. Bu durağan bekleyiş Mücib'in zaten

lgan ve umutsuzluğa meyilli ruhunu öyle yaralar ki bedeni hastalığa yenik düşer.
Romanda aile ve gelenekler insan hayatının merkezi gibi görülmekte, gençlerin hayatı
akkında alınacak kararları aileler vermektedir. Nevber de çok sevdiği Mücibin kendisini
ailesinden istemesi halinde, elinden geldiği kadar ailesinin olumlu bir karar vermesine
çalışacağını, annesi ile Mücib'in annesi ve kızkardeşinin sık sık görüşmelerinin yararlı
olacağını belirtmektedir. Bu ifadeler o dönemde 'aile' kavramının önemini ortaya
coymaktadır:
"Mediha Hanım:<<Yok! Ben seni böyle endişe ve efkar içinde göremem. Pek arzu
ediyorsan hakikat-i hali, bil-etraf valideye söyleyim. Ne zararı var! Gitsin süret-i meşrü'ada
dest-i izdivacını taleb etsin.>>
Mücib Bey:<<İyi ama peder burada değil! Husül-ü maksad ise onun vücuduna ihtiyaç
gösterir.> >"(S. 36)
Mücib kapalı bir aile ortamında yaşadığı, okumayı ve eğitimini hayatının amacı olarak
gördüğü için arkadaş meclisinde, hiç kimseye alaka duymadığını, aşkı kitaplardan tanıdığını
söyler:
"Mucib Bey:<< Fil-hakika muhabbet mes'elesine dair, şimdiye kadar pek çok şeyler
gördüm, okudum. Fakat henüz bir kimseye alaka etmediğimi ma'al-yemin te'min
edebilirim.>>" (S. 12)
Aşk ne kadar saf, temiz ve genç insanların yaşayabileceği tabii bir duygu olsa da
"mühim ve nazik bir konu"dur;annenin "ihtiyatlı olmalı" ifadesi aşkın çevrede hoş
il

karşılanmadığını ortaya koyar:
Mediha Hanım "<<Teessüf etmeyiniz! Bakalım Allah ne gösterecek. .. Elbette bir
çaresi bulunur. Ma'rnafih böyle mühim ve nazik bir noktada daima ihtiyatlı davranmak lazım
geleceğini de ta'rife hacet yoktur. Çünkü işin şilyu'u vuku'undan fenadrr!>>" (S.28)
Bir yargıya çok benzeyen bu ifadeler toplumda söylentilerin, olup bitenlerden daha
beter tepki gördüğünü anlatır. Böylece toplumun fert üzerindeki baskısı daha iyi anlaşılır.
Ve şu cümleler:
"

muhavereyi küşad eden genç delikanlı, içini çekerek mütebessimane:

<<Bendenizce de öyle olmak lazım gelir ama diğer rüfekaya acıyorum! Çünkü bundan dolayı
biçareleri pek me'yüs bir halde görüyorum da adeta sinirlerime dokunuyor! Demincek Mucib

hakkında zihnini çelmek, arzu ettiğiniz mahallere çekip götürmek yolunda bir mütalaacık
beyan buyurmuştunuz

değil mi? Zann-ı acizaneme kalırsa, bu matlabın husulü muhal-i

mutlak hükmündedir!

Zira tarik-i şeytanette azazil kadar kesb-i maharet etmiş olsanız da yine

şu habisi iğfal edebilmeye muktedir olamazsınız sanırım!>>" (S.8)
Toplumda,

dedikodu, çekememezlik,

ezen sosyal kötülüklerdir.

Mücibin

fesatlık ve kıskançlık ferdi baskı altına alan ve

çalışkanlığı, takdir görmesi iş arkadaşlarının

skanmasına ve yoldan çıkarmak için hileler düşünmelerine

onu

yol açan iki yüzlü ve baskıcı

tumu açıkça ortaya koyar.
Yadigar-ı Muhabbet'te

cemiyet fikrinin bir parçası olarak dost ve aile meclislerinde

oplanıp sohbet etmenin önemli ve bu davetlerin toplum hayatını güçlendiren
olduğu anlaşılmaktadır.

Mücib'in evine gelen arkadaşları,

"Yine bu kabilden
'alem arkadaşları
cendilerince
.arar verdiler
da'vet

olmak üzere

başka bir gün, onu davet ederler:

Mucib Bey'in , balada isimleri ta' dad olunan

bil-ittifak, bir gece Neş'et

bir alem-i ab teşkil ederek
ve bu kararlarını

bir vasıta

Bey'in

mumaileyhi

hanesinde

toplanmaya

ve

dahi orada hazır bulundurmaya

bir iki gün sonra mevki' -i icraya koyarak

Mücib'i

ve her nasılsa mecbür-ı icabet ettiler." (S.20)
Misafir kabul etme, "muhabbet",

dost meclisi o günkü cemiyet hayatının önemli bir

parçasıdır:
"Sa' di Bey:<<Zaten

şuraya toplanmaktan,

Mücib Beyefendi biraderimizi işgal ve

ta'ciz etmekten maksad, güzelce bir vakit geçirmek değil mi idi?>>
Mucib Bey:<< Aman efendim! Tasdi' ne demekl Şeref-i sohbetinizle
oldum. Keşke her vakit teşrif buyursanız da hep birlikte muhabbet etsek.>>"
Misafirlere

saygı gösterme,

müşerref
(S.15)

saygıda kusur etmeme de geleneksel bir muaşeret tarzıdır:

"Misafirler hakkında yine hürmet ve riayette kusur olunmadı."(s.37)
lo

"<<

Bu akşam devlethanelerince bir mani' olmadığı ve zat-ı alilerini ziyarete

müsaade buyurulduğu halde biraz tasdi' etmeğe gelebilir miyiz?>> dedi.
Mücib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabül göstermiş olduğundan , berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün Perşembe olmak, yani ferdası Cuma, yevm-i ta'til
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mucib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler." (S .. 10)
Dönemin aydm orta smıfı yazmak, okumak, tenkit etmek üzerine fikirlerini belirtirken
birbirlerini eleştirmekten, hatta dedikodudan uzak duramadıklarını şu ifadelerle ortaya
koyarlar:
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"Sa' di Bey: << Bakınız, ecille-i üdebamızdan Muallim Naci Efendi bile

'Kim

ehemmiyyet verir Naci meldmet sengine' demiş! Eğer böyle münasebetli münasebetsiz irad
edilen bir takım ta'rizlere ehemmiyet verilecek olursa, dünyada hiç kimse bir şey söylemeye
veyahud iyi kötü yazdığı şeyi meydana atmaya cesaret edemez. Vakıa i'tiraz haklı ise kabul
olur; değilse reddedilir.>>" (S .16)
Toplumda hiç kimsenin dedikodudan kurtulamadığını, onun için bu tarz sözlere
ehemmiyet verilmemesini beyan eden Mucib, aslında kendisi de aşkını gizli gizli yaşayarak,
kimseye söylemiyerek bu baskılardan korkmakta olduğunu gösterir:
"Mucib Bey:<< Birader ! O kadar me'yüs olmayınız. Bu alemde halkın güft
güsundan kim kurtulabilmiştir? İnsan ne kadar reza'ilden ictinab, fezaile intisab etmiş olsa,
yine ebna-yı zamanın ta'n-ı teşni'inderı halas mümkün olamaz ! O cihetle böyle bi-gayr-i
hakkın edilecek i'tirazata asla ehemmiyyet verilmemek lazım gelir.>>
Sa' di Bey:<< Ne garib şeydir ki bundan akdem, tecrübe-i kalem kabilinden olarak bir
hikayecik yazmış ve her türlü kusuruyla beraber ashab-ı mütalaanın enzar-ı hata-püşanelerine
arzeylemiştim. Bizim Rıfat yadigarı ma'lum ya, geçende tutmuş da yazmış olduğum
fıkracığa bir i'tirazname tertib ederek, lütfen (

) gazetesine gönderip tab'

ettirmiş!>>" (S. 16-17)
Romanın son cümlesinden yola çıkarsak; "Aşka kötü gözle bakanlar yahut kayıtsız
kalanlar sonunda aşktan en büyük zararı görürler" yargısına ulaşırız. Ancak Mücib'in aşka.
eğilimi, muhabbeti arkadaş sohbetinde kötü bir eğilimmiş gibi görmesinin nedeni yine ailedir.
Nevber'in resmini gördükten sonra başlayan ve gittikçe şiddetlenen bu muhabbeti, ailesi,
özellikle babası tabii karşılasa ve yardımcı olsaydı Mücib'in bu "muhabbet"i belki de ölümle
sonuçlanmazdı. Ancak burada kader fikri de önemli bir yer tutar. Derin bir bekleyiş içinde
pasif kalarak sevgilisinden gelecek birı. haberi ya da onun dönüşünü bekleyen Mucib, acılar
içinde kahrolur. Bu hali 'kadere, talihe' bağlar:
"<<Of! .. Ne de garib tali' im varmış! Evvelleri -alaka mes' elesinden vareste
bulunduğum zamanlar- şunun bunun ibtilasını işitir de müteaccibane gülerdim! İşte sa'ika-yi
muhabbetle kendi kendimizi bir odanın içine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş
çıkaramıyoruz. Ah!>>" (S.33)
Mücib, yaşadıklarından olduğu kadar gelecekte yaşayacaklarından da kaderi sorumlu
tutar. Kader neyi belirlemişse, Mücib onları göreceği inancındadır:
"<<

Of! Maziye irca' -I nazar ettikçe halden müteneffir oluyorum ! İstikbalde ise

kim bilir ayine-i kader ne suret gösterir! Dün memnun ve müteşekkir idim, bugün kemaliyle
mahzun ve müte'essirim Yarabl Bu ne kadar seri' takat-rüba bir tahavvüldür!>>" (S.28)
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Mücib gibi kızkardeşi Mediha da her şeyin ancak 'kaderin izniyle' olabileceği
cındadır:
"Bir aralık Mediha Hanım, biraderine dedi ki: <<A canım niçin o kadar acele
iyorsun? Ben zaten işi ta'ahhüd etmedim mi? Kader müsaade ederse ikinizi de ber-murad
eceğim! İşte geçende yine pederden melctub aldık, bir iki güne kadar bu tarafa geleceğini
t'iyyerı yazıyor. Hele selametle buraya gelsin de o vakit ummadığın şeyler görürsün!>>"
.48)
Mediha, Mücibe, annesiyle konuşacağına ve Mücib'in Nevber'le evlenebilmesi için
den geleni yapacağına söz verir. Ancak bu sözünü yerine getirmek için hiçbir girişimde
lunmaz. Mucib de acı çekerek kızkardeşinin annesiyle görüşmesini beklemekten bıktığı için
..Iediha'ya sitem eder. Mediha ise bu anlamsız bekleyişin nedenini yine kadere yükler:
"<<Allah esirgesin, o nasıl lakırdı? Sen bana hiç acımıyor musun? Yemin ederim ki
e'essürden tamamiyle hissedarım. Bir sırasını düşürüp de maksadın tesri'i husülüne
çalışmak tasavvurunda iken malum olan hadise zuhur etti! Ne yapalım? Bu da bir cilve-i
raderdir. Bedihidir ki bu makule ahval-i mesaib-iştimali müte'akib eltaf-ı gaybiyye-i
İ1ahiyye insanın imdadına yetişir. Her işi daima kadere havale eyle. Sabretmek muvafik-ı akl
hikmeddir. Müddet-i rnüfarakat ise topu iki rnahdan ibarettir.>'> yollu bir hayli söylendi,
durdu." (S.54)
Yukarıdaki paragrafta Mediha, ağabeyini teselli etmek ve kendisinin suçsuz olduğunu
anlatmak için Nevber'in ailesiyle birlikte geçici bir süre Kadıköy'e gitmesini, 'kaderin
cilvesi' olarak görür. Oysa iki sevgilinin görüşme ve mektuplaşmaları devam eder. Açıkçası
bu bir engel değildir. Ama o, sabretmenin ve her şeyi kadere havale etmenin gereğine
öylesine inanır ki bu tevekkül Mücib'i olduğu gibi onu da "pasifızm"e iter.
Mucib, terbiyesi ve ahlakı nedeniyle örnek bir insandır. Arkadaşlarının kıskançlığını
1'

ve kötü niyetini anlayamaz ve onlara saygıda kusur etmez. İyi huyu nedeniyle meleğe
benzetilir:
"Melekler gibi ma'sum olan biçare Mücib Bey hakkında, hatır ve hayale gelmeyecek
surette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!" (s.7)
Melek gibi şeytan, habis ve azazil de Kuran-ı Kerim'de adı geçen varlıklardır.
Mücibi kandırıp şeytana benzeten arkadaşları, azazil (şeytanın cennetten kovulmadan önceki
adı) olsalar da Mücib"i kandıramayacaklarını düşünürler.
Nevber'in Mücibe yazdığı mektuplardan birinde Kur'an, Kalem suresi, (61.) Ayet 1.
yer almaktadır. "Nun ve'l-kalemi vernfi yesturı1n" (Nun. Kaleme ve (kalem tutanların)
yazdıklarına and olsun.) (s.58)

Romanda,
Mücib: <<

Allah' a dua etmek de sık sık yer alır:

.Yarabl Her halde inayet ve merhametine iltica eyledim!>>(s.32)

Mücib'in annesi, oğlu için Allah'tan hayır dualar diler:
"

Onun üzerine validesi <<Evladımı Her halde Cenab-ı Hak irfanını müzdad

lesin.>> ed'iye-i hayriyyesiyle natıka-pira-yı zeban olarakdan halvetgahma çekildi."(s.19)
Nevber'in, babasının sağlığı nedeniyle Kadıköyü'rıe gitmesinden sonra, ayrılık ve
yal kırıklığı yaşayan Mucib, duygularının yoğunluğuyla acı çeker, Nevbere ulaşmak için
kızkardeşinin annesiyle konuşmasını bekler. Oysa Nevberde onu sevmektedir, arada bir
ngel yoktur. Ancak bu sessiz, derin ve acılar içindeki bekleyiş kaderci bir dini itikadın hakim
olduğu bir ruh haline gelir ve zaman zaman ona ölümü hayata tercih bile ettirir .. Fakat dini
inancı intiharı düşünmesini engeller:
"Ancak haiz olduğu rusüh-ı i'tikad cihetiyle nefsine su-i kasd etmek gibi -hilaf-ı rıza
yı İlahi-

bir şena'ati irtikab edecek sade-dillerden de değildi."(s.57)
Romanın başlangıç kısmında, romana bir girizgah amacıyla konulan bölümdeki bir

paragrafta:"Her zerrenin, kulluk farzını yerine getirmek ve hayatlarını devam ettirdikleri için
şükran duygularını ifade etmek için Cenab-ı Kadir-i Mutlak'a secde etmelerinden" söz
edilmektedir. Bu , tasavvufta da yer alan ve İslam dininden kaynaklanan tam bir imanın
ifadesidir:
"Bu halde eşya ve mevcudata yeniden hayat-ı taze bahş ve ifaze olunmuş ve bununla
beraber her zerre gı1ya lisan-ı hal ile Cenab-ı Kadir-i Mutlak u Lemyezel Hazretleri'rıin
bar-gah-ı ahadiyyetlerine karşı ifa-yı fariza-i ubudiyyet için secde-ber-i hayret bulunmuş gibi
görünür!"(s.2)
Romanın içinde yer alan bir başka ifade de tasavvufu hatırlatır niteliktedir: Kainatta
görülen herşeyde ulı1hiyyet tecelli etmektedir.(s.2)

"

Bütün bu ifadeler ve bazı roman şahıslarının davranış tarzları, 19. yüzyıl sonu gibi
akılcı ve ilimci bir zihniyetin (Rationalis ve Scientisme) hakim olduğu bir çağda, Türk aile ve
sosyal hayatında hala kaderci, pasif ve teslimiyetçi bir dünya görüşünün devam ettiğini
açıkça gösterir.
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qZAMAN
"Bin üçyüz altı sene-i maliyesi teşrin-i sanisinin yirmi altıncı Pazartesi günü idi ki ... "
1888 'in 26 Kasım Pazartesi günü, romanda maceranın cereyana başladığı tarihtir. Bu
nedenle de önemlidir.
Romanın başlangıç tarihi kadar asli şahsın yaşı da önemlidir. Roman, 1888'de
ondokuz yaşında ve hayatının baharında olan Mücib'in tanıtılmasıyla başlar:
"Sinni ondokuza yaklaştığı ve alem-i şebabetin mevsim-i bahar ıtlakına şayan olan en
aleyanlı bir zamanında bulunduğu halde, o güne kadar, gerıcine-i me'ali denmeye layık olan
önlü, alaik-ı muhabbetten tamamiyle vareste ve fakat bütün amal Ü efkar-ı mahsüsası
münhasıran istihsal-i ma'arif

ü

kemal maksad-ı hayr-ı missadına vabeste idi." (S.7)

Osmanlı döneminde, tatil günü Cuma' dır. Perşembe akşamı, ertesi gün tatil olduğu
için Mücib'in evinde toplanmaya karar verilir:
"Mucib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabul göstermiş olduğundan, berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün perşembe olmak, yani ferdası cuma, yevm-i tatil
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mucib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler." (S.10)
Romanda, tatil günü olarak "Cuma" gösterilmişse de iki yerde "pazar" tatil günüdür ..
Bu da yazarın Kıbrıslı olması ve yaşadığı dönemde Kıbrıs'ın İngiliz yönetiminde
bulunmasıyla izah edilebilir:
"Bir pazar gecesi idi ki sa'at iki sularında
gelmişler ise de

Mücib Bey vakt-i mev'üdu

med'üvin, Neş'et Bey'in hanesine

bir çeyrek geçtiği halde cem'iyyet-i

mezkı1rede henüz isbat-ı vücüd etmemiş idi." (S.20)
"Mucib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı'ya gitmedi. Maamafih evde
kapanıp kalmaya da muktedir olamadı!" (S.61)
Romanda saat, gündüz, akşam, gece gibi zaman dilimleri zikredilerek olaylar
anlatılmıştır. Gerçi "Gün" kozmik takvimde 24 saatlik bir süreyi kapsar. Ancak insanın
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ikolojik saati ile kozmik saati algılayışı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kozmik takvime
ait olan herhangi bir gün ya da saat insanların psikolojik halleri ile ilgili olarak çok farklı
şekilde cereyan edebilir:
"Vaktaki günler birbirini tevali ve te'aküb ettikçe, Mucib Bey'in kalb-i hasret-perveri ,
kemal-i ızdırab u halecan ile malı olduğu halde fikrince bir ıyd-ı ekber addederek şiddetle
intizarında bulunduğu salıya bitişti. Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına
çağırdı, ma'şükasırım gelip gelmediğini sordu. Binaenaleyh şu vechile te'ati-i mükalemata
başlanıldı.
Mediha Hanım:<<Daha iki saat kadar vakte muhtac! Lakin onlar buraya gelinceye
değin, siz de tabi'i Kalem'de bulunacaksınız değil mi?>>" (S.29)
Yukarıdaki ifadelerde, Mucib için Nevber'in geleceği gün en büyük bayram yani
Kurban Bayramı kadar kutsal görünmektedir.
Mücib'in içinde bulunduğu ruh hali çevresini algılamasında etkili olduğu kadar
zamanı (kozmik süreyi) algılayışı üzerinde de tesirlidir. Üç gün ya da kırksekiz saat, Mücib'in
duygu dünyasındaki çarpıntılar ve sevgilisini bekleyişi nedeniyle Mücibe çok uzun gelmiş
görünmektedir:
"

maksadın hayyiz-i fı'le çıkması, aradan üç gün kadar bir müddetin mürüruna

mütevakkıf ve bu da Mücib Bey gibi muhabbetle daha yeni i'tilafa başlamış, sabırsız bir
delikanlının haline nazaran, pek güç ve ağır olmakla, yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyor
idi." (S.29)
"Mucib Bey, tam kırk sekiz saat ateş-i intizar içinde kaldı. Bu devre-i terakkub
esnasında sevgilisinden şu vechile bir iltifatname aldı;" (S.60)
Romanın konusuna göre Nevber'in ailesinin Kadıköy'e taşınma tarihi olan Haziran'ın
onyedinci günü, kozmik zaman olarak önemli bir gündür. Bu günün Nevber'in ruh hali ve
maceranın akıbeti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Geceyi uykusuz geçirmesi de bundandır:
"Mah-ı haziranın onyedinci günü idi ki şiddet-i sayf layıkıyla hüküm-ferma idi.
Nevber Hanım'ın pederi keyifsizce olduğundan tebdil-i havaya lüzum görmekle bir kaç gün
evvel Kadıköyü'rıde isticar etmiş olduğu bir haneye çarşamba günü ma'familya nakledilmesi
kararlaşmış idi.
Zavallı Nevber! Bu faci' haberi işittiği vakit derununda iltiyam kabul etmez derecede
derin ve müthiş bir yara açılmış olduğunu hissetti. Gece, istirahat için yalnızca kendi odasına
çekildiği sırada uyumaya muktedir olmaksızın endişe-i hicran ile bir azab-ı elim geçirdi. Bir
halde ki, zaman-ı fecre kadar mahmur, hüzn-engiz gözlerinden verd-i ahmere şebih olan
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ruhsar-ı halavet-nisan üzerine şebnem taneleri gibi layenkat' eşk-i te'essür dökülür dururdu!"
S.50)

Mücib, Nevber'in gidiş tarihini öğrendiği anı "o dakika" olarak nitelemekte, o anın
(psikolojik zaman) üzerindeki etkisini şöyle belirtmektedir:
"

Ne derecelerde mute 'essir olduğumu ta 'rif edemem! Hald nasıl yaşadığıma

ıa 'acciıb ediyorum. Huda bilir o dakikadan beri daima ağlamaktayım.
Dün sabah hamil olduğum zulmet-i kederle mecniindne dışarıya atılmış idim. Akşama

'adar hüznü dldm ile sokakları dolaştım, durduml" (S.55)
İçinde yaşanılan 'an', 'dakika' romanda, yaşayanın ruh haline göre anlam
.azanmaktadır. Mutlu insanlar için farklı algılanabilecek olan 'geçen zaman'ın, Mucib ve

evber' ce, her dakikası bir işkence olarak algılanır:
"Vakıa şu kadar bir zamanın inıdıesi -bahtiydrdn-ı ümmet- nazarında eshel-i

umürdan ma 'düd ise de bizler için her dakikası dehşetli bir işkenceden ibaret değil midir?"
(S.54)

Dakika son derece kısa bir süredir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan bu süre
.fücib'in ruh hali nedeniyle ona çok uzun gelmektedir:
"Olanca kuvve-i müfekkiresi "Nevber"in zevk-i temaşa-yı cemali noktasına
münhasır ve çeşman-ı hasret-i nişanı ise dakika-be dakika sevgilisinin vüruduna muntazır idi.
Mucib Bey, bu hal ile beraber bir yarım saat kadar daha vakit geçirmişti. Lakin zaman-ı
intizar uzadıkça pek muzdarib oluyordu. Binaenaleyh her ne cihete tevcih-i efkar ettiyse,
teskin-i ızdıraba medar olacak bir şey bulamadı." (S.31)
Dakikalar birleşip yarım saat olduğu halde bekleyiş bitmediği için Mücibin ızdırabı
uzar. Kozmik süre (dakika-yarım saat), psikolojik zaman üzerinde 'bekleyiş' ve 'sabırsızlık'
duygularına bağlı olarak algılanır. Üç dört gün ya da bir iki ay o kadar uzun bir zaman
••

değildir. Ancak bekleyişin Mücib'in üzerinde uyandırdığı etki, onun bu zamanı uzun ve
karanlık görmesine neden olur:
"Husüsen burada bulunduk/arz müddetçe, üç dört günlük tahassür/ere bile pek
kolaylıkla ıdkdt-ydb olamadığım halde böyle istikbal kadar medid ve muzlim olan iki ay
mufdrakata nasıl tahammül olunabilir'? Orasını vicddn-ı sdmiyyeleriııe havale ederim."
(S.56)

Zaman aleti olan saatler, günlük hayatı tanzim eder ve yemek, uyumak gibi hayatı ve
tabii ihtiyaçların habercisidir. Romanda bir çok kere buna ilişkin örnekler vardır. Saatin kaç
olduğunun zikredilmesi -hayli örnekte görüldüğü gibi- roman şahıslarını hayatın ve zamanın
içine yerleştirerek onları daha canlı kılmıştır. Bir örnek şudur:
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"Maarnafih biraz daha afaki rnusahabetten sonra, masa üzerindeki oturtma saat,
ebna-yı beşerin, istirahat-i zihniyye ü bedeniyyece olan şiddet-i ihtiyacını tekrar ihtar
ediyormuşcasına bir tarz-ı hail ile sekizi vurmaya başladığından, uyumak için, herkes birer
birer, kendi odasına çekilmeye mecbur oldu. Mücib Bey dahi yatağına uzandı. Rahat rahat,
derin ve tatlı bir uykuya daldı." (S.6)
Mevsimler de romanda sık sık zikredilir:
"İşte bu hal ile beraber kış geçip artık ilkbahar takarrüb etmişti ki bunlar
henüz teşeffi-yi sadr edebilecek surette bir muvaffakiyete mazhar olamamışlar idi." (S.20)
İçinde yaşanılan an ve gelecek, kişinin psikolojik zamanı ile ilgilidir:
"Mucib Bey duçar olduğu azab-ı ruhani içinde halini, atisini piş-i nazar-I mütalaaya
alarak kernal-i ye's ile düşünmekte iken hasbe'l-iktiza hemşiresi yanına gelib kendisini dalmış
olduğu alern-i hayalatından bidar ve şu yolda bir muhavere küşadına ibtidar eyledi ... " (S.25)
Aşağıdaki örnek de Mücib'in 'psikolojik zaman'ı ile ilgilidir. 'Biraz evvel' ve 'şimdi'
tamamen onun yaşadıklarının ve duygularının belirlediği zaman parçalarıdır:
"Ahl.. Gerçekten ne yaptığımı, ne yapacağımı bendeniz de bilemiyorum!.. Biraz evvel
ikbalin her türlü ıeveccühdıına mazhariyyetle zir-i şehper-i saddetinizde mes 'üddne
dem-sdz-ı

şükran iken şimdifeleğin bir sille-i tagallübune uğrayarak küşe-i ye 's ü mihnette

yetinıdne meşgul-i ah ii figan oluyorum! Ne yalan soyleyim, halimi düşündükçe çıldıracağım
geliyor!" (S.56)
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D) MEl(AN
Yôdigar-ı Muhabbet romanının çerçevesi, yani en geniş mekanı İstanbul'dur. Romanın
langıcında t stan hıı 1 övü I mekte, ondan "payita ht-ı sa ltanat., , "mevki' -i hayat-bahşa.,"

lam ehlinin merkezi,, olarak söz edilmektedir. "Elhasıl insan dünyada bahtiyarane bir halde
şamak arzu eder ise behişt-asa olan payitaht-ı saltanat-ı seniyyeye iltica ve dehalet etsin."
.2) ifadesi romanın girişidir. Ancak konunun İsranbulda

geçmesi, hele roman

hramlarmm İstanbulda yaşaması, yukarıdaki ifadeye ııygıın mesut bir hayat
ürebilmelerine yetmemiştir. Dolayısıyla romanın başında bu şekilde anlatılan İstanbul'un
onu, olay ve duygu gelişimine bir nisbeti yoktur.
Miic\'b ve 3ilesinin yaşadığı ev, Şehzadehaşı'nda,
rı boyalı, muntazam bir konak"tır. Romanda

ahşabdan i'mal ve tezyin olunmuş,

'"'Vcıkt-i muayyende Nevber Hanıru'rn

onağına gidildi." ifadesinden, onun da konakta yaşadığı anlaşılmaktadır.

Nevber ve ailesi,

ava değişikliği için Kadıköy'e gittikleri zaman da h\r köşkte otururlar:
"Mektub yanında kalsın! Lakin kendilerine ne tarik ile isal edeceksin! Mahall-i
rametini bilirsin ya?>>
Mediha Hanım (\'şv,~bazane): <<Ne vazifeniz? Bendeniz elbette bir yolunu bulur,
gönderirim ( ... ) Bey'in köşkünde oturuyorlar.>>"
Roman kahramanlaruun

(S,58;

bulundukları ortama dair bir fikir veren 'konak.', 'köşk', o

önemde varlıklı ailelerin yaşadıkları

dar ınekZıtı.la.ı-dır,

Romanda sözü edilen semtler (geniş mekanlar); Şehzadebaşı,
leydanı, Bozdoğan Kemeri, Beyoğlu ve Kadıköydür.
dı, romanın başlangıcında,

Babıali, Sultan Bayazıt

Çamlıca ve Kağıthane gibi semtlerin

mesire yerleri olarak anılmaktadır, ancak oraları olaylarla,

ahıslarla ilgisi olmayan tesadüfi mekanlardır.
Mücib ve Nevber, Şehzadebaşı'nda
il

oturmaktadırlar.

nedeniyle, hava değişimi için ailece önce Kadıköye,
Şehzadebaşı

Nevbcr'in babasının rahatsızlığı

ardından Bursa'ya gidilir.

ve Kadıköy bile iki aşık için yeterince uzak addedilip onlan kahrederken

evber ve ailesinin Bursa'ya taşınmaları uzaklığın daha da dayanılmaz yaptığı bir hicrana
chep olnıııştıır. Mücib için Bursa hım ıııtintisıyln bir hicran mckfimdır.
Romanda Bursa'dan başka bir de Mnnisa'nın adı geçer. Mücib'In babası görevi gereği

.

.

hir süre hıı sehirde kalnııstır.
Babıali, Mücib'in çalıştığı devlet dairesinin bulunduğu semttir. (Sultan) Bayazit
Meydanı ve orada bulunan kır)'./athiıneler de bilhassa Mücih'in ara sıra uğradığı yerlerdir:

,,

;:.,

beh:~ 1.~ ~b~1 c fa fl •
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'Mir-i mumaileyh hanesinden dışarı çıktığı zaman, teneffüs için ağır ağır yürüyerek
Bayazıt meydanına kadar inmiş ve orada ahibbasından birine tesadüf edip onunla biraz
meşgul olduktan sonra yine avdet eylemiş idi.Yolda giderken bir kahve içmek arzu
den, oralarda kesretle rnevcud olan kıra'athauelerden

birine dahil olarak, beş on dakika

evakkuf ve bu sırada bir azm-i kat''i ile yerinden kalkıp doğruca sakin oldukları haneye --Lc.vec.-
etti. Eve vasıl olmaksızm hane kapısı açılıp artık misafirleri dahi avdet ediyorlardı."

"Mücib Bey, hiddetle haneden dışan çıktığı sırada nereye gideceğini ta'yin
iyordu! Sabahtan akşama kadar galı sokakalarda dönüp dolaşarak, g§h kırü'aıhanelerden
girip oturarak kemal-i nıahzün\f;e!lc. vakit geçirdi. Hatta o gün ne yemek yedi, ne de
m'e gitti! Gurüb-ı şems ile beraber yine çaresiz eve avdet eyledi." (S.54)
Romanda asıl dar mekan "ev"clir. Mücih'in duyguları, düşünceleri, hayalleri, aşkı,
ti, buhranları hemen her zaman bir sığınak gibi içine çekildiği evinde bilhassa kendi
sında, kendi yalnızlığında psikolojik bir zemin bulur. Bu oda onun "inzivagah'tıdır.

Her

urada cereyan eder. Mucib bu odada adeta bir inziva mahr)ıı:-ıluğu içinde yaşar.
Bununla heır,1ber hu darlık ve yalnızlık, onıın azaplarını hafifleteceği yerde daha ela
.inleştirir. Çünkü mekan darlığı insanda çok defa iç darlığının da muharrik unsurudur.
Mücih'in evde olmadığı bir gün, Nevber, Mediha ile beraber onun odasına girerek
aplannı karıştırır. Mücib odasındaki karışıklığı görür ve öfkelenir. Mediha'yı azarlar.
nkii odasına kimse giremez. Burası onun mahrem mekanıdır:
"<< Allah aşkına, bu ne hal? Odanın içinde büyük bir tahavvül görüyorum. Ben ise
ya kimse girmesin diye, kaç kere tenbih ettim. Bir türlü anlatamıyoruz!>>

hitab-ı itab

iziyle mukabelede bu tundu." (S3 9)
Ancak girenin Nevber olduğunu öğrenince, hiddetinin yerini heyecan alır. Nevber'in
It

ücih'in odasında yarattığı karışıklık sonradan onun iç dünyasında meydana getirdiği
nşıklık gibidir. Genç kızın varlığı, hayatındaki düzeni nasıl bozmuşsa, muhabbetinin sebep
Jıığıı heyecanlar, umutlar ya ela umutsuzca bekleyişler iç dünyasını nasıl alt üst etmişse,
evber'in Mücib 'in kitaplarını dağıtması da öyledir. Mücib'in odasındaki karmaşa somut bir
_ rçek; iç dünyasındaki karmaşa ise soyut bir gerçektir. Böylece "dış" ile "iç" arasında bir
ünasebet kurulmuştur.
Mücibin, aşkını ailesine ve arkadaşlarına ifade edememesi, üstelik anne ve babasının
ğrenme

ihtimali karşısında bile utanç ve korku hissetmesi giderek daha çok içine

apanmasına sebep olur. Sığınağı ise odasıdır. Genç bir insanın derinden yaşadığı en tabi] bir
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üzünden suçluluk hissetmesi, aşkını saklaması, üzerindeki toplum ve aile baskısı dar

yani odasına kapanmasıyla daha belirgin bir hale gelir:
.......... odanın enini boyunu dolaşarak, nefsine hitaben:<<Of! .. Ne de garib tüli'im
Evvelleri -alaka mesel.esinden vareste bulunduğum zamanlar- şunun bunun
ı

işitir de müteaccibône

gülerdim! İşte sa'ika-i muhabbetle kendi kendimizi bir

içine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş çıkaramıyoruz. Ah!
<< Olmasın bu hale kimse aşina
Benzemez bir derde, derd-i ibtilti >>
di belaya bak ki annem keyifsiz olduğumu işitecek, bin telaş ile kalkıp odama gelecek
.i bütün gün yanımdan ayrılmayacak! Acaba ne yapayını, ne vesile bulayım? Aman

. Her halele inayet ve merhametine iltica eyledim!>> dedi." (S.3ı)
Yukarıdaki cümlelerde, aşkın ihsanı tutsak eden yönü de ortaya çıkmaktadır. Mekana
olarak belirgin hale gelen duyguların ifadesinde, dar mekanın "oda"nın "fonksiyonel"
da kullanıldığı görülmektedir.

.nez.ara..

d..ö,1e11.

r,1 e..ka rı.,, ·fail..:
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odası, onun ruh halini ifade etmek için kullanılırken, iç

a ile dış dünyayı algılayış arasındaki sıkı bağ da ortaya çıkmaktadır:
"Mücib Bey: <<A ... İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı

n çatlıyorum! I-:Tem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?"

Mücib'in burada kullandığı "mezar" kelimesi

onun ruh haline tam uyan bir benzetme

adedir ki yukarıda bahsettiğimiz "inziva mahpusluğu'tnun

onu içten içe nasıl yok ettiğinin

Odasının içinde kapanıp kalan Mücib'in o anki hali ile iç dünyasından taşan şiddetli
. gulan arasında da sıkı bir ilişki vardır:
"Kemal-i telaş ile yerinden kalkıp~ odanın içinde gezinerek, bazen ma'şiıkasmm
ma atılmak için pencereye koşar, bazı kere ele dışarı fırlamak kasdiyle, kapıya kadar
ip yine ric'at ederdi ! Şu hal-i müdhiş, biraz daha devam etseydi, biçare Mücib'in

orada

_ ılır kalnıası mukarrer idi.
Bahçede, kanepe üzerinde, karşı karşıya oturmakta bulunan ve sigaralarını içerek
ik nazik hande-paş olan iki levha-r letafet, yine yukarıya çıkmak için yerlerinden kıyam
ip, ağır ağır geldikleri semte doğruldular." (S.3i)
Bu ifadelerle dar mekanın

b-0jtıcu atmosferi

ve Mücib'in dışarı fırlama isteği onun ruh

ilini daha da belirgin kılmaktadır. O, artık saklayamadığı muhabbetinin şiddetli baskısıyla
ygulanm açığa vurmak ister. Az ileride, bahçede oturan sevdiğine, duygularını anlatabilme
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le yanıp tutuşur. İçerisi ve dışarısı: İçeride yakan duygular, dar, boğucu mekan; dışarıda
, umut edilen, iç ferahlatan sevgili, bahçe vardır. Böylece "dış" ve "iç" mekan hem
hem somut anlamda tarn bir tezat içerisinde kullanılmıştır.
Mücib'In iç sıkıntıları, onu baskı altına alan, ezen duyguların yoğunluğu, kendini

zaman evden dışarı atmasına, amaçsızca sokaklarda dolaşmasına neden olur:
'Mücib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı'ya gitmedi. Maamafih evde
ıp kalmaya da muktedir olamadı! Bir iki saat sonra giyindi, fakat nereye gideceğini
yerele endişat-ı me'yüsanesi

dahilinde sokağa çıktı." (S.59ı)

"Dün sabah, hamil olduğum zulmet-i kederle mecnünane dışarıya atılmış idim.
ma kadar hüznü alam ile sokakları dolaştım, durdum!" (S.55)
Nihayet en geniş tabii mekan olan tabiat vardır. Fakat şu ifadelerde de görüldüğü
, tabiat biraz da "zaınan"a bağlı '/dr.; t~ v;;!me.

b aQL
o lara,k
(\

ve Sııht ü"tl~tıi:ii"cı k
./

J12..:ıln'ı;ş-Lr,

"Vakta ki fıfıtfıb-ı cihantab, ufk-ı şarkdan ref:it1\kab ederek bir şa'şa-~,J-'ı kemalat ile
ir-i ab Ü türab etmeye başladı.
Bu halde bir çok rnihnetzedeganm

sa'ika-i ye's ile külbe-i ahzanlanrıda

erinden seyelan eden girye tanelerine felek nazire yaparcasına, geceleri zemine dökülen
mler, güneşin cazibe-i mukavemet-güdüzıyla

alern-i balaya doğru sii'id olmakda idi.

Kışın soğuklan, rüzgarları oldukça zevale yüz tutmuş, havalar kesb-i i'tidal
mevsim-i bahar takarrüb eylemişti." (S. 19)

*
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YADİGAR-I

MUHABBET
ESER

MEHMED

NAZIM

F iy 'atı 12 kuruş lıır.
Lefkoşa'da, Kıbrıs

Matba'ası'nda
1312

tab' olunmuş[ur.

İFADE-İ ~IAHSÜSA
Cenab-ı Rabbü'l-ibad, padişah-ı m:ca.rif-perver ve şehen-şsj., ma' delet-güster,
imet-i bi-minnetimiz şevketmeab Efendimiz Hazretleri'ni ila yevmü't-tenadd
e-pira-yı muvaffakiyet ve zat-ı kutsiyjeFsimat-ı mülükanelerini rahat-seray-ı sıhhat ü
, ette mazhar-I enva' -1 S;aadet olmakla dil-şad buyursun.
Asr-ı celil-i füyüzat-delll-i Hazret-i tac-darilerinde her gün birer suretle afa.k-ı Şark' dan

'şa's-rıisar-ı tulu' olan envar-ı maarifin hayre-bahş-ı yar ü agyar olabilecek derecelerde
cümle memalik ve büldarıe neşr-i ziya etmesinden dolayı abd-i ahkarları da acizane o nür-ı
;.fİnizdan hisse-dar-ı iftihar olmak emeline düşerek ve böyle bir maksad-ı şevk-efzanırı
diği cesaret saikasıyla bedahatte olan iktidarsızlığıma dahi bakmayarak, mücerred ihtar-ı
•

-

-1

muhadenete medar olur ümidiyle urefa-yı muasırın Ü ahlafa 'Yadigar-I Muhabbet'

anıyla nacizane bir eser takdim ve ihda etmek istedim.
Binaenaleyh kemal-i acz

ü

noksanımı mu'terif olduğum halde enzar-ı ammeye arz

. ediğim şu eser-i kemteranemde görülecek hataiyyat ve rıevakısın hüsn-i niyetime
- şlanmasını ashab-ı mütalaanın mürüvvet-i hata-püşanelerinden süret-i rnahsüsada istida

I erim.

Kaytazzade M. Nazıın

••

"

CENAB-I HAK DEVLET

.\1İLLETE BAGIŞLASIN

Payitaht-ı saltanat ki bir şehr-i şehir olub tarih nokta-i nazarınca mükemmeliyyet
ehemmiyyet -i mevki'iyyesi şöyle dursun; letafet
bulunabilmesi adirnül-imkan
ictima'
maarif

Ü

ciyadet-i heva cihetiyle dünyada bir misli dı

olan bir mevki' -i hayat-bahşadırl Hatta umum ehl-i İslamın merkez

ittihadı ve belki kıble-i hacat

ü

ü

ü

ü

istinadı bu nokta-i mukaddes olduğu için ashab-ı

danişden bir' hayli zevat-ı kiram' medh

Ü

sitayişi hususunda hame-ran-ı maka! olma,
j

kendilerince medar-ı iftihar addetmişlerdi.
Hakikat-i halde dahi şayan-ı vasf u serıaber-i şehr-i letafet-nümadır. İnsan en kasvetli, en
mağmum bulunduğu bir zamanda hangi tarafa nazar-endaz olsa _meserret
derun olabilecek-

ü

tesliysr=bahş-ı

binlerce vakayi' -i acibe vü garibe temaşasıyle imrar-ı hayat etmesi

agleb-i ihtimal ve fakat bazı cihetlerince an-be-an cereyan edegelen ahval-i garabet- iştimale
çeşm-i ibretle bakılsa en laubali bir adamın safha-yı vicdanını dağdar-ı teessür
edebilecek bir takım raci' hallere tesadüf eylemesi vareste-i güvah u işgaldir! İşte bu zarif
ve zarafeti nisbetinde latif olan memlekette

mevsim-i mahsusuna göre her nevi' eğlenceler

bulunarak mesela kış geceleri müte'addid tiyatrolar,

orta oyunlar, hayaller, çalgılı kıra'athaneler

veyahud beyne'l-ahibba tertib ve teşkil edilmiş cemiyetler falanlar ile insan gereği gibi tenşit-i
vicdan veya daha doğrusu

imate

-i zaman

edegeldiği misillü yazın dahi esbab-ı zevk ü tarab

ma'a-ziyadetin mevcuttur.
Vaktaki

mevsim-i şıtamn ~ azametli, o dehşetli rüzgar ve berf Ü baranları yaveri-i tali'

ve müsaade-i zaman ile haklı haksız icra-yı meram eden bazı müstebidan gibi keyfe
mayeşa

I

infaz
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ahkam ettikten ve 9.i {gide afıtab· eyyamının zevale yüz tutması

olarak mecbül olduğu kemal-i hiddet

"

ü

şiddet tamamiyle kesb-i sükunet

kabilinden

eyledikden sonra

bir müddet-i muvakkate ıçın hab u huzura dalmış olan dil-rüba-yı nevbahar, henüz; fekk-i

m'ujgaı

başlamış nevreside gibi etrafa neşr-i envar-ı rnelahat ile arz-ı didar etmeğe ve tabiat kaffe-i
mehasin

Ü

bedayi' -i i'cazkaranesiyle tenvir-i uyun ve tathir-i derun eylemeğe ibıidar eder.

2

Bu halde eşya ve mevcudata

yeniden hayat-ı taze bahş ve ifaze olunmuş ve bununla

er her zerre güya lisan-ı hal ile Cenab-ı Kadir-i Mutlak ve Lemyezel Hazretlerinin
-gah-ı

ahadiyyetlerıne karşı ifa]\ -!arız.<S-:ıı ubudiyyet ve idame-i mahmidet

Ü

şühani}yet

,c.';;1.

-ber-i hayret bulunmuş gibi görunÜri
Böyle bir zaman-: letafet-nişanda ise ziruh olan bütün mahlukat için kapalı mahaller
ev ne kadar müzeyyen ve mutantan olsa da- tabii can sıkar.
Binaenaleyh nev' -i ben-i beşer ilca-yı tabiatla bir takım sahra ve nüzhetgahlarda açık
bir suretle eğlenmek, ömür geçirmek arzu eder.
Onun için mevsim-i baharda İstanbul ahalisi ale'İ-ekser Çamlıca gibi, Kağıhane gibi
a.ki' -i latifede geşt

ü

güzar ve bu cihetle kadınlar dahi fevaid-i tabialtan hisse-yab olarak

dilerine mahsus bir tarz-ı halavet-rıüma ile bir şüküfederı diğer şüküfeye uçuşup giden
veya kuşlar gibi her tarafa bar·Jauı 'aşkı nisar ederler.

..

EL .. hasıl insan dünyada bahtiyarane bir halde yaşamak arzu eder ise behişt-asa olan

.yıtaht-ı saltanat-ı seniyyeye iltica ve dehalet etsin.

_J~
Bin üçyüz altu~ne-İ maliyYesi teşrin-i sanisinin yirni altıncı r:~zartesi günu (1)

ldı ki

- "andan nişan verebilecek surette İstanbul 'un her tarafını ihata eden hübüb-ı avasıf, azim-i

savb-ı maksüd olanlara

irae-'ı rüy.. ı

mupa!if etmekte ve bununla beraber beş on günden beri

ütevaliyen ale'[-umüm hane ve sokakları enzar-ı ibtisara karşı baştan başa beyaz libaslara

gark olmuş bir heykel-i garabet-nüma arz eylemekte idi!
Şu sırada Şehzadebaşı'rıda ahşabdan i'rnal ve tezyin olunmuş, sarı boyalı muntazam
ir konağın sabahleyin saat dört sularında dahilinden şiddetle kapısı küşad edilerek dışarıya
ldukça kıyafeti düzgünce bir uşak fırladı. Oralarda sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar
ir devr-i daimi icra edegelmekte olan kira arabalarından bir tanesini alıp hemen konak
apısına götürdü.

-

,..,
.)

-

Binaenaleyh bir iki dakika geçer geçmez, içeriden koltuğunda zarif bir şemsiye ile
. ah güderiden ma'm~l eldivenleri, güya ki o latif ellerini nazar-ı agyare göstermemek
ermiş gibi setr etmekle uğraşır, gayet şık ve güzel bir genç delikanlı çıkarak arabacıya
nazikane ve ah-cenaba.ne bir tarz ile "Babıali'ye" emrini verdikten ve kemal-i vakar ile
baya girip oturduktan sonra derhal kapıyı kapattı, araba da yoluna devama başladı.

-2Yukarıda kari'in-i kirama arz ettiğimiz delikanlı ashab-ı servet

ü

dirayetten Hüsrev

Efendi'nin mahdum-I yeganesi Mucib Bey olup letafet-i vücüd ve taravet-i şebabına
nazaran on sekiz, nihayet ondokuz yaşlarında bulunduğu, pek kolay tahmin olunabilirdi.
Hüsrev Efendi, me'rnürin-i devletten bir zat olarak efrad-ı ailesi, topu beş altı kişiye
ünhasır bulunduğu halde, evde vücuduna hayat-ı saniye addeylediği sevgili haremi ve
erimesi ve bir de oğlu ile beraber iki cariye ve bir uşaktan ibarettir.
Mahaza kendisi haddizatında olan mekarim-i ahlak ve meyl-i maali cihetleriyle
cuklarını hüsn-i terbiyede asla kusur etmemiştir. Mahsı11-i hayatı olan ciğerparelerinin
ebadı~i neş'etlerinden

beri, her ikisini de mutesaviyen fevkalade sever ve ikrnal-i vezaif-i

aniyyeleri hususunda imkan dahilinde olan himmet Ü gayret-i pederane gibi,
fezail-i celilenin ibzalinde tecviz-i fütur etmez idi. Mücib Bey gerek ba'is-i hayatı olan
pederinin hakkında sarf eylediği ikdamğt-ı mütevaliyanesi, gerek kendinin fıtraten haiz
olduğu isti' dad u kabiliyet-i har4wla desi cihetleriyle, girdiği rnekatib-i aliyede -daha yaşı
onaltıya vasıl olmadığı halde- hil'at-i ma'rifeti iktisa etmiş ve hutüt-ı mütenevvi'a
inşada beyne'l-akran

ve şıır ve

isbat-ı rüchan eylemiş idi.

Bu yolda bir müddet mektebe devam ile ikrnal-i tahsil edip şehadetname istihsal
eyledikten sonra, yine velinimet peder-i fazilet- güsterinin delaletiyle <<Babıali>> kalemi
hule:fası silkine dahil oldu. Beş altı ay kadar da.

muzİdY,l

gıre envarını neşr için hiçbir mevki'in

hiHab·ı

mülazemette bulundu. Ecsam-ı

farkı olmadığı cihetle, çocuğun nasiye-i

alinde, dem-be-dem lerne'an eden pertev-i zeka ile kar-güzarlığı

kendi emsal ve etrabının

_ bta ve belki hasedlerini da'vet edebilecek surette görünür dururdu.
Binaenaleyh sa'y ve gayretinin sernere-i mükafatı olarak az bir zaman içinde
Kalem'irıin re'isi bulunan zatın nasb-ı ayrı-ı iftiharı oldu.
Bu babda hem çocuğun vesail-i rnesrüriyyetini istikmal etmek, hem de diğer
arkadaşlarına bir taziyane-i teşvik ve niimüne-i ibret olmak üzere Mucib Beyefendi'ye üçyüz
kuruşluk bir maaş da tahsis edildi.
Mumaileyh unfuvan-ı şebabından beri, rehber-i hidayet ıtlakına seza olan pederinin
zır-i cenah-ı re'fet ve hücre-i terbiyetinde perveriş bulmuş olmak cihetiyle zaten hüsn-i
aca bi-bedel olduğu gibi, measir-i ahlak u siretce dahi bir vücud-ı mükemmel idi. Her
sabah rüfeka-yı kiramından evvel Kalem'ine giderek uhdesine terettüp eden vazife-i
mahsı1sasım ber-ikdam-ı mevani' -ber-endazane ile ba' de'l-ifa saat onbirde hanesine avdet
eder ve geceleri, hem-sinnlerinden te'yid-i rabıta-yı muhalesete medar olmak için, kendini
ziyarete gelen bazı ahibba-yı asdıkasıyla birkaç saatler hasbıhal edip, ref-i meclis eyledikten
sonra yine yar-ı can ittihaz eylediği kitaplarıyla, yazılarıyla iştigal etmeye başlardı.
Tahsil-i kemalat hususunda olan şiddet-i meftı1niyyet ve kesret-i meşguliyyeti bir
surette idi ki bazı kere nevm galebe-i mutlakasını icra eder de elinde kitap bulunduğu halde
endinden geçer giderdi!
Sinni iktizasınca her neye merak ve teşebbüs etmiş olsa maksadının hayyiz-i husule
isali için, olanca iktidarım sarf eder ve bu yolda vuku'u tabii olan, ta'b-ı rühaniyye vü
. maniyye gibi halat-ı na-marziyye ihtiyanndan kat'iyyen çekinmez idi.
Mesela dünyada en ehemmiyetsiz bir maddeye bile imale-i efkar etti mi, artık hall-i

~aJ

etmedikçe, kendisiyçün rahat kabil olmaz ve bir kere de tefekkürat ve tahayyülatına

sedd-i hail olan sahaib-i zulemat ve şübehatı ref edib de neyyir-i efkarı pertev-bahş olmaya
aşlayınca, vicdanen husule gelen meserrat-ı mahsüsasına hadd-i intiha tasavvur olunmaz idi!

- 5 Hatta çocuğun ekseriya böyle leyal-i tenhayide kendini kaybedercesine iktisab-ı ilm-i
hususunda olan şevk ve inhimakinden dolayı pederi her ne kadar memnun idiyse de
şiddet

ü

kesret-i meşgüliyyetin kuva-yr zihniyye ııÜ bedeniyyece iras edebilmesi tabii

vehametine nazaran, oğluna hadd-i i'tidal dairesinde bulunmasını tavsiye etmekten hiçbir

it geri durmaz idi. Mücib Bey'in validesi olan Nuriye Hanımefendi ise zaten pek meraklı
yolduğu cihetle, çocuğun öyle her akşam halvet-gahına çekilerek ve bir kimse ile ülfet
eyerek, saatlerce derya-yı tahayyül

ü

mütalaata dalıp gitmesini. bir vechile zihnine

ğdıramadığından, bir gece kızını alarak beraberce, oğlunun odasına gitti ve "Canım Mucib !
ne kadar meşgı1liyyet! Yarın imtihan verecek değilsin ya? Hem öyle gelmiş geçmiş yalan
ş bir takım şeylere sarf-ı efkar etmekten ne fa'ide hasıl olur? Biraz da bizimle lakırdı
demekle, çocuk ister istemez elindeki kitabı kapadı, yazıhanesinin üzerine koydu ve

· aenaleyh validesi tarafından mazhar olduğu hitab-ı 'ıtab-ami'ze cevaben: << Ne yapajırn
;filideciğim! Bendeniz de saye-i devletinizde adam olmaya ve emsalim arasında bir dereceye
dar şaibe-i cehalet

ü

mahcı1biyyetten kurtulmaya çalışıyorum. Dünyada en büyük sermaye-i

zevkim veya daha doğrusu, ma'şüka-i vicdanım, kitaplarımdır. Okumak yazmak hususunda
fan hissiyyat ve temayülat-ı vicdaniyyeme bir türlü galebe edemem! Okudukça mütelezziz
oluyorum. Lezzet aldıkça da okumak istiyorum.>> dedi.
Nuriye Hanım:<< Güzel ama evladım, bu alemde her bir şeyin hal-i evsatı makbuldür! Hadd-i

••
ma'rı1funu tecavüz ettiği surette mazmüm ve medhüldür. Mesela dünyada husül-i meram için
en mü'essir vasıta olan nukud bile, ifrat derecesinde bulunursa, insana bazı kere, bais--i
meşakkat ve müris-i ukubet olabilir.Herşeyde ifrat ve tefrit noktaları ne kadar makdüh ise
hal-i iktisad da o kadar memdı1hdur.
Beri taraftan Mücib Beyefendi'nin hemşiresi olan Mediha Hanım, bir sada-yı
melekane izharıyle rnümaileyhe mütebessimane tevcih-i hitab ederek: << Evet, ağabeyciğim!
Validemizin sözlerini bendeniz de tasdik etmeye mecburum, çünkü inkarı kabil olmayan
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ikatlerderıdir.
Uzaklara gitmeye ne haceti Bir kere şu bizim küp kıyafetli Mihriban Kalfa'ya
sanıza! Vücudunun ifrat derecelerinde olan mülahhamlığı cihetiyle emval-i gayr-i
enkule gibi yerinden kalkmaya muktedir olamıyor! Bu ise bir nev'i azab-ı hayat sayılmaz
? Lüzumundan fazla sair şeyler de buna kıyas olabilir.>> deyince, bu latife üzerine cümlesi
· den gülüşmeye başladılar.
Maarnafih biraz daha afaki rnusahabetten sonra, masa üzerindeki oturtma saat
na-yı beşerin istirahat-i zihniyye vii bedeniyyece olan şiddet-i ihtiyacını tekrar ihtar
ediyormuşcasına bir tarz-ı hail ile sekizi vurmaya başladığından, uyumak için, herkes birer
· er kendi odasına çekilmeye mecbur oldu. Mucib Bey dahi yatağına uzandı. Rahat rahat,
erin ve tatlı bir uykuya daldı.
-3Ertesi sabah, mumaileyh uykudan kalktığı vakit, evvel emirde elini, yüzünü yıkayıp
endine mahsus ihzar edilen sütlü çay ve kahveyi safa-yı hatırla içtikten ve Kalem vaktine
dar vukuat-ı rüzmerreyi müş'ir tab' ve neşredilmekte olan gazetelerden birkaçını dahi
nazar-ı mütalaadan geçirdikten sonra, yemek yedi, kahve ve sigara içti. Kemal-i dikkatle
saçlarını taradı, üstünü giyindi, ha.dehu vazife-i me'rnüriyyetinin ifasına şitab eyledi.
Bu güzel delikanlının elbise hususunda, yani temiz giyinip kuşanmak ve giydiğini
••

erkese beğendirmek yolunda olan hevesatı dahi sair arzularından pek de ehven değildi.
Fakat mümaileyhin öyle elbise-i fahire iktisa etmiş olmasından dolayı kendini
-zehabınca hdiz-i nisdb-ı i 'tibdr addeden ve md-dünunda bulunanları bir nazar-z nefret ü
hakaretle telakki etmek isteyen - bazı hoppa-mizac heyefendilerden olduğu teslim edilemez.
Gayeti, letafete derece-i nihayede i'tinası var idi denilebilir.
İşte Mucib Bey biraz zamandan beri, uhde-i istihalesine ihale olunan memüriyyetin
üsn-i temşiyet

Ü

ifasında mukaddimane ve can-siparane bir surette ne kadar hıdemat-ı

düha ve makbule ibrazına muvaffak oluyor ise kendi husüsat-ı
· o nisbe+ic, isbat-ı asar-ı liyakat

ü

zatiyyesine

aid umurda

iktidar ediyordu.

Sinni ondokuza yaklaştığı ve alem-i şebabetin mevsim-i bahar ıtlakına şayan olan en
yarılı bir zamanında bulunduğu halde, o güne kadar, gerıcine-i me' ali denmeye layık olan
ü, alaik-i muhabbetten tamamiyle vareste ve fakat bütün amal
- hasıran istihsal-i ma'arif

ü

ü

efkar-ı mahsüsası

kemal maksad-ı hayr-rrıirsadına vabeste idi.

-4Mir-i mümaileyhin mensub olduğu Kalem'ce izhar edegeldiği muvaffakiyyat
-pesendanesi, beyne'l-eali mazhar-ı takdir
unduğu tevfıkat

ü

ü

ü

iktidar-ı

tahsin olmuş ve daima nail olmakta

muvaffakiyyet-i alü'l-al ise, bu barika-i fetanetin hiç bir vakitte ulüvv-i

hına vasıl olamayacaklarını acı bir tecrübe ile idrak etmiş olan meslekdaşlarından
arının hiss-i hasüdanelerini ikaz eylemiştir. Şu cihetle Mücib Bey efendi' nin süret-i
· de evidda-yı asdıkası ve fakat hakikatte, düşman-ı ikbal

ü

namus-ı hayatı olan rüfekadan

arı bil-ittihad, bu gayretli delikanlının nazar-ı i'tibardan düşürülmesi için iktiza eden
abırı istihzarına hayliden hayli sarf-ı efkar ettiler!
Melekler gibi ma' sum olan b'ıçare Mucib Bey hakkında hatır ve hayale gelmeyecek
ette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!
Fakat dokudukları kuınJ?-ı tezvir ile güneşin ulviyyet ve intişar-ı ziyasına perdekeş-i
••

.ylület olmaya hiçbir vakitte muktedir olamayacaklarını yakinen bildikleriyçün

bununla

teskin-i gayz u hiddet edemediler!
Hulasa-yı müzakereleri, çocuğun tahsil-i maarif ü kemalat hususunda der-kar olan
zevk-i şevkini, tarik-i ıyş ı'..i işret

ü

sefahata tahvil ettirmek ve bu suretle rnenvi-yi

zamirlerinin icrasına suhuletle bir girizgah bulmak noktasına inhisar eyledi!
Binaenaleyh Mücib Bey'in en şiddetli husemasından mütenasibü'l-a'za genç bir
elikanlı, arkadaşlarına hitaben dedi ki:<<İşte ,görüyorsunuz

ya durup dururken başımıza bir

..Iücib Bey çıktı! Beş altı ay rnülazemet eder etmez maaşa nail oldu!
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Bendeniz,bu Kalem' e devam edeli altı seneyi tecavüz ediyor, bu müddet zarfında ise
ört liralık bir maaş istihzaline güç hal ile muvaffak olabildim'
Ondan da kat'-ı nazar şu aralık herkesin elsine-i sitayişinde yalnızca Mücib namı
laşıp durması,hepimiz için bir züll bir hakaret addolunmaz mı?>>
İçlerinden diğer bir delikanlı, bıyıklarını burup, fesini düzelterek endişeli bir tavır ile:
<<Evet kardeşim, her suretle hakk-ı alinizi teslim ederim. Ya bendeniz ne söyleyeyim? İki
eden beri burada mülazernet sıfatıyla bulunuyor, elden geldiği kadar da hüsrı-i hizmette
r göstermiyorum. Hal böyle iken henüz mazhar-ı mükafat olmak şöyle dursun, ibraz
iğim sadakat ve hizmet bile layıkile takdir olunamıyor, 'Bende mi ,bahtımda mı bilmem
sur!' Allah cezasını versin. İnsanda baht olmayınca dünyada hiçbir şeyden istifade edemez!
_fo yapalım! Mücib'in tali'i gittikçe parlıyor, yakında cümlemize tefevvuk edecek gibi
örünüyor!>> dedi.
Rüfekadan Lütfü Bey, kemal-i azametle:<<Be canım, niçin o kadar telaş ediyorsunuz?
Böyle bir çocuğun ne ehemmiyyeti var? Öğünrnek gibi olmasın, ben buradan palamarları
aparıp da birkaç gün, bunun peşine düşecek olsam hem zihnini çeler hem de istediğim
yerlere çeker götürürüm. Fakat neme lazım, bence o kadar hükmü yok.>> deyince, ibtida
muhavereyi küşad eden genç delikanlı, içini çekerek mütebessimane: <<Bendenizce de öyle
olmak lazım gelir ama diğer rüfekaya acıyorum! Çünkü bundan dolayı

bı çareleri pek me'yüs

ir halde görüyorum da adeta sinirlerime" dokunuyor! Demincek Mücib hakkında zihnini
çelmek, arzu ettiğiniz mahallere çekip götürmek yolunda bir mütalaacık beyan
uyurmuştunuz değil mi? Zann-ı acizaneme kalırsa bu matlabın husüli muhal-i mutlak
ükrnündedir! Zira tarik-i şeytanette azazil kadar kesb-i maharet etmiş olsanız da yine şu
habisi iğfal edebilmeye muktedir olamazsınız sanırım!>>
<<Ya iğfal eder de yola getirirsem, o zaman ne diyeceksiniz?>>
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Hepsi birden : <<Ne diyeceğiz, maharetinize, hüsn-i hizmetinize mükafaten size,
gılı filanlı mükemmel bir ziyafet veririz !>>
<<Pekala işte yarından itibaren, yirmi gün kadar sizlerden müsaade taleb edeceğim.
ruz ben onun kalbine, damarlarına rutubet gibi nasıl hulul ederim.>> yollu, Lütfü Bey'in
diği te'minat-ı kaviyye üzerine hemen arkadaşları kendini alkışlamaya başladılar.
Mücib Bey, rüfekası miyanında aleyhine olarak verilen karardan asla haberdar

ayıp henüz hanesinden mahall-i me'rnüriyyetine gidiyordu.
Kalem arkadaşlarını dışarda böyle kemal-i beşaşetle konuşup gülüşmekte olduklarını
örünce, gayet ihtiramkarane bir suretle selam verip, doğrudan doğruya odasına müteveccih
ldu.
Fakat bir iki adım atar atmaz, diğer taraftan Lütfü Bey'in vuku' bulan da'vet ve
icasına mebni tahvil-i pay-ı azimet eyledi; gülerek yanlarına geldi. Aralarında şu vechile
havere cereyan etmeğe başladı :
Lütfü Bey: << A beyim, hamd olsun saye-i şahanede, hepimiz şu lfalem-i feyzrakamda kardeş gibi mes'üdane yaşıyoruz .
Her ne kadar gündüzleri kesret-i meşgı1liyyetten biraz bizar olur isek de bereket
rersin ki geceleri bunun kat kat acısını çıkarmaya kafidir!
Zat-ı aliniz ise bu lezzetten, külliyen mahrumsunuz, diyebilirim! Çünkü meşhüdat u
il

esrmi \it..ı acizaneme nazaran, gündüzleri burada ne kadar ikdam ve gayret buyurulursa
eceleri dahi devletharıenizde o nisbette çalışmakta imişsiniz!
Mücib Bey: << Evet efendim! Tahsil hususunda olan şiddet-i iştiyakıma bir vechile
mukavemet edemiyorum. Bilirsiniz ki tebayi'

muhtelif, herkesin efkar ve etvarı

yekdiğerine asla tevafuk etmez . Mesela benim sevdiğim, beğendiğim şeyi siz hiçbir vakitte

sevemezsınız.

- 10 Neş'et Bey : << Vakıa çalışmak da lazım ama insan arada sırada biraz gülüp
elidir. Bu dar-ı mihnet içinde ne olmak ihtimali vardır?>>
Lütfü Bey: << Adam sen de ı Onlar hep bahanedir ! Siz anlamıyorsunuz ! Bendeniz
hakikat-i hali hulasaten arz edeyim. Mucib Beyefendi bizimle beraber düşüp kalkmaya

Biçare Mucib, arkadaşları tarafından, saika-yı hasedle, evvelce aleyhinde tertib
rek icrasına karar verilen iğfalat ve tesvilattan zerre kadar vukufu olmadığı ve
erıaleyh hilaf-ı me'rnül gördüğü, işittiği bir takım sitemli, kinayeli sözlerin neden
ellüd eylediğini dahi def aten idrak edememiş olduğu cihetle, kemal-i terbiye vü
cübiyyetinden serapa vücudu ra' şe-dar ve cemal-i letafet-istimali, güneşin hin-i
''undan etrafa neşrettiği seyyale-i ateşfn gibi bir reng-i humrete müstağrak olarak gittikçe
., adar olmaya başladı! Maamafih mümkün mertebe kendini toplayıp hazm-ı nefs ederek:
<<Allah aşkına, ayaklarınızı öpeyim, bendenizi o kadar tekdir buyurmayınız. Bilerek,
eyerek bir kabahatte bulunmuş isem afvımı temenni ederim.>> deyince, Lütfü Bey, bu
muzafferiyyet-i vakıa üzerine bütün bütün tahvil-i lisan ile: << Estağfurullah beyim! O ne
mek!· Muradımız mahza bir latifeden ibaretdir.
Bu akşam devlethanelerince bir mani' olmadığı ve zat-ı alilerini ziyarete müsaade
uyurulduğu halde biraz tasdi' etmeğe gelebilir miyiz?>> dedi .

••

Mucib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnetssr etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabul göstermiş olduğundan, berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün perşembe olmak, yani ferdası cuma, yevm-i ta'til
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mücib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler.
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-5Vaktaki akşam oldu, ber-mücib-i mukavele, med'uvvin münferiden mir-i
m~maaeyhin hanesine gelmeye başladılar.
İbtidamerasim-i mihman-nüvazi

ıra olundu. Biraz da dereden

tepeden konuşulup

badehu söz, Mücib Bey'in ihtiyar-I uzlet edişinden ne lezzet aldığına ve tahsil yolunda
ifrat derecelerinde meşhüd olan şevk ve inhimaki vücutca erıva-ı mcl1ı.aztri

.alib olacağına ve

binaenaleyh ara sıra dışarı çıkılıp, def-i gam edilirse, bir vechile memnun ve rnüstefiel
olabileceğine intikal eyledi.
Mucib Bey ise arkadaşları tarafından serdedilen iknaiyyata cevaben:c'< Güzel ama
bendeniz alem-i vahdette bulduğum lezzeti, hiçbir vakitte kesrette bulamam! Vakitli vakitsiz
dışarı çıkıp da birtakım ma-la-ya'ni şeylerle meşgul olmaktan, şurada tenhaca oturup miitalaôt
ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?>> dedi.
Buna karşı, öteden Sa' di Bey:<< Doğrudur! Gahba bendeniz de hal-i sabavetimden

hetı

hiç evde oturmaya alışık olmadığımdan, muttasıl gezib duruyorum. Hatta bazı kere
bende-hanenize misafir gelmeyip de ezkaza o akşam evde kalmaya mecbur olsam, can
sıkıntısından, adeta zindana atılmış adamlar gibi, pek müte'ezzi olurum, ne yapayım? Tabiat
bu ya!>>
Neş'et Bey: <<Vakıa alem-i inziva, bir dereceye kadar ihtiyarlara yakışık alabilirse
fl

de bizim gibi genç ve rindane-rneşreblere hiçbir vakitte münasib değildir. Dünyanın bir zevki
bir sefası varsa, o da gençlik aleminde yar-ı sadık ittihazına salih olan akranlarıyla birlikte

hüsn-i muaşeret ve germ'i--_yı Ünsiyyet ü muhabbetle hasıl olur. Yoksa yapyalnız içeri
kapanıp da muttasıl tahsil ile uğraşmakta bir mana

göremem! >::>

Lütfi Bey: << Maşallah! O kadarcık bir şeyin hikmetini hala anlayamadınız mı? "Gizli

işler daima tenhadçıdır"mısra'ını olsun işitmediniz mi? Kimbilir, Mücib Beyefendi
biraderimiz de surette tahsil ile tevaggul eder gibi görünüyor ama hakikatte ne ile meşguldür!
İ'tikad-ı acizanemce böyle gençlik zamanlarında bir tarafa alaka etmeksizin yaşanılamaz .

- 12 n birinci derecede gıda-yı ma'rıevisi muhabbettir.
İnsan sevmeğe, sevilmeje muhtaçtır. Bu cihetle Beyefendi'nin de öyle bir ni'metten
ar olmadığına -afv-ı alilerine mağrüren- pek de i'timad edemeyeceğim!>>
Mucib Bey:<< Fi'l-hakika muhabbet meselesine dair .simdiye kadar pek çok şeyler
üm, okudum. Fakat henüz bir kimseye

cılaka etmediğimi maa'l-yernin te'rnin

Sa'di Bey: << Ah ... Ben ne diyeyim?
..ı

"Cevri gönlümdür çeken gôzdur gören ruhsdrıru
Allah Allah kam alan kimdir, çeken kimdir ta 'ab!"
Bundan biraz evvel, muvazene-i akliyyemi kaybedecek surette, gayet şiddetli bir
abbete giriftar olmuş idim ki zihnimin en büyük medar-ı iştigali, münhasıran cananımı
- ünmek idi.
Güya ki sevdiğimin barika-i cemali bir mıknatıs, benim vücüd-ı nehafet-alüdurn

ıse

cüz' -i ma' deni imiş gibi, bila-ihtiyar yanından ayrılamaz idim.
Ah ... Bu yolda ne çektiğimi ben bilirim! İ'timad buyurulusun ki ilca' -yı muhabbetle
-nice vakitler- gecelerce uykusuz, günlerce aç susuz kaldım! Hala da şu ibtiladan
kurtulamadım ya!>>
Neş'et Bey: << Evet! Muhabbet güzel, fakat arada firkat olmasa! Hele bendenizin bir
zamanlar duçar olageldiğim ibtila, pek garib idi! Sergüzeştim tamamiyle yazılacak olsa, koca
bir roman vücuda gelir. Bilmem fart-ı muhabbetimden midir? Yoksa tali'imin adem-i
müsaadesinden midir nedir? Bir türlü sevdiklerimin mazhar-ı hüsn-i

teveccühü olamadım.

Ben ne kadar zelilane, hak-sarane ihtisas ve muhabbet göstermiş isem, onlardan o kadar
vefasızlık ve nefret müşahade eyledim; hasılı hiçbir vakit, hiçbir vechile kendilerine
yaranamadım vesselam ! > >
Lütfü Bey; << Hamd olsun, bendeniz o kadar bed-baht yaradılmışlardan değilim.
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husül-i meram için en müessir vasıta,
memül etmediğim ve edemeyeceğim

tali'irnin

bana olan hüsn-]

taraftan bile ekseriya

nail-i iltifat

teveccühüdür.
u muhabbet

ayım.
Şu kadar

var ki ma'

şükamda, zerre kadar gayre temayül eseri hissettiğim anda,

- bütün sarf-ı nazar ederim. >>
Mücib Bey: << Demek ki zat-ı alilerinde olan alaik-i muhabbet, hep yaldızlama veya
· -i diğerle, nakş ber-ab kabilindendir. Cüz'i bir tagayyür vuku'unda, esasen rnahv olur
, öyle mi?>>
Lütfü Bey: << Afvedersiniz! Herkes efkarında hür ve serbest değil·midir? Hususiyle
mizacım, fevkalade

kıskançtır! Maamafih riyasızca olarak söylerim ki dam-ı aşkına

·~ ar olduğum bir nazeninin, başkalarıyla azıcık ülfet ettiğini değil, hatta selam vermiş
ğunu görsem, o saat kopar kıyamet! Çünkü kıskançlıktan korkarıml."Bir tarik ile kabul
I

muhabbet şirketi. '1 beyti, ma'Iümdur; değilse, üst mısra'ını da sorunuz, söyleyeyim.>>
!

Sa'di Bey: <<Evet, bu babda her suretle hakk-ı alinizi teslim ederim. Garibdir ki
deniz yine bir aralık - burada ismini tasrihe hacet olmayan- bir kıza alaka etmiştim. Bunu
kadar sevdim, o kadar beğendim ki ta'rif kabul etmez! Sonraları - her ne esbaba mebni ise· hiss-i derüniye mağlub olarak, azim bir tereddüte, fevkalade. bir ızdırab-ı takat-güzara
übtela oldum. Kıskançlık belasıyla, az kaldı ya çıldıracak, veyahud verem olacaktım!
Vakıa cananımırı damen-i ismeti, zihnime layih olan her türlü levs-i dena' etden ari
·. Ama böyle bir halde, oralarını düşünmeye kim muktedir olabilir? Beyhude yere

b~ çareyi

k ediverdim.>>
Neş'et Bey: << Aşkın adeta bir hastalık olduğu fennen rnüsbettir. Onun için bu yolda
uzun uzadı tafsilat i'ta'sına da hacet göremem. Hulasa şunu dernek isterim ki insanın
uhabbet uğruna cüz1 bir sebebten dolayı -Allah esirgesin- an-ı vahidde rnahv olub gittiği
esirül-vuku' dur.>>
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Lütfu Bey: << Öyle ama dünyada muhabbetsiz yaşamak, ziruh sıfatından çıkıp da
haline tahavvül etmek demek olmaz mı? Şu dar-ı fenada daima .göre.geldiğimiz
-ı hayat, hep muhabbet sayesinde çekilmiyor mu? Hasılı kim ne derse desin, benim en
sermaye-i saadetim, muhabbettir.>>
Neş'et Bey: << Aman Lütfu, yandım elinden! Beni zorla söyletmek istiyorsun değil

"Olıcak bir kişinin bahtı kavi, tali 'i yar
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar. ;,
.er! Ben ise yine tekrar ederim ki müddet-i ömrümde, öyle aşıkane, mes'udane
muhabbete mazhar olamadım, çünkü benat-ı Havva içinde hakikaten bir yar-ı
rver bulamadım!>>
Lütfu Bey:<< Afv-ı alilerine mağrüren söylerim ki lakırdı arasında ıstılah paralamak,
e, hakimane ifade-i meram etmek, zat-ı vala-yı kitabet-penahilerine mahsus olan
dendir. Hele: 'Mazhar olamadım, yar-ı vefa-perver bulamadım!' yollu seci'ler, filanlar,
et-i vapur, bereket-i basur' kabilinden olur.>>
Neş'et Bey: <<

A. .. Bendenizi

tahtı~ ne hakkınız var? İnsan her halinde, her fı'linde

il' atdan mıdır?>>
••

Lütfu Bey : << Rica ederim,o kadar hiddet buyurmayınız!Bendeniz, ziynet-i elfaza
merakınızı bildiğim için söyledim, Ma~haza Nergis gibi, Seyir gibi, Şefikname gibi
-ı kudemayı biraz daha nazar-ı tetkik

Ü

mütalaadan geçirmiş olsaydınız, bu yolda olan

'Iümatınızı hayli tevsi' etmiş olurdunuz.>>
Neş' et Bey:<<Cidden söylüyorum! Siz hakikaten tarz-ı cedid edebiyattan hiçbir şey
· fade olunamaz zannında mısınız?

- 15 Lütfü Bey: << Velev ki o fikirde bulunayım, tarz-ı cedid.tarz-ı atika nisbet
bul etmeyecek surette güzel ve dil-nişindir. Hiç on sekiz yaşında bir mahbübe-i dil-araya,
ıcfıze-i rüzgar olan yetmişlik bir kadın tercih olunabilir mi?>>
Sa'di Bey: << Canım, şimdi bu mübahaselerin sırası değil, biz muhabbetimize
alım ! Baba Lütfü, amma da geveze imişsin ha!>>
Lütfü Bey:<<Başınızı mı ağrıttım? Öyle ise isti'fa-yi kusur ederim. Hem ben Neş'et'i
kızdırmak için mahsus böyle bir söz ihtira' ettim. >>
Sa' di Bey:<<Zaten

şuraya toplanmaktan, Mucib Beyefendi biraderimizi işgal ve

'dz etmekten maksad, güzelce bir vakit geçirmek değil mi idi?>>
Mucib Bey:<< Aman efendim! Tasdi' ne demek! Şeref-i sohbetinizle müşerref

ldum. Keşke her vakit teşrif buyursanız da hep birlikte muhabbet etsek.>>
Lütfü Bey:<< Sık sık gelirsek, sonra ta'ciz etmiş oluruz. İleride ihtimal ki peder
Beyefendi'nin de canları sıkılır. >>
Mücib Bey:<< Hayır efendim, bil'akis eğer peder burada bulunsaydı, teşrif-i
alilerinizden dolayı pek ziyade memnun kalacakları der-kar idi. Fakat geçen gün bazı
mesalih-i zatiyyesinin tesviyesiyçün iki üç ay kadar me'zı1nen Manisa'ya gitmiştir.>>
Lütfü Bey:<< Her ne hal ise ... Sonra yine konuşuruz. Şimdilik adyö!>>
Mucib Bey : << O nasıl lakırdı? Bizi böyle bırakıp da nereye teşrif ediyorsunuz?>>
Sa' di Bey :<< Bazı kere ne tuhaf şeyler yaparsın! Azıcık daha sabır etseniz de
şuradan hep birlikte gitsek olmaz mı?>>
Lütfü Bey :<< Olamaz! Bilirsiniz ki bendeniz o kadar sıkıya gelemem. Biraz dışarı
çıkıp hava almak istiyorum. Şurada Kazım' ın kıra' athanesindeyim. >>
Lütfü Bey, bu sırada meclise veda' ile yalnızca, Mucib Beyefendi'nin hanesinden
çıkarak dışarıda bir mikdar gezindikden sonra, doğruca ma'hüd
oldu.

kıra' athaneye müteveccih
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Mumaileyh oradan gider gitmez, Neş'et Bey, münfailane bir tarz ile Sa'di Bey'e
en dedi ki:<< Bu akşam durup dururken Lütfü'rıün münasebetsizliğine ne
rursunuz? Bendenize adeta cezb elverdi.>>
Sa' di Bey: << Bakınız, ecille-i üdebamızdan, Muallim Naci Efendi bile "Kim
mmiyydverir Naef meldmet sengine' demiş! Eğer böyle münasebetli münasebetsiz irad

ilen bir takım ta'rizlere ehemmiyyetverilecek olursa, dünyada hiç kimse bir şey söylemeye
ahud iyi kötü yazdığı şeyi meydana atmaya cesaret edemez. Vakıa i'tiraz haklı ise kabul
; değilse reddedilir.>>
Mücib Bey:<< Birader ! O kadar me'yüs olmayınız. Bu alemde halkın güft-güsundan

kurtulabilmiştir? İnsan ne kadar rezailden ictinab; fezaile intisab etmiş olsa, yine
ta'rı-ı teşni'inderı halas mümkün olamaz ! O cihetle böyle bi-gayr-ı hakkın
ilecek i'tirazata, asla ehemmiyyet verilmemek lazım gelir.>>
Sa'di Bey:<< Ne garib şeydir ki bundan akdem, tecrübe-i kalem kabilinden olarak bir
ayecik yazmış ve her türlü kusuruyla beraber ashab-ı mütalaanın enzar-ı hata-püşanelerine
ırzeylemiştim. Bizim Rıfat yadigarı ma'lüm ya, geçende tutmuş da yazmış olduğum
acığa bir i'tiraz-name tertib ederek, lütfen(

) gazetesine gönderip tab' ettirmiş!>>

Mucib Bey:<< Rıfat kim oluyor? Bendeniz pek iyi tanımıyorum!>>
Neş'et Bey: << Canım, şu herze-vekil-i

kainat olan ma'hüd Rıfat değil mi?>>

Sa' di Bey :<< Evet, lakin hakk-ı acizanemde ettiği edepsizliği gördünüz mü?>>
Neş'et Bey:<< Vakıa yazmış olduğu dört buçuk satırlık bir şeyi güç hal ile

okuyabilmiştim! Çünkü pek mutasallıfane

izhar-ı ma'rifet arzusunda bulunmuşlar ise de

ne faidesi var ki mebhüs-ün-anh olan varakada evvelen mantık yok, saniyen ibareleri
sıkletten, rekaketten ve hatta rabıtsızlıktan kurtaramamış! >>
Mücib Bey :<<Hal Rıf at'ın kim olduğunu şimdi anladım! Bu şarlatanın sözlerine
mmiyyet verişinize ta' accüb ederim!>>
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Neş'et Bey:<< Bari yazdığı hezeyan-nameye cevab verdiniz mi?>>
Sadi Bey:<< Öyle şeylere tenezzül eder miyim hiç!>>
Neş' et Bey : << Pek isabet olmuş. Her ne hal ise, işte saat altıya varıyor. Şimdilik
ada tasdıijta_ nihayet verelim de yine görüşmek için vaktimiz vardır.>>
Mücib Bey: << Acele buyurmayınız. Daha vakit erken değil midir ya?>>
Sa' di Bey : << İnşallah bundan böyle ziyarette kusur olunmaz. Haydi birader
· Ielim.>>
-6Neş'et ve Sa'di Beyler resm-i veda'ı ifa ederek Mucib Bey'in yanından ayrıldılar.
kağa çıktılar. Bu sırada Sa'di Bey'in vuku' bulan ilhahı üzerine, Lütfü'yü bulmak için
oğruca ma'hüd kıraathaneye

gittiler. Halbuki mumaileyh bunların oraya vardığından

ika evvel kalkıp kendi ikametrhıııa

beş

azimet etmişti.

Bu halde tabii iki refik dahi kendi hanelerine ayak kaldırdılar. Maamafih yolda hem
"derler hem de Mücib'i baziçe-i iğfal edebilmekte der-kar olan .sil'~hd ve müşkilatı piş-i
nazar-ı mütalaaya alarak her ikisi de zihnen bir mü' essir tedbir bulmak için iştigal ederler
,\

· .. ! Esrıa-yı rahda Sa' di Bey refıkine dedi ki :<<Bizim Mücib cenaplarının bu akşamki
haline dikkat buyuruldu mu? Bilmem kemal-i hicabından mıdır nedir? Müsahabet
sırasında gah çehresi kiraz gibi kıpkırmızı kesiliyor, gah o güzel, o dil-rüba gözlerinden
••

etrafa kıvılcımlar saçılıyor idi!
Doğrusu terbiyesine, hüsn-i cemaline, hal ve kaline diyecek yoksa da biraz
mutaassıb görünür, değil mi?>>
Neş'et Bey, -İşmi'zaz ile- :<<Ne söylüyorsunuz? Mübarekde asar-ı la.1assub biraz
değil, pek çoktur! Korkarım bu yolda öyle kolay kolay muvaffakiyyet mümkün olamıyacak.
Bizim feylesof Lütfü nerede? Hani evvelce çocuk hakkında: 'Ben ne yapar yapar, var kuvveti
bazuya veririm, Mücib'i mutlak iğfal ederim!' demiyor mu idi? Heyhat! Mübarek selamet-i
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te'mın edecek yerde adeta telvis etti.>>
Sa'di Bey: << Sübhanallah ı Hala mı o iğbirar devam edip duracak! Şimdiki ha.Ide
ce en mühim mes'ele evvela Mücibin her ne surette olursa olsun, elde edilmesine
_ yret, saniyen pederinin gaybubetinden bil-istifade, hiç olmazsa haftada iki defa, müttehiden
esine azimet, salisen "El-kadimu bazar" (1) kaidesinden tutturarak kendinin dahi dışarı
asına mecbüriyyet hasıl edilmesi hususlarından ibarettir.>> yollu, yekdiğerine menvi-yi
zamirlerini izhar ile bu babda biraz daha müdavele-i efkar olundukdan sonra iki arkadaş,
ste aheste "Bozdoğan Kemeri"nin yanına yaklaştılar. Artık hanelerine takarrüb ettikleri
etle , orada birbirine veda ederek ayrıldılar .

• 7.
Mücib Beyefendi

ise ötedenberi küşe-i vahdeti bil-ihtiyar mütalaat ile vakit

· meyi, dünyada ezvak-ı hayatın cümlesinden aziz ve kıyrnetdar bildiği ve maamafih
addema rüfekasının vuku' bulan taleb ve ısrarı üzerine kendilerini biz-zarüre hüsn-i
file hazır bulunduğu ve böyle Iaubaliyane rnecalis-i ülfetten hiç hoşlanmadığı cihetlerle
dereceye kadar, bunların huzurundan kalben müte' ezzi olmuş idiyse de yine fıtraten
bul olduğu terbiye "Ü zarafet-i fevkaladesi hükmünce, etvar ve güftarında asla reng-i
ayyür göstermemişti.
Mucib Bey, ref-i meclis ettiktenlt sonra, masa üzerinde mevciıd olan sigaralardan bir
esini yakarak muttasıl odanın içinde dolaşır ve kendi kendine: <<Bizim kapı yoldaşları da
k acaib şeylerdir! Her biri bir hava çalıp gidiyor. Baksana! Demincek -cüz'f bir sebebten
olayı- az kalsın Lütfü ile Neş' et boğaz boğaza geliyorlardı! Hele bunlar ile birlikte gezip
ozmak benim hiç de meşrebime tevafuk eder şeylerden değildir!>> yollu, söylenir durur idi.
Bu sırada mümaileyhin validesi, kemal-i mesrüriyyetle oda kapısından göründü ve
çeriye girer girmez gelen misafirlerden dolayı hasıl olan memrıüniyyetirıe meslekdaşları
-----··------------·-···------··-----------·--··----·-

1) "El-kadimu bazar": Pazar ayak basanındır. (Pazara giden, alışverişini yapmış olur.)

- 19 hakkında daima izhar-I muhabbet Ü muavenetle istihsal-i hoşnudiyyet/erine dair ufacık bir
ukaddime i'rad ve binaenaleyh vaktin gecikmesinden dolayı yatıp rahat etmesini beyan
eyledi. Çocuk, -bu rnuamele-i müşfıkaneye << Evet valideciğim! Şimdi yatıyorum.
Arkadaşlarım hakkında ise elden geldiği kadar hürmette kusur etmem!>> cevab-ı
edibanesiyle mukabelede bulundu.
Onun üzerine validesi <<Evladım! Her halde Cenab-ı Hak irfanını müzdad eylesin.>>
ed'iye-i hayriyyesiylenatıka-pira-yı zeban olarakdan halvet-gahına çekildi.
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Vaktaki afitab-ı cihan-tab ufk-ı şarkdan re:ti nikab ederek bir .şa'şta-i kemalat ile
envir-i ab Ü türab etmeğe başladı.
Bu halde bir çok mihnet-zedeçanr«

saika- t ye' s ile külbe-i ahzanlannda

gözlerinden seyelan eden girye tanelerine felek nazire yaparcasına, geceleri zemine dökülen
~c'ıonemler, güneşin cazibe-i mukavemet-güdazıyla alem-i balaya doğru sa.1id olmak-ta idi.
Kışın soğukları, rüzgarları oldukça zevale yüz tutmuş, havalar kesb-i i'tidal
edip mevsim-i bahar takarrüb eylemişti.
Güya

kı

l<jinat, sıfat-ı kutsiyye-i llahiyyeye olan <<Feyyaz>> isminin

ecelliyat-ı ulviyyesine mazhar olarak her şeyde asar-ı hayat rü-rıüma oluyordu. O gün Mucib
il

Bey dahi bister-i rahattan kalkıp biraz sonra, ber-mu'tad tuvaletini icra ile yine vakti vaktine

me'murıyyeh11.e:

azimet etti.

Mumaileyh vazifesince meşhud olan kemal-i ikdam u gayretine zerre kadar

fütur g,etirmedikden başka daima ibraz edegeldiği measir-] reviyye!iYıettddoccihetiyle maobüt-ı
)

- --

()

yar u agyar olacak mertebelerde te'ali' eylemekde ve rüfekası ise 'bıçareyi darn-ı iğfale
düşürmek için elden gelen tedabir-i şeytanet-karanede asla tecviz-i kusur etmemekte idi.
Bilmeyenler tarafından bilenlere husumet

alem-i insaniyyetin en kesretli

- ~o !eyj;a1ıınd:rn biri olmasına nazaran, bu mübarekler de Mücib Beyefendi'nin

öteden beri

am ettiği meslek-i müstakimaneyi tarik-i sefahate tahvil ve belki Kalem' de vücudunu
zevaid makulesinden addederek

Jefvl'. tenkil

eylemek- istiyorlardı !

Bu cihetle mir-i mümaileyhin maddeten rüfeka ve ma'nen eşedd-i rukaba'sı olan
nazenin beyler bin türlü hiyel-i dil-firibanede bulunarak gah hanesine giderler ve
a sıra da beyi kendi hanelerine da'vet ederlerdi.
İşte bu hal ile beraber kış geçip artık ilkbahar takarrüb etmişdi ki bunlar henüz
efil.yr sadr edebilecek surette bir muvaffakiyyete mazhar olamamışlar idi.
Yine bu kabilden olmak üzere

Mucib Bey'in , balada isimleri ta' dad olunan

Kalem arkadaşları bıl-ittifak bir gece Neş'et Bey'in hanesinde toplanmaya ve
endilerince bir alem-i ab teşkil ederek mümaileyhi dahi orada hazır bulundurmaya
karar verdiler ve bu kararlarını bir iki gün sonra mevki' -i icraya koyarak Mücib'i
a'vet

ve her nasılsa mecbür-ı icabet ettiler.

-9Bir pazar gecesi idi ki saat iki sularında med'üvvin, Neş'et Bey'in hanesine gelmişler
ise de Mücib Bey vakt-i mev'üdu bir çeyrek geçtiği halde cem'iyyet-i mezkürede henüz
isbat-ı vücüd etmemiş idi.
Binaenaleyh arada deveran eden rrıebahis bittabi Bey'in incaz-ı va' d edip etmeyeceği
ll

meselesine dair idi.
Biraz sonra Mucib Bey maiyyetinde bulunan uşağı kahve odasına terk edip, nar-ı
elem-i intizar ile pek bi-karar olan ashab-ı iştiyak huzurunda bağteten arz-ı cemal eyledi.
Gerek sahib-i hane, gerek diğer rüfeka tarafından kemal-i ihtiram ile telakki olundu.
Evvelce tertib-i tasavvur olunan böyle bir bezrn-i ülfette süret-i mahsüsada fevkalade güzel
bir kız da tedarik olunarak, bazen idare-i akdah hizmetinde ve bazı kere de rnüstağniyane
şarkı söylemek mecbüriyyetinde bulunuyordu. O akşam meclisde husule gelen şetaretten

- .d -

idir, yoksa başka birşeyden midir nedir? Ma'hüd kızın herkesden ziyade teveccühü bizim
Mucib Bey tarafına ma'tüf idi!
Mir-i mümaileyhe bir iki defa işret teklif etmiş idiyse de nazikane bir suretle red etti.
~encı.leyh öteden birisi sabırsızlıkla dedi ki: "Canım Bey! Bu ne kadar perhiz-karlık.
e şu hal-i melekane, ilelebed sürüp gidecek mi? İşret etmezsiniz, güzel sevmezsiniz!
ba dünyanın hangi zevkinden safa-yab oluyorsunuz?"
Mücib Bey: "Doğrusunu isterseniz, dünyada asar-ı edebiyye mütalaasından başka bir
den lezzet aldığım yok. İ'tikadımca

"

Sa' di Bey (lakırdısını keserek) "Afv edersiniz ama bu gençlikte öyle münzeviyane
it geçirmek olamaz. Elbette bir tarafa alaka etmişsinizdir. Siz istediğiniz kadar bizden
ayınız, zararı yok, fakat biz bostancıyız, kelek yutmayız!"
Mücib Bey: "Allah bilir, bu güne kadar ne işret kullandım.ne de bir kimseye alaka
ettim."

Lütfü Bey :"Ey ... Bunun neticesi ne olacak? Kıyamete kadar böyle 'kemankeş sırrı'
ibi anlaşılmaz bir halde mi gideceksiniz?"
Neş'et Bey: "Hakikaten! Bendeniz, Mücib Beyefendi biraderimizin efkarını, esrarını
iç anlayamadım gitti! Yok eğer dediğiniz gibi, bize el altından bir külah giydiriyorsa, orasını
ilemem!"
Şu sırada sakıye-i mümaileyha yine bir tarz-ı dil-firibane ile Mucib Bey'irı yanına
yaklaşarak, elindeki rakı şişesini takdim eyledi ve "İki gözüm beyim! Rica ederim, bendenizi
me'yüs buyurmayınız. Elimden iki yudum olsun bade-nüş olunuz da ömrüm oldukça iftihar
edeyim. Bu sefer de red ederseniz, fena halde gücenirim. Lütfen kabul buyurunuz da ne şiş
yansın ne kebab!" dedi.
Mücib Bey, muttasıf olduğu ahlak-ı aliyye iktizasınca böyle nadire-i rüzgardan
ma' dud olacak derecelerde güzel olan bir kıza muarnele-i dürüştanede bulunmak herhalde

rnahaza, kızın arzusuna muvafakat
· le, namusunu payrnal etmiş kadar muhakkar bulunacağım
ab oldu. Çaresiz yine isti'fa-yı kusura, ma'zeret-hahlığa

gösterse i'tikadınca,

kendi

i,hnen tasavvur ederek düçar-ı
başladı. Fakat son defa olarak

ücib Bey tarafından bu suretle gösterilen Ia-kaydane hareket, bir dereceye kadar kızın
etine dokunduğu

cihetle hiddetini da'vet etmiş ve teskin-i gayz için hemen elinde

an bade-i habaset-adeyi

şiddet-i ihtiras ile mir-i rnümaileyhin üstüne serpmiş idi.

Gördüğü münasebetsizlik

üzerine Mucib 'in fena halde canı sıkıldı. Hatta böyle fıkr

ü

hilafında bir mahalle geldiğine veya geleceğine peşiman oldu. Meclisin evvelki letafet
tareti ise gide gide bürüdet w l<.uc\urete tahavvül etti. Çünkü mümaileyhin rüfekasınca artık
ait-i cebriyye isti'rnalinden başka esbab-ı muzafferiyyete nailiyyet mümkün olamıyacağı
eği gibi tahakkuk eylediğinden, fevka'l-hadJ rııüte'essir oluyorlar idi!
Binaen·c\eyh Mucib Bey, bu yolda olan parlak eğlenceleri vakt-i ahire ta'lik ile daha
~de oturmaya imkan-ı müsa'id olmadığını maxl-i'tizar arz edip, ashab-ı meclise resm-i
a'ı 'tfü eyledi, selametle hanesine gitti.
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için bir takım it'ab-ı

zihn içinde bırakalım da mümaileyhin ahvaline azıcık atf-ı nazar-ı dikkat edelim.
Yukarıda mücmelen.

ımil. edilen
ce.ırı1iyyet-i şebane üzerinden takriben iki üç hafta
ll

dar zaman mürur etmiş idi.
Bir cuma günü Mucib Bey, havanın letafetinden istifade için komşuları olan ve refık-i
sabaveti bulunan Necmi Bey'le beraber dışarı çıkıp biraz tenezzüh etmek arzusuna düştü. O
gün ise valide ve hemşiresi de gezmeye gitmişler idi. Binaen-a19h mümaileyhi bir tezkere ile
hanesine da'vet eylemek istedi. Ancak yanında matluba muvafık kağıt bulamadığından hemen
emşiresinin odasına müraca.'l-t etti. Yazıhanesini açtı, matlubunu aramaya başladı.

...,
-

£...)

-

Esna-yı taharriyyatta evrak-ı mevcüde arasında sıkışıp kalmış, gayet güzel bir kız
nazar-ı dikkatini celb eyledil Kernal-i hayretle dest-i tevkire aldı, baştan başa hadde-i
A' Ü (YI ııayeneden

geçirdi. İlk defa olarak gönlünde hafif bir halecan hisseyliyordu.

-Bu tasvir-i dil-pezirin alt tarafına "Mediha Hanım'a yadigar-ı muhabbet!" ibaresi
lmış ve imza yerine "Nevber" vaz' olunmuş idi.
Mücib Bey, pertev-i hüsnün timsal-i müncemidi denilmeğe şayan olan böyle bir
dire-i nadireye def aten tesadüf edince, dışarı çıkmak şöyle dursun, arkadaşına yazacağı
. . dı bile der-hatır edemedi!
Peri gibi gönlüne nüfüz etmiş olan sahibe-i resmi, daima nawr-ih-ı tetkikde tutar ve
-i müşkil için dört gözle hemşiresinin vüruduna intizar ederdi.
Hemşiresi eve gelip de bir lisan-ı münasible istizah-ı madde edince nazar-ı takdir
...• etini celbeden peri-peykerin sakin oldukları mahalle rnuhadderatından (

ü

)

'in kerimesi olduğunu anladı, fakat cebr-i nefs ederek süret-i meclübiyyelini bildirmedi.
Hasılı Mücib Bey, bu yolda beş altı gün kadar muzdaribane vakit geçirdikten
ma, bir akşam galebe-i muhabbetle hırz-ı can ittihaz eylediği levha-j

tasviri yine

ütehayyirane nazar-ı temaşaya alarak bir sırası düştüğünde, sevdiğine takdim etmek
- ere, atide görülecek manzumeyi yazmaya başladı.

Sfıret-i Manzume

Ey nür-i mücessem-i letafet
Mecm'a..' - t nefise-i meldheı
Ressam ne hoş etti tasvir
San 'at ile kalbe verdi te 'sir I
Resminde nedir, bu tarz-ı işve
Bakdıkca verir hayale neşve.

?
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Ta 'bir edemem edam elhak
Bir dfet-i can denilse elyak !

Etmiş idi evvel bir gulenddm
Şahbdz-ı hayali sayda ikdam.
Anıma ki icazı oldu zahir'
Hırmdn ile ric 'at etti ahir,
Azade iken beld-yı dilden
Bir sehm-i kazaya uğradım ben.
Dikkatle bakıp şu yddigdre
Kalbimde açıldı taze yare.
Bir derd-i nihdna malik oldum,
Şehrdh-ı cününa sdlik oldum.
Eyvah ki şimdi hükm-i sevda
Esrdr-ı derünu etti ifşa !
Mevc-dver olup muhit-i aşkın

Gittikçe

te.tiH

etti şevkin

Ey hür-lika v:ı· pdk-meşreb
Sevda-zede gönlüm sendedir hep
Mehcür-ı nigdh-ı iltifdttm

İ 'cdz-ı lehindedir hayatım.
Temdid-i cefaya verme ruhsat
Tervic-i reedya eyle himmet !
Ey rüh-ı musavver-i yegane
Mujgdn-ı siyahın geçdi cane.ı.

Bilmem ne garib oldu halim
Sabr etme~e dahi yok mecalim !
Lutj eyle 'Mucib 'e merhamet kzl
Zira ki muhabbet hali müşkil !
Hasretle gzyzp bir sim came
Tasdi 'e nihayet verdi hdme.
Mücib Bey, o akşam ma'hüd manzumeyi ikmal ettikten sonra, iki elini şakaklarına ve
dirseklerini masanın kenarına istinad ettirip biraz zaman istiğrak aleminde kaldı!

- 25 Zihnini işgal eden mesail-i mühimmeden birincisi, alaka-gerdesi
aynel-yakin

olan sahibe-i

müşahede etmek; ikincisi, tercürnan-ı hissiyyatı olmak üzere yazdığı
bir kimse ile piş-gah-ı dil-dara arz ve takdim eylemek hususlarından

idi.
Bu babda en ziyade vasıta-i ittisal hemşiresini görmüş, görmekte de haklı idi.
·· Mucib Bey, Nevber Hanım'ın mahalle

rnuhadderatından,

mu'teber

bir familyaya

sübe olduğunu ve rnümaileyha ile hemşiresi beyninde ülfet ü muhaleset-i kadime
olduğundan husül-i maksada vusul için keyfıyyeti
şiresine açmaktan başka çare olmadığına fikren kanaat

hasıl eyledi.

Maamafih yine bir türlü arz-ı ma-fi'z-zamire cür'et edemiyordu. Nasıl cesaret etsin ki
ı tuffıliyyetinden beri me'Iüf olduğu perde-i mahcübiyyet azmince en kuvvetli
.. i'den addolunabilir!
Hususiyle müddet-i ömründe böyle bir belaya mübtela olmamış ve
\~;fegeldiği alaka meselesini,

sırf eğlenceli bir efsane kabilinden

tarak dinlemiş idi. Gerçi mumaileyh malik olduğu zeka

vJ

isti' dad-ı

harlkul~desine

üraca' atle, seyyale-i berkiyye gibi her cihete imale-i efkar ederek bir tarik-i halas
taharrisinde bulunmuş ise de yine galebe-i sevdaya mukavemet kabil olamayacağına
kat'iyyen hükm etmişti !
Mucib Bey duçar olduğu azab-ı ruhani' içinde halini, atisini piş-i nazar-ı
mütalaaya alarak kemal-i ye's

ile düşünmekte iken hasbel-iktiza

hemşiresi yanına

gelip kendisini dalmış olduğu alem-i hayalatından bidar ve şu yolda bir muhavere
küşadına ibtidar eyledi :
Mediha Hanım : ( mütelaşıyane bir suretle)<< A. .. Kardeşim ! Siz hala yatmadınız
öyle mi? Yüzünüz mütegayyir olmuş! Hele şu aralık fevkalade meşguliyyet-i zihniyyeniz
olduğu bedahaten görünüyor ! Acaba sebebini sorabilir miyim ? >>

- ~6 Mucib Bey : ( Kendini toplayarak) <<Telaş edecek birşey yok. Vücudca biraz
sızlığım var, işte bu kadar !>>
Mediha Hanım :<<Hayır! 1-fiç de öyle değil ! Siz, bendenizden ketrn-i hakikat
~e çalışıyorsunuz, fakat beyhüdedir.>>
Mucib Bey: << Ne var ki sizden saklamış olayım! Bir iki günden beri sahihen
dumda sıtma gibi bir fenalık hissediyorum .>>
Mediha Hanım: ( Kemal-i

i'tina ile)<< Yoksa geçende çekmecemi karıştırırken

-ı dikkatinizi celb eden ve henüz yanınızda bulunan 'Nevber Hanım'ın resmine
mı ettiniz? Rica ederim, doğrusunu

söyleyiniz de meraktan kurtulayım ! >>

Mücib Bey, bu babda iltizam-ı sükut etti. Mediha Hanım ise bu sükutu bir
~ ük bürhan-ı tasdik addeyledi.
Bunun üzerine, mümaileyha yine feth-i kelam edip, dedi ki:<<Bendenizi
üte'essiranenizden

ahval-i

bütün bütün bi-haber mi sanıyorsunuz? Sahife-i vicdanınızda
I

a ettiğinize yakinen hükmediyorum ! Hakikat-i hal de bu merkezde değil midir?>>
Mücib Bey: ( Mütebessimane ) << Adam siz de ... Ne münasebet! Siz hiç
.. cib'inizde öyle bir hal vuku'unu ümid eder misiniz? Henüz keyifsiz bulunduğumu
ırz etmiştim. Yine tekrar ederim ki hakikat-i mesele

bundan ibarettir.>>,

Mediha Hanım:<< Ne demek! İnsanız, melek değiliz ya! Dünyada her hal bizim
<lir. Hasta olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet! Hakkınız var, aşkın emraz-ı kalbiyyeden,
em de mukavemeti na-kabil, dehşetli bir illet olduğu erbab-ı vukuf beyninde
müsellemdir, fakat ne yalan söyleyim, sözlerinize pek de inanamayacağım ! Çünkü biraz
dikkat edilirse 1laim-i simanız -gizlemek istediğiniz- asar-ı muhabbeti izhar ve isbata
çalışır gibi görünüyor!>>
Bey' in yanına yaklaştı.

diyerek, olduğu yerden kalktı, sigarasını yakmak ıçın Mücib
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-~

etle alıp okumaya başladı.
Manzumenin hin-i kıraatinde ise b'içare Mücib'in çehresi, kemal-i ızdırab

ü

cübiyyetinden, kirazlara gıbta bahş olacak derecelerde, g~h kıpkırmızı olur gah
ecan-ı kalbden, limon gibi sapsan kesilirdi.
Mediha Hanım, üç beş dakika zarfında .şiiri baştan baş~ okudu. Bir aralık her
de -cism-i camid

.~ibi.. sakit ve sam,i bir halde kaldı. Nihayet yine mümaileyha

da hüküm-ferma olan sükutu ihlal ederek dedi ki : <<Gördünüz mü? Keşfim nasıl isabet
·. Hala Nevber Hanım'a olan aşk ve muhabbetinizi inkarda ısrar edecek misiniz?>>
Mücib Bey:<<Vallahi ne diyeceğimi ben de bilmiyorum!>>
Mediha Hanım.c'<Te'essüf etmeyiniz! Bakalım Allah ne gösterecek. .. Elbette bir çaresi
unur. Maamafih böyle mühim ve nazik bir noktada daima ihtiyatlı davranmak lazım
eceğini de ta'rife hacet yoktur. Çünkü işin şüyü'u vuku'undan

fenadır!>>

Mücib Bey:<<Şimdiki halde benim korktuğum, düşündüğüm bir iki cihet var. O da
derle validenin ileride işe vakıf olabilmeleri ihtimalidir. Eğer ma'lümat alırlarsa mutlak ya
icabımdan veya kederimden helak olup gideceğim!>>
Mediha Hanım:<<Siz de a gözüm! Kendinizi birdenbire o kadar me'yüsiyyete
salıvermeyiniz. Biraz ta' dil

ü

tahfıf-i alam ederek, oldukça şen ve şatır görünmeye çalışınız.

İnşallah mes'ıld ve bahtiyar olursunuz. Peder zaten burada değil, annemin tabiatını ise
kala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeylere bile merak eder, muzdarib olur. Bir de işi
bizden başka bilen var mı ki etrafa aks edebilmesinden korkuyorsun? Yoksa bendenize
emniyetiniz mi yok? Sarihen söyleyiniz de bileyim.>>
Mucib Bey:<<Ne yanlış i'tikad! Benim size olan i'timadım ber-kemaldir. Halimden,
avrımdan şayed validem bir şey hisseder diye korkuyorum. Ah, hemşireciğim' Hiç gönlüme

- 28 ~, im olsaydım böyle belalara düşer miydim? Ne yapayım! İşte bila-ihtiyar sevıyorum.
caba şu yazdığım kağıdın kendilerine i'tası mümkün olabilir mi?>>
Mediha Hanım:<<Salı günü bize geleceklerdir. Elbette bir sırasını bulur, veririm.
Bunun için asla merak buyurmayınız.>>
Kelam-ı meserret-encamıyla, Mediha Hanım, biraderinin yanından ayrıldı. Yatmak
üzere doğruca kendi odasına iltica etti. Mücib Bey, hemşiresi tarafından tervic-i makasıdı
. olunda fevka'l-me'rnül mazhar olduğu müsaadattan ve hususiyle, sevdiğinin yevm-i
mezkı1rda kendi hanelerine geleceği hakkında vaki' olan tebşirattan dolayı ma'sumane bir
suretle sevindi.
Hemşiresi gider gitmez, hemen paltosunun cebinden ma' şüka-i vicdanı olan "Nevber
Hanım" ın resmini çıkarıp yine (gaşy olurcasına) kemal-i iştiyak u hararetle nazar-ı temaşadan
irdikten ve bir aralık da <<Ah ... Nevber acaba sana malik olacak mıyım? Yoksa ateş-i
hassürünle mahv olup gidecek miyim? Süphanallahl Bu ne garip haldir? Biraz zaman evvel
salime niimüne-i imtisal olabilecek kadar tahsil-i kemalat ile uğraştığım ve aşk, muhabbet
demek olduğunu bilmediğim halde şimdi üzerimde tesiratı görülen şu inkılab-ı müdhiş
rden peyda oldu! 0£1 Maziye irca-]

nazar ettikçe halden müteneffir oluyorum! İstikbald~

kim bilir ayine-i kader ne suret gösterir! Dün memnun ve müteşekkir idim, bugün
emaliyle mahzun ve müte' essirim Yarab ! Bu ne kadar ser~takat-ruba bir tahavvüldür!>>
I<

.. ollu, mırıldanma nev'inden kendi kendine biraz söylendikten sonra yerinden kıyam etti .
Gecelik elbiselerini giydi, yatağa girdi, uzandı. Mübtela olduğu tab' -ı ruhaniyye ilca:,ıyla
aradan çok vakit geçmeksizin derin bir uykuya daldı .

Şurasını kari'in-i kiram hazerannın nazar-ı intibahlarına arz etmek isteriz ki Mucib
Bey'in hal-i ibtilasıtıa bakılıp da artık vazife-i me'rnüriyyetine filanına devam etmiyor zarınolunmasın. Mir-i mumaileyh bais-i feyz

ü

rifatı olan Kalemi'ne yine kema-fi's-sabık

- ..!.9 -

üdaveme"t e\mekte ve te' essürat-ı vicdaniyyesinden arkadaşlarına bir ser-rişte verebilmek
tirazıyla da daima hilaf-ı mu'tad izhar-ı rıeşat

inbisat için nefsini mecbur görmekte idi .

ü

Hatta bu ikdam u mesa·1ı mebrı1resi sayesindedir ki mahiye almakta olduğu üçyüz · ~

~

..

ruşa yüz daha zam ilavesiyle maaş-ı haliyan dörtyüze iblağ edildiğinden, beynel-akran
haiz-i nisab-ı iftihar olmuş ve bu cihetle kendini çekemeyen ve her suretle tesri'<i zevaline
çalışmakta bulunan rüfekasını bir kat daha hüzn- i matem içinde bırakmıştı.
Mucib Bey'in böyle bir müddet-i kali]e

zarf ;,ı.da

hem evliya-yı umurun ez-her cihet

üsn-i nazar u teveccühlerini ihraz etmek.hem de tali'in bir müsaade -i fevka' l-adesine
mazhar olarak yüz kuruş kadar zamm-ı maaşa nailiyyefü: meslekdeşları arasında kesb-i şeref

Ü

eylemek mensüb olduğu lfalemce en azametli,en şanlı muvaffil.kıyyetlerden add-

A

Nadirattan olmak üzere vuku' bulan zamm-ı maaş maddesi ise arkadaşlarının tekrar
urük-ı adavet ve kin-i hasüdanelerini fena halde tahrik ve tehyic ettiğinden mümkün olsa
hemen Mücib'i bir kaşık suda boğmak isterler ve fakat buna da bir türlü imkan bulamazlar
'İşte esbab-ı meşriıhaJ~,1 dolayı bunlar yine bıçarenin üzerine ervah-ı habise gibi musallat
l '',r •

·l

.. -.( ,.

/ f ·;ı ı_·,

Ara sıra hanesine gidip gelerek kendisini de i' ade-i ziyarete mecbur etmek
da bulundular! · ''

Lakin Mücib Bey, biraz zamandan beri hayalat-ı aşıkanesiyle uğraşagçld!ji

cihetle,

ının da'vetlerine kah keyfsizliğinden kah kesret-i meşgüliyyei'rıdi:,t bahs ile beyan-ı
'zeret edip, icabet değRehemmıyyet'bile vermedi.
Şu aralık zihnini

i:şga\ eden şeylerden başlıcası yar-ı can ittihaz eylediği Nevber

'ın şahsını re'ye' ~-ayn müşahede etmek arzusu idi. Mukaddema Mücib Bey'le Mediha
beyninde cereyan eden bir muhaverecik sırasında, miimaileyhünın Nevber Hanım'a
üte'allik <<Salı gı'.ı'"ü bize geleceklerdir>> yollu vaki' olan ifade-i şif'ahiyy1t~indeıı1çocuk
~ •;.~,iemrde her ne kadar memnun olmuş idiyse de maksadın hayyiz-i fi'te çıkması, aradan
1

gün kadar bir müddetin mürüruna mütevakkıf ve bu da Mücib Bey gibi muhabbetle daha

idÜ·
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yeni i'tilafa başlamış, sabırsız bir delikanlının haline nazaran, pek güç ve ağır olmakla,
yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyor idi.

-.ıı Vaktaki günler birbirini tevali ve te'aküb ettikçe, Mucib Bey'in kalb-i hasret-perveri,
kemal-i ızdırab u halecan ile mali olduğu halde fikrince bir ıyd-ı ekber addederek şiddetle
intizannda bulunduğu salıya bitişti. Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına
çağırdı, ma' şükasınırı gelip gelmediğini sordu. Binaena leyh şu vechile te' ati-i mükalemata
başlanıldı:
Mediha Hanım:<<Daha iki saat kadar vakte muhtac] Lakin onlar buraya gelinceye
değin, siz de tabii Kalem'de bulunacaksınız değil mi?>>
Mücib Bey ( biraz mülahazadan sonra):<< Şazz nev'inden olarak bir gün evde
kalırsam ne lazım gelir! Bu babda bahane bulmak ise güç bir şey midir? Keyifsizliğimden
ahs ile Mümeyyiz Beyefendi'ye bir tezkere yazıp göndersem olmaz mı, ne dersin? Bu gün
evden dışarı çıkamayacağım. Hatta çıkmak istesem bile ayaklarımda meşy

ü

harekete iktidar

göremiyorum!>>
Mediha Hanım (endişeli bir tavır ile bila-ihtiyar ) :<< Allah encamını hayır eyleye! Siz
bilirsiniz, zararı yok!>>
Mucib Bey:<<Her ne hal ise şimdi bendenize lutf eder de Nevber Hanım'ın ne yolda
görülebilmesi mümkün olacağını söyler misiniz? Düşündükçe zihnime dokunuyor!>>
Mediha Hanım:<<Güzel ama siz de ...Bu kadar telaşın ne lüzumu var ya? Acele
sek nihayette nedamet,,1e•enni"edersek neticede selamet buluruz. Yatak odanızın her iki
ceresi de zaten bahçeye nazır bulunmak hasebiyle Nevber'i layıkıyla temaşa edebilmek
için müsaittir. Bundan daha münasib bir mevki' olamaz zannederim. Validesi tabii yukarıda
oturur. Annemle müsahabete koyulur, ben onu alır bahçeye inerim. Siz de ma'hüd pencere
perdesinin aralığından, istediğiniz kadar seyredersiniz.>>
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Mucib Bey:<<Ah, hemşireciğiml Ötedenberi hakk-ı acizanemde göstermekte
lduğunuz merhamet

ü

mürüvvet-i ali-cenabanenize büyük büyük teşekkürler

ederim.

ekala] Bundan böyle nasıl emrederseniz öyle yapacağım.>>
Mediha Hanım:<<Estağfurullah! Emir değil, muradım, harekat-I
,. ragatle kaide-i ihtiyata .·rtyet, her halde mücib-i SJ adet

ü

ist'ı d.t-kfüaneden
1

selamet olacağını arz eylemek

·. Mukaddemce ele. ifade ettiğim gibi inşallah kariben nail-i meram olursunuz.>>
Mücib Bey:<<Kimbilir! İstikbal karanlık bir şeydir.Onun için işin ne suret kesb
edeceği, şimdiden kestirilemez. Maamafih bakalım o da beni sevecek midir?>>
Mediha Hanım:<<Seveceğine şübhe mi ediyorsunuz! Dünyada sizin kadar latif ve
\

tafeti nisbetinde zarif olan bir delikanlıya mazhariyyet/nden dolayı müftehir olacak ve belki
babda vasıta olana rüşvet bile verecektir.>>
Mucib Bey (bir sayha-ı meserret iz.harıyla): << Etme, etme Allah'ı seversen! Daha
r-murad olmadan beni mürde-İ şadiye mi uğratacaksın? Baksana, sevincimden gönlüme
acaib bir hal geldi!>>
Mediha Hanım: <<Hele bir kere i'Ian-ı muhabbet yolunda yazmış olduğunuz
manzumeyi okusun, bir kere de vech-i pakinizi, fıkr-i tab-nakinizi görsün, o zaman, bu
vve-i mücazebeye takat-yab olabilirse, ben meydandayım! Hasılı şunu demek isterim ki
ikiniz de güzel ve yekdiğerinize layıksınız.Hemen Cerıab-ı Hak, süret-i meşrü'ada

>>

Özünü ikmal edemedi. Oda kapısından içeriye bir cariye girdi. Mediha Hanım:<<Ne

· iyorsun Dilpesend? >> sualini irad edince, cariye.c-Efendim, Büyük hanımefendi, size
bazı şeyler söyleyecekmiş. Şimdi bekliyor.>> cevabını verdi. Mediha Hanım
<<Geliyorum!>> diyerek, hoplaya hoplaya odadan çıktı, doğruca validesinin yanına gitti.

_ 13 ~
Mucib Bey, odasında yalnız kaldığı cihetle biraz müddet, derya-yı tahayyül

ü

tasavvuratın

üdhiş müdhiş dalgaları araSii'\&. yuvarlandı durdu. Bu esnada masa üzerindeki saat, dördü

-

çalmakla mumaileyh uykudan uyanırcasına

kendine gelerek ve gayet hazin bir ah-ı serd

çekerek, imate-i vakt için eline bir gazete alıp mütalaaya başladı. Fakat
değildi ki okuduğu

şeylerin rnezayasına

Olanca kuvve-i
e çeşman-ı

kesb-i

bıçarenin

aklı başında

vukuf edebilsin'

müfekl<lresi "Nevber"in

zevk-i temaşa-yı

cemali noktasına

münhasır

hasret- nı~anı ise dakika-be-dakika, sevgilisinin vüruduna muntazır idi. Mücib

Bey, bu hal ile beraber bir yarım saat kadar daha vakit geçirmişti. Lakin zaman-ı intizar
uzadıkça pek muzdarib oluyordu. Binaenaleyh her ne cihete tevcih-i efkar ettiyse, teskin-i
ızdıraba medar olacak bir şey bulamadı.Bir aralık oturduğu koltuk sandalyesinden kalkıp
anın enini boyunu dolaşarak, nefsine hitaben.ceOf .. Ne de garib taliim varmış! Evvelleri
-alaka mes'elesinden vareste bulunduğum zamanlar- şunun bunun ibtilasını işitir de
müteaccibane gülerdim! Cay-ı nazardır ki şimdi o belanın en dehşetlisini vücüd-ı navanımda hissediyorum! Bu gün ihtiyar etmiş olduğum

tarz-ı hareket hakikaten hande-i
/

igrabı da'vet edecek hallerdendir! İşte sa.ika- iı muhabbetle kendi kendimizi bir odanın
0

· çine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş çıkaramıyoruz. Ah!

<< Olmasın bu hale kimse aşina
Benzemez bir derde derd-i ibtild" >>
Ha! Şimdi belaya bak ki annem keyifsiz olduğumu işitecek, bin telaş ile kalkıp odama gelecek
ve belki bütün gün yanımdan ayrılmayacak! Acaba ne yapayım, ne vesile bulayım? Aman
••
Yarabl Her halde inayet ve merhametine iltica eyledim!>> dedi.
Hatime-i kelamında ise eltaf u inayet-iJubhaniyyeye

olan iltica ve istia.nesi mazhar-ı

hüsnı kabul olmuş gibi o anda hane kapısı şiddetli şiddetli vuruldu. Nevber Hanım, validesi
ile beraber gelmiş idi. Kapı açılır açılmaz, misafirleri istikbal için Mediha Hanım yukarıdan
aşağı bir sür'at-i fevka:la..deile indi. Bunun üzerine iptida Büyük Hanım'ın, ihtiramkarane,
eteğine vardıktan, saniyen Nevber Hanıma dahi mütebessimane bir temenna ettikten sonra,
her ikisini de ta'zimat-ı faık:a ile yukarıya isal eyledi.Mediha Hanım'ın validesi hemen

-

,.,..,
.) .)

-

_ erinden fırlayıp gelenleri karşıladı. Bunlar -mütekabilen bütün gönüllerini istila eden.
eserrat-ı mahsusa simalarına aks-endaz olduğu halde- güle güle odaya dahil oldular.
Merasim-i mihman-rıuvazi layıkıyla ifa olundu. Mucib Bey ise bulunduğualem-i
enhayide, bir taraftan şiddet-i intizar, bir taraftan galeyan-I efkar cihetleriyle adeta çıldırmak
recelerine gelmiş ve hatta şu terıg-na-yı ızdırabdan tahlis-i can için bir aralık avazı çıktığı
dar haykırmak istemiş idi. Bereket versin o sırada hemşiresi yanına gelerek dedi ki :<<Ey,
keyfiniz yok gibi görünüyor! Ne oldunuz?

Mucib Bey:<<A. .. İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı
bden çatlıyorum! Hem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?>>

"Cefayı çekmeyen

Mediha Hanım:<<Ne çare! Sabretmek lazım gelir. Meşhurdur ki

sefanın kadrini bilmez." derler.>>
\

Mucib Bey:<< Her ne ise, biraz daha çekeriz, lakin bu babda valideye bir şey açtınız
?>> Mediha Hanım:<<Ne gibi?>>
Mücib Bey:<<Bu gün evde kaldığımı biliyor mu>> Mediha Hanım:<<Hayır!
eyifsizliğinizden hiç bahsetmedim. Sizi yine Kalem'de zannediyor.>>
Mücib Bey:<<Oh, teşekkür ederim. Bundan dolayı hakikaten memnun oldum.>>
Mediha Hanım:<<Öyle ise bendenize müsaade ediniz de gideyim. Uzun söylemeye
aktim yok. Beş dakika sonra bizi bahçede görürsünüz.>> diyerek savuştu.

_ l4 vaki', mümaileyhanın dediği gibi beş dakika sonra bahçede bir manzara-yı dil-güşa

rü-nüma oluyordu.Nevber Hanım ile Mediha, kol kola verip, aheste aheste ağaçlar altında
gezerek, bazı defa da hafif hafif terennüm etmekte ve tahammül-i beşer haricinde olan
sada-yı şevk-efzaları ise bülbülleri dahi nağm~·perdaz eylemekte idi.Mücib Bey, bu temaşa

yı ruh-perver arasında, bahçedeki

ağaçların

haylületiyle -

bit.hbi

kah görünüp kah

- 34 ybolan- sevgilisinin cemalini bulutlu bir havada doğan bedr-i mürıirin haline teşbih
ediyordu. Bunlar şu suretle biraz daha dolaştıktan sonra geldiler, ma'hüd pencereye nazır
olan bir kanepenin üstüne yaslandılar, tatlı tatlı konuşmaya başladılar.
Artık Mücib'in halini hiç sormayınız! Böyle halavet-i mücesseme ıtlakına seza ve bir
müddetten beri hayaline tapınırcasına müptela olduğu Nevber'in

-insanları değil- hatta

hür-i ,nı bile gerçekten meftün-ı hayret edebilecek derecelerde güzel olan nazenin hıramırıı,

Ietafet-i endamını müşahade edince, derhal heyecan-ı aşktan, çehresi bir al alev içinde kaldı.
Güya ki sıfat-ı beşeriyyetten tecerrüd etmiş de bir sa'ika şekline temessül eylemişti.
Kemal-i telaş ile yerinden kalkıp, odanın içinde gezinerek, bazen rna'şükasının yanına
atılmak için pencereye koşar, bazı kere de dışarı fırlamak kasdiyle, kapıya kadar gidip yine
ric'at ederdi! Şu hal-i müdhiş, biraz daha devam etseydi, biçare Mücih'in orada bayılıp
kalması mukarrer idi.
Bahçede, kanepe üzerinde, karşı karşıya oturmakta bulunan ve sigaralarını içerek
nazik nazik hande-paş olan iki levha-i. letafet, yine yukarıya çıkmak için yerlerinden kıyam
edip, ağır ağır geldikleri semte doğruldular.
Mücib Bey'in gönlündeki galeyan-ı sevda, kızın tavrına, endamına im1aıH nazar
ettikçe, bir kat daha tezayüd etmeye başlamış ve maamafih fikrince en ziyade sühan-ı "'311 olan
bir mesele dahi muhabbetinin nezd-i cananda. mazhar-ı hüsn-i

kabul olup olmayacağını

bilemediğinden, yine tefekkürat-ı amikaya dalmış idi. Nasıl düşünmesin? Ya muhabbeti kabul
olunmayıp da reddedilirse, o zaman bıçare Mücib ne yapsın, çıldırsın mı?
Reviş-ihale nazaran, tutulduğu dam-ı muhabbetten zaten imkan-ı halas mefküd!
Muhadderattan güzel bir kızın gönlünü celbedebilmek ise pek büyük muzafferiyyetlerden
ma' düddur. Vakıa hüsn-i cemal bu babda bir derecelere kadar rnedar-ı muvaffakiyve]
addolunabilirse de yine bazı kere tali' -i na-saz onu da hükümden ıskat erler! İşte Mucib Bey
buralarını dur-a-dur nazar-I mütalaadan geçirmekte iken, Mediha Hanım

oda kapısından

- 35 ·T&ten içeriye atıldı. O, <<Müjde kardeşimi Nevber'in şetaretli bir zamanında

rnanzümenizi

e tutuşturdum. Merakının sevkiyle hemen orada açıp okumak istedi, fakat ben
adım: 'Cebinize koyunuz da bu akşam mütalaa edersiniz. Şu kadar ki-size mahsus

uğundan, yed-i agyara İntikali kat'an caiz olamaz.' dedim,kabul ettiler. Nasıl, iyice

Mucib Bey:<<Ah ... Doya doya seyrettim.Lakin az kaldı çıldıracaktım! Lutfunuza
kkür ederim.Ne yapayım, elimden başka bir şey gelmiyor: Hiç meclis-i müsahabetinizde,
-ı acizanem yad olundu mu?>>
Mediha Hanım:<<Bir kaç defa zikr-i cerniliniz sebkat etti. Bilmem tecahülünden
idir nedir, sizi şahsen tanımamış olduğunu söyledi.>>
Mücib Bey:<<Öyle ise şimdi dışarı çıkmak lazım geliyor.Şuralarda biraz dolaşsam,
ar buradan avdet ederken de güya henüz eve geliyor imişim gibi kendimi arz etsem olmaz
?>> Mediha Hanım:<<Hele biraz durunuz da etrafı teftiş edeyim, sizi bir kimse
örmesin.>> dedi. İki dakika sonra gelip kimse olmadığını irade edince, Mücib Bey hemen
tonunu eline alıp dışarı fırladı.

-.15Mir-i mumaileyh hanesinden dışarı çıktığı zaman, teneffüs için ağır ağır yürüyerek
ultan Bayazıt meydanına kadar inmiş ve orada ahibbôsmdan birine tesadüf edip onunla biraz
vakit meşgul olduktan sonra yine avdet eylemiş idi.Yolda giderken bir kahve içmek arzu
ettiğinden, oralarda kesretle mevcüd olan kıra'athanelerden birine dahil olarak, beş on dakika
daha tevakkuf ve bu sırada bir azm-i kat'l ile yerinden kalkıp doğruca sakin oldukları haneye
eveccüh etti. Eve vasıl olmaksızın hane kapısı açılıp artık misafirleri dahi avdet ediyorlardı.
Mucib Bey, Nevber'i gördüğü gibi gönlü şiddetle çarpmaya, ayakları kuvvetten
düşmeye başladı. .

Mahazi bir mücahede-i kamilane ile olanca iktidarını toplayıp yoluna

devam etti.Ama gözlerini sevgilisinin cemalinden ayırmak bir türlü kabil olamadı]
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Yekdiğerine kernal-i dikkatle atf-ı nazar ettiler. Bu halde biçare Mucib, gayet derin bir göğüs
geçirerek ve şair-i meşhur Nefi' nin :
< <İşve tutmuş ddmeninden, fitne girmiş araya,
Gelmiş ebrülar yine mestane hançer hançere I > >

eytini okuyarak, hanesine girmek üzere kapıyı vurduğu sırada, öteden Nevber Hanım, başını
arkaya çevirip son defa olarak, bir nazar daha atfetmiş idi.
Hasılı Mucib Bey, akşam ta' amından sonra, validesinin odasına giderek, orada bir
müddetci.k hasbıhal ettiler. Badeh~ kesret-i meşgı'.lliyyetinden bahisle, kendi odasına çekildi.
Mediha Hanım, bir vesile ittihazıyla biraderinin yanına gitti.c=Hakikaten işiniz varsa,
eyhüde yere sizi işgal etmeyim!>> demek istedi. Binaenaleyh Mücib Bey dahi:<<Adam siz
e... Benim ne işim olacak! Valideyi ikna için öyle bir söz söyledim. İnandınız mı?
Oturunuz, size havadis vereceğim.>> yolunda idare-i kelam edince, Mediha Hanım oradan bir
sandalye alarak, biraderinin yanına oturdu.
Mücib Bey:<<Haberiniz var mı ya? Bendeniz eve avdet ederken bizimkiler gidiyordu.
Karşı karşıya geldik, yekdiğerimize aşıkane bir suretle bakıştık. Lakin halecan-ı kalbden, az
kaldı orada yıkılıp kalacaktım! Bereket versin gayret ettim de yine kendimi zabt eyledim. Ben
kapıyı çalarken o, başını çevirmiş bana doğru bakıyordu!

Ah... Bu son bakış ta ciğergahıma

e'sir eyledi.>>
Mediha Hanım:<<Yok! Ben seni böyle endişe ve efkar içinde göremem. Pek arzu
ediyorsan hakikat-i hali, bil~traf~alideye

söyleyim. Ne zararı var! Gitsin süret-i meşrü'ada

dest-i izdivacını taleb etsin.»> Mücib Bey:<<İyi ama peder burada değil! Husül-i maksad ise
onun vücuduna ihtiyaç gösterir.>>
Mediha Harıım.c-Pekalal

Gelmesini intizar edelim. İnşallah neticesi hayır

olur.>>Mücib Bey:<<Ah, sabretmeye de tahammülüm kaldı mı ya? Ne çekdiğimi ben

- 37 iliyorum! Maamafih çaresiz yine bekleyeceğiz. Acaba kendisine verdiğiniz kağıdı ne suretle
elakki edecek? Canı sıkılacak mı bilmem!>>
Mediha Hanım:<<Zannetmem ... Hem biz, beş altı gün sonra oraya gideceğiz. Ümid
ederim ki mest leye dair iyi kötü bir şey anlarız.>>
Mucib Bey:<<O halde bir kat daha minnetdarınız olurum. Zaten sizden başka derdimi
ilecek, yarama merhem olacak kim vardır?>>demesi

üzerine, Mediha Hanım kalben

müteessir olduğu halde: <<Hiç teessüf etmeyiniz! Bu alem-i imkanda her şeye çare
ulunur.>'> f:csliyesiyle biraderini istirahat etmek üzere terk edip, kemal-i hüznü rikkatle
endi odasına çekildi.

-16 ~

r-; lhakika

Mucib Bey, yine Kalem'ine devam etmekte ve fakat gönlündeki naire-i

habbet, günden güne şiddetini artırmakta idi.
Yukarıda Mediha Hanım'ın iradesine nazaran beş altı gün sonra Nevber'in ikametgahına gidecekleri anlaşılıyor. Halbuki o teklife hacet kalmaksızın aradan üç gün geçer
eçmez mümaileyha validesiyle beraber kendilerine gelmiş idi. Ne :faidesi var ki Mücib Bey
evde yok idi.
Misafirler hakkında yine hürmet ve riayette kusur olunmadı. Mediha Hanım ise

Nevber'in daire-i vechiyyeslni ihata eden sehaib-i ekdar ile böyle hilaf-ı ade vürudunu kariben
••
zuhuru me'rnül olan dehşetli bir boranın alaim-i mütekaddimesinden addeder ve o cihetle
mümaileyhanın evza' ve etvarını daima nazar-ı teftiş ü muayeneden geçirir idi.Bununla
raber duçar olduğu azab-ı rühaniyyeye çok vakit tab-aver-i mukavemet olamamasından
Nevber'i seri' bir göz işaretiyle salona da'vet eyledi.
İki mehpare-i ismet, Mucib Bey'in odasına gittiler. Kadifeden ma'rnül birer koltuk
sandalyesine oturdular.Mediha Hanım bir aralık, silsile-i kelamı biraderinin macera-yı
uhabbetine intikal ettirip vuku'

-I

hali ber-tafsil anlattı ( ve kemal-i rikkatle) : << Camm

- 38 Nevber'ciğim,

latife ber-taraf, şu Mücibi seviyor musun, sevmiyor musun? Haydi, doğrusunu

söyle de beni merakta btrakma!>>

temenniyatında

'bı°çare kızcağız, rnuhatabesine

bulundu.

karşı ne diyeceğini bilemediğinden,

hayretle başını

önüne eğerek tefekküre daldı. Fakat kalben meserret hisseyliyordu.
Mediha Hanım:<<Niçin

sükut ediyorsun? Ben yakında sizi süret-i meşrü'ada

bahtiyar

görmek için iktiza eden esbaba müracaat edeceğim. Elimden geldiği kadar uğraşacağım.
nasıl uğraşırım bilirsiniz ya, işte öyle uğraşacağım!

Mucib seni cidden seviyor. Hatta o kadar

seviyor ki namınızı bir dakika lisanından düşürmüyor.

Yalnız senden muvafakat için kuvvetli

bir söz isterim!>> yollu. izah-ı meram etmiş ise de mümaileyha
istiğrakdan

Hem

henüz kendisini hal-i

alamamış idi.

Maamafih Mediha Hanım yine ısrarında devam etti. En sonra Nevber, bir tavr-ı
melekanede.c'<Ah,

hemşireciğim ne diyeyim! Cevab i'tasına hicab mani' oluyor,fakat

olunuz ki her emrinizi memnünen icraya müsaraat

edeceğim.>>

te'rninat-ı

emin

hayat-bahşasıyla

beyan-ı muvafakat eyledi.
Mediha Hanım, kaffe-i hissiyatını istila etmiş olan nür-ı sürür-i vicdaninin saika-i
tabiiyyesiyle

yerinden fırlayıp Nevber'i kucakladı. Bir taraftan izhar-ı teşekkür etmeye, bir

taraftan yüzünden, gözünden öpmeye başladı! Bir müddetcik daha bu yolda hasbıhal ve biraz
da Mücib'in kitaplarıyla iştigal edildi. Mu'ahharan

gezmek için hep birlikte sokağa çıkıldı.

Mucib Bey, akşam üstü eve geldi. Doğruca validesinin yanına gitti. Hemşiresi de orada
hazır idi, fakat mezbürenin

çehresinde mer'i olan parlaklığa, gözlerinde

meserrete hiç dikkat edememişdi.

Mücib Bey, ba'de't-ta'arn

ihtiyar kendi odasına teveccüh etti.Yek-nazarda

Iemean eden envar-ı

bir cezbe-i ma'neviyye ile bila-

masa üzerinde zaten muntazam bir suretle

tertib edilmiş olan kitaplarını, kağıtlarını bir tegayyür-i azim dahilinde gördü. Fevkalade canı

- 39 ldı! Odasının içinde aşağı yukan gezinip dururken, sandalye üzerinde ipekten ma'rnül,

__ ıyet zarif bir mendil gözüne ilişti, kernal-i hayretle eline aldı, latif bir rayiha münteşir oldu.
Bu anda Mediha Hanım, gönlündeki şu'le-i mefharet ·wGh-i dil-arasına in'ikas etmiş
enebilecek bir tarz-ı halavet-numa ile biraderinin odasına gelip:<<Bizim yeni keramete ne
uyurursunuz?>> mukaddimesiyle söze girişmek istemiş ise de Mucib Bey: ( bir vaz-t
.ünfa1i1ane ira'e ederek)'<« Allah aşkına, bu ne hal? Odanın içinde büyük bir tahavvül
örüyorum. Ben ise buraya kimse girmesin diye kaç kere tenbih ettim. Bir türlü
anlatamıyoruz!>> hitab-ı itab-amiziyle mukabelede bulundu.
Binaenaleyh miımaileyha dahi cevaben :<< Ağabeyim, lutf ediniz, birdenbire o kadar
"~ etmeyiniz. Sonra 'pişman olursunuz. Odanızı bu hale getiren, yabancı değil; sevgili
ber'inizdir! >> dedi. Mücib Bey maddeyi temyiz edince, Mediha'yı haksız olarak ta'zir
tekdir ettiğine izhar-ı nedametle derhal istid'a-yı afv u merhamete kıyam ve
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mı haza o

-ı mes'adet- nişanda-güzeran etmesi tabii olan halat-ı latifenin neden ibaret olup
<lığının iş' arını hemşiresinden_ süret-i mahsı1sada istirham eyledi

Mümaileyha ise daldığı sükut ve sükunet aleminden çıkıp, tekrar deherı-güşa-yı kelam
olarak, Nevber'e

i'tiraf-ı muhabbet ettirmekte hayli müşktlata tesadüf eylediğini ve fakat

ciddi bir teşebbüs vuku'unda -imkan müsaid olduğu kadar- gayrette kusur etmeyeceğini ve
kendilerine sık sık gidildiği surette, hem validesinin isticlab-ı teveccühatına medar hem de
şaibe-i riya

';/J

tagayyürden masun olan cevher-i ülfet ü meveddet-i kadimeleri şu vesile ile

bir kat daha terakki-dar olacağını. lisan-ı münasible ifade ve itham etti.Bunun üzerine Mücib
Bey, fart-ı meserretinden gaşy olmak derecelerine geldiği sırada, muvaffakiyet-i
bi't-tebrik

vakı'ayı

şükran-I minrıet-darisini arz eyledi. Bil.Jehu gözlerini kapayarak, hal-i istiğrakta

kaldı. Mediha Hanım, biraderinin istirahate ihtiyacı olduğunu teferrüs etmekle, bir kaç
tesliyet-amiz söz söyleyip yanından ayrıldı.
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Vakıa Mücib Bey, uyumak niyetiyle yatağına girmiş ise de muvaffak olamadı. Bir
kadar karyolanın içinde yuvarlandıktan ve ma'şükasının rna'hüd mendilini gözlerine
tup, hazin hazin ağladıktan sonra, bin bela ile uyuyabilmiş idi.

_ 18 Öte tarafta zavallı Nevber ise Mucib Bey'in barika-i cemaline tesadüf ettiği günden
ri, fikrinde acib bir inkılab, gönlünde garib bir incizab hisseder dururdu.
Bir gün Mücib Bey, yine vazife-i me'rnüresine azimet ettiği sırada, bir cariye

asıtasryla, Mediha Hanım'a mahsus olarak, mazruf bir mektub vürüd eyledi. Mümaileyha
mütehalikane suretle kağıdı açtı, muhteviyatını yavaşça okumaya başladı:
Mektub
Nevberden Mediha'ya
Sevgili Hemşıreciğim;
Dünkü gün mülakat olunacağına dair sebk etmiş olan va 'dinizi İfd etmediniz!
Bendenizi akşama kadar . bir intizar-ı medid içinde bıraktınız! Canım sıkılmadı desem, yalan
söylemiş olurum. Emniyet buyuru/sun ki teşrifinize

ma 'ni olan esbabın

neden ileri

geldiğini bilemediğimden, o merak ile gece uyumak için de hayli zahmet çekmiştim. Bu
kadarı da muvdfık-ı insaf mıdır ya?
Lütfen bir haber gönderseniz, ydhud tekasül olunmayıp da iki satırcık bir tezkere
yazmış olsanız ne olurdu? Vicddn-ı aliyyelerine karşı ketm-i hakikat etmek elimden gelmiyor.
Geçende ndil-i iltifdt-ı seniyyeleri olduğum zaman, irdd buyurıılan ta 'birdı-ı nevaziş~kBrJne
mdnend-i sihr-i heldl, cdlib-i kalb-i saddkat-iştimdl olmuş idi.
Hüdd bilir, o dakikadan beri hissiyydtım bütün bütün tahavvül etmiş ve binaenaleyh
muhabbetimin şiddeti, tevazu' perdesi altında dahi setr olunamayacak bir hale gelmiştir!
Ahass-ı amalim daima sizi görmek, daima sizinle beraber bulunmaktan ibdrettir.Bu gün,

41

zzulen teşrif buyuru/ursa pek memnun, pek müteşekkir kalırım. Ümid ederim ki niyazım
af olunur. Baki ihlas ve muhabbet efendim.

Hemşireniz
Nevber
Mediha Hanım'ın mazhar olduğu hüsn-i kabul hale nazaran bu babda husfile gelen
rrat-ı kalbi)_Yes~iın1 ta'yin-i derecatı hakkında beyhude teksir-i sevada ıüz;{im görünmez.
".ileyha az bir zaman içinde cevab olarak şöyle bir şey yazdı, mektubu getiren cariyeye
di' an mahalline irsal eyledi.

Mektub
Medihadan Nevber'e
Azizem Efendim;

Arz-ı Bdbil 'den mi geldi, bu ne bir sihr-i acib? "Ger itdb eylerse de mazmunu amma
-firib. " İhsae-aôme-i aliyyeleri, dest-i ta 'zim ü iftihar ile alındı. Mülakat va 'dinin incdz
nmamasından dolayı beydn-ı tdessür buyuruluyor! Halbuki bendeniz, bir iki günden beri
"·adığım şiddetli bir nezleden o kadar zedelenmiş, o kadar rahatsız olmuştum ki adeta
'falanmış ve akşama kadar yataktan kalkmaya muktedir olamamıştım! Bu ma 'zeretten

Ma 'lilm-ı ismetôneleri olmak lazım gelir ki muhibbeniz, ber-muktezd-yı tabl-« meslek
"'md vefô-yı ahde ri 'ayet edenlerdenim, Kalbim merkez-i sadakatte sabit ve mebnidir.

'eşrebim ise herco i('iğe hiç bir vakitte tenezzül etmez .
••

Hakkımda ibraz buyuru/an iltifat u teveccuhôt-ı rsrre-pervenineierine

inşallahti

müteşekkirim

~t, teyessiirde

Te 'ala, o teveccüh kuvvetiyle şdhid-i gulçehre-i emelin mfr1

~'-nümd olabileceğinden eminim.
M,do.mtifih hakk-ı acizanemde temddi-yi hissiyf~t~ı teveccüh-kdrdnelerini

istid'd, te,

•srı"'-i iradelerinin infazı hususunda zimmet-i sadakat u hususiyete terettüb eden vazifeyi

derhal icrd etmeye mütevakkıf olduğunu bildiğimden bu gün mücerred mulôkat-ı
seniyyeleriyle şerefi-pi, olabilmek için bir saat sonra tasdi 'e şitdb edeceğimi arzeylerim.
Bdki

=» afiyet efendim
Hemşireniz
Mediha

- -2 -

Vakt-i mu'ayyende Nevber Hanım'ın konağına gidildi.Mucib Bey, ber vech-i mu'tad
akşama yakın Kalem' den avdet edip de gece,odasına çekildiği sırada, keyfıyYei; hemşiresinden
istibşar edince ve bahusus sevgilisi tarafından gelen mektub ile ol babda yazılan
cevabnameyi görünce, gönlü bir şu'le-i cevvale gibi tabakat-ı süruru saranın en ali
derecesine su'üd etmişti.
Hemen saika-ı meserretle yerinden kalkıp odanın içinde dolaşmaya, Mediha Hanım' a
teşekkürler, minnetler, takdirler arzetmeye başladı.Bu hal ile beraber bir saat kadar teati-

yı

efkar ve idame-i neşat olunarak ba<leh~ mürnaileyha odadan çıktı.Artık böyle bir gecede
Mücib Bey'in gözlerine kolay kolay uyku girebilir mi? Mahbub-esinden varid olan
iltifatrıameyi o akşam, bir defa değil, seksen kere müştakane

rıazar-ı mütalaadan geçirdi.

Fakat bir türlü gönlüne kana'at-bahş olmadı.Okudukça okuyacağı geliyordu! O kadar sevdi, o
kadar beğendi ki öptü, okşadı, koynuna koydu. Biraz sonra yine çıkarıp mütehassirane
okumaya koyuldu. Elhasıl mebhüs-ün-anh mektubun her kelimesi vücüd-ı sevda-perverine
t

if'aze-i ruh kabilinden idi. Mumaileyh gece saat yediye kadar kendine mahsus bir takım
hayalat ve tasavvurat ile oyalandıktan sonra yatağına girdi, müsterihane suretle uyudu.

Nevber Hanım, daha onaltı yaşına yeni yetişmiş, halavet-i rnücesseme ıtlakına şayan, asile

••
ve afife,melek gibi bir kızcağız olarak bedfa-i, cemali herkesin rıazar-ı teveccühü
muhabbetini calib ve dirayet ve zarafeti dahi hüsnüyle mütenasib idi. Biçarenin Mücib Bey' e
müte'allik olan muhabbet-i ismetkararıesi günden güne tezayüd ediyor ve ara sıra hasbıhal
edip de gönlünün zehrini dökmek için yanında bir hemraz bulamadığından nihayet
erecelerde sıkılıyordu. Hele müddet-i ömründe böyle bir badireye uğramadığıyçün rnaksad-ı
meşrü'unu istihsal emrinde nasıl bir hatt-: hareket ittihaz etmesi lazım geleceğini de zihnen

- ...• ".) tasavvurdan aciz idi; çünkü bütün kuva-yı müdrikesini siyab-ı sevda bürümüş idi. O cihetle
daima Mediha'nın re'yine müracaat mecbilriJYeİıiıdebulunurdu!
. Balada Nevber Hanım tarafından vuku' bulan da'vete, Mediha'nın müsara'aterı icabet
eylediğini yazmıştık. Binaenaleyh o mülakattan sonra, dört günün üç buçuğunu,

gah Mediha

Nevber'in hanesinde, gah Nevber dahi Mediha'nın evinde geçirerek, bu suretle habl-i metin-i
muhabbeti bir kat daha sıkıştırmaya teşebbüs ettiler.
Bir cuma günü idi ki yine rniimaileyha validesiyle beraber Mediha'nın hanesine
gelmiş ve o gün, letafet-i havadan istifade etmek emeliyle, gerek Nevber'in gerek Mediha'nın
validesi gezmek fikrine düşmüşler ise de Nevber, her nedense temaruz edip ruy-i muvafakat
göstermediğinden, onlar gittiği halde iki genç kız yalnızca evde kalmıştı. Güzel bir fırsat mı
buyuracaksınız? Mucib Bey nerede mi diyeceksiniz? .. Hayfa ki mumaileyh sabahleyin
ahibbasından birinin ziyaretine gittiği cihetle henüz eve gelmemiş idi!
Bu iki levha-i letafet bir vakit ahval-i vicdaniyyelerini yekdiğerine teşrih ile
dertleştikten ve biraz da bahçeye inip dolaşarak tefric-i bal ettikten sonra yukarıya çıktılar.
.Aşıkane, ruh-perverane şarkı söylemeye, piyano çalmaya başladılar.Bereket versin ki Mucib
orada değildi. Yoksa şu temaşa-yı aram-rubaya karşı tecennün etmesi agleb-i ihtimal idi!
Maamafih aradan çok geçmedi, mumaileyh bulunduğu mahalden -fevka.\.ade bir hiss-i
erüna mağlub olarak- kalktı, doğruca eve geldi. Fakat daha kapıdan içeri girer girmez, güzel
ir nağmenin piyano ile hem-ahenk olduğunu işitti. Bu sada-yı hayat-efzanırı hangi dehandan
rüc ettiğini -sür' at-i intikali hasebiyle- def aten idrak edince gönlündeki ceriha-yı
uhabbet tazelendi, vücudu baştan ayağa kadar lerze-nak oldu ! Mücib Bey, sayyadın dide-

üz-ı intizar olduğu saydı ürkütüp kaçırmamak hususunda iltizam ettiği sükunetten ziyade bir
dikkat ve ihtiraz ile merdivenden yavaş yavaş yukarıya çıkarak bulundukları odanın kapısına
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O sırada Mediha ile Nevber, hiçbir şeyden haberdar olmadıktan başka, bir şevk-i
şedid ile ibtida ettikleri terennümat-ı vecd-averane ilcasıyla kendi varlıklarından bile tecerrüd
etmiş ve binaenaleyh her ikisi de gönülleri alem-i baJajı safada cevelan etmekte zarın
A

olunabilecek kadar rnüstağrak-ı zevk

A

ü

-·

A

sürur olduğu halde, nev-zuhur bir şarkı geçmekte

bulunmuş idi.
Böyle bir bezrn-i letafet-bahşayı dışarıda kernal-i beht

ü

hayretle temaşaya dalmış

olan Mucib, bütün bütün muvazerıe-i akliyjesıı{ı kaybederek bulunduğu noktadan bir hatve
ileriye gidemedi. A' sab ve adalarına bir irıhilal-i külli tarı oldu! Zavallı delikanlı, bir taraftan
musikinin te' sirat-ı şedidesine, diğer cihetten ma' şiıkasının hüsn~', sadasıyla afitab-ı cemaline
takat-yab olamadığından, kaffe-i havassı uyuşarak, inledi ve müşabih bir ah-ı cangah
keşidesiyle derhal bayıldı, yere yıkıldı.
Bu hadise-i nageh-zuhür üzerine, kızların biraz evvel icr§. edegeldikleri aheng-i
meserret, tamamiyle küdüret ve me'yfısiyyete. münkalib oldu. Biçareler fena halde şaşırıp
sür'atle yerlerinden fırladılar. Mücib Bey'in yanına koşarak ağlamaja, feryad etmeğe
başladılar.
Hemşiresi muttasıl yüzüne su serper, Nevber de seylab-ı eşkini tereşşüh ettirmekle
beraber du'a-yı afiyetine hasr-ı enfas ederdi. Vakıd iki üç dakika sonra mumaileyh ayılmış,
gözlerini açmaya muvaffak olmuş idiyse de yine gereği gibi kendini toplayamamıştı.
İki genç kız, yekdiğerine zahir olarak hastayı ağır ağır yatağına naklettiler. Biraz sonra
Mücib Bey'in kuva-yı zihniyye:s·i hal-i tabi'ı'jıfl; ittihaz edince, evvel-be-evvel nazar-ı tahassürü
yanı başında mağmum, endişenak ve hazin bir halde bulunan Nevbere taalluk eyledi!
Delikanlı olanca cesaretini toplayıp rnahbübesine bir tarz-ı aşıkane ile dedi ki:
<<Ah ... Meleğim! Sizi böyle rahatsız ettiğim cihetle afvırnı temenni ederim. Bu sabah
dışarı çıktığım ve akşama kadar gezip, eğlenmek azminde bulunduğum halde ma.ı~İb.haren
-mukaverneti yed-i iktidarımda olmayan- garib bir sevk-i kaderle yine buraya avdete mecb~r
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oldum! Meğer şu vesile ile zat-ı seniyyelerirıin ni'rnet-i mülakatlarına nail olacak
imişim.Ah ... Teşekkür ederim .. Teşekkür ederim ... >> ·
Bunun üzerine biçare Nevber'in yüzü hicabından kiraz gibi kıpkırmızı kesildi! Gözleri
yaşardı, başı zemine mütemayil olduğu halde heyecan-ı aşkından bir söz söylemeye muktedir
olamadı.Mediha Hanım, zuhur eden fırsattan bil-istifade sabırsızlıkla dedi ki:
<<İşte zamir-i tarafeynin yekdiğerine olan muhabbet-i ciddi,1elerı hazı kere bu mis~ltü
.I

halat-ı acibe ve tesadüfat-ı garibe ile meydan-ı sübuta çıkarı Demincek vuku'a gelen
hadiseden dolayı bilseniz hanım ne kadar ağladı, ne kadar muzdarib oldu.>>
Söz bu raddeye gelince Nevber Hanım safvet-i vicdan ve ihtizazlı bir sada ile dedi ki:

'\

I

<<Bendeniz, Beyefendi 'rıin rahatsızlığına sebep olduğum için lıles.sllf ediyorum, yoksa
kendi nefsimi zerre kadar düşündüğüm yoktur. Hemen Cenab-ı Şafi' - ı · Mutlak şifa-yı acil
ihsan buyursun.>>
Mucib Bey (hararetle) : <<Hakkımda mütevaliyü'z-zuhür olan hüsn-i ieveccühünüze
ne türlü arz-ı şükran edeceğimi bilemem! ~fa~m.afih uğradığım ihtilacatı gönlüm pek büyük bir
saadet nisbetinde telakki ediyor. İ'timad buyurulsun ki ni'rnet-i gayr-i müte rakkıbe
kabilinden olarak sizi böyle yanımda görebilmek şerefine mazhar olduğum için kendimi
m;i.'fevka't-tab; iyattan ma' dud bir mefharet-i azime ve mes'~diyjrt; mükemmele dahilinde
buluyorum. Yemin edebilirim ki bu alemde teveccühü muhabbet-i ismetanelerine naili-_1Je.irest
l'l

büyük bir mes'G°diyye.i daha tasavvur edemem. Acaba şu meftüniyyıl Ü h~lisiyyet-i acizaneme
mahkeme-i vicdanınız ne suretle hükmediyor?>> diyerek, arz-ı muhabbete bir girizgah
bulmak istedi.
Garibdir ki Mucib Bey, hemşiresinin orada mevcudij'.fetii'\Joı kalben bir dereceye
kadar adem-i hoşnfıd!j?1 hisseylemiştil
.,

Mediha Hanım hasbe'l-iktiza odadan dışarı çıktığı gibi mumaileyh yatağı içinde
doğrulup rna'şiikasına (kemal-i iştiyak ·u halecan ile): <<Güzelim, işte biz bize kaldık!
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Müsaıde

buyurursanız bir şey soracağım. Lakin rica ederim açıktan açığa konuşalım. Benim

size olan muhabbetim hayatımla kaimdir. Acaba devam-ı teveccühünüzden

emin olabilir

miyim? Esir-i pençe-i aşkınız olmuş bir biçarenin lutf eder de niyaz-ı müsternendane ve
nıuhabbet-i ihlaskaranesini kabule tenezzül buyunır musunuz?>> yollu müsterhirnane bir kaç
söz söyledi.
Nevber Hanım'ın benzi attı, tekmil a'zası ra'şedar oldu. Mashaza ikisinde de tesir
başka başka hüküm-ferma idi. Mumaileyha aşıkına tatlı bir nazar atfederek
sada ile bila-fütür: <<Efendim)ıakıkat-i

rikkaf.,en%'" bir

hal aranılırsa, cemal-i kemalinizi bir defa görenler

ile'l-ebed yanınızdan ayrılmamayı arzu eder. Bendeniz bu güne kadar gaile-i muhabbetten
· vareste idim, fakat efendimize tesadüf ettiğim yevm-i ma'hGddan beri, gönlümde bir incizab-ı
şedid peyda oldu! Hulasa, kaffe-i

tJ$c1.Wür& ti tahayyülatım

size 3;ıddir. İ'tikad-ı cariyanemce

dünyada en büyük şeref ve meziyet hüsn-i teveccühat-ı devletlerine nailiyyetfe,, ibareuir.:->
dedi.
Mücib Bey, gördüğü iltifattan dolayı bayağı ciiiıCın getirebilecek bir hale gelip
meserretle haykırarak: <<Ah ... Elmasım! Teşekkürat-ı minnetdarimi yine tekrar ederim. Billah
senin için feda-yı cana hazırım. Eğer size malik olamazsam kederimden, ya kahr olup
gideceğim, yahut çıldıracağım! Hayatım yed-i iktidannızdadır

Halime merhamet buyurunuz

da nazar-ı şefkatinizi, şeref-i mülakatınızı bendenizden dirig etmeyiniz.>> ·r.iiyedr:iştll .
Nevber Hanım (t-\etanetle): <<ÇEmin olunuz ki cevher-i muhabbetinizi ömrüm oldukça
muhafazaj'vicJarnmda

hıfz edeceğim ve sizden başka bir kimseye ... >> Bu sırada Mediha

Hanım odadan içeri girdiği cihetle, Nevber'in yarı lakırdısı ağzında kaldı.
Mücib Bey'in muradı, ma' şükasına vicahen muhabbetini arz etmek ve muhabbetinin
mazhar-ı kabul olduğunu lisanından işitmek idi. O matlab hasıl oldu.

47
Binaenaleyh Mucib Bey, dünyanın ve belki bulunduğu odanın her tarafını ravzatü'lcinandan niımüne-numa olacak bir hal-i Sô~J-bahşaiçinde görüyor ve gönlünde cilveger olan
asar-ı şevk u sürur ile ayakta gezebi-lmeye dahi muktedir oluyordu.
Mumaileyh bu yolda bir müddet daha ııı:.Ş~·~nd-i sahba-yı muhadenet olduktan sonra
bütün bütün kesb-i ifakat etti.
Esrıa-yı muhaverede hanımlar da sokaktan avdet eyledi. Nihayet iki sevdazede
A

yekdiğerinden kernal-i süzişle ayrılmaya mecbur oldu. Nevber Hanım, validesiyle beraber,
hanelerine tahvil-i pay-ı azimet etti.

;; /:";\hak1kaMücib Bey sevdiğinin sima-'.JI !etafet-pır&sını daima nazargah-ı

td+3kte ·.

tuttuğu hayalinden bin kat bala-ter bulmuş ve saye-i cananda biraz evvel nail olageldiği

mes'üdiyye] müfürakat-ı vakıa üzerine gide gide mübeddel-i me'yı1siyyet olmaya başlamıştı!
Valide-i müşfıkasının henüz cereyan-ı halden zerre kadar ma'lümatı yok idi. Çocuğun yanına
gidip de benzinin uçukluğunu gördüğü gibi hemen mütelaşiyane bir suretle keyifsiz olup
olmadığını sordu.
Delikanlı mümkün mertebe cebr-i nefs edip renk vermemeye çalışarak ve yüzünde bir
beşaşet izhar ederek dedi ki: <<Valdeciğim, merak edecek bir şey yok. Yalnız vücudumda
biraz kesiklik fıl~n var, galiba soğuk almışım. Her ne ise elbet savuşur!>>
Bihaber valide oğlunun ifadatına layıkıyla ehemm~yı1 verip ciddi bir tarz ile vücuduna
iyice dikkat etmesini, gece yatarken biraz ıhlamur veya çay içmesini, sıkıca örtünüp
terlemesini, sabahleyin dışarıya açık saçık bir halde çıkmamasını uzun uzadıya tavsiye eyledi.
O akşam Mucib Bey, validesinden fırsat buldukça hemşiresiyle te' atif efkar eder ve
eğer sevdiğini ele geçiremez ise bundan böyle hayatın hiç bir lezzetini bulamayacağını
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Bir aralık Mediha Hanım, biraderine dedi ki: <<A carumniçin o kadar acele
ediyorsun? Ben zaten işi i.1ahhüd etmedim mi? Kader müsaade ederse ikinizi de ber-murad
edeceğim! İşte geçende yine pederden mektub aldık, bir iki güne kadar bu tarafa geleceğini
kat'iyyen yazıyor. Hele selametle buraya gelsin de o vakit ummadığın şeyler görürsün!>>
Mucib Bey (hiddet-amiz bir tavır ile bağırarak): <<Of1 Onun da o bitmez tükenmez
işlerinden artık illallah! Korkarım ki kendi gelinceye kadar beni mezarda veya tımarhanede
bulmasın!>> dedi. Bunu mütea.ıkıb o güzel ve ruh~ferver gözlerinden baran-ı bela gibi
dumü- i tahassür boşandı!
Mediha Hanım, biraderinin yes den muhassal ieessuratı izale ve hiç olmazsa bir
dereceye kadar tahfif etmek maksadıyla: <<Allah aşkına bu türlü vehmiyata vücüd verip de
rahatsız olmayınız I Mümkün müdür ki dünyada bir adammelıass-t matlabı arzu ettiği anda
husül-pezir olsun. İnsan ümid ile yaşar, ümid ile müteselli olur, ümid ile çalışır, nihayet
maksuduna zafer-yab olur. 'Şam-ı firakın ahiri subh-ı Visaldir' derler, biz de bu babda
iltizam-ı sabredersek nail-i amal olacağımızda şüphe iktiza' etmez.>> yolunda bir takım
ikna' at-ı halisane serd etti ve binaenaleyh oldukça teskin-i ızdırabına da muvaffak oldu.
Mucib Bey istirahat için yatağına uzandı, çok geçmeden uyumaya başladı. Mediha
Hanım Lahavle okuyarak kendi odasına çekildi.

ı.

Hüsrev Efendi ki Mucib Bey'in pederidir. Mumaileyh Manisa'da olan mesalih-i
zatiyyesini tesviye ve itmam ederek o gün sabahleyin İstanbul' a vasıl ve bir melek-i mübeşşir
gibi hanesine nazil olmuş idi.
Mücib Bey henüz uykudan kalktığı, odasında kahve ve sigarasını içmekte bulunduğu
sırada idi ki velinimet pederinin vürudu üzerine sür'atle yerinden fırladı, istikbaline şitab
eyledi, kemal-i ihtiram ile ellerini öptü.Miirnaileyhin şu suretle muvasalatı bütün ev halkının
badı-"i

mesrur~jet olmuştur denilse yalan olmaz.
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Mücib Bey'in gönlündeki ferah ve inbisat bir derece idi ki yüzünden, gözünden her
a nür-:

beşaşe.i saçılıyordu! Hele Mediha Hanımda kalben husule gelen rnemniıniyyet

Mücib Bey, ba'de't-ta'am odasına gidip tuvaletini h,~1ati yine mahalt-i mt'muriyyei,ae

Yolda kalem arkadaşlarından Sa' di ve Lütfü Beylere tesadüf etti, her ikisini de
ane suretle selamladı ve hatta bil-münasebe pederinin gelmiş olduğunu da ilave-i makal

Mı1'maile;/hl'mriyakarane izhar-ı mahzfız~ıyeJedip çarşıda azıcık işleri olduğundan bahs
leri üzerine Müclb Bey bittabi- müfakarata mecbur oldu. Biraz gider gitmez Sa'di Bey
ıaliyane bir tarz ile) re:fİkine dedi ki: <<Birader.sahlhan te'essüf olunur, şimdiye kadar şu
I

" ek çocuğu bir şeye benzetemedik!»>
Lütfü Bey (şiddet-i ihtir)s ile haykırarak): <<Habisin Allah müstahakını versin! Kaç
da'vet edeceğiz? Bulunduğumuz meclislere de zorla bacaklarından sürükleyerek

Hem dikkat ediyor musun? Şu aralık bizlere her nerede rast gelmiş olsa yanımızda
yıp hemen -tilki görmüş keçi yavrusu gibi- kaçıyor!>>
Sa'di Bey: <<Bu cihet cümlemiz indinde müs~e.fffr.M~~

evvel ve ahir vuku'

temenniyatımızı red etmek hususundaki hi.ssa-i hakaret hepimize şamil ve bu türlü
ll

"-ebetsiz hallerin inhizamı da bendenizce gayr-i kabil görünür!
'Sezadır bir şebek tasviri yapıp Vehbi ye vermek; gerektir kendini bilmezlere kendini

Lütfü Bey (Te'essürle): <<Hele bakalım. Elbette felek bir gün de bizim amalimiz üzre
edecektirl.e Yollu refikiyle müntakimane hasbıhal ederekten Kapı'ya vasıl oldular.

_ 2.ı-

Mücib Bey, hayli zarnJııcıaıı ber-i şiddetle intizarında bulunduğu velinimet pederinin
vdetinden sonra dahi bir hafta kadar kemal-i huzur ve sekinet-i kalb ile imrar-ı vakt etmiş ve
müddet zarfında yine hemşiresinin inzimarn-ı delaletiyle -ikinci deft olarak'şukasının şeref-i mülakatına nail olmuş idi.
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Mediha Hanım kendi fikrince. pederine hakikat-ı halin arzını na-be-mevsim
görüyordu' Mucib Bey ise sa'ika-

ı

aşk u garam ile mes'udiyyeit11;n~tikmali için bir an evvel

işe teşebbüs olunması ricasında ısrar eder ve fakat hemşiresi henüz vakt-i münasibi hulul·
etmemiş olduğunu d.er.~m·ıyan ederek bu babda biraz daha sabır ve metanet göstermesini
istirham eyler idi. Heyhat!
M~h-ı haziranın onyedinci günü idi ki şiddet-i sayf layıkıyla hüküm-ferma idi. Nevber

Hanırn'm pederi keyifsizce olduğundan tebdil-i havaya lüzum görmekle bir kaç gün evvel
Kadıköyü'nde isticar etmiş olduğu bir haneye çarşamba günü ma'familya nakledilmesi
kararlaşmış idi.
Zavallı Nevberl Bu raci' haberi işittiği vakit derununda iltiyarn kabul etmez derecede
derin ve müthiş bir yara açılmış olduğunu hissetti. Gece, istirahat için yalnızca kendi odasına
çekildiği sırada uyumaya muktedir olmaksızın endişe-i hicran ile bir azab-ı elim geçirdi. Bir
halde ki; zaman-ı fecre kadar mahmur, hüzn-erıgiz gözlerinden verd-i ahmere şebih olan
ruhsar-ı halavet-nisan üzerine şebnem taneleri gibi la..yenkat eşk-i te' essür dökülür dururdu!
Vaktaki sabah oldu, vakt-i zuhrda savb-ı maksuda müteveccihen hareket etmeleri
musammem olmakla mıimaileyha pek ziyade

muz_earip ve müteessir

Hanım'la görüşmek, hakikatte aşıkına resm-i ved&ıı

,,era eylemek

olarak, surette Mediha

üzere validesiyle beraber

Hüsrev Efendi'nin evine geldiler. Ne faide ki Mücıb Bey'i görmek nasib olmadı! Çünkü
!l

mumaileyh o gün -bazı iş tesviyesiyçün- mu'tadından yarım saat evvel çıkıp gitmiş idi. Şu
adem-i muvaffakiyydüzerine Nevber'in me'yCısiyyetibir kat daha arttı. İki genç kız yine Mücib
Bey'in odasında tenhaca birleştiler. Nevber Hanım, (içini çekerek) vukii'a gelen hadise-i

rmibrcmeyi süzişli bir lisan ile hikaye etmeye başlayınca Mediha bagfden neye uğradığını
bilmedi. Bir kere <<Vayı ..... >> diyerek iki elleriyle yanaklarını kavradı! Biçarenin fart-ı
kederle gaşy olmasına ramak kalmış idi ı

sı
Bir müddetcıx yekdiğerini sükut-ı rnüteessirane ile temaşa ettiler. İkisin~·
~ /.

:?"

tasavvurat-ı fikriyyesi Mucib Bey'in ahval-i muhabbetine münhasır idi. Dur...a-dur m~ if~ I ı,,,;E,'1--o:Y
~~

müşaverattan sonra işin hakikatini miimaileyhe tevhim etmekten başka çare olmadığına karar
verdiler.
Nevber Hanım, hin-i azimetinde sevdiğiyle görüşmeye muvaffak olamadığı için
kendisine tesliyet-amiz bir kaç lakırdı yazmak istedi.
Ona binaen orada bulunan mürekkeb hokkasını önüne, kalemi eline alarak zirde süret-i
muharrer tezkereyi kemal-i hüznü rikkatle yazmaya rnübaderet etti:

SCıret-i tezkere
"Kıymetli efendimiz!
İltifdt-ı mekdrim-dydt-ı seniyyelerine mazhar olmak ve l~k-pay-z sdmi-yi

mun 'imdnelerine bir kere daha yüz sürmek ümnijyes{Jle bu sabah devlethdnelerine gelmiş
'

,.

,ı,

idim. Hayfa ki tali '..i f1.f,(-$efiz-z <eriydnem iktizasınca şeref-i muldkat-ı aliyyelerine nail
olamayarak me 'yüsen avdete mecbür oldum!
Vicddn-ı meitilf-tinvdn-z sdmilerine bahş edeceği ızdırdbdt-ı elimeyi bildiğim halde
hasbel-kader düçdr olduğum felaketi efendimize arz etmekten bir türlü kendimi men'
edemiyorum!
1"

Pederimin, vucüdına tdri olan hafif bir keyifsizlikten dolayı tebdil-i havaya lüzum
gördüğüne ve mevsim-i sayft Kadıkoyu 'nde geçirmek maksadıyla orada bir hane istikra edip
bu gün mahalli mezküre müteveccihen hareket etmekliğimiz mukarrer bulunduğuna ve
cariyeleri ise
'Layık değil veda' ile
Mdnend-i name seyr

ü

azar~'"

düstdn

sefer meşrebimcedir'

diyenlerden olmadığıma binaen efendimizi görmeden gitmek istememiş idim. Ne
'ayım kifelek müs.acıde etmedi. inşallah daha ilerisi hakkımızda hayırlı olur.
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Teessüf buyurmayınız! Müddet-i mufdrakokmu: öyle pek uzun sürmez. Olsa olsa bir iki
ay devanı edebilir!
Vakıa şu kadar bir zamanın imdtesi bahtiydrdn-ı ümmet nazarında eshel-i umurdan
ma 'dı(d ise de bizler için her dakikası dehşetlibir işkenceden ibaret değil midir?
Bununla beraber sabit

ve tahammül

etmekten başka çaremiz yoktur. Lütfen muhabbeti

muhafaza buyurunuz! Zdt-ı dlt-yi kerimdnelerini mdddmü 'l-hayat hatırdan çıkarmayacağımı
ve bundan böyle de iddme-i husüsiyıf.tc medar olur ümidiyle elden geldiği kadar takdim-i
ma 'rıtzdtta kusur etmeyeceğimi kaviyşe« arz eylerim. Hdtime-i tasdi; Hüdd 'nın birliğine
emanet olunuz efendim!

11

Cariyeniz
"Nevber"
'i

Biçare Nevber ma'h~d tezkereyi imla ettikten ve bir defa baştan aşağı okuduktan
sonra kapadı. Mediha Hanırrı'a tevdi' edeceği esnada gönlündeki feyz-i sevda cüş u hurüşa
gelip gözlerine seylab-ı eşk hücum etti. Kirpikleri üzerinde iki elmai-yare peyda olarak
kemal-i istigna· ile yanaklarına doğru süzülmeye ve buna karşı Mediha Hanım da kendini zabt
edemeyip hmçkıra hmçkıra ağlamaga başladı. Biraz sonra Nevber Hanım'ın validesi kalkıp
hane sahibeleri!Jl.e merasim-i veda'ı ifü ve yine arasıra görüşmelerini rica ederek azimet
ettiler.

Misafirler gider gitmez zavallı Mediha fevka'l-gaye bir azab-ı _ruhaniyye:Je mübtela
oldu. Mılmaileyhayı muzdarib ve dil-hun eden ahvalden en müessrri, biraderinin şiddet-i
'

meclubiJjdtjlt vuku'a gelen hadisenin süret-i ihbarı idi denilebilir; çünkü bu ana kadar
pederinin gaybubetinden bil- }si;füde Mücib Bey'in mümkün mertebe teskin-i ızdırabına
muktedir olmuş ve el-haletü

ha:z.i.İı, Hüsrev

Efendi'nin vürudu üzerine ümidlerin daha ziyade

kesb-i kuvvet etmesi ve karıben akd-i izdivac maddesine dahi bir Ju.lsı1-) netice verilmesi

me'rnul edilip durmakta bulunmuş iken şimdi öyle -damdan

düşercesine-

sevdiğinin

kayboluşunu haber vermek biçarenin bina-yı mes'ud~vyd-i hazırasını kendi yed-i ihtiyarıyla
inhidama çalışmak hükmünde görüyordu!
Bu mütalaa-st ,.J muhikkamn sevkiyle tamam üç gün cebr-i nefs etti. Ona müte'allik bir

söz söylemedi. Fakat Mücib Bey, rnuttas ıl ma'şukasının gelip gelmediğini suai ettikçe,
Mediha Hanım mütehayyirane bir takım dolambaçlı cevablar i'tasında bulunur ve
binaenaleyh yüzünde, sözünde bittabi. nasıl olan emare-i te'essür
ihfasına ma' s~mane uğraşır, dururdu

Ü

tagayyüratın ketm ii

I

Bir gün MÜcıb Bey -yine bir hiss-i tabii ile- hemşiresine pek ziyade musallat oldu.
Israr etti. Nihayet mumaileyhi son derecede bir lisan-I hazın ile <<Ah., ağabeyimi
Söylemeye dilim varmıyor ama ne çüre!»> diyerek, ister istemez arz-ı hakikat eyledi ve
Nevber Hanım'ın yevmü'l-veda' mehcüriyetinde kendisine hitaben yazmış olduğu tezkereyi
dahi koynundan çıkarıp eline tutuşturdu.
Şu haber-i musibet-eser üzerine, biçare delikanlının damarlarındaki kan, cereyandan
münkatı" elup, kernal-i ye;5 ü hırman ile katılmış kalmış ve müddet-i ömründe böyle
kuvvetli takat-güdaz bir teessüre daha duçar olmamış idi! Bir çeyrek kadar bila-hareket
olduğu yerde donakaldı. Badehu başını, sağ koluna istinad ettirip hüngür hüngür ağlamata
başladı.
I'

Mediha Hanım ise biraderinin şiddet-i me'yQs~YJe1iıtİ gördükçe, bir kat daha mahzun
oluyor ve tesliyyet-i hatırı için aklının erdiği, dilinin dörıcüğü mertebede bir çok kelimat-ı
mukni'e ve müessire serd

ü

ityan eyliyordu. Halbuki Miicib Bey, bu yolda 'irad edilen sözlere

zerre kadar ehemmiyet vermedi!
İki üç dakika muzdaribane hemşiresine bir nazar-ı şerare-paş atfettikten sonra gayet
soğuk ve kedeı:.eı1fz. bir sada ile dedi ki: <<Allah aşkına, bir taraftan sen d.e beni beyhude
üzüp durma! Zira derece-i rıihayede sıkılıyorum. Mediha ... Mediha! Sen bu günlerde benim

fena halde kalbime dokunuyorsun'
Vaktiyle niçin bana haber vermedin?

;\"evber buradan teba'ud

edeli dört gün olmuş, öyle mi?

or- :'.\e kadar J;ı bedbaht

imişim. Artık gebersem de şu

azab-ı hayattan kurtulsam!>>
Zavallı kızcağızın, vücudu baştan ayağa kadar titredi. Dehşetinden

saçları ürperdi.

M~maileyha rnuhterizane ve fakat niyazrnendane bir tavır ile: <<Allah esirgesin, o nasıl
lakırdı? Sen bana hiç acımıyor musun? Yemin ederim ki teessürden tamarniyle hissedarım.
Bir sırasını düşürüp de maksadın tesri': husülüne çalışmak tasavvurunda
hadise zuhur etti! Ne yapalım? Bu da bir cilve-i kaderdir. Bedı!-ıı'dir

iken m'dltim olan

ki bu makule ahval-i

mesaib-iştimali

rnüte' akib eltaf-ı gaybiyye-i ilalı,~~e insanın imdadına yetişir. Her işi daima

kadere havale

ıle.

.s abr etrnek muvafik-ı aid u hikmeddlr. i\ılüddet-i müfarakat ise topu iki

mahdan ibarettir.>> yollu bir hayli söylendi, durdu.
A

Mucib Bey, te'sir-i fırkat-i canan ile bütün bütün ateş kesilerek mağmum bir sükut
içinde olduğu halde atel-fevr yerinden fırladı, dışarı çıktı.
Mediha Hanım içinden doğru kabarıp gelen hissiY.at~ı mÜ'dlimaneye mağlub olarak o
güzel başını bila-ihtiyar göğsü üzerine düşürdü. Bir müddet eşkriz-i te'essür oldu.
Mucib Bey, hiddetle haneden dışarı çıktığı sırada nereye gideceğini ta'yin
.
;...
.
edemıyordu ! Sabahtan akşama kadar gab sokakalarda dönüp dolaşarak, gab kıra' at hanelerden
;\

birine girip oturarak kemal-i mahzı1niyyeile·,vakit geçirdi Hatta o gün ne yemek yedi, ne de
Kalem'e gitti! Gurüb-ı şems ile berabe"r yine çaresiz eve avdet eyledi. Esna-yı +.a'aında Ja
boğulurcasına bir kaç lokma yemek atıştırıp tokluğundan bahis ile hemen sofradan kalktı.
Doğruca odasına geldi. Ma'hiid tezkereyi koynundan çıkardı, ağlaya ağlaya okudu. Bu hal ile
biçare delikanlının sükunet bulması hiç me'mÜI edilemez idi.
O gece pederinin da'veti üzerine yanına gitmeye mecbur oldu. Ba' dehı.; zarnan-ı
istirahat takarrüb etmekle mumaileyh bil-istizan yine habgahma çekildi. Kendine mürafakat
etmek isteyen hemşiresini -uyuyacağından

bahs ile- başından savdı! Kapısını sürmeledikten
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sonra bir çok vakit odasının içinde me'yiısane, ız i ırab-ı vicdan ile gözlerinden inci taneleri
gibi yaşlar akıtarak temenrıi-yi mevt errneğe başladı!
'-'

Bir-aralık yazı masasının önüne oturdu. Ma' şükasının tezkeresine şu yolda bir cevab
tahririne ibtidar eyledi:
Mektub

Mücibden Nevber 'e
• L
"
"'
Veda' içun.bir kaç gün evvel tenezzülen ben,cle~rıcınelerine
teşrif
buyurulduğu halde

gôruşelememestnden

münbaı/.s i.eessürdtzn ta 'rifdtına ve bu sırada.pederinizin

vücüduna drız

olan hastalıktan dolayı bir ay tebdil-i db ü hevd Kadıkoyü 'ne sdye-enddz-ı icldl olarak bizzarüre iki ay kadar orada ikamet buyurulacağı cihetle mahriımiJ,reı-i şeref-i müldkat-t'
seniyyelerinden hasıl olacak mahzüni)!yef..ı'bendeganemin mahiyet ve derecdtına dair olan
--

<(,

Iutufndme-i ismetdneleri kemdl-i te 'essiirle mütalaa, olundu.
Bunda en ziyade şdyan-ı te 'essuf , şeref-i kurb-ı
zerre-perverdnelerinden

devlet

ü

dfitdb-cemdl-i

hemen hiç ümid etmediğim bir vakitte dür ve mehcür oluşumdur!

Sahihen, yakinen biliniz ki bu bddire-i ndgeh-zuhürun kalb-i sddıkdneme irds eylediği
derd ü keder, az?ıb-ı cehennemden bin kat beterdir! İnfikdk-i

zı/~'l-i iffetdnelerine

kesb-i ıttıla

eylediğim anda güya ki vücüd-ı ndtuvdneme müdhiş bir sci 'ika isabet etmişti I Ne derecelerde

mute 'essir olduğumu ta 'rİj edemem! Hald nasıl yaşadığıma ta 'accüb ediyorum. Hüdd bilir o
~

dakikadan beri ddimdağlamaktayım.
Dün sabah1 hamil olduğum zulmet-i kederle mecnündne dışarıya atılmış idim.
Akşama kadar hüznü dldm ile sokakları dolaştım, durdum!
Bilmem ne hdl oldu bana I
Alem haydi oldu bana!
Gitti gözümden tal 'atın;
Günler leydi oldu banal

Ahl.. Gerçekten ne yaptığımı, ne yapacağımı bendeniz de bilemiyorıınıl .. Biraz evvel

~ı

~

ikbalin her tiırliı teveccııhdtına mazhariyıel e zir-i şehper-i Scıc:ı.detinizde mes 'iıddne
dem-sdz-ı şiıkrdıı iken şimdi feleğin bir sille-i tagalliibiine uğrayarak küşe-i ye 's ii mihnette
yetlmane meşgul-i ah itfigan olııyorıım! Ne yalan soyleyim, halimi diişiiııdtıkçe çıldıracağım
geliyorlLuıufndme-i
yine mefıiın-ı ilt?fdt

aliyyelerinin son fıkrasında irade ve iş 'tir buyıırulmamış olsaydı bile
II

iruiydt-ı beııde-pervertineleri olmak bahtiyarlığım ciddi bir siireııe

kazandığım i 'tikad edinmeyi en büyük medar-ı mefharet bilen, yan; efşende-i iltifat ve
~

;

şermeııde-t indydt-ı ce/7{e/eri olan bende-i mahsiısları kahil midir ki sadakat ıı mııhabbeı-i
isme tane !erini gönlünden çıkara biisin?
Hakikat böyle olııncafirdk ve nıehciiriyetin vicdana tareydıı eden te 'sir-i elinıini bir
de "muhabbet/ muhafaza ediniz I" yollu i 'timddsızlık şa 'ibesini tazammun eder bir emr ile
fevkafo"Je artırmak neden lazım gelmiş idi? Henüz anlayanıadıöıma istigrdb bııyıırulmaz
sanırım lMfisaade-i aliyyeleriııe ıııağrüreıı telam· ederim ki vücıid-ı jant-/

ehkerdneme bir

hayaı-ı cdviddni hiiknıiinde olan ilt[fat-ı at!ı'-l~al 11e ziyaret-I cemdl-i rııh-efzdlarından
muvakkaten mahrıımiyyei-1dcizdnemi hissettiğim dakikadan berifiishaı-serdç-ı

kalbimi ihata

eden irfi 'dldt-ı şedide ve ızdırtibdt-ı mü 'limenin bir vech ile arz ve teşrlhine muktedir
değilim!
Hııstisen burada bıılıındııkları miıddetçe, iıç dört günlük tahassiirlere bile pek
kolaylıkla tdkdt-ydb olamadığım halefe böyle istikbal kadar medid ve muzlim olan iki ay
nnifdrskata nasıl tahammül olunabilir? Orasını vicddn-ı sdnıiyyelerine havale ederim.
Ariza:), beııdegaııeme cevab ihsan bııyıırıılur itnıidiııdeytm

I

Tasdtden ihtirdzen şimdilik bıı kadar sözle ikıifa ve hakk-ı acizanemde tevecciihdt-ı
cihaıı-derecdt-ı seniyyelerinin bekasını istid'd eylerim, baki yine herhalde ....

7/'

Bende-i mecbı7runuz
'Müczb'

Mucib Bey, terczman-ı

hiss~yyaıı elan balada muharrer rnektub-ı ateşnaki ikmal

ettikten ve bir tarafa koyup üzerini dahi yazdıktan sonra şafak sökmüş ve o gece uyumak
şöyle dursun sabaha kadar dest-zen-i teessüf olarak /ıını;br.ı h,ı:ıc;kıra ağlamaktan bir türlü
kendini alamamış idi! Biçare Mucib, uğradığı beladan kurtulabilmesi için reyean-ı şebabında,
mevti hayata tercih eder olmuş idi! Ancak haiz olduğu rüsüh-ı i 'tikad,rih~tiyle nefsine su' -i
kasd etmek gibi -hilaf-ı rıza-yı İlahi- bir şena'ati irtikab edecek sade-dillerden de değildi.
Ma.haza galeyan-ı sevda ile bir hal-i buhran içinde bulunduğu sırada yine paltosunun
cebinden ma'şilka-i vicdanı olan "Nevber"in resmini çıkarıp piş-i nazar-ı iştiyaka vaz' eyledi
ve hayaline tevcih-i hitab ederek: <sAh! .. Şayan-I perestişmelt?k' Acaba dilhahım vechile
sana malik olacak mıyım? Acaba duçar olduğum nevaib ve mesa'ibi bihakkın takdir ediyor
musun? Yoksa gördüğüm asar-ı muhabbet yalnızca bir nümayişden ibaret .midir? Beni cidden
sevmiş olaydın böyle terk edip gitmeye kıyamazdın değil mi? Evet! Sen, şimdi bulunduğun
rnakam-ı letafette enva~·I meserrete müstağrak, ben ise gamharıe:..iterıhayi vü felakette
me'yüs-ı mutlak! .. Aman Yarab] Nedir bu dehşetli inkılab? Nedir şu gönlümdeki iltihab? ..
Ah! .. Nevber! Doğrusunu ister misin? Bu kadar şiddetli bir me'yı1siyye1ebu derecelerde
aram,su.z- bir küdı1rete halim hiç tahammül götürmeyecek! İşte güneş de doğdu; hala gözlerime
uyku girmedi!>> yollu mırıldanmakta iken oda kapıst hafif hafif vuruldu. Delikanlı, kemal-i
heyecan ile ağır ağır kapıyı açtı. Mediha Hanım içeriye dahil oldu.
Mücib Bey merakının sevkiyle hemşiresinden esbab-ı vürı1dunı s41 etti.
Mumaileyha, (meleklerin sada-yı semavilerinde bulunabilir bir halavetle):«;« Ne istediğimi
soruyorsunuz öyle mi? Deyam-ı ömrü afiyetinizden mfu1da dünyada bir şey arzu etmem!
Sabahleyin sizi tasdi' etmeje geldim! Şu aralık bazı tahayyülat-r ac!beye mübtela
olduğumdan mıdır, nedir? Dün akşam bir alay korkunç rüya görmüş idim. Bütün gece, arada
dehşetle titreyerek uyanırdım Arada kendimden geçerek yine uykuya dalardım! Hasılı bir
türlü rahat edemedim, vesselam!>>

~8

Mucib Bey (acı bir tebessüm ve gayet derin bir iç çekintisiyle): <<Ya ben ne
diyeyim? .. >>
Mediha Hanım (sabırsızlıkla): <<Ha, galiba siz de benim gibi uyumakta hayli zahmet
çekrnişsinizdir: Ziri levniniz pek solmuş, hele gözleriniz ateş gibi kızarmış I>>
Mücib Bey (mute'ellimane):x-c Allah bilir ki hiç uyumadım. Nevber Hanım'ın
tezkeresine şu yolda nev-hevesane bir cevab yazdım. Oku, bakalım beğenir misin?>>
Mediha Hanım, mebhüsün-arıh olan mektubu nazar-ı mütal'ci1adB-n geçirdikten sonra:
<<O ... Tebrik ederim! Pek güzel yazılmış.>>
Mücib Bey (bir tavr-ı latifekarane ile): <<Nasıl? Tarz-ı cedid edebiyata taklid-i
güftar edebildim mi? Tantanalı muhabbetname de yazmak kabildi, fakat Akif Paşa
münşe'Stmdan alınmış zann olunur da beyhüdeye gider! Ona binaen bu kadarla iktifa ettim.
"T•

:,,

Ayrıca istersen sen de bir şey yazabilirsin'>'> Mediha Hanım (metanetle): <<Rica ederim
lakırdımı rnüdahane veya taltife haml buyurmayınız! ( ...Nun ve'l-kalerni verna yesturfın)(l)
kısmıyla derim ki bu mektub erbab-ı kemalat nazarında mergubdur. Hususiyle Nevber gibi
dirayetperver bir meftüne-i edebin hissiyat-ı aşıkanesini fevka'l-gaye tehyic etse gerektir.>>
Mucib Bey: <<Pek de öyle mübalağa-i ~ır,aneye lüzum yok! Sözlerim de zihnim gibi
perişancadır, işte bu kadar. Mektub yanında kalsın! Lakin kendilerine ne tarik ile isal
edeceksin! Mahall-i ikametini bilirsin ya?>>
ı,

Mediha Hanım (işvebazane): <<Ne vazifeniz? Bendeniz elbette bir yolunu bulur,~
gönderirim( ... ) Bey'in köşkünde oturuyorlar.>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·--:~~~~~~~

(!)Kur'an,

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kalem Suresi (68),,. Pıqet
I. Açıklaması: "Nun.Kaleme ve (kalem tutanların)
ıd:

yazdıklarına anlf·a\5u11.. "Kur'an-1 Kerim ve Açıklamalı Meali, Hazırlayan Ali Özek ve
Diğerleri, TDV. Yayınları 86, Ankara 1993, s.563.
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Mücib Bey: <<Teşekkür ederim, teşekkür ederim ama beriki mes'ele gibi bunu da
ukde-ı ser-beste halinde bırakmayınız! Ne kadar sür'atle gönderilirse o kadar memnun
olurum.>>
Mediha Hanım:<< Müsterih olunuz; mümkün olduğu kadar emrinizi icraya müsara'at
ve her suretle istihsal-i mesrCıriyye1imze. ğ!3yret edeceğim. Şahid-i ümidin biraz zaman te'hir-i
mülakat etmesinde ne be'is var? Madem ki ... >> Sözünü tekmil edemedi, validesinin nida-y

t

da'veti üzerine kalktı, gitti.
Mucib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı 'ya gitmedi. Maımafih evde
kapanıp kalmaya da muktedir olamadı! Bir iki saat Sonra giyindi, fakat nereye gideceğini
bilmeyerek endişat-ı me'yüsanesi dahilinde sokağa çıktı.

_14_
Zavallı Mediha, canından ziyade azız ve muhterem addeylediği

biraderinin fart-ı

me'yCısiYydini ve bela-yı takat-fersa-yı muhabbete süret-i nıağlfıbiyye1in'i gördükçe nihayet
derecelerde dil-hün olmakta idi.'
Yevm-i mezkürda Mucib Bey dışarı çıkar çıkmaz Mediha Hanım, Nevber' e istifsar-ı ·
hatır yolunda ufacık bir pusula tahrir ve biraderinin mektubuna Jeff etti, İhtiyaten onu da diğer
büyücek bir zarfa koydu, üstünü yazdı, kapadı Ba' dem a yapılacak bir şey kaldı ise o da
selamet-i maslahatı te'nıİn edecek muktedir bir vasıtanın vücuduna mütevakkıf idi.
Mumaileyha biraz ta'rnik-i efkar eyledi. Nihayet öteden beri kendi hanelerinde
bulunan ve binaenaleyh safvet ve sadakatine kemaliyle i'tirnadı olan "Dilpesendnammda
cariyeye sat:fli'l-beyan

bir

arızayı mahremane tevdi' ile bu babda iktiza eden ta'Iirnatı dahi

bil-ita hemen mahalline sevk ve irsal eyledi. Fakat mezbüre avdet edinceye kadar gönlü bin
türlü endişe ve halecana şikar olmuş idi! Çünkü vakıa. Dilpesend'in dirayet ve kar
aşinalığına emniyeti mertebe-i kemalde idi. Ancak kağıdın eytıdı-f ağyara ~eçmesini ve daha
mi.ibrem bir hadise zuhur edebilmesini de -tali'in müsaadesizliğine nazaran-

melhuzat-ı

kaviyyeden addeyliyordu! Her ne hal ise mezbure,h'Gsn-: suretle vazifesini lfü etti.
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Mucib Bey, tam kırk sekiz saat aıes-i intizar içinde kaldı. Bu devre-i terakkub
esnasında sevgilisinden şu vechile bir iltifatrıarne aldı;
Mektub
Nevber'den, Mücibe
"Dürem ha. süreı ez der devlet-ma 'ab-ı tu
Likin becdn-ı dil zımukimdn-i hazretim" (J)
Mufdrakat-ı vdkı 'adan dolayı tahıcıss,ıil/ eden süziş ve kudurdu ve elhak mütehallik
buyuruldukları secdya-yı seniyye-i acz-nevdzileri dsdr-ı meşküresinden olmak üzere hakk-z

namtisıehaki-ı cdriydnemde enva '-ı taltifdtı şamil ihsan buyurulan tnayeıname-t nami-: i
ekremileri şere_frô,fOl):·I fark-ı la 'zfnı oldu.
Min gayr-i haddin nıazhariYJeil_yle mü bah; olduğum teveccühf ı lutf-gayat-ı
mün 'imdnelerine ne yolda arz-ı şükran edeceğimi bilemediğim gibi süreı-i iftirdkın vicddn-ı
sıdk-ı meld 'in-i samtler:ııe

bahş eylediği ekddr-ı azimeden naşi ne mertebelerde müıe 'essir

olduğumun tasvirine de imkan yoktur!
Bila-miibalağa diyebilirim ki buraya geldim geleli şıddeı-ı-lahassur ii iştiydk-ı
devletleriyle kalbim pek muzdarib ve bu cihetle hdb u huzurum külliyen munselibdir!
"-

/, A

A

..ı...

Mazhar-ı iltifat-ı rah7ı:nın. neleri olduğum zamanlar, ,:.ctfrıcw bir riydz-ı cennet şeklinde
görüyordum.

J

/)cJgün ye 's-i hicran ile bir zindan-ı felaket hükmünde telakki ediyorum .

••
Te 'essürdt-ı kalbfjJ~ımirı · artıp eksi/memesine badi ise birinci derecede, mekteb-i edeb
ılldkına seza olan meclis-i mekdrim-enis-i drifdnelerinden haddimce iktisdb-ı fuyüzdt eylemek
arzü-yç tabii"~ i nde iken o şeref-i cihan-kıymete baht-ı siydhımın perde-keş-i haylület olması,
ikinci derecede velinimeı pederim pederinizin henüz tanıdmiyle

:aJe-f sıhhat

edememesidir.

(J) Sekil bakımından (görünüşte) yüce devlet/imden uzak da olsam, candan ve
gönülden hazretin (zdt-ı dlinizin) yanındayım.
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BinÔ.e:.naleyh ne tarafa imdle-i nigdh eylesem haydl-i d/J-riibd-yzalileri pişgdh-ı
nazarımda duruyor/Hangi cihete kulak tutacak olsam stiml,'a~r ınıibdhıma, sadd-yı şevk-efzdyı diem ddetd bir nevha-i matem makamında geliyor!
Hald tefekkürüyle lezzet-ydb olarak nefs-i kemterdnemce bir tyd-ı ekber-i sa 'adet
ıyas eylediğim o eyydm-ı latife-i giizeşıenin yine kariben tekerrür-i vuku 'una pek ziyade
hdhişger olduğum gibi şimdilik iftirdk-ı vaki 'in levha-i kalbe bıraktığı nokta-i te 'essurü hdk ve
izaleye medar olacak bir şey varsa o da devdm-ı hüsn-i nazar-ı merdhim-eserleridir.
Buralarını arz edişim Allah bilir ki efendimizin ahvdl-i vicddniyıetetıtu; vukufsuzluktan
veydhud hakk-ı cdriydnemde ibraz buyuru/an teveccüh ii ınuhabbet-i seniyyeler-i ne,

ı 'tim~sızlzktan değildir. Maksad-ı acizanem şu 'alı dfitdb-ı keremkdrilerinden mehcüriyyetl:
beydbdn-ı iftirdka düştüğüm zamandan beri ne kadar sitem-dide, ne derecede musibet-zede
olduğumu ird 'e ve beyan etmekten ibdrettir.
Musa 'ade buyuru/ursa bahtsızlığımın bir delil-i alenlsini arz edeyim! Zdt-ı sdmileri
-Allah bağışlasın- hemşire-i muhtereme/eri hanımefendi gibi ba,ic..cv-J fetanet bir edibe-i
rüzgdra nail olduğunuzdan etvuıla vakitli vakitsiz hasbıhal edebilirsiniz] Fakat bendeniz ne
yapayım? Yanımda mahrem-i esrar ittihdz edecek bir ydr-ı saddkat-şi 'ar yoktur ki derdimi
anlatayıınlfhlçdr
"el-murdseletü

olduğumuz felaket inşa/lan

ileride mücıb-i sa 'adet olur. Maamdfih

nısfü 'l-mµ,iı;soı.fe·" (1) kaziyJeJJIJf ri 'ayetle bundan böyle tarik-i muhaberede

devam ve derün-ı süziş-nümünumu ma\'(ı'·l:hayat-z iltifat u teveccühdt-ı kerimdneleriyle bekam
buyurursanız tabi] memnun olurum. Tasdi' ettim1ajv-z cemil-; mücibdnelerıne iltica eylerim.
Baki: "sana ey mah · cihan bende efendim bende!

u

Bi çareniz
-----------------------------(J)Mektuplaşma,

kavuşmanın yarısıdır.

"Nevber"

(Kadı köyü 'nden)
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ÖNSÖZ
Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatını bir bütün olarak bilmek ve tam bir Kıbrıs Türk
edebiyatı tarihi yazabilmek için bu edebiyata ait eski yazılı eserlerin bulunarak yeni Türk
alfabesiyle yayınlanmasına ihtiyaç vardır. Osmanlı Türkçesi bilinmeden, Kıbrıs'ta bugün pek
azı elde bulunan 1928 'e kadar yazılmış olan eserler yeni harflerle yayınlanmadan ve onlar
üzerinde araştırmalar yapılmadan Kıbrıs Türklüğünün kendine has bir kültür ve edebiyatı
olduğundan bahsedilemez. Sadece günümüzde yazılanları bilmek, kültür bakımından hiç bir
şey bilmemektir. Kültürün bir manası da kaynaklara gitmek, o kaynakların dilini bilmek ve
onlardan bugüne gelmektir.
Biz bu düşünceyle Kıbrıs Türk edebiyatının roman türünde yayınlanmış ilk eseri kabul
edilen* "Yadigar-ı Muhabbet"i yeni Türk alfabesine aktararak Kıbrıs Türk edebiyatı
araştırmalarına bir katkıda bulunmak istedik. Yüksek lisans konusu olarak bu eseri
seçmemizin sebebi budur.
"Yadigar-ı Muhabbet" önce "Kıbrıs" gazetesinde 39 bölüm olarak tefrika edilmiş,
1893 'te aynı gazetenin matbaasında kitap halinde basılmıştır. ** Kıbrıs Türk edebiyatının
yayınlanmış ilk romanı olma vasfını taşıyan "Yadigar-ı Muhabbet" üzerinde bugüne kadar
kendi içinde ve mukayeseli olarak yapılmış bir araştırma yahut yazarı Kaytazzade Mehmet
Nazım hakkında geniş monografık ve biyografik çalışmalar mevcut değildir. Romana ve
romancısına dair yazılanların çoğu çok kısa ansiklopedik bilgilerden ibarettir. Sadece Kıbrıs
Türk edebiyatını en eski eserlerine kadar bulup neşreden yazar ve araştırmacı Harid Fedai
"Yadigar-ı Muhabbet" hakkında daha tanıtıcı bilgiler vermiştir. Hatta Kaytazzade'rıin ikinci
romanı olan "Leyle-i Visal" hakkındaki bilgileri de geniş olarak ondan öğreniyoruz. ("Kıbrıs
Türk Yazınında İlklerden Bir Öykü;', İş Bankası Dergisi, sayı 2, Lefkoşa 1986, s.1 O)

*Hasan Şefik Altay "Kıbrıs Türk Basın Kaynakları" (Lefkoşa 1969) adlı araştırmasmda Kıbrıs
Türk edebiyatının ilk romanı olarak "Zaman" gazetesinde tefrika edilen -8 Ocak I 892- "Bir Bakış"tan
bahseder. Aynı kaynağa göre bu romanın yazan, gazetecilik yapmak üzere bir yıllığına İstanbul' dan
getirtilen Muzaffereddin Bey'dir. Ancak romanın tamamının tefrika edildiğine ve sonradan kitap halinde
basıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanıııaııuştır.

**Kıbrıs gazetesinin tam koleksiyonu hiç bir yerde bulunamadığından tefrikanın hangi tarihlerde
başlayıp bittiği tesbit edilememiştir.

Tezimiz esas itibariyle "Yadigar-ı Muhabbet" romanının, yeni Türk harflerine
çevrilerek yayına hazırlanmasından ibarettir. Bununla beraber çalışmalarımızı sadece metin
neşri halinde bırakmamak için başına romancı hakkında kısa bir biyografi koyduk. Buradaki
bilgiler Kaytazzadeye dair daha önce yazılanlardan çıkarılmıştır. Kendi çalışmamızı sadece
metin neşri mahiyetinde bırakmamak için de ayrı bir bölüm olarak roman üzerinde bir tahlil
denemesini gerekli gördük. Buna ihtiyaç vardı, çünkü "Yadigar-ı Muhabbet" hakkında daha
önce verilen bilgiler hiç bir şekilde eseri tam olarak tanıtıcı nitelikte değildir. Edebiyat
araştırması bir bakıma eser tahlili demektir. Biz bu tahlilde metod olarak hayattan edebiyata
geçmiş "varlık kategorileri"ni kullandık. Böylece "olay", "insan" (şahıslar), "sosyal çevre",
"zaman", "mekan" açılarından romanı inceledik.
Tekrar edelim ki tezimizin esası metin neşridir. Bu itibarla ne Kaytazzade Mehmet
Nazım, ne de romanı üzerinde geniş bir araştırmaya gidilmemiştir. Böyle bir çalışma ancak
yazar ve eserleri üzerinde tam bir monografi olabilirdi ki tez konumuz bu değildir.
Değerli Hocam ve tez danışmanım Prof Dr. Birol Emil' e çalışmama katkılarından
dolayı saygılarımla teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Lefkoşa 2002

Özden Aykaç

••
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KAYTAZZADE MEHMED NAZIM
1857 yılında Lefkoşa'da doğan Mehmed Nazım bir Mevlevi ailesine mensuptur.
Kaynaklar, Lefkoşa'run Venediklilerden kalma burçlarından birine, bu ailenin adına hürmeten
"Kaytazzade Burcu" adının verildiğini yazar.
İyi bir eğitim gördüğü anlaşılan Kaytazzade, 1884 'ten itibaren Osmanlı devletinin üst
düzey görevlilerinden biri olarak sırasıyla Sakız adası, Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa' da
çalışmıştır. Son memuriyeti Kıbrıs Şer'iyye Mahkemesi katipliğidir.
Onun yetişmesi, zevki, kültürü ve eserlerinde, bilhassa şiirlerinde görülen konu ve
üslup değişikliği üzerinde aile muhitinden, devrin siyasi olaylarından, bir süre İstanbul' da
yaşamış olmasından ve özellikle Namık Kemal ile Recaizade Mahmud Ekrem'in bizzat
çevrelerinde bulunmasından gelen etkiler vardır. Mevlana ilhamıyla ve Divan şiirinin estetik
unsurlarıyla yazdığı eski tarz şiirleri gibi Namık Kemal ile Recaizade'yi tanıdıktan sonra
yayınladığı şiirler de bu tesirleri açıkça gösterir.
Namık Kemal'in Magosa yıllarında ( 1873-1876) Kaytazzade 16-19 yaşlarındadır.
Eserlerine yansıyan etkilerden anlıyoruz ki Mehmed Nazım yeni bir edebiyatın zevkini,
feyzini ilk olarak Namık Kemal'den almıştır. Nitekim ölümünden sonra T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı'na verilen "Kaytazzade Dosyası"nda mevcut Namık Kemal' e ait mektupları,
ömrünün adeta kutsal bir emaneti gibi saklamış olması bunun kanıtıdır.
Mehmed Nazım'ın İstanbul'da bulunduğu yıllarda, zamanın edebiyat ve musiki
çevrelerine girdiğini, hatta
" Oldu gönlüm bir perinin aşık-ı ava.resi
Yok mu bu alemde bilmem derd-i aşkın çaresi"
şiirinin bestelendiğini, Recaizade'rıin ôlümü üzerine "İzhar-ı Te'essür" adlı bir şiir yazacak
kadar üstad Ekrem' e hayranlık duyduğunu biliyoruz.
Mehmed Nazım, son çağ Türk tarihinin en buhranlı dönemlerini idrak etmiştir:
II.Abdülhamid, II.Meşrutiyet, Trablusgarb Savaşı, I. ve II.Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu ... Eserleri üzerinde yapılacak tematik ve stilistik
bir araştırma, onun bu tarihi ve siyasi olaylara bağlı olarak duygu ve düşüncelerinde nasıl ve
hangi değişimlerin vukua geldiğini vuzuhu ile gösterecektir. Mesela 1893 'de yayınladığı
"Yadigar-ı Muhabbet"in "İfüde-i Mahsusa" bölümünde, II.Abdülhamid'e övgüler yağdırırken
1908' den sonraki şiirlerinde onu zalim bir despot ve saltanat dönemini karanlık ve esaretin
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hüküm sürdüğü bir devir olarak lanetler. Esasen Mehmed Nazım Jön Türkler hareketinin
Kıbrıs' daki faal mensuplarından biridir.
Keza o, Sultan Reşad'm tahta çıkışını büyük bir coşkunlukla karşılamış, I.Dünya
savaşma girişimizi heyecanla ve mutlaka muzaffer olacağımız ümidiyle alkışlamış, Çanakkale
Zaferi'ni Sultan Reşad ve Enver Paşa'nın başarısı saymıştır. İmparatorluğun yenilgisi, aile
ızdıraplarıyla -karısınm ve oğlunun ölümleri- birleşince M.Nazım tam bir suskunluğa
gömülmüş, şiir pmarı kurumuştur. Fakat ne zaman ki Anadolu'dan Milli Mücadele'rıin
haberleri gelmeye başlamış ve Türk İstiklal Savaşı zaferle sona ermiştir, o vakit Kaytazzade
yeniden kaleme sarılmıştır. 25 Nisan 1921 'de "Doğru Yol" gazetesinde çıkan "Neva-yı Zafer"
adlı şiirinde, Namık Kemal'in ruh~ndan "istimdad" edercesine ve dua tonunda mısralarla
Mustafa Kemal Paşa tebcil olunmuştur:
Kernal'in sa'yı meşkur ola Ya Rab iki alemde
O'dur bu milleti tahlis eden kayd-ı esaretten
Kaytazzade 1924 yılmda Lefkoşa' da ölmüştür. Üzerine bir okul dahi inşa edilmiş olsa
kabrinin bulunduğu mezarlık çoktan Lefkoşa topraklarından silinmiştir.

Eserleri:

1. Yadigar-I Muhabbet (roman), Lefkoşa 1893. 207s.
2. Leyle-i Visal (Kıbrıs Gazetesi), 1895, yarım kalmış tefrika-roman.
3. Safa Yahud Netice-i İbtila, İstanbul 1909 (Mir'at-ı Zaman matbaasında
basılmıştır) 93 s.
4. Ruh-i Mecruh (şiirler), Lefkoşa 1913. 147 s.
(Eser, Harid Fedai ve Bekir Azgın tarafından yeni Türk alfabesiyle
yayınlanmıştır: K.K. T•.• C. Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa 1991
253s.)
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ÖZET

Romandaki olaylar 1888'de İstanbul'da geçer. Mucib, 18-19 yaşlarında, iyi tahsil
görmüş, edebiyata meraklı, hatta şair bir gençtir. Babasının yardımıyla Babıali' de katiplik
görevine başlamıştır. Bütün hayatı, evi daha doğrusu kitapları ile işi arasında geçer.
Bir konuya ilgi duyunca, onu sonuna kadar araştırmaya meraklı olan, durmadan şiirle
ve kitaplarıyla meşgul bulunan Mücib'i annesi, babası ve kızkardeşi kendini harab edercesine
odasına kapanıp kalmaması hususunda sık sık uyarırlar.
Mücib iş hayatındaki çalışkanlığı ile kısa sürede amirlerinin dikkatini çeker, takdir ve

taltif edilir. Bu başarı, çalışma arkadaşlarının ona kıskançlık hatta kin duymalarına neden olur.
O kadar ki arkadaşları aralarında anlaşarak, Mücib'in başarılarını engellemek için onu akşam
gezmelerine, işret ve eğlence meclislerine alıştırmaya karar verirler. Hatta Lütfü Bey, diğer
arkadaşlarıyla, Mücih'i ilk fırsatta baştan çıkaracağına dair iddiaya girer. Mesai arkadaşları
Mücib'i evinde ziyaret ederler. Söz aşktan açılır. Her biri bu konuda başlarından geçen
maceraları anlatırlar. Mucib onların muhabbete böylesine düşkünlüğünü abesle iştigal gibi
görür.
Bir gün komşusu ve arkadaşı olan Necmi Bey'e pusula yazmak için kağıt ararken,
kızkardeşi Mediha'nın çekmecesinde, üzerinde adının Nevber olduğu yazılı bir fotoğraf görür.
O günden sonra kitaplarına olan ifrat derecedeki düşkünlüğünün yerini Nevber'in fotoğrafı
alır. Böyle bir tesadüfle birdenbire başlayan aşk her geçen gün onu biraz daha etkiler.
Kızkardeşinden, Nevber'in aynı mahallede oturan iyi bir ailenin kızı ve onun yakın arkadaşı
olduğunu öğrenir. Kızkardeşi Mediha, Mücib'in yazdığı şiiri Nevber'e götürür. Nihayet bir
gün Nevber ve annesi Mücib'in annesini ziyarete gelirler. O gün Mücib ve Nevber ilk defa
birbirlerini görürler. Sadece bu tesadüf onları birbirine aşık etmeye yeter.
Nevber ve Mücib karşılıklı mektuplar ve şiirlerle aşklarını derinleştirirler. Bir gün
Mücib, Nevber ve kızkardeşi bahçedeyken odasından onları seyreder. Bu "temaşa"
duygularının bütün benliğini şiddetle sarmasına, sonra da heyecanına yenik düşerek
bayılmasına neden olur. Baygınlık sonrası Mücib'in aşkını itiraf etmesi iki genci birbirine
daha çok yakınlaştırır. Kızkardeşi evlenmesine yardım edeceği konusunda Mücibe söz verir.
Anne ve babasıyla görüşme işi böylece Mediha'ya kalır. Zaten aşklarının en büyük sırdaşı ve
yardımcısı da odur. Ancak babasının iş seyahatinde oluşu işi geciktirir. Nihayet babası döner.
Fakat bu sefer de Nevber'in babası hastalanır ve aile hava değişimi için Kadıköyü'rıe taşınır.,
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İki aşık mektuplarında, geçici bir süre bile olsa duygularının ayrılığa tahammülü olmadığını
ve hissettikleri yakıcı hasreti anlatırlar.
Mucib her geçen gün bu aşkın girdabına biraz daha kapılır. Artık ne kitapları, ne işi,
ne de arkadaşları onu avutur. Hayatının bile yanında değersiz kaldığı bu aşk, onu şiddetle
sarsar. Çünkü şair tabiatlı Mücib'in marazı bir ruh yapısı vardır.
Nevber ve annesinin kendilerini ziyarete geldikleri bir gün, iki aşık bir fırsat bulup
yalnız kalırlar. Bu ortamda duygularını daha da derin şekilde birbirlerine itiraf ederler. Hatta
Nevber, Mediha'yı beklemektense, bizzat Mücib'in kendi anne ve babasıyla konuşmasını
ister. Mücib hayatında ilk defa yaşadığı bu aşka bir de böylesine bir yakınlık girince,
dayanamaz, Nevber'i öper.
Mucib, Nevber'in Kadıköy'den döneceği günü sabırsız bir hasretle beklerken
sevgilisinin, ailesiyle birlikte Bursa'ya gideceğini öğrenir. Bu onun için tam bir yıkımdır.
Önceleri birbirlerini mektuplarla avuturken, sona doğru Nevber'in Mücib'i habersiz ve
mektupsuz bırakması genç aşığa adeta bir ölüm darbesi indirir. Nitekim bir zaman sonra
hasret, hicran, ızdırap ve ümitsiz bekleyiş içinde yatağa düşer. Babası doktorlar getirir,
kızkardeşi görevini yapamadığı için kendini suçlu hisseder, oğlunun hayatında Nevber'in
varlığını öğrenen annesi ise meseleyi kocasına açıp ondan bu evliliğe izin vermesini ister.
Baba Hüsrev Efendi, oğlunun ikinci derecede verem hastalığına tutulduğunu öğrenince buna
razı olur, fakat artık çok geçtir. Doktorların çabası sonuçsuz kalır. Zaten Mücib de Nevber'siz
yaşamaktansa, ölümü bir kurtuluş gibi görür.
Hastalığını duyan arkadaşları kendisini ziyarete gelir, teselli ederler. Ancak hastalık
Mücib 'i ölüme götürür. Yine arkadaşları ölümünün ardından aralarında konuşurlarken

"muhabbetin en çok aleyhinde olanlar, ondan en büyük zararı görürler" hükmüne varırlar.
Romanın ana fikri de budur.
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"Yadigar-a Muhabbet" romanının özetine eser iizerinde şu düşünceleri de
ekleyelim:

Romana adını veren "Yadigar-ı Muhabbet", Nevber'in resmi üzerine, Mücib'in
kızkardeşine hitaben yazılmış bir yazıdan alınmıştır. Yadigar: Bir kimse veya nesneyi hatıra
getiren şeydir. Yani onu anmayı sağlayacak nesne ya da duygudur. Muhabbet: Sevme, aşk,
sevgidir. Yadigar-ı Muhabbet: Sevgiyi, aşkı, sevmeyi, hatırlatmaya vasıta olan nesne
demektir. Romanda Nevber'in resmi, "yadigar-ı muhabbet"tir.
Bir diğer cephesiyle aşk duygusu, 'umut, yaşama sevinci, gençlik' gibi duygularla
bağlantılıdır. Mucib, genç bir insandır ve Nevber'in resmi, Mücib'in aşkının ilham kaynağı
olmuştur. Genç aşığın sevgisi arttıkça, sevgilisine ulaşma isteği de giderek yoğunlaşan ve ·
sonunda kendisini boğan bir duygu seline dönüşmüştür.
Yadigar, geçmişte kalan bir kişiyi veya duyguyu anmaya vesile olan şeydir.
Beraberinde buruk bir özlem duygusunu da yaşatır. Bu yönüyle düşünüldüğünde muhabbet ne
kadar hayata tazelik, umut katarsa, yadigar da o kadar özlem katar. Muhabbet yaşanan, şimdi
ve geleceğe dair olan, yadigar ise sadece geçmişte kalandır. Bu bakımdan "Yadigar-ı
Muhabbet" terkibi romanda yaşananların da özünü ifade eder niteliktedir.
Nevber'in resmine duyduğu ilgi ile başlayan Mücib'in aşkı, umut ve hayallerle
beslenerek gelişmiş, araya giren ayrılık yüzünden fotoğraf, mektuplar ve Nevber'in mendili
Mücibe yadigar kalmıştır. Daha sonra umutlarını büsbütün yitiren, hayal kırıklığı içinde,
kaderci dünya görüşü ve marazı ruh halinin etkisiyle sonunu kendi hazırlar gibi görünen ve
hayata küsen Mücib, ölmeyi yaşamaya tercih eder hale gelmiştir. Ölümünün ardından geriye
mektup ve şiirlerle anlattığı aşkı yadigar kalmıştır.
Bu bakımdan romanda muhabbetin umut ve hayal, yadigarın hayal kırıklığı ve özlem
duygularını ifade eder nitelikte olduğu görülür.
Bu roman Mücib'in ilk aşkında yaşadığı duyguları ile çevresi ve kendi içindeki
çatışmaları içermektedir. O itibarla olaylardan çok Mücib'in olaylar karşısında değişen duygu
ve ruh halleri önemlidir. Olaylar düz bir çizgide devam eder. Şaşırtıcı vak'alar, sürprizler,
entrikalar yoktur. Bu açıdan "Yadigar-ı Muhabbet'tbir vak'a veya örf romanı değil, biraz
zorlamayla, psikolojik roman türüne sokabileceğimiz bir eserdir.
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YADiGAR-I MUHABBET ROMANININ
VARLIK l(A TEGORİLERİNE GÖRE TAHLİLİ
A) ŞAHISLAR:
MÜCIBBEY
Romanın başında, Mucib Bey şu sözlerle tanıtılır: "

koltuğunda zarif bir şemsiye

ile siyah güderiden ma'mul eldivenleri; güya ki o latif ellerini nazar-ı agyara göstermemek
istermiş gibi setr etmekle uğraşır, gayet şık ve güzel bir genç delikanlı çıkarak, arabacıya
nazikane ve alicenabane bir tarz ile "Babıali'ye" emrini verdikten ve kemal-i vakar ile
arabaya girip oturduktan sonra derhal kapıyı kapattı, araba da yoluna devama başladı." (S.3)
Bu ifadelerde, Mücib'in dış görünüşüne ait olan hususlar şunlardır: Zarif şemsiye,
siyah güderiden eldivenler, latif eller, gayet şık ve güzel, genç bir delikanlı: Karakteri ile ilgili
vasıflar ise şunlardır: Nazik, alicenab, kemal-i vakar sahibi.
Bu vasıflar onun, devrinin şık giyimli, zarif, seçkin insanlarından, keza Babıali 'ye
gidişi yine devrin aydın kalem efendilerinden biri olduğunu gösterir.
18- 19 yaşlarındaki bu delikanlı, kendisi de devlet memuru , servet sahibi Hüsrev
Efendi'nin tek oğludur. Babası tarafından eğitimine, iyi bir insan olmasına özen gösterilerek
yetiştirilmiştir. Yaradılışı gereği olağanüstü yetenekli olduğu için "Mekatib-i Aliye"yi daha
onaltı yaşına gelmeden başarıyla bitirmiş, edebiyatta, bilhassa "şiir ve inşa=da akranlarından
üstün olduğunu kanıtlamıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra babasının yol göstermesiyle
"Babıali Kalemi"ne memur olmuştur.

Mücib Bey'in eğitimini, yeteneğini, çalışkanlığını ve zekasını parlak bir ışık gibi
etrafına yaymaya başlaması, çevresindeki iş arkadaşlarının ona gıbta, hatta based etmesine
sebep olmuştur. Mücib'in gayretini farkeden amirleri hem onu ödüllendirmek, hem de diğer
çalışanları teşvik için üçyüz kuruş maaş tahsis etmişler ve bu durum iş arkadaşlarının
kıskançlık hatta düşmanlık hislerinin bir kat daha artmasına yol açmıştır.
Romanda Mücib'in "mükemmeliyeti" şu ifadelerle daha da belirginleştirilmiştir:
"

zaten hüsn-i simaca bibedel olduğu gibi measir-i ahlak u siretce dahi bir vücud-ı

mükemmel idi." (S.4)
Anlaşılıyor ki Mucib çalışkanlık, eğitim, terbiye, ahlak gibi manevi vasıflarıyla olduğu
kadar dış görünüşü itibariyle de mükemmeldir.
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İşi ve evi arasında geçen hayatında "yar-ı can ittihaz eylediği" (S.4) kitapları ve
yazılarıyla uğraşmayı seven Mucib, merak ettiği bir konuyu halledinceye kadar uğraşır,
engelle karşılaştığında ise bütün neşesini kaybedeL
Mücib Bey hassas, duygulu, çevresine saygılı bir gençtir. Annesinin ve kızkardeşinin
gözbebeğidir:
"Bu sırada rnümaileyhin validesi, kernal-i mesrı1riyyetle oda kapısından göründü ve
içeriye girer girmez misafirlerden dolayı hasıl olan memnı1niyyetine, meslekdaşları hakkında
daima izhar-ı muhabbet

ü

mu'avenetle istihsal-i hoşnı1diyyetlerine dair ufacık bir mukaddime

irad ve binaenaleyh vaktin gecikmesinden dolayı yatıp rahat etmesini beyan eyledi.
Çocuk, bu mu'amele-i müşfıkaneye <<Evet valideciğim! Şimdi yatıyorum.
Arkadaşlarım hakkında ise elden geldiği kadar hürmette kusur etmem!>> cevab-ı edibanesiyle
mukabelede bulundu." (S.19)
Sıkı bir aile örfü içinde yetişmiş göıiinen Mucib, ahlaki törelere, yetiştiriliş tarzına sıkı
sıkıya bağlıdır. Bu yanıyla isminin anlamı olan 'istenileni yapan' ile mizacı arasında bir uyum
olduğu görülmektedir'.
"Mucib Bey ise arkadaşları tarafından serdedilen ikna'iyata cevaben: <<Güzel ama

bendeniz alem-i vahdette bulduğum lezzeti, hiçbir vakitde kesretde bulamam! Vakitli vakitsiz
dışarı çıkıp da birtakım malaya'rıi şeylerle meşgul olmaktan, şurada tenhaca oturup mütalaat
ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?>> dedi." (S.11)
"Mucib Bey: <<Allah bilir, bu güne kadar ne işret kullandım, ne de bir kimseye alaka
ettim.>>" (S.21)

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki Mücib dışarıdaki hayatı tanımaz. İş arkadaşları onu
kıskandıkları için 'dışarıdaki hayata' çekmeye, ona tuzak kurmaya çalışırlar ancak başarılı
olamazlar.

ll

"Şu cihetle Mucib Beyefendi'nin sı1ret-i zahirde evidda-yı asdıkası ve fakat hakikatte,
düşman-ı ikbal ü namus-ı hayatı olan ıiifekadan bazıları bil-ittihad, bu gayretli delikanlının
nazar-I i'tibardan düşürülmesi için iktiza eden esbabın istihzarına hayliden hayli sarf-I efkar
ettiler! Melekler gibi ma' sum olan biçare Mucib Bey hakkında, hatır ve hayale gelmeyecek
surette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!
Fakat dokudukları kumaş, tezvir ile güneşin ulviyet ve intişar-ı ziyasına perdekeş-i
haylı1let olmaya hiçbir vakitte muktedir olamayacaklarını yakinen bildikleriyçün, bununla da
teskin-i gayz u hiddet edemediler!" (S.7)
"Mucib Bey, muttasıf olduğu ahlak-ı aliye iktizasınca böyle nadire-i rüzgardan
ma'dud olacak derecelerde güzel olan bir kıza, mu'amele-i dürüştanede bulunmak her halde
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mugayir-adab olacağını ve ma'haza, kızın arzusuna muvafakat gösterse i 'tikadınca kendi
eliyle, namusunu paymal etmiş kadar muhakkar bulunacağını zihnen tasavvur ederek düçar-ı
ızdırab oldu. Çaresiz yine isti'fa-yı kusura, ma'zeret-hahlığa başladı." (S.21)
"<<Doğrusu terbiyesine, hüsn-i cemaline, hal ve kaline diyecek yoksa da biraz
muta'assıb görünür, değil mi?>>
Neş'et Bey, -işmi'zaz ile- <<Ne söylüyorsunuz? Mübarekde asar-ı ta'assub biraz
değil, pek çoktur! Korkarım bu yolda öyle kolay kolay muvaffakiyet mümkün
olamıyacak.>>" (S.17)
Mücib'in kapalı, katı, kurallara bağlı bir ortamda, mutlak baba otoritesiyle yetiştirilmiş
olması, bir gencin en doğal, en saf duygularını yaşarken suçluluk hissiyle çevreden uzaklaşıp
içine kapanmasına, nasıl davranması gerektiği konusunda kuşkular, çelişkiler içine düşmesine
neden olur. İlk aşk tecrübesi hayatına acı ve sıkıntıları da getirir. Pasif ve içe dönük mizacı
onda bu aşk hallerini aşma iradesini felce uğratmıştır:
"Mucib Bey gibi, terbiye ve zarafeti hüsnüyle mütenasib ve henüz körpe denilecek
kadar yirmi yaşına mütekarib genç, hassas bir delikanlıda ilk defa olarak tecelli eden
muhabbet, sair alama kıyas kabul etmeyecek surette kavi ve mü'essir olur!
Mir-i mumaileyh sabahleyin uykudan bir tarz-ı sükünet-nüma ile uyandı. Fakat daha
sigara ve kahvesini içmeye ibtidar eder etmez ma'şükasının hayal-i hatır-firibi manzara-i
tefekküründe cilve-saz olageldiği cihetle, ekdar-ı me'yüsanesi teceddüt etmeye, kalb-i
ma'sürnanesi bir kaç tane ziyade toplamak tama'ına binaen dam-ı sayyada düşen kuş gibi
çırpınmaya başladı! Haline, istikbaline ta'lik-i efkar ettikçe te'essüratı bir kat daha tezayüd
eyledi. Daire-i vicdanını tazyik etmekte olan gam u kasvetle pek bihuzur olarak odada
oturamadığından sellemehü's-selam aşağıya inip, bahçeye girdi." (S.63)
Daima şairane duygular içinde
bulunması, duygularını ifade etmekte şiiri en güzel bir
lo
vasıta olarak kullanması ve kendi şiirlerinin muhtevası gözönüne

alınırsa, Mücib'in aşırı

duygulu, 'santimantal' bir kişiliğe sahip olduğu görülür. Roman boyunca, duygularını dile
getirdiği şiirler kadar mensur şiir gibi mektupları da Mücib'in hassas ruhuyla bütünleşmekte,
iç dünyasının derin buhran ve çalkantılarının, iniltilerinin, hayal ve tasavvurlarındaki
yoğunluğun daha iyi ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Mücib'in duygu ve düşünce dünyasında dış şartlardan, görülen ve yaşanan olaylardan
çok, onların kendi ruhu ve muhayyelesi üzerindeki etkileri önem taşımaktadır:
"Mucib Bey (hararetle) : <<Hakkımda mütevaliyü'z-zuhür olan hüsn-i teveccühünüze
ne türlü arz-ı şükran edeceğimi bilemem! Mamafih uğradığım ihtilacatı gönlüm pek büyük bir
saadet nisbetinde telakki ediyor. İ'timad buyurulsun ki ni'met-i gayr-i müterrakkibe
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kabilinden olarak sizi böyle yanımda görebilmek şerefine mazhar olduğum için kendimi
mafevka't-tabiiyattan

ma'düd bir mefharet-i azime ve mes'udiyet-i mükemmele dahilinde

buluyorum. Yemin edebilirim ki bu alemde teveccüh

ü

muhabbet-i ismetanelerirıe nailiyetten

büyük bir mes'udiyet daha tasavvur edemem. Acaba şu meftuniyet

ü

halisiyet-i acizaneme

mahkeme-i vicdanınız ne suretle hükmediyor?>> diyerek, arz-ı muhabbete bir girizgah
bulmak istedi.
Garibdir ki Mücib Bey , hemşiresinin orada mevcüdiyyetinden kalben bir dereceye
kadar adem-i hoşnüdiyyet hisseylemişti !" (S.45)
Mücib'in hastalık derecesine varan santimantalizmi, aşırı duygulu davranışları, marazi
ruh halleri aşkının acı bir hayal kırıklığına dönüşmesinin zeminini hazırlamış gibidir.
"Maahaza galeyan-ı sevda ile bir hal-i buhran içinde bulunduğu sırada yine paltosunun
cebinden ma'şuka-i vicdanı olan "Nevber"in resmini çıkarıp piş-i nazar-ı iştiyaka vaz' eyledi
ve hayaline tevcih-i hitab ederek: <<Ah! .. Şayan-I perestiş melek! Acaba dilhahım vechile
sana malik olacak mıyım? Acaba duçar olduğum neva'ib ve mesa'ibi bihakkın takdir ediyor
musun? Yoksa gördüğüm asar-: muhabbet yalnızca bir nümayişden ibaret midir? Beni cidden
sevmiş olaydın böyle terk edip gitmeye kıyamazdın değil mi? Evet! Sen, şimdi bulunduğun
makam-ı letafette enva' -ı meserrete müstağrak, ben ise gamhane-i tenhayı vü felakette
me'yüs-ı mutlak! .. Aman Yarabl Nedir bu dehşetli inkılab? Nedir şu gönlümdeki iltihab? ..
Ah! .. Nevber! Doğrusunu ister misin? Bu kadar şiddetli bir me'yCısiyyete, bu derecelerde

aramsüz bir küdürete halim hiç tahammül götürmeyecek! İşte güneş de doğdu; hala gözlerime
uyku girmedi!>>" (S.57)
Bu aşırı duyarlılıkta, Mücib'in herşeyi öğrenmek, bilmek isteyen, her merak sardığı
konuyu sonuna kadar halletmeye çalışan isteğinde olan mizacının da etkisi vardır. Fakat bu
mizaç oklarını kendine çevirmiştir Vf o aldığı yaralardan adeta mesut gibidir. Duygularını
c

öylesine yoğun, derin ve şiddetli yaşar ki bedeni zayıf düşer:
"Böyle bir bezm-i letafet-bahşayı dışarıda kemal-i beht

ü

hayretle temaşaya dalmış

olan Mücib, bütün bütün rnuvazene-i akliyyesini kaybederek bulunduğu noktadan bir hatve
ileriye gidemedi. A' süb ve adalAtına bir inhilal-i külli tarı oldu! Zavallı delikanlı, bir taraftan
musikinin te' sırat-I şedidesine, diğer cihetten ma' şukasının hüsn-i sadasıyla afıtab-ı cemaline
takat-yab olamadığından, kaffe-i havassı uyuşarak inledi ve müşabih bir ah-ı cangah
keşidesiyle derhal bayıldı, yere yıkıldı." (S.44)
Yetiştiriliş tarzına ve aşırı duygulu, marazi kişiliğine uygun olarak, Mucib 'in aşkı
sansüel (şehevi) değil, adeta "eflatuni" bir aşktır:
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"Sevdazede delikanlı gece odasında yine tenha kaldığı vakit Nevber Hanım'ın evvelce
kendi hanelerinde bilerek veya bilmeyerek bırakıp gittiği ve o günden beri bir yadigar-ı
kıymetdar olmak üzere kemal-i hürmet

ü

i'tina ile sakladığı el mendilini koynundan çıkardı,

gözlerine bastı. Bir çeyrek müddet hazin hazin ağladı! Ba'dehu münhezim, perişan bir surette
yatağına düştü, uyudu!" (S.62)
Mücib'in aşkını doğrudan ailesine açamaması, bir tesadüfle sadece kızkardeşinin
öğrenmesi, kendi pasifliği yüzünden bir türlü Nevber'e kavuşamaması, buna karşılık bu aşk
üzerinde kurduğu mesut hülyalar, yani kendi realitesi ile aşk hayali arasındaki bu çatışma,
sonunda o noktaya varır ki, onun için ölümden başka bir kurtuluş çaresi yoktur:
"Kapısını sürmeledikten sonra bir çok vakit odasının içinde me'yusane, ızdırab-ı
vicdan ile gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtarak temenni-yi mevt etmeye
başladı!"(s. 5 5)
"<<A. .. İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı kalbden
çatlıyorum! Hem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?>>"(S.33)
Mücib duygularını aktif olarak yaşayabileceği bir ortam bulamadığı, dahası bu ortamı
bizzat oluşturmaya mizacı ve geleneksel aile baskısı engel olduğu için ölmek ister. Bir çok
kez tekrarlanan bu temenni, bu 'ölme isteği' sonunda gerçeğe dönüşür. Mucib, sevgilisine
kavuşmak için çaba göstermez. Kızkardeşinin annesiyle görüşmesini bekler. Nevber,
Kadıköyü'ne gidince, mektuplaşmaları bir süre devam eder. Fakat sevgilisinin Bursa seyahati
bu işi de bitirir. Mücib, Bursa'ya gitmeyi düşünürse de geleneksel aile kuralları buna engeldir.
Nihayet bu pasif bekleyiş içinde verem olur.
Mücib'in şahsiyetinde, romanın özünden gelen bir çatışma vardır: Mucib eğitimine
çok önem veren, dışarıdaki hayattan değil, edebi eserleri okumaktan zevk alan, iş yerinde
çalışkanlığıyla amirlerinin takdirini k~zanan, 'yükselen, parlayan bir yıldız' dır. Bu
özellikleriyle, romandaki çatışmanın bir yanını oluşturur.
İlk aşk deneyimiyle iç dünyasının alt üst olması, hayatının tek amacı ve anlamı haline
gelen bu aşk nedeniyle çevresinden giderek uzaklaşması, neticede hayal kırıklığı içinde verem
olup ölmesi ise bu çatışmanın diğer yanını teşkil eder.
Dolayısıyla Mücib, bir yanda meslek grafiği yükselen, gıpta edilen, kıskanılan örnek
bir gençken, daha ilk aşk deneyiminde hayal kırıklığıyla yaşama iradesini yitirerek hayattan
kopan, hayat grafiği hızla düşen bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimi, kitaplarına
olan düşkünlüğü, çalışkanlığı nasıl had derecede ise, Nevber'e duyduğu aşk ela aynı şekilde
aşırıya varan bir duygu yoğunluğuna dönüşür. Pasif, içe dönük, hiçbir realite duygusu
olmayan, hayallerini bile bir azap haline getiren, "Hareketten ziyade hareketin hülyasından

11

hoşlanan" (AH.Tanpınar) bu kara sevdalı Kalem Efendisi'nin akıbeti esasen başka türlü
olamazdı. Fuzuli'nin Mecnun'un ölümü için söylediği beyit, yüzyıllar öncesinden sanki
Mucib için söylenmiş gibidir:
Leyli dedi verdi can-ı şirin
Ol aşık-I bikarar u miskin
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NEVBER
Romanın asli şahsı olan Mücib'in sevdiği kızdır. Nevber romanın bir yerinde şu
ifadelerle tanıtılır:
"Nevber Hanım, daha onaltı yaşına yeni yetişmiş, halavet-i mücesseme ıtlakına şayan,
asile ve afife, melek gibi bir kızcağız olarak bedi'a-i cemali herkesin nazar-ı teveccühü
muhabbetini calib ve dirayet ve zarafeti dahi hüsnüyle mütenasib idi. Biçarenin Mücib Bey'e
müte' allik olan muhabbet-i ismetkaranesi günden güne tezayüd ediyor ve ara sıra hasbıhal
edip de gönlünün zehrini dökmek için yanında bir hemraz bulamadığından nihayet
derecelerde sıkılıyordu. Hele müddet-i ömründe böyle bir badireye uğramadığıyçün maksad-ı
meşrü'unu istihsal emrinde nasıl bir hatt-ı hareket ittihaz etmesi lazım geleceğini de zihnen
tasavvurdan aciz idi." (s.42)
Yukarıdaki ifadeler ile Nevber isminin anlamı (yeni yetişen genç kız) arasında tam bir
uygunluk vardır. Romanın adı da Nevber'in Mediha'ya verdiği resmin altına yazdığı
"Yadigar-ı Muhabbet" ifadesinden gelir:
"Esna-yı taharriyyatta, evrak-ı mevcuda arasında sıkışıp kalmış, gayet güzel bir kız
tasviri nazar-ı dikkatini celb eyledi! Kernal-i hayretle dest-i tevkire aldı, baştan başa hadde-i
tedkik

ü

mu'ayeneden geçirdi. İlk defa olarak gönlünde hafif bir halecan hisseyliyordu. Bu

tasvir-i dilpezirin alt tarafına "Mediha Hanım'a yadigar-ı muhabbet!" ibaresi yazılmış ve imza
yerine "Nevbet" vaz' olunmuş idi. Mucib Bey, pertev-i hüsnün timsal-i müncemidi denilmeğe
şayan olan böyle bir badire-i nadireye def aten tesadüf edince, dışarı çıkmak şöyle dursun,
arkadaşına yazacağı kağıdı bile derhatır edemedi! Peri gibi gönlüne nüfüz etmiş olan sahibe-i
resmi, daima nazargah-ı tedkikde tutar ve hall-i müşkil için dört gözle hemşiresinin vüruduna
intizar ederdi." (S.23)

ll

Nevber de Mücib'i sever. Mücib ve Nevber hayatlarında ilk defa yaşadıkları aşk
duygusunu, roman boyunca değişik duygularla ifade etmişlerdir. Nevber, bu duygunun ilk
izlenimlerini şöyle dile getirir:
"Huda bilir, o dakikadan beri hissiyyatım bütün bütün tahavvül etmiş ve binaenaleyh
muhabbetimin şiddeti, tevazu' perdesi altında dahi setr olunmayacak bir hale gelmiştir!
Ahass-ı amalim daima sizi görmek, daima sizinle beraber bulunmaktan ibarettir." (S.40)
Nevber, genç yaşına rağmen edebiyat konusunda bilgili bir kızdır. Mücib'le
mektuplaşmaları sırasında şu ifadelerle edebiyata olan ilgisini dile getirir:
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"Te 'essürdı-ı kalbiyyemiıı artıp eksilmemesine badi ise birinci derecede, nıekteb-i
edeb it/akına seza olan meclis-i mekdrim-enis-i drifdnelerinden haddimce iktisdb-ı füyüzdt
eylemek arzü-yı tabiisinde iken o şeref-i cihdıı-kıymete baht-z siydhtmın perde-keş-i haylület
olması, ikinci derecede velinimet pederim, pederinizin henüz tamdmiyle i 'dde-i sıhhat
edememesidir."

(S.60)

Nevber'in yazdığı mektuplar edebi bir dil ve uslüpla kaleme alınmıştır. Onaltı
yaşındaki bir genç kızın bu mektupları yazması pek inandırıcı değildir. Ancak romancı bu
durumu Mediha'nın ağzından Nevber'in edebiyat sevgisine bağlayarak şöyle anlatır:
"

Hususiyle Nevber gibi dirayetperver bir meftüne-i edebin hissiyat-ı

aşıkanesini fevka'l-gaye tehyic etse gerektir.>>" (S.58)
Nevber piyano çalıp şarkı da söyler; güzel bir sesi vardır:
"Bereket versin ki Mucib orada değildi. Yoksa şu ternaşa-yı aram-rubaya karşı
tecennün etmesi agleb-i ihtimal idi! Maamafih aradan çok geçmedi, mumaileyh bulunduğu
mahalden -fevkalade bir hiss-i deruna mağlub olarak- kalktı, doğnıca eve geldi. Fakat daha
kapıdan içeri girer girmez, güzel bir nağmenin piyano ile hem-ahenk olduğunu işitti. Bu
sada-yı hayat-efzanın hangi dehandan hurüc ettiğini -sür' at-i intikali hasebiyle- def aten idrak
edince gönlündeki ceriha-i muhabbet tazelendi, vücudu baştan ayağa kadar lerzenak oldu !"
(S.43)
Geleneksel aile yapısı içerisinde de olsa duygularını ifade edebilen Nevber, Mücib 'i
sevdiğini, ailesinden kendisini istemeleri halinde elinden geldiği kadar olumlu bir sonucun
alınmasına gayret göstereceğini söyler:

"Mümaileyha ise daldığı sükut ve sükunet aleminden çıkıp, tekrar deherı-güşa-yı
kelam olarak, Nevber'e i'tiraf-ı muhabbet ettirmekte hayli müşkilata tesadüf eylediğini ve
fakat ciddi bir teşebbüs vuku'unda -iınkan müsaid olduğu kadar- gayrette kusur etmeyeceğini
ve kendilerine sık sık gidildiği surette, hem validesinin isticlab-ı teveccühatına
şaibe-i riya vü tagayyürden masun olan cevher-i ülfet

ü

medar hem de

meveddet-i kadimeleri şu vesile ile

bir kat daha terakkidar olacağını lisan-ı münasible irade ve itham etti.Bunun üzerine Mücib
Bey, fart-ı meserretinden gaşy olmak derecelerine geldiği sırada, muvaffakiyet-i vakı'ayı bit
tebrik şükran-ı minnetdarisini arz eyledi. Ba'dehu gözlerini kapayarak, hal-i istiğrakta kaldı.
Mediha Hanım, biraderinin istirahate ihtiyacı olduğunu teferrüs etmekle, bir kaç tesliyet-amiz
söz söyleyip yanından ayrıldı." (S.39)
Ancak, Nevber'in Bursa'ya gittikten sonra neden uzun süre Mücib'i mektupsuz
bıraktığı, hatta onun ölüm haberini alıp almadığı, aldıysa neler hissettiği romanda
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belirtilmemiştir. Bu eksiklik romanın kurgusunda ve olay örgüsünde ciddi bir boşluk
yaratmaktadır.

MEDİHA
Mücib'in kızkardeşi olan genç bir kızdır. Nevber'in çok yakın arkadaşıdır. Romanda,
Mücib'in bir çeşit "mahrem-i esrar": olarak yer alır:
"Mediha Hanım:<<Hele bir kere i'Ian-ı muhabbet yolunda yazmış olduğunuz
manzumeyi okusun, bir kere de vech-i pakinizi.fikr-i tab-nakinizi görsün, o zaman, bu kuvve-i
mücazebeye takat-yab olabilirse, ben meydandayım! Hasılı şunu demek isterim ki ikiniz de
güzel ve yekdiğerinize Iayıksmız.Hemen Cenab-ı Hak, süret-i meşrı1'ada

>> sözünü ikmal

edemedi. Oda kapısından içeriye bir cariye girdi. Mediha Hanım:<<Ne istiyorsun
Dilpesend? >> sualini ırad edince, cariye:<<Efendim, Büyük Hanımefendi, size bazı şeyler
söyleyecekmiş. Şimdi bekliyor.>> cevabını verdi. Mediha Hanım <<Geliyoruml>>diyerek,
hoplaya hoplaya odadan çıktı, doğruca validesinin yanına gitti." (S.31)
Mediha, ağabeyine karşı son derecede ilgili ve sevgi doludur:
"Mediha Hanım : ( mütelaşiyane bir. sürctle j c-: A. .. Kardeşim ! Siz hala
yatmadınız

öyle mi? Yüzünüz mütegayyir olmuş! Hele şu aralık fevkalade rneşguliyet-i

zihniyyeniz olduğu bedahaten görünüyor ! Acaba sebebini sorabilir miyim?>>" (S.25)
Romanda, Mediha'nın Mücib'e duyduğu sevgi, saygı ve bağlılık bazen de şu ifadelerle
dile gelir:
"Zavallı Mediha, canından ziyade aziz ve muhterem addeylediği biraderinin fart-ı
me'yfısiyyetini ve bela-yı takat-fersa-yı muhabbete süret-i mağlubiyetini gördükçe nihayet
derecelerde dil-hun olmakta idi." (S.59)
Mediha Mücib'in gerçek anlamda sırdaşı, en yakını ve sevdiği ile kurduğu bağda en
sadık ve ketum yardımcısıdır:
"Mediha Hanım:<<Siz de a gözüm! Kendinizi birden bire o kadar me'yüsiyyete
salıvermeyiniz. Biraz ta' dil

ü

tahfıf-i alam ederek, oldukça şen ve şatır görünmeye çalışınız.

İnşallah mes'ud Vy bahtiyar olursunuz. Peder zaten burada değil, annemin tabiatını ise
pekala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeyleri bile merak eder, muzdarib olur. Bir de işi
bizden başka bilen var mı ki etrafa aks edebilmesinden korkuyorsun? Yoksa bendenize
emniyetiniz mi yok? Sarihen söyleyiniz de bileyim.>>" (S.27)
Ağabeyinin Nevber'le evlenebilmesi konusunda elinden geleni yapmak istese de,
Mediha da pasif bir bekleyiş içerisinde kalır. Onun neden annesiyle konuşmakta geciktiği,
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neden ağabeyinin hastalığını zamanında fark edemediği roman kurgusunun eksiklikleri
cümlesindendir.

NURİYE HANIM
Mücib'in annesidir. Mediha (kızı), annesini şöyle tanıtır:
" ..... annemin tabiatını ise pekala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeyleri bile
merak eder, muzdarib olur." (S.27)
Nuriye Hanım, oğluna roman boyunca şefkatli bir annenin sıcak ilgisiyle yaklaşır:
"

saatlerce derya-yı tahayyül

ü

mütalaata dalıp gitmesini bir vechile zihnine .

sığdıramadığından, bir gece kızını alarak beraberce, oğlunun odasına gitti ve <<Canım
Mucib! Bu ne kadar meşgüliyyet] Yarın imtihan verecek değilsin ya? Hem öyle gelmiş
geçmiş yalan yanlış bir takım şeylere sarf-ı efkar etmekten ne fa'ide hasıl olur? Biraz da
bizimle lakırdı et!>>" (S.5)
Oğlunun bu derece çalışmasın dayanamadığı için onu tatlı dille, şefkatle uyarır:
"Nüriye Hanım: << Güzel ama evladım, bu alemde her bir şeyin hal-i evsatı
makbuldür! Mesela dünyada husül-i meram için en müessir vasıta olan nukud bile, ifrat
derecesinde bulunursa, insana bazı kere, ba'is-i meşakkat ve müris-i ukubet
olabilir.Herşeyde ifrat ve tefrit noktalan ne kadar makdCıh ise hal-i iktisad da o kadar
memdühdur." (S.5)
Mucib, Nevber'e duyduğu aşk yüzünden giderek annesinden uzaklaşıp sırlarım ona
açmaz, duygularını onunla paylaşmaz. Devrin aile içi saygı ve gelenekleri nedeniyle oğlunun
durumundan habersiz olan Nuriye Hanım onun hastalığını önce geçici bir rahatsızlığa yorar:
" .... , ..... oğlunun ifadatına layıkıyla ehemmiyet verip ciddi bir tarz ile vücuduna iyice
dikkat etmesini, gece yatarken biraz.ıhlamur veya çay içmesini, sıkıca örtünüp terlemesini,
sabahleyin dışarıya açık saçık bir halde çıkmamasını uzun uzadıya tavsiye eyledi." (S.47)
Oğlu gerçekten hastalanıp yatağa düştükten sonra Nuriye Hanım'ın gözü açılır.
Nevber'le oğlunu evlendirmek ister. Fakat kararı kocasına bırakır, üsteleyemez. Nuriye
Hanım'ın geleneksel aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, muhafazakar bir anne tipi olduğu;
Mediha'nın, Mücib'in Nevber'i sevdiğini söylemesi üzerine bunu sanki ayıp bir davranışmış
gibi telakki etmesinden anlaşılmaktadır. Gerçi durumu anladıktan sonra oğluyla birlikte o da
derin acılar çeker. Ancak şefkatli, oğlunu gözbebeği gibi seven bir annenin ikinci derecede
verem oluncaya kadar ciğerparesinin hastalığını anlamaması pek inandırıcı değildir.
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HÜSREV EFENDİ
"

ashab-ı servet

ü

dirayetten Hüsrev Efendi" devlet memurudur. Karısı, kızı,

oğlu, iki cariye ve bir uşaktan oluşan ailenin reisidir. Çocuklarını çok sever. Onların
terbiyelerine önem vermiştir. İmkanları ölçüsünde, onların iyi birer insan olabilmesi için bir
babanın göstermesi gereken himmet ve gayreti esirgememiştir.
Mucib Bey, babasının Amasya' daki görevinden dönüşünü heyecanla bekler. Çünkü
sevdiğine kavuşabilmesi için babasının gelmesi ve izni lazımdır:
"Hüsrev Efendi ki Mucib Bey'in pederidir. Mumaileyh Manisa' da olan mesalih-i
zatiyyesini tesviye ve itmam ederek o gün sabahleyin İstanbul'a vasıl ve bir melek-i mübeşşir
gibi hanesine nazil olmuş idi.
Mucib Bey henüz uykudan kalktığı, odasında kahve ve sigarasını içmekte bulunduğu
sırada idi ki velinimet pederinin vürudu üzerine sür'atle yerinden fırladı, istikbaline şitab
eyledi, kemal-i ihtiram ile ellerini öptü.Mümaileyhin

şu suretle muvasalatı bütün ev halkının

badi-yi mesrüriyyeti olmuştur denilse yalan olmaz." (S.49)
Ancak Hüsrev Efendi'nin dönüşü, Mücib'in beklentisini gerçekleştiremez. Mutlak bir
otoriteye sahip olan babaya durumu açıklamaya kızı bir türlü karar veremez. Hep uygun bir
zaman beklenir. Hürev Efendi'nin aile içindeki otoritesi, isminin anlamıyla uygun düşer:
"Mediha Hanım kendi fikrince, pederine hakikat-i halin arzını na-be-mevsim
görüyordu! Mucib Bey ise sa'ika-yı aşk u garam ile mes'udiyyetinin istikmali için bir an
evvel işe teşebbüs olunması ricasında ısrar eder ve fakat hemşiresi henüz vakt-i münasibi
hulul etmemiş olduğunu dermeyan ederek bu babda biraz daha sabır ve metanet göstermesini
istirham eyler idi. Heyhat!" (S.50)
Mücib'in yatağa düşmesinden sonra, Hüsrev Efendi'ye eşi durumu anlatır. Hüsrev
Efendi oğlunun hastalığının sebebi olarak gördüğü Nevber'e kızar. Öfkelenerek: "Allah
cezasını versin, nerede görmüş, nasıl alaka etmiş?" sözleriyle tepkisini gösterir. Nuriye
Hanım'ın ısrarıyla "bir soruşturalım" derse de iş öylece kalır. Oğlu için üzülür, doktor getirir
ama oğlunu anlamaya çalışmaz, duygularını paylaşmaz. Bu halleriyle, ailenin tam ve mutlak
otoritesi olduğunu, oğluna beslediği sevgiyi yerinde ve zamanında gösteremediğini, katı bir
tutum içinde bulunduğunu ortaya koyar. Aynca oğlu gözlerinin önünde sararıp solmaktayken
doktor getirmekte neden bu kadar geciktiği de anlaşılmaz. Nevber'in hasta babası hava
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değişikliğine gittiği halde -tabii Nevber ve ailesiyle beraber- Hüsrev Efendi, oğlu günden
güne erirken neden böyle bir tedbir almanuştır? Bu sorunun cevabı ötekiler gibi yine bir
kurgu eksikliğidir..

DİLPESEND
Romanda adı geçen Dilpesend, "cariye'ldir. Sadık bir hizmetkardır. Günümüzde yeri
olmayan bir sosyal sınıfın temsilcisidir. Mediha, Mücib'in mektubunu onunla gönderirken,
ona tam olarak güven duyduğunu da ifade eder. Romanda bir çok defa adı geçen Dilpesend,
her konuda aile fertlerinin yardımcısıdır:
"Mümaileyha biraz ta'rnik-i efkar eyledi. Nihayet öteden beri kendi hanelerinde
bulunan ve binaenaleyh safvet ve sadakatine kemaliyle i'timadı olan "Dilpesend" namında bir
cariyeye salifü'l-beyan arızayı mahremane tevdi' ile bu babda iktiza eden ta'limatı dahi
bil-ita hemen mahalline sevk ve irsal eyledi. Fakat mezbüre avdet edinceye kadar gönlü bin
türlü endişe ve halecana şikar olmuş idi! Çünkü vakıa Dilpesend'in dirayet ve kar-aşinalığına
emniyeti mertebe-i kemalde idi. Ancak kağıdın eyadı-yi agyare geçmesini ve daha mübrem
bir hadise zuhur edebilmesini de -tali'in müsa'idesızliğine nazaran- melhüzat-ı kaviyyeden
addeyliyordu! Her ne hal ise mezbüre, hüsn-i suretle vazifesini ıfa etti." (S.59)
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MÜCIB'İN İŞ ARKADAŞLARI

Romanda, hayat görüşü ve yaşayış tarzı bakımından birbirinden farklı iki telakki yer
almaktadır. Mücib'in hayat karşısında aldığı tavır ile iş arkadaşlarının hayat görüşü ve
tavırları arasında tarn bir tezat vardır. Onların bir nevi yaşama sevincine mukabil Mücibde
adeta bir hayat küskünlüğü mevcuttur.
onlar dedikodudan, çekememezlikten, eleştirilerden, kısacası çevre baskısından
şikayetçidirler. Ancak keyifli dost meclislerinde bulunmayı, gezip eğlenmeyi severler. Aşkı
bildiklerini, hatta bunun hayatın bir zarureti olduğunu ifade ederler. Aynı meslek ortamında
yaşamalarına rağmen Mücib'den farklı düşünür, farklı yaşarlar. Mücibin hastalığını
duyduklarında bütün düşmanlıklarını unutur, dostça halini hatırını sormaya koşarlar.
"Yadigar-ı Muhabbet"in temel duygusu "aşk"tır. Romanın yazıldığı dönemde, aşkın
hangi gözle görüldüğü, cemiyet içinde aşkla ilgili geleneksel değer yargılarının neler olduğu
Mücib'i evinde ziyarete gelen arkadaşlarının sohbet esnasındaki konuşmalarından anlaşılır:
"Neş'et Bey: << Aşkın adeta bir hastalık olduğu fennen müsbettir. Onun için bu yolda
uzun uzadı tafsilat i'tasına da hacet göremem. Hulasa şunu demek isterim ki insanın
muhabbet uğruna cüz'i bir sebebten dolayı -Allah esirgesin- an-ı vahidde malıv olub gittiği
kesirü'l-vuku'dur.>>"

(s.13)

"Lütfü Bey: << ... maamafih riyasızca olarak söylerim ki dam-ı aşkına giriftar
olduğum bir nazeninin, başkalarıyla azıcık ülfet ettiğini değil, hatta selam vermiş olduğunu
görsem, o saat kopar kıyamet! Çünkü kıskançlıktan korkarım. 'Bir tarik ile kabul etmez
muhabbet şirketi' beyti, ma'lumdur; değilse, üst mısra'ını da sorunuz, söyleyeyim.>>"
"Sa'di Bey:<<

Kıskançlık belasıyla, az kaldı ya çıldıracak, veyahud verem

olacaktım! .. >>" (s. 13)
Onlara göre aşk mesut ettiği kadar , korkulacak, insanın kendisini koruması gereken
bir duygudur ve daima kıskançlık duygusuyla birlikte yaşanır. Ayrıca verem hastalığı da o
dönemin hassas insanlarının genellikle aşk yüzünden uğradıkları bir illettir, tıpkı Mucib
gibi... mamafih:
"Lütfü Bey: << Öyle ama dünyada muhabbetsiz yaşamak, ziruh sıfatından çıkıp da
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emadat haline tahavvül etmek demek olmaz mı? Şu dar-ı fenada daima göregeldiğimiz
meşakk-ı hayat, hep muhabbet sayesinde çekilmiyor mu? Hasılı kim ne derse desin, benim en
büyük serrnaye-i saadetim, muhabbettir.>>" (S.14)
Yukarıdaki paragrafta, Mücib'in arkadaşlarından Lütfü Bey tarafından ortaya konulan
hayat görüşüne göre, hayat sıkıntılarla doludur. Hayatı yaşanılır kılan muhabbettir.
Mücib Bey'in iş arkadaşları olan Lütfü ve Neş'et Beyler bir de aralarında edebiyat
sohbeti yaparken söz konusu edilmişlerdir. Aşağıda aynen aldığımız cümleler onların eski ve
yeni edebiyat hakkındaki görüşlerini kısaca da olsa ortaya koymaktadır:
"Lütfü Bey:<< Afv-ı alilerine mağrürerı söylerim ki lakırdı arasında ıstılah paralamak,
şairane, hakimane ifade-i meram etmek, zat-I vala-yı kitabet-penahilerine mahsus olan
hallerdendir. Hele: ' Mazhar olamadım, yar-ı vefa-perver bulamadım!' yollu seci'ler, filanlar,
'hareket-i vapur, bereket-i basur' kabilinden olur.>>
Neş'et Bey:<<

A...

Bendenizi tahti'eye ne hakkınız var? İnsan her halinde, her

fı'linde muhtar değil midir? Yoksa huzur-ı devletinizde, edibarıe irad-ı maka! etmek
memnü'atdan mıdır?>>
Lütfü Bey : << Rica ederim,o kadar hiddet buyurmayınız!Bendeniz, ziynet-i elfaza
olan merakınızı bildiğim için söyledim.Maahaza
kudemayı biraz daha nazar-ı tedkik

ü

Nergis gibi,Seyir gibi, Şefikname gibi asar-I

mütalaaadan geçirmiş olsaydınız, bu yolda olan

ma'Iümatmızı hayli tevsi' etmiş olurdunuz.>>
Neş' et Bey:<<Cidden söylüyorum! Siz hakikaten tarz-ı cedid edebiyattan hiçbir şey
istifade olunamaz zannında mısınız?>> (s.14)
Lütfü Bey: << Velev ki o fikirde bulunayım, tarz-ı cedid.tarz-ı atika nisbet
kabul etmeyecek surette güzel ve dil-nişindir. Hiç on sekiz yaşında bir mahbCıbe-i dilaraya,
acüze-i rüzgar olan yetmişlik bir kadıp tercih olunabilir mi?>>" (s. 15)
Romanda Mücib'in komşusu ve arkadaşı olarak sözü edilen Necmi adlı bir kişi daha
vardır. Ancak onunla ilgili hiçbir tanıtıcı bilgi yoktur. Sadece 'sadık ve candan bir dost'
olarak adı geçer.

_o

B) SOSYAL HAYAT VE İNANÇLAR
Romanın başlangıcında İstanbul'dan, baharda gidilen mesire yerleri olan Çamlıca ve
Kağıthane'deki eğlencelerden, buradaki cemiyet hayatından da söz edilmiştir:
"Onun için mevsim-i baharda İstanbul ahalisi alel-ekser, Çamlıca gibi, Kağıthane gibi
mevaki' -i latifede geşt ü güzar ve bu cihetle kadınlar dahi fevaid-i tabi'attan hisse-yab olarak
rendilerine mahsus bir tarz-ı halavet-nüma ile bir şüküfeden diğer şüküfeye uçuşup giden
arılar veya kuşlar gibi her tarafa barika-i aşkı nisar ederler." (S.2)
Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi mesire yerlerinde eğlenenler arasında bulunan ve
çiçekten çiçeğe uçuşan kuşlar, arılar gibi her tarafa aşk duygusunu taşıdıkları belirtilen
kadınların da cemiyet hayatına katıldıkları anlaşılmaktadır.
"
uşak fırladı.

konağın kapısı şiddetle küşad edilerek dışarıya oldukça kıyafeti düzgünce bir
kira arabalarından bir tanesini alıp hemen konak kapısına götürdü." (S.2)

Bu cümlede geçen uşak ve kira arabaları dönemin hayatına ve sosyal statüsüne ait izler
taşımaktadır. Uşak ve atlı kira arabaları romanın konusunun geçtiği dönemin bir hususiyetidir.
"Ertesi sabah, mumaileyh uykudan kalktığı vakit, evvel emirde elini, yüzünü yıkayıp
kendine mahsus ihzar edilen sütlü çay ve kahveyi, safa-yı hatırla içtikten ve Kalem vaktine
kadar vukuat-ı rüzmerreyi müş'ir tab' ve neşredilmekte olan gazetelerden birkaçını dahi
nazar-ı mütalaadan geçirdikten sonra, yemek yedi, kahve ve sigara içti. Kernal-i dikkatle
saçlarını taradı, üstünü giyindi, ba'dehu vazife-i me'mı1riyyetinin ifasına şitab eyledi." (S.6)
Bu paragrafta romanın yazıldığı dönemde, aydın, orta sınıftan bir kişinin günlük hayatı
anlatılmaktadır. Sütlü çay, İngiliz geleneğinden alınmadır. Mücib'in bir kaç "gazete" okuması
onun dönemin aydınlarından olduğunu gösterir.
"İçlerinden diğer bir delikanlı, bıyıklarını burup, fesini düzelterek endişeli bir tavır
ile ... " (S.8)
Yukarıdaki cümle, Osmanlı döneminin tipik erkek özelliklerini vurgulamaktadır;
Bıyık ve fes ...
Mücib'in hayatındaki çatışmanın temelinde aileyi kendi içinde bir bütün ve merkez
kabul etmesi, anne ve babasının otoritesine mutlak bağlılığı vardır. Roman boyunca, Mucib
ilk aşk nedeniyle ailesiyle karmaşık bir çatışma içine düşer. Giderek içine kapanışı,
uykusuzluğu, keyifsizliği, amaçsızca dışarıda dolaşması ve ardından hastalanması annesi ve
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kızkardeşini büyük bir telaşa sürükler. Kızkardeşi verdiği söze rağmen onu Nevber'le
luşturmak için yeterli çabayı göstermez. Anne babanın harekete geçmesini bekler. Çünkü
ba "Bir soruşturalım" der. Kızkardeşi, Nevber'in dönüşünü bekler. Baba, sebepsiz yere
Nevber'e kızar, "Bu bela nereden çıktı" diye hayıflanır. Bu durağan bekleyiş Mücib'in zaten

lgan ve umutsuzluğa meyilli ruhunu öyle yaralar ki bedeni hastalığa yenik düşer.
Romanda aile ve gelenekler insan hayatının merkezi gibi görülmekte, gençlerin hayatı
akkında alınacak kararları aileler vermektedir. Nevber de çok sevdiği Mücibin kendisini
ailesinden istemesi halinde, elinden geldiği kadar ailesinin olumlu bir karar vermesine
çalışacağını, annesi ile Mücib'in annesi ve kızkardeşinin sık sık görüşmelerinin yararlı
olacağını belirtmektedir. Bu ifadeler o dönemde 'aile' kavramının önemini ortaya
coymaktadır:
"Mediha Hanım:<<Yok! Ben seni böyle endişe ve efkar içinde göremem. Pek arzu
ediyorsan hakikat-i hali, bil-etraf valideye söyleyim. Ne zararı var! Gitsin süret-i meşrü'ada
dest-i izdivacını taleb etsin.>>
Mücib Bey:<<İyi ama peder burada değil! Husül-ü maksad ise onun vücuduna ihtiyaç
gösterir.> >"(S. 36)
Mücib kapalı bir aile ortamında yaşadığı, okumayı ve eğitimini hayatının amacı olarak
gördüğü için arkadaş meclisinde, hiç kimseye alaka duymadığını, aşkı kitaplardan tanıdığını
söyler:
"Mucib Bey:<< Fil-hakika muhabbet mes'elesine dair, şimdiye kadar pek çok şeyler
gördüm, okudum. Fakat henüz bir kimseye alaka etmediğimi ma'al-yemin te'min
edebilirim.>>" (S. 12)
Aşk ne kadar saf, temiz ve genç insanların yaşayabileceği tabii bir duygu olsa da
"mühim ve nazik bir konu"dur;annenin "ihtiyatlı olmalı" ifadesi aşkın çevrede hoş
il

karşılanmadığını ortaya koyar:
Mediha Hanım "<<Teessüf etmeyiniz! Bakalım Allah ne gösterecek. .. Elbette bir
çaresi bulunur. Ma'rnafih böyle mühim ve nazik bir noktada daima ihtiyatlı davranmak lazım
geleceğini de ta'rife hacet yoktur. Çünkü işin şilyu'u vuku'undan fenadrr!>>" (S.28)
Bir yargıya çok benzeyen bu ifadeler toplumda söylentilerin, olup bitenlerden daha
beter tepki gördüğünü anlatır. Böylece toplumun fert üzerindeki baskısı daha iyi anlaşılır.
Ve şu cümleler:
"

muhavereyi küşad eden genç delikanlı, içini çekerek mütebessimane:

<<Bendenizce de öyle olmak lazım gelir ama diğer rüfekaya acıyorum! Çünkü bundan dolayı
biçareleri pek me'yüs bir halde görüyorum da adeta sinirlerime dokunuyor! Demincek Mucib

hakkında zihnini çelmek, arzu ettiğiniz mahallere çekip götürmek yolunda bir mütalaacık
beyan buyurmuştunuz

değil mi? Zann-ı acizaneme kalırsa, bu matlabın husulü muhal-i

mutlak hükmündedir!

Zira tarik-i şeytanette azazil kadar kesb-i maharet etmiş olsanız da yine

şu habisi iğfal edebilmeye muktedir olamazsınız sanırım!>>" (S.8)
Toplumda,

dedikodu, çekememezlik,

ezen sosyal kötülüklerdir.

Mücibin

fesatlık ve kıskançlık ferdi baskı altına alan ve

çalışkanlığı, takdir görmesi iş arkadaşlarının

skanmasına ve yoldan çıkarmak için hileler düşünmelerine

onu

yol açan iki yüzlü ve baskıcı

tumu açıkça ortaya koyar.
Yadigar-ı Muhabbet'te

cemiyet fikrinin bir parçası olarak dost ve aile meclislerinde

oplanıp sohbet etmenin önemli ve bu davetlerin toplum hayatını güçlendiren
olduğu anlaşılmaktadır.

Mücib'in evine gelen arkadaşları,

"Yine bu kabilden
'alem arkadaşları
cendilerince
.arar verdiler
da'vet

olmak üzere

başka bir gün, onu davet ederler:

Mucib Bey'in , balada isimleri ta' dad olunan

bil-ittifak, bir gece Neş'et

bir alem-i ab teşkil ederek
ve bu kararlarını

bir vasıta

Bey'in

mumaileyhi

hanesinde

toplanmaya

ve

dahi orada hazır bulundurmaya

bir iki gün sonra mevki' -i icraya koyarak

Mücib'i

ve her nasılsa mecbür-ı icabet ettiler." (S.20)
Misafir kabul etme, "muhabbet",

dost meclisi o günkü cemiyet hayatının önemli bir

parçasıdır:
"Sa' di Bey:<<Zaten

şuraya toplanmaktan,

Mücib Beyefendi biraderimizi işgal ve

ta'ciz etmekten maksad, güzelce bir vakit geçirmek değil mi idi?>>
Mucib Bey:<< Aman efendim! Tasdi' ne demekl Şeref-i sohbetinizle
oldum. Keşke her vakit teşrif buyursanız da hep birlikte muhabbet etsek.>>"
Misafirlere

saygı gösterme,

müşerref
(S.15)

saygıda kusur etmeme de geleneksel bir muaşeret tarzıdır:

"Misafirler hakkında yine hürmet ve riayette kusur olunmadı."(s.37)
lo

"<<

Bu akşam devlethanelerince bir mani' olmadığı ve zat-ı alilerini ziyarete

müsaade buyurulduğu halde biraz tasdi' etmeğe gelebilir miyiz?>> dedi.
Mücib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabül göstermiş olduğundan , berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün Perşembe olmak, yani ferdası Cuma, yevm-i ta'til
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mucib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler." (S .. 10)
Dönemin aydm orta smıfı yazmak, okumak, tenkit etmek üzerine fikirlerini belirtirken
birbirlerini eleştirmekten, hatta dedikodudan uzak duramadıklarını şu ifadelerle ortaya
koyarlar:
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"Sa' di Bey: << Bakınız, ecille-i üdebamızdan Muallim Naci Efendi bile

'Kim

ehemmiyyet verir Naci meldmet sengine' demiş! Eğer böyle münasebetli münasebetsiz irad
edilen bir takım ta'rizlere ehemmiyet verilecek olursa, dünyada hiç kimse bir şey söylemeye
veyahud iyi kötü yazdığı şeyi meydana atmaya cesaret edemez. Vakıa i'tiraz haklı ise kabul
olur; değilse reddedilir.>>" (S .16)
Toplumda hiç kimsenin dedikodudan kurtulamadığını, onun için bu tarz sözlere
ehemmiyet verilmemesini beyan eden Mucib, aslında kendisi de aşkını gizli gizli yaşayarak,
kimseye söylemiyerek bu baskılardan korkmakta olduğunu gösterir:
"Mucib Bey:<< Birader ! O kadar me'yüs olmayınız. Bu alemde halkın güft
güsundan kim kurtulabilmiştir? İnsan ne kadar reza'ilden ictinab, fezaile intisab etmiş olsa,
yine ebna-yı zamanın ta'n-ı teşni'inderı halas mümkün olamaz ! O cihetle böyle bi-gayr-i
hakkın edilecek i'tirazata asla ehemmiyyet verilmemek lazım gelir.>>
Sa' di Bey:<< Ne garib şeydir ki bundan akdem, tecrübe-i kalem kabilinden olarak bir
hikayecik yazmış ve her türlü kusuruyla beraber ashab-ı mütalaanın enzar-ı hata-püşanelerine
arzeylemiştim. Bizim Rıfat yadigarı ma'lum ya, geçende tutmuş da yazmış olduğum
fıkracığa bir i'tirazname tertib ederek, lütfen (

) gazetesine gönderip tab'

ettirmiş!>>" (S. 16-17)
Romanın son cümlesinden yola çıkarsak; "Aşka kötü gözle bakanlar yahut kayıtsız
kalanlar sonunda aşktan en büyük zararı görürler" yargısına ulaşırız. Ancak Mücib'in aşka.
eğilimi, muhabbeti arkadaş sohbetinde kötü bir eğilimmiş gibi görmesinin nedeni yine ailedir.
Nevber'in resmini gördükten sonra başlayan ve gittikçe şiddetlenen bu muhabbeti, ailesi,
özellikle babası tabii karşılasa ve yardımcı olsaydı Mücib'in bu "muhabbet"i belki de ölümle
sonuçlanmazdı. Ancak burada kader fikri de önemli bir yer tutar. Derin bir bekleyiş içinde
pasif kalarak sevgilisinden gelecek birı. haberi ya da onun dönüşünü bekleyen Mucib, acılar
içinde kahrolur. Bu hali 'kadere, talihe' bağlar:
"<<Of! .. Ne de garib tali' im varmış! Evvelleri -alaka mes' elesinden vareste
bulunduğum zamanlar- şunun bunun ibtilasını işitir de müteaccibane gülerdim! İşte sa'ika-yi
muhabbetle kendi kendimizi bir odanın içine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş
çıkaramıyoruz. Ah!>>" (S.33)
Mücib, yaşadıklarından olduğu kadar gelecekte yaşayacaklarından da kaderi sorumlu
tutar. Kader neyi belirlemişse, Mücib onları göreceği inancındadır:
"<<

Of! Maziye irca' -I nazar ettikçe halden müteneffir oluyorum ! İstikbalde ise

kim bilir ayine-i kader ne suret gösterir! Dün memnun ve müteşekkir idim, bugün kemaliyle
mahzun ve müte'essirim Yarabl Bu ne kadar seri' takat-rüba bir tahavvüldür!>>" (S.28)
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Mücib gibi kızkardeşi Mediha da her şeyin ancak 'kaderin izniyle' olabileceği
cındadır:
"Bir aralık Mediha Hanım, biraderine dedi ki: <<A canım niçin o kadar acele
iyorsun? Ben zaten işi ta'ahhüd etmedim mi? Kader müsaade ederse ikinizi de ber-murad
eceğim! İşte geçende yine pederden melctub aldık, bir iki güne kadar bu tarafa geleceğini
t'iyyerı yazıyor. Hele selametle buraya gelsin de o vakit ummadığın şeyler görürsün!>>"
.48)
Mediha, Mücibe, annesiyle konuşacağına ve Mücib'in Nevber'le evlenebilmesi için
den geleni yapacağına söz verir. Ancak bu sözünü yerine getirmek için hiçbir girişimde
lunmaz. Mucib de acı çekerek kızkardeşinin annesiyle görüşmesini beklemekten bıktığı için
..Iediha'ya sitem eder. Mediha ise bu anlamsız bekleyişin nedenini yine kadere yükler:
"<<Allah esirgesin, o nasıl lakırdı? Sen bana hiç acımıyor musun? Yemin ederim ki
e'essürden tamamiyle hissedarım. Bir sırasını düşürüp de maksadın tesri'i husülüne
çalışmak tasavvurunda iken malum olan hadise zuhur etti! Ne yapalım? Bu da bir cilve-i
raderdir. Bedihidir ki bu makule ahval-i mesaib-iştimali müte'akib eltaf-ı gaybiyye-i
İ1ahiyye insanın imdadına yetişir. Her işi daima kadere havale eyle. Sabretmek muvafik-ı akl
hikmeddir. Müddet-i rnüfarakat ise topu iki rnahdan ibarettir.>'> yollu bir hayli söylendi,
durdu." (S.54)
Yukarıdaki paragrafta Mediha, ağabeyini teselli etmek ve kendisinin suçsuz olduğunu
anlatmak için Nevber'in ailesiyle birlikte geçici bir süre Kadıköy'e gitmesini, 'kaderin
cilvesi' olarak görür. Oysa iki sevgilinin görüşme ve mektuplaşmaları devam eder. Açıkçası
bu bir engel değildir. Ama o, sabretmenin ve her şeyi kadere havale etmenin gereğine
öylesine inanır ki bu tevekkül Mücib'i olduğu gibi onu da "pasifızm"e iter.
Mucib, terbiyesi ve ahlakı nedeniyle örnek bir insandır. Arkadaşlarının kıskançlığını
1'

ve kötü niyetini anlayamaz ve onlara saygıda kusur etmez. İyi huyu nedeniyle meleğe
benzetilir:
"Melekler gibi ma'sum olan biçare Mücib Bey hakkında, hatır ve hayale gelmeyecek
surette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!" (s.7)
Melek gibi şeytan, habis ve azazil de Kuran-ı Kerim'de adı geçen varlıklardır.
Mücibi kandırıp şeytana benzeten arkadaşları, azazil (şeytanın cennetten kovulmadan önceki
adı) olsalar da Mücib"i kandıramayacaklarını düşünürler.
Nevber'in Mücibe yazdığı mektuplardan birinde Kur'an, Kalem suresi, (61.) Ayet 1.
yer almaktadır. "Nun ve'l-kalemi vernfi yesturı1n" (Nun. Kaleme ve (kalem tutanların)
yazdıklarına and olsun.) (s.58)

Romanda,
Mücib: <<

Allah' a dua etmek de sık sık yer alır:

.Yarabl Her halde inayet ve merhametine iltica eyledim!>>(s.32)

Mücib'in annesi, oğlu için Allah'tan hayır dualar diler:
"

Onun üzerine validesi <<Evladımı Her halde Cenab-ı Hak irfanını müzdad

lesin.>> ed'iye-i hayriyyesiyle natıka-pira-yı zeban olarakdan halvetgahma çekildi."(s.19)
Nevber'in, babasının sağlığı nedeniyle Kadıköyü'rıe gitmesinden sonra, ayrılık ve
yal kırıklığı yaşayan Mucib, duygularının yoğunluğuyla acı çeker, Nevbere ulaşmak için
kızkardeşinin annesiyle konuşmasını bekler. Oysa Nevberde onu sevmektedir, arada bir
ngel yoktur. Ancak bu sessiz, derin ve acılar içindeki bekleyiş kaderci bir dini itikadın hakim
olduğu bir ruh haline gelir ve zaman zaman ona ölümü hayata tercih bile ettirir .. Fakat dini
inancı intiharı düşünmesini engeller:
"Ancak haiz olduğu rusüh-ı i'tikad cihetiyle nefsine su-i kasd etmek gibi -hilaf-ı rıza
yı İlahi-

bir şena'ati irtikab edecek sade-dillerden de değildi."(s.57)
Romanın başlangıç kısmında, romana bir girizgah amacıyla konulan bölümdeki bir

paragrafta:"Her zerrenin, kulluk farzını yerine getirmek ve hayatlarını devam ettirdikleri için
şükran duygularını ifade etmek için Cenab-ı Kadir-i Mutlak'a secde etmelerinden" söz
edilmektedir. Bu , tasavvufta da yer alan ve İslam dininden kaynaklanan tam bir imanın
ifadesidir:
"Bu halde eşya ve mevcudata yeniden hayat-ı taze bahş ve ifaze olunmuş ve bununla
beraber her zerre gı1ya lisan-ı hal ile Cenab-ı Kadir-i Mutlak u Lemyezel Hazretleri'rıin
bar-gah-ı ahadiyyetlerine karşı ifa-yı fariza-i ubudiyyet için secde-ber-i hayret bulunmuş gibi
görünür!"(s.2)
Romanın içinde yer alan bir başka ifade de tasavvufu hatırlatır niteliktedir: Kainatta
görülen herşeyde ulı1hiyyet tecelli etmektedir.(s.2)

"

Bütün bu ifadeler ve bazı roman şahıslarının davranış tarzları, 19. yüzyıl sonu gibi
akılcı ve ilimci bir zihniyetin (Rationalis ve Scientisme) hakim olduğu bir çağda, Türk aile ve
sosyal hayatında hala kaderci, pasif ve teslimiyetçi bir dünya görüşünün devam ettiğini
açıkça gösterir.

26

qZAMAN
"Bin üçyüz altı sene-i maliyesi teşrin-i sanisinin yirmi altıncı Pazartesi günü idi ki ... "
1888 'in 26 Kasım Pazartesi günü, romanda maceranın cereyana başladığı tarihtir. Bu
nedenle de önemlidir.
Romanın başlangıç tarihi kadar asli şahsın yaşı da önemlidir. Roman, 1888'de
ondokuz yaşında ve hayatının baharında olan Mücib'in tanıtılmasıyla başlar:
"Sinni ondokuza yaklaştığı ve alem-i şebabetin mevsim-i bahar ıtlakına şayan olan en
aleyanlı bir zamanında bulunduğu halde, o güne kadar, gerıcine-i me'ali denmeye layık olan
önlü, alaik-ı muhabbetten tamamiyle vareste ve fakat bütün amal Ü efkar-ı mahsüsası
münhasıran istihsal-i ma'arif

ü

kemal maksad-ı hayr-ı missadına vabeste idi." (S.7)

Osmanlı döneminde, tatil günü Cuma' dır. Perşembe akşamı, ertesi gün tatil olduğu
için Mücib'in evinde toplanmaya karar verilir:
"Mucib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabul göstermiş olduğundan, berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün perşembe olmak, yani ferdası cuma, yevm-i tatil
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mucib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler." (S.10)
Romanda, tatil günü olarak "Cuma" gösterilmişse de iki yerde "pazar" tatil günüdür ..
Bu da yazarın Kıbrıslı olması ve yaşadığı dönemde Kıbrıs'ın İngiliz yönetiminde
bulunmasıyla izah edilebilir:
"Bir pazar gecesi idi ki sa'at iki sularında
gelmişler ise de

Mücib Bey vakt-i mev'üdu

med'üvin, Neş'et Bey'in hanesine

bir çeyrek geçtiği halde cem'iyyet-i

mezkı1rede henüz isbat-ı vücüd etmemiş idi." (S.20)
"Mucib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı'ya gitmedi. Maamafih evde
kapanıp kalmaya da muktedir olamadı!" (S.61)
Romanda saat, gündüz, akşam, gece gibi zaman dilimleri zikredilerek olaylar
anlatılmıştır. Gerçi "Gün" kozmik takvimde 24 saatlik bir süreyi kapsar. Ancak insanın
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ikolojik saati ile kozmik saati algılayışı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kozmik takvime
ait olan herhangi bir gün ya da saat insanların psikolojik halleri ile ilgili olarak çok farklı
şekilde cereyan edebilir:
"Vaktaki günler birbirini tevali ve te'aküb ettikçe, Mucib Bey'in kalb-i hasret-perveri ,
kemal-i ızdırab u halecan ile malı olduğu halde fikrince bir ıyd-ı ekber addederek şiddetle
intizarında bulunduğu salıya bitişti. Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına
çağırdı, ma'şükasırım gelip gelmediğini sordu. Binaenaleyh şu vechile te'ati-i mükalemata
başlanıldı.
Mediha Hanım:<<Daha iki saat kadar vakte muhtac! Lakin onlar buraya gelinceye
değin, siz de tabi'i Kalem'de bulunacaksınız değil mi?>>" (S.29)
Yukarıdaki ifadelerde, Mucib için Nevber'in geleceği gün en büyük bayram yani
Kurban Bayramı kadar kutsal görünmektedir.
Mücib'in içinde bulunduğu ruh hali çevresini algılamasında etkili olduğu kadar
zamanı (kozmik süreyi) algılayışı üzerinde de tesirlidir. Üç gün ya da kırksekiz saat, Mücib'in
duygu dünyasındaki çarpıntılar ve sevgilisini bekleyişi nedeniyle Mücibe çok uzun gelmiş
görünmektedir:
"

maksadın hayyiz-i fı'le çıkması, aradan üç gün kadar bir müddetin mürüruna

mütevakkıf ve bu da Mücib Bey gibi muhabbetle daha yeni i'tilafa başlamış, sabırsız bir
delikanlının haline nazaran, pek güç ve ağır olmakla, yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyor
idi." (S.29)
"Mucib Bey, tam kırk sekiz saat ateş-i intizar içinde kaldı. Bu devre-i terakkub
esnasında sevgilisinden şu vechile bir iltifatname aldı;" (S.60)
Romanın konusuna göre Nevber'in ailesinin Kadıköy'e taşınma tarihi olan Haziran'ın
onyedinci günü, kozmik zaman olarak önemli bir gündür. Bu günün Nevber'in ruh hali ve
maceranın akıbeti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Geceyi uykusuz geçirmesi de bundandır:
"Mah-ı haziranın onyedinci günü idi ki şiddet-i sayf layıkıyla hüküm-ferma idi.
Nevber Hanım'ın pederi keyifsizce olduğundan tebdil-i havaya lüzum görmekle bir kaç gün
evvel Kadıköyü'rıde isticar etmiş olduğu bir haneye çarşamba günü ma'familya nakledilmesi
kararlaşmış idi.
Zavallı Nevber! Bu faci' haberi işittiği vakit derununda iltiyam kabul etmez derecede
derin ve müthiş bir yara açılmış olduğunu hissetti. Gece, istirahat için yalnızca kendi odasına
çekildiği sırada uyumaya muktedir olmaksızın endişe-i hicran ile bir azab-ı elim geçirdi. Bir
halde ki, zaman-ı fecre kadar mahmur, hüzn-engiz gözlerinden verd-i ahmere şebih olan
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ruhsar-ı halavet-nisan üzerine şebnem taneleri gibi layenkat' eşk-i te'essür dökülür dururdu!"
S.50)

Mücib, Nevber'in gidiş tarihini öğrendiği anı "o dakika" olarak nitelemekte, o anın
(psikolojik zaman) üzerindeki etkisini şöyle belirtmektedir:
"

Ne derecelerde mute 'essir olduğumu ta 'rif edemem! Hald nasıl yaşadığıma

ıa 'acciıb ediyorum. Huda bilir o dakikadan beri daima ağlamaktayım.
Dün sabah hamil olduğum zulmet-i kederle mecniindne dışarıya atılmış idim. Akşama

'adar hüznü dldm ile sokakları dolaştım, durduml" (S.55)
İçinde yaşanılan 'an', 'dakika' romanda, yaşayanın ruh haline göre anlam
.azanmaktadır. Mutlu insanlar için farklı algılanabilecek olan 'geçen zaman'ın, Mucib ve

evber' ce, her dakikası bir işkence olarak algılanır:
"Vakıa şu kadar bir zamanın inıdıesi -bahtiydrdn-ı ümmet- nazarında eshel-i

umürdan ma 'düd ise de bizler için her dakikası dehşetli bir işkenceden ibaret değil midir?"
(S.54)

Dakika son derece kısa bir süredir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan bu süre
.fücib'in ruh hali nedeniyle ona çok uzun gelmektedir:
"Olanca kuvve-i müfekkiresi "Nevber"in zevk-i temaşa-yı cemali noktasına
münhasır ve çeşman-ı hasret-i nişanı ise dakika-be dakika sevgilisinin vüruduna muntazır idi.
Mucib Bey, bu hal ile beraber bir yarım saat kadar daha vakit geçirmişti. Lakin zaman-ı
intizar uzadıkça pek muzdarib oluyordu. Binaenaleyh her ne cihete tevcih-i efkar ettiyse,
teskin-i ızdıraba medar olacak bir şey bulamadı." (S.31)
Dakikalar birleşip yarım saat olduğu halde bekleyiş bitmediği için Mücibin ızdırabı
uzar. Kozmik süre (dakika-yarım saat), psikolojik zaman üzerinde 'bekleyiş' ve 'sabırsızlık'
duygularına bağlı olarak algılanır. Üç dört gün ya da bir iki ay o kadar uzun bir zaman
••

değildir. Ancak bekleyişin Mücib'in üzerinde uyandırdığı etki, onun bu zamanı uzun ve
karanlık görmesine neden olur:
"Husüsen burada bulunduk/arz müddetçe, üç dört günlük tahassür/ere bile pek
kolaylıkla ıdkdt-ydb olamadığım halde böyle istikbal kadar medid ve muzlim olan iki ay
mufdrakata nasıl tahammül olunabilir'? Orasını vicddn-ı sdmiyyeleriııe havale ederim."
(S.56)

Zaman aleti olan saatler, günlük hayatı tanzim eder ve yemek, uyumak gibi hayatı ve
tabii ihtiyaçların habercisidir. Romanda bir çok kere buna ilişkin örnekler vardır. Saatin kaç
olduğunun zikredilmesi -hayli örnekte görüldüğü gibi- roman şahıslarını hayatın ve zamanın
içine yerleştirerek onları daha canlı kılmıştır. Bir örnek şudur:
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"Maarnafih biraz daha afaki rnusahabetten sonra, masa üzerindeki oturtma saat,
ebna-yı beşerin, istirahat-i zihniyye ü bedeniyyece olan şiddet-i ihtiyacını tekrar ihtar
ediyormuşcasına bir tarz-ı hail ile sekizi vurmaya başladığından, uyumak için, herkes birer
birer, kendi odasına çekilmeye mecbur oldu. Mücib Bey dahi yatağına uzandı. Rahat rahat,
derin ve tatlı bir uykuya daldı." (S.6)
Mevsimler de romanda sık sık zikredilir:
"İşte bu hal ile beraber kış geçip artık ilkbahar takarrüb etmişti ki bunlar
henüz teşeffi-yi sadr edebilecek surette bir muvaffakiyete mazhar olamamışlar idi." (S.20)
İçinde yaşanılan an ve gelecek, kişinin psikolojik zamanı ile ilgilidir:
"Mucib Bey duçar olduğu azab-ı ruhani içinde halini, atisini piş-i nazar-I mütalaaya
alarak kernal-i ye's ile düşünmekte iken hasbe'l-iktiza hemşiresi yanına gelib kendisini dalmış
olduğu alern-i hayalatından bidar ve şu yolda bir muhavere küşadına ibtidar eyledi ... " (S.25)
Aşağıdaki örnek de Mücib'in 'psikolojik zaman'ı ile ilgilidir. 'Biraz evvel' ve 'şimdi'
tamamen onun yaşadıklarının ve duygularının belirlediği zaman parçalarıdır:
"Ahl.. Gerçekten ne yaptığımı, ne yapacağımı bendeniz de bilemiyorum!.. Biraz evvel
ikbalin her türlü ıeveccühdıına mazhariyyetle zir-i şehper-i saddetinizde mes 'üddne
dem-sdz-ı

şükran iken şimdifeleğin bir sille-i tagallübune uğrayarak küşe-i ye 's ü mihnette

yetinıdne meşgul-i ah ii figan oluyorum! Ne yalan soyleyim, halimi düşündükçe çıldıracağım
geliyor!" (S.56)
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D) MEl(AN
Yôdigar-ı Muhabbet romanının çerçevesi, yani en geniş mekanı İstanbul'dur. Romanın
langıcında t stan hıı 1 övü I mekte, ondan "payita ht-ı sa ltanat., , "mevki' -i hayat-bahşa.,"

lam ehlinin merkezi,, olarak söz edilmektedir. "Elhasıl insan dünyada bahtiyarane bir halde
şamak arzu eder ise behişt-asa olan payitaht-ı saltanat-ı seniyyeye iltica ve dehalet etsin."
.2) ifadesi romanın girişidir. Ancak konunun İsranbulda

geçmesi, hele roman

hramlarmm İstanbulda yaşaması, yukarıdaki ifadeye ııygıın mesut bir hayat
ürebilmelerine yetmemiştir. Dolayısıyla romanın başında bu şekilde anlatılan İstanbul'un
onu, olay ve duygu gelişimine bir nisbeti yoktur.
Miic\'b ve 3ilesinin yaşadığı ev, Şehzadehaşı'nda,
rı boyalı, muntazam bir konak"tır. Romanda

ahşabdan i'mal ve tezyin olunmuş,

'"'Vcıkt-i muayyende Nevber Hanıru'rn

onağına gidildi." ifadesinden, onun da konakta yaşadığı anlaşılmaktadır.

Nevber ve ailesi,

ava değişikliği için Kadıköy'e gittikleri zaman da h\r köşkte otururlar:
"Mektub yanında kalsın! Lakin kendilerine ne tarik ile isal edeceksin! Mahall-i
rametini bilirsin ya?>>
Mediha Hanım (\'şv,~bazane): <<Ne vazifeniz? Bendeniz elbette bir yolunu bulur,
gönderirim ( ... ) Bey'in köşkünde oturuyorlar.>>"
Roman kahramanlaruun

(S,58;

bulundukları ortama dair bir fikir veren 'konak.', 'köşk', o

önemde varlıklı ailelerin yaşadıkları

dar ınekZıtı.la.ı-dır,

Romanda sözü edilen semtler (geniş mekanlar); Şehzadebaşı,
leydanı, Bozdoğan Kemeri, Beyoğlu ve Kadıköydür.
dı, romanın başlangıcında,

Babıali, Sultan Bayazıt

Çamlıca ve Kağıthane gibi semtlerin

mesire yerleri olarak anılmaktadır, ancak oraları olaylarla,

ahıslarla ilgisi olmayan tesadüfi mekanlardır.
Mücib ve Nevber, Şehzadebaşı'nda
il

oturmaktadırlar.

nedeniyle, hava değişimi için ailece önce Kadıköye,
Şehzadebaşı

Nevbcr'in babasının rahatsızlığı

ardından Bursa'ya gidilir.

ve Kadıköy bile iki aşık için yeterince uzak addedilip onlan kahrederken

evber ve ailesinin Bursa'ya taşınmaları uzaklığın daha da dayanılmaz yaptığı bir hicrana
chep olnıııştıır. Mücib için Bursa hım ıııtintisıyln bir hicran mckfimdır.
Romanda Bursa'dan başka bir de Mnnisa'nın adı geçer. Mücib'In babası görevi gereği

.

.

hir süre hıı sehirde kalnııstır.
Babıali, Mücib'in çalıştığı devlet dairesinin bulunduğu semttir. (Sultan) Bayazit
Meydanı ve orada bulunan kır)'./athiıneler de bilhassa Mücih'in ara sıra uğradığı yerlerdir:

,,

;:.,

beh:~ 1.~ ~b~1 c fa fl •
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'Mir-i mumaileyh hanesinden dışarı çıktığı zaman, teneffüs için ağır ağır yürüyerek
Bayazıt meydanına kadar inmiş ve orada ahibbasından birine tesadüf edip onunla biraz
meşgul olduktan sonra yine avdet eylemiş idi.Yolda giderken bir kahve içmek arzu
den, oralarda kesretle rnevcud olan kıra'athauelerden

birine dahil olarak, beş on dakika

evakkuf ve bu sırada bir azm-i kat''i ile yerinden kalkıp doğruca sakin oldukları haneye --Lc.vec.-
etti. Eve vasıl olmaksızm hane kapısı açılıp artık misafirleri dahi avdet ediyorlardı."

"Mücib Bey, hiddetle haneden dışan çıktığı sırada nereye gideceğini ta'yin
iyordu! Sabahtan akşama kadar galı sokakalarda dönüp dolaşarak, g§h kırü'aıhanelerden
girip oturarak kemal-i nıahzün\f;e!lc. vakit geçirdi. Hatta o gün ne yemek yedi, ne de
m'e gitti! Gurüb-ı şems ile beraber yine çaresiz eve avdet eyledi." (S.54)
Romanda asıl dar mekan "ev"clir. Mücih'in duyguları, düşünceleri, hayalleri, aşkı,
ti, buhranları hemen her zaman bir sığınak gibi içine çekildiği evinde bilhassa kendi
sında, kendi yalnızlığında psikolojik bir zemin bulur. Bu oda onun "inzivagah'tıdır.

Her

urada cereyan eder. Mucib bu odada adeta bir inziva mahr)ıı:-ıluğu içinde yaşar.
Bununla heır,1ber hu darlık ve yalnızlık, onıın azaplarını hafifleteceği yerde daha ela
.inleştirir. Çünkü mekan darlığı insanda çok defa iç darlığının da muharrik unsurudur.
Mücih'in evde olmadığı bir gün, Nevber, Mediha ile beraber onun odasına girerek
aplannı karıştırır. Mücib odasındaki karışıklığı görür ve öfkelenir. Mediha'yı azarlar.
nkii odasına kimse giremez. Burası onun mahrem mekanıdır:
"<< Allah aşkına, bu ne hal? Odanın içinde büyük bir tahavvül görüyorum. Ben ise
ya kimse girmesin diye, kaç kere tenbih ettim. Bir türlü anlatamıyoruz!>>

hitab-ı itab

iziyle mukabelede bu tundu." (S3 9)
Ancak girenin Nevber olduğunu öğrenince, hiddetinin yerini heyecan alır. Nevber'in
It

ücih'in odasında yarattığı karışıklık sonradan onun iç dünyasında meydana getirdiği
nşıklık gibidir. Genç kızın varlığı, hayatındaki düzeni nasıl bozmuşsa, muhabbetinin sebep
Jıığıı heyecanlar, umutlar ya ela umutsuzca bekleyişler iç dünyasını nasıl alt üst etmişse,
evber'in Mücib 'in kitaplarını dağıtması da öyledir. Mücib'in odasındaki karmaşa somut bir
_ rçek; iç dünyasındaki karmaşa ise soyut bir gerçektir. Böylece "dış" ile "iç" arasında bir
ünasebet kurulmuştur.
Mücibin, aşkını ailesine ve arkadaşlarına ifade edememesi, üstelik anne ve babasının
ğrenme

ihtimali karşısında bile utanç ve korku hissetmesi giderek daha çok içine

apanmasına sebep olur. Sığınağı ise odasıdır. Genç bir insanın derinden yaşadığı en tabi] bir
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üzünden suçluluk hissetmesi, aşkını saklaması, üzerindeki toplum ve aile baskısı dar

yani odasına kapanmasıyla daha belirgin bir hale gelir:
.......... odanın enini boyunu dolaşarak, nefsine hitaben:<<Of! .. Ne de garib tüli'im
Evvelleri -alaka mesel.esinden vareste bulunduğum zamanlar- şunun bunun
ı

işitir de müteaccibône

gülerdim! İşte sa'ika-i muhabbetle kendi kendimizi bir

içine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş çıkaramıyoruz. Ah!
<< Olmasın bu hale kimse aşina
Benzemez bir derde, derd-i ibtilti >>
di belaya bak ki annem keyifsiz olduğumu işitecek, bin telaş ile kalkıp odama gelecek
.i bütün gün yanımdan ayrılmayacak! Acaba ne yapayını, ne vesile bulayım? Aman

. Her halele inayet ve merhametine iltica eyledim!>> dedi." (S.3ı)
Yukarıdaki cümlelerde, aşkın ihsanı tutsak eden yönü de ortaya çıkmaktadır. Mekana
olarak belirgin hale gelen duyguların ifadesinde, dar mekanın "oda"nın "fonksiyonel"
da kullanıldığı görülmektedir.

.nez.ara..
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odası, onun ruh halini ifade etmek için kullanılırken, iç

a ile dış dünyayı algılayış arasındaki sıkı bağ da ortaya çıkmaktadır:
"Mücib Bey: <<A ... İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı

n çatlıyorum! I-:Tem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?"

Mücib'in burada kullandığı "mezar" kelimesi

onun ruh haline tam uyan bir benzetme

adedir ki yukarıda bahsettiğimiz "inziva mahpusluğu'tnun

onu içten içe nasıl yok ettiğinin

Odasının içinde kapanıp kalan Mücib'in o anki hali ile iç dünyasından taşan şiddetli
. gulan arasında da sıkı bir ilişki vardır:
"Kemal-i telaş ile yerinden kalkıp~ odanın içinde gezinerek, bazen ma'şiıkasmm
ma atılmak için pencereye koşar, bazı kere ele dışarı fırlamak kasdiyle, kapıya kadar
ip yine ric'at ederdi ! Şu hal-i müdhiş, biraz daha devam etseydi, biçare Mücib'in

orada

_ ılır kalnıası mukarrer idi.
Bahçede, kanepe üzerinde, karşı karşıya oturmakta bulunan ve sigaralarını içerek
ik nazik hande-paş olan iki levha-r letafet, yine yukarıya çıkmak için yerlerinden kıyam
ip, ağır ağır geldikleri semte doğruldular." (S.3i)
Bu ifadelerle dar mekanın

b-0jtıcu atmosferi

ve Mücib'in dışarı fırlama isteği onun ruh

ilini daha da belirgin kılmaktadır. O, artık saklayamadığı muhabbetinin şiddetli baskısıyla
ygulanm açığa vurmak ister. Az ileride, bahçede oturan sevdiğine, duygularını anlatabilme
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le yanıp tutuşur. İçerisi ve dışarısı: İçeride yakan duygular, dar, boğucu mekan; dışarıda
, umut edilen, iç ferahlatan sevgili, bahçe vardır. Böylece "dış" ve "iç" mekan hem
hem somut anlamda tarn bir tezat içerisinde kullanılmıştır.
Mücib'In iç sıkıntıları, onu baskı altına alan, ezen duyguların yoğunluğu, kendini

zaman evden dışarı atmasına, amaçsızca sokaklarda dolaşmasına neden olur:
'Mücib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı'ya gitmedi. Maamafih evde
ıp kalmaya da muktedir olamadı! Bir iki saat sonra giyindi, fakat nereye gideceğini
yerele endişat-ı me'yüsanesi

dahilinde sokağa çıktı." (S.59ı)

"Dün sabah, hamil olduğum zulmet-i kederle mecnünane dışarıya atılmış idim.
ma kadar hüznü alam ile sokakları dolaştım, durdum!" (S.55)
Nihayet en geniş tabii mekan olan tabiat vardır. Fakat şu ifadelerde de görüldüğü
, tabiat biraz da "zaınan"a bağlı '/dr.; t~ v;;!me.

b aQL
o lara,k
(\

ve Sııht ü"tl~tıi:ii"cı k
./

J12..:ıln'ı;ş-Lr,

"Vakta ki fıfıtfıb-ı cihantab, ufk-ı şarkdan ref:it1\kab ederek bir şa'şa-~,J-'ı kemalat ile
ir-i ab Ü türab etmeye başladı.
Bu halde bir çok rnihnetzedeganm

sa'ika-i ye's ile külbe-i ahzanlanrıda

erinden seyelan eden girye tanelerine felek nazire yaparcasına, geceleri zemine dökülen
mler, güneşin cazibe-i mukavemet-güdüzıyla

alern-i balaya doğru sii'id olmakda idi.

Kışın soğuklan, rüzgarları oldukça zevale yüz tutmuş, havalar kesb-i i'tidal
mevsim-i bahar takarrüb eylemişti." (S. 19)

*
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tab' olunmuş[ur.

İFADE-İ ~IAHSÜSA
Cenab-ı Rabbü'l-ibad, padişah-ı m:ca.rif-perver ve şehen-şsj., ma' delet-güster,
imet-i bi-minnetimiz şevketmeab Efendimiz Hazretleri'ni ila yevmü't-tenadd
e-pira-yı muvaffakiyet ve zat-ı kutsiyjeFsimat-ı mülükanelerini rahat-seray-ı sıhhat ü
, ette mazhar-I enva' -1 S;aadet olmakla dil-şad buyursun.
Asr-ı celil-i füyüzat-delll-i Hazret-i tac-darilerinde her gün birer suretle afa.k-ı Şark' dan

'şa's-rıisar-ı tulu' olan envar-ı maarifin hayre-bahş-ı yar ü agyar olabilecek derecelerde
cümle memalik ve büldarıe neşr-i ziya etmesinden dolayı abd-i ahkarları da acizane o nür-ı
;.fİnizdan hisse-dar-ı iftihar olmak emeline düşerek ve böyle bir maksad-ı şevk-efzanırı
diği cesaret saikasıyla bedahatte olan iktidarsızlığıma dahi bakmayarak, mücerred ihtar-ı
•

-

-1

muhadenete medar olur ümidiyle urefa-yı muasırın Ü ahlafa 'Yadigar-I Muhabbet'

anıyla nacizane bir eser takdim ve ihda etmek istedim.
Binaenaleyh kemal-i acz

ü

noksanımı mu'terif olduğum halde enzar-ı ammeye arz

. ediğim şu eser-i kemteranemde görülecek hataiyyat ve rıevakısın hüsn-i niyetime
- şlanmasını ashab-ı mütalaanın mürüvvet-i hata-püşanelerinden süret-i rnahsüsada istida

I erim.

Kaytazzade M. Nazıın

••

"

CENAB-I HAK DEVLET

.\1İLLETE BAGIŞLASIN

Payitaht-ı saltanat ki bir şehr-i şehir olub tarih nokta-i nazarınca mükemmeliyyet
ehemmiyyet -i mevki'iyyesi şöyle dursun; letafet
bulunabilmesi adirnül-imkan
ictima'
maarif

Ü

ciyadet-i heva cihetiyle dünyada bir misli dı

olan bir mevki' -i hayat-bahşadırl Hatta umum ehl-i İslamın merkez

ittihadı ve belki kıble-i hacat

ü

ü

ü

ü

istinadı bu nokta-i mukaddes olduğu için ashab-ı

danişden bir' hayli zevat-ı kiram' medh

Ü

sitayişi hususunda hame-ran-ı maka! olma,
j

kendilerince medar-ı iftihar addetmişlerdi.
Hakikat-i halde dahi şayan-ı vasf u serıaber-i şehr-i letafet-nümadır. İnsan en kasvetli, en
mağmum bulunduğu bir zamanda hangi tarafa nazar-endaz olsa _meserret
derun olabilecek-

ü

tesliysr=bahş-ı

binlerce vakayi' -i acibe vü garibe temaşasıyle imrar-ı hayat etmesi

agleb-i ihtimal ve fakat bazı cihetlerince an-be-an cereyan edegelen ahval-i garabet- iştimale
çeşm-i ibretle bakılsa en laubali bir adamın safha-yı vicdanını dağdar-ı teessür
edebilecek bir takım raci' hallere tesadüf eylemesi vareste-i güvah u işgaldir! İşte bu zarif
ve zarafeti nisbetinde latif olan memlekette

mevsim-i mahsusuna göre her nevi' eğlenceler

bulunarak mesela kış geceleri müte'addid tiyatrolar,

orta oyunlar, hayaller, çalgılı kıra'athaneler

veyahud beyne'l-ahibba tertib ve teşkil edilmiş cemiyetler falanlar ile insan gereği gibi tenşit-i
vicdan veya daha doğrusu

imate

-i zaman

edegeldiği misillü yazın dahi esbab-ı zevk ü tarab

ma'a-ziyadetin mevcuttur.
Vaktaki

mevsim-i şıtamn ~ azametli, o dehşetli rüzgar ve berf Ü baranları yaveri-i tali'

ve müsaade-i zaman ile haklı haksız icra-yı meram eden bazı müstebidan gibi keyfe
mayeşa

I

infaz
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ahkam ettikten ve 9.i {gide afıtab· eyyamının zevale yüz tutması

olarak mecbül olduğu kemal-i hiddet

"

ü

şiddet tamamiyle kesb-i sükunet

kabilinden

eyledikden sonra

bir müddet-i muvakkate ıçın hab u huzura dalmış olan dil-rüba-yı nevbahar, henüz; fekk-i

m'ujgaı

başlamış nevreside gibi etrafa neşr-i envar-ı rnelahat ile arz-ı didar etmeğe ve tabiat kaffe-i
mehasin

Ü

bedayi' -i i'cazkaranesiyle tenvir-i uyun ve tathir-i derun eylemeğe ibıidar eder.

2

Bu halde eşya ve mevcudata

yeniden hayat-ı taze bahş ve ifaze olunmuş ve bununla

er her zerre güya lisan-ı hal ile Cenab-ı Kadir-i Mutlak ve Lemyezel Hazretlerinin
-gah-ı

ahadiyyetlerıne karşı ifa]\ -!arız.<S-:ıı ubudiyyet ve idame-i mahmidet

Ü

şühani}yet

,c.';;1.

-ber-i hayret bulunmuş gibi görunÜri
Böyle bir zaman-: letafet-nişanda ise ziruh olan bütün mahlukat için kapalı mahaller
ev ne kadar müzeyyen ve mutantan olsa da- tabii can sıkar.
Binaenaleyh nev' -i ben-i beşer ilca-yı tabiatla bir takım sahra ve nüzhetgahlarda açık
bir suretle eğlenmek, ömür geçirmek arzu eder.
Onun için mevsim-i baharda İstanbul ahalisi ale'İ-ekser Çamlıca gibi, Kağıhane gibi
a.ki' -i latifede geşt

ü

güzar ve bu cihetle kadınlar dahi fevaid-i tabialtan hisse-yab olarak

dilerine mahsus bir tarz-ı halavet-rıüma ile bir şüküfederı diğer şüküfeye uçuşup giden
veya kuşlar gibi her tarafa bar·Jauı 'aşkı nisar ederler.

..

EL .. hasıl insan dünyada bahtiyarane bir halde yaşamak arzu eder ise behişt-asa olan

.yıtaht-ı saltanat-ı seniyyeye iltica ve dehalet etsin.

_J~
Bin üçyüz altu~ne-İ maliyYesi teşrin-i sanisinin yirni altıncı r:~zartesi günu (1)

ldı ki

- "andan nişan verebilecek surette İstanbul 'un her tarafını ihata eden hübüb-ı avasıf, azim-i

savb-ı maksüd olanlara

irae-'ı rüy.. ı

mupa!if etmekte ve bununla beraber beş on günden beri

ütevaliyen ale'[-umüm hane ve sokakları enzar-ı ibtisara karşı baştan başa beyaz libaslara

gark olmuş bir heykel-i garabet-nüma arz eylemekte idi!
Şu sırada Şehzadebaşı'rıda ahşabdan i'rnal ve tezyin olunmuş, sarı boyalı muntazam
ir konağın sabahleyin saat dört sularında dahilinden şiddetle kapısı küşad edilerek dışarıya
ldukça kıyafeti düzgünce bir uşak fırladı. Oralarda sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar
ir devr-i daimi icra edegelmekte olan kira arabalarından bir tanesini alıp hemen konak
apısına götürdü.

-

,..,
.)

-

Binaenaleyh bir iki dakika geçer geçmez, içeriden koltuğunda zarif bir şemsiye ile
. ah güderiden ma'm~l eldivenleri, güya ki o latif ellerini nazar-ı agyare göstermemek
ermiş gibi setr etmekle uğraşır, gayet şık ve güzel bir genç delikanlı çıkarak arabacıya
nazikane ve ah-cenaba.ne bir tarz ile "Babıali'ye" emrini verdikten ve kemal-i vakar ile
baya girip oturduktan sonra derhal kapıyı kapattı, araba da yoluna devama başladı.

-2Yukarıda kari'in-i kirama arz ettiğimiz delikanlı ashab-ı servet

ü

dirayetten Hüsrev

Efendi'nin mahdum-I yeganesi Mucib Bey olup letafet-i vücüd ve taravet-i şebabına
nazaran on sekiz, nihayet ondokuz yaşlarında bulunduğu, pek kolay tahmin olunabilirdi.
Hüsrev Efendi, me'rnürin-i devletten bir zat olarak efrad-ı ailesi, topu beş altı kişiye
ünhasır bulunduğu halde, evde vücuduna hayat-ı saniye addeylediği sevgili haremi ve
erimesi ve bir de oğlu ile beraber iki cariye ve bir uşaktan ibarettir.
Mahaza kendisi haddizatında olan mekarim-i ahlak ve meyl-i maali cihetleriyle
cuklarını hüsn-i terbiyede asla kusur etmemiştir. Mahsı11-i hayatı olan ciğerparelerinin
ebadı~i neş'etlerinden

beri, her ikisini de mutesaviyen fevkalade sever ve ikrnal-i vezaif-i

aniyyeleri hususunda imkan dahilinde olan himmet Ü gayret-i pederane gibi,
fezail-i celilenin ibzalinde tecviz-i fütur etmez idi. Mücib Bey gerek ba'is-i hayatı olan
pederinin hakkında sarf eylediği ikdamğt-ı mütevaliyanesi, gerek kendinin fıtraten haiz
olduğu isti' dad u kabiliyet-i har4wla desi cihetleriyle, girdiği rnekatib-i aliyede -daha yaşı
onaltıya vasıl olmadığı halde- hil'at-i ma'rifeti iktisa etmiş ve hutüt-ı mütenevvi'a
inşada beyne'l-akran

ve şıır ve

isbat-ı rüchan eylemiş idi.

Bu yolda bir müddet mektebe devam ile ikrnal-i tahsil edip şehadetname istihsal
eyledikten sonra, yine velinimet peder-i fazilet- güsterinin delaletiyle <<Babıali>> kalemi
hule:fası silkine dahil oldu. Beş altı ay kadar da.

muzİdY,l

gıre envarını neşr için hiçbir mevki'in

hiHab·ı

mülazemette bulundu. Ecsam-ı

farkı olmadığı cihetle, çocuğun nasiye-i

alinde, dem-be-dem lerne'an eden pertev-i zeka ile kar-güzarlığı

kendi emsal ve etrabının

_ bta ve belki hasedlerini da'vet edebilecek surette görünür dururdu.
Binaenaleyh sa'y ve gayretinin sernere-i mükafatı olarak az bir zaman içinde
Kalem'irıin re'isi bulunan zatın nasb-ı ayrı-ı iftiharı oldu.
Bu babda hem çocuğun vesail-i rnesrüriyyetini istikmal etmek, hem de diğer
arkadaşlarına bir taziyane-i teşvik ve niimüne-i ibret olmak üzere Mucib Beyefendi'ye üçyüz
kuruşluk bir maaş da tahsis edildi.
Mumaileyh unfuvan-ı şebabından beri, rehber-i hidayet ıtlakına seza olan pederinin
zır-i cenah-ı re'fet ve hücre-i terbiyetinde perveriş bulmuş olmak cihetiyle zaten hüsn-i
aca bi-bedel olduğu gibi, measir-i ahlak u siretce dahi bir vücud-ı mükemmel idi. Her
sabah rüfeka-yı kiramından evvel Kalem'ine giderek uhdesine terettüp eden vazife-i
mahsı1sasım ber-ikdam-ı mevani' -ber-endazane ile ba' de'l-ifa saat onbirde hanesine avdet
eder ve geceleri, hem-sinnlerinden te'yid-i rabıta-yı muhalesete medar olmak için, kendini
ziyarete gelen bazı ahibba-yı asdıkasıyla birkaç saatler hasbıhal edip, ref-i meclis eyledikten
sonra yine yar-ı can ittihaz eylediği kitaplarıyla, yazılarıyla iştigal etmeye başlardı.
Tahsil-i kemalat hususunda olan şiddet-i meftı1niyyet ve kesret-i meşguliyyeti bir
surette idi ki bazı kere nevm galebe-i mutlakasını icra eder de elinde kitap bulunduğu halde
endinden geçer giderdi!
Sinni iktizasınca her neye merak ve teşebbüs etmiş olsa maksadının hayyiz-i husule
isali için, olanca iktidarım sarf eder ve bu yolda vuku'u tabii olan, ta'b-ı rühaniyye vü
. maniyye gibi halat-ı na-marziyye ihtiyanndan kat'iyyen çekinmez idi.
Mesela dünyada en ehemmiyetsiz bir maddeye bile imale-i efkar etti mi, artık hall-i

~aJ

etmedikçe, kendisiyçün rahat kabil olmaz ve bir kere de tefekkürat ve tahayyülatına

sedd-i hail olan sahaib-i zulemat ve şübehatı ref edib de neyyir-i efkarı pertev-bahş olmaya
aşlayınca, vicdanen husule gelen meserrat-ı mahsüsasına hadd-i intiha tasavvur olunmaz idi!

- 5 Hatta çocuğun ekseriya böyle leyal-i tenhayide kendini kaybedercesine iktisab-ı ilm-i
hususunda olan şevk ve inhimakinden dolayı pederi her ne kadar memnun idiyse de
şiddet

ü

kesret-i meşgüliyyetin kuva-yr zihniyye ııÜ bedeniyyece iras edebilmesi tabii

vehametine nazaran, oğluna hadd-i i'tidal dairesinde bulunmasını tavsiye etmekten hiçbir

it geri durmaz idi. Mücib Bey'in validesi olan Nuriye Hanımefendi ise zaten pek meraklı
yolduğu cihetle, çocuğun öyle her akşam halvet-gahına çekilerek ve bir kimse ile ülfet
eyerek, saatlerce derya-yı tahayyül

ü

mütalaata dalıp gitmesini. bir vechile zihnine

ğdıramadığından, bir gece kızını alarak beraberce, oğlunun odasına gitti ve "Canım Mucib !
ne kadar meşgı1liyyet! Yarın imtihan verecek değilsin ya? Hem öyle gelmiş geçmiş yalan
ş bir takım şeylere sarf-ı efkar etmekten ne fa'ide hasıl olur? Biraz da bizimle lakırdı
demekle, çocuk ister istemez elindeki kitabı kapadı, yazıhanesinin üzerine koydu ve

· aenaleyh validesi tarafından mazhar olduğu hitab-ı 'ıtab-ami'ze cevaben: << Ne yapajırn
;filideciğim! Bendeniz de saye-i devletinizde adam olmaya ve emsalim arasında bir dereceye
dar şaibe-i cehalet

ü

mahcı1biyyetten kurtulmaya çalışıyorum. Dünyada en büyük sermaye-i

zevkim veya daha doğrusu, ma'şüka-i vicdanım, kitaplarımdır. Okumak yazmak hususunda
fan hissiyyat ve temayülat-ı vicdaniyyeme bir türlü galebe edemem! Okudukça mütelezziz
oluyorum. Lezzet aldıkça da okumak istiyorum.>> dedi.
Nuriye Hanım:<< Güzel ama evladım, bu alemde her bir şeyin hal-i evsatı makbuldür! Hadd-i

••
ma'rı1funu tecavüz ettiği surette mazmüm ve medhüldür. Mesela dünyada husül-i meram için
en mü'essir vasıta olan nukud bile, ifrat derecesinde bulunursa, insana bazı kere, bais--i
meşakkat ve müris-i ukubet olabilir.Herşeyde ifrat ve tefrit noktaları ne kadar makdüh ise
hal-i iktisad da o kadar memdı1hdur.
Beri taraftan Mücib Beyefendi'nin hemşiresi olan Mediha Hanım, bir sada-yı
melekane izharıyle rnümaileyhe mütebessimane tevcih-i hitab ederek: << Evet, ağabeyciğim!
Validemizin sözlerini bendeniz de tasdik etmeye mecburum, çünkü inkarı kabil olmayan
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ikatlerderıdir.
Uzaklara gitmeye ne haceti Bir kere şu bizim küp kıyafetli Mihriban Kalfa'ya
sanıza! Vücudunun ifrat derecelerinde olan mülahhamlığı cihetiyle emval-i gayr-i
enkule gibi yerinden kalkmaya muktedir olamıyor! Bu ise bir nev'i azab-ı hayat sayılmaz
? Lüzumundan fazla sair şeyler de buna kıyas olabilir.>> deyince, bu latife üzerine cümlesi
· den gülüşmeye başladılar.
Maarnafih biraz daha afaki rnusahabetten sonra, masa üzerindeki oturtma saat
na-yı beşerin istirahat-i zihniyye vii bedeniyyece olan şiddet-i ihtiyacını tekrar ihtar
ediyormuşcasına bir tarz-ı hail ile sekizi vurmaya başladığından, uyumak için, herkes birer
· er kendi odasına çekilmeye mecbur oldu. Mucib Bey dahi yatağına uzandı. Rahat rahat,
erin ve tatlı bir uykuya daldı.
-3Ertesi sabah, mumaileyh uykudan kalktığı vakit, evvel emirde elini, yüzünü yıkayıp
endine mahsus ihzar edilen sütlü çay ve kahveyi safa-yı hatırla içtikten ve Kalem vaktine
dar vukuat-ı rüzmerreyi müş'ir tab' ve neşredilmekte olan gazetelerden birkaçını dahi
nazar-ı mütalaadan geçirdikten sonra, yemek yedi, kahve ve sigara içti. Kemal-i dikkatle
saçlarını taradı, üstünü giyindi, ha.dehu vazife-i me'rnüriyyetinin ifasına şitab eyledi.
Bu güzel delikanlının elbise hususunda, yani temiz giyinip kuşanmak ve giydiğini
••

erkese beğendirmek yolunda olan hevesatı dahi sair arzularından pek de ehven değildi.
Fakat mümaileyhin öyle elbise-i fahire iktisa etmiş olmasından dolayı kendini
-zehabınca hdiz-i nisdb-ı i 'tibdr addeden ve md-dünunda bulunanları bir nazar-z nefret ü
hakaretle telakki etmek isteyen - bazı hoppa-mizac heyefendilerden olduğu teslim edilemez.
Gayeti, letafete derece-i nihayede i'tinası var idi denilebilir.
İşte Mucib Bey biraz zamandan beri, uhde-i istihalesine ihale olunan memüriyyetin
üsn-i temşiyet

Ü

ifasında mukaddimane ve can-siparane bir surette ne kadar hıdemat-ı

düha ve makbule ibrazına muvaffak oluyor ise kendi husüsat-ı
· o nisbe+ic, isbat-ı asar-ı liyakat

ü

zatiyyesine

aid umurda

iktidar ediyordu.

Sinni ondokuza yaklaştığı ve alem-i şebabetin mevsim-i bahar ıtlakına şayan olan en
yarılı bir zamanında bulunduğu halde, o güne kadar, gerıcine-i me' ali denmeye layık olan
ü, alaik-i muhabbetten tamamiyle vareste ve fakat bütün amal
- hasıran istihsal-i ma'arif

ü

ü

efkar-ı mahsüsası

kemal maksad-ı hayr-rrıirsadına vabeste idi.

-4Mir-i mümaileyhin mensub olduğu Kalem'ce izhar edegeldiği muvaffakiyyat
-pesendanesi, beyne'l-eali mazhar-ı takdir
unduğu tevfıkat

ü

ü

ü

iktidar-ı

tahsin olmuş ve daima nail olmakta

muvaffakiyyet-i alü'l-al ise, bu barika-i fetanetin hiç bir vakitte ulüvv-i

hına vasıl olamayacaklarını acı bir tecrübe ile idrak etmiş olan meslekdaşlarından
arının hiss-i hasüdanelerini ikaz eylemiştir. Şu cihetle Mücib Bey efendi' nin süret-i
· de evidda-yı asdıkası ve fakat hakikatte, düşman-ı ikbal

ü

namus-ı hayatı olan rüfekadan

arı bil-ittihad, bu gayretli delikanlının nazar-ı i'tibardan düşürülmesi için iktiza eden
abırı istihzarına hayliden hayli sarf-ı efkar ettiler!
Melekler gibi ma' sum olan b'ıçare Mucib Bey hakkında hatır ve hayale gelmeyecek
ette, bir çok isnadat-ı gayr-i muhikkada bulundular!
Fakat dokudukları kuınJ?-ı tezvir ile güneşin ulviyyet ve intişar-ı ziyasına perdekeş-i
••

.ylület olmaya hiçbir vakitte muktedir olamayacaklarını yakinen bildikleriyçün

bununla

teskin-i gayz u hiddet edemediler!
Hulasa-yı müzakereleri, çocuğun tahsil-i maarif ü kemalat hususunda der-kar olan
zevk-i şevkini, tarik-i ıyş ı'..i işret

ü

sefahata tahvil ettirmek ve bu suretle rnenvi-yi

zamirlerinin icrasına suhuletle bir girizgah bulmak noktasına inhisar eyledi!
Binaenaleyh Mücib Bey'in en şiddetli husemasından mütenasibü'l-a'za genç bir
elikanlı, arkadaşlarına hitaben dedi ki:<<İşte ,görüyorsunuz

ya durup dururken başımıza bir

..Iücib Bey çıktı! Beş altı ay rnülazemet eder etmez maaşa nail oldu!
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Bendeniz,bu Kalem' e devam edeli altı seneyi tecavüz ediyor, bu müddet zarfında ise
ört liralık bir maaş istihzaline güç hal ile muvaffak olabildim'
Ondan da kat'-ı nazar şu aralık herkesin elsine-i sitayişinde yalnızca Mücib namı
laşıp durması,hepimiz için bir züll bir hakaret addolunmaz mı?>>
İçlerinden diğer bir delikanlı, bıyıklarını burup, fesini düzelterek endişeli bir tavır ile:
<<Evet kardeşim, her suretle hakk-ı alinizi teslim ederim. Ya bendeniz ne söyleyeyim? İki
eden beri burada mülazernet sıfatıyla bulunuyor, elden geldiği kadar da hüsrı-i hizmette
r göstermiyorum. Hal böyle iken henüz mazhar-ı mükafat olmak şöyle dursun, ibraz
iğim sadakat ve hizmet bile layıkile takdir olunamıyor, 'Bende mi ,bahtımda mı bilmem
sur!' Allah cezasını versin. İnsanda baht olmayınca dünyada hiçbir şeyden istifade edemez!
_fo yapalım! Mücib'in tali'i gittikçe parlıyor, yakında cümlemize tefevvuk edecek gibi
örünüyor!>> dedi.
Rüfekadan Lütfü Bey, kemal-i azametle:<<Be canım, niçin o kadar telaş ediyorsunuz?
Böyle bir çocuğun ne ehemmiyyeti var? Öğünrnek gibi olmasın, ben buradan palamarları
aparıp da birkaç gün, bunun peşine düşecek olsam hem zihnini çeler hem de istediğim
yerlere çeker götürürüm. Fakat neme lazım, bence o kadar hükmü yok.>> deyince, ibtida
muhavereyi küşad eden genç delikanlı, içini çekerek mütebessimane: <<Bendenizce de öyle
olmak lazım gelir ama diğer rüfekaya acıyorum! Çünkü bundan dolayı

bı çareleri pek me'yüs

ir halde görüyorum da adeta sinirlerime" dokunuyor! Demincek Mücib hakkında zihnini
çelmek, arzu ettiğiniz mahallere çekip götürmek yolunda bir mütalaacık beyan
uyurmuştunuz değil mi? Zann-ı acizaneme kalırsa bu matlabın husüli muhal-i mutlak
ükrnündedir! Zira tarik-i şeytanette azazil kadar kesb-i maharet etmiş olsanız da yine şu
habisi iğfal edebilmeye muktedir olamazsınız sanırım!>>
<<Ya iğfal eder de yola getirirsem, o zaman ne diyeceksiniz?>>
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Hepsi birden : <<Ne diyeceğiz, maharetinize, hüsn-i hizmetinize mükafaten size,
gılı filanlı mükemmel bir ziyafet veririz !>>
<<Pekala işte yarından itibaren, yirmi gün kadar sizlerden müsaade taleb edeceğim.
ruz ben onun kalbine, damarlarına rutubet gibi nasıl hulul ederim.>> yollu, Lütfü Bey'in
diği te'minat-ı kaviyye üzerine hemen arkadaşları kendini alkışlamaya başladılar.
Mücib Bey, rüfekası miyanında aleyhine olarak verilen karardan asla haberdar

ayıp henüz hanesinden mahall-i me'rnüriyyetine gidiyordu.
Kalem arkadaşlarını dışarda böyle kemal-i beşaşetle konuşup gülüşmekte olduklarını
örünce, gayet ihtiramkarane bir suretle selam verip, doğrudan doğruya odasına müteveccih
ldu.
Fakat bir iki adım atar atmaz, diğer taraftan Lütfü Bey'in vuku' bulan da'vet ve
icasına mebni tahvil-i pay-ı azimet eyledi; gülerek yanlarına geldi. Aralarında şu vechile
havere cereyan etmeğe başladı :
Lütfü Bey: << A beyim, hamd olsun saye-i şahanede, hepimiz şu lfalem-i feyzrakamda kardeş gibi mes'üdane yaşıyoruz .
Her ne kadar gündüzleri kesret-i meşgı1liyyetten biraz bizar olur isek de bereket
rersin ki geceleri bunun kat kat acısını çıkarmaya kafidir!
Zat-ı aliniz ise bu lezzetten, külliyen mahrumsunuz, diyebilirim! Çünkü meşhüdat u
il

esrmi \it..ı acizaneme nazaran, gündüzleri burada ne kadar ikdam ve gayret buyurulursa
eceleri dahi devletharıenizde o nisbette çalışmakta imişsiniz!
Mücib Bey: << Evet efendim! Tahsil hususunda olan şiddet-i iştiyakıma bir vechile
mukavemet edemiyorum. Bilirsiniz ki tebayi'

muhtelif, herkesin efkar ve etvarı

yekdiğerine asla tevafuk etmez . Mesela benim sevdiğim, beğendiğim şeyi siz hiçbir vakitte

sevemezsınız.

- 10 Neş'et Bey : << Vakıa çalışmak da lazım ama insan arada sırada biraz gülüp
elidir. Bu dar-ı mihnet içinde ne olmak ihtimali vardır?>>
Lütfü Bey: << Adam sen de ı Onlar hep bahanedir ! Siz anlamıyorsunuz ! Bendeniz
hakikat-i hali hulasaten arz edeyim. Mucib Beyefendi bizimle beraber düşüp kalkmaya

Biçare Mucib, arkadaşları tarafından, saika-yı hasedle, evvelce aleyhinde tertib
rek icrasına karar verilen iğfalat ve tesvilattan zerre kadar vukufu olmadığı ve
erıaleyh hilaf-ı me'rnül gördüğü, işittiği bir takım sitemli, kinayeli sözlerin neden
ellüd eylediğini dahi def aten idrak edememiş olduğu cihetle, kemal-i terbiye vü
cübiyyetinden serapa vücudu ra' şe-dar ve cemal-i letafet-istimali, güneşin hin-i
''undan etrafa neşrettiği seyyale-i ateşfn gibi bir reng-i humrete müstağrak olarak gittikçe
., adar olmaya başladı! Maamafih mümkün mertebe kendini toplayıp hazm-ı nefs ederek:
<<Allah aşkına, ayaklarınızı öpeyim, bendenizi o kadar tekdir buyurmayınız. Bilerek,
eyerek bir kabahatte bulunmuş isem afvımı temenni ederim.>> deyince, Lütfü Bey, bu
muzafferiyyet-i vakıa üzerine bütün bütün tahvil-i lisan ile: << Estağfurullah beyim! O ne
mek!· Muradımız mahza bir latifeden ibaretdir.
Bu akşam devlethanelerince bir mani' olmadığı ve zat-ı alilerini ziyarete müsaade
uyurulduğu halde biraz tasdi' etmeğe gelebilir miyiz?>> dedi .

••

Mucib Bey: << Estağfurullah maa'l-iftihar kabul ederim. Bu babda kulunuzu
gerçekten minnetssr etmiş olursunuz.>> yollu hüsn-i kabul göstermiş olduğundan, berikiler
bil-mukabele izhar-ı teşekkür edip, o gün perşembe olmak, yani ferdası cuma, yevm-i ta'til
bulunmak cihetiyle, gece saat birbuçuk raddelerinde, Mücib Bey'in hanesinde birleşmeye
karar verdiler.
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-5Vaktaki akşam oldu, ber-mücib-i mukavele, med'uvvin münferiden mir-i
m~maaeyhin hanesine gelmeye başladılar.
İbtidamerasim-i mihman-nüvazi

ıra olundu. Biraz da dereden

tepeden konuşulup

badehu söz, Mücib Bey'in ihtiyar-I uzlet edişinden ne lezzet aldığına ve tahsil yolunda
ifrat derecelerinde meşhüd olan şevk ve inhimaki vücutca erıva-ı mcl1ı.aztri

.alib olacağına ve

binaenaleyh ara sıra dışarı çıkılıp, def-i gam edilirse, bir vechile memnun ve rnüstefiel
olabileceğine intikal eyledi.
Mucib Bey ise arkadaşları tarafından serdedilen iknaiyyata cevaben:c'< Güzel ama
bendeniz alem-i vahdette bulduğum lezzeti, hiçbir vakitte kesrette bulamam! Vakitli vakitsiz
dışarı çıkıp da birtakım ma-la-ya'ni şeylerle meşgul olmaktan, şurada tenhaca oturup miitalaôt
ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?>> dedi.
Buna karşı, öteden Sa' di Bey:<< Doğrudur! Gahba bendeniz de hal-i sabavetimden

hetı

hiç evde oturmaya alışık olmadığımdan, muttasıl gezib duruyorum. Hatta bazı kere
bende-hanenize misafir gelmeyip de ezkaza o akşam evde kalmaya mecbur olsam, can
sıkıntısından, adeta zindana atılmış adamlar gibi, pek müte'ezzi olurum, ne yapayım? Tabiat
bu ya!>>
Neş'et Bey: <<Vakıa alem-i inziva, bir dereceye kadar ihtiyarlara yakışık alabilirse
fl

de bizim gibi genç ve rindane-rneşreblere hiçbir vakitte münasib değildir. Dünyanın bir zevki
bir sefası varsa, o da gençlik aleminde yar-ı sadık ittihazına salih olan akranlarıyla birlikte

hüsn-i muaşeret ve germ'i--_yı Ünsiyyet ü muhabbetle hasıl olur. Yoksa yapyalnız içeri
kapanıp da muttasıl tahsil ile uğraşmakta bir mana

göremem! >::>

Lütfi Bey: << Maşallah! O kadarcık bir şeyin hikmetini hala anlayamadınız mı? "Gizli

işler daima tenhadçıdır"mısra'ını olsun işitmediniz mi? Kimbilir, Mücib Beyefendi
biraderimiz de surette tahsil ile tevaggul eder gibi görünüyor ama hakikatte ne ile meşguldür!
İ'tikad-ı acizanemce böyle gençlik zamanlarında bir tarafa alaka etmeksizin yaşanılamaz .

- 12 n birinci derecede gıda-yı ma'rıevisi muhabbettir.
İnsan sevmeğe, sevilmeje muhtaçtır. Bu cihetle Beyefendi'nin de öyle bir ni'metten
ar olmadığına -afv-ı alilerine mağrüren- pek de i'timad edemeyeceğim!>>
Mucib Bey:<< Fi'l-hakika muhabbet meselesine dair .simdiye kadar pek çok şeyler
üm, okudum. Fakat henüz bir kimseye

cılaka etmediğimi maa'l-yernin te'rnin

Sa'di Bey: << Ah ... Ben ne diyeyim?
..ı

"Cevri gönlümdür çeken gôzdur gören ruhsdrıru
Allah Allah kam alan kimdir, çeken kimdir ta 'ab!"
Bundan biraz evvel, muvazene-i akliyyemi kaybedecek surette, gayet şiddetli bir
abbete giriftar olmuş idim ki zihnimin en büyük medar-ı iştigali, münhasıran cananımı
- ünmek idi.
Güya ki sevdiğimin barika-i cemali bir mıknatıs, benim vücüd-ı nehafet-alüdurn

ıse

cüz' -i ma' deni imiş gibi, bila-ihtiyar yanından ayrılamaz idim.
Ah ... Bu yolda ne çektiğimi ben bilirim! İ'timad buyurulusun ki ilca' -yı muhabbetle
-nice vakitler- gecelerce uykusuz, günlerce aç susuz kaldım! Hala da şu ibtiladan
kurtulamadım ya!>>
Neş'et Bey: << Evet! Muhabbet güzel, fakat arada firkat olmasa! Hele bendenizin bir
zamanlar duçar olageldiğim ibtila, pek garib idi! Sergüzeştim tamamiyle yazılacak olsa, koca
bir roman vücuda gelir. Bilmem fart-ı muhabbetimden midir? Yoksa tali'imin adem-i
müsaadesinden midir nedir? Bir türlü sevdiklerimin mazhar-ı hüsn-i

teveccühü olamadım.

Ben ne kadar zelilane, hak-sarane ihtisas ve muhabbet göstermiş isem, onlardan o kadar
vefasızlık ve nefret müşahade eyledim; hasılı hiçbir vakit, hiçbir vechile kendilerine
yaranamadım vesselam ! > >
Lütfü Bey; << Hamd olsun, bendeniz o kadar bed-baht yaradılmışlardan değilim.
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husül-i meram için en müessir vasıta,
memül etmediğim ve edemeyeceğim

tali'irnin

bana olan hüsn-]

taraftan bile ekseriya

nail-i iltifat

teveccühüdür.
u muhabbet

ayım.
Şu kadar

var ki ma'

şükamda, zerre kadar gayre temayül eseri hissettiğim anda,

- bütün sarf-ı nazar ederim. >>
Mücib Bey: << Demek ki zat-ı alilerinde olan alaik-i muhabbet, hep yaldızlama veya
· -i diğerle, nakş ber-ab kabilindendir. Cüz'i bir tagayyür vuku'unda, esasen rnahv olur
, öyle mi?>>
Lütfü Bey: << Afvedersiniz! Herkes efkarında hür ve serbest değil·midir? Hususiyle
mizacım, fevkalade

kıskançtır! Maamafih riyasızca olarak söylerim ki dam-ı aşkına

·~ ar olduğum bir nazeninin, başkalarıyla azıcık ülfet ettiğini değil, hatta selam vermiş
ğunu görsem, o saat kopar kıyamet! Çünkü kıskançlıktan korkarıml."Bir tarik ile kabul
I

muhabbet şirketi. '1 beyti, ma'Iümdur; değilse, üst mısra'ını da sorunuz, söyleyeyim.>>
!

Sa'di Bey: <<Evet, bu babda her suretle hakk-ı alinizi teslim ederim. Garibdir ki
deniz yine bir aralık - burada ismini tasrihe hacet olmayan- bir kıza alaka etmiştim. Bunu
kadar sevdim, o kadar beğendim ki ta'rif kabul etmez! Sonraları - her ne esbaba mebni ise· hiss-i derüniye mağlub olarak, azim bir tereddüte, fevkalade. bir ızdırab-ı takat-güzara
übtela oldum. Kıskançlık belasıyla, az kaldı ya çıldıracak, veyahud verem olacaktım!
Vakıa cananımırı damen-i ismeti, zihnime layih olan her türlü levs-i dena' etden ari
·. Ama böyle bir halde, oralarını düşünmeye kim muktedir olabilir? Beyhude yere

b~ çareyi

k ediverdim.>>
Neş'et Bey: << Aşkın adeta bir hastalık olduğu fennen rnüsbettir. Onun için bu yolda
uzun uzadı tafsilat i'ta'sına da hacet göremem. Hulasa şunu dernek isterim ki insanın
uhabbet uğruna cüz1 bir sebebten dolayı -Allah esirgesin- an-ı vahidde rnahv olub gittiği
esirül-vuku' dur.>>
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Lütfu Bey: << Öyle ama dünyada muhabbetsiz yaşamak, ziruh sıfatından çıkıp da
haline tahavvül etmek demek olmaz mı? Şu dar-ı fenada daima .göre.geldiğimiz
-ı hayat, hep muhabbet sayesinde çekilmiyor mu? Hasılı kim ne derse desin, benim en
sermaye-i saadetim, muhabbettir.>>
Neş'et Bey: << Aman Lütfu, yandım elinden! Beni zorla söyletmek istiyorsun değil

"Olıcak bir kişinin bahtı kavi, tali 'i yar
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar. ;,
.er! Ben ise yine tekrar ederim ki müddet-i ömrümde, öyle aşıkane, mes'udane
muhabbete mazhar olamadım, çünkü benat-ı Havva içinde hakikaten bir yar-ı
rver bulamadım!>>
Lütfu Bey:<< Afv-ı alilerine mağrüren söylerim ki lakırdı arasında ıstılah paralamak,
e, hakimane ifade-i meram etmek, zat-ı vala-yı kitabet-penahilerine mahsus olan
dendir. Hele: 'Mazhar olamadım, yar-ı vefa-perver bulamadım!' yollu seci'ler, filanlar,
et-i vapur, bereket-i basur' kabilinden olur.>>
Neş'et Bey: <<

A. .. Bendenizi

tahtı~ ne hakkınız var? İnsan her halinde, her fı'linde

il' atdan mıdır?>>
••

Lütfu Bey : << Rica ederim,o kadar hiddet buyurmayınız!Bendeniz, ziynet-i elfaza
merakınızı bildiğim için söyledim, Ma~haza Nergis gibi, Seyir gibi, Şefikname gibi
-ı kudemayı biraz daha nazar-ı tetkik

Ü

mütalaadan geçirmiş olsaydınız, bu yolda olan

'Iümatınızı hayli tevsi' etmiş olurdunuz.>>
Neş' et Bey:<<Cidden söylüyorum! Siz hakikaten tarz-ı cedid edebiyattan hiçbir şey
· fade olunamaz zannında mısınız?

- 15 Lütfü Bey: << Velev ki o fikirde bulunayım, tarz-ı cedid.tarz-ı atika nisbet
bul etmeyecek surette güzel ve dil-nişindir. Hiç on sekiz yaşında bir mahbübe-i dil-araya,
ıcfıze-i rüzgar olan yetmişlik bir kadın tercih olunabilir mi?>>
Sa'di Bey: << Canım, şimdi bu mübahaselerin sırası değil, biz muhabbetimize
alım ! Baba Lütfü, amma da geveze imişsin ha!>>
Lütfü Bey:<<Başınızı mı ağrıttım? Öyle ise isti'fa-yi kusur ederim. Hem ben Neş'et'i
kızdırmak için mahsus böyle bir söz ihtira' ettim. >>
Sa' di Bey:<<Zaten

şuraya toplanmaktan, Mucib Beyefendi biraderimizi işgal ve

'dz etmekten maksad, güzelce bir vakit geçirmek değil mi idi?>>
Mucib Bey:<< Aman efendim! Tasdi' ne demek! Şeref-i sohbetinizle müşerref

ldum. Keşke her vakit teşrif buyursanız da hep birlikte muhabbet etsek.>>
Lütfü Bey:<< Sık sık gelirsek, sonra ta'ciz etmiş oluruz. İleride ihtimal ki peder
Beyefendi'nin de canları sıkılır. >>
Mücib Bey:<< Hayır efendim, bil'akis eğer peder burada bulunsaydı, teşrif-i
alilerinizden dolayı pek ziyade memnun kalacakları der-kar idi. Fakat geçen gün bazı
mesalih-i zatiyyesinin tesviyesiyçün iki üç ay kadar me'zı1nen Manisa'ya gitmiştir.>>
Lütfü Bey:<< Her ne hal ise ... Sonra yine konuşuruz. Şimdilik adyö!>>
Mucib Bey : << O nasıl lakırdı? Bizi böyle bırakıp da nereye teşrif ediyorsunuz?>>
Sa' di Bey :<< Bazı kere ne tuhaf şeyler yaparsın! Azıcık daha sabır etseniz de
şuradan hep birlikte gitsek olmaz mı?>>
Lütfü Bey :<< Olamaz! Bilirsiniz ki bendeniz o kadar sıkıya gelemem. Biraz dışarı
çıkıp hava almak istiyorum. Şurada Kazım' ın kıra' athanesindeyim. >>
Lütfü Bey, bu sırada meclise veda' ile yalnızca, Mucib Beyefendi'nin hanesinden
çıkarak dışarıda bir mikdar gezindikden sonra, doğruca ma'hüd
oldu.

kıra' athaneye müteveccih
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Mumaileyh oradan gider gitmez, Neş'et Bey, münfailane bir tarz ile Sa'di Bey'e
en dedi ki:<< Bu akşam durup dururken Lütfü'rıün münasebetsizliğine ne
rursunuz? Bendenize adeta cezb elverdi.>>
Sa' di Bey: << Bakınız, ecille-i üdebamızdan, Muallim Naci Efendi bile "Kim
mmiyydverir Naef meldmet sengine' demiş! Eğer böyle münasebetli münasebetsiz irad

ilen bir takım ta'rizlere ehemmiyyetverilecek olursa, dünyada hiç kimse bir şey söylemeye
ahud iyi kötü yazdığı şeyi meydana atmaya cesaret edemez. Vakıa i'tiraz haklı ise kabul
; değilse reddedilir.>>
Mücib Bey:<< Birader ! O kadar me'yüs olmayınız. Bu alemde halkın güft-güsundan

kurtulabilmiştir? İnsan ne kadar rezailden ictinab; fezaile intisab etmiş olsa, yine
ta'rı-ı teşni'inderı halas mümkün olamaz ! O cihetle böyle bi-gayr-ı hakkın
ilecek i'tirazata, asla ehemmiyyet verilmemek lazım gelir.>>
Sa'di Bey:<< Ne garib şeydir ki bundan akdem, tecrübe-i kalem kabilinden olarak bir
ayecik yazmış ve her türlü kusuruyla beraber ashab-ı mütalaanın enzar-ı hata-püşanelerine
ırzeylemiştim. Bizim Rıfat yadigarı ma'lüm ya, geçende tutmuş da yazmış olduğum
acığa bir i'tiraz-name tertib ederek, lütfen(

) gazetesine gönderip tab' ettirmiş!>>

Mucib Bey:<< Rıfat kim oluyor? Bendeniz pek iyi tanımıyorum!>>
Neş'et Bey: << Canım, şu herze-vekil-i

kainat olan ma'hüd Rıfat değil mi?>>

Sa' di Bey :<< Evet, lakin hakk-ı acizanemde ettiği edepsizliği gördünüz mü?>>
Neş'et Bey:<< Vakıa yazmış olduğu dört buçuk satırlık bir şeyi güç hal ile

okuyabilmiştim! Çünkü pek mutasallıfane

izhar-ı ma'rifet arzusunda bulunmuşlar ise de

ne faidesi var ki mebhüs-ün-anh olan varakada evvelen mantık yok, saniyen ibareleri
sıkletten, rekaketten ve hatta rabıtsızlıktan kurtaramamış! >>
Mücib Bey :<<Hal Rıf at'ın kim olduğunu şimdi anladım! Bu şarlatanın sözlerine
mmiyyet verişinize ta' accüb ederim!>>
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Neş'et Bey:<< Bari yazdığı hezeyan-nameye cevab verdiniz mi?>>
Sadi Bey:<< Öyle şeylere tenezzül eder miyim hiç!>>
Neş' et Bey : << Pek isabet olmuş. Her ne hal ise, işte saat altıya varıyor. Şimdilik
ada tasdıijta_ nihayet verelim de yine görüşmek için vaktimiz vardır.>>
Mücib Bey: << Acele buyurmayınız. Daha vakit erken değil midir ya?>>
Sa' di Bey : << İnşallah bundan böyle ziyarette kusur olunmaz. Haydi birader
· Ielim.>>
-6Neş'et ve Sa'di Beyler resm-i veda'ı ifa ederek Mucib Bey'in yanından ayrıldılar.
kağa çıktılar. Bu sırada Sa'di Bey'in vuku' bulan ilhahı üzerine, Lütfü'yü bulmak için
oğruca ma'hüd kıraathaneye

gittiler. Halbuki mumaileyh bunların oraya vardığından

ika evvel kalkıp kendi ikametrhıııa

beş

azimet etmişti.

Bu halde tabii iki refik dahi kendi hanelerine ayak kaldırdılar. Maamafih yolda hem
"derler hem de Mücib'i baziçe-i iğfal edebilmekte der-kar olan .sil'~hd ve müşkilatı piş-i
nazar-ı mütalaaya alarak her ikisi de zihnen bir mü' essir tedbir bulmak için iştigal ederler
,\

· .. ! Esrıa-yı rahda Sa' di Bey refıkine dedi ki :<<Bizim Mücib cenaplarının bu akşamki
haline dikkat buyuruldu mu? Bilmem kemal-i hicabından mıdır nedir? Müsahabet
sırasında gah çehresi kiraz gibi kıpkırmızı kesiliyor, gah o güzel, o dil-rüba gözlerinden
••

etrafa kıvılcımlar saçılıyor idi!
Doğrusu terbiyesine, hüsn-i cemaline, hal ve kaline diyecek yoksa da biraz
mutaassıb görünür, değil mi?>>
Neş'et Bey, -İşmi'zaz ile- :<<Ne söylüyorsunuz? Mübarekde asar-ı la.1assub biraz
değil, pek çoktur! Korkarım bu yolda öyle kolay kolay muvaffakiyyet mümkün olamıyacak.
Bizim feylesof Lütfü nerede? Hani evvelce çocuk hakkında: 'Ben ne yapar yapar, var kuvveti
bazuya veririm, Mücib'i mutlak iğfal ederim!' demiyor mu idi? Heyhat! Mübarek selamet-i
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te'mın edecek yerde adeta telvis etti.>>
Sa'di Bey: << Sübhanallah ı Hala mı o iğbirar devam edip duracak! Şimdiki ha.Ide
ce en mühim mes'ele evvela Mücibin her ne surette olursa olsun, elde edilmesine
_ yret, saniyen pederinin gaybubetinden bil-istifade, hiç olmazsa haftada iki defa, müttehiden
esine azimet, salisen "El-kadimu bazar" (1) kaidesinden tutturarak kendinin dahi dışarı
asına mecbüriyyet hasıl edilmesi hususlarından ibarettir.>> yollu, yekdiğerine menvi-yi
zamirlerini izhar ile bu babda biraz daha müdavele-i efkar olundukdan sonra iki arkadaş,
ste aheste "Bozdoğan Kemeri"nin yanına yaklaştılar. Artık hanelerine takarrüb ettikleri
etle , orada birbirine veda ederek ayrıldılar .

• 7.
Mücib Beyefendi

ise ötedenberi küşe-i vahdeti bil-ihtiyar mütalaat ile vakit

· meyi, dünyada ezvak-ı hayatın cümlesinden aziz ve kıyrnetdar bildiği ve maamafih
addema rüfekasının vuku' bulan taleb ve ısrarı üzerine kendilerini biz-zarüre hüsn-i
file hazır bulunduğu ve böyle Iaubaliyane rnecalis-i ülfetten hiç hoşlanmadığı cihetlerle
dereceye kadar, bunların huzurundan kalben müte' ezzi olmuş idiyse de yine fıtraten
bul olduğu terbiye "Ü zarafet-i fevkaladesi hükmünce, etvar ve güftarında asla reng-i
ayyür göstermemişti.
Mucib Bey, ref-i meclis ettiktenlt sonra, masa üzerinde mevciıd olan sigaralardan bir
esini yakarak muttasıl odanın içinde dolaşır ve kendi kendine: <<Bizim kapı yoldaşları da
k acaib şeylerdir! Her biri bir hava çalıp gidiyor. Baksana! Demincek -cüz'f bir sebebten
olayı- az kalsın Lütfü ile Neş' et boğaz boğaza geliyorlardı! Hele bunlar ile birlikte gezip
ozmak benim hiç de meşrebime tevafuk eder şeylerden değildir!>> yollu, söylenir durur idi.
Bu sırada mümaileyhin validesi, kemal-i mesrüriyyetle oda kapısından göründü ve
çeriye girer girmez gelen misafirlerden dolayı hasıl olan memrıüniyyetirıe meslekdaşları
-----··------------·-···------··-----------·--··----·-

1) "El-kadimu bazar": Pazar ayak basanındır. (Pazara giden, alışverişini yapmış olur.)

- 19 hakkında daima izhar-I muhabbet Ü muavenetle istihsal-i hoşnudiyyet/erine dair ufacık bir
ukaddime i'rad ve binaenaleyh vaktin gecikmesinden dolayı yatıp rahat etmesini beyan
eyledi. Çocuk, -bu rnuamele-i müşfıkaneye << Evet valideciğim! Şimdi yatıyorum.
Arkadaşlarım hakkında ise elden geldiği kadar hürmette kusur etmem!>> cevab-ı
edibanesiyle mukabelede bulundu.
Onun üzerine validesi <<Evladım! Her halde Cenab-ı Hak irfanını müzdad eylesin.>>
ed'iye-i hayriyyesiylenatıka-pira-yı zeban olarakdan halvet-gahına çekildi.
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Vaktaki afitab-ı cihan-tab ufk-ı şarkdan re:ti nikab ederek bir .şa'şta-i kemalat ile
envir-i ab Ü türab etmeğe başladı.
Bu halde bir çok mihnet-zedeçanr«

saika- t ye' s ile külbe-i ahzanlannda

gözlerinden seyelan eden girye tanelerine felek nazire yaparcasına, geceleri zemine dökülen
~c'ıonemler, güneşin cazibe-i mukavemet-güdazıyla alem-i balaya doğru sa.1id olmak-ta idi.
Kışın soğukları, rüzgarları oldukça zevale yüz tutmuş, havalar kesb-i i'tidal
edip mevsim-i bahar takarrüb eylemişti.
Güya

kı

l<jinat, sıfat-ı kutsiyye-i llahiyyeye olan <<Feyyaz>> isminin

ecelliyat-ı ulviyyesine mazhar olarak her şeyde asar-ı hayat rü-rıüma oluyordu. O gün Mucib
il

Bey dahi bister-i rahattan kalkıp biraz sonra, ber-mu'tad tuvaletini icra ile yine vakti vaktine

me'murıyyeh11.e:

azimet etti.

Mumaileyh vazifesince meşhud olan kemal-i ikdam u gayretine zerre kadar

fütur g,etirmedikden başka daima ibraz edegeldiği measir-] reviyye!iYıettddoccihetiyle maobüt-ı
)

- --

()

yar u agyar olacak mertebelerde te'ali' eylemekde ve rüfekası ise 'bıçareyi darn-ı iğfale
düşürmek için elden gelen tedabir-i şeytanet-karanede asla tecviz-i kusur etmemekte idi.
Bilmeyenler tarafından bilenlere husumet

alem-i insaniyyetin en kesretli

- ~o !eyj;a1ıınd:rn biri olmasına nazaran, bu mübarekler de Mücib Beyefendi'nin

öteden beri

am ettiği meslek-i müstakimaneyi tarik-i sefahate tahvil ve belki Kalem' de vücudunu
zevaid makulesinden addederek

Jefvl'. tenkil

eylemek- istiyorlardı !

Bu cihetle mir-i mümaileyhin maddeten rüfeka ve ma'nen eşedd-i rukaba'sı olan
nazenin beyler bin türlü hiyel-i dil-firibanede bulunarak gah hanesine giderler ve
a sıra da beyi kendi hanelerine da'vet ederlerdi.
İşte bu hal ile beraber kış geçip artık ilkbahar takarrüb etmişdi ki bunlar henüz
efil.yr sadr edebilecek surette bir muvaffakiyyete mazhar olamamışlar idi.
Yine bu kabilden olmak üzere

Mucib Bey'in , balada isimleri ta' dad olunan

Kalem arkadaşları bıl-ittifak bir gece Neş'et Bey'in hanesinde toplanmaya ve
endilerince bir alem-i ab teşkil ederek mümaileyhi dahi orada hazır bulundurmaya
karar verdiler ve bu kararlarını bir iki gün sonra mevki' -i icraya koyarak Mücib'i
a'vet

ve her nasılsa mecbür-ı icabet ettiler.

-9Bir pazar gecesi idi ki saat iki sularında med'üvvin, Neş'et Bey'in hanesine gelmişler
ise de Mücib Bey vakt-i mev'üdu bir çeyrek geçtiği halde cem'iyyet-i mezkürede henüz
isbat-ı vücüd etmemiş idi.
Binaenaleyh arada deveran eden rrıebahis bittabi Bey'in incaz-ı va' d edip etmeyeceği
ll

meselesine dair idi.
Biraz sonra Mucib Bey maiyyetinde bulunan uşağı kahve odasına terk edip, nar-ı
elem-i intizar ile pek bi-karar olan ashab-ı iştiyak huzurunda bağteten arz-ı cemal eyledi.
Gerek sahib-i hane, gerek diğer rüfeka tarafından kemal-i ihtiram ile telakki olundu.
Evvelce tertib-i tasavvur olunan böyle bir bezrn-i ülfette süret-i mahsüsada fevkalade güzel
bir kız da tedarik olunarak, bazen idare-i akdah hizmetinde ve bazı kere de rnüstağniyane
şarkı söylemek mecbüriyyetinde bulunuyordu. O akşam meclisde husule gelen şetaretten
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idir, yoksa başka birşeyden midir nedir? Ma'hüd kızın herkesden ziyade teveccühü bizim
Mucib Bey tarafına ma'tüf idi!
Mir-i mümaileyhe bir iki defa işret teklif etmiş idiyse de nazikane bir suretle red etti.
~encı.leyh öteden birisi sabırsızlıkla dedi ki: "Canım Bey! Bu ne kadar perhiz-karlık.
e şu hal-i melekane, ilelebed sürüp gidecek mi? İşret etmezsiniz, güzel sevmezsiniz!
ba dünyanın hangi zevkinden safa-yab oluyorsunuz?"
Mücib Bey: "Doğrusunu isterseniz, dünyada asar-ı edebiyye mütalaasından başka bir
den lezzet aldığım yok. İ'tikadımca

"

Sa' di Bey (lakırdısını keserek) "Afv edersiniz ama bu gençlikte öyle münzeviyane
it geçirmek olamaz. Elbette bir tarafa alaka etmişsinizdir. Siz istediğiniz kadar bizden
ayınız, zararı yok, fakat biz bostancıyız, kelek yutmayız!"
Mücib Bey: "Allah bilir, bu güne kadar ne işret kullandım.ne de bir kimseye alaka
ettim."

Lütfü Bey :"Ey ... Bunun neticesi ne olacak? Kıyamete kadar böyle 'kemankeş sırrı'
ibi anlaşılmaz bir halde mi gideceksiniz?"
Neş'et Bey: "Hakikaten! Bendeniz, Mücib Beyefendi biraderimizin efkarını, esrarını
iç anlayamadım gitti! Yok eğer dediğiniz gibi, bize el altından bir külah giydiriyorsa, orasını
ilemem!"
Şu sırada sakıye-i mümaileyha yine bir tarz-ı dil-firibane ile Mucib Bey'irı yanına
yaklaşarak, elindeki rakı şişesini takdim eyledi ve "İki gözüm beyim! Rica ederim, bendenizi
me'yüs buyurmayınız. Elimden iki yudum olsun bade-nüş olunuz da ömrüm oldukça iftihar
edeyim. Bu sefer de red ederseniz, fena halde gücenirim. Lütfen kabul buyurunuz da ne şiş
yansın ne kebab!" dedi.
Mücib Bey, muttasıf olduğu ahlak-ı aliyye iktizasınca böyle nadire-i rüzgardan
ma' dud olacak derecelerde güzel olan bir kıza muarnele-i dürüştanede bulunmak herhalde

rnahaza, kızın arzusuna muvafakat
· le, namusunu payrnal etmiş kadar muhakkar bulunacağım
ab oldu. Çaresiz yine isti'fa-yı kusura, ma'zeret-hahlığa

gösterse i'tikadınca,

kendi

i,hnen tasavvur ederek düçar-ı
başladı. Fakat son defa olarak

ücib Bey tarafından bu suretle gösterilen Ia-kaydane hareket, bir dereceye kadar kızın
etine dokunduğu

cihetle hiddetini da'vet etmiş ve teskin-i gayz için hemen elinde

an bade-i habaset-adeyi

şiddet-i ihtiras ile mir-i rnümaileyhin üstüne serpmiş idi.

Gördüğü münasebetsizlik

üzerine Mucib 'in fena halde canı sıkıldı. Hatta böyle fıkr

ü

hilafında bir mahalle geldiğine veya geleceğine peşiman oldu. Meclisin evvelki letafet
tareti ise gide gide bürüdet w l<.uc\urete tahavvül etti. Çünkü mümaileyhin rüfekasınca artık
ait-i cebriyye isti'rnalinden başka esbab-ı muzafferiyyete nailiyyet mümkün olamıyacağı
eği gibi tahakkuk eylediğinden, fevka'l-hadJ rııüte'essir oluyorlar idi!
Binaen·c\eyh Mucib Bey, bu yolda olan parlak eğlenceleri vakt-i ahire ta'lik ile daha
~de oturmaya imkan-ı müsa'id olmadığını maxl-i'tizar arz edip, ashab-ı meclise resm-i
a'ı 'tfü eyledi, selametle hanesine gitti.

-10Biz şuracıkta Mücib'in husemasını tedvir-i dufab-ı meJsadef

için bir takım it'ab-ı

zihn içinde bırakalım da mümaileyhin ahvaline azıcık atf-ı nazar-ı dikkat edelim.
Yukarıda mücmelen.

ımil. edilen
ce.ırı1iyyet-i şebane üzerinden takriben iki üç hafta
ll

dar zaman mürur etmiş idi.
Bir cuma günü Mucib Bey, havanın letafetinden istifade için komşuları olan ve refık-i
sabaveti bulunan Necmi Bey'le beraber dışarı çıkıp biraz tenezzüh etmek arzusuna düştü. O
gün ise valide ve hemşiresi de gezmeye gitmişler idi. Binaen-a19h mümaileyhi bir tezkere ile
hanesine da'vet eylemek istedi. Ancak yanında matluba muvafık kağıt bulamadığından hemen
emşiresinin odasına müraca.'l-t etti. Yazıhanesini açtı, matlubunu aramaya başladı.

...,
-

£...)

-

Esna-yı taharriyyatta evrak-ı mevcüde arasında sıkışıp kalmış, gayet güzel bir kız
nazar-ı dikkatini celb eyledil Kernal-i hayretle dest-i tevkire aldı, baştan başa hadde-i
A' Ü (YI ııayeneden

geçirdi. İlk defa olarak gönlünde hafif bir halecan hisseyliyordu.

-Bu tasvir-i dil-pezirin alt tarafına "Mediha Hanım'a yadigar-ı muhabbet!" ibaresi
lmış ve imza yerine "Nevber" vaz' olunmuş idi.
Mücib Bey, pertev-i hüsnün timsal-i müncemidi denilmeğe şayan olan böyle bir
dire-i nadireye def aten tesadüf edince, dışarı çıkmak şöyle dursun, arkadaşına yazacağı
. . dı bile der-hatır edemedi!
Peri gibi gönlüne nüfüz etmiş olan sahibe-i resmi, daima nawr-ih-ı tetkikde tutar ve
-i müşkil için dört gözle hemşiresinin vüruduna intizar ederdi.
Hemşiresi eve gelip de bir lisan-ı münasible istizah-ı madde edince nazar-ı takdir
...• etini celbeden peri-peykerin sakin oldukları mahalle rnuhadderatından (

ü

)

'in kerimesi olduğunu anladı, fakat cebr-i nefs ederek süret-i meclübiyyelini bildirmedi.
Hasılı Mücib Bey, bu yolda beş altı gün kadar muzdaribane vakit geçirdikten
ma, bir akşam galebe-i muhabbetle hırz-ı can ittihaz eylediği levha-j

tasviri yine

ütehayyirane nazar-ı temaşaya alarak bir sırası düştüğünde, sevdiğine takdim etmek
- ere, atide görülecek manzumeyi yazmaya başladı.

Sfıret-i Manzume

Ey nür-i mücessem-i letafet
Mecm'a..' - t nefise-i meldheı
Ressam ne hoş etti tasvir
San 'at ile kalbe verdi te 'sir I
Resminde nedir, bu tarz-ı işve
Bakdıkca verir hayale neşve.

?
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Ta 'bir edemem edam elhak
Bir dfet-i can denilse elyak !

Etmiş idi evvel bir gulenddm
Şahbdz-ı hayali sayda ikdam.
Anıma ki icazı oldu zahir'
Hırmdn ile ric 'at etti ahir,
Azade iken beld-yı dilden
Bir sehm-i kazaya uğradım ben.
Dikkatle bakıp şu yddigdre
Kalbimde açıldı taze yare.
Bir derd-i nihdna malik oldum,
Şehrdh-ı cününa sdlik oldum.
Eyvah ki şimdi hükm-i sevda
Esrdr-ı derünu etti ifşa !
Mevc-dver olup muhit-i aşkın

Gittikçe

te.tiH

etti şevkin

Ey hür-lika v:ı· pdk-meşreb
Sevda-zede gönlüm sendedir hep
Mehcür-ı nigdh-ı iltifdttm

İ 'cdz-ı lehindedir hayatım.
Temdid-i cefaya verme ruhsat
Tervic-i reedya eyle himmet !
Ey rüh-ı musavver-i yegane
Mujgdn-ı siyahın geçdi cane.ı.

Bilmem ne garib oldu halim
Sabr etme~e dahi yok mecalim !
Lutj eyle 'Mucib 'e merhamet kzl
Zira ki muhabbet hali müşkil !
Hasretle gzyzp bir sim came
Tasdi 'e nihayet verdi hdme.
Mücib Bey, o akşam ma'hüd manzumeyi ikmal ettikten sonra, iki elini şakaklarına ve
dirseklerini masanın kenarına istinad ettirip biraz zaman istiğrak aleminde kaldı!

- 25 Zihnini işgal eden mesail-i mühimmeden birincisi, alaka-gerdesi
aynel-yakin

olan sahibe-i

müşahede etmek; ikincisi, tercürnan-ı hissiyyatı olmak üzere yazdığı
bir kimse ile piş-gah-ı dil-dara arz ve takdim eylemek hususlarından

idi.
Bu babda en ziyade vasıta-i ittisal hemşiresini görmüş, görmekte de haklı idi.
·· Mucib Bey, Nevber Hanım'ın mahalle

rnuhadderatından,

mu'teber

bir familyaya

sübe olduğunu ve rnümaileyha ile hemşiresi beyninde ülfet ü muhaleset-i kadime
olduğundan husül-i maksada vusul için keyfıyyeti
şiresine açmaktan başka çare olmadığına fikren kanaat

hasıl eyledi.

Maamafih yine bir türlü arz-ı ma-fi'z-zamire cür'et edemiyordu. Nasıl cesaret etsin ki
ı tuffıliyyetinden beri me'Iüf olduğu perde-i mahcübiyyet azmince en kuvvetli
.. i'den addolunabilir!
Hususiyle müddet-i ömründe böyle bir belaya mübtela olmamış ve
\~;fegeldiği alaka meselesini,

sırf eğlenceli bir efsane kabilinden

tarak dinlemiş idi. Gerçi mumaileyh malik olduğu zeka

vJ

isti' dad-ı

harlkul~desine

üraca' atle, seyyale-i berkiyye gibi her cihete imale-i efkar ederek bir tarik-i halas
taharrisinde bulunmuş ise de yine galebe-i sevdaya mukavemet kabil olamayacağına
kat'iyyen hükm etmişti !
Mucib Bey duçar olduğu azab-ı ruhani' içinde halini, atisini piş-i nazar-ı
mütalaaya alarak kemal-i ye's

ile düşünmekte iken hasbel-iktiza

hemşiresi yanına

gelip kendisini dalmış olduğu alem-i hayalatından bidar ve şu yolda bir muhavere
küşadına ibtidar eyledi :
Mediha Hanım : ( mütelaşıyane bir suretle)<< A. .. Kardeşim ! Siz hala yatmadınız
öyle mi? Yüzünüz mütegayyir olmuş! Hele şu aralık fevkalade meşguliyyet-i zihniyyeniz
olduğu bedahaten görünüyor ! Acaba sebebini sorabilir miyim ? >>

- ~6 Mucib Bey : ( Kendini toplayarak) <<Telaş edecek birşey yok. Vücudca biraz
sızlığım var, işte bu kadar !>>
Mediha Hanım :<<Hayır! 1-fiç de öyle değil ! Siz, bendenizden ketrn-i hakikat
~e çalışıyorsunuz, fakat beyhüdedir.>>
Mucib Bey: << Ne var ki sizden saklamış olayım! Bir iki günden beri sahihen
dumda sıtma gibi bir fenalık hissediyorum .>>
Mediha Hanım: ( Kemal-i

i'tina ile)<< Yoksa geçende çekmecemi karıştırırken

-ı dikkatinizi celb eden ve henüz yanınızda bulunan 'Nevber Hanım'ın resmine
mı ettiniz? Rica ederim, doğrusunu

söyleyiniz de meraktan kurtulayım ! >>

Mücib Bey, bu babda iltizam-ı sükut etti. Mediha Hanım ise bu sükutu bir
~ ük bürhan-ı tasdik addeyledi.
Bunun üzerine, mümaileyha yine feth-i kelam edip, dedi ki:<<Bendenizi
üte'essiranenizden

ahval-i

bütün bütün bi-haber mi sanıyorsunuz? Sahife-i vicdanınızda
I

a ettiğinize yakinen hükmediyorum ! Hakikat-i hal de bu merkezde değil midir?>>
Mücib Bey: ( Mütebessimane ) << Adam siz de ... Ne münasebet! Siz hiç
.. cib'inizde öyle bir hal vuku'unu ümid eder misiniz? Henüz keyifsiz bulunduğumu
ırz etmiştim. Yine tekrar ederim ki hakikat-i mesele

bundan ibarettir.>>,

Mediha Hanım:<< Ne demek! İnsanız, melek değiliz ya! Dünyada her hal bizim
<lir. Hasta olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet! Hakkınız var, aşkın emraz-ı kalbiyyeden,
em de mukavemeti na-kabil, dehşetli bir illet olduğu erbab-ı vukuf beyninde
müsellemdir, fakat ne yalan söyleyim, sözlerinize pek de inanamayacağım ! Çünkü biraz
dikkat edilirse 1laim-i simanız -gizlemek istediğiniz- asar-ı muhabbeti izhar ve isbata
çalışır gibi görünüyor!>>
Bey' in yanına yaklaştı.

diyerek, olduğu yerden kalktı, sigarasını yakmak ıçın Mücib

- 27 Masanın üzerinde henüz durmakta olan manzume. gözüne çarptı. Mütehalikarıe bir

-~

etle alıp okumaya başladı.
Manzumenin hin-i kıraatinde ise b'içare Mücib'in çehresi, kemal-i ızdırab

ü

cübiyyetinden, kirazlara gıbta bahş olacak derecelerde, g~h kıpkırmızı olur gah
ecan-ı kalbden, limon gibi sapsan kesilirdi.
Mediha Hanım, üç beş dakika zarfında .şiiri baştan baş~ okudu. Bir aralık her
de -cism-i camid

.~ibi.. sakit ve sam,i bir halde kaldı. Nihayet yine mümaileyha

da hüküm-ferma olan sükutu ihlal ederek dedi ki : <<Gördünüz mü? Keşfim nasıl isabet
·. Hala Nevber Hanım'a olan aşk ve muhabbetinizi inkarda ısrar edecek misiniz?>>
Mücib Bey:<<Vallahi ne diyeceğimi ben de bilmiyorum!>>
Mediha Hanım.c'<Te'essüf etmeyiniz! Bakalım Allah ne gösterecek. .. Elbette bir çaresi
unur. Maamafih böyle mühim ve nazik bir noktada daima ihtiyatlı davranmak lazım
eceğini de ta'rife hacet yoktur. Çünkü işin şüyü'u vuku'undan

fenadır!>>

Mücib Bey:<<Şimdiki halde benim korktuğum, düşündüğüm bir iki cihet var. O da
derle validenin ileride işe vakıf olabilmeleri ihtimalidir. Eğer ma'lümat alırlarsa mutlak ya
icabımdan veya kederimden helak olup gideceğim!>>
Mediha Hanım:<<Siz de a gözüm! Kendinizi birdenbire o kadar me'yüsiyyete
salıvermeyiniz. Biraz ta' dil

ü

tahfıf-i alam ederek, oldukça şen ve şatır görünmeye çalışınız.

İnşallah mes'ıld ve bahtiyar olursunuz. Peder zaten burada değil, annemin tabiatını ise
kala bilirsiniz; dünyada en ehemmiyetsiz şeylere bile merak eder, muzdarib olur. Bir de işi
bizden başka bilen var mı ki etrafa aks edebilmesinden korkuyorsun? Yoksa bendenize
emniyetiniz mi yok? Sarihen söyleyiniz de bileyim.>>
Mucib Bey:<<Ne yanlış i'tikad! Benim size olan i'timadım ber-kemaldir. Halimden,
avrımdan şayed validem bir şey hisseder diye korkuyorum. Ah, hemşireciğim' Hiç gönlüme

- 28 ~, im olsaydım böyle belalara düşer miydim? Ne yapayım! İşte bila-ihtiyar sevıyorum.
caba şu yazdığım kağıdın kendilerine i'tası mümkün olabilir mi?>>
Mediha Hanım:<<Salı günü bize geleceklerdir. Elbette bir sırasını bulur, veririm.
Bunun için asla merak buyurmayınız.>>
Kelam-ı meserret-encamıyla, Mediha Hanım, biraderinin yanından ayrıldı. Yatmak
üzere doğruca kendi odasına iltica etti. Mücib Bey, hemşiresi tarafından tervic-i makasıdı
. olunda fevka'l-me'rnül mazhar olduğu müsaadattan ve hususiyle, sevdiğinin yevm-i
mezkı1rda kendi hanelerine geleceği hakkında vaki' olan tebşirattan dolayı ma'sumane bir
suretle sevindi.
Hemşiresi gider gitmez, hemen paltosunun cebinden ma' şüka-i vicdanı olan "Nevber
Hanım" ın resmini çıkarıp yine (gaşy olurcasına) kemal-i iştiyak u hararetle nazar-ı temaşadan
irdikten ve bir aralık da <<Ah ... Nevber acaba sana malik olacak mıyım? Yoksa ateş-i
hassürünle mahv olup gidecek miyim? Süphanallahl Bu ne garip haldir? Biraz zaman evvel
salime niimüne-i imtisal olabilecek kadar tahsil-i kemalat ile uğraştığım ve aşk, muhabbet
demek olduğunu bilmediğim halde şimdi üzerimde tesiratı görülen şu inkılab-ı müdhiş
rden peyda oldu! 0£1 Maziye irca-]

nazar ettikçe halden müteneffir oluyorum! İstikbald~

kim bilir ayine-i kader ne suret gösterir! Dün memnun ve müteşekkir idim, bugün
emaliyle mahzun ve müte' essirim Yarab ! Bu ne kadar ser~takat-ruba bir tahavvüldür!>>
I<

.. ollu, mırıldanma nev'inden kendi kendine biraz söylendikten sonra yerinden kıyam etti .
Gecelik elbiselerini giydi, yatağa girdi, uzandı. Mübtela olduğu tab' -ı ruhaniyye ilca:,ıyla
aradan çok vakit geçmeksizin derin bir uykuya daldı .

Şurasını kari'in-i kiram hazerannın nazar-ı intibahlarına arz etmek isteriz ki Mucib
Bey'in hal-i ibtilasıtıa bakılıp da artık vazife-i me'rnüriyyetine filanına devam etmiyor zarınolunmasın. Mir-i mumaileyh bais-i feyz

ü

rifatı olan Kalemi'ne yine kema-fi's-sabık

- ..!.9 -

üdaveme"t e\mekte ve te' essürat-ı vicdaniyyesinden arkadaşlarına bir ser-rişte verebilmek
tirazıyla da daima hilaf-ı mu'tad izhar-ı rıeşat

inbisat için nefsini mecbur görmekte idi .

ü

Hatta bu ikdam u mesa·1ı mebrı1resi sayesindedir ki mahiye almakta olduğu üçyüz · ~

~

..

ruşa yüz daha zam ilavesiyle maaş-ı haliyan dörtyüze iblağ edildiğinden, beynel-akran
haiz-i nisab-ı iftihar olmuş ve bu cihetle kendini çekemeyen ve her suretle tesri'<i zevaline
çalışmakta bulunan rüfekasını bir kat daha hüzn- i matem içinde bırakmıştı.
Mucib Bey'in böyle bir müddet-i kali]e

zarf ;,ı.da

hem evliya-yı umurun ez-her cihet

üsn-i nazar u teveccühlerini ihraz etmek.hem de tali'in bir müsaade -i fevka' l-adesine
mazhar olarak yüz kuruş kadar zamm-ı maaşa nailiyyefü: meslekdeşları arasında kesb-i şeref

Ü

eylemek mensüb olduğu lfalemce en azametli,en şanlı muvaffil.kıyyetlerden add-

A

Nadirattan olmak üzere vuku' bulan zamm-ı maaş maddesi ise arkadaşlarının tekrar
urük-ı adavet ve kin-i hasüdanelerini fena halde tahrik ve tehyic ettiğinden mümkün olsa
hemen Mücib'i bir kaşık suda boğmak isterler ve fakat buna da bir türlü imkan bulamazlar
'İşte esbab-ı meşriıhaJ~,1 dolayı bunlar yine bıçarenin üzerine ervah-ı habise gibi musallat
l '',r •

·l

.. -.( ,.

/ f ·;ı ı_·,

Ara sıra hanesine gidip gelerek kendisini de i' ade-i ziyarete mecbur etmek
da bulundular! · ''

Lakin Mücib Bey, biraz zamandan beri hayalat-ı aşıkanesiyle uğraşagçld!ji

cihetle,

ının da'vetlerine kah keyfsizliğinden kah kesret-i meşgüliyyei'rıdi:,t bahs ile beyan-ı
'zeret edip, icabet değRehemmıyyet'bile vermedi.
Şu aralık zihnini

i:şga\ eden şeylerden başlıcası yar-ı can ittihaz eylediği Nevber

'ın şahsını re'ye' ~-ayn müşahede etmek arzusu idi. Mukaddema Mücib Bey'le Mediha
beyninde cereyan eden bir muhaverecik sırasında, miimaileyhünın Nevber Hanım'a
üte'allik <<Salı gı'.ı'"ü bize geleceklerdir>> yollu vaki' olan ifade-i şif'ahiyy1t~indeıı1çocuk
~ •;.~,iemrde her ne kadar memnun olmuş idiyse de maksadın hayyiz-i fi'te çıkması, aradan
1

gün kadar bir müddetin mürüruna mütevakkıf ve bu da Mücib Bey gibi muhabbetle daha

idÜ·
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yeni i'tilafa başlamış, sabırsız bir delikanlının haline nazaran, pek güç ve ağır olmakla,
yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyor idi.

-.ıı Vaktaki günler birbirini tevali ve te'aküb ettikçe, Mucib Bey'in kalb-i hasret-perveri,
kemal-i ızdırab u halecan ile mali olduğu halde fikrince bir ıyd-ı ekber addederek şiddetle
intizannda bulunduğu salıya bitişti. Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına
çağırdı, ma' şükasınırı gelip gelmediğini sordu. Binaena leyh şu vechile te' ati-i mükalemata
başlanıldı:
Mediha Hanım:<<Daha iki saat kadar vakte muhtac] Lakin onlar buraya gelinceye
değin, siz de tabii Kalem'de bulunacaksınız değil mi?>>
Mücib Bey ( biraz mülahazadan sonra):<< Şazz nev'inden olarak bir gün evde
kalırsam ne lazım gelir! Bu babda bahane bulmak ise güç bir şey midir? Keyifsizliğimden
ahs ile Mümeyyiz Beyefendi'ye bir tezkere yazıp göndersem olmaz mı, ne dersin? Bu gün
evden dışarı çıkamayacağım. Hatta çıkmak istesem bile ayaklarımda meşy

ü

harekete iktidar

göremiyorum!>>
Mediha Hanım (endişeli bir tavır ile bila-ihtiyar ) :<< Allah encamını hayır eyleye! Siz
bilirsiniz, zararı yok!>>
Mucib Bey:<<Her ne hal ise şimdi bendenize lutf eder de Nevber Hanım'ın ne yolda
görülebilmesi mümkün olacağını söyler misiniz? Düşündükçe zihnime dokunuyor!>>
Mediha Hanım:<<Güzel ama siz de ...Bu kadar telaşın ne lüzumu var ya? Acele
sek nihayette nedamet,,1e•enni"edersek neticede selamet buluruz. Yatak odanızın her iki
ceresi de zaten bahçeye nazır bulunmak hasebiyle Nevber'i layıkıyla temaşa edebilmek
için müsaittir. Bundan daha münasib bir mevki' olamaz zannederim. Validesi tabii yukarıda
oturur. Annemle müsahabete koyulur, ben onu alır bahçeye inerim. Siz de ma'hüd pencere
perdesinin aralığından, istediğiniz kadar seyredersiniz.>>
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Mucib Bey:<<Ah, hemşireciğiml Ötedenberi hakk-ı acizanemde göstermekte
lduğunuz merhamet

ü

mürüvvet-i ali-cenabanenize büyük büyük teşekkürler

ederim.

ekala] Bundan böyle nasıl emrederseniz öyle yapacağım.>>
Mediha Hanım:<<Estağfurullah! Emir değil, muradım, harekat-I
,. ragatle kaide-i ihtiyata .·rtyet, her halde mücib-i SJ adet

ü

ist'ı d.t-kfüaneden
1

selamet olacağını arz eylemek

·. Mukaddemce ele. ifade ettiğim gibi inşallah kariben nail-i meram olursunuz.>>
Mücib Bey:<<Kimbilir! İstikbal karanlık bir şeydir.Onun için işin ne suret kesb
edeceği, şimdiden kestirilemez. Maamafih bakalım o da beni sevecek midir?>>
Mediha Hanım:<<Seveceğine şübhe mi ediyorsunuz! Dünyada sizin kadar latif ve
\

tafeti nisbetinde zarif olan bir delikanlıya mazhariyyet/nden dolayı müftehir olacak ve belki
babda vasıta olana rüşvet bile verecektir.>>
Mucib Bey (bir sayha-ı meserret iz.harıyla): << Etme, etme Allah'ı seversen! Daha
r-murad olmadan beni mürde-İ şadiye mi uğratacaksın? Baksana, sevincimden gönlüme
acaib bir hal geldi!>>
Mediha Hanım: <<Hele bir kere i'Ian-ı muhabbet yolunda yazmış olduğunuz
manzumeyi okusun, bir kere de vech-i pakinizi, fıkr-i tab-nakinizi görsün, o zaman, bu
vve-i mücazebeye takat-yab olabilirse, ben meydandayım! Hasılı şunu demek isterim ki
ikiniz de güzel ve yekdiğerinize layıksınız.Hemen Cerıab-ı Hak, süret-i meşrü'ada

>>

Özünü ikmal edemedi. Oda kapısından içeriye bir cariye girdi. Mediha Hanım:<<Ne

· iyorsun Dilpesend? >> sualini irad edince, cariye.c-Efendim, Büyük hanımefendi, size
bazı şeyler söyleyecekmiş. Şimdi bekliyor.>> cevabını verdi. Mediha Hanım
<<Geliyorum!>> diyerek, hoplaya hoplaya odadan çıktı, doğruca validesinin yanına gitti.

_ 13 ~
Mucib Bey, odasında yalnız kaldığı cihetle biraz müddet, derya-yı tahayyül

ü

tasavvuratın

üdhiş müdhiş dalgaları araSii'\&. yuvarlandı durdu. Bu esnada masa üzerindeki saat, dördü

-

çalmakla mumaileyh uykudan uyanırcasına

kendine gelerek ve gayet hazin bir ah-ı serd

çekerek, imate-i vakt için eline bir gazete alıp mütalaaya başladı. Fakat
değildi ki okuduğu

şeylerin rnezayasına

Olanca kuvve-i
e çeşman-ı

kesb-i

bıçarenin

aklı başında

vukuf edebilsin'

müfekl<lresi "Nevber"in

zevk-i temaşa-yı

cemali noktasına

münhasır

hasret- nı~anı ise dakika-be-dakika, sevgilisinin vüruduna muntazır idi. Mücib

Bey, bu hal ile beraber bir yarım saat kadar daha vakit geçirmişti. Lakin zaman-ı intizar
uzadıkça pek muzdarib oluyordu. Binaenaleyh her ne cihete tevcih-i efkar ettiyse, teskin-i
ızdıraba medar olacak bir şey bulamadı.Bir aralık oturduğu koltuk sandalyesinden kalkıp
anın enini boyunu dolaşarak, nefsine hitaben.ceOf .. Ne de garib taliim varmış! Evvelleri
-alaka mes'elesinden vareste bulunduğum zamanlar- şunun bunun ibtilasını işitir de
müteaccibane gülerdim! Cay-ı nazardır ki şimdi o belanın en dehşetlisini vücüd-ı navanımda hissediyorum! Bu gün ihtiyar etmiş olduğum

tarz-ı hareket hakikaten hande-i
/

igrabı da'vet edecek hallerdendir! İşte sa.ika- iı muhabbetle kendi kendimizi bir odanın
0

· çine habs ediyoruz da kapıdan dışarıya baş çıkaramıyoruz. Ah!

<< Olmasın bu hale kimse aşina
Benzemez bir derde derd-i ibtild" >>
Ha! Şimdi belaya bak ki annem keyifsiz olduğumu işitecek, bin telaş ile kalkıp odama gelecek
ve belki bütün gün yanımdan ayrılmayacak! Acaba ne yapayım, ne vesile bulayım? Aman
••
Yarabl Her halde inayet ve merhametine iltica eyledim!>> dedi.
Hatime-i kelamında ise eltaf u inayet-iJubhaniyyeye

olan iltica ve istia.nesi mazhar-ı

hüsnı kabul olmuş gibi o anda hane kapısı şiddetli şiddetli vuruldu. Nevber Hanım, validesi
ile beraber gelmiş idi. Kapı açılır açılmaz, misafirleri istikbal için Mediha Hanım yukarıdan
aşağı bir sür'at-i fevka:la..deile indi. Bunun üzerine iptida Büyük Hanım'ın, ihtiramkarane,
eteğine vardıktan, saniyen Nevber Hanıma dahi mütebessimane bir temenna ettikten sonra,
her ikisini de ta'zimat-ı faık:a ile yukarıya isal eyledi.Mediha Hanım'ın validesi hemen

-

,.,..,
.) .)

-

_ erinden fırlayıp gelenleri karşıladı. Bunlar -mütekabilen bütün gönüllerini istila eden.
eserrat-ı mahsusa simalarına aks-endaz olduğu halde- güle güle odaya dahil oldular.
Merasim-i mihman-rıuvazi layıkıyla ifa olundu. Mucib Bey ise bulunduğualem-i
enhayide, bir taraftan şiddet-i intizar, bir taraftan galeyan-I efkar cihetleriyle adeta çıldırmak
recelerine gelmiş ve hatta şu terıg-na-yı ızdırabdan tahlis-i can için bir aralık avazı çıktığı
dar haykırmak istemiş idi. Bereket versin o sırada hemşiresi yanına gelerek dedi ki :<<Ey,
keyfiniz yok gibi görünüyor! Ne oldunuz?

Mucib Bey:<<A. .. İnsaf Mediha! Allah bilir, iki saattir şu mezarın içinde halecan-ı
bden çatlıyorum! Hem sen bana baksana! Bu azab-ı elim çok vakit devam edecek mi?>>

"Cefayı çekmeyen

Mediha Hanım:<<Ne çare! Sabretmek lazım gelir. Meşhurdur ki

sefanın kadrini bilmez." derler.>>
\

Mucib Bey:<< Her ne ise, biraz daha çekeriz, lakin bu babda valideye bir şey açtınız
?>> Mediha Hanım:<<Ne gibi?>>
Mücib Bey:<<Bu gün evde kaldığımı biliyor mu>> Mediha Hanım:<<Hayır!
eyifsizliğinizden hiç bahsetmedim. Sizi yine Kalem'de zannediyor.>>
Mücib Bey:<<Oh, teşekkür ederim. Bundan dolayı hakikaten memnun oldum.>>
Mediha Hanım:<<Öyle ise bendenize müsaade ediniz de gideyim. Uzun söylemeye
aktim yok. Beş dakika sonra bizi bahçede görürsünüz.>> diyerek savuştu.

_ l4 vaki', mümaileyhanın dediği gibi beş dakika sonra bahçede bir manzara-yı dil-güşa

rü-nüma oluyordu.Nevber Hanım ile Mediha, kol kola verip, aheste aheste ağaçlar altında
gezerek, bazı defa da hafif hafif terennüm etmekte ve tahammül-i beşer haricinde olan
sada-yı şevk-efzaları ise bülbülleri dahi nağm~·perdaz eylemekte idi.Mücib Bey, bu temaşa

yı ruh-perver arasında, bahçedeki

ağaçların

haylületiyle -

bit.hbi

kah görünüp kah

- 34 ybolan- sevgilisinin cemalini bulutlu bir havada doğan bedr-i mürıirin haline teşbih
ediyordu. Bunlar şu suretle biraz daha dolaştıktan sonra geldiler, ma'hüd pencereye nazır
olan bir kanepenin üstüne yaslandılar, tatlı tatlı konuşmaya başladılar.
Artık Mücib'in halini hiç sormayınız! Böyle halavet-i mücesseme ıtlakına seza ve bir
müddetten beri hayaline tapınırcasına müptela olduğu Nevber'in

-insanları değil- hatta

hür-i ,nı bile gerçekten meftün-ı hayret edebilecek derecelerde güzel olan nazenin hıramırıı,

Ietafet-i endamını müşahade edince, derhal heyecan-ı aşktan, çehresi bir al alev içinde kaldı.
Güya ki sıfat-ı beşeriyyetten tecerrüd etmiş de bir sa'ika şekline temessül eylemişti.
Kemal-i telaş ile yerinden kalkıp, odanın içinde gezinerek, bazen rna'şükasının yanına
atılmak için pencereye koşar, bazı kere de dışarı fırlamak kasdiyle, kapıya kadar gidip yine
ric'at ederdi! Şu hal-i müdhiş, biraz daha devam etseydi, biçare Mücih'in orada bayılıp
kalması mukarrer idi.
Bahçede, kanepe üzerinde, karşı karşıya oturmakta bulunan ve sigaralarını içerek
nazik nazik hande-paş olan iki levha-i. letafet, yine yukarıya çıkmak için yerlerinden kıyam
edip, ağır ağır geldikleri semte doğruldular.
Mücib Bey'in gönlündeki galeyan-ı sevda, kızın tavrına, endamına im1aıH nazar
ettikçe, bir kat daha tezayüd etmeye başlamış ve maamafih fikrince en ziyade sühan-ı "'311 olan
bir mesele dahi muhabbetinin nezd-i cananda. mazhar-ı hüsn-i

kabul olup olmayacağını

bilemediğinden, yine tefekkürat-ı amikaya dalmış idi. Nasıl düşünmesin? Ya muhabbeti kabul
olunmayıp da reddedilirse, o zaman bıçare Mücib ne yapsın, çıldırsın mı?
Reviş-ihale nazaran, tutulduğu dam-ı muhabbetten zaten imkan-ı halas mefküd!
Muhadderattan güzel bir kızın gönlünü celbedebilmek ise pek büyük muzafferiyyetlerden
ma' düddur. Vakıa hüsn-i cemal bu babda bir derecelere kadar rnedar-ı muvaffakiyve]
addolunabilirse de yine bazı kere tali' -i na-saz onu da hükümden ıskat erler! İşte Mucib Bey
buralarını dur-a-dur nazar-I mütalaadan geçirmekte iken, Mediha Hanım

oda kapısından

- 35 ·T&ten içeriye atıldı. O, <<Müjde kardeşimi Nevber'in şetaretli bir zamanında

rnanzümenizi

e tutuşturdum. Merakının sevkiyle hemen orada açıp okumak istedi, fakat ben
adım: 'Cebinize koyunuz da bu akşam mütalaa edersiniz. Şu kadar ki-size mahsus

uğundan, yed-i agyara İntikali kat'an caiz olamaz.' dedim,kabul ettiler. Nasıl, iyice

Mucib Bey:<<Ah ... Doya doya seyrettim.Lakin az kaldı çıldıracaktım! Lutfunuza
kkür ederim.Ne yapayım, elimden başka bir şey gelmiyor: Hiç meclis-i müsahabetinizde,
-ı acizanem yad olundu mu?>>
Mediha Hanım:<<Bir kaç defa zikr-i cerniliniz sebkat etti. Bilmem tecahülünden
idir nedir, sizi şahsen tanımamış olduğunu söyledi.>>
Mücib Bey:<<Öyle ise şimdi dışarı çıkmak lazım geliyor.Şuralarda biraz dolaşsam,
ar buradan avdet ederken de güya henüz eve geliyor imişim gibi kendimi arz etsem olmaz
?>> Mediha Hanım:<<Hele biraz durunuz da etrafı teftiş edeyim, sizi bir kimse
örmesin.>> dedi. İki dakika sonra gelip kimse olmadığını irade edince, Mücib Bey hemen
tonunu eline alıp dışarı fırladı.

-.15Mir-i mumaileyh hanesinden dışarı çıktığı zaman, teneffüs için ağır ağır yürüyerek
ultan Bayazıt meydanına kadar inmiş ve orada ahibbôsmdan birine tesadüf edip onunla biraz
vakit meşgul olduktan sonra yine avdet eylemiş idi.Yolda giderken bir kahve içmek arzu
ettiğinden, oralarda kesretle mevcüd olan kıra'athanelerden birine dahil olarak, beş on dakika
daha tevakkuf ve bu sırada bir azm-i kat'l ile yerinden kalkıp doğruca sakin oldukları haneye
eveccüh etti. Eve vasıl olmaksızın hane kapısı açılıp artık misafirleri dahi avdet ediyorlardı.
Mucib Bey, Nevber'i gördüğü gibi gönlü şiddetle çarpmaya, ayakları kuvvetten
düşmeye başladı. .

Mahazi bir mücahede-i kamilane ile olanca iktidarını toplayıp yoluna

devam etti.Ama gözlerini sevgilisinin cemalinden ayırmak bir türlü kabil olamadı]
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Yekdiğerine kernal-i dikkatle atf-ı nazar ettiler. Bu halde biçare Mucib, gayet derin bir göğüs
geçirerek ve şair-i meşhur Nefi' nin :
< <İşve tutmuş ddmeninden, fitne girmiş araya,
Gelmiş ebrülar yine mestane hançer hançere I > >

eytini okuyarak, hanesine girmek üzere kapıyı vurduğu sırada, öteden Nevber Hanım, başını
arkaya çevirip son defa olarak, bir nazar daha atfetmiş idi.
Hasılı Mucib Bey, akşam ta' amından sonra, validesinin odasına giderek, orada bir
müddetci.k hasbıhal ettiler. Badeh~ kesret-i meşgı'.lliyyetinden bahisle, kendi odasına çekildi.
Mediha Hanım, bir vesile ittihazıyla biraderinin yanına gitti.c=Hakikaten işiniz varsa,
eyhüde yere sizi işgal etmeyim!>> demek istedi. Binaenaleyh Mücib Bey dahi:<<Adam siz
e... Benim ne işim olacak! Valideyi ikna için öyle bir söz söyledim. İnandınız mı?
Oturunuz, size havadis vereceğim.>> yolunda idare-i kelam edince, Mediha Hanım oradan bir
sandalye alarak, biraderinin yanına oturdu.
Mücib Bey:<<Haberiniz var mı ya? Bendeniz eve avdet ederken bizimkiler gidiyordu.
Karşı karşıya geldik, yekdiğerimize aşıkane bir suretle bakıştık. Lakin halecan-ı kalbden, az
kaldı orada yıkılıp kalacaktım! Bereket versin gayret ettim de yine kendimi zabt eyledim. Ben
kapıyı çalarken o, başını çevirmiş bana doğru bakıyordu!

Ah... Bu son bakış ta ciğergahıma

e'sir eyledi.>>
Mediha Hanım:<<Yok! Ben seni böyle endişe ve efkar içinde göremem. Pek arzu
ediyorsan hakikat-i hali, bil~traf~alideye

söyleyim. Ne zararı var! Gitsin süret-i meşrü'ada

dest-i izdivacını taleb etsin.»> Mücib Bey:<<İyi ama peder burada değil! Husül-i maksad ise
onun vücuduna ihtiyaç gösterir.>>
Mediha Harıım.c-Pekalal

Gelmesini intizar edelim. İnşallah neticesi hayır

olur.>>Mücib Bey:<<Ah, sabretmeye de tahammülüm kaldı mı ya? Ne çekdiğimi ben

- 37 iliyorum! Maamafih çaresiz yine bekleyeceğiz. Acaba kendisine verdiğiniz kağıdı ne suretle
elakki edecek? Canı sıkılacak mı bilmem!>>
Mediha Hanım:<<Zannetmem ... Hem biz, beş altı gün sonra oraya gideceğiz. Ümid
ederim ki mest leye dair iyi kötü bir şey anlarız.>>
Mucib Bey:<<O halde bir kat daha minnetdarınız olurum. Zaten sizden başka derdimi
ilecek, yarama merhem olacak kim vardır?>>demesi

üzerine, Mediha Hanım kalben

müteessir olduğu halde: <<Hiç teessüf etmeyiniz! Bu alem-i imkanda her şeye çare
ulunur.>'> f:csliyesiyle biraderini istirahat etmek üzere terk edip, kemal-i hüznü rikkatle
endi odasına çekildi.

-16 ~

r-; lhakika

Mucib Bey, yine Kalem'ine devam etmekte ve fakat gönlündeki naire-i

habbet, günden güne şiddetini artırmakta idi.
Yukarıda Mediha Hanım'ın iradesine nazaran beş altı gün sonra Nevber'in ikametgahına gidecekleri anlaşılıyor. Halbuki o teklife hacet kalmaksızın aradan üç gün geçer
eçmez mümaileyha validesiyle beraber kendilerine gelmiş idi. Ne :faidesi var ki Mücib Bey
evde yok idi.
Misafirler hakkında yine hürmet ve riayette kusur olunmadı. Mediha Hanım ise

Nevber'in daire-i vechiyyeslni ihata eden sehaib-i ekdar ile böyle hilaf-ı ade vürudunu kariben
••
zuhuru me'rnül olan dehşetli bir boranın alaim-i mütekaddimesinden addeder ve o cihetle
mümaileyhanın evza' ve etvarını daima nazar-ı teftiş ü muayeneden geçirir idi.Bununla
raber duçar olduğu azab-ı rühaniyyeye çok vakit tab-aver-i mukavemet olamamasından
Nevber'i seri' bir göz işaretiyle salona da'vet eyledi.
İki mehpare-i ismet, Mucib Bey'in odasına gittiler. Kadifeden ma'rnül birer koltuk
sandalyesine oturdular.Mediha Hanım bir aralık, silsile-i kelamı biraderinin macera-yı
uhabbetine intikal ettirip vuku'

-I

hali ber-tafsil anlattı ( ve kemal-i rikkatle) : << Camm

- 38 Nevber'ciğim,

latife ber-taraf, şu Mücibi seviyor musun, sevmiyor musun? Haydi, doğrusunu

söyle de beni merakta btrakma!>>

temenniyatında

'bı°çare kızcağız, rnuhatabesine

bulundu.

karşı ne diyeceğini bilemediğinden,

hayretle başını

önüne eğerek tefekküre daldı. Fakat kalben meserret hisseyliyordu.
Mediha Hanım:<<Niçin

sükut ediyorsun? Ben yakında sizi süret-i meşrü'ada

bahtiyar

görmek için iktiza eden esbaba müracaat edeceğim. Elimden geldiği kadar uğraşacağım.
nasıl uğraşırım bilirsiniz ya, işte öyle uğraşacağım!

Mucib seni cidden seviyor. Hatta o kadar

seviyor ki namınızı bir dakika lisanından düşürmüyor.

Yalnız senden muvafakat için kuvvetli

bir söz isterim!>> yollu. izah-ı meram etmiş ise de mümaileyha
istiğrakdan

Hem

henüz kendisini hal-i

alamamış idi.

Maamafih Mediha Hanım yine ısrarında devam etti. En sonra Nevber, bir tavr-ı
melekanede.c'<Ah,

hemşireciğim ne diyeyim! Cevab i'tasına hicab mani' oluyor,fakat

olunuz ki her emrinizi memnünen icraya müsaraat

edeceğim.>>

te'rninat-ı

emin

hayat-bahşasıyla

beyan-ı muvafakat eyledi.
Mediha Hanım, kaffe-i hissiyatını istila etmiş olan nür-ı sürür-i vicdaninin saika-i
tabiiyyesiyle

yerinden fırlayıp Nevber'i kucakladı. Bir taraftan izhar-ı teşekkür etmeye, bir

taraftan yüzünden, gözünden öpmeye başladı! Bir müddetcik daha bu yolda hasbıhal ve biraz
da Mücib'in kitaplarıyla iştigal edildi. Mu'ahharan

gezmek için hep birlikte sokağa çıkıldı.

Mucib Bey, akşam üstü eve geldi. Doğruca validesinin yanına gitti. Hemşiresi de orada
hazır idi, fakat mezbürenin

çehresinde mer'i olan parlaklığa, gözlerinde

meserrete hiç dikkat edememişdi.

Mücib Bey, ba'de't-ta'arn

ihtiyar kendi odasına teveccüh etti.Yek-nazarda

Iemean eden envar-ı

bir cezbe-i ma'neviyye ile bila-

masa üzerinde zaten muntazam bir suretle

tertib edilmiş olan kitaplarını, kağıtlarını bir tegayyür-i azim dahilinde gördü. Fevkalade canı

- 39 ldı! Odasının içinde aşağı yukan gezinip dururken, sandalye üzerinde ipekten ma'rnül,

__ ıyet zarif bir mendil gözüne ilişti, kernal-i hayretle eline aldı, latif bir rayiha münteşir oldu.
Bu anda Mediha Hanım, gönlündeki şu'le-i mefharet ·wGh-i dil-arasına in'ikas etmiş
enebilecek bir tarz-ı halavet-numa ile biraderinin odasına gelip:<<Bizim yeni keramete ne
uyurursunuz?>> mukaddimesiyle söze girişmek istemiş ise de Mucib Bey: ( bir vaz-t
.ünfa1i1ane ira'e ederek)'<« Allah aşkına, bu ne hal? Odanın içinde büyük bir tahavvül
örüyorum. Ben ise buraya kimse girmesin diye kaç kere tenbih ettim. Bir türlü
anlatamıyoruz!>> hitab-ı itab-amiziyle mukabelede bulundu.
Binaenaleyh miımaileyha dahi cevaben :<< Ağabeyim, lutf ediniz, birdenbire o kadar
"~ etmeyiniz. Sonra 'pişman olursunuz. Odanızı bu hale getiren, yabancı değil; sevgili
ber'inizdir! >> dedi. Mücib Bey maddeyi temyiz edince, Mediha'yı haksız olarak ta'zir
tekdir ettiğine izhar-ı nedametle derhal istid'a-yı afv u merhamete kıyam ve
41

mı haza o

-ı mes'adet- nişanda-güzeran etmesi tabii olan halat-ı latifenin neden ibaret olup
<lığının iş' arını hemşiresinden_ süret-i mahsı1sada istirham eyledi

Mümaileyha ise daldığı sükut ve sükunet aleminden çıkıp, tekrar deherı-güşa-yı kelam
olarak, Nevber'e

i'tiraf-ı muhabbet ettirmekte hayli müşktlata tesadüf eylediğini ve fakat

ciddi bir teşebbüs vuku'unda -imkan müsaid olduğu kadar- gayrette kusur etmeyeceğini ve
kendilerine sık sık gidildiği surette, hem validesinin isticlab-ı teveccühatına medar hem de
şaibe-i riya

';/J

tagayyürden masun olan cevher-i ülfet ü meveddet-i kadimeleri şu vesile ile

bir kat daha terakki-dar olacağını. lisan-ı münasible ifade ve itham etti.Bunun üzerine Mücib
Bey, fart-ı meserretinden gaşy olmak derecelerine geldiği sırada, muvaffakiyet-i
bi't-tebrik

vakı'ayı

şükran-I minrıet-darisini arz eyledi. Bil.Jehu gözlerini kapayarak, hal-i istiğrakta

kaldı. Mediha Hanım, biraderinin istirahate ihtiyacı olduğunu teferrüs etmekle, bir kaç
tesliyet-amiz söz söyleyip yanından ayrıldı.
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Vakıa Mücib Bey, uyumak niyetiyle yatağına girmiş ise de muvaffak olamadı. Bir
kadar karyolanın içinde yuvarlandıktan ve ma'şükasının rna'hüd mendilini gözlerine
tup, hazin hazin ağladıktan sonra, bin bela ile uyuyabilmiş idi.

_ 18 Öte tarafta zavallı Nevber ise Mucib Bey'in barika-i cemaline tesadüf ettiği günden
ri, fikrinde acib bir inkılab, gönlünde garib bir incizab hisseder dururdu.
Bir gün Mücib Bey, yine vazife-i me'rnüresine azimet ettiği sırada, bir cariye

asıtasryla, Mediha Hanım'a mahsus olarak, mazruf bir mektub vürüd eyledi. Mümaileyha
mütehalikane suretle kağıdı açtı, muhteviyatını yavaşça okumaya başladı:
Mektub
Nevberden Mediha'ya
Sevgili Hemşıreciğim;
Dünkü gün mülakat olunacağına dair sebk etmiş olan va 'dinizi İfd etmediniz!
Bendenizi akşama kadar . bir intizar-ı medid içinde bıraktınız! Canım sıkılmadı desem, yalan
söylemiş olurum. Emniyet buyuru/sun ki teşrifinize

ma 'ni olan esbabın

neden ileri

geldiğini bilemediğimden, o merak ile gece uyumak için de hayli zahmet çekmiştim. Bu
kadarı da muvdfık-ı insaf mıdır ya?
Lütfen bir haber gönderseniz, ydhud tekasül olunmayıp da iki satırcık bir tezkere
yazmış olsanız ne olurdu? Vicddn-ı aliyyelerine karşı ketm-i hakikat etmek elimden gelmiyor.
Geçende ndil-i iltifdt-ı seniyyeleri olduğum zaman, irdd buyurıılan ta 'birdı-ı nevaziş~kBrJne
mdnend-i sihr-i heldl, cdlib-i kalb-i saddkat-iştimdl olmuş idi.
Hüdd bilir, o dakikadan beri hissiyydtım bütün bütün tahavvül etmiş ve binaenaleyh
muhabbetimin şiddeti, tevazu' perdesi altında dahi setr olunamayacak bir hale gelmiştir!
Ahass-ı amalim daima sizi görmek, daima sizinle beraber bulunmaktan ibdrettir.Bu gün,
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zzulen teşrif buyuru/ursa pek memnun, pek müteşekkir kalırım. Ümid ederim ki niyazım
af olunur. Baki ihlas ve muhabbet efendim.

Hemşireniz
Nevber
Mediha Hanım'ın mazhar olduğu hüsn-i kabul hale nazaran bu babda husfile gelen
rrat-ı kalbi)_Yes~iın1 ta'yin-i derecatı hakkında beyhude teksir-i sevada ıüz;{im görünmez.
".ileyha az bir zaman içinde cevab olarak şöyle bir şey yazdı, mektubu getiren cariyeye
di' an mahalline irsal eyledi.

Mektub
Medihadan Nevber'e
Azizem Efendim;

Arz-ı Bdbil 'den mi geldi, bu ne bir sihr-i acib? "Ger itdb eylerse de mazmunu amma
-firib. " İhsae-aôme-i aliyyeleri, dest-i ta 'zim ü iftihar ile alındı. Mülakat va 'dinin incdz
nmamasından dolayı beydn-ı tdessür buyuruluyor! Halbuki bendeniz, bir iki günden beri
"·adığım şiddetli bir nezleden o kadar zedelenmiş, o kadar rahatsız olmuştum ki adeta
'falanmış ve akşama kadar yataktan kalkmaya muktedir olamamıştım! Bu ma 'zeretten

Ma 'lilm-ı ismetôneleri olmak lazım gelir ki muhibbeniz, ber-muktezd-yı tabl-« meslek
"'md vefô-yı ahde ri 'ayet edenlerdenim, Kalbim merkez-i sadakatte sabit ve mebnidir.

'eşrebim ise herco i('iğe hiç bir vakitte tenezzül etmez .
••

Hakkımda ibraz buyuru/an iltifat u teveccuhôt-ı rsrre-pervenineierine

inşallahti

müteşekkirim

~t, teyessiirde

Te 'ala, o teveccüh kuvvetiyle şdhid-i gulçehre-i emelin mfr1

~'-nümd olabileceğinden eminim.
M,do.mtifih hakk-ı acizanemde temddi-yi hissiyf~t~ı teveccüh-kdrdnelerini

istid'd, te,

•srı"'-i iradelerinin infazı hususunda zimmet-i sadakat u hususiyete terettüb eden vazifeyi

derhal icrd etmeye mütevakkıf olduğunu bildiğimden bu gün mücerred mulôkat-ı
seniyyeleriyle şerefi-pi, olabilmek için bir saat sonra tasdi 'e şitdb edeceğimi arzeylerim.
Bdki

=» afiyet efendim
Hemşireniz
Mediha

- -2 -

Vakt-i mu'ayyende Nevber Hanım'ın konağına gidildi.Mucib Bey, ber vech-i mu'tad
akşama yakın Kalem' den avdet edip de gece,odasına çekildiği sırada, keyfıyYei; hemşiresinden
istibşar edince ve bahusus sevgilisi tarafından gelen mektub ile ol babda yazılan
cevabnameyi görünce, gönlü bir şu'le-i cevvale gibi tabakat-ı süruru saranın en ali
derecesine su'üd etmişti.
Hemen saika-ı meserretle yerinden kalkıp odanın içinde dolaşmaya, Mediha Hanım' a
teşekkürler, minnetler, takdirler arzetmeye başladı.Bu hal ile beraber bir saat kadar teati-

yı

efkar ve idame-i neşat olunarak ba<leh~ mürnaileyha odadan çıktı.Artık böyle bir gecede
Mücib Bey'in gözlerine kolay kolay uyku girebilir mi? Mahbub-esinden varid olan
iltifatrıameyi o akşam, bir defa değil, seksen kere müştakane

rıazar-ı mütalaadan geçirdi.

Fakat bir türlü gönlüne kana'at-bahş olmadı.Okudukça okuyacağı geliyordu! O kadar sevdi, o
kadar beğendi ki öptü, okşadı, koynuna koydu. Biraz sonra yine çıkarıp mütehassirane
okumaya koyuldu. Elhasıl mebhüs-ün-anh mektubun her kelimesi vücüd-ı sevda-perverine
t

if'aze-i ruh kabilinden idi. Mumaileyh gece saat yediye kadar kendine mahsus bir takım
hayalat ve tasavvurat ile oyalandıktan sonra yatağına girdi, müsterihane suretle uyudu.

Nevber Hanım, daha onaltı yaşına yeni yetişmiş, halavet-i rnücesseme ıtlakına şayan, asile

••
ve afife,melek gibi bir kızcağız olarak bedfa-i, cemali herkesin rıazar-ı teveccühü
muhabbetini calib ve dirayet ve zarafeti dahi hüsnüyle mütenasib idi. Biçarenin Mücib Bey' e
müte'allik olan muhabbet-i ismetkararıesi günden güne tezayüd ediyor ve ara sıra hasbıhal
edip de gönlünün zehrini dökmek için yanında bir hemraz bulamadığından nihayet
erecelerde sıkılıyordu. Hele müddet-i ömründe böyle bir badireye uğramadığıyçün rnaksad-ı
meşrü'unu istihsal emrinde nasıl bir hatt-: hareket ittihaz etmesi lazım geleceğini de zihnen

- ...• ".) tasavvurdan aciz idi; çünkü bütün kuva-yı müdrikesini siyab-ı sevda bürümüş idi. O cihetle
daima Mediha'nın re'yine müracaat mecbilriJYeİıiıdebulunurdu!
. Balada Nevber Hanım tarafından vuku' bulan da'vete, Mediha'nın müsara'aterı icabet
eylediğini yazmıştık. Binaenaleyh o mülakattan sonra, dört günün üç buçuğunu,

gah Mediha

Nevber'in hanesinde, gah Nevber dahi Mediha'nın evinde geçirerek, bu suretle habl-i metin-i
muhabbeti bir kat daha sıkıştırmaya teşebbüs ettiler.
Bir cuma günü idi ki yine rniimaileyha validesiyle beraber Mediha'nın hanesine
gelmiş ve o gün, letafet-i havadan istifade etmek emeliyle, gerek Nevber'in gerek Mediha'nın
validesi gezmek fikrine düşmüşler ise de Nevber, her nedense temaruz edip ruy-i muvafakat
göstermediğinden, onlar gittiği halde iki genç kız yalnızca evde kalmıştı. Güzel bir fırsat mı
buyuracaksınız? Mucib Bey nerede mi diyeceksiniz? .. Hayfa ki mumaileyh sabahleyin
ahibbasından birinin ziyaretine gittiği cihetle henüz eve gelmemiş idi!
Bu iki levha-i letafet bir vakit ahval-i vicdaniyyelerini yekdiğerine teşrih ile
dertleştikten ve biraz da bahçeye inip dolaşarak tefric-i bal ettikten sonra yukarıya çıktılar.
.Aşıkane, ruh-perverane şarkı söylemeye, piyano çalmaya başladılar.Bereket versin ki Mucib
orada değildi. Yoksa şu temaşa-yı aram-rubaya karşı tecennün etmesi agleb-i ihtimal idi!
Maamafih aradan çok geçmedi, mumaileyh bulunduğu mahalden -fevka.\.ade bir hiss-i
erüna mağlub olarak- kalktı, doğruca eve geldi. Fakat daha kapıdan içeri girer girmez, güzel
ir nağmenin piyano ile hem-ahenk olduğunu işitti. Bu sada-yı hayat-efzanırı hangi dehandan
rüc ettiğini -sür' at-i intikali hasebiyle- def aten idrak edince gönlündeki ceriha-yı
uhabbet tazelendi, vücudu baştan ayağa kadar lerze-nak oldu ! Mücib Bey, sayyadın dide-

üz-ı intizar olduğu saydı ürkütüp kaçırmamak hususunda iltizam ettiği sükunetten ziyade bir
dikkat ve ihtiraz ile merdivenden yavaş yavaş yukarıya çıkarak bulundukları odanın kapısına

- 44 -

O sırada Mediha ile Nevber, hiçbir şeyden haberdar olmadıktan başka, bir şevk-i
şedid ile ibtida ettikleri terennümat-ı vecd-averane ilcasıyla kendi varlıklarından bile tecerrüd
etmiş ve binaenaleyh her ikisi de gönülleri alem-i baJajı safada cevelan etmekte zarın
A

olunabilecek kadar rnüstağrak-ı zevk

A

ü

-·

A

sürur olduğu halde, nev-zuhur bir şarkı geçmekte

bulunmuş idi.
Böyle bir bezrn-i letafet-bahşayı dışarıda kernal-i beht

ü

hayretle temaşaya dalmış

olan Mucib, bütün bütün muvazerıe-i akliyjesıı{ı kaybederek bulunduğu noktadan bir hatve
ileriye gidemedi. A' sab ve adalarına bir irıhilal-i külli tarı oldu! Zavallı delikanlı, bir taraftan
musikinin te' sirat-ı şedidesine, diğer cihetten ma' şiıkasının hüsn~', sadasıyla afitab-ı cemaline
takat-yab olamadığından, kaffe-i havassı uyuşarak, inledi ve müşabih bir ah-ı cangah
keşidesiyle derhal bayıldı, yere yıkıldı.
Bu hadise-i nageh-zuhür üzerine, kızların biraz evvel icr§. edegeldikleri aheng-i
meserret, tamamiyle küdüret ve me'yfısiyyete. münkalib oldu. Biçareler fena halde şaşırıp
sür'atle yerlerinden fırladılar. Mücib Bey'in yanına koşarak ağlamaja, feryad etmeğe
başladılar.
Hemşiresi muttasıl yüzüne su serper, Nevber de seylab-ı eşkini tereşşüh ettirmekle
beraber du'a-yı afiyetine hasr-ı enfas ederdi. Vakıd iki üç dakika sonra mumaileyh ayılmış,
gözlerini açmaya muvaffak olmuş idiyse de yine gereği gibi kendini toplayamamıştı.
İki genç kız, yekdiğerine zahir olarak hastayı ağır ağır yatağına naklettiler. Biraz sonra
Mücib Bey'in kuva-yı zihniyye:s·i hal-i tabi'ı'jıfl; ittihaz edince, evvel-be-evvel nazar-ı tahassürü
yanı başında mağmum, endişenak ve hazin bir halde bulunan Nevbere taalluk eyledi!
Delikanlı olanca cesaretini toplayıp rnahbübesine bir tarz-ı aşıkane ile dedi ki:
<<Ah ... Meleğim! Sizi böyle rahatsız ettiğim cihetle afvırnı temenni ederim. Bu sabah
dışarı çıktığım ve akşama kadar gezip, eğlenmek azminde bulunduğum halde ma.ı~İb.haren
-mukaverneti yed-i iktidarımda olmayan- garib bir sevk-i kaderle yine buraya avdete mecb~r
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oldum! Meğer şu vesile ile zat-ı seniyyelerirıin ni'rnet-i mülakatlarına nail olacak
imişim.Ah ... Teşekkür ederim .. Teşekkür ederim ... >> ·
Bunun üzerine biçare Nevber'in yüzü hicabından kiraz gibi kıpkırmızı kesildi! Gözleri
yaşardı, başı zemine mütemayil olduğu halde heyecan-ı aşkından bir söz söylemeye muktedir
olamadı.Mediha Hanım, zuhur eden fırsattan bil-istifade sabırsızlıkla dedi ki:
<<İşte zamir-i tarafeynin yekdiğerine olan muhabbet-i ciddi,1elerı hazı kere bu mis~ltü
.I

halat-ı acibe ve tesadüfat-ı garibe ile meydan-ı sübuta çıkarı Demincek vuku'a gelen
hadiseden dolayı bilseniz hanım ne kadar ağladı, ne kadar muzdarib oldu.>>
Söz bu raddeye gelince Nevber Hanım safvet-i vicdan ve ihtizazlı bir sada ile dedi ki:

'\

I

<<Bendeniz, Beyefendi 'rıin rahatsızlığına sebep olduğum için lıles.sllf ediyorum, yoksa
kendi nefsimi zerre kadar düşündüğüm yoktur. Hemen Cenab-ı Şafi' - ı · Mutlak şifa-yı acil
ihsan buyursun.>>
Mucib Bey (hararetle) : <<Hakkımda mütevaliyü'z-zuhür olan hüsn-i ieveccühünüze
ne türlü arz-ı şükran edeceğimi bilemem! ~fa~m.afih uğradığım ihtilacatı gönlüm pek büyük bir
saadet nisbetinde telakki ediyor. İ'timad buyurulsun ki ni'rnet-i gayr-i müte rakkıbe
kabilinden olarak sizi böyle yanımda görebilmek şerefine mazhar olduğum için kendimi
m;i.'fevka't-tab; iyattan ma' dud bir mefharet-i azime ve mes'~diyjrt; mükemmele dahilinde
buluyorum. Yemin edebilirim ki bu alemde teveccühü muhabbet-i ismetanelerine naili-_1Je.irest
l'l

büyük bir mes'G°diyye.i daha tasavvur edemem. Acaba şu meftüniyyıl Ü h~lisiyyet-i acizaneme
mahkeme-i vicdanınız ne suretle hükmediyor?>> diyerek, arz-ı muhabbete bir girizgah
bulmak istedi.
Garibdir ki Mucib Bey, hemşiresinin orada mevcudij'.fetii'\Joı kalben bir dereceye
kadar adem-i hoşnfıd!j?1 hisseylemiştil
.,

Mediha Hanım hasbe'l-iktiza odadan dışarı çıktığı gibi mumaileyh yatağı içinde
doğrulup rna'şiikasına (kemal-i iştiyak ·u halecan ile): <<Güzelim, işte biz bize kaldık!
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Müsaıde

buyurursanız bir şey soracağım. Lakin rica ederim açıktan açığa konuşalım. Benim

size olan muhabbetim hayatımla kaimdir. Acaba devam-ı teveccühünüzden

emin olabilir

miyim? Esir-i pençe-i aşkınız olmuş bir biçarenin lutf eder de niyaz-ı müsternendane ve
nıuhabbet-i ihlaskaranesini kabule tenezzül buyunır musunuz?>> yollu müsterhirnane bir kaç
söz söyledi.
Nevber Hanım'ın benzi attı, tekmil a'zası ra'şedar oldu. Mashaza ikisinde de tesir
başka başka hüküm-ferma idi. Mumaileyha aşıkına tatlı bir nazar atfederek
sada ile bila-fütür: <<Efendim)ıakıkat-i

rikkaf.,en%'" bir

hal aranılırsa, cemal-i kemalinizi bir defa görenler

ile'l-ebed yanınızdan ayrılmamayı arzu eder. Bendeniz bu güne kadar gaile-i muhabbetten
· vareste idim, fakat efendimize tesadüf ettiğim yevm-i ma'hGddan beri, gönlümde bir incizab-ı
şedid peyda oldu! Hulasa, kaffe-i

tJ$c1.Wür& ti tahayyülatım

size 3;ıddir. İ'tikad-ı cariyanemce

dünyada en büyük şeref ve meziyet hüsn-i teveccühat-ı devletlerine nailiyyetfe,, ibareuir.:->
dedi.
Mücib Bey, gördüğü iltifattan dolayı bayağı ciiiıCın getirebilecek bir hale gelip
meserretle haykırarak: <<Ah ... Elmasım! Teşekkürat-ı minnetdarimi yine tekrar ederim. Billah
senin için feda-yı cana hazırım. Eğer size malik olamazsam kederimden, ya kahr olup
gideceğim, yahut çıldıracağım! Hayatım yed-i iktidannızdadır

Halime merhamet buyurunuz

da nazar-ı şefkatinizi, şeref-i mülakatınızı bendenizden dirig etmeyiniz.>> ·r.iiyedr:iştll .
Nevber Hanım (t-\etanetle): <<ÇEmin olunuz ki cevher-i muhabbetinizi ömrüm oldukça
muhafazaj'vicJarnmda

hıfz edeceğim ve sizden başka bir kimseye ... >> Bu sırada Mediha

Hanım odadan içeri girdiği cihetle, Nevber'in yarı lakırdısı ağzında kaldı.
Mücib Bey'in muradı, ma' şükasına vicahen muhabbetini arz etmek ve muhabbetinin
mazhar-ı kabul olduğunu lisanından işitmek idi. O matlab hasıl oldu.
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Binaenaleyh Mucib Bey, dünyanın ve belki bulunduğu odanın her tarafını ravzatü'lcinandan niımüne-numa olacak bir hal-i Sô~J-bahşaiçinde görüyor ve gönlünde cilveger olan
asar-ı şevk u sürur ile ayakta gezebi-lmeye dahi muktedir oluyordu.
Mumaileyh bu yolda bir müddet daha ııı:.Ş~·~nd-i sahba-yı muhadenet olduktan sonra
bütün bütün kesb-i ifakat etti.
Esrıa-yı muhaverede hanımlar da sokaktan avdet eyledi. Nihayet iki sevdazede
A

yekdiğerinden kernal-i süzişle ayrılmaya mecbur oldu. Nevber Hanım, validesiyle beraber,
hanelerine tahvil-i pay-ı azimet etti.

;; /:";\hak1kaMücib Bey sevdiğinin sima-'.JI !etafet-pır&sını daima nazargah-ı

td+3kte ·.

tuttuğu hayalinden bin kat bala-ter bulmuş ve saye-i cananda biraz evvel nail olageldiği

mes'üdiyye] müfürakat-ı vakıa üzerine gide gide mübeddel-i me'yı1siyyet olmaya başlamıştı!
Valide-i müşfıkasının henüz cereyan-ı halden zerre kadar ma'lümatı yok idi. Çocuğun yanına
gidip de benzinin uçukluğunu gördüğü gibi hemen mütelaşiyane bir suretle keyifsiz olup
olmadığını sordu.
Delikanlı mümkün mertebe cebr-i nefs edip renk vermemeye çalışarak ve yüzünde bir
beşaşet izhar ederek dedi ki: <<Valdeciğim, merak edecek bir şey yok. Yalnız vücudumda
biraz kesiklik fıl~n var, galiba soğuk almışım. Her ne ise elbet savuşur!>>
Bihaber valide oğlunun ifadatına layıkıyla ehemm~yı1 verip ciddi bir tarz ile vücuduna
iyice dikkat etmesini, gece yatarken biraz ıhlamur veya çay içmesini, sıkıca örtünüp
terlemesini, sabahleyin dışarıya açık saçık bir halde çıkmamasını uzun uzadıya tavsiye eyledi.
O akşam Mucib Bey, validesinden fırsat buldukça hemşiresiyle te' atif efkar eder ve
eğer sevdiğini ele geçiremez ise bundan böyle hayatın hiç bir lezzetini bulamayacağını
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Bir aralık Mediha Hanım, biraderine dedi ki: <<A carumniçin o kadar acele
ediyorsun? Ben zaten işi i.1ahhüd etmedim mi? Kader müsaade ederse ikinizi de ber-murad
edeceğim! İşte geçende yine pederden mektub aldık, bir iki güne kadar bu tarafa geleceğini
kat'iyyen yazıyor. Hele selametle buraya gelsin de o vakit ummadığın şeyler görürsün!>>
Mucib Bey (hiddet-amiz bir tavır ile bağırarak): <<Of1 Onun da o bitmez tükenmez
işlerinden artık illallah! Korkarım ki kendi gelinceye kadar beni mezarda veya tımarhanede
bulmasın!>> dedi. Bunu mütea.ıkıb o güzel ve ruh~ferver gözlerinden baran-ı bela gibi
dumü- i tahassür boşandı!
Mediha Hanım, biraderinin yes den muhassal ieessuratı izale ve hiç olmazsa bir
dereceye kadar tahfif etmek maksadıyla: <<Allah aşkına bu türlü vehmiyata vücüd verip de
rahatsız olmayınız I Mümkün müdür ki dünyada bir adammelıass-t matlabı arzu ettiği anda
husül-pezir olsun. İnsan ümid ile yaşar, ümid ile müteselli olur, ümid ile çalışır, nihayet
maksuduna zafer-yab olur. 'Şam-ı firakın ahiri subh-ı Visaldir' derler, biz de bu babda
iltizam-ı sabredersek nail-i amal olacağımızda şüphe iktiza' etmez.>> yolunda bir takım
ikna' at-ı halisane serd etti ve binaenaleyh oldukça teskin-i ızdırabına da muvaffak oldu.
Mucib Bey istirahat için yatağına uzandı, çok geçmeden uyumaya başladı. Mediha
Hanım Lahavle okuyarak kendi odasına çekildi.

ı.

Hüsrev Efendi ki Mucib Bey'in pederidir. Mumaileyh Manisa'da olan mesalih-i
zatiyyesini tesviye ve itmam ederek o gün sabahleyin İstanbul' a vasıl ve bir melek-i mübeşşir
gibi hanesine nazil olmuş idi.
Mücib Bey henüz uykudan kalktığı, odasında kahve ve sigarasını içmekte bulunduğu
sırada idi ki velinimet pederinin vürudu üzerine sür'atle yerinden fırladı, istikbaline şitab
eyledi, kemal-i ihtiram ile ellerini öptü.Miirnaileyhin şu suretle muvasalatı bütün ev halkının
badı-"i

mesrur~jet olmuştur denilse yalan olmaz.

9

Mücib Bey'in gönlündeki ferah ve inbisat bir derece idi ki yüzünden, gözünden her
a nür-:

beşaşe.i saçılıyordu! Hele Mediha Hanımda kalben husule gelen rnemniıniyyet

Mücib Bey, ba'de't-ta'am odasına gidip tuvaletini h,~1ati yine mahalt-i mt'muriyyei,ae

Yolda kalem arkadaşlarından Sa' di ve Lütfü Beylere tesadüf etti, her ikisini de
ane suretle selamladı ve hatta bil-münasebe pederinin gelmiş olduğunu da ilave-i makal

Mı1'maile;/hl'mriyakarane izhar-ı mahzfız~ıyeJedip çarşıda azıcık işleri olduğundan bahs
leri üzerine Müclb Bey bittabi- müfakarata mecbur oldu. Biraz gider gitmez Sa'di Bey
ıaliyane bir tarz ile) re:fİkine dedi ki: <<Birader.sahlhan te'essüf olunur, şimdiye kadar şu
I

" ek çocuğu bir şeye benzetemedik!»>
Lütfü Bey (şiddet-i ihtir)s ile haykırarak): <<Habisin Allah müstahakını versin! Kaç
da'vet edeceğiz? Bulunduğumuz meclislere de zorla bacaklarından sürükleyerek

Hem dikkat ediyor musun? Şu aralık bizlere her nerede rast gelmiş olsa yanımızda
yıp hemen -tilki görmüş keçi yavrusu gibi- kaçıyor!>>
Sa'di Bey: <<Bu cihet cümlemiz indinde müs~e.fffr.M~~

evvel ve ahir vuku'

temenniyatımızı red etmek hususundaki hi.ssa-i hakaret hepimize şamil ve bu türlü
ll

"-ebetsiz hallerin inhizamı da bendenizce gayr-i kabil görünür!
'Sezadır bir şebek tasviri yapıp Vehbi ye vermek; gerektir kendini bilmezlere kendini

Lütfü Bey (Te'essürle): <<Hele bakalım. Elbette felek bir gün de bizim amalimiz üzre
edecektirl.e Yollu refikiyle müntakimane hasbıhal ederekten Kapı'ya vasıl oldular.

_ 2.ı-

Mücib Bey, hayli zarnJııcıaıı ber-i şiddetle intizarında bulunduğu velinimet pederinin
vdetinden sonra dahi bir hafta kadar kemal-i huzur ve sekinet-i kalb ile imrar-ı vakt etmiş ve
müddet zarfında yine hemşiresinin inzimarn-ı delaletiyle -ikinci deft olarak'şukasının şeref-i mülakatına nail olmuş idi.
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Mediha Hanım kendi fikrince. pederine hakikat-ı halin arzını na-be-mevsim
görüyordu' Mucib Bey ise sa'ika-

ı

aşk u garam ile mes'udiyyeit11;n~tikmali için bir an evvel

işe teşebbüs olunması ricasında ısrar eder ve fakat hemşiresi henüz vakt-i münasibi hulul·
etmemiş olduğunu d.er.~m·ıyan ederek bu babda biraz daha sabır ve metanet göstermesini
istirham eyler idi. Heyhat!
M~h-ı haziranın onyedinci günü idi ki şiddet-i sayf layıkıyla hüküm-ferma idi. Nevber

Hanırn'm pederi keyifsizce olduğundan tebdil-i havaya lüzum görmekle bir kaç gün evvel
Kadıköyü'nde isticar etmiş olduğu bir haneye çarşamba günü ma'familya nakledilmesi
kararlaşmış idi.
Zavallı Nevberl Bu raci' haberi işittiği vakit derununda iltiyarn kabul etmez derecede
derin ve müthiş bir yara açılmış olduğunu hissetti. Gece, istirahat için yalnızca kendi odasına
çekildiği sırada uyumaya muktedir olmaksızın endişe-i hicran ile bir azab-ı elim geçirdi. Bir
halde ki; zaman-ı fecre kadar mahmur, hüzn-erıgiz gözlerinden verd-i ahmere şebih olan
ruhsar-ı halavet-nisan üzerine şebnem taneleri gibi la..yenkat eşk-i te' essür dökülür dururdu!
Vaktaki sabah oldu, vakt-i zuhrda savb-ı maksuda müteveccihen hareket etmeleri
musammem olmakla mıimaileyha pek ziyade

muz_earip ve müteessir

Hanım'la görüşmek, hakikatte aşıkına resm-i ved&ıı

,,era eylemek

olarak, surette Mediha

üzere validesiyle beraber

Hüsrev Efendi'nin evine geldiler. Ne faide ki Mücıb Bey'i görmek nasib olmadı! Çünkü
!l

mumaileyh o gün -bazı iş tesviyesiyçün- mu'tadından yarım saat evvel çıkıp gitmiş idi. Şu
adem-i muvaffakiyydüzerine Nevber'in me'yCısiyyetibir kat daha arttı. İki genç kız yine Mücib
Bey'in odasında tenhaca birleştiler. Nevber Hanım, (içini çekerek) vukii'a gelen hadise-i

rmibrcmeyi süzişli bir lisan ile hikaye etmeye başlayınca Mediha bagfden neye uğradığını
bilmedi. Bir kere <<Vayı ..... >> diyerek iki elleriyle yanaklarını kavradı! Biçarenin fart-ı
kederle gaşy olmasına ramak kalmış idi ı

sı
Bir müddetcıx yekdiğerini sükut-ı rnüteessirane ile temaşa ettiler. İkisin~·
~ /.

:?"

tasavvurat-ı fikriyyesi Mucib Bey'in ahval-i muhabbetine münhasır idi. Dur...a-dur m~ if~ I ı,,,;E,'1--o:Y
~~

müşaverattan sonra işin hakikatini miimaileyhe tevhim etmekten başka çare olmadığına karar
verdiler.
Nevber Hanım, hin-i azimetinde sevdiğiyle görüşmeye muvaffak olamadığı için
kendisine tesliyet-amiz bir kaç lakırdı yazmak istedi.
Ona binaen orada bulunan mürekkeb hokkasını önüne, kalemi eline alarak zirde süret-i
muharrer tezkereyi kemal-i hüznü rikkatle yazmaya rnübaderet etti:

SCıret-i tezkere
"Kıymetli efendimiz!
İltifdt-ı mekdrim-dydt-ı seniyyelerine mazhar olmak ve l~k-pay-z sdmi-yi

mun 'imdnelerine bir kere daha yüz sürmek ümnijyes{Jle bu sabah devlethdnelerine gelmiş
'

,.

,ı,

idim. Hayfa ki tali '..i f1.f,(-$efiz-z <eriydnem iktizasınca şeref-i muldkat-ı aliyyelerine nail
olamayarak me 'yüsen avdete mecbür oldum!
Vicddn-ı meitilf-tinvdn-z sdmilerine bahş edeceği ızdırdbdt-ı elimeyi bildiğim halde
hasbel-kader düçdr olduğum felaketi efendimize arz etmekten bir türlü kendimi men'
edemiyorum!
1"

Pederimin, vucüdına tdri olan hafif bir keyifsizlikten dolayı tebdil-i havaya lüzum
gördüğüne ve mevsim-i sayft Kadıkoyu 'nde geçirmek maksadıyla orada bir hane istikra edip
bu gün mahalli mezküre müteveccihen hareket etmekliğimiz mukarrer bulunduğuna ve
cariyeleri ise
'Layık değil veda' ile
Mdnend-i name seyr

ü

azar~'"

düstdn

sefer meşrebimcedir'

diyenlerden olmadığıma binaen efendimizi görmeden gitmek istememiş idim. Ne
'ayım kifelek müs.acıde etmedi. inşallah daha ilerisi hakkımızda hayırlı olur.
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Teessüf buyurmayınız! Müddet-i mufdrakokmu: öyle pek uzun sürmez. Olsa olsa bir iki
ay devanı edebilir!
Vakıa şu kadar bir zamanın imdtesi bahtiydrdn-ı ümmet nazarında eshel-i umurdan
ma 'dı(d ise de bizler için her dakikası dehşetlibir işkenceden ibaret değil midir?
Bununla beraber sabit

ve tahammül

etmekten başka çaremiz yoktur. Lütfen muhabbeti

muhafaza buyurunuz! Zdt-ı dlt-yi kerimdnelerini mdddmü 'l-hayat hatırdan çıkarmayacağımı
ve bundan böyle de iddme-i husüsiyıf.tc medar olur ümidiyle elden geldiği kadar takdim-i
ma 'rıtzdtta kusur etmeyeceğimi kaviyşe« arz eylerim. Hdtime-i tasdi; Hüdd 'nın birliğine
emanet olunuz efendim!

11

Cariyeniz
"Nevber"
'i

Biçare Nevber ma'h~d tezkereyi imla ettikten ve bir defa baştan aşağı okuduktan
sonra kapadı. Mediha Hanırrı'a tevdi' edeceği esnada gönlündeki feyz-i sevda cüş u hurüşa
gelip gözlerine seylab-ı eşk hücum etti. Kirpikleri üzerinde iki elmai-yare peyda olarak
kemal-i istigna· ile yanaklarına doğru süzülmeye ve buna karşı Mediha Hanım da kendini zabt
edemeyip hmçkıra hmçkıra ağlamaga başladı. Biraz sonra Nevber Hanım'ın validesi kalkıp
hane sahibeleri!Jl.e merasim-i veda'ı ifü ve yine arasıra görüşmelerini rica ederek azimet
ettiler.

Misafirler gider gitmez zavallı Mediha fevka'l-gaye bir azab-ı _ruhaniyye:Je mübtela
oldu. Mılmaileyhayı muzdarib ve dil-hun eden ahvalden en müessrri, biraderinin şiddet-i
'

meclubiJjdtjlt vuku'a gelen hadisenin süret-i ihbarı idi denilebilir; çünkü bu ana kadar
pederinin gaybubetinden bil- }si;füde Mücib Bey'in mümkün mertebe teskin-i ızdırabına
muktedir olmuş ve el-haletü

ha:z.i.İı, Hüsrev

Efendi'nin vürudu üzerine ümidlerin daha ziyade

kesb-i kuvvet etmesi ve karıben akd-i izdivac maddesine dahi bir Ju.lsı1-) netice verilmesi

me'rnul edilip durmakta bulunmuş iken şimdi öyle -damdan

düşercesine-

sevdiğinin

kayboluşunu haber vermek biçarenin bina-yı mes'ud~vyd-i hazırasını kendi yed-i ihtiyarıyla
inhidama çalışmak hükmünde görüyordu!
Bu mütalaa-st ,.J muhikkamn sevkiyle tamam üç gün cebr-i nefs etti. Ona müte'allik bir

söz söylemedi. Fakat Mücib Bey, rnuttas ıl ma'şukasının gelip gelmediğini suai ettikçe,
Mediha Hanım mütehayyirane bir takım dolambaçlı cevablar i'tasında bulunur ve
binaenaleyh yüzünde, sözünde bittabi. nasıl olan emare-i te'essür
ihfasına ma' s~mane uğraşır, dururdu

Ü

tagayyüratın ketm ii

I

Bir gün MÜcıb Bey -yine bir hiss-i tabii ile- hemşiresine pek ziyade musallat oldu.
Israr etti. Nihayet mumaileyhi son derecede bir lisan-I hazın ile <<Ah., ağabeyimi
Söylemeye dilim varmıyor ama ne çüre!»> diyerek, ister istemez arz-ı hakikat eyledi ve
Nevber Hanım'ın yevmü'l-veda' mehcüriyetinde kendisine hitaben yazmış olduğu tezkereyi
dahi koynundan çıkarıp eline tutuşturdu.
Şu haber-i musibet-eser üzerine, biçare delikanlının damarlarındaki kan, cereyandan
münkatı" elup, kernal-i ye;5 ü hırman ile katılmış kalmış ve müddet-i ömründe böyle
kuvvetli takat-güdaz bir teessüre daha duçar olmamış idi! Bir çeyrek kadar bila-hareket
olduğu yerde donakaldı. Badehu başını, sağ koluna istinad ettirip hüngür hüngür ağlamata
başladı.
I'

Mediha Hanım ise biraderinin şiddet-i me'yQs~YJe1iıtİ gördükçe, bir kat daha mahzun
oluyor ve tesliyyet-i hatırı için aklının erdiği, dilinin dörıcüğü mertebede bir çok kelimat-ı
mukni'e ve müessire serd

ü

ityan eyliyordu. Halbuki Miicib Bey, bu yolda 'irad edilen sözlere

zerre kadar ehemmiyet vermedi!
İki üç dakika muzdaribane hemşiresine bir nazar-ı şerare-paş atfettikten sonra gayet
soğuk ve kedeı:.eı1fz. bir sada ile dedi ki: <<Allah aşkına, bir taraftan sen d.e beni beyhude
üzüp durma! Zira derece-i rıihayede sıkılıyorum. Mediha ... Mediha! Sen bu günlerde benim

fena halde kalbime dokunuyorsun'
Vaktiyle niçin bana haber vermedin?

;\"evber buradan teba'ud

edeli dört gün olmuş, öyle mi?

or- :'.\e kadar J;ı bedbaht

imişim. Artık gebersem de şu

azab-ı hayattan kurtulsam!>>
Zavallı kızcağızın, vücudu baştan ayağa kadar titredi. Dehşetinden

saçları ürperdi.

M~maileyha rnuhterizane ve fakat niyazrnendane bir tavır ile: <<Allah esirgesin, o nasıl
lakırdı? Sen bana hiç acımıyor musun? Yemin ederim ki teessürden tamarniyle hissedarım.
Bir sırasını düşürüp de maksadın tesri': husülüne çalışmak tasavvurunda
hadise zuhur etti! Ne yapalım? Bu da bir cilve-i kaderdir. Bedı!-ıı'dir

iken m'dltim olan

ki bu makule ahval-i

mesaib-iştimali

rnüte' akib eltaf-ı gaybiyye-i ilalı,~~e insanın imdadına yetişir. Her işi daima

kadere havale

ıle.

.s abr etrnek muvafik-ı aid u hikmeddlr. i\ılüddet-i müfarakat ise topu iki

mahdan ibarettir.>> yollu bir hayli söylendi, durdu.
A

Mucib Bey, te'sir-i fırkat-i canan ile bütün bütün ateş kesilerek mağmum bir sükut
içinde olduğu halde atel-fevr yerinden fırladı, dışarı çıktı.
Mediha Hanım içinden doğru kabarıp gelen hissiY.at~ı mÜ'dlimaneye mağlub olarak o
güzel başını bila-ihtiyar göğsü üzerine düşürdü. Bir müddet eşkriz-i te'essür oldu.
Mucib Bey, hiddetle haneden dışarı çıktığı sırada nereye gideceğini ta'yin
.
;...
.
edemıyordu ! Sabahtan akşama kadar gab sokakalarda dönüp dolaşarak, gab kıra' at hanelerden
;\

birine girip oturarak kemal-i mahzı1niyyeile·,vakit geçirdi Hatta o gün ne yemek yedi, ne de
Kalem'e gitti! Gurüb-ı şems ile berabe"r yine çaresiz eve avdet eyledi. Esna-yı +.a'aında Ja
boğulurcasına bir kaç lokma yemek atıştırıp tokluğundan bahis ile hemen sofradan kalktı.
Doğruca odasına geldi. Ma'hiid tezkereyi koynundan çıkardı, ağlaya ağlaya okudu. Bu hal ile
biçare delikanlının sükunet bulması hiç me'mÜI edilemez idi.
O gece pederinin da'veti üzerine yanına gitmeye mecbur oldu. Ba' dehı.; zarnan-ı
istirahat takarrüb etmekle mumaileyh bil-istizan yine habgahma çekildi. Kendine mürafakat
etmek isteyen hemşiresini -uyuyacağından

bahs ile- başından savdı! Kapısını sürmeledikten
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sonra bir çok vakit odasının içinde me'yiısane, ız i ırab-ı vicdan ile gözlerinden inci taneleri
gibi yaşlar akıtarak temenrıi-yi mevt errneğe başladı!
'-'

Bir-aralık yazı masasının önüne oturdu. Ma' şükasının tezkeresine şu yolda bir cevab
tahririne ibtidar eyledi:
Mektub

Mücibden Nevber 'e
• L
"
"'
Veda' içun.bir kaç gün evvel tenezzülen ben,cle~rıcınelerine
teşrif
buyurulduğu halde

gôruşelememestnden

münbaı/.s i.eessürdtzn ta 'rifdtına ve bu sırada.pederinizin

vücüduna drız

olan hastalıktan dolayı bir ay tebdil-i db ü hevd Kadıkoyü 'ne sdye-enddz-ı icldl olarak bizzarüre iki ay kadar orada ikamet buyurulacağı cihetle mahriımiJ,reı-i şeref-i müldkat-t'
seniyyelerinden hasıl olacak mahzüni)!yef..ı'bendeganemin mahiyet ve derecdtına dair olan
--

<(,

Iutufndme-i ismetdneleri kemdl-i te 'essiirle mütalaa, olundu.
Bunda en ziyade şdyan-ı te 'essuf , şeref-i kurb-ı
zerre-perverdnelerinden

devlet

ü

dfitdb-cemdl-i

hemen hiç ümid etmediğim bir vakitte dür ve mehcür oluşumdur!

Sahihen, yakinen biliniz ki bu bddire-i ndgeh-zuhürun kalb-i sddıkdneme irds eylediği
derd ü keder, az?ıb-ı cehennemden bin kat beterdir! İnfikdk-i

zı/~'l-i iffetdnelerine

kesb-i ıttıla

eylediğim anda güya ki vücüd-ı ndtuvdneme müdhiş bir sci 'ika isabet etmişti I Ne derecelerde

mute 'essir olduğumu ta 'rİj edemem! Hald nasıl yaşadığıma ta 'accüb ediyorum. Hüdd bilir o
~

dakikadan beri ddimdağlamaktayım.
Dün sabah1 hamil olduğum zulmet-i kederle mecnündne dışarıya atılmış idim.
Akşama kadar hüznü dldm ile sokakları dolaştım, durdum!
Bilmem ne hdl oldu bana I
Alem haydi oldu bana!
Gitti gözümden tal 'atın;
Günler leydi oldu banal

Ahl.. Gerçekten ne yaptığımı, ne yapacağımı bendeniz de bilemiyorıınıl .. Biraz evvel

~ı

~

ikbalin her tiırliı teveccııhdtına mazhariyıel e zir-i şehper-i Scıc:ı.detinizde mes 'iıddne
dem-sdz-ı şiıkrdıı iken şimdi feleğin bir sille-i tagalliibiine uğrayarak küşe-i ye 's ii mihnette
yetlmane meşgul-i ah itfigan olııyorıım! Ne yalan soyleyim, halimi diişiiııdtıkçe çıldıracağım
geliyorlLuıufndme-i
yine mefıiın-ı ilt?fdt

aliyyelerinin son fıkrasında irade ve iş 'tir buyıırulmamış olsaydı bile
II

iruiydt-ı beııde-pervertineleri olmak bahtiyarlığım ciddi bir siireııe

kazandığım i 'tikad edinmeyi en büyük medar-ı mefharet bilen, yan; efşende-i iltifat ve
~

;

şermeııde-t indydt-ı ce/7{e/eri olan bende-i mahsiısları kahil midir ki sadakat ıı mııhabbeı-i
isme tane !erini gönlünden çıkara biisin?
Hakikat böyle olııncafirdk ve nıehciiriyetin vicdana tareydıı eden te 'sir-i elinıini bir
de "muhabbet/ muhafaza ediniz I" yollu i 'timddsızlık şa 'ibesini tazammun eder bir emr ile
fevkafo"Je artırmak neden lazım gelmiş idi? Henüz anlayanıadıöıma istigrdb bııyıırulmaz
sanırım lMfisaade-i aliyyeleriııe ıııağrüreıı telam· ederim ki vücıid-ı jant-/

ehkerdneme bir

hayaı-ı cdviddni hiiknıiinde olan ilt[fat-ı at!ı'-l~al 11e ziyaret-I cemdl-i rııh-efzdlarından
muvakkaten mahrıımiyyei-1dcizdnemi hissettiğim dakikadan berifiishaı-serdç-ı

kalbimi ihata

eden irfi 'dldt-ı şedide ve ızdırtibdt-ı mü 'limenin bir vech ile arz ve teşrlhine muktedir
değilim!
Hııstisen burada bıılıındııkları miıddetçe, iıç dört günlük tahassiirlere bile pek
kolaylıkla tdkdt-ydb olamadığım halefe böyle istikbal kadar medid ve muzlim olan iki ay
nnifdrskata nasıl tahammül olunabilir? Orasını vicddn-ı sdnıiyyelerine havale ederim.
Ariza:), beııdegaııeme cevab ihsan bııyıırıılur itnıidiııdeytm

I

Tasdtden ihtirdzen şimdilik bıı kadar sözle ikıifa ve hakk-ı acizanemde tevecciihdt-ı
cihaıı-derecdt-ı seniyyelerinin bekasını istid'd eylerim, baki yine herhalde ....

7/'

Bende-i mecbı7runuz
'Müczb'

Mucib Bey, terczman-ı

hiss~yyaıı elan balada muharrer rnektub-ı ateşnaki ikmal

ettikten ve bir tarafa koyup üzerini dahi yazdıktan sonra şafak sökmüş ve o gece uyumak
şöyle dursun sabaha kadar dest-zen-i teessüf olarak /ıını;br.ı h,ı:ıc;kıra ağlamaktan bir türlü
kendini alamamış idi! Biçare Mucib, uğradığı beladan kurtulabilmesi için reyean-ı şebabında,
mevti hayata tercih eder olmuş idi! Ancak haiz olduğu rüsüh-ı i 'tikad,rih~tiyle nefsine su' -i
kasd etmek gibi -hilaf-ı rıza-yı İlahi- bir şena'ati irtikab edecek sade-dillerden de değildi.
Ma.haza galeyan-ı sevda ile bir hal-i buhran içinde bulunduğu sırada yine paltosunun
cebinden ma'şilka-i vicdanı olan "Nevber"in resmini çıkarıp piş-i nazar-ı iştiyaka vaz' eyledi
ve hayaline tevcih-i hitab ederek: <sAh! .. Şayan-I perestişmelt?k' Acaba dilhahım vechile
sana malik olacak mıyım? Acaba duçar olduğum nevaib ve mesa'ibi bihakkın takdir ediyor
musun? Yoksa gördüğüm asar-ı muhabbet yalnızca bir nümayişden ibaret .midir? Beni cidden
sevmiş olaydın böyle terk edip gitmeye kıyamazdın değil mi? Evet! Sen, şimdi bulunduğun
rnakam-ı letafette enva~·I meserrete müstağrak, ben ise gamharıe:..iterıhayi vü felakette
me'yüs-ı mutlak! .. Aman Yarab] Nedir bu dehşetli inkılab? Nedir şu gönlümdeki iltihab? ..
Ah! .. Nevber! Doğrusunu ister misin? Bu kadar şiddetli bir me'yı1siyye1ebu derecelerde
aram,su.z- bir küdı1rete halim hiç tahammül götürmeyecek! İşte güneş de doğdu; hala gözlerime
uyku girmedi!>> yollu mırıldanmakta iken oda kapıst hafif hafif vuruldu. Delikanlı, kemal-i
heyecan ile ağır ağır kapıyı açtı. Mediha Hanım içeriye dahil oldu.
Mücib Bey merakının sevkiyle hemşiresinden esbab-ı vürı1dunı s41 etti.
Mumaileyha, (meleklerin sada-yı semavilerinde bulunabilir bir halavetle):«;« Ne istediğimi
soruyorsunuz öyle mi? Deyam-ı ömrü afiyetinizden mfu1da dünyada bir şey arzu etmem!
Sabahleyin sizi tasdi' etmeje geldim! Şu aralık bazı tahayyülat-r ac!beye mübtela
olduğumdan mıdır, nedir? Dün akşam bir alay korkunç rüya görmüş idim. Bütün gece, arada
dehşetle titreyerek uyanırdım Arada kendimden geçerek yine uykuya dalardım! Hasılı bir
türlü rahat edemedim, vesselam!>>

~8

Mucib Bey (acı bir tebessüm ve gayet derin bir iç çekintisiyle): <<Ya ben ne
diyeyim? .. >>
Mediha Hanım (sabırsızlıkla): <<Ha, galiba siz de benim gibi uyumakta hayli zahmet
çekrnişsinizdir: Ziri levniniz pek solmuş, hele gözleriniz ateş gibi kızarmış I>>
Mücib Bey (mute'ellimane):x-c Allah bilir ki hiç uyumadım. Nevber Hanım'ın
tezkeresine şu yolda nev-hevesane bir cevab yazdım. Oku, bakalım beğenir misin?>>
Mediha Hanım, mebhüsün-arıh olan mektubu nazar-ı mütal'ci1adB-n geçirdikten sonra:
<<O ... Tebrik ederim! Pek güzel yazılmış.>>
Mücib Bey (bir tavr-ı latifekarane ile): <<Nasıl? Tarz-ı cedid edebiyata taklid-i
güftar edebildim mi? Tantanalı muhabbetname de yazmak kabildi, fakat Akif Paşa
münşe'Stmdan alınmış zann olunur da beyhüdeye gider! Ona binaen bu kadarla iktifa ettim.
"T•

:,,

Ayrıca istersen sen de bir şey yazabilirsin'>'> Mediha Hanım (metanetle): <<Rica ederim
lakırdımı rnüdahane veya taltife haml buyurmayınız! ( ...Nun ve'l-kalerni verna yesturfın)(l)
kısmıyla derim ki bu mektub erbab-ı kemalat nazarında mergubdur. Hususiyle Nevber gibi
dirayetperver bir meftüne-i edebin hissiyat-ı aşıkanesini fevka'l-gaye tehyic etse gerektir.>>
Mucib Bey: <<Pek de öyle mübalağa-i ~ır,aneye lüzum yok! Sözlerim de zihnim gibi
perişancadır, işte bu kadar. Mektub yanında kalsın! Lakin kendilerine ne tarik ile isal
edeceksin! Mahall-i ikametini bilirsin ya?>>
ı,

Mediha Hanım (işvebazane): <<Ne vazifeniz? Bendeniz elbette bir yolunu bulur,~
gönderirim( ... ) Bey'in köşkünde oturuyorlar.>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·--:~~~~~~~

(!)Kur'an,

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kalem Suresi (68),,. Pıqet
I. Açıklaması: "Nun.Kaleme ve (kalem tutanların)
ıd:

yazdıklarına anlf·a\5u11.. "Kur'an-1 Kerim ve Açıklamalı Meali, Hazırlayan Ali Özek ve
Diğerleri, TDV. Yayınları 86, Ankara 1993, s.563.
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Mücib Bey: <<Teşekkür ederim, teşekkür ederim ama beriki mes'ele gibi bunu da
ukde-ı ser-beste halinde bırakmayınız! Ne kadar sür'atle gönderilirse o kadar memnun
olurum.>>
Mediha Hanım:<< Müsterih olunuz; mümkün olduğu kadar emrinizi icraya müsara'at
ve her suretle istihsal-i mesrCıriyye1imze. ğ!3yret edeceğim. Şahid-i ümidin biraz zaman te'hir-i
mülakat etmesinde ne be'is var? Madem ki ... >> Sözünü tekmil edemedi, validesinin nida-y

t

da'veti üzerine kalktı, gitti.
Mucib Bey, o gün pazar olmak münasebetiyle Kapı 'ya gitmedi. Maımafih evde
kapanıp kalmaya da muktedir olamadı! Bir iki saat Sonra giyindi, fakat nereye gideceğini
bilmeyerek endişat-ı me'yüsanesi dahilinde sokağa çıktı.

_14_
Zavallı Mediha, canından ziyade azız ve muhterem addeylediği

biraderinin fart-ı

me'yCısiYydini ve bela-yı takat-fersa-yı muhabbete süret-i nıağlfıbiyye1in'i gördükçe nihayet
derecelerde dil-hün olmakta idi.'
Yevm-i mezkürda Mucib Bey dışarı çıkar çıkmaz Mediha Hanım, Nevber' e istifsar-ı ·
hatır yolunda ufacık bir pusula tahrir ve biraderinin mektubuna Jeff etti, İhtiyaten onu da diğer
büyücek bir zarfa koydu, üstünü yazdı, kapadı Ba' dem a yapılacak bir şey kaldı ise o da
selamet-i maslahatı te'nıİn edecek muktedir bir vasıtanın vücuduna mütevakkıf idi.
Mumaileyha biraz ta'rnik-i efkar eyledi. Nihayet öteden beri kendi hanelerinde
bulunan ve binaenaleyh safvet ve sadakatine kemaliyle i'tirnadı olan "Dilpesendnammda
cariyeye sat:fli'l-beyan

bir

arızayı mahremane tevdi' ile bu babda iktiza eden ta'Iirnatı dahi

bil-ita hemen mahalline sevk ve irsal eyledi. Fakat mezbüre avdet edinceye kadar gönlü bin
türlü endişe ve halecana şikar olmuş idi! Çünkü vakıa. Dilpesend'in dirayet ve kar
aşinalığına emniyeti mertebe-i kemalde idi. Ancak kağıdın eytıdı-f ağyara ~eçmesini ve daha
mi.ibrem bir hadise zuhur edebilmesini de -tali'in müsaadesizliğine nazaran-

melhuzat-ı

kaviyyeden addeyliyordu! Her ne hal ise mezbure,h'Gsn-: suretle vazifesini lfü etti.
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Mucib Bey, tam kırk sekiz saat aıes-i intizar içinde kaldı. Bu devre-i terakkub
esnasında sevgilisinden şu vechile bir iltifatrıarne aldı;
Mektub
Nevber'den, Mücibe
"Dürem ha. süreı ez der devlet-ma 'ab-ı tu
Likin becdn-ı dil zımukimdn-i hazretim" (J)
Mufdrakat-ı vdkı 'adan dolayı tahıcıss,ıil/ eden süziş ve kudurdu ve elhak mütehallik
buyuruldukları secdya-yı seniyye-i acz-nevdzileri dsdr-ı meşküresinden olmak üzere hakk-z

namtisıehaki-ı cdriydnemde enva '-ı taltifdtı şamil ihsan buyurulan tnayeıname-t nami-: i
ekremileri şere_frô,fOl):·I fark-ı la 'zfnı oldu.
Min gayr-i haddin nıazhariYJeil_yle mü bah; olduğum teveccühf ı lutf-gayat-ı
mün 'imdnelerine ne yolda arz-ı şükran edeceğimi bilemediğim gibi süreı-i iftirdkın vicddn-ı
sıdk-ı meld 'in-i samtler:ııe

bahş eylediği ekddr-ı azimeden naşi ne mertebelerde müıe 'essir

olduğumun tasvirine de imkan yoktur!
Bila-miibalağa diyebilirim ki buraya geldim geleli şıddeı-ı-lahassur ii iştiydk-ı
devletleriyle kalbim pek muzdarib ve bu cihetle hdb u huzurum külliyen munselibdir!
"-

/, A

A

..ı...

Mazhar-ı iltifat-ı rah7ı:nın. neleri olduğum zamanlar, ,:.ctfrıcw bir riydz-ı cennet şeklinde
görüyordum.

J

/)cJgün ye 's-i hicran ile bir zindan-ı felaket hükmünde telakki ediyorum .

••
Te 'essürdt-ı kalbfjJ~ımirı · artıp eksi/memesine badi ise birinci derecede, mekteb-i edeb
ılldkına seza olan meclis-i mekdrim-enis-i drifdnelerinden haddimce iktisdb-ı fuyüzdt eylemek
arzü-yç tabii"~ i nde iken o şeref-i cihan-kıymete baht-ı siydhımın perde-keş-i haylület olması,
ikinci derecede velinimeı pederim pederinizin henüz tanıdmiyle

:aJe-f sıhhat

edememesidir.

(J) Sekil bakımından (görünüşte) yüce devlet/imden uzak da olsam, candan ve
gönülden hazretin (zdt-ı dlinizin) yanındayım.
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BinÔ.e:.naleyh ne tarafa imdle-i nigdh eylesem haydl-i d/J-riibd-yzalileri pişgdh-ı
nazarımda duruyor/Hangi cihete kulak tutacak olsam stiml,'a~r ınıibdhıma, sadd-yı şevk-efzdyı diem ddetd bir nevha-i matem makamında geliyor!
Hald tefekkürüyle lezzet-ydb olarak nefs-i kemterdnemce bir tyd-ı ekber-i sa 'adet
ıyas eylediğim o eyydm-ı latife-i giizeşıenin yine kariben tekerrür-i vuku 'una pek ziyade
hdhişger olduğum gibi şimdilik iftirdk-ı vaki 'in levha-i kalbe bıraktığı nokta-i te 'essurü hdk ve
izaleye medar olacak bir şey varsa o da devdm-ı hüsn-i nazar-ı merdhim-eserleridir.
Buralarını arz edişim Allah bilir ki efendimizin ahvdl-i vicddniyıetetıtu; vukufsuzluktan
veydhud hakk-ı cdriydnemde ibraz buyuru/an teveccüh ii ınuhabbet-i seniyyeler-i ne,

ı 'tim~sızlzktan değildir. Maksad-ı acizanem şu 'alı dfitdb-ı keremkdrilerinden mehcüriyyetl:
beydbdn-ı iftirdka düştüğüm zamandan beri ne kadar sitem-dide, ne derecede musibet-zede
olduğumu ird 'e ve beyan etmekten ibdrettir.
Musa 'ade buyuru/ursa bahtsızlığımın bir delil-i alenlsini arz edeyim! Zdt-ı sdmileri
-Allah bağışlasın- hemşire-i muhtereme/eri hanımefendi gibi ba,ic..cv-J fetanet bir edibe-i
rüzgdra nail olduğunuzdan etvuıla vakitli vakitsiz hasbıhal edebilirsiniz] Fakat bendeniz ne
yapayım? Yanımda mahrem-i esrar ittihdz edecek bir ydr-ı saddkat-şi 'ar yoktur ki derdimi
anlatayıınlfhlçdr
"el-murdseletü

olduğumuz felaket inşa/lan

ileride mücıb-i sa 'adet olur. Maamdfih

nısfü 'l-mµ,iı;soı.fe·" (1) kaziyJeJJIJf ri 'ayetle bundan böyle tarik-i muhaberede

devam ve derün-ı süziş-nümünumu ma\'(ı'·l:hayat-z iltifat u teveccühdt-ı kerimdneleriyle bekam
buyurursanız tabi] memnun olurum. Tasdi' ettim1ajv-z cemil-; mücibdnelerıne iltica eylerim.
Baki: "sana ey mah · cihan bende efendim bende!

u

Bi çareniz
-----------------------------(J)Mektuplaşma,

kavuşmanın yarısıdır.

"Nevber"

(Kadı köyü 'nden)
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Şayan-ı dikkattir ki Mucib Bey, balada münderic mektubun her kelimesinden başka
başka bir rnesrüriyet-i mü'lime hisseder ve alem-i vahdette bulundukça sa'ika-i aşk ile dide-i
hasret-didesinden isar-ı zehr-i sirişk eyler idi!
Sezavar-ı hayrettir ki daha muhabbetle i'tilaf etmezden biraz zaman evvel, kemal-i
şevk u inhirhak ile müstefidane nazar-ı mütalaadan geçire geldiği bir takım asar-I nadire-i
edebiyyeji artık lezzetle okumaya muvaffak olamıyordu! Biçarenin bütün amal-i mahsusa ve
ezvak-ı ruhanisi sevdiğinin gaybübetiyle beraber perde-i zalam altında mestur kalmıştır.
denilebilir! Mir-i mumaileyh hissiy.il;~i:ı rnağlub olarak -mücerred maşiıkasına tesadüf eder
mütal~s,ıyla cuma günü kimseye m alümal vermeksizin yalnızca Kadıköyü' ne azimet etti ve
binaenaleyh bir iki saat kadar oralarda, yolunu kaybetmiş avareler gibi döndü dolaştı ise de
maksuduna zafer,_yal,. olamadığından serapa bir hüzn-ı mücessem kesildi! ..
Vapurun avdetinde ister istemez yine İstanbul'a geçmeye mecbur oldu. Fakat
kanun-I kalbinde dem be dem şu'Ie-bar olan naire-i muhabbet vehleten tahallüf •. i emel
cihetiyle kaffe-i ha.va\ssırıı istila eden ateş-i hiddetle çehresi bahar güllerine gıbta-resan
olabilecek derecede nazar-ruba bir letafet kesb etmişti ı Hatta esna-yı rahda şiddet-i infı' alden
husule gelen ağlamak meyline dahi pek güçlükle galebe edebildi. Nihayet vapur iskeleye
yanaştı. Mücib Bey sür'atle dışarıya atladı.
Köprüden Şehzadenaşı'na yürüyerek çıkmak için arada epeyce bir mesafe olduğu ve
gözünün önünde pek çok kira arabaları mevcud bulunduğu halde çocuk, bunların hiç birine
iltifat etmedi. Ta'b-ı ruhaniJ1t5ınin bir dereceye kadar teskinine yardım eder ümidiyle
ikametgahına geze geze gitmek cihetini iltizam eyledi.
Sevdazede delikanlı gece odasında yine tenha kaldığı vakit Nevber Hanım'ırı evvelce
kendi hanelerinde bilerek veya bilmeyerek bırakıp gittiği ve o günden beri bir yadigar-ı
kıymetdar olmak üzere kemal-i hürmet ü i'tina ile sakladığı el mendilini koynundan çıkardı,
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özlerine bastı. Bir çeyrek müddet hazın hazın ağladı! B acılelı~ı münhezim, perişan bir surette
atağına düştü, uyudu

I

- ı5 ~

Mücib Bey gibi terbiye ve zarafeti hüsnüyle mütenasib

ve henüz körpe denilecek

adar yirmi yaşına mütekarib genç, hassas bir delikanlıda ilk defa olarak tecelli eden
muhabbet, sair- alama kıyas kabiil etmeyecek sfırette kavı ve mü' essir olur!
Mir-i m~maileyh sabahleyin uykudan bir tarz-ı sükünet-nüma

ile uyandı. Fakat daha

igara ve kahvesini içmeye ibtidar eder etmez ma'şiikasının hayal-i haıır-firibi manzara-i
fı LL"f.UrLlıl
" d.
e.
l e.r~-K

cilve-saz olageldiği cihetle, ekdar-ı me'yüsanesi teceddüt etmeye, kalb-i

ma'sümanesi bir kaç -tane ziyade toplamak tama'ma binaen dam-ı sayyada düşen kuş gibi
çırpınmaya başladı! Haline, istikbaline ta'lik-i efkar ettikçe te' essüratı bir kat daha tezayüd
eyledi. Daire-i vicdanını tazyik etmekte olan gam u kasvetle pek bf..huzur olarak odada
oturamadığından

sellemehü's-selam

aşağıya inip, bahçeye girdi. Ağaçlar altında mahzun

mahzun dolaştı. Bir müddetcik de aşıkane, girye-i te'essüre koyuldu. Ağladığı için gönlü biraz
sükunet buldu!
Bu sırada Kalem vaktini tahattur etmekle, yüzü levn-i tab~itı'ni ittihaz edinceye kadar
bekledi. Ondan sonra yukarıya çıktı. Yemek yedi, giyindi, yine çaresiz ifa-yı hizmete gitti.
Masmafih her nerede olsa biçare delikanlımn iştigıtıat-ı fikriwes] tamamen sevgilisine
münhasır, idame-i hayat u ncşatı ise deva-yı mülakat-I yare müftakır idi!
Ferdası sabah kema,J}:.5abık mahbCıbesine takdim etmek emeliyle pazar gecesi zirde
sureti muharrer olan kağıdı terkim eyledi.
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Mektub

Mücibden Nevber'e
Hafızayı UbüdiJjt.tİtııi tezyin ve fark-ı kemıerdnemde ehdsin-i eıızaı. ( me',Uı!asôr-ı
etdnelerinin kemalini te 'min eden taltifndme-i seniyJ<'ieri, dest-i ta 'zim Ü tenıennd-yı azim

Hiç bir şeye liyakatim olmadığı halde mücerred ihsdn-ı al1J(üfilısôn olarak hakk-ı
içizdnemde ibzal buyurulan iltifat u teveccühdt-ı mahsüsa-i bende-perverdnelertnden

her

ırinin ilelebed minnefd~rı .olduğum ve lisdn u cendn-ı dcizdnemle eltdf-ı mala-nihaye-ı
I'

sıimiyyel,rinin nıdddmü 'l-ômr şukr-güzdrı bulunduğum cihetle tasdi 'deki ma 'zeretinı karin-i

Ci/ı-.. i

·cıtjyelerİ

buyurulur ümidindeyim.

Vücüd-ı nezdket-dlüd-ı iffetdneleri fıtraten eczd-yı rahm ü şefkatten terekküb etmiş bir
tifitdb-ı mürüvvet ve bende-i hdksdrları ise o nür-ı letdfeıten istindre ve istifade edebilmek
in sahihen muhtac-ı inayet ü merhamettir.
Şurasını arz etmek isterim ki sureta

h1k.; pdy-ı sıt:tıi:J'jelerinden

cudii olduğum günden

ri bin türlü nıihen ii meşdkka giriftar ve müddet-i mufdrakatın imtidddı cihetiyle vakit-bekit hayatımdan dahi bizar olmaktayım!

Murddtmca felek devr eylemez eylerse de bir dem ..

'fZ;lu1 ejJer hezaran necm-i gam bıırc-ı felaketten/
ıo

Eder tebdil zehr-i kahr-ı hiere sakİJİ devran.
Lebim ter kılmadan peynuine-i lebriz-i vuslattan!"
İki üç kere ancak şerefydb-ı müldkaı-ı devletleri olabilmiştim! Mefıer eyydm-ı sa 'adet
kıymeti layıkıyla takdir edilemeyen hemgdm-ı şebdhet gibi, seri'ü 'z-zevdl imişi
Şimdiki halde kulunuz bir o ni 'meti, bir de durup dururken tepemize çöken şu felaketi

piş-i nazara aldıkça feleğin süret-i inkılabına hayran oluyorum I
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Vdkıs

çekilen der&~,ı İıumdrın sıkleti, içilen cdm-ı sefanın kesretine göre olur derler,

biz henüz sahbd-yı musdhabetten o ııisbette ser-germ-i neşdt olabildik mi ya?
Hdl-i haw· böyle devam ederse bende-i kemfneleri için bdr-ı girdn-ı hasrete
nmak pek müşkU. olacaktır I
Bir adam ruhsuz yaşayabilir mi'? Güneş toprağa pertev-bahş olmadıkça zerrelerin,
ıemlerin yerden tereffu 'edebilmesi kahil midir'?Hayaı-ı hakirdnem münhasıran yed- i
~r-z devletlerindedir, Binaenaleyh bir vakit nıuvajfakiyet elverir de tenezzülen bu tarafa
mdye~l~~asavvurminnetddr-ı indyet-i celfleleri olacağıma hiç iştibah

Peder Beyefendinin keyfsizliğinden dolayı müteessif olmadım desem yalan söylerim,
en Cendb-ı Hak, hüsn-i afiyet ihsan buyursun. Maomdfih kulunuzun uğradığım illet-i
'neviyJ{ rrı.Jşarünileyh hazretlerinin düçdr olduğa avdrız-ı cismdniJJıed~rıbin kat ağırdır!
Filhakika lvfediha sendkdrınız bendenize muteselliydne, hdhf!.rÔ.ne.sabr u sükünet
~e ediyor! Fakat sihdm-ı diltif¥ı:, firkatle sine-şikaf olmuş bir mecrühun ndle-i
ıtrisini teskine ne suretle muktedir olabilsin'? Gönlümde açılan yara. derin ve müdb'Jştir.t
ti-yı muldkat-ı seniyyelerinden başka bir şeyle iltiydm bulmaz/ Bir hasta, tabibe nasıl
tdc ise benim de size öyle ihtiyacını var, ah. ..
"Tali 'i yar olanzn ydr sararydresini!" demişler. Gündüzleri hasbe 'l- me 'mııriyye.

"
'em 'de bulundukça, geceleri mezardan farkı olmayan odamda yalnzz kaldıkça, bilseniz ne
r sıkılıyorum, ne kadar gözyaşı döküyorum I
Evvelleri hayalini bile zevk-i can ve medôr-ı cism-i ndtuvdn aid-d.tylediğim o güzel
/arımın, şimdi en parlak sahôyifine nazar-ı mahziuum musôdif olsa tezyid-i elemden

i bir fa 'ide hasıl etmiyor. Şu anda bilcümle hayôlat ve mÜtalitôdım kitdb-ı letôfet-nisdb-ı

Sfnemde ne var ise gamın sildi, süpürdü.

Pak etti harim-idili çarhb-ı muhabbet!
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Şeddid-i rüzj0~-r ile nıeşakk-ı emeli karin-i zevd~ s-;;ika-i rıuhabbetle irdde-i cuzıyyesi pdymdl
lmak derekdtına yaklaşmış bir nıihnetzedenin niyazına merhamet edip de arz-ı cemal etmez
isiniz?
Fesübhdnallah, iki üç günlük mes ·ı?diyyıdi birdenbire bu kadar nuhüset nasıl ta 'kib
tmişl Lutufndmelerinin her sahifesi nazar-ı kemterdnemde gözümün bir perdesi kadar

Bununla beraber "El-murdseletü nısfü 'l mi'tvasele" (]) kaziyyesine ittibd' edip

ıdenlere kulunuz pek de mürdfakat edemeyeceğim! O külfeti ihtiyar etmekten ise muhabere
erine muhavere ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?
Lakin felek, bir müddetc,ik böyle dmdl-i mahsüsamıza sed olmak isterse yine taraf-ı
ismetdnelerinden uzun uzadı iltifatndmelere intizdrım tabJidir.
Netlce-i murdd-ı acizanem şu günlerde muldkat-i aliyyeleriyle teşerruf edebilmek
...._

ıemenniydtından ibaret bulunduğunu arz etmek zeri'asıyla da istirhdm-ı devam-ı hüsn-i
bende-nevdzenelerine

ictirtieylerim. Baki yine her halde.

Miışıakın ız
Miıcib

Mir-i mumaileyh zikrolunan mektubu ikmal ettikten ve bir defa da baştan başa
il

okuduktan sonra durdu, yazı masasının üstünde bulunan bir kitabın arasına sokuşturuverdi. Bu
halde gerek meşguliyetten gerek buhran-ı muhabbetten a'sab-ı iktidarına tahammülün
fevkinde bir rehavet arız olmakla istirahat için hemen yatağına düşer düşmez uyudu.

Sabahleyin Mucib Bey, mu't~dından bir sa~~ sonra habdan bidar olmuş idi.
Tuvaletini icra edip de kahve içmeye başladığı sırada, hemşiresi kemal-i neş'e vü şetaretle
(J)Mektuplaşma, kavuşmanın yansıdır.
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oda kapısından göründü ve içeriye girdiği gibi oradan bir sandalye alarak doğruca biraderinin
yanına geldi, oturdu. Binaenaleyh aralannda ber-vech-i zir muhavere cereyan eyledi;
ediha Hanım (gülümseyerek)

<<Şimdi size bir havadis versem memnun olur musunuz?>>

fücib Bey: <<Şübhe yok! Bir haber-i hayr ise niçin mesrur olmayayım?Haydi bakalım!
Vereceğiniz havadise şiddetle muntazırım I>> Mediha Hanım: <<Dün akşam valide ile lakırdı
ettik. Bu gün kısmet olursa hazret-i Nevber'e gitmeyi kararlaştırdık. Ne buyurursunuz?
ektub filan varsa götüreyim! Yoksa şifahen bildiğim gibi ifade-i hal edeyim.>>
;4.

Mucib Bey: <<Ah ne yalan söyleyim? Vaki' olacak mülakata adeta hased ediyorum.
aamafıh memnun oldum. Lisan-ı halimin tercernan-ı saf-ı beyanı olmak üzere dün gece
kendilerine bir arız~cık daha yazmıştım! İşte şu siyah kaplı kitabın arasında duruyor.
Giderken unutmazsınız değil mi?Hak-İ payına yüz sürebilmek için tarafımdan onu tevkil
eyledim. Of!.. Billah çıldırasıya seviyorum. Kalben ne derecelerde muzdarib olduğumu
bilseniz elbette halime acırdınız ya?>>
A

Mediha Hanım: <<Sanki çektiğiniz meşakkati bilmiyor muyum? Layıkıyla
biliyorum. Fakat istikb2!Lde bir fenalık zuhur etmemek ve pederin efkar ve amalini anlayıp da
ona göre bir muntazam harekette bulunmak daha mürıasib göründüğünden, doğrudan doğruya
keşf-i hakikat etmesini caiz göremedim. Bu babda fikrimi tagyir değil, teşebbüsü te'h

ır-

ettim.>>
Mucib Bey: <<Güzel ama ... Bendenizde artık sabra tahammül kalmıyor! Cenab-ı Hak
sizi muhafaza buyursun. Muhabbet o kadar takat-süz bir beladır ki değme bir himmetle kahr u
galebesine zafer müyesser olamaz. Acaba mes'eleyi bir kere de valideye açmış olsanız ne
olur? ihtimal ki maksadın sür 'at-i husulüne hepimizden ziyade gayrette bulunur!>>
Mediha Hanım: << Kaç defa söylemeye niyet ettimse de yine bir

dağdağap

mücib olur havfıyla ağzımı açmadım. Arzu buyurulursa bir şetaretli zamanında kendilerini
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zac edebilirim. Hem, böyle meşru' ve muhıkk bir iltimasımız{ redd- etmezler
ederim.>>
Mucib Bey: <<Canım Mediha'cığım! Mümkünse ellerini öpeyim, beni şu hal-i
yiisiyette bırakma! Ne yaparsan yap! İşi suhı1letle ikmal et, cidden himmetini niyaz
rim."Sen de dad etmez lse~ ben kime feryôd edeyim?" Aksi halinde bilmiş ol ki Mücib

Mediha Hanım, biraderinin hatime-i kelamından ziyadesiyle müteessir olup şiddetle
kırarak: <<A ... Öyle meş'um sözler söylemekte ma11a var mıdır? Neden dilgir oldunuz?
ekatımda ihanet mi buldunuz? Bendeniz, şimdiye kadar elden gelen hizmet ve
'avenette kusur etmedim, hamd olsun henüz kat'-ı ümid edecek surette me'yüs değiliz.
aenaleyh bir müddetçik daha sabredelim. Bakalım Mevla neylerl>>
Mucib Bey: <<Vakıa .sabr etmek a'la! Fakat vücudumda tahammüle takat yok. Hüda
ir, içimde ateşler yanıyor!>>
Mediha Hanım: <<Mukaddemcede ifade etmiştim ya! İstikmal-i mes'~diyye:faı\z
susunda imkan müsa'id olduğu kadar çalışacağım! O cihetle bir takım hayalat-ı haileye
pılıp da beyhude yere kalb-i şİrıninizi mu'azzeb etmek beca değildir.>>
Bunun üzerine biraz vakit sükut ile geçti. Ba' dehu m~mfüleyha kalktı, validesinin
anına gitti.Fı'IA;,-kika
o gün bir iki sa~t "sonra Kadıköyü'ne azimet etmek üzere Mediha
, ..
,,

annesiyle birlikte bir arabaya girip köprüye indiler.

Mucib Bey', evde yalnız kaldığı zaman garibane yine bir hayli ağladı! Galeyan-I efkar
ile bulunduğu mahalde aram edemez oldu. Güzelce giyindi, fakat nereye gideceğini zihnen
kestiremediğinden hemen sa'ika-i ızdırabla sokağa fırladı!
Dışarı çıktığı sırada, pazar olrriak münasebetiyle Beyoğlu'rıa gitmek ve oralarda biraz
vakit geçirmek temayülatına mukavemet edemedi. Öteden beri yar-ı sadıkı olan Necmi Bey'i

onunla o cihete teveccüh

ettiler. Garibdir ki bu geşt

ü

güzar esnasında sınıf

şiarından Sa'di ve Neş'et Beyler'e rast gelmiş idi. Nagehan] vaki' olan şu mülakattan
~un çehresini bir hamret-i hicab istila eyledi. Ma'Jmafılı mümkün mertebe kendini
.yıp bunları ta'zİmkarane suretle selamladı. M~maileyhÜm ise böyle hilaf-I rne 'mül bir
üfden ve uusüsiyle mazhar oldukları iltifattan dolayı izhar-ı mahzüziyyeİederek beraberce
iler. O gün iki üç saat kadar haylice eğlendiler. Mi,haza Mücib Bey 'in h~l ve tavrında
r-ı dikkate çarpacak mertebede bir eser-i hüzn ı.i rikkat rü-rıüma idi. Nihayet rnir-i
aileyh hanesine avdet etmek üzere rüfekasına ma-al-,i'tizar veda' edip yine kendi
daşıyla köprüye doğnıldu.
Onlar gittikten sonra Sa'di Bey refitcına tevcih-i hitab ederek dedi ki: <<İnanır
ınız? Hayretimden hala kendime gelemiyorum.>>

Neş'et Bey: <<Neden?>>

<<Neden

ak? Ma'lum ya! Bugün birden bire bizim Mücib cenahlarına tesadüf edişimizden! Onun
ıaraflarcla görüldüğü var mıdır?>> Neş'et Bey: <<İhtimal ki ya kendi arzusu yahud

••ikinin sevk ve tahrikiyle gelmiştir. Onda şayan-ı ta'accüb bir şey yok. Asıl cay-i nazar
sıdır ki bendeniz, Mücib Bey'de biraz zamandan beri hazin bir te'essür, derin bir tefekkür
sediyorum. Sakın bir tarafa alaka falan etmesin? Ama nemize lazım, bizden bir karış ırak
sun da isterse cehenneme direk olsun!>> Sa'di Bey: '<<Kim bilir? Ah keşke dediğiniz gibi
sa ... O vakit hiç olmazsa muhabbet meselesinde hakkımızda hasıl ettiği su'-i nazarın maner\
zasım görürdü! Evet! Bendeniz de ekseriya haline dikkat ediyorum da pek dalgın
örüyorum. Mutlak bir derJ, ol.Malıdır, acaba nasıl anlasak?>> Neş'et Bey: <<Bilemem. Bu
da hayli güç bir mu'ammal Beyimizin esrarına vuküf mümkün değil ki. Her ne ise ileride
\',

belki kokusu çıkar.>> yollu hasmane, mütehevvirane bir çok tefevvühatta bulundular.

Mücib Bey, hanesine vasıl olduğu zaman valide ve hemşiresi Kadıköyü'nden

henüz

avdet etmemişler idi. Akşama yakın geldiler. Ba'cle't-ta'fün, Mediha Hanım biraderinin
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ma dahil olarak şu yolda bir muhaverecik

küşad eyledi. Mediha Hanım: <<Nevber,

t-i mahsüsada arz-ı ta'zim;t eder. Mektubunuzu tebliğ ettim. Bir kaç defa okudu, hem
n~ hem müte'essir oldu. Cevabını sonra yazacakmış, fakat ne yalan söyleyeyim! Size
ığım kadar o biçareye de acıyorum,çünkü seyyale-i aşkınız bütün havassırıı istila eylemiş

Mücib Bey: <<Nasıl olsa benim kadar sevem_ez ya? Ben kendilerini zevali muhal

n bir aşk-ı sahiha, bir muhabbet-i arnika ile seviyorum! Ondan başka hiç bir şey zihnimi
al edemiyor! Afiyette olduklarını da bilirim, hal böyle iken bir kere buraya uğramak yok
? Niçin diriğ-i inayet ediyorlar? Yoksa bu da mukteza-yı kanun-I muhabbet midir?>>
Mediha Hanım: <<Ah efendim! Halini bilmezsiniz! Hüda bilir, o sizden ziyade
ülakat arz~ ediyor, ne çare ki husül-i matlabına pederinin keyifsizliği mani' olmakta imiş!
val-i kaJbwesİt1'i bendenize bir lisan-I hazın ile tasvir eyledi ki kernal-i te'essürümden
endimi zabt edemeyip ağladım! M3(,mafih görüşmek için yakında bu tarafa geleceğini de

Mücib Bey: <<Ne vakit teşrif edeceklerini bilsek de bari o gün evde bulunsak! Sayed

ine bir terslik zuhur etmesin?>>
Mediha Hanım: <<Önümüzde olan perşembeyi intizar edelim! Gelmezden evvel de
ektub yazar sanırım. Zavallı kızcağız, bizi bajle,ten görür görmez o kadar sevindi ki tı,rif
1'

abu! etmez. Hasılı buraya gelinceye kadar hep sizi konuştuk! Yalnızlıktan fena halde
ıkılıyor. Bir an evvel İstanbul 'a geçmesini istiyor!>>
Mücib Bey: <<Pekala! Arzu ediyorlar da niçin gelmiyorlar ya?>> Mediha Hanım:
<<Yok! Gelmiyorlar değil, gelemiyorlar! Pederi ne zaman kesb-i sıhhat ederse, o da o zaman
İstanbul' a gelecek.>>
Mücib Bey: <<Ah ne müşkil derde uğradık! Ne yapacağız? Kıyametin son gününe
kadar böyle alam-. bı--nihaye içinde teb'ah olup gidecek miyiz? Şu hale bir netice verilmeyecek

1
İşte yine tekrar ediyorum! Bana verdiğin va'adi unutma! İster pedere, ister valideye
·caat et, ne yaparsan yap, şu işi bitir!>>
Mediha Hanım: <<Keder etmeyiniz! Ben bihavle
tüğünüz

Ta'ala bir çare bulur, sizi

girdab-ı ızdırabdan halas eylerim. Vuku-ı hali evvelerı valideye, saniyen pedere

edeceğim. Tatlılık ile mi olur, ihafe ile mi olur? Ne suretle mümkün ise istihsal-i rıza vü
vafakatlerine çalışacağım.>>
Mücib Bey (bir tarz-ı tahayyürle): <<Ah ... Bendeniz taliimden o kadar müsaade
e'rnul etmem ama herhalde nüfuz ve iktidarınıza Himadım berkemaldir. Cenab-ı Hak
u'ininiz olsun.>> Mediha Hanım: <<İnşallah muvaffak oluruz. Emin olunuz ki bu mesale
e nihayet derecelere kadar uğraşacağım. Bıktırıncaya kadar söyleyeceğirn!>> yolunda bir
ım muhatebat-ı ikna'i~~e serd ve ityan ederek biraderinin hararet-i aşk ile daimü'l-iştigal

Ian gönlünü oldukça teskin ve te'rnin edebilmiş ve biraz sonra istirahat etmek üzere
,ı.,

umaileyha kendi halvetgfilıına çekilmiş idi.

- ı.9 'A

Mücib Bey ~evm-i mev'uda erişinceye kadar hayli halecarı ve ızdırablar geçirdi.
ayfa ki bu müddet zarfında ma'şılkası tarafından hiç bir iltifatrıameye de na:;J olamadı.

o

ihetle bir kat daha dağdar-ı te'essüf oldu. Hatta perşembe gecesi kalben husule gelen şiddet-i
nfi'al

ü

teessürden uykuya ağlaya ağlaya yattı. O ızdırab-ı can·ıüdaz ile sabahleyin yine
l<

ykusundan girye-bar olarak uyandı. Vücudunda azim bir fenalık hisseyliyordu! O gün
alem'e gitmedi. Kuşluk vaktine değin kudum-i canana intizarerı odasının içinde - berk-i
ebende gibi- dolaştı, durdu! Dakikalar mürür ettikçe zavallı delikanlının heyecarı-ı kalbi
ıezayüd etmekte ve bir şefkat-i mücesseme ıtlakırıa şayan olan hemşiresi ara sıra kendine
teselli-bahs olmakta idi.
Ma'rnafih aradan çok geçme~i, Nevber Hanım validesiyle beraber geldi. Merasim-i
mihm;n-n~vazİifa olunduktan bir saat sonra yine Mediha Hanım'ın delaletiyle iki müştak-I

'12

'essirü'l-flrak

bahçeye inerek enzar-ı agyardan hali olabilecek müemmen bir mahalde

Mücib Bey'in biraz evvel üzerinde hüküm-ferma olan rzdırab ve kesaler, rna'şiıkasımn

-i cemaliyle birden bire rnübeddel-i süruru şetaret oldu. Bir surette ki1 kernal-: şevk i.i
rretinden bayağı gaşyolmak derecelerine gelmiş idi. Beş altı dakika hiç bir söz
eye muktedir olamadı. Badehu halat-ı muhabbete dair tatlı tatlı, sevimli sevimli, nazik
rnusahabeye başladılar! Bunlar hissiyat-ı rnütekabile-i derüniyyelerinin

te'at;J" asarıyla

ul oldukları sırada Mediha Hanım sigara getirmek için yukarıya çıktı.
Mumaileylıa oradan teba'üd eder etmez Mücib Bey ma'şükasının

cazibe-i cemaliyle

-ı asabiye çok vakit nıı.ı~a\:('emet edemediğinden hemen rnyaz-mendane

bir tavır ile
,

r'in yanına takkarrüb ederek ve bila-ihtiyar elini elleri içine alarak gayet ihtizazlı bir
ile: <<Ah ... Sevgili Nevber'ciğim!

Bu tarafa daha ne vakit teşrif buyunılacak? Müddet-i

akat olsa olsa ancak iki ay devam edebilir denilmemiş miydi? İşte o avan-: nuhuset
nem olup gidiyor! Çoğugitti,

azı kaldı değil mi?>>

Nevber Hanım (parlak gözlerini aşıkına hasredip hafıfbir tebessümle): <<Evet
im! İnşallah

yakında selametle avdet eder, yine güzel güzel konuşuruz. Pederin

izliği hayli patırtılı bir şey idi. Haınd olsun bir iki günden beri iyicedir. Te'essüf
yınız! "Vakt-i şôdt de gelir, mevsim-i mihnet de geçerl">>
!>

Mücib Bey: <<Cenab-ı Hak peder beyefendiye şifü-yı acil ihsan buyursun. Lakin
eniz pek ziyade muzdaribim, Derece-i ızdırabımı bir vech ile ı.arif edemem. Şiddet-i
ssürünüzle an-be-an vücudumda bir mebde-i izmihlal hissediyorum. Hasılı sizi
edikqe benim için rahat edebilmek ihtimalin hôricindedir!»>
Nevber Hanım (içini çekerek): <<Ah!.. Efendiciğim! Ne yapalım? Şimdilik bir
esizlik alemindeyiz. Faka ı hemşire hanımın da bu hususta o kadar iltizam- ı müsamaha
urmalarına bir sebeb-i ma'kul tasavvur edemiyorum! Acaba keyfij,ye?/ doğrudan doğruya
"

ideniz hanımefe.rıdı hazretlerine arz ile tervic-i maddeye himmet etmiş olsalar ne olur? ..
dim ya! Her halde saadet ve

İkl>a!;ın. el;l\ızde.d,r.
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Hemşiremin azmine mani' olan esbabın neye müstenicl

ığunu bilemem. Maamafih geçen gün yine süret-i mahsüsada

tenb'ıh ettim. Meselenin

İnatını tecdid ediyor ve er geç bizi mes'~d edebileceğini de kaviyyen va'd eyliyor. Alı ...
·atım Nevber! Senin için feda-yı cana hazırım. Billah sensiz yaşayamayacağım.>>

diyerek

cczibane bir tarz ile kollarını Nevber'in boynuna attı. Müddet-i ömründe birinci defa
ak üzere ateşin dudaklarını genç kızın -en taravetli, en rengin gül goncalara gıbta-bahş
n- ruhsar-ı melahat-nisarı

üzerine vaz' eyledi. Binaenaleyh her ikisinin de vücudu

ektriklenmiş gibi- baştan ayağa kadar titredi. Mücib Bey, böyle tasavvuratırun
•., olageldiği ezvak-ı muhabbetten

fevkinde

bir istiğrak-ı sırf içine düşerek gönlüne hücum eden

!erce rikkat ve halecanın te'sİr-i takat-güdazıyla

kendini kaybetmek derecelerine

geldi!

olları bı-ihtiyar Nevber'irı boynundan çözüldü; tekmil a'zası mermerden masnu' bir heykel
kline girdi! Fakat bu hal bir kaç saniyeden ziyade imtidad etmedi. Biçare delikanlı yine pek
zaman içinde ma'şiikunun enfas-ı hayat-bahşasıyla idare-i fikre muktedir olunca biraz
vel, sevk-i tabii. icabatından

olarak mütecasir olduğu münasebetsizlikten

üçar-ı havf u haşyet olup miimaileyhadan

müte'essirarıe

rmanı olduğum melek! Ne halde bulunduğumu

dolayı fena halde

bir lisan ile: <<Ah! .. Mağlüb-ı

her

görüyorsunuz ya? Hüda bilir sizi bir aşk-ı

dide ile çıldırasıya seviyorum! Demincek, mukavemet edilmesi gayr~ikabil bir kuvve-i
· ibe ile vuku'a gelen küstahlığı afv edersiniz! .. Ma'Iüm-ı seniyyeleridir

ki ehl-i kabahat,

uhtac-ı şefa'attir. Zat-ı ismer~p,rnJ~ileri gibi ahlak-I ali'y;Y°e, hasa'il-i celile ile kesb-i ittisaJ
miş bir sahibe-i lutf u şefkat mutlaka i 'tiraf ve tasdik buyururlar ki kulunuz rrıisillü
ücrimler her nerede olsa şayôn-ı afv u merhamettir. Allah için söyleyiniz! Öyle değil midir?
imasını! Niçİrı o kadar mağrnürn duruyorsunuz?
nderıize gücendiniz mi?

or.

Çıldıracağım;

İnayetcn bir şey söyleseniz a! Yoksa

çıldıracağım demeye ne hacet! Adeta

ldırdım! .. >> yollu isti1ja-yı kusura musara'at eyledi.

1

Güzel kızcağız, başı zemıne mütemayil olduğu halde aşıkının ağzından birer nefha-i
"h gibi dökülen sözleri kemal-i mahcCıbiyyt1!edinlemekte ve fakat şiddet-i halecandarı, bir
elime telaffuz edebilmek için hayli su'übet çekmekte idi!
Maahaza bu babda bütün bütün ihtiyar-ı sükut etmek de yakışık almayacağından
mıimaileyha bir sada-yı müşfikane ile <<Ah! Beyim! Bendeniz.Jıakkımda hakiki olan hüsn-i
eveccühatınıza teşekkürden başka ne diyebilirim? Şu alemde yanınızda bulunmaktan büyük
ir devlet, bir s aadet daha tasavvur olunamaz! Şimdi kürre-i arz üzerinde en birinci

"
mes'udelerden
nefs-i kemteranemi kıyas etsem becadır!>'> dedi.
Bu anda Mediha Hanım bahçenin diğer cihetinden nazende bir eda ile göründü.
A

A

_

~

Mumaileyha elindeki sigaralardan bir tanesini ihtiramkarane suretle Nevber'e i'ta ve
afıranga ta'b1r ile takdimedip dedi ki: <<Kardeşim! Sizi yalnız bırakdığım, yukarıda
eciktiğim için i'tizar ederim. Avdet etmek üzere iken içerden çağrıldık. Hanımefendi
zretleriyle lakırdıya tutulduk! Az kaldı gelemeyecekdim de ...>> Bu sözlerden Nevber
Hanım'ın ziyadesiyle zihni gıcıklandı. Biraz düşündükden sonra, hayret ve te'essürden
ürekkeb bir tavır ile: <<Derde bakınız! Ya şimdi onlar da buraya gelecek olursa ne yaparız?
O zaman -Allah göstermesin- felek başımıza bir büyük bela daha sarar! (Aşıkına tevcih-i
itab ederek) Aman beyim! Ayaklarınızı öpeyim, artık müsaade buyurunuz da gidelim; zira
ada bir nifak tahaddüs edebilmesinden korkuyorum!>>
ll

Mücib Bey (mekanetle): <<Kurbanınız olayım! Öyle şeyler düşünmeyiniz. Beyan
ttiğiniz mahzur vahidir! Müsterih olunuz efendim. Onlar gelmezden evvel tabii ma'Iürnat

Mediha Hanım: <<Şübhesiz! Bizim Dilpesend vazifesinde kusur etmez. Elbette bir
aber yetiştirir!>>

Nevber Hanım: <<Evet ama! Korkulu rü~

görmekten

uyanık oturmak evladı~

işler! (Mücib Bey'e dönerek) Herhalde xa.ide-i ihfıyata ri'ayet lazım gelmez mi? Bu
t efendimizce de münasib görülmez mi?>>
Mücib Bey: <<Bendeniz sakillik edip de rahatsız olmanızı asla tecviz etmem. Fakat

dt. ihtiyatı korkaklık derecesine çıkarmasanız hayırlı olmaz mı? ..>>
Nevber Hanım (tekrar işveli bir tebessümle): <<Rica ederim; lütfen müsaade
runuz! İnş.al_(a.h ileride yine uzun uzadı görüşmek nasib olur.>> diyerek, iki genç kız
ıcib Bey'in nazar-ı aşıkane vu' mütehassıranesi mürafakatiyle yavaş ydvJş

a3;1ç\,k\ar arasıncla

Böyle tecrübesiz, nev..:hevesbir delikanlıyı değil, en laubali addolunan insanların
ünü heyecana düşürebilecek derecelerde malike-i hüsnü an olan Nevber'in esna-yı
etde, gelişi güzel omuzları üzerine dökülmüş ve tahrik-i rüzgar ile mevc-engiz-i letafet
akda bulunmuş olan o sevdcffeza saçlarıyla, reftar-ı hıred-güdazını haricden biri görecek
ydı zavallı Mücib'in bu melahat-ı mücessemeye karşı şimdiye kadar sabiirane mukabele
cünun getirmemiş olmasına izhar-ı ta'accübden kendini alamazdı zannolur.
,·

Mediha ve Nevber'in-hatıra gelmez bir hadise vuku'undan ihtirôzen- bahçeden
üba'edet etmeleriyle Mücib Bey yalnız kalarak yine bir takım hayalat-ı acibeye daldı!
Naı l olduğu mes'üdiyyeti bir

nab-ı can-perver

içinde görülen rüyaya benzetti!

••
Bu halde beş on dakika müddet düşünüp durdukdan sonra bir azm-lkavim ile yukarıya

Binaenaleyh ne yaptıysa yaptı; kimse görmeksizin kendi odasına iltica etti. Fakat
vf-ı hicran, şiddet-i halecan cihetleriyle vücudunun her uzvu, bad-ı hazana uğramış
praklar gibi titremekde idi!

İşte, Mücib Bey, o yevm-i mes'~dda

bir kere daha ma'şiikunun

müşerref oldu, ama bu da son mülakat idi. Çünkü masa üzerinde mevzu'
çalmağa, avan-ı iftirak ise dehşet ve zulmetiyle

şeref-i sohbetiyle
bulunan saat dokuzu

beraber rü-niirnün olmağa başlamış idi.

Şu alern-i inkılabda neharin leyle, baharın hazana tahavvülü tabı( olduğu gibi her
ıtisalin bir infisali olabilmesi

de ezeli kanun-ı

muhabbet

ahkamındandır.

.
" yekdiğerinden
Mahasal iki genç aşık aşıka, yıne
kernal-i süz u güdazla

Muhibbesinin

ayrılmc\'Ja.

oradan gaybubet etmesiyle biçare delikanlı -riihu bedenden

etmiş- zarınolunabilecek

derecelerde

intiza'

his ve hareketten beri kalmış idi!

~- 30 . .
Ruz- ı iftirakdan

sonra Mücib Bey her sabah uykudan kalkdığı vakit gizlice bahçeye

nerve yar-ı canının makam-ı letafeti olan yerlerde, şair-i şehir, Hazret-i mır Ekrem 'in:
"Bu yerlerdir esir-i aşk-ı canan olduğum yerler.
Bu yerlerdir nigah-ı rahme şayan olduğum yerler.
Bu yerlerdir edib. derd-i dil-i bimanrnı teşrih.
Lebinden talib-i darüyı

A

derman olduğum yerler!"

Matla'ıyla ibtida eden neşidesini tezkar ile çeşm-i tahassürüİıden
Kalben müsterih olmadıkça
ünyanın, cehennemden

O

da hemşiresinin

hiç bir farkını göremiyordu!

hande4FJ.Şolurdu!

bir yed-j iktid~r mevc~d

cidden iltizam-I maslahat etmesine tevakkuf eder i 'tikad-ı

O cihetle, gah me'yCısiyYeiıiıden çatlamak derecelerine
hemşıresinin

dökerdi!

veya -ta'bir-i
aharla- sevdiği yanında bulunmadıkça
lo .

Düştüğü muh1t-i beladan kendini sahil-i selamete eriştirecek
İse

li-yenkaif1yaşlar

meva'id-i

gelerek garibane

gude.karıesİncle.

ah.H efgan

bı'.,nihayesine f,'r'ıNe. olarak ümid-i vuslatla ma'surnane

eder;
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Nevber Hanım'ın Kadıköyü'ne azimetinden beş gün sonra Mücib Bey mıimaileyha
.,.
ından şu me'alde bir kağıtcık aldı:

Mektub
"Nevber'den, Mücib'e"
Zdt-ı sdmilerini tasdietmek fikriyle kalemi elime alıyorum da ne yolda tasvir-i maksüd

ceğimi bilemiyorum! ..
Evet! Şimdi kemdl-i kana 'atle diyebilirim ki gönu'l)u beyninde ezeli bir aşinalık var imiş!

·a ni 'met-i iltifdt-ı bende-perverdnelerine

mazhar olduğum günden beri en büyük emelim

et-i seniyyeleri şerefine na 'iliyyet temenniydtından ibarettir.
Bendeniz zaten müddhinliğe alışmış insanlardan değilim ki ifadat ve ma 'riızdtımda
'ibe-i riyadan bir eser bulunabilsin! ..
Efendimize olan sebdt-ı sıdk-ı mahsüs-ı côriydnem ise bünydn-ı mersüs gibi ilelebed
in-i vehn ü zeval olmaktan masundur.
Hiç bir vakitte, hiç bir hadise ile re"ctf·ezfr-i tagayyür olabilmek ihtimali yokdur!
Binaenaleyh şimdilik o mebhasdan keff-i lisan ediyorum!
İstanbul 'dan irfikdk edeli bugün tamam iki ay oluyor değil mi? Allah bilir, şu müddet
rfında iki saat huz~r-ı kalb ile vakit geçiremedim desem mübalağa edilmemiş olur!

••
"Gam Ra 'besinin budur hevôsı,
Efgandır o ma 'bedin du 'asıl"
Acaba dünyada, cariyeniz kadar da bfçare bir mahluk var mıdır?
Te 'essürdt-ı vicddniyyemi nasıl arz edeyim? Kalb-i ôlilerini kederimle mükedder etmek
temiyorum! Maamôfih bu bdbda sükut etmeği de hilafı ubüdiyyet ü sadakat adleyliyoruml
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Verinırnetpederimin key/sizliği dün yine avdet etti! Fena halde muzdaribdir. Süret-i
A

isine me 'mur olan etibbddan bazıları -beld-ender-beld

kabilinden olmak üzere- bir ay

r Bursa ya gitmelerini tavsiye ediyor!
Ah. .. Bu gidişle galiba felek bizi İstanbul 'a hasret edecek! Ne garib bir tecellfye
har olduğumu elbette takdir buyurursunuz ya? ..
Böyle müdhiş ve .azim bir felakete, ashôb-ı vecd ü halden başka kim tahammül

ı

Ah. .. Ne yalan söyleyim! Kalb-İ p~k- mürüvvet-şi'drilerine
',

su '-i te 'siri mücib olur

'ôlaasıyla badf jl ~mrde efendimize ismd- I hakikat edib etmemek için bir hayli it 'db-ı
0

A

eyledim ...
Nihayet, arz-ı keyfiJ'Je.t etmeksizin buradan def' olup gitmeyi de caız görmediğimden

varak-pdreciğimle tasdi 'e cür.'e1-Jıiib oldum.
Feleğin bu türlü evzdı

ı

nJ-beciisına te 'essuf etmemek elden gelmiyor!..

"Bülbül ağlar, gül ciğer-hun, lale pui- ddğ-ı elem.
Zevkini bilmem bu ddr-ı mihnetin kimdir süreni"
Huda bilir ne derecelerde müte 'essire olduğumu ta 'rif edemem!
İki gün sonra mahall-i maksuda müteveccihen hareket edeceğiz! Zaman müsdid olursa,
ezden evvel yine mektub yazarım.
lt

Allah aşkına vücudunuza dikkat, takiil-i te 'essüre himmet buyurunuz!
İsmef-penah, dirayet- İktinah Mediha Hanımefendi hazretlerine süret-i mahsüsada
/-

/

-ı ta 'zimdt eder ve leb-i tahassürle o güzel gözlerinden öperim. "Bakt Ba}t nemand her kı
uvahod baka-yı ~u... "(I)
Miıtehassireniz

"Nevber" (Kadıkoyu 'nelen)
Her kim ki senin bekam istemez-o

\J:aki kalmax., , •
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Biçare Mücib! Bir kaç günden beri, sevgilisinin pederi iyileşmesinden dolayı, artık
ün bütün İstanbul'a vüruduna kernal-i inhimak ile intizar etmekte ve binaenaleyh
ika-be-dakika ikbal-i mes'udi;yetıım istikrarına bin şevk ile ümid-vir olmakta iken
bhüs-ün-anh olan mektub-ı ateşnaki bir kere nazar-ı dikkatten geçirip de Bursa hadisesine

adüf edince -arada sırada gönlünü ziyaret edegelen- kafile-i meserret külliyen mahv u zail
ak i:Jrıfi na-kabil bir surette ağlama~a, feryad etmeye başladı!
ı

Bu ikinci yara ise bittabi· evvelkinden müessor idi. Bahusus, Mücib Bey gibi her
ksadıru husule getirmek içıin ifna-yı vücüd edercesine çalışmak i'tiyadında bulunan asabi,
· ldet-perver bir delikanlının -tehalüf-j

emel- cihetiyle kalben hasıl edebileceği te'essürat-ı

me edna mülahaza ile anlaşılacak şeylerdendir.
Zavallı Mediha, zamanını düşürüp de biraderine tesliye} vermek istedikçe
iımaileyhin halecanı bir kat daha tezayüd ediyor ve gayet vahim ve muzlim bir sükut içinde
lunduğu halde £özlerine asla havale-i sem'-i i'tibar etmiyor idi!
Mücib Bey'in, Bursa hadisesinden dolayı ma'nen almış olduğu yara ne kadar derin ve
ci' ise Mediha'nın da biraderine derkar olan muhabbet-i fevkaladesi cihetiyle bu babda
. seylediği ızdırab-ı takat.bet .endazane ondan pek de dun bir mertebede idi, denilemez!

Fi !~vaki üç

gün sonra biçare Nevber, peder ve maderi ile beraber Bursa'ya azimet

Bu halde Mücib Bey'in hissiyyat-ı me'yiısane ve tefekkürat-ı dil-hıraşanesi öyle bir
kını ikna'at-ı adiyye ile nasıl tesliyei-yab olabilir!
Biri def' olmadan daha şiddetli, daha dehşetli zuhur edegelen diğer bir hadise-i
übremeden Mücib Bey meziyetinde olup da emraz-ı kalbiyyenin en galeyanlı zamanında
lunan sevdavi bir delikanlının nihayet derecelerde müte'ellim olmaması kabil midir?
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İki üç gün içinde kıymetli biraderinin taravet-i cemaline arız olan solukluğu gördüğü
"bi Mediha'nın yüreği sızladı! İldı-~ı

te'essürle hemen validesinin odasına gidip yanına

turdu ve: <<Anneciğim! .. Şimdi burada kimse yok ya! Müsaade buyurursanız size gayet
iddi ve mühim bir mesele arz etmek isterim. Fakat evvela vuku' a gelecek kusurumun afvını,
saniyen rnes'ülat-ı muhikkamın lütfen hüsn-i kabulünü istirham ederim.>> yollu bir
mukaddimecik irad edince Nüriye Hanım mütelaşiyane bir hareket ızharıyla dedi ki: <<İşte
seni dinliyorum! Muradın her ne ise söyle! >>
Mediha Hanım (biraz tefekkürden sonra): <<Ahl Söyleme3e. Je dilim varmıyor ama ne
çare ki zaruret mecbur ediyor.>>
Nuriye Hanım: <<A canım müsaade ettik ya! Ne istersin? Eğer gönlün bir şey arzu
ediyorsa saklama. Bilirsin ki elimden geleni dirig etmem! .. >>
Mediha Hamm (şaşırarJk)~T~şekkür ederim anneciğim! Şey! .. Hani! .. Arz edeceğim
madde biraderime aiddir de ... >>
Nuriye Hanım: <<Ay ... Niçin üzülüp bozuluyorsun, söylesene? .. >>
Mediha Hanım: <<Şu aralık kendini biraz dalgınca gördüğüm için bir alaka etmiş
olmasından korkuyorum! Fikr-i acizaneme kalırsa kendine münasib bir zevce bulup

Nuriye Hanım (bir mikdar düşündükten sonra): <<Peka.\a .! Sen bir mün~sibini
tasavvur ettiysen haber ver, ben de icabına bakayım! Lakin, sen Mücib'in bir tarafa alaka
ettiğini nerden anladın?>>
Mediha Hanım: <<Bazı karainden istidlal ettim! Mutlak birini seviyor, çünkü ekser
ahvaline bakıyorum da pek gamgin göruyoruml >>
Bu anda Nuriye Hanım'ın gönlüne halecan tarı olup sinirlerine bir gevşeklik gelerek
kemal-i telaş ile: <<Sübhanallahl Bu ne demek? Mediha! Doğru mu sövlüyorsun?>>
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Mediha Hanım (mekanetle) << Evet eJe.nd:mlBendeniz hakikat-i hali arz ediyorum
Durup dururken niçin yalan söyleyeceğim? .. >>
Nuriye Hanım: <<Öyle ise alaka~gerdesinin kim olduğunu da tabii bilirsin! Değil mi?
arihen söyle ki ona göre hareket edeyim, ona göre ne yapacağımı bl eyim ı
Mediha Hanım: <<Efendim doğrusunu ıs:l:er.scn'iz Ne.vber'i seviyor. Hem gayet ciddi ve
samımı bir surette seviyor! Ayaklarınızı öpeyim valideciğim! Lütfen şuna bir himmet

Nuriye Hanım hayret ve ızdırabından bir kelime telaffuz edemeyip bir müddet öylece
efekkürat-ı. amikaya daldı.

Bid ehu kendi

nefsine hitab ediyormuşcasına: <<Garib şeydir.

evber'i nerede ne vakitgörmüş ki birdenbire bu kadar irtibat-ı kalb peyda etmiş? Demek ki
aralarındaki muhabbet yek-vücüdluk derecesine varmış da ... Aman 'farab I Şimdi ne

Mediha Hamrt1<<l<eyfiyeti bir lisan-ı münasible efendi babama tefhim etmeli! Ondan
sonra ise teşebbüs ederek bir hüsn-i.. n~1iccYerme~einayet buyurmalı! Belaya bakınız ki Nevber
de burada yok!>>
Nuriye Hanım: <<Elbette bu gün, yarın gelirler! Kıyamete kadar Kadıköyü'nde
kalacak değiller a?
Mediha Hanım: <<Hayır efendimi Öyle değil, zavallı '1 •• ,,,.l)eyiıı ,hastalığı nüksettiğinden
~

'

geçende Bursa'ya gitmişlcr!>>
Nuriye Hanım: <<Öyle mi? Ben ise hala Kadıköyü'rıde sanıyordum! Hasılı, Mücibin
istihsal-i mesrüriyyef: le.in izdivacı hususuna ben müsaade

ederim; fakat yalnız benimle iş

bitmez. Bir kere de efendi pederinizin rızası lazımdır!
Mediha Hanım: <<Artık o ciheti siz yaparsınız.Braderimin ne kadar içli bir şey
olduğu ma'lum! Madem ki seviyor, istiyor, bize göre vesail-i mes'udiyyeiiııi istihzardan başka
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e olmaz. Hususiyle, Nevber gibi nazik, latif ve asile bir kız, dünyanın her tarafına dalgıç
yverilse bulunmaz! .. >>
Nuriye Hanım: <<Pek doğrudur. İstanbul'a avdet etsinler de o vakit je.slıib çaresını

Mediha Hanım: <<Ahl Anneciğimi Yemin ederim ki bu suretle biraderimi ihya etmiş
lursunuz. Sade Mücib'i mi ya? Onun mes'Üdiy;'etınden cümlemiz hissedar olacağız. Lakin işi
evber'in İstanbul'a gelmesine ta'Iik buyurmamış olsanız zanru ac.ızanemce daha güzel olur:
Çünkü maddenin haiz olduğu ehernmiyyele nazaran herhalde ağabejİmin istilzam-ı

esr,ÜrıyyeJi

mertebe-i vücübda görünür.>>

Nuriye Hanım (şaşkın ve müteheyyic bir tavır ile): <<Mediha! Sen adetL. Ama adet~
sanı çıldırtmak istiyorsun! Bu nasıl felaket? Ben vakıa
içinde görüyor idiysem

de

Mücib'i şu aralık bir mağmümiyyel

bu hali mücerred öteden beri derslerince olan kesret-i iştigale hami

ederdim! Nereden bileyim? Meğer iş başka bir renk kesb etmiş! Dur! Dur! Hele bir kere
endini yoldayım da .. , . . >:->
Mediha Hanım: <<Yok! Meseleye dair hiç bir şey söylemeyiniz. Meyüsiyyet-i
azırasına bir de mahcub1Jd belası inz.imam ederse daha ziyade üzülür!>>
Nuriye Hanım: <<O da var! Aman Ya.rah! .. Ey ... Sonra ne yapalım?>>
Mediha Hanım: <<Evvelce de arz etmiştim ya! Husul~·; matlab, ibzali1; inayetirıizle
~

pederin muvafakatine tevakkuf eder.>>
Nuriye Hanım (hayret ve teessürle): <<Evet! Eveti O kolaydır! Benim asıl
düşündüğüm şu sırada Nevber'in Bursa' da bulunuşudur. Ya İstanbul' a avdetleri uzayacak

Mediha Hanım: <<Hayır efendimi Bu seferki seyahatleri sanırım ki bir mahdan ziyade
imtidad etmez. Zaten hemen hemen mevsim de geçmek üzeredir.>> yollu ana, kız birbirine
te' ati-f meram ettiler.
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Binaenaleyh

yevm-i mezkurdan

i'tibaren bu maksad-ı hafı bütün bütün açığa

dökülmüştür!
Mediha Hanım, şu suretle olan iltimasatmın

validesi nezdinde def aten mazhar-ı

,

hüsn-ı kabul olduğunu gördüğü gibi fevkalade sevindi, azım JzJm teşekkürler etti!
Zavallı kız! Muzafferiyet-i vakı'ayı tebşir etmek için dört gözle akşam olmasını,
biraderinin Kalem' den avdet eylemesini intizar ediyor idi.
(Dehr içinde hangi gün gördük ki akşam olmaya) seriresince o gün dahi afitab-ı
cihantab -Mücib'in necm-i ikbal ü saadeti gibi- ağır ağır magrib-i ihtifaya çekilme~tbaşladı.
Mir-i m~maileyh on bir raddelerinde eve geldi. Akşam ta'fımından sonra Mediha
Hanım berimu'tad biraderinin odasına gitti; dedi ki: <<Sübhanallah ne vakit yanınıza gelecek
olsam çehrenizi bir garib zulmet içinde görüyorum! Bu hal ise, bendenize pek ziyade fenalık
lras ediyor! O kadar merak etmekte

ma'rıa var mıdır ya? .. >>

Mücib Bey (acı bir tebessüm ve tehevvürle): <<Ne yapayım? Keder etmemek elde
değil. Mutlası! temenrıi-jı mevt ediyorum ama olmuyor! Kendi kendimi telef etmeJi de göze
aldıramıyorum I Ah! .. Keşki bir saat evvel gebersem de artık siz,.dtkurtulsanız, ben del.>:>
('

Mediha Hanım (kemal-ihalecan ile): <<O ne fena söz? Gönlümü yerinden koparıp da·
paralamak istiyorsun öyle mi? Bu kahırlara, bu serzenişlere insan tahammül eder zarın
ediyorsun değil mi? Benim ne kabahatim var? Mümkün olduğu kadar her vakit istikrnal-i

mes'üdiyyelinize ... >)'
Mucib Bey (lakırdısını keserek): <<Aman ... Sus! Sus! Yine beni beyhude yere üzüp
durma! Şimdiye kadar bin türlü va'adler filanlar ettin; hiç bir semeresini göremedik! Bundan
böyle görüleceğinde de şüphem var! .. >>
Mediha Hanım: <<Ümid-varıN'ıki kariben nail-i amal olursunuz. İncaz-ı. va' adin
te'ehhür etmesinde ise bir be'is yoktur. Müsaadenizle size bir şey daha arz edeceğim!>>
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Mucib Bey (bariz bir tavır ile): <<Afv edersiniz! Dinlemeğe pek de vaktim yok ama
her ne ise söyleyiniz bakalım! .. >>
Mediha Hanım: <<Niç;n bendenizi bu kadar tekdir buyuruyorsunuz? Arz edeceğim
madde bilahare mücib-i memnuniyyeii.ıiz olacaktır.»>
Mucib Bey: <<Benim için dünyada esbab-ı neşat ma'dıim hükmündedir! Vuslat-ı
canandan başka bir şey gönlümü tefrih edemez! Maamafih işte seni dinliyorum. Çabuk
söyle! .. >>
Mediha Hanım: <<Ma'lum olan mes'eleyi valideye açtım, işin süret-i cereyanını
etrafıyla anlattım! Ve hatta iktizasının sürat-i icrası için bu babda te'rninat dahi aldım >>
Mucib Bey: <<Of! ... Bu da bir başka azabl Hicabımdan kahr olacağım! Kim bilir,
validenin ne kadar canı sıkılmıştır?>>
Mediha Hanım: <<O ... Bila.hs .. , Pek memnun oldu. Meselenin tervicini bizzat
kendileri ta' ahhüd ediyor! İhtida pedere keyfryye.fi arz edecek. Saniyen iktiza eden mahalle
müracaat

eyleyecek. Hasılı her suretle vesail-i mes\JJıyyetinizin istihzarına cidden hıınınel

olunacağında hiç iştibah yoktur.>>
Mucib Bey (gayet dalgın bir tavır ile): <<Ahl .. Ya peder ruhsat vermeyecek olursa ... O
zaman ne yaparız?>>
Mediha Hanım: <<Zann:ctmem! Şayet muhalefette bulunacak olsa bile valide yavaş
ll

yavaş ona meram anlatabilir. Hele bakalım Nevber buraya gelsin de o vakit çaresi bulunur

I

Ondan yana müsterih olunuz. Baksanız a! Keder size ne kadar te' sir ediyor; adeta
bozul dunuz.>>
Mücib Bey (müteessirane):

<<Ben galiba şu areş-i hasret içinde mahvolup

gideceğim. Zira kendimi pek fena görüyorum. Ah ... Ne çektiğimi bilmezsiniz. Eğer bilmiş
olsanız; şimdiye kadar o himmeti icrada tekasül etmezdiniz. Her ne hal ise ... Nevber Bursa'ya
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gideli tamam on üç gündür; hiç bir haber alamadık. Bir aydan ziyade orada kalmazlar zarın
ederim. Bilmem onlar gerıinceye kadar bizim iş de böylece asılır kalır mı'? >>
Mediha Hanım (gayr-i ihtiyari bir hiddetle bağırarak) <<A .. Yine meş'um meş'um
sözler söylemeye başladınız. Nasihat ederim; Öyle hülyalara düşmeyiniz. Bana hiç mi
merhametiniz yok? İşte Nevber'in İstanbul'a avdetine on yedi gün kalmış; elbette o de geçer
gider. Bu müddet zarfında ise valide dahi pederle konuşur; ondan sonra is~ teşebbüs olunur.
Binaenaleyh siz, daima tahfıf-i alam ile oldukça tenşit-i vicdana sa'y ediniz. Şimdiki 1-taide
maksadınız hasıl olmuş demektir. Zihninizi işgal eden bir takım hail hail tasavvuratian

sarf-ı

nazar etmeniz lazım gelir.>> yolunda idare-i lisan eyledi.
Mıirnaileyha biraz daha biraderinin yanında oturup tesliyyef-bahşolacak baz. sözler
irad ettikten sonra kalktı, netice-i hali düşünerek kemal-ite' essürle kendi odasına gitti.

~33•.
Vakıa Mucib Bey her gün yine vakti vaktine Kalem'ine devam etmekte ve fakat

vücüduna hayat-I sanijje addeylediği cananını düşünmekten bir türlü kendini alamamakta idi.
Delikanlının hırrnan-ı mihnet cihetiyle. gönlünde asar-ı şevk

ü

sürurdan hiç bir şey kalmamış

idi ki vaki' olan tebşiratı -evvelkiler gibi- hissiyatı ilşıkanesini tahrik etmeje muktedir
olabilsin! Elhasıl bin rene

ü

meşakkatle, aradan bir hafta kadar zaman daha güzeran etmiş ve

bu müddet zarfında ise zavallı delikanlının ilca-y; tahassürle çektiği eza-yı rühaniyye ia'frf
olunmaz derecelere gelmişti. Günler mürur ettikçe Mucib Bey kemal-i heyecan ile
••
rna'şiıkunun iltifatnamesine,,daha doğrusu Bursa'dan İstanbul'a vüruduna nasb-ı uyun-ı intizar
eder dururdu! Fakat ne fa'idesi var ki, me1y~sıyye.1,nı1en başka bir semere göremez idi.
Binaenaleyh iftirak cihetiyle gece gündüz bir hüzrı-i daimiye müstağrak olarak
sa' şaa- i cemali -sabaha tesadüf etmiş yıldızlar gibi- dem-be-dem

~Üzül. or İılMekte ;d,,

Gerçi Mediha Hanım, biraderinin teskin-i naire-i iştiyakına medar olur ümidiyle
münasebet düştükçe bir takım kelimat-ı tayyibe sarfında kusür ,etmiyor idiyse

Serd

de

mir-]

edilen sözlere asla ehemmiyet vermeyip hayalat-ı zihniyyesıy!rmeşgul olur idi!

muıııailtyh
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Yine bir akşam Mediha Hanım, biraderinin odasına giderek, aralarında şu vechile bir
muhavere cereyan eyledi:
Mediha Hanım: <<İnanınız ki sizi böyle her vakit müteessir gördükçe benim adeta
içimden kan gidiyor! Niçin bu kadar keder ediyorsunuz? İşte Nevber'in İstanbul'a avdet
etmesine şunda beş altı gün kaldı. Hamd olsun işler yolundadır. Validenin rivayetine bakılırsa
peder "Mücib'in süret-i bahtiyarisine ben de muvafakat ederim. Bu babda arzusuna sedd-i
mÜmanaal olmam." demiş. O halde keder edecek bir şey kalmadı ya? Yakında memnun
olacaksınız; hem gerçekten memnun olacaksınız!>>
Mücib Bey (hazin bir tavır ile): <<Gönlüm merkez-i me'yusiyyefü sabittir. Hakikatte
"

kürre-i arz titrese kalbim yerinden oynamaz; o cihetle ifadatınızm bence bir te'siri olmaz! Üç
aydan beri çektiklerimi görmüyor musunuz? Hele şu Bursa meselesi yok mu? Hüda bilir;
ölümden beter haller geçiriyorum! OfL Nevber de ne kendi gelir, ne de bir mektub
gönderir!>>
Mediha Hanım: <<Yokl Nevber'e kabahat bulmayınız! Biçarenin elinde olaydı orada
bir dakika oturmazdı.>>
Mucib Bey: <<Güzel ama Bursa'ya gideli ne halde bulunuyorlar; ona dair rna'Iümat
alamadık. İnsana iki satır olsun bir şey yazmak yok mudur? Yoksa bizi bütün bütün hatırdan
çıkardılar mı?>>
Mediha Hanım (hafif bir tebessüm izhar ederek gayet latif bir sada ile): <<ÜQO . Ne
beyhude fikir! Ne yanlış zehabl .. Dünyada Hevber'in sizi unutabilmesi adımi.?h-imkandır.
Lakin biçare kız ne yapsın ki pederi firaş-ı mihnett~kendi ise vacl{f gurbet

ü

hasrette

bulunuyor. Allah için acınmaz mı? Şu hale yürekler yanmaz mı? Maımafih kariben İstanbul'a
avdet ederler zannındayım.>>
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Mücib Bey (derin bir göğüs geçirintisiyle): <<Ah!.. Mediha! .. Halimi bilmez misin?
An belasına kolaylıkla dayanamıyorum! Günde bin defa ölüyorum! Ah ... Keşki şu kızı hiç
eseydim. Sen inanmazsın ya! Fakat ben kendimi pek fena görüyorum! .. >>
Mediha Hanım (müte'essirane bir tavır ile kaşlarını çatarak) <<Oft ..
"Taş mı sandın yüreğim,
Kal'amı sandın bedenim?"
Allah aşkına bana her vakit öyle münasebetsiz sözler söylemeyiniz! Şükr olsun
'iniz parladı; işte valide ve peder hep amalinizin tervicine çalışıyorlar. O halde beş on gün
sabretseniz ne olur? Ümid-i vasıktır ki şu hüzn-i me'yfısiyyet, az bir zaman içinde hal-i
s'iidiyyete tahavvül eder. Rica ederim! Beyhude yere mu'azzeb olmayınız!>>
Mücib Bey: <<Ne yapayım? Gönlüme hükmüm geçmez ki ... Düşünmemek istediğim
de yine zihnim=seyyale-i

berkiyye- gibi heman o cihete müncezib oluyor! Gece, gündüz

al-i bı·ınisali karşımda duruyor!>>
Mediha Hanım (bu sırada içinden doğru kabarıp gelen hissiyat-ı keder-engizi ihfaya
" aşarak, rikkat

ü

halecanla): <<Ah benim elmas kardeşciğim, ah! .. O kadar üzülmeyiniz.

vdiğinizin başı için biraz daha mümkün mertebe tahammül ediniz. Latife etmiyorum. Arz
iğim madde ayn-ı hakikattir. Bu sebeple valideyi her zaman tasdi' etmekten geri
rmuyorum; ne çare ki Nevber burada değil. Eğer burada olsaydı elbette nail-i meram

••
Mücib Bey: <<Heyhat!.. O hazine-i sa'adete benim gibi=bedbahtsn-r
~

1•

ümmetten

.

ma'dud olan- bir biçare nasıl muvaffak olabilir? Insanda baht olmayınca hiç bir şeyden
istifade edemez! Şu aralık ne tasavvurda bulunduğumu bilir misiniz? Bursa'ya kadar gitmeyi
göze aldırıyorum!>>

8&;

Mediha Hanım (halecanla): <<A. .. Hiç öyle şey mi olur? Gidip de ne yapacaksınız?
Onlar bir kaç gün sonra bu tarafa gelecek! BH-farz öyle bir harekette bulunmuş olsanız dahi
peder ve valide gitmenize izin verirler mi?>>
Mucib Bey (telh ile): <<Ben ruhsat olmasa da bir bahane bulur giderimi Fakat
vücudumda Jrıanen ızdırab his.seltiğim için orada hastalanır kalırsam diye korkarım!
Maarnafih daha zihnimce bir karar veremedim!>>
Mediha Hanım (ciddi bir tarz ile): <<İyi düşününüz. Bu yol pek o kadar hayırlı bir şey
değildir. Bu babda ruhsat taleb edilse de ayıb olur! .. >>
Mucib Bey (rnütebayyirane): <<Ah! .. Evet, hakkınız var. İster istemez sabredeceğiz,
değil mi? Lakin Nevber bize niçin mektub göndermiyor? Esbabını bilmediğim cihetle buna
da başkaca müte'essir oluyorum.>>
Mediha Hanım (gülerek): <<Onu bilmeyecek ne var idi ya? .. İstanbul'a avdetleri
hkarrüb ettiğinden, mektub yazmaya hacet görmemiş, yahud göndereceği muharreratın,
eyadi-yı agyara geçebilmesi ihtirazına mebni' mücerred ihtiyat olmak üzere ~ıl-'ı\tizam
yazmamıştır. Kasem ederim ki Nevber sizi hiç bir vakitte unutmaz! İdarne-i muhabbet ü
sadakatte kusur etmez. Bununla beraber siz yine te'essüf etmek isterseniz! Tekrar rica ederim
o misillü hayalar u \.aSawor:1t-ıJ;rİdedenartık sarf-ı nazar buyurunuz. Beyhude yere b'r-huzur
olup dunnayınız! .. >> dedi. İki üç dakika her ikisi de bir sükut- i arnika içinde kaldı. Nihayet
·~
Mediha Hanım, yatmak üzere ber-mu'tad halvetgahırıa çekildi.
Mucib Bey, bu hal ile biraz zaman düşündükten sonra perestişgah-ı vicdanı olan
sevgilisinin -öteden beri cevher-i can gibi sine-i sadakat-ı definesinde kemal-i i'tina ile
muhafaza edegeldiği- tasvir-i dil-pezirinive bahusus rnumaileyhf tarafından gah u bigah
mazhariyyeİiyle.mübahi olduğu 'ı/'ti:fafoamelerinitakımıyla çıkarıp pişgah-ı tedkike vaz' eyledi.
Ve bunları bir müddet ayrı ayrı müştakane nazar-ı mütalaadan geçirdi. Hatta esna-yı

mütalaa.tl'a. kendini zabt edemeyerek,

çeşman-ı f-ye~ı{ıkindw katarat-ı eşk dökülmeye

başladı.
Neden sonra uyumak kasdıyla yatağa girdi, fakat bir dakika gözlerini kapatmaya
muktedir olamadı. Hiddet ve halecanla yataktan fırladı, çıktı ı Sigara yaktı. Odasının içinde bir
çok vakit meyüsane dolaştı, durdu.
Mihaza bevn.ne. sinirlerine arız olan uyuşukluk ve takallusat cihetlerjk genç
~~ı;ırnnl,nm
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Aradan sekiz gün kadar bir zaman-ı mesaib daha güzeran etti. Müddet-i mezküre
zaıfında ise Nevber Hanım tarafından hiç bir haber de alınamadı!
Bu suretle Mücib Bey hem hararet-i muhabbetlen kalben ateşler içinde yanıyoı; hem
de hırman u meyu.sryyd ilcasıyla boğulmak mertebelerine geliyor idi! Gerçi mir-i mumaileyh
ayakta gezer ve fakat hali bir meyyit-i müteharrike benzer idi!
Te'sir-i firak ile günden güne taravet-i cemali zail olmaya, daire-i vechiweine, nazar-ı
dikkatten kurtulamayacak kadar, bir renı--'ı hail çökmeye başlamış ve binaenaleyh leıafet-i
mücesseme ıtlakına şayan olan vücüd-ı nezaket-alüdu pek ziyade mütebeddil olmuş idi
Biçare Mücibl Bursa hadisesinden dolayı -can yakmakta nar-ı cahime mu'adil olanazab-ı firkat ü intizarı geçiştirmeye güç hal ile muvaffak olabilmiş ise de müddet-i ma'lüme
~

A

•

münkazı olup da ma'şukunun Istanbul'a avdeti değil, hatta ufacık bir afiyeınamesine bile nail
olamadığını görünce, gönlü bir ye's-i azim içinde kaldı! Öteden beri çekmekte olduğu
-tahassür ve meşakk-ı ruhaniyye cihetiyle zaten b-'~mecal olan delikanlı böyle bir darbe-i
te'essürle bütün bütün iktidar ve hareketten sakıt olarak rıevmidane pister-i mihnete sarıldı! ..
Bu badire üzerine çocuğun peder ve maden ve hususiyle zavallı hemşiresi kernal-i
telaş ile hep birden yattığı odaya teveccüh ettiler. Ve bu babda her biri iktiza-yı hale göre
mültefitane, müteselliyane pek çok taltifat ve te'rninat ibzalinde kusur etmediler.

9ô

Mucib Bey, irad edilen sözlere karşı mahcübarıe arz-ı şükran ile kendisinde
korkulacak bir şey olmadığını ve 1Jı-,,-_lu1fvhi Te1J\a kariben i'ade-i sıhhat edebileceğini
ma's~mane ifade ve beyan eyledi.
Hastanın yanında yalnız Mediha Hanım kalarak, peder ve valide mağmum bir sükut
dahilinde dışarı çıktılar; diğer bir odaya girdiler.
Bu manzara-i hailenin gönüllerine bahş ettiği te' essuratla her biri odanın birer
köşesine yığılırcasına düşüp bir kaç dakika müddet alern-i elem ü hayret içinde kaldılar'
Nihayet Nuriye Hanım'ın hınçkırıkları arada devam eden sükutu ihlal etti'
Hüsrev Efendi, olduğu mahalden kıyam ile zevcesine hitaben dedi ki <<Hanım!
Keder etmeyiniz. Hamd olsun Mucib' de merak edecek bir şey yok. Vakıa \)iraz harareti var;
sıtma gibi bir hal olmalı. Her ne ise inşallah bir iki güne kadar def olur gider!>>
Nuriye Hanım (gayet mükedder bir tarz ile): <<Aman efendimi Ne söylüyorsunuz?
Galiba siz iyice dikkat buyurmadınız? Ah ... Yavrucuğumun vücudu ateşler içinde yanıyor'
Ondan ma'da ne derecelerde za'!fve bitab olduğunu görmediniz mi?>>
Hüsrev Efendi (zihnini teşviş eden binlerce efkar-i müdhı;e.

ııı muğallakayı

teb'ıde.

çabalayarak hayli bir şaşkınlıkla): <<Evet, eveti Gördüm. Ey .. Acaba hastalığının başka bir
sebebi mi vardır?>>
Nuriye Hanım: <<Ah .. Ma'lum yal Gönül belası' Maırnafih şimdiki halde çocuğun
müptela olduğu arıza-i cismanıyyeyt layıkıyla bakabilecek bir tabib lazım. Gerçi Mucib' e,
hayat-ı taze bahşedecek en müessir 1abl~ Nevberdir. Lakin ne faidel Onlar ela bir türlü
İstarıbul'a gelemiyor!>>
Hüsrev Efendi (rnuzdaribane ve şikayet-amiz bir tavır ile haykırarak): <<Ama:-ı '[arab\
Bu nasıl felaket? O hasba da Mücib'in gözüne nereden görünmüş? Allah cezasını versin'
Başımıza işler açtı. Rahatımızın insilabına sebep oldu' Zannedersem şu haller, hep benim bir
kaç mah müddetl~~il-meJ~11yye. Manisa'da bulunuşumdan ileri gelmiş şeylerdir, değil mi?

»ı
Ben buradan gitmezden mukaddem çocuğun hiç bir tarafa alakası falanı yoktu I Melek gibi
daima dersleriyle, yazılariyle iştigal eder dururdu. Şimdi ise orta yere bir muhabbet mes'elesi
çıkıverdi!>>
Nuriye Hanım (mekarıetle) <<Gençlik hali bu ya? Ta'yib

olunmaz. Nevber'i bir

kere görmüş, tabi~ına muvafık düşerek beğenmiş' O da bunu seviyor! Hasılı, iki ruh
yekdiğeriyle i'tilaf etmiş olduğundan aheng-i irtibat u irntizaçlarma ta' arruz vuku' bulursa
neticesi vahım olur. Bir de iş bu dereceye var ... >>
Hüsrev Efendi (lakırdısıru keserek): <<Hanım, biz de bir şey demedik al .. Çocuk
kesb-i afiyet etsin de ne yapalım

Varsın o türlü olsun, ha gerçek! Bizim

Bey.ailesiyle

beraber Bursa'dan ne zaman İstanbul'a gelecek?>>
Nuriye Hanım (müteelimane): <<Yallah, ne vakit geleceklerini pek iyi bilemiyorum!
Fakat Mediha'nın rivayetine göre avdetleri bir rnahdan ziyade te'ehhür etmeyecek imiş!
Halbuki azimeıleri beş altı hafta oluyor; henüz gelip gelmeyeceklerine dair bir haber yok I ..
fikr-i acizaneme kalırsa Mücib'in keyfsizliğine.badi olan şeylerden biri de bu te' ehhür
mes~lesidirl Allah vere de şu günlerde geleydiler; zıra pek ala bilirim ki Nevber'in
mevcuJiyy~-\i çocuğun cism-i aliline bir hekim-i hazıkdan ziyade ~ıfa'-bahş olacağı gibi enfas-ı
latifesi dahi hüsn-ı'~·sirde ab-ı hayat kabilindedir] O cihetle kızın bir an evvel avdetini şiddetle
intizar ediyorum.>>

il,

Hüsrev Efendi (bir ta'b-ı kesire ile): <<Evet, orası doğrudur! Hele selametle bu tarafa
gelsinler de elbette bir çaresi bulunur. Bakayım, şunların ahvalini haricden bir kere de ben
tahkik edeyim! Bursa'da ne yapıyorlar? .. >>
Nuriye Hanım (memnun olarak): <<Ah ... Gerçekten lutf etmiş olursunuz ... Rica
ederim efendim! Tahkikat-ı lazıme icrasında ihmal etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar sür'atle
etraftan sual buyurunuz!>> yollu bir yirmi dakika müddet cereyan eden muhavere üzerine
rnuhatabesinin her nutku Hüsrev Efendi'nin derununda bir hiH '1 keder ika' edif miımaileyh
0
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şiddet-i halecandan adeta bayılmak mertebelerine geldi. Binaenaleyh kemal-i ye's

u'

fütur ile

la havle okuyarak haneden dışarı atıldı.
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Zavallı Mücibin hali ise gittikçe fenalaşmakta idi! Biraz zaman evvel görenleri
A

"'

'{

meftun ve hayran edecek kadar ..Şa'Şi"a-,dar olan afitab-ı Cemali küsüfa uğramış gibi elvan-I
tabii sini bütün bütün kaybederek gayet soluk ve mağmum bir renk ittihaz etti! Vücudu da o
nisbette düçar-ı za'folup sadrına hafif bir öksürük müstevli oldu! Bununla beraber, yine o
güzel gözleri hararet-i aşk ile şehab-ı sakıb gibi şu'le-bar olmakta idi! Geceleri ancak iki üç
s~;t kadar uyumaya muktedir olabilirdi. AleH-ekser uykusu muzdarib ve ateşnak idi.
Mucib Bey'in keyfsizliği haberi, mensub olduğu kalem rüfekasına aks edince bunlar
fevc-a-fevc ıyadete şitab ettiler. Hatta zairler miyanında, Lütfü Bey dahi bulunarak öteden
beri çocuğun en şedid husemasından ve binaenaleyh haddizatında en laubali adamlardan
olduğu halde yine Mücib'in şebabette uğradığı inhizamdan dolayı kalben müte'essir olmaktan
kendini alamamıştı!
Mahaza Mücib'in muhibleri içinde fevkalade müteessif olan ve bir dereceye kadar
kendiyle hem-smn olmakla beraber fıtraten haiz olduğu asalet ve hays0yA.sa'ikasıyla her türlü
i~imad ve muhabbetine mazhar olmuş bulunan komşuları Necmi Bey idi. Bu sıddik-ı şefik,
"
vakitli vakitsiz hastanın yanına gider ve elinden geldiği, dilinin döndüğü mertebede kendisine
tesJ

0'd

verirdi.
Ya böyle bir lıengam-ı mesa'ib arasında Hüsrev Efendi'nin dairesince husulü tabii

olan ekdar-ı azime ve teessürat-ı elimenin teşrih ve tasviri nasıl mümkün olabilir?
Hayfa ki bir kaç gün sonra, celb edilen tabib hastayı layıkıyla mu' ayene etmiş ve
ikinci derecede verem olduğunu anlamış idi!! ..

Fakat bu babdaki hissiyat ve teferrüsatıru
keyfsizliği ehemmiyetsiz

bir şey olduğundan

bir kimseye bildirmedi. Yalnız çocuğun

bahisle lazım gelen mu'aleceyi

bit-ted,p

ı'L~. ve

ileride iktiza ederse daha bazı müdavat icrası kabil olabileceğini arz ve ima ederek çıktı gitti.
Mucib Bey gibi zaman-ı tufüliyşetlen beri bin türlü naz u na'irn içinde perverde
olagelmiş latif bir delikanlı -mücerred aşk ve muhabbetten ibaret- bir dahiyenin zebün-ı
pençe-i kalın olarak duçar olduğu illet-i deva-rıapezir ise günden güne derece-i şiddetini
artırmakla biçarenin vücüd-ı nazeninim here ü mere edip duruyor idi!
Hastanın başı ucunda -bir halecan-ı ızdırab tahtında- sabahlara kadar münavebe
tarikiyle gah zavallı validesi gab bedbaht hemşiresi oturup Hakim-i Layezelden pek hazin bir
lisan ile temenrıa-:11 afiyet ve istid' a-y: lutf U merhamet ediyorlar idi!
)

Hüsrev Efendi, semere-i fu'adının bi-rahmane hayatına musallat olan maraz-ı
müdhişeyi tasavvur ettikçe.hele kıymetli oğlunun vücüdunu ye.d-i iktidarına teslim eylediği
tabibden asla bir faide hasıl olmayıp illet-i mezküre tenakus etmek değil, bil-akis da'i ıı{a
tezayüd ve terakki eylemekte bulunduğunu gördükçe kemal-i veleh

ü

hayretinden ne

yapacağını şaşırmış ve bu cihetle her üç günde bir başka heı<lm celb etmekte bulunmuştu (
Hüsrev Efendi nür-ı aynı, memed-i hayatı, ürnid-i istikbali olan necl-i necibinin
i'ade-i sıhhatı için, dünyada ne kadar ikdam u himmet icrası mutasavver ise hiç birinde zerre
kadar kusur etmedi. Hal böyle iken yine çocuğun hastalığına mukavemet edebilecek müessir
bir vasıta bulamadı!
Cay-ı nazardır ki Mücib Bey'in peder-i merhamet-perveri ekser geceler =galeyan-ı
efkardan naşi- gözlerine bir dakika uyku girmeksizin za'f-ı hal ve hüzn-i bal ile secde-ber-i
"'
ubudiyyet olarak ciğer.paresine ömrü afiyet ihsan buyurmak temenniyatını merfü'-ı bargah-ı
icabet etmekle ve vadi'Je..; i..:ıb\'.ıııveh

ı.Jaya

c:..J.lı'.;,ıyor-Ju.
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Hüsn

A

ü

letafetin tirnsal-i müşahhası denmeğe şayan olan Mucib bir mah zarfında

hastalığın tesiriyle o kadar bozulmuş, o kadar solmuştu ki görenleri vakfe-i hayret

ü

tereddudoe

, bırakırdı. Yatağında doğrulacak olsa bir nokta-i istinad bulmaksızın yerinden harekete
muktedir olamazdı!
Ancak bir kaç gün uykusu devamlı ve dalgın idi I Delikanlı buhran içinde bulunduğu
zaman, ara sıra sayıklamak nev'inden <<Ah! Nevber! .. Nevber'ciğim! .. Nerede kaldın? .. Beni
bütün bütün mü hatırdan çıkardın? .. Bu ne kadar vefasızlık? Baksana banal Ne hallere
girdim, senin için neler çekiyorum! .. Ah... söylet Bu firkat hala mı devam edecek? .. Gel! Gel!
Merhamet et! İşte artık gidiyorum! Şehid-i hasretin olacağım! Hiç olmazsa ... son nefeste ah,
JL

geç karşımda dur! "Terk edince bell bu ddr-ı mihneti, gözlerimde kalsın aks-i sureti!» yollu
garib garib söylenmeye başladı!
Mücib'in mukaddime-i ızdırabından beri fevkalade bir azab-ı elim derununda bulunan

valide ve hemşiresi bu misillü ternaşa-yı hüzn-efzaya karşı şiddet-i teessürden adeta erime
derecesine gelirdi ı
Biçare Mediha! Bir taraftan gece gündüz biraderine nezaret ediyor; bir taraftan da
rikkat ve halecanını imaya muktedir olamadığından hazin hazin ağlıyor idi. Muhabbet-i
haheranesi bir halde idi ki, mümkün olsa kendi hayatını tav' u rıza ile sevgili kardeşine bahş

.

~

edebilirdi. Mıimaileyhamn zihnini tahrib eden bir iki cihet daha var idi. Bunun birincisi,
vaktiyle Nevber Hanım tarafından kendisine "yadigar-ı muhabbet" olmak üzere takdim edilen
resmi ' ı'fla~t'ıftihar kab~l eyledikten sonra iyice muhafaza edemeyip de biraderinin eline
düşebilecek kadar adem-i ihtiyatta bulunmasından; ikincisi ise Mücib'in mebadi- ji
ibtilasından beri hakikat-i maddeyi hafa-hane-i kalbinde ketm ile şimdiye değin gerek
pederine gerek validesine keşf-i esrara cür'et edememesinden ibaret idi.

Esbab-ı meşrühadarı

dolayı zavallı kızcağız, kendi nefsini mahkeme-i vicdanında

şayan-I mu1aJıeze gördüğünden bir kat daha müteessif ve dilhCm olmakta idi. Halbuki ne kadar

müteessire olsa artık iş işten geçmişti.
Delikanlının duçar olduğu illet zaten aman verir kısımdan olmayıp vakit vakit
vücüdırıa arız olan nöbet biçareyi helak edecek derecelerde şiddetli ve hal-i buhran içinde
sayıklaması ise balada aı:z olunduğu vechile yek-ahenk olarak, fakat nakarat makamının da
irad eylediği neşideler daha hazın, daha dehşetli idi.
Mucib Bey'in mader-i şefkat-perveri bir acz-i tam dahilinde bulunduğu halde
gözlerinden G.-'jenkatı' riıl-i eşk isar eder ve avakıb-ı umura ihale-i nazar ettikçe beynine
hücum eden bir takım ha'ilat-ı efkar ile kendini daire-i me'yusi1ye1ırı en muzlim, en müdhiş
köşelerine atar giderdi.
Hulasa bu üç zat, hayat-ı mute' azzibelerini hastanın kesb-i afiyet etmesine hasrettiler;
ama bu babda ne kadar i'tina edildi ise o kadar muvaffakiyetsizlik müşahede olundu.
Mucib Bey, yattığı yerden ara sıra validesiyle şu yolda hasbıhal ederdi: <<Ah
valideciğim. .. Niç.i n öyle mahzun mahzun ağlıyorsun? Hasta olduğum iç l,n değil mi?
Biliyorum, biraz vakittir sizi de rahatsız ettim. Afv edersiniz. Çare yok. Kader ne ise o vücuda
gelecek. .. Ağlama valideciğim ağlama ... >>
Nuriye Hanım (elindeki mendiliyle gözlerinin yaşını silerek): <<Ah ciğer parem,
hiçbir ana evladını bu halde görür de ağlamamak elinden gelir mi? Bizi rahatsız mı ettin? O
nasıl söz? .. Allah bilir; hepimizin rişte-i hayatı senin afiyetine merbüttur. Rabbim, an-karib
ifakat ihsan buyursun.>>
Mucib Bey (bir sada-yı sükünet-nüma ile): <<İnşallah valideciğim ama günden güne
fenalaşıyorum. Ben gerçekten muhtac-ı du' ayım. Ah! .. Hayat pek tatlı bir şey imiş ! Lakin
/

Feyyaz-I Kudret, bu cihan-I ibrette, kimini mesrôr,yyei ve mes•uJiyyeile ser-firaz; kimini de
mahzı1niyye:i ve me'yus-;yydle. nale-saz etmiştir. Dünyada ne kadar bahtiyar insanlar vardır ki,
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tekrrıil-i erıfas-ı hayat edinceye kadar enva' -ı huzüzata müstağrak olarak mes'udane surette
yaşarlar! Yine dünyada ne kadar bi-baht adamlar vardır ki, müddet-i

;,rnrlerinde hiç bir

maksadlarına nail olamfıırak mütehassirane azim-i dar-ı beka olurlar! . Ahl .. "Bedbaht olanın
bağına bir katresi düşmez.">>
Nuriye Hanım.Mücib'in amai-i mahsusuna sür'atle intikal ve lakırdısını kat' ederek)
<<Evladım! Bu misi/lü tasavvuratla beyhude itab-ı zihn etme! Kariberı sen de şu hastalıktan
kurtulur ve sevgili Nevber'inle beraber lezzetli lezzetli ömür sürmeye muvaffak olursun!
Gece gündüz dua ediyorum. Cenab-ı Hak erhamÜ'r- ·rahimindir.>>
Mucib Bey: <<Anneciğim! Nevber...Bursa'dan

geldi mi? Yoksa gelmeyecek mi? .. >>

Nuriye Hanım (birden şaşalayarak): <<A .. Niçın gelmeyecek? Elbette gelecek! Bu
gün gelmezse yarın gelecek. Emin ol ki İstanbul'a muvasalat eder etmez seni ber-murad
edeceğim. O halde teessüf etmek lazım gelmez; metin ol! .. Oğlum! .. Biraz kalkıp otursan, bir
parçacık da çorba getirseler de içmiş olsan fena değil. Ne dersin?>>
Mucib Bey: <<Canım istemiyor valideciğim.
Fakat lütfen bana yardım ediniz de
.....__
kalkayım I>>
Bu anda Mediha Hanım oda kapısının eşiğinde göründü ve derhal muaverıet-i
mukazziye ifasına müsara'at olundu.
Mumaileyh, arkasına vaz' edilen yastıklara dayanıp oturarak hemşiresine hitaben:
<<Mecliha'cığım hastaya bakmak ağır bir vazifedir. Be11 ıııa'zCırum; sen ise bir aydan beri
rneslübü'l-huzür

olarak çalışıyorsun! Ne diyeyim, teşekkürden başka ne ile mukabele edeyim?

Ah! Şu zalim hastalık bir türlü cehennem olup gidemiyor! Şuradan bana bir sigara verir
misin?>>
Mediha Hanım (biraderinin arzusunu yerine getirdikten sonra, ciddi bir tavır ile)
<<İki gözüm kardeşim, inşallah kesb-i afiyet edersin. Mediha senin içün feda-yı cana hazırdır.
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Fakat bu yolda sözler işitmeye mütehammil değildir! Her ne istersen emr et, mernnünen icra
ederim.>>
Mucib Bey: <<Tekrar teşekkürümün kabulünü rica eylerim; var olunuz. 0£1 .. Yine
fenalık geliyor I .. Oturamayacağım I Müsaad,ıçnizle yatayım!>> dediği sırada odadan içeri
yavaşça bir cariye girip Hüsrev Efendi'nin geldiğini ve yanında hekim bulunduğunu ihbar
etmesiyle, Nuriye Hanım kendi kendine '(( Amanı Bu doktorlar da nasıl şeyi Verdikleri
mu'alecatın bir te'siri görülemiyor!>> tarzında mırıldanarak diğer bir odaya gitti; genç kız da
validesini ta'kib etti.

Yakı~ Mucib Bey, selamet-i afiyetini te'rriın İç;n huzzak-ı etibba tarafından peyder

pey verile gelen ilacı içmekte -sair hastalar- gibi hareket-i istiğnakaranede bulunmuyor idiyse
de yine vücudca istifadeye muktedir olamamakta idi!
Mir-i mıimaileyh gah hal-i pür-melalini piş-i nazar-ı mÜtar~bya alarak
-Hami<.-• Kerim' in beııl beşerden bazılarına vedı' a buyurduğu sıhhat ve servet gibi iki hazine- 'j

.

/

s.a.adeti ma-vaz'-ı lehinde isti'rnale muvaffak olamayıp da fikdanı halinde düçar-: ye '.s Ü.
nedamet olan erbab-ı sefahat mis,i\tü- kalben nihayet derecelerde müte' essir olur; gah Nevber
Hamm' a olan şiddet-i ibtilasıyla beraber bir vakitten beri hicran içinde çektiği ve henüz
••

kurtulamadığı alam u meşakk-ı rühaniyyeyi der-hatır ederek "Eyyôm-ı inbisdt iledir lezzet-i hayati
Tufôn-ı gamda ademe lazım mı ômr-i Nuh?"

m~' alince mevti.yine dolayısıyla hayata

müreccah bulurdu! ..
Bir de Nevber'in Bursa'dan avdeti neden t?ehhür ettiğini bilemediğinden, şimdiye
kadar bir haber alınamaması hasebiyle rmimaileyhanın da orada hastalamp kalmış olmasını
ihtimalat-ı galibeden gördüğüne mebni Mucib Bey'in infı'a.Jit-ı aşıkane ve tasavvurat-ı

J r\,-hıraşanesi gittikçe

kesb-i takvıyyei etmeye başladı; bir sıirette ki, .müddet-i kalile zarfında

biçare delikanlının hayatından ümidler bütün bütün münkatı' olmak raddelerine gelmiş idi! ..

Bu şayan-ı merhamet, ferişte-siyret

çocuk, aralıkda bir gayetle derin uykuya dalar ve

esrıa-yı nevmde, hüzn ira'e eder. bir tebessüm ile: <<Ah ... Ömrüm! Hayatım ... Nevber ..
Görünmez

misin? .. Allah bilir· daha ziyade intizara tahammülüm

etmiyor; her ne arzu edersem hilafına gidiyor
Kurban olayım doğrusunu
Sübhanallahl

yok. Felek bana müsa~de

Sen de mi ona tevfık-i hareket ediyorsun?

söyle .. , Böyle derd-i hasret içinde helak olduğumu ister misin? .

Aradaki hici~nia-hc-k1anıı::t

gidecek mi? Telafi-)''

nafat müyesser olmayacak

mı? Ah ... Nevber ' .. "Bu hale mi olmalıydı müncer, sen sôyle bu "üffet ey sitemger": (biraz

sükuttan sonra) <<Hayır, hayır! Sana da kabahat bulmam! Hükm-i kader böyle imiş. Lakin ..
Ah! ... Lakin bir genç aşıka göre dünyada rıail-i meram olmaksızın maşükunu arkasında
bırakıp gitmek, husı1sen vücuduna maksat-ı hayat bildiği sevgilisini +örnrünün son deminde
olsun- görmemek ne kadar hazin ve rnüdhiş bir haldir!>> yollu garib garib söylenirdi I
Takaddüm eden hadiseden dolayı Hüsrev Efendi'nin hissiyat-ı müellirne ve efkar-ı
~
muzlimesi -ilca-yı kaderle düştüğü umman-ı
felaketin. emvac-ı mütevaI!:fiBi' arasında kalan

ve ümid-i halas için çabaladıkça refte refte tabu tuvanı kesilerek müstağrak-ı ye's Ü fi.itı.;r
olan- bir felekzedenin haline müşabih idi!
.

/

Nuriye Hanım föırret/Na-ynı, ma-bihi'l-rnübühatı
babında yerlere kapanarak, Cenab-I Kadiyü'f-hacattan

bir tanecik oğlunun temend-i-y, afiyeti
nasıl bir süziş-i muzdaribane ile

istidô-yı lutfu inayet ederse, Mediha Hanım da bu babda validesine peyrev olarak o bargah-ı
&

.

bala-yı dergaha, dest-küşa-yı iftikar ile arz-ı niyaz eylerdi! ..
Fakat hikmet-i ilahiyJe7' idrakde akl-ı beşer kasırdır. Binaenaleyh delikanlının
mübtela olduğu illet-i mühlike şiddetle hükmünü icra edegeldiğinden

çocuk, günden güne

mevte takarrüb ediyor idi! ..
Mediha Hanım, sahihen muhtac-ı tesl;yyeri'.ken, ara sıra fevkalade bir ikdam ve metanet
ibrazıyla peder ve maderinin izale-ite' essüratına medar olacak güftar-ı mütcsel'iyanesc
bulunuyordu!

99
Zavallı Hüsrev Efendi vakit vakit hastanın yanına gidip nabzını tutar ve yine şaşkn1 ve
gamgin bir tarz ile dışarıya çıkardı! Bazı defa· da, miimaileyhin haremi kendi odasına gitmekle
aralarında şu vechile bir muhavere cereyan ederdi:
Nuriye Hanım: <<Ah! Yarabl Ne yapacağız? Efendi! Mucib gittikçe ağırlaşıyor.>>
Hüsrev Efendi: <<Ne yapacağımızı ben de bilmemi Halimize Cenab-ı Hak merhamet
etsin. Kaç oldu hekim getiriyoruz?>>
Nuriye Hanım: <<Adam sizde ... Hekim ne yapacak? Bugüne kadar verilen ilaçlarla,
.
odanin içi isperıciyar dükkanına döndü! Bir fa'ide-i mühd olmuyor' Nevber'den haber var

.

mı?>>
Hüsrev Efendi (Nevber'in ismini işitir işitmez, def aten parlayarak): <<Hay Allah
'

müstahakını versin! Sağlıkla gelmesinler! .. Yarabbi! Yarabbi! Ne müşkıl bel;lara uğradık!
(Kendi hayalatına cevab verircesine) Vakıa

Jakında İstanbul'a avdet edeceklerini haber

aldık. Ama ... bundan sonra gelip de ne olacak?>>
Nuriye Hanım (mecnünane bir hareketle, yerinden fırlayıp, şiddetle bağırarak):
<<Aman efendi! Ne diyorsunuz? .. Bundan sonra gelip de ne mi olacak? Mucibden ümid yok
mu? Allah aşkına! Çocuğun hastalığı hakkında mesnıü'atın, tasavvuratın ne ise bana açıktan
açığa beyan et ki bileyim! Ben ömrümde bu kadar ağır, bu derecelerde mü' essir hastalık
görmedim! .. Ah! Evladım elden gidiyçrl .. >> tahassüratıyla feryada kıyam etti.
Hüsrev Efendi, istiğrak aleminde bulunduğu sırada biraz evvel söylediği sözün
hatasını derk ederek hemen olanca talakat ve belagat ile zevcesinin teskin-i ızdırabına çalıştı.
Fakat mumaileyha bu yolda irad edilen ikna'at ve teselliyata hiç ehemmiyet vermedi.
Bir taraftan elinde bulunan mendili dişleriyle harisane kemirmeye, diğer taraftan da
gözlerinden iri iri, yağmur gibi yaşlar akıtmaya başladı. Bir derecede ki seyelan eden dumü' -ı
te' essüratın kesretine bakılsa,
" Kubbe-i re 'sim benim Asi suyunun başıdır

/
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İki çeşm-i hünfeşamm dembedem mecrasıdır! "
beytinin meali, zavallı kadının hasbıhali olmaya layık görünürdü.
Hüsrev Efendi, gayet mülayimane bir tarz ile tekrar zevcesine.tevcih-i hitab edip
<<Canım bu kadar ağlamanın, üzülmenin. ma'nası nedir? Dünyada her hasta olan ölmez al
Hamd olsun kat'

-I

ümid edecek bir

ha\de

değiliz I Eltaf u inayat-ı Sübhan;yJıf- intizar

edelim.>>

Nuriye Hanım: <<Ne bileyim! Çocuğun halini beğenemiyorum. Ah! Acaba şu derdin
bir çaresi bulunamayacak mı? Sevgili evladım kesb-i sıhhat edemeyecek mi? Huda bilir,
Mücibi kaybedersem

ya çıldıracağım, yahud helak olacağımı Allahım inayet ve

merhametine iltica eyledim.>>

..,418,,,

Mücib Bey'in biraz zamandan beri vücudunu pençe-i tazyiki altında hurdahaş eden
illet-i müdhişe -agyardan salim olup da meydan-I istifadeyi her suretle icra-yı merama
müsa'id gören erbab-ı istibdad gibi- gittikçe şiddetini tezyid ederek, etibbadan bir çoğunu
icra-yı müdavat hususunda aciz bırakıyordu.
Bununla beraber hekimlerden bir kaçı, hakikat-i ha'ileyi derk ve teferrüs etmeleriyle
tedaviden: el çekmiş ve biçare Hüsrev Efendi, mesa't-)ı .laı:,ımenin hiçbirinde kusur etmediği
halde o güne kadar bir hüsn-i netice istihsaline muvaffak olamadığından onun da yavaş yavaş
menbavı ~midi kurumaya yüz tutrnuş jdil
Bir Pazar gecesi idi ki Mucib Bey, sabaha yakın -uykusu arasında, güya korkunç bir
rüya görmüş gibi- kemal-i dehşetle uyandı. Şaşkın şaşkın etrafına bakmaya başladı ı Yatağın
yanında iki meleku'•l-siyane gibi oturup gah ağlamakta ve gah miımaileyhin i'ade-i sıhhati için
Cerıab-ı Hayy-i Layemüta niyaz-mend t1lmakta bulunan valide ve hemşire derhal yerinden
fırladı; telaş ve ızdırab ile ikisi birden çocuğun üzerine kapandı!

10{

Zavallı Mucib gayet hazin ve titrek bir sesle: <<Ah! .. Ölüyorum I Vücudumda takat
kalmadı; sinirlerim çekiliyor! Aman anneciğimi Acaba şu hastalıktan halas olarnıyacak
mıyım?>> dedi.
Nuriye Hanım rnuhabbet-i maderanesi dahilinde ekdar-ı kalbiyye.csıııı ihfaya çalışarak
ve bir taraftan da ciğer-paresinin yüzünü, saçlarını okşayarak: <<İki gözüm Mücib'im! Annen
I

~

sana kurban olsun. Bana öyle her saat ölümden, filandan bahs etme' Zira bütün bütün
çıldırırım! Hastalığınız inşallah savuşur. Ah elimden bir şey gelmez ki ... >> sözleriyle
mukabele etti.
Mediha Hanım ise te'essürat-ı vicdaniyye'lİne yine bir mücahede-i merdane ile galebe
ederek vazife-i tesliyyete agaz edip: <<Mu'azzez kardeşim! Meyus olmayınız; Şafı".y, Mutlak
Hazretleri her derde bir deva halk ve ihsan buyurmuştur, elbette bir çaresi bulunur. Şu kadar
var ki insan kendi vehmiyatına ittiba' eder de kaffe-i hissiyatını o nokta-i nazara hasr
eylerse, tabıİdir

kı pek

az zaman içinde hem fa'aliyet-i dimağiy;e1·1 rahnecd~r olur, hem de

vücudu kuvvetten düşer! Mukteza-yı dirayet o mis,İitlü hayalara kapılmamaktır!
Pıı-inayetillahi. Ta1i
'

\

a kariberı şifayab

/

olarak tül-, ömr ile rnes'iidane yaşarsınız.>> demek

istedi.
Mucib Bey, hafif bir sada ile cevaben: <<Heyhat I Ne beyhude fikir, ne garib i'tikadl

Ahl "Te 'siri bende zıddına düştü devaların,,hemşıreciğiml Teselli lazım değil, ben kendimi
pekala biliyorum. Fakat, her ne hal ise... Nevber' e selfm ve şiddet-i iştiyak ile ihlas-ı
ihtiramkaranemi arz ettikten sonra deyiniz ki: "Siz, güzel bir seyahat ettiniz. Mucib de şimdi
uzun ve fakat avdeti muhal bir seyahat icra ediyor. Ama tali'inin müsaadesizliğinden

dolayı

görüşemediğine son veda'ırn ifa edemediğine: fena halde müte'essif olarak gitmiştir.
Mediha' cığım, ifadat-ı vakı 'anım aynıyla kendilerine tebliğini sizden vasiyet namına taleb
ederim; unutmazsın değil mi?>> dedi!

10.2,
Bu anda, ana kız yekdiğerine

mütehayyirane

suretle bakıştılar; zavalJı delikanlıyı

duçar-I hayalar olmuş kıyas ettiler/
Mediha Hanım (hüzn-engiz bir tavır ile) tekrar biraderine hitaben: <<Yok benim
elmas kardeşciğim, yok! İnşallah kariben ifakat bulur ve cebr-i mafüt etmeye muvaffak
olursunuz! Ben size öyle şeyler düşünmeyiniz demedim mi? Nevber buraya gelir gelmez
/_.

.

esbab-ı mes'udiyy~1ırı'ızin İstihzarına çalışacağız anlaşıldı mı? Daire-i zihninizden o türlü
tevehhümatı izaleye himmet ediniz! Gönlünüzü daima ümid-: vuslatla eğlendiriniz!>> yollu
-!esJiyeHimiz bazı sözler daha irad etmiş ise de Mücib Bey, cevab vermeksizin gözlerini
kapamış ve yine sükunet-i me'lufesine müstağrak olmuş idi!
Biçare valide! Bir müddet hastasını nazar-ı şefkatle baştan aşağı süzdükten sonra
hınçkıra hınçkıra ağlayarak:
<<Yarabbi, sen bilirsin! Ne çıkılmaz bir girdab-ı belaya düştük! ı Sübhanallahl
Yavrucuğumun duçar olduğu şu illete hekimler çare-saz olamıyacak mı? Ah ... Eğer derdine
bir derman bulunsa ve o ilaç dahi damarlarımın kanıyla terkib edilmek lazım gelse
billahülazım diriğ etmiyeceğim!>> diye söylendi durdu!
Mücib Bey (dalgınlığından bızar olarak acı bir tebessümle): <<Ey ... Niç İn

ağlıyorsunuz? Kariben iktisab-ı sıhhat edeceğimi ifade eden siz değil miydiniz?>>
Nuriye Hanım: «Ahl Ciğerköşeml Allah iifiyetler versin! Lakin ne yalan söylejeyiml
il

Seni böyle yataklarda gördükçe,lursımdan kendi kendimi yiyeceğim geliyor! Bir vakitten beri
m••yUı'ry,t VÜCÔdumun içinde bir vüciıd- I diğer peydii etti! Keder ve ta'bdan saçlarımın
kısm-ı a'zamı ağardı! Ben bu kadar mihnet ve meşakkat çektiğim halde yine ayakta
geziyorum da sen daha mebde' -i hayatta iken bitiibiine serilmiş yatıyor sun! Bu h~Uere nasıl
tahammül olunabilir? Tc'essüf etmemek, ağlamamak kabil midir? Bir tarafdan da hazin hazin
sözlerinle gönlümü parçalıyorsun! Artık ne yapacağımı şaşırıp kalmakta hakkım yok mu?>>

Mucib Bey: <<Ah ... Anneciğim! Dürbin-i tahmin ile keşf-i istikbal mümkün
olamadığı gibi, temenni ile bir dahiyeyi atlatmak da kabil değil ı .. Uğradığım
kurtulmam

mukadder ise ileride istihsal-i kuvvet ederek ayağa kalkarım

I

hastalıktan

Yok eğer...>>

Nuriye Hanım (lakırdısını kat' ile): <<Hayır, hayırı İnşallah halas olup kernal-i

meserret

ü

saadetle.imrar-ı evkat edeceksin. Zihninde deveran eden hayal~t-ı acibeyi piş-i

nazarında tecessüm ettiriyorsun da abes yere hem beni hem de vücudunu hırpalıyorsun! ..
Nur- ı didernl Şu efkardan vazgeç! Bana acı... Hazret-i Zülcelal hakkıyçün söylediğin

mile.-ss'ır- mı.ı1essi.r sözler bir hançer-i helak gibi, ta ciğergahıma saplanıyor I. >> dedi.
Bu muhavereden sonra, kırk sekiz saat kadar gayet müz'iç bir vakit daha güzeran
etmişti!
Müddet-i mezkı1re zarfında ise Mücib Bey'in necm-i ikbal-i hayatı. yavaş yavaş
guruba teveccüh-nüma oluyordu! Nihayet çarşamba gecesi hal-i ihtizara geldi! Binaenaleyh
çocuğun alel'umiim a'za-~r handanı ta'rif kabul etmez bir ızdırab-ı (:aır,güdaz içinde kalarak,
kimi iftirak-ı ebedi' korkusunun derece-i te' sirinden ser-gerdan-ı hayret olduğu halde bir
'--

hareket-i kasriyye ile öteye beriye çarpınarak düşüp bayılmaya, kimi te'essüratın kernal-i
galeyanından bir sayha-i keder-i arnika ile saçını başını yolarak ağlamaja başladı

o akşam,

I

rıiy-i semada bir biri üzerine yığılıp gelen bir takım kara kara bulutlar

-biçare Mücib'in baht-ı siyahı gibi- ortalığı. rerıg-i zulmete boğmuş idi. Ara sıra derin derin

işitilen gök gürültüsü bu fırka-i m;hı1elzedeganın ah ve eninlerini andırırdı.
· Çok geçmeksizin -efrad-ı cem'iyydııı gözlerinden seyelan eden eşk-i te'essüre nazire
yaparcasına- bulutlardan bir sür' at-i harika ile katarat-ı rahmet boşandı. ..
Hulasa, o leyl-i muzlim, derece-i rıihayede sıklet-bahşa idi.
Sad hayf ki, tali' siz Mücib zaman-ı fecre yakın, aşk ve me'yCısiyye1trn mürekkeb bir
ah-ı derun keşidesiyle irtihal eyledi.

lOıf

.., 39~
Hurşid-i alemgir, şu toprak dünyasını tenvir ettiği sırada odanın içi gayet hazin,
nihayet mertebelerde aramsuz bir temaşa ibraz ediyordu.
Evvelleri, bir' firdevs-abad-ı saa.det olan hane bu hadise-i nageh-zuhür üzerine bir
dar-ı felaket şekline girdi.
Mücib'in valide-i musibet-didesi te'essüratın tazyikiyle iki üç saatte bir kere bayılıp
duruyordu! Ayıldıktan sonra da hüngür hüngür ağlayarak: <<Ah! Yarabbi! Ben ne bahtsız, ne
.,.
günahkar bir mahluk imişim ki böyle tahammül-i beşer haricinde bir acıya duçar oldum!
Gönlümde açılan yaralara kolaylıkla dayanamayacağım' Ahl .. Bu felakete katlanmak bana
;,

pek güç geliyor! .. Ne? .. Sevgili Mücib'iml Henüz gençliğine doymadan, nevbahar-ı
hayatında, kara topraklara sarılacak da ben yine balin-i istirahate dayanıp duracağım; öyle
mi?.. Hayır, hayır! İhtimali yok! .. Bundan sonra yaşayamam! .. >> yollu, acı acı nalişlerle,
dest-zen-i teessüf oluyordu.
Bedbaht peder! Halin dehşetiyle zihnine arız olan veleh ve teessürden adeta bir
"·
me'yusiyet
heykeline dönmüş ve çok vakit ağlamağa da muvaffak olamadığından bütün bütün

katılmış kalmış idi!
Zavallı hemşire! Feryad-ı ızdır!r~s\nı1711rekler parçalayacak surette, göklere
çıkarıyordu!
Velhasıl her iş bittiği halde o gün Nevber Hanım da peder ve maderiyle Bursa' dan
\

İstanbul' a avdet etmişler idi!
Mücib'in velvele-i mevti etrafa aks-endaz olur olmaz heman Kalem arkadaşları dahi
na' ş-ı garibini kaldırmaya şitab ettiler!
Sa' di ve Neş' et Beyler cenaze alayına giderken yolda Lütfi Bey' e tesadüf etmeleriyle
hep birlikte Şehzade Başı'na doğruldular.
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Aralarında şu vechile ufacık bir mükaleme cereyan eyledi: Lütfü Bey: <<Evet galiba
birini seviyormuş, sevdiği kız nasılsa bir tarafa mı gitmiş, ne olmuş! Layıkıyla ma'lCımat
alamadım.>>

Lütfü Bey: <<Vah zavallı Mucib! Bu gençlikte o kadar güzelliğiyle beraber gidiverdi I
Şimdi sahihen acındım ı Lakin, sebeb-i vefatına dair pek garib bir havadis şayi' dir.>>
;

Sa' di Bey: <<Bir kıza alaka ederek. mahrümen vefat ettiği için değil mi?>'>
Sa'di Bey: <<Mes'ele uzundur. İleride tafsilat veririm!>>
Neş'et Bey (ciddi ve mühim bir tavır ile): <<Vaktiyle Mucib, muhabbet aleyhinde
bulunarak,

h.od-fürCışane bizi levm ve ta'yib ederken akıbet o afet-i cihan-aşübun pençe-i

hunrizanesinde terk-i hayat etti! İşte insana ve bahusus erbab-ı ibtilaya sıi•İ nazar, bilahare

mücib-i zarardır!>>

---- o ----

Yadigar-ı muhabbet romanı hakkında, basılışının ardından sadece Kıbrıs gazetesinde,
İstanbul gazetelerinden alınmış iki tanıtım yazısı ile bizzat "Kıbrıs"ta çıkmış şu eser takdimine
rastladık. Aynen veriyoruz.

"Yadigar-,
Gayet güzel, milli bir romandır.

Muhabbet"

Kıbrıs gazetesi muharrirlerinden

eseridir. Şu kadar diyebiliriz ki her noktası adeta milliyetimizin
letatet-I tabi'iyyesine

Mehmed Nazım Bey'in

birer abidesi hükmündedir.

Mevzu'unun.

inzimam eden muharririnin iktidar-ı edebiyyesi bu romanda bir kat daha

revnak-bahş olmuştur. lkiyüz büyük sahifeden ibaret olub fiyatı on iki kuruştur.

'

- . .

c~~ı<ıbrıs ~azdc-.si11)

"Yadigar-, Muhabbet"
Refikimiz Kıbrıs Gazetesi muharrirlerinden izzetlü Mehmed Nazım Beyefendi tarafından bu
nam ile bir hlkaye-l latife tahrir edilerek, sahe ara-yı alem-i matbuat olmuş ve muharririnin bd~·-3
.,.-:. -

ilmiye

r-

.

vü kalemiyesi ı;e.~alı l(arıhası müsellem bulunmakla erbab-ı rnütata'aya tavsiyesi veca'lb-i

kadr-şmaslden ac:\Jedil~iştir:"-

"Yadig·ar-ı Muhabbet"
Refik-i muhteremimiz Kıbrıs zerldes! muharrirlerinden Nazım Beyefendi tarafından kaleme
alınan bu eser, adat-ı milliyyt_!"l'ıze muvafık sürette yazılmış gayet güzel bir romandır. Mevzu'unın
letafet-i tabi'iyyesine inzimam eden muharririnin iktidar-ı edebiyyesi bu e'iıerlc c bir kat daha
revnak-bahş olmuştur. Muharrir-i muktedirini an-samim tebrik ve eser-i mergubunun eroab-ı
mütala'aya tavsiyesini vecaib-i kadı:.şinasiden addederiz.

l "H.az'ıne- ~·

( "Hazine-i Fünun" )

Kıbrıs gazetesinde yayınlanan kitap ilanı:
Yadigar-, Muhabbet ·

'l'ab'-1

e.-JVel

Eser-ı Mehmed Nazım
Fiyatı 12 kuruştur.
Kıbrıs
Lefkoşa'da 'Kıbrıs' matba'asında tab' olunmuşev r..

J3lı

( 1893)
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