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ÖNSÖZ
Lefkoşa 30/08/2006 Çarşamba
Üzerinde çalışmış olduğum bu eser edbi bir tür olan Piyes tarzına girmektedir.
Eserin sahibi İbnü'l Refik Ahmet-Nuridir. Eser resimli roman şeklinde tefrika edilmiştir. On
üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm, şair ile hamit arasında geçmektedir. Hamit, Şair'in yeni uşağıdır ve
Şair'in çalışma odasının bütün düzenini bozmuş, herşeyin yerini değiştirmiştir. Şair, bunlar
için Hamit'e kızmaktadır. Bundan sonra eşyalarının yerini değitirmemesini söyler. Şair bir
nesir yazmak için en uygun vaktin sabah vakti olduğunu söyler ve Hamit' e, her kim gelirse
gelsin içeriye almamasını söyler.
İkinci bölümde, Şair eline kalemi, bir şeyler yazmaya hazırlanırken Hamit gelir.
Misafir geldiğini söyler. Şair söylenirken o sırada içeri Andelib girer.
Üçüncü bölüm, Şair ile Andelib arasında geçer. Şair Andelib'i tanımamaktadır.
Andelib Şair'le birlikte eser yazmak isteyen bir şahıstır. Sadece fikrinde eser yazmak vardır.
Eserin konusu ve türü hakkında hiç bir fikri yoktur. Şair buna çok kızar ve gönderir. Andelib
kendisini odanın kapısının önünde öldüreceğini söyler. Şair, tekrar içeri alır ve ne yazacağını
sorar. Andelib Şair'den hem türünü, hem konusunu, hemde yazmasını ister. Hatta bu eseri,
gazetelere koydurup, kendisinin de resminin bulunmasını ister. Şair, eseri yazıp kendisine
göndereceğini söyleyerek başından savar.
Dördüncü bölümde Şair, Hamit'e Andelib'i içeri aldığından dolayı kızar. Hamit bu
arada yine misafir geldiğini söyler.
,
Beşinçi bölüm Şair, Meri ve Nesime Hanım arasında geçer. Şair misafirlerin kadın
olduklarını duyunca kokusunu sürer ve kabul eder. Nesime şiir yazmaktadır, Şair'e bunları
gazeteye göndermesini rica eder. Meri'de tiyatro meraklısıdır, onunda amatör tiyatro
kumpanyalarına girmesine yardım etmesini isterler. Meri ve Nesime yılışık, işveli ve oynak
kadınlardır.
Altıncı bölümde, Şair bunlardan sıkılmışken, Hamit içeri girer ve Suadi'nin
geldiğini bildirir. Kadınlarda gider.
Yedinci bölümde, Suadi Şair'le birlikte eser yazmak istediğini söyler. Ama Suadi
türünü ve konusunu kendisi bulmuştur, sadece yazmasını ister. Piyesi yazmaya başlarlar. Bu
arada eserin konusundan ve şahıslarından bahsedilir.
Dokuzuncu bölümde, Suadi eseri hakkında heycanla birşeyler anlatırken, Hamit bu
sözleri üzerine alınarak hiddetle odaya girer.
Onuncu bölümde, Suadi eseri biraz olsun yaşatmak için hareketler yapar. Gürültü
çıkarır, şavaşır, tepinir. İfiyet-i istibdad'ın öldüğünü söyler. Onu taklit ederek yanıyorum,
yangın var diye bağırır.
On birinci bölümde, Hamit elinde bir kovayla içeri girer. Gürültüden dolayı
komşuların rahatsız olduğunu ve İmam Efendi'nin evden çıksınlar dediğini söyler. Şair
yerinden fırlar.
On ikinci bölümde, şair artık bukadarın kafi olduğunu başka zaman devam
edeceklerini söyler ve Suadi 'yi gönderir.
On üçüncü bölümde, şair saatine baktığında öğlen olmuştur ve koskoca sabah
vaktinin boşa gittiğini söyler. Hamit'i çağırır ve kovulduğunu söyler. Hamit nedenini sorar.
Şair, ben kimseyi alma dediğim halde kalemi doldurdun der. Hamit, dediği kişiyi içeri
almayak oldunu söyler. Oysa ki Hamit, Şair'in "herkim olursa olsun" sözünü hakim
anlamıştır. Bu yüzden işinden de olmuştur.
Tezim üzerinde emeklerini esirgemeyen ve büyük bir titizlik gösteren sevgili
arkadaşım Erdem Eraslan'a, Ganimet Karaçoban'a ve bu eşsiz eserden istifade etmemi
sağlayan değerli hocam Yard. Doç. Dr. Ali Efdal Özkul' a teşekkürlerimi bir borç bilirim.
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ŞAİR
Muzhaki 1 Perde
Mahruri
İbnülrefik Ahmet Nuri

(Şair namındaki bu bir perdelik muzhaki Fransız (Kesan Refik) (Şermetri) (Cher
Maitre) nam kumdiyasından iktibas edilip ilave ve temdil olunarak yazılmıştır.
Kazi Kevi 24 Ağustos 324
İbnülrefik
Ahmed Nuri
EŞHAS
Oynayanlar
Şair .... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .
An delip .. . . . . . . . . .. . . ..
Suadi
Hamit (uşak)........
Me simi Hanım .. .
Matmazel Meri

Sahip Esir
Nural din Bey
Tulayan Efendi
Refik Vacid Bekler
Fener Hanım
Virjini Hanım

Eşhasın atvar ve ahlakı:
Şair_

Kendi ehliyet ve güvenliğine pek güveni hayr huvah, cedi ve orta yaşta bir

zaddır.
Andelib_ Yirmi beş yaşında idealci ve yılışık zorlu.
Suadi_ Otuz beş kırklık, şımarık. Hür,zor ve her günü çılgınca.
Hamit_ Gayet bön ve ahmak. (Bu rol efe dolu ağızıyla oynuyorsa hoş olur.)
Nesimi_ rastıklı, düzgünlü ve yaşı geçgin olduğu halde kendisini genç göstermek
isteyen malumat fervaş bir mahalle kadınıdır.
Meri_ Beyoğlu yadirgarlarından çirkin fakat süslü ve arsız, yılışık bir kadın.
(Konuşması hafif rum şivesinde.)
Milli Osmanlı Tiyatrosu heveskaran cemiyeti turfanda mekrura mevki-i
temaaşaya konulup rağbet umumiyeyi kezanmeşadır.
SAHNE
(Bir oda: Ortada Hisar'a karşı üzeri kağıt, kitap vesaire ile dolu yer yazı masası.
Masanın üzerinde birde çıngırak. Solda bir kapı. Nihayette yine kapı. Şurada burada
sandelyeler. Duvara asılı bir redinğut ve resim tabelaları. Ve nihayetde duvarın yanında küçük
bir masa, üzerinde lavanta şişesi.)

BİRİNCİ MAHLAS
Şair, sonra Hamit
Şair

(Soldaki kapıdan elinde bir kağıtla girip kağıdı okuyarak)
Sabah olur gün doğar
Mef'ale Fa'ale
Gonca gülün doğar
Mef'ale Fa'ale
Tamam doğar, kem doğar
Mef'ale Fa'ale
Akibet yorgun doğar
Mef'ale Fa'ale
(Güya alt tarafını içinden okuyormuş gibi yapar. Yazıhaneye yaklaşıp bir müddet
üzerinde bir şeyler arar. Bulamaz. Nihayet sabırsızlıkla masanın üzerindeki çıngırağı çalarak
yüksek sesle)
Hamit!. .. Hamit!. ..
Hamit_ (Nihayet gelerek) Efendim, çıngırdağı mı çaldınız?
(Hamit'in arkasında kolları ve etekleri uzun bir redinğut. Kolalı gömleğinin
yakası enli ve dar olduğu için boynunu rahatca hareket ettiremez.)
Şair_ (Gayet malumane) Hamit! Oğlum! Sen benim hokkamı nereye koydun?
Hamit_ (Masanın sol tarafını işaret ederek) Orada sol yanda.
Şair_ Sol yanda mı!. .. Fakat herhalde sen onu sağ cihette bulmuşsundur. Zira
yeri sağdadır ... Çünkü kalemi sağ el tutar ve hokkaya sağ taraftan batırır. Hokkanın vaziyeti
ve kalemin seyr-i her günü şair için pek mühim meseledir... Neyse haydi git! (Hamit çıkar.
Şair hokkayı sağ tarafa koyar. Sonra solda bir şeyler arar bulamaz. Yine sabırsızlıkla çıngırağı
çalar.)
Hamit_ (Nihayetinde gelerek) Efendim?
Şair_ Kalemlerim!. .. Kalemlerimi nereye koydun?
Hamit_ (Masanın sağ tarafını göstererek) Orda sağ tarafta.
Şair_ (Başını sallayarak) Çok şey! ... Kalemler hiç sağ tarafa konur mu? ...
Onların yeri sol cihettir. Zira insan kalemi sol taraftan sol eliyle alıb sağ eline verdikten sonra
sağ taraftaki hokkaya batırır. Hokkanına vaziyeti ve kalemin seyr-i her günü şair için mühim
meseledir... Lakin ... Mademki hizmetime gireli bir iki gün oluyor... Ancak. .. Bununla
beraber. .. Her neyse haydi git.
(Hamit çıkar. Şair masanın üzerinde herşeyin yerli yerinde olup olmadığını
muayene ettikten sonra masanın önündeki sandelyeye oturur. Fakat birden bire kalkıp nenin
üzerine oturduğuna baktıktan sonra omuzlarını silkerek şiddetle çıngırağı çalar.)
Hamit_ (Gelerek) Geldim efendim, geldim.
Şair_ Bu sandelyeyi yazıhanemin önüne koyan sen misin Hamit?
Hamit_ (düşünerek) Bilmem ... (Birden bire) Ha!. .. Ben.
Şair_ Rica ile) Sana rica ederim Hamit. Buna dikkat et bu sandelye benim
sandelyem değil. Benim altımda her vakit oturduğum sandelye olmazsa ben oturamam. Meğer
sen pek tertipsiz imişsin ... benim hizmetime girmezden evvel sen nerede hizmet ediyordun?
Hamit_ (Sandelyeyi değiştirerek) Ben ... Bir Havace Efendi'nin yanında.
Şair_ Nasıl Hevace? ... Sarıklı mı?
Hamit_ Değil... Sarıksız mektepte sayı okutur. .. Okumuş adam.

Şair_ (Hareketle) Ha!. .. Bir hesab muallimi!. .. Şimdi anladım. Alim hesab
Iersleri veren derbeder bir adamın, şuride-i zihin bir alimin yanında.(ve karla) Lakin burası
rir edib-i lebiyanın meva-i şairanesidir. Bunu keramuş eyleme. Binan ali zelin benim meşgale
:enzim eş'ar ve tuğal tevlibad-ı efkar esvel vaadetme nesib nazır ihtimam ve ihtiram edilmek
.azımdır.Zira şaire esnay-i tuğalde.Jıani bu tuğalin avan-ı cezvu laticiz esnada böyle
cendilerini ancak layitfir adet ve esule tabii kılarak (bir mağrurane ile) fenerdeki ürünki san'at
selasetteki o sehuleti, nazım ve nesir tertibindeki o kudreti hasıl ider. Bunlar nevaderatdan
.ılup o kadar kıyameddardır ki ... İşte bunun için benim sandelyemi değiştirmemeli anladın mı?
Hamit_ (Alıklaşarak) Ha!. .. Başüstüne anladık.
· Şair_ (Oturarak) Yalnız anlamakla olmaz. Unutma ... Senuhat şairaneye
.eşvişe en basit bir tertipsizlik olabilir. Hatta bir zekay-i mecim bile buna karşı mağşuş kalır.
Hamit_ (Sırıtarak) Bunu senin hakkında söylemiyorum ... Ha!. .. Sana sabah
vaktine dair söylediklerimide hatrına getiriyor musun? (Oturduğu yerden sağına soluna
bakarak sözünde devamla) Vakit sabah bir şair nazım etmek, bir nesir yazmak için en mesud
ve en muafık bir zamandır.. Ha! Bak! Bak bir daha aklıma bir mısra geldi:
İnserah kalbe badedir sabahın revinki
İncela bulmak da bununla fikir şair dembedem
Anladın mı? ... (Hamit tecible dinler) işte bunun için beni sabah vakti hiç bir
şeyle (sandelyesinden biraz kalkarak gözüyle sağ tarafa masa ile duvarın arasını ölçer) gelip
rahatsız etmemeli ... Düşün! Benim gibi bir adamın vakti nakitdir kıymetdardır. (Daima
etrafına bakınarak) ve hatırından çıkarma ki bana zai'ettireceğin her dakika (masanın sol
tarafına bakıp gözle duvardan masaya kadar olan mesafeyi ölçerek) her saniye mesafe-i
zihnimin zevk selimi avesidir. Vede ... (Birden bire yerinden fırlayıp kollarını kavuşturarak)
Fakat ortada değil; yerinden oynamış.
Hamit_ (Hevufle) Yerinden mi oynamış!. .. Neniz?
Şair_ (Parlayarak) Yazıhanem. Yazıhanemi yerinden oynatmışsın ... Ta ...
ma ... miyle ... yerinde değil. (Sol tarafa geçip duvarın yanında durarak) Kaç kedim var?
Hamit_ (Tereddütle) Anlayamadım.
Şair_ Kaç ayak var diyorum?
Hamit_ (Te'acüble) iki ...
Şair_ (Omuzlarını silkerek) Öyle değil canım ... Duvardan yazıhaneye kaç
ayak var?
Hamit_ (Sağ taraf duvara giderek) Ha!. .. Şu!. .. (İkisi birden ayaklarıyla
ölçerek yazıhaneye yaklaşırlar) Benim ayağımla on iki ...
Şair_ Benim ayaklarımla da on ... Tam bir vezin zevilheme!. .. Masayı biraz
kendine doğru hak. (Hamit çeker) Yetişir! (Gidip birine oturur) ... Ben ne diyordum! ... Ha!
Evet... Hatrından çıkarmana vakit sabahın her dakikası, belki her saniyesi meşgale
zihniyemin sevk selim ve her kim gelirse yok de ... Anladın mı?
Hamit_ (Dalgın) Anladım.
Şair_ Unutma her kim gelirse yok dersin.
Hamit_ Olur. (Çıkar)

İKİNCİ MAHLAS
(Şair yalnız)

.•.
(Şair kalemi alıp ve diğer eline başını dayayıp tefrikate dalar. Gayri hitiyari iki
üç defa bu vesaiyi terikle masanın üzerindeki şeyleri düzeltir. Tozları üfler hokkanın
üzerindeki her mürekkep lekesini siler. Her defasında tefçir ederse de bir şey yazamaz.
Nihayet üçüncü defa düşündüğünü yazmak üzere kalemi kağıda yaklaştırırken kemal-i
ihtiyatla kapı açılır.)
Hamit_ (Kapıdan başını sokarak) Misafir geliyor. (Çekilir ve derhal içeriye
Andelib girer.)
Şair_ (Yerinden frlayarak) Ne! Misafir mi geliyor! Fakat ben demiştim ki...
(Kapıya doğru giderken Andelib ile karşı karşıya gelir. Andelib birden temennaler ile sol
tarafta bulunan bir sandelyeye göz ucuyla bakarak ilerler.)

ÜÇÜNCÜ MAHLAS
Şair, Andelib
Şair_ (Endişe ile) Bu ne demek?
Andelib_ (daima temenna iderek ve eliyle arkasındaki sandelyeye oturmak
için altına çekerek) Üstad-ı muhterim! Tarif fazla nelerinden kabul edilmek şerefine mezhuriti
istirhama ihtisar itmek cürreti aldığımdan dolayı... (Bayılacak gibi bir hale gelerek) Bendenizi
mazur görünüz... Helecan!... Taşar!... Falan!... (Hemen sandelyeye düşer.)
Şair_ (Güler yüzle) Lütfen oturunuz.
Andelib Ah! Üstad-ı muhterim! Siz ne letifkar! Ne ali cenabeniz!
Şair_ (Oturarak) Teşekkür ederim... İhya buyurdunuz. Fakat kiminle teşrif...
Andelib_ (Derhal) Bendeniz, üsdad-ı muhterim. (Tessümle) Andelib
bendeniz... İsmim Andelib'dir.
Şair_ Teşrif ettim. Sebebi ziyaretinizi...
Andelib_ (Söze atılarak) Sebebi ziyaretim mi? Evet efendim, sizi tanıdığama
sebeb... Ah! Üstad-ı muhterim sizi nestigattan maksadım... (sözünü durdurur.)
Şair_ Maksadınız?
Andelib_ (Heceyle) Ah! Üstadı-ı muhterim!... Maksadımı huzurhanımane
söylemene bir türlü cesaret edemiyorum. (Kalkar)
Şair_ (Andelib'i gidecek zannıyla tesyii için kalkarak) O halde maksadınız,
bir tezkire ile yaz buyurursanız.
Andelib_ (Tekarar oturarak) O: Hayır... Durunuz üstad-ı muhterim!
Söyleyemem.
Şair_ Evvela lütuf edinizde bana her sözünüz arasında üstad-ı muhterim diye
hitap itmeyiniz. Sinirime dokunuyor.
Andelib Başüstüne üstad-ı muhterim.
Şair_ (Tebessümle) Zinem dediğimi anlamadınız.Daha pek genç olduğumdan
üstad-ı muhterem değilim... Bana sadece meslektaşım deyiniz. Vekarı arzu buyurur iseniz
buna birde meşhur sözünü ilave ediniz.

Andelib_ Pekala benim meşhur meslekdaşım! (Şair oturur.) Sizinle
müşteraken bir esir yazmak için mehriyalkul zeka ve ferasetinizden müstefıd olarak gerek-i
şevk vesirur olmak fikrindeyim. Bunu benden derbiğ etmeyiniz; biderbiğ ediniz.
Şair_ (Biraz hiddetlenerek) Beraber eser yazmak mı!. .. Fakat ben sizi
tanımıyorum.
Andelib_ (Gayet malumiyetle) Arz ettim ya, Andelib bendeniz ... İsmim
Andelib'dir.
Şair_ Evet, bunu anladım. Lakin bilemem hiç bir esir tabii ettirdiniz mi? Şiir,
nesir gibi bazı şeyler yazdınız mı?
Andelib_ Evet efendim, yazdım. Reçel Kavonuzunda Seninkiler, Dağda
Köstebekler Anu Enli İki uzun şiirim vardır.
Şair_ Pekala! Pekala! Bunları bana gönderinizde bir kere okuyayım. Ve ...
Andelib_ O! Hayır olmaz üstad-ı muhterem! Olmaz.
Şair_ Neden?
An debi_ Hevabu ahtemi terinle vücüda getirdiğim eserimin ... Ah! Gece
karanlıklarında el yordamıyla yazdığım eş' arımın tecmilatı birer birer tefrik ve temyiz için bir
meşhur şairi, bir mahruri, bir zekayi mecisimi icbar etmek. .. Hiç benim haddime mi! Nezih
pek kıymetdar olan vaktinizi bu çocukça şeylerle gayb ettirmek. .. Hayır, hayır mümkün değil!
Üstad-ı muhterem mümkün değil!
Şair_ Fakat ekrisizinle müşteriken bir esir yazmamı arzu ediyor iseniz ...
Andebi_ (Tavr-ı şairane ile) Evet üstad-ı muhterem! Evet. Bu benim arzuy*u
şedidim ve hayal medidimdir. (İstirhamla) Bunu red edemzsiniz değil mi? (Şairin ellerini
öper.)
Şair_ (Müteşşir olarak) Pek iyi! Olur, redetmem.
Andelib_ (Şairin ayaklarına kapanmak isteyerek) Ah! Üstad-ı muhterem.
Şair_ (Andelib'i tutup yerine oturtarak) Rahat durunuz. Ben kimsenin
ayaklarıma kapanmasını istemem. Söyleyiniz bakayım benimle beraber ne yazmak
fıkrindesiniz?
Andelib_ (Gözlerini tavana direk kuvvetli bir seda ile) Bir numune-i eş'ar ı
edebiye ... İbka-i nam edecek bir kitap ...
Şair_ Şüphesiz ... Fakat ne kesim eserden ... Bir roman mı?
Andelib_ (Sevinçle) Evet, tamam, bir roman. Büyük bir roman.
Şair_ Pekala! Ey bu roman!. ..
Andelib_ (Kollarıyla kendine sarılarak) Bilseniz ne kadar zamandan beri bunu
tehanbul ediyordum.
Şair_ Gerçek mi? ... Ey bu romana dair. ..
Andelib_ (Aynı halde) Bu romanın tabii olunacağı gazetelerde ian edilecek. ..
İlanın başına (yavaşça) sizin resminiz, üstad-ı muhterem! Sizin resminiz konacak.Yani

başında da (kendinden geçerek kuvvetli bir seda ile) benim resmim! Ah! Benim resmim
bulunacak!
Şair_ Evet, fakat en evvel lazım olan şey...
Andelib_ (Güya yazmaya başlayacakmış gibi yazıhaneye sandelyesini
yaklaştırarak) Ne vakit işe başlayacağız? (Masanın üzerinde yer açmak için öte beri bir şeyleri
iter.) Sizin emrinize müntezarım üstad-ı muhterem! Siz benim için hiç sıkılmayınız. (Fesini
çıkarıp şairin önüne kor) Şimdi başlayalım mı?
Şair_ (Andelib'in masanın üzerinde karıştırdığı şeyleri düzelterek) Hayır,
durunuz, öyle olmaz... Şufenizi aklnızda evvala bana yazacağımız şeyin esasını söyleyiniz.
(Yazmaya hazırlanır) Vede...
Andelib_ (Fesini alarak sevinçle) Hangi esası?
Şair_ Romanın esasını?
Andelib_ (Fesini giyerek) Ha! Evet.

Şair_ Bu güncel bir roman mı olacak?
Andelib_ (Sevinçli) Evet güncel bir roman. Hem de mali.
Şair_ Bazı açık yerleri de var mı?
Andelib_ (Daima sevinçli) Evet bazı açık yerleri de var. Hem pek acıklı!
Hikaye piyesi!
'
...•.
Şair_ Onları karıştırmasan fena olmaz. Ççünkü insan bilmeyerek zelf-i yare
dookunuyor... Her neyse vak'anın tarih-i cereyanı?
Andelib_ Hangi tarihte isterseniz üstad-ı muhterem. İsterseniz tarih istibdadde
olsun. Ama yine siz bilirsiniz hangi tarihte ister iseniz ...
Şair_ (Teacüble) Nasıl hangi tarihte ister isem?
Andelib_ Evet. Tarihini siz ta'yin edin.
Şair_ Ben mi ta'yin edeyim! Pek iyi! Vaka nerede geçiyor? Hangi memlekette?
Andelib_ Sizin neresi hoşunuza giderse. İşinize gelirse Fizan'da ...
Şair_ Her ne ise fikir ne?
Andelib_ (Teacüble) Nasıl fikir?
Şair_ Canım öyle ya!. .. Bu romanı yazmakdaki fikir? Maksad?
Andelib_ (Biraz geri çekilerek) Benim! Benim roman yazmağa dair fikrim yok!
Şair_ (Sandelyesinden kalkıp oturarak) Öyleyse siz bana bir roman yazalım
diye nasıl okuyorsunuz?
Andelib_ (Tabiyan şahısla) Afv edersiniz efendim. Ben roman yazmak
istiyorum demedim. Siz bana "bir roman yazalım" dediniz. Bende bitabi' hatr-ı aliniz için.
Şair_ Ya!!! Öyle mi! O halde siz afv edersiniz. Ben yanlış anlamışım. Pek ala
teklifiniz nedir? ... Bir tiyatro risalesi yazmak mı?
Andelib_ (Serur ve şiddetle sandelyesini öyle bir halde şaire yaklaştırırki
ikiside Hisar'ın tam karşısına gelir.) Ah! Evet! Öyle!. .. Bir tiyatro risalesi!. .. Evet bunu
yazalım. Bilseniz ne kadar hoşuma gidecek! ... (Şaire sokularak) Haydi! Haydi! Yazalım.
Şair_ (Geri çekilerek) Müsade ediniz ... Bu tiyatro piyes hakkında piyesi
hakkında fikriniz ne?
Andelib
Fikrim mi ne?
Şair_ Öyle ya! Bu kitabın esası için ne gibi teduratınız var?
Andelib_ Dünyada bundan kolay ne olur biraz düşününce hemen bulunur.
Hürriyet, müsavvat, adalet, ihvet...
Şair_
Pek iyi! Sizde düşünüp buldunuz mu?
Andelip_ (Tereddütle) Hayır. .. Üstad-ı muhterem!
Şair_ (Biraz geri çekilerek) Öyleyse biz ne yazacağız roman değil, tiyatro
değil... Aşunandan bir şey mi? Bir vak'a-ı tarihiye mi?
Andelib_ (Kendinden geçip kemalser atlesinde liyesini şaire o derece yaklaştırır
ki şair geri çekilmeye mecbur olur.) Şuvenat!. .. Vak'a-ı tarihiye!. .. Aman Yarabbi! Aman
Yarabbi! Sizinle şuvenat yazmak ne saadet! Bir vak'a-ı tarihiye yazmak ne adalet!. ..
Şair_ Ey buna dair ne esaslarınız var?
Andelib_ Ne gibi esaslarını mı var!. .. İstibdad .. Hayır, hayır. Bu olmaz ...
Hürriyet, mesavet, adalet, acvet... Daha neler, neler. .. var... yüz tane, var üsdat-ı muhterem!
Bin dane var. .. on bin dane var ...
Şair_ Kafi, kafi. Yalnız birini söyleyiniz.
Andelib_ (Şaşırarak geri çekilir) Birini söylemek!. .. Ben ... Birini ... O? Hayır,
. hayır, olmaz. Olamaz. Almadan gelmez. Mümkün değil.
Şair_ Ne demek! Niçin!
Andelib_ (Mütesserane) Düşününüz, düşününüz bir kere üsdat-ı muhterem!. ..
Ya nekil edeceğim şihuşiniz gitmez ise... Ye onu yavan. Yağsız, tutsuz, bibersiz, fena bulur
iseniz! (Hüngür hüngür ağlayarak) A! Hayır, hayır. Almadan gelmez.

Şair_ (Yerinden kalkarak) Pek iyi! Pek iyi! Şimdi siz beni dinleyiniz. Bu tatlı
mülakatımıza burada lütfen hatim verelim. Artık yetişir. Tahammülüm kalmadı. (açaıngırağı
çalmak için elini uzatır)
Andelib_ (Yerinden fırlayıp şiddetle şairin elini tutarak) Siz ... Siz çıngırağı
çalarak uşağınızı buraya çağıracaksınız?
Şair_ (Diğer elini çıngırağa uzatarak) Müsade buyurunuz.
Andelib_ (Şairin diğer elini de tutarak) Siz ... Siz beni ... Siz bana ... Beraber bir
eser yazmak serur ve saadetinden beni mahrum mu edeceksiniz? Hani ya müsavet... Hani ya
adalet! Nerede kaldı?
Şair_ (Ellerini kurtarmaya çalışarak) Fakat zannedersem ...
Andelib_ (Şiddetle şairin ellerini sıkıp bırakarak elem ve teasürle karışık bi
tavurla) Ah!. .. Bu sizin hakkınızdır üsdat! Hakkınızdır! ... Benim bu genç yaşımdaki derayet
ve ehliyetim bir yavru kuş gibidir. Henüz sema-i edebiyata laikiyle bir vaaz etmeden
kanatlarımı vurmak hakkınızdır. Ellerinizle bağrımı parçalayıp hatamı çıkarmak, çıkarlarımı
koparmak hakkınızdır. (Kapıya doğru giderek) Benim pembe ümitlerim mahv olduktan sonra
sarı haliye ile yaşamak.dan ise bari beyaz ölümle ölup kara toprağa gireyim! Akacak kanım
kaynar kaynar başınızdan aşağı aksın! ... Kendimi öldüreceğim!
Şair_ (Usançla) Pek ala! Haydi gidip öldürünüz.
Andelib_ (Tekrar gelerek) Kendimi şurda, sizin odanızın kapısı önünde
öldüreceğim. Günahı boynunuza.
Şair_ (Yerinden fırlayıp, andelib'i tutarak) Yok! İşte bu olmaz!
Andelib_ (Kendini kurtararak) Evet, evet olur. Hem pek ala olur. Hür değil
miyim! ... Bu kapıdan çıkarken benim cesedimi çiğneyerek çıkmanızı işsterim. ( Masaya
yaklaşıp cebinden kirli mendil inhitar, içi boş portumune vukayeninden kağıt, defter, gazete
çıkaraır. Ve hepsini masanın üzerine koyar.) İşte bunları benim yadigarım olarak saklayınız.
Şair_ (Yazıhanesini koşup Andelib'in koyduğu şeyleri bir tarafa itererek) Rica
ederim. Yazıhanemin üzerini kirletmeyiniz.
Andelib_ (Fesini şairre vererek) Size fesimi de murad olarak bırakıyorum. İçi
hasırsız ama yenidir. Alevdağ! (Gitmeye davranır)
Şair_ (Andelib'i eteğinden tutarak) Rica ederim. Rahat durunuz.
Andelib_ (Şaire dönerek) Hayır, hayır. Bırakınız. Gidip kendimi
öldürecerğim ... benim hep ümidim, hep arzum sizinle müşatereke bir eser yazmak idi. Madem
ki siz bunu red ediyorsunuz. Şimdi bana ölmekten başka bir şey kalmadı... Gel yetiş ey
kırmızı ölüm. Artık mai hayata elveda!
Şair_ (Andelib'i eteğinden çekerek) Lakin ... Hay-i belayı bedla! ... hangi renkte
olursa olsun ben ölümünüzü arzu etmem .... Olmaz ... İstemem ...
Andelib_ (Kendini kurtarmaya çalışarak) Hayır, bırakınız öleceğim.
Şair_ (Bırakmayarak) Olmaz. Ölmeyeceksiniz.
Andelib_ Artık hayat bana haram olsun.
Şair_ (Andelib'in kapıdan çıkmaması için önünü keserek) Olmaz diyorum ...
Geliniz. Ne yazmak istiyor iseniz müşeterekan yazalım ...
Andelib_ (Birden bire şairin ayaklarına kapanır sonra omuzlarına sarılıp
kollarını şairin boynuna ve ayaklarını beline sararak şairi öpmeye başlar) Ah! Üsdat-ı
muhterem! ... (Öperek) Ne sa'adet! (diğer yanağından öperek) Ne mesret!
Şair_ (Boğulma derecesine gelir ve hayli uğraştıktan sonra kendisini
kurtararak) Off!!! Evet, evet... Pek iyi! Oldu! Oldu! Sizinle bir şey yazacağız (Andelib'in
masasının üzerine bıraktığı şeylerei iade ederek) Evvela şunları alınız. (Masanın üzerinde
orak meyanında bir şey arar.) Hürriyet gelmesinin suv-i istimal edildiğine ve hürriyet ile edeb
gelmesinin tevvum olduğuna dair bir şey kaleme almış idim. Onu size vereyim de ... Hah!
İşte! ... Mesude halinde ... (Andelib'e kağıdı uzatarak) Alınız. Bunu tusi'a-i vetiziyan ediniz.

Andelib_ (Kağıdı iterek) Nasıl! Ben mi!. .. Ben mi!. .. O! Düşünmüyor musunuz
üstad-ı muhterem? ... Sizin fenerinizi tahrib ve tehrif etmek gibi bir tehlikeye ben kendimi
nasıl atarım? ... Bu, bu cinayet, bir celadelik olur!
Şair_ (Alıklaşarak) Ey!. .. Öyle ise!. .. Ne olacak!. .. Fikri ben bulayım; tevsi-ive
tezyinini de ben mi yapayım? ... Size söylerek yazdırmamı mı istiyorsunuz? (Yazıhaneyi işaret
ederek) Pek iyi! Hanginiz sıkılmasın ... Oturunuz şuraya. Ben söyleyeceğim siz yazacaksınız.
Andelib_ (Şaşırıb mahcubane) Ah! Üstad-ı muhterem oraya! Sizin sandelyenize
oturmak! (Sandelyeyi alıp öperek) Bu mübarek kalemleri tutmak! (Birden bire kalkarak)
Hayır, hayur bir harf bile yazamayacağım! Daha iyisi bizzat siz yazınız.
Şair_ Ben mi yazayım!. .. O halde sizin müşterek eser yazmakdaki vazifeniz ne
olacak?
Andelib
Benim mi?
Şair_ Evet sizin.
Andelib_ Pek sade!. .. Siz yazdıktan sonra ben de yanlışları teşhih edeceğim.
Şair_ (Boğulurcasına bir halde hayret ve hiddet ile karışık bir sekvetle) A!!! ...
Siz ... benim ... yanlışımı!. .. (Andelib'i gayet ihtiyatla kapıya doğru iterek) Pek ala!. .. Olur.
Olur. Fakat bugün pek aceliyetim var ... Sonra ben size haber gönderirim ... Şimdi siz teşrif
ediniz de benim ...
Andelib_ (Şaire dönerek) Zahmet buyurmayınız üstad-ı muhterem! Ben kendim
gelirim. Buna pek acele ediyorum ... Bilseniz bu benim için ne derur, ne saadettir. .. Yakında
sizinle teşrif edeceğim değil mi üstad-ı muhterem? ...
Şair_ Öyle ya! Öyle ya!. .. Müsterih olunuz. Uğurlar olun.
Andelib_ Allah ömürler versin, benim meslekdaşım. (Andelib çıkar. Sokak
kapısının kapandığı işitilir.)
Şair_ (Bağırarak) Hamit! Hamit!

DÖRDÜNCÜ MAHLAS
Şair, Hamit

Hamit_ (Kapının önüne gelerek) Efendim.
Şair_ Niçin bu adamı içeriye aldın? Ben sana her kim gelirse gelsin burada
olmadığımı söyle dememişmiydim?
Hamit
Demiş idiniz.
Şair_ Ey! Demin anlayamamışsın?
Hamit
Anladım.
Şair_ Sözümü tekrar ettirme, haydi işine git. (Hamit durur) ... Ne duruyorsun
gitsene a!
Hamit_ Bir kadın gelmiş. Yanında bir de kokana var ... Sizi görmek istiyor.
Şair_ (Teacüble) Bir kadın mı!. .. Nasıl kadın?
Hamit_ Kadın gibi kadın.
Şair_ Kibarca bir şey mi?
Hamit_ (Sırıtarak) Para çıkını göstermedi.
Şair_ Öyle değil bedla ... Sanki üstü başı temiz mi!
Hamit
Temiz!. ..
Şair_ (Etrafa) Mutlaka eş'arıma ceyran olanlardan biri olacak. (Hamit'e)
Şurada benim lev şişemi ver. (Hamit etrafına bakınır) Ta şurada, küçük masanın üzerinde bir

torba koku şişesi, onu ver. (Hamit şişeyi verir. Şair saçına, sakalına, üstüne, leventa sarı şişeyi
iade ederek) Şuradam satırımı da ver. (Hamit asılı redingunu şaire getirir.) Hamit git o hanımı
buraya getir.
Hamit_ Kokonayı ne edeyim?
Şair_ Onu da-beraber getir. (Hamit çıkar demek bu hanım alafranga bir şey.
Dam-ı sevinirle gezici. Bir müddet sonra rastıklı, düzgünlü ve hiç bir münasebet olmayacak
suratta süslü; ve gayet çirkin hamamla tualeti makmal ve kendisi çirkin bir madam sonunda
içeri girerler. Hamit gider.)

BEŞİNCİ MAHLAS
Şair, Nesime, Meri

Şair_

(Nesime'nin yüzüne bakmayarak birden Meriyle) Buyrunuz hanım

efendi.
Nesime_ (Aşuve ile selam vrerek) Efendim. Rahatsız ettik.
Şair_ Aman efendim, o nasıl söz. (Nesime'nin yüzünü görerek etrafa) Vay!
Bu ne mehrumat şekil şey.
Meri_ (Şaire yaklaşarak) Bu nejur mübra.
Şair_ (Meri'yi görüp ekşi çehre ile) Bu nejver madam!
Meri_ Yerdin! ... Madam değil. Madam u azil.
Nesime_ Efendim meri daha kocaya varmamıştır.
Şair_ Ya öyle mi! (Etrafa) Kırk beşlik var.
Meri_ Daha nişanlanmadım bile ...
Şair_ (Fransızca) Zuvuu dömerd milyarder madmazel!
Nesime_ (Yanlış Fransızca ile) Avekergare meri poporle Fransa.
Şair_ Ne buyurdunuz?
Nesime_ Yani ... şey ... Meri maalesef Fransızca bilmez. Benim
müdesteremdir.
Şair_ Ya! ... Bin defa affınızı talebederim madmazel.
Meri_ Mersi ... Bir şey değil.
Nesime_ (Daima işve ile) Geçende ceridenin birinde ...
Şair_ Lütfen oturunuz.
Nesime_ (Oturarak) Mersi ... Geçende ceridenin birinde ...
Şair_ Madmazel siz de oturunuz.
Nesime_ O ayakta dolaşır. Adetidir. Sizin o güzel tablolarınızı seyredecek.
Resim meraklısıdr. (Meri odada dolaşır. Şair yerine oturup endişe ile ikide birde Meri'ye
bakar.) Geçende ceridenin birinde ... Ama bilmem hangisinde ... O kadar çok gazete çıkıyor ki
adlarını ezberlemek mümkün değil. Siz hangisini okursunuz?
Şair_ (Gözleriyle meri'yi takip ederek) Hangisi ile geçerse.
Nesime_ Çok iyi edersiniz ... Ne ise ceridenin birisinde kadınların da erkekler
gibi mültehedmet etmesini ve okumak yazmak bilen kadınların gazetelere yazı yazmasını
tavsiye etmiş idiniz.
Şair_ (Daima meri'yi gözetleyerek) Evet ve zaif nüsvane dair yazdığım bende
de.

Nesime_ Ah! Manşör mösyö! Sizin bu bendeniz bir çok malumatlı kadınlar
gibi cariye-i güzide. (Düşünerek) Şey etti ... Aman bakayım ne ettiydi? ... Fransızca nasıl derler
ona? İkamedden çıkmış!
Şair -, Antu seyazmı.
'-

Nesime_ Pardon bu kelimeyi. Ne demektir?
Şair_ (Hemen masanın üzerinden kamus-u açıp bu kelimeyi bularak
nesime'ye gösterir.) Antuseyazmıtehziyin ve tacib-i mevcub olmak, hayetde bırakmak,
heycana getirmek, mehyic etmek...
Nesime_ Hayır, hayır öyle etmedi... Anlı bir şey etti ama...
Meri_ (Nihayette bir resim levhasının önünde önünü dönüp) Fransızca an
işan demek imiş. Bunu bana şapkacı Zabil söyledi.
Nesime_ (Meri'ye dönerek) Benim dediğim Zabil'in dediğini an değil.
(Şaire) Başı anlı bir kelime enkürüne... Hayır öyle de etmedimi...
Şair_ Ankurazemi? Yani gaynetemi götürdü?
Nesime_ Tamam! Evet. İşte öyle etti. (Bu aralık meri gelip masanın diğer
başına oturur.. Ve şair ile nesime'nin konuşduğu müddet masanın üzerinde bulunan kitab,
kağıt, kalem vesaire gibi eşyayı karıştırır. Şair hem nesime ile konuşur ve hem de meri'nin
karıştırdığı şeyleri alıb diğer tarafa koyar.)
Nesime_ İşte bu yazdığınız bendi okur okumaz cariyenize bir cesarettir
geldi. Hemen birden fırladım. (Oturur) Yazmağa başladım.
Şair_ Çok iyi ettiniz. (Meri'nin elinden kitabı alarak) Pardon madmazel!
Nesime_ Ebelerin alim-i insaniyete ettikleri hedimete dair... (Birden bire)
Fakat rica ederim bey efendi validem ebe olduğu için taraftarlık sevdasıyla bu bendi yazdım
zannetmeyiniz.
Şair_ İstiğfar! Valideniz hanımın ebe olduğunu şimdi sizden işitiyorum.
(Meri'nin elindeki şişeyi alarak) Pardon madmazel!
Nesime_ İftihar etmek gibi olmasın ama, validem pek mahirabedir.
Diplomalı, tecrübeli. Akerdülethane göre lazım görünüyorsa.
Şair_ Hayır efendim, bendeniz binarem.
Nesime_ (Kırıtarak) Ya öyle mi?... Cariyenizde tevellüm ... (Utanıb başını
çevirir.)
Şair_ (Etraf) Acaba kendini bana satmak mı istiyor. (Meri'nin elinden
hikayeyi alarak) Pardon madmazel!
Nesime_ (İşve ile) Dul kadınlara... hatta pek genç yaşında dul kalan (içini
çekerek) bi çare kadınlara dair de bir şey yazacağım.
Şair_ (Sıkıntı ile) Çok iyi edersiniz. (Meri'nin elindekini alarak) Pardon
madmazel!
Nesime_ Ebeler hakkında yazdığımı müsade ederseniz okuyayım. ( El
çantasından bir kağıd çıkararak) Pek uzun değil başınızı ağrıtmam.
Şair_ (Sıkıntı ile) Size zahmet olmasın. Bendenize bıraksanız da okusam...
Nesime_ Aman bey efendi, yazım pek okunaklı değildir. Ne kadar olsa
kadının yazısı. (Kağıdı şaire gösterir.) Baksanıza...
Şair_ (Bakarak) Fena yazı değil. (Etrafa) Tıbkı hampersüm nutasına
benziyor.
Nesime_

Ben demin semamesi (Okuyarak)
Ah! Ebeler ebeler
Ne mahmuder ebeler!
Ellerinden kurtulur
Necibe münetter gibiler.
Şair_ A! Maşallah! Sizde şairlikte var.

Nesime_ (İftiharla) Efendim bu şiir değil. Mani tarzında beyit. Dinleyiniz.
(Okuyarak) <<Ebelerin bu alem-i insaniyete ettikleri hadimetleri inkar edenin alla iki gözünü
kör etsin!>>
Şair_ A! Bu pek şiddetli!
Nesime_ Dinleyiniz. (Okuyarak) <<Düşününüz bir kere, pencerenin önüne
oturup elinizi sokağınıza koyup düşününüz; ebeler nedir? ... Beni beşeri olmakla beraber
kadındır. Kadın nedir? ... Beni beşeri doğurandır. Doğurtan kimdir? ... Ebelerdir. Eğer ebeler
olmaya idi beni beşer olmayacak idi.>> (Okumasını keserek şaire) Yani nasıl buluyorsunuz?
Şair_ Ne keski!
Nesime
Koman?
Şair_ Ne keski. Yani ali alakalı!
Nesime_ Cariyenize ekşi dediniz gibi değildi.
Şair_ Estafurullah. (Meri'nin elindeki kağıtları alarak.) Pardon madmazel!
Yırtılır.
Nesime_ (Okuyarak) <<Bu mecekhür manhuriyatı benemce ihraremti kim
doğurdu? ... Kadınlar. Kim doğurttu? ... Ebeler. Biz annelere medyun-u şükeranız. Alim
medeniyet her an, her lahza ebeleri aguş-u himayesine olmalı insaniyet ebeleri kucağında
taşımalı. <<İşte bu kadar imza; Nesime.
Şair_ Bitti mi?
Nesime_ Evet. Şimdi bunu lütfen bir gazeteye gönderiniz.
Şair_ (Şaşırarak) Nasıl! Ben mi?
Nesime_ (Rica ve işve ile) Afv edersiniz. Erkeğim yok ki onunla
göndereyim. Genç kadınların da gazete idarelerine gitmeleri münasib değildir. (Kağıdı şaire
verir.)
Şair_ (Kağıdı alarak) Pek doğru! Veriniz ben hamit'le gönderirim.
Nesime
Hamit'le mi? Nasıl Hamit'le?
Şair_ Bizim uşak Hamit'le. (Meri'nin elinden kağıdı alarak) Pardon
madmazel kırılır.
Nesime_ (Gülerek) Ha! Ben Hamit dediğinizi başka şey anladım. Yani
hamit edecek imiş iniz gibi ... Sizden bir ricam daha var. Malum ya kadınlar buldukça yok olur
mu nesir pek efendi! Şu ilin melakatımızda göstermiş olduğunuz lütfikarlık pek hayır huvah
olduğunuza deblet ediyor.
Şair_ (İstemeyerek) Hüsn-ü teveccühünüz.
Nesime_ Sizden bu kez ceğiz içinde bir ricam var. (Meri kırıtır.)
Şair_ Ne gibi?
Nesime_ Bunun tiyatroya pek merakı vardır. Ya evde aynanın karşısına
geçip akşamlara kadar kendi kendine oynar. Söylenir. Validesi kızın bu halinden çıldıracak
diye korkuyor. Kuzum bey efendi şunun bir çaresine bakın.
Şair_ Buna ben ne yapabilirim?
Meri_ (İşve ile) Çok!!! Herşey! ...
Nesime
Kız sen sus! Ben anlatırım. (Şaire) Bilmem hangi paşanın
konağında vaktiyle leblebici o perasini oynamış. Sesi güzeldir. Haydi Meri bir şey oku. (Meri
bile teklifane bir sesle bir o yöre parçası okur.)
Şair_ (Kulaklarını tıkayarak) O!!!
Nesime_ (El çırparak) Bravo! Bravo!
Şair_ (Devam etmek isteyen Meri'ye) Kafi! Kafi! Yorulmayınız.
Nesime_ Bey efendi. Şu kızı yani amatör kumpanyalarından birine tavsiye
ederseniz minnettarınız olurum. Sayenizde mal mülk sahibi olur.
Şair_ Fakat hanım efendi bu amatör kumpanyaları bugün varsa yarın
yoktur. Agane-i maliye modası kaçınca, yani artık halkımız agane veremeyecek bir hale

gelince bu amöterlerinde işi biticek. .. Hem niçin diğer temelli tiyatro kumpanyalarından birine
girmiyor?
Nesime_ A beyim bu amatörler ortaya çıktı çıkalı bu temelli tiyatro
kumpanyalarının temeli kaldı mı ya ... Hem validesi diyor ki genç kızlar için (hicabeli) tiyatro
kumpanyaları pek tehlikeli imiş.
Şair_ Vak'a orası öyle ise de ...
Meri_ Tiyatroda diğer ne türden tutunuzda taa küçük rol oynayan aktöre
varıncaya kadar (ezilib büzülerek) kızların yanına sokulub kulaklarına deheşetli, hem pek
dehşetli şeyler söyler imiş.
·
Nesime_ (Teacüble) A! A!
Meri_ Boğazınıza sokulur böyle.
Şair_ Evet. Evet.
Meri_ Perdecinin herifi de sayar isen sonra biletçiler falan ... Cümlesi
arsızlık ederlermiş ...
Nesime_ İşte bunun için validesi Meri'nin hüsgaran kumpayasına
girmesini istiyor.
Şair_ İyi ama orada da diğer küfürler pek sert, pek acaib. Aktörler ağrib-i
garaib.
Meri_ (Ayağa kalkıp şaire) Aman benim! Söz bilirseniz.
Şair_ Pek iyi. Elimden geldiği kadar çalışırım.
Nesime_ (Kalkarak) Lütfünüzle var olunuz müneşir ben.
Meri_ Teşekkür ederim.
Nesime_ Teşekkür ederiz.
Meri_ Teşekkür eder.
Şair_ Kim?
Meri
Validem.
Nesime_ (Şaire sokularak) Lütfen cariyenizi de bir gazete idaresine tavsiye
eder ve mahrum takdim ederseniz arzu ettiğiniz vecihle çalışırım.
Şair_ (Biraz infial ile) Takdime lüzüm yok tavsiye etmek kafi.
Meri_ (Nesime'nin taklidini yaparak) Lütfünüzle var olunuz münaşir bey.
Nesime_ Minnetdarınız (temane eder.)
Meri_ Minnetdarınız (revarans yapar.)
Şair_ (Her ikisini de hitaben) Minnetdarınızdırlar.
Nesime ve Meri_ (Beraber) Kimler?
Şair_ Valideleriniz.
Meri_ (Rol yapar gibi) Ah! Siz ne kadar büyük, ne kadar güzel, ne kadar
merhametlisiniz. (Şairin elini tutarak) Veriniz elinizi tutayım. Benim oynayacağım rolün nasıl
olduğunu göreceksiniz. (Şairin elini bırakarak) İşte size aşikane bir parça. (Kollarını açarak)
Gel benim gel... Gel benim özüme sizi seviyorum. Sizin için ölüyorum ... gel kucağıma gel...
(Mani vüsane bir türle kollarını indirerek) Ah! Hain! Ah! Zalim!. .. Beni redediyorsun ha!
Öyleyse ben senin kucağına atılayım! (Hemen şairin boynuna sarılır.)
Nesime_ (El çırparak) Bravo! Bravo!
(Şair kendini Meri'nin kolları arasından kurtarmaya çalışır. Bu aralık Hamit
içeriye girer. Meri'yi şaire sarılmış görünce hemen arkasını döner.)
ALTINCI MAHLAS
Evvelkiler Hamit

Hamit_ (Arkası dönük olduğu halde) Efendim geliyor.
Şair_ (Meri'den kendisini kurtararak) Ne geliyor?

Hamit_ (Daima o halde) Misafir.
Şair_ (Teacüb ve hiddetle) Yine mi?
Meri_ (Şaire yaklaşarak:) Nasıl rolüm?
Şair_ (Meri'yi iterek) Hamit yüzüne dön. (Hamit Kemal tereddütle döner)
Nesime
(Kahkaha ile gülerek) Galiba Hamit oyundan mütasır oldu.
j,

Hamit_ (Önüne bakarak) Efendim, Suadi efendi geliyor.
Şair_ (Telaşla9 Buyursun! BuyursunI (Etrafa) Başka türlü bu kadınlardan
kurtuluş yok.
(Hamit süratle çıkar.)
Nesime_ Erken misafir mi geliyor?
Şair_ Evet, evet. Efeyle mühim bir işimiz var da... Ben sizin tusiyenameleri
size yazarım. Siz bir adam gönderip aldırınız.
Nesime_ Meri'yi gönderirim alır.
Şair_ (Telaşla) Hayır, hayır. Ona zahmet olur.
Meri_ Öyle ise gönderiniz... Yahut (işve ile) lütfen siz getiriniz.. beyoğlu.
Tarlabaşı. Yigirmi dokuz.
Şair_ Pek iyi.
Nesime_ (İşve ile) Müsadenizle benim. İnşallah teşkire gelirim. (Kapıya
doğru gider.)
Meri_ (Gayet oynak bir halde) Beyoğlu. Tarlabaşı. Yigirmi dokuz. Meri.
(Nesime ile beraber çıkarlar.)
Şair_ (Arkalarından bakıp geniş bir nefes alarak) Of!!!
Fakat bu ne kepazelik!... Vak'a kadınlarımızın da inhad ve bend-i benleriyle
örtbaslı elazım ise de... Bu içim pek öyle yadigarlar ile değil!...

YEDİNCİ MAHLAS
Şair, Suadi ve Sonra Hamit

Suadi_ (Pardesüsüyi omzuna atmış ve elinde kalın bir baston olduğu halde
yıldırım gibi bir süratle girip telaşla) Evvela kısaca sabah şerifeler hayır olsun.
Şair_ Vay! Suadi Efendi... Birader sefa geldin. Seni Allah yolladı. Pek
meşgul bir münasib kalmış idim.
Suadi_ (Gezinerek) Resmiyeti bırakalım.. Sen siyah-i şairlerden olduğun
için vak'a siyahilerisini bulmak, görmek adet olduğunu bilir ise de... Deminden tıraş olurken
düşündüm, taşındım. Alenen hürriyetten biri herkes tiyatro merakına düştü. Kimisi oynuyor,
kimisi yazıyor. Biz ne duralım? Dedim. Hemen yine bir tiyatro piyesi yazıvermek fikri
geliyordu. O kadar güzel ki ad-ı tekiyamak:gibi... Seninle beraber bunu yazmak için hemen
buraya gedim. İşine gelir değilse ha?
Şair_ Fakat ben...
Suadi_ (Şairin sözünü kesip masanın etrafında dolaşarak) Bu mükemmel
bir piyestir. Zihnimde hepsi tamam. Yedi dakika içinde baştan aşağı kadar yaptım.
Görüyorsun ya, ne kadar süratli çalışıyordum! Değil mi ha?... Yedi dakikada bunu yazabiliyor
idimde... Fakat aklıma sen geldin.. Malum o geçen gün yeni amatör tiyatrosuna gitmek için
en bana on buçuk kuruş ödünç vermiş idin. (Sola geçerek) Bu hatırıma geldi. (Şaire dönerek)

İşte o anda kendi kendime dedim ki: <<Haydi gidip şunun parasını vereyim.>> (Eli
yeleğinin cebine sokar.)
Şair_ (Kalkıp elini uzatarak) Adam sende. O kadar acelesi yok idi.
Suadi_ (Cebinden bir diş helali çıkarıp dişini karıştırarak) Fakat
vermeyeceğim; dedim.
~-~
Şair_ (Endişe ile) Vermeyecekmesin?
Suadi_ Hayır. Sana on değil. On bin, on beş bin kuruş vereceğim .. B u
yazacağın piyesi mevki temaşaya koydurarak kazanacağız para ile işte bunun için geldim.
Şair_ Afv edersin birader. Benim ancak ...
Suadi_ Ancak oturup yaz.
Şair_ (Şaşırarak) Sen niçin yazmıyorsun?
Suadi_ Ben pek asabiyim imlayı doğru yazamam. Hem de ayakda
dolaşmalıyım. Zira ben başkaları gibi değilim. Bir piyes yazacağım fakat onu hem yazar, hem
oynarım. Seyrederim. Taklidini yaparım. (Tehic ile gezinir) Evvela meyhaneye tertib edelim.
Bu gayet elazımdır. Bunu hiçbir müalif düşünememiş. Yalnız yazmış (Şairin önünden masayı
kaldırıp sağ tarafa götürür. Şair sandalyesi üzerinde önü boş kalır.) İşte mizansen böyle
olacak. (Şairin önüne bir sandalye koyarak) Gördün mü? (Daima sandalyesinde oturan şairi
kollarından tutup kaldırmaya çalışarak) Ben başka türlü çalışamam.
Şair_ (Suadi'yi men etmek isteyerek) Dur, canım, ne yapacaksın?
Suadi_ (Şairi kollarından tutmuş olduğu halde msaya daoğru sürükleyerek)
Sus!. .. Şuraya otur, canımı sıkma. (Şairin ortada kalan sandalyesini alıp şaire vererek) Al şunu
haydi! Haydi! Otur. ... (Dolaşarak) Piyesimin eşhasıyla dolaşırım. Onlarla konuşurum.
(Sıçrayarak) Onlarla çarpışırım. Döğüşürüm ... (Bir sürü nazımla) Nasıl ha!. .. Hazır mısın?
Yaz bakalım.
Şair_ (Etrafa) Hay, çılgın hay!
Suadi_ (Gezinerek) Piyesin ismi ... Meşrutiyet... Bu isim nasıl? ...
Hürriyetmi diyelim. Yahut adalet. Ve yahut meşavet... V e yahut evcet... Ve yahut...
Şair_ (Suadi'nin sözünü keserek) Hayır, hayır ilk isim iyi.
Suadi_ Pek ala! Meşrutiyet olsun ... 24 perde, kırk sekiz korniş ... Şey tablo
diyecek idim ... Sahne bir meydanlık. (Dolaşarak) Sık bir ormanda geniş bir meydanlık. Hiç
ses seda yok. Saat onu çalar.
Şair_ Nerede? Ormanda mı?
Suadi
Ormanda.
Şair_ Canım ormanda saat olur mu?
Suadi_ Sen karışma yaz ... Saat onu çalar. (Masanın üzerindeki çıngırağı
alıp on defa çalar. Hamit koşarak gelir.)
Hamit_ (Nefes nefese) Geldim, efendim geldim. Aşağıda idim. Koşa koşa
geldim.
Suadi_ (Şaşırarak) Ne istiyor?
Hamit_ Siz çıngırağı çalmadınız mı?
Şair_ Senin için değil Hamit.
Suadi_ (Hamit'i dışarı iterek) Senin için değil dedik ya. Haydi git işine,
bizi rahatsız etme.
Hamit_ (Çıkarak teeccüble) Acaib? (Gider)
SEKİZİNCİ MAHLAS
Şair, Suadi

Suadi_ Tatsız şey!. .. Tam tatlı yerinde böyle kesmek? Tekrar başlıyorum ..
Saat onu çalar. (Çalmak için çıngırağı alırken)

Şair_ (Çıngırağı vermeyerek) Çaldı ya.
Suadi_ Çaldı ama bu uaşak ...
Şair_ Bir daha çalarsa o vakit yirmiye çalmış olur.
Suadi_ Bu da doğru. (Fesini arkaya doğru koyar. Perde süsünü manto gibi
omuzlarına atar. Beline kıliç gibi bastonu sokar.) Bir genç kahraman haliyle gezinir.)
Şair_ Bu oyun askeri bir oyun mu?
Suadi_ Hayır, melani.
Şair_ Melani ne demek?
Suadi_ Mülk gelmesinin ahirine bir yağ nesibi aleve edince Fransızca
feneri gelmesinin tercüması olur.
Şair_ Ya! Demek bu oyun cinli perili bir şey.
Suadi_ Evet, evet... Sen yazmana bak ... Vak'a peri hürriyet ile afriyet-i
istibdad arasında geçiyor ... Ben öyle saçma şeyler yazmak istemem. Böyle esaslı almalı ...
Piyesimin içinde öyle uzun uzun can sıkıcı nesler yok. Kısa cümleler. Fakat manider.
Şair_ Eşhasıda iki kişiden mi ibaret?
Suadi_ Yok canım. Daha çok eşhası var. Sırası geldikçe söyleyeceğim ...
Metla-ı zalim namende biri, vardı ki tiyarak rolüdür. Sonra bir de ihtiyar. Nurani yüzlü biri
var. Bu da adalettir. İkinci perde de bir çok masum çocuklar var bunlarında ismi ahvet... Ah!
Görsen! ... Komik rolünü görsen! .... Parmağın ağzında kalır. Kör, topal, kambur bir şey
bununda adı mesa vet. ..
Şair_ Bu oyunda hiç kadın yok mu?
Suadi_ Var ... Ümid ve şer isminde iki genç kız var. Bunlar kanatlı melek
rolü yapacaklar. Görsen ne parlak olacak, ne parlak! ... Ne alkışlar alınacak! Bu melekler
daima peri-i hürriyet başı ucunda uçucak ... İşte meyz-i insan dediğin böyle olur ... Fakat bu
melekleri nasıl uçuracağım? İşte buna aklım ermiyor.
Şair_ Adam sende! Düşündüğün şeye bak. Bu günlerde ne gehzeur olan bu
kadar amatör aktör kumpanyalarının bu kadar mahir de bir götürüleri var elbet birinden biri
uçurur.
Suadi_ Her neyse bunu sonra düşünürüz. Haydi sen yazmana bak.
Şair_ Deseki bu senin piyesin mükemmel bir sahne meşrutiyeti erane
edecek?
Suadi_ Evet. Ama ikinci perdeden sonra. Birinci perde peri-i hürriyet ile
ifriyet-i istibdad arasında mücadele. Hem pek devamlı bir mücadele. Bazı öyle kulyalar var ki
ifriyet-i istibdad peri-i hürriyete galiba edecek gibi görünür. Bir gün varsın oraya o ihtiyar
adalet. O pirfeni girerde iş değişir ... Ay az kaldı unutuyordum. Bu eşhas meyanında bir de şer
i penhiye ihad femanda biri var. İşte en güç rol budur. Korkuyorum ki bunu layıkıyla
oynayacak bir aktör bulamayacağım.
Şair_ Canım elbet bu rolü oynayan da bulunur.
Suadi_ Bakalım. Bunu da sonra düşünürüz. Haydi sen yazmana bak.
Şair_ Bu senin peri-i hürriyet dediğin asker mi?
Suadi
Asker. Hem de kahraman bir asker. Haydi sen yazmana bak.
(Heyecanla dolaşmaya başlar ve masanın önünden geçerken beline kılıç gibi takmış olduğu
bastonun ucuyla masanın üzerindeki kağıtları, kitapları yere düşürür.)
Şair_ (Birden kitapları toplayarak) Dikkat et birader.
Suadi_ Sözümü kesme. Peri-i hürriyetin söylediklerini dinle. (Ayaklarını
yere vurarak at gibi sıçrar.)
Şair_ Ne o! Sen at gibi sıçrıyorsun ... Peri-i hürriyet at üzerinde ni?
Suadi_ Hayır. (Sabırsızlıkla tepinir. Dehşetli bir tür alıp sedasını
değiştirerek) İşte otuz üç saatten beri beni burada bekletiyorsun. Nihayet gelecek misin
ifriyet! Gelecek misin sefil! Alçak! Yoksa benim oraya gelip suratına bir kaç takat atmamı mı
bekliyorsun? (Bu aralaık Hamit şiddetle içeri girer.)

,
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DOKUZUNCU MAHLAS
Evvelkiler Hamit

Hamit

(Hiddetle) Ne! Ne! Bana mı tokat vuracaksınız? Geliniz. Vurunuz

bakalım!
Suadi_ Bu herif deli midir nedir! (Hamit'den uzaklaşır.)
Şair_ Hmit ne oluyorsun?
Hamit_ Ne olacağım. Bu benimle uğraşmak istiyor. Deminden beri
çıngırağı çaldınız. Şimdi de bu efendi ben gelmiyorum diye bağırıyor. Gelmezsen tokat
vuracağım diyor. Haydi gelsinde vursun bakalım.
Suadi_. Bu söz sana değil sen istibdad mısın?
Hamit_ Evet, oldum.
Suadi Ne oldun?
Şair_ Hamit öyle değil... Sen iskigebet.
Hamit_ (Başını sallayarak) Çok şey!... Çok şey!... (Öfke ile gider.)

ONUNCU MAHLAS
Şair Suadi

Suadi_ (Kendinitoplayarak) Nerede kaldığımı unuttum... Ha! Evet.
(Tekrarlayarak) Nihayet gelecek misin ifriyet! (Birden bire yerini ve sesini değiştirerek) Bu
arada sahneye bir adam atılır. (Atlayarak) Bu gelen ifriyet-i istibdaddır. <<Ey! İşte geldim.>>
diye bağırıp peri-i hürriyet dehşetli bir tür takınır. (Yerini değiştirp diğer tarafa şairin
karşısına geçerek) Geldin ha! (Diye bağırır. İfriyete hücum eder. Elleriyle, ayaklarıyla,
omuzlarıyla, hücum yapar.) Alçak! Sefil! Kendini müdafaa et bakalım. Elimden
kurtulabilecek misin? Seni geberteceğim. (Bastonunu şaire doğru sallamaya başlar. Şair,
evvela kitapların arkasına büzülerek kendini muhafaza eder isede Suadi de masanın üstüne
çıkıp, muharebe ediyormuş gibi elinde bastonu etrafa sallar. Bu esnada içerde bir gürültü
işitilir.)
Şair_
(Masanın altında) Aman! Suadi birader!... Dikkat et... Masa
devrilecek...
Suadi_ (Masanın üzerinde sıçrayarak) Dur! Sus! Geberteceğim!
Şair_ Masa kırılırsa altında ezileceğim... Ben ifriyet-i istibdad değilim,
Suadiciğim!
Suadi_ (Masanın üzerinden inip meaimetle) Rica ederim, sözümü kesme.
Fenerimi alt üst ediyorsun. Hem artık korkma mücadele hitam buldu.
Şair_ (Masanın altından çıkıp sandalyesine ilişerek) Ah! Çok şükür!...
Vurulan kim?
Suadi_ İfriyet-i istibdat. Vuruldu. Otların arsına yuvarlandı ağır yaralı.
(Yere yatıp uzanır) İşte böyle yere yatıyor... O kahraman peri-i hürriyetde ifıiyet-i istibdatın
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yarasını sarıyor fakat dikkat ve ihtimamı bi huda. Çünkü istibdat olacak. (Sesini kısarak) Sesi
çıkmıyor. Ancak işitiliyor.
Şair_ (Yazarak) Böyle sessizce daha iyi oluyor.
Suadi_ (Köpek gibi uluyarak) Ah! Canım yanıyor. Yanıyorum. Göğsüm
- I y anıyor. Su yetıştırınız
' ' ' ' su.I
yanıyor... Ah l. 1· m- d adl. S u....

ON BİRİNCİ MAHLAS
Evvelkiler Hamit
Hamit
yanıyor?

Aman!

(Elinde bir kova ile gelerek) Yangın mı var? Nerede? Neresi

Suadi_ (Doğrulup yerde oturarak) Yine mi bu!
Şair_ Bizi rahatsız etme Hamit.
Hamit_ (Şaşkın bir halde) Yangın yok mu?
Suadi_ (Daima oturarak) Sen deli misin, nesin?
Şair_ Bu ne sersemlik!
Hamit_ (Elindeki kovayı gayri ihtiyarı bırakarak) O!! Yaptınız ha!
Suadi
(Kovanın yere düşmesinden korkarak derhal sıçrayıp kalkar)

Hamit_ (Eliyle yarayı ovuşturarak) Ha!... Hani yok mu o sulanın üstündeki
taş bebek... İşte o kafama düştü.
Şair_ Hangi taş bebek?... Korkarım benim vanus hanlını düşürdün?
Hamit_ Ben düşürmedim. Siz burada depreşirken o kafama düştü.
Şair_ (Ma-i yusane) Kırıldı mı? O benim güzel hanlem kırıldı mı?
Hamit_ Kırıldı ya!
Suadi_ Sende bunun için mi buraya geldin?
Hamit_ Onun için geldim. Siziz gürültüyü komşular duymuş. İmam efendi
yüncüyü göndermiş. Artık bu evden çıksın demişler.
Şair_ (Yerinden fırlayarak) Ne??? İşte bunun imkanı yok. Ben bu haneden
gayet memnunum. (Hemen masayı kaldırıp eski yerine koyar)
Suadi_ Canım bu mesele ile sonra meşgul oluruz. Böyle ufak tefek şeylerle
işimizi terk etmeyelim. Haydi başlayalım. (Eğilip birden bastonunu alır. Hamit bunu görünce
kendisini dövücek zannıyla dışarı fırlar)

ON İKİNCİ MAHLAS
Şair Suadi

döveceksin?

Şair_

(Suadi'nin üzerine atılıp tutarak) Ne yapıyorsun? Uşağımı mı

Suadi_ (Gayet sakince) Hayır... İfriyet-i istibdad öldü. Per-i hürriyet
kılıcını kınına sokar. (Kılıcı kınına koyar gibi bastonun sol tarafına sokar)
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Şair_ (Bastonunu çekip aldıktan sonra tekrar Suadi'nin eline vererek)
Hayır, hayır... Artık peri-i hürriyet olmaktan vazgeç. Bastonunu adam gibi eline al. Bu sabah
bu kadar kafi.
Suadi_ İyi ama...
Şair_~Alet tarifini sizin evde ikmal ederiz.
Suadi_ Yok!!! Mümkün değil. Bizim ev pek dardır. Bundan sonraki
perdeler çok kalabalık.
Şair(Suadi'yi dışara iterek) Öyle ise tenha bir yerde geniş bir konak
'
tutarız. Şimdi bir çok boş konaklar var... Haydi uğurlar olsun.
Suadi_ Evet evet. Benim otuz beş metre boyunda on yedi metre arzında
salonlu bir konak biliyorum. Ucuzca, onu tutarız.
Şair_ Olur, olur. Hemen git sahibini bulur isen orayı kirala. (Suadi çıkar.)

ON ÜÇÜNCÜ MAHLAS
Şair, sonra Hmait
Şair_ (Saatine bakarak) Öğle olmuş. Koca bir sabah vakti zaii oldu.
(Çağırarak) Hamit, Hamit!
Hamit_ (Gelerek) Geldim efendim.
Şair_ Haydi pılını pırtını topla da defol bakayım. Bana senin gibi sersem
uşağın lazımı yok.
Hamit_ Beni kovuyor musunuz? Neden?
Şair_ Sebebini mi soruyorsun? Sebebi ben sana her kim gelirse evde
olmadığımı söyle diye tenbih ettiğim halde sen buraya alemi doldurdun.
Hamit_
(Davranarak) O!!! Bana bakın efendi... Ben işimi bilen bi
uşaklardanım. O sizin dediğiniz geleydi mutlak yok diyecektim.
Şair_ (Teccüble) Benim dediğim mi?
Hamit
Evet.
Şair_ Benim dediğim kim?
Hamit
Hakim.
Şair_ (Şaşkınlıkla) Ne!!! Hakim mi!... Ben sana hakim gelirse mi dedim.
Her kim gelirse dedim. Hay ahmak! Budala! Sersem! (Şair ahmak, budala, sersem dedikçe
geri geri çekilip nihayet dışarıya fırlar. Şair masasına mai yusane bakarak) Eyvah! Eyvah!...
Yazık şu gayb ettiğim vakit sabaha!... Belki (şedevur) öleceğim bir naşide hürriyet yazıp
iştihar edeceğim!
SON

